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Πίiσα άποστο).ή πρός τό 'AeXαιoJoOYIYoiJl' Δελτίο,' γί"εται πρός τόν τμημα
τάρχην τoiί άΡXαιoλoyικoiί τμήματος τoiί • ΥπουΡΥείου της Παιδείας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

ΠΕ ΡΙ ΕχοΜ Ε Ν Α

ΤΟΥ

6 0Υ

ΤΟ Μ ΟΥ

Σελί;

;tλεξ. Φιλαδελφέως. Βάσεις μετ άναΥλύφων άρτίως άνε"ρεθείσαι εν 'Αθήναις.

1- 20

'[ωάν. Σβορώνου. ΤΟ λάβαρον τιον 'Αθηναίων. Πέπλος, ίστός, κεραία

21 . 2fι

Γεωργ. ΟI"ον6μου. Κερητίζοντες

fι6

Κ. ΡωμαΙου. Κόραι της Αιτωλίας

60- 9!;

Λημ. ΕυαγγελΙδου. Λέσβου εΠΙΥραφαί

99 - 114

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ

APXAΙOΙ\Orι ΚΟΥ

ΔΕι\ΤιΟΥ

1920 - 21

Α' Άρχαιολογl"ή περιφέρεια (Άλέξ. Φιλαδελφευς)

Ι 1D- Ι 3 Ι

;tνασ"αφή παριi το χωρΙον Σπάτα (Άλέξ. Φιλαδελφεi'ς)
Β' 'Αρχαιολογική περιφέρεια (Νικ. Παπαδάκις).

r:

.

. 131 - 138

.

. 139.

'Αρχαιολογική περιφέρεια (Στέφ. Ξανθουδίδης)

Η' Άρχαιολογική περιφέρεια (Κ. Ρωμαίος)

.
.

ιΜ

Ι fι4 - Ι 6fι
16fι

. . .

:4ρχαιολογl"αΙ ερευναl άνά τήν KεφαλλΗVΙαν (~". Ν. Μαρινάτος)
ΕφορεΙα Bυζαντινι!lν 'Αρχαιοτήτων.

- Μι

- 172

. 172· 177

Περl της τεχνικης τιον Μωσαϊκών επl τη

εlικαιρί~ επισκευών τού Καθολικου της Βυζαντινης Μονης τού 'Οσίου
Λουκα. ΈΠΙΥραφαl και χαράΥματα (Γ. Σωτηρίου).

177·189

Tlι ΚεραμεντΙν ΤζαμΙ θεσσαλονΙ"ης (Α. Ξυyyόπoιιl.oς).

.190· 194

Παράστασις ναυμαχΙας (Σπ. Μαρινάτος)

. 194 - 199

. . . .

Ύπηρεσια"αΙ εΙδήσεις ΈφορεΙας Bυζαντινι!lν άρχαιοτήτων (Γ. Σωτηρίου)
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. . 199 - 201

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤ ΑΝΑΓΛγΦΩΝ ΑΡΤιΩΣ ΑΝΕγΡΕΘΕIΣΑI
ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠερΙ τα τέλη τού μηνος 'Ιανουαρίου καΙ τας άρχας τού παρελθόντος μηνος

Φεσρουαρίου άνασκαπτομένων θεμελίων προς άνέγερσιν ύποστέγου εν τινι μάν

δρ~ τού έργοστασιάρχου κ. Ήλ. Πουλοπούλου έν τη γωνίq. τών όδών Έρυσί
χθονος καΙ θεσσαλονίκης έν τη συνοικίf,t «Πετράλωνα», άνευρέθησαν τρεϊς βάσεις
μαρμάριναι άρχαίων έπιτυμσίων μνημείων είς μικραν άπ' άλλήλων αποστασιν,

έντετειχισμέναι δ' άμφότεραι έντος μεγάλου τείχους έξ όρθογωνίων εύμεγέθων

κροκαλοπαγών δόμων, δπερ ώς ταχέως διέγνωσα δεν ήτό τι ετερον η αύτο το
θεμιστόκλειον της πόλεως Άθηνών τεϊχος, διότι ήδη προ πολλών έτών εΙχον
έπi της αύτης όδού

Έρυσίχθονος άνευρεθη καΙ σημειωθη έν τφ χάρτη της

άρχαίας πόλεως ίχνη τούτου καΙ σήμερον δε πολλαχού ταύτης δύναταί τις καΙ
έν ταϊς έγκαρσίαις όδοϊς καΙ έντος οικιών καΙ ύπογείων να παρακολουθήση την
έκείθεν διαδρομην τούτου μέχρι τού έγγυς προς Β Κεραμεικού, δπου ώς γνω
στον ύπάρχει σφον μέγα τού τείχους τούτου τμημα.

nO tL

δε το τεϊχος τούτο εΙνε το θεμιστόκ~ειoν ούδεμία ύπολείπεται άμφι

σολία καΙ έξ αλλων πολλών τεκμηρίων, ατινα δεν εΙνε τού παρόντος ίνα προσα
γάγω, άλλα

ixai

έξ αύτης της προσφάτου άνευρέσεως τών έντος αύτού έντετειχι

σμένων δύο άναγλύπτων βάσεων, αίτινες μαρτυρούσι καΙ περιφανώς πιστοποιούσιν
δ,τι ό μέγας τού Πελοποννησιφωϋ πολέμου ίστορικος οϋτω σαφώς καΙ γραφι
κώτατα περΙ της οίκοδομίας τού τείχους τούτου έν βισλ. Α' κεφ.

90

διηγείται.

Πρώτη βάσις. ΚαΙ ή μεν πρώτη βάσις άποτελεϊται έξ όρθογωνίου τετρα
πλεύρου κύσου έκ πεντελησίου μαρμάρου, ού έκάστη μεν πλευρα εχει μηκος
ϋψος δε

0,32.•Ανωθεν

0,81,

δε καΙ κάτωθεν έν τφ μέσφ έκατέρας τών έπιφανειών

φέρει μεγάλα κοιλώματα μετα όπών έν τφ κέντρφ προς προσαρμογην ανωθεν

μεν άνδριάντος, κάτωθεν δε ετέρου κυσικοϋ μαρμάρου προς συμπλήρωσιν της
βάσεως. ΚαΙ το μεν ανω κοίλωμα εχει σχημα τετράγωνον (0,47 χ 0,30 με βάθος

0,06),

ή δ' έν τφ μέσφ μικρα όπη εχει διάμετρον

καΙ βάθος

0,13

0,04,

έντος δε

ταύτης σφζονται ίχνη μολύσδου. Ή κάτωθεν κοιλότης εΙνε έπίσης τετραγωνικη
(μηκος εκάστης πλευρας
Ή

βάσις

0,39,

βάθος δε

0,063)

(Είκ.

1).

αύτη κοσμεϊται κατα τας τρεϊς αύτης πλευρας ύπο θαυμασίας

τέχνης άναγλύφων, ή δπισθεν δε πλευρα εΙνε έντελώς λεία, έξ ού συνάγεται δτι

οα {Ιτο προσηρμοσμένη έπΙ τοίχου
ΑΡΧΑΙΟΔΟΙΊΚΟΝ

ΔΕΔ ΤιΟΝ

'1 μαλλον έπΙ στήλης

1920·21

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

μαρμαρίνης. ΚαΙ έν πριJ)·
1

τοις έπί της κυρίας όψεως παρίστανται τέσσαρες μορφαί νεανικα~ τέσσαρες γυμνοί

εφηβοι dσκούμενοι είς dγωνίσματα της παλαίστρας (ΕΙκ. 2).'Εν τφ μέσφ δύο τού·
των dγωνίζονται εΙς την πdλην, προς τoiίτo δε εύθύς έξ dρχης δ έκ δεξιών εφηβος
συνέλαβεν ήδη δι' dμφοτέρων τών χειρών την dριστεραν του dντιπdλου του, ϊνα
δ' ούτος μη dvatQaιήj έκ της προς κdτω Ιλξεως στηρίζεται ίσχυρώς διά της
δεξιας έπί του dριστερου ώμου του dνtαγωνιστοiί του. Το πρώτον τoiίτo στd
διον της πdλης καλείται cdκροχειρισμόςι, dπavtq. δε πλειστdκις επί dρχαίων

μνημείων, Ιδίq. dγγείων ώς παρα

671, 672, 158 καί
dvtaγωνιστών συνdπτoνται ή cσυναρdττονταιι, καθώς έλεγον οί doxaioL, καθά
περ κριών κερατιζομένων' πρβ. Ηορρίο Handbook ΟΙ Attic redlig. vases [
σελ. 171, 191,33 καί 437, ών πολλd εΙσιν ένυπόγραφα, φέροντα τας ύπογρα
1589

BannIeister DenknI:Iler

εΙκ.

καί dλλαχοiί. Κατα την περίστασιν ταύτην πoλλdκις τα μέτωπα τών

φας όνομαστών dγγειογρdφων οΤον τού Καχρυλίωνος, τoiί Άνδοκίδου καί Εύθυ
μίδου. Ή κόμμωσις dμφοτέρων τών έφήβων τούτων εΙνε λίαν ενδεικτική της

χρονικης περιόδου καί της τέχνης εις ην τιiνdγλυφα ταiίτα

dvdyovtaL, ώς θα

ίδωμεν έν τoiς έπομένοις. 'Aπoτελoiίνται δηλ. έκ τεσσdρων ή καί πέντε σειρών
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Bόar,,. μι,' άνayλύφQ)ν άQ,ίφι; ά,·rUQ.θ.lαα,

3

δριζοντίων έκ μικρών Ιούλων, οΤτινες fνεκα της κανονΙΧότητος αυτων φαίνον
ται ώς ταινίαι Τι καί ώς κεκρύφαλοΙ, ένώ πρόκειται περί τριχωτής άσκεπους κεφα·
λής. Κάτωθεν δε τών σειρών τούτων περιστέφουσιν δλόκληρον πέριξ την; κεφα

λήν του μεν έκ δεξιών παλαιστοίι δύο σειραί έλικοειδώς ώς κοχλίαι συνεστραμ
μένοι πλοκαμίσκοι, του δ' έξ άριστερών κάθετοι μικροί πλοχμοί. Ή κόμμωσις
α\ίτη προυποθέτει πολλήν φιλαρέσκειαν καί Ιδιαιτέραν περί ταύτη ν φροντίδα καί
έπιμέλειαν.

'Εκατέρωθεν τών έν τφ μέσφ παλαιστών έφήβων παρίστανται δύο fτεροι
δμήλιχες έπίσης γυμνοί ώς έκείνοι ΚαΙ δ μεν έξ άριστερών νεανίσκος κύπτει

καθ' δλον το σώμα προς τά δεξιά, έν τελε~ κατατομϋ παριστάμενος, με τάς χεί

ρας δ' άμφοτέρας προτεταμένας προς την αύτήν του σώματος κατεύθυνσιν. Καί
ή μεν πρώτη σκέψις έκάστου, δστις τόν fφηβον το"τον έν τϋ στάσει ταύτυ άτενίσυ,
εΙνε δτι o~τoς παρακολουθεί τήν πάλην καΙ παρατηρήσας παράπτωμά τι του προ
αίιτοίι παλαίοντος έφήβου κύπτει καί προσπαθεί νά διορθώσυ Τι προλάβυ τοίιτο,
οίονεί ώς μάρτυς παριστάμενος. Άλλά τοιοϊιτό τι δεν συμβαίνει, διότι καθά

είθιστο έν τϋ άρχα~ παλαίστρQ. καί τοίς γυμνασίοις τάς τοιαύτας διορθώσεις
Τι παρατηρήσεις δεν ποιο"νται συνήθως οΙ δμήλικες έφηβοΙ, άλλ' οΙ έπί τοίιτο
τεταγμένοι παιδαγωγοί Τι έπόπται, οίτινές εΙσι πάντοτε ανδρες ιί:ιΡLμOΙ μετά πώ

γωνος, Ιμάτιον περιβεβλημένοι καΙ βακτηρίαν Τι διχαλωτήν ράβδον έν τϋ δεξιι}
κρατο"ντες. τουναντίον δε έπΙ τών άγγείων, μετά τών παραστάσεων τών δποίων
μεγάλην έχουσιν όμοιότητα τά ήμέτερα άνάγλυφα, ώς καΙ έν τοίς έξής θά ίδω

μεν, άπαντώμεν άκριβώς τήν αύτήν παράστασιν έφήβου κύπτοντος με τάς χεί-
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4

Άλιξ. Φιλαδ.λφέως

ρας προτεταμένας χωρίς προ αύτoίi να ύπάρχυ τι προς δ οΌτος να σχετίζεται.

'Ως δ' άποδεικνύεται έκ τών παραστάσεων τούτων ό έφηΒος οΌτος άσκείται είς
το αλμα, εΙνε αλτης. Δια να πεισθΌ τις περι τούτου ας παρα6άλυ τήν άγγειο
γραφίαν παρα Ηορρίn,

Hal1dbook of Attic r.

Ι

vases

Π, σελ.

351.

Προς τα δεξια τής πάλης παρίσταται δρθιος έπίσης έτερος έφηΒος δστις
κύπτων προς τάριστερα με την κεφαλήν εν κατατομϋ, άλλα το σώμα σχεδον κατ'
ένώπιον, κρατεί δι' άμφοτέρων τών χειρών κοντόν, δν κατευθύνει μεταξυ τών

ποδών τοϋ παλαίοντος προς δεξια εφήΒου. Και αύτος έκ πρώτης δψεως φαίνε
ταΙ, ώς και ό προηγούμενος, δτι άσχολείται με τους δύο εν τιμ μέσφ παλαιστας

και δτι διορΟοί δια τοϋ κοντοϋ τούς πόδας τοϋ έτέρου τούτων η σύρει γραμ
μήν τινα. Άλλ' ή έρμηνεία αύτη δεν εΙνε ή όπτική άπάτη, διότι και εν αύτιμ
έχομεν, ώς εν τιμ πρώτφ, αύτοτελες καί άνεξάρτητον άγώνισμα, το άκόντισμα.

Ό έφηΒος δηλ. οΌτος κρατεί άκριΒώς το άκόντιον κατα τον καθιερωμένον τρό
πον, έτοιμος δπως εκσφενδονίση τoίiτo προς τάνω. ·Οτι δε πρόκειται περι τού
του δεν ύπάρχει άμφιΒολία, διότι πλείσται δμοιαι άκριΒώς παραστάσεις άπαν
τώσιν έπι άγγείων. ΠρΒ. Ηορρίl1,

«EuthYI11ides. σελ. 50 πίν. ΙΧ και ΧΧΧΙΠ,

χνπ και ΧΠΙ και σελ. 73, είκ. ~. επίσης Ηορρίl1, Haudbook κλπ. τόμο Α'
σελ.

262 και Β' σελ. 287, 164, 171 και 189.
Ή κόμμωσις τούτου διαφέρει πως τών τριών άλλων, διότι περι μεν το

πρόσωπον φέρει ώραίους ώς κοχλίας πλοκαμίσκους, όπισθεν δε αδραν κόμην,

ήτις εΙνε συμπεπλεγμένη είς μικρον κρωΒύλον. Άλλ' δ,τι δέον να ξξαρθΌ ίδιαι
ρως εν τιμ άναγλύφφ τούτφ εΙνε ή θαυμασία, ή σπανία άνατομική τών γυμνών

σωμάτων διάπλασις, ητις εύθiις έξ άρχης προκαλεί τον θαυμασμον τοϋ θεατoίi.
Ό καλλιτέχνης τυγχάνει βαθυς γνώστης τού μηχανισμού τού άνθρωπίνου σώμα-ο

ματος, ού δεν διαφεύγουσιν αύτον ο\ιδ' αί ελάχισται λεπτομέρειαι. ·Ινα δ' άπο
φύγη τήν μονοτονίαν δίδει είς τα σώματα ποικίλας κινήσεις, ωστε δια τού συνό
λου άποτελείται \ιπερτάτη τις άρμονία, ήτις θα ητο ετι μεγαλητέρα κατα την
άρχαιότητα, όπότε ποικίλα χρώματα εζωήρευον τας μορφας και εξήρον τούς

χαρακτηρας τοϋ προσώπου και την κόμην. 'Ιδίως δε τα μέγιστα συνετέλει είς
την Εξαρσιν της πλαστικότητος τών σωμάτων το ερυθρον έδαφος τού άναγλύ

φου, ώς δυνάμεθα να είκάσωμεν εκ τοϋ διατηρηθέντος έρυθρού εδάφους τών δύο
άλλων πλευρών τής βάσεως, είς ων την περιγραφην μεταΒαίνομεν ήδη άμέσως.
'Επι της δεξιόθεν πλευράς παρίστανται εξ εφηΒοι γυμνo~ δρθιοι πάντες
και εις ποικιλωτάτας κινήσεις τών μελών αύτών (Είκ.

3). 'Ενταύθα κατα πάσαν

πιθανότητα πρόκειται περι ένιαίας παραστάσεως, διότι πάντων αί κινήσεις τεί
νουσιν εις τον αύτον σκοπόν. Πρόκειται δηλ. περί της παιδιάς της σφαίρας, ην εΙνε

έτοιμος να έκσφενδονίση ό πρώτος εξ άριστερών, να \ιπολάΒωσι δε καί \ιποδε-
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Βάσεις μετ· άνα.yλ~φων άQτίως άνεUQεθείσα.ι

5

χθωσι πάντες οί λοιποί. Άλλ' ή παιδια της σφαίρας, ή άλλως σφαιeοβολία Τι
σφαιeομαχία καλουμένη, δεν ήτο τοσούτον άπλη έν τfl άρχαιότητι, τουναντίον
μάλιστα είχε τα μέγιστα άναπτυχθη, πολλοί δε ταύτης τρόποι ύπηρχον, ωστε δεν

εΙνε τοσούτον ευχερης ή έρμηνεία τού προκειμένου άναγλύφου. Ούχ ήττον πολυ
τιμος λεξικογράφος, ό 'Ιούλιος Πολυδεύκης έν τφ «Όνομαστικφ> αυτούι παρέ
χεται ήμίν λεπτομερη περιγραφην τριων iΊ τεσσάρων τρόπων σφαιρομαχίας, έξ

ών τινες λίαν προσαρμόζονται πρός τό ήμέτερον άνάγλυφον. Έπειδη δ' έν μι~

ιδίως τούτων οΙ παίκται δΙΌρούντο εις δύο στρατόπεδα, άντίθετα άλλήλων, έν
δε τfl ήμετέρ~ παραστάσει φαίνεται δτι οΙ έξ εφηΒοι .άποτελούσιν όντως δύο

όμάδας αύτοτελείς, ως δηλοί ή άντιμέτωπος κίνησις των δύο εν τφ μέσιρ έφή
Βων, δια τούτο σκόπιμον κρίνω να παραθέσω ώδε όλόκληρον τό περί τού πρώ
του τούτου τρόπου της σφαιρομαχίας χωρίον τού Πολυδεύκου. Ίδου τούτο ως

εχει εν ΒιΒλ. Θ, 104: Καί ή μέν έπίσκυeος καί έφηβική καί έπίκοινος έπί.
κλην εχει, παίζεται δέ κατα πληi}ος διαστάντων ίσων πeός ίσους, εΙτα
μέσην γeαμμήν λατύπrι έλκυσάντων, ην οκveον καλουσιν, έφ' ην κατα·

"'έντες τήν σφαίeαν, έτέeας δύο γeαμμας κατόπιν έκατέeας της τάξεως
καταγeάψαντες, ύπέ,! τους έτέeους οί πeοανελόμενοι ρίπτουσιν, οίς

ierov

ην έπιδeάςασi}αί τε της σφαίeας φεeομένης καί άντιβαλείν, έως αν οί lιrε

eot

τους έτέeους ύπέ,! τήν κατόπιν γeαμμήν άπώσωνταο.
Όντως δ' έν τφ ήμετέριρ άναγλύφιρ προσαρμόζεται κατα τό πλείστον ή

άνωτέρω παιδια έαν δεχθωμεν δτι δύο όι-ιάδας άποτελούσιν οΙ έξ εφηΒοι. Καί
ό μεν πρωτος παρίσταται άντωπός, στηριζόμενος έπί των άκρων δακτύλων των
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διεστώτων ποδών του, στρέφει δε όλοσχερώς προς τάριστερα την κεφαλήν, παρα
κολουθών την κίνησιν της δεξιάς χειρός του, δι' ης κρατεί την σφαίραν, ην εΤνε

ετοιμος μετα δυνάμεως να έκσφενδονίσυ προς τάνω η καΙ όριζοντίως προς' την
άντίθετον όμάδα. την άριστεραν χείρα εχει άwψωμένην καΙ κεκαμμένην πιθα

νώς προς την κεφαλήν, καθως φαίνεται έκ τών ύπολειφθέντων Ιχνών έπΙ τού
άναγλύφου, διότι δλόκληρον έκείνο το τμημα αύΤΟύ, άπο τού άριστερού ώμου

καΙ άνω, εΤνε άποκεκρουσμένον, δεν γνωρίζομεν δε μέχρι τίνος σημείου δ γλύ
πτης εΤχε κατασκευάσει τον άριστερον βραχίονα, διότι δλόκληρον βεβαίως δεν
ητο δυνατόν, έλλείψει χώρου. ΚαΙ εΤνε μεν δλόκληρον το σώμα τού νεανίσκου

τούτου έξόχως εύμελες καΙ εύπλαστον, μετα μεγίστης δε άκριβείας τα πάντα έν
αύτφ είσι διατετυπωμένα, άλλ' ίδιαζόντως γραφικη καΙ ώραία εΤνε ή κεφαλη
αύτού, χαρίεσσα καΙ θελκτικη ώς κόρης μετα πλουσίας καΙ λίαν έπιμεμελημέ
νης κόμης, άφ' ης άποσπώμενοι δύο βόστρυχοι καταπίπτουσι μετα πολλης χάρι
τος έπΙ τού στήθους. Έκτος της άριστεράς χειρος σπουδαίως εχει βλαφθη καΙ
ιi δεξιος πούς, καθως καΙ οΙ δάκτυλοι της χειρος της κρατούσης την σφαίραν.
Αυτη δε δεν εΤνε εύμεγέθης, άλλα μικρα ώς αΙ χρησιμοποιούμεναι σήμερον είς

την σφαιροβολίαν, το κοινώς λεγόμενον «τέννις •. Φαίνεται δε δτι αύτη ητο έξ
ύφάσματος η δέρματος συνερραμμένου κ~I πεπληρωμένου δια τριχών η μαλ
λίων. την πλαστικότητα καΙ την καλλονην τού παίκτου έξηρεν, ώς εiπoμεν άνω
τέρω, καΙ δ χρωματισμος της κόμης, τών όφθαλμών, χειλέων κλπ. προ παντος

δε το έρυθρον εδαφος τού άναγλύφου, δπερ εύτυχώς διετηρήθη θαυμασίως μέχρι
σήμερον, η καΙ διέμεινεν έπΙ τόσας χιλιετηρίδας έντος της γης καΙ μάλιστα έντε
τειχισμένον έντος τοιούτου μεγάλου τείχους.

Ό δεύτερος προς τα δεξια εφηβος εχει κίνησιν ζωηροτάτην. O~τoς σπεύ
δει εχων έστραμμένον το σώμα προς τα δεξιά, τα μεν σκέλη έν κατατομΌ, τον
δε κορμον κατα τα

s/,

κατ' ένώπιον, τας χείρας δ' εχει την μεν δεξιαν κεκαμ

μένην κατ' δρθην σχεδΟν γωνίαν προς τα πλευρα καΙ την λαγόνα, την δ' έτέ
ραν κεκαμμένl]ν έπίσης, άλλα προς τάνω με την παλάμην άνοικτην προς ύπο
δοχην της σφαίρας καΙ έκσφενδόνισιν αύτης, έιΧν τυχον αύτη δεν έφέρετο προς
τ/ν άντίθετον όμάδα. Άντιθέτως δε προς το σώμα, στρέφει καΙ o~τoς έντελώς
τ/ν κεφαλήν, άκριβώς ώς δ πρώτος, προς τα όπίσω, ητοι προς τον έξ άριστε
ρών συναγωνιστήν του. ΚαΙ τούτου το σώμα εΤνε έξόχως πλαστικον μετα μονα
δικης άνατομικης άκριβείας άναγεγλυμμένον.

τα μόνα βεβλαμμένα μέρη τού

σώματός του είσΙν δ καρπος της άριστεράς χειρός, οΙ δάκτυλοι της δεξιάς και

τάκρα τών ποδών του.
Ό τρίτος παρίσταται τρέχων έστραμμένος έν κατατομΌ προς τα δεξια με

τας χείρας όλίγον τι κεκαμμένας καΙ άμφατέρας τας 'παλάμας άνοικτας καΙ παρα
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τούς μηρούς έκατέρωθεν. Ή κίνησις τούτου άποτελεί όντως άντίθεσιν πρός τούς

προηγουμένους, δεν γνωρίζει δέ τις διατι άτενίζει πρός το άντίθετον μέρος. Toiιτo

δ' δμως ευκόλως έξηγείται έΔν παραδεχθωμεν τclς δύο άντιπάλους όμάδας και
δτι ούτος άκριβως εϋρισκόμενος εiς την μεταίχμιον γραμμην άναμένει πρώτος

την έκείθεν έκσφενδόνισιν τ/ς σφαίρας. Ή σωματικη διάπλασις και τούτου εΙνε
καθ' δλα άρίστη ώς και ή διατήρησις άρτία, έκτός έλαχίστων φθορών τ/ς έπι
δερμίδος και της άποκρούσεως των άκρων δακτύλων του δεξιου ποδός.
Ό τέταρτος άποτελεί πως το πάρισον του τρίτου, τελείως πρός την κίνη.
σιν έκείνου άνταποκρινόμενος, διότι καΙ ούτος σπεύδει έξ άντιθέτου έν κατα

τομϋ προς τάριστερα έν τελεί~ κινήσει δρομέως, έχων δηλ τας χείρας έν όρθfl
γωνί~ κατ' άγωνα κεκαμμένας παρα τας λαγόνας. Άλλ' δτι καθιστ~ την κίνη
σιν ταύτη ν δυσεξήγητον εΙνε ή άπότομος τ/ς κεφαλης προς το άντίθετον μέρος

της φοράς του σώματος κλίσις. Τί ζητεί ούτος άτενίζων προς τα όπίσω; Πολύ
πιθανον εΙνε δτι σπεύδων προς τα έμπρος Τνα συλλάβη την σφαίραν, αίφνης
φοβηθεις Τνα μη αύτη διαγράφουσα μεγάλην καμπύλην έκφύγn των χειρών του,
στρέφεται και άτενίζει προς τα κάτω μήπως άνακλασθii αύτη έκ του έδάφους.
Ό εφηβος ούτος εΙνε ώς πάντες οΙ λοιποι εύσωμος και εύσταλης μετα μεγά
λης δε δεξιότητος δ γλύπτης έξετέλεσε την κατα το άνω ~μισυ στροφην του
σώματος. Ή κόμμωσις αύτου εΙνε ή τυπικη δι' δλους έκτός του πρώτου μετα
των βοστρύχων, τελείως δμοία προς την των εφήβων του προηγουμένου άνα
γλύφου. Διαφέρει μόνον δ τέταρτος ούτος σφαιριστης των λοιπων δτι φέρει σφη
νοειδη πώγωνα, οΙον είθιστο να φέρωσι πολλοι Άθηναίοι κατα τούς άρχαιο

τέρους χρόνους. Και τούτου ή διατήρησις εΙνε σχεδΟν ειπείν καλή, διότι μόνον
είς τόν άρ ιστερον άγκωνα, άνω έπι του δεξιου μηρου και έπι τιiκρα άμφοτέ
ρων των ποδων φέρει μικρα θραύσματα.

Ό πέμπτος εχει την αύτην κατεύθυνσιν προς τόν προηγούμενον, σπεύδων
και αύτος με διεστωτα τα σκέλη και τας χείρας άμφοτέρας άνω εις το ύψος της
κεφαλης άνέχων, έτοιμος δπως αρπάσrι την έξ άριστερων ριφθησομένην σφαί
ραν. Ή κίνησις του σώματός του εΙνε σχεδον άντίγραφον της του προηγουμέ
νου, μόνον δτι δ κορμος άνωθεν του όμφαλου διαγράφει μείζονα προς τα έμπρδς
στροφην και φαίνεται ούτω δλόκληρον το στηθος ώς κατ' ένώπιον. Άλλ' ή κε

φαλη εΙνε τελείως προς τάριστερα έστραμμένη, άτενίζουσα προς τάνω. Έν γένει
η κίνησις του έφήβου τούτου εΙνε σαφεστάτη και έκφραστικωτάτη. Λίαν χαρα
κτηριστικη εΙνε ή κομψότης των χειρων με τούς ήνεφγμένους ριπιδοειδεί;: λεπτούς
καί μακρούς δακτύλους. Ή διατήρησις δε άρίστη, έκτος θραύσματος έπι της άρι
στεράς παλάμης και του ήμίσεος άριστερου ποδΟς άπο του άστραγάλου προς
τα κάτω. Τέλος δ εκτος παρουσιάζει δλως άλλοίαν μορφήν. Τοϋτον δ καλλιτέ-
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χνης, ίνα ποικίλη την σύνθεσιν καΙ άποφύytj την μονοτονίαν, εστρεψε τελείως
προς το άντίθετον μέρος της σψεως του άναγλύφου καΙ παρέστησεν αύτον έχοντα

τά νώτα έστραμμένα προς τον θεατήν. Ό σφηνοπώγων ουτος σφαιριστης - διότι
καΙ αύτος ώς δ τέταρτος φέρει σφηνοειδη πώγωνα -

φαίνεται κατά τι πρεσβύ

τερος τών άλλων, έάν δ' έκράτει ράβδον καΙ εφερεν Ιμάτιον, θά ώνομάζομεν
αύτον παιδαγωγον η παιδοτρίβην. Ούτος εχει τους πόδας διεστώτας στηρίζεται

δ' έπΙ του δεξιού ποδός καΙ τi)ν μεν άριστεράν χείρα εχει προτεταμένην "όριζον
τίως προς τάριστερά, την δε δεξιάν καθειμένην κατά μηκος τού σώματος καΙ

παρά τον μηρδν. την κεφαλην εχει έστραμμένην τελείως προς τάριστερά άτε
νίζων προς τους λοιπους παίκτας. "Εχει δε καΙ αύτος άμφοτέρας τάς χείρας με
έκτεταμένους τους δακτύλους έτοίμους σπως συλλάβωσι την σφαίραν. "Ολίγον

άκατάληπτος καΙ έλαττωματική πως φαίνεται η δεξιά χείρ. Σχεδόν άδύνατος δύ
ναταί τις εΙΠείν εΙνε ή κίνησις της παλάμης, έκτος έάν παραδεχθη τις ταύτην
τελείως διεστραμμένην, διότι δ άντίχειρ, σστις εΙνε άπεκεκρουσμένος, εϋρηται
προς τά δεξιά, σπερ άδύνατον έν ήj φύσει "Επρεπεν η παλάμη νά ητο έστραμ
μένη άντιθέτως καΙ τότε η κίνησις της χειρος θά ητο φυσικωτάτη. Κατά τάλλα
η έκτέλεσις τού γυμνού εΙνε τελεία ώς καί τών λοιπών μορφών. Ή πλαστικό
της, η εύρυθμία, η άρμονία του περιγράμματος, ή άνατομικη γνώσις του άνθρω
πίνου όργανισμου, πάντα ταύτά εΙσιν άπαράμιλλα καΙ προκαλούσι δικαίως τον

θαυμασμον παντος θεατού του μοναδικού τούτου άναγλύφου. Διότι σντως δ καλ
λιτέχνης ούτος μετεχειρίσθη το άνθρώπινον σώμα ώς μέλη μουσικά, έξ ών άπήρ
τισε καΙ σuνέθεσεν έξαισίας καΙ θαυμαστάς μελφδίας. Παρά δε τi)ν ύπερτάτην
ταύτην εύρυθμίαν καΙ άρμονίαν τών σωμάτων οία ζωη διαπνέει ταύτα καί οία

χάρις εΙνε διακεχυμένη έφ' όλοκλήρου τούτου του γλυπτικού άριστοτεχνήματος!
'Επί της άριστερας σψεως έν τέλει της βάσεως εχομεν παράστασιν σλως
Ιδιόρρυθμον καΙ σπανίαν, άλλά καΙ φαιδροτάτην άμα (ΕΙκ.

4).

ΚαΙ ένταύθα ώς έν

τφ πρώτφ άναγλύφφ παρίστανται τέσσαρες μoρφα~ τέσσαρες εφηβοι ούχΙ γυμνοΙ

άλλά περιβεβλημένοι τά εύρέα αύτών Ιμάτια.

ΚαΙ οΙ μέν δύο έν τφ κέντρφ

κάθηνται άπέναντι άλλήλων δ μεν έπΙ σκύμποδος, δ δ' έπΙ δκλαδίου δίφρου

κεκλιμένοι δε προς τά έμπρος άμφότεροι καΙ στηριζόμενοι διά της άριστεράς
έπΙ μακράς ράβδου κρατούσι διά της δεξιάς έκάτερος διά σχοινίου, δ μεν άρι
στερόθεν κύνα, δ δε δεξιόθεν γαλην, ετοιμα νά έφορμήσωσι κατ' άλλήλων καΙ
νάλληλοσπαραχθώσι. Τούτο δ καλλιτέχνης έξέφρασε μετά μοναδικης τέχνης, νο
μίζει δέ τις στι έλήφθη διά στιγμιοτύπου φωτογραφίας (έσταντανε) έκ τού φυσι

κού. Άμφότερα τά ζφα εχουσι συσπειρώσει καΙ εις μεγάλην καμπύλην συμπτύ
ξει τi)ν ράχιν αύτών με τά ρύγχη δε ήνεφγμένα καΙ σεσυρότα, τους όφθαλμους
έξω σχεδον τών κογχών, με το τρίχωμα φρίσσον καΙ τάς ούράς άνuψωμένας
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έκφράζουσιν δλην την λύσσαν τού άμοιβαίου φυλετικού των άσβέστου πάθους! ..
οι δύο άνταγωνισται εφηβοι, κάλλιστοι την δψιν, μετα περισσης χάριτος διηυ
θετημένην εχοντες την κόμην, ό μεν έξ άριστερών είς καθέτους άπο της κορυ
φης της κεφαλης βραχείς πλοχμούς, περιστέφοντας κομψώς όλόκληρον πέριξ το
πρόσωπον, ό δ' έκ δεξιών εις σειρας όριζοντίων κοχλιοειδών βοστρυχίων, άνω
θεν τών όποίων περιθέει την κεφαλην πλατεία ώς στέμμα ταινία, παρακολου
θούσι μετα προσοχης, άλλα καΙ άπαθείας το έκτελισσόμενονίλαροτραγικονδραμα.

Ή δλη παράστασις αύτών άποπνέει άκραν άβρότητα και ευμάρειαν, αυτη δ' έκδη-

Είχ.

4.

Δεξια πλευρα της βάσεως Α. rαλεοχv'l'ομαχία.

λούται δια τού πολυπτύχου πλουσιωτάτου περιβλήματος, δπερ κομψότατα περι
βάλλει τα νώτα και το κάτω μέρος τού σώματος, άφηνον γυμνον το ευπλαστον
στηθος μέχρι τού ομφαλού ώς και την δεξιαν χείρα, ώς είθιστο πάντοτε παρα
τοίς έφήβοις καΙ άνδράσιν έν τη άρχαιότητι.

Όπισθεν τέλος τών δύο τούτων καθημένων έφήβων ίστανται έκατέρωθεν
δύο ετεροι όμήλικες κατα τον αύτον τρόπον ένδεδυμένοι, στηριζόμενοι δ' άμφό
τεροι έπίσης δια της άριστερας έπΙ μακρών ράβδων. ΚαΙ τούτων ή παράστασις

εΙνε όμοίως καλλιπρεπής, άβρα καΙ φιλόκαλος, σχεδον δ' είπείν αίσθάνεταί τις το
λεπτον μύρον, δπερ άποπνέουσιν αί ουτω φιλαρέσκως διηυθετημέναι κομμώσεις

των ... ΚαΙ τού μεν άριστερόθεν ή κόμη εχει το σχημα τών πλείστων έφήβων
τού άναγλύφου με τας σειρας τών ίούλων καΙ κοχλιοειδών βοστρυχίων, τού δ' έξ
αριστερών όμοιάζει πως προς την τού καθημένου έφήβου έξ αριστερών, αλλ' είνε

περιδεδεμένη τρΙς καΙ τετράκις άνωθεν δια ταινίας. Ό τελευταίος οδτος στηΑΡΧΑΙΟΛΟΓIΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

1~120· 21
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ρίζει οικειως την δεξιαν χείρα επι του αριστερου ωμου τού προ αυτού καθη
μένου νεανίσκου, παρακολουθών μετ' άδιαπτώτου ένδιαφέροντος, άλλα καΙ έλα
φρού μειδιάματος την κωμικοτραγικην

μονομαχίαν τών μικρών ζΙΡων. Έπίσης

καΙ Ο άριστερόθεν παρατηρεί άτενώς καΙ μειδιών τον άστείον άγώνα, εχων την

δεξιαν χείρα έστηριγμένην επι της όσφύος είς σχημα οίκείον καΙ σύνηθες εις
άργοσχόλους και περιέργους θεατάς. Έν γένει η είκων αυτη εΙνε μία τών θαυ
μασιωτάτων, ας διέσωσεν ήμίν ή άρχαιότης, παρουσιάζει δ' ημίν μίαν πτυχην

εκ τού καθ' ημέραν βίου τών άρχαίων Έλλήνων έν τϊΊ ύψίσΤl1 αυτού άκμίj. ΕΙνε

θλιβερον δτι μέγα τμημα έκ της άριστεράς κάτω γωνίάς εΙνε άποκεκρουσμένον,
οϋτω δ' ήκρωτηριάσθη

ό ώραίος εκεί ίστάμενος εφηβος, ού έλλείπει όλόκλη

ρον το άπο της όσφύος καΙ πλέον μέρος του σώματος. Έπίσης είσΙ κατεστραμ

μένα τα κάτω άκρα τών δύο ζφων καΙ έν μέρει οί δάκτυλοι τών ποδών τών
λοιπών εφήβων. Χαρακτηριστικον λίαν τού άναγλύφου τούτου εΙνε η λεπτότης
τών δακτύλων τών χειρών καΙ το μέχρις ύπερβολης έπίμηκες αύτών σχημα. ΚαΙ
το άνάγλυφον τούτο εΙχε γραφικην διακόσμησιν, σΙΡζεται δε το ζωηρότατον έρυ

θρον χρώμα τού έξέργου, τού εδάφους δηλ. έφ' ου είσιν άνάγλυπτοι αί μορφαΙ
καΙ τα λοιπα άντικείμενα. Φαντάζεταί τις όποιον θεσπέσιον καΙ άρμονικον σύνο

λον θα ~αρoυσίαζε τούτο καθ' ους χρόνους διετηρούντο ετι καλώς οί διάφοροι
χρωματισμοί! Δια χρώματος θα ητο καταφανες κcιι το υπόλοιπον μέρος τού σχοι
νίου, δι' ού συγκρατείται ή γαλη καΙ το όποιον περιττεύον έκρέματο προς τα

κάτω έκ της χειρος τού έκ δεξιών νεανίου. Τούτο ό γλύπτης εχει άπλώς χαρά
ξει δι' όξέως όργάνου έπί της έπιφανείας τού γλυπτού. Ώς προς την τεχνοτρο
πίαν πάντα ταύτα τάνάγλυφα της βάσεως άνήκουσιν εις την καλουμένην άρχαϊ
"ην τέχνην καί δη εις την μάλλον προηγμένην, την έγγύτατα δηλ. προς τους
χρόνους της ύψίστης ι\κμης της έλληνικης πλαστικης. Περί της άρχαίκότητος τών

άναγλύφων τούτων καί βλέμμα άπλούν άρκεί να ρίΨl1 τις έπ' αυτών 'ίνα πει
σθίj περί τούτου, διότι κατάδηλοί είσιν έν αυτοίς οί χαρακτηρες της άρχαϊκης
τέχνης. ΚαΙ οί όφθαλμοί καί τα στόματα καί αί κομμώσεις πάσα ι, εΙτα δε ό σχη

ματισμος τών σωμάτων, οί μακροί καί λεπτοί δάκτυλοι τών χειρών καί ποδών,
έν γένει το πάν ένθυμίζει ταριστα τών γλυπτών της μεγάλης ταύτης περιόδου
της τέχνης, ητις ύπηρξεν ό πρόδρομος της άκροτάτης έν τφ Ε' αίώνι τελειότητος.

Παρ' δλην δ' δμως την πληθiιν τών διασωθέντων άρχαϊκών γλυπτών καί
την στενην μεταξiι τούτων συγγένειαν, έν τούτοις τα ήμέτερα άνάγλυφα παρα

μένουσι σχεδόν εΙΠείν μεμονωμένα και άποτελούσιν δλως έξαιρετικον μνημείον,
έφ' ου περιφανής τις καλλιτέχνης εχει άποτυπώσει την σφραγίδα

της εξόχου

αύτού ίδιοφυiας. Δια τούτο ουδαμού εύρίσκομεν μεταξiι τοσούτων άπειροπλη
θών άρχαϊκών μνημείων τοιούτό τι έντελώς της αυτης προς το ήμέτερον τεχνο-
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τροπίας. Ούχ ήττον δύναταί τις να προσαγάγτι τινα τούτων προσεγγίζοντά πως
προς τα της προκειμένης βάσεως. Έν πρώτοις μνη μονευτέα τα έκ τού αύτού
Θεμιστοκλείου περιβόλου προ έτών παρα τον Κεραμεικον άνευρεθέντα έπιτύμ
βια άνάγλυφα, τα νϋν ύπ' άριθ. 38 καΙ 2687 έν τφ Έθνικφ ημών Μουσείφ
άποκείμενα, το μεν πρώτον παριστών κεφαλην δισκοβόλου, το δ' ετερον όπλί

την κρατούντα το δόρυ. ΕΙτα το έν τφ αύτφ Μουσείφ ύπ' άριθ. 1959, έφ' ού
παρίσταται όπλιτοδρόμος τις νεανίας έν κινήσει.
Δύναταί τις έπίσης άναλογίας τινας καΙ όμοιότητας να εϋρτι έν πολλοίς
άρχαϊκΟίς γλυπτοίς της Άκροπόλεως, ίδίως έν ταίς καλουμέναις .Κόραις. καΙ

δη της μάλλον προηγμένης τεχνοτροπίας. Έπίσης παραβλητέα τα ήμέτερα άνά
γλυφα καΙ προς τα περίφημα έν Μονάχφ τών άετωμάτων τού ναού της Άφαίας
άγάλματα, καΙ προς πολλό. σύγχρονα γλυπτά, ίδίq. δε προς τα εργα τού Καλά

μιδος, ατινα έφήμίζοντο ώς συνενούντα την χάριν προς την άρχαϊκην αύστηρό
τητα (πρβ. Λουκιανού είκόνας 4, 6 καΙ Διαλόγους Έταιρικους 3, 2), προ παντος δε
προς τα της αύτης έποχης άρχα'ίκα νομίσματα τών Άθηνών καΙ άλλων ίωνικών

πόλεων, διότι ό ίωνικός χαρακτηρ τού ήμετέρου μνημείου εΙνε άναμφισβήτητος.
Έν γένει δε η προς τύπους νομισματικους της περιόδου ταύτης όμοιότης
τών άναγλύφων της προκειμένης βάσεως εΙνε καταπληκτική, η δε πρώτη έντύπω
σις παντος θεωμένου το περιφανες τούτο μνημείον εΙνε ότι όμοιάζει τα μέγιστα
προς έκτύπους σφαγιδολίθους (camees). 'Ιδίως δε την έντύπωσιν ταύτην ένισχύει
ό βαθυς χρωματισμος τού έξέργου καΙ ή κιτρινόχρους κατ ίωσις τού μαρμάρου,
ητις προσδίδει είς τα θαυμαστα ταύτα άνάγλυφα την όψιν κομψοτεχνημάτων

(bibe1ots)

έξ έλέφαντος.

Τοιούτον έν όλίγοις το μοναδικον τούτο μνημείον, δπερ προώρισται να
καταλάβτι περιφανεστάτην θέσιν έν τ1i ίστορίq. της έλληνικης τέχνης, ίδιαιτέρως
δε της έλληνικης γλυπτικης.

Βάσις δευτέρα. 'Ολίγας ήμέρας μετα την άνεύρεσιν της προηγουμένης
βάσεως, ην περιεγράψαμεν, ήτοι την 12 Φεβρουαρίου έ. ε. συνεχίσαντες την άνα
σκαφήν, άνεύρομεν έντος τού αύτού τείχους καΙ έπΙ τού αύτού ϋψους, όλίγα μόνον

μέτρα προς Β. έτέρας δύο βάσεις τού αύτού σχήματος μετα κοιλωμάτων άνωθεν
καί κάτωθεν. Φέρουσι δε ή μεν μία τούτων ώς ή προηγουμένη έπΙ τών τριών πλευ
ρών άναγλύφους παραστάσεις, ή δ' έτέρα έπΙ μιας μόνης όψεως, της κυρία~ γρα
πτην είκόνα καθημένης γυναικος μετ' έπιγραφης όριζοντίου καΙ καθέτου, άλλα
ταύτα πάντα έπιμελώς έξίτηλα δι' όξέως όργάνου, πιθανον γλυπτικης ξοtδος.
ΚαΙ η μεν δευτέρα βάσις εχει κατα μεν τας δύο πλευρας μηκος

δε τας δύο στενωτέρας
πτικον

(0,59 χ 0,40

0,59,

ϋψος δε

έπΙ βάθους

0,05)

0,275.

0,82,

κατα

Το δε κοίλωμα άνωθεν εΙνε έλλει

με μικραν όπην έν τφ κέντρφ προς ένσφρά-
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γισιν τού επ' αύτης άνδριάντος. Κάτωθεν ύπάρχει ετερα κοιλότης, τετράγωνος
αϋτη (0,37 μηκος έκάστης πλευρας πρός 0,0032 βάθος) μετα μεγάλης στρογ
γύλης όπης έν τφ μέσφ διαμέτρου

0,172.

Έλθωμεν ήδη επι την περιγραφην τών άναγλύφων: Έπι της κυρίας όψεως
εμπροσθεν, διότι ή όπισθεν εξ άντιθέτου πλευρα εΙνε άκριβώς ώς ή της πρώ
της βάσεως λεία πρός προσαρμογην πιθανόν επι στήλης η τοίχου, παρίστανται
έξ εφηβοι τελείως γυμνοι εις δύο συμμετρικας όμάδας διηρημένοΙ, ο'ίτινες άσκούν
ται εις την σφαιροβολίαν (Είκ.

5). Άλλ' ενώ επι της πρώτης βάσεως ή παιδια

Eix. 5. HflovIJ.ia πλενρcί τη~ βάσεω~ Β. Ζφαιροβολία.

αϋτη επι τού εκ δεξιών άναγλύφου εκτελείται δια μόνων τών χειρών, ενταύθα οί
παίκται μεταχειρίζονται άγκυλωτας ράβδους, με κεκαμμένα δηλ. τα ακρα, δια τών

όποίων συλλαμ6άνουσι την μικραν σφαίραν, ήτις ώς ή της πρώτης βάσεως θα εΙνε
πεπληρωμένη δια τριχών η μαλλίων, ωστε να καθίσταται συμπαγης καΙ σκληρά.
'Η παιδια αϋτη ενθυμίζει τελείως την ύπό τών αγγλων και άμερικανών σήμερον
παιζιψένην ύπό τό όνομα .Χώκυ»

(Hacky), άπαντ~ δε τό πρώτον επι τού προ

κειμένου μνημείου, διότι ούδαμού άλλαχού εϋρομεν όμοίαν παράστασιν η περι
γραφην καν παρά τινι συγγραφεί άρχαίφ.

Και εν μεν τιρ μέσφ κύπτουσιν άμοιβαίως άντιμέτωποι πρός άλλήλους, άλλ'
έν τελείιΖ. κατατομή ώς πρός τον θεατήν, δύο εύσταλεϊς εφηβοι δια μεν της δεξιάς
κρατούντες τας καμπυλωτας ράβδους και προσπαθούντες εκάτερος να έλκύση πρός
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έαυτον την εν τφ μέσφ άκρι6ώς άμφοτέρων έπΙ τού εδάφους εύρισκομένην σφαί
ραν, την δ' άριστεραν εχουσι καθειμένην παραλλήλως πρός την δεξιαν καΙ πλη
σίον, ϊνα εν άνάγΚl1 ύπο60ηθήση την κίνησιν έκείνης. τα σώματα τών δύο εφή

6ων εχουσι τοσούτον δμοίαν την στάσιν, ωστε νομίζει τις δτι δ εις εΙνε άκρι6ώς
εξ άντιθέτου άντίγραφον τού έτέρου. ΕΙνε δε λεπτοΙ καΙ ραδινοί, άπαλοΙ καΙ
ευτονοι τό σώμα, τό δε περίγραμμα αυτών έξόχως άρμονικόν. Ό τύπος της κεφα

λης τελείως άρχαϊκός με κόμην μακραν άναδεδεμένην όπισθεν είς τόν ίωνικόν
κρω6ύλον, ον κατήργησαν, ώς μνημονεύει δ Θουκυδίδης, βραδύτερον οΙ Άθη
ναίοι Έκατέρωθεν τών δύο εν τφ μέσφ σφαιριστών ϊστανται άνα δύο εφη60ι,

άποτελούντες δύο άκρι6ώς πάρισα. Ό εξ άριστερών πρώτος εφη60ς παρίσταται
κατ' ενώπιον στηριζόμενος έπ' άμφοτέρων τών ποδών, εχων την άριστεραν χείρα
ύψωμένην προς τα εμπρός καΙ είς τό ύψος της κεφαλης με την παλάμην άνω

κτην καΙ τους δακτύλους πρός τανω ώσεΙ εκστομών την λέξιν «προσοχη

!" ενώ

ή δεξια αυτού, κεκαμμένη κατ' δρθην γωνίαν παρα τό πλευρόν, άδρανεί. Ή κε
φαλη αυτού εΙνε τελείως εστραμμένη πρός τους εν τφ μέσφ παίκτας, ή δ' εκφρα
σις τού προσώπου εϋχαρις καΙ προσμειδιώσα.

Ό όπισθεν τούτου εφη60ς έπίσης γυμνός παρίσταται εστραμμένος καθ'
όλον τό σώμα πρός τα δεξιά, άτενίζων καΙ ούτος τους εν τφ μέσφ παίκτας, καΙ
δια μεν της δεξιας κρατεί ύψηλα την άγκυλωτην ρά6δον, ετοιμος πρός συμμετο

χην είς την παιδιάν, την δ' άριστεραν εχει καθειμένην παρα το άριστερόν πλευ
ρόν εν ελαφρ~ κινήσει πρός τα έμπρός. ΚαΙ τούτου η εκφρασις εΙνε χαρωπή.
'Εξ άντιθέτου προς τα δεξια δ εμπροσθεν ίστάμενος εφη60ς εχει εστραμ
μένα πρός ήμiiς τα νώτα, άλλ' άτενίζει δια της κεφαλης προς τάριστερα παρα
κολουθών καΙ ούτος μετ' ενδιαφέροντος την παιδιαν τών εν τφ κέντρφ εφή6ων.
ΚαΙ την μεν άριστεραν στηρίζει άφελώς έπΙ της άριστερας λαγόνος, τήν δε δεξιαν
εχει καθειμένην παραλλήλως τού σώματος κρατών δι' αυτης πρός τα κάτω την

γνωστην Ρά6δον. Τέλος δ εκτος εφη60ς, δ τελευταίος πρός τα δεξιά, ϊσταται
μεν όρθιος, άλλ' έπικλινώς, ερείδων τα νώτα έπΙ τοίχου η παραστάδος τού γυμνα
στηρίου, καλυπτόμενος δε εν μέρει ύπο τού προηγουμένου παίκτου, δστις ϊσταται

πρό αυτού. ΚαΙ ούτος, ώς πάντες οΙ λοιποί, παρακολουθεί μετα μεγάλου ενδια
φέροντος τους εν τφ μέσφ παίκτας, εχων εστραμμένον δλόκληρον το σώμα μετα
της κεφαλης προς τάριστερά, κρατών δε εν τη δεξ~ είς το ϋψος της κεφαλης

την άγκυλωτην ρά6δον, ης το ακρον θίγει τό μέτωπόν του, ενώ η άριστερα φέρε
ται άδρανης προς τα κάτω παρα τόν μηρόν. Ή κίνησις αϋτη τού νεανίου εΙνε

φυσικωτάτη καΙ άφελης ώς καΙ η τού προ αυτού συμπαίκτου, νομίζει δέ τις δτι
άμφότεροι ελήφθησαν δια στιγμιαίας φωτογραφήσεως εκ τού φυσικού. Ή δια
τήρησις τού άναγλύφου τούτου δεν εΙνε τοσούτον καλη ώς τών της πρώτης βά-
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σεως. Έκτος των ενιαχού μικρων θραυσμάτων ώς έπΙ τού δεξιού ώμου καΙ άρι
στερού γόνατος τού πρώτου, έπΙ τού δεξLOύ ίσχίου καΙ της κνήμης τού τρίτου,
τού άριστερού γόνατος τού τετάρτου, τού άριστερού βραχίονος τού πέμπτου καΙ

τού κάτω μέρους τού προσώπου τού εκτου, καΙ όλόκληρος ή έπιφάνεια εΙνε
πως εφθαρμένη καΙ τετριμμένη, τα δε σώματα μερικων εφήΒων φαίνονται οίο
νεΙ επίπεδα καΙ λεία. ΒεΒαίως τούτο δεν οφείλεται άποκλειστικως εΙς την τρι
Βην καΙ την εκ τού ύπαίθρου καιρικην έπήρειαν, άλλα καΙ εΙς την Ιδιάζουσαν

•

τεχνοτροπίαν, των άναγλύφων τούτων εχόντων ελαχίστην εκ της επιφανείας τού
εξέργου εξοχήν. Άλλα περΙ τούτου θα όμιλήσωμεν κατωτέρω.
ΈπΙ των δύο έτέρων όψεων της βάσεως, δεξιόθεν δηλ. καΙ άριστερόθεν

αύτης, φέρεται παραδόξως ή αύτή παράστασις (Eiκ. 6 καΙ

ΕΙκ.

6.

7).

Ό γλύπτης δηλον

Άριστερά πλ.εvρά της βάσεως Β. 'Αρματοdρομία.

δτι κατα πρωτότυπον εμπνευσιν παρέστησε το αύτο θέμα θεόμενον εκ δύο άντι

θέτων άπόψεων, ητοι εκ δεξιων καΙ εξ άριστερων. Τούτο εΙνέ τι σπανιώτατον,
άλλα δεν εΙνε καΙ δλως μοναδικον εν τΌ άρχαίι;Ζ τέχvτι. 'Εν τφ ήμετέρφ 'Εθν.
Μουσείφ εν τΌ ΑΙθούση των Χαλκων η ύπ' άριθ.

6448

Χαλκη '.4:{;ηνα παρου

σιάζει το αύτο φαινόμενον. Το γλυπτον τούτο εΙνε διπλούν άνάγλυφον, διότι
~τo προωρισμένον να εΙνε όρατον εξ άμφοτέρων των πλευρων, οϋτω δε βλέπει
τις άφ' ένος την δεξιαν πλευραν της θεας εν κατατομΌ, άφ' έτέρου δε την άρι
στεράν. Παρόμοιόν τι άναφέρει ό κ.

Lechat (Sculpture Attique avant Phidias

σελ. 284 σημ. 3) εν τΌ γραφικΌ, τον εν τφ Μουσείφ δηλ. τού ΛούΒρου πίνακα
τού Daniel jVolterra, εν φ βλέπει τις επι μεν της μιας όψεως της οθόνης την

άριστεραν ώτοψιν της παραστάσεως, έπΙ δε της έτέρας (όπισθεν) την δεξιάν.
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'Ομοίως λοιπον και έπί τών δύο έκατέρωθεν πλευρών της ήμετέρας βάσεως
φέρεται ή αύτη παράστασις έκ δύο άντιθέτων άπόψεων. Παρίσταται δ' έπ' αύτών
άρματοδρομία, είδικώς δε άΥών άποβατικός. Προηγείται δηλ. τέθριππον αρμα,
έφ' ού ηνίοχος όρθος ιστάμενος και φέρων ποδήρη άχειρίδωτον χιτώνα έζωσμέ
νον και κράνος άθηναίκον κρατεί είς ηχς προτεταμένας, κατ' όρθην γωνίαν έκ
τού άγκώνος χείρας, τα ήνία καί μάστιγα, άτινα δ' δμως ό γλύπτης δεν παρέ

στησε πι.αστικώς, άλλ'άπλώς έχάραξε δι' όξέως όργάνου έπί της έπιφανείας,
πιθανώτατα δε κατέστησεν έμφανέστερα καί δια χρώματος, ώς είθιστο πάντοτε
έν τfJ άρχαίι;ι γλυπτική· 'Ομοίως δι' έγχαράκτων γραμμών δηλούται ό ρυμος τού

άρματος. Παρα την άριστεραν πλευραν τού ήνιόχου άνηρ πωγωνοφόρος (σφη

νοπώγων) φέρων θώρακα, κνημίδας, άσπίδα, στρογγύλην, εϋκυκλον, «πάντοσ'
έίσην», λόγχην καί κορινθιακον κράνος, κρατούμενος προς μείζονα άσφάλειαν
δια της δεξιας χειρος άπο της αντυγος τού άρματος. Ή λόγχη αυτού δηλούται
δια χαρακτης γραμμης. 'Ο πάνοπλος ο{ίτος άνηρ ητο ό άποβάτης, δστις, ένφ

το άρμα ετρεΧF.ν όλοταχώς, ώφειλε να πηδήστι καί εΙτα πάλιν άνέλθυ έπ' αυτού
έν κινήσει διατελούντος

1.

Όπισθεν τού άπο6άτου επονται βαδίζοντες έν στρατιωτική τάξει και έν
κανονικ<\> σχήμιιτι κατα παραγωγήν, ό εlς δηλ. οπισθεν τού. έτέρου, δύο όπλί1

1326

Όμοίας παραστάσεις άποβιίτον έν άρματοδρομίQ. εχομεν τό έν τιμ Μοuσείφ Άκροπόλεως
άνάΥλuφον, εlτα έπί της περιφήμο. Ιφφόρο. τού Παρθενώνος (πλάξ

XVII.

im'

άριθ.

άριθ. 8δ9 έν τφ αντφ

Μοuσείφ). 'Επίσης όμοια παρά Welcker, Ant. Denk. 11, πίν. ΙΧ έξ 'Ορωπου. 'Εν αυτοϊς εχει τις όλόκληρον

τήν έξέλιςιν της τέΧ\'11ς έπί του αυτού θέματος άπό του ς' μέχρι του
gnon. B.C.H νιι 1883 σελ. 468.

r' περίπο" αΙώ\'ος
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Άλ.ξ. Φ,λαδ.λφέως

ται, ων ό πρωτος ωραίος έφηβος άγένειος, ό δ' ετερος ανηρ γενειοφορων ως ό
προ αύτων άποβάτης. Άμφότεροι φέρουσι πλήρη πανοπλίαν, ητοι κράνος κοριν

θιακον μετα λόφου, θώρακα άνωθεν του κανονικου χιτωνος, κνημίδας, άσπίδα
τελείως κυκλοτερη ως του άπο6άτου και εν τϋ δεξι~ λόγχην, ητις καΙ ενταυθα
έπί μεν της άριστεράς όψεως του βάθρου είνε πλαστικως, εν δε τϋ άντιθέτιρ
εγχαράκτως καί άλλοτε και γραπτως δεδηλωμένη.
Έπι των άσπίδων της άριστεράς όψεως, ων φαίνεται ή ίτυς και το κοίλον
μετα των όχάνων, δι' ων εκράτουν αύτήν, διατηρουνται ίχνη ζωηρου ερυθρου
χρώματος, εξ ου άποδείκνυται στι τάνάγλυφα ταυ τα έφερον και γραπτον διά
κοσμον. Ή δε διατήρησις άμφοτέρων των άναγλύφων τούτων εΙνε άρκετα καλή,
ίσως δε κατά τι καλλιτέρα του της κυρίας όψεως, διότι εν αυτοίς ύπάρχουσι μεν

πολλαχου φθοραΙ καΙ θραύσεις, άλλα τετριμμένα καΙ λελεασμένα ως εκείνο δεν
φαίνονταΙ. ΚαΙ επι μεν της δεξιάς όψεως έχομεν τας έξης φθοράς: Οί πρόσθιοι
πόδες δύο ϊππων, όλίγον τι το πρόσωπον καΙ ή άσπΙς του άποβάτου, μέρος της

κεφαλης του πρώτου όπλίτου καΙ ό άριστερος πους του δευτέρου. ΈπΙ δε της
άριστεράς όψεως: ό άριστερος πους του πρώτου όπλίτου εξ άριστερων καΙ όλί
γον τι ή λόγχη του δευτέρου, ό άριστερος καΙ δεξιος μηρός, ως καΙ ό άριστερος
πους του άπο6άτου, έπίσης το έμπροσθεν του αρματος μετα μέρους του τροχου
καΙ τέλος οί όπίσθιοι πόδες δύο 'ίππων.
Είπομεν

άνωτέρω

περΙ

της πλήρους

κειμένων άναγλύφων παραστάσεων,

ταυτότητος

άμφοτέρων των άντι

ουχ ηττον προκειμένου

περΙ

έργου

καλ

λιτεχνικου δέον να σημειωθϋ στι ύπάρχουν ενιαχου μικραί, ελάχισταί τινες δια
φοραΙ όφειλόμεναι είς λόγους αισθητικούς, οϋτω π. χ. ό έπΙ της δεξιάς όψεως
ήνίοχος φέρει άσπίδα επι της ράχεως, εξ ο-δ καΙ ή προς τα εμπρος κλίσις του

σώματός του, ενω επι του άντιθέτου δεν ύπάρχει, καΙ τουτο διότι εν αυτ<9 ό
ήνίοχος ίσταται έμπροσθεν του άπο6άτου, ή δ' άσπLς θα άπέκρυπτεν η άπέκο
πτε το πρόσωπον τούτου, σπερ θα 1)το άκαλαίσθητον καΙ άτοπον.

'Ως προς την τεχνοτροπίαν καί του βάθρου τούτου τάνάγλυφα άνήκουσιν
είς την άρχαϊκην τέχνην, ης έχομεν ίκανα μνημεία έν τε τ<9 Έθν. Μουσείιρ καΙ
επι της Άκροπόλεως. Άλλ' ιδίως παράλληλα έργα καΙ σύγχρονα δύναταί τις
νάπαντήσυ εν τϋ άγγειογραφίq. καί μάλιστα τϋ μελανομόρφιρ, εν ~ καΙ αύτο το
θέμα της άρματοδρομίας ως γνωστον τυγχάνει εκ των προσφιλεστάτων. 'Ως προς
δε την χρονολογίαν του μνημείου τούτου είκάζομεν έκ τινων τεκμηρίων οίον εκ
της τεχνοτροπίας, εκ των άρματοδρομιων, εκ του τρόπου της κομμώσεως καΙ εξ
άλλων τινων ότι τουτο εΙνε κατά τι άρχαιότερον του πρώτου βάθρου. ΚαΙ δεν

δύναται μεν να συγκΡιθϋ προς την άπαράμιλλον τέχνην, την βαθείαν γνωσιν
της άνατομίας, καΙ προς την περισσην χάριν καΙ σφύζουσαν ζωην των άναγλύ-
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Βάσεις μετ ά\'αΥλύφω\' άρτίως ά\'ενρεθείσαι

φων εκεινου, αλλα καΙ το παρον μνημείον δεν στερείται τέχνης ~αΙ λεπτότη
τος. τουναντίον δ' ό γλύψας τούτο καλλιτέχνης liΤO κάτοχος τών νόμων της
αισθητικης, συνέθεσε δε μετα τοιαύτης συμμετρίας καΙ άρμονίας τας επι του

βάθρου τρείς παραστάσεις, ωστε ό οφθαλμος τού θεατού θέλγεται εκ της θείας'
Ωντως άρμονίας, ητις ώς μελφδία τις τών γραμμών είνε επικεχυμένη επ' αυτών.
Άλλα καΙ ή φυσικότης καΙ χάρις τών μορφών δεν ύστερούσι της συμμετρίας καΙ

άρμονίας τού δλου, ό δ' ατενίζων τας συμπαθείς ταύτας εφη6ικας μορφάς, τας
αθφας παιδιας καΙ τους ευγενείς αγώνας των δια μίαν στιγμην μεταφέρεται νοε
ρώς εις τον εκπαγλον και αθάνατον εκείνον έλληνικον εν τη αρχαιότητι κόσμον.

Βάσις τρίτη. Πλησίον τού δευτέρου βάθρου, δπερ περιεγράψαμεν ανωτέρω
εύρέθη ετερον δμοιον το σχημα επίσης εκ μαρμάρου, ού το μεν μηκος τών πλευ
ρών είνε

0,715 χ 0,631,

το δε ϋψος

0,415

(ΕΙκ.

8).

ΚαΙ τούτο απετέλει μέρος

μνημείου, ουχι επιτυμ6ίου δ' δμως, αλλ' αναθηματικού, εφ' ού ~τo ανιδρυμένον,
ώς εν τοίς προηγουμένοις βάθροις, άγαλμά τι μαρμάρινον, ώς μαρτυρεί ή άνω
θεν κοιλότης, ητις ανώμαλος φοειδης οδσα εχει μηκος καΙ πλάτος
ΚαΙ κάτωθεν δ' δμως ύπάρχει έτέρα κοιλότης

(0,33

χ

0,33)

0,32 χ 0,31.

φέρουσα εν τ4> μέσφ

στρογγύλην όπην προς τελείαν προσαρμογην καΙ ενσφράγισιν έτέρου

μέλους

αρχιτεκτονικού τού μνημείου.

Τού βάθρου τούτου μόνον ή εμπροσθεν καΙ κυρία όψις ητο διακεκοσμη
μένη, διότι αί πλάγιαί είσιν άπλώς λείαι καΙ όμαλώ; εξειργασμέναι, εν Φ ή Ωπι
σθεν εΙνε τραχεία καΙ έπιπέδως λελαξευμένη.

ΈπΙ της προσθίας Ωψεως εντος πλαισίου αποτελουμένου εκ κανόνος περι
θέοντος όλόκληρον την τετράπλευρον

ταύτη'V έπιφάνειαν, ητις πάλαι ποτε θα

εφε\)εν ερυθρον χρωματισμόν, παρίστατό ποτε δια γραφης,ηδη εντελGJς σχεδi>ν
έξιτήλου, γυναικεία μορφη καθημένη επι θρόνου εν κατατομη με τας χείρας προ

τού στήθους κεκαμμένας. Όλόκληρος ή μορφη

αϋτη εχει επιμελώς δι' οξέος

οργάνου, δια ξοίδος ίσως, καταστραφη. την αυτην τύχην ύπέστησαν καΙ αί δύο
έκατέρωθεν έπιγραφαί, ή μεν μία αριστερόθεν κάθετος, ή δ' έτέρα εκ πέντε στί

χων προς τα δεξια καΙ όριζοντίως. ΚαΙ ή μεν πρώτη εξ αριστερών ανεγνώσθη

ύπο τού εταίρου της Γαλλικης Σχολης κ. Danx ώς έξης:

.

Εlν]δοιος Κ[Α]Ι ΤΟΝΔ~ffi ΕΠΟΙΕ

'Rx

της άλλης επιγραφης δεν αναγινώσκονται η ελάχιστα γράμματα.
ΠΑ Ι/ . . . Ι Ι
LON.I'O.I

ΙΡΑΝ
Ι
ΑΙ'ΧΑΙΟΛΟΙ'ΙΚΟ:-; ~EΛΊ'JON
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.
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ΤΙ σπουδαιότης τού προκειμένου

19

μνημείου έγκειται προ παντος είς την

νέαν έπιγραφην την άναγράφουσαν το ίίνομα τού περιφανούς γλύπτου Ένδοίου,

όστις φαίνεται κατασκευάσας ού μόνον τον άνωθεν άνιδρυμένον ποτε άνδριάντα,
άλλα καί την έπί τού βάΩρου γραπτην είκόνα της καθημένης θεάς, ητις δεν εΙνε
άπίθανον να {μο αύτη ή Άθηνά. Ταύτην εΙνε γνωστον δτι ό Ένδοιος παρέ

στησε καθημένην καθ' οίον τύπον μάς παρουσιάζει ταύτην ή πε~ίφημoς ύπ' άριθ.

625 καθημένη Άθηνά τού Μουσείου Άκροπόλεως, ητις δεν εΙνε άπίθανον να
εΙνε άντίγραφόν τι άρχαίον της Άθηνάς τού Ένδοίου.
Άλλα μέγα πρόυλημα γεννάται έκ της έπιμελούς καί βιαίας έξαφανίσεως

όλοκλήρου της είκόνος καΙ τών έπΙ της προσΟίας ταύτης i;ψεως τού βάθρου έπι
γραφών. Πόθεν προηλθεν ή έχορικη αυτη βιαιοπραγία; Πρόκειται περί πολι

τικης έκδικήσεως συνήθους κατα τούς χρό"ους τούτους, περί τα τέλη δηλ. τού
Ι)ου αίώνος, όπότε καταλυθείσης της τυραννίδος τών Πεισιστρατιδών έξηφανί

σθησω' καΙ κατερρίφθησαν πλείστα άγάλματα καΙ παντοία άλλα μνημεία παρι

στώντα τούς άπεχθείς έκείνους δια τους τότε Άθηναίους τυράννους ϊl καΙ διαιω

νίζοντα πράξεις καΙ ψηφίσματα αύτών η πρόκειται περί ίεροσυλίας καΙ βευη
λώσεως μνημείων έλληνικών ύπο βαρβάρων χειρών, ύπο τών ΠεΡι1ών, υιτινες

έπιδραμόντες καΙ διιώσαντες κατα 480 π. Χ. την 'Α ττικην καΙ τας 'ΑlΙljνας. κατέ
στρεψαν καί ένέπρησαν πλείστα, ώς γl'ωστόν, μνημεία, ούδε τών ίF.\?ι,Jtάτων ναών

ιρεισθέ"τες; Περί πά"των τούτων oύδ~:ν βέυαιον δυνάμεΘα να εϊπωμεν την στιγ-
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μίιν ταύτην, διότι το παρον μνημείον ώς καί τα προηγούμενα δύο ετερα βάθρα
ΧΡόζουσιν έτι βαθείας καί εύρυτάτης έρεύνης. ·Ισως δf καί ή κατεστραμμένη
προς τα δεξια της γραπτής μορφης έπιγραφή άναγνωσθiί ποτε καί τότε άπλε
τον θα έπιχυθη φώς έπί τοϋ προκειμένου μνημείου.

Έν τέλει :ταραθέτομεν ώδε φωτογραφίας τοϋ θεμlστοκλεΙου τείχους τοϋ
άνακαλυφθέντος ξντος τοϋ κτήματος τοϋ κ. ηλ. Πουλοπούλου καί έντος τοϋ δποίου

;ισαν έντετειχισμένα τάνωτέρω περιγραφέντα τρία μαρμάρινα βάθρα. Ή εΙκ.

9

παριστ~ το μεσημ6ρινον τμημα τοϋ τείχους εύθiις μετα τήν άφαίρεσιν της πρώ
της σειράς τών όγκολίθων καί ένος άνωθεν, όπότε άπεκαλύφθη το πρώτον άρχαϊ

κον βάθρον. Ή εΙκ.

10

δεικνύει το προς Β. τμημα, έν τιρ όποίφ άπεκαλύφθη

σαν εύθiις μετά τινας ήμέρας αί δύο άλλαι βάσεις, ών ή προς δεξια ε[νε ή

φέρουσα τήν παράστασιν της άρματοδρομίας, άλλ' άνεστραμμένην. 'Ολίγον τι
προς Β. το τείχος διακόπτεταΙ, καταστραφεν πιθανώς κατα τήν κατασκευήν της

όδοϋ Θεσσαλονίκης καί της ύπογείου γραμμης τοϋ Σιδηρ. 'Αθηνών - Πειραιώς.
Έν Άθ'ίνaι; 'ιί 21 Μαρτίου

1922.
ΑΛΕΞ.

ΨΙΛΑΔΕΛΨΕΥΣ
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ΤΟ

ΛΑΒΑΡΟΝ
ΠΕΠΛΟΣ

ΤΩΝ
ΙΣΤΟΣ

(πίναξ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΕΡΑΙΑ

1)

Τού πλήθους τών κατα τας μεγάλας τών έτών 1885 - 1887 άνασκαφας της
Άκροπόλεως τών Άθηνών εύρεΟέντων χαλκών άγαλματίων το περιεργότερον,
τεχνικώς λαμπρότερον, μυθολογικώς δε σπουδαιότερον καΙ δυσερμηνευτότερον,

εΙναι βε6αίως ή vϋν περίφημος έκ δύο λεπτών πεπλατυσμένων, συγκεκολλημένων
καΙ δι' ηλων, όρατών καΙ νυν, πρωτοφανώς συγκαθηλωμένων χαλκών άναγλύ

πτων καΙ έπιχρύσων έλασμάτων συνηρμοσμένη, διπλη την όψιν καΙ σχεδόν άσώ
ματος, ύπ' άριθ.

6446, Άθηνα τού Έθν. ήμών Μουσείου (Πίν. Ι, Α, Αα καΙ Α6) '.
Εύρέθη δε το παράδοξον άγαλμάτιον τούτο έν έτει 1887 «κατα το βόρειον
τείχος, άκρι6ώς έναντι της βορείας τού Έρεχθείου εΙσόδου, εΙς βάθος 2 '/" μέ
τρων έντετειχισμένον ύπο σπόνδυλον κίονος της καλουμένης προπερσικης έπι

χώσεως», είς ην καΙ κατα τεχνοτροπίαν άνήκει, της ήλικίας αύτού δυναμένης καΙ

άκρι6έστερον να καθορισθίΊ έκ συγκρίσεως της τεχνοτροπίας της κεφαλης αύτού
προς έκείνην της Άθηνας τών ύπο τών Άθηναίων κοπέντων έν τοϊς χρόνοις

τού Ίππίου νομισμάτων, μεθ' ών καΙ ταυτίζεται κατ α ρυθμόν

2.

Εικονίζει δε το σχεδόν έντελώς σιj)oν διατηρούμενον καινοφανες την κατα
σκευην άγαλμάτιον τούτο (ϋψους 0,36

ι

1/2' πλάτους U,12 καΙ πάχους 0,03 - 4) την

βΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

'Εφημερίς 'Ί\στlJ

AtI1el1. MitteiI

I88fi άριΟ. 77 μετ' fίιι:ό,·ος.

ΧΙ,

1886

σελ.

453.

Πρακτικά 'Αριωοl .. Ί;τοιρείας

1887 σελ. 49 (Π. Καββαδίας).
1887 σ<1.. 31·34 Πίν. 4 (μετ" τριών είκόνων ίΙ\·ΟΥραφικών).
Κατάλογος τω\, γλυπτώ\' της 'Λχρο:τόλεως (1888) άριΟ. 9.
Μ. COlligll011. Histoire de la ScιιΙΡtιιre Ι. 1892 σελ, 380 είκ. 187 (πρβλ, Col1i~~lloll.BanIHgartel1. Gescb.
<Ι. ;.:rieclI. PIastik Ι, 1897, σεί.. 402 είκ. 197).
()e Ridder, Cat, il1IIstre (les broIIzes tron,'es snr Ι' AcropoIe d' AtIIel1es Ι Ι (1896) 3 ΙΟ άρ. 794 είχ. 299·300.
S. R.iII.cII. R.p. d. 51••. ιι (1897) σ.l.. 799, 3:
Ο. Jal1l1 καί :L\liclIaeIis, Arx AtlIel1arnlll (1901) σελ. χχχιν, ΤabιιΙae χχχνιι. ~.
G. Ρι'ΓΓΟ!. Bis•. ,Ι. Ι'.ΓΙ "111. 1903 σελ. 613·614 είκ. 009·310.
I~eclIat, Ιa scιιΙρtιιre Attiqne a\'aIIt PlIidias (1904) σελ. 284.
BrIInl1· HrIIckIt1allll, 1>elιkιη<ιΙer Πί\'. 81.
',ιριαιοl.. 'Εταιρείας, ~Iνημεία tIi; ΊΩ.ί.άδο; Ι (1906) σελ. 30·32 Πίν. 6·7 (Β. Στάης).
ν. Staϊs. i\larbres et brollles dII ~lnsee Natiol1aI Ι (1910) σελ. 282 άριΟ. 6Η8. είκώ\·.
Β. Στάης: Άρι. 'f.φημ.

~ 8.\IC. Attica Πί\'. Π. -Babeloll, I.es origilles de Ia IH0l111aie d'Atllel1es. νι ι. I.a reforIt1e d'Hippia.... :

Δ::ΝΑ νιι ι,

1905 σελ. 23 - 39 - Svor0110S· BrnckIHal1l1. Tresor (Ies IHOI1tIaieS d' AtII<=IIe~, Πίνακες 6·7.
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Ι. Ν. Σ60ρώ\'ου

Άθηνάν έν σχήματι

φανους

Παλλαδίου,

χαρακτηρος δμως δλως ειρηνικου καΙ πρωτο

άνευ δηλαδη άσπίδος, γυμνην κράνους εχουσα την κεφαλήν,

ης την

-

πλουσίαν κόμην, έπΙ των ωμων κυματίζουσαν καΙ έπΙ του στήθους είς πλοκά

- 'ίσταται εύθυτενως 11 θεα προ
τάσσουσα μικρον τον dριστερον πόδα, καθ' ϋ. ·καΙ τα λοιπα Ιlαλλάδια. Τούς
μους κατερχομένην, περιβάλλει πλατεία ταινία,

';)μους, το στηθος, τούς βραχίονας καΙ μέρος αύτου του άριστεροϋ πήχεως αύτης

σκέπει στενω; περιβάλλουσα
μένου

ή αίγίς, τεθειμένη

άνωθε,,- του Ιματίου, έπιβε()λη

καΙ τούτου του ποδήρους καΙ άρχαϊκως πτυχουμένου

χιτωνος της θεάς,

καθ' ϋ. καί ό των συνήθων Παλλαδίων.
ΑΙ προς τα κάτω καΙ έμπρος προτεταμένα ι χείρες αυτης

εφερον άντικείμενα, άλλ'

11

άπώλεσαν

τα ϋ.

θέσις αι;των καΙ λείψανον του κάτω μέρους λόφου

περικεφαλαία;,

σ<ρζόμενον

διο καί άποκρουσθείσαν

ύπο

την μάλλον προτεταμένην,

άριστερ(Ίν χείρα αύτης

βεβαίαν την ύπο του Βnιιιιι,

" καθιστωσι

I\Iicltaelis καί Pe1Tot δημοσιευ

θείσαν συμπλήρωσιν δια δόρατος μεν της δεξιάς προς τα
()πίσω κλίνοντος, δια κράνους δ' έν τ[ι άριστεΡQ, ητοι άπα
(Ιαλλάκτως προς την έπΙ του γνωστου έκ Κορίνθου περιστο

μίου φρέατος άνάγλυπτον άρχαϊστικην εικόνα της σύν αλλοις
θεοίς μετεχούσης ειρηνικης πομπης 'Αθηνάς (ΕΙκ. Ι) 2.

deesse -

λέγει περιγράφων το άγαλμάτιον 11μων ό

La

Pe1Tot

- " gal'de Ι'<~gide; Illais e]]e <Ι depose le l'este de soIl
I1al'Ilais de gne1Te. DHlls la pose, ρι ns de Illenace κ.τ.λ.
Ό πρωτοφανης τρόπος της κατασκευης του ειδωλίου 11 μων τούτου άπο
ΕΙκ.

(ε. ά.)

1.

βλέπει προφανως
δεύτερον

δε

την

εις το να κα(}ιστι'!εικονιζομένην

πρωτον

θεαν

μίον το άγαλμάτιον

περιόπτω;

()ρατην

έξ

"λως άυαρές,

άμφοτέρων

πλευρ(in' αύτη ς, κυρίας δμως πλευράς πρι)ς θέαν αύτης παραμενούσης

προς

δεξια

σφζόμενα

-

ίχνη

έστραμμένης

(Π ίν. 1, Α u). Άλη(}ως

έπΙ της άντιθέτου

σαφέστατα

ίχνη

των

της πρι)ς

καθηλώσεως,

άριστεράς ϋψεως αύτης (Πίν.

μη έπαρκως μελετηθέντα καΙ f.Χτιμηθέντα μέχρι

1, Α6 καΙ ΕΙκ. 2),
τουδε - βεβαιουσιν δτι

"'Ιδε τήν ίχ"ογραφικήν είκό\'α έ\' 'Αρχαιο).. Έφημ.

?

έ. ά.

-

1887, Πίνα; 4.
Uod\\'el1. Tour ίl1 Greece 11, σελ.200.-Jοιιrιιal Hel1. StIHl. 1885 IΙί\'. 56·5ί.- Brι1l1\1· BrnckHlaIll1
Ονerbeck, ....lastik 111 σελ. 142 καί 22 ]4 είκ.. 67.- S. H.eiI18cIt. Reμ. Rel. 11 σελ. 518. Παρά6αλε καί ΤΙ)\'

όμοίως τό κράνος έ\' τϋ δεξι~ (;'\'έχουσαν καί σύ\' άλλοις Οεοίς έ\' πομπή καί παρατάξει ,ιρέμα ΠOΡEυOμ€,'η\'
Άθη\'ι'i\' ιι\'αγλύφου έκ τού έ\' 'Άγρ~ ίεροϋ της πομπης τώ\' Μικρ(ί)\, Μυστηρίω\' (Ί\ρχ. Έφη,•.
Ι1ί\'. 8

Α

-

Σβορώ\'ος ΔΕΝ Α ιν, σελ.

362.

είκ.,

11,3)

fι

1894

σελ.

139

της άρχαϊΟτ'ικης iξ ΆΟη\,(u\, βάσεως τ(ϊ)\, ΤΥσσ(ίρ(ι)\,

θεώ\' (Ο"eΓbeck. ε. ά. 1$ σελ. 192 είκ.. 44). Τό λαμπρότερο\' ϋμ<ι>ς :ταράδειγμα τοι' ιίκαλιΊπτοl1 της κεq-αλη:;
τώ\' πομ:τή\' έποπτευόnα/\' fι σιιμ~oμπευό\'τω\' Οεώ\' πιιρέΖουσl\' ημί\'
ρου τού Παρθε\'ώ\'ος,
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Οεοί t(j)\· δι',ο :τομ:t<u\' της ζφοψΊ

Τό λά6αρον 'tIi}v • Λθη\'αί(ι)\,

τΟ άγαλμάτιο\' iιτn %αθηλωμένον που δια του %άτω μέρους της άριστεράς αυτοί'
πλευρας ταύτης, καί δη πρώτον μεν πλαγίως τών ποδό>ν,

<JJV μεταξύ, 6.ποκο

πεντος τετραγώνου τεμαχίου της κάτω παρυφης του χιτώνος, σφζονται τρείς επί

της αί,της γραμμης βαίνοnες 1Ίλοι (El%t;Jν

2) προς καθήλωσιν επί λεπτοί', ισο

μεγέθους καί ισοπαχους τη εγ%οπη χαλ.
κου ελCΊ.σματoς, νυν άπολεσθέντος (Ει
κων

ι

3),

δεύτερον δε καθέτως δια τών

ποδών, φερόντων άμφοτέρων άνα ενα

/

ΙΙ

;-0-='0-"1)

- -

.'

\

~
:
!

~'

(!
Είκ.

2.

Είκ.

ο

ο

ο

\

f

3.

ίjλoν (Εικων 2, 3 καί 4) προς καθήλωσιν επί βάσεως εκ χαλκου έλάσματος
(Εικων 3 καί 4), νυν καί τούτου άπολεσθέντος,
αύτης δψεως σCJ.JζομένΟύ παχέο, άργυρου

1

καί τρίτον, διι'ι. του επί της

ηλου προσηρμοσμένου εις το κάτω

μέρος της κνήμης του όπισθίου ποΜς καί περιΒαλλομένου ύπο επίσης προσκε
κολλημένου νυν επί του χιτώνος της
θεας καί εν μέρει σCJ.Jζομένου ελικος,

του προς οUδεν a"flo όμοιάζοντος τό
σον δσον προς το τέρμα ούρας άργυ

ρου Τι επαργύρου δφεως (Ε Ικ.

4)

2

καί

2, δφεως οδ μάλιστα τεμάχια φαίνε-

ταί μαι δη είναί τινα τών συγχρόνως

"

εύρεθέντων έπαργύρων τοιούτων εν
Εiκ. 4.

ταίς αύταις άνασκαφαίς και τ<9 αυτφ

χώρφ (Πίν.

1, Γ και Γα), 6)ν το μείζο\'

φέρει εις τας οικείας θέσεις καί τας προαπαιτουμένας δύο όπας προς καθι]λωσιν
αύτου επί της κεραίας του ίστου του λα6άρου (πρΒλ. ΕΙκ.

4, 13

και

22).

Δυστυ

χώς επί του πίνακος ήμών τα δύο ταυτα τεμάχια δφεως Τι δφεων δεν άπεικο

νίσθησαν εις το προς τα λοιπα άναλογουν μέγεθος.

t

};ταης, Ί\ρχ. '1!:φημ., έ. ά. σελ.

31.

~ Οί δύο έπι της έτέΡΗς κυρίας (')ψεως τού ιί.γαλματίου σφζΔμενοι ι'Ηαγο\'οειδείς ογΧΟt δέ\' εί\'αι ί.εί

ψα\'α ;,ο.αΟηλώσεως, άλλι'l Oρό~ι60t :τροερχόμnοι έχ της πυρκα'ίάς τοίί 'Ερεχθείου, ής ε\'εχα ή έΠΙϊ.ρύσωσις
συ\'επ,Ίγ\'υτο 1") στάγδη\' άπέρρεε\', J")ς ηδη έσημείωσαν οί Στάης χαι !)errοι, έ. ά. Ή πυρχα'ω. (tυτη ε6λα,~:,,:
μάλλον τή\' άριστερά\' πλευρά\' τού άγαλματίου, έφ' ης και \'ύν φαίνο\'ται ζωηρά τά άποτελέσματα αί.'της.
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Ι. Ν. Σ60ρώ\'ΟI'

Ή ύπο πάντων δικαίως θαυμαζομένη επιμέλεια και ανυπέρβλητος τελειό
της και άττικη χάρις της επεξεργασίας και τεχνοτροπίας, ώς και ή δλως σπανία

επιχρύσωσις τού αγαλματίου τούτου " ύποδηλούσι σαφώς σύν t<j) περιέργιρ τρόπιρ
της καθηλώσεως και τη έκ της Άκροπόλεως προελεύσει αύτού δτι πρόκειται
πάντως περι Παλλαδίου, κοσμούντος λαμπρόν τι και σπουδαίον άντικείμενον,
λατρευτικης πάντως φύσεως σκεύος, ενος τών ίερών της Άκροπόλεως και δη
πιθανώτατα αυτού τού ναού της Π ολιάδος Άθηνάς τού 'Ερεχθείου,

00

άκρι

βώς παρ α την βορείαν είσοδον και άνεκαλύφΟη μετ' αλλων λειψάνων της πυρ

καϊάς τών Περσών, 11ς το άγαλμάτιον τούτο φέρει καταφανέστατα τα ίχνη, ητοι

ζωηρας έκ τού πυρος τήξεως, κυρίως έπι της ετέρας τών όψεων αύτού, ητοι
τΎlς τας καθηλώσεις έχούσης (ΙΙίν. 1, Α6).

'Οποίον την φύσιν και το σχημα ητο το σκεύος τούτο ούδεις ήδυνήθη μέχρι
τούδε να μαντεύσυ μετά τινος πιθανότητος. 'Ο
(ϊ:ις τι έξοχον ανάθημα (Γelιιaιψιable

ColligIIoll θεωρεί αυτο άπλώς
ex - \"oto)' ή ύπο τού de Ridde!" το πρώτον

προταθείσα, ύπο τού κ. Στάη δε και άλλων κατόπιν ιος πιθανη κριθείσα γνώμη,
δτι το άγαλμάτιον ήμών {ιτο ίδρυμένον έπι μιας τών λαβών ιερού τινος τρίπο
δος, προσκρούει πρώτον μεν εις το γεγονός, δτι ούδεμίαν δύνανται να εχωσι
σχέσιν τα Παλλάδια της Άθηνάς προς τούς τρίποδας τού Άπόλλωνος, δεύτε
ρον δε εις το δτι ουδέν τοιούτον γνωρίζομεν παράδειγμα τρίποδος εχοντος τας
λαβας κεκοσμημένας δι' οϋτω πεποιημένων έκ δύο λεπτοτάτων χαλκών έλασμά
των αγαλματίων εύθραύστων

και εις πάσαν προσέγγισιν

άγκιστρηύντων

άπροσέκτως πλησιάζοντας αύτοίς, ΤΟ παράδειγμα τρίποδος έξ' Ολυμπίας
έστηρίχθη δ

2,

τούς

εις δ

de RίddeΓ, είναι δλως άτυχές, διότι το άγαλμάτιον τού 'ίππου, δπερ

κοσμεί η;ν λα()1;ν τού λέβητος αυτοϋ είναι περιφερές και κατα διάφορον τρό
πον καθηλωμένον.

Περιφερη

είναι και τα το κέντρον τών πωμάτων τών της

άρχα'ίκης εποχης ιριπόδων κοσμοϋντα αγαλμάτια, μεθ' ων έπίσης οίιδεμίαν σχέ
σιν δύναται να εΧΌ Β

ι Μ. (οllίχnοη ι.c. σελ.

:381: Senl. !'exaIl1el. Ile l'original per111et d'apprecier

a sa

\"aJenr cette deli-

cate oeιIHe d'art, 0\1 le Il10dele si Ιίn est relIansse par ιιη travail de grantre qtIi detail1e <I.,'ec ιιη soin

exqtIis les I>onc!es des c!Ie\'enx et les ecaiIIes de )'egide: certaines parties, COIl1Il1e l'egide et le \'isage de
Ia deesse, etaient (Iorees. I)en des Ι110nιιιneιιnΙ nons Ilonnent l11ienx l'idee de ce <μl'est l'atticiSIl1e dans
sa preIl1iere flenr de jenne!'se. Le jet si elegant des draperies, les proportions elaIIcee1> dtI corps, la
pnrete de contonrs de ces IneInl)re~ alIX fins attac!Ies, le type dn \'isage ηιιί raρμel1e l'l~g)·pte a\'ec ses
~'enx ol)IiqtIes et 1>on profil ιιη l)eLI arqιIe, Ιοιlt cela re\'ele le goiIt slIl>til d'tIne race qιιί seInl)le a\'oir en
partage le sentill1ent inne de la grace.
1 OlYInpia, Bronzes Πί\'. 33 καί 3-1 60i«·6 ρ. θ6.
3 jo\lrnal Hel1. Stιιd. 1892/3 σεΙ 296 εί:ι.. 2 :ι.αί Πίναξ ΧΙΙ. Πρβλ. :ι.αί J)areI111)erg.-Saglio, nic. des
anti<l. ~. ν. TriplIs. - :\nson, T)'pe!'i of Coins ρ1. χνIl· χχν.
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Τό λάδαQoν ,ών 'Αθηναίων

Ή άνακάλυψις της φύσεως και τού σχήματος του ιερού σκεύους, ού κό

σμημα ητο τό Παλλάδιον ήμών, άποτελεί τό κύριον θέμα της παρούσης μελέ
της ήμών.

Άγαλμάτια θεών καΙ άλλα ίερα άντικείμενα. σύμΒολα αύτών, όμοίως περίο

πτα και έκ δύο λεπτών συνήθως έπικεχρυσωμένων καί άλλήλοις προσηρμοσμένων

χαλκών έλασμάτων γνωρίζω μόνον έκείνα. άτινα έκόσμουν ώς Παλλάδια il θεών
σωτήρων σύμΒολα η ώς άνεμοδούλια (giroιIettes) τα άκρα τών ίστών (καρχή.
σια) ι τών πλοίων πάσης έποχης, εΙργασμένα δ' ούτως έκ λεπτών ~λασμάτων,

ώστε ούτε τό βάρος αύτών να βλάπτη τήν Ισορροπίαν τού πλοίου καΙ μάλιστα
χειμαζομένου ούτε ή προσθία περιφερής και πλατεία έπιφάνεια να κωλύη τήν
ταχείαν πορείαν αύτού. Τοιαύτης κατασκευης I\ΤΟ προφανώς καΙ δ έκ τού Βιτρου

Βίου γνωστός Τρίτων άνεμοδείκτης της κορυφης τού 'Ωρολογίου τού Κυρρήστου.

Τοιούτοι κυρίως εΙναι οΙ δμοίας έκ δύο έλασμάτων κατασκευης κολοσσιαίοι

• άναθηματικοΙ.

δίστομοι προίστορικοΙ πελέκεις, ών μέγας άριθμός άνεκαλύ

φθη μέχρι τούδε έν Κρήτη

2,

τύ νήσφ τού lΙαλασσοκράτορος Μίνωος, ών δμοίους

εύρίσκομεν κοσμούντας τα άκρα τριών μεγάλων Ιστών πλοίου έν ταίς περιφή
μοις γραφαίς της σαρκοφάγου τijς Ά γίας Τριάδος

-

S

καΙ δή Ιστών ίδρυμένων

καθ' α καί οΙ τών πρώτων ναών της Αίγύπτου δύο μεγάλοι τεταινιωμένοι

προπύλαιοι Ιστοί ι, πρόδρομοι οχι μόνον τών λιθίνων όΒελίσκων, άλλα καί τών
δθωμανικών μιναρέδων - φάρων

&-

έπΙ της ξηράς έντός τεμένους, έν <ί> τελούν

ται θυσίαι πρός τιμήν τών προγόνων και πομπή πλοίου Ιερού έν χερσΙν φερο

μένου, πομπή ζωηρώς άνακαλούσα εΙς τήν μνήμην μου ώς άπόγονον αύτης τήν
:τερίφημον έκείνην κατα ξηραν πομπήν τijς Ιεράς νεώς τών Παναθηναίων.
ΤοιαύΤΙί έπίσης εΙναι καΙ ή έν σχήματι μαχομένου Παλλαδίου Ισταμένη έν
τφ λωτομόρφφ καρχησίφ καί, ώς δ της πρωtας άπαστράπτων παίς Ί-Ιλιος

τών ΑΙγυπτίων

6,

έξ άνθους λωτού αίφνης άναπηδώσα .θεα Ιστού πo~εμικoύ

πλοίου τού ΑΙγυπτιακού στόλου της Μεσογείου, περι τα

1000

π. Χ. ναυμαχούν

τος κατα Κρητών Φιλισταίων, είκονιζομένου δε έπΙ περιφήμου άναγλύφου τού

• "Αθην. ΧΙ, 49.: Τού yu." ίατού τό μέ\"χατωτίοω :ι:τίονα xuλιίτuι, ίΊ ίμ:τί:ι:τιι ιΙς ιόν ληνόν' ιό δέ οlον
44: άατοων δέ ψαύιι τά )(Δ~xιj".α. - Ίδέ χαί

ιίς μίσον τοάχηλος' ιό δέ :ΤO~ τά τίλη Η4()χ';α.ον - ν.
χατωτίο(ι.)

ev

οιλίδι

, R. Dussaud.

28.
(ίνίlίs.

preIIellenifIues

σελ.

64

ΙΙίνα\ Ι\' .

• R. Dussaud. Ι ά. ο.Ι 400 11ίναξ D.•αί .Ι•. 297 .. λ. 404.

'G. r,rro,-CI,ipi,r.

Ηίο•.

d,I'art

Ι ρ. 84δ. Ιίκ.

206;

ρ. Ηδδ. Ιίκ·

208;

ρ.

380.

Ιίκ. 22Ο.-ι;. λΙ.ΟΡerο,

Ηίsι. anc. des peuples d'Orient clas~ique. Ι LeR origines, Eg}'pte et CIIaldee ρ. 118.

, l1ο6λ. Η. T1IierscIt. PIIaros, Antike 1518Π\ und OccideIlt. Leipzig 1909.

, G. Maspero. i. ά. οιλ. 136 ιΙκ. κα. οιλ. 137.
λPXλI\)ΛUΙ'IKυ~

)Κ.\Ί'JOΝ

1920·21
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έν

Meclillet Hnbllt ναού, τού οίκοδομηθέντος ύπο Ραμση τού τρίτου της 12ης
δυναστείας (Είκ. 5) '.
'Εκ δl'_ των τού c;' αιωνος π. Χ. μνημείων μνημονεύω το έπί της ακρας
τού ίστού έλληνικης ναυμαχούσης νεως Παλλάδιον της Άθηνάς τού περΙ τα

55()

:τ. Χ. ποιηθέντος ύπ!) τού άγγειογράφου Άριστονόφου άγγείου, εύρεθέν-

ΕΙ".

5.

τος μεν έν Καίριι (Αγυλλα) της Έτρουρίας, ού δμως

vee de celle des Mycenes> (ΕΙκ. 6)

«Ia tecl11liqne est deή

2.

Έκ των έλληνιστικων χρόνων κατ' άντίγραφον ρωμα'ίκης έποχης άναφέρω
την κολοσσιαίαν Ν ίκην τού σφαιρικού καρχησίου πλοίου ίερού είκονιζομένου
έπι πασι.γνιi!στου άναγλύφου (Είκ.

7) 3.

'Γα Παλλάδια ταύτα δεν εΙναι δυνατον ώς έκ
μεγέθους

ij

να ησαν πάντοτε

των κατεσκευασμένα'
την

έξ έλαφρων

τού κολοσσιαίου αυτων

συγκεκολλημένων

χαλκων

έλασμά

άλλως θ' άνέτρεπον βεβαίως τα πλοία αυτων είς την πρώ

τρικυμίαν.

'Γέλος έκ των βυζαντινων

καΙ των νύν χρόνων τοιαύτα

πλοίων έκ δύο έλαφρων χαλκων συνηρμοσμένων

έλασμάτων

Παλλάδια

ίστων

εΙναι τα έν σχή

μασι πελέκεων, σταυρων, ίερων των πλοίων ιχθύων πλοηγων (πομπίλωv), πτη
νων (λάρωv) κοσμούντα και νύν τα άκρα των ίστων των πλοίων ήμων, τα καΙ

Ι CΙI:IIIιpoIjon, ΜοnΙlΙ1ιents d'J~g)'pte τό,ι. ΠΙ Πί",

222. - ΤΟΓΓ, ί. ά. Πί\'. 1,6.

, S. ReiIIaclI. Rep. Vas. 179, 1. - MonU111entI ΙΧ Πί\'. ΙΧ. - KIejn, Meist. Sign. σελ. 48. - Πιnηοιιι
l'ottieI' ΟFλ. 334. • Τοττ, έ. ά.

Torr, έ. ά.
6,29.

Πί\'.

3, 15.

Πί".
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πολλάκις ώς άνεμοδάίμα, άνεμοδούλια η γλάροι ι (άνεμοδείκται,

glrolIettes)

χρησιμεύοντα τ<ρ πλοιάρχ<ρ καΙ πηδαλιούχ<ρ. 'Η ενταυΟα παρενnΟεμένη είΚ(l)ν Η
άρ.

1- 7

έγένετο κατ' ι'ιντιγραφiιν καρχησίων πλοίων έν τ<ρ λιμένι του

] rεΙQαιως

ήγκυροβολημένων, ων το μεν φέρον τον σταυρον (άριΟ. 7) άν,ικει είς τινα των
μονων τού Άγίου 'Όρους ("ΑΟωνος), το δε τον ίχΟυν (άριΟ.

6)

εις πλοίον της

Νοτίου 'Ιταλίας, προς ί) παράβαλε τούς ίχΟυς ειδώλια των πρυμναίων ίστων

,.

~
,.

ΕΙκο

6.

στυλίδων των προϊστορικων πλοίων της Σύρου 2 (Είκ.

λίδων ιστων των αίγυπτιακων πλοίων (Είκ.

ι Κ. Α. Σαράφη
ρώνος ΔΕΝΑ χνι

.,

-

10

άριΟ.

9)

9).

Πιτσιπιού, Έλληνικός αύτοκρατορικός στόλος. 'Αθή"αι

(1814

σελ.

97

Τσούντας, Άρχο Έιρημ.

εΙκ.

1899

καί τινων των στυ

1907

Πί\'ο σελ.

48· 4~). -

Σ60

7).
σελ.

90·91

είκ.

16·220

Ό κ. Τσούντας έκλαμ6ά\'ει την πρύ,η'Ψ' τ(ον

λία\' ύψιπρύμ\'ω" μακρώ\ο πολεμικών (πεντηκοντόρω,,) τούτω" Κυκλαδικών πλοίω" Ι:-ις πρφρωο . 'Αλλ' έ\' το ι

ιιύτυ περιπτώσει ό πηδαλιουχος,ούδό),ως θά ε6λεπε τόν προ αύτού όρίζο\'τα προς άσΙfαλή τού πλοίου κατεύ·
Ηυ\οσι\', πραγμα έ\'τελώς άπαράδεκτον. ΤΟ εύ\'Ο1Ίτως είς την πλά"η\, ταύτη\' έμ6αλον το\ο σοιρο\' σll"άδελιρο"

γεγο"ός, στι πά"τα ά"εξαιρέτως τά πλοία ταύτα εχουσι το" ίχΟύ\'

t'lO; στυλίδος αύτώ\' iatQafIIIi"O" κατ' ά"τί·
(1. είκ. ~, καί ·}ο;ιι:ημ.

Οεω" διεύθυ"σι" πρός τη\ο του πλοίου (Πρ6λ. το έκ Πύλου προ'ίστορικο" π),οίο" ΔΕΝΑ, ε.

Ί\ρχ.), έξηγείται διά τού γεγο"ότος, οτι οί ίεροί ουτοι ίχθύες (πομπίλοι) τ(ο" ίστώ" τ'ις στυλίδος έχρησίμι::υο"
%αί

tbo; ίερά ά"εμοδούλια δεικ\·ύο\·τα τη" διεύθυ\οσι\'οτοϋ άνέμου, η" ό συμφώ"ως τη έ.τοχ!ι λίαν δεισιδαίμων
oiJQto", ~τoι ;τρυμ"αίο".

τεϊ.\οίτης τω". κυκλαδικώ" τούτω" άγγείω" εύχεται καί δηλοί διά τα πλοία
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Τόν λόγον τής έν τη θέσει ταύΤΌ τού ίστού τοποθετήσεως ειδωλίων θεών ϊι
συμβόλων αυτών και τόν προστατευτικόν αυτών ώς f}εών σωτήρων τού πλοίου
χαρακτήρα καΙ δύναμιν μαρτυρούσι πλείστα χωρία τών αρχαίων, έξ ών παρα
θέτω τρία ένταύθα: Πλουτάρχ. Θεμιστ. ΧΙΙ . • Λέγεται δ' ύπό τινων τον μέν
Θεμιστοκλέα περι τούτων (στι δέον ναυμαχείν) άπο του καταστρώματος
ανωf}εν της νεως διαλεγόμενον, γλαϋκα δ' όφf}ηναι διαπετομένην άπο δε·

ΕΙκ.

7.

ςιας τών νεών και τοίς καρχησίοις έπικα1Ηζουσαν' διο δη και μάλιστα
προσέf}εντο τfί γνώμη και παρεσκευάζοντο ναυμαχήσοντες». Περι τών έπι μισf}~ συνόντων

1:

Λουκιανού,

«έπήκουον αυτών καf}άπερ ναυαγίαν τινα

και σωτηρίαν αυτών παράλογον διηγουμένων... τούς Διοσκούρους έπιφαι.

νομένους μηχανης

οίκείοι γαρ της τοιαύτης τραγφδίας olΊτoί γε

f}Eov

- .η

τιν' αλλον έκ

έπι τφ καρχησίφ κα-ttεζόμενον. Ο' και πρός τινα ήϊόνα μαλα·

κην άπευν/νοντα την ναυν».- Τού αυτού, Πλοίον

11

ευχαι

9: .καί τινα λαμ.

προν άστέρα Διοσκούρων τον ετερον έπικαf}ίσαι τ~ καρχησίφ και κατευ·

f}vvat

την ναυν έπι τα λαια είς το πέλαγος ηδη κρημν~ πρoσφερoμέ'Vην
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Περι τοι,των πάντων λεπτομερώς, ΙδίιΖ. δε περl τών επι τών ίστών μεγά
λων προ'ίστορικών εκ χαλκών ελασμάτων εγκαθιδρυμένων πελέκεων ως ειδώλων

θεών Σωτήρων
PlΌtogonia,

i\

ΣCΡζόντων, πραγματεύομαι εν τφ ύπο τύπωσιν βι6λίιρ μου

Religion et civilisation ΡΓοtοlιelΙenίqnes, ένθα εϋρηνται πλείσται

δσαι σχετικαι μαρτυρίαι χαι μνημεία πάσης εποχης.

Ένταυθα εξεταστέον μόνον, μήτοι τοιούτου τινος ίστου ίερου 'Αθηνα'ίκου

Είκ.

8.

πλοίου το Παλλάδιον άποτελεί το εν λόγιρ παράδοξον αγαλμάτιον της ασωμά
του 'Αθηνάς ήμών.

•
••

Το ϋψος αυτου

0,136

δεν αρμόζει βε6αίως εις μεγάλης τινος νεως τον μέγαν

ίστον (JΏaJIl1H). ΤΟ πολυ ηδύνατο να κοσμύ την στυλίδα της πρύμνης αυτών

i\

τον ακάτιον μικρον έπικουρικον ίστον ι της

πρύμνης

i\

πρΦρας, ού ίστου παράδειγμα

έστω ήμίν ό της θεάς προστάτιδος του ίερου
τών πλοίων ίστίου η πέπλου Ίσιδος Φα.
ρίας,

ίερου της Τύχης της 'Αλεξανδρείας

πλοίου (ΕΙκ. 11) 2. Ό δε τρόπος της εκ πλα
γίου

καθηλώσεως

του αγαλματίου

ήμών

κατα την βάσιν αυτου εΙναι ανάρμοστος
δλως εις το στρογγύλον σφαιρικον
κουντοειδες

i\

πλα

(galette) σύνηθες τέρμα αμφο-

ΕΙκ.

9.

τέρων τών ίστών τούτων.

'Εξ ιϊλλου δε ό περίεργος ούτος τρόπος της εκ πλαγίου προσαρμογης αυτου
εις τέρμα κεραίας

(alltel1ne) ίστου (ΕΙκ. 4) προϋποθέτει πάντως την συνύπαρ
ξιν χαι δευιέρου πανομοίου άγαλματίου ως παρίσου (pel1dant) προσηρμοσμένου
ι

Torr, ε. ά. σελ. 83.

t

Torr, ε. ά. Πί"α; 7.
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είς το ετερον ακρον της παρα το καρχήσιον άνηρτημένης σταυροειδώς κεραίας
τού ίστού. Πράγματι δε τοιούτου, άπαραλλάκτου την τεχνοτροπίαν, μορφήν,
μέγεθος καί κατασκευήν, δευτέρου Παλλαδίου, εχομεν έν ΤΙΡ Έθνικιρ ήμών
Μουσείιρ δύο τεμάχια, ιΙ)ν το μεν πρώτον σιρζον το κάτω μέρος αύτού εύρέθη

,;,.

ταίς αύταϊς άνασκαφαϊς καί έν τιρ αύτΙΡ χώρφ της Άκροπόλεως (Πίν.
καί Β66) ι, το δε (Πίν.

1,
1,

Βαα
Βα_

Β6) σιρζον μέρος τού κάτω
τού

τραχήλου

κορμού

της

θεάς (Είκ. ι 2) )jγοράσθη έν
Άθήναις έν ετει

1874

ύπο

της Άρχ. Έταιρείας, πάντως
καί τούτο έν τΏ

EIH. 10.

,Ακροπόλει

εύρεθεν κατά τινα τών άρ
χαιοτέρων άνασκαλεύσεων αύτη ς 2. Δυστυχώς ύ φωτογράφος εθηκεν αύτο έπί τού

,τίνακος ήμών είς το ούχί προς τα λοιπα τεμάχια άναλογούν μέγεθος αύτού. Άμφό
τερα σμως τα τεμάχια ταύτα εΙναι τόσον κατα πάντα άπαράλλακτα προς το σώον

διασωθεν ήμίν άσώματον άγαλμάτιον Α, Αα.6,
lοστε ούδεμία να δύναται να ύπάρξιι άμφιβο
Αία στ!, αν μη έξηλθον έκ της αύτης μήτρας,

:τάντως έποιήθησαν κατ' άντιγραφην τού αύ
τού παραδείγματος, έξ ού καί το σιρον ίσομέ
γεθες πάρισον αύτών. ΕΙναι δε καί κατα τοϊίτο
σ:τουδαίον το τεμάχιον Βα. 6, στι περιέσωσεν

'Ι μίν IΙλύμαντον ύπο τού πυρος καί την προς
τιι <ίριστερα έστραμμένην όψιν αύτού, ης έν
τι[> ύλοκλήρφ διασωθέντι παρίσφ αύτούκατέ·

στρεψε σχεδον έξ όλοκλήρου τας λεπτομε
ρείας ή πυρκα'ία τού Έρεχθείου. ΤΟ δε κατά
τι

μικρότερον πλάτος τού τεμαχίου Βαα. 66

ΕΙ/>(.

11.

αύτού καί ύ εν τωι διάφορος τρόπος της προ-

σαρμογης, ητοι δια μόνον τών δύο ιΊλων τών ποδών καί τού χονδρού ηλου της
κνήμης (ή τετραγωνικη έγκοπη της καθηλώσεως

δεν ύπάρχει έπί της παρυφης

τού χιτώνος της έτέρας τών Οψεων τού άγαλματίου), ύποδεικνύουσιν στι το τεμάι I>e Ri(lt)er. Cat. <IeJ't })ΓοιΙ;ι.eJ't <Ie Ι'''\crομοle έ.

;.

(1.,

(ί.ριθ. 795

(6649) 11ft' είκό"ος.-Β.

Στάης, λί"η!lεία,

ά. σε)..
7

31.
J)e RίΦΙer. Cat. <IeJ'O

I:r. Stn<IIIiczka:

.)rOI1Ze!"

Άρχ. Έιrηll.

18R7,

(le la Societe ArclIeoι. (I'AHIelle~, 1894 σελ. 173, (1ριθ. 772 (I094).σtλ

147,

είκ.

10.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

Τό λάΒαρον τών

31

.ΑΟηναίων

χιον τούτο δεν εΙναι άκριβώς το άviΊκoν είς το αύτο ζητούμενον πάρισον δεύ
τερον άγαλμάτιον της κεραίας τού αύτού ίερού ίστού, άλλ' άλλου τινος όμοίου,

άμέσως προγενεστέρου η μεταγενεστέρου, τεθέντος είς άχρηστίαν ενεκα φθορίίς
κατά τινα τών λίαν συχνών, ώς θα ίδωμεν, έπισκευών η έκ νέου κατασκευών τού
περί ού ό λόγος έν τφ Έρεχθείφ ίερού ίστού τών 'Αθηναίων.
Δέον άρα, 'ίνα ζητήσωμεν νϋν έν τfι κατοΧΌ καί ίερQ. χρήσει ιών 'Αθηναίων
ίερον ίστον μετρίου μεγέθους, κοσμούμενον δε κατ' άμφότερα τα άκρα της
κεραίας αύτού δια δύο έντελώς όμοίων καί όμοίας είρηνικης φύσεως καί χρή

σεως, έκ δύο δ' έπιχρύσων χαλκών έλασμάτων συνηρμοσμένων Παλλαδίων της
παρ' ης τον ναον άνεκαλύφθη Πολιάδος 'Αθηνάς τού Έρεχθείου, είκονιζομέ
νης ώς συμπομπευούσης είρηνικώς.

Εύτυχώς ύπάρχει, ώς θα

ίδωμεν κατωτέρω, πληθος άρχαίων μαρτυριών

περί της ποτε ύπάρξεως έπί της
(Είκ.

'Ακροπόλεως τών 'Αθηνών τοιούτου τινος

ίστού καί κεραίας της Πολιάδος 'Αθηνάς.

12)

•

• •
Έν πρoγενεστέρ~ περί της έξαρτύσεως τών άρχαίων πλοίων μελέτυ μου

1

έδειξα δτι το ίερώτερον σκεύος (αρμενον) αύτών άπο τών προϊστορικών ηδη
αίγυπτιακών καί μυκηναϊκών χρόνων ητο ό κατα κανόνα έπί

της πρύμνης καί δη τού άφλάστου αύτών -

έν

ii

θέσει νυν

τίθεται ή είκων τού προστάτου τών ναυτών καί πλοίων άγίου
Νικολάου

-

ίδρυμένος μικρος μετα πέπλου η άνευ τοιούτου

σημαίας ίστος ό φέρων το όνομα στυλις (ύποκ. τού στύλος,

κίων, ν~ν στυλιάρι καί κοντάρι) (Είκ. 9, 1Ο

17), ό

2,

13, 14 - 15, 16.

άντιπροσωπεύων το άπο τών χρόνων της κιονολατρίας ύπο

μορφην έλαφρού καί λεπτού ξυλίνου κίονος, έπομένως καταλ
λήλου δια πλοίον, είδωλον της προστάτιδος τών πλοίων

Ι
Ε/κ.

12.

navium),

(tutela

μεγάλως ίδιαζούσης έκάστφ λαi!> η πόλει η πλοίφ

θεότητος, στυλίς ~ς έκ της πανηγυρικης δια ταινιών η πέπλου
ίερού (φάρους η φοινικίδος) έπικοσμήσεως (πρβλ. την ταινίωσιν της είκόνος

ι StyIίdes.

χνι,

1914
1

είχ.

6

σελ.

16)

apbIasta. aιtcres bierae. acrostolia, embola, proel1tbota et totem. ItIariIIS: ΔΕΝΑ Α' τόJΙ.

81- 152,

εΙκ.

Σ60ρώνος, έ. ά. σελ.

1- 19.

89,

είχ.

2·3

(πρύμναι μαχρών πλοίων έχ τοιχογραφιών της Δi',λου) χαί σελ.

(άγγειογραφία τού Δ' αΙώνος).
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έγεννήθησαν συν τφ χρόνφ τα παντοεθνή ίερα λάΒαρα και αυτη η πρυμναία
σταυροφόρος λευκοκύανος σημαία των συγχρόνων πλοίων ήμων και στρατιω
τικων συνταγμάτων της ξηράς.

Ή παναρχαία την καταγωγην στυλις αϋτη -

ης έπι δέλτου

γραφον ένίοτε όλόγραφον το όνομα της αντιπροσωπευομένης

Ε/κ.

A0HNA l

13.

11

Είκ.

14.

Eί~.

Είκ.

15.

11

κεραίας ένέ

θεότητος, π. χ.

16.

ΖΕΥ:ε :εΩΤΗΡ (Είκ. 16 και 17)2_-όσάκις εφερεν ίερον πέπλον (φίiρoς)

χρησιμοποιούμενον καί ώς ίστίον πρυμναίον
κατ' άνάγκην δια κεραίας

11

πρφραίον

3

ιερού πλοίου, ώπλίζετο

(antenna) σταυροειδως προς ανάρτησιν τού πέπλου

ιστίου δ ιατεταμένης κατα το άνω μέρος τού ίστού και

συγκρατουμένης δια σχοινίου (Είκ. 14) η και άλλης
φύσεως μονιμωτέρας και άσφαλεστέρας δια καθηλώ
σεως προσαρμογης (Είκ. 15). Ίδε και τας ένταύθα (Είκ.

18 και 19) έκ τής ρηθείσης μελέτης μου (σελ. 84-85)
παρεντιθεμένας εικόνας στυλίδων (Α αριθ. 55 - 58 και

70, Β 13-14).
Το μεγαλύτερον πληθος των τοιούτων απΌ των
μυκηνα'ίκων ήδη χρόνων γνωστων 4 ήμίν ίερων στυ
λίδων περιέσωσαν ήμίν τα χρυσά νομίσματα Άλε

ξάνδρου τού Μεγάλου και των Διαδόχων αυτού, είκο

Είχ.

17.

νίζοντα στερεοτύπως Ν ίκην στηρίζουσαν ώς έπι λα
βάρου την αριστεραν έπι στυλίδος έξ ίστού και κεραίας, ανευ όμως τού πέπλου,
ι Έπί όκτω6όλων και τετροο6όλοον τού Δ' αΙώνος κοπέντων ύπό της είι60'ίκης πόλεως της α/τσ τού ίεροϋ

ίστοϋ έχούσης το όνομα 'Ιστιαία.

- Σ60ρG'.n'ος, ε. ά. σελ. 91, είκο}\' Α, 1)0 (=έ\'ταϋθα είκο)\' 13). - Th. Newel
Octobole of Histiaia. - New. Vork 1921.
1 Σβορώνος Stylide~, ε. ά. σελ. 92, είκ. 5.
3 Daretnberl-{ et Saglio έ,ν λ. navis' είκόνες άριθ. 5278, 5279, 5281, 5290,5293, 5294 κτλ.
~ Σ60ρώ\'ος, ε. ά. σελ. 89, είκ. 4·40. καί εν δύο άλλαις μελέταις μου, Πώς έγεννήθη και τί σημαίνει ό
δικέφαλος άετός τοϋ Βυζαντίου, 'Αθήναι 1914, σελ. 25 είκ. 9α· β χαί Paris cite protohellenique έ" τφ νέφ
τών Άθηνών περιοδικΙΡ Acropole τόμο Ι 1920 άριθ. 3, σελ. 342, είκ. 18.
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ου μόνον οί πολλοΙ ηλοι καΙ θώμιγγες της άναρτήσεως εΙναι ένίοτε δεδηλωμέ

νοι έπΙ lτης κεραίας (Είκων

18,

άρ.

ΕΙναι δ' ή ναυτικη αίJτη ίερα

i

~Ι

11

Τ

"'.} ~

1,1r

'"

t

Ι'"

111

t

l'

'rr

..~•...
,~

Ί 11

~1
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Ί
.
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'Ί~ 'Ίι ;dJ

\

,...
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14 - 15 Α, 39, 45 καΙ 54. Είκων 19, άρ. 11).
στυλις - λάΒαρον τών νομισμάτων τού Μεγά-
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18.

Ο

"

Ρ

σύμΒολον της έν τφ ;ΊσΟμφ της Κορίνθου έν ετει

336 π. Χ. άνατεθείσης τφ Άλεξάνδριρ ύπο της διαίτης τών Πανελλήνων άρχη-

ΕΙκ.

19.

γίας τών Έλληνικών ναυτικών και πεζικών δυνάμεων κατα τών Περσών, άνα

γορευθέντος τότε ήγεμόνος και δη αυτοκράτορος ι, οτε δη και το πρώτον έκόι Διοδ.

XVI 11,4,9. -

"PXΛΙOΛOIΊKON

Πλουτάρχου Άλέξ.

ΔΕΛΤΙΟΝ

14.

1920·21
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1.

Ν . .Σ60ρώνοιl

πησαν τα τού τύπου τούτου χρυσά άλεξάνδρεια νομίσματα, ώς άνεγνώρισεν ηδη

εΙς τας δύο περΙ της στυλίδος ταύτης εΙδικας αύτού μελέτας ό Γάλλος συνάδελ
φός μοι' κ.

Babelon '.

'Ως έκ τού σμικρού καΙ στενού χ<ί,ρου, δν διέΟετον οΙ σφραγιδογλύφοι τών
νομισμάτων τούτων τού Άλεξάνδρου, καΙ της ταχί,τητος η έπιμελείας, μεΟ' ης
εκαστος αύτών εΙργάζετο έν ένΙ έκάστφ
τών πολυαριΟμοτάτων νομισματοκοπείων,
αΙ έν λόγφ στυλίδες αύτών εχουσι διάφορα
έν τcιίς λεπτομερείαις αύτών (JΧΙ1l,ατα άπ()

+

καΙ

4>

26, 28

καΙ

40)

τών άπλουστέρων Τ
καί εΙκ.

18,

άρ.

(ΕΙκ.

211·4

μέχρι τώ\'

σαφώς κατα τα ακρα τών κεραιών αύτών

δια

δύο

εΙδωλίων Νικών κεκοσμημένων

18, άρ. 3 Ι καΙ εΙκ.
22), ών εΙδωλίων ή

12 =

(Είκ.

1Η, άρ.

καΙ

ϋπαρξις, ώς καΙ τού

Είκ.

20

την κορυφην αί,τού τού Ιστού κοσμούντος,

(;,ς οα εϊδομεν, τρίτου εΙδωλίου, δηλούται
καΙ έπΙ τών διαμέσων σχημάτων τών στυ
λίδων τών χρυσών νομισμάτων τού ΆλεΕ/κ.

ξάνδρου συντομίας χάριν δι' άπλών μόνον

20.

καΟέτων γραμμών (ΕΙκ.

18,

άρ.

30, 32, 33,

42, 43), σφαιριδίων (ΕΙκ. 18, άρ. ,\Ιϊ - <18) Τι καΙ δια μόνων τών είς τα ακρα τών κε
,-,αιών προσηρμοσμένων όριζοντίων βάσεων τών άγαλματίων (ΕΙκ. 18, άρ. 34, 35, 44).
'Εξ αλλων μνημείων τών Ιστορικών χρόνων-ών σύνο
ψιν δίδουσιν αΙ εικόνες 18 - 1!) της μελέτης μου -

γνωρίζομεν

τοιαύτας στυλίδας φερούσας άπο της κεραίας άναπεπτάμενον

,'lρέμα ώς λάGαρον η ώς σημαίαν κυματίζοντα τον Ιερον πέπλον

1'1

το φάρος τού κιονομόρφου

της στυλίδος Οεού, προστάτου
τού πλοίου (ΕΙκ.

Ttt~

18, άρ. 55[,8, 70. ΕΙκ. 13 -14, καΙ SaΕ/κ. 21.
Ε/Η. 22.
Rlio-1)al"eJlJbel"g ε.ά. (ΕΙκ. 1!J,
(;ρ. 13, 14). Πόσον δ' άρχαία είναι έν 'Ελλάδι ή τοιαύτη ίερου ρακους αναρτησι;
διδάσκουσιν ήμάς τα προϊστορικα κυκλαδικα πλοία, περΙ γ,ν όμιλήσαμεν προηγου
μένως, φέροντα πάντα τοιούτον ίερ()ν ράκος ύπο τον ΙχΟύν της στυλίδος (ΕΙκ.

J

Β,ιl)cΙul).

Stylis.

σελ.

210. -

.ΣGΟQW"ος.

St)'lides etc.

σε)•.

210.
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9).

Τό λάβαρον τών Άθηναίων

Των τοιούτων

ίερων στυλίδων πολυτελέσταται καΙ πασων πληρέσταται,

διο καΙ προσφυέστεραι είς το να διαφωτίσωσιν ήμάς περΙ τού τρόπου της είς
τα άκρα της κεραίας καθηλώσεως των δύο άγαλματίων ήμων της ύποτιθεμέ-

ΕΙΗ.

νης

Ε/Η.

23.

ίεράς στυλίδος τού

24.

Έρεχθείου της Πολιάδος Άθηνάς των

Άθηναίων,

εΙναι αί γνωσταΙ ήμίν τοιαύται έκ των άναγλύφων τού θωρακίου τού έν Περ

γάμιρ ύπο Εύμένους τού

Β' οίκοδομηθέντος ναού

της αύτης Πολιάδος Άθηνάς, άναγλύφων έχθρικα
λάφυρα είκονιζόντων (Είκων

ένταύθα είκ.

άριθ.

18,

17 - 18

καΙ

23-25)'.

Έκ της συγκρίσεως προς ταύτας σαφως βλέπο
μεν οτι ή μι.:ν των ποδων κάθετος καθήλωσις των

περιέργων άγαλματίων της Άθηνάς ήμων, ώς καΙ ή
της τετραγώνου έγκοπης τού κάτω άκρου τού χιτω

νος πλαγία τοιαύτη καθήλωσις (Είκ.

24 - 25), προσηρ

μόζοντο έπΙ των στρογγύλων .η τετραγώνων άκρων
αύτης ταύτης της κεραίας, ώς καΙ έπΙ των έν αύΤΟίς

προσηρμοσμένων έγκαρσίων

έκ

μετάλλου

βάσεων,

Elw.. 26.

γνωστων ήμίν καΙ εκ τινων των στυλίδων των στα
τήρων τού Μεγάλου Άλεξάνδρου (Είκ.
δε καΤfl το κάτω

μέρος της κνήμης τού

18, 34 - 35
Παλλαδίου

καΙ

44

καΙ είκ.

προσαρμογή,

21 ,1).

'Ι-Ι

έν σχήματι

ι AltertlHHHer νοη Ρergaιηοιι. Τόμ. Il: D;as lΙeίΙίgtΙωιη (ler AtlIena I>olίas (ύπό R. ΒοΙιn καί Ωrι»)'.
selt) Πίν, 44 - 46, - ΒauιηeίsteΓ. DenkιnuIer είχ. 1433 -1434. - θ. Reinacil, ReV. rel. Ι ρ. 214, 3; 2lf" 2 et
4. - AsntaItn, nas Stabkren ... anf griecil. MUu ...en: Zeit. fίir Νιιιη. χχν, σελ. 210-217.
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36

Ι. Ν. Σ60ρώνου

άκρου

ουρας

ένταύθα

άργυρου

οφεως

έλισσομένης

παχυν άργυρούν ιlλον (σελ.

23),

περι

τον δι' ου οΏτος

είναι το εις Ο

καθηλούται

τα άγαλμάτια ταύτα

καθηλούντο τέρμα των τα συνι]θη σχοινία της άναρη]σεως της κεραίας άντικα
θιστώντων φυτικων έλίκων των στυλίδων της Περγάμου (Είκ.
το ακρον της ουράς ένος των δύο {)φεων,

23 - 25), 11

αυτο

των έπι αλλων των γνωστων ήμΤν

στυλίδων (ίντικαΟιστώντων τα αυτα σχοινία της άναρη]σεως της κεραίας (Είκ.

19,

άρ. Ηι) και έπι στατηρος του Άλεξάνδρου εχοντος σαφως δφεις άντΙ σχοινίων
πρΙ,; έξάρτl)σιν της κεραίας (εικ.

26102).

δε συνύπαρξις δύο πανομοίων άλλι]λοις Παλλαδίων έπΙ λατρευτικης

'1-(

χρι]σεως σκεύους των Άθηναίων, οίον ητο ή στυλίς, ουδεν εχει το προσκρούον
εις την λατρείαν της πόλεως αυτων, ώ; γνωστης ούσης

ήμίν καΙ έν τιl πόλει ταύτυ της συλλατρείας και συμ

11 t

φυλάξεως δύο πανομοίων Παλλαδίων, 1Ίτοι του άληθους
καΙ το" ψευδούς, ών το δεύτερον σκοπον είχε να έμβάλυ

ΕΙκ. 26.

εις άπορίυ.ν τούς έπιχειρούντας ν' άπαγάγωσι το άλη
θες έχθρους κλέπτας, -

σευς και Διομι]δης,

-

'ίνα

οϋτω

οίοι οί της Τροίας έχθροι Όδυσ

στερι]σωσι τού

μόνου

πόλιν καθιστώντος άπόρθητον άληθούς Παλλαδίου

1.

την κατέχουσαν

Προκειμένου

αυτο

δε περι των

έπίσης δύο δρακόντων το" ίερού σκεύους του Έρεχθείου των 'Αθηναίων, πως να
μη ένθυμηοωμεν

στι έν τ4'J ναφ τούτφ τοποθετεΤται ύπο των άρχαίων ή ο'ίκη

σις των φυλασσόντων
κόντων",

-

το γένος

των

'Αθηναίων

δύο

ίερων της

'Αθηνάς

δρα

γ,ν γνωστων μοι ήδη ό)ς συμβόλων της πασιγνώστου Μεγάλης 1J'εας

των προϊ.στορικων 'I~λλl]νων της Κνωσού 3 καΙ της των ίστορικων χρόνων μυ
στικης Δι]μητρος καΙ του Τριπτολέ.μου αυτης

-

ό μεν εΙς βεβαίως είναι ό δια

σημότατος μέγας δράκων, φύλαξ της Άκροπόλεως και της άττικης γης, ό έν

τφ ίερφ σηκφ της Πολιάδος Άθηνάς ένδιαιτώμενος (Ί-Ιροδ.
Θεμιστ,

1()

8,41,

Πλουτάρχ.

και διαρκως την Άθηνάν συνοδεύων, ό δέ, πιθανώτατα

κατ' έμέ,

δ δράκων Κ υχρευς έκείνος, ό άντιπροσωπεύων εΙδικως το γένος των παραλίων
καΙ νησιωτων (Σαλαμινίων, Έλευσινίων κτλ.) Άθηναίων, δράκων, οΏ διασημο
τάτη ε.ν τοίς ίστορικοίς χρόνοις δράσις είναι 1'1 τού θρύλου, καθ' ον ναυμαχούν

των των Άθηναίων έν Σαλαμίνι «δράκοντα έν ταίς ναυσι λέγεται φανηναι' τού-

, Σ60ρώ\'ος, Το έ\' ΆOή\'αι~ ΈΟ\·ικΟ" Μουσείο\' σελ. 101·106 <iQtf:t. 82. τα δύο Παλλάδια
1

Άμελησαγόρας ό ΆΟη\,αίος έ" τϊl ΆτΟίδι (παρά Άντιγόνου ίστορ. Οαυμ. ΙΒ): .τας δέ Κέκροπος

ΟυγατέQας τάς δύο, 'Άγραυλο" καί Πάνδροσο\'ι

til\'

(ύπό της Άοψ·ας) προς φύλαξιν παραδοΟείσα\' αύταίς

καί τόν μικρο,' 'ΕριχΟό"ιο\, κίστη\' ά\'οίξαι καί Ιδεί\' δράκο"τας δύο περί τό" ΈριχΟό\'ιο\'. κτλ.

S

Β. δ.

AItIHIal JX

σελ.

75·79

Πί\'.

54-57.
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:17

Τό λάΒαρο" τ6)\, Άθη"αίω"

τον ό θεος εχρησεν Άθηναίοις Κυχρέα εΙναι τον ηρωα. (lΙαυσαν, Ι, 36, 1),
Τού τελευταίου δε τούτου' την ναυτικην φύσιν δηλούσιν καί οί μύθοι, καΘ' ους
ήτο υίος μεν τού Ποσειδωνος πατηρ δε της Γλαύκης

"

Οί Άθηναίοι είκονίζουσιν

αύτον έπί των νομισμάτων αύτων έπιβαίνοντα της πρφρας τού πλοίου τού Θεμι
στοκλέους, τροπαιοφόρου έπιστρέφοντος έκ της ναυμαχίας της Σαλαμίνος

2.

Οί

αύτοί δ' Άθηναίοι των ρωμα'ίκων χρόνων πρ{'ς δήλωσιν της διπλης των nl'0γόνων αύτων καταγωγης, χθονίας καί θαλασσίας, έποίησαν τους γνωστους της

Στοας των έσφαλμένων λεγομένων Γιγάντων άττικους θνητους άνδρας, ών οί
μεν εχουσι τα σώματα καταλήγοντα εΙς όφιν, οί δ' είς ίχθύν, κοινον σύμβολον
εχοντες πάντες την έγχώριον ίεραν άττικην έλαίαν, πανάρχαιον σύμβολον τού
άττικού γένους αύτων. Τί λοι;"C{)ν προσφυέστερον της έπί της ναυτικης στυλί
δος - λαβάρου άπεικονίσεως τού ναυτικού τούτου δράκοντος ύπο των αύτϋn' Άθη
ναίων παρα τον δράκοντα φύλακα της μεγάλης ήπειρωτικης ξηι,ιάς α{ηων;
«

"Ας ίδωμεν νϋν τας άρχαίας πηγας {ιμων τας μαρτυρούσας, ώς είπομεν, την

έν τφ ναφ της Πολιάδος Άθηνάς τού 'Ερεχθείου των Άθηνωνυπαρξιν τοιαύ
της έξ ίστού καί κεραίας ίεράς πολυτελούς στυλίδος πλοίου; χρησιμευούσης προς

άνάρτησιν τού ίερού πέπλου η φάρους της θεάς, ώς ίστίου

ij λαβάρου,
τα πολυάριθμα χωρία ταύτα εχει ηδη προ πολλοϊι (1871) συγκεντριίισει {,
Micltaelis έν ήj πολυτίμφ αύτού συγγραφϋ ΡaΓtlιeιιοιι σελ. 327 - 329 καΙ δη έν
τοίς κεφαλαίοις Jaltrliclte lll1d grosse Pallatltellaeell, πέπλος, ναϋς, άρρηφό:
ροι, κατανίπτης, ύπ' άριθ. 134 - 177 χωρία είς α άναφερόμεθα ένταύθα έν τοίς
έξης, Συμπληρωματικα χωρία εύρίσκει τις παρα Α. MOllllllsell, Feste der Stadt
Atltell, (1898) σελ. 107 - 116, Peplos, ώς καΙ παρα Ο. Jallll- Micltaelis, Arx
Atltellarlllll 1901.
'Εκ των χωρίων τούτων γνωρίζομεν ότι ώς ίστίον άρμενον της κατα ξηραν

έπί τροχων άπο των πυλων τού Κεραμεικού δια τού Δρόμου, 'Ελευσινίου καί
Πελαργικού άναγομένης «προς την Άκρόπολιν» «ποτί νηον Άθηναίης» μέχρι

αύτης της πύλης της Άκροπόλεως, ίεράς τριήρους η νεως της πομπης των Πανα
θηναίων, έχρησίμευεν αύτος ό ίερος πέπλος της Πολιάδος Άθηνάς, εργον των
εκαστοτε υπο την έποπτείαν τού άρχοντος βασιλέως ύφαινουσων, έπισκευαζου

σων η άνανεουσων έντελως αύτόν, άρρηφόρων καί έργαστινων εύγενων παρι..,eχ. έ. λ. ΚΥchreιιs.

1

Roscher, l\1yth.

2

Σ60ρ<1η'ος ΔΕΝΑ, ΧΙΙ,

Tresor des monnaies

1909· 1910 σελ. 133 είκ. 2·3. 97, άριθ. 1· 31.

BMC. Attica

dtAth~ne9 Πίν.
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Πί". ΧΙΧ.

1·2

καί

S"orollos,

Ι. Ν. Σ60ρώ"ου

θένων και γυναικων τελείων των Άθηναίων, αίτινες και κατεποίκιλλον αυτον
ένυφαίνουσαι διαφόρους μυθολογικας και ίστορικας εικόνας, περΙ ών κατωτέρω.
Ήτο δ' άνηρτημένος ό πέπλος ούτος «άπό ίστoiί και κεραίας» σταυροει

+ συγκαθηλωμένων,

δως έν σχήματι Τ ί]

πάντως δε πολυτελως δια κοσμημάτων

έκ πολυτίμων μετάλλων κεκοσμημένων ι, άφοϋ καΙ αύτος ό βασιλευς Λυσίμαχος
(ου των πρώτων χρόνων νομισμάτων ή Νίκη φέρει την αύτήν, ην καΙ τα νομί

σματα τοϋ Μεγάλου Άλεξάνδρου στυλίδα) Ό μετα την έν Ίψιρ μάχη ν
εκρινεν έαυτοϋ άξιον να χαρίση τοιοϋτον «ίστον καΙ κεραίαν»

(301 π. Χ.),

«τη Θεφ είς τα

Παναθήναια τιρ πέπλ<ρ». Φαίνεται μάλιστα οτι καΙ Άλέξανδρος ό Μέγας εκα
μεν, η έφημίζετο οτι εκαμεν, όμοίαν δωρεαν τη

Άθην~ προ τοϋ Λ'\Υσιμάχου,

διότι οϋτω μόνον δύναμαι νά έννοήσω το χωρίον τοϋ Ψευδοκαλλωθένους (hist.

Alex. 274 vel·s. ArJ1leII. έκδ. Rabe), καθ' Ο δια της έν ετει 322 π. Χ. διαθήκης
αιιτοϋ ό

Άλέξανδρος έκληροδότει «είς

Άθήνας χιτωνα καΙ χρυσοϋν θρόνον

Άθην~, ίΊ Ρ.ν τιρ καλιρ τιρ έπάνω Παρθενωνι», οπερ άναφέρει καΙ

{l

ΕρίΙ

Rer.
Gest. Alex. σελ. 120 (έκδ. 1. \VagIIel') δια των λέξεων Atheniensibns dentnr ίn
<Iedenl Minen'ae ~ella anl'ea atqne ainictns specnlis ex anreo. Όμοίαν δωρεαν
γνωρίζομεν οτι έκαμε πολυ βραδύτερον, έν έτει

262

μ. Χ., «(ό σε]μνότατος ά(γω

νοθ]έτης των με(γάλ?>ν] Παναθηνα(ίων καΙ ί(ερευς πανα(γης Έρ]έννιος Δέξ(ιπ
:τος] Πτολεμαίο(υ 'Έρμ]ειος., οστις, «το άκρ(οστόλιον τη πόλ(ει π]αναθηναιδ(ος

<1κά(φης καΙ το εδο(ς τη]ς Θεοϋ άνέστη(σεν]»,

(CIA ΠΙ, 702 σελ. 484), ένθα

Παναθηναις μεν σκάφη εΙναι το σκάφος της ίεράς νεως των Παναθηναίων, άκρο

.στόλιον δε καλείται ή ίερα στυλΙς αύτης, γνωστοϋ όντος οτι ύπο το δνομα τοϋ
,Ικροστολίου,-

άρχικως καΙ κυρίως δηλοϋντος το ι'.ίκρον τοϋ στόλου, {Ίτοι τοϋ

ιί:τοτροπαίου των κινδύνων έπιθέματος (άρχικως κέρατος βοος ταύρου), τοϋ κο
σμοϋντος (στολίζοντος) την πρφραν των πλοίων

-

οί μεταγενέστεροι συχνα (οί

σίιγχρονοι ήμων σχεδον πάντοτε) συνέχεον το κοσμοϋν την πρύμνην αφλαστον,
έφ' ου έστηρίζετο

(,

ίστος καΙ το ίστίον της στυλίδος

3.

Μετα δε την πομπην των Παναθηναίων, οτε ή ίερα ναϋς ώρμίζετο 'παρα το

ίΊπο την πύλην της Άκροπόλεως Πύθιον' πλησίον τοϋ

Άρείου Πάγου, είναι

προφανες οτι ή στυλΙς- ίστος μετα τοϋ ίεροϋ πέπλου της Πολιάδος, οστις ητο
καΙ το κυρίως πομπευόμενον ίερόν της πόλεως άντικείμενον των Παναθηναίων,
ι Φ(;nιος, Λεξ. έ\'

)..

ίστός καί κεραία:

.ό μέ\' ίστός τό έπίμηκες ξύ'.ο\· ά\'ω τεταμέ\'ο\',

χεραία δέ τό

n).(iyta, (Qστε γε\'έσΟαι γρ(ίμμα τό Τ. Διετεί\'ετο δέ ;το).}.(ίκις ό της ΆΟη\'άι: πέπλος είς τοιοίιτο σχημα ξύ).ω\·
χαί έπόμ:ιευσα\'•.
t

:Mtιl1er, Ν \1111. ιJe L)'sίιnaφιe Πί"αξ Ι,

s

τα περί της συγχύσεως ταύτης χωρία συ\'εχέ\'τρωσα ηδη έ\· σελ.

4.

ι'es, Acrostolia κτλ. ε. ά.
t

Φιλοστρ. Βίοι σοφιστ.

2,

Ι,

5.
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δεν άφίνοντο βεβαίως έκτεθειμένα είς τους κινδύνους καΙ την φθοραν τού ύπαί
θρου μέχρι της μετα ετος η πενταετίαν νέας πομπης, άλλά, παροπλιζομένου τοίΊ
πλοίου, έφέροντο ώς λάβαρόν τι ίερον καΙ κατετίθεντο προς διαφύλαξιν, συντή
ρησιν καΙ προσκύνησιν έν αύτφ τούτφ τφ ναφ της Πολιάδος Άθηνας τού 'Ερε

χθείου, είς ού την περιοχην καί εύρέθησαν άμφότερα τα τ' ακρα της κεραίας
τού Ιστού τού πέπλου κοσμούντα είδώλια ήμων.
Ή περίφημος καΙ πασίγνωστος έπΙ της λαμπρας ζφφόρου τού Παρθενω
νος άπεικόνισις,-

παρα την μικροτέ(1αν πομπην

'Ελευσινίων μυστηρίων', -

των σάκων των ίερών των

της μεγάλης πομπης των Μεγάλων Παναθηναίων,

κέντρον η εναρξιν αύτης εχει την άπεικόνισιν της έν αύτφ τφ ναφ της Πολιά

δος ύπο ίερέως (η μάλλον, ώς φρονω, ύπ' αύτού τούτου τού έχοντος την έπο
πτίαν της κατασκευης τού Ιερού πέπλου αρχοντος βασιλέως

2

(τού καΙ ώς έπος

είπείν πάσας τας πατρίους τελετάς, θυσίας καΙ πομπάς, έπιμελουμένου καΙ διοι
κούντος)

3

παράδοσιν η παραλαβην τού πέπλου τούτου της θεας, καΙ δη συνε

πτυγμένου παραλαμβανομένου ύπο εύγενούς μελλεφήβου, 'ίνα άναρτηθίι άπο τού
Ιστού καΙ της κεραίας της στυλίδος της παρασκευαζομένης πομπΥ]ς,
φομένου ύπο του

μελλεφήβου

τφ Ιερεί η αρχοντι

βασιλεί

πομπης, ληξάσης 1]δη έπΙ της Άκροπόλεως, 'ίνα άναρτηθ'ίι
δος

έπΙ

των

ίδιαιτέρως

έν

αύτφ

κομιζομένων,

1],

έπιστρε

μετα το πέρας της

έν τφ ναφ της Πολιά

δυσβαστάκτων

ίσως ύπο

ένος

άνδρός, Ιστού καΙ κεραίας. ΟΙ ηδη έπΙ της Άκροπόλεως προ των θεων είκονιζό
μενοι

έπΙ της ζφφόρου

Μεγάλων Παναθηναίων

τού

Παρθενωνος

συμμέτοχοι της πομπης ταύτης των

δεν εχουσι μεταξυ αύτων οϋτε την Ιεραν στυλίδα οϋτε

καΙ την ίεραν τριήρη είτε διότι ητο άδύνατον η κακότεχνον,

δια τον καλλιτέ

χνην τον σχεδιάσαντα την ζφφόρον να παρεμβάλΩ

το μέγα τούτο πλοίον μετα

της τόσον ύψηλης

λωρίδα της ίσοϋψΟύς

αύτού στυλίδος

τας κεφαλας των θνητων είκόνος,

είς την στενην
είτε

διότι το

προς

μεν πλοίον άφίνετο εξω της

πύλης της Άκροπόλεως προ τού Πυθίου, ή δε στυλΙς έφέρετο κατ' ίδίαν είς τον
ναον της Πολιάδος, δταν παρωπλίζετο ή ίερα ναύς.
είκόνα αύτού τούτου τού έπΙ τροχων συρομένου καΙ ώς μετ' άνflπεπταμέ
νου τού Ιστίου τού Ιερού πέπλου πλέοντος ίερού πλοίου των Μεγάλων Πανα
θηναίων

διέσωσεν

ήμίν μόνη ή πολυ μεταγενεστέρα

άρχαία ζφφόρος

ή έντε

τοιχισμένη νϋν είς την πρόσοψιν τού ναού της Παναγίας Γοργοεπηκόου (Μικρας
Μητροπόλεως η Άγ. 'Ελευθερίου νϋν καλουμένης) των Άθηνων- άλλα καΙ ταύ-

ι

Σβορώνος, <Η ζφφόρος του Παρθενώνος: ΔΕΝΑ,

IV. 1901

σελ.

'Ι Πλάτων έν Νόμοις: Σου"ίδας έν λ. έπιώψατο.
3

Άριστοτ. Πολιτ. 'Αθηναίων κ.

57.
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.1.

την δυστυχως
χαραχθέντος

Ν. Σ60ρο'η'ου

το πλείστον κατεστραμμένην

ύπο τοϋ ύπο των χριστιανων

βυζαντινοϋ σταυ·ρού, άφίνοντος εύδιάκριτον

έπι

μόνον Τ1]ν πρφραν, το

πηδάλιον, τους τροχους και γωνίαν τοϋ άναπεπταμένου πέπλου

"

"Οτι δε δεν έφυλάσσετο έν τφ ναφ της Πολιάδος συνεπτυγμένος ό πέπλος
αύτη ς ούτος, ως απεικονίζεται έπΙ της ζCΡφόΡOυ τού Παρθενωνος, κατ α Τ1]ν παρά

1i

δοσιν

έπιστροφ1]ν

αύτού, αλλ', ως παν λάβαρον;Ί

σημαία, απο τοϋ ίστοϋ και

της κεραίας της ίερας στυλίδος ανηρτημένος έν τφ να φ, είναι πρόδηλον πρωτον
μεν έκ τού φυσικού

λόγου

τηρήσεως καΙ εποπτείας,
ται και

θαυμάζονται

τί,)ν άγγειογράφων
-.
~.

ΕΠ

~

αυτου

~

της άσφαλεστέρας

δεύτερον

συγγραφέων

και αλλων καλλιτεχνων
.. ,
-.
των

φυλάξεως, άερίσεως, συν

δ' εκ τού γεγονότος, δτι συχνα μνημονεύον

ύπο των αρχαίων

ενυφασμεναι υπο

αύτού

καΙ

άντιγράφονται

~

ποιητων

;i

;i

2

καΙ ')πο

,απομιμοϋνται"

αί

_.~?,,'

αρρηφορων γυναικων εικονες, ων

μεστος

και

καταπεποικιλμένος'iτο ό παμποίκιλος ούτο; πέπλος, εικόνες α'ίτινες βεβαίως
δεν έΠΟΙ1Ίθησαν, 'ί.να μένωσιν άφανείς έν τιρ συνεπτυγμένCΡ πέπλφ, Είκόνιζον δε
τα ποικίλματα ταύτα κυρίως μεν η]ν Άθηναν άριστεύουσαν παρα τον Δία καΙ
τους αλλους 'Ολυμπίους θεους καΙ τιτανας έν τη κατα των Γιγάντων μάχη, προς
δε και αλλας μυθικας των Άθηναίων εικόνας, ο'ία π, χ,

11

κατα τον χρόνον των

Παναθηναίων άρπαγ11 της Άθηναίας κόρης 'Ωρειθυίας ύπο τού Βορέως,
τίον άνδρων εικόνας καΙ δ11 πολιτων
οΙ Μακεδόνες
των

1i

Άθηναίων

1i

;i

θνη

ξένων βασιλέων, ο'ίτινες, ως

βασιλείς Δημήτριος και Άντίγονος, εκρίθησαν υπο σεμνων πολι

ταπεινων κολάκων «αξιοι της γης των Άθηναίων και τοϋ πέπλου»

της

θεας, ΊΊτοι αξιοι ένυφάνσεως της εικόνος αύτων έν τφ πέπλCΡ παρ α τους άμύν
τορας της πόλεως θεο)';ς καΙ δαίμονας, τους μετα λόγου κοσμοϋντας
τού άποτροπαίου

το ε.νδυμα

των κακων είδώλου τούτου της ίερας στυλίδος, πέπλου διαρ

κως άνανεουμένου

και τελειοποιουμένου

φώνως προς προσχέδια (παραδείγματα)

ύπο των άρρηφόρων

έργαστινων

άθλοθετων υποβαλλόμενα

συμ

είς. την κρί

σιν αύτης της βουλης τό')ν Άθηναίων καΙ είδικού ετι δικαστη.ρίου 4, "Οτι δ' έν

τοϊς υστέροις χρόνοις οί διαγωνιζόμενοι άθλοθέται δια Τ11ν διακόσμησιν τοϋ

1i

άπεμιμοϋντο

τας

μνημείων

καΙ μάλιστα

αύτης της Άκροπόλεως

πέπλου τούτου άντέγραφον
να'ίκων πρωτοτύπων

παραστάσεις

περιφήμων

ύποδηλού

ται σαφως ύπο της πάντως έξ ένος των πέπλων τούτων άντιγραφείσl]ς

μαθητεύσαντος

εν Άθήναις 'Οβιδίου περιγραφης

των πλουσιωτάτων

άθη

ύπο τού

ποικιλμά

των τού ύπ' αύτης της Άθηνας, έν άμίλλιι προς η]ν Άράχνην, ύφανθέντος πέπλου
ι

~60ρώ"oς,

2
,

Πλατ. Εόθύφ.

•

Α.

Der at}lenisclJe Volkskalender:

Λ. ΜοιηΙl1sel1.

MOl11111sen

6. -

Εύριπ. Έκάβη στ.

Feste

σελ.

ε. α. σελ.

466. -

ΔΕΝΑ ΙΙ
Νόννος

111,5.

110-111.
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αύτή ς, περιέχοντος πλΙ1ν αλλων είκόνας προφανως έμπνευσθείσας, ώς πολλοι ηδη
ιινεγνώρισαν, έξ αύτων των άετωμάτων και τής ζφφόρου τού Παρθενωνος

1.

*

* *
"Οσον δ' αφoρ~ την χρύσωσιν των δύο έν λόγφ Παλλαδίων τής στυλί
δος Ι1μων, ύπενθυμίζω είς τον αναγνώστην την συνήθειαν των άρχαίων, καΙ δη
των ΆΟηναίων, τού να έπιχρυσώνωσιν έκ νέου τα Παλλάδια των πλοίων αύτων,

προκειμένης μεγάλης τινι'ις ναυτικής έκστρατεί.ας, θεωρίας

Άριστοφάνης

(Άχαρνείς στ.

11 τελετής. Οϋτω π. χ. ό
544 κέξ.), περιγράφων τον έν τοιαύτη τινι περι

στάσει ζήλον των Άθηναίων, λέγει:
είιθέως καθείλκετε

διακο"ίας ναϋς, {lν δ' άν ή πόλις πλέα
θορ,ί601J στρατιωτι),,', περ, τριηράρχου βοης

μισθού διδομένου, Παλλαδlων χρυσουμένων, κτλ.

δι' γιν τελευταίων λέξεων έννοούνται βεβαίως τα Παλλάδια των ίερων στυλί

δων ένι)ς έκάστου των έπιστρατευομένων κατα την περίστασιν ταύτην Άθηναί
κων πλοίων. Και ό Πλούταρχος δ' άναφέρει (Πομπήϊος 24,

2)

οτι, οτε, έν χρό

νοις αδυναμίας τής 'Ρώμης, οί τού Αίγαίου «χρήμασι δυνατοΙ και γένεσι λαμπροΙ
και τ() φρονείν αξιούμενοι διαφέρειν ανδρες ένέβαινον είς τα λl1στρικα και μετεί
χον, ώς καΙ δόξαν τινα και φιλοτιμίαν τού εργου φέροντος», έκόσμουν ύπερη
φάνως τα πλοία αύτων «στυλίσι χρυσαίς». Ή δε και νύν κυριαρχούσα χρύσωσις
των τα καρχήσια των ακρω,( των ίστων κοσμούντων αντικειμένων εΙναι πάντως
έκείνη, ιΙτις έν παναρχαίοις χρόνοις

ηγαγε τούς Αίγυπτίους είς τι> να θέσωσι

επι των ακρων των ίστων των πλοίων αύτων ώς καρχήσιον πελώριον ανθος
λωτού, έξ ού αναπηδ~ ό κατα την πρώτην ήλιακην ωραν τής
μενος παϊς "Ι-Ιλιος (ίδε ανωτέρω σελ.

25

είκ.

5),

11 μέρας

γεννώ

ώς πράγματι πρωτον έπΙ των

χρυσων τούτων ακροστολίων αναπηδωσιν αί πρωται έπ' αύτων δη τούτων την
πρωίαν προσπίπτουσα ι ήλιακαι ακτίνες (πρβλ.

Catlllllls 1;4, :!35 - 236 calJdidaqlle
ilJtorlli sllstollallt vela rlldelJtes" IlIcida qlla splelJdelJt SIlIIlI11i carcl1esia l11ali).
Ilροφανως δε δια τι'ιν αύτι'ιν λόγον και οί έκ των σχήμα λωτόμορφον έχόντων

ήμιτόμων του Ι;Ιοϋ καρχησίων τούτων

-

δι'

<bv

ησαν ώπλισμένα και τα προϊ.στο

ρικα τής αύτής έποχής πλοία των 'Ελλήνων 2 - , θρυλούμενοι ώς γεννηθέντες το
πρωτον Διόσκουροι:< ένφκίσθησαν έπι των καρχησίων των πλοίων των Έλλή-

ι ~()oρ(ϊlνoς, Φώς ~πί τοίι Πιιυ()ε\'ιϊ,νος: ΔΕΝΑ XIV, 1U12, σελ. 33" χέξ

, Τοττ, AllcielH ~Ιιίρs, Πί,·.

1,

ι;'ριΟ. είχ.

7·8.

:ι Λο\,χιανΟ\', Θε(ϊl" Λιω.ογοl 2Η: ΤΟ1Ί ι!)()ϋ τι') ήμίτομο,' χαϊ άστήρ ί'περυ."Ο).
λΙ'ΧΑΙΟΛΟΙΊΙ((Η, ΔΙ!;ΛΊ'ΙΟΝ ΙΗ20·21
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Ι. Ν. Σ60ρυ'η'ο\'

νων ύπο μορφ'lν χρυσων άπαστραπτόντων άστέρων,
τού

Saint E1111e.

'i

των της τρι~υμίας φώτων

•
••

Σύνοψιν των πο(ησμάτων της παρούσης μελέτης ώς προς το σχημα της
ίερας στυλίδος, λαβάρου της Πολιάδος Άθηνας των Άθηναίων, άποτελούσιν
αί παρεντιΟέμεναι ένταύθα γραφι~αΙ συμπληρώσεις (Eί~.

13, 28

~αΙ

30),

αί ποιη

Οείσαι ύπ' έl'ού τη βoηOεί~των λειψάνων των άσωμάτων Παλλαδίων της Άκρο
πόλεως καΙ των γνωστων ήμίν πολυαριθμοτάτων ίερων στυλίδων, μάλιστα δ' έκεί
νων τι;)ν ιί-ναγλύφων τού έν Περγάμιρ ναού της αυτης Πολιάδος Άθηνας. ΤΙ)
μf.γεθος τοί, λαβάρου το{,του των Άθηναίων ήτο βεβαίως .άνάλογιJl' προς τι)
ένδεικνυιJμενoν ύπι') τού ϋψους των άγαλματίων iΊμων, κοσμη

t f
ΕΙκ.

μάτων της κεραίας, συμφωνούν δε προς τι)

μέγεΟος πέπλου

Οεας ύπερφυσικοη μεγέΟους καΙ οϋτω κατάλληλον, 'ίνα καΙ ώς

ίστίον άκατείου ίστού πλοίου χρησιμεύυ. Ή ϋλη, έξ ης ύφαί
νετο ό πέπλος iΊτο τι) εριον. Τέλος τ(, χρωμα αυτού Ύιτο κρ6-

27 - 28.

κινον καΙ ύακίνΟινο\' " ΊΊτοι λευκοχρυσαυγές, δπερ

μετ α των

χρυσο:τοικίλτων είκιJνων αύτού θα άπήστραπτε μακριJOεν απλετον φως, ώς παν
λα()<i.ρου φιiρος (ϊδε κατωτέρω). 'Εν έτέρ~ μελέτυ θέλομεν άπαριθμήσει τα πολυα

ριθμι\τατα άρχαιιJτερα καΙ μεταγενέστερα ίερα λάβαρα, άπο των ύπι) των δύο
τεταινιωμένων ίστων των πρώcων ναων των Αίγυπτίων (σελ. fι2) καΙ των τας

ύψιπρύμνους πεντηκoντιJρoυς

των προϊστορικων

Κυκλαδιτων καΙ Μυκηναίων

κοσμούντων στυλίδων, μέχρι τού λαβάρου τού νϋν Πανεπιστημίου ήμων. Μεταξυ

τούτων φημίζονται, καΙ κατ" έμε καταλέγονται, δ ~,πΙ ΤμιJρφoυ ξύλου στυλίδος
(σημείου) ~:ντoλίι τοϋ Θεού άναρτηθεΙς ύπι" τού Μωϋσέως χαλκοϋς οφις (Είκ.
οτε οί Ίσραηλίται έπΙ θάλασσαν άπο της έρήμου βαίνοντες ώλιγοψύχη

27),

σαν, ου ενεκεν άπέστειλεν ό Κύριος κατ' αυτων οφεις δάκνοντας,
OανατηφιJρων

δηγμάτων

εσωσεν

χαλκού τούτου θείου Όφεως

2.

αυτους μετανοήσαντας

ρι)ς μετ α

τού

-+-

άπι" των

ή θέα καΙ λατρεία τού

'Εκ τούτου βραδύτερον έπήγασε, κατ' έμέ, οχι μιJνoν

τι) μονογράφημα της είκ6νος καΙ τού όν6ματος τού Χριστού (Είκ.

'Ι Τ ιΊ σταυρού

(bv

28)

άλλα καΙ

σχημα εχουσα σωτηρία στυλΙς των χριστιανων, ΊΊτοι ό σταυ

'Εσταυρωμένου,

έφ' ού

«καθως

Μωσης ϋψωσε τον οφιν έν τίι

έρήμιρ, οϋτως ύψωθηναι δεί τον υίον τού άνθρώπου' 'ίνα πας ό πιστεύων
αυτι)ν

1"1

άπ6ληται,

άλλ' εχυ ζωην αίιονιον» 3. 'Επίσης τι) λάβαρον

ι

Ε<,ρι;τ. <Εκάβη,

1

Ίερ. Γραφ. ΆριΟμοί

"

Ίωι!,'\', γ',

466

και Σχολ.

468.

21.

14 -15.
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είς

Κωνσταν-

43

Τό λάβαρον τών 'Αθηναίων

τίνου τού Μεγάλου, ήτοι ή πρώτη χριστιανικη
έν πλήρει

μεσημ6ρίι;ι όράματος

θείου σταυρικού

έκείνου

σημαία, ή κατόπιν τού γνωστού

αύτού ι κατασκευασθείσα

σημεΙου

κατ' άντιγραφην

έξ ύψηλού καΙ περιχρύσου 'δόρατος (Ιστού)

φέροντος εΙς το ακρον, ώς καρχήσιον, χρυσούν λιθοκόλλητον
αρχικα χρ

Ij +R

τού

στέφανον. ένφ τα

τού όνόματος τού Χριστου (πρ6λ. τας έπιγραφας ΑΘΗΝΑ καΙ

ΖΕΥ:ε :εΩΤΗΡ τών έλληνικών στυλίδων σελ.

:12)

μετ' έγκαρσίου έν εϊδει σταυ

ρού κεραίας, άφ' ής έκρέματο τετράγωνος όθόνη πορφυρά, χρυσουφαντος καΙ δια
λαμπροτάτων τιμαλφών λίθων κεκοσ μη μένη, ένυφασμένον δ' έχουσα έν μεν τφ
κέντρφ

το άπαστράπτον

καΙ ύπο της έπιγραφης

τούτ,!,

νΙκα περικυκλούμενον

εϊδωλον του θείου σταυρού (συνοπτικης είκόνος αύτού τού Χριστού, ού φέρει και
το ονομα ή στυλΙς αϋτη), κάτωθεν δ' αι'ηου ένυφασμένας τας προτομας τού βασι
λέως Κωνσταντίνου

καΙ τών τέκνων αύτου

2,

τας τόσον ζωηρώς ανακαλούσας

ήμίν τας εΙκόνας τών άξίων τού πέπλου φανέντων πολιτών καΙ βασιλέων τού
λα6άρου τών Άθηναίων.
Έκ τών αρχαιοτέρων στυλίδων καΙ λα6άρων της χριστιανικης παραδόσεως
καΙ τέχνης άναφέρω έν συγκρίσει προς την της Πολιάδος Παρθένου τών Άθη
νών στυλίδα πρώτον μεν την άρχαιοτάτην τών άχειροποιήτων θείας καταγωγης

(διϊ:πετών) εΙκόνων εΙκόνα της Παρθένου Μαρίας, της το «απαστράπτον ϊδιον
έκτύπωμα έν πορφύρι;ι καΙ στολισμφ κίονι ένΙ καθιδρυμένον» έχούσης έν Λύδδη
της Παλαιστίνης 3. δεύτερον δε την έν Σμύρνη έπΙ κορμού κυπαρίσσου (έξ ού
δένδρου συνήθως κατασκευάζονται οΙ ίστοΙ τών πλοίων) άναφανείσαν ώς έκ θαύ
ματος όμοίαν εΙκόνα της αύτης Θεοτόκου"

τρίτον δε καΙ κυρίως την Έσf}ητα

της Θεοτόκου. την τόσον ζωηρώς άνακαλούσαν εΙς την μνήμην μου τον πέ:τλον
της Άθηνάς της Ιερας στυλίδος αύτών, έσθητα Μαφόριον δε τι Ώμόφορον της

Παναγίας λεγομένην, ώς ιί>μοφόριονί)το καΙ ό πέπλος της Παρθένου Άθηνι1ς.

Εύρεθείσα κατ α τον περΙ αύτης

θρυλον έν Ίεροσολύμοις

ύπο εύλα6εστάτης

έθνικης κόρης όνόματι, ώς ή Άθηνα, Παρf}ένοv, μετεκομίσθη εΙς Κων/πολιν τον

Ε' αίώνα ύπο της αύτοκρατείρας Πουλχερίας καΙ έχρησίμευεν ώς Ιστορικώτατον
λά6αρον κατα τας έκστρατείας τών αύτοκρατόρων τού Βυζαντίου

ι

εύοε6ίου, Βίος

,
•

Κ. Πωταρρηγοπούλου "Ιστορία του Έλλην. "~θνoυς (εκδ.

Koovo't<J,vt.

Συνοδικίι έπιστολίι του

Ι,

836

28·30

".

Πόσον δε

κλ.

1865)

τόμο Β' σελ.

UOiJ.

~ι. χ. τριών πατριαρχών πρός τόν αύτοκράτορα θεόφιλον παρά (c.:OIHI)e-

fis, OrigiIHIIn rerιιιnφιe C/poIitarιtm ιnaιιίΡΙΙΙΙΙS σελ. 110). Πρβλ. καί έτέραν εκδοσιν του αυτοϋ θαύματος έν
Γεωργί~ Μοναχι9

(86611 μ. Χ.) έν Χρονικφ IV, 262, 19 εχδ. i\ιΙΙΓθlι 18δ9 σελ. 688.
46.
ι. Migne, Ι>θΙΓ. Graeca τό~ι. 106,801 .λαβών b Πατριάρχης .. : και τίιν τής Παναγίας τψίαν έοθήτα,
διά τών τειχών περιίιρχετο κτλ, •. Πάσας τάς άνωτέρω εΙδίισεις άντλώ έκ χειρογριίφου ~ιελέτης, ή Παρ6έ
4

Νικηφόρος Κάλλιστος (άρχαι ΙΛ' αΙώνος) Έκκλ. "ιστορ. βιβλ. ΙΛΌ

VOS" Μαρία, τοϋ Βυζαντινολόγου

συναδέλφου μου

r.

Α. Σωτηρίου τϊι παρακλίισει μου γραφείσης χα, εΙς τίιν

ίστοριχiιν έξέλιξιν τής λατρείας τής χριστιανιχής όρθοδόξου 'Ανατολής πρός τίιν Παναγίαν άνcιφερoμ~νης.
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παναρχαία εΙναι i] καταγωγη
γίας ημων ΠαρΟένου,

της λατρείας της ίεράς ταύτ'ις έσΟητος της "ανα

ώς καί της συναφούς λατρείας της ΆΥίας ζώνης <ωτη,;:,

διδάσκουσί με τα έν τφ ίερφ του

Μινωικού

άνακτ<>ρου

τiις Κνωσοϊι άνακαλl'

φθέντα αίιτοτελϊ] είδώλια της πεποικιλμέν'lς έσ{}ητος καί ζώνης της π!!οϊστlψι
κης Μεγάλης Θεάς τώl' Αίγαιοπελαγιτών

" ητοι άντικειμένων λατι,ευτικιί,ν, περί
ιον είδικώς πραγματεύομαι έν τφ νέφ βι6λίφ μου !'ιυ!olζOllί", Relilζioιo Ι'Ι CiviIi.
""ιίοιο Ρωιοl,.;IJc;ιοίψle".
Έκ δε της πρώτης του ~ωτηρoς Χριστού λατρείας άναφέρω :ταρα τ'ι λιί

6αρον του Μεγάλου Κωνσταντίνου έκεϊνα, τα άντί του πέπλου φέι'οντα έξηρ
τημένην την περίφημον έπί χειρομάκτρου, ητοι του κοινώς "ΑΥίου Μανδηλίου,

ύπ' αύτου του Ίησού ~ωτηρoς άπομαχθεϊσαν άχειροποίητον είκ<>να αύτού, την
ύπο τού Ίησου τφ τοπάρχιι της 'Εδέσσης Ά6γάρφ πρl',ς σωτηρίαν δοΟείσαν,
Ιερoiί ράκους έξ ύφάσματος

• π<>ρρωΟεν

κρείττον όψεως φως άκτινoβoλoiίντoς

άπο της μορφης τού Χριστου., δπερ φάρος .είς την βασίλειον τριί]ρη ένΟέιιε
νοι. (ώς οί ΆΟηναίοι τον πέπλον) μετέl'ερον την

15

Αύγούστου είς τ',ν κατα τιίς

Βλαχέρνας .Ναόν τoiί Φάρου. καί .έκ6άντες της νεώς, πεζοπορουντες. (ιίις οί
ΆΟηναίοι της πομπης τών ΠαναΟηναίων) «οϊ τε βασιλείς καί πάντες οί

της

γερουσίας βουλης καί ό τών ίερών κατιίρχων μετα παντ'ις τού της 'Εκκλ'ισίας
πληρώματος» δηΊρχοντο την Χρυσην Πύλην (ώς άλλην πύλην της Άκροπ<>λεως
τών ΆΟηνών) καί της εύΟείας όδου μικρ'ιν προς τα λαια παρεκνεύσαντες τι"

της Οείας Σοφίας (ώς οί ΆΟηναίοι τ'ιν ΠαρΟενώνα)". ίερl'ιν καταλαμ6άνουσι
τέμενος (ώς τι', τέμενος της Πολιάδος του ΈρεχΟείου τι', έπίσης μικρ',ν προς
λαια παρεκνευον) καί τών άδύτων του ίλαστηρίου έντ'ις την τιμίαν είκ<>να ένα
ποτίΟενται., μεΟ' δ έφερον την είκ<>να είς τι', Χρυσοτρίκλινον πρι'ις ιιγιασμ<>ν,

ένΟα .έπί τού βασιλείου Ορόνου ϊδρυον, (δπερ ένΟυμίζει τιμίν καί τι',ν βασιλικl'ιν

έκείνον {}ρόνον, ον κατα τον ΨευδοκαλλισΟένη έδωρ{ισατο τοίς ΆΟ,ιναίοις συν
τφ πέπλ,!, ό Μέγας Άλέξανδρος), έκείΟεν δε δε{ισεως γενομένης iίρετo τl'ι ίερ',ν
τουτο ράκος καί έν τφ προρρηΟέντι του Φάρου ναφ έν τφ δεξιφ πρ'ις άνατολας
άνιέρουν μέρει». Μέχρι σ{ιμερον δε τι Βυζαντινη τέχνη, απ., του Γ' μ. Χ, αίiίινoς,

έκ παραδ6σεως ζωγραφίζει έν τοίς ναοίς ανω παντος 'Ιερου [3{ιματοςίί της ιόραίας
Πύλης τού Τέμπλου, το ίερον τουτο διάδοχον τοϊ, πέπλου τϊις ΆΟηνc1ς ί>άκος,
ου την άλλοτε μεγί,πην έορτην τελεί ΤΙ έκκλησία τιμ,;ιν την

1 ι,ην

Αίιγούστου 2,

Τοιαύτη την έννοιαν έπίσης είναι και ΤΙ περίφημος καί την καταγωγιιν
αύτης άπο τών Καμουλιανιον, κώμης της Καππαδοκίας, έχουσα καί είς την Κω'\'-

ι Α.

,

Evans:

Β.

S. AnnuaI

ΙΧ,

HJ02·1903

σελ.

82

είκ.

Γ. Α. Σωτιιρίου, ~o Χριοτος έν τη τέχ\'ΙΙ, 'Αθήναι

58,1-4.
1914 σελ. 36.
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--f.f)

Τό λά6αρο\' τών ΆΟη\'αίων

σταντινούπολιν έ:τι 'Ιουστίνου τού Β', έτει

574, μεταφερθείσα άχειροποίητος επι

λινού ύφάσματος μορφη τού Χριστού, ύφάσματος, δπερ άντι κιδάρεως ίΊ πέπλου
(μανδηλίου) της κεφαλης έδωκεν, έν πομπΏ ψαλλόντων άγγέλων, ό 'Ιησούς Βά,τσυ

τΏ συζύγι:ρ του τοπάρχου Καμούλου. 'Η είκων αϋτη συνδέεται στενώτατα με τούς
περσικούς πολέμους άπο της έποχης τού Μαυριχίου μέχρι τού 'Ηρακλείου και

«είνε, ώς λέγει ό σοφος συνάδελφός μου κ. Σωτηρίου " ίσως ή μ6νη είχων ΤΟ1'
Μεσαιωνικοϋ Έλληνισμου,ητις ένεθουσία τα Βυζαντινα στρατεύματα, ή πρώτη,
περι την όποίαν, ώς είς έθνιχον

σύμβολον,

συνεδυάσθησαν ή

Πίστις

και

ή

Πατρίς». 'Όμοιαι τέλος τού Χριστού είκόνες. σημαίαι εΙναι ή της Μεμφίδος
της

Αίγύπτου, ϋφασμα

(pal1iuιn

lineuln) έκτυφλωτικην λάμψιν έκπέμπον,
(sanctae sindones) των Δυτικων κυρίως πρώ

έπίσης δε καί αί "Αγιαι Σινδόνες
των χριστιανων '.

Τέλος δέον ν' άναφέρω ένταύθα χαι την τού προφήτου Μωάμεθ των όΟω
μανων ίεραν σημαίαν, το Σατζακ - υ

- σσερίφ

(Sandjak. sllerif),

ης ώς ίερον ράκος

χρησιμεύει ό μανδύας τού προφήτου η ό χιτων ίεράς γυναικος της ΜωαμεΟα
νιχης θρησχείας. Τούτου, έχοντος σχημα παρόμοιον προς το τού λαβάρου της

Πολιάδος Άθηνάς τού Έρεχθείου, ώραίαν παράστασιν εύρίσκει τις παρ α Σκαρλ.
Βυζαντίνι:ρ, ή

Κωνσταντινούπολις σελ.

225,

είκονίζουσαν μίαν των σπανίων

έορτων της κατα των έχθρων άνυψώσεως αυτού, ώς και~ της λατρείας αυτοϋ έν

τφ κολοσσιαίι:ρ τεμένει τού Σουλταν Άχμετ της Κωνσταντινουπόλεως
.

•
••
την κορυφην (καρχήσιον) τού ίστού της στυλίδος ήμων, της κατα βάθος

οϋσης είδώλου αυτης ταύτης της γλαύκωπίδος Πολιάδος Άθηνάς τού 'Ερε
χθείου, έκόσμησα συμπληρώσας (Είκ.

28 καί 30) δια είδωλίου έπίσης χαλκού καί

έπιχρύσου, γλαυκος τού ',ιρέμου έκείνου σχήματος, δπερ εύρίσκομεν στερεοτύπως

ώς σύμβολον της Άθηνάς έπί των Άθηνα'ίκων παντος μετάλλου νομισμάτων άπο
των προσολωνείων ηδη χρόνων μέχρι τού τέρματος της νομισματοκοπίας αυτων"'

Ύπο το αύτο δ' άκριβως ίΊρεμον σχημα άπαντq. αϋτη και ώς κιΊριον σύμβολον
της θεάς δχι μ6νον έπί της έν τϋ κορυφϋ τού κέντρου τού άετώματος τού Παρ
θενωνος ίεράς έλαίας, ά)ς καί έν ταίς χερσίν των πλείστων των άγαλματίων της
Άθηνάς 4 και έπι τού άκροστολίου της τριήρους τού Θεμιστοκλέους (άνωτέρω
ι

1Ό

'1

Ι'. Σ(ιnηρίου,

~(r)tηρίου. ε.
ε.

u..

σελ.

(1.

σελ. 4Η·

• Svorol1os~ BrιIcktnat1n,

40 - 46.
48.
Tresor (les monnaics

d'Atllerιes Πίν.

.ι Σβορώνος, φως έπί ΤΟ'J ΠαρΟε\'ώνος: ΔΕΝΑ. XIV,
ματος τού ΠαρΟενώνος) Πί\·.

Ir', 1-10

καί ΙΕ'· ις ..
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1912

σελ.

1, <1()IΟ. 1 - 12
220-226 (Ή

καί Πίνακες

2-114.

γλαύξ ΤΩύ δυτικού (lετ<ι"

4(;

Ι. Ν. Σ60ρώ\'Ο1'

σελ.

37), άλλα και εις πολλα λίαν καλλιτέχνως και έπιμελώς είργασμένα άρχαικα
ειδώλια γλαυκών " εύρεθέντα έν Ο} χώρψ και χρόνφ και τα δύο Παλλάδια της
έν λόγφ στυλίδος ήμών, ης πιθανον εν τούτων να "ιτο το το καρχΎισιον αΊ,της ταύ·
της της στυλίδος ήμών κοσμούν.

'1-1

ολως είρηνΙΚ1Ι

λατρευ

ΤΙΚ1Ι χρησις τού λα6άρου τούτου
τού 'Ερεχθείου

τών 'Αθηναίων,

προς Τ1ιν ειρηνΙΚ1ιν και

oiJxt

πο

λεμΙΚ1lν Τ1ιν φύσιν πομΠ1ιν τών
Παναθηναίων -

και έν

οί.ς ετι

χρόνοις ή στυλΙς αΙJτη δΙόν έπομ
πεύετο ώς ίστ()ς αυτης ταύτης της,

/ ι

ώς φαίνεται. oiJxt τ<)σον παλαιάς

/

έν

'ΑθΎlναις,

περιφοράς

/

\

νεώς,

οσον

της

άλλα.

έν

Κρήτη,

Π αναθηναιδος

μόνον

άνα

αυτών τών πομπευόντων

/

χείρας

έξη

-

γεί νύν το δλως σπάνιον πράγμα

της δλως ειρηνικης στάσεως άμ

φοτέρων τών Παλλαδίων ήμών,

/

τών

μ1Ι

έχόντων,

ώς

συνrΊΟως,

διηρμένον πολεμικ(ός και άπει

λητικώς το δόρυ, ουδε Τ1ιν αιγίδα
προτεταγμένην, αλλα ταύτην μεν

είρηνικώς Τ1lν δεξιαν μέχρι τοί.
άγκώνος, Τ1ιν δ' άριστεραν μέχρι
τού καρπού

στενώς

καλύπτου

σαν, τ'ιν δε κεφαλ1ιν άκάλυπτον
τού κράνους, (Ώς πρoδiιλως της
θεάς

συμμετεχούσης

νικης πομπης

Ε1.κ.29.

αύτης

της

είρη

μετα

τών

άλλων θεών και θνητών. 'Απο

καλυφθώμεν νύν και ήμείς προ τού τόσον σεμνού και ίεροϋ τούτου λαβάρου

- στυ

λίδος της άθrινα'ίκης λατρείας και δόξrις, προγόνου μεν της σταυροφόρου λευ
κοκυάνου έθνικης σημαίας ήμών, έπιγόνου δε της ύπο μορφ1lν στύλου ξυλίνου

L

Sιaϊs,

i\1arbres et broII7.es <111 Mtlsee Natiollal
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Ι,

(1910)

σελ.

166

(ί.ριΩ,

65U6

καί

6509.

47

Τό λάΒαρον τών ΟΑθη\'αίων

λατρευομένης παναρχαίας

μορφης της Μεγάλης {}οεας τού Αίγαίου πολιτισμού

ήμων, της όμοίως ύπο δύο δρακόντων

11

λεόντων συνοδευομένης,

πολιούχου

δε

και προπυλαίας αύτης ταύτης της πόλεως των Μυκηνων, ης κοσμεί την πύλην
ί,π(') το τελευταίον κιονόμορφον

σχημα τούτο.

Πρό τινων μηνων δ διευθυντης

της Άγγλικης

Άρχαιολ.

Σχολης κ.

Wace

εΙχε τ() εύτύχημα ν' άνακαλύψτι έν αύταίς ταίς Μυκήναις δύο πανομοίους άλλή

λοις έγγλύπτους λίθους, φέροντας τον και έξ αλλων μνημείων των αύτων Μυκη
νων γνωστον ήμίν άνθρωπόμορφον τύπον της Μεγάλης Θεάς, ίσταμένης έν μέσφ
δύο λε6ντων θεάς των Μ υκηνων, άλλα φέροντα ανω της κεφαλης αύτης και τον
διπλούν έκείνον πέλεκυν των προ'ίστορικων καρχησίων των πλοίων, δν φέρει έν
άμφοτέραις ταίς χερσίν και ή αύτη Μεγάλη προίστορικη θεα των περιφήμων

σσον και σπουδαίων μητρων τού Παλαιοκάστρου της Κρήτης
κρυσα

τα δύο

νέα

ταύτα

μνημεία

των άνασκαφων

τού

'.

Εύθυς ώς άντί

'Άγγλου

συναδέλφου

ήμων εύρον το ονομα Κυβέλη, δι' ού δέον άπο τού νύν να καλωμεν την πολιού

χον και προστάτιδα των τειχων των Μυκηνων Μεγάλην θεάν. Ί-Ι των ίστορικων
χρόνων

Μεγάλη

Μήτηρ, ή και "Ρέα καλουμένη, σταθερους

δ' αύτης όπαδους

έχουσα τους αύτους δύο λέοντας, την δε κεφαλην συνήθως πυργοφόρον ώς κατ'
έξοχην πολιούχος προστάτης και μήτηρ των πόλεων (Μητρόπολις),
στοτέρα ήμίν ύπο το άρχαιότερον και άσιατικης προελεύσεως

11

Κυβέλη

κυφόρος

Κυβήβη, ού πρώτη τις σημασία φαίνεταί μοι στι εΙναι Θεα ή πελε

ένθυμηθέντι

τας σχεδον πάντοτε ύπο των

άρχαίας περιεργοτάτας
κησαι,

εΙναι γνω

νομιζόμενον όνομα

και σπουδαιοτάτας

κύβηλις γάρ ό πέλεκυς»

λις ό πέλεκυς»

(ΈτυμοΙ..

πελέκεως» (Κωμ. Άνων.
έν Άρπαζομένφ

2,

(Φώτιος Λεξικ. έν

Μέγ. έν Ι.. Κύβελον),

145),

μυθολόγων

μαρτυρίας

«κύβηλις

11

Άνάξιππ. έν Κιθαρφδφ

στι

1..)'

λησμονουμένας

"Κυβηλίσαι:

πελε

«ίσως δε καί κύβη

«κυβηλικός τρόπος, δια του

πέλεκυς, βαρειά μάχαιρα» (Φιλήμ.

1).

Μετα την ύπο τού κ.

Wace

προ

σεχη δημοσίευσιν των έν λόγφ δύο έκ Μυκηνων μνημείων θέλω έπανέλθει λεπτο
μερέστερον έπι τού σπουδαίου τούτου θέματος έν τυ έμυ

Protogonia.

•

••
Έν κεφαλαίφ δ' είπείν ή ίερα στυλις τού Έρεχθείου, το ιερώτατον πάν

τως των χρυσων και άργυρων πομπείων της Άκροπόλεως, ούδεν αλλο εΙναι
αύτ,') τούτο το έκ της κιονολατρικης
αύτης ταύτης της Μεγάλης
Ά{}οηνας
πέπλου

{}οεας, πολιούχου

έποχης καταγόμενον

των Άθηνων,

της λατρείας αύτης κληθείσης,

αύτη ς, ύπο των δύο συνοδων παναρχαίων

λατρικης

,

έκ τού τόπου

παναρχαίας

περιόδου

·Λρχ. ·Eφη~.

1900,

μορφης
Πί"αξ

αύτης ώς γλαυκός.

δρακόντων

Ειδομεν

4.
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της Ά{}οηναίης

κεκοσμημένον

11

είδωλον
η

δια τού

της έκ της ζφο

δ' 1\δη άνωτέρω (σελ.

Ι.

Ν.

Σ60ρώνου

:!."J σημ. 1) καΙ εξ δ.λλων ετι πολυαρίθμων πηγών γνωρίζομεν δτι προφανώς ενεκα
της σημασίας αuτοt ώς ειδώλου θεότητος ό ίστ()ς
"πο τών άρχαίων ώς εχων κεφαλήν,

il στύλος η κίων περιγράφεται

κρανίον (κιονόκρανον),

όφ1Jαλμούς,

τρα

χηλον, σπονδύλους, πτυχας τού ενδύματος (ραβδώσεις) καΙ πόδας. ΤΟ δε γεγο
νΙ>ς, οτι ώς κεφαλη (καρ

- χήσιον

πτυλ~δoς ήμών χρησιμεύει

εκ του καρ κεφαλη) της παναρχαίας καταγωγης

'1 εκ τών επίσης

παναρχαίων χρόνων της ζφομορφικης

τ<ίη' θεών ληφθείσα γλαύξ, δύναται να λύση όριστικώς καΙ το πρόβλημα της πρ<!)
της, προομηρικης, σημασίας τού παναρχαίου της θεάς 'lμών επιθέτου γλαυκώπις

-- εξ

ού καΙ Γλαυκώπιον έκαλείτο ό εν τη

' Ακροπόλει

Άθηνών, ή Άκρόπολις α1,τή, ώς και πάσα ή

ναας της Πολιάδος τών

ΆΤΤΙΚ1Ί χώρα της θεάς ταύτης

Γλαυκώπις Άθηνά καΙ βοώπις "Ηρα δεν είναι βεβαίως, λησμονήσαντες,
Οεών τούτων

il

'.

ώς εφρόνουν οι

θέλοντες να λησμον1\σωσι, την πρώτην ώς ζ<i)ων μορφην τών

άρχαίοι 'Έλληνες,

αι εχουσαι τα πάν (ϊλλο η ώραία, ερυθροκί

..-

ιρινα καΙ ελαττωματικά, ομματα της γλαυκος

il τα κτηνώδη εκείνα της βοός,

,ίλλ' αι πρόσωπα ζΙΡων εχουσαι ά.ρχικαΙ ζφομορφικαΙ μορφα\ τών Μεγάλων Θεών,
,ιτοι της Ά1Jηναίας
ταύρου

Διος

βοος

τών πλουσίων εις γλαύκας
"Ηρας,

θεάς

τών

Άργείων

Άθηνών καΙ της συζύγου
καΙ

προστάτιδος

γάμου, τού τας γυναίκας δια τών συχνών τοκετών καΙ της θηλάσεως

11ς τόσα ζύ)ομορφικα λείψανα διετήρησεν

'1

τού

τού

νομίμου

avachissant,

εγχώριος αυτών μυθολογία. Τοιαύτα

ζύ)οπρόσωπα ε'ίδωλα θεών, δαιμόνων καΙ κνωδαλων

ετι ιερών, γνωρίζομεν ηδη

:τλείστα οχι μόνον εκ τών λατρευτικης φύπεως μνημείων της προ'ίστορικης Έλλά
δος, άλλ', ώς γνωστόν,
αυτών τών ιστορικών

καΙ εξ αυτών

χρόνων της

μορφικης εικόνος της γλαυκος

-

τίδν ιστορικών

βαθμιαίας

χρόνων.

εξανθρωπΎlσεως

Λείψανα

δε

εξ

της πρώτης ζφο

Άθηνάς είναι αι μόνον επι Άθηναϊκών νομι

σμ(lτων καΙ Άθηναϊκης προελεύσεως σφραγιδολίθων ά.παντώσαι άνθρωποκέφα

λοι γλαυκες, αι τψ κράνει, τίΊ άσπίδι καΙ τψ δόρατι της Άθηνάς ώπλισμέναι

2.

Αύτος δε ό άνθρωπ6μορφος τύπος της πτερωτής Άθηνάς Νίκης βεβαίως, κατ'

εμέ, εγεννήθη εκ της πρώτης ζφομορφικης πτερωτής εικόνος της θεάς ταύτης
ώς γλαυκός, γνωστού οντος 1;μίν δτι

1;

εμφάνισις καΙ επιδέξιος πτησις τού πτη

νού τούτου εθεωρείτο άπο παναρχαιοτάτων i\δη χρόνων ώς προσημαίνουσα
φίλοις

τοίς

βεβαί.αν την νί.κην αυτίδν καΙ τού εχθρού τον δλεθρον".

, Ίδέ τά άρχαία χωρία συγκε"τρωμένα ;ταριl. ]ftlII1- :i\-liclIRelis, Arx AtltenarutH σελ. 42, 17 καί 65,25.
, Reule. MOHl1nies d'Atllel1es σελ. 391 είΧ. 2_iΙ • -C. Q. Miil1er, Del1ktHHler, Πί". ΧΧΙΙ, άριΟ. 242κ.
SνοrΟ110S~ Brncknlftl1l1. TresoI" (tes l1101111ftieS d' Atl1elH~s, Πί,\,. 98 άριΟ. 15 -17. - IntlIoof· BluIl1er Ul1d Ο.
Keller, Tier Ul1d ι>f1aI1ΖeI11)ίΙdeι' anf Mnnz.en nnd GemInen. XXVI, 61-62. (εκ της ε\, ΆΟήναις σuλλογης
Α. Ποστολάκα). Ilρ6λ. καί Πί\'. XXVI, 32 ('ΑΟη\'α· Νίκη· Γλαυξ).
3 'ΛρlOτοφ. Σφιϊκες σελ. 1086 καί Σχόλια. Διοδ. ΧΧ, 11. - Πλουταρχ. Θεμιστ. 12. - Ίουστί\'ου
ΧΧΙΙΙ, '1, 10. -- Σχολ. Άριστοφ. Ί;τπεΙ; 10Β3. JΊαρoιιιωγράφol ΙΙ, 66, 85. Ά;τοστολ. \1, 446. - Σου'ίδιι;
έ\' λ. Γλαυξ 'ίπτατω. - Σ60ρ(i)"ος, φως επί τοϊ:ί ΠαρΟε\'α/\,ος: ΔΕΝΑ, χιν (1912) σελ. 225.
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4\1

Τό λάβαρον τιi"η' Άθηναίων

τα έκ των άρχαίων πρωτογόνων κιονολατρικων

είδώλων

μάλλον όμοιά

ζοντα προς την είρηνικης φύσεως κιονολατρικην στυλίδα τού 'Ερεχθείου είναι
πρωτον
χουσα

μεν τα λεγόμενα τρόπαια, δεύτερον δε ή θείαν fLαyLxrjV δύναμιν ένέ
στυλις

- ράβδος

ό πομπός καΙ

η

ραπίς

πομπαϊος και

όμοίως ύπΟ δύο

τού Έρμου, ην άνείχε πομπεύων τας ψυχας

διάκτορος καΙ ηγεμόνιος θει')ς ο(,τος, ητοι τι')

άντιμετώπων δρακόντων κοσμούμενον κηρύκιον, το

περιελ

σον νύν είς τας χείρας των πατριαρχων καΙ λοιπων μεγιίλων ποιμεναρχων' του
πληρώματος της έκκλησίας ήμων. ΟΙ δύο δράκοντες αύτού, οΙ τόσον όμοιάζον
τες προς τους της ήμετέρας στυλίδος του 'Ερεχθείου, ύπενθυμίζουσιν ήμίν και
τΟ γεγονός, στι άκριβως έν τιρ 'Eρεχθεί~ τoύτ~ έφυλάσσετο, ως ύπ' αύτού τοί,

Κέκροπος άφιερωθέν, το άρχαιότατον τί"ον έλληνικων είδώλων τού

'El.'fLoU,

είδω

λον, ού το κιονόμορφον ως ράβδος μεγάλου κηρυκίου ξύλινον σιίψα έκιίλυπτον

έντελως φύλλα μυρσίνης, ως έκείνα, ϋ.τινα κατακαλύπτουσι τα κιονόμορφα είδωλα
των ίστων της προ'ίστορικης
τυγχάνει

σαρκοφάγου

της Άγίας Τριάδος.

στι καΙ νύν παρ' ήμίν ό λαος ήμων δια τοιούτων

Πασίγνωστον δε
κλάδων

μυρσίνης

καλύπτει άφανείς σχεδον καθιστων τους προπυλαίους στύλους τού προνάου των
έκάστοτε

πανηγυριζόντων

εννοιαν ως προπυλαίων

ναων ήμων,

στύλους,

ων εϊδομεν ηδη

φυλάκων θεων.

την άρχικην

.

το δε τρόπαιον, ού ή πρώτη σημασία έπίσης δεν εχει κατανοηθη μέχρι

τούδε, ούδεν ϋ.λλο είναι η το κιονολατρικον πρωτόγονον είδωλον αύτού τού
του τού τους έχθρους έν μάχΊl είς φυγην τρέψαντος πολεμικου θεού, σπερ οί
νικηταΙ έν τίj πρώτ1,1 όρμίj της εύγνωμοσύνης αύτων προς τον έπίκουρον σύμ

μαχον καΙ σωτηρα αύΤΟίς φανέντα θεον >lγειρον άμέσως έπ' αύτου τού πεδίου
της μάχης άποτελούντες αύτο έκ κολωνού άργων λίθων, έφ' ων έστυλούτο στϋ
λος ςύλινος

(=

σωμα) καΙ κεραία

(= χείρες)

τού θεού, ένδεδυμένου δι' ένος

καΙ μόνου πλήρους όπλισμού (κράνους, θώρακος, άσπίδος, δόρατος, ξίφους ίΊ
πελέκεως καΙ κνημίδων) τού θεού τούτου, Διός Τροπαίου, "Αρεως, Άπόλλω.
νος, Ά1Jηνiiς, Άφροδίτης η ϋ.λλης τινος Μεγάλης 1Jεiiς η Μεγάλου Όλυμ

πίου 1Jεοϋ - , τού όπλισμού λαμβανομένου έξ αύτων των έχθρικων σκύλων συμ
φώνως προς το πανάρχαιον εθος του να όπλίζΊl έαυτον ό νικηΤ1]ς δια των σπλων

τού φονευθέντος και σκυλευθέντος έχθρού. Τούτο δ' είναι ό λόγος, δι' δν τα τρό
παια ταύτα φέρουσι κατα "ανόνα τον όπλισμον ένος καΙ μόνον πολεμιστού (ίδε

π. χ. τα έπΙ των νομισμάτων των Βοιωτων, τού Άγαθοκλέους κλπ. τρόπαια).

'11

μόνη κυρία διαφορα μεταξυ τού κιονολατρικού είδώλου θεού τροπαίου καΙ της
κιονολατρικης στυλίδος θεού πομπης

πάντοτε

άκίνητος

ii

έκστρατείας είναι στι ό μεν πρωτος εμενε

καΙ ϋ.θικτος έν Φ χώρι:ρ ίδρύθη

τελείας φθοράς, ό δ'

μέχρι της ύπ(> τού χρόνου

f]to κινητος φερόμενος ως ιίλεςίκακος έπΙ κεφαλης των

Al'XAIOAorIKON 'ΕΛΊΊΟΝ L920· 2 Ι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

7

Ι. Ν.

ΣUοριίη'ου

μαχομένων ϊ] πομπευόμενος θρησκευτικως έν λιτανείι! προ της μάχης, ϊνα διJ1σl1
την νίκην εί; τους λατρεύοντας αύτον οίκείους και συμμαχουντας θνητούς,

•

••
Καί του πολΙ. αργα το πρό"nον άπαντωντος ονοματος της περιφήμου του

/abarum ii λάβαρον (λάβουρον παρ α Ι Χρυσο
- λέξεως ii" ό μεν ίστορικος ήμων Κ. Παπαρ

Μεγάλ, Κωνσταντίνου στυλίδος

λω\!ά. λάβωρον παρα. Σωζομένφ)

\!ηγ()πουλος καλεί (ε. ά.) λέξιν παράδοξον, «ης δεν κατωρ{}ώ{}η να έ'ξιxνιασ{}fί

οϋτε ή έτυμολογία οϋτε ή εννοια>, περί 11ς δε ό GibbOll γράφει δτι μένει άκα,
τανόητος "ίll

tlle

spite οί tlle effΟΓΙS οί tlle cγitics, \\'110 Ilave illeffectnabl}' ΙΟΓΙΙΙΓed
G1'eek, Spallisll, TelltOIIic, ΙlΙμ'ίc, Anllelliall etc ίll seaΓCΙ1 οί all eΙ:γ

Ι,nιίll,

Ι1l0]"ι,σ ι . - το έτυμολογικι)ν αϊνιγμα δύναται άσφαλως να λυθϋ νυν, δτε γνω
ρίζομεν την πριJnην σημασίαν των ίερων στυλίδων. λαβάρων ώς ovτων είδιJ)
λων του Οεοίι στυλιδομόρφων, άλεξικάκων μεν εΙς τας κατα των έχθρω,· έκστρα

τείας, πομπευομένων δ' άνα χεί\!ας έν ταίς λειτουργικαίς λιτανείαι;.
'Αληθως κυρίου χαρακτηριστικου παντι)ς διασήμου ίερου λαβάρου δντος
άείποτε του άπ' αύτου ώς άπο θείας τινος λαμπάδος
απαστράπτοντος καί
φαίνεταί Ι">Ι

(νεοελλ.

ii

αίγίδος έκπεμπομένου,

έκτυφλωτικου των άνθρωπίνων όφθαλμων φωτός, βεβαία

1'1 έτυμολογία (ί.πΙ. των έλληνικων λέξεων λάμπυρον, λάμπουρον

φλάμπουρον)

λαμπάς. Ί Ι έ.τυμολογία

(Θεοκρ.

Κ, Ι;Γ)) λαμπυρίς,

λάμπον, λαμπίας (ό Ί\λιο;)

αϋτη συμφωνεί καί πρι"ς την παναρχαίαν

ίε\!(;)ν μετιχ ϊ.ρυοοίiφάντων

χρησιν των

πέπλων στυλί.δων ώς ίστων φάρων της θέσεως των

π\!ιJnων ναων, ώς καί προς τα κύρια καί πανάρχαια

του καρχησίου των Ιστων

κοσμι'ιιιατα, ΊΊτοι τον χρυσοϋν δίσκον του λαμπίου Ί-Ιλίου και τον διπλοϋν έπί·
χρυσον πελέκυν,

ii

Λάβαρα

2

λάβρον ϊι λάβρυν Διι)ς του Λαβρανδέως

(πρβλ. Λάβρανδα

πόλις Καρίας), ού ενεκα καί ό διασημότατος οΤκος αι',τοίι έκαλείτο

Λαβύριν{}ος, ίiστις έν Αίγύπτφ μεν έφημίζετο ώς κτισθεις ίιπο Λαβάρεως τοίι

Φαραω ϊ] βασιλέως Ό έν ΚΡΙ1ΤΌ δ' εΙκονίζετο ύπι) των πι~ντως γνωριζόντων την
πρ<ίnην αύτού έννοιαν Κνωσίων έπι των άtχα'ίκων νομισμάτων αύτων ώς σταυ·
ρος μαιανδρικός, γαμμωτος

(s\vastika),

εχων έν τφ κέντρφ άστέρα άπαστρά

πτοντα, τι)ν Άστερίωνα' καλούμενον ταυρόμορφον.Δία ϊ] Μινώταυρον.

·Οτι δε. καί ό περίφημος Φάρος της Αίγύπτου, έξ ού καί πάς φάρος νυκτος

ι ~1HίιΙι,
l'

nict. οΙ aIristiIIII AIItiqlIities s. ". IaI)ar\l1H.

Στiφ. Βυζά\'τιοι; έ\' λ. Λάβαρα.

" '1<;(.'(.'.

Στεφά\'ου Λεξικό,' έ\' λ. Λα6ύρι\'ΟΟ;. Λιi6αρoι;, Λά6αρα.

$,'oroIIos. !"\III1IisIl1atiqιIe (le Crete, Πί\'. 1\1 23·21), \1. Ι - 29.
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51

,ΤΟ λάυαρο,' τ<ίη' Άθll"αίων

εχει εκτοτε το ονομα, εχει την αυτην καταγωγην και εννοιαν, εΙναι πρόδηλον.
Άληθως γνωρίζομεν δτι το δνομα αύτού ό φάρος της Αίγύπτου φέρει άπι\ της
προ της Άλεξανδρείας μικράς νήσου Φάρου 'Ι Φαρίας. Άλλα πως ελα()εν α{ίτη
τούτο καί τί σημαίνει άρχικως το δνομα αύΤ'lς; Διαφέρουσα
άλλης γης

το σΧ'lμα

πάσης

11 δια των προσχώσεων τού Νείλου σχηματισθείσα χθαμαλωτάτη Αίγυ

πτος ούδεν παρουσιάζει
μενον να καταστήση

ϋψωμα καθ' δλην αύτης τΙlν άτελεύτητον άκτήν, δυνά

αυτην εύδιάκριτον άπό τινος άποστάσεως:

ού Υάρ Ιν ΑΙΥύπτιρ

dAAd

σΗοπαί

χαμαί χηλή ναυλοχος

ού

e{ov,

01'~ ιπι νήσων,

ΙκτΙτατα,

κατα το περίφημον είς τον έν λόγφ Φάρον της Άλεξανδρείας έπίγραμμα. Έξαί
ρεσιν άπετέλει μόνη η προ της Άλεξανδρείας

έν λόγφ νησίς Φάρος, ίερα (ινέκα

θεν 'Ίσιδι τi'ί Φαρίq., ήτοι άκρι()ως έκείνη, 11ς ί.ίστΟς τού ίερού πλοίου φέρει τι')ν
ίερον πέπλον, ήτοι φάρος, αυτ'ις άντί ίστίου. 'Επ' αύτης αρα έν παναρχαίοις χρό
νοις θα εΙχεν ίδρυθη ύπό τινος των φαραω

μέγας ίερος κιονολατρικος
ου το άπαστράπτοντι

[1ασιλέων κατ α τα τότε κρατούντα

ίστός, είδωλον της θεάς των ναυτιλλομένων 'Ίσιδος,

χρυσΙΡ πεποικιλμένον

φάρος ι (πρ()λ. φάρσος το ράκος)

'l

πέπλος θα έχρησίμευε μακρόθεν ώς το πρωτον εύδιάκριτον σημείον κατευθύνσεως
τοίς ναυτιλλομένοις "Ελλησιν, οϊτινες ούτω θα εδωκαν τιι νήσφ φυσικώτατα το
δνομα Φάρος ίΊ Φαρία, ιhς καί νύν δίδεται το δνομα τούτο πάσιι όμοίας φύσεως

καί χρήσεως έρημονήσφ. Έξ όμοίων δε πάντως ίερων ίστων έκλήθησανύπο των
άρχαίων πλείσται άλλαι νήσοι καί πόλεις,
Εύβοτκην

'Ιστίαιαν,

,f)v

μνημονεύω

την κύριον αύτης νομισματικον

την πλοίου ίεραν στυλίδα (ίστον)
άστερισμος

της κυνος σχημα έχούσης Κυνοσούρας

Κυνος Αάμπουρος

πρωτον την

σύμ()ολον εχουσαν τοιιιύ

της Άθηνάς (ίδε άνωτέρω σελ.

δεύτερον τιιν έν ΚΡIΊτη πόλιν Ίστοι των Κυνοσουρίων
ήμίν το δνομα τού

ένταύθα

:12 σιιμ. Ι),

Κυδωνιατων Ό-ιf)ν ό

(Μικράς Άρκτου)

(Θεοκρ. Η, Ι;Γ), -

ένΟυμίζει.

τρίτον τΩ τού ίιφόρ

μου Ίστοι της νήσου 'Ικαρίας, νόν καλουμένου Άρμενιστης (άπο τού άρμένου
ίστίου)

"

καί τέταρτον την νησον της Λι!ίύης Ίστον την ύπο Λι!ίύων μεν Ούδε

νόην (γρ. Ούδονόην, δ έστιν δδηγον των ναυτιλλομένων), ύπο δε των Φοινίκων
Κέλλα ραφσάiί, «Ο έρμηνεύεται ίστος νεώς, νηι' γάρ έστι παραπλήσιος»

'.

Τοιούτος μέγας ίστος ητο ίδρυμένος καί έν ΤΙΡ κέντρφ της ίεράς νήσου Λήλου, έν

ι

Σου,δας έ,· λ.

l~ratost11. <':ataster 2.
3 Στρα6. ΙΔΌ ti39. -- l)aHly - \\'jSSO\\·a. R. HtIc. έ,· λ. Ηί,Ηοί.
'!

~ Στεφ. Βυζω·τ. έ\· ί.. 'Ισrόi.
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Ι. Ν. Σ60ρώ"ου

τοίς ίσΤΟ(Ηκοίς χρόνοις φερόμενος έπι βάθρου δωρηθέντος ύπι\ των κατοίκων
της νήσου Κέας, ίστιοφορίου δε (ούχι ίστιητορίου) καλουμένου
Τοί' ίεQου δ"ως ύ.ρχικου ίστου και φάρους της

Vl1aou

'.

Φαρίας

της

Άλε

ξαν1\ρείας εχοντος τ(, έλάττωμα να λάμπιι μαΚQόθεν και όδηγϋ τους ναυτιλλομέ
νους

ilIJVOV

έν ήμέρι~, οί ΓΙ τολεμαίοι άντικατέστησαν αύτον δι' έτέρου λειψάνου

της παλαιάς κιονολατρίας,

ίΊτοι κολοσσιαίου το υψος πύργου

2

έκ λίθου λευκου

«σημείου ύψηλου και λαμπρου τοίς άπό του πελάγους προσπλέουσιν ωστε
εύστοχείν της του λιμένος είσβολης» 3 την ή μέραν,

«έκπυρσεύοντα δε την

νύκτα τοίς καταπλέουσιν έπι τριακοσίοις σταδίοις ως έν νυκτι πόρρω{}εν
όρμίl;οιντο

πρός την δυσχέρειαν του κατάπλου»:'

r:oiI

χάριν

εv{Jεϊάν r:ε και ό'ρ{}ιον

πvργος γδ~ άπλάr:ων
ijμαr:ι' παννvχιος

δέ {Jέων

ό'ψεr:' έκ κορvφijς

αί{Jέρα

r:έμνων

φαίνεr;~ άπό σr:αδίων

Jtiie

σύν κvμαr:ι ναv-ιης
μέγα καιόμενον

κατα τι) αίJτΙ) ~:π' αύτου άρχαίον έπίγραμμα του lΙοσειδίππου (ΤΙιίeι-scΙι ε.ά. σ.

33).

Φυσικα εις το (ί)ς εν των έπτα θαυμάτων φημιζόμενον φρυκτώριον τουτο

έδlJUη το ονομα του δ άντικατέστησε λαμπυρου φάρους κιονολατρικου λα6άρου,
άφ' ου τι) πρωτον ώνομάσθη
παν

Ij

νησίς. VΕκτοτε φάρος έκλήθη πας πύργος φωτός,

φρυκτώριον πρι)ς χρησιν των ναυτιλλομένων.

μόνον οί τι) σχημα αύτου άντιγράφοντες

Διάδοχοι

μιναρέδες

(iitoc

δ' αύτου είναι.Οχι

πύργοι φωτός) των

ναων των μωαμεθανων, άλλα και τα ύψηλά, εύθυτενη ώς ίστοι και μακρόθεν
άρατα κωδωνοστάσια των ναων μας, ών αι επιχρυσοι στέγαι και κοντοι και
σημαίαι και αύτος ό ήχος των κωδώνων χρησιμεύουσιν Ijμέρας και νυκτος ώς

τόσοι έκ μεγάλης άποστάσεως θείοι όδηγοι και σωτηρες των χειμαζομένων ναυ
των και ()δοιπόρων 5.

Ό διάσημος αιγυπτιολόγος

G.

MaspeΓO (ε. ά. σελ.

118) άναφέρων τους τα

προπύλαια των τεμενων των άρχαιοτάτων ναων της Αιγύπτου κοσμουντας δύο

τεραστίους τι) μέγεθος τεταινιωμένους ίστους έρμηνεύει αύτους άπλως ώς ούδε
μίαν αλλην βαθυτέραν εννοιαν εχοντας παρα

«poUl'

attίι-eι-

de IOill l'attelltiOll

des fideles», δηλαδη ώς άπλας διαφημίσεις (ι-ecΙalιιes). Άλλ' σταν ποτε δια της
S\·oronos· Coucl1o\ld έ" nclI. ΧΙΝ, 1921 σελ. 287 κέξ. ώς καί τΩ
Protogonia, religion et ci\·iljsation protoIlelleniqHes σ. 17.
1 Περί της έ,,\'οίας τού πύργου έ" τί1 κιο"ολατρείq. ίδέ τiι\' ύπό Ρ. Girard ώραίαν μελέτη" Aias fils
Te}Hl1lOI1, ct\I<le <le 1H)'tl101oR"ie berοϊqιιe: Re\'. ettHl. grec.XVIII, 1905 οελ. 1 κέξ. 31 κέξ.
:. Στρ(ί.6. χνιι, 971.
4
Ίωσηπ. Ίουδ. πολ. IV, 10, 5.
ι. fi. ΊΊιίeι'SC}Ι, Pbaros ε. ά.
ι Ίδέ περί τούτου λεπτομερώς

πρώτο" κεφάλαιο" τού ύπΩ τύπωση' βιβλίου μου
~te
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Τό λάβαρον των 'Αθηναίων

έρμηνείας των νυν τοίς σοφοίς

άκατανοήτων πολυαριθμοτάτων θρησκευτικων

μνημείων και εικόνων της λατρείας του πρώτου προϊστορικού αιγαίου πολιτι
σμου και κατ' άκολουθίαν δια της δι' αυτων άνόδου προς

την κατα χιλιετη

ρίδας άρχαιοτέραν προ'ίστορικην έποχην τού θνητου βασιλέως της Κρήτης ι\ι,'ις
έπιτευχθfι ή άνακάλυψις της μυστηριώδους νύν άληθούς έθνολογικης προελεύ

σεως των Αίγυπτίων και του θρησκεύμα'iΌ ς αυτων, τότε θα ϊδωμεν μετ,}, κατα
πλήξεως δτι οί κολοσσιαίοι οΌτοι των πρώτων αιγυπτιακων τεμενων ίστοι ουδεν

6.1.1.0

είναι κατα βάθος και άρχικως η τα κιονόμορφα κολοσσιαία ςόανα θεων της

πρωτογόνου των Αίγαιοπέλαγιτων λατρείας,

<bv

διάδοχοι

μεν είναι οΙ ίστοί, στύ

λοι και στυλίδες θεοι των προ'ίστορικων Κρητων της σαρκοφάγου της Άγ, Τριά
δος

t]

των των ίστορικων χρόνων Κείων και Δηλίων

l,

λαμπρότατοι δ' άπόγονοι,

ύπο άνθρωπομορφικiινμορφήν, οχι μόνον οΙ κολοσσιαίοι και μακρόθεν τοίς ναυτιλ
λομένοις άρατοι κολοσσιαίοι άρχα'ίκοι κουροι :Απόλλωνες (;) ορθότερον δ' είπείν
Μεγάλοι Θεοι 2 των νήσων, ως ή Δηλος (κολοσσος

ως το Σούνιον (κολοσσοι "Διοσκούρων»),

,,' Απόλλωνος,,), t]

άκρωτηρίων,

άλλα και οΙ των άκροπόλεων αυτων

μεταγενέστεροι κολοσσοί, ιJ)ν μεταξυ πρωτι>ύουσαν θέσιν κατέχουσιν αΙ του Φειδίου
Πρόμαχος Ά'ί1ηνί'i. των Προπυλαίων και Παρ'ί1ένος Ά'ί1ηνί'i. τού Παρθενωνος,

Έπιβίωσιν

δ' έν τοίς Ιστορικοίς χρόνοις

κιόνων ύπο την πρωτόγονον

αυτων

στορικης

Άθηναίων,

Άκροπόλεως

των

των δύο

άρχικων

λατρευτικων

μορφην ως στύλων, παλλαδίων

άνευρίσκω

πλην

αλλων,

της προ'ί

περι

<bv

είς

αλλοτε 3, είς τους δύο έντελως άκατανοήτους μέχρι τούδε στύλους των περιφή
μων Πανα'ί1ηναϊκων αμφορέων αθλων των έν Άθήναις άγώνων της μεγάλης
έκείνης έορτης αυτης ταύτης της Πολιάδος Άθηνάς, καθ' ην συνετελείτο και ή
πομπη τού Ιερού πέπλου τού 'Ερεχθείου, ΟΙ έπι των άμφορέων τούτων παρα τα
άνθρωπόμορφα Παλλάδια της Άθηνάς έμφανιζόμενοι δύο στύλοι ούτοι φαίνον

ται μεν ήμίν έπι των άγγείων τούτων ως μικροί τινες το μέγεθος, πάντως ως έκ
τού περιωρισμένου χώρου τού άγγείου έν Φ άπεικονίζονται, είναι δμως τεράστιοι
νοητως ως οΙ της νυν Άκαδημίας ήμων, αν κρίνωμεν έκ των άγαλμάτων, ατινα

φέρουσιν έπι της κορυφης αυτων, την εννοιαν αυτων ως δύο κολοσσιαίων κιο
νολατρικων Παλλαδίων αυτης ταύτης της πολιούχου Πολιάδος 'Αθηνάς σαφε

στάτην καθιστωσιν έμοι τα, δύο παρα τους κίονας τούτους άπεικονιζόμενα άνθρω
πόμορφα Παλλάδια της Προμάχου και, Πολιάδος 'Αθηνάς" ων μάλιστα τΙ)
ετερον άντικαθιστάται έπι των ψευδοαθηνα'ίκων λεγομένων άμφορέων δι' είκόε. ά .

ι

Svoronos _Collcltolld,

.,

Σβορώνος ΔΕΝΑ,

:$

Πρβλ. Σ60ρώνου, Λείψανα κιονολατρείαςο

~

Reinacl.ι,

XVIII, 1916/7 σελ. 130 -132.

Rep. vas.

Ι σελ.

ΈV Ά-θή-ναιςο: Άρχ. Έφημ.

145, 2.
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1917

σελ.

94 ·104.

Ι. Ν. Σ60ρώνο"

νος τού άνέκαθεν έν τφ Έρεχθείφ παρα τη Πολιάδι συλλατρευομένου 'Ερμού,
,'ι τού Ισχυρού

Προμάχου

και

Άλεςικάκου θεού

Τά δύο ()μως ταύτα άνθρωπόμορφα

Παλλάδια

των πόλεων

της

'Ηρακλέους

'.

Άθηνάς άντικαθιστωνται

κατα κανόνα ελλείψει χώρου εΠI τού πλήθους των έκ πάσης εποχης άττικων
llαναθηνα'ίκων άμφορέων ύπσ έν()ς καΙ μόνου

Παλλαδίου

Άθηνάς, τού γνω

στού πολεμικού καί άλεξικάκου χαρακτηρος, της διηρμένα έχούσης τι) δό(!υ καί
την άσπίδα πολιούχου τ(ί)ν Άθηναίων θεάς 2.
Έπί των παρα την θεαν ίσταμένων δύο έν λόγφ κιόνων των άμφορέων

τούτων εύρίσκομεν Ιδρυμένα συνηθέστατα μεν άνθρωπόμορφα
ι1γάλμιπα αύτης ταύτης της θεάς,

ΕΙ".

29.

iiv

Α

Παλλάδια

αλλα

ii

οΙ κίονες οίιτοι άρχικως δηλούσιν" -

ενίοτε

Γ

Β

μάλιστα φερούσης αύτην ταύτην την Ιεραν στυλίδα τού λαβάρου τού Έρεχθείου
(ΕΙκ.

2!!

Α - Β)'Ι

συχνα δε ι\γάλματα ταυτοσιlμων τη

-

Oeg

θεοτήτων προμάχων

της ι1κ(!οπόλεως η της άττικης γης έν γένεΙ, ο'ία ΤΙ διάκονος αύτης

Ν ίκη δ, φέ

Ι!ουσα κι" αίίτη ενίοτε την Ιεραν ναυτικην στυλίδα της Άκροπόλεως (ΕΙκ.

{,

έΠI τού {ί(!ματος των δύο Ιερων δρακόντων της Άκροπόλεως

,πόλεμος

ι
?

"

ή Τύχη της πόλεως

$,

129· 142. -

φερόμενος

Τρι

τέλος δ' {ίπαξ καΙ (1γαλμα νικηφόρου Άθη-

H.eiIIacla, ε.ά.. 1,207,6; 2υ7, 7. ΙΙ, 42, 3.
ΙΙeίιιacΙι, ;.:. ά. 1,68; 73; 145; 2101 .!Ι; 2121 -.1; 215 2 -:f; 483;

~1(" Ι:ι ('crιιιιιίφιe ι-::recφιe ρ.

29, Γ) 6,

ΙΙ.

204

cte.-ΙΙιι)'et

et CoIIigIIOl1,

Histoir~

F. lIoe1>er, GriecIaiscI,e Vnsen. :\:lίillcIaell 1909 σελ. 72 κτλ

:ι ΙΙeίlιaclι, ε. ύ.. Ι, 2ΙU,
4

ΙΙcίll:\cΙι, ε.

2, 4, 7.
(L. 1,212, Ι. _ Bal>eloII,

Ι{eίιιιιcΙι,

fi.. 1,210, υ-ο, 8·9.
ίi. (ί. 1,210,3. - Bal>eloII
ε.(Ι Ι, 210 1·»; 212,2.

Ι{~ίl1;H'IΙ,

e.•ί..

I{ciIIlIcla.
H~ilH'CIa,

[~H θΙ)'lίι;;: :\lelaIlge~ IHl1niS1natiqιIe~, Ι σελ. 19Η ρ1. χιν Α· Β.

ε.

Ι,

ε. ά.. ΙΊί". χι

210, ·1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

v, C.

Τό λά6αρο\' τών Άθηναίω\'

ναίου τινuς στραΤ'lγου η πολιτικου (Λυκούργου;) ι άνδρός. 'Επίσης συχνα συν
τομίας

χάριν άντι

άγαλμάτων θε{,Jν εύρίσκομεν έπι ταJν έν λόγΟ} δύο

ιδρυμένα τα σύμβολα αύταJν, την γλαυκα δηλαδή
ρας, σύμβολα ταJν

lΙαναθηναϊκαJν Ιlγιι,νων", και

2,

στύλων

iΊ συχνότεροΙ' δύο άλέκτο

έπί πάσι τους δύο έκείνους

λέοντας" της πρωτογόνου μονοθεϊκης Μεγάλης iJoεας τού Αιγαίου καΙ Μυκη
ναϊκού πολιτισμοί), πολιούχου ταJν τότε και κατόπιν άκροπόλεων, θεάς λαβού
σης συν τφ χρόνΟ} άπι. τού τόπου το Λνομα της πολιούχου ταJν 'Αθηναίων θεάς
ΆiJoηναίας. Περί τούτων δμως πάντων λεπτομεραJς πραγματεύομαι έν τφ ύπ(,
τύπωσιν νέΟ} βιβλίΟ} μου

Pl'otogonia,

έν Φ θα ευρωμεν έπιζαJσαν μέχρι τού νύν

την πρω,όγονον ταύτην "Μεγάλην iJoεαν» και

τας ποικιλοτάτας

"πανύμνητον Μητέρα ,. ύπι.

ιδιότητας κrιΙ έπωνυμίας αυτης έν τη Μεγάλυ ήμαJν νύν

ην ύπερ πασαν αλλην έν πάση στιγμη έπικαλείται

ητοι Παναγίαν
στιανικης

τήν πανύμνητον

Μητέρα

τού

μέχρι τού νυν ό λαuς ήμαJν,

Ιδρυτού

.96ριυς

1921).
ΙΩι\ΝΝΗΣ

:»ΨΑ

Ε/κ.

ι
1

:ι
ι

της νέας ήμαJν χρι

θρησκείας.

(Άθη,·αι

Reinacll,
Reinach.
Reil1ach.
Reinach,

ε. ά.

1.212. Ι.
257, 8.
1,68; 212, 3-4; 210, 1-3;
Ι, 73.

30.

έ. ά. Ι,
έ.ά.
έ. ά.
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ΙΙ,

201.

ο

ο

ο

•

UEQ,

Ν.

ΣΒΟΡΩΝΟΣ

Έ{}νικού Μουσείου άρι{}.

3477.

Νεαροι Ά{}ηναίοι κερητίζοντες,

ΚΕΡΗΤΙΖΟΝΤΕΣ
Έν σΥ/σει προς την παράστασιν της προσθίας πλευράς του δευτέρου εκ
του κτήματος Πουλοπούλου ι &ρχα.'ίκου βάθρου, του δημοσιευομένου ανωτέρω

{,πο του κ. Φιλαδελφέως, ~νoμίζω δτι εΙναι πολύτιμον ~ΡOς έρμηνείαν μοναδι
κ(,ν εκ του Πλουτά.ρχου χωρίον, το όποϊον φαίνεται δτι είς την παιδιαν ταύ
την α.ναφέρεται.

Έν τω εν τοϊς Βίοις των δέκα ρητόρων περιεχομένq;> βίq;> του 'Ισοκράτους
κεφ.

4

μνημονε{,ει ό Πλούταρχος περι του ρήτορος και το έξης «λέγεται δε

και κ ε Ρ η τ ί σ α ι ετι παίς ων- άνάκειται γαρ έν άκροπόλει χαλκοϋς έν Τ!!

σφαιρίστρq. των 'Αρρηφόρων κερητίζων tετι παίς ων, ώς εΙπόν τιvεςt.
Τινες των έκδοτων του Πλουτάρχου, εν οίς και ό νεάnατος Βερναρδάκης
ΡlnΙaΓc]ιί

ΜΟΓa1ίa

\1, 16.5,

γράφουσι κατ α τον παλαιον TnΓIlebns κεΑητίσαι

ι 'Ιό τείχος, έν τιρ όπoί~ εύρέθησαν έν~χoδoμημένα τα τρία άνα/τέρω δημοσιευόμενα άρχα'ίκα βάθρα,
συγκείμενον έκ κροκαλοπαγούς λίθου, δέν παρέχει την όψιν της Θεμιστοκλείου τειχοποιιας, ο'ίαν πιθανώ

τατα καθώρισεν αύτήν ό

Noack έν AtheJ1. ~Hittei1. ΧΧΧΙΙ 1907,123 έ., 128 έ" έπι6ιί.λλεται άρα πάσα έπιφύ

λιι.ξις <ος πρός τtιν χρονικήν περίοδον, κατά τήν όποίαν κατεσκευάσθη.'Ότι εΙναι δυ\'ατόν άρχα'ίκά εργα έντε
τειχισμένα ποτέ έν τιί} Θεμιστοκλείφ τείχη να ετυχον νέας έντειχίσεως είς νεώτερα τείχη μετά τήν ένδεχο
ιιέ"ην κρ}ίμνισιν μέρους τού Θε, ιστοκλείου τείχους πρός έπισκευή" έν νεωτέροις χρόνοις, εΙναι 'ί)δη γνωστόν.
lΙαριι.δείγματιι. συνέλεξεν ό \\101ters παρά COl1ze ΔΗ. Gral)reliefs Ι Texts.
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51

έ. καί ό

Noack

αυτ.

513.

Κερητίζο,·τες

αντΙ του αγνώστου αύΤΟίς κερητίσαι, μολονότι δεν φαίνεται, διατΙ ενείχεν εκτα
κτόν τινα σημασίαν το να

κελητίσΥ

σταθη κελητίζωνκαι δη και εν τη

Ο

'Ισοκράτης ετι παίς ί,)ν καΙ νι'ι. παρα

σφαιρίστρq. των Άρρηφόρων επι της

άκροπόλεως των 'Αθηνων. 'Άλλοι τιον εκδοτων, καίπερ μη δυνάμενοι να εκφέ
ρωσι πραγματικην της λέξεως έρμηνείαν, κατέλι"ον αυτΎιν άδιόρΟωτον.
Ό Κοραης εν τη έκδόσει τού

'Ισοκράτους τόμο β' σελ. κη' σημ. ι λέγει

«εν αλλοις κερητίσαι αν τΙ τού κελητίσαι ι1)~ καΙ εν τοίς εξης κερητίζων ιιντΙ τ?υ
κελητίζων' ουδεν μάλλον νοητως». Σημαντικώτατον είναι δη ή λέξις κερητί.
σαι εύρίσκεται και παρ' ΉσυχίΙ-9, Ο οποίος ερμηνεύει κερητίσαι' βασανίσαι, Ο

δε εκδότης του Τlσυχίου

11. SClll11idt

ερωτζί: πειρητίσαι? Λια τ;Ίς μνείας ταύ

της τού Ί-Ισυχίου δεν προάγεται μεν αμέσως ή κατανόησις της λέξεως,

(lH'

εξα

σφαλίζεται πάντως ή υπαρξις αύτης.
'Ί-Ιδη Ο παλαιος

Faber εν Agollistica Ι, 6, 1814 έ. (πρβ. Krat1se GΥιιιωιs
tik t111d AgOllistik Ι, 311 σημ. 4) εσχέτισε τ() κερητίζειν "ρος την σφαιρομα
χίαν, ερμηνεύει δέ: eqt1idenl ad pilae llLSt1lll ita refeΓO ιιι κερητίσαι esset COΓlIl\
pilalll sive fol1elll illlpel1ere, COΓllt1 at1telll 110c est operilllellto coΓtleo pnglliS
ant extrelllis bracl1iis aptato. την οξείαν ταύτην έρμηνείαν του J:<'aber ενισχύει

11

υπαρξις τού αγάλματος

φύσιν αυτού,

άλλα σχεδΟν

του

'Ισοκράτους

διδάσκοντι

ίδρυμένα

πρ()ς την

του ρ{ιτορος

των Άρρηφόρων, διότι είναι φανεQον

εν τη σφαιρίστρq.

τικα προς την σφαιρίστραν αγωνίσματα.

ούχΙ αδιαφόριρ

τ() θέμα της παραστάσεως

ετι παιδΟς αντος δηλ. εν τη σφαιρίστρq.
δτι αγάλματα

εν τόπιρ

φυσικονι')το

ΕΙναι δε τουτο

να άνεcoέροντο
ωσούτιρ

είς σχε

μάλλον αναγ·

καίον, καθ' δσον εχομεν καΙ τγιν περι του σχήματος του παιδΟς 'Ισοκράτους ώς
κερητίζοντσς

ρητην καΙ διπλην δήλωσιν της παραδόσεως. "Ολως δε ατοπον θα

iiτο να δεχθωμεν

εν σφαιρίστρq.

πρότερον το επιχείρημα

κελητίζοντος

ιλνδριάντα. ''!-Ιρκει δ>: ηδη καΙ

τουτο καΙ μόνον ανευ της παρα του 'Ησυχίου

ενισχύ

σεως, 'ίνα άποτρέΨn άπο της διορθώσεως της δι' δλων τά1ν κωδίκων ουτω παρα

δεδομένης

γραφης.

Δια τουτο καΙ Ο Madvig, προτιμήσας μετα τού Tt1Γtlebns

τού αγνώστου κερητίζειν το

γνωστον κελητίζειν, ηχθ,ι

άναγκαίως είς

εκβολην και της παρα το κεΛητίζειν πολυ ενοχλούσης σφαιρίστρας καΙ
ψεν άντ' αύτης

είς

αριστερά!!

εχει δε καλως ή παραδεδομένη

Άλλα πάντα ταύτα φαίνονται

γραφή. Ή οξυνουστάτη

την

EYQa-

δλως περιττά,

ερμηνεία τοϋ Faber, ή

εντελως παροραθείσα μέχρι τούδε, κυρουται, νομίζω, νυν άδιασείστως δια της
παραστάσεως του νέου άναγλύφου τού 'Εθνικού :Μουσείου αριθ.

3477, δυνάμεθα

δε να ονομάσωμεν κερητίζοντας τους επ' αύτου παίζοντας hockey νεαρους 'Αθη.
ναίους μετα των είς κερατοειδη καμπην άποληγόντων ραβδίων. 'Ως πρ()ς τ() σχημα

των ραβδίων τού.ων εΙναι αξιον παραθέσεως ενταυθα καΙ το πολύτιμον χωρίον
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ]{ΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1920·21
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R

Γεωργίου Π. Οίκο"όμου

τού ~υζαντινoύ συγγραφέως τού

αίίί)νος Κιννό.μου 'Ιστορ. νι

14°"

5,

ό δποίος

περιγράφει μόνος αύτος μετό. περισσης άκριβείας συγγενη διό. μικρσ.ς σφαίρας

παιδιάν, έν τ[) {,ποίιΖ. έγίνετο χρησις ράβδων έπικαμπό)ν ανω, φε.ρουσών δε μεταξυ

καμπης καΙ στε):έχους πλέγμα δικτυωτον οιον το τού ση μερινού σφαιριστικού

1i

πλΎlκτρου, τού τέννις, της ρακέττας

La Cl'Osse

καλουμένου

καΙ Άμερικανοίς,
έξης

«νεανίαι

σφαιριστικού

μάλλον όμοιό.ζον προς το πληκτρον τού

γυμνασίου, τού προσφιλούς

τοίς 'Άγγλοις

μάλιστα δε τοίς Καναδοίς. ΤΟ χωρίον τού Κιννάμου εχει ώς

τινες είς ισα διαιρε-ι'Joέντες

άλλήλοις

σφαίραν,

σκύτους μεν

πεποιημένην, μήλιρ δε παρεμφερη τό μέγε'l'}ος, είς χωρόν τινα ϋπτιον άφια

σι ν,

δς

Ii'l'}Jov

αν δηλαδiι

συμμετρησαμένοις

αύτοίς

δό~η,

επ' αύτήν τε οίόν τι

εν μεταιχμίιρ κειμένη ν άπό ρυτηρος άντι'l'}έουσιν άλλήλοις, Ρ ά β δ ο ν

ενδέ~ια

χειριζόμενος

καμπήν τινα

εκαστος

πλατείαν

τισι χρόνιρ μεν αύαν'l'}είσαις,

πεπλεγμέναις

συμμέτρως

άνω τελευτωσαν,

μεν έπιμήκη, είς δε

ης τό

μέσον χορδαίς

άλλήλαις δε δικτυωτόν ΤΙ να ςυμ

διαλαμβάνεται

τρόπον.

Σπουδην

μέντοι

έκάτερον

πεποίηται μέρος, δπως αν επι 'ι'}άτερον προτερήσαντες μεταγάγωσι πέρας,
δ

δηλονότι

άρχη'l'}εν

αύτοίς

άποδέδασται.

' Επειδαν

γαρ

ταίς ράβδοις είς

όποτερονουν επειγόμενος ό σφαίρος άφίκηται πέρας, τουτα η νίκη εκείνιρ

τιΞί μέρει γίνεται».

παιδιά, ηΊν όποίαν περιγράφει ό Κίνναμος, ειναι

'1-1

1i

(ίλλως γνωστιΊ ύπο το δνομα άρπαστόν

I1l1g I1l1d U I1terricllt

ίιll

j<1ass. A1tertl1l11

φαινίνδα,

Ι

94

καΙ

Grasbergel' En,iell-

έ.

ΈπΙ τού ιΊμετέρου ά.ναγλύφου ύπάρχει μεν

a"O)

Πρβ.

1'1

1'1

«είς καμΠΙ1ν τινα πλατείαν

τελευτ(ί)σα. ράβδος, Ρ.λλείπει δ' σμως το δικτυωτον πλέγμα, το όποίον, σπω ς

πείθει iΊ έξέτασις τού λίθου, ούδε χρωματικ(ί)ς l}τόποτε δεδηλωμένον. 'Ώστε δεν
είναι πιΟανι)ν δτι πρόκειται περΙ της αύτης παιδιάς.

'Εξ αύτης της φύσεως τού παιγνίου δύναται να έρμ1]"ευθϋ τότε καΙ το παρ'
Ί [συχίφ κείμενον ,ί)ς μεταφορικ(ί)ς είρη μένον έν τϋ έννοίιΖ. τού βασανίζειν. 'Ότι
δε καΙ άλλως πάσαι αί διό. μικράς σφαίρας ά.θλητικαΙ παιδιαΙ '1σαν αυτο τούτο
!\ιωανιστικαί,
Υιιιος Δειπνοσ.
της

περι

διδά.σκουσι σαφώς δ τε ΆθΙ1ναιος
Ι,

14 f

κεψ

21;

την σφαιριστικην

λέγει

«πολυ

άμίλλης

καΙ ό Γαληνός. Ό μεν ΆθΎι

δε τό σύντονον

τό τε κατα

τους

και καματηρόν

τραχηλισμους

ρω

μαλέον», Ό δε Γαληνl)ς περι του' δια μικρας σφαίρας γυμνασίου 2 άνα
φrρει

«πολλοίς

άναμεμιγμένον,

μην
ωστε

τραχηλισμοϊς,
κεφαλην

μεν

πολλαίς
και

δ' άντιλήψεσι

αυχένα

πονείσ'l'}αι

παλαιστικαίς
τοίς

τραχη

λισμοίς, πλευρας δε και 'ι'}ώρακα και γαστέρα ταίς τε των ομμάτων μετάρ
σεσι και 'ι'}έσεσι και άπώσεσι και ύπoστηρί~εσι και ταίς άλλαις παλαιστι
καίς λαβαίς.
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Κερητίζοντες

Το δεύτερον τούτο χωρίον εκτος της εναργείας, μεθ' "ις παριστι! τι]ν καθ'
δλου φύσιν της παιδιάς, είνάι καΙ δια τας λεπτομερείας της περιγραφης πολύ
τιμον, διότι προσαρμόζεται νυν ακριβέστατα εις την θαυμασίαν παράστασιν της

δεξιάς πλευράς της πρώτης βάσεως,

11

όποία απεικονίζεται

ανωτέρω εν σελ . ."ι

καΙ είναι αναμφισβητήτως ένιαία, δπως καΙ αί λοι;ταί.
Ό τύπος τού ρήματος δια τού Η παρα τον επ' αλλης εννοίας γνωστότα

τον κερατίζειν, ϊσως δύναται να έρμηνευθη εκ της Ίωνικης πιθανιJHατα κατα
γωγης της σφαιριστικης ταύτης παιδιάς, άφού καθ' Ήρ6δοτον ι
ΝΗ νπ

205

94

καΙ ΡΙίη.

εξ ανατολών 'είλκε τιιν καταγωγι]ν και ή παιδια της σφαίρας, ή

όποία συνεδέετο προς τους Λυδους εν τη παραδόσει εκείνη. Τίς οίδε δέ, μι] καί
τινα τών παρα τψ Πλινίφ

Nat. Hist.

χχχιν,

75.

7Η αναφερομένων ώς εργων

διασήμων καλλιτεχνών της άρχα'ίκης περιόδου, τού τε Καννάχου καΙ τού 'Ι-Ι γίου,
αγαλμάτων κελητιζόντων παίδων (pneri celetizontes) είναι κερητίζοντες (ceretizontes) καταποθέντες ύπο τών γνωστοτερων κελητιζόντων παρα τοίς βιβλιο
γράφοις. 'Ι-Ι Sellers (Strong) εν Tl1e elder P1iny's c11apters οη t11e History οί
Art σελ. 61 είς βιβλ. 34, 75 άναφέρουσα προς έρμηνείαν τού χωρίου του Πλι

νίου τους εν Όλυμπίςι ί."πεύόντας παίδας, τόν τε Αϊσυπον τον υίον τού Τίμω
νος καΙ τους εν τψ άναθήματι τού 'Ιέρωνος έπι των ίππων καίJ'εζoμένoυς
παίδας, εργα τού Καλάμιδος (Παυσαν. νι,

Palazzo Orlandi

της Φλωρεντίας

2, 8 - 12, 1), ώς καΙ αγαλμα εν τψ
(Arndt- Anlelnng Einzelv. 242), περιλαμβάνει

καΙ τον χαλκούν ανδριάντα τού 'Ισοκράτους δεχομένη αύτόν, καθ' ην είχε προ
οφθαλμών αύτης εκδοσιν τού Πλουτάρχου, ώς κελητίζοντα, εσφαλμένως, βε()αίως,
μεθ' δσα ανωτέρω είπον.
ΚαΙ ό

Jalln.Michaelis Arx

Atllenarιιn! σελ.

72

είς κεφ.

27, 15

παραθέ

τει το χωρίον εν τη γραφη κελητίσαι μηδε μνείας άξιών την αλλην γραφήν.

Σημειωτέον δε δτι το ρημα κελητίζειν είναι μάλιστα ποιητικ(ιν (ίδίg παρα

<9

παρα

πεζογράφων

προς

τψ κωμικφ 'Αριστοφάνει επι διφορουμένης ασέμνου εννοίας κείμενον), Ιν
τφ Παυσανίςι

'1

παρ' αλλφ τινΙ τών Έλλήνων

τεχνοκριτών

δήλωσιν τού αύτού πράγματος καΙ ώς τεχνικος τρόπον τινα δρος δεν άπαντ(ί ή
λέξις. 'Απομένει αρα μόνος ό 'Ρωμαίος Πλίνιος μεταχειριζόμενος

αύτην ενθ' άν.

ιος τοιούτον, εάν, εννοείται, ώς είπον, εΧll ορθώς ή χειρόγραφος παράδοσις. Διότι
δεν είναι άπίθανον δτι οί
είναι

pneri celetizontes τού Κανάχου καΙ τού 'Ι-Ι γίου εαν
ceretizontes, άπετέλουν συμπλέγματα ε'ίτε περίοπτα ε'ίτε καΙ άνάγλυφα, δτι

δε του προτέρου τών καλλιτεχνών, τού Κανάχου, τού καΙ κατα ρυθμον πλησιε
στέρου, εχομεν μίμησιν εν τφ νέφ άναγλύφφ.
ΓεΩΡΓιΟΣ
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Π.

ΟIΚΟΝΟΜΟΣ

ΚΟ ΡΑΙ

ΤΗΣ

Προλαμuάνομεν ηΊν εκπληξιν τού

ΑΙΤΩΛΙΑΣ
άναγνώστου.

Δεν πρόκειται περι τών

θυγατέρων ,'ι άδελφών τών τραχέων Αίτωλών πολεμιστών, διότι περι τούτων
άτυχώς τίποτε δεν γνωρίζομεν το ίδιαίτερον. Ό λόγος οα. γίνη περι πηλίνων
είδωλίων συλλεχΟέντων κατα Τ1Ίν ά.νασκαφ1Ίν μικρού ίερού της Αίτωλίας παριΙ.
τον Θέρμον, κατασκευασθέντων ώς έπι το πολύ είς τα κεραμεία της χώρας. τα
λαϊκα ταύτα ά.ναΟ{lματα οί παλαιοι έκάλουν, με δνομα είδικόν, πληρες σημα
σίας, κόρας.

'1'<',

αύτ(') οα τηΡ11σωμεν

και i1μείς

έδώ φεύγοντες

ηΊν πλαδαραν

περίφρασιν τών πηλίνων είδωλίων, έφόσον είναι δυνατόν.
Αί κόραι και αλλα μικρ('ι. άναΟήματα,
εϊ:τομεν,

είς ώρισμένον

ίερόν. Άλλ'

11

ώς ι~γγεία καΙ λύχνοι, ά.ν11κουν, ώς

λατρευομένη

θεότης

δεν εΙναι

δια. τού

των φανερά, 'Ε μοναδΙΚ1Ί έπιγραφ1'] δια την καΚ1Ίν διατήρησιν δεν παρέχει άναν

τιρρήτως

το τιμώμενον δνομα, αί δε πολυάριθμοι κόραι,

μεγά.λως

σημαντικαι

κατα τα λοιπά, αν καΙ διδάσκουν σαφώς, οτι πρόκειται περΙ λατρείας θεού καΙ
Οεάς, σχετικώς προς τα ονόματα δεν ομιλούν είς '1μδ,ς με ηΊν αύηΊν σαφη γλώσ
σαν. 'Ε μεγάλη άξία τών ά.ναΟημάτων έγκειται κυρίως είς τας είδήσεις περΙ τών

έν ΧΡ11σει λατρευτικών

τύπων κατα τούς αίτωλικους

τόπους ώς και περι της σχετικης κεραμεικης

Α.

Μετα 1

'/2

ΤΟ

11

καΙ αλλους γειτονικους

βιομηχανίας.

Ι Ε ΡΟ Ν

(οραν Ν Α τού παρ α τον Θέρμον Κεφαλοβρύσου

φθάνει καν εις

6.ναβαίνων μαλακους γεωλόφους είς το εύάερον χωρίον της ΧρυσοUίτσας.
κώς αυτης κατ('ι. τα ριζώματα

τού βουνού και το ακρον μικράς τριγωνικης

Δυτι
κοι

λάδος εύρίσκεται ο συνοικισμος της Βάλτσας. Είς Τ1Ίν κοιλάδα στενουμένην άνα
τολικο)ς είς βραχυ παραποτάμιον τού Εύήνου ρέει έκτος αλλων και μικρ()ς ρύαξ
κατερχόμενσς

(ίπο της κoρυφiΊς της Ρά.χεως.

Κατα ηΊν Θέσιν Συκιαν τον ρύακα

τροφοδοτεί. και στολίζει έξαισίου κρυσταλλίνου
νον είς τον 6.ναβαίνοντα

τι)ν άπο

ϋδατος πηγή, θέαμα χαρμόσυ

Βάλτσας είς Χρυσοβίτσαν

σιζε και κατα Τ1Ίν άρχαιότητα τους διαβιi.τας

"1

6.ν11φορον. Έδρό

θαυμασία κρήνη, άλλα. τότε έχρη

σίμευε και είς ηΊν λατρείαν, διότι πλησιέστατα και έπι της ά.ριστερδ.ς δχθης τού
ρ1lακος iJΠΟ τους βράχους ύπ.ηρχε το ίερόν, περι ου ο λόγος (Είκ.

1).

Το [ερον

'Ίτο ίδρυμένον μακραν παντι)ς συνοικισμού. Οί δυτικώς της πηγης περι τα

50 μ.

φαινόμενοι παρα ηΊν Μον λαξευτοι με πιομόρφους συνδέσμους ()γκόλιΟοι 6.ν11-
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ii Ι

Κόραι της Αίτωλίας

κουν είς κατεστραμμένονέπιτάφιον μνημείον.·Αλλα δύο παρόμοια ερείπια τάφων
παρατηρουνται κατα την άντ.ίθετον διεύθυνσιν είς

10'

ά:τόστασιν έπί του ύπε

ράνω βουνου. Τοιαυτα μεγάλα επιτάφια μνημεία, ίδρυθέντα τα πλείστα κατιΊ
τον Γ' π. Χ. αίωνα, έποχην της ευπορίας των Αιτωλων, συναντ~ τις πανταχοϊι
κατα τας αίτωλικας κώμας καί ερημίας. Άλλ' ό συνοικισμός, εΙς ον άνηκον καί

οί τάφοι, εΙναι ό ύπο του vVoodlιonse το πρωτον κατα τΎ]ν Βάλτσαν παρατη
ρηθείς καί περιγραφείς έν

Aetolia

σελ.

247. '()

'Άγγλος λόγιος περιέγραψε δι'

(Έργάται έπα\'εξετάζο\'τες τά χ(:)ματα)
ΕΙκ.

1.

Ή fJέσις του Ιερου.

ολίγων τα λείψανα του περιβά.λλοντος άρχαίαν κρήνη ν τείχους, των προς το Ι-\οι,
νον άναλημμάτων καί των έκτος τάφων. την γνόψην του, δη δια την κρήνη ν
καί τον περίf)oλoν πρέπει να δεχθωμεν ενταυΟα άρχαίον ίερόν, έβεβαίωσεν άπό

κομμα βάΘρου με φανερα άναθηματικης επιγραφης ίχνη, συλλεχοεν ύπ' εμου έκεί
το

1912.

'Έτερος συνοικισμός, άλλ' ώς φαίνεται μικρότερος, ύπΎΊρχεν εξίσου άπέ

χων άπο του ίερου της Συκιάς, δηλ. περί τα

20',

εντ(>ς του χωρίου της Χρυ

σοΟίτσας. Προ'ίστορικον εΙδώλιον τικτούσης καί χάλκινον άγαλμάτιον άποσκο
πεύοντος έντεύθεν είσήχθησαν εΙς το Μουσείον του Θέ.ρμου (Άρχ. Δελτ.
παράρτ. σελ.

48

καί

191 fi,

49).

Περί τοϊι ίεροϊι δεν ηκουσε τίποτε το
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1893

δ εΙς Βάλτσαν έλΟ<!.>ν

vVoocl-

(,2

Κ. Α. Ρωμαίου

IlOnse. Διότι 11 πρώτη εϊδησις περΙ άρχαίων εκείθεν εύρημάτων άναφέρεται είς
το ετος 1900. Παιδια τότε του σχολείου σταθμεύοντα παρό. την βρύσιν παρε
τήρησαν τυχαίως είς την κοίτην του ρύακος παράξενα κομμάτια «ά.πΟ άνθρω
πάκια», μεθ' ον ό παροικών Ίω. Καλημέρης παρεμβας 1]δυνήθη να άποστείλl1
δύο κοφίνους πλήρεις συντριμμάτων είς τον έν

KεφαλoβρύσCΡ διδάσκαλον κ.

Λουκόπουλον. Ό επιμεληηΊς άπέστειλεν είς το Ύπουργείον τα εύρήματα, τών

όποίων ύπερβολΙΚ1Ί κάπως περιγραφ1Ί έδημοσιεύθη είς το «"Αστυ» της

21 Μαρ

τίου. Μετα τουτο 1]γγέλθησαν είς' τον έπιστημονικον κόσμον ι, άλλα τα άγγελ
θέντα ησαν μικρον μόνον ;τροοίμιον της μελλούσης εσοδέίας. ΊΌ

1908 ό Σωτη

ριάδης, οστις πρώτος καΙ επι ίκανό. ετη είργάσθη δια της σκαπάνης έν Αίτωλίq.,

"νέσκαψεν έπΙ

8 - 10

i]μέρας τον τόπον άποκομίσας είς το έν Θέρμφ Μουσείον

;τολλό. κιβό>τια πλήρη. 'Άλλα δε τόσα σχεδον 1]δυνήθην καΙ έγω να συλλέξω
;τήλινα κατα τον Σεπτέμβριον του

1912,

άφου πρότερον κατα τον χειμώνα του

έρευνήσας ριζικώς πανταχου τον τόπον,

1911 - 12

καθαρίσας καΙ μελετήσας τΓ,.

εύρήματα του Σωτηριάδου είχον διδαχθη περΙ της σπουδαιότητος αύτών. Κατα
το έπόμενον ετος αί χιλιάδες τών συντριμμάτων επι μακρον έξητάσθησαν με τl)ν
σχοπον να εύρεθώσι τα συνανήκοντα τεμάχια, έργασία δύσκολος, καθ' ην είχον
και.Ον βοηθον τον τεχνίτην Ί. Π αππανικο λάου. Έπανήλθομεν δε καΙ πάλιν επι
μίαν l]μέραν είς το ίερον (οτε καΙ ελήφθη

11

φωτογραφία,

είκ.

1)

παρακαλουν

τες ηΊν παλαιαν θεότητα είς συνεργασίαν, 1Ίς και έτύχομεν με ηΊν εϋρεσιν μερι

κών κεφαλών (ως της καθημένης θεάς είκ.

7, 2). Έν
•Α θηνών τα πρώτα εύρήματα, συνεκολλήθησαν πλείστα
i) συλλογ1Ί ά.πετελέσθη κατ α το δυνατον πλήρης.

τέλει μετεκομίσθησαν εξ
συνανήκον.τα τεμάχια καΙ

Διστάζω να ;τροβώ άμέσως είς ηΊν περιγραφ1Ίν του τόπου καΙ τών εύρημά

των. Θα ητο ψυχρα άγνωμοσύνη προς τας παλαιας θεότητας του σεπτου αρχαίου
ίεροϋ, α'ίτινες έχύ.ρισαν είς ήμάς τόσον πλουτον ωραίων εικόνων καΙ Ιδεών, αν
;ταρέλειπον

να εκθέσω

άνασκάψαντος

δι' όλίγων

την. άμετρον

καΙ τών έργατών κατ α τον

χαραν και

Σεπτέμβριον

τας έντυπώσεις

του

1912.

του

Διότι ειναι

μέγα πραγματικώς το θέλγητρον της άνασκαφης, οταν έμφανίζωνται άπροσδό

κητα τα εύρήματα καΙ
το άδιαφορώτερον

11

άντίθεσις προς το ύπεράνω εδαφος είναι μεγάλη. Ύ πο

κοκκινόχωμα καΙ τα κοινότατα λιθάρια καΙ ηΊν άμμον τόσα ι

εικόνες έκπληκτικαί, τόσαι ίδέαι καΙ τόσαι καλλοναί. Άπο της πρωιας της πρώ
της iΊμέρας πλέομεν διαρκώς είς πέλαγος εϋδαιμονίας. Έπετύχομεν έκεί είς μίαν

γωνίαν στρώμα άπο κούκλες :n:λουσιώτατον. Τ1Ίν έπομένην τα εύρήματα είναι

Ι,

ι Athen.
XXIV.

:\lίίι.

1900

σελ.

116. Berl.

PίJίl.

\Vocbens. 1900, 704,
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όθε\' παρέλα6ε,' ό

\Vinter

έ"

T.ypen

Κόραι '(ης Αίτωλίας

άραια και μετ' όλίγον :rαύουν έντελως. Άλλα δεν βλάπτει' το χθεσινον κέρδος
είναι μέγα έφόδιον. την τρίτην ήμέραν φωναι άγαλλιάσεως των έργατων με
καλουν να 'ίδω νέον ευτύχηfω: τρεις μικρας είκόνας θεάς καθημένης μεταξυ
των ριζων πρίνων και ύπο τον άποκυλισθέντα βράχον. Έρευνωνται μετα τουτο
αί ρωγμαι και τα μεταξυ των βράχων διαστήματα με πάσαν προσοχήν. 'Ε δω
και έκει εύρίσκεται κατι. του λοιπου ιiπoκαλύπτoνται στρώματα θυσιων με :rλη
θος όστράκων, ιiγγείων άναθηματικων, λύχνων. «Είναι βωμος» έπιλέγει Ο ά.ρχαιο
λογικώτερος των έργατων. τα δστρακα μεταφέρονται προς καθαρισμον είς τΊlν
έρατεινην πηγην και έκει προς μελέτην και ά.να:rαράστασιν της ά.ρχαίας λατρείας
τοποθετουνται αί σημαντικάηεραι κόραι.

. . .

καί

ύμέων,

ώς είπεν ο αρχαίος

lv

ib

ϋδασι κόσμια ταύτα

κούeαι, μveία τεΥΥόμενα,

έ:rιγραμματοποιός

1.

Ή δταν Ο ηλιος καίl1, μεταφέρεται Ο

θησαυρος είς τους παρακειμένους εύσκίους τόπους. Ποίαν τότε δεν προσλαμ
βάνει ζωην και χάριν ή έρημικη έλληνικη γωνία; Και πως να μΊI ένθυμηθυ τις
τους ώραίους στίχους του ποιητου;
Έδώ στο έλληνικο το χώμα
το στοιχειωμένο καί ίεeό,
δπου το ϊδιο μένει άκόμα
ιin ~ τόν άρχαίΌ τον καιρό.
Στο χώμα τούτο πάντ' άν1?'ουνε

καί 'χουν ά11άνατη ζωη
καί μας -{}αμπώνουν, μας με-{}οϋνε
νεράίδες, ηρωες, -{}εοί 2.

Κόραι, άγγεία πήλινα χρήσεως, δύο χαλκά, αγγεία μικρα αναθηματικά, ένε
πίγραφον :rήλινον σκευος, λύχνοι, πυραμίδες, «κουβαρίστρες» και

15

νομίσματα

αποτελοϋν είς όλίγας λέξεις το σύνολον των εύρημάτων. Και μόνη ή άπαρίθ.
μησις αϋτη άρκεί, δπως άπορριφθυ ή περι κεραμείου γνώμη, ητις είναι :rρό

χειρος είς τους ήμετέρους λα'ίκους λογίους, δταν ο-(;τοι εύρίσκωνται προ πλήθους
πηλίνων. Άλλ' οποίον δ.ρά γε να. ητο τοίερον τοϋτο, το ίδρυμένον παραδόξως
έπι χώρου στενοϋ και κατωφεραυς μεταξυ βριΊ:χων και ρύακος;
Ό ανασκαφεις χωρος ά:rοτελεί λωρίδα μήκους έν δλφ
ποικίλλοντος μεταξυ

ι

Anthol. Pal.

'1

Κ. Παλαμας.

ΙΧ,

5

και

15

19

μ. και πλάτους

μ. Οί προς ανατολας βράχοι άκολουθοϋν άρκούν-

326.

τα μάτια της ψυχή.; μου.
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Κ. Α.

Ρωμαίου

τως σταθερώς τιΊν άπο Β προς Ν διεύΟυνσιν (ίδε είκ.
τος χώρου αποτελοϋν προς Ν μεν

1'1

σημεριν1Ί

1).

<'Ορια του ανασκαφέν

άτρα.;τός,

αγουσα CΊ.πO

Βάλτσας

είς Χρυσοβίτσαν προς Β καΙ Α οΙ βράχοι καΙ προς δυσμας ό έντευθεν της ΚΡ11
νης ρύαξ. Ί Ι κλίσις του έδάφους σΙ1μερον είναι μεγάλη δια τιΊν έπενέργειαν του
ρύακος, σχεδον
καλύφθη

5

3: 1. Κατα Τ1Ίν τελευταίαν υπ' έμοϋ γενομένην ανασκαφ1Ίν απε

μ. βορειότερον της CΊ.τραπoϋ τοιχάριον βαίνον σχεδον παραλλ1]λως

προς τους βράχους, [ι11κους

7

μ. καΙ πλάτους

ΤΟ τοιχάριον, αΟλίως έκτισμέ

60.

νον, π,θανον νι:ι. μ1Ί έφαίνετο ώς θεμέλιον. 'Αλλ' όπωσδήποτε είναι τοϋτο βέβαιον
λείψανον της παλαιας έν τφ τ<lπφ κατασκευης. Πέριξ καΙ μάλιστα νοτίως αύτοϋ

εύρέΟησαν πολλα ουντρίμματα κεράμων, κοίλων στρωτl1ρων καΙ κυρτών καλυ
ΠΤ11ρων. ΤΙ, ταπεινον κτίσμα θι:ι. έστεγάζετο, αν καΙ περΙ του σχήματος αυτοϋ

οΊ,δεν το Οετικον δυνάμεθα να εΙπωμεν. ΟΙ τραχείς καΙ ούδεν ιχνος έργασίας
παρουσιάζοντες βράχοι άνυψούμενοι σχεδον αμέσως περΙ τα

2

μέτρα ύπερ τιΊν

'ί.ρχαίαν έπιφά.νειαν δεν μαρτυροϋν άπολύτως τί.-τοτε.
'Εντ()ς του στεγάσματος πρέπει να έφυλάσσοντο τα Π1]λινα καΙ αλλα άφιε
ράψατα. Διότι είναι ΙσχυριJ)ς άποδεΙΚΤΙΚ1Ί

κ<lρης εύρέθη

βορειότερον

του

1'1

παρατl1ρησις,

μνημονευθέντος

τοίχου.

στι ούδεν σύντριμμα

Έκτος

τούτου έπιτρέ

;τετι<ι νι" εΙκάσωμεν στι ύπο Τ1Ίν στέγην υπηρχον δύο διάφοροι τόποι προς τοπο
Οέτησιν τι,)ν εΙκονικών άναθημάτων. Διότι ένφ κατ α πρώτον άρχίσαντες άπΟ τι'!ν

δρ<lμον εύρίσκομεν πολλας ύδροφ<lρους καΙ αλλας κόρας, σπανιώτατα
τρίμματα

έκ τιίη' είκονιζ<lντων

τον δειπνιζόμενον

προς τον τοίχον, αΙ μεν ί,δροφόροι ι,)λιγόστευον,

θεόν,

καθόσον

δε συν

έπλησιάζομεν

οΙ δε δει.;τνιζόμενοι ΟεοΙ άπέ

()αινον συχνοί Ι.

Βορείως τοϋ τοιχαρίου ούδεν παρετηΡ11θη

'ίχνος κατασκευης, dIcΛCl συχναΙ

ένδείξεις τών έκεί τελουμένων θυσιών. ΚαΙ πριJnoν μεν)'lλΟον; εΙς φώς πολυά
ριθμοι λύχνοι καΙ συντρίμματα πλείστα τών συν110ων CΊ.ώτων άμφορειδίων, τών
λεγομένων

μασoυριιJ)ν,

ανάμεικτα

με

μέγιστον

αριθμον

μεταγενεστέρων

σμάτων φιαλών καΙ αλλων CΊ.διαγνώστων αγγείων. 'Έπειτα εΙς βάθος
καλύφΟη στρώμα μελανωπών χωμάτων, πάχους

20 - 30

θραυ

40 - 60

απε

με πολλα οστάρια μικρών

ζι~ων καέντων καΙ τεμάχια ανθράκων. Εϊς τινας θέσεις παρετηΡ11Οη καΙ δεύτε
ρον στρώμα θυσιών,

40

βαθύτερον του πράnου, σπερ έκαλύφθη δι' Ιλύος καΙ

πετρών υπ,') του κατα τας βροχας άγριεύοντος Ρύακος. ΚαΙ τέλος εΙς εν σημείον
παρετηΡ11Οη και τρίτον άρχαιοφόρον στρώμα, άποδώσαν δύο πυραμίδας καΙ
«κου()αρίστραν».

, Διά τό" αύτό" λόγο" του τό;του της εύρέσεως ό I...ecl)at έ" nCH, χν, 9 συ"επέρα\'Ε\', δη έ" τ<{) 1ερφ
Τ11ς Ί\ρτέ,ηδο; έ\· Kερκύρ~ χωριστά ειχο" το;τοΟετηοη α1 μtκρότεραt κόρα ι ά:ιό τώ" μεγαλυτέρω".
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Κόραι τής Αίτωλίας

Πλειότερα δεν δυνάμεθα να εϊπωμεν π~ρΙ τού τό:του της λατρείας. 'Ως ΠΡ(Jς

τον καθορισμον τού χρόνου έχομεν όπωσδήποτε βέβαια τα προς τα ανω καΙ κάτω
δρια. τα άρχαιότερα άναθήματα δεν ύπερβαίνουν το μέσον τού ς π. Χ.

aiiiJ-

νος, ή μετα Χριστ(,ν δε λατρεία φαίνεται δτι έξηκολούθησε καΙ μέχρι των ΧQό
νων τού Διοκλητιανου, τού όποίου εύρέθη άργυρούν νόμισμα.

Είς τίνα θεότητα άνηκεν ή

λατρεία, ζήτημα φυσικα σπουδαιότατον, δεν

δυνάμεθα άτυχως με βεβαιότητα να εϊπωμεν. τα έκφραστικώτερα των άναθη

μάτων, αί κιJραι, άναγγέλλουν ένίοτε το δνομα της Άρτέμιδος καΙ συχνάκις το
τού Διονύσου. Άλλα τούτο δεν άρκεΙ Είναι γνωστη ή συνήθεια τού νιχ άφιε
QIίJvovv καΙ αλλων θεων είκόνας έκτος τού λατρευομένου.

Είναι δυνατ(,ν π. χ.

είς το ήμέτερον ίερ(,ν να έλατρεύοντο αί Νύμφαι καί τις ποτάμιος θειJς, ώς ό
γειτονικος Εϋηνος, δτε αί είκόνες τού Διονύσου καΙ της Άρτέμιδ()ς, ώς συγ

γενων θεοτήτων. έξηγούνται αριστα. Προς τούτοις ό αύτος Εϋηνος είναι δυνα
τ(,ν να

έλατρεύετο δι' είκόνων τού Διονύσου, δι6τι τού θεού

τούτου δια

την

συχνην λατρείαν έν τη χώρg, ώς έν Καλυδωνι π. χ., ύ:τηρχον είς τα κεραμεία
:τρόχειρα καΙ πολλα όμ~ιώματα. ΤΟ φαινόμενον μαρτυρείται πoλλαχιJθεν καΙ έκ
Κορίνθου, δπου δια την ζωηραν λατρείαν της Άφροδίτης κατεσκευάζοντο πλεί
σται είκόνες της θεας και άνετίθεντο καΙ είς αλλων θεων ίερά, ώς της Άθη
νας

'.

την ποθουμένην

σκαφέντι

ύπο

βεβαιότητα θα εϊχομεν, αν συνέβαινε, δπως έν πΙ! άνα

τού Καραπάνου

1 - 112. Lechat.),

ίερψ της

Άρτέμιδος

έν Κερκύρι,ι

(BCH, XV,

δπου το μέγιστον πληθος των κορων είκονίζει έμφανως την

αύτην λατρευομένην θεότητα. Έ:τΙ τού παρόντος όφείλομεν να άρκεσθωμεν είς
την εϊδησιν, δτι έλατρεύετο θεος και θεα είς τοίερον και δτι ό Διόνυσος και
ή

• Άρτεμις

είναι τα πιθανώτερα όνόματα. Άλλ' ή μνημονευθείσα έπιγραφή;

ΈπΙ της είκόνος

2

έχομεν παριστανομένην την ανω έπιφάνειαν μικρας

θηματικης πηλίνης τρ α.'τ έζης. 'Ονομάζω τράπεζαν, κατα τον πιθανώτερον

IJ.va-

Μγον,

έπειδη έπΙ της έτέρας, της κάτω i5ψεως, δ~ακρίνoνται κατ α το μέσον και τα δύο
ακρα αί άρχαι των άποκοπέντων καθέτων στηριγμάτων. Μηκος 17, πλάτος 07.
Εύτύχημα είναι δτι συνανήκουν τα δύο θραύσματα, αν καΙ το μεν προς άρι
στερα εύρέθη ύπο τού Σωτηριάδου το

1908,

το δε αλλο ύπ' έμού τ(,

Ι ~Jl2

κατα το νότιον ακρον τού μοναδικού τοίχου. Άλλ' άτυχως το παλαιότερον θραύ

σμα δεν διατηρείται καλως καΙ ή άνάγνωσις δυσχεραίνεται. ΈχαράχΩησαν, ώς
φαίνεται προ της όπτήσεως

17

η

16

γράμματα άποτελούντα πλήρη άναθημα

τικην έπιγραφην βουστροφηδον γεγραμμένην. Ό χαράκτης δεν -ΙΙΤΟ πολυ δεξιός.
Δια τούτο ένφ τα
ι

Πρβλ.

4

Frickenbans,

πρωτα γράμματα έχάραξεν έξ άριστερων προς τα δεξιά,
Τίrγns

1,86

ΑΡΧΑIΟΛΟΓιιωΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

καί

Alner. ]onrn. Arcb. 1898,206

1920·21
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τα κατόπιν

2°"

η καΙ το

3°"

άναστρέψας το σκευάριον εγραψεν άντιθέτως, μεθο

έπανηλθεν είς τον πρώτον τρόπον μέχρι τού κατα ηΊν χαμπηνΝ. δοροι;ιυλιαια

ραναςε εΙναι, ώς νομίζω, τα χαραχθέντα στοιχεία. Έχ τούτων τα'4 πρώτα εΙναι
βέβαια χαΙ το

5°"

εΙναι ώρισμένως

'(,

μεθο το άχολουθούν γρά.μμα όφείλει να

είναι Υ. ΤΟ τελευταίον εΙναι το δια τριών επιγραφών

(IGA,

~1,

22, 27)

γνω

στον ίδιόρρυθμον Ετών Σιχυωνίων. Ό αυτος χαρακτηρ άπαντg χαΙ επι στο
μίου πίθου έχ Θέρμου (Άρχ. Έφημ.

1903, 94). Τούτου τεθέντος το προ αί'τού

γριί.μμα πρέπει να είναι ξ. Διότι δυσερμήνευτον εΙναι άλλως το τελιχον χε, χει

ΕΙκ.

li

2.

Έ"επίγeαφος πηλίνη τeάπεζα (;).

χη. Πρόχειται περι εγχωρίου γραφης άνηχούσης είς το δυτικον άλφά.βητον

τα προ τού ξ γρά.μι,ιατα α καΙ ν εΙναι βέβαια. τα λοιπα

7

'.

χατα το ιΙμισυ δια

τηρούμενα δεν εΙναι φυσιχα άναμφισβήτητα. Άλλ' Τι άνάγχη μιας λύσεως τοϋ

γρίφου με όδηγεί είς ηΊν έξης άνάγνωσιν της δλης επιγραφης:

LIoeth

9vl/q.

dedv

ίΙξε

'Η Δορω (η Δωρω) εφερεν ώς εύΧ1Ίν' είς την 9υλίαν (τούτο το δώρον).
'Η σημ. της άρας = ευχης εΙναι γνωστη δχι μόνον παρ' Όμήρφ χαΙ Πιν
δάι>φ άλλα καΙ έξ επιγραφης της Κύπρου

(Hoffl11ann

Ι,

50

έπιγρ.

83:

άρα Διί).

Τού όνόματος της άφιερωσάσης δεν ε-δρον άλλας μαρτυρίας, άλλ' ό σχηματι
σμος δεν εΙναι άδύνατος. ΚαΙ το δνομα της θεότητος δεν εΙναι τόσον παράδο

ξον, οσον έκ πρώτης δψεως φαίνεται. ΕΙναι γνωστη
σημασίαν επι τού Ύ μηττού πηγή,

Ι

Ti}\'

1i

Κίλλεια

li

1i

εχουσα

θρησκευτι:οΊν

Κυλία η Καλλία η Κύλλου πήρα

έγχώριο\' (αύτη\' Ύραφ)l\, μετεχειρίσθησαν οί Ύράψαντες τάς άτεχ"οτέρας μετόπας τοϋ έ\· θέ·ριι ιιι

μικροτέρου ναού (Ψάριτες) κατ' άντίθεσιν προς τού; Κορι"Οίους ζφγράφους τού μεγάλου ναου (Χε;'ιδ<:)\,).

ΙΙρΟλ. καί Τ';1" μνημονευθείσα\' έπιγραφiιν τού πίθου και το έπίγραμμα έκ του γειτονικοϋ Μολυ%ρείου (Β),((·
χομά"δρας) (Άρχ. Δελτ.

1916,

Παράρτ.

46).
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λεγομένη:,

«έξ ης αΙ πιούσαι εύτοκούσιν»,

il ταυτισθείσα προ πολλού προς την

ύπερ την Καισαριανην πηγήν, την σήμερον Καλοπούλαν, περι ης τα αυτα πι
στεύονται θαύματα 2. Ή Κυλλήνη τής Άρκαδίας και τής "Ηλιδος εΙναι παρό
μοια θρησκευτικα όνόματ«. Άρχη των όνόμάτων τούτων εΙναι ό κίλλος σημαί
νων τον δνον, δπερ φαίνεται δτι έξεφέρετο καΙ κύλλος. 'Ως 'ίινίοχος τού Πέλοπος
άναφέρεται ό Κίλλας ύπο τού θεοπόμπου

(V, 10, 7)

ό Κίλλος ύπο τού Στράβωνος

λιαστού είς Εύριπ. Όρ.

(FHG,
(13, 613)

Ι

331, 339)

καΙ τού Παυσ.

καΙ ό Κύλας ύπο τού Σχο

ΕΙναι φανερον δτι ό 'ίινίοχος παρέλαβε το ι'ίνομα

990.

άπο τοϋ ϊ:τπου. Κύλλαρος έπιγράφεται έπΙ άγγείου 3 'ίππος τού
όμοίως ()νομάζεται Κένταυρος

(Ovid.

IIIetallI.

12,393).

Κάστορος καΙ

Ό '"Ηφαιστος ητο κύλ

λος καΙ ώνομάζετο οϋτω (πρβλ. Κύλλου πήραν), άπέβη δε χωλός, κυλλοποδίων,
διότι έκ τής παλαιάς φύσεως διετήρησε τους 6νομόρφους πόδας '. Κιλευς 6 εΙναι

μυθολογικον πρόσωπον έν τη γενεαλογίι:ι. τού 'Οδυσσέως καΙ Κεφάλου. Κύλλιος
τέλος εΙναι έπίθετον τού Έρμού (Στέφ. Β. λ. Κυλλήνη).

Κατα τα άνωτέρω ι'ίνομα θεάς Κυλίας ούδεν θα εΙχε τ(\ παράδοξον. "Λ ν
δέ, δπως εΙναι άπαραίτητον δια τας πολυαρίθμους μάλιστα ύδροφόρους, σχετί
σωμεν προς την παραρρέουσαν λαμπραν πηγήν, θα εϋρωμεν τότε πόσον ση μαν
τικον εΙναι το έ:τίθετον. Γνωστη εΙναι 'ίι έπΙ τού Έλικωνος 'Ίππου κρήνη. "Ιννα
(ιννος = πωλος) {μο πηγη έν θρι:ίΚΊl, καθ' ην ό Μαρσύας συνέλαβε τον Σ ιλη
νον (Άθην.

2, 45).

Αυτος ό κατ' έξοχην θεος των γλυκέων ύδάτων,

{,

Γαιάοχος,

11ΤΟ 'ίππος καΙ έκαλείτο Ποσειδων 'Ίππιος, έχων πάρεδρον την Άθηνάν Ίππίαν,
την έν θήβαις

"Ογκαν. 'Α λλα διατί να άπομακρυνώμεθα;

Ό γειτονικός,

1

'/2

το πολυ ωραν άπέχων καΙ τα ϋδατα τής 'ίnιετέρας

Κυλίας δεχόμενος ποταμός,

δεν εΙναι καΙ ουτος 'ίππιος θεός, άφοϋ όνομάζεται

Εϋηνος; "Επειτα ό Κένταυ

ρος Νέσσος
ος τόν βα{}VΡΡΟ1Jν
μισ{J.οV

'πόρευε

ποταμόν Εϋηνον

βροτους

χερσΙν 4;

εΙναι δίκαιον να ένθυμηθωμεν, δτι εΙναι και ο(,τος ποτάμιος δαίμων, καταλεγό-

ι Σαυίδας λ. κυλλός, κυλλού πήραν. ~Hσυχ. λ. Κίλλεια.
2

Πλήρη βιβλιογραφίαν ίδέ είς Πολίτου, Λαογραφικα Σύμμεικτα Β,

νον έν ΔιεΟν. Έφ. Νομ. 'Λρχ.

1917,37

293, 1. 2,

καί έν έκτάσει Σβορώ.

κ.έ. Ό Σβορώνος έπιΟυμών πάντοτε νά έρμηνεύη τα πάντα χω.ρίζει

τί}ν Κίλλειαν (έ. ά..

άπο κεφαλi'"ις κριού

σαν κρήνην παρά

42) τη.; Κύλλου πήρας η Κυλίας, ίνα όνομάση διά ταύτης titv
titv αύτi}ν Jtov't'tv. Άλλ' ή προσπάΟεια ούτε έπέτυχε ούτε άνάγκη
, Roscher, Lex. Sp. 1173 - 4.
. . Gruppe, Gr. Religionsg. 1312 κέ.
6 Σβορώνος ΔΕΝΑ, 1917, 42, 1.
• Σοφ. Tρα~. 559.

1ΙΤΟ νά γίνη·
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μενος ύπο τοϋ Ήσιόδου μεταξυ των ποταμων, των γεννηθέντων έκ τοϋ 'Ωκεα
νοϋ και της Τηθύος

'.

Το μυθολογικον

σμονωμεν,

στι ή

συγκρότημα

βάσις,

εΤναι γοητευτικόν,

έξ ιjς ώρμήθημεν,

το

άλλα δεν πρέπει να λη

έλλιπες

ίίστρακον,

δεν

εΤναι

άρκούντως άσφαλής. Άν δια μέλλοντος εύρήματος βε6αιωθη ή άνάγνωσις, γλυ
κερι',ν φως θα έπιχυθίί τότε ίίχι μόνον έπι της Ιστορίας τοϋ μικροϋ άγροτικοϋ
ίεροϋ, άλλα και έπι ένος κεφαλαίου της άρχαίας λατρείας .• Η θεότης της πηγης

Κυλία πλησιάζει πολυ προς Τ1]ν Άρτέμιδα, ύφΊΊν ώς άπλη Νύμφη εΤναι δυνα
τον να ύποταχθη, και ό πάρεδρος ποτάμιος θεος Εύηνος, fj σπως άλλως ώνο
μάζετο, δ1<ν εΤναι πολυ μακραν τοϋ Διονύσου. Σχέσεις ποταμίων θεων προς Τ1]ν
Άρτέμιδα καΙ παρεδρία ταύτης και τοϋ Διονύσου, ώς τούτου και των Νυμφων,
εΤναι άρκετα γνωσταί.
Β.

Α Ι

κο

r>

Α Ι

Το πληθος των τεμαχίων ύπολογίζεται περίπου εΙς

4,000. Έκ τούτων εις

όλίγας δεκάδας άνέρχονται αΙ έντελως άκέραιαι εύρεθείσαι fj συγκροτηθείσαι
πλήρεις κόραL ΕΙς

[,00

περίπου άριθμοϋνται τα άρκούντως διατηρούμενα τεμά

χια, έκτεθειμένα εΙς τας προθήκας τοϋ έν Θέρμφ Μουσείου, ένφ το λοιπον πλη
θος έκλείσθη εΙς τα ύποκάτω συρτάρια. Κατωτέρω καταλέγομεν εΙς

201

τύπους,

άντιστοιχοϋντας εΙς Ισαρίθμους μήτρας, το δπωσδήποτε σημαντικον εΙκονικον
ύλικόν, παραλείψαντες μερικους έκ των μ1] έπαρκως δια των συντριμμάτων παρι
στωμένων.

Χάριν είικολίας και σαφηνείας αΙ κόραι δΙl1ρέθησαν εΙς πέντε τάξεις: α')
ίίρθιαι,

(1')

καθήμεναι, γ') προτομαί, δ') εΙκόνες δειπνιζομένου θεοϋ και ε') ύδρο

φόροι. '1';κάστη έκ των τάξεων τούτων παρέχει και έν συνόλφ και εΙς τας λεπτο

μερείας Ικανα τα ένδιαφέροντα. Άλλ' έξέχουσιν ώς προς Τ1]ν σημασίαν αΙ εΙκό

νες τοϋ δειπνιζομένου θεοϋ. ·Οχι διότι πρώτην φοραν έμφανίζονται, άλλα διότι
προστιθέμε\'αι εΙς τας άλλοθεν γνωστας και προερχόμενα ι έξ ώρισμένου Ιεροϋ
ιίναι(lοϋσι

δια παντος το κϋρος,

ii

εσχεν έν τη άρχαιολογίι,ι προς μεγάλην σύγ

χυσιν των έρευνητων το ίίνομα των νεκροδείπνων

fj των λεγομένων νεκροδεί

πνων. Δημοσιεύων πρό τινων έτων άνάγλυφα έκ Τεγέας με παράστασιν ίεροϋ

δεΙ-τνου προσεπάθησα να δείξω, στι κατ' ούδεν μιίλλον άνήκουν εΙς τούς νεκρους
τα ίερα δείπνα

ι Ίlσ. θεΟΥ.

f,

εΙς τους θεους και τούς ηρωας και στι δεν έπιτρέπεται. να

341. "U Neooo;

τού Ήσιόδου εΙ\'αι πά\'τωι; ό αύτόι; ποόι; τό\' Ι:\' θοl;'χΗ μέχοι σί1μιοο\'

άχουόμε\'Ο\' Νέστο\', τό\' πατέοα τ'ιι; Καλλιοοόηι;. rιο6λ. χαί Νεσσω\'ίδα λίμ\'η\' παοά τή\· Λάοισα\' (Στοά6.
9,4:1Ο).

•
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συγχέωμεν τιις παραστάσεις, αφού εύχόλως δυνάμεθα να τας χωρίζωμεν

(Atllell.
Mitteiltltlgell, 1914, 189 - 235. Ίδε προ πάντων σελ. 224,229, 1,233 - 235).
α')
Είκ.

1.

3

''Ο ρ {t ι α ι.

αριστερά. Κόρη χειροποίητος. "Υψος

17.

'Ιδιάζων λευκος πηλός.

'Εδω καΙ εκεί διακρίνονται ίχνη καστανοχρώμου σκοτεινης αλοιφης. Το πρό
σωπον κατεστράφη ύπο της αξίνης τού ερ

γάτου. Ώς μόνη εργασία εμπροσθεν παρα
τηρείται ελαφρα κοίλανσις κατα το μέσον

τού στήθους. Όπισθεν ύπερ τον αύχένα

δηλούται δι' έξέχοντος γύρου ή αναδεδε
μένη κόμη. 'Άδη/ων παραμένει, ί:λν ή μορφη

κάθηται

ii

είναι όρθία.

Είκ.

2.

3

δεξιά. 'Ύψος

0,088.

Πηλος

κοκκινωπός. Ταινία σΧΟΙΥοειδης περΙ την
κεφαλήν. 'Ε δμοιότης προς την προηγου
μένην κατάδηλος.
Είκ.

3.

4

εν τιρ μέσφ.

n

Άρτεμις ώρι

σμένως δια τον νεβρον καΙ το τόξον.'Ύψος

0,14.

ΠηλΟς κιτρινωπός. ΝΙχνη καστανης

αλοιφης. Χιτο)ν tωνικος με βαθυν κόλπον.

Είς τον αυτον τύπον ανήκουν προσέτι δύο
ΕΙκ.

κεφαλαίο
Θραύσμα

4.
φαλη

κόρης

Άρτέμιδος,

με στηθος, ϋψους μεγίστου'

3.

κε-

0,07.

Τύπος κατά τι μεγαλύτερος τού π()()η

γουμένου. ΠηλΟς κιτρινωπός.

στου

5. Άπο της όσφύος καΙ ανω διατηρηθεν τεμάχιον Άρτέμιδος, ϋψους
0,055. Τύπος μικρότερος τού 3 καΙ 4. Πηλος κοκκινωπός.
G. Άπο των γονάτων καΙ ανω σφζομένη 'Άρτεμις, ϋψος 0,082 μ. ΤΙ

μεγί

δεξια

έκράτει μάλλον ανθος το μέγα τόξον φανερόν. Πηλος κοκκινωπός.

7.

Εtκ.

4

αριστερά.

ΠηλΟς κιτρινωπός. 'Ύψος

0,135.

Χιτο)ν ιωνιχος καΙ

λοξος πέπλος. Δια της δεξιάς κρατεί ανθος. Τού αύτού τύπου ύπάρχει καΙ ι'ί.λλο
τ>ψάχιον όμοίως διατηρούμενον καΙ κεφαλη τρίτου παραδείγματος.

8.
9.

Δύο τεμάχια των ποδων ανήκοντα είς τύπον μεγαλύτερον χατά τι ταυ
Εtκ.

4

δεξιά. 'Ύψος

τού 2,'Υπάρχουν καΙ

15

0,128.

7.

Πηλος λεπτος κοκκινωπός. Τύπος μικρότερος

αλλα κομμάτια ακέφαλα, πηλού κοκκινωπού iΊ κιτρινωπού.
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10.

Τύπος μικρότερος του

9.

τέσσαρα τεμάχια με κεφαλας και

'"Εν άκέραιον πρδγ. ϋψους

14

0,11.

Έδώ άν11κουν

αλλα κορμου και ποδών. Συχνος εΙναι ό

κοκκινωπος πηλός.

11.

Είκ. [> κατα το δεξιον ακρον. Τύπος ό αυτος προς τον

9

και κατ α τα

αλλα και το μέγεθος. Άλλ' ό πέπλος έδώ ανευ πτυχών και ό πόλος διαφέρει.

Τρία αλλα τεμάχια.

12.

Είκ. [> κατα το άριστερον ακρον. "Υψος

Ε/κ.

0,10.

Πηλος κοκκινωπός. Είς

4.

τον αύτον τύπον της στεφανηφόρου άν11κει κεφαλη με μέρος του στήθους και
δύο τεμάχια σκελών.

13.

Είκ. [> παρ α η]ν προηγουμένην. "Υψος

0,73.

Πηλος κοκκινωπός. Κρα

τεί πτηνον (περιστεράν;) δια της δεξιάς, καρπον δια της έτέρας. ΤΟ ενδυμα εΙναι
μόνον ίωνικος χιτών, ώς έπι τών είκόνων της Άρτέμιδος

14.
15.

Τύπος έλάχιστα μεγαλύτερο; του
Είκ.

5.

ΟΥψος

0,09.

(3 - 6).
13. Διατηρουνται 3 άκέφαλα

τεμάχια.

Και δια τών δύο χειρών κρατεί στρογγύλους καρ

πούς. Ένδυμα ώς το της Άρτέμιδος. Διατηρείται και αλλο τεμάχιον.

1 G. Τεμάχιον ση1θους μετα της δεξιάς κρατούσης φανερώς Ρόαν.
17. Είκ. 6 άριστερά. Κόρη φορουσα έπι της κεφαλης ανω λύχνον συν11-
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θους

μικροίί

μεγέθους. "Υψος

0,23.

Ilηλος λεπτος κίτρινος κοκκινίζων. 'Ίχνη

καστανοχρόου άλοιφης. ΤΟ είδώλιον μόνον κατα την κεφαλην και τον λαιμΙ>ν

είναι οπισθεν κεκλεισμένον. Ό λοξος πέπλος, ώς συμβαίνει σπανίως, άψlΊνει άκά·
λυπτον τον δεξιον 6)μον.

18 - 21.

Τέσσαρες παραπλήσιοι τύποι, ώς ό της είκ.

ρον. "Υψος της είκονιζομένης

0,23.

6

παρ:'ι. την λυχνοφό

Αί διαφοραι μεταξυ τών τύπων συνίσταν

ται είς το έλάχιστα ποικίλλον μέγεθος και τον σχηματισμον τού πόλου. Είς τους

4

τύπους άνήκουν

10

πρδγ. τεμάχια. Ό πηλος είναι :πάντοτε κίτρινος, κοκκινί

ζων cνίοτε: 'Επί τινων κορμών και τού είκονιζομένου διακρίνεται ύπερ τα γόνατα

ΕΙκ.

5.

το έξογκούμενον ι'ίκρον τού κόλπου τού ίωνικού χιτώνος. Ό τύπος έν γένει είναι
ό αύτος προς τον παρα

22.

Είκ.

6

Ύι

Pottier, DiplIilos, Ρ1. νπ, 183.
άκέφαλος. 'Ύψος 0,20 μ. Πηλος κοκκινωπός. 'Ωραίος

τύπος

τού 4 0υ αίώνός. 'Εργασία και ίίπισθεν. Κατα τους πόδας διακρίνονται τα ι'ίκρα
ιωνικού χιτώνος και δωρικού {ιπεράνω πέπλου.

23.

Άπόκομμα λικνοφόρου. Διατηρείται ή κεφαλη μετα τού ύπεράνω λίκνου

και τού λαιμού. 'Ύψος

0,06

μ. Τύπος 4 0υ αιώνος. Παρομοίαν λικνοφόρον έση

μείωσα έν τφ Μουσείφ τών Θηβών, προερχομένην έκ τάφων της Ί\ταλάντης,
και έτέραν έν τη

συλλογίι Λευκύ.δος έξ άνασκαφης τού κ. Doι-pfeld παρα το

φρούριον τού Άγ. Γεωργίου της Άκαρνανίας.

24.
25.

Μικρον τεμάχιον όρθίας κρατούσης έπι τού κόλπου αύτης καρπούς.
Είκ.

6

δεξιά. Πηλος κιτρινωπός. 'Ύψος
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26.

'Απόκομμα' άκκιζομένης. Διατηρείται ή έπιχαρίτως προς τα οπισθεν

στρεφομένη κεφαλή. "Υψος

0,04.
27 - 31. Πέντε διαφόρων τύπων αί διατηρηθείσαι κεφαλαίο
32. Τμημα (dκέφαλον) κόρης ζωηρώς βαδιζούσης. Δια τας πιθανας δ(iδας
ίσως •Αρτεμις.
33. Είδώλιον νεανίο" περιβαλλομένο" μόνον ίμάτιον. Δια την φθοραν αδη-

Ε/χ.

6 ..

λον τί κρατεί με την δεξιάν. Λείπο"ν οί ακροι πόδες. "Υψος

0,12

μ. Πηλος κοκ

κινωπός.

34.

'Ακέφαλον είδώλιον νεανίο" κρατούντος δια της καθειμένης άριστεριίς

λύραν. "Υψος

35.

όρθιον. "Υψος

37.

0,10.•Αδηλον τί

έκράτει με την δεξιάν. Έφθαρμένον.

Μ ικρον θραύσμα έξ είδωλίο" Έρμού κρατούντος δια της δεξιας; κριον

0,055.

'Ακέφαλον είδώλιον νεαρού θεού ίσταμένο" παρα δένδρον. προηλθε\'
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έκ μιμήσεως τύπου άγάλματος, όστις δυσκόλως όρίζεται δια τήν καΚllν διατήρησιν. "Υψος 0,145. Πηλος έρυθρός.

.

Οί άρχαίκοι τύποι των όρθίων (3 - 15) δεν γίνονται δια πρώτην φοραν γνω
στοί. Ή αύτή·Αρτεμις έσημειώθη και έκ Θεσπιων, Αίγίνης, Παντικαπαίου και

Κερκύρας (Wil1ter, Typel1, Ι, 58, 2). Αί άνθεσφόροι (τ. 7 - 11) εΙναι γνωσται έκ

Κορίνθου (Wil1ter, ε. d Ι, 57, 4) Κερκύρας (Ι, 97, 2) Άθηνων, Έλευσίνος, Άμ
βρακίας, Κυρήνης (Ι, 57,2) Τίρυνθος (Frίckel1hal1s, Tiryl1s, Ι, Taf. νπι, 1- 4)
και τού Ήραίου (Argίve Heraiol1, Π, 33). Ή στεφανηφόρος (τ. 12) προέρχε
ται και έξ • Αργους, Έλευσίνος, Κρήτης, Μήλου και Παντικαπαίου (W. 1,57, 3).

Ή με το πτηνον και καρπον (τ. 13, 14) βεβαιούται έκ Κορίνθου (68 άντίτυπα:

Al1ler.

J.

Arch. 1898,212, ίίι. 18) Άθηνων, Τανάγρας, Θεσπιων, Μήλου, Κερ

κύρας, Κυρήνης (W. Ι, 58, 3) Τίρυνθος (Tiryl1s Ι, Taf. WIII, 8) και έκ τού
Ήραίου (Arg. Her. Π, 34, ρl. 46, 9). Παραπλησία προς τήν κρατούσαν δι' έκα
τέρας καρπον (τ. 15) εΙναι ή έκ Κερκύρας: BCH, XV, ρl. Ι, 5 (Lechat).
Δεν άναφέρεται πάντοτε ή Κόρινθος. Άλλ' όμως εΙναι βέβαιον, δτι πάν
τες οί άνωτέρω τύποι έκ τού κέντρου τούτου εχουν τήν καταγωγήν. Αί κόραι

εΙναι πλήρεις, έπίπεδοι δπισθεν, εχουν τήν αύτήν βάσιν και τον ίδιάζοντα πόλον.
"Οτι έκ Κορίνθου έγίνετο κατα το β' ημισυ τού

6°·

αιωνος σπουδαιοτάτη έξα

γωγή κορων εδειξεν ή έξέτασις των είδωλίων της Τιρυνθίας "Ηρας. Mεταξiι τού
των ύπάρχουν κόραι κορινθιακού ξανθού κιτρίνου πηλού των τύπων των άνθε
σφόρων και 13, 14, και άλλαι χυθείσαι έπι των αύτων μητρων έκ τού κοκκι
νωπού πηλού τού· Αργους (Frickel1haus, Tiryl1s Ι, 86 κέ.). Έκ των τελευταίων

φαίνεται ή προσπάθεια των Άργείων τεχνιτων να καταγωνισθωσι τoiις έπικιν
δύνους γείτονας. Ή δε έμφάνισις των αύτων και παραπλησίων τύπων εις ίερον

γειτονικον τού Θέρμου, δπου γνωστή εΙναι ή δρασις των Κορινθίων, ένισχύει
τήν έκτεθείσαν γνώμην και συμπληρώνει τας περι τού βιομηχανικού κέντρου τού
'Ισθμού γνώσεις ήμων. Ζήτημα εΙναι μόνον αν κατεσκευάσθησαν πασαι αί άνω
τέρω κόραι έν Κορίνθφ. Διότι όλίγαι παρουσιάζουν τον γνωστον λευκοκίτρινον
πηλόν, ή δε πλειονότης, ώς είδομεν, κοκκινωπόν. ΕΙναι δια τoύτ~ πιθανόν, δτι

όλίγαι εισήχθησαν πραγματικως έκ Κορίνθου, αί πολλαι δε κατεσκευάσθησαν έπι
κορινθιακων μητρων έξ έγχωρίου πη~oύ. Ί~πειδή ή αύτή παρατηρείται λεπτό
της πανταχού δεν δέχομαι, δτι κατεσκευάσθησαν έν Aίτωλί~ μητραι συμφώνως
προς εισαχθέντα άντίτυπα. Διότι ό τρόπος ούτος της έργασίας έπιφέρει χειρο
τέρευσιν των τύπων, ώς συνέβη είς το κοροπλαστείον .ης Κερκύρας και ώς θα

ίδωμεν κατωτέρω.
Ή λυχνοφόρος, καθόσον γνωρίζω, εΙναι μοναδική.

Οί τύποι 18 - 21, παραλλαγαι ένος κυρίως τύπου, άνήκουν χρονικως είς το
τέλος τ.ού

5°·

η τας άρχας τού

4°·

αίωνος. ΕΙναι περίεργος ή έξαφάνισις των

όρθίων κορων κατα τον 5 0ν αίωνα. Ό τύπος, τούλάχιστον κατα το ενδυμα (ύ;ιερ
APXAlOΛOΓlKON

ΔΕΛ Τ10Ν

1920·21
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[ωνικσν χιτώνα έπί6λημα) σημειώνει τήν περαιτέρω έξέλιξιν άρχα'ίκού γνωστο\'
τύπου, ώς εΙναι μαρμαρίνη κόρη της 'Ακροπόλεως

(SCI1rader, Arc11aisc11e Mar·
Ilιοrsklllρtllrel1,4() Abb. 35) καΙ αλλαι πήλιναι (FrickeI111aI1S, Tir)'l1s Ι Ν" 168,169).

38.

ΕΙκ.

7

(άριΟ.

4).

β')

Κ α

"Υψος

0,08.

it ή

με

v

α ι.

Πηλσς λεπτσ; λευκοκίτρινος. ·Ιχνη άλοι

φης καστανοχρώμου. Δια της δεξιάς κρατεί πτηνσν έπΙ τού στήΟους.

•

2
Ε/κ.

7 (= 47. 40. 43).

3!ι. Μέρος στήΟους, τύπου κατά τι μεγαλυτέρου τού προηγουμένου.

40.

Etκ.

7

(άριΟ.

2).

"Υψος

0,125.

lΙηλσς λευκοπράσινος. Διακρίνεται πα

ρυφή χιτώνος έπΙ τού λαιμού. τα πλάγια τού Ορόνου σχηματίζονται κατα πρω

τότυπον τρόπον ώς τα (ΊπίσΟια σκέλη όκλάζοντος θηρίου. Μεταξυ τών ποδών
έμπQιΊς φαίνονται δύο μεγάλοι Ούσανοι. ·ΟπισΟεν κοίλον.

41.

"Ομοιος μικρότερος τύπος. "Υψος

0,115.

οι ακροι πόδες δεν διατη

ρούνται οίίτε οΙ Ούσανοι. τα Οηριώδη σκέλη όλιγώτερον φυσικά. Ό αύτσς XOQI\'Οιακσς πηλός.

42. Etκ. 7 (άριΟ. 3). Ύψος 0,116. ΠηλΟς λευκοπράσινος. Πολλα ίχνη κα
στανοχρώμου έΠΙΧQίσματος. ·ΟπισΟεν κλειστόν, έπίπεδον μR (Ίπήν και'ινεύσεως
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έ~Ι της βάσεως. Το περίγραμμα τών πλευρών τού θρόνου εΤναι καμπύλον, σύμ
φωνον προς το χυτον σώμα της καθημένης.

43.

Έλάχιστα μικρότερος τύπος. "Υψ.

0,11.

Ό θρόνος γωνιώδης καΙ άπλού

στερος. Διακρίνονται πτυχαΙ έπΙ τού δεξιού γόνατος. Πηλος λευκοκίτρινος. Όπη
καμινεύσεως τριγωνικη κάτω έπΙ της βάσεως.

44.

Τύπος παρεμφερής. "Υψος

103.

Πηλος κοκκινωπός. Δεξια παρα τον

ώμον ύπολείπονται ίχνη λευκού χρώματος. Όπη στρογγύλη κάτω.

45.

Το άνω μέρος κορμού καΙ θρόνου, ϋψος

0,06,

εΙδωλίου νεωτέρου τών

προηγουμένων. Πόλος. Πηλος κοκκινωπός.

46.

Μέγα τεμάχιον ποδών καθημένης, ϋψος

0,10.

Πηλος κοκκινωπός.

.~
••••••

·~·I·:?·
"

..!

Ρ·.· "·

, . ;. ί'
.

\
".

ΕΙκ.

47.

ΕΙκ.

8 (=48).

ΕΙκ.7 (άριθ.

1). Ύψος 0,13.

9 (=49).

θρόνος, ώς φαίνεται, δεν ύπηρχε. ΤΟ εΙδώ

λιον θα έστηρίζετο οπισθεν έπΙ κατακορύφου έπιφανείας, οπως θα ίδωμεν κατω

τέρω, οτι συνέ6αινεν έπΙ τών δειπνιζομένων θεών. ΤΟ ενδυμα εΤναι Ιωνικος χιτ(:ιν
έζωσμένος άνευ κόλπου. Πηλος κοκκινωπός.

48.

ΕΙκ.

8.

Ύψος

0,25.

Πηλος σκοτεινος κοκκινωπός, χονδροειδής. Χείρες

δεν φαίνονται. Δεν κατορθώθη να παρασταθϋ το άναγκαίον βάθος καΙ ή θεα
δεν κάθηται με άνεσιν. ΚαΙ δ τύπος καΙ ή έργασία προδίδουν έπαρχιωτισμόν.

49. ΕΙκ. 9. Ύψος 0,09. Πηλος κεραμεούς. ΈπΙ της ποδιας φέρει καρπους
άδιαγνώστους η καΙ πυραμίδας.

Ό τύπος της καθημένης 38 εΤναι γνωστος έκ Κορίνθου οπου εύρέθησαν
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13 άντίτυπα (Anlel·. J. Arcl1. 1898, 214 fig. 19) και αλλο
(Willter, Ι, 50,7 και 121,7). Ό τiΊπος 42 με τον ώραίον
θρόνον έσημειώθη και έκ Μεγάρων (WillteΓ, Ι, 51, 6). Έπειδη το είδώλιον τού
τύπου 38 παρουσιάζει πηλον παρόμοιον προς τον τών κορινΟιακών άγγείων,

υπο τών 'Αμερικανών

Οεν ,ί)ς έκ τού Καυιρίου

σπάνια δέ, ώς φαίνεται, οα ησαν τα τοιαύτα άφιερώματα έν τφ ίερφ, εΙναι
πιθανώτατον, στι είσήχθη ετοιμον έκ τού 'Ισθμού. ΤΟ αύτο δύναται να λεχOfι
και περι τών τύπων

39 - 43.

ΤΟ

44 - 4ι)

δια τον κοκκινωπον πηλον οα κατε

σκευάσθησαν είς αίτωλικον έργοστάσιον. Ό

τύπος

47

δια την διαφοραν της

κεφαλης προς το λοιπον σώμα και την καταύκευην της μήτρας φαίνεται έπαρ

χιακης προελεύσεως. Οί νεώτεροι, τού

4°" αίώνος, τύποι 48 και 49 δεν εΙναι
48 εύρίσκεται μεταξυ
τών κορών της ΤιρυνΟίας ΤΙρας (Til')'lls Ι, Τ. V, 4). ·Οτι ή καΟημένη εΙναι θεα
δύσκολον να εΙναι έπίσης αίτωλικοΙ Παρεμφερης προς τον

δF:ν ΧΡύζει άποδείξεως. Άλλ' ούδε απαξ μανΟάνομεν το σνομα της είκονιζομέ
νης.

ΤΟ κρατούμενον πτηνον δεν εΙναι είδικον χαρακτηριστικό\'.

Έν ΚορίνΟφ

ό τύπος πιθανώτατα παρίστανε την Άφροδίτην, άλλ' έδώ δυνατον να έσήμαινε

την Άρτέμιδα. Έπίσης ούδεν διδασκόμεΟα έκ τών έπι της ποδιάς προσφορών.
Μόνον αύται δηλούσιν, ώς πιστεύω, το αύτο ίερον δείπνον, σπερ οί κατακλινό
μενοι θεοι έχουν επι της τραπέζης.

γ')
Προτάσσομεν

50.

Είκ.

10

π ρ ο τ ο μ α ί.

τας της θεάς.

(άριθ.

3).

'Ύψος. μεγ.

0,13.

Πηλος λευκοπράσινος. Έπίβλημα

συσφιγγόμενον έπι τού πόλου και καταπίπτον έκατέρωθεν.

51. Είκ. 10 (άριΟ. 1). ·Υψ. 0,14. Πηλος σκοτεινος κοκκινωπός. Τύπος μεγα
λύτερος τού 50 και οιληρέστερος κατα το πρόσωπον. Ύπάρχει και τεμάχιον το"
αύτού τύπου λευκού κοκκινίζοντος πηλού. Φανερον εΙναι μέγα κυκλικον ένώτιον.

52.

Τύπος δμοιος μικρότερος τού

51.

'Ύψος κεφαλης

0,085.

52.

'Ύψος κεφαλης

0,08.

Πηλοςσκο

τεινος κοκκινωπός.

5:1.

Τύπος <>μοιος μικρότερος

τού

Πηλος κοκκι

νωπός. Πρ,)σωπον πληρες με έλαφρον μειδίαμα.

54.

Τύπος δμοιος προς Η'ιν

52.

'Ύψος κεφαλης

0,065.

Λαψ,ος βραχυς κιΛ

παχύς. Πηλος κοκκινωπός.

55.

Είκ. Ι Ο (,Χριθ.

2).

Μετα την άπεικόνισιν εύρέθη και τΟ συνανηκον μέρος

της κεφαλης. 'Ύψος τού ίiλoυ
Οους καμπυλουμένου προς τα

0,13. Πηλι)ς κιτρινωπός. Ό σχηματισμος το" στή
κάτω ύποδεικνύει, <>τι fl προτομη έτοποθετείτο όρι

ζοντίως. Ύπάρχει και τεμάχιον δευτέρου άντιτύπΟυ.
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56.
57.

Τύπος τού λήγοντος

6°"

αίωνος. 'Ύψος κεφαλης

0.075.

Τύπος μικρότερος. Διατηρείται άπο των όφθαλμων και κάτω μέχρι τοίΊ

λαιμού. 'Ύψος

0,03 μ.
58. Τύπος μικρότερος τού 57. Θραύσμα κεφαλης και λαιμού. 'Ύψος 0,01\.
59. Τύπος άρχα'ίκος με γωνιώδη σιαγόνα. Πόλος. Τεμάχιον ϋψους 0,045.
60. Προτομη μικρα άκεραία. Τύπος παρόμοιος τφ 59. 'Ύψος 0,07.
Έπειδη τα 55 - 59 εΙναι έκ λεπτού κιτρινωπού πηλού εΙναι δυνατον νι" είσή·
χθησαν εξωθεν. το 60 δια τον χονδροειδη κοκκινωπον πηλον πιθανως έγχώριαν.

2
ΕΙκ.

61.

10 (=51. 55. 50).

Ιζοινα χαρακτηριστικα των τύπων

61 - 66

εΙναι πηλος κιτρινωπος κοκ

κινίζων, πόλος με έπίβλημα καΙ κόμη έκτενισμένη προς τα όπίσω. Τού τl,πο\)

61

διατηρούνται

ζομένης

μέρη εκ κεφαλων

4

άντιτύπων. 'Ύψος κεφαλης καλύτερον σφ

0,07.

62. 'Ύψος προτομης 0;121). Λείπουν μέρη. ΚαΙ έτέρου άντιτύπου μέρος.
63. Προτομης μέρος, ης ή κεφαλη ϋψος 0,048.
64. Είκ. 11 (άριθ. 4). Δέκα 6.λλων άντιτύπων κεφαλαίο
βδ. Τύπος κατά τι μικρότερος τού 64. Δύο προτομαί άκέραιαι και

μία

κεφαλή.

66. Ό μέγιστος τύπος της σειράς. 'Ύψος δλον 0,14, της κεφαλης 0,10. Και
δευτέρου (ίντιτύπου άπόκομμα.

67. Κοινα των τύπων 67 -71 είναι ό κοκκινωπος λεπτος πηλος και η μοl'
5°" αίωνος. Τού τύπου 67, είκων 12 άριστερά, μεγίστου πάντων

φολογία τού

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

78

Κ. Α. Ρωμαίου

καΙ έλάχιστα μικροτέρου τοϋ φυσικοϋ μεγέθους, διατηρείται μικρον μόνον μέρος.
Ύψος μεγ.

68.

0,11.

Τύπος μικρότερος τοϋ

ιΙριστερον ημισυ

67. Τρία
προσώπου. Ύψος 0,16.

συνανήκοντα τεμάχια άπαρτίζoυν~ το

2
ΕΙ".

11 (= 90. 86. 90. 64).

69. Είκ. 12 (άριθ. 3). 'Ύψος 0,10.
70. Είκ. 12 (άριθ. 2). "Υψος 0,155.
71. Είκ. 12 (άριθ. 1). Μέρος προσώπου παχυτέρου καΙ άμβλυτέρου:Υψ. 0,11.

2
ΕΙ".

12 (= 71. 70. 69).

72. Είκ. 13 (άριθ. 1). 'Ύψος 0,09. ΠηλΟς κοκκινωπός.
73. Είκ. 13 (ά.ριθ. 2). 'Ύψος 0,09. Πηλος γαλακτώδης.
74. Τύπος μικρότερος τοϋ 73. Πηλος ώς άνωτέρω.
7.5 - 85. Δέκα διαφόρων τύπων μεγάλα μέρη κεφαλων.
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86.

Είκ.

11

(άριθ.

2).

'Ύψος

0,105.

Πηλος κοκκινωπός. Αί χεϊρες επι τοϊ.

σ~ήθoυς, κρατούσαι βεβαίως γραπτον το πάλαι ανθος. Όπη άναρτήσεως έπι
του πόλου.
τού

87.
86.

Διατηρεϊται μόνον ή κεφαλη μετα μέρους λαιμού. Τύπος μεγαλύτερος
Πηλος κιτρινωπός, πρασινίζων. Ή κόμη άρχαιοπρεπης ώς τού πρωί

μου 5 0ν αΙώνος.

88.

Σχεδον άκεραία κεφαλΎI τύπου μεγαλυτέρου τού

87.

Και δύο αλλαι

κεφαλαίο

89.

Τύπος κατά τι μικρότερος τού

86.

Προτομη άκεραία. Πηλος κιτρινω

πος κοκκινίζων. Μέρη δύο ίίλλων άντιτύπων.

2
ΕΙ".

και

3

13 (= 72. 73. 93).

90. Είκ. 11, 1. 3. Ή αύτη προτομη είκονίζεται κατα λάΟος δις ώς πρ<ί>τη
τρίτη Ιέξ άριστερών. Ύψος 0,085. Δύο αλλα άκέραια άντίτυπα καΙ 7 κεφα

λα! μετα λαιμού.

91. Είκ. 14, 1. Ώραϊος τύπος τού 5 0ν αιωνος. Ή έπιμεμελημένη κόμη
ένθυμίζει

τους χαλκούς άνδριάντας.

δρας όπτήσεως. 'Ύψος

92.

Πηλος ίκιτρινωπός,

μαυρίσας έκ της σφο

0,143.

Τύπος μικρότερος τού

91,

άλλ' όμοιότατος. Σφζονται δύο τεμάχια πα

ρουσιάζοντα τον αύτον πηλον ώς ή 91 και την αύτην μελανωπην δι<', την ίσχ"
ραν σπτησιν έπιφάνειαν.

93.

Είκ.

13, 3.

'Ύψος

0,11.

Ώραϊος μαλακος τύπος τού

4 0ν αιώνος. Οί

άκόλουθοι τρεϊς παραλλάσσουν μόνον ώς προς το μέγεθος. Έπειδη δ πηλος δι'ν
εΙναι ό αύτος έπί δλων πρέπει να δεχθώμεν, οτι το κεραμεϊον εΙχε διαφόρους
πηλους Ύ\ διάφορα κεραμεϊα εΙχον τας αύτας μήτρας.
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\14.

Τύπος μεγαλύτερος τού

93.

Διατηρειται μόνον ή κεφαλή. Πηλος κίτρι

94.

Π ηλος γαλακτιόδης πρασινίζων. Διατηρεί

νος κοκκινίζων.

nr>.

Τύπος μεγαλύτερος τού

ται κεφαλη και μέρος λαιμού. Και έτέρου άντιτύπου μέρος πηλού κιτρινωπού
κοκκινίζοντος.

!)6. ΜικρότεQος τού 93 τύπος. Πηλός λευκος πρασινωπός. <Η κόμη η αύτη
μετα πλαγίου άνω κρωβύλου (φιόγκου). Κεφαλη μετα λαιμού, <Ύψος

97.

Είκ.

14,2.

<Ύψος

0,18.

0,06.

<Η προτομη εΙναι και δπισΟεν κλειστη με κυ

κλικην ίιπην έπι τού ·ίνίου. ΙΙ ηλος κιτρινωπος στακτερός. <Ωραίος τύπος. Ύπερ

2
ΕΙ".

3

14 (=91. 97. 99).

/

την στεφάνην διιινεμιζόμενα βοστρυχίδια. Δύο άλλα καταπίπτουν ύπερ τα ώτα
ιός ένιότια.

98.

<Η

μεγίστη έκ τών διατηρουμένων κεφαλών. Προέρχεται έκ

παΟούσης έκ της χρήσεως. 'Ύψος κεφαλης μόνης

0,12,

ϋψος μεγ.

0,19.

μήτρας

Π ηλος

στακτερός. 4 0 ς αίιόν. ΚαΙ δευτέρου άντιτύπου μέρος.

!)9. Είκ. 14, 3. Τεμάχιον προτομης Άρτέμιδος. Προς τα δεξια καΙ κάτω
διατηρείται το πέρας. ΈντεύΟεν βεβαία f] προτομή.
μf.Qος τού στήΟους παρουσιάζει
φου.

έναργώς

ΤΟ διατηρηοεν

το έμπρόσΟιον

11 ηλΟς κοκκινωπός. <Ύψος 0,08.
100. Είκ. 15, 1. Κεφαλ1Ί άνακαλούσα

είς
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άγάλματος ώς της Ύγείας τού 'Εθνικού Μουσείου. 'Ύψος

0,065.

Πηλος κοκκι

νωπός. Ή κόμη χωριζομένη κατα το μέσον καΙ άνεκτενισμένη άποτελεΊ: λαμ
πάδιον. (ΠερΙ τού λαμπαδίου ιδε Κεραμόπουλον, θηβα'ίκα σελ.

243).

Ύπάρχουν

καΙ ~3 αλλων άντιτύπων μέρη.

2
ΕΙκ.

3

15 (= 100. 107. 104).

101. ΕΙκ. 16, 2. Μικρότερος τύπος άλλ' ό αυτός. 'Ύψος 0,09.
102, 103. ΠαραλλαγαΙ ώς προς το μέγεθος τού προηγουμένου. 'Ύψος 0,115
καΙ 0,105. 'Ελάχισται διαφοραΙ κατα τi]ν κόμην.

2
ΕΙκ.

3

16 (= 108. 101. 109).

104. ΕΙκ. 15, 3. 'Ύψος 0,08. Πηλος λεπτος γαλακτώδης. ~Aνω δεξια λείψανον στεφάνης, ητις δεν λείπει καΙ έπΙ το)ν άκολούθων δύο τύπων.

105. Τύπος κατά τι μεγαλύτερος τού 104.
106. Τύπος μεγαλύτερος κατ' ελάχιστον τού προηγουμένου.
107. ΕΙκ. 15, 2. 'Ύψος 0,095. Ή εις λαμπάδιον σχηματιζομένη κόμη προσ
δένεται καΙ δια ταινιων ύπερ τα <bτα.
ΑΡΧΑIOΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

1920·21
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108. Είκ. 16, 1. 'Ύψος 0,10. 'Όπισθεν κλειστη με τετράγωνον οπην επι της
(Ιηιοπλάτης. Χειριδωτος χιτων και ιεπίβλημα έπι του στήθους. Ίδιαίτερον επί
βλημα καλύπτει την κεφαλην και τον λαιμόν.

109.

Είκ.

16, 3. 'Ύψος 0,09.

Το λαμπάδιον δεν σκεπάζεται εμπροσθεν. Ί;;τέ

(}ου άντιτύπου κεφαλil.
Προτομαι θεου.

110. Είκ. 17, 2. Έπιβλητικος και έξαιρέτως ενδιαφέρων τύπος του 4 0υ αω)"
νος. 'Ύψος 0,16. ΠηλΟς ύποκίτρινος. ΝΙχνη επι του λαιμου άλοιφης σκοτεινrις

2
ΕΙκ.

17 (= 111. 110. 112).

χ(}υσοκιτρίνης. Έπι του ίματίου μικρότατα λείψανα μέλανος γανώματος. Ύπερ τΩ

μέσον του μετώπου έκπηδώσι προς τα. ανω βοστρυχίδια. ώς εΙναι τουτο σύνηθες
έπι. κεφαλών του Διος και του Άσκληπιου του 4 0υ αίώνος. Ύπεράνω φαίνεται
σχοινοειδης ταινία. Το δλον ενθυμίζει Τιτσιάνειον Χριστόν.
Ύπάρχουν και δευτέρου αντιτύπου μέρη.

111. Είκ. 17, 1. Περίεργος κεφαλη ένθυμίζουσα δια τον βαθυν πώγωνα
και τους λοξους όφθαλμους βυζαντινον αγιον. Ύψος 0,08. Πηλος ώχρόλευκος.
112. Είκ. 17, 3. Κεφαλη μετα πολοσχήμου στεφάνης 5 0υ αίώνος. 'Ύψος
0,07. Πηλος κοκκινωπός.
Σημειωτέον, δτι εΙναι άμφί60λον, αν αί άνωτέρω κεφαλαι ανήκουν είς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

ΚόQαι της Αίτωλίας

προτομας ή εΙς θεους κατακεκλιμένους. Έπροτίμησα την πρώτην έκδοχην δια

το μέγεθος, διότι άνάλογα τεμάχια έκ των δειπνιζομένων δεν εύρέθησαν.
Ένταυθα προσέτι συνάπτομεν δύο πρόσωπα.

113. ΕΙκ. 18. 'Ύψος 0,075. Πηλος κοκκινωπός. Πρόσωπον Πανος η Σατύ
ρου. Ώτα ζφώδη. Ή έξόγκωσις κατα το μέσον του μετώπου εγινεν έπίτηδες καΙ
δηλώνει την εκφυσιν των κεράτων.

114.

Μεγάλου προσώπου το ημισυ κάτω μέρος. 'Ωραίος τύπος του

500

αιω

νος. Ό πώγων καΙ δ μύσταξ άδιατάρακτοι εΙς, το βάθος.
'Ύψος

0,08

μ. Πηλος λευκοκίτρινος.

Έκ των άρχα'ίκων τύπων οί

50

καΙ

51

με το έπί

βλημα ύπερ την κεφαλην είναι πολυ γνωστοΙ ίδίως έκ

τόπων της άνατολικης Έλλάδος:

IV, 104

έκ 'Ρόδου,

Winter,

Κύπρος, Άθηναι κ.τ.λ.). Ό

Pottier, Diphilos ρl.
236 - 237 (Σάμος, Λέσβος,
τύπος 86 με ταςυψουμένας
ι,

χείρας, τας κρατούσας ανθη, μαρτυρείται καΙ αλλοθεν καΙ
έκ Βοιωτίας:

Pottier, Diphilos, ρl. Χ, 197. ΑΙ με το λαμπάδιον προτομαΙ 107, 109 καΙ αλλοθεν γνωσταΙ καΙ έκ
ΕΙ", 18 (= 113),
Θηβων: Κεραμοπούλου, Θηβα'ίκά, 242, εΙκ. 174, 3, 8. Έν
γένει ούδε είς ύπάρχει τύπος έκ των 64 άνωτέ.ρω καταλογισθέντων ούσιωδως
πρωτότυπος καΙ πρωτοφανής, άλλ' ή άξία των εγκεΙ'ωι, ώς θα ίδωμεν κατωτέρω,
εΙς τας ειδήσεις περΙ της σχετικης βιομηχανίας των έγχωρίων κε()αμείων.

'Άπαξ (τύπος

99), μανθάνομεν σαφως, δτι •Αρτεμις εΙναι ή άπεικον ιζο μένη.

Έκ των προτομων του θεου ή 112 ένθυμίζει άρκετα γνωστα πρόσωπα Διονύσου

(Pottier, Diphilos ρl. Χ, 204 έκ Βοιωτίας) ώς καΙ το 114 μέρος προσώπου.
δ') Δειπνιζόμενοι iteoίo

115. ΕΙκ. 19,3. Τύπος μικράς κεφαλης. 'Ύψος 0,13, μηκος άρχικον μέγι
στον

0,13.

Πηλος τραχύτερος κοκκινωπός. Κάτωθεν της άριστεράς κατέρχεται

το ακρον του ίματίου έπΙ του έξηπλωμένου στρώματος. Ή δεξια κρατεί φιάλην
όμφαλωτήν. ΕΙς τον αύτον τύπον άνήκουν τρία άκέφαλα κατα τα αλλα σχεδον
πλήρη άντίτυπα καΙ δύο κεφαλαίο

116. ΕΙκ. 19, 4. Τύπος κατ' έλάχιστον μικρότερος του προηγουμένου. 'Ο
αύτος πηλός. 'Ύψος

0,125.

Έκ της αύτης μήτρας προέρχεται εν ετι σχεδον πλη

ρες καΙ μία κεφαλή. Έκ των συλλεχθέντων συντριμμάτων έξάγεται, ϋτι
λάχιστον άντίτυπα προέρχονται έκ των τύπων

115

καΙ

116.
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117.

Τύπος νεώτερος nον ανωτέρω, άλλ' έκ τούτων προελθών. Προσετέθη

και ιχπλη τράπεζα μεθ' ένος ποπάνου. Πηλος γαλακτώδης (κρέμ). Μηκος

0,125.
20,3. Τύπος τού κρατούντος σκύφον με την άριστεράν. Πηλος
λευκός. Μηκος μεγ. 0,11. Συντρίμματα 2 - 3 αντιτύπων.
119. Είκ. 20, 5. Τύπος μικρότερος τού 118 καΙ κατα πoλiι κατώτερος (έκ
11Κ Είκ.

3

4
ΕΙκ.

19 (=125. 115. 116. 126).

μήτρας δια την χρησιν άμβλυνθείσης). Μηκος
με ολίγα πόπανα.

12

0,12. Ή δεξια κενή. Ή τράπεζα

άλλα συντρίμματα.

120. Τύπος μικρότερος τού 119 (2 συντρίμματα συνανήκοντα).

121.

Είκ.

21, 8.

Οί τύποι

121-122

είκονίζουν σφηνοπώγωνα με σιληνοει

δες πρόσωπον. Πηλος κοκκινωπος σκοτεινός. "Υψος 0,09. Φανερα ύπεράνω έπΙ
της κεφαλης αυλαξ συνεσφιγμένης μίτρας η ταινίας.
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•
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20 (=148.
2

8

7
EΙ".~

14ϊ.

•

JJ8. 14fi. 119. 128).
3

•

5

9

21 (= 139. 141. 122. 138. 143. 140. 137. 121. 144. 130).
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122. Είκ. 21; 3. ~Yψoς 0,055. Φανερα τα ακρα της καταπιπεούσης μίτρας.
Ό αύτος πηλός.

123. Είκ. 22, 1. Οί τύποι 123 -128 εΤναι οί ώραιότεροι:της δλης σειράς. Ό
0,14, μηκος θα ητο
ύπερ τα 0,15. Έπί της κλίνης στρώμα φλοκκωτον διπλούν έστρωμένον. Πρβλ.
παρομοίαν στρώσιν κλίνης έπΙ πηλίνου αναγλύφου έκ Μυτιλήνης (\Vinter, Ι,
195,5). Έπί της με τρεϊς φανερους πόδας τραπέζης πόπανα καΙ καρποί. Ό σύνε

πηλος έπΙ πάντων εΙναι. λεπτός, κίτρινος, κοκκινίζων. ~Yψoς

χώς συμποσιάζων θεος άπέβη δια τούτο παχύς. Τριών αλλων άντιτύπων μέρη.

ΕΙ",

124.
125.

2

22 (= 123. 127).

Τύπος κατά τι μικρότερος. Τρεϊς κεφαλαΙ με μέρος κορμού.
Τύπος μικρότερος τού

δλον. Μηκος

0,15,

ϋψος

0,125.

124.

Πέντε συντρίμματα άπετέλεσαν σχεδον το

Το έν είκόνι

μήτρας φθαρείσης ίκανώς. ΤΟ έν είκόνι

19, 2

19, 1

εΤναι τού αύτού τύπου άλλ' έκ

έκ της αύτης μήτρας ετι μάλλον φθα

ρείσης. Ίδε πώς αναδιπλούται το προσκεφάλαιον. Πέντε αλλων άντιτύπων μέρη.

126.

Είκ.

19,5.

Ύψος

0,12.

ΕΤναι παραλλαγη τού αύτού τύπου προς τους

άνωτέρω τρείς. Λείπει το μάλλινον στρώμα, ή δε τράπεζα παρίσταται ώς δρω
μένη έξ άριστερών.

127. Είκ. 22,2. Έκ
0,115 μ., μηκος 0,11. ~Oτι

τών όπωσδήποτε διατηρουμένων το μέγιστον. ~Yψoς
καΙ δ τύπος ούτος συνανήκει φαίνεται καΙ έκ τού άνα

διπλουμένου προσκεφαλαίου.
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128.

Είκ.

'Ύψος μεγ.

20, 6.

0,11.

Παρεμφερης τύπος, άλλα με την παραλ

λαγην τού πολυπτύχου στρώματος της κλίνης.

Οί επόμενοι

7

τύποι

(129 -135)

εΙναι παλαιότεραι παραλλαγαι τού αύτού

γενικού τύπου.

129.

Είκ.

'Ύψος

23, 2.

0,08.

'Άνευ πόλου. Στηθος παρόμοιον, όχι πολυ

εύτραφές, γένειον κλειστόν.

130.

Είκ.

23, 6.

Τύπος παρόμοιος τφ

ΕΙκ.

129,

νεώτερος μετα πόλου. Κεφαλη

23 (=132. 129. 142. 135. 133. 130. 134).

ίσομεγέθης. Δύο αλλαι κεφαλα1. με μέρος κορμού. Πηλος κίτρινος κοκκινίζων.

131. Σχεδον πληρες άντίτυπον συγκολληθεν εκ 3 συντριμμάτων. 'Ύψος 0,14,
μηκος 0,14. Μικρότερος τύπος τού 129. 'Άνευ τράπέζης. Στρώμα με μίαν σειραν
θυσάνων. Έτέρου άντιτύπου μέρη εκ καλυτέρας μήτρας.

0,11. Μάλλινον στρώμα,
προσώπου προς την προτομην 112.
133. Είκ. 23, 5. Πηλος κεραμεούς σκοτεινός.
132.

Είκ.

23, 1.

'Ύψος
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τράπεζα. 'Ομοιότης τού
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134. Είκ. 23, 7. 'Ύψος 0,045. Πόλος καμπυλούμενος.
135. Είκ. 23, 4. Πηλός γαλακτώδης. Ύψος 0,06. Ταινία καί στεφάνη διη
ρημένη είς φύλλα. Μετα την απεικόνισιν προσετέθη τεμάχιον τού αριστερού ωμου.
Οι έπόμενοι

5 τύποι παριστώσι δια την εκφρασιν τού προσώπου Σιληνόν

κατακεκλιμένον.

136. Είκ. 21, 10. Ό Σιληνός χαρακτηρίζεται δια την σιμην ρίνα καΙ τό
ϋφος τού πιόντος. Μετα την απεικόνισιν προσετέθη τό αριστερόν ημισυ, μεθό
τό δλον μηκος

0,10.
137. Είκ. 21, 7. Τύπος παρόμοιος τιμ 136. Έπί τού άκρου της τραπέζης
πυραμίς. Ύψος 0,105.
138. Είκ. 21, 4. Διάφορος τύπος φιλοπότου με σιμην ρίνα καί παρειας
έξωγκωμένας. 'Ύψος 0,035.
139. Είκ. 21, 1. "Υψος 0,049. Τύπος σιληνομόρφου.
140. Είκ. 21, 6. 'Ύψος 0,065.
141. Είκ. 21, 2. "Υψος 0,05. Τύπος διάφορος ιος πρός την εκφρασιν.
142. Είκ. 23, 3. Ή κεφαλη με την ήρεμον μεγαλείαν εκφρασιν ύποδεικνύει
τόν δεσπότην τών δαιμόνων Διόνυσον. Φανερα εΙναι ή έπί της κόμης συσφι

χθεϊσα μίτρα. Φαίνεται έπίσης καΙ ή κλίσις τού κορμού τού συμποσιάζοντος.
'Ύψος μεγ.

0,055. Πηλός κοκκινωπός.
143. Είκ. 21,5. Μικρότερος κατά τι τύπος Διονύσου. 'Ύψος 0,05.
144. Είκ. 21,9. 'Ύψος 0,07. Πηλός κοκκινωπός. Έπί τοϋ αριστεροϋ ωμου

διακρίνεται τό γωνιώδες πέρας της καταπιπτούσης μίτρας. Μύσταξ καΙ πώγων

5°"

αιώνος (μαζα αδιατάρακτος).

145. Είκ. 20, 4. 'Ύψος 0,15. Πηλός κιτρινωπός κοκκινίζων. Μίτρα. Τρά
πεζα πλήρης, δπου δεν λείπουν καΙ σταφυλαΙ Άντίτυπον έκ φθαρείσης μίτρας

τού 4°u αιώνος. Πιστεύω καΙ ένταϋθα, δτι παρίσταται ό Διόwσος. ΚαΙ αλλο
τεμάχιον τραπέζης με σταφυλάς.

146. Etς τόν αύτόν κύκλον δέον να αποδοθϋ καΙ τεμάχιον κλίνης, έφ' ης
0,09. ΚαΙ δεύτερον μικρόν

δορα έπι τού συνήθους φλοκκωτοϋ στρώματος. Μηκος
σύντριμμα.

147. Είκ. 20, 2. Νεαρός (αγένειος) θεός κατακεκλιμένος με πόλον. 'Ύψος
0,06. Πηλός κεραμεοϋς σκοτεινός.
148. Είκ. 20, 1. Μετα την απεικόνισιν προσετέθη καΙ τό οπισθεν μέρος.
'Ύψος 0,09, μηκος 0,09.
Χρονικώς έξεταζόμενοι οι άνωτέρω τύποι τού έπί δείπνον κατακεκλιμένου
θεοϋ δεν εΙναι άρχαιότεροι τού ο' ήμίσεος τοϋ Ε' αιώνος. Οι με κλειστόν άδια
τάρακτον γένειον καΙ οι σφηνοπώγωνες εΙναι βεοαίως οι παλαιόταΤΟL Έπειτα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

9

Κόραι της ΑΙτωλίας

έκ τών τύπων τού Δ' αΙώνος οΙ παρουσιάζοντες το άβαθέστερον άνάγλυφον, ώς

οΙ

115, 116, εΙναι παλαιότεροι τών άλλων τούλάχιστον κατα το σχέδιον. Διότι

περΙ τού χρόνου της εργασΙας ούδεμΙα εΙναι δυνατον να έξαΧΟίί ενδειξις. Παλαιό
τεραι μΙτραι διατηρούνται έν χρήσει καΙ εΙς νεωτέρας έποχάς, έπΙ δε της μηχα
νικης καΙ βιομηχανικης παραγωγης τών πηλίνων δεν άσκεί άμεσον καΙ πάντοτε
εντονον έπίδρασιν ή μεγάλη τέχνη. "Επειτα ή τροποποίησις τών τύπων γίνεται
πολλάκις καΙ ύπο μετρίων βαναυσουργών, οίτινες δεν συγχρονίζονται προς τούς

δεξιούς τεχνίτας. Άλλ' σμως έν γένει ή προσθήκη της τραπέζης εΙναι νεωτέρα
τών άνευ αύτης τύπων ι. Έπίσης νεώτερα εΙναι τα πλούσια φλοκκωτα στρώματα.
Τον παλαιότατον άνευ κλίνης τύπον τού κατακεκλιμένου,

μαρτυρούμενον πολ

λαχόθεν, δεν έχομεν ένταύθα.
Σειρα παράλληλος καΙ παρεμφερής, αν μη δμοία, έκ τοιούτων πηλίνων εΙκο
νιδίων παριστώντων δειπνιζόμενον θεον εΙναι προ πολλού γνωστή έκ Τάραντος
καΙ Μεταποντίου. Τήν γνώμην τού

LeIIormaIIt (Gazette Archeol., 1881/2

ρ.

163)

στι πρόκειται έκεί περΙ τού Διονύσου, ού ή μυστική προ πάντων λατρεία ηκμαζε

κατα τήν Μ. Έλλάδα, έπεδοκίμασαν καΙ οΙ κατόπιν γράψαντες λόγιοι

JHS, 1886, 1- 50. WiIlter, TypeII CV

(EvaIls,

κ. έ.). Ό Διόνυσος πολλαχού εΙναι άπαρα

γνώριστος καΙ εΙναι εύλογον να δεχθώ μεν τον αύτον θεον καΙ έκεί σπου δεν χαρα
κτηρίζεται σαφέστερον δια τών συμβόλων Τι της έκφράσεως t. Το αύτο ίσχύει

καΙ δια τήν ήμετέραν άνω σειράν.

'Il έκφρασις (τ. 142, 143) ή μίτρα (τ. 121,
122, 144, 145) (πρβλ. χρυσομίτραν Βάκχον ΟΙδ. τ. 209) ό συχνος βαθύς πώγων,
ή έπΙ της κλίνης δορα (τ. 146) καΙ οΙ έμφανεϊς ΣιληνοΙ (τ. 136 - 139) καθιστώσι
βεβαίαν τήν παράστασιν τού θεού έπΙ πλείστων εΙΚόνων. Μετα τούτο ειναι πιθα
νώτατον, στι καΙ οΙ μετα πόλου 3 θεοΙ Τι οΙ έντελώς άκάλυπτοι δεν εΙναι διάφο
ροΙ, διότι συνάπτονται προς τούς βεβαίους τύπους με τον αύτον βαθύν πώγωνα.

καΙ τήν αύτή ν πλουσίαν συχνάκις καθειμένην κόμην. ΤΟ αύτο πρέπει να λεχθϋ
τώρα καΙ περΙ της ώραίας προτομης, της ένθυμιζούσης τον Χριστον (τ.

110).

ΑΙ

μεταξύ τών τύπων διαφοραΙ άνήκουν πρωτίστως είς τα διάφορα κεραμεία, περΙ
ων θα είπωμεν κατωτέρω.

ι Ό

\Vinter παρά τα πoAυάQιθμα άνευ τραπέζης παραδείγματα όλ'Υα άπε,χον'ζει μετ" αυτης, ώς δύο
196, Ι, 4) χαί ϊν εχ Μυτιλήνης (Ι, 19δ, δ) .
• Ό 'Volt_r. (ArcII. Ι_ίι 1882, 284 χΙ) iιπό την επίδρασιν της περί τών νεχροδείπνων θεωρίας επλα·
ά\'αγνωρίζων εΙΧόνας άποθανόντων (σελ. 299).
• ·Οτι δ πόλος δέν εΙ\'αι \ένος πρός τόν ΔιόνυσΟΥ πρβλ. έκτός ιϊλλων τό ώραΙοv προοωπεΙον έχ Βοιω·

ες 'Αθηνών (Ι,
νήθη

τίας τού Λοu6ροu, Pottίer,

APXAΙOΛOIΊKO~

DipI1ilOS ρ1. ΧΙ 204.
~EΛΊ'ION

192θ· 21
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ΗΟ

Κ.

ε')
Οί άκόλουθοι

13

Λ.

l>ωμαίου

Ύ δ Ρ ο φ ό Ρ ο ι.

τύποι είναι παραλλαγαι εις μέγεθος τοϋ αύτοϋ γενικοϋ

τύπου, άνήκοντος μορφολογικώς είς το τέλος τοϋ Ε' αιώνος, άποτελοϋν δf. τi.
εύρετήριον ώρισμένου κοροπλαστείου, διαθέτοντος πάντοτε τον αύτον κοκκινω
πον πηλον μετά τι.νος ένίοτε άποκλίσεως προς το κίτρινον. ΊΌ ένδυμα είναι μόνον

3

2
ΕΙκ.

24 (=153. 156. 149. 157).

•

δωρικος πέπλος με περίεργον μακρον άπόπτυγμα φθάνον μέχρι τοϋ μέσου περί
που τών κνημών. Παρόμοιον άπόπτυγμα παρετήρησεν ό Κεραμόπουλος έπι βοιω

τικών κορών της αύτης έποχης, άλλα διαφόρου τύπου (Θηβαϊκά, σελ. 214', είκ.
154,2,3. 155,2. 157,1). 'Η κόμη είναι αφθονος έκτενισμένη προς τι( οπίσω.
'Ι-Ι ύδρία κρατείται δι' άμφοτέρων τών χειρών. 'Εκ τών ποδών πάντοτε ό δεξιος
ιίνέχει το βάρος.
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149.
150.

ΕΙκ.

24,3.

"Υψος

0,175.

Τύπος μεγαλύτερος τού

Δύο άλλαι κεφαλαίο

149.

Κεφαλη μετα ύδρίας ϋψος

0,11.

Ύπάρ

χει καΙ δευτέρα έλλιπης κατά τι κεφαλή. ΕΙναι ή μεγίστη μήτρα τοϋ έργοστασίΟ1'.
ένφ

151. Τύπος μικρότερος τού 149. Διατηρείται μόνον κεφαλη ίίψους 0,04:.,
ή τού 149 ϋψους O,or'5, ή τού ι;,ο 0,065.
li"12. "Ετι μικρότερος τύπος. "Υψος κεφαλή~ 0,042.

2
ΕΙ".

]

:iJS (= 166. 168. 170. 162).

153. ΕΙκ. 24. 1. ΤΟ δλον ϋψος 0,06. Λαμπρα κεφαλη μ~: κ6μην έσχηματισμένην.

154. Τύπος μικρότερος τού 152 κατ' έλάχιστον. Τέσσαρες κεφαλαίο
155. Τύπος μικρότερος τού άνωτέρω.
156. ΕΙΚ. 24, 2. "Υψος 0,11. ΚαΙ έτέρου κεφαλή.
157. ΕΙκ. 24, 4. "Υψος 0,22. ΔιατηροϋνταικαΙ τριών ετι άλλων άντιτύπων
συντρίμματα. ·Ορα το ύπερ τα σφυρα άκρον τού άποπτύγματος.

158. Τύπος μικρότερος τού άνωτέρω. Τρία πλήρη σχεδΟν άντίτυπα ϋψους
O,I!J

καΙ

4°·

μέρος.
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υ2

Ι<.

159.
160.

Λ.

Ρωμα.ίο\.!

Κορμος κατά τι μεγαλύτερος τού
Τύπος μικρότερος τού

158.

157

λεπτης εργασίας.

Συντρίμματα.

Elς το αύτο κοροπλαστείον άνήκουν καΙ βάσεις με δύο βαΟμίδας, εξ ων ή
ανω στενωτέρα.
ΟΙ έπόμενοι

4

τύποι φαίνονται άνήκοντες εΙς το αύτο κεραμείον (ό αύτος

πηλος και τύπος της κεφαλης). 'Αλλ' αΙ μίτραι ώς προς το ενδυμα ετροποποιή
Οησαν επι το χειρότερον.

162.

ΕΙκ.

25,4.

'Ύψος

0,185.

'ΕπΙ τού άριστε

ρού σκέλους το βάρος. Λείπει το άπόπτυγμα.

163.

'Ύψος

0,16.

Μετα διπλο·ίδίου εζωσμένου.

'·Εν άντίτυπον όλόκληρον.

164.
165.

'Ύψος

0,14. 'Αντίτυπον άκέραιον.
0,13. 'Αντίτυπον ακεραιον.
25, 1.,~Yψoς 0,09. Πηλος κιτρινω

'Ύψος

16Ι;. ΕΙκ.

πός. Ό κάλλιστος εκ τών τύπων τών ύδροφόρων.
'Η κόμη φαίνεται καΙ ίδιαιτέρως εΙργασμένη μετα

την εκτύπωσιν. 'ΕνταύΟα άνήκει καΙ δεύτερον άντί
τυπον σχεδον πληρες, ύψος

0,20

εκτος της ελλειπού

σης ύδρίας.

167.

την άριστεραν άνεχούσης την ύδρίαν, Ε' αΙώνος.

Ι

Ε/Η.

'Εδώ συνάπτομεν τεμάχιον ύδροφόρου με

Φορεί χειριδωτον χιτώνα.

26 (= 172).

Οι άκόλουΟοι

4 τύποι εχουν τούτο το κοινόν,

οτι ΤΙ ύδροφόρος εξασφαλίζει την ύδρίαν επι της κεφαλης κρατούσα δια της
έτέρας χειρος σχοινίον δεδεμένον επι τού άγγείου. Ό πηλΟς επι πάντων εΙναι
λεπτότατος, σκοτεινός, κοκκινωπός.

168.

I<:tκ.

25, 2.

'Ύψος

0,155.

~Oρα την δεξιαν άνακαμπτομένην καΙ κρα-

τούσαν τΙ) ίιπισΟεν της ύδρίας κατερχόμενον σχοινίον.

169.
170.
171.

Τύπος μεγαλύτερος τού άνωτέρω. Δύο τεμάχια.
ΕΙκ.

25, 3.

'Ύψος

0,185.

'Ακέραιον άντίτυπον ύψος

0,125.

ΟΙ άκόλουΟοι 1Η τύποι τών ύδροφόρων παρουσιάζουν τούτο το κοινόν, δτι
Χl'ατοuσι δια της έτέρας χειρος εΙδος πέμματος η γλυκίσματος. ΤΟ πέμμα τούτο
παρατηl'εϊ.ται καΙ έπΙ τών κορών της ΤιρυνΟίας "Ηρας

Taf.

ΧΙΙ,

5,6,7. S. 79, Anlll. 1, Abb.

19 α ,

(Frickenl1aus, Tir)'ns Ι,
196. S. 85 Abb. 29), εοεοαίωσα δε το

αύτο επι πολυαρίθμων κορών τού Ιερού της Δήμητρος καΙ Κόρης εν Τεγέι;ι. ΤΟ
γλύκισμα εκεί καΙ εδώ εχει τριγωνικον η κωνικον σχημα με βάσιν άπλην η διπλην
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όριζοντίαν. 'Ιδιαιτέρως τα έκ τού Ιερού παρουσιάζουν ότε μεν κοίλην ότε δε κυρ
την έπιφάνειαν, έκτός δε τούτου και λαβην κατα την βάσιν. ΟΙ τύποι άνήκουν εΙς
τό αύτό κοροπλαστείον δια τόν αύτόν γαλακτώδη (κρεμ) ελάχιστα κοκκινωπόν
κιτρινωπον πηλον>αι την αύτην μορφολογίαν.

1'1

ΤΟ κεραμείον εΙργάζετο με τας

μίτρας ταύτας καθ' δλον τον Δ' και Γ' π. Χ. αΙώνα.

172.

ΕΙκ.

26, 1.

'Ύψος

0,20.

Άπόπτυγμα έζωσμένον μακρόν. ΟΙ ~κατέρω

θεν τού λαιμού καταπίπτοντες βόστρυχοι φθίνουσι φθειρομένης της μίτρας. 'Επι
καλυτέρων τεμαχίων φαίνονται και οΙ βόστρυχοι και

2
Ε/Η.

173 - 178. "Εξ
είκόνι 27, 3 (δπου

11

άνάγλυπτος ζώνη.

]

27 (= 113. 179. 178.8).

παραλλαγαί. Πόδα στηρίξεως έχουν τον άριστερόν, ώς έν
Ιδε λεπτομερείας γλυκίσματος, λα6ήν, βάσιν, τρύπας).

ρούνται άποπτύγματος. 'Εργασία λεπτοτέρα
γλυκίσματος φαίνεται

1'1

έν

172. 'Εν εΙκόνι 27, 2
27, 1 άντιθέτως.

Στε

έκ τού

11 έξω κυρτη δψις. 'Εν εΙκόνι
179. ΕΙκ. 27, 2. 'Ύψος 0,195. Λείπει το άπόπτυγμα. Ψανεροι οΙ βόστρυχοι.
180-182. Τεμάχια τριών τουλάχιστον τύπων μικροτέρων τού 179.
183 -186. Τέσσαρες μίτραι μεγαλύτεραι τού 179. 'Ενταύθα άνήκει το έν
εΙκόνι 28, 2 τεμάχιον με το γλύκισμα έπι τού στήθους. 'Ιδε έπ' αύτού δπως και
έν εΙκόνι 28, 1 το τρυπητον 1'1 σπυρωτον πέμμα.
187 -18S. Τύποι δμοιοι τφ 179 μετ' άποπτύγματος.
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Κ. Λ. ]>ωμαίο"

Οί ακόλουΟοι 5 τύποι αποτελούν την χειρίστην παραγωγην τού αύτού κερα
μείου. Ό πηλl'>ς εΙναι ό αύτός: γαλακτώ
δης σκοτεινι)ς η άνοικτός. Ό λαιμι)ς εΙναι
δυσανάλογος πρι)ς την μικραν δύσμορ
φον κεφαλήν. Αί πτυχαΙ αραιαΙ καΙ τρα
χείαι. ΕΙς τούς

5

τούτους τύπους ανήκει

μέγα πληΟος συντριμμάτων, έξ <J'JV ανα
φέρομεν

τεμάχια κεφαλων με μέρος

35

κορμού.

Ι

189. ΕΙκ. 29. "Υψος 0,195.
190. Τύπος μικρότερος. 'Ακεραίου
άντιτύπου ϋψος 0,21.
191. Με βοστρύχους έμπρός. Με
γάλου τεμαχίου ϋψος 0,20.
192. 'Όμοιος τύπος μεγαλύτερος

2

ΕΙ ...

28 (= 183 ·186).

κατά τι.

193. Τύπος μικρότερος τού 191.
194 - 201. Οί όκτω ούτοι τύποι, Ιών σφζονται πολλα συντρίμματα κεφαλων
καΙ στήΟους. εΙναι διάμεσοι μεταξύ των ύδροφόρων
των φερουσων τι) γλύκισμα καΙ των άνωτέρω

5 κα

κων τύπων. 'Ως οί τελευταΊοι, ανέχουν την υδρίαν
δι' αμφοτέρων των χειρων α].λ' αί κεφαλαΙ με τούς

καταπίπτοντας έμπρι)ς βοστρύχους εΙναι αί αύταΙ 'Ι
παρεμφερείς πρι)ς τας κεφαλας των ύδροφόρων με
τΙ'> χαρακτηριστικον πέμμα.

~υχνη υπηρξεν τι χρησις των υδροφόρων έν τη
λατρείι~ τού ίερού. Άν έξαιρέσωμεν τι) έν Τεγέι;ι ίερι)ν

της Δήμητρος καΙ Κόρης τού Άγ. ~ώστη ούδαμό
Οεν άλλοΟεν εΙναι τόσαι γνωσται ύδροφόροι. ΕΙς τά
συρτάρια τϊις σχετικης προΟήκης φυλάσσονται συν
τρίμματα

50

τουλάχιστον αντιτύπων τού κεραμείου

με την ώραίαν κεφαλην καΙ κόμην (τ.

149 - 161),

οχι

δε όλιγωτέρων παραδειγμάτων τεμάχια τού κοροπλα
στείου με τι') γλύκισμα. Έκτος του αριΟμού πρωτό

τυποι εΙναι αί υδροφόροι αί κρατούσαι την υδρίαν
δια τού σχοινίου. Άλλα καΙ πασαι αί λοιπαι δια πρώ
την φοραν γίνονται γνωσταί J.
ι

Περί τΙί.Ι\' ύδροφόρω\'ι

της σημασίας τω\' χαί τώ,' γ\'ωστώ\' τό·

πω\' προε).εύσεως Ιδέ FrickeIIIIIlus. Tjr)'ns Ι, 29,2,
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.

ΕΙκ, 29 (= 189).

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ

Πήλινα ζφα ελάχιστα ευρέθησαν είς συντρίμματα, ώς κεφαλη βοός, σειρη
νος μέρος καΙ δύο περιστεραί. τουναντίον σημαντικα εΙναι τα συλλεχθέντα ύπε
ρεκατον άκέραια αναθηματικα άγγεία: α') ύδρίαι. Έκ τούτων διατηρούνται

ών το ϋψος ποικίλλει μεταξiι

35,
0,05 καΙ 0,135. Ό πηλος εΙναι γαλακτώδης κιτρι

νωπος η καΙ κοκκινωπός. Έκτος δύο καλυπτομένων δια νεωτέρου μετρίου γανώ
ματος αί λοιπαΙ πασαι παρουσιάζουν το καστανον επίχρισμα, δπερ είδομεν ενια

χού επί των κορων. ιη περί τα

60 σκυφίδια ϋψος 0,035 - 0,06. Έκ τούτων oυδ~:

εν εΙναι γνησίως πρωτοκορινθιακόν. Διότι πάντα παρουσιάζουν επίχρισμα καί δΊI

τα μεν λεπτότερα με πηλον γαλακτώδη η ξανθον κιτρινωπον έχουν άλοιφην έξω
καστανόχρωμον, τα δε χονδροειδέστερα (καΙ περισσότερα) συνδυάζουν κοκκινω
πον πηλον καΙ κόκκινον επίχρισμα. γ') κυλίχνια περί τα

ώς τα σκυφίδια. δ')

12

20

της αύτης κατασκευης

κρατηρίδια με λαοας ώς επί το πoλiι άτροφικας νεωτέ

ρων χρόνων.
Λύχνων συνελέχθησαν

16

παραδείγματα, άκέραια η με μικρό.ς βλάβας. Έκ

τούτων είς είναι πολύμυξος με

9

στόμια, διαμ.

0,11,

είς 6.λλος στερείταί της

καλυπτούσης ανω επιφανείας παρεμφερijς προς κώθωνα με γλωσσοειδες στόμιον
καί οί λοιποί άνήκουν δια το μέτριον γάνωμα καί την μορφην είς τον Γ' η Β'
π. Χ. αίωνα. Έπί ένος εκ των τελευταίων είναι φανερα τα ίχνη της χρήσεως
(μαυρισμένον στόμιον).

Δια των αναθηματικων άγγείων καί των λύχνων συμπληρά)νονται αί γνώ
σεις ήμων περί των εν τφ ίερφ λατρευτικων μέσων. Ώς ή υδροφόρος κόρη οϋτω
καί άπλη υδρία εσήμαινε καί ετόνιζε την αύτην διό. τού ϋδατος της πηγης θρη

σκευτικην κάθαρσιν. των σκύφων ή σημασία δεν εΙναι πoλiι ώρισμένη, άλλιι
βεβαίως ενταύθα, δπου ό δειπνιζόμενος θεος κρατεί φιάλην η σκύφον (τ.

118 - ~})

είναι ή αύτη ώς των κυλιχνίων καΙ κρατηριδίων. 'Ως δια της λυχνοφόρου των
αρχων τού Ε' αίωνος (τ.

17)

οϋτω καί δια των άνωτέρω μνημονευθέντων λύχνων

μαρτυρείται ή εν τφ ίερφ χρησις τού λατρευτικού τούτου μέσου.

AITQAIKA

ΚΟΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

Mεταξiι των εύρημάτων τού αυτού ίερού καταλέγεται καί ή παραπλεύρως

είκονιζομένη μίτρα (είκ.
γύψινον εκμαγείον (είκ.

30), εξ ης προηλθε το είς δύο δψεις παριστώμενον
31). Ή μήτρα άκεραία διατηρηθείσα εχρησίμευε προς

εκτύπωσιν τού ε~lπρoσθίoυ μέρους της γυναικείας προτομης. ΕΙναι εκ πηλού λευ-
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96
κοπρασίνου

λεπτοϋ και "ψος εχει

0,072.

Κατα την περιφέρειαν ανω διακρίνον

ται σαφώς πέντε έντoμα~ α'ίτινες εδει να άντιστοιχοϋν προς όμοίας έντομας έπι
τής μη εύρεΟείσης μίτρας του όπισΟίου μέρους, τεχνικον μέσον προς έναρμό

νισιν τών δύο Ιδιαιτέρως χυνομένων έκμαγείων. 'Ο σκοπος δεν ητο ή κατασκευη
προτομής, άλλ' όλοκλ,Ίl'ου σώματος, δι' δ ητο χρεία και αλλων μιτρών. Είναι
φανερόν, παρα την μικραν έπιτυχίαν τών φωτογραφιών τοϋ έκμαγείου, δτι πρό

κειται περι έξαιρέτου εργου τής κοροπλαστικής τέχνης. 'Ι-Ι κόμη εΙναι μαλακη
και έλαφρά, το μέτωπον κυματώνεται
IΊπιώτατα και πανταχοϋ εΙναι τόσον μα

λακαι και άνεπαίσΟητοι αΙ μεταβάσεις,
ωστε να νομίζιι τις, ίίτι πρόκειται περι
έπιτυχοϋς εργου

τής

πλαστικής τών

μεταπραξιτελείων χρόνων. Τόσας

λε

πτομερείας βλέπει τις σπανίως έπι τών
κορών, έπι

ούδεμιας δε

Ιεροϋ. Άλλ' ή

έκ

τών

τοϋ

μίτρα εύρέΟη έκεί εϊτε

ώς μέρος τής σκευής γειτονικοϋ παρα
το

lερoν κεραμείου εϊτε ώς άνάΟημα.

'Οπωσδήποτε και

l1v

ένΟυμίζει ζωηρώς

το εργον τών κορο

εχιι,

το

εϋρημα

πλάΟων και προκαλεί εΙς την έξέτασιν
τής σχετικής έργασίας

και τέχνης

τών

έγχωρίων.

ΕΙ". 30. ΠηλΙ..1 μiτe«·

Ά ναμφισβήτητον εΙναι, ίίτι και f.v
AΙτωλίι;t, δπως και πανταχοϋ τών έλληνικών χωρών και τών έπαρχιακωτέρων,

υπηρχον έργαστήρια χρησιμεύοντα εις τας λα'ίκας λατρευτικας άνάγκας. Τόσον
πλήΟος κορών προωρισμένον δι' εν άφανες αΙτωλικον Ιερον ήτο άδύνατον να

εΙσήγετο ετοιμον ΕξωΟεν. Προσέτι τα έγχώρια κεραμεία φανερώνουν τα τόσον
εύτελή άναΟηματικα αγγεία,

(rlv ή εΙσαγωγη έκ σπουδαιοτέρου τεχνικοϋ κέντρου

εΙναι άπαράδεκτος. Άλλ' έκτος τούτου ή άνωτέρω γενομένη
και ή κατάταξις

αύτών έπιτρέπει να διδαχΟώμεν

έξέτασις τών κορών

άρκετα περι τών αΙτωλικών

τούτων κεραμείων ϊ\ κοροπλαστείων.
'Ως είδομεν όλίγισται ιίρχαίκαι κόραι εΙναι ένδεχόμενον να εισήχΟησαν έκ
ΚορίνΟου ετοιμοι. Άλλα το μέγιστον μέρος κατεσκευάζετο

έντος τών έντοπίων

έl'γαστηρίων μiό μίτρας εΙσαχΟείσας ϊ\ και γενομένας έν τφ τόπφ. ΤΟ τελευταίον
συνέβαινε κατ α δύο τρόπους ϊ\ κατεσκεύαζον μίτρας συμΊJώνως 'προς κόρας άγο-
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\)7

Κόραι '(ής ΛΙ'fωλίας

ρασθείσας είς μεγαλύτερόν τι κέντρον η των ύπαρχουσων μη τρων έπεχείρουν δια

φόρους μικρύνσεις η μεγεθύνσεις. Τούτο ήτο συνηθέστατον. Μεταξυ των ύδρο
φόρων εχομεν

13

ολας ύποδιαιρέσεις ένος καΙ τού αύτού τύπου, α'ίτινες άπετέ

λεσαν ΠΌτε τον κατάλογον των ύδρnφόρων του κοροπλαστείου (τ.

Δεν είναι άνάγκη να δεχθωμεν. οτι καΙ αϊ

14!) - 161).
13 μήτραι προήλθον αλλοθεν. Είναι

δυνατον <Ί Αίτωλος κοροπλάθος να έπρομηθεύθη μίαν η δύο τας δε λοιπας να

ε/Η.

3/.

παρεσκεύασεν ό ίδιος. 'Εάν τις σκεφθίi τας λοιπας τεχνικας δυσκολίας. Ιδίως την

ι'πτησιν. δεν θα εϋΡ!1. οτι ή τοιι1ύτη κατασκευη μητρων ύπερ(iαίνει τας δ"νά
μεις του έπαρχιώτου κεραμέως. 'Ότι δε κατεγίνοντο πάντοτε είς τα κοροπλαστεία
είς την κατασκευην των μητρων γίνεται φανερον έαν παρακολουθήσ!1 κανεΙς έπί

των πηλίνων την ϊστορίαν των τύπων. Διότι οϊ βραδύτερον κατασκευασθ"ντες
εΤναι κανονικως χειρότεροι. Οϋτω τους

4
(τ.

χονδροειδείς (τ.

171 - 188)

13

καλους άνωτέρω τύπους (χκολουθοίιν

162-165). τους 18 τύπους των ύδροφόρων
5 κακοί τύποι (189 - 193).

με το γλύκισμα

άκολουθούν

ΗΟ πως έπί των ύδροφόρων οϋτω καί έπί των δύο άλλων μακρων σει .... ων.
των προτομων καί των δειπνιζομένων. διακρίνονται σαφως άπ' άλλήλων τα διιί
φορα κεραμεία. ΤΟ αύτο κεραμείον χαρακτηρίζει ό αύτος πηλός. έξ ού κατεσκευά·
<ιθησαν

πασαι αϊ ύποδιαιρέσεις

λΙ'XλIOΛorιKON

~KΛTlON

ένος καί τού αύτού γενικού

1920·21
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τύπου.

Οϋτω έ;τί
1,\

!J8

Ι{. Λ. Ρωμαίου

τών δειπνιζομένων διακρίνομεν

4

τούλάχιστον κεραμεία

1)

(τ.

115 - 117. 2) 118-

120.3) 121-125.4) 123-128), έπι δε τών προτομο)ν 5 τούλάχιστον 1) (τ. 50Μ.

2) 61-66. 3) 67 -71. 4)

~)1-!)2. ί»

93- 96).

Πανταχού βεβαιιόνεται, 6τι το

κεραμείον έκάστοτε διέΟετεν ενα κυρίως τύπον, διαιρο{ψενον είς διάφορα μεγέΟη
και ποικίλλοντα με έλαφρας ΤΡΟΠΟΠΟΙ1Ίσεις. Αί τελευταίαι είναι ά.φΟονώτεραι εί.ς
τα τελειότερα κεραμεία.
ΕΙναι εϋλογον να περιμένωμεν τας αύτας κόρας ",ίς Τσ'υς αίτωλικους και

('(λλους γειτονικους τόπους. ΟUτω μέχρι τούδε έσημείωσα τον τύπον τού δειπνι
ζομf.νου (τ.
νην (τ.

130) έκ τού Θέρμου και νοτίως της Τριχωνίδος παρα ηΊν Γούστια
124), κεφαλας ύδροφόρων (τ. 149 - 151) έκ τού παρα τον Ταξιά.ρχην της

Αίτωλίας άνασκαφέντος ύπ' έμού ίερού, έκ Παλαίρου, άνευρεΟείσας ύπο τού κ.
D6,.ρfeld (έν τfι συλλoγjΊ Λευκάδος) και έξ '1). μπρακίας
Γυμνασίου

W

(έν τfι συλλoγfι

τού

Αρτης).

Παράδοσις περι ΑΙτωλών καλλιτεχνών ούδεμία ύπάρχει. Άλλα τίς οα παρα
βάλη, ώς εΙΠεν ό 'Ισοκράτης, τον Φειδίαν προς ενα κοροπλάΟον; Βεβαίως καλ

λιτεχνΙΚ1Ί αξία λόγου δημιουργία δεν έγίνετο είς τα ταπεινα κοροπλαστεία της
ΑΙτωλίας, αλλ' ή κυρίως βιοτεχνΙΚ1Ί αϋτη έργασία εΙναι σημανΤΙΚ1Ί, διότι έφερεν
είς τινα έπαφ1Ίν μίαν όπωσδήποτε κλεισηΊν έπαρχίαν με τα κέντρα της τέχνης
καΙ τού πολιτισμού.
Κ.
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Α.

ΡΩΜΑΙΟΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

ΛΕΣΒΟV
Μετα την εκδοσιν τού

(IG

ΧΙΙ.,

1900)

Corpns

τiίΊν ΛεσβιακiίΊν έπιγραφiίΊν ύπ(>

ρων, ιΙ>ν σύντομον άναγραφην περιέλαβε,' δ μακαρίτης
ταίς ύπ' αύτοί, έκδεδομέναις
σελ.

220

\V. Patoll

έδημοσιεύθησαν και αλλαι έπιγραφαι έκ Λέσβου ύπο διαφό
έπιγραφαίς

έξ. Μετ' αύτον Ιδε και ;τροσθήκας του

Stιιdies χχχν (191!ί) σελ.

11.

ΙΙ απαγεωργίου

της Λέσβου έν Άρχαιολ. 'Εφημ.
Μ.

Tod

έν

Jonrll.

έν

191 R

of Hell.

267.

ΙΊεριοδεύσαντες την Λέσβον και ήμείς εϋρομεν λίθους τινι'lς άνεκδότους,

περΙ ιΙ>ν μικρ(>ν ένταυθα θα κάμωμεν λόγον.

1,

'Εκ

Μολίβου (Μηθίιμνης). 'Εν τφ

γραφείιρ της ΚOινόΤljτOς

Μολίβου,

δπου περισυνελέγησαν καΙ αί λοιπαΙ έν τη πόλε ι άρχαιότητες. 'Ορθογώνιος σΤ11λη
έκ φαιου μαρμάρου κεκοσμημένη ανω ύπ(> άετώματος, δπερ εΙναι κατ α τΙ> πλl'ί

στον άποκεκρουμένον. Κάτω άποκεκρουμένη. 'Ύψος
ϋψος γραμμ.

πλάτ.

0,33,

0,40!),

πάχ.

0,08 - 0,09.

ΕΠ ΙΠΡΥΤ ΑΝΕΩΣΤΙΜΙΧΟΥΤΟΥΑΝΟΕΜΟΚΛΕΙΟΥΣΚΑΙΓΥ
ΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝΗΡΑΚΩΝΟΣΤΟΥ
ΔΑΜΟΚΛΕΙΟΥΣΑΠΟΛΛΩ

ΝΙΟΥ ΤΟΥΦΑΝΗΜΗΝΟΣΠΑΝΟΕΙΟΥΑΓ
ΑΟΗΤΥΧΗΙΕΔΟ
ΖΕΝ Τ ΟΙΣΝ ΕΟΙΣΕΠΕ ΙΔΗ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝΕ Ν ΠΡΟ ΣΟΕΝ ΧΡΟ ΝΩΝ

ΠΟΛΛΑΚΙΣΕΠΙΔΕΔΩΚΟΤΕΣΕΑ
ΥΤΟΥΣΕΙΣΤΛΣΥΝΦΕΡΟΝ
ΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΚΑΙΕΝΤΩΙΠΑΡΟΝΤΙΚΑΙΡΩΟΕΩΡΟΥΝ

ΤΕΣ ΤΟΝΔΗΜΟΝΔΙΑτ ΑΣΣΥΝΕΧΕΙΣΑΦΟΡΙΑΣΕΝΤΟΙΣΣΙΤ

1 ΟΙΣΚΑΙΤΑΣΕΙΣΦΟΡΑΣΤΩΝΧΡΗΜΑΤΩΝΕΙΣΤΑΣΣΙΤΩΝΙ/.
)ΛΕΙΒΟΜΕΝΟΝΕΤΙΔΕΚΑΙΔΙΑΤΙΙΝΟΥΣΑΝΑΥΤΩΙΑΠΟΤΗΣ.

(ΗΣΠΡΟΣΡΩΜΑ ΙΟΥΣΕΥΝΟΙΑΝΤΕΚΑ ΙΦΙΛΙΑΝΚΑΙΔ ΙΑ ΤΗΝΥ
ΠΑΡΧΟΥΣΑΝΓIΡΟΣΑ ΥΤΟΥΣΣΥΜΜΑΧ ΙΑΝΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΟΣ
ΤΟΥΣΥΝΕΣΤΩΤ ΟΣΑ ΥΤΟΙΣΕΝΤΗΙΑΣ ΙΑΠΟΛΕΜΟΥΚΑ ΙΕΙΣ Τ

Α ΥΤΑΕΙΣΦΕΡΟΝΤΟΣΠΟΛΛΑΚΑΙΜΕΓΑΛΑΑΝΑΛΩΜΑ Τ ΑΑΝ
\ΝΚΑΙΟΝΕΣΤΙΝΗΜΕΙΝΤΗΡΟΥΣΙΝΗΝΤΕΠΡΟΤΕΡΟΝΕΙΧΟΜΕΝ

ΠΡΟΣΤΟΝΔΗΜΟΝΕΥΝΟΙΑΝΚΑΙΑΚΟΛΟΥΟΑΠΡΑΣΣΟΝΤ ΑΣΤ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΠΡΟΑ ΙΡΕΣΕΙΠΡΟΣΤ ΑΡΩΜΑΙΩΝΠΡΑΓΜΑ ΤΑ
ΣΑΝΤΑΣΧΡΗΜΑΤΑΔΟΥΝΑΙΑΝΑΠΑΙΤΗΤ
Α ΤΗΙΠΟΛΕΙΕΙ

. ΕΓΡΑΜΜΕΝΑΣΧΡΕΙΑΣΑΧΡΙΣΤΑ

ΧΧ. ΗΙΝΑΟΥ

. ΝΤΙΝΕΣΥΦΗΜΩΝΟΙΔΑΝΕΙΣΟΥΣΙΝ .
. . ΤΟΝ . . .
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0,09!),

Δημητρίου Εύαγγελίδη

100

~Eπί πρυτάνεως Τιμίχου τού

~Λ νθεμοκλείους και γυ

μνασιάρχων CΗραχ(j')νος τού Δαμοκλείους, ~Aπoλλω~
"ίου του Φάνη, μ1]"Ο; Πα"θείου. Άγαθη τύχηι. Έδο·
ξεν τοίς νέοις έπειδη καΙ έκ τών ενπροσθεν χρόνων

πολλάκις

f>

τα

τού

έπιδεδωκότες
δήμου

τες το" δημο"
τοις καί

έαυτους

καΙ έν

δια

τώι

τας

τας εΙσφορας

εΙς Τ«1)

παρόντι

συ"εχείς
τώ"

συ"φέρο".

καιρώ

άφορίας

χρημάτω"

θεωρούν-

έ"

τοίς σίτ-

εις τας

σιτω"ία[ς

θλειβόμε"ο", έτι δε καί δια τη" ούσα" αύ,ώι άπο ;ης Ιάρχης προς CΡωμαίους εϋνοιάν τΈ καί φιλίαν καΙ δια την ύ·

1()

πάρχουσαν
τού

προς

συνεστώτος

αυτους
αύτοίς

αυτα εΙσφέροντος
ανκαίόν

Ι f>

έστιν

συμμαχίαν
έν

πολλα

ιiμείν

τηι

και

κοινωνούντος

~Ασία

μεγάλα

τηρούσιν

ην τε

πολέμου

καί είς τ

ά"αλώματα,
πρότερον

ά,,

ε'ίχομε\'

;'ρος το" δημο" εϋ"οια" και ακόλουθα πράσσο"τας τιηι
του

δήμου

προαιρέσει

προς

τα

Ψωμαίω"

πράγματα

πΙεί.

σα"τας χρήματα δου"αι ά"απαίτητα τηι πόλει εΙΙς τας' προ
χρείας 4'ίχρι στα(τήρω,,)χχΙχ]Η Υ"α θ . . . . .

γ]εγραμI,έ"ας

ντινες ύφ~ ήμών οΥ δανείσουσιν
το"

20
Σχήμα γρα!ιμάτων Α Ε 0

.

Μ Ν Π Σ Ω'.

Στίχ. fJ. Εί; τα συμφ. παρελείφθη
Στίχ.

7 - 8.

.

Σίττοις ώς και στίχο

8

ή

μεσαία κεραία τού α τού αρθρου.

σιτωνίας, ή ρίζα είχε γραφή δι' ει, άλλ'

εΙτα ό χαράκτης διώρθωσε έξαλείψας το ει και χαράξας μόνον ι, το δε σίττοις

έγράφη δια διπλού τ, ών το ετερον έν άρχη τού έπομένου στίχου, αν και δεν
διακρίνεται καλ,Uς.
Στίχ.

1 ι,. ΤΟ τελευταίον σφζόμενον γράμμα τού στίχου φαίνεται στι είναι

π, ι':'στε ζητείται μετοχη Ρ11ματος άρχομένου άπο π. Ή προτεινομένη συμπλ11
ρωσις, (ίν μη βεβαία, μοΙ φαίνεται πιθαη1'

Στίχ. 18. 'Άχρι στα(τήρων) πρβλ. έκ Μυτιλήνης PatOI1 81,2,6,11 καΙ έκ
Ν11σου (Μοσχονησίων, εναντι Μυτιλήνης) PatOI1

IG

ΧΙΙ· άριθ.

646

σποράδην.

"ειιαιτέρω άφ11νεται κενός τις χ,uρος, μετα δε το δεύτερον χ ό νύν έ<ρθαρμέ
νος χ,uιιος άρκεί προς χάραξιν ένος γράμματος.

')-(

έπιγραφη αϋτη εΙναι ψήφισμα τού συλλόγου των νέων, δπως προσέλ

Οωσιν ιίρωγοΙ εις τας άνάγκας 'τής πόλεως παρέχοντες χριιματα εΙς αύη1ν.
ΕΙναι γνωστη 'Ί κατα τους έλληνιστικους και ρωμα'ίκους χρόνους όργάνω-

ι Ί\πολεπ()έ"τω,'

τ<ίη' έχτύπω,' τ<ίη' έπιγραφ<ί'η' παρέχομε,' έ"ταϋΟα

γυαιιιιάηl)\,.
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Λέο60υ t:πιγραφαΙ

σις της νεολαίας τών άρχαίων πόλεων εΙς σωματεϊα, ατινα υπο την αΙγίδα της
πολιτείας έπεδίδοντο εΙς την διαπαιδαγώγησιν και ασκησιν τών μελών των. Περί
φημος είναι ό θεσμος της εφηβείας.
()ργάνωσιν,

άλλ' είχε την έσωτερικην

τητον

της πολιτείας

άπο

Epllebi).

(Πρβλ

Αϋτη

άπετέλει κρατικήν,

διοίκησιν και διαρρύθμισιν

οϋτως

είπεϊν,

αύτης άνεξάρ

Girard έν Dictionnaire Saglio - Pottier λέξ.

Οί εφηβοι άφ' ου διήνυον ώρισμένον χρόνον έν αύτη έξερχόμενοι φαί

νεται δτι συνεπήγνυον νέον σύλλογον, συνήρχοντο είς Ιδίας συνόδους και έξη

κολούθουν την περαιτέρω αύτών ασκησιν (Πρβλ

Vel"eins\vesen σελ. 111
\vesens σελ 33 έξ.). Ή

έξ. καΙ

Ziebal"tll, Das Gl"iecllisclle
Poland, Gescllicllte cles Gl"ieclliscllen Vereins-

όργάνωσις αϋτη ώνομάζετο νέοι καΙ είχεν Ιδίαν όργά

νωσιν καΙ πιθανώτατα μείζονα άνεξαρτησίαν 1'ι οί εφηβοι. Κατα πόσον δμως

καΙ ουτοι ύπήγοντο ύπο την πολιτείαν διατελούντες ύπο την αμεσον αύτης έπο·

πτείαν, δΊ,ν είναι δυνατον άσφαλώς να εΙπωμεν. 'Εκ τών έπιγραφών μανθάνο
μεν δτι άλλαχού μεν έμφανίζονται ώς αύτοτελη σωματεϊα διενεργουντα πρά
ζcις έντελΙος άνεξαρτήτους της πόλεως, ώς ψηφίσματα τιμητικα είς διαφόρους.
Χαραχτηριστικον δε είναι δτι έν έπιγραφη έκ Περγάμου ζητεϊται ή αδεια της

πόλεως προς τΟ'υτο. Πρβλ.
στίχο

42/4;

Atll. Mitt.

ΧΧΧΙΙ

(1907)

σελ.

273/4

άριθμος

10

«καί περί τούτου (δηλ. τού να τιμήσωσιν οί νέοι αύτον χρυσφ στε

φάνφ καΙ είκόνι χαλκη) γενέσ-Ο-αι την συγχώρησιν» ύπο της πόλεως καΙ έν έτέρq.

αύτ. άριθ.

11

στίχο

52/3

(Πρβλ καΙ

Wil1Ielln,

Herιnes

1906

σελ.

70).

'Εκ τού

των φαίνεται δτι επρεπε να έπιτραπη ύπο της πόλεως ή παροχη τιμών έκ μέρους
τών νέων, δπερ δεν θα άΠllτεϊτο αν ο-Οτοι ύπήγοντο ύπο την πόλιν. Άλλ' άλλα
χού πάλιν είναι τοσούτον συνδεδεμένοι προς αυτην έμφανιζόμενοι μετ α τών έφή
βων και Όντες ύπο γυμνασίαρχον πολλάκις τον αύτον και οί εφηβοι, α)στε δυσκό
λως δύναταί τις να άποξενώσυ αυτους της πολιτειακης έποπτείας τούλάχιστον.
'Όθεν όρθώς συνΟψίζων ό

Ziebartll

ενθ' άν. σελ

115

λέγει δτι οί νέοι διεκρί

νοντο μεν τών έφήβων, Όντες αύτοτελεϊς καΙ άνεξάρτητοι, άλλ' ύπήγοντο ύπο
τον γυμνασίαρχον της πόλεως, ητις μέγιστον έπεδείκνυεν ένδιαφέρον περι της
ύπάρξεώς των.

Οί «νέοι» είχον ενα κυρίως γυμνασίαρχον, πιθανώς τον της πόλεως, δστις
ιιτο και τών έφήβων, ώς π. χ. έν Κφ. Πρβλ.

109/111

και έν αύτη τη Μυτιλήνη

Paton - Hick~ Inscr. Kos 107/8,
Paton, IG ΧΙΙ2 34 και 134/'7: γυμνασίαρ

χος τών νέων και έφήβων. 'Εν Ίασφ δμως άναφέρονται δύο γυμνασίαρχοι, άλλ'
ο-Οτοι κατα την παρατήρησιν τού ΤΙι.

Reinacll είναι η πατηρ καΙ υίος tj άδελ
φοί. Πρβλ. Rev. Et. Gl"ecq. 1893 σελ 179 άριθ. 15 και σελ. 193 άριθ. 41.
'Αλλ' έν Τόμοις δύο είναι γυμνασίαρχοι (Πρβλ Al"clIaol. - EpigI·apll. Mitt. ans
Oest. - U ng. ΧΙΧ (1896) σελ. 222 άριθ. 89 καΙ σελ 223 άριθ. 90. Polancl ενθ' άν.
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σημ.

401

«*).

Το αυτο συμβαίνει και παρσ. τοίς «νέοις"

της Μηθύμνης,

,,)ς εμφαίνεται εκ τού παρόντος ψηφίσματος.

Οϋτως ώργανωμένοι οί νέοι εφρόντιζον περι τόΛ' κοινό)ν εσωτερικης φύ

σεως άναγκών τού συλλόγου δαπανό)ντες τα .εκ διαφόρων είσφορών κεφάλαια
(ΠρΟλ. ΖίebaΓιΙ1 ενθ' ά.ν. σελ.

162

έξ. και

Poland

ενθ' άν. σελ.

την φοραν ενταυθα, σσον γνωρίζω, προβαίνουσι και είς

,ιμέσως είς τΊιν ενωσιν. 'Εκ της επιγραφης δε βλέπομεν

494
πραξιν 1'11

άκόμη

έξ.). Πρώ
ά.φορώσαν

στι και αλλοτε

παρέσχον τΊιν συνδρομ11ν των (εκ τό)ν εμπροσθεν χρόνων επιδεδωκότες
είς τσ. συμφέροντα τού δ'1μου
τσ.ς παρούσας δυσχερείς
διι\τι και

εσοδεία

11

έαυτους

στίχο

4 - 5) αγνωστον πό)ς. Άλλσ. μάλιστα κατσ.
περιστάσεις άναγκαιοτά.τη ήτο 11 βΟ11θεια τών νέων,

τό)ν σιτηρό)ν δεν l'jTO καλ11 και είς πολλας δαπά.νας εξετί

Οετο δ δημος προς προμ11θειαν' σίτου. Είναι δε γνωστ(ιν στι αί ά.ρχαίαι πόλεις
lιεγίστην είς τούτο εδιδον προσΟχ11ν φροντίζουσαι οπως εν άφορίαις

ii

σιτο

δείαις κανονίζωσι το εμπόριον τού σίτου προς πρόληψι~' ύπερτιμ11σεως αυτοϋ
(πρβλ. \VilaJJlO\\·itZ- 1\10e11endΟΓff, ΑΓίsΙοΙeles nnd Atl,en Ι σελ. 219 και ΙΙ σεl..
374) και προβαίνωσιν είς άγοραν σίτου και χορηγό)σιν είς τους ενδεείς πολί
τας. Άλλι~ και ίδιόnαι εφιλοτιμούντο νσ. παρέχωσι σίτον δωρεσ.ν εί; Τ11ν πόλιν
και είναι γνωσται πολλαι σχετικαι τιμητικαι επιγραφαί' πρβλ.

Liebena111, Stadte-

venvaltnng ί111 R0111iscl,en Kaiseneicl,e σελ. 112'2' Δι:Ι τούτο λίαν επίκαιρος
11 προθυμία τών νέων πρ()ς ά.νακούφισιν τού δ'1μου είς τοια{nας δαπάνας.

Ιιτο

Άλλι~ και αλλος σπουδαιότερος

σει, δι ον οί Μηθυμναίοι

λόγος ύπηρχεν εν τΏ προκειμέη1

μεγίστην είχον 6.νά.γκην χρημά.των.

περιστά..

Και ούτος ήτο ό

ε.ν Άσίςι διεξαγόμενος ύπο τών Ρωμαίων πόλεμος, είς ον ήσαν ύποχρεωμένοι να
βοηθ11σωσιν τούτους δυνά.μει της συνθ11κης,
έγένετο

ii"

είχον π.(>Ος αυτους συνά.ψει. ΤΙ ότε

11 συνθ11κη αϋτη δεν γνωρίζομεν εκ φιλολογικό)ν μαρτυριών, ύ.λλα πε(>ιε

σώθη είς 11μας το κεί.μενον τοιαύτης συμμαχίας εν επιγραφΏ εύρεθείση εν Μηθύ
μνυ. Ταύτην

εδημοσίευσε

το πρώτον

δ CίcΙ10Γί\\s

εν

RI,ein.

I\1\\S.

XLI"

σελ.

443 έξ., ά.νέγνωσε δ' εκ νέου ό MOI11111sen εν Sitz. - ΒeΓίcΙ,Ιe deI" ΡΓe\\ss. Akad.
1!>95 σελ. 900 (=PatOIJ, 51Ο=DίιιenbeΓgeΓ, S}.11oge 2, 319). Και δ μεν Cicl10Γίns ενθ' άν. άνά.γει αύτΊιν είς τα
]'ώμης δηλ. περι το
καθ' ους

11

Περγιίμου

103

μέσα της ζ' έκατονταετηρίδο; ά.πΟ κτίσεως

π. Χρ., δ δε

l\1onJJ11Sen

θέτει αυτΊιν είς τους χρόνου;,

Άσία εγένετο ρωμα'ίΚ11 επαρχία μετσ. τΊιν έκλειψιν τού βασιλείου της

(113 π. Χρ.). Είς ταυς αυτους δε χρόνους άν11κει και κατα τΊιν γνώ

μην το\. DίιιenbeΓgeΓ ενθ' ά.ν., σστις μά.λιστα ά.κριβέστερον όρίζει στι αϋτη εγέ
νετο καθ' ον χρόνον οί Ρωμαίοι εμά.χοντο κατα τού Άριστονίκου. Οϋτω δε πά.ν
τες άνάγουσιν αυτΊιν είς προμιθραδατείους χρόνους και δΙ1 περι το τέλος τοϋ β'

Π. Χρ. αίώνος. Πριν σχετίσωμεν όριστικώς το 11μέτερον ψήφισμα προς τΊιν συν-
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Λέσβσυ έ,nΥραφα,

10'1

θήκην ταύτην, (ίς ϊδωμεν είς ποίους χρόνους

δυνάμεθα

να κατατάξω μεν αυτι')

έπιγραφικως.

Έξετάζοντες

το σχημα

μεσαίαν κεραίαν τεθλασμένην

των γραμμάτων

παρατηρουμεν

κατα κανόνα, το

καθέτους, ωστε να λαμβάνυ περίπου

δτι το α εχει Τ1ιν

μ τας ιίκραίας

γραμμας

σχεδι)ν

ορθογώνιον σχημα. ΊΌ ο είναι ϊσον σχε

δον το μέγεθος προς τα λοιπα γράμματα. ΤΟ π εχει άμφοτέρας

τας καθέτους

γραμμας ϊσας. ΤΟ σ εχει ηδη σχεδΌν τετράγωνον μορφην καΙ το ω το αυτο περί
που ϋψος προς τα λοιπα γράμματα. Έκ τούτων τα μεν α, μ, ο, σ καΙ ω θέτουσι

την έπιγραφην κάτω τού τέλους τ()ύ γ' αιωνος, άλλα το π συγχρονίζει
π('ος την συνθήκην

Ρώμης καΙ

σχημα

τοϋτο

vierten

J al1rl1tll1dert

Μηθύμνης,

έν

11

αυτην

το πρωτον παρατηρείται

τι',

τού π (Πρβλ.

ν.

Pistorins, Beitrage ΖΙΙΓ Gescl1icl1te ν011 Lesbos iIlI
C11r. σελ. 140). Άλλα καΙ τα λοιπα γράμματα είναι έντε

λως δμοια έν τη έπιγραφη της συνθήκης. Προς τούτοις καΙ το προσγεγραμμf
νον ι της δοτικης άλλοτε μεν υπάρχει, άλλοτε δε παραλείπεται (Πρβλ. στίχο

,,:

".':Γ,θη τύχηι. 6: έν τφ παρόντι καιρω. 12: έν τηι Άσία. 17: τηι πόλει), δπεl.'
όμοίύ'; συμβαίνει καΙ έν τη συνθήκυ

Paton 510. Έντεύθεν ευλόγως συμπεραί

νομεν δτι άμφότεραι αί έπιγραφαΙ αύται θα έχαράχθησαν κατα τους αυτους περί
που χρόνους καΙ μικρον διάστημα χρόνου θα χωρίζυ αυτάς, ωστε να μη είχεν
έπέλθει μεγάλη διαφορα έν τφ σχήματι των γραμμάτων. Λαμβάνοντες δε υπ'
Όψει την χρονολόγησιν της συνθήκης περΙ τα τέλη τού δευτέρου π.

Xl.'.

αιω

νος, εις την αυτην έποχην θ' άναγάγωμεν καΙ το ψήφισμα. Τότε δε περίπου οί
Ρωμαίοι διεξηγον

δεινον πόλεμον έν

Γ' τού Φιλομήτορος (-ι-

133)

'Aaiq..

Μετα τον θάνατον Άττάλου τού

το βασίλειον της Περγάμου περιηλθε κληρονομικφ

λόγφ είς ΤoVς Ρωμαίους. Άλλ' είς νόθος υίος Ευ μένους τού Β', ό Άριστόνι
κος, άνέλαβε τον άγωνα κατα της ξενικης κυριαρχίας άντιποιούμενος της βασι

λ~ίας της Περγάμου. Τότε οί Ρωμαίοι ήναγκάσθησαν να στείλωσι στρατον είς
Άσίαν, καθόσον ό Άριστόνικος εχων την ύποστήριξιν πολλού μέρους των κατοί
κων άντιπαθούντων την ρωματκην κυριαρχίαν καΙ δια καταλλήλων ένεργειων
ίσχυρος γενόμενος Ίμο έπικίνδυνος έχθρος (Πρβλ. MOlllll1sell, ROll1iscl1e Gescl1icl1te lO ΙΙ σελ. 53 - 54). σοτος δε είναι βεβαίως ό πόλεμ~ς, ό έν τφ προκειμένφ
ψηφίσματι άναφερόμενος καΙ κατ' αυτον οί Μηθυμναίοι έβοήθησαν τους Ρω

μαίους. Κατα ταύτα δε το ψήφισμα τούτο είναι νεώτερον της συνάψεως της
συνθήκης της έν αυτφ άναφερομένης, 1Ίς εχο!.ιεν το κείμενον αυτο έν

Patoll 150

καΙ ητις νύν πρέπει να τεθη η 6λίγφ πρότερον η κατ' αυτην την εναρξιν τού

κατ' Άριστονίκου πολέμου, ώς ορθως 'fικασεν ό

1

Dittellberger '.

ΕΙναι πιθανόν στι χατά τούς χρόνους τουτους Ωά συΥ,lφθη χαί ή προς τήν Μυτι).';Ίνην συ.ψαχία τών
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ΚαΙ δεν γνωρίζομεν μεν αν κατ α τον πόλεμον τουτον οί Μηθυμναίοι εστει
λαν καΙ άνδρας, άλλά ΧΡΙ1ματα τούλάχιστον πολλα θα έδαπάνησαν. Μικραν δε
βοήΟειαν 110έλησαν να παράσχωσιν οί νέοι. Προς τουτο το σωματείον θα προέ
()αινεν είς δάνειον πεϊΟον πιθανως εύπορα μέλη αύτοϋ να χορηγ11σωσι χρήματα
είς τ(, ταμείον, ατινα οα εδιδον είς τι]ν πόλιν 'ίνα καλύψωσιν ώρισμένα κον

δύλια του προϋπολογισμου (είς τας προγεγραμμένας χρείας). ΧΡΙ1ματα έδάνει
ζον συνΙ10ως είς τ1]ν πόλιν έπι ώρισμένqJ τόΚqJ πολλοι ευποροι πολίται, ύπερ
γ", πολλά τιμητικα ψηφίσματα εχομεν άρχαίων πόλεων, αλλα πολλάκις και άτοκα,
(iλλoτε δε και έντελως «άναπόδοτα»
ΟesteΓ.

(Πρβλ π. χ. έξ <Αλικαρνασσοϋ

Jallrll.

ΧΙ (1908) σελ 54: ατοκα καΙ
Knaclzfllss, Das RatllallS νοη Milet

ΜιλΙ1του

αύτ. σελ
σελ.

109:

60:

Will1elnl

άναπόδοτα και έκ

ίi. μεν (ΧΡΙ1ματα) προ

δανείζων άτοκα, Ο. δε χαριζόμενος άναπόδοτα). 'Ενταϋθα οί νέοι θα παρείχον

εΙς τι]ν πόλιν ΧΡΙ1ματα άναπαίτητα μέχρι
εΙναι όρθι]

;1

ii 6200

δραχμων, αν

συμπλι1ρωσις.

'Εν το ίς καθ' εκαστα παρατηρητέα
Στίχ.

3100 στατήρων

τα έξης:

Ι. υ πρύτανις ητο δ έπιίΛ'υμος των Μηθυμναίων.

Πρβλ.

Paton

άριθ.

498, 500, 502, 5()3.
Τίμιχος το πρωτον, Όσον γνωρίζω, άπαντιΖ: γενόμενον ό)ς το ΣωΤΙ1ριχος,
'Ολύμπιχος.

, Ανi}εμοκλείοvς - Δαμοκλείους, πρβλ. \Vi1l1eII11, Beitriige 2111' Griecl1iscI1en
ΙnscΙπiftenΙωnde σελ. 207: Άριστοκλείους.
Στίχ. 2: <Ηρακωνος έξ όνομαστικης <Ηρακων. Πρβλ. \Vi1l1e1111 ενθ' ανωτ.
σελ. 216 a.ντί <Ηρακωντος ώς και Δαμοφωνος Will1elnl ενθ' αν. σελ 142. Και
έν έπιγραφjΊ έκ Περγάμου άπαντιΖ: το δνομα. Πρβλ At11. Mitt. ΧΧΧΙΙΙ (1908)
σελ 399 Στ1]λ. Ι στίχο 4, 13.
πρ,')ς τούτοις έν έπιγραφjΊ έκ Θεσσαλονίκης ύπάρχει το δνομα τοϋτο κατά
τι]ν μόνην δυνατ1]ν διόρθωσιν. Πρβλ.
σελ.

87

στίχο

7 - 8:

A"e2oll et PicaJ'd, BCH

χχχνιι

(1913)

<Ηρακων[τοlς τοjϋ Νικοδήμου, διότι κατα τ1]ν παρατή

ρησιν των έκδοτων έλλείπουσι δύο γράμματα είς το τέλος του εβδόμου και τρία
είς τ1]ν αρχι]ν του όγδόου στίχου.
Στίχ.

3:

Φάνης και έν Μυτιλήνυ. Πρβλ.

Paton 325.
Πάνi}ειος μι]ν γνωστος και έν ΜυτιλΎινl1. Πρβλ. Paton 81, Ζ, 4.
Στίχ. 4: ενπροσi}εν, στίχο 5: συνφέροντα, στίχο 14: άνανκαίον- τον δια
τηρούμενον αμετάβλητον προ των χειλικων και ούρανικων και αλλαχοϋ απαντq..
Πρβλ.

Meistel'11ans - SCI1\νΥ2er, Gral11l11atilz 3

σελ.

I~ωμαίω". η" γνωρίζομε\' ότι ιι.α"Ε\'εώσαντο:ο βραδύτερο\'. Πρβλ.

σελ.

113.

l>aton 35c. CicllOrius, ROlll U1HI
4 καί 25, όστ~ παραδέχεται αuη'l" γενομένη\' εύθυ; άμέσως μετά το" κατ' Άντιόχου πόλεμο\'.
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2.

Έν Θερμη. 'Ορθογώνιος στήλη εκ φαιού μαρμάρου εχουσα ανω και κατ(1.

την βάσιν πλαστικους

δακτυλίους

ώς κυμάτια.

Τεθραυσμένη

είς δύο μέρη, εκ

των όποίων το ανω φέρει την επιγραφήν. Ήτο εντετειχισμένη εν τινι εξωκκλη
σίφ κατηρειπωμένφ τού άγίου Εύστρατίου η Ταξιάρχου, {)περ κείται μεταξυ των
Θερμων και τού χωρίου Θερμης. Παρετήρησα την επιγραφην το θέρος του ι

U18,

άλλ' ενεκα άσθενείας άναγκασθεις να άναχωρήσω είς Μυτιλήνην δεν παρέλα(ίον

αύτην ούδε εκτυπον παρεσκε~ασα. Βραδύτερον f-πιστρέψας δεν κατώρθωσα να
άνεύρω τον λίθον. Δημοσιεύω ενταυθα κατ' άντίγραφον {)περ άπεκόμισα, {)τιιν
είδον αύτόν. 'Ύψος

0,68,

πλάτ.

0,25,

πάχ.

0,20.
Λεύκιος

ΛΕΥΚΙΟΣ TAΤIC

ΠΟΤΑΜΩΝ

Ά]ρτέμιδι

ΡΤΕΜΙΔΙΘΕΡΙ

ΑΡΙΣ

Έλαφροι

::'4

"!'"τιο [ς

Ποτάμων

ΤHPIC

θερ[μί",

χ]αριστήριο(,·.

άκρέμονες.

Είς τΩν τέταρτον στίχον ό χαράκτης άπέξεσεν εν γράμμα, ()περ ϊσως είχε

χαράξει κατα λάθος άντι Τ.
Αύτόθι είδον και την βυζαντιακην πλάκα μετ α τού μονογραφήματος

Papa39.

georgiu, Unedierte Inschriften νοη Mytilene σελ. 12 άριθ. 39, Πίν. V είκ.
3. Έν τη άρχαιολογικη συλλογη Μυτιλήνης. ΆQιθ. Εύρ. 385. Τετράγωνος
λίθος εκ κυανίζοντος μαρμάρου. 'Ε ανω άκμη του λίθου και ή ανω άριστερα
γωνία άποκεκρουμένη.'Ύψος

0,21,

πλάτ.

0,23,

πάχ.

0,185.

'Ύψος γραμμ. Ο,ΟlΓ).

'Ι-Ι ανω επιφάνεια εΙναι άδρως επεξειργασμένη είς άβαθη κοιλότητα προς ύπο
δοχην άναθήματός τινος.
Δείνα Δικ;]αίου ζω

,ΑΙΟΥΖΩ

2ΚΑ ι ,-ΠΙΤΑΓΗΝ

ό;]ς κα[τ]έ]πιταγην

ΤΗΣΚΥΡΙΑΣΑΡΤΕ

της κυρίας Άρτέμιδος.

ΜΙΔΟΣ

'Ι-Ι συμπλήρωσις τού πρώτου στίχου και της άρχης του δευτέρου ειναι λίαν
άμφίβολος.
Ό άναθέτων τον λίθον, έφ' ου θα 'ίστατο άνάθημά τι, επραξε τουτο κατ
επιταγην της θεάς, ητις εδηλώθη είς αύτον η καθ' ϋπνουςη κατόπιν χρησμου
τινος. Πρβλ. π. χ.

IG

ΠΙ 181α, 181β και

Περίεργον είναι το επίθετον το

DittenbergeI' Syl1oge' 786, 805.

είς την Άρτέμιδα άποδιδόμενον. τουτο

φέρουσι συνήθως θεότητες άλλότριαι της έλληνικης λατρείας και δ-ιι άνατολι
κης προελεύσεως, σπανιώτατα δε και εν Έλλάδι. Άλλα μετα τους ελληνιστικους
χρόνους, καθ' ους τοσαύται ξέναι και μάλιστα άνατολικαι λατρείαι εισήχθησαν
APXAΙOΛOlΊKON ΔΕΛ'Ι'ΙΟΝ 1920·21
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είς η]ν Έλλάδα, μετεδόθη και ή επίκλησις' αϋτη είς έλληνικας θεότητας, δσαι
εξ επιδράσεως ξένων προσέλαβον νέα στοιχεία

;1

εξωμοιώθησαν

προς εκείνας

και κυρίως είς χώρας πλησίον των κέντρων των νέων λατρειων κειμένας.

Roscl1er, Lexikon der M),tl101ogie

ΙΙ, σελ

Πρβλ

1756. Ίδίι.! ή ~Αρτεμις ονομάζεται

κυρία εν Θράκη καΙ εν 'Εφέσιμ.

4.

Αυτόθι. Άριθ. Εύρετ.

337. ΌρΟογώνιος βωμος εξ ύΠΟΚlJάνου μαρμάρου
0,95, πλάτ. 0,50, πάχ. 0,50, ϋψος γραμμ.
0,024-0,028. ΕύρέΟη εν τη οίκίιΖ. Γεωρ

ιΊνω άποκεκρουμένος εν μέρει. 'Ύψος

γιάδου πέραν τού

βορείου λιμένος,

ενΟα νύν το Νοσοκομείον προσφύγων.

'Άνω :καΙ κάτω κοσμείται ύπο κυμα
τίων, ή δε κορυφ1] είσέχει όλίγον. 'Εμ
προς εντος πινακίδος φέρει έπιγραφήν.

TICLAVDIVS

FELlX
SIL VANOSACRVνI

Τί(Ιe1'ίus)

Claudius
Felix
Silvano sacι-unι

τα γράμματα εΙναι επι γραμμης

κεχαραγμένης κατα Τ1]ν βάσιν αύτων.
'ΕπΙ της αριστερας πλευρας εχει

άνάγλυπτον ταύρον βαίνοντα προς άριο
στερα επι εξέχοντος τού εδάφους κα

νόνος, επί της δεξιας δε άνάγλυπτον
χοίρον προς δεξια επι βάθρου καΙ επι
της οπισθίας, της άντιστοίχου προς η]ν
επιγραφήν, φέρει επι χαμηλού βάθρου
οινοχόην, ης το κάτω σωμα ραβδωτόν,

καΙ παρ' αύη]ν όμφαλωΤ1]ν φιάλην.

Ό

Silvanns των Ρωμαίων εΙναι ό κατ' εξΟΧ1]ν θεος τού δάσους, ενθα

κυρίως λατρεύεται. Άλλ' εΙναι συγχρόνως καΙ προστάτης των άγρων καΙ της
αγροτικίις οίκίας. 'Όθεν αύτος φροντίζει καΙ περΙ των ποιμνίων καΙ περΙ των

αγρoτικιi\ν ζΦων. Εύλόγως δε προσφέρουσιν εις αύτον ζφα τρεφόμενα καΙ άπο
τελούντα μέρος τού σταύλου τού γεωργού, ώς ταύρον, χοίρον, αΙγας κτλ. Ό
Τίβουλλος άναθέτων βότρυν σταφυλης δια Τ1]ν εύφορίαν των άμπέλων του εις

αύτον άποβλέπει (Πρβλ.

Saglio - Pottier, Dictionnaire

εν λεξ. σελ

1343).

ΚαΙ ενταύθα ό Τιβέριος Κλαύδιος Φηλιξ Ρωμαίος κατοικων εν Μυτιλήνη,
σ.ναθέτει αύτφ τον βωμον μετα των συνήθων αγροτικων ζΦων ταύρου καΙ χοί-
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ρου, ή δε οινοχόη θα ύπαινίσσηται ϊσως και Τ1ιν άφθονίαν του οϊνου, ά'ς ή του

Τιβούλλου σταφυλή, άλλα βεβαίως καΙ Τ1ιν τελουμένην είς άύτον σπονδΎlν.
<Η λατρεία του Σιλβανου ελάχιστα διεδόθη είς τας ά.νατολικιΧς έπαιιχίας
του ρωμαϊκου κράτους. Ό

Religiol1

σελ.

μόνον δύο

7SJ

Doιllasze\vski

v.

βωμούς

είς

εν

αύΤ(Jν άφιερωμένους

θεν, τον μεν εν Περγάμφ, τσν δε εν Άύγουστοπόλει
Μυτιλήνη
<Αγνώ

πρσ πολλου

Σιλβανώ

'Εν τφ

εχει εύρεθη

ΖΙΙΓ

AbJIancllHngen

στρογγύλος

RoHlisc]len

ιιναφέρει

εκεί

της Φρυγίας. Άλλα καΙ εν

βωμος

μετ' επιγραφης:

τό ίiλσoς και τόν βωμόν κα{}ωσίωσαν

κτλ.

Καλώ

Patoll, 122.

sacnllll το ΙΙI1Ι άποτελεί σύμπλεγμα, εν Φ ή μεσαία άιιιστειια γραιιμ1)

του Μ γενναται άπο του μέσου της έτέρας γραμ~ιης του ν. Τι') σύμπλεγμα τοίίτο

δεν σημειουται παρα Cagnat, Cotlrs c]'Epigrap]lie latille 3 σελ. 25.

5.
n

Αύτόθι. Άριθ. Εύρ.

296.

Άνω το κυμάτιον καΙ κάτω

Κυλινδρικος βωμ()ς εξ 1Jποκuάνου μαιιμάιιου.

μέρος της βάσεως άποκεκρουμένα. 'ΕπΙ της (ίνω

επιφανείας εν μέσφ ύπάρχει κυκλικη κοιλ6της. <Ύψος
γραμμ.

διάμετ. O,2~),ίΊψoς

0,44,

0,02 - 0,028.
<Ηράκλειτος

HPAKAEITOC
ΝΙΚΑΓΟΡΑ ΥΠΕΡ

Ν ΙΚ,{l,γ<Sρα ύπερ

Τ AC

τας ιω\'

ΤΩΝ
ΡΩΝ

rrPECBYTE

YΓlHAC

Λίαν άμελώς κεχαραγμένα γράμματα
Πιιεσβύτεροι
νας, εκλεγόμενοι

είναι γνωστοΙ

πρεσβυτέ

ρων ύγιήας.

tGJV

μετα Χριστον ρωμαϊκc;,ν χρόνων.

εν Αίγύπτφ κατα τούς πράΗους

μεταξύ τών μελών σωματείου πιιος διοίκησιν

μ.

XQ.

αιώ

αύτου cίποτελου

. μένου εκ διαφόρων πολιτών συνήθως όμοτέχνων, ο'ίτινες δια διαφόρους λόγους
συνεδέοντο προς άλλήλους (Πρβλ. Dittenberger, Snpplel\l. Ι σελ. (54). 'Εν δε
Τανάϊδι της μεσημβρινης l'ωσίας ύπηρχον τοιοίίτοι σύλλογοι κατα το πρώτον
ημισυ του γ' μ. Χρ. αιώνος, ο<ίτινες κατα

σελ.

209)

καΙ

Polancl (Gesc]l. cles GriecJl.

ZiebartJ, (Das
VeΓeίns\\'. σελ.

GΓίecJι.

Vereins\vesen

98) συνεδύαζον εν τφ
Latysc]le\v, Τanaϊs

αύτφ τον λατρευτικον προς τσν άγωνιστίκον σκοπόν. Πρβλ.
ΙΙ σελ.
τερον

246, 247, .ενθα: είσποιητοι
ij περι πρεσβυτέρους.

Άλλα καΙ κατα

άδελφοι σεβόμενοι {}εόν οΙ περι πρεσβύ.

τούς έλληνιστικούς χρόνους είναι γνωστοΙ πρεσGύτεQΟΙ.

Οοτοι 1]σαν σύστημα πολιτών προκεχωρηκότωνΤ11ν ήλικίαν ανδQες δηλαδή, ο<ίτι

νες άπετέλουν ϊδιον σώμα προc εκτέλεσιν διαφόιιων αύτών καΟηκόντων, έοιιτών,
γυμναστικών άσκήσεων, άγώνων κτλ. <Ως εν Περγάμφ

Atl,.

Μίιι ΧΧΙΧ

σελ.

άριθ.

7()4

152

άριθ.

1

στίχο

3/4. Dittenbergel" Or. Gr. Inscr.

στίχο

3

(1904)
8.

καΙ]

Βεβαίως προς τούς πρεσβυτέρους τούτους τών έλληνιστικών χρόνων δεν
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είναι όρθαν να σχετίσωμεν τΟ"υς l)μετέρους, μάλλον δε πιστεύομεν ση είναι ανα

λΟΥΟΙ πρ(')ς τους έκ 'l'ανά'ίδος γνωστούς είς τοϋτο δε συντρέχει και ό χρόνος
της έπιγQαφης, ιΊτις δια τα σχΎΊμα τι~n' γραμμάτων είς τας άρχας τοϋ τρίτου
μ. Χρ. αιωνος δύναται να τεθΏ. Οϋτω ό 'Ηρό.κλειτος άνέθηκε ταν βωμαν τοϋ
τον, έφ' ου κατα πάσαν πιθανότητα 'ίδρυτο έρμης τις έντεθειμένος έντας της
σωζομένης ανω κυκλικης κοιλότητος, ύπερ της ύγείας των προ'ίσταμένων αύτοϋ,
ύφ' οiiς διήνυσεν ίκαναν χρόνον. 'Εν έπιγραφΏ έκ Περγάμου

(1907)

σελ.

273/4

άQιθ.

10

στίχο

7 - 9)

(At]1.

Μίιι ΧΧΧΙΙ

βλέπομεν τιμώμενόν'ηνα διότι «έφρόν

τισε και των πρεσβυτέρων ... οπως i}εραπείας τυγχάνοντες κατα μηδεν

έμποδίζωνται των προς υγίειαν άνηκόντων». 'Εν δε ψηφίσματι έκ Μηθύ
μνης

(Paton 5()1)

στίχο

17/18)

λέγεται "i}υειν τη Άi}ην~ υπερ υγιείας και

σωτηρίας των συμφυλετων».

Τοιαϋται εύχαί, (1ν άντικείμενον 1Ίσαν άφηρημένα πράγματα, ούχι σπάνιαι
είναι κατα τους μεταγενεστέρους ίδί~ χρόνους. Πρβλ.

DittenbeI'geI', Sy1loge 2

"ριΟ.

777: ύπερ της δράσεως, άριθ. 771): υπερ της όλοκληρίας των ποδων
Sl1pp]elll. άριθ. 618: υπερ σωτηρίας και υγείας αυτοκράτορος...
Περι της δια τοϋ η γραφης τοϋ ει έν τφ ύγιήας, πρβλ. MeisteJ"]1ans - SC]1\\'y"eJ", GJ"al11nIatik 3 σελ. 47 έξ.
6. 'Εκ Μολί.f\ου (Μηθύμνης). Τμημα μαρμαρίνης πλακας έντετειχισμένον έπι
και

της άνατολικης πλευράς τοϋ τοίχου τοϋ κωδωνοστασίου της έκκλησίας Άγίας
Κυριακης. 'Ύψος

0,10, πλάτ. 0,41, ϋψος γραμμ. 0,02.
EIPAΤEY~AI~KA

είρατεύσαις κα(l

....

ΤΌί, γ' προ Χριστού αιώνος. ΕΙναι δυνατον να άναγνωσθfι καΙ

... ε ίρα
τευσαις κτλ. διότι κατ' ά.μφότερα άπαντg γραφόμενον τα ίερός. Πρβλ. Paton
117, 67 κτλ.

7. 'Εν τΏ αρχαιολογικΏ συλλογΏ Μυτιλήνης. Άριθ. Εύρ. 269. 'Ορθογώ
νιον βάθρον έκ κυανοϋ μαρμάρου με άκμας ανω και κάτω άποκεκρουμένας. 'Ι-Ι
κάτω έπιφάνεια φέρει αύλακώσεις έκ στηρίξεως ξυλίνων σανίδων. 'Ύψος
πλάτ.

0,41,

πάχ.

0,22,

ϋψος γραμμ.

0,20,

0,023.

ΙΩίϊυΜΠl1

Γνα)ίω Πομπ'fj

ΜΕΓΑΛΩΑΥ

ίω)

(ΡΑΤΟΡΙΤΩΣ

το]κράτορι τω

ο, ΗΡΙΙ<ΑΙΕΥΕΡ

ΓΕΤΑI<ΑII<ΤιΣΤΑ

Μεγάλω αύ
σ

'!'[τ]ηρι και εύερ
γέτα και κτίστα.

'Ο Πομπ1Υίος, ων φίλος τοϋ έπιφανοϋς πολίτου της Μυτιλήνης Θεοφάνους,
δστις συνέγραψε και την ίστορίαν τοϋ κατα Μιθραδάτου πολέμου τοϋ μεγάλου
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αύτού φίλου, ευεργέτησε πολλαχώς την πόλιν άποδώσας είς αύτην και την έλευ
θερίαν. Πρβλ. και CiC11OriLIS, Rol1I I111c1 Myti1e1le σελ.

6 - 7. 'Όθεν και μεγάλως

οΙ Μυτιληναίοι έτίμησαν αύτόν. ΣΦζονται δε και άλλαι έπιγραφαι όνομάζου
σαι αύτον σωτηρα και κτίστην. ΙΙρβλ. Patoll

IG ΧΙΙ' άριθ. 140-150.
8. Έν τίl άρχαιολογικΠ συλλΟΥίι Μυτιλήνης. Άριθ. Εύρ. 386. 'Ορθογώ

νιος πλαξ έξ ύποκυάνου μαρμάρου. ΕΙχεν άνω και κάτω έξέχον μικρΟν κυμά
τιον νύν άποκεκρουμένον.'Ύψος

0,25,

πλάτ.

0,32,

πάχ.

0,16,

ίίψος γραμμ.

0,018.

Άπετειχίσθη εκ τινος παραπήγματος εξωθι της βορείας πύλης τού φρουρίου

παρα τον λιμένα. 'ΙΙ έπιγραφη δυνανάγνωστος.
Ποτάμωνι Λεσ6ώνακτος

ποΤ ΑΜΩΝΙΛΕΣΒΩΝΑΚΤΟΣ

τω ευεργέτα καί σώτηρι καί

ΓΩΕΥΕΡΓΕΤΑΚΑΙΣΩΤΗΡΙΚΑΙ

κτίστα τας πόλιος.

Κ ΤΙΣΤΑ Τ ΑΣΠΟΛΙΟΣ

Όμοίας έπιγραφας βλέπε παρα
γεωργίου Άρχ. Έφημ.

19 Ι 3

Περι ΙΙοτάμωνος πρβλ

Αυτόθι. Άριθ. Εύρ.

9.

Cic1loril1s, Rol1I IIt1c1 Myti1e1le σελ 62 έξ.
Χαμηλη όρθογώνιος βάσις έκ κυανού μαρμά

241.

ρου δεξια άποκεκρουμένl). 'Ύψος

0,018.

Patoll ενθ' άν. άριθ. 159-162 καί Παπα

σελ 223α.

0,128,

πλάτ.

0,335,

πάχ. Ο,(ϊ45,ϋψος γραμμ.

Έπι της άνω έπιφανείας φέρει τετράγωνον κοιλότητα συνδέσμου και ('ιχε

τευτικον προς αύτην αύλακα.
ΣΩΤΑΣ) ΜΝΑΣ

Σώτας (Σώτα), Μ νασ(έας ..

ΔΙΚΑΙΟΣ ΠοΤΑΜ

Δίκαιος ΠοτάμΙωνος

ΣΤΡΟΤΑΓ

στρόταγ(οι

.
.

Σώτας έκ τού Σωτάδης.
Δίκαιος άναφέρεται πατηρ ενος τών πρεσβευτών τών άπεσταλμένων τών

Μυτιληναίων δπως διαπραγματευθώσι προς τον αύτοκράτορα Όκτάβιον. Πρβλ.

Patoll ενθ' άν. 3Βα σελ. 4.

10,

Αύτόθι. Άριθ. Εύρετ.

259.

Μικρα έπιτύμβιος στιιλη έκ φαιqύ μαρμά

ρου άνω άπεστρογγυλωμένη, κάτω δε άποκεκρουμένη. 'Ύψος
πάχ.

0,074,

ϋψος γραμμ.
ΔΡοΜηΝ

0,015.

0,42,

πλάτ.

0,21,

Φέρει άνω την έπιγραφην

ΑΠΟΛΛΩΝΙη

Δρόμων Άπολλωνίω

Γράμματα Α, Μ. Ο, ~.
ΙΙαρεδόθη είς την συλλογην ύπο τού ύποδηματοποιούΔημ. Χαδούλη, δστις
πιθανώτατα εύρεν αύτην παρα το κτημά του κατα την άγίαν Κυριακην πρΟς Δ.

της πόλεως, ενθα ύπηρχε πύλη τού τείχους της πόλεως ΜυτιλΥινης άγουσα προς
το έσωτερικον της ΥΥισου. Έκεί εύρέθησαν ύπο τού αύτού και μεγάλοι λίθοι
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θεμελίων, φέροντες μάλιστα και μεγάλα χονδρικως δι' έπικρούσεως χαραχθέντα
λιθοξόων γρά.μματα Π. Α κτλ και προερχόμενοι κατα. πασαν πιθανότητα έκ της

τοποθετουμένης έκεί μεγάλης πύλης, δι' 1')ς και κατα τους άρχαίους χρόνους

1i

Μυτιλήνη συνεκοινώνει προς το έσωτερικον και μέχρι προ όλίγων ετι έτων πριν
κατασκευασθη

1i νέα προς Γέραν και Καλλον1Ίν όδός. ΠρΟλ. Ko!de\l'e)', Antike
de!' Inse! Lesbos σελ 4.
Αυτόθεν προσ{ρχεται και 1i έπι της έκεί έκκλησίας της ά.γίας Κυριακης έπι
γραφ1Ί Παπαγεωργίου Νέα 'Ε μέρα άριθ. 1738 της 21 Άπριλίου 1909 ά.ριθ. 5.
ΒallΓeste

Φαίνεται δτι εξω της πύλης ταύτης ύπηρχεν ά.ρχαία Υεκρόπολις.
Κατα. το σχημα των γραμμάτων
π. Χρ. αίiί)νoς, ώς και

1i

1i

έπιγραφ1Ί

ά.νά.γεται είς τα μέσα τού γ

άμέσως κατωτέρω.

11. Αυτόθι. Άριθ. Εύρετ. 383. Μικρα έπιτύμοιος στήλη έκ φαιού μαρμά.
ρου ανω άπεστρογγυλωμένη.'Ύψος

0,045,

υψος γραμμ.

πείας έν

0,345,

πλάτ. ανω

Ευρέθη παρα. το

0,01.

0,105

και κάτω

0,17,

πάχ.

παρεκκλ11σιον της άγίας Ευπρε

't<j? κηι ματι κ. Γεωργίου Ξ. Γκορτζιώτου παρα. ηΊν Ν εάπολιν προς

Ν. της Μυτιλήνης.

ΦΙΛΗΣΙΣΙΣ

Φίλησις

ΜΑ ΤΡοΦI\ΕΙΑ

ΛΙατρόφλεια

Μετα το τέλος τού ονόματος Φίλησις ησαν κεχαραγμένα και τα γράμματα

ΙΣ κατα παλαιογραφικον

Μ.θος, άλλ' .επειτα άπεξέσθησαν χωρις να έξαλειφθ(ο

σιν έντελως, διότι διακρίνοντu:ι είσέτι σαφως τα 'ίχνη των.
Φίλησις δεν άπαντg
σιος

CIA

Ι

449

και ΙΙ,

ίίνομα Ματρόφλης

27,

άλλαχού,

σσον γνωρίζω.

Φιλησία δε έλέγετο

(= Ματροφλης) δεν

Έν

84, 92, 96, 294, 504

στίχο

εχομεν Φιλ11
το δε

γνωρίζω άλλαχόθεν.

Έπιθετικα πατρωνυμικα έν Λέσocρ πολλα γνωστα.
όμοίως,

Άθ11ναις

γυν1Ί τού Ξενοφωντος.

1i

5, 535

(Patoll, 74

σπορά.δην,

81

κτλ). Κατα. τ(ι σχημα. των γραμμάτων

1]'.έπιγραφ1Ί άν11κει είς τα μέσα περίπου τού γ' π. Χρ. αίωνος, καθόσον το σ δεν
ελαοεν είσέτι έντελως τετρά.γωνον μορφ11ν, το α εχει ευθείαν ηΊν μεσαίαν γραμ

μ1Ίν και το ο είναι άκόμη μικρότερον των λοιπων γραμμά.των. Οϋτω δε τίθε
ται μεταξυ τού περι τiί)ν τυρά.ννων ψηφίσματος της Έρέσου

(Paton 526) και
15) δηλ. μεταξυ 302 - 220 π. Χρ.
Πρβλ. ΡίstΟΓίlls, ΒeίtΓage ΖΙΙΓ (~escl1ic!1te voll Lesbos σελ 136.
12. Αυτόθι. Άριθ. Εύρετ. 339. Έκ Μόριας, χωρίου πρ(ις Β. της Μυτιλ11

της συνθήκης Μυτιληναίων και Αίτωλων (Patoll

νης μίαν ωραν άπέχοντος αύτης. ΤΟ δεξιον ανω τμημα έπιτυμοίου στήλης μετ
άετώματος έκ λευκού μαρμάρου. 'Ύψος
γραμμ.

0,013.

0,125,

πλά.τ.

ΔΗΣ

δης

ΟΣ

ος
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0,10,

πάχ.

0,055,

υψος

Ι ιι

Λέσβου έπιγραφαί

Τοϋ γ' π. Χρ. αιωνος,

13.

Αυτόθι. Άριθ. Εύρετ.

'Εκ τοϋ χωρίου Πάνω Χάλκια προς Ν. της

310.

Μυτιλήνης. ΤΟ δεξιον τμημα έπιτυμβίου στήλης μετ' άετώματος έκ κυανοφαίου
μαρμάρου. 'Ύψος

0,10,

πλάτ.

0,08,

πάχ.

0,05,

ϋψος γραμμ.

. . . ιΚ"ιίδα

ΙΚΥΔΑ

χαϊρ]ε

Τοϋ γ' π. Χ. αιωνος.

14.

0,015.

Αυτόθι. Άριθ. Εύρετ.

'Ορθογώνιος πλαξ έξ ύποκυάνου μαρμάρου

246.

δεξια άποκεκρουμένη, κάτω δε λοξώς άποτετμημένη. 'Ύψος
πάχ.

0,24,

ϋψος γραμμ.

0,018 - 0,02.

0,215,

πλάτ.

0,41,

Φέρει έμπρος μέρος έπιγράμματος:
την άρετης μεδέου[σαν

ΤΗΝΑΡΕΤΗΣΜΕΔΕΟΥ
ΑΙΔΟΙΜΕΙΛΙΧΙΗΝ

Ε ΙΔΟΣΊΣΗΧΑΡΙΤ

αιδοι μειλιχίην

...

εΙδος 'ίση χάριτ[ι

ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΥ

γαστρός του

....

'ΕπΙ δε της άριστεράς στενης πλευράς, ητις εΙναι κάτωθεν άποκεκρουμένη

φέρει έντος στεφάνου έλαίας η δάφνης:
ΟΔΑΜΟΣ
\ΑΝΙΑΝ
ΟΛΑΝ
Ι

Λάνιος πρβλ.

15.

δ

δάμος

Λανίαν

..
ο

ολαν

•••

ι

360. Ρωμα'ίκών χρόνων.
234. Το άριστερον ημισυ έπιτυμβίου τιρω'ίκοϋ
μαρμάρου. 'Ύψος 0,35, πλάτ. 0,21, πάχ. 0,09, ϋψος γραμμ.

Pato\l 88,12

καΙ

Αυτόθι. Άριθ. Εύρετ.

άναγλύφου έκ φαιοϋ

0,015 - 0,02.

Σώζεται το όπίσω η μισυ 'ίππου προς δεξιά, έπ' αυτοϋ δε άνηρ

ίππεύων, έν μέρει μόνον διατηρούμενος, Ή κεφαλη τοϋ 'ίππου έφθαρμένη. ·Οπι
σθεν αυτών, δηλ, άριστερα παρα την παραστάδα τοϋ άναγλύφου 'ίσταται έρμα'ίκη
στήλη έπΙ όρθογωνίου βάθρου εχουσα δύο τετραγώνους έξοχας ώς βραχίονας.
Ή κεφαλη αυτης έφθαρμένη. Κάτω έπΙ τοϋ πλαισίου ή έπιγραφή:
ΓΛΥΚΩΝ Α

Γλίοκων Ά

ΑΙΓΡΑΝΙΟ

κ]αι

...
..

Γράνιο(ς

'Ελήφθη εκ τινος οΙκίας τοϋ φρουρίου, ;ενθα τοποθετημένη εν τινι κόγΧΗ
έλατρεύετο ώς εΙκόνισμα τοϋ άγ. Γεωργίου καιομένης προ αυτοϋ λυχνίας καΙ
άναπτομένων κηρίων, α>ν λείψανα φαίνονται έπΙ τοϋ μαρμάρου.
ΤΟ άνάγλυφον μετα της έπιγραφης εΙναι ρωμα'ίκών χρόνων καΙ άνήκει εΙς
τον γνωστον τύπον τοϋ μεθ' 'ίππου ήρω'ίκοϋ άναγλύφου. 'Ο άριστερα παρα την
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παραστάδα είκονιζόμενος Έρμης πολλάκις άπαντq. επι ομοίων άναγλύφων και
είναι έπιτύμβιον σημα (Πρβλ. Ρίιι1Ί!,
Γe1iefs εν ]a]IΓ]).

des

ΑΓcΙ1.

Das Βeί,veΓk anf den ostgl'iec11isc11en
Instit. 1904 σελ. 84).

GΓab

τα ονόματα Γλύκων και Γράνιος και εν αλλαις Λεσβιακαις έπιγραφαΙς.

16.

Αύτόθι. Άριθ. εύρετ.

'Ορθογώνιος σΤ11λη κυανοφαίου μαρμάρου

314.

άποκεκρουμένη ανω και κάτω και διερρηγμένη λοξως ανω άριστερά. 'Ύψος

0,71,
0,185, ϋψος γραμμ. 0,025. Άριστερα και δεξια Τι επιφάνεια είναι
βαθύτερον (0,02) άπεξεσμένη, κατα το μέσον τού ϋψους εχει εξέχοντα ορθο
γώνιον κανόνα όριζόντιον (ϋψος 0,10, πλάτ. 0,23, πάχ. 0,01). εφ' 0-0 εξακολου
θεί 1i άπ(, της κορυφης άρχομένη επιγραφl1:

πλάτ.

0,39,

πάχ.

v

αι

...

ο

ΝΙΓΕΡ

Νίγερ

ΖΩΝΚΑΙΦ

ζω,· και φ[ρο
νων έαυτ[ώ

ΝΩΝΕΑΥΤ

5

ΚΑΤΕΣΚΕ

κατεσκε[ύ-

ΑΣΕΝΤΟΜ

ασε"

MEIONKAIC

μείον

ΑΝΑΥΤΟΣΘΕ

ά" αυτος θε-

~

το

μ[νη

καΙ

ε

. . ....

ΕΙΝΑΙΔΕ:ΤΕ

ΝΩΑΝΘΕ

ειναι

10

.

.

δε

τε

.

"ωανθε ι .

Οί 9 0 ς και 10 0 ς στίχοι δυσδιάγνωστοι.

17. Ση]λη επιτύμβιος μετ' άετώματος εκ φαιού μαρμάρου πανταχόθεν άπο
0,20, πλάτ. 0,24, ϋψος γραμμ.. 0,012. Είναι εντετειχισμένη εκ

κεκρουμένη. 'Ύψος

τού δυτικού τοίχου τού εξωκκλησίου άγίου Κωνσταντίνου εν τύ πεΡιοχύ Γέρας
1iμίσειαν ωραν δυτικως της θέσεως Χαλακές.
ΣΙ. ΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣ

νίκη

Άφροδισ[ίου,

Περικλi'ι ΖΨ'ιδ[ος,

,ΕΡΙΚΛΗ ΖΗΝΙΔ

χαίρετε.

ΧΑΙΡΕΤΕ

Των μετα Χριστ()ν ρωμα'ίκων χρόνων.

18.

Αύτόθι. Άριθ. Εύρετ.

382.

'Ορθογώνιος σΤ11λη φαιού μαρμάρου εχουσα

ανω εξέχουσαν κορωνίδα δΙ11κουσαν κατα τας τρείς πλευράς. Κάτω εχει εξέχον
πόδιον άποκεκρουμένον κατα τας πλαγίας πλευρ<ί.ς. 'Ύψος

0,30, ϋψος γραμμ. 0,02 - 0,025 με ίσχυρους άκρέμονας.
ΑΣΚΛΑ ΔΙΟΝΥ
ΣΙΟΥ

ΧΡΗΣ-Ε

ΧΑΙΡΕ

Άσκλα Διονυ
σίου

χρηστέ,

χαίρε.
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1,10,

πλάτ.

0,28,

πάχ.

113

Λέσβου iJιΙΥQαφαl

'Ι-Ι γραφη άμελής.

Ύπο την έπιγραφην ύπάρχει έσκαμμένη ορθογώνιος άβαθης κοιλότης (ϋψος

0,30,

πλιίτ.

0,20,

πάχ.

0,013)

προς γραφην ίσως είκόνος

fl

προς ενθεσιν γραπτης.

Εύρέθη παρα την θύραν βυρσοδεψείου τινος προς Β. καΙ εξω της Μυτιλήνης.
Άσκλας κατα σύντμησιν έκ τού Άσκληπιάδης. Πρβλ. Becl1tel- Fick, Die
Griecl1. PerS0l1el1l1a111el1 σελ. 30. Το ονομα καΙ έν έπιγραφϊl Περγάμου At11.
Μίιι ΧΧΧΙΙΙ (1908) σελ. 399. Στήλ. ΙΙ στίχο 9.
'"Ομοια Έπαφρας Patol1 402, Papageorgil1 Ul1edierte 111sc1Jr. VOl1 ΜΥιί.
lel1e σελ. 8 άριθ. 18. Έλπιδας (Έλπιδοφόρος) κατ' άνάγνωσιν WiII1eIIIl, Beitriige Zl1r Griecl1. Inscl1r. σελ. 321 κτλ.
Άρι-ι.. 19. Έκ Μόριας. ΤΟ δεξιον τμημα μαρμαρίνης πλακος έχούσης έξέχον πλαίσιον. Ύψος 0,29, πλάτ. 0,15, πάχ. 0,05, ϋψος γραμμ. 0,034.

:

Λ Λ Α

\

Η

Γεμ{;)]έλλα

. _.

) Ε Ν Ε
Ι Ρ Ε

Άρι-ι..

λη

παρ(;»~ένε
χα];Ρε.

20. Μυτιλήνη. "Ορθογώνιος στήλη φαιού μαρμάρου με πλατυ λείον

έπίκρανον. ΕΙναι έντετειχισμένη ώς βαθμΙς εΙς μικραν λιθίνην κλίμακα της Πανα

γίας Άκλειδιού
καφενείον. Ύψος

την dγουσαν έκ της πλατείας

0,89,

πλάτ.

0,245,

πάχ.

0,22.

ΜΑΚΑΡΙΑ
ΗΡΑΙΣΧΟΥ

της έκκλησίας προς το κάτωθι
ΊσχυροΙ άκρέμονες.

Μακαρία

'HQatoxou

ΧΡΗΣΤΗ

Χρηστη

ΧΑΙΡΕ

Χα;Ρε.

21. Έν ήi άρχαιολογικίΊ συλλογίΊ Μυτιλήνης. Άριθ. Εύρ. 387. "Ορθογώ.
0,45, πλάτ. 0,22, πάχ. 0,18, ϋψος γραμμ.

νιος πλαξ έκ φαιού άσβεστολίθου.Ύψος

0,05.

Ήτο έκτισμένη έπΙ της δδού έξω της μεσαίας πύλης τού φρουρίου, ενθα

διχοτομείται η όδΟς προς τον βόρειον λιμένα καΙ προς την Νομαρχίαν, παρα
την βορείαν πλευραν της έκεί οίκίας.
ορο:ε

Όρος

Κατα το σχημα των γραμμάτων η έπιγραφη δύναται να άναχθίΊ μέχρι της
δ' έκατονταετηρίδος Π. Χρ.

22.

Μανταμάδος. μΕξω της οΙκίας Άποστόλου

Χατζη Ραφαηλ άριστερα

της θύρας έκτάδην κείμενος ορθογώνιος λίθος (σιδερ6πετρα) λήγων κάτω εΙς
όΞU καΙ χονδρικως κατειργασμένος. Ύψος
γραμμ.

0,81, πλάτ. 0,28, πάχ. 0,205, ϋψος

0,075- 0,11.

ΑΡΧΑlOΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΊΊΟΝ

1920 - 21
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'Άνω βαθέως κεχαραγμένα δι' ανωμάλου έπικρούσεως έπι λειοτέρας έπι
φανείας τα γράμματα:

ΟΡ ι
ο:ε

τα άκρα τών γραμμάτων εΙναι ολίγον παχύτερα.
Πρόκειται περί λίθου, δστις έχρηιJίμευεν ώς δρος: οριος (λίθος), αν και ή
χρησις δέν μοι εΙναι άλλοθεν γνωστή.

Κατα το σχημα τών γραμμάτων ή έπιγραφη άνήκει είς τα τέλη της δ'
π. Χρ. έκατονταετηρίδος.
Δ ι ο ρ'6'ώ σε ις.

1,

Είς

Paton IG

ΧΙΙ.• άριθ.

357.

την έπιγραφην ταύτην έντετειχισμένην άλλοτε έν Μόρι/!, νυν δε άποκει
μένην έν τfι άρχαιoλoγικjΊ συλλoγfι Μυτιλήνης ύπ' άριθ. Εύρετ.

345

δ

Paton

άνέγνωοεν: Πυλάδη Ι Μάτριος χαίρε. Έπι του λίθου δμως άναγινώσκεται, ώς
πρώτος ορθώς παρετήρησεν δ έπιμελητης άρχαιοτήτων κ. Εύστρ. Παρασκευαί
δης: Π υλάδη Ααο Ι δάμαντος, χαίρε.
οα Πυλάδης ούτος, δν δ δημος Μυτιληναίων εθαψε, εΙναι έκείνος, δν δαύτος
δημος έτίμησε ζώντα «άρέτας ενεκα και εύνοίας τας είς αυτον»

Paton, 221.
2. Papageorgin, U nedierte Insclιriften von Mytilene σελ. 7 άριθ. 17. ΕΙναι
φανερον δτι έν στίχο 1 άντί Άσκληπίω? Δί[η]ς άναγνωστέον το έπι του λίθου
Άσκληπιάδο[υ].
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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εΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΔΕΛ ΤΙΟΥ

ΤΟΥ

1920 - 21

EIH. 1 = ιIeI8-. 1. Έπι-rvμβιον έξ "Α8-η ... ώ ...

Α'

APXAIOΛOΓlKH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΩΝ

'Εν Άδήναις, την 17 Μιγούστου 1920 κα
τεσχέθησαν ίιπσ της άστυνομικης Άρχης εντολη
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της Άρχαιολ. 'Εφορείας Άττικης εν τη επι της
δδοϋ Άδριανοϋ &ριθ. 82 o!κί~ πρώην Μπουρ
νια, νϋν δε Γεωργ. Παναγιωτούρου, παντοπώ
λου, τα κάτωθι άρχαία, ατινα καί κατετέθησαν
μεν επί τινα χρόνον προσωρινώς ~ν τφ «~Άδρια-
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Παράeτημα τού ΆρχαιολΟΥικού Δελτίου

νεί<!Η καλουμέν<f> τετραγώ"φ επί της όδοϋ Αίό
λου, οπου πρό τριακονταετίας εκειτο ή Παλαιά
τών Άθ'lνών Άγορά, εσχάτως δ' ετοποθετήθη
σαν έντος τού θησείου. τα. νέα ταύτα προσκτή
ματα τεσσαράκοντα καΙ Ε,ι το\' αριθμσν της ,iμε
τέρας άρχαιολογικης ύπηρεσίας

1920 -;21

τηρήθησαν επι χιλΙΕτηρίδα! τα δύο ταϋτα ανά
γλυφα αποτελοϋσιν οίονεί τους δύο πόλους της
έλληνικης Τέχνης.
Άeι~. 2 (ΕΙκ. 2). ΊΌ ανω τμημα στήλης
επιτυμ6ίαςι &ποληγον είς ακρωτήριον μετ" &να-

είσι τα πλείστα

μαρμάρινα γλυπτά, τινα δε καΙ επιγραφαί. Πάντα
δ~ Όμως δεινως 11κρωτηριασμέ"α καΙ κατα το
πλείστο" ουχι μεγάλης αξίας.
Άρι~. 1 (Είκ. 1). Έπιτύμβιον QνάΥλvφον
"α'ίδιόσχημο" μετα στρογγύλης ασπίδος ε"τος
τοϋ

άετώματος. 'Έπ~ αύτοϋ

παρίστανται

ά",ηρ

καί γυ"ή, σύζυγοι βεΒαίως, σρθίως πλησίο" αλ-

,.
Ε/κ.

2 =

ά-eιiJ.,

2.

Έπι~vμβιο'J' Ανσιάδου.

λήλων ίστάμενοι καΙ εξ γΗ' ό μεν άνηρ άριστε
ράθε\' είνΕ περιειλιγμένος καθ' σλον το σώμα
έντος τού 'ίματίου, ή δε γυ\'η δE~ιόθε\' αύτοϋ,
φέρει ποδήρη Εζωσμένον έ\· τφ μέσCΡ χιτώναι
περιΒάlJ.ει δε στοργικώς δια της δεξιας αυτης
χειρός τόν αυχένα και δεξιόν a)μον τοϋ συζύ
γου της. ΤΟ μάρμαρο" είνε λίαν εφθαρμέ"ον
και μελανόχρουν έκ κηλίδωνι 'ίχνος δε έπιγρα
φης ούδαμού σώζεται. Ή τέχνη τού α"αγλύφου
είνε ύστέρων ρωμα·ίκών χρόνων μετριωτάτη.
'Ύψους 102,<>, πλάτ. 0.44, πάχ. 0,12.
'Άξιον σημειώσεως είνε οτι ή οίκεία αϋτη
και στοργική χειρονομία τών δύο προσώπων
άπαντ(! σχεδόν όμοία επι τοϋ γνωστοϋ άρχα"ί
κοϋ αναγλύφου τού Κιτύλου και Δέρμυος εν
τφ Έθν. Μουσεί", (αριθ. 56) τού 7 ου αΙώνος
π.

Χ.

'ξ"δ'
ε
ου απο εικνυται

,'"
οι

ποσον

τυποι

3 =

άρι-lJ..

3.

Έπιτύμβιοl'

AeLl'LOV.

γλύφων &"θεμίων επι έλίκων. Κάτωθεν τούτου
,

φερεται

e

η

,

~

επιγραφη:

ΛΥΣΙΑΔΗΣ
χΙΩΝΟΣ

l!ιι;ΛΩΠ

ΕΚΗΘΕΝ

ϋψους 0,:'>6, πλάτ. 0,36, πάχ. 0,14.
'AeL~. 3 (Είκ. 3). Στήλη tπιτvμβία εκ
μαρμάρου
μελανοχρόου,
'Πιθα"ώς
ύμηττείου ι
ανευ ακρωτηρίου ανωθεν l φέρουσα δε μόνον
τό ονομα
ΔΕΙΝΙΑΣ

Τ
ουτοι

ίΊσαν προσφιλείς και μεθ~ όποίας εύλαβείας διε-
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Είκ.

ϋψους

0,75,

πλάτ.

0,40,

πάχ.

0,11.

Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1920~-

Άeι{l>. 4. ΈΠΙΥeαφη έπ! πλακος μαeμαe[vης μετα ψηφίων βυζαντινού τρόπου καί
λίαν επιμελως κεχαραγμένη. Αυτη διατεταγμένη
πυραμιδοειδ<i",ς εχει ώς εξης: (ΕΙκ. 4).

.

ΗΔΕΜΡΟΠΟΛIΣΔIΑΣΠΙ;ΔΗΣκε
ΚΟΣΜΗΤΑΙΚΑΙΔΑΠΑΝΗCΤΟΥΠΑΝΙΕΡΩΤΑ T~

ΚΑΙ ΘΕΟΠΡΟΒΛΗΤΟΥ Μ ΡΟΠΟΛΙ ΤΟΥ Π ΡΩΗΝ ΔΡΥς-ΡΑC
ΤΟΓΕΝΥΝΕΧΟΝ ΑΘΗ ΝΩΝ

nOIMENOCT€KA ι Π ΡΟΣΤA~
(ΤΙ;ΚΥΚΥ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑIOYMN ΗΜ HCA ΥΤΟΥ Ε ΝΕκεΝΑΘΑΝΑ ΤΟΥ

(ΑΨΞΖ

"Η επιγραφη αϋτη εχει "ίδη πρό πολλού δη
μοσιευθη, πρό διετίας δε περίπου την άνεδημο-

Είκ.

4 =

άeι{f.

4.

Ι

21

17

Έλεv{l>εe[οv, τού άκρlϋέσ.ερον της «ΙΙαναγίας
Γοργοεπηκόου» καλουμέ\'ου ποτέ, δστις άνη
γέρθη κατα τόν ΙΑ'
ΙΒ 'αιωνα. "Ι δε καί τα
αυτόθι εν σελ. 278 καί έξης. Περί δε τού πολυ
παθούς Μητροπολίτου Βαρθολομαίου γράφει
διεξοδικως ό πατήρ μου εν τόμcρ Β' σελ. 27R
της 'Ιστορίας του.
της επιγραφης ταύτης το με,· μηκος είνε
0,93, το ϋψος 0,31 καί το πάχος 0,15.

11

Άeι{l>. 5 (ΕΙκ. 5, Ι). Άπότμημα dva{l>ηo
μα<ικης οτήλης. 'Ελλείπει εκ ταύτης το α"ω
τμημα ώς και το άριστερον κάτωθεν μετα της
βάσεως. Καί ανωθεν μεν εντος στεφάνου μετι,

Έ:n:ιreαφη Μητeο:n:ολίΤΟ1J Ά8-ηνών Βαe-θολομαίΟ1J.

σίευσεν ό Δημ. Καμπούρογλους εν τη «'Εστί",»
γράφων περί Κα{l>ολικοϋ, περί τού καθεδρικού
δηλ. ναού τών μεσαιωνικών και τουρκοκρατου
μένων ~Aθηνών. Πιθα\'ώτατα τούτο εκειτο
κατα ταυ; τελευταίους αιώνας εν 11 θέσει και 1cI
σημερινη Μητρόπολις περίπου. "Ο αείμνηστος
πατήρ μου εν τίii Α' τόμcρ της "Ιστορίας αυτού
των Άθηνων επί τουρκοκρατίας εν σελίδι 273
περιλαμβάνει τα περί Κα{l>ολικοiJ ώς ΆΥ[ου
Παντελεήμονος, διότι εΙς αυτον μετεφέρθη ό
'&ρχιερατικος θρόνος εκ του παρα το CΩρολόγιον
τού Κυρρήστου ναού, οστις προ της είσβο),ης
των Τούρκων εΙς Άθήνας εχρησίμευεν ώς κα
θεδρικός. "Ο Υαος τού Άγίου Παντελεήμονος
εκειτο εν τη νυν πλατείg Δημοπρατηρίου. Φαί·
νεται δε οτι εΙς την Μητρόπολιν περιελσμβά.
νετο καί όλόκληρος ή σημερινη όμώνυμος πλα
τεία μετα του χαριεστάτου να'ίδρίου του ΆγΙου
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ταινίας παρίσταται εν κατατομίι προς τα δεξια
ατενίζων πωγωνοφόρος άνήρ, ου ελλείπει το
ανω Ίίμισυ της κεφαλης, σώζεται δε μόνον άπΛ
του μέσου της ρινος άποκεκρουσμένης μέχρι του
τέρματος τού στήθους. Κάτωθεν δε τού στεφά.
νου μετα της είρημένης άναγλύφου προτομης
φέρεται εν διπλοίς στίχοις επιγραφη εχουσα (Τ.δε:
(άριστερόθεν τού στεφάνου)
ΑΚΤΗ

(κάτωθεν).
Ι Ε Υ Σ
ΕΥΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΗΕ
ΔΙΟΔΟΤΟΣΑΠ
ΚΤΗΤΟΣ0ΕΟΦΙΛ

Τ Ι Ε Υ Σ

ΥΙΙιΊΣ

Α Σ Κ Λ

I1

Π Ι Α Δ Η Σ

.:.

Α0ΗΝΑΓΟΡΑΣΟΙ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣΚΑΙ

"εΥΚIΟΣΛΕΥΚΙΟ\
ΧΑΡΗΣΧΑΡΗΤΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ

Ποράρτημα του

118

Αρχαιολογικού Δελτίου

·Αe,-θ. 6 (ΕΙκ. 0,2). Άπότμημα έτέρας άνα.
θη"αrικης στήλης, ~φ' ής φέρονται πλείστα όνό
"ατα αναθετών, ,ον πολλά εΙσιν ηδη ~ίτηλα:

1920.21

ΑΡΙ[ΤΟΤΕΛΗ[)

ΘΕΜΙ[ΤΙΟ[

[α/ΚΡΑΤΗ[ ΜΑρκογ

ΑΜΦΙΑΡΑΤΟC

ΑΦΡΟΔΙ[ΙΟ[

ΕΠΙΚΤΗΤΟ[

Μογ[ΑΙΟ[

ΕΙ[ΟΔοτογ

ΟΛγΜΠΟ[ ΠΡΟ[ΔΕΙΚΤΟ[

ΕΙ[ΙΔΟΤΟ[
Ε

•.•.

Ι

....

Εγτ

ΘΕΟ

ΙΗΜΙΑΝΟC eveΑΠICΤΟΥ

..
..

'Αe,-θ. 7 (Είκ. 6). Άπ6ψημα μαeμαeΙ
νOtι lπ"tιμβΙotι dvαΥλvφοtι ναϊδιοσχήμου, εφ'

ΔΙΟΝ

Ια/[ΙΠ

A1P

ΕγΜΟ

ΕγφροαΝΟ[

..

γΓΕΙΝ

ΛΕΟΝΤιΔΟC
ΦΙΛΟΚΡΑΤΗΙ::: .:>FI-MNr:!.
r ΑΙΟ[ΔΙΟΝγ[ιογ

ΤΡΟΦΙΜΟ[

.

Ια/

Ια/[ΙΜο[πγ

ΕγΜ

Ια/[ΙΜΟ[

[α/ΚΡΑΤΗ[ΑΒΑ

ΘΕΟΔα/ΡΟ[

ΦΙΛΟΚΡΑΤΗ[

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟCΠ
ΧΡΗ[ΤΙΩΝ

ΔΗΜΗτριογ

[ΤΑΙΙ[

ΙΔοτογ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟC
[ΕΜΝΟ[

ΑΔΟΥ

[ΤΡΑ

ΑΛΕΞΑΝΔρογ

ΕΥΓΡΑΜΜΟΙ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΔα/ΡΟ[

ΑΙΑΝΤ ..
..

ΠΑΛΑΙΜΟΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗ[

ΕγτγΧΙΑ[ ΘΕΟΔα/ΡΟ[
ΕγΜΕΝΗ[ )

ΕγτγΧΙΔΗ[ [α/ΤΗΡΙΑΔΗ[

ΑΙΛΕ

ΘΕΟΠΟΜΙΤΟ[ :α/τογ

ΕγΗΜΕΡΟ[)

ΑΛFΞΑΝΔΡΟ[ ΦΑ γ[ΤΕΙΝογ

ΑΝΤιοχΙΔΟC

ΧΡΙ[ΤΟ[
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ου εΙκονίζεται γυνη πεπλοφόρος ~στραμμένη
πρός τα δεξια καί παρ' αi'ιτην πιθανόν καθη
μένη Ιτέρα γυνη Τι άνηρ πωγωνοφόρος ού σώ
ζεται μόνον ή κεφαλη καί αϋτη κατα τό κάτω
ημισυ άποκεκρουσμένη. "Υψος 0,04, πλάτ. 0,20,
πάχ. 0,13.
'Α.e,-θ. 8 (ΕΙκ. 7). Άn6tμημα deχ"εκtΟ
",κοθ μlλotι, μετα γλυφών. "Ανωθεν σειρα
Φών, Ιπί της προσόψεως ακανθα και κάτωθεν
~ν τψ μέσφ σειρα φύλλων λογχοειδών μηκος
0,42, πλάτος 0,19, ϋψος 0,13.
'Α.e,-θ. 9 (ΕΙκ. 8). Κεφαλ7ι ytινα,κo, μαe
μαeΙvη κισσοστεφής, καλλίστης τέχνης πλην δει
νώς ~φθαρμένη. Κατα πα σαν πιθανότητα ή κε
φαλη αϋτη ανάγεται εις τόν Ε' αίώνα. Ή δλη
διάπλασις ταύτης φαίνεται αρίστη, ϋψος 0,30.

Παράρτημα τον Άρχαιολογικον Δελτίου

Άρ'iJ.. 10. Κιον6κρανονκορινiJ.ιακQνμαρ
μάρινον μετα διπλης σειράς ακάνθης. 'Ύψος
0,24, <'ίνωθεν ή πλίνθος πλάτ. 0,27.

1920 - 21

ι

.

19

~Eντoς του τριγωνικού άετώματος άσπις μετ~
όμφαλου, κάτι:gθεν τούτου εις τέσσαρας στίχους
{ι έξης επιγραφή:
ΑΡΕΣΚΟΥΣΑΜΗΤΡΟΔΩΡ
ΜΙΛΗΣΙΑ

IΟΥΛIΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΦΥΛΑΣΙΟΥ

ΓΥΝΗ

Κάτωθεν δε εντος άψιδωτης πύλης μετα παρα
στάδων: γυνη πεπλοφόρος μέχρ ι της οσφύος
σωζομένη, ,ναντι δε ταύτης προς ταριστερα
έτέρα μορφή, 1Ίς σώζεται μό\'ον το ανω τμημα
της κεφαλη;, ϋψος 0,50, πλάτ. 0,29, πάχ. 0,09.
Άρ,iJ.. 14. Κιονlσκος tΠLtύμβ,ος μετα δα
κτυλοειδοϋς ανωθεν γλυφης, κάτωθεν της όποίας
αί λέξεις:
Ν

Α

Ι

Δ

Α

ΕΙκ.

Άρ,iJ..

6

11.

= det{f-.

7.

'Επιτύμβιον.

ΈπιτυμβΙα στήλη μαρμαρΙνη

tνεπlγραφoς :
ΟΛΥΜΠΙΟΔΩΡΟΣ
ΚΤΗΣΙΚΛΕΟΥΣ
ΠΟΤΑΜΙΟΣ

ϋψος 0,62, διάμ.0,16. Περι τον λαιμον ανωθεν
φέρει δακτυλοειδες κόσμημα, λίαν σύνηθες εις
επιτυμβίους στήλας.

Άρ,iJ.. 12. Άπ6ψημα μαρμαρΙνης κεφα
λής Λνδρ6ς. Πιθανον' νά προέρχεται εξ ερμα'ί
κης στήλης και δη κοσμητοϋ ώς εΙκάζω εκ της
τεχνοτροπίας, Δεν σώζεται Τι το οπισθεν του
κρανίου κεκαλυμμένου ύπο πυκνής κόμης και
το Ι\μισυ τοϋ δεξιοϋ ,;ηός, ϋψος 0,29.
Άρ,iJ.. 13 (ΕΙκ. 9). Έπ,τύμβιον ναϊδ,6
σχημον μαρμάρινον μνημείον, ού ελλείπει το
ανω δεξιον ακροv μετα του άκρωτηρίου και
δλόκληρον το κάτω προς την βάσιν τμημα.

Είκ.

7 = det{}. 8.

Τμήμα έπικeαv{τιδος.

Άρ,iJ.. 15. Κορμος άνδρος μαρμάρ,νος
λίαν εφθαρμένος άπο του μέσου τού στέρνου
μέχρι τοϋ ανω μέρους των μηρων, Ιίψος 0,20,
πλάτ. 0,14, πάχ. 0,12.
Άρ,iJ.. 16. Έπ,τύμβιον τουρκ,κ6ν, φέρον
επιγραφην τουρκιστι εντος ή μικυκλίου κοίλου.
Κάτωθεν δ ~ ετέραν εντος τετραγ<6νου τελείως
αποτετμημένου, ϋψ. 0,24, πλάτ. 0,24, πάχ. 0,08.
Άρ,iJ.. 17. Άπ6τμημα tΠLtvμβΙοv ναϊδ,ο
σχήμοv εφ~ ού σώζεται εν άναγλύφφ το ανω
τμημα τοϋ κορμοϋ 'ίερείας τής 'Ίσιδος, ϋψος

πλάτ. 0,11, πάχ. 0,1".
Άρ,iJ.. 18 (ΕΙκ. 10). Κεφαλή

0,36,

μαρμαρΙνη

άνδρος πωγωνοφ6ρου καλης τέχνης τοϋ Β'
η Γ' αιωνος μ. Χ. Π ιθανον να Ιμο κεφαλη
στήλης ερμα'ίκης. και νάνηκεν εις την σειραν

των Κοσμητών. Σώζεται μόνον το κάτω "ίμισυ
ταύτης με την ρίνα τελείως άποκεκρουσμένην
και ανευ λαιμοϋ, ιJψ. 0,26, πι.. 0,17, πάχ. 0,13.
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'ΑρI6. 19. Κορμίις μαρμάρινος lφήβοv η
ανδρος μέ κεφαλην αποκεκρουσμένην μεθ' όλο.
κλήρου τού λαιμού μέχρι της κλειδός. ΤΟ αρι.
στερον στέρνον κατα το πλείστον αποκεκρου.
σμένον. 'Εκ τού άριστερο\ι βραχίονος σώζεται
μόνον το ανω μέρος. Τέχνη ο\ιχι κακη τών τε·

ΕΙ".

8 = de'''.

1920 - 21

χειρός. Ή κεφαλη είνε αποκεκρουσμένη απο
της ρίζης τού τραχήλου, ί;ψος 0,36, πλάτ. 0,21
καί πάχ. 0,15.
Άρ16. 21 (Είκ. 12). Άνα6ημαtικίιν άνά
Υλvφον παριστών κατα τον γνωστότατον nί·
πον την θεαν Κvβέλην, καθημένην επί θρόνου

θ. Κιφ"λ!} Υ ••",,,6<.

λευταίων π. Χ. αιωνων. Διαστάσεις τού κορ·
μού: ϋψος 0,24, πλάτ. 0,25, πάχ. 0,13.

Άρ16. 20 (Είκ. 11). Έπ"ίJμβlOν ναϊdl6
σχημον μνημεΊον εν φ εν αναγλνφφ παρίστα.
ται ανηρ άκέφαλος iίρθιoς στηριζόμενος επί τού
δεξιού ποδΟς και εχων την δεξιαν κεκαμμένην
εν τφ αγκών ι και αποκεκρουσμένην απο τού
καρπού, την δ' αριστεραν καθειμένην παρα τον
αριστερον μηρόν. Φέρει δ' o{,ro; Ιμάτιον, σπερ
καλύπτει τά νώτα, ιό κάτω ημισυ τού σώματο;
μέχρι τών ποδών καί τον αριστερον βραχίονα.
Μένει οϋτω γυμνον το στηθος μετα της δεξιάς

μετα χιτώνος και πέπλου. 'Επι τού δεξιού πο·
δΟς το\ι θρόνου παρίσταται λέων όρθος αντω.
πός, ϋψο; 0,26, πλάτ. 0,21, πάχ.:Ο,15.

Άρ16. 22 (Είκ. 13). Κεφαλη μαρμα
ρίνη Υvναικίις άνάγλυφος καί εν κατατομη.
Φαίνεται οτι ανηκεν εις έπιτνμ6ιον ανάγλυφον
τών καλών χρόνων. Ή νεαρα και λίαν εύειδης
γυνη φέρει επι της κεφαλης κεκρνφαλον, άλλ'
είνε λίαν _φθαρμένη, ϋψος 0,31, πλάτ. 0,24,
πάχ. 0,10.
Άρ16. 23 (Είκ. 14). Άyαλμάtιoν μαρ
μάρινον παριστών την Ά6ηνcϊν φέρουσαν χι.
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τώνα ποδήρη μετ' αποπτύγματος, επι δε τοϋ
στήθους το γοργόνειον. Ή Άθηνα παρίσταται
όρθία εις την στάσιν της έν
Παρθενώνι
Παρθένου, ης πιθανον να είνε μετριώτατον
αντίγραφον.
Έλλείπουσιν ή κεφαλή, αμφότεραι αΙ χείρες

<4i

Elx. 9 =

άeιlJ..

13.

121

1920·21

δριάντος μαρμαρίνου. Σώζεται ή αριστερα χειρ
μετα τμήματος τοϋ καλύπτοντος ταύτην μέχρι
τοϋ καρποϋ ίματίου. Έκτος τοϋ αντίχειρος, οΙ
λοιποι δάκτυλοί εΙσι το πλείστον αποκεκρου
σμένοι, μηκος 0,26, πλάτ. 0,12 και πάχ. 0,08.
Άρι1J. . . 25. Άπότμημα μαρμάρινον κε-

Έπιτυμβ,ο)l ·.Λee<7ΚΟV<Jης.

και μέγα μέρος της βάσεως μετα του ακρου
δεξιοϋ ποδός. Ή αριστερα χειρ εστηρίζετο επι
της ασπίδος, ης σώζεται ελάχιστον επι της βά
σεως τμημα. ΤΟ οπισθεν σχεδΟν ακατέργαστον,
ύψος 0,32.
Άρι1J.. 24. Άπότμημα βραχίονος εξ αν-

φαλής λεαΙνης. Σώζεται το πλείστον τοϋ ανω
μέρους αυτης μετα τοϋ λαιμοϋ, ύψος 0,11, μη
κος 0,19, πάχος 0,09.
Άρι1J.. 26. Άπότμημα κεφαλής μαρμα
ρίνης λέοντος. Ύψος 0,18, πλάτος 0,15, πά
χος 0,09.

16
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ΕΙκ.

10 = &ecil-. 18.

ΕΙκ.

11 =

&nι1'1-.

1920 - 21

Κεφαλή ά"δeός.

20.

Έπι.-eVμβιον.
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ΕΙκ.

12 =

άριiJ'.

ΕΙκ.

13 =

&'ρι{}ο.

21.• Α ....ά)',ινφο')'

22.

ΚυβέΙης.

Τμήμα inιτtJμΡtοv.

ΠαQάQτημα το\1

ΆQχαιολογικοu Δελτίου

'A~t-b.

'Aet-b. 27 (Ε!κ. 15). Άπ6rμημα μαeμα
ΡΙlΙου dllαiίηματικοv άllαγλύφου έφ~ ού σ(σ
ζονται το κάτω {ίμισυ τριών μορφών, ϋψος
0,12, ~λάτ. 0,15, πάχ. 0,08.

1920 - 21

31.

Άπ6rμημα μαeμαeΙvοv dΥαλ-

'Aet-b. 28. Άπ6rμημα μαeμαeΙvης neoτομης dvδe6ς, έξ ης άπεCΜήθη άπο της βά
σεως τού τραΧ'\λου ή κεφαλ,ι, Αϋτη περιε6άλ-

Εϊκ. 15:= det~. 27. Έπιτνμβιο....

ΕΙ ...

ΕΙκ.

14 = del\9-. 23.

16 =

άe"~,

39.

'.A~η... ά.

λετο δια χλαμύδος, συνεχομένης δια περόνης
κατα τον δεξιον ώμον, ϋψος 0,165, πλάτ. 0,20,
πάχ. 0,07 (οπισθεν υπάρχουσι δύο κοιλότητες).

'Aet-b. 29. Άπ6τμημα dΥvώοτοv dvτι
κειμΙνου ιι ζ<!>ου (πτηνoiί ;), ϋψος 0,21, πλάτ.

0,18,

πιίχ.

0,12.

~Aριiί. 3Ο. Ι:Εκdτειοll τού γνωστοτάτου τύ-

ΠΟυ τρισώματον άποκεκρουσμένον
κάτωθεν, ϋψος 0,13, πλάτ. 0,10.

ΕΙκ. 17=det6. 40. -Επιτνμβιο... ΔΙω ... ος.

ανωθεν καΙ

ματΙου, ου σώζονται τό κάτω μέρος τοϋ σώ-
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1920·21

ματος &πο τοϋ μέσοΙ! των μηρων μετα τής
βάσεως, iίψoς 0,23, πλάτ. 0,16.

Άρl". 41, Ι'ψ. 0,28, πλάτ.Ο,20, πάχ. 0,165.
ανωθεν φέρει χοιλότητα, οπισθεν σΤΡΟΥΥύλη.

'Αρl". 32. Κιονόχρανον lωνιχον έφθαρμέ'
νον, ϊοψ. 0,08, πλάτ. 0,21, πάχ.Ο,17.

Άρl". 42 (Εlχ. 19). Άπ6ιμ,lμα d~aδoη.
μαtιICoυ d~αγ,ινφοv, iίψoς 0,40, πλάτ. 0,71>,
πάχ. Ο, Ι 3. Τοϋτο ενρέθη έν ηί γωνί'1 των όδων
Άγίοl! Φιλίπποl! χαl Έρμοϋ. ΕΙνε λία" έφθαρ.
μένον, δεν σώζονται δε ;1 τα χάτω μέρη. τω\"
μορφων. Προς τάριστερα τρεΙς θεαί (Νύμφαι Ij
Χάριτες), προς τα δεξια σε6ί1;ο\"τες ανδρε;, )'t"
ναίχες χαί παίδες. Κατετέθη έν τ(~ θησείφ.

Άρl". 33. πους "εξιός μετd τής βdαε.,ς.
(Άπόtμημα &νδριάντο;).

Άρl". 34, 35, 36, 37, 38. Άποτμή.
ματα "lαφ6ρ"~ γ,ινΠTώ~ όλως ασήμαντα.
Άρl". 34, iίψoς 0,16. Άρl". 35, iίψoς 0,09,
πλάτ. 0,10, πάχ. 0,065. Άρl". 36, iίψoς 0,09,

Ε/Η.

18 = 4,.6. 41.

πλάτ.
πλάτ.

0,1 Ι, πάχ. 0,13:>. '.4ρl". 37, ίiψoς 0,09,
0,08, πάχ. 0,06. Άρl". 38, iίψoς 0,09,
πλάτ. 0,08.
Άρl". 39, 40, 41. Άποτμήμαια Inl·
γραφώ~. Άρ16. 39, iίψoς 0,14, πλάτ. 0,17,
πάχ. 0,04, ΩΝ. Ά/!16. 40, iίψoς 0,235, πλάτ.
0,185, πάχ. 0,08 (Etx. 16.18).
ΔΙΩΝ

ΣΚΑΦΛΕγΣ

ΦΙΛΙΠΠΟ
ΠΙCΤΟC
€NΘAΔ€KΙT€

€ITIC€KTPAf
NIOCANOI:::€I
APAN€X€

+TW+

Έπ.riιμβ••• Φι1inπ••.

Άρl".

43

(Εlχ.

20).

Άγα,ιμdtιον μαρμά.

ρl~O~ παριαTώ~ Tή~ Ά "'1~ιi~ με τήν αΙγίδα
έπl τοϋ στήθοl!ς χαί το γοργόνειον, &Η' ιid.
φαλον, &νεl! χειρων χαί ανεv ποδων &πο τοϋ
ημίσεως των χνημων, iίψoς 0,17 έργασία με.

τριωτάτη. ΤΟ γλl!πτον τοϋτο ώς χαι τα έπό.
μενα τρία (&ριθ. 44, 45, 46) προέΡΧΟ"ται έχ
τοϋ Μεροπείοl! ΈxπαιδΕVτηρίOl!, κάτωθε,' τή;
μεσημ6ρινης πΛΕVρά; της Άχροπόλεω;, σποι·
χαι εΙΙρέθησαν. Εϋρηται νϋν έν tfι &ποθήχη
τοϋ Έθν. Μοl!σείοl! ΙΙπο τον άριθ. 3466.
Άρ16. 44 (Εlχ. 21). Άγα,ιμcί"o~ μαρμά·
ρl~O~ &χέφαλον παριστων ΥΙ!\"αιχείαν θεότητα,
πιθανον τήν Περσεφό\"η, τήν Άρτέμιδα Ij τή\"
ΈΧάτην, χρατο;;σα,' δια τής δςιά; φιάλην, δια
δέ τής αριστερά, δ~δα, ϋψο; 0.295. Εϋρηται έπί.
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19 = def{;. 42.

Άπότμημα ά-να{;ηματι'Κου ά-ναΥλνφον.

ΕI'Κ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

21 = άeι{;. 44.

ΆΥαλμάτιο-ν Έ'Κάτης.

12β
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σης νύν εν τφ Έθν. Μο\!σείο) ύπο τον &ριθ.
προέρχεται δ' εκ τού Μεροπείο\! Έκπαι
δε\!τηρίο\!.
Άρ'''. 45 (Είκ. 22). Κεφαλή μαρμαρΙνη
παιδός εκ τού φυσικού εικονική, Fργασία δέ

3467,

).ίαν καλη

τού

Ι ου

η

2°0

αίωνος

μ. Χ.,

1920.21

λον ό μανδύας o'~τoς ητο εν ΧΡ11σει παρα τοίς

χριστιανοίς ύπο το δνομα φα,ν6λης

(paenu1a).

"Όμοια είδιί>λια ύπάQΧΟ'l'σι πλείστα, πολλα
δε τούτων ευρηνται καί ε\· τ<ρ 'iμετέρ<ρ ~Eθνικφ

ϋφος

<Η κεφαλη εχει &ποκεκρο\!σμέ"ηντην ρίνα
καί τον λαιμόν. Έπίσης δ' εχει εφθαρμένα πως

0,30.

ΕΙκ..

22

= ά(!ι{J-.

45.

Κεφαλή παιδ6ς.

τα χείλη καί την γέν\!ν (το πηγούνιον). Προέρ
χεται καΙ αϋτη εκ τού Μεροπείου ''Εκπαιδευτη
ρίου καί κατετέθη. εν τφ :>Εθν. Μουσείφ ύπσ
τον &ριθ. 3468.
'Afl,iJ. 46 (Είκ. 23). Εlδώλ,ον πα,δος ίστα
μένο\! καί περιειληγμένο\! εντος μεγάλο\! ποδή
ρο\!ς μανδύο\! μετα κο\!κούλας (cncul1us tegi11ul11) ώς τας παρ' ήμίν κάπας (cappa) των
άγροτών. Πιθανόν να παριστQ: ποιμενόπαιδα.
Ι lρόκειται άσφαλως περί &θύρματος, διότι εχει

Μουσεί<ρ, οίον τα εν τϋ Δ' αίθούστι πηλίνων

Μο σπάς, ών μίαν εμπροσθεν εκροης, σπισθεν

εν

δε κρίκον πήλινον επίσης προς λα6ήν. <Η τέχνη
δε\' εί\'ε κακή. Προέλευσις και αυτη ό)ς καί των
,ρια>ν άνωτέρω, ϋ",ος 0,167. ΤΟ ενδ\!μα η μiίλ-

ElH. 23

θήκαις

= άeιο-.

134

46.

καί

Πήλινο,", εlδώ.ιιοv.

136

ύπ' άριθ.

5991,

καΙ 5776. ΤΟ εν τούτων (άριθ. 5823)
κάθηται οκλαδόν, τι\'(χ, δε πάλιν εχουσιν ΟΠΙ·
σθεν λαοας καΙ ~μπρoσ()ε\' οπην ώς το ήμέτερΌν.

5823
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'AetiJo. 47 (Εlκ. 24). 'Επιτύμβιο" d"dylv-

φαν ε{·ρεθέν πέρυσιν εν Πειραιεί παρα τό Νε·

Είκ..

24 = dectJo. 47.

127

Πειραιώς (ϋψος 114, πλάτ. 0,54). Ι%'ε να"ίδ",.
σχημον, έπιστεφόμενον ανωθεν υπό μεγάλων

ΈπnνμβΙΟΥ Εvφd"οv, χλπ.

κροταφείον της Ά ναστάσεως -Ιιγοράσθη παρα
τοϋ κ. Παγώνη, ευρηται δέ νϋν εν τφ Μουσεί'-!.)
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ώραίων άνθεμίω,'. ατινα iκφύονται iξ άκάνΟης.
Κάτωθεν ταύτης εντος τετραγώνου κοίλου παρί·
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στανται έν άναγλύφφ τρείς άνδρικαι μoρφα~
φέρουσαι κατα το σύνηθες το πάλαι σχημα lμά.
τιον, περιβάλλον το ευπλαστον σώμά των, άφη.
νον γυμνα το στηθος μετα της δεξιάς χειρός.
ΙΙάσαι αl μορφαι aiIτai εΙσι γενειώσαι, lστάμε.
ναι δε όρθιαι εΙσιν έν κατατομή αl μεν δύο
άριστερόθεν προς τα δεξιά, άντιθέτως δ' ό δε.
ξιόθεν προς τάριστερά, δίδων την δεξιαν χείρα
προς τον εναντι αύτού lστάμενον πωγωνοφό.
ρον άνδρα.•Α νωθεν ενθiις νπο την άκανθαν
φέρεται το όνομα:
ΕγΦΑΝΗΣ
κάτωθεν δε ταύτης και νπερ τας κεφαλας τών
τριών εΙκονιζομένων μορφών τα έξης:
ΑΡΧΙΝ0Σ ΤΕΛΕΣΑΡΧΟΣ ΕγΦΑΝΗΣ
τέλος κάτωθεν τού άναγλύφου:
ΑΡΧΙΛΛΑ ΛγΣIΠΠΟ.

ΤΟ άνάγλυφον εΙνε έξαισίας τέχνης και άνήκει
πιθανώτατα εΙς τας αρχας τού Δ' αΙώνος. Ή
διατήρησίς του εΙνε έπίσης άρίστη.
Άρ,Q-. 48 (ΕΙκ. 25). Κεφαλη Δ,ονvσοv,

1920.21

δεξαμενης, μετακομισθείσα δε έτοποθετήθη τή
ΙΟ 7βρίου 1914 έν τφ έκεί Μουσείφ νπο τον
άριθ. 374. Έσχάτως δ' όμως χάριν άσφαλείας
μετεκομίσθη εις το έν Άθήναις Έθν. Μουσείον
όπου έtoπoθετήθη έν τή Β' αΙθούση τών γλυ.
πτών νπο τον άριθ. 3478.
Ή κεφαλη αυτη εΙνε θαυμαστης τέχνης μετα
μοναδικης λεπτότητος και επιμελείας έξειργα.
σμένη, το μόνον δε λυπηρον εΙνε ότι εχει την
ρίνα άποκεκρουσμένην. Ό τύπος αντης εΙνε ό
τού καλουμένου cΣαρδαναπάλου., ού κατέχο.
μεν έν τφ ένταύθα Έθν. Μουσείφ ώραίον άντί.
γραφον.

Άρ,Q-. 49 (ΕΙκ. 26). Λή"vQ-ο~ μαρμαρΙνη
1",..vμβΙα. Αυτη μετα τών ύπ' άριθ. 50 και
51 γλυπτών προέρχονται έκ κατασχέσεως ένερ.
γηθείσης έν Πειραιεί νπ' έμού τή 5 Μαιου
παρελθόντος ετους έπι τού άτμοπλοίου c Κατε.
ρίνης. άναχωρούντος δια Μασσαλίαν.
της ληκύθου έλλείπουσι τό στόμιον μετα τμή.
ματος τού λαιμού και τμημα μικρον της βά.
σεως. Έπι της γαστρος φέρει έντος τετραγώνου
κοιλώματος άνάγλυφον παριστών τρείς μορφάς,
δύο άνδρικας καΙ μίαν γυναικείαν. Έν τφ μέσφ
άνηρ πωγωνοφόρος περιβεβλημένος ίμάτιον και
πρΟς τα δεξια έστραμμένος δίδει την χείρα πρός
νεαραν γυναίκα έστραμμένην έν κατατομή αρι.
στερα και φέρουσαν χιτώνα και Ιμάτιον. ·Οπι.
σθεν τού πωγωνοφόρου άνδρος ϊσταται νεαρός
όπλίτης έν πανoπλ~ οlονει Ετοιμος προς άνα·
χώρησιν. Έργασία λίαν έπιμεμελημένη καλών
χρόνων, υψος J ,οι, πλάτ. 0,36.

Άρ,Q-. 50 (ΕΙκ. 27). Λοv.ροφ6ρο~ μαρ·
μαρΙνη 1",..vμβΙα υψος 1,64, πλάτ. 0,56. Άπο·
τελείται έκ τριών τεμαχίων. Έλλείπει ή βάσις.
Προέρχειαι και αύτη έκ κιιτασχέσεως ώς ή
προηγουμένη λήκυθος. Έπι της ,;'οειδούς προ·
σθίας αύτης όψεως φέρεται παράστασις έκ τεσ·
σάρων μορφών. Έν τφ μέσφ άνηρ πωγωνο·
φόρος μεσijλιξ Ιμάτιον μόl'ον περιβεβλημένος
δίδει την δεξιάν άποχαιρετών νεαρόν γενειώντα
όπλίτην φέροντα θώρακα και κρατούντα δια
της άριστεράς το ξίφος. ·Οπισθεν τούτων έκ μεν
αριστερών ϊσταται γυνη χιτώνα και Ιμάτιον
περιβεβλημένη, δεξιόθεν δε δούλος μικρος τό
σώμα, ώς νάνος όστις φέρει φρύγιον πίλοι' και
στρογγύλην άσπίδα, ητις βεβαίως άνήκει εΙς

~oν , πρό • αύτού ά~αχωρoύντ~ δια την μάχην

οπλιτην.

Α νωθεν 'Ι έπιγραφη:

ΦΙΛΟΠΟΛΙΙ

ΠΟΛγΙΤΡΑ ΤΟΙ

ΣτΡΑΤΟΚΛΕΙΑ

υψος 0,36, πλάτ. 0,25, περίμ. κρανίου 0,83. Ή
κεφαλη αϋτη ενρέθη έν τή έπι της όδού Βαλα.

νείου oΙκίι;t Ά ντ.

Kol·illci

έν fιειραιεί εντός

ΠΟΛΥΙΤΡΑΤΟ

ΦΙΛΟΠΟΛΙΔΟΙ

Τό γλυπτον τούτο εΙνε τέχνης ονχι κακης. ΤΟ
περίεργον εΙνε ότι έ,· τφ ήμετέρφ Έθν. Μου·
σείφ έν τή σuλλoγfi τών έπιτυμβίων ύπάρχει
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Είκ.

26:; άeι8-. 49.

Είκ.

30 =

Λοvreοφόeος.

άρι8-.

52.

Είκ.

27:; άeι8-. 50.

Nιώιε~oν ψήφισμ.α 'ΑeχαιολΟΥΟCΟV .Σ'vλλόΥου

vnce

Λοvreοφόeος.

Κ. Ίωtιίδοv.

1ί
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liJO

Παράρτημα τον ΆρχαιoλoγικoiιίΔελτίoυ'

μαρμαρίνη λουτροφόρος ύπ' αριθ. 2563 (ΕΙκ.
έφ',ις παρίσταται ανηρ πωγω"οφόρος Ιίστις

28),

καθήμενος δεξιουται ετερον πωγωνοφόροΙ'

?J.,•.

δρα πρό αύτου ίστάμε"ον. SΌπισθεν δέ τούτου
έ" ταπεινοτέρφ έδάφει δούλος νά,'ος ασπιδο.
φόρος και με φρύγιον πίλοΙ' εντελώς Ιίμοιος

ΕΙκ.

28. 'EiJo"LHOiJ

Μουσείον

1920.21

του άτμοπλοίου «Κατερίνης_ εν Πειραιεί κατα·

σχεθέΗα γλυπτά ταυτα προέρχονται εκ του αίι·
του νεκροταφείου της Κερατέας της Άττικης,
καί οτι ταυτα άνηκαν είς την αύτην οίκογένεια\'
εtς οΥα" καί ή του ~Έθ,ι. Μουσείου λουτροφό-

d.ett90. 2668.

προς τον επι της ήμετέρας λου<ροφόρου, ,<νω
Οεν δε επιγραφή:
ΦΙΛΟΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ΦΙΛ,?ΠΟΛΙΔΟΣ

Ί Ι λουτροφόρος α{)τη του Μουσείου προέρχε
ται ώς σ11μειοϋται εν τφ εύρετηρίφ εκ ({ερα.
τέας της SΑττικης, εκ θέσεως q:Σεγκί,'ι».

~Eκ του γεγονότος τούτου διαπιστούται κατά
τον ΙΗΊλλον άναμφισβήτητο" τρόπον (,τι τα έπΙ
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ΕΙκ.

29

= det{J.

61.

'Ά)'αλμα )'ν1'αικός.

ρος. ΕΙνε δε και της αυτης τέχνης αμφότερα τα
μνημεία ταυτα.

Άρι{}. 51 (ΕΙκ. 29). 'Άγαλμα γυναικός εκ
μαρμάρου προερχόμενον ως και τα δύο προη
γούμενα εκ της αυτης εν Πειραιεί κατασχέσεως.
του αγάλματος τούτου ελλείπει ή κεφαλη μετα

ΠαQάQt"ηuα t"ού 'Αοχαιολογικού Δελτίου

τού άριστερού ίδμου καί τμήματος τού στήθους,
τακρα των ποδων καί τινα τεμάχια lx τοϋ περι
βλήματος. Άποτελείται δ' b< δύο τεμαχίων, απο
τοϋ κορμού μέχρι των γονάτων καί lx των πο
δων, οί δε ίiθλιoι αρχαιοκάπηλοι,δπως συσχεu
άσωσι τοϋτο άσφαλως έντΟς τού κι6ωτίου ώς
προκρονσται απέκοψαν τα έξέχοντα αύτον μέρη
βανδαλικώτατα. ~H γυ\'Τι αυτη ϊσταται όρθία,
φέρει δε χιτωνα ποδήρη καί Ιμάτιον, σπερ περι
βάλλει τον- κορμον μέχρι των γονάτων. ΚαΙ ή
μεν δεξια αυτής κεχαμμένη πρΟς όρθήν γωνίαν
φέρεται όριζΟ\'τίως ύπό τούς μαστούς, κρατοϋσα
το ίiκρoν τον περιβλήματος, ή δ' αριστερα εΙνε
αποκεχρουσμένη απο τον αριστερον ωμου.
το γλυπτον τοντο εΙνε ~ξειργασμένoν <δι
δλου., ώσεΙ προωρισμένον να Ω περίβλεπτον.
Έν τούτοις δεν αποκλείεται ν' ανήΚl1 εΙς σύμ
πλεγμα ανιδρυμένον ~ντoς να'ίοσχήμου ~πιτυμ
βίου μνημείου. Πάντως δ' δμως πρόκειται περΙ
~πιτυμβίoυ αγάλματος, ώς εχομεν πλείστα τοι
αντα. Ή τέχνη αύτον εΙνε καλλίστη ώς εμφαί
νεται εκ της έξόχου πλαστικότητος των σαρκων,
~κ τής τελειότητος τής πτυχώσεως καί εκ τής
αρμονίας των γραμμων τον συνόλου.
'-AqEiJ-. 52 (ΕΙκ. 30). Στήλη ΙνεΠΙΥραφος
άναiJ>ηματικ'" ~κ πεντελησίου μαρμάρου, ϋψος
0,60, πλάτ. 0,945 καΙ πάχ. 0,146.
ΒασιλεύονΊος "Όθωνος 'τοϋ πρώ.Ίου ϊΊους q.ωμθ

"Ιανουαρίου -τετάρτηι έπί δέκα έδοξε -τωι Άοχαιο

λογικωι Συλλόγωι Γ: Γλαράκης προέδρευεν Α: Ρ:
Ραγκαβής έγραμμάτευεν έπειδή Κωνσt"αν'tLνος
Ίωνίδης βυζάντιος άνήρ άγαθbς περί -τήν Έλ
λάδα γενόμενος άλλά -τε πολλά aU'tiIV εύηρ
γέτηκε καί δή καί -τίί") Άοχαιολικωι Συλλόγ ωι
-τών πα"rQώιων μνημείων έπιμέλειαν ποιουμένωι οΙκίαν μεν έν Κηφί{σιΙαι ύπερ έαυτοϋ

καί -των παίδων έδωρήσαΊΟ

ες αΙδίον κτησιν

ΗΗΗ δε δραχμών έπέΊειον προσεπηγγείλαΊΟ
χορηγίαν έπί ετη δέκα άγαθήι -τύχηι έπαινεσαι Κων<TtαV'tίνον Ίωνίδην βυζάV'tιον άρετης ένεκεν καί -τής ές -τόν Σύλλογον φιλοτιμίας καί εΙναι αUt"όν έσαεί έΊαίρον καί εύερ·
γέτ/ν της_ "Ε"rαιρίας εΙναι δέ αύΊώι καί πρόσο

σοδον ες -τε -τόν Σύλλογον

καί Έφορείαν

t"οίς

δέ μνημείοις α άν άπό -τoύtων τών δωρημά-των έπισκευασθήι ή άνεγερθήι στήλην πρόσ
L<TtavaL ηι έπιγράφειν οη τηι -των Ίωγγιδών δα
πάνηι έπεσκεUα<Ttαι η άνεΥήγεΡΊαι άφορισθηναι δε καί έν "[ωι κοινώι Μουσείωι οίκη-

μα ές ύποδοχήν τών γ'λJ/Ι///hfIΙΙlhαίαν άπό της αύΊής
χορηγίας άνειJρεθώσι καί έπιγραφήνα(ι τ)ωι οΙκή

μαη δη τών Ίωνιδών ή συλλογή άναγράψαι δε
"'(όδε τό ψήφισμα έν Τ/Ι στήληι τών εύεργετ(ών'I/ιI.
i///ί/kl/II//hQΙ/Ι/hΙΙΙΙ.σ]τησαι αύτ,κα μέν έν ΆΚQοπόλει έν τωι
έπιφανεσΊάτωι τό(π]ωι έπειδάν δε δημόσιον
οΙκοδομηθηι Μουσείον πρό τής είσόδου αύ"'(οϋ

έπιμεληθηναι

δε τής άί;/Τίίhi,ίίίίι!ii!ι;ιί·;ιϊιίίίις

χαί τής άνα

θέσεως "[όν γραμματέα της Έ"'(αιρίας "'(όν δε
-ταμίαν δοϋναι -τό άνάλωμα δ Σύλλογος Γ: Γλαρά

κης Γ: Τυπάλδος Κ: ΟΙκονόμος Ι: ρ,ζος//lllΙhιlΙllΙ/,ΚωΙIΙ/,
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1;J1

1920 - 21

q/h:,/ΝΗς'ΙΙ', Ε, Σάου6εQ< Κ: ΦQεαρίτης Α, Ρ: Ραγκα6ης

τούσδε ή "Εταιρία προσανεγράψατο εύεργέτας
1//IΙ/ΙθΙ/II/nΙ/I.4ΔουκαΛουύ\"ης δωQησάμενον XXXHHH(l1
Δωρησάμενον ΧΧ

"Ή στήλη αύτη ώς εμφαίνεται εκ τής έπ~ αύ·
της κεχαραγμέ\'ης δι' ώραίων αττικών γραμμά
των (τον 4°" αιωνος π. Χ.) ~πιγραφής δεν εΙνε
αρχαία, "λλ' ~πoιήθη ~ ετει 1849 νπο τής τότε
μόλις Ιδρυθείσης Άρχαιολογ. Έταιρείας προς
τιμήν τον ευεργετήσαντος πολλαχώς τήν Πα
τρίδα, ίδιαιτέρως δε τον • Άρχαιολογικον Σύλ
λογον. ώς ώνομα'ζετο αρχικώς ή Έταιρεία,
Κωνσταντίνον Ίωνιδην, βυζάντιον. Ταύτην
δημοσιεύομεν χάριν τής ίστορίας τής Άρχαιο
λογικής Έταιρείας καΙ εΙς μνήμην τον αοιδί
μου ανδρός, δστις οϋτω περιφανώς ~πεμελήθη
των πατρφων μνημείων Ι.
Ή στήλη αϋτη συνεκολλήθη ~σχάτως καΙ ~τo
ποθετήθη κάτωθεν τον βάθρου τον 'Αγρίππα
κατα τήν εΙς τα Προπύλαια ανάβασιν.
ΑΛΕΞ.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ

ΠΑΡΑ

ΤΟ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

ΧΩΡΙΟΝ

ΣΠΑΤΑ

Κατα 'Ιούνιον τον 1921 ανώρυξα τάφους
τινας εν τφ χωρίφ Σπάτ~ της 'Αττικης δαπάνη
τον φιλαρχαίου αθηναίου κ. Άλεξ. Γέροντα,
σστις τυγχάνει καΙ κτηματίας lv τφ εΙρημένφ
χωρίφ. Ήδη προ ετων ~πανειλημμένως ανω
ρύχθησαν τάφοι ~ν Σπάτι;ι ίiλλoι μεν λαθραίως,
τινες δε καΙ φανερως τη αδείι;ι καΙ νπο τήν
~πoπτείαν τής αρχαιολογικής νπηρεσίας. Έκ
των τελευταίων γνωστότατοι τυγχάνουσιν οΙ εν

θέσει ΠυΡΥάρι (Μαγούλας) τφ 1877 νπο το"
μακαρίτου Π. Σταματάκη ανορυχθέντες θαλα
μοειδείς μυκηνα'ίκοΙ τάφo~ καθως καΙ ΟΙ βρα
δύτερον έν Βουρβq: καΙ Βελανιδέτσι;ι τύμβοι, ~ξ
ών καί σπουδαιότατα γλυπτά είς φως προηλ
θον, ατινα σήμερον κοσμοϋσι τό έν Άθήναις
Έθν. Μουσείον. Όλόκληρος ή περιοχή αϋτη
δύναταί τις είπείν άποτελεί Εν παμμέγιστον νε·
χροταφείον, σπερ δυστυχώς ~νεκα τοϋ πλούτου
των κτερισμάτων lγένετο άντικείμενον άγρίας
ύπό των άρχαιοκαπήλων συλήσεως, ωστε ελά
χιστοι ασύλητοι ύπελείφθησαν σήμερον τάφοι,
ώς πείθεταί τις ~ξ απλής ~πισκέψεως τών περΙ
το χωρίον αγρων και αμπελώνων.
Ή πρώτη ήμων ερευνα ryένενο ~ θέσει

Βουρβq: απεχούσl1

'/2

ωραν προς Α. τον χω-

ι "Όρα βιογραφίαν 'τοϋ άοιδίμου Ίωνίδου έν Πα,,
δώρ~. Τόμ. Γ' (1853) φυλλ. 67.

Ι

.,.)
.,-

ΠαράQ'tημα~τοi

ΕΙκ.

1.

ΆρχαιολΟΥΙΚΟίι Δελτίο\!

1920.21

Ενeήμο.τα τάφω" Σπάτα.

r

ElH. 2. ·Αγγεία 1 0 v rεωμεr:eΙΗΟV τάφου Σπάτα.
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Παοάοτ/μα τοi Άοχαιολογικον Δeλτίον

Ι 3:3

1920.21

ρίου και οπου Ιν μέσφ αμπελώνων, Ιν τφ κτή
ματι Χούντα Ικ Αιοπεσίου (πρώην Μονης Πεν
τέλης), Ιξέχουσιν Ικ του εδάφους εΙς μικρον
ϋψος τρείς Ικ χυτης 'Yiiς τύμβοι, σμοιοι προς

τοτε μετενεχθεν ενταύθα άπόκειται bι τφ ~Eθ\·.
Άρχαιολ. Μουσείφ ύπο τον αριθ. 732.
Έν τφ χώρφ τούτω ανωρύξαμεν τάφο,' σε
συλημένον ηδη, αλλ' ανεύρομεν αγγείά τινα

άλλους τοιούτους πρό τινων Ιτών Ικεί πέριξ
ανορυχθέντας. Κα; Ιν πρώτοις ανεσκάψαμεν τον
μεσαίον, ανοίξαντες τρείς Ιν αύτφ τάφρους. Έν
τii πρώτη τούτων προς Α. εις βάθος 3 περίπου
μέτρων δεν εύρέθη μεν τάφος, διότι ούτος πι

ανατολίζοντος τύπου, τeείς μ'''eσvς χαλ"ους
"eCκοvς και <ela πήλ,,,α tnlxevaa δ,α"άe,α
φέροντα Ιπ; της μιας iiψεως ανάγλυπτον "εφα
λ7}" Μεδούαης.

θανον θά εΙχε συληθή, αλλά τεμάχια αγγείων
(είς αμφορευς και μία λήκυθος της αρχα'ίκης
Ικ τών ανατολιζόντων περιόδου). Έν τii δευ
τέρ~ τάφρ'!) προς Δ. εΙς βάθος μεν ο, 70 ε~,ρέθη

στρώμα τέφρας και ανθράκων μετα οστών Ικ
πυρας, εις βάθος δε 3 μ. σκελετΟς Ιντος τάφου
μήκους Ι ,60 χ 0,30, με την κεφαλην πρΟς Δ.
Έκατέρωθεν του σκελετου ανευρέθησαν δύο
αγγεία συντετριμμένα. Τέλος Ιν τη τρίτη τά
φρφ εΙς βάθος 2,20 απεκαλύφθη τάφος πλήρης
ανθράκων κεκαυμένων Ικ ξύλων αμπέλου το

πλείστον, Ιντος δε τούτων τεμάχια αγγείων έλλη

νικ(jΊν χρόνων καί καλης τέχνης καί τεμάχιον

ύφάσματος (μαλλίνου
{ιτο Ι,40χΟ,90.

;).

ΤΟ μέγεθος του τάφου

Άλλ' Ιπειδη ή αιτόδοσις της ανασκαφης ταύ
της {ιν Ισχνοτάτη και αναξία λόγου Ιγχαταλι
πόντες την θέσιν ταύτην μετέβη μεν είς άλλην,
καλουμένην ύπα τών εγχωρίων ΜαζαρΙϊΗΔ
παρα τα c Μελίσσια_ τού γέρο Μπέκου, οπου
ύπάρχουσιν 'ίχνη άρχαίων μνημείων καί οπου
προ εΙκοσιπενταετίας περίπου εξήχθη ύπο άρ
χαιοκαπήλων το ώραίον ανάγλυφον της Καλ
λ,ατους Φ,λο"eάτοvς Κο"δvλijil'ε", σπερ εκ-

Μετά την βραχείαν ταύτην Εν Μαζαρέϊκ(,
ερευναν μετέβημεν εΙς θέσιν KaA,ov"el:n σπου
ε'ίχομεν πoλiι μεγαλητέραν τύχην, διότι ,) ανα
σκαφή τάφων πλειστάκις δεν είνε παρα πασαν
Ιπιστημονικην Ιπιστασίαν
ζήτημα τύχης.

r)

Έκεί ύπάρχει Ικτενές αρχαίον νεκροταφείον,
Ιν i(. και πρότερον Ιγένοντο Ιπανειλημμέναι
λαθραίαι ερευναι. Και κατ αρχάς μεν εΙργά
σθημεν Εν τη αμπέλφ τοίί Ηαπακωσταντη, δε
ξιά της δδου της αγούσης εΙς την παρά την
θάλασσαν Άλικης. Έν ταύτη ανωρύξαμεν εΙς
βάθος Ι ,20 τάφον Ιχ πωρίνων λίθων ι!.κοδο
μη μένον, οστις περιείχε ~ν χαλΗΟίί1' Hd-ron-reo1'
(διάμ. Ο,Ι55) (ΕΙκ. Ι) μετά κοσμήματος Ιν σχή
ματι ανθεμίου μεθ' ~λίκων lπι τετραγώνου κιο
νίσκου Ιν τφ κέντρφ προσκεκολλημένου, §ξ
"ομβΙα όατtϊ"α, χαλ"ου" μαχα'eΙδ,ο" (0,1 iι5)
και δύο "vλ,,,δeοε,δij "οαμήματα.
ΕI.ς έκαταν περίπου μέτρων άπόστασιν απ(')
του άνωτέρου τάφου ανωρύξαμεν Ιν τη αμπέλι~)
τών χωρικών Παπαναστασίου καί Μπέκα πολ·
λούς τάφους, ών οί πλείστοι ιlσαν iίδη σεσυ·
λη μένοι. Εις τούτων εΙνε κατεσχευασμένος Ιξ
ύμηττείου μαρμάρου, αλλ' εχει παλαιόθεν συ
ληθη. Πέραν τούτων ανεύρομεν τtαααeας dil'l-
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Εϊκ.

Είκ.

4.

8.
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ΆΥΥεία 20υ Υεωμετρικον τάφου .Σπάτα.

'Αγγεία 3011 Υεωμετρικον τάφου ,Σπάrα.

Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

κεους εάφους λαξευ<ους καθέτους εντος μα
Ι.ακού βράχου. Οϊ εντος τούτων σκελετοι ε"χον

1920·21

Τάφος 10' (Είκ. 2). 'Εν αυτφ ανευρέθησαν
τα έξης εξ αγγεία: 1) ύδeΙα ϋψος 0,655, διάμ.

ΕΙκ. 5. ΆΥΥεία 20ν Υεωμετeικοv τάφον ,Σπάτα.

κατεύθυνσιν άπο Β. προς Ν., παρα τους πόδας

στομίου 0,215. 2 _4) Τρία μόνωεα άΥΥεία εις
σχήμα πλατυστόμων προχοtδων ανευ εκροής
επι

τοϋ

ώδε:

0,11,

χείλους. Τούτων τα μεγέθη εχουσι ν
ϋψος 0,19, διάμ. στομ. 0,125, 2) ϋψος
διάμ. στομ. 0,085, 3) ϋψος 0,12, διάμ.

1)

στομ.

0,165.
5) ΠυξΙς μετα πώματος ϋψος 0,12,
0,165 καΙ 6) σκύφος ϋψος 0,105, διάμ.
0,165. 'Εκ τούτων μόνον ό τελευταϊος

διάμ
στομ.
οtJτος
σκύφος παρουσια'ζει διακόσμησιν μάλλον δια
φέρουσαν των <1λλων, επι των όποίων φέρον
ται τα συνήθη γεωμετρικα μόνον κοσμήματα,
ενω επι τούτου εν τfi ανωτάτη παρα το χείλος
ανω ζώνη εξωθεν παρίστανται συμμετρικως
τρέχοντες εν καλπασμ!i) λαγ,!,οΙ (;) (Είκ. 3).
Τάφος 20' (Είκ. 4 καΙ 5). 'Εν τούτ,!, ανευ
ρέθησαν τα έξης γεωμετρικα επίσης αγγεία:

1) Άμφοeεvς ϋψος 0,48, διάμ. στομ. 0,195'
ουτος φέρει πλουσιωτάτην διακόσμησιν κατά
ζώνας διατεταγμένην. ~Άνω επι τοϋ λ(.ιιμοϋ και

μεταξυ των λα6ων παρίστανται ϊπποι, μεταξυ
δε τούτων ανηρ ασπιδοφόρος, κάτωθεν δε επι
των ωμων τού αμφορέως ετεροι ~ίππoι βό
σκοντες.

ΕΙκ_ 6. ·Τάφον 30ν ,Σπάτα.
·δ' αυτων υπηρχον πληθiις αγγείων .Υεωμε<eι
κου τρόπου ι.
ι Ταυτα. κατά τό πλείστον τεθραυσμένα συνεκόλλη-
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2) ΠυξΙς μετα δύο ύριζοντίων λα6ών,
0,055, διάμ. στομ. 0,16.
3) <ΟμοΙα, ϋψος 0,07, διάμ. 0,155.

ϋψος

4) Πινάκιον εν σχήματι φιάλης μετα δύο
οριζοντίων λα6ών. Φέρει κομψην εξωθεν γεω
μετρικην διακόσμησιν, ϋψος 0,045, διάμ. 0,20.
σεν ό έπιδεςιώτατος τού ΈΟν. Μουσείου άρχιτεχνίτης
κ. Στυλ. Κλαυδιανός.

136
5)
0,06,
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Σκύφος μετα δύο όριζοντίων λαβών, ϋψος
διάμ, χείλους 0,115.

1920 - 21

7) Πeοχοις μόνωτος μετ εκροής, ϋψος 0,10,
διάμ. στομ. 0,09 (διάμ. 0,135).
8) Πώμα επι ούδενο; τών ανωτέρω προσαρ
μοζόμενον.
Τάφος 30<. Ό τάφος ούτος ητο πλουσιώ.
τατος εtς κτερίσματα. 'Ίδου ή άναγραφη τού [ων:

1) ΎδeΙα (ΕΙκ. 6) κατάκοσμος εκ μαιάνδρων
ταινιων και αλλων γεωμετρικών κοσμημάτων,
ϋψος 0,48, διάμ. στομ. 0,195.
2) ΠυξΙς μετα. πώματος εφ' ού τρεϊς ϊπποι.
'Ολόκληρος ή επιφάνεια ταύτης κατάκοσμος εκ
γεωμετρικών κοσμημάτων (Είκ. 7, 2), ϋψ. 0,235,
διάμ. 0,27.
3) ΌμοΙα μετα. πώματος, εφ' ού τέσσαρες
'"ίπποι κατάκοσμοι, ώς ή προηγουμένη, ϋψ. 0,23,
διάμ. 0,22.
4) ΌμοΙα μετα. πώματος, εφ' ού τέσσαρες
7, 1), ϋψος 0,235, διάμ. στομ 0,30.
5 - 6) Lιύο πeοχοtδες (ΕΙκ. 8,2 και 10), ϋψ.
0,09, διάμ. στομ. 0,03 και 0,11 χ 0,04.
7 .8) Lιύο σκύφοι κατάκοσμοι (ΕΙκ. 8, 1 και
4). Ό ετερος τούτων φέρει θαυμαστην διακό-

ϊπποι (ΕΙκ.

ΕΙχ.

9.

Ζκvφοι; 30υ τάφου Σπάτα.

Είκ.

6)
του

10.

Ψέλλια χαλκα καί ορμοι; χρυσους- τάφου 30υ.

Πeόχοvς μόνωτος, ομοιος προς τους τρεϊς
τάφου, ϋψος 0,205, διάμ. στομ. 0,115.

100

σμησιν. "Εσωθεν σειρα 'ίππων (ΕΙκ.
διάμ. χείλους 0,13.

0,053,
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9),

ϋψος
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ElH. 7.

ΕΙ".

11.
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1920·21

ΠνξΙδες τάφου 80ν Σπάτα.

ΆΥΥεία τάφον 40ν Σπάτα.

18
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!J) Πρόχους πλατύστομ. (ΕΙκ. 8, 6), ϋψ.Ο,1Ο.
10) Προχοίς (ΕΙκ. 8, 8), ϋψος 0,055.
11) ;.ιοκός κατάκοσμος (ΕΙκ. 8, 7), ϋψ.0,075).
12) Κάνιστρον (ΕΙκ. 8, 3), ϋψ. 0,15, μηκ. 0,17.
13 - 14) προχοεδες, ών ή με,· φέρει ~ντυπα
ή δ' εγχάρακτα κοσμή ματα. Ά μφότεραι εΙνε χει
ροποίητοι καί &γάνωτοι (ΕΙκ. 8,5 καί 9), iιψος
0,055 καί 0,085.
~Eντoς του αύτοϋ τάφου, δστις θ~ άνηκε,' είς
τόν νεκρόν κόρης, ευρέθησαν καΙ τα έξης μετά}..
λινα κοσμήματα:
Ι) ·Ορμος χρυσοϋς (μήκ.Ο,1Ο), δστις αποτε
λείται εκ πέντε τετραγωνιδίων,iπι έκάστου τών

1920 - 21

(ΕΙκ. 12, 1).-9) Βομβυλιός, ϋψος 0,055.
~Eκτός τών ανωτέρω άγγείων εύρέθησαν καί
τινα τεθραυσμένα. ατινα δ~ δμως δεν κατέστη
δυ\'ατόν να συγκολληθώσι. έπειδη δε δεν πα
ρουσίαζο" ίδιαίτερό\' τι Ε"διαφέρον δεν συμπε
ριέλαβον ταύτα εν τη αναγραφη των εύρημά
τω\' τών τεσσάρων γεωμετρ. τάφων.
~E\' τέλει παρατηρώ περί τούτων δη παρου
σια'ζουσι μεγάλας όμοιότητας προς ποlJ,α άλλα
γεωμετρικα αγγεία διαφόρωγ της ΈIJ.άδος τό
πων, ίδιαίτατα δε προς τα της Άττικης, οΙον τα
εν 'Άναβύσφ παρα το Λαύριον πρό ετών ύπ'
εμοϋ καί τού συναδέλφου μου κ. Καστριώτου

0,()85

άπΩ κοινού άνευρεθέντα εν όμοΙοις τύμβοις προς
τούς εν Σπάτα. Ταύτα συνοπτικώς τότε έδημο

'σιεύθησαν εν ~oϊς Πρακτιχοί.ς της 'Αρχ. ~Eτ. τού

ΕΙκ.

12.

'ΑΥΥεία τάφον 4οtl 2πάτα.

1911 σελ. 110- 131. Δύναταί τις μετα μεγάλης
βεβαιότητος να ΙσχυρισθΏ δτι αμφότερα ταύτα
τα εύΡΙ1ματα προέρχονται εκ τού αύτοί, εργαστη
ρίου. Καί απλούν βλέμμα πείθει περι τούτου.
Τότε επί τη είJκαιρί~ της άνε\'ρέσεως τών εν
~Aνα6ύσ<ρ γεωμετρικών άγγείων εΙχον διετυπώ
σει την γνώμην, 'ίΊν συνεμερίσθη καΊ ό συνά
δελφός μου κ. Καστριώτης, δη τα γεωμετρικα εν
γέι'ει αγγεία δέον να χρονολογηθώσι κατα πολ
λους αίώνας πρότερον ;\ ώς συνήθως χρονολο
γούνται. Είς την γνώμην μου ταύτη\' ώς καΊ περί
τών αρχα'ίκών αγαλμάτων και επιγραφών επι
μένω μέχρι σή μερον, διότι πλείστα νέα γεγονότα
ενίσχυσαν παρ~ εμοί την πεποίθησιν ταύτην. την
αύτην αλλως τε γνώμην εξήνεγκε κατα διαφόρους
περιστάσεις και ό πρύτανις τών εν ζωfι άρχαιο.
λόγων κ. Γουλ. Δαίρπφλετ. Ύ πο αισθητική\' μά
λιστα εποψιν το πράγμα δέν επιδέχεται ούδεμίαν
άμφισ6tιτησιν, ούδέποτε δ~ εΙνε δυνατον να παρα
δεχθfι τις ση κατα τον Ίον και 6 0V αίώνα π Χ. στε
εθαλλον τα μέγιστα αί πλείσται έ)J,ηνίδες πόλεις,
ηκμαζον δε πληθiις περιφανών ποιητών, φιλοσό
φων, πολιτικών ανδρών, νομοθετών και xa)J,LtE·
χνώ", στι κατεσκευάζοντο εργα τέχνης σλως πρω
τογενή την μορφην και εχοντα οψιν τελείως ΠΡΟ'ί
στορικήν, ώς το (ϊγαλμα τού κολοσσιαίου Ποσει
δώνος τού Σουνίου, το της'Αρτέμιδος της Δήλου
και πλείστα παρόμοια, ώς επίσης αί επι τών γεω
μετρικών αγγείων πρωτογενείς μορφαι ανθρώ
πων και ζώων, ~Aλλα το σπουδαιότατον τούτο

όποίων εντος διπλών ρόμ6ων ύπηρχον λίθοι πο
λύτιμοι
σμάλτον, κάτωθεν δ έκάστου τετρα
γωνιδίου κρέμανται ανα τρεϊς χρυσοί θύσσανοι
(iitot το ολ()ν 15). cO δρμος ούτος είνε σπανιώ
τατον εϋρημα δια γεωμετρικον τάφον (ΕΙκ. 10).
2) Δύο χαλκα ψέλλια εlς σχημα αφεων μετα
διπλών κεφαλών εκαστος (διάμ. περίπου 0,10).
Τάφος 40<. Ό τελευταίος οί"ος γεωμετρικος
τάφος περιείχεν εννέα εν δλφ αγγεία τα έξης:
Ι) ~μφoρευς (ΕΙκ. 11,3), ϋψος. 0,61, διάμ,
στομίου 0,23. Φέρει τον συνήθη γεωμετρικον
διιίκοσμον καί δύο μαστοειδείς αποφύσεις επί
τών ωμων. - 2) Πρόχους πλατύστομος (ΕΙκ.
ζήτημα θα' λι',σωσιν ασφαλώς μία\' ήμέραν αΙ
Ι 1,5),ϋψ. Ο,24,διάμ. στομίου Ο,135.-3)"Ομοιος,
μέJJ,ουσαί άνασκαφικαι EQt'lJvaL είς διάφορα
ϋψος 0,18, διάμ. στομίου 0,105 (ΕΙ". 11, 2).σημεία της έλλψιχης γης.
4)'Όμοιος,υψ.Ο,II,διάμ.στομ.Ο,075(ΕΙκ.11,1).
'Εν 'Αθήναις τη 5 Μαίου 1922.
- 5) Πυξίς μετα δύο λα6ών όριζοντίων, ϋψος
0,11, διάμ. στομ. 0,185 (ΕΙκ. 12,4).-6) 'ΟμοΙα,
1ίψος 0,07. διάμετρο χείλους 0,13 (ΕΙκ. 12, 3).ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
7) ΌμοΙα,ίίψος 0,075, διάμ. χείλους 0,12 (ΕΙκ.
11,4).-8) Προχοίς μετα τριλό60υ στομίου "ψος

i1

S
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1920 -21

Νείκαρχος κα, Ει;:" δωρεάς χάριν
ά\'αφαιρέτου κατέγραψαν χωeΙο'Υ

τό λεγόμενον Θωραχίδαι;.
ή ώVΊι ::τεριέχει.

καθώς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(Συνέχεια έχ του Ε' τόμου).

Πολυάριθμα λίθινα, επιγραφαι και ανάγλυφα,
συνεκομίοθηοανκυρίως είς το Μουσείον Θη6ών
εκ των πέριξ, εκ Θεσπιων καί εκ Θίσ6ης εν τΌ
τελευταί~ μάλιστα κατηρτίσθη καΙ μικρα συλ
λογη ύπερ 30 αρχαίων (προ τού ναού της Πα
ναγίας Κακοσίου)' άλλα περί τούτων έκάστω"
επιφυλάσσομεν είδικην πραγματείαν ι.
Ένταύθα περιοριζόμεθα είς τάξιολογώτερα
τών εκ Λοκρίδος, CΕcρας καί CΕσπερίας, καΙ Φω
κίδος εύρημάτων και παρατηρημάτωνήμων, γε
νομένων είτε επ~ ευκαιρίg περισυλλογης διε-,.
σπαρμένων ανεκδότων ε'ίτε κατα περιοδείας.

Έκ της Έφας Λοκρίδος. - Άλαί.
Πρώτον όφείλομεν μετα της είκ. 1 να εκδώ
σωμεν τέλος καΙ την άκρι6η άνάγνωσιν της
εσπευσμένως καί ατυχώς εκδεδομένης ύπο Oldfat11er εν Α] Α 191f>, 323 εφη6ικης αναγραφης
'Αγαθήι τύχη ι
"Αρχοντος Είιφρο-

σύνου (Είιφροσύνου) γυμνασιαρχοϋν·
τος δέ Τιμοκράτους του Ν ικάρχου, άντιγυμνασιαρχυυντος
Ιωίλου (Ιωίλου), ανέγραψαν Ν ίκαQχος
κα, Βιώι τούς τοϋ πατρός έφή60υς
f Μνήσ;\

5

Π Κούρ(τ)ιος \. Ήγήσ; }ων.Φιλιστίων(Φιλιστίωνος),

CΗράχλιτος (Ήρακλίτου), ι:Ι Εύχάριστος Άλκίμου,

10

"ΑδQαστος Καλλικρίτου, Άγαθήμερος Παραμόνον,
Ό\'ήσιμος 'Ασκληπιάδου, Σωτίων Εύτύχου,
Λυκομήδης "Αφροδισίου, Νικοτέλης (Νικοτέλου),

Θεοκλής Σωτίωνος, 'Αρτέμων Καλλίππου,
CΗρακλάς Ιcoπύρου, Λύκος Ιωπνρου,
Πριμίων Παραμόνου, Νικήτης.Παραμόνου,
Ιώσιμος Ιω:τύρου, Ζωσάς Σώσω\'ος,

15

Έπαφρόδιτος Ιωπύρου, Παράμο\'ος Διονυσίου,
Άριστόνιχος Διο\'υσίου, Παράμο\'ος Είιβότου,
Κα6lριχος Ιωπύρου, Δάφ\'ος 'Ερμογέ\'ου,

Σωσικράτης Ποπλίον, Παράμονος Ιωπύρου,
Ν ικόβουλος Παραμό\'ον. Σύ\,φορος Ίσίωνος,

20

νΆρκισσος ('Αρκίσσου), j

Ι Νικέρως Σωτηρίδου,

Λύκος Μάρκου, 'Ονησιφορος 'Ασκλ'lπιάδου,
Κέρδων Φιλέου. Νικομήδης Έπαφρά,

25

"Άλυπος Ν ίκω\'ος,

_--,-_ _--,-

_

Μάρκος Έπαφρϋ., Λίβα\'ος ίιπηρέτης,

Σώσων

•Αρισταγόρου,

Δάμων Ιωπνρου,

Λύλος Φαύστου, Παράμο\'ος Έρμία.
ΊΌίς τε προγεγραμμένοις έφήβοις,

ΕΖκ. 1. 'Αλώ'Υ Αοκρι'δος έφήβω'Υ άνcι)'ραφ'ί.
1

}:υλλογών η Μουσείων κατάλογοι συνετελέσθη σαν

{'φ' ήμών τής Χαλκίδος κιιί της ΧαιρωνεΙας' κατεγρά·
φησαν δέ καί αΙ μικρότεραι Άταλ&:ντης χαί Ύ.πάτης.
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Καί ήμων το πρόχειρον άντίγραφον,

μεν στείλει εις την l\ιΙiss

Golclllla 1111

u ε'ίΧΩ.

(φρο\,οιl\"
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τες δη ήο δημοσίευσις ανηκεν εις τας εν Άλαίς

οtδ' εν στίχο

τότε ανασκαπτούσας Άμερικανίδας) και Ο εχρη-~' είς τ()\; λίθον,

9 ούδε

αλλαχού εισηγάγομέν τι

ση μειούντες κενον

μικρον δια

μοποίησεν ό κ. Oldfntller .μετ' αφθονω:\' κάπως
τού ·Ι-ι, παρ' ήμιν καθιερωμένου, ε\'ω ό κ.
ερωτηματικίl)ν (?), δεν iltO .αλάθητον· αλλ' ExOldfatl1eJ" τούναντίον εισ6ιάζει εκεί ανύπαρ
της ανηβοl,ης. της εικόνος τού εΥ τφ ~εταξυ εις
κτον. ~[ώoυJ.·
Τ11ν συλλογ11ν Άταλάντης υφ' ήμων μετοκομιΤέλος και ή δυσπιστία tUu περι της καταγω
σθέντος λίθου εύεξέλεγκτοι εΙναι αί παραναγνώγης τού λί()ου εκ των <Αλων εΙναι αβάσιμος

σεις του κ. 01ι1fatΙ1eΓ, -

προς ον αλλως πασα

εκ των λεπτομερειων της ευρέσεως, ας ηκούσα

ημ1'] και εΙ'γ.νιι.>μοσύνη διι~ τά λοκρικιχ του, ιδία
τι• . τοπογραφικα μελεη1 ματα. .
ο. 'Οφείλομ.εν δμως ρητως. νι. τονίσωμεν δτι οα.
νομίζει εν σελ. 338 δτι παραδιωρθώσαμενήμείς
Κα6ίριχος, -Άσκληπιάδου, Ζωπυρου (στίχ. 16)'
~ώσω\'oς κείνται επι τού λίθου' αλω δενπροσέ
σχεν ό κ. 01dfatllcJ" εις τας -βραχυγραφίας, διο
εκδίδει και τι~ καταπληκτικιχ Κάβριχος, Παρά

μνου, .ΚαλΧότουο (! αντι καλλικρ(του),

11

μεν παρα .τού ευρόντος αύτον (ως κάλυμμα
μεταγενεστέρου των <Αλων) επείσθη μεν
απολύτως δτι αληθη λέγει. Ούδε εΙναι τι απί
στευτον 41 εφηβοι εν δευΤfρευούσrι πόλει.

. tάφου
.

και

τούνω'τίον εμβάλλει ανύπαρκτόν τι κάπου (π. χ.
αντι του εν τω λίθω Φαύστου θέλων
ψ(ι)λύστου 1) και σελ 3~<? λεπτολογεί σχετικως
λυπηρά τινα και αβάσιμα. Άλλ' αβλεψίαι του·
είναι και το Κέρκων Σωτιρίδου στίχο 22, Θεο-'

.. στίχο 28

κλυς στίχο

13 (εξ ης παραναγνώσεωςακαιρα εξευ

ρίσκει ό Ι{ο})ίnsοn) κλπ.' μεγίστη δε καΙ θλιβε
ρωτάτη αβλεψία του εΙναι το στίχο
Νωρικον

(δηθεν

llνομq

απελευθέρου)

«χωρίον το λεγόμενον

-

:n

αντι των

σαφων

Θωρακίδας».

Τιχ τελευταία είναι και εύνόητα ηδη και το
πράγμα άπλουν: ό Νίκαρχος και 11 Βιώ(ι), τέ
Κ\'α του. γυμνασιάρχου Τιμοκράτους (στίχ. 3 - 4),
ί'ιi-:ν αρκουνται εις τΊ1ν απαθανατίζουσαν και τον
πατέρα των αναγρα'φ11ν ταύτην (απο στ. (j κΙ)
. Τ (,)\' Ι I ΠΙ') οη1ν φροντί.δα αι'τοϋ εφήβω\', αλλι. και
δωροϋσιν εις τούτους, δπω; βεΙίαίως εκ των
προσιίδων ανετώτερον συνηβωσι, κτημα tItlv
ονιηΗ1ζόμενον Θωρακίδας,. {'πο τoγ-σ\iνήθη~
πωλητηρίου τύπον, «ώνης» (στίχ. :~.J.).
Κατάληξις (ί)δης τοπωνυμικη.. (Θωρακίδας)
εΙνω (';ντως τι σπ«(νιον, αλλ' llxt μονηρες ιδε
Χατζιδάκιν εν Άθηνα Ι Β()(), 117 ε. καί Ι ΒΟ!,
;lB Ι f Θώραξ δε Υ\'ωστον πολλαχόθεν llνομα
ορέων (I"ick εν Bczz. Βcίtι-. 21, 258 έ) ιοστε
δεν είναι ανάγκη νι( νομισθη (ίνομα προσώπου,
ι~); και είναι l)ντως πολλά)ν (πλ11ν τοϋ πινδαρι
κου Ί\λευάδου πρβλ. και Τ()\' Βοιιότιον Ξενφ.
, ι\ ναβ. Β' 6, 19 - και Θωρακίδας δε κύριον
εν H.~t. (~IΌ I~!IB, 102 Λ ίΟ, Β 19).
Περι των αλλων ονομάτων -κοινων το πλεί
σων ._- δεν θα παρατηρήσωμέν η πλ11ν τού στίχο
2Η Λιβάνου, τού ίΊπηρέτου τού γυμνασίου (ά\'
και (Ίχι βεϊΙαίως δoίiλoς, αλλιχ ελεύθερος, αφού
συναναγράφεται με τους εφήβους τού ετους),
ίiτι πιθανως iltO \·όθος απλως 1) απελεύθερος
«;ντως, διο και δε\, καλείται πατρόθεν. Νικήτης
(Ι:)) είναι καί τις Ελατευς I(~ ιχι, 12,33.
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Άταλάντη.
Ύ πο roίI αι'τού κ.

εχει παρανα

01dfatllcl'

γνωσθηεν.ΑJΑ 1915, 333 αριθ. 13 επιγραφ1']
σπουντία (~ν τή οικία Άφροδίτης Γ. Ζήση εν
•Αταλάντη),· εν θα αναγι νώσκομεν
Ι'έ."ει_ σεβαστώ."

καί τ[η πόλει

· Λεύκιος ~Αλλιος Ταϋρος ... [δς καί έ·
· - κατέροις τοις γυ~n'ασί[oις ; η - άeχαις;
. ~ξής ~ωρ.εα;, μό,"Ο[ ις ; .; καί _τη~, ?το

εδωκε

...

αν και ·το επικαμπιον εκ [των ιδιων.

, Απίστευτον

πως ανεγνώσθη εν αρχή γένεις

έραστών· αντΙ· τού και αλλοθεν εύνοήτου γένει
σεβαστών
geH ti Α ngnstae
11 ιιπιίl1ί doll1t1S angnsfae (περι <Ιη' ιδε τελευταιο" Ca.~l1at CR. Acad. d. il1Sa. I!Η3, 680 έ. 684 και
Mag-i@-: de ROnΊ. jllΓ. l)tIb1. "ocab. solenll1.
β8 - 9. Ένθυμούμεθα ρητως το «γένει σε6αστιί.>ν
και τη πόλε ι {τ.Ον ναον κλπ.»> εν επιγραφή της

li

=

Θίσβης, αλλιχ και τα {}οεοίς σεβαστοίς (π. χ. επί
κρήνης Στείρεως ΙΧ ι 47 πρβλ ιν Ι 1156 και

37s a )- δμοια κλπ. -

και <ο; ή καισαρολατρεία
δε" ΧΡ11ζει λόγων. οϋτως 01ιδε ή λατρεία δλως
αι'τοκρατορικης οικογενείας (και επι νομισμά
των π. χ. Ίεραπόλεως, πάλιν «γένει σεβαστων»).
'Ο δε Λ. 'Άλλιος Ταϋρος, ηδη γνωστος και
εκ "ης l(~ ΙΧ ι ~8D και εκ της συνεκδιδομένης
εν AJA Ιθω σελ 332 αριθ. 12, απαντα και
είς αλλο τεμ((χιον επιγραφης εισηγμένον είς Τ11ν
συλλογ11ν Άταλάντης εκ τού πύργου της Ν.
Πέλλης, ;; δεν εχομεν πρόχειρον πλέον.

Εις τι1ν αύn1ν συλλογ11ν της Άταλάντης ειση
γάγομεν και Ι) το ανω στήλης μετ' αετώματος
άπλού, αριστερα τεθραυσμένου, με γεισίποδας
υπο εξέχον επίκρανον' ϋψος 0,22 χ .67 χ .16
Λ Λ ΤΤΙΑΧΡΗ ΣΤ Η ΚΑΙΑΓΕ ΛΗ ΧΑΙ?:ΙΙ;
Λ. Άττία χρησΤ1'] και Άγέλη χαί[ρετε.
Ευρέθη

και

εδωρήθη

εις η1ν

συλλογ11ν

υπο

Παράρτημα τοt

Άρχαιολογικον Δελτίου

Λαζ. Ζεκεντέ, δικαστικού κλητηρος, εκ τοϋ προ
της οίκίας του κήπου, κατα το ΒΔ ακρον της
σημερινης πόλεως.
2) 'Ωσαύτως το εν εϊκ. 2 επιτύμ6ιον dvdyAvφΟΥ 6πλΙτου χρόνων και τέχνης δοκίμων, κα·
τεφθαρμένον μεν δεινως, &λλ' &ξιόλογον, καθ'
οσον πιστοί καί εξ έπιτυμ6ίων την εκ νομισμά.
των τοϋ Όποϋντος γνωστοτάτην παράστασιν

«Αίαντος τού Λοκρού. (δήθεν' διότι καί

,,1.1.0-

θεν ύ τύπος γνωστός π .. χ. BCH 1880 πίν. νι ι).
Έξήχθη υφ' ημων εκ τού υδραγωγεΙου της
Νέας Π έλλης, οπερθεν της Άταλά"της, δ περι.
γράφει οχι επαρκώς τελείως ό [,olling' ίδίf~
προσθετέον οη των καλυμμάτων της θολωτης
του σήραγγος
καθόδου τινά σιi>ζoυσι καί
γράμματα' οοτω π. χ. δύο ολοι λίθοι εΙ>μεγέθεις,
μετα το σον μέτρον άπο της είσόδου εχουσιν

1\

εκάτερος DΑΓ'ν. άλλος δε τά ΒΑΣΣΟΣ.-Περί

τών μονοπροσώπων τούτων, έ'ξω της ~Aττικης
ίδίι;ι ευχρήστων προ τού πελοποννησιακού ετι

1920.21

141

πολέμου. άναγλύφων μαχητών ίδε νϋν κυρίωc
F. StndIIiczka: (Iie GriecII. KIIIIst "ιι KI'iegergrabcrιI. Leip7.. ΙΒΙ!).
3) Τέλος εις τήν συλλογήν 'Α ταλάντης μετ ε
κομίσαμεν και την μαρμαρίνην επιτυμ6ίαν άνά.
γλυφον στήλην της εΙκ. 3 με τήν επιγραφήν
«Λύκος Αυτονόμου, χαίρε .. , την μόνην δημο.
σιευθεϊσαν εν AJ Λ. Άλλ' αΙ κοινόταται εν ί)ω-

μαϊκοίς χρόνοις μορφιιί δεν θα εκρίθησαν καί
δικαίως περιγραφης ά'ξιαι' οψος Ι,fιΟχ.72Χ·I5.
Νάρυξ (-ύκα)=Παλαιόκαστρον

·Ρεγγινιού.

'Εξ αφορμης της τυιι6ωρι'χίας, της ενεργου
μένης άπο ετών ύπο τα χωρία (Ι'>εγγίνι κσί
''Ι'>ιτζέρι τοϋ θρονίου περί το μεταξύ αυτών
Παλαιόκ«στρον μετα6άντες κατ 'Απρίλιον τού
Ι!) Ι 9 κατέσχομεν ελάχιστά ηνα πήλινα εΙδώλια
και δύο επιτυμ6ίους σιήλας μετ επιγραφων
παρά τφ Δ. Μαρμάρι;ι κατοίκφ Ψιτζερίου (ας

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

142

Παράρτημα τοί Άρχ.αιοΛογικο'ύ Δελτίου

καί lφροντίσαμεν νάποκομισθωσιν εΙς το εκεί
Δημ. Σχολείον).
ι) Ί';ΠΙ τού ιινω τμήματος μαρμαρΙνης στή
λης μετ~ άκρωτηρίου, ύφ~ οίι τΟ γείσον ο(ρζον
ται της δευτέρας τα λεΙψανα' ϋψ. 30 χ .26 χ .04.

ΕΙ",.

α' Σθενέδαμος
Αάμπ(;)ρος Γλα[υκ

6'

3 .. Αλώ",'

Κύβος μελανοφαίου τιτανολίθου, ανω καί άρι
στερα ελλιπής, Εν τοίς χριστιανικοίς,
ρωμα'ί
κοίς το πολύ, έρειπίοις τού Παλα,οαΥ,ά""η,
ύπο τον πολύφθορον δια καθιζήσεις και άνθρω
πίνας καταστροφάς λόφον ι τον φέροντα τού

11

Ιx"rύμβιo"l' Λ:ύΗον.

..

Παλαιοχωριου τά ερείπια, ύπερ π(ιρακοιλάδα
τού ΒοαγρΙου (ί'ψος 6" χ .49>( .46).

2) ΌμοΙαν στήλην μαρμαρΙν'1" μετ αετώ
ματος εκ της αυτης θέσεως «Πουρνιίρας.
Ξ Ε Ν Ο Κ Λ Η Τ Ο Σ

1920 - 21

[Άδρια"ον
ρα

τη]ς oι;.o~μένης

Ξενόκλητος.

Άλλα πoλiι σπουδαιότερον εϋρημα ήμών
ύπηρξεν επιγραφή, ην όλΙγον έρευνήσαντες προ
χείρως τον ύπσ τό Παλαιόκαστρον ερειπιώνα
ΆΥ,άννην, ρωμαϊκού, φαΙνεται, οΙκοδομήματος,
πιθανώς ναού, εϋρο μεν μεταξiι των λίθων αίιτοϋ.

τών Ν αρυκΙων
π)όλις επιμεληθέντος

,)

3)
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σωτη-

χαμ κτίστην

"

Atjλίoυ Θ[ρ)έπτου και ά

ν)αλιί)σαντος εξ ών [προ-;
ώφειλεν {l πόλις [χρη
μάτων.

Παράρτημα το\:

'ΑρχαιολΟΥικον Δελτίου

Συμπληρουμεν
θαρρούντως
Άδeιαvοv εν
αρχη κατα τας επιγραφας ιδί,:, ΥΠ 1841 και
2497, ών εν μεν τη πρώηι αύτον τιμωσιν οί
Θεσπιείς απαράλλακτα ώς σω-ιηρα και κ-ιί
στην της ΟΙκουμένης, εν δε τη δευτέρ':' το
«κοινον τών <Ρωκέων», είς δ πιθανώτατα εξα
κολουθεί να τελη καΙ 11 Λοκρίς, αύτον άνιστ<;i
ώς σωτηeα της ΟΙκουμένης, άλλα και κατα
τον εν στίχο 5 φερώνυμόν του [ΑΟίμιον. 'Ως
φαίνεται και Ο Ναρυξ θα εφείλκυσε την γεν
ναιοδωρίαν τοϋ πανευεργέτου, καΙ ίδί~ τών εν
δόξων πόλεων, αύτοκράτορος.
Διότι - καΙ εν τούτφ κείται ή κυρία σπου
δωότης του λίθου - προφανώς εχομεν τέλος
ενταυθα την πολυζήτητον θέσιν της παλαιφά
του πόλεως Νάρυκος, «εξ ης φασι τον Α'ίαντα
γεγενησθαι» Διόδ. ΙΔ' 82 πρΟλ. ΣτράΟ. σ. 425'
καΙ ό- μεν Bnrsian την ετοποθέτει τουλάχιστον
εν τη Έπικνημιδί,!, ετι (κατα τα ρητα του Διοδ.
ις' 38), εΙς την Βουδονίτσανο άλλ' Ο Ross και
Ο νVίΙΙ1eΙΠ1 προ 10 ετών ακόμη (Ost. ]11.1911)
αυθαιρέτως εΙς την Ά ταλάντη>', προδήλως δια
την Όπουντίων ήγεμονίαν τοϋ Α 'ίαντος παρ ~
ΟΟμήρφ (δστις' δμως φυσικα δεν διαστέλλει
ακόμη Έπικνημιδίους), άλλα και δια την παρα

Διοδ. ΙΔ' 82 γειτονίαν 'αυτijς δηθεν προς τας

'"Αβάς, άπλως φαινομενικην O'~σαν' διότι πώς
βεοαιουται δτι Ο Φάϋλλος εκπεσων της Ν άρυ
κος εμεινε πλησίον της; διατι τότε να μη φθάση
και μέχρι Άοών (ύπερ τας 7 ωρας ΜΑ), 'ίνα
π. χ. άνασυνταχθfί καΙ εν τφ φωκικφ δη εκείν~
ίερφ παραλάΟl1 και νεοσυλλέκτους δυνάμεις;
Άλλ' άξιόλογον και δτι επιζη ετι επι Άδρια
νοϋ λοιπόν ή γεραρα πόλις, ην καΙ επι τού Γ'
π. Χ. αίωνος ύπάρχουσαν καί πως άκμάζουσαν
πάλιν εγνωρίσαμεν ηδη εκ της περιφήμου περι
των Λοκρίδων παρθένων, τ~~ν κατ" ετος είς "Ίλιον
άφιερουμένων, επιγραφης Ost. ]Η. 1911, 166 ε· ο
ωστε καΙ μετα την ύπ{\ Φαυλλου τφ 352 κατα

επίκαιρον (παρα την εκ Θερμοπυλών προς Έλά
τειαν άρχαιόθεν καΙ δια Φοντάνας εν νεωτέροις
χρόνοις οδόν), δ κοινον εν δλl1 τη παραδόσει
και περι Φαρυγών και περι Νάρυκος άλλα και

το φάeαΥΥώδες τών πέριξ... Τσι,ναντίον εΙς

την θέσιν της Βουδονίτσας η Μεντενίτσας (εΙς
ην θέτει τας ΦαeύΥας Ο LolliIlg, λησμονu,ν
δτι ή ταeφη μακραν της Σκαρφείας π. Στράυ.
"εΙ.. 66) θα ητο μαλλον τότε ή όμηρικη ΑϋΥεια,
ή επι Στράοωνος (σελ. 364) ηδη ήφανισμένη
και ευλόγως λοιπον εν σελ. 426 συμπληρου
μένη, σπου λέγεται οτι την χώραν αύτης νέμον
ται οί Σκαρφείς (οί ύποκάτω άμέσως παρα τον
σημερινσν Μωλον, ως γνωστόν, οίκοϋντες) 1.
Άλλα προ της ανασκαφης του Παλαιαγιάννη
θα κατέχωμεν ως βέβαιον οτι τα τοϋ ύπερκει
μένου λόφου, της «Παλαιοκάστρας> του Ψεγ
γινιουο πενιχρα ηδη δια την καλλιεργίαν ερείπια
- επιπολης μόνον σχεδον χριστιανικα η καΙ
ρωμα'ίκά, περΙ την άνατολικην κλιτυν ομως καΙ
τείχους έλληνικοϋ λείψανά τινα δεικνύουσι
την θέσιν του Νάρυκος εις δε τα νεκροταφεία
τούτου ανήκουν οί κατα τας εκατέρωθεν κλιτϋς
πολυάριθμοι, ηδη άνεφγμένοι, άρχαϊοι τάφοι
(οί πλείστοι σπηλαιοειδείς, άλλα καΙ καλυ6ίται
πολλοΙ) καΙ αί άνωτέρω επιγραφαί, ως καΙ ή Εν
ΙΧ', 311, 'ίσως δε και αί εν Α] Α 191f>, 1\35
άριθ. 18 - 19 εξ ετέρου ερειπιώνος (νϋν Μο"ης
ώσαύτως «Παλαιαγιάννη») άνατολικωτέρου.
ΕΚ

T~'

ων

'c_'"'

ενωπιον και

ημεις

εσκε-

φθημεν άμέσως τον ναον της ΦαeυΥαίας 'Ήρας
(ΣτράΟ. σελ. 426 τελ.), ώς ενεθύμιζεν ήμας επί
σης την κατα Στράοωνα ομηρικην πeοκατο.
χον τών ΦαeυΥώv ταeφηv το σύνδενδρον
και ευϋδρον της δλης ενταυθα χώρας, εν παρα
κοιλάδι τοϋ Βοαγρίου, Όχι πολυ μακραν τού
Θρονίου, προς δ συνάπτεταί πως καΙ δια των
ΣτράΟ. σελ. 66' άλλα 'ιδί,! επιμόνως επανήρχετο
είς ταυτισμον το στρατηγιχο\' της θέσεως καΙ

ΦΩΚ ΙΔΟΣ

αντρον.

την γνωστην κατα το στόμιον τοϋ αντρου
επι βράχου επιγραφήν, άκατανόητον ως εκδίδο
ται εν ΑΜ 187Η, 1:'>4, BursiaIl ]al1rbb. 188;\,
108 και SGDI 153Ι;6, άνέγνωμεν lδόντες άπο
του 1918 εν σαφεί εξαμέτρφ

ΝΥΜΦΩΝΝΙ
fΊANO':KΛ,

Bursian,

~,
,
ερειπιων τουτων,

ΤΗΣ

Κωρύκιον

σκαφήν.

Οϋτω δε δυσπιστοτέρα μεν. καθίσταται ;'1 ύπο
δ.λλως όξεία πολλαχως, ταύτισις της
Νάρυκος προς τας (μετ άνάκτισιν π. χ. όνομα
σθείσας) ΦαeύΥας' άλλ" το πρόολημα θα λυθίi
πιθανώτατα καΙ δια μόνης της ανασκαφης των

1411

1920 - 21

OY~AAMA

ΑΠΑΕΛΗΦ'//ιιif~
Νυμφών [κα\]

Πανος κλ[ύ)ουσα Άμα[ρά(ντα)
[ελήφθη

(εκ των ίχνών, ως και εκ τοϋ μέτρου, δυνατη
και {ι άνάγνωσις Άμια(ντ)α: άμφοτέρων μέχρι
τούδε γνωστα μόνα τάρσενικά).

\

Άλλ' όμως άπιστοϋμεν είς Τ11ν συμπλ11ρωσιν της

Αίιγείας έν τιΊ"> εΙς ΔιόνυσΟΥ δελφικφ παιανι

BCH 1895,
400 στίχο 16, πιθανωτέραν νομίζο'\'τες συμπλήρωσιν:
[Eiιβo]ιά" τε καλλίκαρπον.
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1920 .. 21

στενής, άποιελουσαν άπλώς συνέχειαν καΙ τέλος
της 42 -επι ε"ός και τον αύτον λοιπόν λίθου,
εΙς δν θα παρέκειtO ετερος παράπλευρος κατα
την σφζομένην άναθύρωσll·.

ΚαΙ οδτω σαφέστατον τό νόημα εις τόν έν.
θυμούμενον καί μόνον τόν ρητώς .νυμφ6λη
",ον. εαυτόν άναγράφοντα γνωστόν διαμορ
φωτην τον άναφλυστίου Πανίου IG Ι 423, αν
μη καί πλείστας άλλας, όμοίας πως. άναγραφας
θαυμασίων δυνάμεων η .άρετών. θεών (ας βλ.
εν BSA 1!ι1 5, 1ΗΟ ε.)" πασίγνωστα δε καί τα
δαιμον6ληπ,ος. ~ε6-(teω,6-μη'e6-μοvσ6
- παν6)ληπ,ος, άλλα καί τα "α,έxεσ~αι (ύπό
τών ~φραγιtίδων Νυμφών τον Κιθαιρώνος
π. χ. Πλουτ. Άριστ. ΙΑ'. πρβλ .•Αγιδ. Ζ Ί, "ά·
,οχος (IΙλατ. Φαίδρ,!, 224 ε κλπ.) καί κατο(κω).
χή(.ιμος) Πλάτ. Ίων. 536"'C κατα τύχην δε μό
νον άπαντ", πως σπανίως τό λαμβάνειν αύτό,
π. χ. 'Ηροδ. Δ' 79, 4 <βακχεύομεν καί ήμέας ό
θεός λαμβάνει' ννν ούτος ό δαίμων καί τόν
ημέτερον βασιλέα λελάβη"ε . . καί ύπό τον θεον

Άντ ίκυ ρ α.

•Αδυνατήσας

τα τελευταία ετη να μεταβώ και

εξ αύτοψίας δημοσιεύσω την επομένην άξιόλο
γον επιγραφην παραθέτω επι τον παρόντος
αύτή ν, ως μοι άπεστάλη <εκ της οικίας Σ. Δη
μητρίου., μικροίς γράμμασιν, άλλα και κατα
τα μέτρα
ΟΤι; άοετης: κατά πά"τα μυ.ει, βίο\' οΤδε τάχιστα
Ο"ήσχουσι σtυγεQών 'γ ξυ"οχαίι; πολέμων'
τών χαι 'ΑQίσtαQΧος πάtQηι; ϋπεQ άσπίδ" άείQας
(~)λεtο δυσμενέω\' φϋ).ον άμιι\·όμε,·οι;.

μαΙ-νεt:αι.

Περί δε τον πράγμ"τος καί τών δια θείας χά
ριτος (καί ούχί πάντοτε τιμωρίας) θεοφορήτων
γινομένων - εντανθα πρωτοφανώς δι d"eodσεως τών εν φδίϊ επιφανέντων δαιμόνων- Ιδε
ννν τό εν I'.W. ιυ, αρθ. KatocI10S τον Gall.

SCllillietz, άλλα καί τα τον GrUJψe Ιίδη Grie.
Mytll. 827 σημ. 3, 829 σημ. 2,849 κ. ά. (παρ'
φ εν γένει περι Κωev"Ιων σελ. 827). Περι δε

Άμβροσσο,.
Μετακομίσαντες εΙς τό Μουσείον Χαιρroνείας
πλην άλλων και τό βάθρον τό φέρον την επι
γραφην ΙΧ ι 10 παρετηρήσαμεν και επι της
άριστεράς πλευράς ετέραν επιγραφήν, δεινώς
εφθαρμένην, πρoδήλω~ δμως φέρουσαν τό τέλος
προξενικον ψηφίσματος και ετερον πληρες.

αυτού τον Κωρυκίου και της Ιν αύτφ λατρείας
Νυμφών και Πανός Ιδε την πληρεστέραν βιβλιο
γραφίαν παρα Hitzig - Rlίitnller lκδ. Παυσ.
ΙΙ Ι σελ. 806 Ι

11

ΩΝωΙΜΟΥ'.'II.ΑΜΑ

5 XAPICTOYNTEC
ANECTHCAN

ΚΛΗCΙ

CfI:ιιι.Λ'ΟCΔιιιι,κεΛ

Κατα τας προπερυσινας συντηρητικας εν τφ
ναφ τον Όσίου Λουκά εργασίας ό φίλος συνά
δελφος τών βυζαντιακών άρχαιοτήτων κ. Γ. Σω
τηρίου άπεκάλυψεν επι τον κίονος ενός τών
διλόβων παραθύρων τον γυναικωνίτου της βο
ρείου πλευράς (κίονος μΟ"ολίθου, άρραβδώτου,
άνω λήγοντος εις εξοχην κρικοειδη) εντός χαρα
κτης δέλτου όπά τΟ ύποτραχήλιον άμέσως- καΙ
ε,· μέρει ύπ' αύτην-την επιγραφην

ΙΞΑΜΕΝοlκΑIΕV

i :f"Jf. Hje ΊΙ

APCAPICTOM
2 BPVCCIOI
ArA0AITVXAIAPXONTOC . . . .
VCCΩΙΔ

Στείρι,.

IrIMOKPATHCKA,I
rOTOYTOYYIOC Ι_
ΙΕΟΡΤACIOCEY

,Ih~rI"III:II",q:IHIII,!~hYΙIH!Il'M

ΔΑΜ//!:m.ιNlhίΑΙΝΗCΙΙΙ

)ΒΟVΛΩΙΑΡ'CΤΩΝΟC" ΑΡΑ'ΙΙΌΤU7Jιf7JII1Ι/'ιΙΓί/,'Κ

r

Εορτάσ ιος ευ

ΠΟΛΙΟCΤΩΝΑΜΒΡVCC'ΩΝVΠΑΡχε,εΓ'"Ι'VCΙΙlΙ~

nΡΟ:Ξ:eΝΙΑCΗιrιΡ,~~ΙίΗCΙΑCΔΑΜΟΚΛfΗI.οΥΙIΗι,

10

2

τ~ πό)..ιος .Δε. χελ

..

Ό αύτός συνάδελφος μετεκόμισε και εις την
συγχροτουμέ\'ην ύπ' αυτού έντος τού ναού χρι
στιανικην συλλογην εκ τον κήπου τόν λίθον
τόν φέροντα τας επιγραφας IG ΙΧΙ 41- 42 επι
της κυρίας πλευράς και την 43 επι της δεξιάς

.. 1

Δαμ(οΧλήι;) Αίνησία
"Α(Qι)σtομ(έ,'ΟUΙ;; "Αμ
βQύσοιοι.
·Αγαθαί τύχαι' άQΧΟ"τος (i" Άμ6Q)ύσσωι Δι (Κλε
ω"(ύ)μου Δαμα(σίππου; i,· tννόμωι έΧ)Χλησί(αι

. .. 'Ιών
.. . .

60υλωι ΑQιστωνοι;.

·Αμ6Q(uσσί)ων ·.AfQI~t
(χα ι εχγοl

"οιι; ΠQοξε"ία,' (")QοεbQία,' (σοπ(ο).ι)τε(ία,·1
χαί γάι; ivxt'j0a\' χαί οίΧίας χαί (πά"τα τα).λ(α, ό·

σΙα χαι τοτ; «).).οιι; ΠQοξένοις (χαί εύ)εQγέ(τ)αιι; (τά

ξάμενοι καί εύ.
άνέστησαν.

Ν ΙΊΗΙιΙΑΑΜ Β'f.'ΉΙI!f'9/f,ΙΟΙ

(-Έγγυοι τ~ ΠQοξε,.ίαι;

5

χαριστοϋντες

\

δ ΝΟ'CΠΡο:::εΝΙΑΝ'!Ι,ΡοεΔΡΙΑΝ'CΟΠΙΙΙ/ΙIIΗIΙhτειγ
(Α ΙΓ ACeN Κ Τ HCI Ν ΚΑ ,Ο, KIAC ΚΑ 'ΨΙΗ!ιΙΙΙΙΗIιΙIΊΗίιΛΛIΙΙΙ,
ΑΚΑΙΤΟΙCΑΛΛοιcπρο:::εΗοιcιι.ιΜ/f,hεΡΓεΙΙΙ:,Α'C

ΊΊ μοκράτης και

ό τούτου υΤός

ΩNAMBP"ΙIH~NA

ς) πόλιος τών "Αμ6Quσσίιι)\' υπάQχει. -Έγ(γ)υο(ι τ~

10

"Qοξενίας IΑΙν)ησίας ΔαμοκλIέ)ουlς .....
ΝιΧία ·Αμ6Qύσσιοι.

Ό εγγυητης της πρώτης προξενίας Δαμοκλης
ό ΑΙνησίου (πρός ον εναλλάσσεται πατηρ η υΙός
εν τη δευτέρc:ι, στίχο 9 ΑΙνησίας ό Δαμοκλέους)
ε{ναι αμα και της ΙΧ ι 10 <εγγυος., άπαντ~ δε
και εν δελφικαίς επιγραφαίς ΡΟ ΙΙ Ι' 1160 έ.
(IlIdex τον Colil1).
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Άνεκδότους δε είδομεν εrι εν Διστόμφ 1) έν
τ(ίj Ιερ(ίj της Παναγία; εντετειχισμέι'ψ στήλψ
.35Χ.40χ.ΙΟ μ. tn! [Ν,)καρέται' 2) εν οίκίζ(
Νικ. Μπάρλου 'Ράλλη όμοίαν, ανω έλλιπη «έπι
Ξενόπαιδ" (ϋψος 1 μ. Χ.40χ.13).

ΓΙ ανοπεύς.

Tι~όρα.
'Επι στηλίδος μετ ανθεμωτου ακρωτηρίου,
αποκεκρουσμένης τα κάτω (περίπου 0,35 Χ 0,25),
ε"τετειχισμένης εΙς το,' νότιον τοίχον του ύψηλα
ύπερ την Βελίτσαν και τον Καχάλην αρχαιοφα.
νους εκκλησιδίου του Ά γ. Γεωργίου αναγινιί,
σκομεν επιγραφην

'Εν στομίφ φρέατος κατα την δυτ. είσοδον
του σηαερινου Άγ. Βλασίου κυβο; τιτανολίθου

(02 χ60 Χ :16) φέρει τι'ιν επιγρ. ΕΓΊIΕΓΊΑΡΜΑ#16
(γραμμ. Δ' αίώνος), ΙΊτοι tn! Έπαρμ~, δηλ.
Έπαρμόστcp (ονομα ίδίζ( Όπουντίων- πλην '.ου
ένδόiΞoυ όλυμπωνίκου Πινδ. Θ' πρβλ. και τους
Ι G νιι 393 και BCH 1902, 8 στίχο β2 και β7'
αl.1.α και Στειρίου Ι Χ ι 40 Κ. α.).

Δ αύ λε ια.
Παραλαβόντες παρα Βασ. Κακογιάννη μετε

146

1920 - 21

ΑΓΗΣΙΑΣ

Άγησίας

ΕΥff.WMΊIIιllιl1//'ffIIιΣ

Εύl60ευ]ς

Ύάμπολις.
Δημοσιεύομεν Ενταυθα την εν ΑΔ 1916, 363
ηδη μνημονευθείσαν έπιγραφιιν της Ύ<φπό
λεως εΙναι γεγραμμένη έπι τεμαχίου πώρου,
πανταχόθεν ελλιπους (.16 χ .;$4). έντετειχισμένου
εις την πρόσοψη' νεοκτίστου εκκλησιδίου του
Άγ. ΔημητQίο" επί του λόφου Βάλτετσι, βο
ρείως της Ύ αμπόλεως

κομίσαμεν εΙς το Μουσείον Χαιρωνείας (άρ. λιθ.

2 J 8) την ύπο Κοντολέοντος το πρώτον εν REt.
Α. 1906, 284 εκδεδομένψ επιγραφήν.

)ΥΜ ΕΤΕΛΛΟ Ν

Κατα την θέσιν Σαλαβέρο σκάπτων ό Γ.
Ά γγελόπουλ/ος ανευρε τάφον χριστιανικον ύπό
γεων καμαρωτον μετα δύο θηκών ανδρομήκων
πλινθοκτίστων κατα τα πλευρά, σφζο"τα πλην
4 εν ολφ σκελετών δέκα περίπου πήλινα λυχνά

ΕΡΓΕΣΙΑΣ

ΑΤΟΝΡΩΜΑΙΩΝ
ΑΝΘΕΟΙΣ

"

ρια με συνήθη εκτυπον κόσμον, σταυρούς, περι
φύλλωμα κισσου η κληματίδας καί τη'ας σπεί

ρας απλιiς (νυν αρ.

497 Μουσείου Χαιρωνεία;).

5

'Ελάτεια.
ΕΙς πατητήρων νεόκτιστοντου χωρίου Σουλέμ
πεϋ σπου (και εξ αλλων λειψάνων ύπηρξε κώμη
της Έλατείας) εχει εντειχείσει ό Γ. Λύρας τριγω-

\ΕΙΡΟΣΑΘΗΝΑΙΟΥΕ
['Υαμπόλιοι; Φωκείς; Κ. Καικέλιον
Κοιντ)ου Mέtελλoν [στρατηγόν άν~)
ύ]πατ:ον ~Pωμaίων [ευνοίας ενεχα και εύ]εργεσίας [ιης εΙς έαυτους
ανέ,J-ψ.)αν -{}εοίς.
Ε-ύβοvλίδηςΕύ)χειροςΆ,J-ηναίοvt[ποΙησεν

'Η συμπλήρωσις κατα τας επιγραφας IG νιι
3490 (Μεγάρων) και Λλl 1898, 1(;i)=R. 1)11ίl.
1899, 263 (Έλευσίl'ος)' διότι αύτόδηλον στι ό

νικην άργου τιτανολίθου μελανωπου πλάκα (ϋψος
60χ.55χ.ω) φέρουσαν την επιγραφην εΙκ. 4

δι' ανδριάντος τιμώμενος εΙναι ό Μακεδονικο,
Μέτελλος, ό ώς στρατηγος ανθύπατος (= pl'aetol' plocoI1sule. ΊΔS νυν Hennes )(114, i)H Ι)
της Μακεδονίας καταφθάσας μετα την νίκψ
της ~καρφείας και περι Χαιρώνειαν (Παυσ. Ζ'
15, 5) άλλ' 'ίσως και εν Φωκίδι (Πολυ6. Μ' 3)
συντρίψας και τα λείψανα του αχαϊκου στρατου,
προς ί)ν οΙ Φωκείς και προσδοκώμενον ετι εΙς
'Ελάτειαν εδειξαι' εύλά6εια" πφιδεη, πιθανώς
δε ΚΙΙΙ οί ΟΥ αμπόλιοι έν συ\'εχείr.ι, έCιν μάλιστα
ίσως έβελτίωσέ πως την μετα Φλαμινίνον (Liv.
:\2, 18, 15) υχι ζηλευτιιν βεβαίως θέσιν αύτών.
Οϋτω δ, τασσομένης ττις έπιγραφη; αμέσως
μi:τα το 147 προσκτώμεθα και νέαν βάοιν χρο·
νολογlΊσεω; του τεχνίτου Εύβουλίδου του Β'
προς ται; έπιγραφαίς Lo\\')': II1sclll'. GI·. Bild-

και έτέραν όμοιόσχημον (.44 Χ
ζουσαν τα εν εΙκ. 5 γράμματα.

C. H.obert

ι

J.. f'J
ΕΙκ.

4.

Είκ.

5.

.59 Χ .12) σφ

I1Huel, :!:!8 - !)

και

;',42 - ;.\

Β

28,

κυρουσαν του

το παριι Ρ.\\'. I~E.ν 871 έ. συμπέ.

19
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ρασμα (μέσα Β' αΙώνος). '0 τεχνίτης EIXEI' ερ
γασθη χαί αλλο εργον εν Ύιιμπόλει κατά την
επιγραφην
HS 18!16, 3Οϊ.

J

Θεο1ις στίχ. 4 νοητέον φυσικά τους κυρίως
πολιούχους Άπόλλωνα και·Αρτεμιν.

ΕΚ

ΤΗΣ

Στυλίς

ΦθΙΩΤIΔΟΣ

= Φάλαρα.

εγγiις της Λαμίας, άλλ' εκτοτε αφαντος 'Ρα
βέν",,,α ι.

Άλλ' εν Σ,υλΕδ,. καΙ δη κατά τά ύψηλότεριι
τον συνoικισμoiί, εί;ρισκε συγχρόνως σχεδΟι' καΙ
ό Άθ. ι\ασκόπουλλος καλλιεργώ ν τον άγρόν τοι'
στήλην μαρμαρίνην μετ άετωματίου, φέρουσω'
άl'uγλυφον εν πλαισίφ α,'ω τoξωτι'i> μορφηι·
YUI'QlXEiaν ίσταμέι'ην εν τυπική μεταγει'εστέρι;ι
άμφιέσει. μάλλον βαρβαρότεχνον, καΙ ύπ' αiιτη"
επιγραφην

Π αλαιόπυργος = Ραβέννικα.
Κατά τίι,· εκσκαφην θεμελίωl' προς οΙκοδο
μίαν ύπο ~τ. Χαραμποπούλλου ,;χι μακράl' της
παραλίας εύ~έθησαν το εαρ τον 1919 εν Στυ
λΕδ, καΙ εφθάρησω' το πλείστον, πρΙν ήμείς
φθάσω μεν, τοίχοι άσ6εστόκτιστοι ρωμαικώl' το
πολυ χρόι'ων καΙ δη πιθανώς λουτρών- εκ τού
των εξήχθιl καΙ τετριίγωνον ει'επίγραφον βάθρον
(άλλοθεl' μετ άλλου ύλ,κον ηρπασμένον), κυα
νωπον τιτανολίθου, σφζον εν ταίς 2 πλαγίαις
πλευραίς ίχνη άγκώνος, κάτωθεν δε κοιλασμέ.
1'01' προς εφαρμογήν' ϋψος 0,2R Χ .54 Χ .52.
Γ'Α Y~ANΙA~A~KΛAΓ'ΙΩΙ

ANE0HKEΛΙ00ypΓO~

Βε6αίως εΙς άκρι6η τοποθέτησιν τον Άσκλη
πιείου τούτου, πιθανώς ενος τών άρχαιοτέρων
τον Τρικκαίου άφιδρυμάτων, oiιδεν ιΟφελού.
"εθα' μόνον καΙ εκ τούτου καΙ εξ αλλων πολ
λών dpxaiωl' ενταiίθα παραδιδομένων η καΙ ννν
εύρισκομένων εν εκσκαφαίς (π. χ. καΙ άναγλύ
φου βοος ει, οΙκνι Ζαχ. Μουράτη) καΙ τέλος
τών λαμπρώl' τειχών όηημέραι άπιθανωτέραν
νομίζομεν την αλλως προς τάς παρά ~τρά6.
(Θ' σελ. 435) άποστάσεις άπο Λαμίας (50 στα
δίων) καΙ Έχίνου έτέρωθεν (100 σταδ.) εiιαρ.
μοστοτέραν μετάθεσιν τών Φαλάρων εντενθεν

εις τον Παλαιιίπυργον τον Aυλακιoiί (οντως
άπέχοντα 2 ωρας της Λαμίας, ενι'i> η ~τυλΙς
ύπερ τάς 3)' "χι μόνον αλλην άξιόλογον πόλιν
μεταξυ Έχίνου καΙ Λαμίας (εΙς fIν θ'ά"εδίδοl'το
τά τείχη εκεί~α) άγνοεί η παριιδοσις, άλλά και
μεοα,ων,,,ά μόνον βλέπομει' λείψω'ιι περΙ τον
Παλαιόπυργον πλην τοί. ΝΔιί"Η' ('ιπροσίτου
διά tOI' πλατυν α"λακα) οίχοhομήματος τον
πιιριιθαλασσίου (καΙ ρητώς περι6ρεχ.ψένου πρό
τινος χρόνου ετι ύπο της θαλάσσιι:) κυρίως
tlveyov εκείνου, έχτισμένου ι)ντως δι' άρχαίωl'
ηρπασμένων λίθων. Ένταiίθα μάλλον άρμόζει,
νομίζομει', νά τοποθετηθή η εκ τη: Φραγκοκρα
τίας (ίδί", τον συνεδρίοι' τον 120\1) )'νωστη ώς

1920 - 21

€Π,ΜΡWΟΝΗCΙΦΟΡΟΥ
χAιP€
(κι1τω εμβολοl')
Έ"αφρό) Όι'ησιφόροι' χαίρε
ϋψος .ϊ 1 χ.63 Χ.Ι!.

Λ α μία.
Ένφ καΙ τον κάτω τείχους της πόλεως τά
ραιά (πώρινα) λείψανα φθειρόμενα Κ"'δ,,"εύ
ουσι νάφαι'ισθώσιν, όμοίως δε καί τιι'ες τώl' ει,
IG ΙΧ ύπαρχουσών επιγραφώι' μάτην άναζη
τοννται σήμερον, νέαν μίαν μόνην είδομεν τά
τελευταία ετη παρά τφ Πω'αγ. Καραμουσκέτη.
εν συνοικία Κακοσονλι ύπο τους ΝΔ πρόποδας

τον λόφου'της Άκρολαμίας είναι το α,'ω στή

λης μαρμαρίνης μετ άετώματος άποκεκρουμέ

νου ϋψ.

46 χ.4ϊ Χ .Οϊ, εχον τά

ΣΤΡΑΤοΝΝΩ
ΣΩΤΙΩΝΟΣ

Στρατοννω
ΣωτΙωνος

(το ι)ν. προφανώς συντετμ. εκ τον ΣτρατονΕ"η)
καΙ ύπ' αυτά δύο ρόδακας ύποτυπώδεις. Προ
έρχεται ρητώς εξ ενος τών ει, σειρ~ κατά την
κλιτυν εκείνην εύρισκομένων λαξευτών βραχο·
τάφων, μετά βραχέος συνήθως δρόμου καΙ θύ
ρας κεκλεισμένης δι' ορθογωνίου πλακός, κατά
τά πενιχρά άγγείδια δυι'αμένου νάι'αχθή εΙς tOI'
Γ" Β' αίώνα π. Χ. ΕΙναι θάλαμος τετράγωνο;
μικρο; πλάτους 2,5 μ. περίπου (καΙ ϋψους ίσΟυ
που) με τρείς θήκας άβαθείς με «πεζούλλια •.
ΛΟΚ ΡΙΣ

ΕΣΠΕΡΙΑ

(καΙ Αίτωλία 'Επίκτητος).
~υνoψίζoμέν τινα πορίσματα κυρίως της εν
θέρει τον 191 ϊ κατ εντολην τον ~.'y ποι'ργείου
περιοδείας ημών άνά την άπο ·Οθωνος εξακο.
ι "Ή μή :ταραμέ\'ιι τό :tρωτότυ.:το\' (έχφραγχισμέ,'Ο\,
:"Ιοτέ εΙς 'Ραβi·")'1 έ;ηί.i.η\'ισμέ"Ο\' ο\'ομα είς τό ;τί.η
οίο\' έχ του ά:τn~ηQα\'1'Ιχοϋ όχετοϋ λiιλάHΙ (ήδη τό\'
1δον αίώ\'(l :ταραδιδόμε\'ο\'; Ίδέ ~[ίί.ί.ερ.Λάμ;τρoυ Ίοτ.
ΦQαγΚΟΚQΟ ,ία, Ο' 90).
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λουθούσα"

να oνoμιiζηται

διαστρόφως επαρ

χίαν Δωρίδα (έκ ,,;,ν c Λ ιμοδωριέω" > δηθε,'
λα,·θω·όντων εΙς το Λο,δορί",), την συγκει!,έ.
"ην, ώς γνωστόν, εκ τοϋ σλΙΗ! σχεδι)\' της εσπε
ρίας Λοκρίδος καί τού πλείστου της επικτήτου
ΑΙτωλίας διό" εκτοτε άπαξ μόνον καί εΙς μό.

''η\' την 'ΕραΤΕι\·η,· επα"ήλθομε" έπl βραχυ (τον
χειμώ"α τού 1919' - Ιδέ κατωτ.). Άλλα καί Τι
περιοδεία εκεί"η υπηρξεν έξ αρχης μάλλον ανα'
γνώρισις άπλη εσπευσμένη καί μι)νον πιι(lιι·
οκευαστικη άνεΤα/τέρας έρεύνης, καθ'"
έπε.
φυλασσόμεθα και σχέδια και φωτογραφικ,ίς

tl\·

είκόνας, ίδί~ τών τειχών, άλλιι και άναΩκιιφή\'
"νων τών άξιολογωτέρω" τόπων ,·α επεχειρού·
με,', άπάντα εκτοτε εμεΙ\'ω' εν έλπίσι μόνΟν"
ούδέ ήδυνήθηl ..ν να διαπορεοθώμεν το δυτι.
κώτερο" τμημα της χώρας το υπέρ Εύπάλιον
και ΟΙνεώνα μέχρι τώ" Άποδωτώ,' (δπερ δμως
εχει περιέλθει καί ερευl'ήσει ό κ. Γ. Σωιηριά.
δης BCH 1907, 270 έ).
Εύνοήτως τα πρώΤΗ και κ\ιρια τών αρχαίων

λειψά"ων εμελλον να είναι τα τεlχ'!, και δη
οχι μόνον πρωτόγονά τινα τεlχη καταφυγής
και φρουράς ανα τας καιρίας ρ,ίχεις και διό
δους της εν γένει άποκρότου, έξόχως δη ορει
νης, χώρας, άλλα και π6λεων περ,εκ"κά άσφα.
λώς υπέρ τας μικρας άλλ' εύφορωτέρας πως

~oιλάδας ~α~ δ~μoυς. Και ά ..,χl?των :ιωι;ών
ομως, καθ ας ~) .ου" π. Θουκ. Γ 94 οι Αιτω.
λοί, άλλ' ας και περι τών Λοκρών θα προσε·

δόκα πας τις ενθυμούμενος την διαβόητον αύ.
τών άρχέγΟ"ον στασιμόιητα (και την τραχύτητα
ήδη της γης αυτήν). ευρίσκομεν πλείστα ίχνη
και αλλα βεβαίως θα εiίΡl1 ακριβεστέρα ερευνα.
1) ΊΌυς περ,β6λους π6λεων (καί τινα τείχη
καταφυγης επιμελέστερα και πύργους μονήρεις)
χαρακτηρίζει κοινη το,χοδομlα, ψευδ,σ6δομος
(προϊσ6δομος) ταρχαιότερα, Ισοδομ,κή τα νεώ·
τερα (πλη,· τμημάτων πολυγωνικών ετι αρ.

χαιοτέcων, σφζομέ"ων π. χ. εΙ; τα τείχη 'Αμ.
φίσσης και Καλλίου = Βελουχό60υ και ήδη
γ"ωστώ,')' άλλα και τα προϊσοδομικα (εξ όχι
άκριβώς Ορθογω,·ίων, άλλά ποτ ε και τραπεζοει

δών, παραλληλεπιπέδων δμως πάντοτε τας ανω
και κάτω επιφανείας λίθων, έπεμβα,ν6ντων
συχνα και επl κοlτας άπειργασμένας επι τών
παραπλεύρω,') και τα τελε;ως Ισοδομικα κοινον
εχουσι γνώρισμα κατα τας γωνιαίας άκμιίς την

γνωστην ανωl\εν έως κάτω έντομήν, ην δυνά.
μεθα ,·α ονομάσωμεν κατ' εξοχην αΙτωλ,κήν
άλλα και πάντα η τουλάχιστον τα τελείως Ισο·
δομικα δύνανται δια το όμοιόμορφον άκριβώς
νάναχθώσιν εΙς τους χρόνους της αΙτωλο"ρα.
"ρατΙας, τον Γ' δηλ. κυρίως αιώνα, άφού πα·
"όμοια και τα της κυρίως Αιτωλίας ('Ρωμαίος

1920-21
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εν ΑΔ I\Ηβ, δΟ και 1918, 107), αν και γενι·
κώτερο" _ελλη\'ισrικα .. φαί"ονται. ΊΌϋ ίσοδό.
μου τούτο\! κιι' και& τόποιις ψε,ιδισιιδόμου τύ·
που τείχη εΙναι ε,· τη Λοκρίδι κατα σειραν εξ
Ά ντικύρας, εκτος τού της Ί\ μφίσσης, τα πα·
λαιόκαστρα Σιγδίτσης. Άγ. Θιιμιας (Μ.·ονίας),
Ko(κ)λoπετεινίτnιις, Βου"ηχώρας, 11 εντεορίων,
Γιιλαξειδίοll (ΟΙανθείας). Βίδαβης, υπέρ OQΙOV
Β,ίΟη: (ΊΊ,λοφώνος) υπέρ τον αΙγιαλο,' της Βι.
ΤΡΙΤ'ίισας, lνlαλΙι\'δρίνO\' (Φυσκέω")' 'ι\ "τικ\'ρας
(υπέρ νησίδιι Τριζόνια), δρμου Ντοβιας τού
άμέσως άνατολικωτέρου' τών δέ Αιτωλών Καλ
λιiων πλην τού Καλλίου (Βελουχόβου) και τα
τοί· Γλα της Σιικεας η Κάστρο τού Κονιάκου,
το υπέρ το" Λευκαδίτην εΙς κλιτυ,· άριστερα
του ανω Μόρνου, πιθ,",ώς δέ και το μικρον
του Αουτπό60υ παρα τον Κόκκινο\' καί το τΙlς
ΚασΙt!ιωιlσσης, α\, και τοϋτο πιθα\'ώς οίταίον
πλέι)\' ώς κιιι τη άπένω'ΤΙ της Στρώμιις ύπερ
τιι,. Ά γ. Σωτήραν.
2) ΠρωτόγΟ"α δέ τείχη και μαλλον άπλαί
-μάνδραι., ως τα λέγει ενίοτε ό λαός, η περίβο
λοι Oχι.ρo~ εΙναι τα της κορυφης της Τσιτομης,
της Μπούχουρης, τού Μαθιού άμέσως βορ. της
BΙ~.ΡΙΤ'ίτσl1ς και της Πλέσσας ετι βορειότερον

1 ωραν.
3) Άτείχιστοι

δέ κ"'μαι φαΙνοντα, (τουλάχι'
στον εΙς οϊκιών θεμέλια και ,ιστρακα άγγείων)
πλη\· τοϋ Χαλείου και ύπερ το Παλαωκάτουνον,
ύπο τους Ilενταγιούς, ύπι') την Κωστιίριτσω' και
την BOOIιvltoal' (rίμφότερα υπο ναισκους Ά γ.
Μηνα), παρ α την Γρανίτσαν και υπο τον Λευ
καδίτην. Ύποτάσσομεν εκτενέστερά τινα περ'
τών άξιολογωτέρων τόπων.

Χάλειον (ήδη μυκηναϊκόν).
Κατα την νοτίαν κλιτυν τοϋ τελευτtιίoυ τω\·
προς τον Κρισαίον κόλπον λόφω,', ους περικάμ
πτει Τι εξ Άμφίσσης προς Ίτέαν δημοσία όδός,
χαράσσοντες οΙ Γάλλοι το φθινό~ωρoν τού 1917
στρατιωτικην όδον προς το εκεί έπάνω στρατό.
πεδον αύ [(j)\. εκοψω' πλήν τινων ύστέρων τά.
φω\' κεραμοσκεπcj',ν (εΙ; εΙναι ετι νϋν όρατι\ς
κατα την άρχην της άνόδου απέναντι τού '·ε·

κροταφείου της 'Ιτέας), ούδέ" πλην οστών περι·

εχόντων, και ένα τούλάχιστ(lν οπηλα,ώδη (η
θαλαμοειδη εφθαρμένον) κατα το μέσον της
πλαγια;, ύστερομυκηναϊκ6ν- διότι πέντε ψευ'
δαμφορlσ"ο, μετα τού συνήθοvς φυτικού γρα·
πτού κόσμοll προσήχθησαν υπο "Ελληνος εργα

ζομένου εκεί, τού Π"ν. Τριάντου, εις το Μου·
σείον των Δελφών, ενθα και άπόκειντιιι. ΙΕπειδη
δέ και αλλων σπηλαίων λείψανα πέριξ φαίνον.
ται και οστρακα άγγείων (αλλως αΧΡΟ"α) εΙναι
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εφ' δλου του λόφου κατεσπαρμένα, πρόδηλοΙ'
δτι ό λόφος εχρησίμευεν άπο μυκηναϊκό,ν Ίiδη
χρόνων ω; νεκροταφείον συνοικισμου εγγυς
(άλλ' όχι επι του λόφου) κειμέι'ου, καΙ δη του
άσφαλώς (1ίδη άπο IJeake Ν. Gr. Ι [ 594) κστα
την ολίγον δυτικωτέραν • ΆΥκάλην' η
Πα·
λα.αν Σκάλαν' τοποθετουμένου Χαλείου '.

•

Μυονία=Άγια Θυμιά.
Κυρίως θέλομεl' να ύποδείξωμεν μαρωρίαν
λύουσαν, νομίζομεν, όριστικώς το πρόβλημα της
θέσεως της άρχαίας Μυοl·ίας, παρορωμένl)l' δε
παραδόξως μέχρι σήμεροl" είναι το χρο",κον
του Γαλαξειδίου (Σιίθα) σελ. 21i): «Εις ετος
q.φπ' (1580) σεισμος μεγάΙ.ος καί τρομερος
εγκρέμισε πολ/α σπίτια στΟ Γαλαξείδι, Σάλονα,
Λοιδορίκι καί Ί':παχτο ... Έτότε γουν σύρριζα
εχάλασε Ι!να χωριό, που τΟ ελέγασι Μυν.α και
οι έγκάτοικοι, ποϋ έγλύσασι, έπήρασι τα βουνό
κλαίοντας και εκεί εφανερώθ'1κε ό 'Άγ. Εύθύ·
μιος καί τους επαρηγόρησε καί τους εΙπε να
πηΥαίνουσι πίσω στο χωριο καί να καθήσουνε
και να μη φοβουνται τίποτες και αυτός τους
διαυθεντεύει. ΚαΙ άκούοντας εκείνα τα λόγια
εγυρίσασι και εξανακτίσασι πίσω τα πεσμένα
σπίτια και το χωρίον ωνομάσασι Ά γίαν Ευθυ
μίαν προς δόξαν του Ά γίου».
Άφου λοιπον το "νομα Μυν.α επέζη άκόμη
τον ις' αιώνα (εστω και εν μόνοις τοίς λογίοις
ωχον κατασκευασταίς του θρύλου του Άγίου
Ευθυμίου) εν θέσει σφζούσυ μεν τείχη άρχαία
λαμπρά', αριστα δε άρμοζούσl1 προς τα παρα
Θουκ. Γ' 101, καθ' α οΙ Μυονείς πρώτοι μετα
τους Άμφισσείς και σπουδαιότατοι δια τΟ δτι
• ,α(ιΤΥ δυσεσβολώτατος ή Λοκρίς. επιτρέ.
πουσιν εις τον Ειψύλοχον να διέλθη, βαίνων
εκ Δελφών εις Ναύπακτον, άναμφιβόλως δ' Ιν
τεϋD-εν διήρχετο α,'έκαθεν ;1 εξ Άμφίσσης (30

ι 'Επί τη εύκαιρίq. είδομεν καί άλλα λείψω'α τού
ίnτοριχοϋ πλέο" Χαλείου, φιάλη ν τι')'α τιται-oλiι9-oν
ομφαλωτήν μεγίστψ' (διαμ. ύπέρ 1,50 μ.) κειμέ\'η\'
παρά τή\' άγροτική\' οίκίω' τού Εύθ. )iτάτσικα ;τρός
τό μικρό,', άρτι ;llρω·θέ,· ελος, χρησιμεύσασω' μάΗο"

πιθω'ώς (!ιετά δειιτέρα; όμοίας, ην δέν είδομε,< ήμείς)
είς έλαιονΡΥείΟΥ ίσως, διότι και ιλα!οκόκκιι άφθο·

\'0\' μαρτuvεί στι ευρε π~:ρlξ ό ίδιοκτήτης. Ό αύτός

εχει πρό πολλού άποκαλύψει καί φθείρει μάλιστα πρός
οίχοδομίω' και τείχος μεγάλω\' άκω'Ο\'ίστω\' λίθ,->\·,
ίιποκείμε\'ο\' έ\' τφ άλι:ιέδφ χαμηλότερο\' :τρός τή\'

άκτή\', καί άλλα θεμελια, Καί τ(.tφος ετερος λαξευτός
φαί\'ετιιι πέρω' τού τέλματος (βορ,).
'Ι "Έτι π, Lol1il1g: Griech. CCCVII έ,· άλλ' εκτοτε
άτυχώ; κατεφθ(iρησα\' ίιπό τώ\' κατοίκων τα πλείnτα,
_δίι'! σλο\' που τό ά\'ατολικό\' σκέλος καί ή πύλη εΚΕΙ\'!}.

1920·21

σταδ. ως Παυσ. Ι' 38, 8 ι, οντως ήττον της 1 Ί,
ωρας) προς Ναύπακτον όδός, επανερχόμεθα όριο
σιικώς είς την ηδη (Leake κ. α) γνώμην δτι
τα ερείπια της Άγ. Θυμιας εΙναι της Μυονίας,
αφου μάλιστα οϋτε της Φύσκου εΙναι (ως ηθε.
λεν ό Lollil1g, αλλα μετεπείσθη δια τών επειτα
ύπ' αυτου δημοσιευθεισών επιγραφών, νυν I(~
ΙΧ ι 348 έ., εις α; πρόσθες καί τας ύπο Εnι.
Callel1 BCH 1898, 354 έ.), οϋτε της Φαίστου,
ω; επιθανολόγει ό Bllrsial1 (πρβλ. κατωτέρω)
μεταθέτων την Μυονίαν ύπο την ΣιγδίτσOl'.

Τρίτεια ω

-

Βλυσείδια ύπο Σιγδίτσαν.

ΕΙι'αι γνωστα ΊΊδη τα παρι, tOI' Ν Λ μυχον
της πενιχρας ύπο την Σιγδίτσαν κοιλάδος, 1 '/,

ωραν περίπου βορ. της Ί\μφίσσης, έρείπια μι:

κρου αρχαίου περιβόλου τείχους ψευδισοδόμο\',
διαστάσεων 100 Χ 50 μ. περίπου, ορθογωνίου
σχεδόν, σι[Jζoντoς και ολίγους πύργους και πύ
λης 'ίχνl) (απο Β) • Παλα.6καστρον. της Σιγδί
τσας κα", δε την βραχώδη κλιτυ" ύψηλότερον
(ανατ.) ύψουται δεσπόζων της κοίτης, 1\1' εχει
ρήξει ό εκ της φοβερας (της Γκιώνας) φάραγγος
'Ρεκας καταβαίνων είς ,μτον δεινην άλλα πάν

τοτε .Κακην Σκάλαν. επονομαζομένην .Γα.

τσοπνίχτης. (δηθεν 'Ύλα.*ος του Διονυσ. ΚαΙ.·
λιφ. εν (}eogr. Mil1. (}r. Ι 238) και καθ' ην
σήμερον έλίσσεται όδός βατ η προς την 'Άμ.
φισσαν, μέγας Π(ιΡΥος αρχαίος πλευρας 10 μ.
που και ϋψους 7 όμοίας τοιχοδομίας (δηλ. με
τραπεζοειδείς μαλλον παρ α ορθογωνίΟllς τα;
μεγάλας πλίνθους τών δόμων, πολ/ας επεμβα
τούσας επι εξειργασμένων κοιτών τών παρα
πλεύρων) και αμα με τας γωνιαίας καθέτους
εντομας εκείνας. Άλλα τα κυριώτερα συνοικι
σμου ερείπια κείνται ταπεινότεροΙ' εις τα Βλυ
σείδια ακριβώς και περι την Άγία Τριάδα'
ενταυθα εις τΟ άλώνι τών αδελφών Τσαμπα
εϋρομεν στήλην εγχωρίου τιτανολίθQυ άλεί"".
τον, άνωμάλως αριστερα τεθραυσμένην (ϋψος
86χ47) μετ επιγραφης
Σ Τ Ρ Α

ΧΑΡΙΞΕΝΟΥ

[Παλαί;)στρα
Χαριξένου

και έφροντίσαμεν να μετακoμισθfι είς τον ναΙσχο\'.
Έσφαλμένην νομίζοντε; (ιδε ανωτέρω) την
ένταίίθα ύπο Bnrsian (και 'Yescller I φαίνεται,
ει, ~Iol1lllllel1t bilil1glle σελ. Ι ϋΗ έ.) τοποθέι Τά -άνω πρός ηπειρο\,. τοϋ Παυσ. Ι'

38, 8 εί\'αι

φω'ερό\' Οτι λέγο\'ται γε\'ικώς και άμελώς πως κατ'
άντίθ~'σl\' πρός τά § 9 παραθαλάσσια' δέ\' :τρέπει λοι·
:τό\' \'<1 έκληφθώσι κατά γράμμα -προς βορραν ι προ;
τήν μεγάλη\' ηπειρον •.
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τησιν της Μ"ονίας, θαπεκλίνομεν ύπερ της Τρι.
..Ιας, ην ως κώμην μεν Λοκρών 'Εσπερίων
αναφέρει ό Θουκυδίδης ε. α., ό δε Στέφ. Βυζάν
τιος <μεταξυ Φωκίδος και Λοκρών τών 'Οζο
λών» (ωστε κατ ουδένα λόγον κατα τΟ Μώδι,
ως τινες ηθέλησαν προς τα δρια της Έφας Λοκρ.),
αλλοι δε απλώς ως Φωκικήν,-οντως δ' εν ΤΙΡ
μεταιχμίφ τούτφ Παρνασσου καί Γκιώνας ηδύ
νατο αμφότερον να συμβαίνη εν ιηίστορί\,
,αν δεν περέδιδε ρητώς ό 'Ηρόδοτος Η' 33 και
ταύτης πυρπόλησιν υπο τών στρατών του Ξέρ
ξου, βαδιζόντων δια της κοιλάδος τού ανω
Κηφιοού (ης μοίρα μόνη παρεξετράπη ή δια
Πανοπέως και Σχισιης όδου βαδίσασα κατα την
παράδοσιν επί Δελφούς). Διο ασφαλέστερον να
μένη και αϋτη ακόμη αορίστως μία τών Λοκρι
κών κωμών, τών καωλεγομένων υπο Θουκυδί
δου Γ' 101' και μόνον Μυονία δεν είναι, διότι
ουτε κυριώτατον σημείον είσβολης εκ Δελφών
εΙς Λοκρίδα ητο ουτε δλως δΙοδος ενταυθα ΤΙΡ
στρατηγΙΡ Εύρυλόχφ ούδε αJJ,φ στρατΙΡ λογι
κών ανθρώπων -αλλα το πολυ ανοδος εΙς ακρας
απορρώγας και φάραγγαί; αβατους (Ι] 'Ρεκά ΤΙΡ
1821 κρησφύγετον ασφαλες τών πέριξ γυναικο
παίδων, πασίγνωστον).

Οίάν1'}εια = Γαλαξείδι.
Ευρίσκομεν οχι μόνον του τείχους της αρ
χαίας πόλεως λείψανα αφθονώτερα τών συνή
θως περιγραφομένων και δη εύπαρακολούθη
τον τον δλον σχεδον περίβολον ύπερ τας ακτας
αμφοτέρων τών λιμένων εντος της σημερινης,
αλλα και του παραδιδομενου ύπερ αυτ/ν Άρ
τεμισΙου θεμέλια πιθανώτατα 'Ι, της ωρας υψη
λότερον παρ' αύτην την χω' αλλα γνωστοτάτην
ποτε μονην της Μεταμορφώσεως (μάλλον ταυτα,
τα προφανώς αρχαία ελληνικά, ;ταρ" ταμφίβολα
και ασημα 'ίχνη τα fJOO που μ. χαμηλότερον
περι τον· Αγ. Βλάσιον, απου εΙχον ευρεθη προ
δεκαετηρίδων τα περίφημα ,εποίκια τών Λο·
κρών γράμματα». Μεταξυ τών αφθόνων ανατ.
του (νέου πλην ένος τοίχου) εκκλησιδίου κειμέ
νωl' αρχαίων λίθων καί τεμάχιον βυζαντιακης
μαρμ. επιγρ. επι τεμαχίου πιθανώς ύπερθύρου

λης τιτανολίθου μετ αετώματος' εμπηγμένης το
κάτω εις την γην (ϋψος φαινόμ . .47 χ ,60 χ .20).
εΥΤΥΧΙΑ

σι>στηματικης).

Άνα τη" σημερινην πόλιν γιωστοι τάφοι
πολλοι σπηλαιώδεις, ίδί\' περι τον λόφον Κούκ
%Ο\1\'α\', πολλοι κάλλιστα ακόμη διατηρούμενοι,
και έπιγραφαί' εκ τούΤα/ν ανέκδοτος li εν οίκο
πέδψ κενφ μεταξυ τών οικιών Μητροπούλου
και Βλασοπούλου πλησίον του Άγ. 'Ιωάννου
παρ' αρχαιοφανες ερείπιον όρθογώνιον επι στή-

ΧΑιρε

ΞΕΝΑ}/!lffiW/!hΑ ~
ΝΙΚΑΓΟΡΑ
ΠΟΛΥΞΑΣ

'Εν στίχ. 2 αναγνωστέον Ξενα[γόρ]ας πιθα
νώτα τα και κατά rινα εκθεσιν τοϋ άπο 18π3 - 73
φιλοτίμου Σχολάρχου Χ. Παππανικολάου, απο·
κειμένη ν εν τφ Δημαρχείφ.

Ίερον Άπόλλωνος «έν Φαιστίνψ.
Παρα το δυτικον ακρον αμέσως της «'Ερα
τειVΗς> (ως εχει όνομασθηιδιορρύθμως το νέον
επίνειον της Βιτρινίτσας και της δλης «Δωρί
δος» παρα το ανατολικον πέρας του «Μεγάλου
Λιμένος») και πρότερον ε'ίχομεν παρατηρήσει
θεμέλια ρωμαϊκα και χριστιανικα (ασβεστοπλιν
θόκτιστα, πιθανώς λουτρά, εκ τινων πλινθίνων
δισκίων), εμφανισμένα υπο του εκεί εκβάλλοντος
χειμάρρου' αλλα τον χειμώνα του 1919 το αύτο
ρευμα, καταβαν αθροώτερον και διαβρώσαν ετι
βαθύτερον το αλίπεδον, απεκάλυψε και μέγαν
ενεπίγραφον λίθον (ϋψος 30 χ 1,04 χ .61), ανορ
γάνως εντετειχισμένον, εφ' ού αναγινώσκομεν:
ΑΓΩΝΟΘΕΤΕΟΝΤΟΣ Λ ΥΚΩΝΟΣ ΦΥΣΚΕΟΣ ΜΗΝΟΣΕΒ
ΔΟΜοvrΕΝΤΕΚΑIΔΕ

Κ]ΑΤΗΕΝΝΟΜΩΕΚΚΛΗΣIΑΤΑΣrΟΛIΟΣΤΩΝ

ΕΥΑΝΘΕ

ΩΝΑrΕΔΟΤΟΕVΡVΤΙΜΟΣΕVΑΝΘΕVΣ

ΣΥΝΕΥ ΔΟΚΕ]ΟΥΣΑΣΚΑΙΤ Α ΣΘΥ'Γ Α ΤΡΟΣΑ ΥΤΟΥΚΛΕΟ·
ΝIΚΑΣΤΟIΑrΟΛΛΩΝIΤΟIΕΜΦΑIΣΤIΝΟI

qllIΠΙΙ/ΙΙ/h'Ι'II/,] ΑΙΚΕΙΟΝ ΑΙ ΟΝΟΜΑ ΕΥΤΥΧΙΣ ΕrΕΛΕγΘΕΡIΑ
ΤΙΜΑΣΑΣΓγΡIΟVΜΝΑΝrΕΝΤΕΒ"ΒΑIΩΤΗΡΕΣ

5 ΙΠ//Ι,//!!!//,Ι/!!ΙΙ/,Ι///ΙΙ!.Ι//Ι,] ΛΑΟΣΧΑΙΡΕ ΛΑΟΥΤ ΑΝ ΩΝΑΝ ΦΥ ΛΑΣ·
, ,
ΣΟΝτίΔI0IΤΑΣΚΑΛΛIΔΑΜ010IΑΡΧΟΝ[ΤΕΣ
ΑΓΩΝΟΘΕΤΕΟΝΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑ ΤΕΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΕ·

Ν ΕΙΔΑΦΥΣ ΚΕΟΣΜ Η ΝΟΣ ΕΒΔΟIIII/I/ΙΙΙι,
ΤΡΙΑΚΑΔΙ ΑrΕΔΟΤΟ ΕΥΡΥΤΙΜΟΣ ΟIΑΝΟΕΥΣ ΣΥΝΕΥ·

ΔΟΚΕΟΥΣΑΣΚΑΙΤΑΣΜΑ ΤΡΟΣ
ΟΥ ΚΛΕΟΝ IΚΑΣΤΟIΑrΟΛΛΩΝIΤΟI ΕΜΦΑΙΣΤΙΝΟΙΣΩ
ΜΑΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝΑΙΟΝΟΜΑ
ΦΡΟ ΣΥ ΝΑ Er ΕΛΕγΘΕΡΙΑ Ι ΤΙΜΑ ΣΑ ΡΓΥΡΙΟΥΜΝΑ Ν
rΕΝΤΕΒΕΒΑIΩΤΗΡΕΣΚΑΤΑΤΟΝ

5

ΔΩΡΟΘΕΟΣ rΟΛΕΜΑΡΧΟV ΤΑΝ ΩΝΑΝ ΦΥ ΛΑΣΣΟΝΤΙ
ΟIΑΡΧΟΝΤΕΣΔΑΜΟΞΕ
ΟΔΘΤΟΣΜΑΡΤVΡοlοlrΟΛΙΤΑI

κΥ ΙΥ ΕΤΕΛιω = Κυρίου 'Ιησου· ειελειώ[θη]

(τα δε θεμέλια εκείνα είναι και ανασκαφης α'ξια

149

1920 - 21

Άγω\'οθετέο"τος Λύκω"ος Φυσκέος μη"ος έ6δόμου
πε"τεκαιδε
[κά] τη, .έννόμφ έκκλησίν- τάς πόλιος τω" Εύανθέων
άπέδοτο Εύρύτιμος Εύανθείις
[συνευδοκε]ούσας :ι.αί τάς θυγατρος αύτον Κλεο"ίκας
τοί Άπόλλω\'ι τοί έμΦαιστί"οι
[σωμα γυ"]αικείο,,, αι ονομα Εύτυχίς, έπ' έλευθερία
τιμάς άργυρίου μναν πέντε' βε6αιωτηρες
δ [κατά τον νόμο\' Χαιρεσίμαος Χαιρελάου, τά\' ώνάν
φυλάσσοντι Διο(τας, Καλλίδαμος ΟΙ αρχον[τες.
. . . . . . . . . ..
. . (μάρτυροι ΟΙ πολίται)
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Άyωνoθετέovτoς KαλλιχράτoUς του ΆντΙΥενίδα Φu
σχέος μηνός έ6δό
Ιμου) τριαχάδι cLτέδοτο Ευρύτιμος συ~ευ~oxεoύσ<;"ς
χαι

τας

ματ{lος

IauJtoi; Κλεονίχας τοί Ά~τόλλωνι τo~ έμ~α,~τί\'oι
σωμα Υυ\'αιχειον,

IΕυ]φροσύνα,

έπ' έλευθ~ρίαι τιμάς

αι

ο"ομα

~ρyυρίoυ .μν~ν

πεντε' βε6αιroτηρες χατα τον

5 {νόμον] Δωρόθεος Πολεμάρχου' τ~ν ~νάν φυλάσσοντι
σι αρxoνΤtς Δαμο;ε

. . . . . . . . . .

άδοτος Μάρτυροι οί πολίται.

Άπελε,,{}ερώσεις λοιπόν τού γνωστοίί τύ
που της είκονικης πωλήσεως είς Ιερόν (ένταίίθ,α
Άπ6λλωνος του tν ΦαιστΙν'Ρ), χρονολογου
μεναl κατα τους γνωστους (ίδί", μετα την από
σπασιν από τών Αίτωλών τοίί 166,5) λοκρι.
κους άΥωνο{}έτας ι, περι ών ώς προέδρων τοίί
κοινοϋ τών Λοκρών ίδε τελευταίον άντι πολ
λών Ε. Batter: UnterSttCl1. Ζ. Geog. d.NW
Lal1dscll. Grie. 38 έ. και Hernlal1l1·S\voboda
Staatsalt. ΙΙΙ· 441 έ., αλλ' αναφέρουσαι αμα
και αρχοντας πόλεως, πιθανώς θα έλέ'(ομεν τ~ς
γείΤΟΙ'ος ΊΌλοφώνος η μάλλον της Φυσκου, ης
r]to έπίσης ή θέσις φυσικόν έπίνειον (και ης
γνωρίζομεν πολίτη ν Πολtμαρχον ΙΧ ι 351, 6,
ώς ένταίιθα Β5), ιί.ν δεν Τ)τσ πιθανώτερον έκ
της Α δτι Οlαν{}εΙας (η Εύανθείας ') νοητέοι
αρχοντες, φ"λάσσοντες μάλιστα καΙ το πρω·
τ6τ"πον της ώ"ης (ένώ είς τας Φύσκου φυ
λάσσεται παρ' ίδιώταις). 'Οπωσδήποτε και έν
ταϋθα Φυσκεύς, ώς τοσάκις έν δελφικαίς, εΙναι
πάλιν δ έπώνυμος αγωνοθέτης της Β, και δη

Καλλικeάτης 6 ΆνΤΙΥενεΙδο", περι ών, ώς έν

δελφικαίς έπίσης έπιγραφαίς απαντώντων, ίδε
Dittel1!)erO' IG ιχι αριθ.349· πρβλ. και BCH

J 898, 356." τα

δέ ονόματα ταίίτα δίδουσιν έν

συνδυασμώ πρός τας δελφικας και την ακριβη

της ήμετέρας χρονολογίαν, γενε~ δηλ. ύσ~έ_ραν,

- ολίγον μετα τα μέσα τοίί Β' π. Χ. αιωνο;

(άφοϋ ενταϋθα εχομεν τους υιους και τοίί Ά ντι
γEl'είδ" και τοίί Πολεμ,ίρχου)' ώστε και δ αγω
νοθέτης της Α Λνκων θα εΙναι δ έν SGDI
2019 και 2028 υίός Λυκέ", Φυσκευς δη ώσαύ
τως και δ Α, [Xαιρεσίjλαoς θ,ι εΙναι δ έν SG D Ι

1954 συνευδοκών τφ πατρί Χαιρελάιι,> η πάπ

πος του, ώς εΙναι και ό Εiιevτιμος της Α 'l
προδήλως πάππος τοίί έν τη Β' αφοίί ή • συνευ
δοκοίίσα. Κλεοπάτρα \~υγάτηρ μεν έκείνου μή
τηρ δε τούτου.
ι Άγώνας λοχριχούς δόντας τό όνομα εις τή~ ά"ω
τάτη\' άQ~ήν του ~oι\'oϋ I~ών. δ~ΤΙΧ<i!ν .Λοχ,ρών δεν, V.,Oμίζομεν αρμοδιωτερους των Ρ,ωΥ

11

Ρuιων, περι 00\'

πλην Πλουτ. Ήθ. σελ. 162D (= Συμ.~oσ. 7 σοφών 19)
πρ6λ. καΙ ΙΠΙΥραφην Σικυώνος IG ιν 428.
.
2 Περι του τύπου Εvα,,'θeίας ώς παρητυμολογημε
νου ΙδΙ
Baunack εις SGD Ι 1851.

J.

1920-21

ΑΙ έπιγραφαι κυρίως σπουδαίαι καθότι πι
στοίίσι περίπου (διότι δια τό μέγεθος δ λίθος
απίθανον να εχη μακρόθεl' κομισθη) την θέσ,,:
τοϋ παραδιδομένου ύπό τοίί Πλινίου (Ν .Η. lν
3 7) λlμέ"ος Apollil1is Pl1aestii (και πόλεως

Φαιστοίί μάλιστα' αύτόθι), ΟΙ' ω.λος άλλαχοϋ

έτοποθέτει τέως ακριβέστερον, βλέπομεν δ τό

πος θα έλΈΥετο Φαιοτϊνος ('Απόλλωνι τοϊ tμ
ΦαιστΙνοι εν αμφοτέραις ταί; απελευθερώσεσl,
κατα Ιερ"ν συντηρητικην όρθογραφίαν), κυρου·
μένων οΗτω και τών π. Σnφ. Βυζαντ. c(Φαι.
στο ς ... εστι και 'Αχαϊας ι το έθνικον Φαί
στιος)' εστι δέ και από τοίί Φαιστϊνος Φαιστί.
νιος'. Πιθαν"ις πρόκειται ήμίν 6ρ{}οστάτης,
κατα τό μηκος γεΥραμμένος, αύτοϋ τοίί ναοίί,
οχι δε αδύνατον έξ αυτοϋ να προήρχετο αρχι
κώς και ή περίφημος έπιγραφη τών Λοκρίδων
παρθένων, τών είς Ίλιον αφιερουμένων (έξ
απογράφου γνωσθείσα τό πρώτον τών Ιδιοκτη
τών και τίις προκειμένης θέσεως Γ. και Ίω.
Καραμπέλλου), ή έκδοθείσα ύπο Willlellll έν

Ost. JII 191 1,163 έ., και ουδαμώς έκ τοϋ

31/,

ώρας μα;,ραν ναοϋ της Ίλιάδος Άθηνάς της
Φύσκου.
Και τό μέν ονομα πιθανώς συνδετόν πρός
τό φαΙδ - ιμος (ώς συσχετίζει κα; ό Πλάτων έν
Κρατύλω 407 c τόν "Ηφαιστον, συμφύρων πως

και βια'ζ~ν αλλως)' αλλα περι τοίί Ιεροίί και της

λατρείας τοίί Άπόλλωνος τούτου ούδεν ω.λο
είκαστόν, πλήν ίσως ιό παλυ δη θα ητο θαλάσ
σιός τις, .δελφίνιος. π. χ. ώς έν τη κρητικη
όμωνύμφ και πιθανη μητροπόλεl του' πρβλ.
i'\ilSS0n: Grie. Feste 104. Και ή λοκeικ7ι
δμως π6λις αντη πιθανώς μόνον, οχι αποδε.
δειγμένως ηδη, εκειτο ένταϋθα, αν και -υπόκειν
ται αρχαία θεμέλια πολλαχοϋ ύπό την σημερι·
νην Έρατεινην κατα τους ένοίκους και τάφοι
αρχαίοι ευρίσκονται' δει, θα έθ"ύμαζον, αν ποτε

απεδει~νύετo έξ έπιγραφών δτι ή .Φαίστος.

εκειτο κατα την Klσσελην ύπερ τόν πρώτον
πρι)"" άνατολάς δρμΟΥ, σφζΟllσαν και τειχι7)ν πε·
νιχρα πλέον λείψαl'α' άλλ' ό ναός 'ίσως και κατα
τόνβυζαντινόν Ι'αόν της Πολυ"ορτοϋς (ώραν
που δυτικώ;).

. .

,

Φυοκέων κώμη παρά το Χάνι Βελλάς.
τα μεν τείχη τη; Φύσκου (Μαλανδρίνου) Ικα
νώς διατηροϋνται πλην της ύπο καλλιεργούν-

ι Τής άπέναντι δή

-

όπόθεν λοιπόν χαί το ετεQΟ\'

(τό μόνον. π. 'Ρωμαίοις) ~νoμα. τής ?xαϊ~ή, ά. τ.oιxί~ς
Ποσειδω\'ιας Paestum' ΟΤΙ τουναντιον το παρα LIV.
36, 13 θεασαλιχον Pbaestum διορθωτέον εΙς Pha~·t.
tum εΙναι ήδη γνωστόν έχ τών IG ΙΧ' 487 έ.
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των φθοράς τών της κάτω πόλεως (και μέρους
της 'Ακροπόλεως προς κτίσιν περιβόλου νεκρο
ταφείου εκεί επάνω ι)· κατ α χώραν δΙ πάντοτε
μένει και ή φέρουσα τας Ιιπο Cahen BCH
1898, 354 δημοσιευθείσας επιγραφας άψις η
εξέδρα, ης δλος ό πέριξ χώρος άξιώτατος άνα
σκαφης, ώς έγκρύπτων πιθανώς τα λείψανα τού
ναού της 'Ιλιάδας 'ΑiJoηνας. 'Αλλ' εν τφ κατω
τέρω προς το Λοιδορίκι πεδίφ περ\ το νύν
Χάνι τής Βελλά; ι και τείχός τι μνημονεύεται
Ιιπο Leake 1\.G. II ,j9i1 και σωληνες ύδραγω
γείου Ιιπο περιοίκων (άλλα και παρ- εξοχικον
εκκλησίδιον, της Λεύκας σήμερον, εχουσιν άπο
καλυφθη Ιιπο την γην άκόμη κείμενοι μικροι
ορθογώνιοι λίθοι εν σειρ~, ώς λέγουσι, συνδε
δεμένοι, άνω φέροντες ταινίαν τινα γεισοειδώς
προέχουσαν)' εντευθεν δ' εχει μετακομισθη Ιιπο
τού καθηγητού κ. Γ. Σωτηριάδο" (BCH 1907,
279) και κείται νύν Εν t<iJ Δημ. Σχολείφ Λοι
δορικίου (με", της δευτέρας τών επιγραφών
της 'Ιλιάδος 'Αθηνάς τού Cahen και της εις
Πύρρον πολυτίμου επιγραφης τών (Καλλιπα
λιιταν Dittenb. Sv11. '919) και ιiξιόλoγoς επι
τυμβία επιγραφη τού Ε' αιώνος, ην δημοσιεύο
μεν ενταύθα.
ΕΙναι επι τραπεζοειδούς πωρολίθου ϋψους
.43 χ .35 χ .11-17 και φέρει επι τών δύο επι
φανειών τα

Ρειλάτα 'Ολυμπιάδι' -

θήλεια.

Και ό μεν ΕΙλάτα(ς), προδήλως εκ τού (ε)Υλη,
εΙναι δμοιον προς το Ίππότα(ς)' πρβλ. εΙλα
δόν, ρητώς παραδιδόμενον ώς άρχαιότερον τού
Ιλ. και τα π. Ήσυχ. βειλαρμ,αστας και βειλάρ
~ας (Prell\l'itz εΙς 1.. ίλη), ετι δε το δελφικον
όνομα ΕΙλαίας, π. χ. SGDI 2f>27. Ή δε λ.
iJoήλεια, ενθυμίζουσα τα εν Βοιωτίg πάγκοινα
επιτύμβια πάϊς, πάϊλλα, "όριλλα (Ιδε Dittenl),
εΙς IG νι Ι β90) - ιαι δ είδομεν τελευταίον
Άκραιφίφ ΕΓ'ΙΓ'ΑΙ&>Ι.- κείται προφανώς προς
δήλωσιν τού γένους της νεκράς 'Ολυμπιάδος
η μή~ως άλλης προτεθαμμένης, βρέφους άνω
"υμου ετι ;).

(;,

Κάστρο

«Μπούχουρης·.

Ύψηλα ύπερ την λεκάνη ν τού Ξεριά της
Βιτρινίτσας (όχι άδυνάτως Ύλαίθου τού Διον.
Καλλιφ. Geogr. :\lίη. C;r. Ι 238) γήλοφος κω
νοειδής, ό "ψιστος Ενταύθα μετα το Τρίκορφον,
ι Καί τό έν άρχη του παρελθόντος αίώ"ος σφζόμε
νο" χωρίον Παραδείσι, ου διά.δοχο,· καί πολλούς άΡΑ

χαίους λίθους άρπάζο" εχει νεωστί ou"οικισθη όλίγο"
ύψηλότερο" δυτικώς ή Λεύκα η ΜαυΡΟΥιά\'νη.

151

1920 - 21

Ιιπερ 'τα χωρία Μηλεαν και Μάκρεσι (ών το β'

σφζει καί τινα άρχαία ερείπια), φέρει τείχος μι
κρον και άσημον, κύκλον δηλ. περιβάλλοντα εξ
άκανονίστων λίθων, μιάς σειράς όρατης, και επ\
της κορυφης νεόκτιστον εκκλησίδιον τών Ά γ.
Πάντωψ εΙς τούτο εχει εντειχισθη επι της προ
σόψεως χαμηλα επιμήκης πώρος (ϋψ. δεξ. 0,34,
άριστερ" 40 χ Ο, 17), έξαχθεlζ 3 μέτρα, λέγουν,
άνατολικώτερον, εκ θεμελίων δηθεν άρχαιοτέρας

εκκλησίας επ' αύτοϋ άνέγνωμεν εν ωρq. έσπέρας
επειγόμενοι (εις 5 στίχους. 'Αλλα μόνον ή άρχη
και το τέλος σαφη, αν και φαίνεται άκεραία)
Τή(κ)ομαι ωστ εν όρεσ(σ)ι

[xJIOJ" δια

την κατα χρ

μεν πολλην
μνημοσιίνην σου εχω χρηστοσύνης ενεκεν.

Κατα την γραφην (και την ηδη κοινην δι<ί
λεκτον) δεν φαίνεται καταβιβάσιμος Ιιπο τον Γ'
π. Χ. αιώνα' πιθανώς εν στίχφ 3 πρόκειται
όνομα Μνασαρώ (- ov; αρά γε κατα το θεσ
σαλικον π. χ. ΠιiJoα"αv ΙΧ' 283 ;). Ό μονήρης
τ~πoς ~ρηστασvνη, εκ μετρικης άλλως μάλλον
άνάγκης πλασθε\ς κατα τα πολύχρηστα cμ.νη
μ,ασvνης (σωφροσύνης, άγανοφροσύνης) ενε
"εν', ενθυμίζει την άρχαιόθεν επίδοσιν της
καταλήξεως - avνη' πρβλ. ίπποσύνη, κελευσμο
σύνη, φημoaύνη, φιλοχρημοσύνη (και Πολυβ.
ΛΙ' 4), φρασμοσύνη (ΑΕ 1887, 14β τε1..), χρη
σμοσύνη και μεταγεν. βασκασύνη BCH 1900,
205, 17,4 και πλείστα νεοελληνικα (Ιδί,!, πελο
ποννησιακά' π. χ. και βιασύνη, άληθοσύνη κλ.).

Πρβλ. και την Τ'ΙΙμ,βασυνην τού τείχους τού
Βυζαντίου Ήσυχ. Μιλ.=

• Άλλα

FHG. Iv. If>l.

τείχη και κώμαι άτείχιστοι.

ΕΙς τάνωτέρω γενικώς κατειλεγμένα προσθέ
τομεν λεπτομερέστερον 1) δτι το μεν ΜΑ τών
Πεντεαριών μεταξi! ΟΙανθείας και Τολοφώνος
επι θέσεως ύψηλη.; (λόφου Παλαιoπαναγιiiς επ\
τού αυχένος της Τσιτομης) Ικανώς ευρύχωρον
τείχος εΙναι έκ τών άνεκτώς διατηρουμένων, με
άρκετους πύργους, iδίg τον ΝΔτατον' άλλα και
παρ' αυτο το σημερινον χωρίον (δυτ.) Εν θέσει
Παλαιόλακκος παρα την προς Άμφισσαν όδον
εχει άνοιχθη προ ετών, άλλ' άριστα διατηρείται
άκόμη, τάφος μέγας ορθογώνιος Ισοδομικώς εκτι
σμένος (εσωτ. 1,9βχ2,9β) δια θαυμασίως ήρμο
μοσμένων πλακών και καλυμμάτων, επικειμέ
νων επι γεισοειδούς κύματος γύρφ (ή μονόλιθος
θύρα του νύν χρήσιμος ώς Άγία Τράπεζα τού
ναισκου τού χωρίου)' cl1J: ενδείξεις άσφαλείς
και άlJ,ων όμοίων Ιιπάρχουσι :τέριξ.
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2) Βίδαβης. Περί την 1 Ι/, ωραν δυηκώτε
ρον τώ\' Πεντεοριών, ύπερ δρμον βαθέως εισ
χωρούντα. ωραν περίπου ύπερ την θάλασσαν
και ύπ' α"την τη\' εξ Άμφίσσης (καί Οιανθείας)
προς Τολοφώ\'α (και Ν αύπακτο\') όδόν, σ<!ιζεται
εύπρεπώς ισοδομικο\' τείχος μετρίου μεγέθους
επί ταπει\'ού μάλλον λόφου με δωδεκάδα περί
που πύργων πυκνών, κάτα 50 μ. περίπου, και
τρείς πύλας ιδίζt καλώς διατηρού\'ται είς ϋψος
2 μ., ε\'ιαχού και πλέον, ή Δ και ή Μ πλευρά,
ήττο\' ή ΒΑ μικροτέρα καί ύψηλοτέρα' υπερ
την άνατολικην πύλην φαίνονται και χριστια
\'ικα ερείπια (στρογγύλοι κιο\'ίσκοι κλπ.) πιθα
\'ι;'ς εκκλησίας. - Άλλα κατα την σημερινην
KίσσελΗV, χωρίο\' δεσπόζο\' τού προσεχούς δρ
μου καί πεδίου πολυ εύφορωτέρου, σφζο\'ται
λείψανα τείχους αρχαίου πολυ ηδη πε\'ιχρότερα.
13) Μαλανδρίνου' το γ\'ωστον ε\Jρυ και κάλ
λιστο\' τείχος (πόλεως τώ\' Φυσκέων) μικρας
σχετικώς μόνον εχει ύποστη βλάβας, δια καλ
λιεργίας και οικοδομίας το κάτω και είς κατα
σκευην περιβόλου νεκροταφείου και το της ακροπόλεως έπ' έσχάτων.
.
4) του\'αντίον θεμέλια μό\'ο\' πλέον σχεδον
σφζονται εκ τού <'ίλλως μεγάλου επίσης υπερ
το\' δρμον Βά{}ην, επι ώμαλισμέ\'ης επιμήκους
ράχεως, τείχους της Τολοφώ\'ος πιθα\'ώς, διόη
το πλείστον εχει διαρριφθη ύπο τών επιγεωρ
γού\'των αιών ω\" μόνον δΙ μέγας τετράγωνος
πύργος (12 μ. πλευράς) κατα τη\' Ν Λ γωνία\' σ<[J
ζεται άνεκτώς ύπο βυζα\'τιακη\' επεσκευασμέ\'ην
μορφην αλλ' άφθο\'ών ε\'τος και πέριξ άρχαίων
οστράκων αγγείων. 'Ομοίως έπΙ άρχαίω\' θεμε
λίων (~σως ναού), αξίων ανασκαφης και δια
μόνην την πιθανην ένταίίθα πίστωσιν τοϋ Φαι
στινίου ίερου, και δι~ άρχαίων ύλικών έκτισμέ
νος είναι, ώς γνωστόν, και αλος ό 800 μ. περίπου
βορείως τού τείχους ναός, ού τα σεβάσμια ερεί
πια φέρουσι το ονομα Πολυπορτου (και εξ ού
ενέδειξα\' ήμίν ηνες μαρτυρίαι εγχωρίω\', ι'ίξιαι
εξελέγξεως, δτι άρχικώς προήρχεro ή επιγραφη
τώ\' Λοκρίδω\' παρθέ\'ων).
ΑΙτωλικΙΙ δε πλέο\' τείχη ε\' μεν τϋ Άπο
δωτίζt κυρίως ε\' ε~δoμεν το της Στρο-ύζας
(Αιγιτίου λίαν πιθα\'ώς κατα Σωτηριάδην BCH
1907, 294 έ.) ύψηλα νοτίως τού Λοιδορικίου,
επι βου\'οσειράς τοϋ Πίρνου, δεσπ"ζούοη, άπο
Δ της κοιλάδος της Βελασίτσας μικρον το τεί
χος, μόλις χωρίου μέγεθος, και ατελώς σ~ζόμε
νον, άλλοϋ μεν πολυγωνικ()\' άκανόνιστοv, κατα
τη\' δυηκην κλιτύ\', άλλοϋ δε ά\'ωμάλως ισοδο
μικόν άλλ' ο\'τως εξόχως ευάρμοστος ή δλη
διαμόρφωσις τού τόπου (και ή άπο θαλάσσης
άπόστασις 80 σταδίω\') είς τοποθέτησιν ε\'ταϋθα

1920 - 21

τού Αιγιτίου κατα την παρα Θουκυδίδη περι
γραφην της περιφήμου συμφοράς τώ\' Άθη
ναίω\' τώ\' ύπο Δημοσθένους σ[ρατηγουμέ\'ω\"
θάπεχώρου\' οί ελαφροι Αιτωλοι είς τα πέριξ
ύψώματα Δραμπάλα\', Άετοβούνι (Α και Μ),
Άβορόρραχον Δ και Πίρνο\' Β, Ζ\'α καί πάλι\'
επιστρέφοντες κατακουράζωσιτους βαρείς Άθη
\'αίους όπλίτας. - 'Εκ \'ομισμάτω\' ιδίζt ρωμα'ί
κών και βυζαντιακών προφανες δΗ κατφκείτο
ή θέσις και πολυ ϋστερον.
ΤΟ Κάστρον του Βελουχόβου, το μέγισro\'
και κάλλιστον της έπικτήτου Αίτωλίας, αμα
κάτω πόλεως (όριστικώς τού Καλλίου κατα την
ασφαλη άνάγ\'ωσιν τοϋ Dittcnbcrgcr SyIl.'
919 [Καλλιπολjιτiiν) κι ,ι ακροπόλεως, επι της
περιφήμου έξόχως καιρίας θέσεως, της δεσπο
ζούσης τού περιφήμου Στενου παρα τας συμ
βολας εις το\' ε\'ιαίον πλέον εντεϋθε\' Δάφνον
(Μόρ\'ο\') της Βελασίτσας, τού Κοκκί\'ου και τοϋ
ι'ίνω Μόρνου (= Μέγα. Ποταμιου), εχει εκτε
νώς περιγραφη ύπο Lolling. Σημειούμεν μό\'ο\'
δη κατα χώραν ακόμη ε[ναι ή επιγραφη ΙΧ ι
421 (διο και ά\'ασκαφη\' θα εδικαιολόγει προς
ευρεσι\' τού Άρτψισίου), ώσαύτως δε (ως τις
ιδιοκτησία κραΤΟl'μένη) εις το χιχνι Κω\'σταντέλ
λου και ή άριθ. 422 " ενψ ή είς τον Πύρρον
έκείνη τιμητική των Καλλιπολιτων εχει, ε'ίπομεν,
μετακομισθη εις το Δημ. Σχολείο\' Λοιδορικίου.
Κατα δε την κοιλάδα τού ϋ.νω Μόρνου η
Μεγαποταμιου, ητοι την σχεδΟ\' βεβαίαν χιο
ραν τοίί φύλου των Καλλιέων εύρίσκομεν τεl

. χίσματα, δμοια τοις έν Λοκρίδι, ε'ίπομεν «αίτω·
λικιί», πρώτο\' με\' 1 '/, ωραν βορείως τού

Λυιδορικίου ύψηλι! ύπερ τη\' άριστεΡι'ν οχθην
αύτού επι κλιτύος οχι μακρα\' τού χωρίου Λευ
καδΙτου <πύργο,'''' μεν έκ μεγίστου κιtΙ αριστα
σCΡζoμένoυ πύργου πο1J,ών μέτρων υψους λεγό
μενο\', άλλα τείχος άληθες δχυρωτικον [ης χα
ράδρας επειτα απένα\'τι της Συκεάς και της
φοβερωτάτης τώ\' χαραδρό,>ν της Γκιώ\'α;, επι
βραχολόφου σπηλαιώδους της δεξιάς οχθης, τεί
χος αμα μεν άρχαίον αμα δε βυζαντιακον επε
σκευωψένΩ\', το <Κάστρο τού Κονιάκου», έξ
ού και ή επιγραφί, ]Χ ι 424 και ά\'άγλυφό\' η
παραδίδοται (ηφανισμένον νϋν, <πέτρι\'ο κό
νισμα»)' το πολυ γνωστότερον και μέχρι ω'ος
ώς Κάλλιον πιστευθεν τείχος της Καστριωτίσ
σης, εν μέρει διεσπασμένον εις τη\' χαράδραν
δια καθιζήσεις μεγάλας τού άσταθούς γεωλό
φου, μετά ΤΙ\'Ο)\' πύργω\' και θεμελίων άρχαίου
πιθανως ναοϋ ύπο τη\' έπώνυμον (\'έαν μεΗΧ
τη\' πυρπόλησι\' της Μο\'ης τψ lR21) εκκλη1

Καλλιέων λοιι.οιόν, όχι Άποδωτών, οίς ά...οιοδίδονται

άμφότεραι έν
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σίαν, δύναται μάλλον ΟΙταίον να θεωρηθη
ηδη, ετι δε πιθανώτερον το απέναντι της Στρ~
μης περί τον λόφον τού Ά γ. Σωτηρος μικρο
τερον, αν καί 11 γνωστη δυσνόητος_ παρ α Θ?υ
κυδίδ!] παριίδοσις περί εκτάσεως των Καλλιεων

μέχρι 'τοϋ Μαλιακου πιστευτο" καθιστ~ δτι π~.

ροδικώς τουλάχιστον και ταυτα θάνηκο)' είς τους
Καλλιείς (και προ της γεl'lκης αίτωλοκρατίας
δηλ. τού Γ' αιώνος).

'Ετέρωθεν δε (δυτ.) τού Κόρακος (πιθανι;'ς
Όφιονέων;) λείψανα κωμών άτειχ/ατων πρώ.
τον ύπερ τό Παλαιοκάτουνον άμέσως κιιτα τας
ι'ιψηλας ελατοσκεπείς ράχεις τού Βλαχοβούνου
(πάντως οχι τού Κροκυλείοι', ώς εχει όνo!"ασ~η
«υθαιρέτως ηδη δια το άτείχιστον) - εντος τών
, αημερ,,·ης κωμοπο'),εως, ε'ξ'
αμπέλων της
ων

(πλην θεμελίων αρχαίω~) καί ,αγγεία, κακογά:
νωτα μαρτυροϋνται και λυχνιιρια πηλινα και

τις περικεφαλαία - καί περιρραντήριον (;) τι,
σήμερον ε'ξω της εκκλησίας κείμενον. 'Όμοια
λείψανα καί νομίσματα και ύπο τους γραφικους
Πενταγιούς :10' ΒΛ κατα την θέσιν Παλωο"
\
χώρι, έκ μικροϋ πάντως συνοικισμου υπερ το
προς τον Κόκκινον καταβαίνον παραποτάμιον.
'Άλλα καί εrι ύψηλότερον, ύπ~ αύτό πλέον τΟ
όρεινον διάφραγμα, δι' ου συνδέεται ή σρο
σειρα προς τον μέγαν Κόρακα, ου τμτίμα εΙναι,
ύπο την Κωστάριτσaν έν θέσει Παλαιόσπιτα
ανα τας αμπέλυυς καί ιδίι,ι περί τον λοφίσκον
τού Άγ. Μψα, καί πέραν της χαράδρας τού

,

.

Κοκκίνου εν τη περιοχη της ΒοατινΙτσ,α ς πλ~~ν
περι Cί.λλoν

U

Λγ. Μηνάν ετι σπουδαιοτερα Αε

γουσι (διότι ταύτα δεν είδομεν) οικοδομικα λεί
ψανα, ώς και περί την Γρανίτσα\'.

]53

1920 - 21

Μοι; Μυ; Δω; Πυρι}ριχΙνας τοί σάμα, φ/λε·
Πο[λέμων έπoνέI~ε.

Ψ,, ι'ιποδεlχΟείσα,' 1lμί,' ι'ιπο τού ou"αδέλφου
κ. Κ. 'Ρωμαίου κατ ε,'δε~ιν τού διδασκάλου
Δ. Λουχοπούλλου, μετεκομίσαμεν είς τΟ Δημοτ.
Σχολείον Λοιδοοικίου.

ΊΌ μεν ί>νυμ~ της νεκρiίς (αν και οχι άδύνα.

το" και αρσενικόν κατά την γνωστην γενικην
l1ροκλείδας π. χ. ]Χ' δ~l) φαίνεται σύμφυρ
τον εκ δύο καταJ,ήξεων -ιχος και -ινaς συνή
θων εν τη δυτικη Έλλιίδι (πρ6λ. καί Δωρ./να ς
νιι 537. 14 ΊΊμί"ας !{Ε (~r. 1899, 7:>") ι.
Καί το Πολέμων (αΥΤΙ τού μετρικώς προσδο.
κωμένου Πτ) δει, ΧΡήζει ολως της στηρίςεω5
π. χ. τού Όφιονέως Πολεμα/ου ] Χ ι 42β, του
Καλυδωνίου S(;DI 1415 η τού Φθ,ώτου αύτ.
1457 κ. α., οΜέ συνηγορεί κατιί αιολισμού της
διαλέκτου (πρβλ. Ku1111 ZtSC!l. 1909, 272)· ή δε
μαχρότη: τού φιλέ πρό στίξεως μάλιστα αύτο
"όψος. 'Η εΥ τέλει συμπλήρωσις [έπονέ}{}ε
κατα την πασίγνωστον κερκυι,αϊκiιν ΙΧ ι 867,6·
αλ),ως άπίθανον μαλ),ο" θιί {Ι'ο το <σάμα ...
[έπΙ τύμ}οε Xl<ta τιί εκεί 869. 70,ηδη δια την
ταυτολογίαν, άφοϋ καί σήμα εΙναι ακριβώς ό
τι/φος η τύμβος (πρβλ. νί'ν κυρίως την επιγρα
φην Τροιζηνος BCH ]900, 179 και ΑΜ 1914:
138 EiciJler περι της διαφορας σήματος και
μνήματος). Πρ6λ. και Ζολώταν 'Aθην~ ]( 281 ~
Περι της αφελούς αρχα·ίκης διατυπώσεως του
επιτυμβίου καθ' ην ό λl{}oς προσφωνεί τον

άναγνώστη'ν (ξείνε, όδίτα κλπ. ·ώς π. χ. ΙΧ 1 658

τήνω τοι τόδε σαμα το λά·ίνον, ώ ξέν" Εύθυ·
δάμω) η άπλώς λαλεί χωρις κλητικην (ώς Π; Χ;

εν ταίς κερκυρα·ίκαίς έκείναις ΙΧ ι 867.870) ιδε
νύ" Prenlerstein εν ΑΜ 1909, 361.

Τέλος Βωμιέων πλέον κώμαι πιστούνται εκ
λειψάνα/\' δύο ε" τη λεκιινη του ανω Εύή"ο\ι
έκατέρωθεν τής '.ι\.ρτοτίνας, Ί]τοι ανατολικώς
αύτης πέραν της χαράδρας άνα τους αμπελώνας
(όπόθεν και επιγραφη επιτυμβία παραδίδοται,

ηφανισμέ"η) και έτέρα ] ιι, ωραν βορείως επι
κλιτύων της Όξειας πλέον, οπου και τάφος

Είκ.

6.

Τούτων πάντων σπουδαιότατο" εϋρημα και
δη άπροσδόκητόν πως ι'ιπηρξεν ή επί πλακος

ελλιπούς τιτανολίθου έπιγραφη τής Κωστα·
ρ/τσης (είκ.

6).

καμαρωτός μέγας (λέγουσι 4 μ. χ 2), μακεδονι
κος κατα τας περιγραφιΊς α1ηοπτών (με εδρας
λιθίνας εντος κλπ.), ει'ιρέθη προ 20ετίας ι'ιπι)
Γ. Κρέμο", άλλα σεσ"λημένος εκτος αγγεί~ν
τινών, έν οίς ρητώς πινιίκια μελαμeαcρη, λε
γουσι, με γραπτσν κισσο" περί τι! χείλη.
ΝΙΚ.

Γ.

ΠΑΠΠΑΔΑΚΙΣ

1 Πρ6λ. όμοίω' σίι"τηξι\' είς τόν γ\'ωστύ\' (ίττικ()\'
Στρομβιχίδην καϊ τον Ώρ<ίΊ;τlο\' Όλvμπιχίδηv IG νιι
391 καί τον Βοιωτο,' ;\Ι,'uστιχίδrιν νι, 2428.

~o
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Ι' APXAIOΛOΓlKH' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)
EPEVNAI, ΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ EVPHMATA
ΚΑΤΑ ΤΟ

ΕΤΟΣ

1919

Λαξευτοι μυκηναϊκοι τάφοι Μιλάτου.
Κατα τον 'ΙανουάριοΙ' 1919 ανεκαλύφθη τυ
χαίως τάφος θαλαμοειδης λαξευτος εις θέσιν
υΑγιον Φανούριον 200 μέτρα περίπου ανωθ",
τού σημερινού χωρίου Μιλάτου. Ή ίδιοκτήτρια

Είκ.

1.

α"τοίς πηλίνας λάρνακας, ώστε σιΊμερον οί τά
φοι όμοια'ζουσι προς μικρα φυσικα σπl'ιλαια.
Αί κατα προσέγγισιν διαστάσεις τού μεν πρώ
του εί"αι μέτρα 2,90Χ2,65 και ϋψος 1,40, τού
δε δευτέρου 2,30χ 1,50 και ϋψος 1,20. Είχον
και μικρους δρόμους απο βορρά (εκ τού κατω
φερούς) αγοντας είς αυτούς τα στόμια τω" θα
λάμω,' IΊσαν, ως συνήθως, πεφραγμένα δια τοι
χίων ξηρολιθικων.
Ό πρωτος τάφος περιείχε τέσσαρας πηλίνας

λάρνακας, ιbν δύο λουτηροειδείς ανευ σκεπα-

Κιβωτοειδής λάΡl'αξ Μιλάτου.

το,, άγροϋ είδοποίησε την ιίΡΖαιολογικην ύπη
ρεσίαν, ητις και ελαβε τά προσήκοντα προφυ

~.αy:τικ~ μέτqα.

1920 - 21

κ?τα, τον Ά,πΡίλι?,', μετέβη ν

Εχει και προε6ην εις την σκαφην και τον καθα·
ρισμο" τού τάφου, έρευν11σας δε πλησίον ά\,ευ
ρον τρία μόλις .μέτρα δυτικώτερον και δεύτερον
δμοιον τάφον. Άμφότεροι ΟΙ τάφοι είναι θαλα
μοειδείς λαξευτοι είς τον μαλακον βράχον' το
σχημά των είναι σήμερον άκανόνιστο\', διότι ό
βράχος χαλαράς ί)", συστάσεως είχεν αποσα

θρωθη εκ τω" διαρρεόντων ύδάτων, και ογκοι
αίιτοϋ εΙχον καταπέσει ένιο; των νεκρικών θα
λάμων, και είχον καλύψeι έν μέρει και τα; εν

σμάτων. Έκ τούτων μία μόνον μικρα κιβωτο
ειδης ή εν είκόνι 1 είκονιζομένη διατηρεί γρα
πτην διακόσμησιν, αί λοιπαι τρείς δε" εχουσιν
iΊ μάλλον δεν διετήρησαν τοιαύτην. Έ,'τος των
λαρνάκων ύπηρχον όστά ακαυτα σεσαθρωμένα
εκ της ύγρασίας.
Ή μικρά κιβοτωειδης λάρναξ (αριθ. πηλ.
Μουσείου 7611; είκ. 1) πατεί επι τεσσάρων
συμφυων ποδ,ον και εχει μηκος εξωτερ. 0,93,
πλάτος 0,47, ϋψος 0,62 και τού σκεπάσματος
ϋψος επικλινες 0,36. ΤΟ κούφωμά της εχει μη
κος 0,85, πλάτος 0,38 και βάθος 0,49. ''Εχει
δύο τοξοειδείς λα6&ς είς τας μακρός πλευρας
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και ανα μίαν είς τας στενάς καί ιό σκέπασμα

φέρει δύο όμοίας λαΜς έκατέρωθεν κατ α τας
μακρας πλευρας άντιστοίχους προς τας κ,ίτω, Τι
δε κορυφαία τοϋ σκεπάσματος άπολιιγει κατα
τα άκρα εΙς δύο βραχείας εξοχάς, δι' ώ,· εύκό·
λως έλαμ6άνετο καΙ απε,<ινείτο το πώμα. 'Ο
πυθμην της λάΡ"ακος φέρει κατα το μέσον εΙς
μία" μακρα,· σειραν οκτω όπάς, δι' ι)')ν θα άπέρ.
ρων τα εκ της άποσυνθέσεως τοϋ νεκροϋ ύγρά.
Ή ϋπαρξις τών οπών εtς πάσας τας κι6ωτοει
δείς λάρνακας μαρτυρεί δύο τινά, ητοι δτι οί
νεκροί άπετίθεντο ακαυτοl, ώς αλλω; και εκ
τών σωζομένων πολλάκις οστών άποδεικνύεται.
καΙ δεύτερον οτι αΙ λάρνακες αΙ κ,βωτοε,δείς
κατεσκευάζοντο

άποκλε<σ ..κώς "ρος νεκρ"

1920 - 21
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αύτών. Έλάχιστα ίχνη χρωματιστης διακοσμή.
σεως παρετηρήθησαν εΙς τας τρεις ταύτας λάρ
νακας.

'Ο δεύτερος τάφος εΙχ~ δύο κι6ωτοειδείς πη
λίνα; λάρνακας μετα τετρακλίτων σκεπασμάτων,

άλλ' ησα" λίαν βε6λαμμέναι (λυκωμέναι, ώς λέ·
γομε,' εν Κρήτη) και τεθραυσμέναι' ίσως εΙχόν
ποτε διακόσμησίν ",·α.
'Οστά άκαυτα παρετηρήθησαν καΙ είς τας εξ
λάρνακας τών δύο τάφων, άλλα δε εύρέθησαν
χαμαί, είτε εκ των λαρνάκων άρχαιόθεν άπορ.
ριφθέντα, είτε εκ λάρνακος ξυλίνης προερχό.
μενα. είτε και εκ ταφης άνευ λάρνακος.
Πλην τών λαρνάκων εύρέθησαν εΙς τους δύο
τάφο';ς καΙ τα έξης κτερίσματα.

ΕΙκ. 2. Πήλινα άΥΥεία τάφον ΜιΙάτον.

κήν χρήσ,ν. 'Ο πηλος της λάρνακος εΙναι ερυ
θρος ζωηρός, Τι εξωτερική του δμως επιφάνεια
καΙ της κυρίως λιίρνακος καΙ τοϋ σκε.άσμα,ος
ε.αλύφθη ύπο άλοιφης ύποκιτρίνου, εφ"jς εγρά
φησαν δι' ερυθροκαστανόχρου χρώματος τα δια.
κοσμητικα θέματα.
Ή διακόσμησις και της λάΡ"ακος και τοϋ
σκεπάσματος συνίσταται εκ σιιμπλεγμάτων σπει·
ροειδών. ώς φαίνεται μάλιστα εΙς τη,· κυρίως
λάρνακα, άμυδρότερον δε και εLς το σκέπασμα.
Ή σμικρότης της λάΡ"ακος μαρτυρεί δτι ε,·
αυτjj εΙχε ταφη "εκρος ουχί ώρίμου ήλικίας.
ΑΙ λοιπαΙ τρεΙς λάρνακες τοϋ πρώτου τάφου,
Ι\τοι Τι έτέρα κι6ωτοειδης καΙ αΙ δύο λουτηροει
δεΙς εχουσι τας συνήθεις τών ά!.λω'· λαρ,·άκω,·
διαστάσεις ΙΊτοι μηκος Ι· Ι ,20. Ή κατάστασις
τών οστών δε\' επέτρεψε" ούτε είς ιό,' πιιώτον
τάφον ου τε ε1; τον δεύτερον οιαρατηρήσεις επ'

1) Δύο φακοειδείς ΙΥΥεΥλυμμένα, λί-Dοι.
Ή μία τού,ων (';ριθ. Μουσ. 1261) εκ μαλακοϋ
λευκοφαίου στεατίτου φέρει δύο αΙγάγρους προς
άριστερα καΙ εύρέθη εντος της μιάς λουτηροει
δοϋς λάρνακος τοϋ πρώτου τάφου, Τι άλλη μι
κροτέρα (άριθ. Μουσ. 1262) εκ σκληροϋ μελα
"ωποϋ λίθου εχει δύο καθήμενα και άντίνωτα
ζ,ρα και εΙς το άκρον κλαδίον καΙ εύρέθη Et;
την άλλην λοι·,ηροειδη λάρ'·ακα.
2) Ψήφοι περιδεραίων εξ ύαλώδους μάζης
περί τΙΙς είκοσιν άκέραιοι τριών διαφόρων πλα
κωτιί", σχημάτων γl'ωστών εξ άλλων μυκηναϊ.
κώ" ({ίφωl" ύπηρχον και πολλαΙ <ω.αι τεΟραυ.
σμέναι καΙ βε6λαμμέναι' εύρέθη καΙ μικρ,( πρι
σματική, τρίπλευρος κρυσταλλική. Πάσαι εύρέ
θησαν ε"τός της "ιάς λουτηροειδοϋς λάρνακος.
~) Xαλκιi εύρέθησαν μαχαίριο" μονόστομο"
μήκους όλικοϋ 0,22 μετά της όμοφυοϋς ουράς
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εχούσης δια ττι \' στειλέωσl\' τέσσαρας ηλους δύο
άλλα τεθραυσμέ\'α και ελλιπη εργαλεία άγ\'ώ.
στου χρήσεως.

•
4) Πήλινα άΥΥεία δέκα τα είς τας εΙκό\'ας
2 και 3. Τούτω\' πέ\'τε εί\'αι στεγα\'όστομοι άμ.

φορείς είς μέγας και οι λοιποι μικρότεροι, ώ\'
τα σχήματα και ει, μέρει και η διακόσμησις
φαί\'ο\'ται εΙς τας δύο εΙκό\'ας. "Επειτα δύο φιά·
λαι μετ' αύλακωτης προχύσεως, ε\' δοχείο\' (δε.
ξιο\' της εΙκ. 2) γαστροειδΕς εχο\' είς το χείλος
κεκολλημέ\'ο\' φιαλίδιον. ΟΕ\' μικρο\' άγγείδιο\'
(στεγω'όστομος άμφορίσκος) είς το μέσο\' της
είκό\'ος 3 εί\'αι άξιο\' σημειώσεως, διότι η γά.

στρα αυτoiί δΙllρείτο δια διαφράγματος εΙς δύο
μέρη, ώ\' το ετερο\' εμε\'ε τελείως τυφλο\' μη
συγκoι\'ω\'oiί\' μετα τoiί άλλου ημίσεος τoiί εχο\'.
τος το\' κρου\'ό\'.
τα σχήματα και η διακόσμησις τω\' πηλί\'ω\'
άγγείω\' μαρτυρoiίσι σαφέστατα τη\· εποχη\' τω\'

1920·21

Γραπτ/ λουτηροειδης λάρναξ Μιλάτου.
Ευρέθη τυχαίως (εΙκ. 4) ύπο χωρικoiί κατα
το 1910 ε\'τος μικρoiί λαξευτoiί τάφου εΙς τη\'
αύτη\' τοποθεσία\' Άγ. Φα\'ούριο\'. Ό τάφος.
ως εξηκρίβωσα τότε ολίγο\' χρό\'ο\' μετα τη\'
ευρεσι\', δτε μετα6Cι; παρέλαβο\' και τη\' λάρο
\'ακα, είχε διαστάσεις 2 μέτρω\' επι l,βΟ και
εφράσσετο δια ξηρολιθίας.
Ή λάρ\'αξ (άριθ. Μουσ. 7400) διατηρείται
καλως. 'Έχει μηκος ίfξωθε\' 1,25 και υψος 0,5~.
ΤΟ κούφωμά της εχει ά\'ω μηκος 1,15, και ό
πυθμη\' 0,78. Φέρει τέσσαρα; όριζοντίους πα·
χείας λαβάς, μία\' είς εκάστ1]\' τω\' τεσσάρω\'
πλευρω\' εΙς το εν άκρο\' της στενης πλευρας
τoiί πυθμέ\'ος φέρει τη\' οπη\' τη; εκροης, δπως
και πασαι αΙ λουτηΡΟΗδείς λάρ\'ακες. Ή υπαρ.
ξις τη; οπης εΙ; τας λάρ\'ακας αύτας μαρτυρεί
η δη ήσαν πραγματικοι λουτηρες χρησιμοποι·

Elx. 3. Πήλινα αΥγεία τάφου Μιλάτου.

τάφω\" άι ήκουσι πά\'τα εΙς το τελε*αίοΊ. μέρος
της ύστερομι\'ωϊκης η μυΚ1]\'αϊκης ε.οχης. Προς
τι)\' εποχη\' ταύτ1]\' συμφω\'oiίσι και τα σχή.
ματα και η διακόσμησις τω\· πηλίνων λαρ\·ά.
κων της Μιλάτου τω\' εύρεθεισω\' κατα διαφό.
ρους εποχας είς τη\' θέσι\' ταύτη\'.

ΟΙ δύο ούτοι νέοι τάφοι μετα πηλί\'ω\' λαρ.
\'άκω\' προστιθέμε\'οι εΙς του; άλλους τρείς τους
εύρεθέντας κατα την τελευταία\' τριακονταετία\'
εΙς τη\' αύτη\' τοποθεσία\' 1 μα~τυρoiίσιν άσφα.
λως τη\' ε\'ταiίθά που υπαρξl\' συνOικισμoiί μυ·
κψαϊκω\' \'εωτέρωl' χρό\'ω\', ού η \'εκρόπολις
εξ οίκογε\'ειακω\' λαξευτω\' θαλαμοειδω\' τάφω\'
εύρίσκετο είς τας κλιτύα; τoiί λόφου 'Αγ. Φα.
\'ουρίου άμέσως ά\'ωθε\' προς \'ότον τoiί σημε.
ρι\'oiί χωρίου Μιλάτου '.

ι "Ίδε τή\' περί τούτων βιβλιογραφία\' εί; ι Αρχα,ολ.

Δελτίον Δ' Παράρτημα σελ.

11

σημ.

2.

Τό χωρίο\' Mίλατo~ διέσωσε τ~ άρχαιο\' δωρικό,'
O\'o~ια της πόλεως, :Σερί ης ίδε Δελτίο\' Δ' σεί.. 1).
t

ούμε\'οι και προς ταφην νεκρών, η δτι κατε

σκειιάζοντο άπ' αρχης δια \'εκρικη\' χρησι\' άλλ'
ε\-τελως δμοιαι προς τους λουτηρας. ·Οτι δε
ύπηρχον τοιοίιτοι πήλl\·οι λουτηρες (άσάμι\'θοι)

γνωρίζομε\' εκ τω\' ανακτόρω\' Κ \'ωσoiί και Τί·
ρυ\'θο;, δπου εύρέθησα\' κατα χώρα\' ε\' τοίς
λουτροίς. "Άλλη\' παρατήρησl\' δια τας λουτη.
ροειδείς λάρ\'ακα; εχομε\' \,α κάμωμε\', δτι δει,

φέρουσι σκεπάσματα, ε\' Φ αΙ κιβωτοειδείς φέ.
ρουσι πά\'τοτε.

Ό πηλος της λάρ\'ακο; είναι ερυθρωπός, άλλ'
εί\'αι εσκεπασμέι'ος δια λευκοκιτρίνου αλοιφης
έντο; και Ι~τός, και επι ταύτης εγράφη η δια.
κόσμησις

.f.Ia

καστα\'oiί

χρώματος

ε\'τος

και

εκτός. Συ\'ίσταται δε η διακόσμησις ίfξωθε\' άπο

οκτω δενδροειδη θέματα σύμφυρμα παπυροει.
δoiίς και φoι\'ικoειδoiίς φυτoiί και άπο καθέ·
τους ζώ\'ας χωριστικας μία\' εΙ; εκάστ1]\' τω\'
τεσσάρω\' επιφανειων- εΙς τη\' μία\' τω\' μα.
κρων πλευρω\' τη\' φαινομένψ' είς τη\' είκόνα
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4 εις τα μεταξi! τών δένδρων κενα εικονίζον
ται ενθεν μεν τρεις ίχθύες, έτέρωθεν δε αστηρ
η ~ρoχ~ς πολυάκτινος και πτηνον πετόμενον
προς τα ανω.
Ή διακόσμησις είναι λίαν εσχηματοποιημένη,
ό δε γραφευς της λάρνακος απο μνήμης και
σλως τυπικώς εγραψε τα διακοσμητικα θέματα,
και ό τρόπος της εργασίας μαρτυρεί χρόνους

ΕίΗ.

4.

1920·21

15.

•

νική του καθόλου και εν ταίς λεπτομερείαις εχει
πολλας αναλογίας και ομοιότητας προς τα ύστε·
ρομινωϊκα ανάκτορα Κ νωσο;; και Φαιστο;;. ΤΟ
σχέδιον το;; οικοδομήματος και τα εν αύτφ εί·
ρεθέντα αρχαία, 6>1' προέχουσι τέσσαρες κολοσ
σιαίοι χαλκοί λατρευτικοι πελέκεις, θα δημοσι
ευθώσι πρoσεχώ~ εν τη Άρχαιολ. Έφημερίδι
Άθηνών.

Αουτηροειδής λάρνaξ Νιλάτου.

παρακμης της υστερομιν. εποχης Ή διακόσμη.
σις τών εσωτερικών τοιχωμάτων της λάρνακος
εχει καταστη αμυδρά, αλλα διακρίνει τις θέματα
φυτοειδη, ανθεμοειδη και γεωμετρικα εν συμ
πλέγμασι συμπεφυρμένά.

Μέγαρον μινωϊκον Νίρου.
Δαπάναις της εν Άθήναις Άρχαιολ. 'Εται.
ρείας εξετέλεσα απο το;; 'Ιουνίου μέχρι το;;
Σεπτεμβρίου 1919 την ανασκαφήν, τον καθα
ρισμον και την στερέωσιν μεγάρου ύστερομι
νωϊκης Α' εποχης κατα την βορείαν παραλίαν
ανατολικώς το;; Κακο;; 'Όρους κάτωθι τών χω
ρίων Ά νωπόλεως και Βάθειας εις τοποθεσίαν
καλουμένην Νίρου Χάνι κατα το 12 0ν χιλιόμε
τρον προς ανατολας το;; Ήρακλείου. ΤΟ μέγα.
ρον διώροφοΙ' Οι' εν πολλοίς είχε τεσσαράκοντα
περίπου δωμάτια και διαδρόμους εν τφ ίσογείψ
και δύο πλακοστρώτους αύλάς. Ή αρχιτεκτο-

Λαξευτος μυκηναϊκος τάφος 'Επισκοπής

'iεραπέτρου.

Εύρέθη κατα την κατασκευην της αμαξιτής
όδο;; το;;ίσθμο;; 'Ιεραπέτρου την 1ην Μαίου
1919. Ό εργολάβος της όδο;; ειδοποίησε την
χωροφυλακήν,l\τις μετα το;; φύλακος Γουρνιών
παρέλαβον τα εν τφ τάφψ εύρεθέντα αρχαία,
'Ίτοι τρείς πηλίνας λάρνακας και 2β πήλινα
αγγεία.

Κατ' επιτόπιοΙ' εξέτασιν γενομένην ύπ' έμο;;

ό τάφος είναι τών γνωστών λαξευτών θαλαμο.
ειδών της ύστερομινω'ίκης Γ' εποχής, εύρίσκε.
ται δε 100 μέτρα βορειότερον το;; χωρίου Έπι
σκοπης ό νεκρικος θάλαμος είναι σχεδΟν τετρά
γωνος εχων διαστάσεις μέτρων 2,20 χ 2 και
ϋψος 1,70' ό δρόμος κατεχώσθη εν τη αμαξιτjj
όδφ, ή θύρα του λαξευτη καμαρωτη καλώς,
σπως και ό θάλαμος, διατηρουμένη εχει ϋψος
1,70 και πλάτος 0,60, εφράσσετο δε δια τοίχου
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ξηρoλιθικoiί. τα ε,· τ<!> τάφιρ ευρεθέντα αρχαία
μετακομισθέντα εις το Μουσείον Ήρακλείου
εΙναι:
Α' ΤρεΙς πήλιναι λάρνακες, ών τι μία κι
βωτοειδης και αί δύο λου,ηροειδείς.
Ι) Ή κιβωτοειδης λάρναξ (αριθ. πηλ. Μουσ.
7β25) μετα σκεπιίσματος (εΙκ. 5) 'χει εξω,ερ.
μήκος 1,33, πλάτος 0,53 και ύψος (πλην τoiί
σκεπάσματος) 0,63. ΊΌ σκέπασμα δε" εΙναι τε
τρακλη'ές, ώς συνήθως, αλλα σχεδον ΤΙμικυλιν.
δρικόν. Ή λάρναξ πατεί επι τεσσάρων συμ
φυών ποδών, και εχει ανα δύο λα6ας εις τας

Είκ.

5.

τoiί κά,ω ζεύγους τώγ κεράτων, δύο βόας και

ΠΤψ'ον άνωθεν τoiί ενος τών βοών' ό άλλος
πίναξ εχει δύο ορθια συμπλέγματα εκ σπειροει
δών θεμάτων χωριζόμενα δια ορθίας διακο·
σμητικής ζώνης τι έτέρα μακρα πλευρα εχει
όμοίαν διαίρεσιν και διακόσμησιν εκ σπειρο·
ειδι"ν συμπλεγμάτων δικτυοειδώς τέταγμένων.
Αί δύο στεναι πλευραι τής λάρνακος. διακο·

σμoiίνται δια πλοκάμων οκτώποδος και άλλων
σπειροειδών θεμάτων. ΤΟ σκέπασμα φέρει δύο
αλλεπαλλήλους σειρας πλοκάμων οκτώποδος
συνεχ"Ίν. ΕΙς τον πυθμένα τι λάΡ"αξ εχει τρείς

Κιβωτοειδής λάeναξ τάφοu ·ΕΠΙΙΙΗοπής.

μακρας πλευρας και ανα μίαν .εΙς τας στενάς
καί το σπέπασμα εχει άναλόγου; λα6άς, αί όποίαι
δμως δεν ευρίσκονται εις ευθυγραμμίαν προς
τας τής λάρνακος, επειδη δε και εΙναι βραχύτε.
ρον τής λάρνακος και δεν προσαρμόζεται καλώς,
ύποθέτομεν δη δεν άνηκεν άρχικώς εί; την
λάρνακα ταύτη ν αλλ' εις άλλην. Ή εξωτερικιl
επιφάνεια τής λάρνακος εΙνιιι κατάγραφος τι
φαινομένη εν τη εΙκόνι 5 μακρα πλευρα διαι.
ρείται δια προεχούσης πλαστικής ορθίας σανί
δος και δύο όμοίων κατα τας γωνίας ι εις δύο
πίνακας τετραγώνους, ών ό άριστερό. τφ όρώντι
εχει δια μέλανος χρώματος .τρία ζεύγη ίερών
κεράτων, διπλoiίν πέλεκυν μετα στειλεοϋ εντος
ι ΕΙναι αύται τίι. ά,'τίΥραφα τιίη' χο\·δροτέρων σανί

δων Τι δοκώ\' της ξυλίνης λάρ\'ακο;, έξ 'ίς κατ' άπομί.
μησιν προήλθεν ή ;τηλίvη.

1920.21

σειρας οπών κατα μήκος εξ οκτω οπών εΙς εκά
στην σειράν.

2) Λουεηροειδης μικρι'ι λάρναξ (αριθ. πηλ.
Μουσ. 7β24) (εΙ •. 6). "Εχει εξωτερικον μήκος
Ι ,04, εσωτερ. 0,\)6, πλάτος εξωτερ. 0,56 εσωτερ.
0,46, ί,ψος έξωτερ. 0,40. Ήτο βεβαίως διιί νε·
κρον μη ώρίμοιι ήλικίας. Έχει τέσσαρας πα·
χείας όριζοντίας Ι.αβάς, ί\τοι μίαν εις εκάστην
πλευράν, και χείλος προέχον. Ή εξωτερική της
διακόσμησις εΙ"αι εις την μίαν πλευραν την
φαινομένην εις την εικόνα δύο οκτώποδες όρι
ζοντίως τοποθετημένοι, αφ' ών εκφύονται τέσ.
σαρες πλόκαμοι, ~εταξυ δε τών δύο οκτωπόδων
αστηρ θαλάσσιος τετράκτινος εις την άλλην μα
κραν πλευραν ύπάρχουσι κυκλικα και τοξοειδή
θέματα. 'Εσωτερικώς εχει μόνον καταλοιβάδαc
και εις τον πυθμένα κηλίδας χρωματιστας γενο.
μένας απο διαβρόχου σπόγγου.
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Λιlρνaξ λοvτηροειδής (αριθ. Μουσ. 7623)
(ε1κ. 7). Έχει έξωτερικον μήκος 1,29, πλάτος
0,59, {Jψος 0,54. ΤΟ κούφωμά της ε[ναι α,'ω

3)

,

"ξ'"
ματοποιημενον,
ε ου εκφυονται δ'
1'0 σειραι συνε·

χών πλοκάμων καταλαμυανόντων δλην σχεδΟν
την μακρόν πλευρόν όφιοειδώς ανω υπο το

Είκ.

6.

Αοv't'1ροειdήS' λάρ,ιαξ τάφου 'Επισκοπης.

Ε/κ.

7.

Αουnιροειδής λάρνο:ξ "άφου

1,10 χ 0,43 και το μήκος τοϋ πυθμένος 0,82.
Έχει τέσσαρας όριζοντίους

λαοας τοξοειδείς,

"
,
~ εκαστην
c;
'
Ε'ις τας
'δ'
ητοι
μια\'
εις
π)
,ευρα\'.
υο μα-

κρός πλευρός εχει έκατέρωθεν όκτώποδα εσχη.
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1920· 21

' Επισκοπής.

:τροέχον χείλος φέρει ζώνην σπειροειδοϋς συνε·
χοί'ς γραμμής. Αί στεναι πλευραι εχουσιν εκα.
τέρα μέγα τετράγωνο,' δμοιον προς πίνακα ζα.
τρικίου (dan1ier), ΤΟ επίπεδον ανω χείλος εχει

160

Παράρτημα το, 'Αρχαιολογικού Δελτίου

τριγωνικα και όδοντωτα μέλανα πλήρη θέματα.
Έσωτερικώς ο!ιδεμίαν εχει διακόσμησιν.
Β' Πήλ,να dyyeia (εΙκ. 8, 9, 10, 11, 12)
συνελέγη σαν εν τφ τάφcρ Έπισκοπης τα έξης:

1920·21

εΙναι 0,38. Ή διακόσμησις όμοία προς την της
προηγουμένης λάρνακος, ητοι είς όκτώπους
εσχηματοποιημένος έκατέρωθεν, εξ ού εκφύο\',
ται δύο αλλεπάλληλοι σειραι όφιοειδών πλοκά.

ι;----,

J!L!!..!!.

_. _..•.··.·41
Είκ.

8.

Πήλινα άΥΥεϊα τάφου "Επισκοπής.

ΕΙκ.

9.

Πήλινα άγγεία ιάφοιι 'Επισκοπής.

Ι) Κρατηρ (εΙκ. 8 δεξια) εχει σφαιρικην
σχεδόν κοιλίαν, δύο μεγάλας και πλατείας λα
δάς, χείλος πλατlι ευρυνόμενον προς τα ανω
και πατεί επι ποδίσκου χαμηλοϋ' το ϋψος τΟυ

μω" καταλαμβάνουσαι ίιλόκληρον την σφαιρι.
<ην γάστραν.
2) Δεκαπέντε στεγανόστομο, dμφορείς. Οί
;ιλείστοι διατηροϋνται εΙς αρίστην κατάστασιν
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μάλιστα οΙ έν τη εΙκόνι 9. Ή διακόσμησίς των
ποίί μεν καστανόχρους που δε έρυθρα εΙναι ή
γνωστη εΙς τι; πήλινα αγγεία της έποχης (Ύ στε·

EIH. 10.

ΠήΑι)'ο

161

1920.21

tf1

12). Ή έν
εΙκόνι 12 αριστερα εχει ύπερ το
χείλος τοξοειδη πλατείαν λαβην και παρ' αlιιην
φιαλίδιον κεκολλημένον εΙς το χείλος.

&)'1.;0

ιάφοv 'ΕΠΙΟΗοπη,.

1

••
ρομιν. Γ'), ί\τοι ζωναι, τόξα, σπείραι, όκιώπο.
δες όφιοπλόκαμοι κλπ.
3) ΤρεΙς ψιάλαι ij μεγάλοι κυα"οι (εΙκ. Β,

4)

ΟΙνοχ6η μικριι μόνωτος

(11

δευτέρα άπο

δεξιιι της εΙκ,ίνος 9).
δ) Άμψορευς φέρων ό,ς διακόσμησιν τρείς

21
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μέλανας στιλπvoυς δίσκους δια διαβρόχου σπόγ
γου γενομένους (εΙκ. 12).
6) Κaλυπτηρ λύχνου η θυμιατηρίου (εικων

12 δεξιά). Έχει σχημα καλυβοειδες μετα κωνι
κης στέγης αποληγούσης ά\ω εις άνοιγμα περι
χειλωτον ώσει καπνοδόχου. "Εχει άνοιγμα θυ
ροειδες και εις την στέγην όκτω θυρ ίδας. Ή
εξωτερική του Επιφάνεια φέρει ερυθραν διακό
σμησιν γραμμικην και ανθεμωτήν.

Ουδεν άηο αντικείμενον υπηρχεν εν τφ τάφφ
'Επισκοπης κατα τους ανευρόντας τον τάφον.
Ή εποχη και το;; τάφου 'Επισκοπης εξάγε
ται άπό τε των λαρνάκων καί των πηλίνων
αγγείων. Είναι το τελευταίον σριον της Ύστε
ρομινω'ίκης η Μυκηνα'ίκης Γ' εποχης, εις ην
ανήκουσι και το πλείστον τών μέχρι το;;δε μετα
πηλίνων λαρνάκων εύρεθέντων λαξευτών θαλα
μοειδών τάφων της Κρήτης, λ. χ. εις Βασι).ικα

Άνώγεια, Πενταμόδι, Μίλατον, Λιλιανά, Μουλ
λιανά, Άρτσά, Λιμένα Σητείας, Γο;;ρνες, Γουρ
-νια κλπ.

Δύο έπιγραφαί Ίτάνου.
Εις το μετόχιον της μεγάλης Μονης Κυρίας
Άκρωτηριανης (Το πλου) το λεγόμενον Έρη
μ6πολι, σπου δια τών ερευνών το;; κ. Halb11err και τών ανασκαφών της Γαλλικης Σχολης
δια το;; ]. DeΠlargηe εβεβαιώθη, στι εκειτο ή
αρχαία έλληνικη πόλις "Ιτανος είς το ανατολι
κώτατον άκρον της νήσου ό μετοχάρις Ίωάν.
Σπανουδάκις ανε;;ρε τυχαίως παλαιον τάφον
σκεπαζόμενον υπο δύο μεγάλων ενεπιγράφων
πλακών κατα τον Αϋγουστον το;; 1919. Ειδο
ποιηθεις περι το;; πράγματος μετέβην εκεί και
έξήτασα το εϋρημα,και απέστειλα τας δύο πλά.
κας είς το Μουσείον ΉρακJ.είoυ. Ό τάφο; ήτο
υπόγειος θηκοειδης εκτισμέι'ος δια μεγάλων πω
ρίνων όγκολίθων' '-χει μηκος εσωτερικον 1,82
και πλάτος 1 μέτρου' σεσυλημένος παλαιόθεν'
είς εποχην μεταγενεστέραν πιθανώς κατα τους
χριστιανικους χρόνους ι εγένετο δευτέρα χρησις
το;; τάφου, ώς φαίνεται εκ προχείρων και αδε
ξίων επισκευών γενομένων εν αυτφ. Κατα την
νεωτέραν ταύτην ταψην εθεσαν ώς σκεπάσματα
τας δύο ενεπιγράφους πλάκας λαβόντες αυτας
εκ τών εκεί ερειπίων της αρχαίας Ίτάνου.
Είναι στη λα ι εγχωρίου κυανωπο;; σκληρο;;
τιτανολίθου (εκ το;; λατομείου το;; ακρωτηρίου)
ι Ή ''!τανος κατφκείτο άκόμη κατά τούς πρώτους

αίώνας τοίί χριστιανισμού, ώς άπεδείχθη έχ τών ά\'α~
σκαφών τοϋ Γάλλου]. Demargne κατά το 1910.1911,
έν αίς ά. .tεκαλUφθησαν τά έρεί:ι:ια χριστιανικών έκχλη
αιών μή δημοσιευθεισών διά τον μετ' όλίγον έπελθόντα
θά,\'ατον του ιlναoκαφέως.

1920-21

φέρουσα ι άνω και κάτω αναθύρωσιν. Ή πρώτη
εχει ύψος 1,25 και πλάτος 48- 50 έκατοστ. και
πάχος 0,14, εφερε δε δια μικρών γραμμάτων
επιγραψην διεξοδικην είς την προσθίαν επιφά.
νειαν έκ στίχων 98, τών όποίων οΙ 86 πρώτοι
συνεχίζονται και είς την δεξιαν στενην επιφά
νειαν της πλακός. ΆΤUΧώς ή πλαξ {ΊΤΟ φαίνεται
προ της είς τον τάφον τοποθετήσεω; εκτεθει.
μένη επι αιώνας εις την επίδραοιν της θαλασ
σίας ύγρασίας και της ατμοσφαίρας και ή κυρία
επιδερμις εφθάρη δεινώς, μόνον δε όλίγα γρ(ίμ
ματα σφζονται κατα το δεξιον άκρον, σπου θα
εκαJ.ύπτετo υπο χώματος, τα γράμματα σμως
της στενης πλευράς σφζονται κάλλιστα. Ύπολο
γίζω στι λείπουσιν ούτως τα
της σλης επι
γραφης. 'Εκ τών διασωθέντων μερών πείθομαι
στι πρόκειται περι σπουδαίας ίστορικης επιγρα
φης το;; δευτέρου π. Χ. αιώνος σχετιζομένης
προς την μεταξυ Ίταν ίων και '1εραπυτνίων
διαφοραν περι το;; Δικταίου '1ερο;;, και στι ή
επιγραφη περιείχε το 'ίστορικον της εριδος της
προηγηθείσης της περι το;; '1ερο;; διαιτησίας
τών Μαγνήτων τών προς Μαιάνδρφ, 11ς το κεί
μενον εσώθη κατα το πλείστον εις την γνωστην
μεγάλην επιγραψην την εντετοιχισμένην σήμε
ρον εις την εκκλησίαν της Μονης '.
Ή δευτέρα πλαξ εχει ύψος 1,16, πλάτος
41-43 έκατ. και πάχος 13. Και ταύτης όλό
κληρος ή ενεπίγραφος προσθία επιφάνεια Εχει
υποστη όμοίαν φθοράν, επειδη σμως τα γράμ
ματα ήσαν μεγαJ.ύτερα και βαθύτερα διετήρη
σαν ίχνη όπωσοϋν καταφανη, και ούτως κα
τωρθώσαμεν την πλήρη ανάγνωσιν τη βoηθεί~
διαφόρων μετα).}.αγών το;; φωησμο;;. "Εχει προ
ξενικον ψήφισμα τών Ίτανίων το;; Γ' π. Χ.
αιώνος προς τιμην το;; γνωστο;; Μακεδόνος
στρατηγο;; Πτολεμαίου το;; Φιλαδέλφου Πα
τρόκλου το;; Πάτρωνος. ΕΙναι δηλ. ταυτόσημος
προς την υπο τΟ;; καθηγ. Halbl1err δημοσιευ
θείσαν είς το i\1nseo Italiaηo ΠΙ σελ. ά68 έξ.,
α).}.' εν φ ή υπο τoiί Halbllerr δημοσιευθείσα
είναι κολοβη κατα το τελευταίον ημισυ, ή ήμε
τέρα ευτυχώς είναι πλήρης. 'Εκ ταύτης μανθά
νομεν ση δύο σμοια αντίγραφα το;; προξενικο;;
ψηφίσματος της πόλεως εχαράχθησαν, και Εν

,/,

μεν ανετέθη εις τον ναον της πολιούχου Άθη.

νάς το δ' ετ"ρον είς τον ναον το;; Άσκληπιο;;.
Πιθανώς εν τφ παρόντι αντιγράφφ εχομεν το
ι Μετά τον I'ashley τον πρώτον ίδόντα καί τον
Spratt κ'.π. έδημοσιεύθη πληρέστερον καί άκριδέστε
ρον ύπό τοίί κ. Halbherr εΙς το Μιιseο Italiano 111

570 έξ.

καί παρά Dittenberge, SyIIoge' 929. Καί δεύ
τερον άντίτυπον τό έν Μαγνησίq. εύρέθη καί έδημο
σιεύθη ύπό Kern, Inschrift. νοη Magnesia σε"- 94
Νο

105.
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πρώτον ό:τε τίjς στήλης ταύτης ουσης μεγαλυτέ'
ρων διαστάσεων, εν φ το άλλο το μικρότερον
θα ;ιτο το τού Άσκληπιείου.
Άμφοτέρας τας επιγραφας θα δημοσιεύσω.
μεν μετ' άλλων κρητικών επιγραφών προσεχώς.

163

(εlκ. 13) ανατολικώς τίjς πόλεως κατα τα σύ
νορα τών δύο επαρχιών Ρεθύμνης και Μυλο.
ποτάμου, το δποίον και εδώρησεν αμέσως εΙς
το Μουσείον Ρεθύμνης. Εlναι στήλη λευκον
νησιωτικοϊο μαρμάρου σφζουσα ϋψος 0,90, πλά·

ElK. 13. ΈπcτνμβιΟ1Ι ά"άΥλυφο-ν Σταυρωμ&ου.

Νεκρικον άναγλυφον Σταυρωμένου.
Ό φιλάρχαιος βιομήχανος Ι>εθύμνης κ. Έμμ.
Καούνης ανεiίρε κατα τον Δεκέμβριον τον ι 918
επιτύμβιον ανάγλυφον εΙς θέσιν .Σταυρωμένον

τος 47 - 49 έκατ. και πάχος 10. Φέρει εν μετρίφ
αναγλύφφ νεανίσκον γυμνον ορθιον εστραμμέ
νον προς αριστερα στηριζόμενον επι τού αρι.
στερού σκέλους και κάμπτοντα το δεξιόν' δια
της δεςιας κρατεί πτηνόν, δ επιδεικνύει εις κύνα
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παρα τους πόδας του Ιστάμενον και υψουντα
την κεφαλην προς αυτό' εις την άριστερόν κρα
τεί στλεγγίδα και άπο μηρίνθου άνηρτημένον
σφαιρικον άρυ6αλλίσκον. Άτυχως ή στήλη εΙναι
άποκεκρουσμένη ανω και λείπει ή κεφαλή' και
ή επιφάνεια δε του μαρμάρου εχει πάθει ση
μαντικην βλά6ην δια6ρωθείσα εκ τής πολυχρο.
νίου ατμοσφαιρικής επιδράσεως, ωστε δεν φαί
νονται καλως αΙ λεπτομέρειαι του άναγλύφου,
το όποίον εχον καλον το περίγραμμα φαίνεται
εργον έλληνικων χρόνων.
Ή εϋρεσις και του άναγλύφου τούτου εις
θέσιν Σταυρωμένον ενισχύει προς ταίς αλλαις
μέχρι τουδε ενδείξεσι την γνώμην δτι εχομεν
κατ α την παραλίαν ταύτην θέσιν λείψανα πό.
λεως έλληνικων και ρωμαίκων χρόνων. Τινες
των νεωτέρων ηκασαν δη εκειτο ενταύθα πόλις
• ΑΥρlον λεγομένη', ης το ονομα λέγουσιν δτι
εσωσεν ή κατα την ενετοκρατίαν άναφερομένη
πολλάκις Έπισκοπη Άγρίου (η Άρίου). της
Έπισκοπής ταύτης εδρα ητο το σημερινον μι
κρον χωρίον Beqdv 'Επισκοπή '. Το πραγμα
θα εξακρι6ωθη ίσως δι' επιτοπίου άνασκαφικης

ερεύνης '.
Τάφοι Κυδωνίας.
Τιίφοl -&ηκοειδεϊς κτιστοι δια πλακων πα
ρετηρήθησαν κατα τας εκχωματώσεις τας γενο
μένας κατα το ετος 1919 εξωθι τής πόλεως των
Χανίων προς χάραξιν αμαξιτων όδων άπο της
σημερινής πόλεως προς το μέγαρον των δικα
στηρίων και παρ' αύτο εις τός εκεί νέας συνοι·
κίας. Οί τάφοι, ώς έφάνη εκ των ολίγων εύρη.
μάτων, είναι χρόνων έλληνιστικών και ροομα'ί.
κων τής πόλεως Κυδωνίας. 'Έκαστος "χφος
άποτελείται συνήθως άπο εξ δρθίας και παχείας
π}.ιiκας ψαμμολίθου κεκονιαμένας εσωτερικως,
καλύπτεται δε υπο δύο όμοίων πλακων. τα
ευρισκόμενα Εις τινας εξ αύτων κτερίσματα είναι
πήλινα μυροδόχα ληκύθια (κοινως λεγόμενα δα
κρυοδόχαι), μικρό χαλκα κάτοπτρα άπλα, στλεγ
γίδες σιδηραί η χαλκαί και πήλιναι πλαγγόνες.
Oi πλείστοι των τάφων εύρίσκονται σεσυλημέ
νοι. Oi μέχρι τουδε ευρεθέντες εσκάφησαν υπο
εργατών και των κα~J,ιεργητών ιών αγρών,
είναι δμως άνιιγκη να γίνl1 συστηματικη ύπο

,

Β. Ψυλάκη, 'Ιστορία Κρήτης ΆΟην.

2

Giuseppe GeroIa,

Creta
S

\'01.

l\IonUII1.

11 Venezia 1908

σελ.

1899

σελ.

13;,.

Veneti neIl' Isola di

61

καί

77 -79.

Μικρά σκαφιχή δοκιμη γενομένη κατά τους τελευ

ταίους μή\'ας ύπο τοίί έπιμελητοίί τοίί Μουσείου καθη

γητοίί Ευσταθ. Πετρουλιίκι άπεκάλυψε τοίχον ίσοδο
μικόν έκ μεγάλων ξεστόΊν πωρίνων λίθων κατά τήν
Βέσ!ν Παλαιόκαστρην τού Σταυρωμένου.

1920·21

αρχαιολόγου σκαφη προς ακριβή περιγραφη.
αύτων.

Τάφοι μυκηναϊκοι λαξευτοί.
Κατα τον Δεκέμ6ριον του 1919 εύρισκόμε·
νος εν Χανίοις παρετήρησα εις το εδαφος της
νεωστι εκσκαφείσης όδου ουχι μακραν του με.
γάρου των δικαστηρίων παρα την οΙκίαν τής
επισκοπής Κυδωνίας καθιζήσεις γεl'Oμένας προ·
σφάτως μετα τας συνεχείς ραγδαίας βροχάς
ενόησα δτι πρόκειται περι τάφων λαξευτων, ών
ή οροφη λεπτυνθείσα εκ τής εκχωματώσεως τής
όδου και τής διαρροής των ύδάτων εΙχε καταρ·
ρεύσει εντος του νεκρικου θαλάμου. Προέβην
δθεν δι' ολίγων εργατων εις την σκαφην και
τον καθαρισμον δύο τοιούτων λακκωμιΧτων.
'Ησαν πράγματι λαξευτοι τάφοι μυκηναϊκων
χρόνων εχοντες τον δρόμον και την είσοδον εξ
ανατολων. Ό εΙς τούτων εχει μήκος 2,40, πλά
τος 1,80, ύψος 1,70 και πλάτος δρόμου 0,70'
ενεκα τής χαλαρας συστάσεως του βράχου εΙχε
βλα6ή το κανονικόν του σχήμα' ή εκ του δρό
μου είσοδος εφράσσετο δια τοίχου ξηρολιθικου'
εν τψ τάφ"" παρετήρησα λείψανα οστων άν
θρώπου ωρίμου ήλικίας ακαυτα, σεσηπότα πλην
των μηρικων οστων τα όποία όπωσουν διετη

. ρουντο' το μόνον άντικείμενον το εύρεθεν εν
τψ τάφ"" εΙναι μικρον κωνικον σφονδύλιον η
κομ6ίον διιχτρητον εκ στεατίτου λίθου.

'() δεύτερος τάφος περι τα δέκα μέτρα νο
ηώτερον του πρώτου εχει διαστάσεις 3 χ 2,90
και ϋψος δύο μέτρων' ό εξ ανατολων δρόμος
του καταλήγει εΙς πύλην του θαλάμου καμαρω
την λαξευτην εΙς τον βράχον. Έν τού τ"" τα οστα
{Ίσαν τελείως {ιφανισμένα εκ τής ύγρασίας, εύ
ρέθησαν δμως ΤΙ1 έξής πήλινα κτερίσματα.
1) Στεγανόστομος άμφορευς μέσου μεγέθους
2) φιάλη μικρα αωτος 3) δύο μικκύλαι άρύ
ταιναι μετα λαβής υπερεχούσης, και τεμάχια
αλλων πηλίνων άγγείων. Φέρουσιν άραιαν στιλ
πνην διακόσμησιν ερυθρωπήν.
Και τρίτος δμοιος τάφος εΙχεν ευρεθη υπο
των εργατων τής όδου ανευ ο"δενος αντικειμέ·
νου κατ' αύτούς.
Ή εϋρεσις των τάφων τούτων τής τελευταίας
ί,οτερομινω'ίκης εποχης μετα τους ευρεθέντας
"ρό εικοσαετίας ιJπισθεν του μεγιχρου των δι
χαστηρίων, τα ευρήματα των οποίων πήλινΗ,
λίθινα, χαλκα φυλάσσονται εν τφ μικρψ Μου
σεί"" Χανίων, μαρτυρουσι περι τής ύπάρξεως
ενταυθά που συl'οικισμου της τελευταίας μυκη
ναίκής ε:τοχης, και εΙ,'αι αΙ μόνα ι σχεδον μέχρι
του δε ασφαλείς ενδείξεις μινωΊκου πολιτιομο"
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εις το δυτικον μέρος της Κρήτης, το μή εξερευ.
νηθεν αλλως επαρκώς εΙσέτι

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

\

Ρωμαϊκον οίκογενειακον κοινοτάφιον
Γόρτυνος.
Κατα το φθινόπωρον του 19 Ι 9 έλά60μεν
τήν πληροφορίαν περί λαθραίας σκαφης τάφου
εις θέσιν Άνεμοστάβλους του χωρίου Μητρο
πόλεως παρα τα ερείπια της αρχαίας Γόρτυνος.
Ό 'ιδιοκτήτης του αγρου εΙχε τυχαίως παρατη·
ρήσει τον τάφον μετα τήν απόσπασιν πλακός,
καί προέ6η δια νυκτος εις τήν σκαφήν αυτου
προς εξαγωγήν πλακών όπτοπλινθικών και αλ.
λου οίκοδομικου υλικου. ΊΌν τάφον εσκάψαμεν
καί εκαθαρίσαμεν τελευταίον. Συνίσταται απο
υπόγειον τετράγωνον κτιστον θάλαμον, ου το
μεν μηκος εΙναι 3,46, το πλάτος 2,4~ καί το
ϋψος 2,02. ΕΙναι εκτισμένος δια δόμων εκ μι·
κρών ξεστών πωρίνων λίθων εναλλασσομένων
μετα στενών ζωνών εξ όπτών πλίνθων μετ'
άφθόνου ασ6εστοκονίας. 'Εκ νότου κατήρχοντο
δια κλίμακος κτιστης εξ βαθμίδων εΙς μικρον
τετράγωνον πρόθυρον, καί εξ αύτου δια τριών
άλλων βαθμίδων κάμπτοντες δεξια εϋρισκον τήν
πύλην του τάφου, ητις ήτο κτιστη δι' όπτοπλίν.
θων, καμαρωτή ϋψους 1,56 καί πλάτους 0,90
Ό νεκρικος θάλαμος διτιρείτο δια τοίχου εις
δύο διαμερίσματα' δ τοίχος ούτος εκτισμένος
δι' όμοίων ύλικών εΙχε, φαίνεται, μίαν η δύο
καμάρας, δι' ών συνεκοινώνουν τα δύο τμή.
ματα, δ χωρικος δμως εΙχε διαλύσει το χώρι
σμα τούτο, σπως εΙχεν αποσπάσει καΙ τας όπτο
πλίνθους του δαπέδου, δλα δε ταυτα τα ύλικα
εΙχεν επισωρεύσει, ϊνα λάθρα τα μεταφέρτι. ΕΙς
τους τέσσαρας τοίχους του θαλάμου υπάρχουσιν
εννέα κόγχαι Μισταί δι' όπτοπλίνθων καμαρω·
τα~ iiτoι τρείς εΙς εκατέραν τών μακρών πλευ·
ρών δύο εις τον τοίχον του βάθους καί μία εις

τον 'τοίχον της εισόδου δεξια τφ εΙσερχομένιρ'

εκιίστη κόγχη εχει ϋψος 55 έκατ. καί πλάτος
28. Βεβαίως α1 κόγχαι αύται εχρησίμει'ον ϊνα
δέχωνται τας νεκρικας ύδρίας τας περιεχούσας
την τέφραν τών νεκρών' τών υδριών τούτων

μόνον ολίγα ~διακόσμητα. τεμάχια εϋρo~εν ε~

τος τών χωματων παλαιοθεν τεθραυσμενα, εξ
ού συμπεραίνομεν ση ή σύλησις αύτοϋ έγέ\'ΕΤΟ
εις προγενεστέρους χρόνους. Ό τάφος προφα
νώς εΙναι οίκογενειακος ρωμα'ίκός, εΙδος co1utl1bari utl1. Π ιθανώτατα εΙς τον αύτΩν αγρον κεί.
μενον άμέσως έ'ξω τών ερειπίων της πόλεως θα
υπάρχωσι και ι'ίλλοι τάφοι
Έν Ήρακλεί'9 Κρήτης κατά 'Ωχτώ6ριον
ΣΤΕΦ.

1920.

ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ

ΕΚ ΤΗΣ

8

APXAΙOΛOΓlKHΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ

ΤΑ

ΕΤΗ

1920' 21

Κέρκυρα.
'Εκ του χωρίου τών Γιαννάδων, την ανοιξιν
του 1920, τlί φροντίδι του επιμελητου τών
αρχαιοτήτων καθηγητου κ. Μ. Κοσκινά, μετη·
νέχθη εις το Μουσείον αγαλμάτιον ακέφαλον,
ήμίσεος περίπου φυσικου μεγέθους, άνδρος θω·
ρακοφόρου μετα μεγάλου μανδύου. Ή εξέτασις
του αγαλματίου παρ α την αρχαιοπρεπη εντύ
πωσιν με επεισεν, δτι πρόκειται περι εργου
του 18"" αΙώνος, δμοίας barocco τέχνης, ως δ
επί της Σπιανάδας γνωστος ανδριας του SCllU.

lenburg.
Άπο του 7Ιβρίου 1920 μέχρι τέλους του
ετους ανέσκαψα δαπάντι του Ύ πουργείου κατα
τον χώρον του ναου του λεγομένου της Γορ.
γους. 'Επρόκειτο να συνεχισθουν α1 ερευναι
του Γερμανικου Ίνστιτούτου, α1 διακοπείσαι
μετα το 1914, με τον σκοπον να αύξηθlί το
ελλιπες αρχιτεκτονικον υλικον καί μάθω μεν τί·
ποτε θετικώτερον περί του σχεδον εντελώς εξα.
φανισθέντος άνατολικου αετώματος. ΤΟ άποτέ
λεσμα της άνασκαφης ήτο, δτι τα πάντως ολίγα
ευρήματα προήγαγον σημαντικώς την λύσιν τών
ζητημάτων.
Προ της άνασκαφης μικρα μελέτη, γενομένη
κατ Αύγουστον, παρέσχε μείζονα βεβαιότητα
περί της εν τφ ναφ λατρευομένης θεότητος. ΤΟ
1914 ουχί μακραν της αρχαίας θέσεως ευρέθη
κατα την βορείαν πλευραν άναθηματικη επι.
γραφη εΙς την Άρτέμιδα επί πρισματικης βά.
σεως (J)orpfeld εν Atll. i\ιIitt. Ι !Jι4, 170). Με
την υποψίαν, δτι καί ή εν τφ i\ιIoυσείιρ διατη
ρουμένη επιγραφή: Φ]ιλ6ξενος ΑΙσχιιΙωνος Ι
ιιιιί σύνιιιιχοι Άιιτάμιτι (άριθμος ευρετηρίου
!Ί
1(;, !Χι, 706) την αύτην θα εχτι προέλευ.
σιν, παρηκολούθησα την σχετικην βιβλιογρα.
φίαν. Πραγματικώς δέ, ως κυρίως εξάγεται εκ
τινος λησμονημένου φυλλαδίου του Άντ. Βρα.
κλιώτη εκδοθέντος Ιταλιστί εν Kερκύρ~ το 1813

=

(Α. Vr'aclioti Sulle iscrizione ίn tl1arnlO u1,
titl1atl1ente r'invenute

ρ.

10)

ή επιγραφη

111.·

θεν εις φώς κατα τας όχυρωματικας καί εν πα
ρέργω αρχαιολογικας εργασίας τών Γάλλων του

1812' καί 1813, αϊτινες εξετάθησαν περί την

μονην τώ\ Άγ. Θεοδώρων και εις σημαντικον
μέρος απεκάλυψαν καί τον ήμέτερον ναόν. Mε~α
τουτο ή δια δύο τίτλων μαρτυρουμένη κυριο-
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της της Άρτέμιδος αποβαίνει βεβαία. Προς
αποφυγην συγχύσεως θα διακρίνωμεν δια των
οΙκείω\' ονομάτων τον ναον της"Αρτέμιδος άπΩ
του παρα το Κανόνι ύπο του Καραπάνου καί
Lec],at εξερευνηθέντος μικρού λα'ίκού Ιερού της
αύτης θεας.
Κατα την ανασκαφην απεκαλύφθη ή κατα
μέγα μέρος αθικτος παραμείνασα κατα τας πα
λαιοτέρας εργασίας νστία πλευρά, άπεμακρύν
θησαν πανταχού τοϋ ναου τα ύπερ το φυσικον
/(δαφο; χώματα καί εξηρευνήθη δ Δ καί Ν Δ
τού ναου χώρος τίόν γλυπτων του δυτικοίί αε
τώματος, εκτάσεως 140 περίπου τετραγωνικών
μέτρω\" <Ή καταστροφη του έρειπίου ύπο των
λι.θωρύχων εβεβαιώθη καί πάλιν, δτι ύπηρξε ρι
ζική. 'Άν καΙ μεγάλη ητο η ερευ\'ηθείσα εκτα.
σις, δεν εύρέθησαν πλέον τών δέκα σημαντικοί
λίθοι, εξ γ)ν τέσσαρες μόνον κατα χώραν. Είς
τούτους ας προστεθούν ύπερείκοσιν άρχιτεκτο
νικα καί γλυπτα συντρίμματα. cιOμως. τα εύρή
ματα, αν και όλίγα, δεν εΙναι δυνατον να δη
μοσιευθουν εδώ λεπτομερώς καί μετα σαφη
νείας. Δια τουτο περιορίζομαι να εκθέσω περΙ
αύτων πολυ γενικως καΙ να παραθέσω δύο με
τρίας αλλ' όπωσδήποτε βοηθητικας φωτογρα
φίας (εΙκ. ], 2).
Έπί της εΙκ. 1 εχoμεv την βορείαν πλευραν
μεΤ(l την άνασκαφην καΙ 'ίσοπέδωσιν του χώ
ρου. Μετα το άνάλημμα, το εμπροσθεν τοιχά.
ριον, εφ' ού ή πρισματικη βάσις της μνημο.
νευούσης την Άρτέμιδα επιγραφης, φαίνεται ή
διπλη μακρα σειρα των κρατευτων, των θεμε
λίων δηλ. λίθων, των άνεχόντων τας πλάκας της
περισnίσεως. Οί επίσης κανονικως τοποθετη μέ
νοι καΙ καλως διατηρούμενοι κρατευταΙ της δυ
τικης περιστάσεως φαίνονται επι βραχυ διά
στημα εμπροσθεν. Κατα την μεταξυ γωνίαν
διακρί\'Ο\'ται τρείς λίθοι, οϊτινες εΙναι τα μόνα
λείψανα του σηκου τα κατα χώραν κείμενα. 'Έκ
τούτων ό άκρότατος δυτικος καΙ ό μετ" αυτον
εύρέθησαν το 1914, δ τρίτος απεκαλύφθη τελευ
ταίον. Δια' την εύτυχη διατήρησL" της αρχικης
θέσεώς των τα άποκόμματα ταυτα των αρχαίων
όγκολίθων επιτρέπουν τον άκριβη καθορισμο\'
του τοίχου του σηκου κατα την βορείαν πλευ
ραν και του τέλους της παραστάδος του όπι.
σθοδόμου. Προς τούτοις μανθάνομεν εκ του
τρίτου καΙ δευτέρου λίθου ώς καΙ των μεταξυ
διαστημάτων, δτι το κανΟ\'ικον μηκος των δό
μων ητο 0,885.
Ή προς τα δεξια παράλληλος τομη τών χω
μάτων ύπηρξε διδακτική, διότι εβεβαίωσε τον
εγκάρσιον τοίχον τού οπισθοδόμου εις βάθος 5
περίπου μέτρω\' άπο των παραστάδων, επειδη
απέ\'αντι του τρίτου λίθου τα αλλως φυσικα
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χώματα παρουσίασαν εις πλάτος 3 μ. διαφορε
τικον χρωματισμον καΙ συντρίμματα όστράκων,
ελέγχοντα σαφως τον λάκκον των λιθωρύχων.
'ΈπΙ της είκ. 2 διακρίνει τις μόλις απέναντι
τού καθημένου φύλακος δύο συνεχομένους κρα
τευτας της νοτίας περιστάσεως κατα την προ σ
δοκωμένην θέσιν. Οί λίθοι εΙναι πολύτιμοι, διότι
εν συνδυασμφ μετα των αλλων δεδομένων επι
τρέπουν την κατα μεγίστην προσέγγισιν μέτρη
σιν του πλάτους του σηκου καΙ του πτερου των
μακρων πλευρων. Κατα ταυτα το πλάτος του
σηκού ητο 9.40 μ., το ήμιόλιον δηλ. τού 6.28,
οπερ εΙναι το πλάτος εκατέρου πτερου των μα
κρων πλευρων, λογιζόμενον άπο του ακρου του
στυλοβάτου. Κατα τας στενας πλευρας το αυτο
πλάτος ήτο μεγαλύτερον κατα 0.14, ωστε να
είναι πιθανόν, οτι οί κίονες των μακρων ησαν
κατά τι λεπτότεροι. Πράγματι ό επι της είκόνος
φαL"όμενος σπόνδυλος, εύρεθεΙς ] 1 μ. δυτικώς
της ΝΔ γωνίας, ανήκων δια τους δακτυλίους
είς την αμέσως ύπο το κιονόκρανον θέσιν, με
τρεί ανω διάμετρον 0.94, ενφ η του παλαιότε
ρον εύρεθέντος κιονοκράνου εΙναι 0.955. ~Oρ
θώς δια τούτο ό κ. D6rpfeld ύπoθέτε~ καθα
μοΙ εγραψεν, οτι κατα την βάσιν οί κίονες των
μακρων θα "Ίσαν περίπου κατα 0.03 λεπτότεροι,
σπως συμβαίνει επι του ναου του Διος εν 'Όλυμ
πί~. "Ανατολικώτερον του σπονδύλου φαίνεται
θραυσμα επιστυλίου εύρεθεν εκεί πλησίον. 'Έκ
τούτου εκτος των λεπτομερειων του κανόνος καΙ
των ενθέτων άφισταμένων σταγόνων μανθάνο
μεν, οτι, άφου το πάχος του λίθου ητο περίπου
0.85, αντίθημα δεν ύπηρχε καΙ δτ! το πάχος
αρα τού επιστυλίου ητο βραχύτερον της ελαχί
στης διαμέτρου του κίονος. Περαιτέρω του επι
στυλίου καί πλησίον αλλήλων εύρέθησαν Ι) μέ
γας ακροκέραμος μαρμάρινος στρωτήρ, 81 χ59,
2) δύο θραύσματα συν ανήκοντα αποτελούντα το
αυτο πλάτος 59 έτέρου στρωτηρος καΙ 3) θραύ
σματα 5 συνανήκοντα καλυπτηρος μαρμαρίνου.
Σημειωτέον, στι ούδαμου καθ" ολην την άνα·
σκαφείσαν μεγάλην εκτασιν της νοτίας πλευρας
εύρέθη το ελάχιστον μαρμάρινον σύντριμμα, το
να εύρεθούν δε δια μιας εις χώρον μικρότερον
τών 2 τετρ. μέτρων τόσον πολλα δεν εξηγείται
δια μόνης της συμπτώσεως. ey ποθέτω, οτι η
συλλογη τών μαρμάρων είναι εργον προνοίας
καΙ ταύτην αποδίδω, ώς άλλαχου σκοπεύω να
δείξω, εις τους Γάλλους αξιωματικους τού μη_
χανικου, οϊτινες κατα το 1813 μακραν του να
καταστρέψουν το άρχαίον ύλικον χρησιμοποι
ούντες αύτο είς τα όχυρώματά των παρηκολού.
θησαν με στοργην καΙ εύλάβειαν τας άνακαλυ.
πτομένας αρχαιότητας. ΤΟ λllστρικον εργον των

λιθωρύχων είχε προηγηθη. ΑΙ διαστάσεις του
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τού 'Υαού τη~ 'Αeτέμιδος.

Νοτία πλευρa του 'Υαου τη; Άρτέμιδo~.
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ακροκεράμου συμφωνοϋν επακριβώς προς εκεί

νας τών πηλίνων ακροκεράμων τών κοσμουμέ

νων εμπροσθεν δια της περιέργου ύδρορρόης
με τα εντυπα κοσμήματα και με ενισχύουν εις
ην και αλλοτε εξέθηκα γνώμην (Παράρτημα
Δελτίου 1915 σελ. 80), δτι εις τον αυτον μέγαν
ναον πρέπει να αποδοθϋ ή πηλίνη ύδρορρόη
και σίμη, ας αντικατέστησαν βραδύτερον δια
μαρμαρίνων.
ΊΌ πάχος τών τοίχων δεν γνωρίζομεν, αν
προς τα ανω εμειώνετο, αλλ' επι δύο εύρεθέν
των δόμων ητο 0,85, ως το ανωτέρω ίιπολογι
σθεν πάχος τοϋ επιστυλίου. 'Εκ τών ανωτάτων
λίθων, τών επικρανιτίδων, εύρέθησαν παλαιότε
ρον 6 κομμάτια, είς Ii προσεθέσαμεν δύο ακόμη.
ΑΙ επικρανίτιδες διαφέρουν τών δόμων ως προς
το μηκος και το ϋψος, παρουσιάζουν δε μόνον
επι της μιας Οψεως, της προς τα εσω, άπλοϋν
αιγυπτιακον κϋμα, ως ό θησαυρος τών Σικυω
νίων εν Όλυμπίι;τ παρέχει μακρυνην αναλογίαν.
'Εξ αλλων αρχιτεκτονικών συντριμμάτων ανα
φέρομεν θραϋσμα τριγλύφου, .πλάτους αρχικοϋ
0,52 (αντι τοϋ 0,61 τών έξωτερικι;;ν) ανηκούσης
εις τον οπισθόδομον η πρόδομον, μέρη ταινίας
επιστυλίου μικροτέρας και ρα6δώσεων αναλό
γων κιόνων. Άς προστεθϋ, δτι συνελέχθησαν
και τρίτου μεγέθους συντρίμματα κιόνων και
επιστυλίων, ατινα βε6αίως ανήκον ει; τας εσω
τερικας κιονοστοιχίας. 'Εκ τών γείσων ατυχώς
δεν είιρέθησαν ειμη ασήμαντα θρύψαλα.
Άνάγλυπτα συντρίμματα συνελέχθησαν τέσ
σαρα κατα την νοτίαν περίστασιν, περίπου 12
μέτρα δυτικώτερον της ανατολικης ευθυντηρίας.
Έκ τούτων τα τρία εΙναι σχεδον άδιάγνωστα
κ"ι ανήκουν πιθανώς εις την αλλοθεν γνωστην
ζφοφόρον τοϋ προδόμου. ΊΌ τέταρτον, αν και
επι πολυν χρόνον μοϋ εφάνη ανεξήγητον και
βω6όν, δμως εν τέλει εδείχθη σπουδαίον εϋ.
ρημα. ΊΌ σύντριμμα μήκ. μεγ. 0,32 και πλάτ.
μεγ. 20 ανήκει ωρισμένως εις πλάκα ανάγλυ
ΠΙΟ\' εκ των ΚΕντρικών τοϋ αετώματος και εις
μορφην ανάλογον προς την Γοργόνα. 'Ως εν
ri[> Μουσείφ εδείχθη το τεμάχιον πρέπει ακρι
6έστερον να αποδοθϋ εις το ίιπο το γό,'υ μέρος
Κ"ήμης άρισ<ερας καμπτομένης, διαφόρου κατα
την κίνησιν μορφης, 11 ή του δυτικού ύπάρ
χουσα Γοργώ. Διότι αϋτη μεν πρ06άλλει τον
αριστερον και κάμπτει τον δεξιόν, ή δε τοϋ τε
μαχίου μορφη κάμπτει τον αριστερον πόδα. την
ανατολικην Γοργόνα εμφαίνουν και τρία a)J..
μικρα συντρίμματα εκ τών παλαιοτέρων εύρη
μάτων, εξ ών εν εκ της οφιώδους κόμης. Κατα
ταύτα αΙ δύο Γοργόνες, αν και εκατέρα ητο
εντος του άετοϋ, παριστάνοντο, ώς εαν ησαν
άκρωτήρια, και ησαν άντίστοιχοι (pendants), ώς

1920-21

εαν εφαίνοντο και αΙ δύο συγχρόνως. Παρέχεται
οοτω εΙς επι πλέον λόγος κατα της συσχετίσεως
της Γοργοί,ς και της ακολουθίας αυτης (Χρυ
σάορος, Πηγάσου, δύο λεόντων) προς την εκα
τέρωθεν γιγαντομαχίαν. Εις το ανατολικον αέ
τωμα δεν γνωρίζομεν τας λοιπας παραστάσεις.
Π ιθανον είναι, στι δεν θα ελειπε και εκεί ή
γνωστη ακολουθία της κεντρικης μορφης. Πιίν
τως επι τού δυτικοϋ ή κεντρικη παράστασις
εΙναι κλειστη και δια την πολυμέλειαν αδύνα
τον εΙναι να ίιποταχθϋ η συναφθϋ οργανικώς
προς τας λοιπας σκηνάς. Κατα μοναδικον μέχρι
τούδε τρόπον εχομεν αληθώς επι τού ναού της
Άρτέμιδος τας Γοργόνας εντος τών αετών.
~ Αλλα και οίιτοι άνήκουν είς την στέγην, την
δ' επι τών στεγών συνήθη εμφάνισιν τών Γορ
γόνων αναφέρει ηδη ό Αισχύλος και βεβαιώ.
νουν πολυάριθμα μνημεία.

Θ έ ρ μ ο ς.
'Ενταύθα εγιναν κατ' Αυγουστον τοϋ 1921
μικραι ανασκαφαι περι τον ναον τοϋ θερμίου
Άπόλλωνος και το τείχος τού τεμένους. ΊΌύ ίιπο
τον μέγαν ναον γεωμετρικού κτίσματος με την

ελλειψοειδη περίστασιν απεκαλύφθη και ό δυτι
κος τοίχος κατα το νότιον πέρας αύτοίι, διεκρί.
θησαν δε ασφαλέστερον τώρα δύο χρονικαι πε
ρίοδοι. ΕΙναι περίεργον, δτι εις το στρώμα της
νεωτέρας περιόδου, ητις ασφαλώς εΙναι γεωμε
τρ,κη και μάλιστα τών ύστέρων χρόνων, εση.
μειώθη και αλλο ίιστερομυκηναϊκον οστρακον
εκτος τών παλαιότερον παρατηρηθέντων (Άρχ.
Δελτ. 1915, 270). ΊΌϋ ύπεράνω ναού εβε6αι
ώθη, δτι ή περίστασις κατα το μέγιστον μέρος
ανήκει εις τους πρώτους χρόνους της ίδρύσεως
(περίπου 650 π. Χ.), δτι οΙ λίθινοι κίονες βαθ
μηθον και εδώ, δπως εις το Ήραίον, αντικατέ·
στησαν τους ξυλίνους και δτι μικροτιίτης εκτά·
σεως επισκευη εγινε μετα την καταστροφην τού
206 π. Χ. Τοϋ τείχους '1ρευνήθη ή βορ. πλευρά.
Είιρέθη μεγάλη, ως ή τέως γνωστη ΝΔ, πύλη,
εις l]ν θέσιν ίιπεδεικνύετο δια της γειτνιάσεως
τών έκατέρωθεν μεγάλων πύργων. Πανταχού
κατα τους συμμετρικώς διατεταγμένους πύργους
και οπισθεν αύτων το πάχος του τείχους (2,60 μ.)

ελαττώνεται κατα το ημισυ και πυλίδες έπί τε
τού πύργου και τού λεπτυνθέντος τείχους χρη
σιμεύουν είς την συγκοινωνίαν.
Είς το τοπικον Μουσείον μετέφερα κατ α 'Ιού
λιον εξ Άθηνών πάντα τα θερμικα πράγματα
εκτος τών μεγάλων μετοπών με την ελπίδα της
εύρέσεως συνανηκόντων τεμαχίων. 'Επετεύχθη
σαν άρκετά. ΤΟ σημαντικώτερο" είναι, δη ό
γνωστος κορμος της πηλί\'ης Σφιγγος εύρε τη,·
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κεφαλην

και τα πτερά. Αί συγκολλήσεις και
συμπληρώσεις έ-Υένοντο μετ επιτυχίας και δε.
ξιότητος υπο το;; γλύ:ττου κ. Α. Παναγιωτάκη.
Δια την σuyxέντρωσιν τών πολυαρίθμων πηλί
νων προήχθησαν ακόμη είς την λύσιν των τα
διάφορα ζητήματα τών ξυλοπηλίνων αρχαϊκών
ναών.

Διάφοροι τόποι τής Αίτωλίας.
Άμπρα .. ,ά. ΤΟ αρχαίον ονομα της περιφή
μου πόλεως το;; όμωνύμου κόλπου διετήρησεν
ή ζώσα παράδοσις το;; ήμετέρου 1.0.0;; είς δύο
τόπους είς εγκαταλειφθεν σήμερον χωρίον παρα
τον Καρ6ασαραν και είς χωρίον παραποτάμιον
το;; Ευήνου 6 ωρας βορείως το;; Θέρμου. Παρα
το τελευταίον χωρίον εύρέθη παρά τινος ύπη.
ρετρίας το;; κ. Κ. Νικολοπούλου κατα την άνοι
ξιν το;; 1920 χαλκο;;ν αγαλμάτιον Διός, απει
κονιζόμενον εντα;;θα (εΙκ. 3.6). Τον τόπον της
εύρέσεως επεσκέφθην κατα το θέρος το;; 1921.
ΕΙναι αγρος το;; εγκαταλειφθέντος χωρίου, της
Παλαιοαμπρακιας, ουδένα παρουσιάζων λαξευ
τον λίθον, αλλα μόνον ασήμαντα Οστρακα. Με
ταξiι τούτων αξιοσημείωτα εΙναι α') βαθρίδιον
τρισκελές κεραμευτικης καμίνου και 6 ') πήλι
νον σωμάτιον παρόμοιον προς κου6αρίστραν εκ
τών συνήθων, ώς ο.ί πυραμίδες, αφιερωμάτων,
συλλεχθέντα είς τα πέριξ υπο το;; συνοδο;; μου
φύλακος Άρ. Τσούνη. Έπείσθην, οτι το ίερον
το;; Διος ήτο άπλο;;ν αγροτικον κατασκεύασμα
εκ ξηροτοίχων, όποία πλείστα πρέπει να υπηρχον.
το αγαλμάτιον εϋρηται ηδη εν τη χαλκοθήκη
το;; Έθνικο;; Μουσείου (αριθ. 14984). ΕΙναι
εντελώς άθικτον μετ α της Ιδιορρύθμου βάσεώς
του. 'Ύψος μετρεί 0,165 και με το βάθρον 0,188.
ΕΙναι το μεγαλύτερον εκ τών μέχρι το;;δε γνω·
στών αρχα'ίκών άγαλματίων το;; κεραυν06όλου
Διός. Ή επίχρωσις (patilla) εΙναι μελανωπη
πρασίνη κο., διετηρήθη επίσης καλώς. Ή εργα.
σία γενικώς εΙναι επιμελής, άλλ' ομως ή αγάπη
το;; τεχνίτου δεν διήρκεσε μέχρι τέλους. Είς τα
μη φαινόμενα μέρη, ώς οπιοθεν τών κνημών
και υπο τας χείρας, ή επιφάνεια απέμεινε γω·
νιώδης και τραχεία. Ή πρόνοια προς ακριβη
καταμέτρησιν δεν ελειψε. ΤΟ ολον ϋψος ισοδυ
ναμεί προς 6 Ι/, ϋψη κεφαλης (=.025) η 6
μήκη το;; ποδος (=.028). ΤΟ μέσον εΙναι το
?Ικρον το;; πέους. Δύο μήκη το;; ποδος φθά.
"ουν μέχρι της αρχης της επιγονατίδος κ.τ.1..
Ή όμοιότης προς τα έξ 'Ολυμπίας, Δωδώ.
νης και άλλοθεν αγαλμάτια το;; Διος με τον
κεραυνον και αετον εΙναι αυτόδηλος. ΆΙλ' ό
Ζευς της Άμπρακιας κατέχει μοναδικην θέσιν
ώς προς την διάθεσιν τών ποδών, διάθεσιν
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πάντως οχι επιτυχη. Ένφ κατα τον τύπον ό
θΕος προβάλλει μετ εμφάσεως το αριστερον
σκέλος καμπτόμενον Ισχυρώς κατα το γόνυ, το
δε δεξιον κρατεί τεταμένον, βλέπον κατ ενώ.
πιον, εντα;;θα και τι. δύο σκέλη κάμπτονται
άσθενώς και το μεταξυ άνοιγμα εΙναι μικρότε
τερον (Ιδε πλαγίαν Οψιν εΙκ. 5). Έαν το άνοιγμα
ήτο μεγαλύτερον, ή στάσις ήτο ασφαλεσιέρα
και μετα μείζονος ρώμης ό θεος θα εξηκόντιζε
τον κεραυνόν. Ό αυτος περιορισμος παρατη·
ρείται και επι της υψουμένης δεξιας, ενφ επι
πάντων τών λοιπών αγαλματίων (πλην το;; έξ
'Ολυμπίας: l~urt\viillgler. ΒrolΙΖεll 46 Τ. VII)
ό πηχυς αποκλίνει είς αμβλείαν γωνίαν απο το;;
βραχίονος. ΕΙναι περίεργον, οτι και αί ίκανώς
πολυάριl\μοι σχετικαι εικόνες τών νομισμάτων
ακολουθο;;ν με μικρας παραλλαγας τον κοινον
τύπον, πλην μόνον τών νομισμάτων της Μεσ.
σήνης, τών εΙκονιζόντων κατα την επικρατο;;.
σαν και ανεπίδεκτον αμφισβητήσεως γνώμην
τον Δία Ίθωμάταν, εργον το;; περιφήμου Άγε.
λ~δα (Ιδε μακραν σειραν αργυρών τετραδράχ.
μων και χαλκών εν B~IC. Pelopollllesos ΙΟ9κέ.
Blul11er - Gardller, COlll111elltary, 67). Ή
αυτη ασθενης κάμψις αμφοτέρων τών σκελών
και ή σύγκλισις της δεξιας παρατηρείται και
εδώ (ίδε προ πάντων το αρχαιότατον νόμισμα
το;; ΙV αΙώνος, Head 431, f. 236. Πρ6λ. BMC,
Pel. ρl. ΧΧΙΙ, 10, Ι 1, 15 και Σβορώνον, πίν.
ΚΑ', 1, 2). ΕΙναι λοιπον τα;;τα σύμπτωσις
απλη; Δυνατόν. Άλλ' εγα. πιστεύω είς την σχέ.
σιν και επίδρασιν το;; εργου το;; Άγελ1δα επι
το;; αγαλματίου της Άμπρακιας. Ό τόπος της
εύρέσεώς του δεν εΙναι μακραν της Ναυπάκτου,
κέντρου καλλιτεχνικο;; δια την περιφέρειαν (πρ6.
Μέναιχμον και Σοtδαν), οπου υπηρχεν απο το;;
455 π. Χ. ό Ίθωμάτας τών εκεί κατοικισθέν.
των Μεσσηνίων. ΤΟ εργον το;; Άγελ~δα εγέ.
νετο πoλiι προ της εκ της Ίθώμης έξόδου (Col.
liglloll, Hist. d. Ι. sculp. gr. ι, 318) και τοι
οϋτον, όποίον έχ των νομισμάτων κατα προσέγ
γισιν φαίνεται, ήτο δυνατον να ποιηθη κατα το
480 π. Χ. Έπ' αυτο;; δε ώς αγάλματος εiιμεγέ.
θους και λατρευτικο;; εΙναι εύλογος ό άνωτέρω
μνημονευθεις περιορισμος τών άκρων. Έπι το;;
αΥαλματίου εΙναι άδύνατον να εξηγηθη άλλως
είμη δια την επίδρασιν. Έχομεν άρα εκ το;;
είιρήματος της Άμπρακιας νέαν ενδειξιν περι
της στάσεως το;; Ίθωμάτα, Ιίτις 'ίσως μας βοη.
θήση είς το μέλλον περισσότερον.
Νεροσυρτης. Τρείς ωρας ΒΔ της Άμπρα.
κιας εντος βαθείας κρημνώδους φάραγγος >.εί·
ται το μικρον φερώνυμον χωρίον, είς δ ετριί
πην είς αναζήτησιν ετέρου ίερο;;, εξ ου χαλκο;;ν

βοtδιον εισήχθη είς το Μουσείον το;; Θέρμο\!
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δια φροντίδος του αυτου φύλακος Τσούνη. Ό
τόπος της είίρέσεως, ,'ι αυλη αγροικίας, δεν 1\ΤΟ
κατάλληλον εΙς ερευναν εδαφος, οϋτε εφάνη εΙς
τα πέριξ τίποτε.
Ζlικ6νινα. Εις τα Ζακόνινα, χωρίον κείμε
νον μεταξiι της Παρα6όλας, σπου το ση μαντι-

ΕΙ".

1920 - 21

χαικα ταυτα ευρηματα ανα την ορεινην ΑΙτω
λίαν φαίνονται παράδοξα. Διότι είμεθα συνηθι
σμένοι να περιμένωμεν εκ τών αΙτωλικών άπο
κέντρων τόπων μόνον τείχη και τάφους τών
μετα τον 3°' π. Χ. αΙώνα χρόνων. Άλλ' ε!ναι
καιρος να άπαλλαγώμεν τών προλήψεων. Ό

3, 4. ΧαλκονΥ άΥαλμάτιον Διός.

καν τείχος ύποτίθεται, δη άνήκει είς το έξ επι
γραφών μαρτυρούμενον Βουκάτιον, και του
Κρύου Νερου, σπου τοίερον της Συρίας 'Αφρο

δίτης της Φιστυιδος, μετέ6ην εκ Θέρμου και
εκτειχίσας εκ της εκκλησίας της μονης Θεοτό
κου παρέλα60ν το μέτωπον άκροκεράμου καλυ
πτηρος μετ' εκτύπου προτομης κόρης τοίί πρωί
μου 6 ου αιώνος. Ώς εμαθον θετικώς ό κέρα
μος είίρέθη παρα την εκκλησίαν. Πολυάριθμα
οστρακα πέριξ εΙς μεγάλην εκτασιν μαρτυρουσι
περι του ίερου και του συνοικισμου. - τα άρ-

Θέρμος με το άρχαίον ιερον του Άπόλλωνος
δεν θα μείνη κατι μοναδικον και μετέωρον,
άλλ' αύταί αί έσχατιαι τών «ώμοφάγων» Εύρυ
τάνων θα δείξουν άσφαλώς την άρχαίαν έλλη
νικότητά των.

cy περ τούτου έγγυώνται }c} ευτέ.
λεια και διάρκεια τών εκ χαλκου και μάλιστα
πηλου μικρών εργων.
Βλοχ6ς. ΕΙς την θαυμασίαν πυραμίδα του
Βλοχου, σπου 1\ σημαντικη πόλις τών Θεστιέων
(ταυτισθείσα και δι' επιγραφικου είίρήματος του
κ. Σωτηριάδου, άτυχώς εΙσέτι άνεκδότου) μετέ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

Παράρτημα τοί 'Αρχαιολογικού Δελτίο"

βην κατ' ΑϋγουGτον τοϋ 1921 και επι 3 ή·μέ

1920 - 21
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ίιψοϋτο επιτάφιον ναυδριον, ού διατηρείται ή

ρας άτέσκαψα, δαπάνη τοϋ φιλαρχαίου σχολάρ
χου κ. Νικ. Ζαχαροπούλου, τύμβον τοϋ 3°" 11

κατωτάτη σειρα των λίθων πλην της άνατολι
κης πλευρας 4.55 χ 3.50.

τείχους παρ α την θέσιν Καμάρες. Είχε κατα
σκαφη και συληθη προ άγνώστων χρόνων, δια
τοϋτο περιωρίσθημεν να άπαλλάξωμεν τους κτι
στους χώρους άπο των χωμάτων. ΤΟ σλον ίιπό-

Άλυζία τής Άκαρνανίας.

2°" π. Χ. αίωνος. Ό τύμβος ευρηται εντος του

ΕΙκ.

5, 6.

Κατα τους μηνας 'Οκτώβριον και Νοέμβριον
τοϋ 1921 εξηκολούθησα δαπάνη της Άρχαιολ.

Χαλκοϋ'ν αγαλμάτιον Διός.

γειo~ κτίσμα 11ΤΟ σχεδΟν τετράγωνον 4.05 χ 4.80.

Μετα την προς ι\νατολας εστραμμένην χαμηλην
θύραν 11νοίγετο θάλαμος 2.54 χ 1.40, και καθέ
τως προς τοϋτον δύο θηκα ι χωριζόμεναι δια
μεσοτοίχου, μήκους εκατέρα 1.96, πλάτ. 0,90.
Εις μίαν εκ τούτων ίιπελείφθη δι' ήμας ως
χαρακτηριστικον εϋρημα μεγάλη πηλίνη ρόα,
άτυχως και αϋτη συντριβείσα. Ό τύμβος άνηκε
πάντως εις επιφανη οΙκογένειαν. Ύπεράν(J)

Έταιρείας την άνασκαφην τοϋ κατα τον λιμένα
τοϋ Ήρακλέους ήρφου. Ή εργασία άπέβαινε
δυσχερης δια τα άναβλύζοντα νερα και δεν
επροχώρησε πολύ. Παρα ταϋτα εγένοντο με
ρικα άξιόλογα ευρήματα, ως βωμος κυλινδρικος
μαρμάρινος κοσμούμενος δια παγΧάρπων και
βουκρανίων, διάτρητος κατα το μέσον χάριν
της διαρροης των χοων, και το σπουδαιότερον
και δεύτερον γωνιαίον άκρωτήριον του μαllσω-
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λίου, δμοιον προς το του 1919, αλλα πληρέστε
ρον ευρεθέν. Ύπερ την γωνίαν και μεταξυ των
πλεγμάτων υψουτο αετος κρατων δια του ράμ
φους στέφανον. τα μικρότερα θραύσματα μετε
κομίσθησαν εις Άθήνας, αλλ' εΙναι ανάγκη να
μετακομισθη και το βαρυ κατώτερον συμπαγες
σωμα του ακρωτηρίου.

Λιμναία τής Άκαρνανίας.
Πόδα τραπέζης μαρμάρινον, κοσμυύμενον
δι' Ισχυρως αναγλύπτου νεαρου Διονύσου εΙς
την στάσιν του γνωστού άναπαυομένου ~Aπόλ
λωνος Λυκείου ανευρεν εντος του Κραβασαρά
παρα την οΙκίαν του ό Κ. Μπότσης τυχαίως.

Ή τέχνη εΙναι καλη του 3°" αίωνος, αλλ' ή ~ια

τήρησις μετρία. Πάσαι αΙ ερευναί μου περι τον
τόπον προς εϋρεσιν του προσδοκωμένου [ερου
του Διονύσου απέβησαν μάταιαι. ΤΟ εϋρημα
εΙσήγαγον κατα Δεκέμβριον του 1921 εΙς την
εν Πρεβέζη συλλογήν.

Νικόπολις.
Κατά τινα

εκδρομήν

μου εκ

Πρεβέζης εΙς

τον ύπεράνω του μεγάλου θεάτρου τόπον του
Αυγούστου, τον ανασκαφέντ" ήδη το 1913 υπό
του κ. Φιλαδελφέως, ηδυνήθην σuναρμόσας τρείς
ενεπιγράφους λίθους να αναγνώσω με θετικό
τητα τας δύο σημαντικωτάτας λέξεις: pace
parta. Ό ανασκάψας δεν εδωκε προσοχην ατυ
χω; εις το σπουδαίον εϋρημά του και ή σχε
τικη δημοσίευσις εΙς τα Πρακτικα (1913, 90)
δέν μας εδίδαξε τίποτε. Δια τουτο εΙναι επιβε
βλημένον να εξετασθη, ως αρμόζει, ό Ιστορικος
τόπος και ή σημαντικωτάτη επιγραφή.
Κ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΑΙ

Α.

ΕΡΕΥΝΑΙ

ΡΩΜΑΙΟΙ

ΑΝΑ

ΤΗΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΝ

Κατα μηνα 'Οκτώβριον του 1921 εύρισκόμε
νος εις Κεφαλληνίαν εξετέλεσα διαφόρους αρ
χαιολογικας εκδρομας ανα την νησον, τας μεν
μόνος, τας δε μετα του εν Άργοστολίφ επιμε
λητου αρχαιοτήτων κ. Ν. Γιαννοπούλλου. 'Απο
τέλεσμα των εκδρομων ητο ή ανακάλυψις αρκε
των προΙστορικων, Ί~λληνικων και Βυζαντιακων
αρχαιοτήτων, περι ών αμφότεροι υπεβάλομεν
εκθέσεις. Ένταυθα θα περιγράψω δι' ολίγων
τα; ανακαλυφθείσας προχριστιανικας αρχαιότη
τας, εκ δε των Βυζαντιακων μίαν εικόνα μετα

1920·21

παραστάσεως πειρατικης ναυμαχίας δημοσιεύω
κατωτέρω εν τέλει του παρόντος παραρτήματος.

1.

Έλληνικαι καί προϊστορικαί
αρχαιότητες.

'Εν <fj ΙπαρχΙ,!> Λιβα"φ. Προς Ν. του χω
ρίου Ν τομάτα και ολίγα λεπτα νοτίως του εκ
κλησιδίου των Άγ. 'Αποστόλων, εν τφ κτήματι
Άνδρ. Βαλσαμάκι (νυν Θεμιστ. Γαρμπη), ευ
ρέθη υπό εργατων σκαπτόντων λίθινος κίων
πεπτωκως κατα διεύθυνσιν από Β. προς Ν.
Ό κίων η μάλλον ό μέγας ούτος σπόνδυλος
εΙναι πρισματικός, λίθου μαλακου, φέρων 10
ακμας είς το ύπερ την γήν όρατον μέρος. ΤΟ
δλον των ακμων ύπολογίζω εΙς 1β η 14. Κατα
το εν ακρον φέρει
πλάτ. 0,055,
δεν φέρει τόρμον.
δύλου εΙναι 2,53, ή

0,075,

τόρμον όρθογώl'ιον, μηκος
βάθ. 0,02. ΤΟ ετερον ακρον
ΤΟ όλικον μηκος του σπον
δε διάμετρος 0,41.

Παρα τον κίονα εν τη επιφανεί~ ευρέθησαν,
εκ του σκαφέντος μέρους προερχόμενα, τεμάχια

χονδρων κεράμων, πηλου ώχροξάνθου η υπε
ρύθρου (πάχ. 0,02 - 0,03). 'Ωσαύτως δ' οστρακα
αγγείων. "Εν τεμάχιον, φιάλης πιθανως, φέρει
κατ αμφοτέρας τας επιφανείας αραιον ερυθρω
πον γάνωμα '.
'Ολίγον τι νοτιώτερον του είρημένου μέρους
εν τη τοποθεσίο;ι c Καλυβάκια. διηγουνται οΙ
χωρικοί δτι ευρέθησαν μολύβδινα ι πλάκες μετα
γραμμάτων και μικρα αγγεία, ατινα κατεστρά
φησαν.

Κατα ταϋτα σκαφικη ερευνα δεν εΙναι άπί
θανον να αποκαλύΨη Πιν ϋπαρξιν Ιερου τινος.

'Εν <fj χερσονήσφ Πάλrι. "Εν τέταρτον της
ώρας προς Β. της σημερινης πολίχνης Ληξου
ρίου, παρα την άμαξιτον και εν θέσει. Κολών
να.', πλησίον των ερειπίωl' της αρχαίας πό
λεω; Πάλης, ευρέθησαν τα ερείπια αρχαίου
ναου. Ό ναος ούτος ευρίσκεται κεκρυμμένος υπό
την σταφιδάμπελον Σπυρ. Καμινάρη - Ψαρου. Έν
τφ λιθίνφ περιβόλφ του κτήματος είδον ενεκτι
σμένους λίθους τοιχοβάτας μαλακου ασβεστολιθι
κου ψαμμίτου. ΟΙ λίθοι ως εΙναι ενεκτισμένοι νυν
αποτελουσιν όλικον μηκος 4,β5 μ. ΕΙς των· λί·

ι Ή τοποθεσία καλείται .ΛιΟοκούλονμα», ητοι σω·

ροί (χονλουμια) λίθων. Νϋν ούδένα λίθων σωρόν βί.έ
πει τις έ,· ιοϊς πέριξ.

, "Ωνομάσθη τό μέρος ούτως έκ της έχεί 'ιδρυμέ\τι;
στήλης προς τιμήν του έν τη \ιιτηρεσίf/. των 'Άγγλων
Έλ6ετοϋ τ,ιγματάρχ.ου Καρόλου Φιλίππου de Bosset.
διοικητού δέ της νήσου διατελέσωοτος από τοϋ 1811
έπί πενταtτίαν.
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θων, άρχηθεν ών γωνιαίος, €Ίει διαστάσεις μη.
κος 1,22, πλάτος Ο,βΟ, ϋψος 0,48. Έρωτήσας
περι της προελεύσεως τών λίθων εδιδάχθην
παρα τοϋ Ιδιοκτήτου οτι προ 20 έτών, οτε εφύ
τευε την σταφιδάμπελον καΙ εσκαπτε βαθέως
το χώμα, ευρε τούτους συμπαγώς ένεκτισμένους
κατα χώραν, άποσπάσας δ' αυτους εκ τού συνό
λου μετα κόπου ενέκτισεν είτα εις τον λίθινον
τοϋ κτήματος περίβολον. Πρόκειται λοιπον εν
ταϋθα πιθανώτατα περι τοϋ κρηπιδώματος άρ.
χαίου ναοϋ, μετα τών σχετικών άλλων λειψάνων.
'Ολίγα μέτρα προς Ν. μοι iίπεδείχθη θέσις,
ητις, ώς ό 'ίδιος ανθρωπος με εβε6αίωσεν, ήτο
εστρωμένη δια πελεκητών ογκολίθων, ών ου
δένα ήδυνήθη να άποσπάση, καίπερ πολυ μο
χθήσας επ' ελπίδι κεκρυμμένου θησαυροϋ. Έν
σωροίς ήjδε κακείσε κείνται τεμάχια μικρά κε

ράμων (πάχ. 0.02), ών έξήγαγε κατα την εκσκα
φην μεγίστην ποσότητα (.είκοσι κόφες» ως
μοι είπεν.
Έρευνήσας μετα τοϋτο επιμελέστερον τα πέ·
ριξ ευρον και ετερα λείψανα τοϋ ναοϋ. Πολλας
πωρίνας πλίνθους, ών μία εφερε το ημισυ κοι
λότητος συνδέσμου, σχήματος διπλοϋ πελέκεως.
Έντος τοϋ λιθίνου φράκτου ευρον και τεμά
χιον πηλίνου όπτοϋ αρχιτεκτονικοϋ μέλους (έχί.
νου ;). ΤΟ όλικον σqιζόμενoν μηκος της περιμέ
τρου είναι 0,45 μ., το δε ϋψος 0,14 '.
ΙΙεραιτέρω προς Ν. είδον κυβολίθους μετ
άναθυρώσεως, οϊτινες. αν δεν άνήκουσιν είς τον

ναόν, θα προέρχωνται εξ άλλου άρχαίου οΙκο·
δομήματος. Παρα δε την θύραν άγροτικοϋ επαυ
λίου πλησίον της θέσεως τοϋ ναοϋ είδον, χρη.
σιμοποιούμενον ώς κατώφλιον, σπόνδυλον κίο
νος Δωρικοϋ, φέροντα πινακιοειδη κοιλότητα
τόρμου μηκος 0,32, διαμ. 0,41. της κοιλότητος
διαμ. 0,27. τας ραβδώσεις τοϋ σπονδύλο" οντος
εκ λίθου μαλακοϋ εφθαρμένου, υπελόγισα περι
τας 18.
Έπι της έπιφανείας τοϋ κτήματος σιινέλεξα
τεμάχια μελαμβαφών αγγείων μετα καλοϋ γα.
νώματος.
Έχομεν λοιπον κατα ταϋτα πιθανώτατα λείο
ψανα ναοϋ, ανήκοντος εις την παλαιαν Πάλην,
μη κατερχομένου δε τοϋ Ε' αιώνος άλλα μάλ.
λον εις την άρχαϊκην εποχην άναγομένου (πή.
λινα άρχιτεκτονικα μέλη, πελέκινοι σύνδεσμοι) '.
ι Άγνοώ την πραγματιχήν χρησιν τού πηλίνου τού·
τΟυ μέλους. "Έχει τό σχημα ημίσεως έχ.ίνου (άνευ του
ά6ακος), άλλά δέν δύναται βε6αίως νά ήτο έχίνος καί
νά υφίσταται τό βά.ρος τού έπιοτυλίου χαι τού θριγκού
έν γένει... λλλως δέ άγνοώ εΊερον παράδειγμα πηλίνου
έχίνου.

ι Σημειωτέον ότι ουτε οί ξύλινοι σύνδεσμοι οί εχον
τες σχήμα διπλού πελέκεως εΙναι άποκλεισηχοί της
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Δεν είναι δε άπίθανον, ενεργουμένης άνασκα.
φης, να εχωμεν εiίρήματα ομοια προς τα τοϋ
άρχαϊκοϋ ναοϋ της Κερκύρας. Ή υπόθεσις αυτη
προσλαμβάνει μείζονα πιθανότητα εκ τοϋ γεγο·
νότος οτι, ώς φαίνετα~ κατα την άρχαϊκην έπο·
χην η Πάλη ηκμαζε και ήτο 'ίσως η σπουδαιο
τέρα πόλις της Κεφαλληνιακης τετραπόλεως.
Κατα τους Μηδικους πολέμους μόνοι οί Παλείς
επεμψαν διακοσίους όπλίτας οπως μετάσχωσι
τοϋ εργου τοϋ εν Πλαταιαίς', εν Φ αΙ λοιπαι
πόλεις της Κεφαλληνίας ουτε άναφέρονται υπό
τοϋ Ήροδότου.'Ο Θουκυδίδης συχνάκις αναφέ.
ρει τους ΙΙαλείς λαμβάνοντας ενεργον μέρος εις
την διεξαγωγην τοϋ Πελοπο\'νησιακοϋ πολέμου.
Βραδύτερον την πρωτεύουσαν θέσιν της τετρα.
πόλεως ελα6εν η Σάμη, ιδί~ εν τη ρωμα'ίκη
εποχη. Άλλα και η Πάλη 'Ίκμαζε κατα τους
προγενεστέρους χρόνους, ώς εκ τοϋ Πολυβίου
δείκνυται (5, 3, 3), Ιστοροϋντος οτι Φίλιππος
ό τής Μακεδονίας βασιλευς πολιορκήσας τους
Παλείς ήναγκάσθη να άπέλθη απρακτος.
'Έτερα αρχαιολογικα λείψανα άλλαχοϋ της
χερσονήσου Πάλης ευρέθησαν είς δύο τοποθε
σίας, εν αίς η παράδοσις αναφέρει οτι υπήρχον
<πόλεις •. Άμφότερα τα μέρη είναι παράκτια,
κατα τας Δ. άκτας της χερσονήσου. Το εν ονο
μα'ζεται νϋν • Αγ. Γεώργιος στα Κάνια, υπερ
κείμενον δύο ορμων αμμωδών, ottIVEς λέγονται
.ΠετανοΙ. και .Χάρκες •. Ύπάρχουσιν εκεί λεί
ψανα πλείστων τάφων εν τφ βράχφ λελαξευμέ
νων και δεξαμενών. Έγένοντο προ ετών και
ευρήματα, ών και χρυσά, ώς ασφαλώς εβεβαιώ
θην, άλλα φαίνεται μάλλον οτι πρόκειται περι
βυζαντινης έποχης.
Ή έτέρα τοποθεσία είναι αυλων μεταξυ δύο
λόφων κείμενος, κατάφυτος νϋν εκ σταφιδα.
μπέλων. Ή τοποθεσία καλείται «Κερασια> η
• Γερασιά •. Είδικώτερον δύο όνομασίαι τοϋ μέ
ρους έκείνου εΙναι «στα Έλληνικc(:Ο καΙ «στα
Μνήματα>. Πλην τάφων εν τφ μαλακφ βράχφ
λελαξευμένων ουδεν ετερον φαίνεται. Και ό
Partscll εν τφ περι Κεφαλληνίας εργqι αυτοϋ
άναφέρει την παράδοσιν οτι εκεί iίπηρχε πόλις.
ΤΟ μέρος τοϋτο απέχει περl την μίαν ωραν
της περιλαλήτου μονης τοϋ Ταφιοϋ με το Τά·
φιον ορος, περΙ ου πολυς εγένετο λόγος ενεκα
της 'Ομηρικης Τάφου και τών Ταφίων (ορα
Μηλιαράκι, Γεωγραφ. Κεφαλληνίας, 1890, σελ.
211 και έξ.).
άρχαιχης έποχης, οίίιε τό πήλινΟΥ μέλος γ\'ωρίt;oμεν
ά,χρι6ώς: " ητο. Άλλά χαί άλλα. τινες ένδείξεις πεί·
θουσιν δτι άν τό ΠΡΟΧf.ίμενον οΙκοδόμημα εΤναι πράγ.

ματι ναός, μάλλον είς τήν άρχα'ίχήν η είς άλλη ν έπο·
χήν θά άνήχο·

,

Ήροδ. ΙΧ,
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Δυστυχώς τά περΙ τον Ταφιον μέρη δεν ηδυ
νήθην νά επισχεφθώ λεπτομερώς, άλλά μόνον
βιαστικος εμεινα εκεί δίς επ' ολίγον. Έβεβαιώ
θην ομως εκ διηγήσεων εντοπίων οτι εύρίσκον
ται άρχαία εντος τάφων '. 'Αφ' ού δε το ονομα
Τάφον εγίγνωσχον εν Kεφαλλην~ προγενέστε
ροι συγγραφείς (Ά νδρων, Φερεχύδης πιθανώς),
ό δε Στέφανος δ Βυζάντιος γράφει ΟΤΙ ήτο επ'
αύιου πόλις Ταφιουσσα καλουμένη, πρέπει νά
θεωρηθη άναμφισβήtητoν οτι ύπηρξε πράγματι
αύτη καΙ ε~ιτo οπου νυν δ Ταφιος με την νε·
κρόπολιν', πόλισμα ύποτελΕς βεβαίως ιοί; Πα-

ElH. 1.

ΊΌϋτο βε6αιοl άλλω, καί δ Μηλιαράκι, •. 6.. ο. 212.
ΚαΙ ό Μηλιαράχις την αύτήν έξέψρασε γνώμην
(έ. ά. οελ. 212). ΑΙ γνωμαι των άρχαίων περί Τάφου
καΙ όλων Ιν γένει ιών Όμηριχών όνο μασιών εΙνε
πολύ άνηφατιχαί. 'Επί το" προκειμένου ό Στράβων
δέν εΤχεν άληθη Ιδέαν και ακριβή των πραγμάτων,
άλλ· έπειδή ΠΥογενέστερο, ηνε; έγραψαν ΟΤ' Tάφ~
έχαλείτο υλη η Κεφαλληνία, διαμαρηίρειαι λέγων δη
cούχ (~xνηαάv ηνε; τήν Κεφαλληνίαν την αυτήν τφ
Δουλιχίφ ψάναι, ΟΙ δέ τη Τάφ,!" (456). Ό Παυοανία,
μόνου; τους Παλεϊς λΡ.γει ότι .έχαλοϋντο Δoυλ,χ,ε~
τά άρχαιότιραι (6, 15, 7). Και ti}v μέν Κεφαλληνίαν
δλην Δουλίχιον εΤπε χαι ό Έλλάνιχοι;, τήν δέ Πάλην
μόνην ό Φερεχύδηι;, ώι; μανΟάνομεν έκ του Στράβω
νο, (456). 'Εν τφ λα6υρίvθφ τούτφ τη, ουγχύοεω, τήν
άκριβεατέραν μαρτυρίαν παρέχει Στεφα\'ΟΙ; ό Βυζάν·
τιος, άναφέρων τρεiς Τάφουι;, τήν νηαον Ταφιάδα,
έτέραν τινά χαι Τάφον πόλιν τηι; Κεφαλληνίας, νυν δέ

,
,

πράγματι καΙ το πόλισμα 'Λαχω. εν

tii

προ-

μνημονευθεί"11 ,Kερασι~..
.
Έν έτέρlf θέσει ,'Αγία Βαρβάρα., ητις εΙναι
χαράδρα άπότομος κατ' άρχάς, σβεννυμένη εΙτα
βαθμηδΟν εις την πεδιάδα του Λιβαδίου, εύρέ
θησαν ύπερέχοντα κατά εν μέτρον το πολύ άπο
του εδάφους τά λείψανα τετραπλεύρου δωμα
τίου (μηκος 5,00, πλάιος 4,50 μ. τοίχων πάχος
1,10). οι τοίχοι εΙναι εκτισμένοι εκ λίθων κρο
καλοπαγών εξορυχθέντων επιτοπίως, ανευ συν
δετικης ϋλης καΙ κατ' άρίστην πολυγωνικην τΟι,
χοδομίαν. Όπου δεν εχουσι μετακινηθη οΙ λίθοι,

Λείψα ..σ ο;χοdομήμσrος

λεiίσιν, ώς τοιουτον θά {lΤΟ, αν ποτε ύπηρξε

1920·21

Ι" Άyί~ Βαeβάρ~.

διατηροϋνται θαυμασίως προσηρμοσμένοι άλλή.
λοις. Κατά την Α. πλευράν σι:,ζεται δ τοίχος
κάλλιον, καιά δε ιην βορείαν σι:,ζεται το κατώ·
φλιον μετά του πρώτου λίθου της παραστάδος
έκατέρωθεν. OίJδεν ετερον φαί"εται επι της επι
φανείας πλην Ελuχίστων τεμαχίων κεράμων, καΙ
Ταφιουααν. Αύτη που τηι; Κεψαλληνίαι; δύναται νά
χεΤται άαφαλέατερον η οπου αημερον ό Tαφι~ ί Και
δμωι; τινέι; δέν έπέατηααν τήν :tροαοχήν δεόντως επί
τηι; άποδειχτιχήι; αημααίαι; τηι; ύπάρ;εως του νυν Τα
φιου. Οϋτωι; ό Bursian (Geo/(r. \'. GriecbenIand 2, 366
αημ. 1~ δέν δίδει αημααίαν ε(ι; τό χωρίον του Στεφά·
νου. ουδ' δ Oberl1umIner, όατιι; γιγνώαχων Ιχ του Rie·
ωθΠΠ (Recbercbes χλπ. 11, CephaIonie, αελ. 15) τήν
ϋπαρξιν του νυν Ταφιοϋ θεωοεΙ επιπόλαιον τό χωρίον
τού .αυμπιλητοϋ. Στεφάνου (Akarnanien, Ambrakia,

Ampbilocbien Leukas im Altertum, :\Iuncben, 1887
οελ. 51 οημ. 1).
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δεν δύναταί τις να συμπεράν1} τίποτε περι της

χρήσεως και τoiί σκoπoiί τoiί περιέργου αυτoiί
οικοδομήματος (εΙκ. 1).
. Πρo'ίστoρικoiί πoλιτισμoiί λείψανα ευρέθησαν
έν τη θέσει «Βλιχάδα>, παρα τον μυχον τoiί
κόλπου Λι6αδίου, οπου έκτείνεται εύρεία εϋφο
ρος πεδιάς, ακριβώς ώς απέναντι εις τον μυχον
τoiί «Κούταβου, έκτείνεται έτέρα πεδιας μετα
π~o'ίστo~ικ~ν τάφων ~αΙ o~κήσ~ωνl, έφΙ ών μ~
τεπειτα εκτισθη ή Κρανη. Αλλα τα σπουδαιο
τερα λείψανα πρo'ίστoρικoiί και δη Mυκηναικoiί

Είκ.

2.
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φώς λίθους πελεκητούς, έπεσκέφθην τον τόπον
και εύρον πράγματι τμημα τοίχου, αποτελούμε
νον έκ τριών δόμων πελεκητoiί μαλακoiί ασβε.
στολίθου, κατ' άνάμικτον ίσοδομικόν και πολυ
γωνικον σύστημα. ΤΟ όλικον μηκος τoiί τοίχου,
δστις έπάτει έπι τoiί χώματος, δεν ύπερέβαινε
τα τρία μέτρα, το δε υψος το εν και ήμισυ.
την χρησιν τoiί τοίχου δεν ηδυνήθην να νοήσω,
αν και προφανώς έπρόκειτο περι νεκροταφείου
ώς έμαρτύρουν τα πολλα λείψανα οστών και
οδόντων ανθρωπίνων.

Μυκηναϊκα ιύρήματα έκ της {}έσεως cΟίκόπε8α».

πoλιτισμoiί ανεκαλύφθησαν' τυχαίως παρα το

χωρίον Κοντογενάδα της χερσονήσου Πάλης,
εις ών την ευρεσιν αφορμην εδωκεν ή διάβρω
σις τoiί έδάφους ύπο τών βροχών.

Μυκηναϊκα. ε'ύρήματα
έκ της τoπo~εσίας

1920·21

«Οίκόπεδα

>

παρα. το χωρίον Κοντογενάδα.
τα πρώτα εύρήματα έκ της αγροτικης τοπο·
θεσίας, ητις απέχει περι τα 20 λεπτα προς ΒΑ.
τoiί χωρίου Κοντογενάδα και καλείται «στα Oi·
κόπεδα. εύρε τυχαίως ό χωρικος Χαράλ. Δα
μουλιάνος είς την έπιφάνειαν, ώς λέγει, κατό·
πιν διαβρώσεως τoiί έδάφους ύπο τών βροχών.
Κατα το παρελθον ετος μαθων δτι τιί έκ τijς
διαβρώσεως του έδάφους χάσματα εφερον εις

'Ολίγον περαιτέρω ύπijρχε κυκλικον ευτελέ·
στατον τοιχάρων αργών λίθων, δ έχαρακτήρισιι
ώς περίβολον προς έναπόθεσιν οστών η τι ανά.
λογον. Σαφώς δεν 'lδύνατο να ίδη τις τίποτε
περισσότερον δια την μεγίστην τών χωμάτων
μετακίνησιν και κάθοδον πρός χαμηλοτέρους

τόπους. Έπι τijς έπιφανείας συνέλεξα όστρακα
.αχρονα. και πυθμένα μικρoiί αγγείου έκ πη
λoiί ξανθoiί μετ έπιχρίσμ(ιτος έκ τoiί αυτoiί πη
λoiί, αλλα καθαρωτέρου. Εύρον ώσαύτως και
ελασμα χαλκoiίν δπερ άνέπτυξα μετά προσοχης.
Ήτο δε τoiίτo είδο; διαδήματος, φέρον έν τ0
κέντρCΡ εκτυπον σύμπλεγμα εξ ρόδων καθ' δλην
δε τΙlν άλλην έπιφάνειαν απομιμήσει; βοστρύ
χων. ΙΩς έκ τού άτέχνου ένόμισα τότε τούτο
βυζαντινης προελεύσεως.

τα κατωτέρω ει'ρήματα, ασφαλώς πλέον απο-
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δεικνύουσι την iίπαρξιν Μυκηνα'ίκοίί πολιτισμού
και εν τη χερσoνήσ~ Πάλη· Μέχρι τοίίδε εξ
σλης της νήσου Κεφαλληνίας μόνη ή Λιβαθω
και δη τμημα ταύτης απο Διακάτων (παρα τον
Κούταβον) μέχρι Μαζαρακάτων είχε παρουσιά.
. σει μυκηνα'ίκον πολιτισμόν. Νίίν προστίθεται
και ή Παλική. Κρίνω δε το γεγονος ίδιαιτέρας
σημειώσεως α'ξιον, διότι θεωρώ στι ενέχει σπου
δαιότητα ώς προς την εξακολούθησιν της συζη-

1920· 21

δρας λαβης, αριστερώτερον δε έτέραν συμπαγη
απόφυσιν, μη φέρουσαν δηλ. τρημα.
"Εξ πήλιναι ψηφίδες πηλοίί μελανωποίί η
ξανθερύθρου. Τούτων αΙ τέσσαρες εχουσι σχημα
αμφικωνικον ή πέμπτη είναι φακοειδης και ή
εκτη σφαιρική. Πάσαι εφερον επίχρισμα μετα
tEχI'Ixij; στιλβώσεως, ητις επι της μιάς ψηφίδος
σφζεται καλώς.
Μία σφαιρικη πεπιεσμένη ψηφις όρείας κρυ
στάλλου διάτρητος, εχουσα μέγεθος κερασίου.
Μία ψηφις διάτρητος ελλειψοειδης λίθου
σαρδίου.
Μαχαίριον χαλκοίίν κολοβον εκ δύο τε·
μαχίων, σφζον ήλον της λαβης και όπΥ,ν
έτέραν άνευ ηλου. Μηκος 0,095.
Δύο ετερα μικρα χαλκά τεμάχια εκ σκεύους,
Φν εν διάτρηΤΟΥ.
Μικρος πέλεκυς χαλκούς άνευ τρήματος
προς στειλέωσιν. Μηκος 0,06.
Πλην τών ανωτέρω αντικειμένων είδον
κατ αρχας εΙς χείρας τού εύρετοίί δύο μι
κρα τεμάχια κυανης ύαλομα'ζης ών εν διά
τρητον, εκ τών συνήθων όρμοειδών κατα·
σκευασμάτων προερχόμενα (οΤον το εν
Κα66αδ. Προίστ. Άρχαιολ. σελ. 366, σχ.
455), ατινα δέν μοι παρουσίασε κατόπιν.
Είμαι δε βέβαιος στι εύρε και χρυσούν
σύρμα εν σχήματι ελατηρίου είλιγμένον
(σφηκωτηρα), σπερ δέν μοι παρουσίασε,
διότι επώλησεν αμα τη εύρέσει
Μετα καιρόν, κατόπιν επισυμβάσης βρο
χijς ό αυτο; χωρικος πρoσijλθε και παρου
σίασέ μοι ετερα εύρήματα φανερωθέντα,
ώς ελεγε, κατόπιν της βροχης: (εΙκ. 3).
Τρία αγγεία κολοβά, ών το εν τρίωτον
πηλοίί καστανομέλανος. "Εφερε και ζώνας
μέλανος χρώματος, μεrαξiι δε τών λαβών
τριγωνοειδη κοσμήματα εμπεριεχόμενα αλ
ΕΙκ. 3. Μvκηνcxϊκά ευρήματα έκ της fJ.έσεως .ΟΙκόπεδα ...
λήλοις. "Ομοιον αγγείον εΙκονίζεται εν Καβ6αδί", Προ·ίστ. Άρχ. σελ. 356 σχ. 440. τα
δύο ετερα αγγεία ησαν μόνωτα και εφερον
τήσεως περΙ 'Ομηρικης εν γένει τοπογραφίας
ζώνας ερυθράς.
και δη και ώς προς την επίλυσιν τοίί ζητή μα
Πέντε πήλινα σφονδύλια διάτρητα.
τος περι 'Ομηρικης 'Ιθάκης.
Χιίλικα φυσικον λίθου τάλκου.
, ~α ;ύρεθέντ~ ύπο τού χωρικοίί αρχαία εΙναι
Πήλινον σκείίος (πινακίδα) σχήματος πελέ
τα επομενα: (εικ. 2).
κεως περίπου (αλλ' άνευ στομώσεως), φέρον
Πέντε μικρα αγγεία συνήθων μυκηνα'ίκών
οπιΊν κατα τΟ ανω ακρον.
σχημάτων. ΤΟ εν ήτο μικρον τρίωτον πιθάριον.
Δύο χαλκά μαχαί(ιια πανόμοια, ών εκαστον
τα ετερα τέσσαρα είναι κυαθοειδη μόνωτα αγ
φέι,ει τρείς όπας δια την λαβήν. ΤΟ εν σφζει
γεία, πάντα κολοβά. Είναι εκ πηλού ξανθερύ
θρου, καθαρού και λεπτοίί αλλ' εUΘρύπτoυ.
και ήλον.
Μικρον αγγείον κολοβον χειροποίητον, πη
Μίαν χαλκην σμίλην.
Χαλκην λε:ι:ίδα, αμφίστομον αΙχμην λόγχης
λού μέλανος αργιλλώδους, φέροντος εσωθεν και
πιθανώς, μη φέρουσαν αυλον αλλ' ενα ήλον.
έ'ξωθεν επίχρισμα εκχυλίσματος εξ ερυθροίί πη
λoύ. Έχει το αγγείον σχη μα κυαθοειδές, φέρει
Έτέραν μικροτέραν εκ δύο τεμαχίων.
Χαλκοίίν ελασμα εξ αγνώστου σκεύους.
δε πλατείαν ουλην (διάμ. 0,035) εκ κοίλης χον-
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Δύο ψήφου, χυανη, ίιαλομάζη ..
Τρία πλαχοειδη lξαρτήματα δρμων χυανη,
ίιιιλομάζη,.
Χρυαοϋν αφηχωτηρα εξάχι, ειλιγμένον.
'Επεαχέφθην χαl lγώ δί, lπιτοπίω, το Μυ.
χηναϊχον νεΧ()οταφείον τών Οlχοπέδων. ΤΟ μέ.
~o, δπου εiιρέθηααν τα ανωτέρω φαίνεται δη

ήτο λαχχοειδη, τάφο" ο{, διαχρί"εται τΟ μέλαν

χ,,'μα Δπο τοϋ πέριξ λευχοϋ μαλαχοϋ πετρώμα.
το,. Έχουαιν δμω, π.ίθει μεγίατην μετιιχί"ηαιν
τα χώμιιτα χαι Δνέαχαψαν ίαω, dλλαXllϋ χαl dλ·
λου, τάφους, διόη δύναταί τι, να συλλέξη lπl
τη, lπιφανεία, μέγα πληθο, παντοίων όστρά.
χων γραπτών χιιι Δγράφων, Δπο τών μι.ροτά.
των ΔΥΥείων μέχρι τών μεγάλων πιθοειδών.
'Επl τών χωμάτων, lχεί δπου χείται δ προ·
χείμενο, τάφο" αυνέλιξα χαl ΙΥώ τα lξη, εiι.
ρήματα:
Δύο μιχρο. ψήφου, αα()δίιιυ λίθου.
ψηφον Δτραχτοειδη lξ Δργυραδάμαντο,.
Δύο ψήφου, Δτραxτoειδε~ ιία6δωτα, lx πορ·
αελ.ίνη" ών ή μία φέρει ίχνη χυανοϋ χρώματο,.
Τρία μιχρα "μάχια χυανη, ϊιαλομάζη,.
Το ημισυ αφονδυΙ.ίου lx λίθου ατεατίτου, δύο
ΙΤε()α χωνιχα τοϋ αίιτοϋ λίθου, Ιτερον φαχοει·
δες χαl μίαν αφαιριχην διάτρητον ψηφον λίθου
μέλανο,.
Τέαααρα μιχρα τεμάχια lx χατόπτρου (;) χαl
λεπτοτάτην χαλχην λεπίδα.
Τρία πήλινα αφονδύλια. Τό εν εlναι λίαν
έπίμηχ .. Δμφι.. ωνιχΟν μίλανο, πηλοϋ.
Διάφορα μιχρα τεμάχια ξύλου χαl Οατοϋ.
·Οατραχα αυΥχολληθέντα εί, τΟ ημιαυ περί.
που μιχροϋ χυπελλοειδοϋ, ΔΥΥείου.
·Οατραχα αυγχοΙ.ληθέντα ει. το ημιαυ περί.

τού",υ εlναι d()γιλλώδης, lξωθεν μέλα" εαωθεν
δε φέρει παXIι lπίχριαμα lρυθρόν. ΤΟ Δγγείον
τοϋτο Εχει χα; Ιτερον dξιoπαρατήρητoν, δτι φέ·
ρει τα χείλη οίιχι lαΤΡΟΥΥυλευμέι'α, dλλ' Δπό·
τομα ώ, εΙ εlχον Δποχοπη τα τιιιχώματα δια
πρίονο, ("Ομοιον περίπου ΔΥΥείον μετα λα6η,
ίδε lν Ka66abifil Προϊατ. Άρχ. αελ. 356, αχ.
437, dλΙ.α το ημέΤε()ον Δγνοοϋμεν αν {ιτο αίχμη·
ρον χιίτω
εlχε βάαιν, διότι Δχρι6ώ, χατα την
αlχμη·, χάτω εlναι lλλιπέ;. 'Ωααύτω, ΔΥνοοϋμεν
αν εlχε χαl λα6ήν).

ii

Το ημισυ πηλίνου διαχαρίου' ι:)χροϋ πηλοϋ,
δπερΙφερε τρε~ δμοχέντρου, χύχλου, χρώμα.
το, χιτρίνου.

Πάντα τα Δνωτέρω άρχαία χατετέθηααν εΙ,
το Μουαείον Άργοατολίου.
Σημειωτέον τέλο, δτι ει. τα Οίχόπεδα, τα
δποία εlναι μιχρα εύφορο, χοιλα, lπιχλινη,
Δπο Ν Δ. προ, ΒΑ., το Ιδαφ.. αύγκειται lx
μαλαχοϋ λευχοϋ πετρώματο, δπερ χρηαιμοποι.
είται προ, lπίατρωαιν τών δδών χαl lx τοϋ
δποίου lπεατρώθη ποτε χαl ή lν Ν. Φαλήρφ
πλατεία (χιμιλιά). 'Εν τφ πετρώματι τούτφ
εlναι εύχολο, ή λάξευαι, τάφων. Ύ πάρχουαι δε
χαί τινα απήλαια ε~ τα Oίxό~εδα, εΙ, lλαχί.
ατην Δπόατιιαιν Δπο τών γενομένων εiιρημά.
των. Ά6έ6αιον δμω, αν ήααν τάφοι, ών Ιπε.
αεν ή αιέγη η 'οχηματίαθηααν lξ Δλλων λόγων.
·Οπωαδήποτε εΙ, τα Οlχόπεδα εlναι Δνάγχη
Δνααχαφη, lπειγούαη" διότι ή lx τών βροχών
πτώαι, τών χωμάτων χαl ή αύληαι, θα ΔφOl·ί.
αωαι διΔ παντο, lντο, ολίγου lάν τι ίιπά()ΧΗ
χεΧ()υμμένον ίιπο την γην.

π·ου χοανοειδοϋ, ΔΥΥείου. 'Ο πηλο, τοϋ ΔΥΥείου
ΕΦΟΡΕΙΑ
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ΣΠ.

βΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Ν.

ΜΑΡ'ΝΑΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΠΕΡ' ΤΗΣ ΤΕΧΝ'ΚΗΣ ΤΩΝ ΜΩΣΛίΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗι ΕΥΚΑ'Ρ'Αι ΕΠ'ΣΚΕΥΩΝ
ΤΟΥ ΚΑθΟΑIΚΟΥ ΤΗΣ βΥΖΑΝΤ'ΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣ,ΟΥ ΑΟΥΚΑ. ΕΠΙΓΡΑΦΑ' ΚΑΙ

ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ

Κατα '10ύνιον τοϋ l.του, 1918, χατόπιν δια·
τοϋ Σ. Ύ πουργείο\, τών 'Εχχληαιαατιχών
προχληθείαη, ouveneifil γνωμοδοτήσεω, εlδιχης

Πα()ατηρήαει, τινε. περl τη, ΤΕΧνιχη, τών μω·
ααϊχών τούτων, α. παραθέτω χατωτέρω μετα
αυντόμου lχθέαεω, τη, αυντελεαθείαη, τότε lρ.
γααία,.

6άδειαν βυζαντινη, Μονη, τοϋ 'Οαίου ι\ουχά
χαl της βλά6η, τών μωααϊχών αίιτοϋ, μετέ6ην
εΙς την Μονήν ίνα lπ,6λέψω χατα την lνερy!l·
θείααν δια τών εlδιχών τεχνιτών Ε. Ζιλλιερον
χαl Ι. Μπούδα lξααφάλιαιν τών μωααϊχών τοϋ
Καθολιχοϋ χαl την. ΔναΧε()άμωαιν με()ών τη,

μετα την χατααΧΕυην δηλαδη χινητοϋ ξυλίνου
ίχρ,ώματ.. - τη, ψηφιδωτη, διαχιιαμήαεω: τοϋ
Καθολιχοϋ της Μονη, 'Οαίου Αουχά απέδειξεν
δτι αυτη μόλι, αυνεΧ()αΥΙίτο ηρχει δε ή lλαχί.
ατ,! αΙτία να lπιφέρπ την πτώαίν τη, πάντα
αχεδόν τα μωααϊχα εlχον χαθ' δλην την επι

tayij,

έπιτροπϊ" περl τη, αΙτία, τών πιιρατηρουμένων
ρηγμάτων lν τφ Καθολιχφ τη, παρα την Αε·

ατέγη, αίιτοϋ. 'Επι τη eiιXaOQifil ταύτπ lγένοντο

Ή προαεχτιχη lξέτααι, lx τοϋ αύνεΥΥ"'

φάνειαν αίιτών ρωγμά" μέρη τούτων εlχον χα·

23
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ταπέσει, όπα .. έκ των τουρκικών σφαιρών απο
τών χρόνων τού Άγώνος υπηρχον εΙς πάντα
σχεδΟν τα ψηφιδωτά, τα δε κιιτω πλαίσια αυ
τών εΙχον τοσούτον φθαρη ωστε συνεχώς παρέ
συραν μέρη των παραστάσεων, αιτινες ούτως
άπο ημέρας εΙς ήμέραν κατεστρέφοντο. Κατα
την έκτελεσθείi1αν ύπο τών άνωτέρω τεχνιτών
εργασίαν της εξασφαλίσεως αυτών, την εκτιθε
μέ"ιν κατωτέρω, εγένετο επισταμένη εξέτασις
τών συγκρατούντων τας ψηφίδας κονιαμάτων,
ητις ωδ,ιγησεν ίιμάς εΙς συμπεράσματα διάφορα
εν πολλοίς τών μέχρι τούδε Επικρατουσών Υνω

1920·21

ψηφίδων κονίαμα, εΙ\'ε το σχέδιον {(~)ν είκόνων,
ως παριστ{i ή εικων Ι (κεφαλη τού άπο'lτό
λου Ά νδρέου εν τη ανωθεν τού Ιερού Βήματος
παραστάσει της Πεl'tηκοστης).
ΊΌυτο εΙνε Ικανον να όδηγήση ημάς εΙς την
ύπόθεσιν, στι, προκειμένου περί ΤΕ",(νικης των
μωσα'ίκών, δεν πρέπει να θέτωμεν γενικους κα
νόνας. Έν τη Μονη Δαφνίου, επ' εύκαιρί<;t της
επισκευης τών μωσαϊκών τού Καθολικού - ερ-

μών περΙ τής τεχνικής τών μωσαϊκών.

eQ; εΙνε γνωστόν, το κονίαμα έφ' ού εύρί
σκονται αί ψηφίδες και ή σύστασις ετι αύτοϋ
ποικίλλει κατι' εποχιις και τόπους εΙς τα μω·
σαϊκα του eΟσίΩU Λουκα - εργα των άρχών
τών μέσων τού ΙΑ' αίώνος ι - διακρίνονται
γενικώς δύο κονιάματα' επι της εσωτερικης επι
φανείας των τοίχων του Ναου - συνισταμένης
εκ πλίνθων και ερυθρωπού κονιάματος (κορα
σαν ίου) επιμελώς συl'δεομένου προς τι'ς πλίν
θους -διακρίνεται πρώτον στρώμα εξ άσβέστου,
λεπτης αμμοΙJ και μικρών τεμαχίων άχύρου εΙς
ελαχίστην ποσότητα και δεύτερον ετερον στρώμα
επιτεθειμένον εκ μαρμαροκονίας μετ άσβέστου
και κολλητικης τινος ουσίας επι τού δευτέρου
το,ίτου στρώματος ετοποθετούντο αΙ ψηφιδωται
παραστάσεις επι σχεδίου χρωματιστού εκ τών
προτέρων. ΕΙς πάντα γεl'lκώς τα βλαβέντα μέρη
τι;,ν μωσαϊκών τού Όσίου Λουκά ευρέθη υπο
τας ψηφίδας και επι τού δευιέρου επιχρίσματος
χρωματισμος σμοιος, πλην τού χρυσού βάθους
τού εΧΟ\'τος κατα κανόνα ερυθρον χρώμα' εΙς
τα πλαίσια μόνον των ψηφιδωτώ\' παραστά
σεων το κονίαμα εΙχεν αλλοτε με" όμοίους προς
τα ψηφιδωτα χρωματισμο,)ς και αλλοτε ερυθραν
ταινία\'. Τό σπουδαιότερον όμως, Ωπερ παρετη
ρήΟη εΙς το παραμείναν μετι' την πτώσιν τών

ii

ι Ίδία μελέτη πεql τ<ίl" μωσιι"ίκών τού Όσίου Λουκά
πιι,(Ηι,μέ\'ει (1κ('ψη η δημοσιευ()είσα {,πό CII. DieIIl,

L'cJ.:"lise et les ΙΙ10saϊφιes {Ιιι COnVCl1t {Ie Η. Lnc el1
]liIocic1e (έν Fasc. XIV. χν της ΒίΙ>lίοΗι. (1es ecoles
fral1ι;aίses ι1' Λ tlIcIles et c1e ROll1e, I)aris, 1889, σελ.
3!-)· 72). <1-1 ι.ί.ρχιηκτο\·ικ11 τιί>ν συ\'εχομέ\ιω\' ΚαΟολι
κιίn ι τiις l\ιο\ιης έκτίΟεται άριστα παρά SclnI1tz καί
Barl1sIey (TIIe Il1ol1astery of Sail1t Lιιke of Stiris ίl1
Ilil0CiS, r.. ol1<1011, 1901, πρ6λ. καί όμοίcn ι μελέτην τοΙ;
Ο. 'Vιιlff, J)as KatllOlikol1 "011 Hosios Lnkas, έ\ι τη
ύπό BOr1tIa1111 έκδιδογiνη "ΒaιιkΙlllst .. 2 Serie, Heft
11), 11 Οέσις δέ και η ίστορία τιις ΜΟ\'l}ς μετά τοίί
βίου του ίδρυτοίί αύτiις. :τροφ)Ίτου καί ΟαυματουργοΙ;
Όσίου Λουκά. καΟ<ος κα1 ιιί κατά καιρού, έπισκευαΙ
αύη}ς ε\'εκεν έπιδρομ<i'n', έιιημώσεων κ. ϋ.. περιεγρά
φησω' διεξοδικι{)τατα ύπό Ι', Κρέμου (Ι1ροσκυ\'11Τύ.·
ριο\' η}ς έ\' Φωκίδι ΜΟ\'1}ς τοϋ Όσιου Λουκα, ΆΟil\ιαι,
τόμοι 3, 1874· 1880).

Είκ.

1. Κεφαλή τού "Αποστ6λου "Α"ό2έου (έκ τον

α"ωδε'Υ τον ί. Βήματος μωσαϊκον της Πε'Υτηκοστης).

γων τού τέλους πιθανώτατα τού ΙΑ' αιώνος
εδημοσιεύθησαν ύπο τού σοφού βυζαντινολό
γου G. ~'Ijllet παρατηρήσεις περι της τεχνικης
των κατα τιις άνακοι νώσεις κυρίως τοϋ στερεώ.
σαντος τφ 1892 τα ψηφιδωτα βενετού μουσει
ωτοϋ Ν ονΟ. Κατ' αύτας τα μωσα'ίκα δεν συνε·

τίθεντο άπ' ευθείας έπι τοϋ τοίχου άλλ' είς τα
έργαστήρια των μωσαϊστών συγκολλώμενα έπι
κανναβωτών και μεταφερόμενα επι τού επιχρί
σματος. Έν τοίς ψηφιδωτοίς τού Καθοl,ικού
της Μονης Όσίου Λουκά, ως δύναταί τις εκ
τού άνωτέρω παραδείγματος να εννοήση. εξετε
λέσθη ή ψηφίδωσις επι τόπου ο"χι δε εΙς τι.
εργαστήρια κατα τον άκόλουθον ίσως τρόπον:
επι τού δευτέρου νωπού ετι επιχρίσματος εζω
γραφίζετο πρώτον εΙς τας κυρίας αυτης γραμ
μας ή παράστασις είτε όλόκληρος είτε κατα
τμήματα' εΙνε μάλιστα πιθανον να μετεχειρί
ζονΤΩ δια την ταχείαν αύτης άπεικόνισιν και
τεχνικιλ τινα μέσα άνιίλΟΥα προς την ύπο της
'Ερμηνείας τών ζωγράφων τού 'Άθω (εκδοσις
π απαδοπούλου - Κεραμέως, Π ετρούπολις, 1909,
σελ. 10 χ έ. 'πιi,ς να εύγάλης άνθίβολα.) άπο
τύπωσιν dν{},β6λων. Έξετελείτο εΙτα ταχέως
επι της ο"τω παρασκευασθείσης εικόνος ή ψη
φίδωσις, προφανώς υπο πολλών μωσα'ίστών.
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Παράρτημα τοί 'Αρχαιολογικού Δελτίου

τα χρώματα έτίθεντο καί προς όδηγίαν τών
μωσα'ίστών

άλλα και ϊ,'α μη διακρίνωνται τα

μεταξύ τών άκανονίστων πολλάκις ψηφίδων
σχηματιζόμενα συνήθως κενά, Ούτω διετηρήθη
έπι τού επιχρίσματος πλην τού σχεδίου τών
παραστάσεων και άνl ίστοιχον η άνιiλoγoν προς
τα ψηφιδωτα χρώμα ι,
Αιτία της βαθμιαίας καταστροφης τών μω.
σα'ίκών τού 'Οσίου Λουκα έξηκρι6ώθη οτι ήτο
ή ενεκα διαποτίσεως βε6αίως τού κονιάματος
έκ τών σχηματισθεισών (ενεκα σεισμού) ρωγ·
μών τών τοίχων, άλλα πλην τούτου συνετέλε
σαν είς την πτώσιν μωσα'ίχων τινων και ταύτα:
τα δύο επάλληλα κονιάμαια, ατινα περιεγρά-

1920.21

179

ψαμεν άνωτέρω, παρετηρήθη οη αφ ενος μεν
συνεδέοντο προς τους τοίχους τού Καθολικού
δια σιδηρών ,]λων, αφ' έτέρου δε συνεσφίγγοντο
μεταξύ των δια στενών αιχμηρών Ψ'ιφίδων έν
είδει σφηνών, ΑΙ εικόνες 2 και 3 δεΙΧ\'ύουσι το
σχημα και την μεταξυ τών κονιαμάτων θέσιν
τών ηλων τούτων και τών αιχμηρών ψηφίδω\"
ήλοι εχοντες πλατείαν κεφαλην διαφόρου μεγέ
θους (εΙκ, 2 α, 6) εί!ρΙθησαν έμπεπηγμένοι με
ταξυ τού πρώτου κονιάματος και τού τοίχου,
έν φ αΙ αΙχμηραι ψηφίδες, 'ίσου πάντοτε μεγέ-

ο ο,

ι Ό Νονο χατέληξεν εΙς τό συμπέρασμα της παρα
σκευής των μωσα'ίχών εΙς έ(Ι)'αοτήρια διότι κατ' αυτόν

δύσκολΟΥ ήτα "ά οτερεωΟώσιν αί ψηφίδες έπί τού λίαν
ταχέως ξηραινομέ\'ου δευτέρου έ;τιχρίσματος παρατη·
(ιοϋμεν όμως ότι ε,ς έκτεταμέ\'ας έπιφω'είας χατα).αμ
βα"ούσας μίαν σύνθεση'

(ri\'\'tlOI.v

,

λ. χ., Βάπτισιν χλπ.)

ο

έγί\'ετο έν τοϊς μωσα'ίχοίς τουλάχιστον τού 'Οσίου
Λουχά ή έπίθεσις τού έπιχρίσματος τμηματικώς, διαι·
ρουμένης της παραστάσεως εΙς 3 η 4.τμήματα· έν ταίς
παραστάσεσι: Γε\'\'ήσεως, Ύ:τα..ταντης χα.ί Βαπτίσεως
παρετηρήσαμεν εΙς ώρισμένα μέρη άνωμαλίας, α'ίτι\'ες
παcιέχoυσι τήν έντύπωσιν διαφόρων Ιπιπέδων, ατινα

δύνανται καί οϋτω νά έξηγηθώσιν, έκτός τοϋ ότι καί
εΙς τά μωσα'ίκά δέν εΤνε άπίθανο\' \'ό έγίνετο, ώς είπο
μεν, καί χρησις άνθιβόλω\' έπί τοϋ \'ωποϋ κονιάματος
καί μάλιστα άνθιβόλων τοϋ τρίτου είδους (μετά νω·

πών χρωμάτω\'), Άλλ' ό

Mil1et

καί τά παρατηρού,ιε\'α

,;

Είκ.

2,

κο ... ιαμάτω ....

κάτωθεν τών κονιαμάτων χρώματα έξηγεί ούχί ώς ίχ ... η
σχεδίο" (καθόσον, λέγει, ότι εΙς τά διάκε\'α τών ψηφί

δων έλλεί.τει τό χρώμα), άλλ' ώς dποτvπωσιν τον χeώ·

ματοs τον έπί τον κανναβωτον σχεδίοv, τού χρώμα

τος οίονεί άναλυομένου έ\'εκα της κολλητικης ούσίας

της τιθεμέ\'ης διά τήν τοποθέτησιν τών ψηφίδων έπί
τοϋ κανναβωτοϋ (πρβλ. Mil1et, J.. e Inonastere de Da·

ρhni,

Paris, 1899

σελ.

165 κ, έ,), Τό μωσα'ίκόν όμως

έπρεπε νά τoπoθετηθiί κατά τόν ύποτιθέμενον τρόπον

άντιστρόφως έ",ί τοϋ τοίχου, οϋτως ώστε μετά τήν έπί
θεσιν ν" άπεσύρετο τό μετά της κόλλας καί τοϋ σχε
δίου καννα6ωτόν' έπομέ\'ως ύ.ν διετηροϋντο εΙς τάς ψη
φίδας ίχνη χρώματος άναλυομένου ε'νεκα της κόλλας,

τοϋτο δέν θά ήτο εΙς τoπoθετoυ~.ένην έπί τών τοίχων
έπιφάνειαν άλλΟ εΙς τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν τοϋ ψη
φιδωτοϋ. Ώς πρός τήν έλλειψιν δέ τοϋ χρώματος εΙς
τά διάκε-.·α, yoiIro φυσικόν εΤνε νά συμβαί'1), καθόσον
α\ ψηφίδες έμ:ιηΥνυόμεναι έπί τοϋ κονιάματος διέκο
πτον τήν συνέχειαν τοϋ ζωγραφιστοϋ σχεδιάσματος,
αν καί είς τά μωσα'ίκά τοϋ Καθολικοϋ τοϋ 'Οσίου Λουκά

δέν έλλεί.-τει έντελώς τό χρώμα καί εΙς τά μεταξύ τών
ψηφίδων διαστήματα. Διά τούς λόγους τούτους νομί
ζομεν, ότι δέν έγίνετο η ψηφίδωσις εΙς τά έργασιήρια

τών μωσαίστών άλλ' έπί τόπου, ώς έξετέθη άνωτέρω,

τούλάχιστον οσον αφορQ. τά μωσα'ίκά τοϋ Καθολικοϋ

της Μονης 'Οσίου Λουκά. (Περί της τεχ\·ικης τών ιιω

σα'ίκών καί της σχετικης βιβλιογραφίας βλ. M1IIeι ε, ά,
'Εν τφ προσεχώς έκδιδομένφ εργφ ήμών περί της Βα

σιλικης τοϋ Άγίου Δημητρίου μετά τήν πυρκα'ίάν, έξε·
τάζεται ή τεχνική τών μωσα'ίκών έπί τϋ βάσει τών έπί
τόπου γενομένων παρατηρήσεων εΙς μωσα'ίκά διαφό
ρων περιόδων),

Σχήματα ήλων καί αiχμηeώ ... ψηφίδω"

έμπεπηΥμέ"ων έπί τω" κάτω8-nι τον μωσαϊκoiί

θους (εΙκ, 2 γ) διαφόρων δε χρωμάτων και κατα
προτίμησιν κυανών καΙ καστανών, ήσαν έμπε.
πηγμέναι, μεταξυ τού πρώτου έπιχρίσματος και
τού δεχομένου τας ψηφίδας κονιάματος (την
θέσιν των βλέπε έν εΙκ. 3), "Ενεκα της διαποτί.
σεως οΙ σιδηροί ήλοι - οΙ παρατηρηθέντες καί
εΙς τα μωσαϊκα Δαφνίου - εΙχον δξυδωθη, συν
ετέλεσαν δε ν' άποχωρισθώσι τα δύο κονιάματα,

έξ ών το μεν πρώτον είχεν άποσαθρωθη, το δε
δεύτερον όλοεν έκυρτοϊ'το και τέλος μέρη τ"ύ
του κατέπιπτον' την πτώσιν έ6ράδυνον έν τού
τοις εϊς τινα τών μωσα'ίκών, ών το πρώτον κο·
νίαμα δεν εΙχεν ετι άποσαθρωθη, αΙ αΙχμηροι
μεταξυ τών δύο επιχρισμάτων ψηφιδες, Κατα
την έπισκευην (ίπεκόπτετο οπου ήτο δυνατον
το δεύτερον κονίαμα μετα τών ψηφιδωτών, ά\'ε

νεούτο το πρώτόν δια γύψου κοι έιίθετο πάλιν

μετα πρoσoχi'jς το ψηφιδωτον ούτως ωστε να
καταλά611 την άρχικήν του θέσιν,
Συμπληρώσεις τών μωσαϊκών το;;

Tfa-Do-

λικο;; δι iιδατoγραφίας tπ! γύψου, Ή σl'ν
τελεσθεισα εργασία κιιι τα συμπληρωθέντα δι'
ύδατογραφίας έπι γύψου μέρη τών μωσα'ίκώ"
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τoiί Kαθoλικoiί. της Μονης 'Οσίου ,\οι,κα έγέ
νοντο ώς έξης:
Ι Παραστάσεις τών Ηd.τωδεν ταυ τρα,;λ.
λαυ εύρισΗαμΙνων Ηαγχών: Ι. ΓΙννησις (συν
επληρώθησαν τά καταπεσόντα μέρη, ητοι κάθι
σμα και πόδες τoiί 'Ιωσήφ, άριστερος πους της
Θεοτόκου και το άριστερον τμημα τoiί κάτω
πλαισίου). 2. Ύπαπαντή (εΙχε κυρτωθη όλό·

1920 - 21

ύγρασίας παραμορφωθεν ψηφιδωτον άνέλα6ε
τήν πρώτην αίιτoiί λάμψιν' lξησφαλίσθησαl' τα
κυρτωθέντα τμήματα της παραστάσεως και συνε
πληρώθη όλόκληρον σχεδον τι> κάτω πλαίσιο ι').
'Εκ τών υπο τον τρoiίλλoν έγκολπίων μόνον
το άριστερα της Ι'εννήσεως εΙ,'ε ψηφιδωτόl': 6
«γιος Α ύξΙνΗος' τoiίτo έξησφαλίσθη και συνε·
πληρώθησαν τα έφθαρμέΙ'α αίιτoiί μέρη' ώς
γνωστόν, τάλλα έγκόλπια BIHI'riou, Βίκτωρος,
Μηνα και έτέρων τεσσάρων σιρατιωτικών άγίων
εΙνε τοιχογραφίαι τoiί Jι;' αΙώνος.

Il Παραστάσεις τών «νωδεν του Ιερου
Βήματος μερών. 1. Άρχάγγελοι Μιχαήλ και
Γαβριήλ (έπί τoiί ανωlJεl' τΩiί Τέμπλου ιoiί
Nαoiί τόξου αΙ παραστάσεις τών Ί\ρχαγγέλων
ίιψιιυς 2,1 f> μ. και πλιίτους 0,45 μ" εΙχον ίιπο
στη μεγάλην καταστροφή ν, τα δε κάτω τμή.
ματα αύτών εΙχον άντικατασταθη διιι τοιχογρα·
φίας παλαιότερον - πιθανώς τον Ι Ι;' αΙών" - '
συνεπληρώθησαν: α' ή δεξια πτέρυξ και μέρος
τoiί δεξιoiί ,uμου και στήθους τoiί Μιχαήλ, G' το
λιί6αρον και τα δύο AΓIOC της πινακίδιις
(έσψζετο μόνον το τρίτον: αγιος), γ' το λάβα·
ρον, ή έπιγραφή και τμημα φωτοστεφάνου τoiί
Γα6ριήλ μετα της πινακίδος και τών τριών:
AΓlOC: και δ' έγράφη μεταξiι τών Άρχαγγέ.
λων και έν τφ μέσφ τoiί τόξου το διάγραμμα
μόνον τoiί καταπεσόντος εις παλαlοτέρους χρό.
νους έΥκολπίου). 2. ΠεντηΗοστή έπι της ανω.
Αεν της άγίας Τραπέζης ήμισφαιρικης όροφης
(συνεπληρώθησαν κεφαλαί τινες τών άποστό.
λων, ών αΙ ψηφίδες εΙχον καταπέσει, τμήματα
τoiί έν τφ μέσφ της παραστάσεως θρόνου και
γράμματα τινα τών έπι τών κάτωθεν της όρο.
φης σφαιρικών τριγώνων έπιγραφών: φγ ΛΑΙ,
ΓΛWCCΑΙ).

II
ElH. 8.

Ι

Κο-.ιόμΟΤ4 ΧΩί α-ν"Ι.ιιμο& 'l"OVTωY Ιιά

a,d,,·
.if ιιχ;;,ω. σφ,l.,ώιι (Ι τοί
Ηο"ίαμα, 111, Ηο"ίαμα, ιν μωιιαϊΉ6,,).

ιών ηΙω.,. χαί φηφίΙω."
χΟ"

11. Q'

ΙIl Παραστάσεις ΝρρδηΗος. 1. Στανρω·
σις (έξησφαλίσθη και συνεπληρώθη όλόκληρον
το πλαίσιον της στεφάνης του τυμπάνου ενθα
εύρίσκεται ή παράστασις ή άριστερα της Θεο.
τόκου μεταγενεστέρα προσθήκη lπι iιπάρχoντoς
ρήγματος - βάθους 0,23 μ. - άφηρέθη, έπλη.
ρώθη ή ρωγμή δια κεράμων και έξησφαλίσθη
δια γύψου χρωματισθέντος δι' ,uXQaςo ή πιιρ,ί.

κληρον το κιίτω τμημα της παραστάσεως' i,voi-

χθησαν όπαι έπι τoiί χρυσoiί έδάιρους και έχύθη
γύψος, δι' ου συνεκρατήθη το άΠQκολληθεν τμημα'
συνεπληρώθησαν μέρη τoiί κάτω πλαισίου' έκα.
λύφθησαν αΙ όπαι τών σφαιρών, άφέθη δε δι'
ίστορικους λόγους ή α"ωθεν τoiί άριστερoiί ,uμΟυ
τoiί Ίωσήφ σφαίρα έξασφαλισθένως τoiί περι·
γράμματος της όπης διά γύψου). 3. Βάπτισις
(έγένετο ή έκκαθάρισις τών έξανθημιίτων τoiί
ψηφιδωτoiί δια συνεχoiίς πλύσεως το Ινεκα της

στασις όλόκληρος και μάλιστα τα έκατέρωθεν
τoiί Έσταυρωμέι'ου τμήματα ε"θα ό "Ηλιος και
ή Σελήνη δια συνεχoiίς πλύσεως άνέλα60ν τήν
πρώτην των λάμψιν). 2. Νιπτήρ (άπεκολλήθη
και μετα τήν άνανέωσιν τoiί πρώτου έπιχρί.
σματος έτέθη έξασφαλισθεν το μέσον τμημα της
στεφάνης μετα τoiί πλαισίου' συνεπληρώθl] το

δεξια της κεφαλης τoiί Πέτρο" ψημα ωiί έδά.
φους τoiί ψηφιδωτoiί, καθως καί τινα τμήματα
της έπιφανείας της Πjlραστάσεως) ..1. Άνάσια·
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"ις (ή καθ' όλον το ϋψος ύπάρχουσα ρωγμή ή
εχουσα απο τοϋ γόνατος τοϋ Χριστοϋ δύο δια
κλαδώσεις έξησφαλίσθη και έκαλύφθη διά γύ
ψου χρωματισθέντος δι' ,οχρας συνεπληρώθη το
κάτω πλαίσιον καί τμημα τοϋ • ~δoυ). 4. Ψ'ι'
λάφ.".ς Θωμά (έγένετο όμοία έξασφάλισις της
αρισιερά τοϋ Χριστοϋ μεγάλης ρωγμης καί συν·
επληρώθη ή κεφαλή .τοϋ Θωμά).
Πλήν της ανωτέρω κυρίας έργασίας έλήφθη
φροντις νιl έξασφαλισθώσι και αΙ λοιπαι ψιιφι

δωται είκό"ες τών τόξων τοϋ Ύπερψου και
τών σιαυροθολίων τοϋ Ν,ίρθηκος, ών όμως ή
ασφάλεια προϋποθέτει τήν στεγανότητα της
στέγης τοϋ Καθολικοϋ, ητις μόνον διά της τε
λείας έξασφαλίσεως· τοϋ τρούλλου δύναται νά

έπιτευxθiι·

Συλλογή γλυπτών και έπιγραφών.
Χαράγματα

181

1920 - 21

Το κείμενον της έπιγραφης ταύτης νομίζομεν

δτι δύναται νά συμπληρωθiι οϋτως:

1.

+ ΕΙς κμή".,; πά"ας φ.ρω ..οίμως πΑου·
.ή"ας

---

2. Τάς .ε Υ...... άς .. α1 .άς Ι.. βα".ΑΙω ..
3. Έ.. • φ ιρ~.. μι •• ιίξα,,6α. ,,(ω),,1ρίας
4. Α.Ι .. λήσ•• ς (πάσαι;) μ.',1"/φ6η"α .. (γρ.

5.
6.
7.
8.

μετημείφθησαν) ού.ως:
Θ.6δωρος πρΙ .. Θεοδ6".ος αυ6ηc
Ά .. 6ιίπα,ος λαμ(προς νϋν αiιΙ'oς μο ..άζω ..
Ό :ια.ρί ... ος πα.ρ... dις ιίΠ,lΥμΙ..ος
Ό ..α •• πά .. ω .. ά.ω .. (ϋν) ιίψαυχοιί ... ω ..
Ό δΙ Υε βΙ",,1ς μιίσ,,1ς .ρ.χ" .. οφ6ρος

9.
10. oμ~έ .. lπ(αγ)~uε .. oς .dI.. ιίπΩ'ρξά ... ω ..
11. της Αάρ ..α ..ος πΑή.., ~ς ..Ιρδος oιίδέr4λλω
12. TdI.. ι.. '<!Ι β/φ "υy ..dλυμμα 6α .. ofι".

+

(Graffiti).

Κατά την έν tiι Moνiι διαμονήν μου
περισυνελέγησαν τα διεσπαρμένα μαρμά.
ρινα ανάγλυφα, προερχόμενα προφανώς έκ
της παλαιάς διακοσμήσεως τών Ναών της
Μονης και έπιγραφαί τινες, δι' ών κατηρ
τίσθη πρόχειρος συλλογή έν τφ Ύπερψιιι
τοίι Ναοϋ της Παναγίας (εΙκ. 4). Ί~κ τών
έν τiι συλλoγiι ταύτη τοποθετηθέντων παρα.
θέτω κατωτέρω μόνον αξιόλογον βυζαντι
νήν έπιγραφήν ατελώς ύπο Γ. Κρέμου δη
μοσιευθείσαν, προτιθέμενος βραδύτερον νά
δημοσιεύσω Ιδίαν μελέτην περι τών γλυ
πτών διακοσμητικών μελών τών Βυζαντι.
νών Ναών τοϋ Θ' και Ι' αίώνος και περι
της καταγωγης αυτών, εΙς ην θά περιλάβω
Eix. 4. Kα~αρ~.tι'θιiaα nρόxιιρoί 011110";' y1vnrcU" b
και τ' ανευρεθέντα γλυπτά μέλη της ανω
~4' ΎΠΙIΦ~ 1'ου Ναοϊι 1'';s Παιιαγίαί.
τέρω συλλογης.
Βυζα ...... η ΙΠ'Υραφη Ιπ1 λ.υ ..ης μαρ
Πλήν συνήθων εΙς Βυζαντινάς έπιγραφάς
μαΡ/"'1ς πλα .. Ος (μήκ. 0,73, πλάτ. 0,45 και πάχ.
0,75 μ., ϋψος γραμμάτων 0,025 μ.), έντοιχισμέ. όρθογραφικών σφαλμάτων, διαlηρηθέντων και
νης αντιστρόφως μέχρι τοϋ ετους 18ί8 έπί της έν tiι ήμετέρ~ αναγνώσει (φερωνοίμως= φερωδυτικης πλευράς τοϋ έξωνάρθηκος τοϋ Ναοϋ της
Παναγίας και αποτοιχισθείσης κατ,ί τάς γενο
μένας τότε έπισκευάς τοϋ μέρους τούτου ύπο
τοϋ Ήγουμένο.' Νικοδήμου ι (εΙκ. 5).

ι Ή έ;ΤΙΥQαφή ά.."'tετοιχίσθη τεθρουσμένη είς δύο τε'
μάχιο" τό εν τούτω\' (τήν άρχήν της Ι:ΤΙΥQ«φης) άμα

θής τις μοναχός συνέτριψε χα, μόλις 4. τεμάχια διέ
σωσαν οί χατά τύχην άντιληφθέ\'τες τή\' χαταστροφή,·
αύτής έ:τισχέπται τής Μονής χαθηΥηταί: Κρέμος χαί
Ρουσόπουλος. Τά τεμάχια τής έ:ΙΙΥροφής ά:τέχιη'το
χάτωθε\' άχρήατω\' ά"τιχειμέ"ων εlς τήν Βι6λ.ιοθήχην
τ)ι; Μο\..ηςι ύ:τεδείχθησαν δέ είς έμέ τό πιιώτο\' ύπό
του μο\'αχού Δα\'ιήλ. "Απόχειται ήδη είς ~υλίνη\' θήχην

έ\' τυ χαταιιτισθείση συλλoγiί. Ή έπιγιιαφή έδημοσι'
ενθη (άνευ πανομοιοτνπου χαί μετά χαχής άναΥ\,ώ·
σεως) ύπό Κιιέμου (Πιιοαχυνητάιιιο" τής Μο\'ής 'Οσίου
Λουκή, 'Αθήναι, 1874 τόμο Α' σελ. 173 κ. Ι), μετά με·
γαλυτέιια; δέ παιιανοήαεως τών λεγομέ\'ων ύπό Λ.
~Ι:ιάQλου Ιέν φυλλαδίφ ύ:ιό τήν έ:ΙΙΥQαφήν: δ ΚQέμο,
ελεγχόμενος: σεΙ 80 κ. Ι - τό φυλλάδιον άνιu Υ-Qό·
,"ου χα, τόπου έχδόαεως). '[\ελήφθη χατ' άQχά~ ώι;
χτιτοιιιχή έπιγιιαφή τού Ναού τής Πα\'αγίας E\'txa χα·
χή.; αυμπληQb)αεως τής άQχής είς: Τάί x~ήO"ί πά·
"αί .. . ·0 Μπάιιλος μάλιατα ταύτιζει τόν θεόδωιιο\'
τούτον πιιός τόν ά(tχoντα τής Κοιιί\'θου πιιό τής ΛάΤΙ
νοχιιατίας έ\· 'Ελλάδι, θεωιιιί δέ ενεχα τούτου τόν
Ι\αόν τής "α\·αγία.; χτίσμα τώ\' έτών Ι2Ιδ· ]~δ!
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νύμως - αυθης = αύθις - τριχηνοφόρος = τρι
χινοφόρος - έπαγώμενος = επαγόμενος - ιiλλω
= άλλο), δύσκολος εΙνε η άνάγνωσις τoiί 4 στί
χου, το νόημα δμως τoiί όποίου ευoδoiίται αν
δεχθώ μεν άπειρίαν τoiί χαράκτου, παραμορφώ
σαντος την λέξιν μετημείφθησαν είς την άκατα
νόψον μετησίφθησαν.
'Ως προς γενομένας δε υφ' ημών σ"μπλη.
ρώσεις τών ελλειπόντων μερών της επιγραφης
παρατηρoiίμεν, δτι τα συμφραζόμενα oδηγoiίσιν

+

εΙς την συμπλήρωσιν της άρχης:
εΙς κλή
οε.ς .... και τoiί 6 στίχου: άνθύπατος λαμ(nρ"ς
αυ)ε"ς μονα'ζων· την συμπλήρωσιν της
προτελευταίας λέξεως τoiί στίχου νομίζομεν δτι
άπαιτεί και το μέτρον και ο διακρινόμενος εν
tf\ επιγραφfι και <'ίνωθεν τoiί " τόνος, αν και
το νόημα ευoδoiίται πλειότερον δια της συμ
πληρώσεως: άνθύπατος λα μπρος νiίν έοχαεος
μονα'ζων.

..vv

Ώς βλέπει ο άναγνώστης, εχομεν προ ημών
Εν τών άρίστων βυζαντινών επιταφίων επιγραμ
μάτων, συγκείμενον εκ 12 τριμέτρων ιαμ6ικών
στίχων, πλήρων ευστόχων άντιθέοεων κοσμικών
άξιωμάτων καΙ μοναχικοϋ βίου (άνθύπατος
μονάζων, πατρίκιος - πατρικώς υπηγμένος
είς πατέρας 1]ΤΟΙ μοναχους ύπακούων, Κατε
πάνω - κάτω νυν ύψαυχούντων, βέστης - τρι
χινοφόρος μύστης). ΤΟ επίγραμμα φαίνεται συν-

=

1920 - 21

τεταγμένον υπ αυτoiί τoiί Θεοδοσίου προ τoiί
θανάτου του, διαφαίνεται δ' εν αύτψ και μάλι
στα έν τφ στίχφ «ό Κατεπάνω κάτω νίίν ύψαυ
χούντων. πικρον παράπονον προς υψαυχoiίντα
Ήγούμενον της εποχης του.
Τίς ήτο Ο Θεοδόσιος ούτος Ο εχων κοσμικον
ονομα Θεόδωρος, δύσΥ.ολον εΙνε να νοηθη· Ο
πρώτος εκδόσας την επιγραφην Γ. Κρέμος προ
τείνει τον μαθψην και συμμοναστην τoiί οσίου
ΛουΥ.α Θεοδόσιον, τον ενα τών τριών συμμο-

ναστών τoiί οσίου (Γρηγόριος -

Παγκράτιος

Θεοδόσιος), περι τοϋ όποίου ό άνώνυμος βιo~
γράφος πληροφορεί ήμας δτι ήτο άδελφος τoiί
σπαθαρίου Φιλίππου (,Φίλιππος ην αύτάδελφος
τφ μοναχφ Θεοδοσίφ, δς και τών τψ άγίφ
συνόντων μοναχών ήν- ούτος τoιγαρoiίν ο Φ.
κoσμικi>ς ων και κοσμικφ τιμώμενος άξιώματι

- σπαθαρίους συνήθως αύτους καλoiίμε" - .
κλπ.). τα συμφραζόμενα δμως της επιγραφης
και το σχημα τών γραμμάτων, νομίζομεν δτι
επιτρέπουσι να κατα6ι6άσωμεντην χρονολογίαν
της επιγραφης εΙς τους χρόνους τών Κομνη
νών, κατα τα τέλη δηλ. τoiί 1Β' αιώνος, όπότε
€χρημάτισεν εν tf\ Movf\ τoiί 'Οσίου Λουκα μο
ναχος επίσημός τις Βυζαντινός, χρησιμοποιη
θεις πρότερον ύπο τoiί Παλατίου εΙς διάφορα
άξιώματα.
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Μετα τον καταρτισμον της συλλογης αντε.
γράφησαν νεώτερα ι τινες επιγραφαί ι εΙς διά.
φορα μέρη της Μονης ευρισκόμεναι καί τα επί
τών τοίχων τoiί Kαθoλικoiί τoiί 'Οσίου Λουκά
χαράγματα προσκυνητών. τα αξιολογώτερα τού·
των παρατίθενται κατωτέρω:
'Επί μαρμαρίνου διαχωρίσματος παραθύρου

Ι X'Ort.

IΕΜΤΕ8Ρ/

ι.ι, fΜι.JI1ΕgΟΙΙΙ

{ ωC!+!JΧ MίHe<

AΊ~ [ΙοΗΠ Jιj IOtl1f

nΆ f ωΗ ΤIff-f

itvn· J;ΠΤ;ΘtΗ
0\ \l\L.H1
o}'pfjcfιj.C
ΟΙ

ΕΙκ. 6, ΈΠ'1ρο.φή ~"4H4&.. ίσιω, τον ;ΤΟ"'"

1802.

δώματος τoiί άνω ορόφου (c Μαγαζί. καλουμέ.
νου ητοι αποθήκης της Μονης) της βορειοανα.
τολικης γωνία; τoiί περιβόλου αύτης iιπάρxει
βαθέως κεχαραγμένη επιγραφή τών αρχών τoiί
Ι Θ' αΙώνος α"αγινωσκομένη ώς έξης:

ου.

Ηγεμονεβον
τως ηγουμε"ος

Ηωασαφι κε Ν
εκταρηος σκ

εβοφιλαξ ανε
ακενηστηκανε

τα

παρωντα με

αγαζ. ια εκ θεμε
εληων.

Ο γραψας
Χ. εν-θι-μιος.

παραθέτω

μόνον

'Ως προς τα χαρdΥματα

(Graffiti),

ταiίτα

εiιρίσκoνται επί της κάτω σειράς τών μαρμαρί.
νων πλακών της επενδύσεως τών τοίχων (Ορθο.
μαρμαρώσεω;) τoiί Kαθoλικoiί (κυρίως κατα το
δεξιον κλίτος καί τον Νάρθηκα) καί επί τών

Ή σπουδαιότης τών χαραγμάτων τούτων
εγκειται εΙς τας παρεχομένας δι' αυτών εΙς ήμάς
πληροφορίας περί επισκέψεως της Μο,·ης κατα
καιρους υπο εξεχόντων 'Ιεραρχών (Πατριαρ
χώ,' καί Μψροπολιτών), ξέ"ων περιηγψών καί

ε JιPJjf 1 ~j1Ίi

Σεμτεβρή

επιγραφήν

τoiί περιβόλου της Μονης βυζαντινoiί Πύργου
(τoiί σljμερινoiί Κωδωνοστασίου).

'ΝIJR(,'kfJRΠι
[kTi!T>IιIO('(..R..

1802

Τήν ανωτέρω

ώ; δείγμα γραφης τoiί λαoiί κατα τους προ τoiί
εθνικoiί ήμών αγώνος χρόνου;.

τοίχων καί πεσσών τoiί Ύ περιi>oυ, της Κρύπτης
('Αγίας Βαρβάρας) καί τoiί εξωνάρθηκος της Β.
αυτoiί πλε,'ράς. Ι1λήν τών χαραγμάτων τούτων
τoiί Kαθoλικoiί υπάρχουσι χαράγματα καί είς
μέρη τoiί διασφζομένου κατ α τήν ΝΔ. πλε,.ραν

~

Τι1

183

1920·21

"Ητοι:

1802 Σεπτέμβριος.
Ή γουμενεύοντος
(τoiί ήγουμένου!)
'Ιωάσαφ καί (επί)
Νεκταρίου σκεu·
οφύλακ"ς
ανεκαινίσθησαν
τα παρόν.α
μαγαζεία εκ θεμε.
λίων.
'Ο γράψας
Χατζη - Ευθύμιος.

ι Τάς έ:τιγραφας της όρθομαρμαρώσεως

τού Καθο

λικού, της έ:τί της \'οτίας :τλευράς έ:τιγραφης

d,'axa,·

όμογε"ών προσκυνητών εκ διαφόρων τόπω"
δρμωμέ"ων, ών τα ονόματα εΙ"ε χαρακτηρι
στικα καί δια τήν μετατροπήν επισήμων βυζαν.
τινών επωνύμων εΙς κύρια ονόματα (π. χ. Φι.
λανθρωπηνος) καί δια τήν επικράτησιν ξενικών
ονομάτων εν ταίς έλληνικαί; χώραις (Μηκέλης.
Λεονάρδος) κ. ά. τα επί τοιχογραφιών τέλος
χαράγματα Xρoνoλoγoiίσιν ασφαλέστερον τοιχο·
γραφίας τoiί Kαθoλικoiί, ών δε,· εΙνε ακόμη κα·
θωρισμένη ή χρονολόγησις (τοιχογραφία ι Κρύ.
πτης άγίας Βαρβάρας).
'Εκ τoiί πλήθους τών χαραγμάτων τoiί Κα.
θoλικoiί καί τoiί Πύργου της Μονης τoiί 'Οσίο,'
Λουκα παραθέτομεν μόνον δείγματα κατ' εΙδος
κατωτέρω.

1.

'Επισκέψεις

'Ιεραρχών (είκ.

7).

1) ι,ιυοβ' (1472)-μονόγραμμα: • Αγιος Λουκά;.
Συ)μεω~ dρχιεπίσκοπος ~έας Ρώμης και
oίκoυμε~ικoς Πατρ(ιάρχης).

Σημ.

Εί'ρίσκεται δι' άνθρακο; γεγραμμέ"η

- εξίτηλος εν αρχή καί εν τέλει - επί πλακeις
της ορθομαρμαρώσεως τoiί δεξιoiί κλίτους. 'Ο
εκ Tραπεζoiίντoς Πατριάρχης Συμεων επατρι.
άρχεuσε δίς το πρώτον: 1472·1475 καί το
δεύτερον: 1482 - 148β (πρβΙ Γεδεών, Πατρι
αρχικοί Πίνακες, ΚωνΙπολις, 1890, σεΙ 483 .αί

νίαεως της Μονης (1622) καί της γραπτης έπιγραφης
ά\'αχαι\'ίσεως διά τοιχογραφιών της Προθέσεως (1820)
β>.έ:τε έ\' Scbu1tz χαί BarnsIe)', ε. ά. σελ. 4 καί ~8.
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487)' εν τη ύπογραφη του ό Πατριάρχης εση

μείωσε πιθανώτατα το πρώτον ετος της Πατρι
ιιρχείας του. Ή επίσκεψις τού Πατριάρχου Συ
μεων ενέχει σημασίαν δια την Ιστορίαν τής
Μονης, καθόσον εΙνε γνωστον στι απο της κατα
λήψεως της Βοιωτίας ύπο τών Τούρκων (1460)

1920 - 21

Σημ. Δια τού χαράγματος τούτου, τού κεχα·
ραγμένου δι' ακίδος επι πλακος τού εξωνάρθη
κος της βορείας πλευρας τού Καθολικού, προσ
διορίζεται ακριβώς ό χρόνος της πρώτης πιθα
νώτατα επισκέψεως τού περιπύστου Πατριάρχου
Ίερεμίου τού Α' (= Μάρτιον τού 1530), τού

@ιt~
St.

ο'

t'ιr./<A).'!

Τ*' ιvJt

4ITr
Αι Ζ9ν .:ι..

,.

)

~

'

\

\.

λυ\'l f..IJ..ι ί

}.~70~i
'lfv ι.ι:;
U",f<..ιιι

,.

L

ε~

ΠΙΊ~

/("i ~ γ~
OΛ~ ο

'Q

ιS

~

Θ

c.PJf-

LfI
e'
/

ι

-

νΕ-

ElH 7. Χαράγματα Πατριαρχώ" καί Μηrροπολιτών, έπιιικεψθέ"τωΥ τη" ΜΟ1'1ιν 'Οσίον Λουκα.

μέχρι της επισκέψεως τού Πατριάρχου Ίερεμίου
τού Α' (βλέπε κατωτέρω), Τι Μονη τού 'Οσίου
Λοι·κα νομίζεται ώς ερημωθείσα (Γ. Κρέμου,
ε. α. τόμο Β' σελ. 41 κ. έ.).

2)

+ tv

.τει ξΤή (6038 = 1530) ήλΟεν

'Ιερεμίας δ Πατριάρχης

tv τiί ιίγί,!- Moνiί

ταυτπ .. αΙ tλειτουργηοε τού Ευαγγελισμού.

αληθούς ανακαινιστού της Μοι,ης, ώς δηλούται
και εκ τού πατριαρχικού σιγιλλίου τού εκδοθέν
τος τι!> 1537 μετι! την κατα το ετος ίσως 1536
δευτέραι- επίσκ.ψιν αυτού (βλ. Γ. Κρέμου, τόμο
Γ' σελ. 1- 2, πρβλ. και τα κατα την επίσκεψ,,
τού Πατριάρχου και ανακαίνισιν της Μοl-ης εν
τόμφ Β' σελ. 41 κ. έ., ει-θα δμως τίθεται ώ;
ετος της πρώτης επισκέψεως το 1523).
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3)

ΉΜΙ-εν <Ι tπΙσκοπος τής ΜενδηνΙτσης
(Βοδονίτσης) εΙς τόν liylov Αουκαν καΙ
tλειτotίρyησε τρης fιμέραlς καΙ €καμε πέντε
χεlροτονεΙαlς 6 κυρ • ΓαυρΙλης (Γαβριήλ).
Μηνl Μαεcp €τoυς 7055 (= IΜ7).

Σημ. Ευρίσκεται δι' άκίδος κεχαραγμένονεπι
τοϋ μαρμαρίνου πλαισίου της πυλίδος τοϋ ΝΔ.

18δ

1920. 21

μη προτιθεμένων ν' άναμιγνύωνται εις τας υπο·
θέσεις της Μονης.

4) 7110 (= 1602)

*'

Ιουνlcp. Ό παλαιών

Πατρών ΠαρΟοένlος (;)
δ) Λημητριάδος(;) ΓρηΥ6ριος 7115
6) Μοσχοπ6λεως (;) Θε6κλητος.

(=1607).

Σημ. Έκ των χαραγμάτων τούτων, το μεν

JU; I~
~.fi~~ f.i~/~·
<lι

V

Ν ιι ο Ιο )J ο qhΟα/Ιι.~
Ι 570

υ

....

~.1."\ cΔι \ίλιι~

ΕΙκ.

8.

ΧαllάΥμαtα ξiΥω" πεeΙ'1'Υ'1τώ" ίπιοκεφfJi'i'των κατΟ: Hateoiιs την ΜΟΥήν.

πύργου, τοϋ χρησιμοποιουμένου σήμερον ώς
Κωδωνοστασίου της Μονης. Και το χάραγμα

τοϋτο ενέχει σημασίOl', καθόσον δι' αυτοϋ δη

λοϋται δτι οί μοναχοί, ενεκα των εκτεθειμένων
εν τφ άνωτέρω σημειωθέντι σιγιλλί~ τοϋ Πα.
τριάρχου Ίερεμίου Α', ε!χον διακόψει πασαν
σχέσιν προς τους επισκόπους των όμόρων επαρ.
χιων και μάλιστα τοϋ Λεβαδείας και προεκά.
λουν .ην παραμονην εν τη Μονη δια λειτοl'Ρ
γικους και αλλους λόγους ετέρων επισκόπων,

υπ' άριθ. 4 ευρίσκεται κεχαραγμένον παρα το
άνωτέρω (υπ' άριθ. 3), το υπ' άριθ. δ παρα το
χάραγμα τοϋ Πατριάρχου Ίερεμίου (υπ' άρ. 2)
και το υπ' άριθ, 6 επι μαρμαρίνης πλακός τοϋ
δεξιοϋ κλίτους τοϋ Καθολικοϋ. Ή σημασία δια
την lστορίαν της Μονης των χαραγμάτων τού
των εΙνε οΥα και το\; χαράγματος τού έπισκό
που Βοδονίτσης. Προσέτι συμπληροί επισκοπι.
κους Καταλόγους των άνωτέρω πόλεων, ώς των
παλαιων Πα τρων, εις ους υπάρχει χάσμα μεταξiι

24
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'

186

ΠαQάQτημα το';

'AQXato!.oytxo';

τοϋ τέλονς του Ι<.' και τών μέσων τοϋ ΙΖ'
αΙώνος (Ε. GerIand, Ν elle QlIeIIen ztIr GescII.
des LateiniscIten ErzbistιιIns !'atras, Leipzig, 1903, εκδ. Tellbner σελ. 251, πρΟλ. και
Έκκλησιαστικην 'Αλήθειαν, τόμο Β' (1882) σελ.
780, ενθα αναγράφεται τφ 1601 ,ιητροπολίτης
Πατρών ό Τιμόθεο:, δοτις δμως επεσκόπευσε
τφ 1612, βλέπε Σ. Θωμοπούλου, 'Ιστορία της
πόλεως Πατρών, Άθη,'αι, 1888, σελ. 362).

2.

Έπισκέψεις ξένων περιηγητών (εΙκ.

Ι)

Oeorgius /nterianus - 14Ο4 - ut De1·
phos pergerem veni.

8)

Σημ. Ευρίσκεται κεχαραγμένον επί πλακο:
τοϋ αριστεροϋ εξωνάρθηκος τοϋ Καθολικοϋ και

Δελτίον

1920·21

του, πλην της σημασίας ην ενέχει δια την μετα
τον Κυριακον επίσκεψιν της Μονης "ΠΟ ξένου

περιηγητοϋ, εΙνε σπουδαιότατον κυρίως δια την
χρονολι\γησιν τών τοιχογριιφιών της Κρύπτης,
τών θεωρουμένων μέχρι τοϋδε ως εργων του.
λ',χιστον τών αρχών τού ] Ζ' αιώνος (1622),
δτε κατα την γνωστην επί της νυτίας πλευρίϊς
τοϋ Καθολικοϋ εντοιχισμέ"ην επιγραφην (βλ.
και Barnsley, ε. α. σελ. 4) εγένετο
ανακαίνισις της Μονης. Προσεκτικη εξέτασις εν
τούτοις τών τοιχογραφιών της Κρύπτης δύνα.
ται να πείση δη μεταξυ αύτων εύρίσκονται και
τοιχογραφίαι βυζαντινών χρόνων, ως εΙνε αΙ
εκατέρωθεν της εισόδου παριστώμεναι και πολ_
λαί εκ τών κοσμουσών τΟν χώρον τΟν περι
κλείοντα την δεξι\ί τη εικόνι \Ι αποκειμένην σαρ·
κοφάγον. Τοϋτο πιστοϋται και εκ τοϋ άνω
τέρω χαράγματος τού ετους Ι 457 και εκ
τών χαραγμάτων κατα τΟ μέρος τούτο βυ

SclHIltz

ζαντινών πλοίων, οΙκοσημοσχήμου τινος
κοσμήματος κ. α. ως παριστιϊ: και τΟ πα·
νομοιότυΠΟΥ και ή παρατιθεμένη είκων

ΑΙ λοιπαι τοιχογραφίαι της Κρύπτης
δύνανται rσως να χαρακτηρισθώσιν ως
επεσκευασμέναι η ανανεωθείσαι κατα το

9. -

ετος IR20, δτε εγένετο και ή τοιχογρά.
φησις της Προθέσεως τοϋιεροϋ Βήματος
τού Καθολικού, μαρτυρούμενα ι "πΟ τής
ανωθεν τού τοξοειδούς ανοίγματος και δε.
ξιι'i τής Προθέσεως γνωστης επιγραφης
(ScIHIItz και BarnsIey, ε. α. σελ. 4).

ΕΙκ.

9.

i\) /ozins(;) A1amoseus (;) 1497 Β(ιιηο)
d(omini) .. 161 ... [η Io(ltannes) Zim ..
AIan1Osells).

ΔείΥματα χαeαΥμάτων έπi 't'ΟΙΧΟΥeαφιώv.

4) ..... ; .. F. L ";.' 1497. 24 ..
εΙνε σπουδαιότατον χάραγμα τοϋ πρώτου ξένου
περιηγητοϋ, επισκεφθέντος την Μονην τφ 1404.
'Ως γνωστόν, πρώτος ξένος επισκέπτης εν τη
ίστορίg της Μονης φέρεται ό περιώνυμος περιη·
γηιης Κυριακος ό εξ Άγκώνος, δστις τφ 1436

επε~έy~η τ,ην Μ?νην (προλ; Γ. K~έμoυ" Φω

κικα, ε. α. τομ Β σελ. 40). Εκ του χαραγμα·
τος τούτου βλέπομεν δτι προ τοϋ Κυριακοϋ
εΙχεν επισκεφθίl μετα τους Δελφους την Μονην
τού Όσίου Λουκίϊ και ό αγνωστος αλλοθεν εΙς
ήμιϊς Georgills Interianlls.

2) Ryckus Antonius P1acki 1457
εΙκ. 9).

(π ρολ. και

Σημ. Ευρίσκεται κεχαραγμένον επί τοιχογρα.
φίας παριστώσης τον ·Οσιον Λουκίϊν δεξια της
εΙσόδου της Κρύπτης τού Καθολικοϋ ('Αγίας
ΒιιρΟάρας). ΤΟ χάραγμα τοϋ περιηγητοϋ τού·

Σημ. Άμφότερα τα χαράγματα ταϋτα ευρί·
σκονται επι της ανατολικης πλευρiiς τοϋ δευτέ.
ρου α,.ο τοϋ Ιερού Βήματος πεσσοϋ τού Ύπε·
ρ~oυ ανωθεν τού δεξιοϋ κλίτους τού Καθολι
κοϋ. Δια τούτων, (όν ή άνάγνωσις εΙνε δυσχερής,
προστίθενται και ετερα ονόματα ξένων περιη
γητών επισκεφθέντων την Μονην μικρον προ
της υποδουλώσεως της χώραο είς τους Τούρ.
κους (1460).

5)

Ίερεiις ρ(ώσσος;) Σισί(νιος;)

7020(1512).

Σημ. Ευρίσκεται κεχαραγμένον επι πλακος
τοϋ αριστεροϋ εξωνάρθηκος τού Καθολικοϋ και

δύναται και τοϋτο να χρησιμεύιη] ως απόδειξις
της γνώμης δτι απο τοϋ 1460· Ι 530 δεν είχεν
ερημωθη εντελώς ή Μονή.
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Παeάetημα .ον 'ΑeχαιολοΥΙΧΟiι Δελ.ίον

6)

υ.

Nicolo Doghomich. 1570.
OίOf'gios Puernogi .. (;)

'fφ.ε'

6)

7) 1748.

και πληροφορίαι περι τή~ Moνή~ (εlκ.

10).

1) 1477 ... J}A6ev (;) καΙ Ίω(άννης;) 6
dδελφος (;) καΙ Αε.νάρδος καΙ... Φηλαν6ρωπην6ς . . .
.
Σημ. Eiιρίσκεται κεχαραγμένον παρα το δε.
ξι ον πλαίσιον της κεντρικης θύρας τού Νάρθη
κος τού Καθολικού, χρησιμεύει δε ώς απόδειξις
της άναμίξεως φραγκικών καί βυζαντινών Ονο.
μάτων καί επωνυμιών κατα τον ΙΕ' αΙώνα (βλ.
και κατωτέρω). Ή χρονολογία των συμπίπτει
προς την λεγομένην ερήμωσιν της Μονης.

Σημ. Χάραγμα επι τού κάτω τμήματος τού
αριστερού πλαισίου της αϊιτης κεντρικης θύρας
τού Νάρθηκος διακρίνεται. έκ της γραφης του
ώς χάραγμα πoλiι άρχαιότερον τού πρώτου.

Βασ.λε/'! σοll Ν.
Άμην 6989

.....

(=1481).

ΜηνΙ ΜαΙφ γΌ Ήλ6ε Ζ,αμά ..ος

...

καΙ

Ιπροσκύνησε Ιν ,η άγ/,! ΜονΙΙ ,α'''Υ καΙ

μνήσ6η.. Κ(ύρ.)ε τής ψιιχής αύ,oiί Ιν

'ΙΙ Βασ.λε/'!-

Σημ. Eiιρίσκεται κεχαραγμένον επί τού Ύ πε·
ρφου άνωθεν τού δεξιού κλίτους.

11)

6κ,ωβρήοll
.σ,dς διιο ηρ6ε δ.ακος άπο ,ην Ά6ηνα
σ,ο(ν) Q.yηo AOIlKιi.
1688 ιJημη'l1'Oς ΧαροπολΙμης Καλ6
μελος.

Σημ. Eiιρίσκoνται κεχαραγμένα επι τοίχων
τού Ύ περφου (άνωθεν τού δεξιού κλίτους) καΙ
εlνε ώς καί τα κατωτέρω παρατιθέμενα, χαράγ.
ματα προσκυνητών της Μονης κατα τον ΙΖ'
αία/να.

12) 1701

Σημ. Εύρίσκεται κεχαραγμένον επι πεσσού
τού Ύ περφου άνωθεν τού αριστερού κλίτους
καί ανάγεται και τούτο εις τους λεγομένους χρό
νους της ερημώσεως της Μονης.

5)

IolI. Άμήν.

BolI-

+

Σημ. Εύρίσκεται κεχαραγμένον επί πλακΟς
τού εξωνάρθηκος τού Καθολικού' εΙς τούτο κυ
ρίως διαφαίνεται ή μετατροπη εΙς ονόματα κύ
ρια έπωνύμων Βυζαντινών, ώς εΙνε τό επώνυ
μον της μεγάλης Βυζαντινης οΙκογενείας τών
Φιλανθρωπηνών, οπερ εχει μετατραπη ενταύθα
εις κύριον όνομα.

'iJ

Γεράσ.μος ζωγράφος

δρακούλιις.

9) 1658 Ίω(αννης) Ία,ρ6ς.
10)
'fxoa' (-1671) b- μηνη

Φηλαν6ρωπην(ος) Μnοιιλνtζος.

κολάοll ,oiί ΧαλΚάΚοlι

θε6δωρος

Σημ. Eiιρίσκεται κεχαραγμένον επι πλακος
τού δεξιού κλίτους καί εΙνε δηλωτικον της ύπαρ
χούσης μεταξυ Θη6",ν καί Μονης 'Οσίου Λουκα
σχέσεως, εξ ης εξηγείται καί το όνομα της γνω·
στης ρωμαϊκης Σαρκοφάγου της αποκειμένης
μέχρι σήμερον δεξια τού ίερού Βήματος τού εν
Θή6αις Ναού τού Νεκροταφείου παρα το Ίσμή
νιον, της φερομένης ώς τού τάφου τού 'Οσίου
Λουκα (βλέπε σχεδιάγραμμα αϊιτης καί παρ',
Barsky εν Stranstvonaνanija Basilja Grigoroνica - Barskago, τόμο 4, Ι1ετρούπολις, 1887,
σελ. 150).

8) 1599 J}A6ev

θεοδώρη,ος.

''1''

Έ,ος 1577 Ιν μηνΙ μαΙφ ο.ς σ .. πρ6..
/jρ6αμε οΙ θε.βιο•.

7)

4) ΜΙμνηοο Κύρ.ε Ιν

Αιίγούσ,οll

Σημ. Έκ τούτων τΟ πρώτον εiιρίσκεται κε·
χαραγμένον επι πεσσού τού Ύ περφου, τΟ δ.
δεύτερον, οπερ ανάγεται εΙς τους χρόνους τη:
νομιζομένης ερημώσεως, εις πλαίσιον της πυ·
λίδος τού Κωδωνοστασίου ήτοι τού παλαιού
Πύργου της Μονης.

3. 'Ονόματα προσκυνητών

3)

(1515).

Κlιπρ.αν6ς.

Σημ. Έκ τοuτων τΟ μεν πρώτον εiιρίσκεται
κεχαραγμένον εν πεσσψ τού Ύπερφου άνωθεν
τού δεξιού κλίτους, το δε δΕUτερoν επί της πλα
κος τού αριστερού εξωνάρθηκος τού Καθολι.
κού' αμφότερα προσθέτου σι δύο νέους περιη
Υητας επισκfφθέντας την Μονην κατα τα ετη
1570 και 1748.

2)

187

1920 - 21

Μαγήοll

3

ΜηκΙλης Σ,ομερή'ης

λεγ6μενος Μπ.ρλην,άνης.

13)
14)
15)
16)

1709 Μ(αΙ)οll 4 Λεονάρδος Κον6μος.
1712 Μαγ/οll 'Εγω Σ,lιλ.ανΟς Γεμήας.
1718 Μαγ/οll 3 Άρ,6μης Παλ.ολ6γος.
1726 Μαγ/οll 3 Γιάννης Αού,ζης.

Σημ. Πάντα τ' ανωτέρω εΙνε κεχαραγμένα
επί τοίχων τού Ύπερφου (δεξιού κλίτους) καί
εΙνε ονόματα προσκυνητών τού Ι Η' αίώνος.
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10. ΧαeάΥματα πeΟι1κv'tlητών.
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Παράρτημα τοί

'Aexa,ol.or,,,oii

4. Moνoγράμματ~ καί σφραγίς τής Μονής
(εΙκ.

11

και

12).

'Εν τέλει παραθέτω μονογράμματα και συμ
πιλήματα, ών τινα μετα χρονολογίας, άντιγρα-

Δελτίου

189

1920 ·21

άνευρέθη εμπεπηγμένη επι άρχαίου παραθύ
ρου παλαιού διαμερίσματος της Μονης χρησι
μεύοντος άνέκαθεν ώς άποθήκη της οικίας τού
ανωθεν αύτού οΙκούντος μοναχού (νύν οικία
Προκοπίου).

,

•

!~~

.;

ο

~

~~

,~

ι,

,

~

•

τ

IIII!~',

.;,

oos.c.

ΕΙκ.

12.

.

,''1'1

Παλαιά σφραγις της ΜΟΥης.

Σημ. Πλην της περισυλλoγ~ς τών γλυπτών

ΕΙκ, 11. Μονογράμματα κεχαραΥμένα έπί των τοί
χων τοίι ΚαD-ολικον της Μονής 'Οσίου Λουκα.

φέντα έκ τών διαφόρων μερών τού Καθολικού
και τού άρχαίου Πύργου της Μονης (εΙκ. 11)
και τελευταίον σφραγίδα άνευρεθείσαν εσχάτως
Ιιπο τού νυν Ήγουμένου και επιμελητού τού
Βυζαντινού μνημείου πανοσιωτάτου 'Αγαθαγ
γέλου. Ή σφραγις (εΙκ. 12) δύναται ν' άνα
γνωσθη : U Α γιος Λουκάς, τού σταυρού τού είιρι
σκομένου ανωθεν τού εκ Λ και Κ συμπιλήματος
άποδίδοντος προφανώς το «γιος. Ή σφραγις

και της μελέτης τών επιγραφών και χαραγμά
των ;lρευνήθη ύπ' εμού - επ' ευκαιρί~ της άνα
τεθείσης μοι τότε εποπτείας τών επισκευών
και το παλαιον σχημα της Βυζαντινης Μονης,
ε"ι τη βάσει τού σχεδιαγράμματος τού Harsky.

(1745), παραμείναντα εισέτι βυζανω'ών χρόνων
κελλία, η Τράπεζα μετα της διασωθείσης πα
λαιοτέρας Έστίας και ή βυζαντινη Κιστέρνα'
ενήργησα δε και σκαφικην ερευναν προ τού
Καθολικού, ενθα άνεϋρον την παραδιδομένην
Φιάλην. ΤΟ μέρος τούτο της μελέτης μου, σπερ
δεν παρατίθεται ενταύθα ενεκα της άτελούς
παρασκευης κατόψεων και σχεδίων, δημοσιευ
θήσεται προσεχώς εν τφ Δελτίφ.
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Γ.

Α.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

]90

Παράρτημα το, 'ΑρχαιολΟΥΙΚΟ;; Δελτίου

ΤΟ ΚΕΡΑΜΕΝΤΙΜ- ΤΖΑΜΙ θΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ
Κατα την εν Θεσσαλονίκη διαμονήν μου επ'
ευκαιρίq. εργασιων, γενομένων ύπο της 'Εφο
ρείας Βυζαντινων Άρχαιοτήτων κατα Μάρτιον
του ετους 1921 εν τφ καυθέντιΝαφ του Άγίου
Δημητρίου, μοι εδόθη άφορμη να μελετήσω το
μη επαρκως γνωστον εισέτι Κεραμεντιμ - Τζαμι
και τα εν αυτφ ψηφιδωτα και τας ΤΟΙΧύγρα
φίας, παρατηρήσεις δέ τινες περι αυτου δημο
σιεύονται κατωτέρω. .

ΕΙκ.

ρέον τουρκικον περί6λη μα τουτο διασώζεταιΙβυ
ζαντινον μνημείον άρκούντως παλαιον και άξιον
λόγου, το όποίον εΙχεν ηδη παρατηρήση και ό
Millet,· έκπονήσας καί κάτοψιν αύτοϋ, ούχl έν
τελως άκρι6η '.
Ή ενταυθα παρατιθεμένη κάτοψις και τομη
του μνημείου, ώς εχει νϋν (είκ. 2), δεικνύει οτι
τμημα μόνον αυτου περιεσώθη μέχρις ήμων
καταστραφέντος όλοκλήρου του δυτικου μέρους
αύτοϋ, καταπεσόντος προσέτι και του τρούλλου,

ον άντικατέστησαν οΙ τουρκοι δια σαμαρωτηςστέ
γης, δι' ής εκάλυψαν όλόκληρον το οίκοδόμημα·

1. Καραμ.",τίμ· T~αμί. Ν. Π'lεvρά.

Είς την κάτωθεν της Άκροπόλεως συνοικίαν
της Θεσσαλονίκης, δυτικως του Ναου των Άρ
χαγγέλων (Ίκισεριφ - Τζαμι) εύρίσκεται το Κε

- ραμεντιμ - Τζαμί, κακως λεγόμενον ύπό τινων
Σουλιτζε' (είκ. 1). Ύπο το πενιχρον και καταρι Τό λανθασμένον ονομα Σουλιτζέ· Τζαμι υπό τόν
η',πον .Souloudja. άπαντ~ είς τον τοπογραφικόν χάρ
την της Θεσσαλονίκης παρά. Tafrali Topograpbie de

Tbessalonique Paris 1913. Τούτο έ:ιαναλαμβάνει {ιπο
τόν τύπον .Soulidje. και ό Mil1et LΈcοΙe greque
dans l'arcbίtecture byzantine Paris 1916 σελ. 70 σημ.
Τό ονομα .Σοuλιτζέ. φέρει ή συνοικία καί ούχ, το
Τζαμί, το οποίον πολλάκις όνομάζεται κα, ύ.πΟ τοϋ
Σουλτάνου Σελήμ ΠΙ, επισκευάσαντος αΙΙτό κατά τό
'τος 1208 της ΈΥείρας (= 1797 μ. Χ.) ώς άναφέρει καί
ό MiIIet άναγράφων κατά λάθος τόν Σουλτάνον MOUQάot.

4.

1920 - 21

Έκ του διασωθέντος ομως μέρους του μνη_
μείου δυνάμεθα μετα πολλης βε6αιότητος να
συμπληρώσωμεν και το καταστραφέν, ως δει
κνύει ή συμπεπληρωμένη κάτοψις (είκ. 3) είς
ην μόνον δεν προσετέθη νάρθηξ, καθ' οσον ου
δεμίαν περι αυτου εχομεν ενδειξιν.
ΤΟ μνημείον οϋτως άνήκει είς σειραν οικο
δομημάτων τύπου γνωστου, είς ην ό σταυρός,
πάντοτε εγγεγραμμένος εντος τετραγώνου, δια
γράφεται οχι μόνον είς την στέγην άλλα και εν
τ!] κατόψει, σχηματιζομένων κατα τας γωνίας
τεσσάρων τετραγώνων διαμερισμάτων, τα όποία
εις το ήμέτερον μνημείον στεγάζονται δι' ήμι-

1

Millet
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ενθ' ά". σελ.

70

είκ.

33.
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σφαιρικης οροφης (calotte). Τοίί τύπου τούτου
πλην άλλων μνημείων ι κυριώτατοι αντιπρόσω.
ποι δύνανται να θεωρηθωσι το Kalender·
Hane· Djall1i και το Atik ·l\Ioustapha. DjaIl1i
εν Κωνσταντινουπόλει '.
Το ολον οΙκοδόμημα εΙναι εκτισμένον δια

Ι

ι

!J.~~~_Έ~~

Έκ της γλυπτικης διακοσμήσεως τοίί μνη
μείου πενιχρότατα μόνον λείψανα διεσώθησαν.
Πλην της μαρμαρίνης πλακός, της διαχωριζούσης
το μέγα δίλοβον παράθυρον της άψίδος (εlκ. 4)
και ή όποία παρουσια'ζει παράδειγμα λεπτοφυ
έστερον και κομψότερον τύπου συνήθους εν
Θεσσαλονίκη, αντιπροσωπευομένου από τα Ογ.
κώδη χωρίσματα τοίί Eski· Djounla και τοίί
'Αγίου Δημητρίου', διεσώθησαν απερριμμένα,
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ΕΙκ.

2.

Κε@α.μπιτίμ.· Τζαμί. Κάτοψι) καί τομή.

πλίνθων, ώς συμβαίνει εις τα πλείστα των μνη
μείων της Θεσσαλονίκης.
Πλην τοίί τρούλλου lχoυσι κατ«στραφη, ή
καμάρα τοίί Β. σκέλους τοίί σταυροίί κ«ι ή ήμι.
σφαιρικη οροφη τοίί προς Ν. τοίί Ίεροίί τετρα·
γώνου διαμερίσματος,αντικατασταθένταύπο των
Τούρκων εσωτερικως δια σανιδωτης Οροφης.

ι
t

MiIIet ενθ' άν. 70 κ. έ.
Mίllίngen ΒγΖantίne churcbes ίο Constantinople

London

19120ελ.

183

κ. έ.,

191

κ. έ.
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Κάτοψις αvμnεnλ.'1eωμu.,1.

εν επιστύλιον (εlκ. 8) και τεμάχιον εκ τοίί κάτω
μέρους τετραγώνου κιονίσκου, φέροντος επι της
μιας πλευρας ανάγλυφον διακόσμησιν' (εlκ. 5).
τα δύο τελευταία ταίίτα γλυπτά, ανήκοντα πι·
θανώτατα εΙς το Τέμπλον τοίί Ναοίί, προέρχον.
ται εκ μεταγενεστέρας τινος επισκευης, γενομέ.
νης περι τον Ι{)Ον 'ίσως αιωνα.

Σπουδαιότερα εΙναι τα λείψανα της δια τοι-

ι Mill•• ένθ' άν.
1918 :Σuμηλήeωμα

οελ. ~5 εΙκ. 101. 'Αeχα,ολ. Δελτίον
Πίν. 7 εΙκ. 21.
t Το τελευταίον tOUtO μετεχομίσθη χάριν άσφαλείας
εLς τόν Ναόν τοϋ Άγίου Δημητρίου_
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χογραφιων καί μωσαϊκων διακοσμήσεως τοίί
μνημείου.
Τοιχογραφίαι, ών 'ίχνη εΙχεν ηδη παρατη-

Fi. c Ρι::3Τ 6 h.Jl ,. 'τ'

1920· 21

κατα το άριστερον

-

το άποκαλυφθεν

-

μέρος

ύπο πελωρίου πτερωτοίί λέοντος, ό όποίος κρα
τεί δια των οδόντων μέγα πολυτελως κεκο-

0.//

Oj,

l2-d-τi ι
=

11
0,5'5"

Είκ.

4.

Πλαξ 'διλόβον παeα8-vl}ον άψίδος.

ρήση ό Millet, διεσώθησαν επί της προ της
άψίδος καμάρας, της αποτελούσης το ανατολι-

σμημένον βιβλίον. Παρα τον λέοντα εικονίζεται

κον σκέλος τοίί σταυροίί. Διακρίνονται επι της
καμάρας ταύτης δύο στρώματα φέροντα τοιχο
γραφίας, ών το δεύτερον - το νεώτερον - δια

σφζει την επ' αυτοϋ .διακόσμησιν λίαν κατε
στραμμένην. Αϋτη συνίστατο εκ συνδεομένων
τετραγώνων και ρόμβων, έντος των όποίων ησαν
εζωγραφημένα πτηνά, κάλαθοι μετα καρπων
κ.λ.π. 'Εν γένει ή διακόσμησις αϋτη ητο πολυ
άνάλογος προς την ψηφιδωτην τοιαύτην, την
ευρισκομένην επι της κάτω επιφανείας τόξων

τινων εν Eski - Djounta '. Άναμφιβόλως και
επι των άλλων τοίχων τοίί μνημείου θα ύπάρ
χωσι λείψανα τοιχογραφιων, τα όποία θέλουσιν
αποκαλυφθεί μετα την άπόξεσιν των τουρκικων
άσβεστωμάτων.
ΤΟ άνω τμημα της άψίδος εκόσμει ψηφι
δωτη παράστασις, κεκαλυμμένη σήμερον κατα
το πλείστον υπ' άσβέστου. Μέρος μόνον της
παραστάσεως ταύτης κατωρθώθη ν' άποξεσθΤί
εξ ο;; εΙναι δυνατον να διακρίνωμεν όπωςδή
ποτε το είκονιζόμενον θέμα.
'Επι τοϋ άποκαλυφθέντος μέρους διακρίνε
ται τμημα μεγάλου κύκλου, καταλαμβάνοντος
το κέντρον της συνθέσεως καί βασταζομένου

, D;ebl - Le Tourneau - Saladin Les monuments
chretiens de Salonique Parjs 1918 Πί\'. Χ Ι.

Είκ.
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Παράρτημα .το;' 'ΑρχαιολοΥΙΚΟ;' Δελτίου

γεροντικη' μορφη μέχρι περίπου τής οσφύος
μετα φωτοστεφάνου, φέρουσα τας χείρας παρ α
την κεφαλην εις σχήμα καταπλήξεως (είκ. β). Ό

λέων μετα τού βιβλίου φαίνεται δτι είκονίζει
ε"ταύθα το σιίμβολον τού Είιαγγελιστού Μάρ
ΚΟ", ή δλη δε παράστασις εΙχε πιθανώτατα ώς
θέμα το δραμα τού ΙΙροφήτου Ίεζεκιήλ, προς
την περιγραφην τού όποίου συμφωνεί σχεδον
πλήρως (Ίεζεκ. Α' 4 κ. έ.). Ό παρ α το" λέοντα
γέρων φαίl'εται δη εΙναι αίιτος δ Ίεζεκιηλ βλέ.
πων το δρα μα (είκ. 7).
Ίδέω' τη,α τής δλης συνθέσεως θα ηδύνατο
ίσως να δώση ή ανάλογος τοιχογραφία τού εν
σπηλαίιρ Ναού τού Παντοκράτορος παρ α την
Ήράκλειαν ε" τη περιοχη τού Λάτμου, δπου

193

1920·21

δλη αίιτού κατασκευη δεικνύει εργον τής πα
λαιο6υζαντινής περιόδου αναγόμενον εις τους
περί τον 6 0ν iΊ 7 0ν πιθανως αίωνα χρό"ους. Και
εΙ,'αι μεν αληllές, δη τα δύο ανάλογα μνημεία
της Κω"στανηνουπόλεως, το Kalellder- HalleDjanli καί το Atik· yIoustaplIa - Djall1i, χρο
νολΟΥοϋσι γενικώς άπο του 90U αίώνος ι, τοϋτο
δμως δε" εμποδίζει να θεωρήσωμΕ\' το μ"η

μείον τής Θεσσαλονίκης παλαιότερον αφ' ού δ

τύπος ούτος άπαντα τόν δον ηδη αίώνα είς τον
μικρον ναισκον παρα την βασιλικην τού Ala·
dja. aila εν Λυκίι:ι '.

J

Σύγχρονον προς το οίκοδόμημα δύ,'αται ίσως
νι. θεωρηθη και το ψηφιδωτόν, αν καί πάς λό·

ElH. 7.

Ό Προ Ίεζεκιηλ έν -ιφ ψηφι'δωτφ

-rijs άψiιSοs.

γος προ τής εντελούς αποκαλύψεως αίιτού εΙ"αι
πρόωρος ακόμη.

\..ομως εχει
" γινη
"α'ξ
και
ναμι ις

.,.

στοιχειω,' εκ της

IJUY·

γενούς παραστάσεως τού δράματος τού Ήσαιου
επίσης δε λείπει καί δ βλέπων το δραμα προ·
φήτης '.
Πάντως περι τής είκονογραφίας τής συνθέ·
σεως ταύτης καί τής τεχνικής αυτής εκτελέσεως
δεν δύναται να γίν!] λεπτομερης λόγος προ τής
πλήρους αποκαλύψεως τού ψηφιδωτοίο, διατη
ρουμένου πιθανώτατα ακεραίου ύπο το εξ ασ6έ
στου έπίχρισμα, το όποίον αλλως δυσκολώτατα
αποκολλάωι ως εκ τής απολιθώσεως σχεδον
αίιτού, συνεπείι:ι τής δια των ρωγμων τής στέ·
γης διεισδύσεως των ύδάτων.
'Ως προς την χρονολογίαν τού οίκοδομήμα.
τος θα ήδυνάμεθα να παρατηρήσωμεν, δη ή
ι
Πίν.

Wiegand MiIIet 111 1: Der Latmos, Berlίn, 1913

1.

Τέλος ως προς το ονομα, το οποίον εφεΡΕ\'
Γι Ν αος κατα τους βυζανηνους χρόνους θα fιδύ.
ναντο ίσως να διαφωτίσωσιν ημάς δύο γράμ
ματα αποκείμενα εν τη Άγιορειτικη Μονη Βα
τοπεδίου '. 'Εκ των γραμμάτων τούτων το μεν
φέρει τη" ύπογραφην τού μητροπολίτου Θ,σ.
σαλονίκης Γρηγορίου καί την χρονολογίαν 14~2
το δε ύπογράφεται ύπο τού μητροπολίτου Με
θοδίου μετα τής χρονολογίας 1453 καί εΙναι
επικυρωτιχον τού πρώτου. τα εγγραφα ταύτα
αναφέρουσι την εν Θεσσαλονίκ!] ϋπαρξιν Ναού
ι MiIlinKen ενθ' <ί.ν. ΠQ6. και σελ. 3:15 EbersoIt·
Thiers Les eglίses de ColIstantinopIe Pari~ 1913 σελ.

94-, 110, 136. 257, 258

κ. έ. οπου όμως τό

KeIender
098 μ. Χ.
t Rott Kieinasiatiscbe J)el1klnaler Leip7.ig 1908
σελ. 318 κ. Ι. είκ. 118.
θεωΡΕίται ώς κτισθFν κατά τό

ι Έδημοσιεuθησαν είς τό :tεριοδικόν της Θεσσαλο
νίκης • Γρηγόριος ό Παλαμάς, Τόμ. Ι (1917) σ. 131 κ.έ.

24
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της ΆΥία; Παρασκεvης, &νήκοντος εΙς την ΆΥ.
Σοφίαν, ό όποίος σ\ιν τφ χρό"φ Εγκαταλειφθείς
καί σχεδον Ιρειπωθεί;, παραχωρείιαι είς ηνα

Ικ ΚασtOρίας ΌδηΥητριανον καί tOύ; υΙούς
του. Άναφέρεται δέ έν τφ πρώτφ τών Υραμ
μάτων, δη ούτοι .ι;φείl.oυσι νiίν κτίζειν καί τΟ
σύνολον tOiί Nαoiί οίκημα καί ΙπιμεJ.είσθίιι
αυτού καί του άΥιάσματος •.
ΠράΥμαη εΙς όΙ.ίΥων βημάτων &πόστασιν Β.
τoiί περί o~ ό λόγος μνημείου ίιπάρχει μικρον
σπήλαιον - &Υίασμα -lll καί σήμερον Ιν με·
Υίσιη ~πoλήψει παραμένον καί παρ' αύτοίς
&κόμη tOίς Τούρκοις, 0\ όποίοι είς τούς παρά
την όπην αντoiί θάμνους &ναρτώσι πολύχρωμα

βΥΖΑΝΤΙΝΗ

ΕΙΚΩΝ

μικρά ράκη

εlναι κατιί τι" α"ω μέρος Ιι εΙκών.

Κα,ά τό α"ω &ριστερόν αχρον παριστάνον
ται Ιπί νεφεΙ.ι',ν τρείς μορφαί: 'ι{ θεοτόχος Ιν
στάσει δεομέ"ης' σφζεται μ,ρος μόνον τoiί προ-

ι 'Εκ τού αυτού :t«QεΧΧληαίου :ταοέλα6ε χαί ίχόμι ο
.1εν εΙς τό Βυζα\'τl\.()\· τμήμα τού μουσείου 'ΑΟΥοστο
λίου τη ύ:τoδεί~ει μου δ Χ. Ν. I~ια\'\'ό:τoυλλoι; χαί Ιτέ·
(Jfl,\' ε[χό,'α "«\·αγία.; άQΙΟΤFQΟΚQατούαης, ώοαίας χαί
iκφQασΤΙΚ<ΙΗάτη; τέχνης. Ή· εΙx(~γ εl,'UΙ ΙΟΥον τού
ιΑ \'δοέου ΚαΟΟ\'ΤΙ\'οϋ, όστις μετά τού '~μμανoυήλ
Τζά,·\·ιι Κω\'οταντί,'Ου Μ:τουνιαλήι :Στυλια\'οϋ Δευάοη
Ί'ζαΥχαοόλοι, ίν μέοει χαί άΗω,' εt,'αΙ ίχ τώ,' ίπιφο.
"ώ,' τεΧ"ιτώ\' της χαλουμέ\'ης Κοητιχης οχολης ί\· το
άΥΙΟΥοαφίιι. Ή είκ(~\' φέοει τή\' ύΠΟΥοοφήν τού τεχνί
του χαί τό ίτος 170~_ "Ιδε περί KOQo\·tI\'Ou ~Ιαυoo
Υ,ά\'\η, Bu~U\·tl\'" τίχ\η χαί Bu~o\·tl\'oi χαλλιτέχ\'αΙ,
Άθη\·uι, 1893 οε).. 162 (όπου θέτει αύτό\' ύποθετιχώς
είς τό τέλος της 17.,ς έκαΤΟ\'ταετηοίδος χαί άΥ\'οεί ά\·
ύπιίQxυ είδηοίς τις βεβαία περί αυτού). Κ. Ιησίου,
Κεφαλλη\'ίας Χοιοτια\'ικαί άοχαιότητες, Άθη\'αι, 1900
σελ. 10 (ά\'ατύ:τωσις έκ της ,'ΑομΟ\'ίαςι Δ' τεύχος).

προς θεραπεία,' διαφόρων &σθε

νειών.

"Αν λά6ωμεν ~π' όψει, δη εΙς την περιοχην
ούδεμιας lx τών Ιντο; της πόλεως έκκλησιώ,',
δσων tOύλάχισlον περιηλθον μέχρις ημών, νπάρ
χει τοιουτον &Υίασμα Οά ~δυνάμεθα 'ίσως νά
ταυτίσωμεν τον Ι,· τοίς ΙΥΥράφοις c1ναφερόμε
νον Ναον της 'ΑΥίας Παρασχευη; πρός το Ιν
ταiίθα πεΡΙΥραφέν μνημείον, το όποίον πράΥ
μα" δεικνύει 'ίχνη Ιρειπώσεως καί έπισxεvών
παλαιοτέρων πιθανώτατα τών Υε"ομέ"ων >.ατά
την εις Τζαμίον μετασχευην αντου.
Α.

ΜΕΤΑ

'ΟλίΥα Ι.επτά προς Ν. τών χωρίων Ν τοματα
KaIJ.Iyιila τη; Κάτω Λι6αθoiίς, Ιντος υ.αιώνος,
κείιαι παρεκκλήσιον tOiί ΆΥ' Βασιλείου. Έν,ός
ι ου ΙΥχαταλελειμμένου τούτου να'ίδίου, iXf\to
μεταξύ α)),.ον Ι εΙκών κατά πλάτος όρθΟΥώνιος
(διασιάσεα,ν 0,91 χΟ 37). Έπί τη; σανίδος εlχε
τεθη λεπιόν στρώμα Υύψου, Ιφ' οί, ό τεχνί,ης
Ιζ'ΟΥράφησε", Ό γύψος οντο; έΎεκα ,ης ίιΥρα
σία; εχει &ποπέσει ποl.l.αχου. 'Ιδίως Ιφθαρμένη

1920.21

!νΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΑΛΑΣΣΟΜΑΧΙΑΣ

σώπου, πολύ χαλης Κρηηχης τέχνης. Δεξιώιε
ρον ό Χριστός, χρατών ηνε<!>Υμένον ΕναΥΥέλιον
χαί ευλΟΥώΥ' τελείως σχεδόν χατεστραμμένος.
"εη δεξιώτερον δ "ΑΥ. ΝιΧόλαος. χατεστραμ
μένος τό πρόσωπον, κρατών δ' ΕίιαΥΥΈλιον χαί
ενλΟΥών.
Ύ πό τό σύμπλεΥμα τουτο χαθ' απαν τό χάιω
μέρος της εlΧόνος είχονίζεται Ιι Ιστόρησις τoiί

ΥεΥο,·ότος δι' δ αϋτη &νετέθη. Ή παρουσία τoiί
ΆΥ. Ν ιχολάου δηλοί δη πρόχειται περί θαΙ.ασ
σίου συμ6ά"τος, πράΥμαll δ' εlχονίζεται σνμ
πλοχη δύο πι.οίων.

Άρισιερά παρίσταιαι πλοίον χατά μηχο;,
εχον συνεσlαλμένον τό ίσιίον χαί φευΥον πιίση
δυνάμει διά τών χωπών πρό; &ριστεράν. Πλη
θος &νδρών ένδοθεν αντoiί, φερό"των Ινδνμα
σίας Ιρυθράς η xυανιiς χαί &σχεπών, πυρ060
λoiίσι πάντες όμαδον διά τών <llομΠΟΥ{ωΥ lων
Ιναντίον έτέρου πρό; τιί δεξιιί πλοίοι', τό όποίον
χαταδιώκει αίιtOύς.

Κατά την πρφραν του πλοίου &νηρ &νέχω"
τάς χείρας δέεται' χατά δέ την πρύμναν, χαθ'
Ιις τό ΙχθρlΧόν πλοίον Ιφoρμ~, ϊσταται &Υερώ
χω; &νηρ Ορθιος. χρατεί δέ χαταχορύφως Ι,· τη
χειρί μαχρότατον χαί εύ{toiι ξίφος Υιιμνόν. Όπι
σθεν τούτου &νηρ Ιν χυανη περι60λη Υοναη
στός περιμένει χαί o~τoς &Υωνιωδώς την σΙΙΥ
μην της προσδολης. Μετά τούς δύο τούτους

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 14:20:29 EET - 44.211.79.30

Παράρτημα το; ΆρχαιολΟΥΙΚΟ" Δολτ(ον

άρχηγους της άμύνης επονται άλλοι κρατoiίντες
έ'τερα άμυντικα Οπλα.
IΙέραν της πρΙΡρας tOiί πλοίου άριστερώτατα
εντος των κυμάτων (τα δποία παρίστανται δια
συνεχων βαθυκυάνων σπειρομαιάνδρων), μορφτ,
έρυθροχίτων, γυνή, ώς δύναταί τις να iιπoθέση
εκ τoiί άγενείου προσώπου και της μακράς κό.
μης, πεσoiίσα εκ τoiί πλοίου κoλυμβ~ κα; άνα
τείνουσα τας χείρας άμφοτέρας ίκετεύει εν εν.
τρόμιρ μορφη. 'Ετέρα δέ γυνη εν τη φoβερ~
στιγμη της άρχομένης ηδη πάλης εχει ζητήσει

επ' 'ίσης εν τοίς κύμασι καταφύγιον, δραξαμένη
δέ σανίδος ρίπτεται εΙς το πέλαγος και κoλυμβ~
παρα την πρύμναν tOiί πλοίου, πειρωμένη να
άπομακρυνθη προς την άντίθετον διεύθυνσιν '.
Δεξια tOiί περιγραφέντος παρίσταται εφορ
μων, μέγα και πολύκωπον, το άντίπαλον πλοίον,
εχον επ' 'ίσης συνεσταλμένον το Ιστίον. ΤΟ κατά.
στρωμα εΙναι άσφυκτικως πληρες άνδρων φε
ρόντων ερυθρας και κυανάς περιβολάς, επι δέ
τι;ιν κεφαλων κίτρινα σαιιΙκ,α μετ' ερυθρoiί θυ·
σάνου εν τη κορυφη. Πάντες δμoiί πυρoβoλoiίσι
κατα τoiί προηγουμένως περιγραφέντος πλοίου.
Κατα δέ την πρψραν και δη επ' αυτoiί tOiί

1920-21
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προβόλου Ιστoiί εχουσι συyκεντρωθij έξα, των
άνδρων τούτων, ών εΙς φέρει εν τη χειρι ύψω.
μένην γυμνην πελωρίαν κυιιτη" σπάθην. Έτε
ροι προτείνουσι κοντάeια χατα τών ύπερασπι.
ζομένων τιιν πρύμναν τoiί διωκομένου πλοίου,
εφ' ου φαίνεται δτι εχουσι ρίψει και σχοινίον,
δπερ δι' άρπάγης πρoσεκoλl.ήθη επ' αυτoiί.

Είς δέ των άνδρων τούτων εκτείνας τας χεfρας

και δραξάμενος των θωρακίων τoiί φεύγοντος
πλοίου, ΕtOιμα'ζεται να εlσβάλη εντος τούτου.
·Οπισθεν τη; όμάδος των εξ επιτιθεμένων άν.

δρων σπεύδει προς την πάλην και γιγαντώδης
αlθίωψ μετα πελωρίας κεφαλης, κρατων εν τη
χειρι κοντάριον.

Προφανως λοιπον οΙ άνδρες οί'ΤΟΙ Ετοιμά.
ζονται να εκτελέσωσιν εΙσπήδησ,,,ι κωλυόμενοι
προς τoiίτo ύπο των άνtlπάλων, γιν προεξάρχει
ό κρατων το μακρον ευθiι ξίφος.
'Αμφότερα τα πλοία φέρουσι κατα τας πρύ.
μνας θωράκια ενθεν και ενθεν. Μεταξυ των θω·
ρακίων εν τη πρύμνη τoiί επιτιθεμένου πλοίου
διαφαίνεται ί] μορφη ά"δρος σαρικιοφόρου,
οστις μη μεlέχων της συμπλοκης φαίνεται πά

σαν την προσοχην στρέφων εΙς το να κυβερν~
το πλοίον.

χαΟαοισμού, υ:τέδειξε δέ μοι ταύτην δ χ. rιu.ννόποuλ·
λος μετά την μεταφοοάν της εΙχό\'ος εΙς 'Αογοοτόλιον

Ή παράστασις σΙΡζεται εν καλη καταστάσει
και εΙναι ευδιάκριτος. Μόνον το μείζον πλοίον,
το εφορμων, εΙναι όλίγον βεβλαμμένον κατα
την πρύμναν και το Ιστίον.

άνΟοωπίνη εΙναι χαί ίτέοα ης χιτοίνη οΙονεί ποοτοιιή
υπέο την ποψοαν τoiί πλοίου Ιντός ιών κυμάτων, ίσως
όμως ε1ναι χαι άπλή χηλίς τού χοωοτηοος.

• Ανω δεξια της εlκόνος σ~)ζεται τέλος ή επι·
γραφη ;\τι~ επεξήγει το συμβάν, κολοβη δυσ·
τυχως, διότι δ γύψος εχει άποτριβη. ΤΟ σφ-

ι την μοοφήν ταυτην δέν εΙχον ΙΥώ ποοοέξει κατά

την ποώτην έξέταοιν της εΙχό\'ο; ί\'εχα τού άτελους

καί τον πληοέοτεοον αuτης χαΟαοιομόν.

Μοοφή ίσως
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Παράρτημα το; 'Αρχαιολογικού Δελτίov

ζόμενον δμως μέρος άναγινώσκεται καλως, ον
γεγραμμένον (εξαιρέσει της χρονολογίας) δια
μικρογραμμάτου γραφης κανονικης χρώματι
ύποχρύσψ:
ΑΧΚΗ '. Άπεοταλμέ\'ος ό Κς Αλέξω'δρος Δεoρ'ζ~

- ε.τα ~ι\'ώ\' άλ~ω\' άtιπαδόρος. Είς πόλλψ' Κερκυραν
- .. . Εις το\'ηοl λεγομε"ο" Βαρ n .. - υπ\'ωσαι ...
ΤΗ

λεί -

-

--

[ΜΗσα.

Καί περι μεν της επιγραφης άμέσως κατωτέρω,
ν;;,· δ' ολίγα τινα ετι περι της παραστάσεως.
Προφανως ενταϋθα εχομεν την άπεικόνιση'
ναυμαχίας πειρατικης, εν Ώ χριστιανοί μεν καί
δη "Ελληνες Κεφαλλη\'ες, τουλάχιστον εν μέρει,

είναι ΟΙ αμυνόμενοι. πειραταί δε της Άφρικης
Άλγερίνοι ΟΙ επιτιθέμενοι. τα κίτρινα σαρίκια
μετα τοϋ ερυθροϋ θυσάνου, ό οπλισμος των
επιβαινόντων τοίι πλοίου άνδρών (χυρται σπά
θαι) ετι δε και ή παρουσία τοϋ ΑΙθίοπος δη.
λοϋσιν δτι πρόκειται- περί των Άλγερίνων πει
ρατών οίτινες κατα την εποχην τοίί συμβάντο;
(ΑΧ Κ Η
1628) και πoλiι υστερον κατόπιν μέ

=

χρι τοϋ Ηιου αιωνος ελυμαίνοντο την Μεσόγειον.

'Ως προς δε το είδος και το ο\'ομα των εΙκο
νιζομένων πλοίων , άμφότερα, καίωι το πειρα
τικον είναι πoλiι μεγαλύτερον τοϋ έτέρου, άνή
κουσιν εις τον τύπον της γαλέρας η γαλιότας
(ητις μικροτέρα ουσα της γαλέρας εφερεν ολι
γωτέρας κώπας). ΕΙδικώτερον ονομάζονται Φοϋ
στες 2, άλλα καθόλου εν τη άπεικονίσει αύτο>ν
παρατηροϋνται πολλαι άσάφειαι και παραλεί
ψεις. Έν έλαιoyραφί~ τινί είκονιζούση την Εν
Ναυπάκτψ ναυμαχίαν (πολεμηθείσαν τφ 1(71),
άποκειμένη δ' εν τη συlJ,ογη της Χριστιανικης
Έτα~ρείας εν τφ 'Εθνικφ Μουσείψ' εικονίζον
ται πλοία δμοια τφ ήμετέρψ μικροτέρφ ιδίως,

ι "Οτε άνέγνα/ν κατα πρώτο" τήν έπιγραφην έπί τό·
που ελάχιστο" μέρος τοίί πρ(~τoυ γράμματος ελειπε
καΙ ή όλη ΧΡΟ\'ολογία ά\'εγινώσκετο άσφαλώς. Νϋν καί
αύτη έκολο6ι;lθη καί γενικώς ή όλη έπιγραφη άπετρίβη
περισσότερον_
~ την ίδιαιτέραν ταύτην όνομασίαν καί καθορισμόν
του είδους τώ\' πλοίων όφείλω είς την εύγε\.η προθυ
μίαν του καθηγητου κ. Κ. Ράδου.
3 Καί ή είκ~)\' αϋτη έκ Κεφαλλψ·ίας εχει τιΊν προέ
λευσιν άνήκουσα άλλοτε είς τήν συλλογήν Χαραλ. Γεν·

\'ατά (περί ης 'ίδε RienIann, RecbercIIes κλπ., Τσιτσέ

λην Κεφαλ. Σύμμικτα,

1, Άοη\,αι. 190! σελ. 72, τόν
αύτόν έ" Μούσαις Ιακύ\'θου Γ' 1· J5 Φε6ρ. 1897). ΕΙς
t11\' \'αυμαχίαν της Ναυπάκτου έπολέμησαν, ώς Υ"ω
στό" κηί Κεφαλληνες καπετάνοι μέ τάς γαλi:ρας τω\',
όπόθΕ\' έξηγείται ή προέλευσις της είκόνος έκείνης,

άφ' ου άλλως εχομεν καί ετερο" μνημείο" άνατεθέν

έπί τη έκβάσει της ναυμαχίας έκείνης, είκόνα δηλ. της

Θεοτόκου μετά Λατινικης έπιγραφής, άφιέρωμα Σε6α
στια"οίί Βενιέρη, έν τ~) να~) της Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου έ\, Σάμη.

1920·21

μεταξiι παντοειδω\' αλλω\' τύπων σκαφων:Ωσαύ
τως αΙ περιβολαι των αιχμαλώτων πληρωμάτων
προσομοιάζουσι ταίς των ήμετέρων Άλγερίl'ω,'.
Γεννάται ετι και το εϋλογον έρώτημα αν το
προσβαλλόμενον πλοίον είναι πολεμικο" η εμ
πορικό\', διότι εκ τοϋ σχήματος τούτου δεν λύε
ται το ζήτημα. Δεν φαίνεται δμως δτι πρόκει
ται περι πολεμικοϋ. Ό πλήρης οπλισμος των
άμυνομε-'ων υπηρχε τότε και εις τα εμπορικα
πλοία δια τον φόβον των πειρατων. Έκ της
επιγραφης δεν συ\'άγεταί τι το άσφαλές, άλλ'
επειδη το πλοίον άμύ,'εται, είναι σχεδόν βέ
βαιον σΗ πρόκειται περι έμποριχοϋ τοιούτου,
διότι άλλως ΟΙ πειραται θα το άπέφευγον, οίτι
νες τα έμπορικα πλοία έδίωκον και έλήστευον.
'Ως προς τη\' επιγραφη,· δε σημειούμεθα τα
άκόλουθα: Αυτη ήρμήν,υε τη\' αΙτίαν της α\'α
θέσεως και άρχεται δια της αναγραφης της χρο
νολογίας, σωθείσης είιτυχως, ωστε γινώσκομε,'
δτι το σιψβ«,· εγένετο κατα το ετος 1628. Ό
νοϋς εί\'αι ό άκόλουθο;: Ό Άλέξ«νδρος Δεορ ...
άπεστάλη κατα το ετο; 1628 εΙς Κέρκυραν, άλλα
κατα τον πλοϋν συ\'έβη αύτφ ή εΙκονιζομέ\'η
επίθεσις, συνέβη δ' αύτφ πιθανώτατα παρα το
νησι το λεγόμενον Βαρ ...
'Ως προς το ονομα Δεορ ... παρατηροϋμεν
δτι των \'ϋν ζώντων Κεφαλλήνων (ών τα επώ
νυμα α\'αγράφει ό Μηλιαράκις εν Γεωγραφί~
Κεφαλληνίας σελ. 112 εξ.) ουδεν επώνυμον άρ
χίζει δια των γραμμάτων τούτων. Έγκατεστάθη
δμως ποτε εις Κεφαλληνίαν ή οικογένεια Lιεόρ
τζη, δτε ε\'εκα της Λατινικης κατακτήσεως της
νήσου πολλαι 'lταλικαι οΙκογένειαι μετηνάστευ
σαν εις Κεφαλληνίαν. (Πρβλ: Φερεντίνοι εκ
Φλωρε\'τίας, Δεσαλέρνοι, Μομφερρατοι, Βολ
τέρρα κλπ. εκ των όμωνύμων πόλεων). Mεταξiι
τούτων καταλέγονται και ΟΙ Δεόρτζη εκ της 'Ιτα·
λικης πόλεως Di Orgi '. Ά \'αφέρεται μάλιστα
ό Νικόλαος Δεόρτζης ως αποσταλεις τφ 1627,
εν δηλ. ετος προ της χρονολογίας της ;lμετέρας
έπιγραφης είς ~Eνετίαν μετα δύο αλλων, rίνα
διαπραγματευθη προς την Ένετικην Γερουσία\'
διοικητικάς τινας μεταρρυθμίσ~ις ("Ι δε Λοβέρ
δον ε. ά. σελ. 137). "Ωστε i)to επίσημος οικογέ
νεια ή των Δεόρτζη κατα τα ετη εκείνα, 1627 - 8
και πιθανώτατα δημόσιόν τι λειτούργημα δηλοί
και ενταϋθα ή πρώτη λέξις της επιγραφης ,άπε
σταλμένος •.

ι "'Ιδε Ίωά\'\'ου Λοβέρδου Κωστή, 'Ιστορία Κεφαλ
ληνίας, μετάφρασις έκ τοίί 'Ιταλικού ύπο Π. Γρατσιά

του, Κεφαλληνία, 1888 σελ. 104 - 5. Πρβλ. καί Τσιτσέ·
λψ' Σύμμικτα, σελ. 780, Ε\'θα τήν οίκογΡ.νειαν Δεόρτζη
δέν σημειοί διά ·ί., θεωρεί άρα μή έκλιποίίσαν ετι έκ
της νήσου_
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Παράρτημα το; ΆρχαιολΟΥικού Δελτ!ου 1920 - 21
Κατα την επιγραφην και συμφώνως πρσς
τανωιέρω ό Άλέξανδρος Δεόρτ[τζης] ήτο απε
σταλμένος μετά; τινων άλλων dμπαδόρος. την
λέξιν ταύτην εν ο\ιδενι γλωσσαρίrρ ουτε άλλrρ
βοηθήματι ,]δυνήθην να εϋρω. Βε6αίως ομως
εΙναι ναυτικη λέξις παραγομένη εκ τού αμπάρι
(=κύτος). Πρ6λ. όμοίους σχηματισμους μίνα
(μεταλλείον) - μιναδόρος, στοι6άζω-στοι6αδό
ρος (οϋτω καλουσιν εν Kεφαλληνί~ τους απο
θηκεύοντας εν βαρελίοις την σταφίδα), τζόγος,
τζογάρω - τζογαδόρος (= παίκτης) κλπ. Ό αμ
παδόρος λοιπσν θα εχη σχέσιν πρσς τσ αμπάρι,
εμαθον δέ και παρα ναυτικών, οτι σημαίνει πράγ
ματι τσ ναυτικσν αξίωμα τού αποθηκαρίου 1.
Μετα "ιν λέξιν αμπαδόρος φαίνεται ΟΤΙ ήτο
τελεία εν τϋ επιγραφϋ, ής φαίνεται ίχνος, η δέ
επομένη φράσις αρχίζει δια κεφαλαίου γράμ.
ματος (ΕΙς πόλλην κλπ.). Έπ' ίσης τελεία θα
ήτο καί κατωτέρω, διότι δια κεφαλαίου γράμ.
ματος άρχεται και η επομένη φράσις, Είς τσ
νησι κλπ.
Περι του νησίου τούτου Βαρ ... (σφζεται
και τσ άνω μέρος του τετάρτου γράμματος, δ
ασφαλώ;). είμεθα βέ6αιοι οτι πρόκειται περι
τού νησιδίου Βαρδ'dvο,.
τσ νησίδιον τούτο κείται πρσ της Κεφαλλη.

νίας κατα την είσοδον του ευρέος κόλπου Λι
6αδίου. Ώνομάσθη δ' οϋτω (Guardiano) υπσ
τών Ένετών δια τσ επίκαιρον της θέσεως ως
πρσς τσν λιμένα η δια την επ' αιηού εγκατά
στασιν φρουράς. Π ιθανώτατα η μάλλον ασφα
λώς τσ νησίδιον εΙναι {] Λητί!>α η Λιθία τών
Άρχαίων, ης μνημονεύει ό Πλίνιος, (4, 12,55),
Ilv καί τινες ημφεσ6ήτησαν τούτο '.
Παρα τουτο λοιπσν τσ νησίδιον φαίνεται οτι
οΙ πειραται επέπεσον κατι, τού διερχομένου
πλοίου και εγένετο η μάχη '.

ι Παρά dιι Cange απαντq. ή λέξις αμπασαδόρος
άλλ' είναι κατ' έμέ όλως άπίθω'Ο" ΟΤΙ ό τεΧ"ίτης έχ
λάθους συ\'έκοψε τήν συλλαβή,· σα. Βεβαίως ή λέξις

άrπασαδόρ~ς (amb~ssad~ur) αργόζει ~άnιστ«; ε~ς τό
"οημα τ~ς επιγραφ,ης ,και εΙς ~α ί;ε~θ~"τ~ περι, Ν ικο

λάου Δεορτζη κατα το 16~7, αλλ εδω δεν προκειται
περί έπιγραφης έν λίθφ, οπου τό σφάλμα εΙ,'αι δυσ
διόρθωτον. Ό τεχ,·ίτης. λοιπό\' θά ήδίι\'ατο "ά διορ·
Ο(ί)οη εύκόλως τήν λέξιν αμπαδόρος είς άμπασαδόρος
άπαλείφω\' τό χρώμα.
2

''Ιδε

Bursia11, Geogr. ,'011 GriecIIe111a11d,

τ.

2,

σε"

Πρ6λ. καί Μηλ.αράκl\·, Γεωγρ. Κεφαλ. 225·6. Ό
Τσιτσέλης βεβαιοί οτι ηκουσε τό αρχαίο,' Ο"ομα του
\'ησιδίου είς τό στόμα τού λαοϋ όλίγο\' τι :ταρεφθαρ
μέ\'Ον (Παρνασσοϋ 1, 1887 σελ. 679).
S Τυχαίως μοί διηγ{ιθη τις οτι έ" τφ βυθφ της θα
),άσσης, ητις κατά τά μέρη έκείνα εΙ"αι αβαΟής, διέ
κρινε\' αθρόα λείψα"α "αυαγίου καί σωρό" σφαιρώ,'
στρογγύ),ω\" διά τι"ος είδικού φακοϋ ον εχουσι\, ΟΙ
\'αυτικοί.

378.

197

τα υπόλοιπα μέρη της επιγραφης εΙναι τό.
σον ελλιπη ωστε ουδέν ετερον δύνανται να
προσθέσωσιν είς το δλον.

'Ολίγων ετι λέξεων χρήζει ό περίεργος τρό
πος καθ' ον ό τεχνίτης παρέστησε την θάλασ.
σαν έν τϋ προκειμένη περιστάσει. Εις τα σύγ.
χρονα τϋ εΙκόνι ζrργραφικα εργα ή θάλασσα
παρίσταται η δια χρώματος απλού και ακε·
ραίου, είτε δίδονται αποχρώσεις δια φθοράς
τών χρωμάτων, ε'ίτε και μένει εντελώς αδήλω
τος η θάλασσα. Και τους τρεϊς τρόπους εύρον
εΙς τα ζrργραφικα εργα τού 17°" και 180" αιώ
νος, οΙ δε τεχνίται παρέστησαν την θάλασσαν
μάλλον η ήττον κατα φύσιν, αναλόγως της ιδίας
αυτου δεξιότητος εκαστος. Έν τϋ παρούση ομως
περιπτώσει ό τεχνίτης μετεχειρίσθη ολως ασυ
νήθη τρόπον, συμπεσων παραδόξως πρσς τσν
τρόπον εργασίας τεχνιτών αφισταμένων αυτού
χιλιετηρίδας ολας, τεχνιτών της προϊστορικης
εποχης του παλαιοτέρου χαλκού αιώνος. την
θάλασσαν παρέστησε δια χρώματος βαθέος κυα
νού, επέγραψε δ' εις τσ στρώμα τουτο δια λευ
κου χρώματος σπείρας εκ λεπτών γραμμών πολ·
λών όμού. ΑΙ σπείραι αύται συνέχονται μεταξύ
των άλλ' ούχΙ κανονικώς πάντοτε, δι' έφαπτομέ
νων. ΚαΙ αύταί δ' αί σπείραι δεν εΙναι παντα
χού κανονικαί. Άλλαχου αΙ δέσμαι τών γραμ·
μών καμπυλούνται και ελίσσονται, χωρις 1'α
αποτεληται κανονικη σπεϊρα.
Παράδοξον όμοιότητα παρουσια'ζει ό τρόπος
ούτος της παραστάσεως της θαλάσσης πρσς τσν
εγχάρακτον διάκοσμον τών τηγανοειδών σκευών
της Σύρου τών ανακαλυφθέντων πρσ 2δετίας
περίπου καΙ ανηκόντων εΙς την Κυκλαδικην
εποχήν. τα σκεύη ταυτα φέρουσιν εγχαράκτους
σπείρας είτε κύκλους όμοκέντρους ήνωμένους
δι' εφαπτομένων. Και ενταυθα δέ, εις μερικα
τών σκευών ό τεχνίτης ηθέλησε δια τού τρόπου
τούτου να δηλώσn την θάλασσαν, διότι πολλα
σκειίη μεταξυ τών σπειρών φέρουσι πλοίον και
Ιχθύν ι.

Όμοιότητα πρσς τα σκεύη της Σύρου και
κατα δεύτερον λόγον πρσς την ημετέραν εΙκόνα

εχει καΙ ό διάκοσμος της στέγης του μικρου
δωματίου του εν Όρχομενί!> θολωτού τάφου
("Ι δε Scl1liell1ann OrcllOtl1enos πίν. 1 και 2).
Άλλ' ενταυθα βε6αίως δέν πρόκειται περι θα.
λάσσιις, ως περι ταύτης πρόκειται ασφαλώς εΙς
τα σκεύη της Σύροι-, ,jς την παράστασιν υπο.

ι Εύρέθησα" περί τά 32 τοιαύτα σκεύη ω\' τα 7 φέ
ρουσ. πλοίον. Ίδε Χ. Τσο"νταν, Άρχ. Έφημ. 1899
σε"- 86 έξ .•Απεικό\'ιση' ίδε προχείρως καί έ" Κα6βα
δί(~ ΠροϊστοΡική ΆρχαιολΟΥίq., σε),. 390.
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δηλοί και Ο επίτηδες χαρασσόμενος ίχθύς '. ΤΟ
σύμπλεγμα τούτο τών σπειρών εγένεω πλέον
κοσμηματικος τύπος οικειότατος τη Μυκηνα'ίκη
τέχνη·
~Aπίθανoν εΙναι να ύπoθέσn τις δη ό τεχνί.
της της εικόνος εΙδε και έμιμήθη αλλοθεν τΟν
τρόπον της παραστάσεως της θαλάσσης. Μάλ
λον πρέπει να δεχθώμεν δτι ή έπίδρασις της
πέριξ φύσεως, ενεργούσης πάντοτε ομοιομόρ
φως και σταθερώς επι την ψυχην τού τεχνίτου
προξενεί την αναπαράστασιν όμοίων καλλιτε
χνικών εκδηλώσεων και ομοίων τύπων εν τη
τέχνη·
Οϋτω εις φυσικος κοχλίας π. χ. η όφις περι
έαυτον είλιγμένος ήδύνατο να γεννήση είς δύο
τεχνίτας ανεξαρτήτως απ' αλλήλων έργαζομέ
νουςκαι κατα αφεστώσας εποχας την ιδέαν μιάς
σπείρας. Έν τφ Έθνικφ Μουσείφ ύπάρχουσιν
αΥγεία εξ Άμερικης προερχόμενα, ών Ο διάκο
σμος παρουσια'ζει μεγίστην όμοιότητα προς τον
τών νεολιθικών αγγείων της Θεσσαλίας.
την έν τη προκειμένη περιστάσει παρά στα
σιν της θαλάσσης δυνάμεθα να έννοήσωμεν
πώς ήτο δυνατον να συλλά6η Ο τεχνίτης έξ αυ
τού τού κυματισμoiί της θαλάσσης. ·Οστις εΙδέ
ποτε κiίμα ταχυ θραυόμενον ορμητικον επι της
λείας αμμου τoiί αίγιαλoiί, θα αναπολήση δτι ή
άφρώδης τού κύματος κορυφη έλίσσεται περι
έαυτην ώς σπείρα και συντρίβεται. ΤΟ αύτο
συμ6αίνει όσάκις τα κύματα ρήγl'υνται και έν
άνoικτ~ πελάγει, αν και είς μικρότεΡΟΥ βαθ
μόνο ΤΟ τoιoiίτoν φαινόμενον ήδύνατο να γεν
νήση εις τον τεχνίτην την ιδέαν δπως παρα
στήση την κυματώδη θάλασσαν δια συνεχών
σπειρών συνδεδεμένων δι' έφαπτομένων, ήμι
φύσικώς και ήμι - κοσμηματικώς.

Τέλος γενικώς ώς προς τας πειρατικας προσ
60λι;ς σημειωτέον δτι ή Κεφαλληνία δια την
θέσιν και τΟ πολυσχιδrς τών παραλίων ύπέστη
. τι; πάνδεινα ύπο της πειρατείας. Πολλαι τοπω
νυμίαι εσχον την άρχήν έκ τών πειρατικών έπι-

ι Ή παράστασις της Ο({λάσσης καΟ' όλου έν τη άρ·

χαιότητι Οά άποτεΗση εό θέμα ίδιαιτέρας ήμώ\' μελέ·
της. δό\'τος εί",ενώς τή\' πρώτην κατεύΟυ\'οιν τoiί έν
τφ ~Ioυσείφ έφόρου κ. Γ. Οίκο\'όμου. Τούτο ,ιόνο\'
(Jι1μειούμεθα έ\'ταίίθα, οτί ή παρουσία ίχθύος ;τρός ύ:το
Μιλωσιν ύδατος έν γένει, ά.νε~υ.ρτήτως τού άν τούτο
παρίσταται τελειότερο\' η άτελέστερο\', άποτελεί σχε
:\όν κανό\'α καθ' ολας τός περιόδους της τέχνης. Ό
ίχθύ; εύρίσκεται εΙς τό εργα της παλαιάς χαλκης έπο
Ζίις, έξακολουθεί ύστερο\' καθ' δλας τός περιόδους μέ
χρι της Ρωμαϊκης \'ό συμ60λίζll τό ύδωρ, ζφγραφεί
ται δ' ί\'α δηλώσn καλύτερον τή\' θάλασσαν και εΙς
Βι,ζαντινός είχό\'«ς τού 180υ αΙώνος.

1920·21

δρομών t, παραδόσεων δε περι τών έπιδρομών
τούτων βρίθει ή νησος κ"ι χωρία όλόκληρα
ήρημώθησαν η έγκατελείφθησαν. "Εν τούτων,
• Άγιον Στέφανον, αναφέρει ο Τσιτσέλης έν τη
Κατωγη· έν δε τη Άνωγfί αναφέρει δύο «πό
λεις» ώς ύπο τών πειρατών καταστραφείσας ή
παράδοσις '. ΕΙναι δύο παράκτιοι θέσεις, τoiί
Ά γίου Γεωργίου καί της Κερασιάς.
Μόλις ήγγέλλετο πειρατικη έπιδρομη οί κά
τσικοι καταλείποντες τα πάντα κατέφευγον είς
τα φρούρια, δπου ύπηρχον, η είς δυσπροσίτους
έρημίας. Δια τον λόγον δτι δεν εΙχον καταφύ
γιον επασχον τυ. πάνδεινα ύπο τών πειρατ!ίιν
οΙ κάτοικοι της έπαρχίας Έρίσσου, δι' δ έζήτη
σαν παρα της 'Ενετικης Γερουσίας δπως έπι
τραπη ή κτίσις φρουρίου, οfJτω δ' έκτίσθη τΟ
κάστρον της "Άσσου.
Κατα τας πειρατικας έπιδρομας ώς όδηγοι
έχρησίμευον έντόπιοί τινες έλεεινοί, διότι ΤΟι
αiίτα καθάρματα δεν λείπουν απο πάσαν κοι
νωνίαν πάσης έποχης. ΟύτΟΙ ώδήγουν τους απο
6ι6αζομένους ληστας πανταχoiί δπου ύπηρχε
καλη λεία. Συνέ6αινεν δμως ένίοτε και τΟ έξης:
Γενναίοι δηλα δη Κεφαλληνες ειτε και ξένοι
καπετάνοι τυχαίως η έπίτηδες ναυλoχoiίντες
κατα τους όρμίσκους τών παραλίων, μόλις ήγ
γέλλετο ή έμφάνισις σκάφους πειρατικoiί ανή
γοντο είς τΟ πέλαγος και ειτε ετρεπον εις φυ
γην ειτε πολλάκις προφθάνοντες εξωλόθρευον
τους μυσαρους αρπαγας κουρσάρους.
Έσώθησαν και γραπτα μνημεια τοιούτων
συμ6άντων της έποχης της πειρατείας. Δύο τών
σημειωμάτων τούτων, έξαχθέντα έκ τoiί παλαιο
τέρου κώδικος τoiί ναoiί Εύαγγελιστρίας της
Πεσσάδας έδημοσίευσεν Ο Τσιτσέλης (Σύμμικτα
σελ. 313 - .t). ΤΟ πρώτον φέρει χρονολογίαν
κατα ενα σχεδόν αιώνα μεταγενεστέραν της έν
τη ήμετέριι. έπιγραφη: «1727 'Ιουνίου 18 ...
(]λθε μία γαλιότα Μπαρμπαρέζικη... εις τΟ
μοναστήρι τών Σισίων ... 'Επήρανε πράγμα
απειρον, έγύμνωσαν τήν άγίαν εικόνα καί έπή
ραν τΟ ασημι, μα την εικόνα δεν την ε6λαψαν
τίποτε. Ήτο Ραιζης Ο κατηραμένος Ο Στρα60
σπiίρoς ό Άρνιγάδος απο τΟ Ληξoiίρι».
Το ετερον σημείωμα κρίνομεν καλον να ανα-

ι "Ίδε ΊΌιτσέλφ'l Σύμμικτα σελ.

,

912.

Ό λαός καλεί τοίις πειρατάς Άλιτζερίνου; (Άλγε

ρία) καί λΙπαρμπαρΕζους (Βερ6ερία)' νiί\' δ' ετι i) χει
ρίστη κατάρα μεταξύ τών γυναικώ\' έ\' τοίς χωρίοις
εΙναι -στή\' )Ιπαρμπαριά νό καταντήση;~1 διότι τών

αίχμαλωτιζομέ\'ων γιιναικών ή τύχη Υ}\' μάλιστα φρι
κώδης, Διό τoiίτo έν τη είκόνι βλέπομεν τούς άνδρας
,ιαχομέ\'ους, άΗό τάς γυ\αίκαζ ριπτομένας εΙς τή\' θά·
),ασσαν, διότι ό πνιγμός ητο προτιμότερο; τ/ς αίχμα
λωσίας παρά τώ\' θαλασσίων έκεί\'ω\' δαιμόνω\'.
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δημοσιεύσω μεν όλόκληρον ώς την αρίοτην πα·
ραστατικην περιγραφην πειρατικης συμπλοκης,
οία και εν τΩ προκειμένη είκόγι είκονίζεται: 1

«1731. Εις τας 11 Ιουλίου ημέρα Κυριακη
ευρισκόμενος " ευγενικος και γενναίος καί θαυ·
μαστος και ανδρειωμένος ψυχη τε και οώματι
σινιορ μαντζόρος δνόματι σ. Μάρκος Πλατηκά.
δης(;)' ευρισκόμενος εις τον "Αγιον Γεώργιον
εις τη Σκάλα αποταποβραδις του συμβάντος,
όπού έσυνιρόφευσε πέντε εξ καικια και τ/ι εφερε
πέραθε, απάνου στο ξημέρωμα ενα Κορφιάτικο
εσηκώθη δια τους Κορφους και φθάνοντας εις
τον κάβο του Κάστρου εβλεπε δύο άρμα τω μένα
και εκατεβαίνανε και εiιθiις έγύρισε και εδωκε
λόγο" είς εκείνο\' να τον άκολουθl\σουνε, ετσι
δέν εφθασαν να ετοιμασθούν και εφθασαν και
οι δύο Τούρκικες γαλιότες φοβερές, ώς Ενα μίλι
περιοσότερο τες αφησε και επηραν δια να τους
πάρη τα σοβράνα να μην εχουν τον τόπο της
στερηάς και ετσι ωρμησε κατεπάνω τους με
φωνές και αλαλαγμο τόσο το ανδρείο του στρά.

τευμα, όποϋ 11tav μία γαλιότα ώαι):\' και fiiJ\a
μικρα καικια όπού ακολουθουσαν και φθάνον.
τας μια Θεού βοηθούντος σύμψυχα τα επνιξε
και δεν εγλύτωσε κανείς, μόνο τους εμαγγέλεψε
εΙς το πέλαγος ώς τον πάλαι Φαραι;' και ετσι
αφηοε δέκα σκλαβούνους σε δαύτα και ι:lρμησε
και κατα της αλλης ώς εμάθαμε. "Εβγαλε και
έκολατσίσανε και επιανΕ μια βολ(ι και ετσι λέ.
γει, παιδια και άδέλφια σήμερα εγεννηθήκαμε
και σήμερα θα πεθάνουμε και ποΗοι όποϋ εκυ.
ι Έδημοσιεύθη το πρώτο" είς τα. Σύμμικτα τού Τσι·
τσέλη, βιβλίο" ήδη μη προσιτό\' είς πάντας καί δυσεύ

ρετο\', δι' Ο έκρίθη άναγκαίο\' νά άναδημοοιειιθη έν
ταϋθα.
~ 'Ίσως γραπτέο" ΠλατυΥ.(ίρδης.

γΠΗΡΕΣIΑΚΑΙ
ΕΦΟΡΕΙΑΣ

τάζω'ε είπανε στι σαν αερας εχύθη η γαλιοτα
και έκαταπλάκωσε την αλλην. 'Έτσι έπροσκύ
νησε την Παναγία όποίι εΙναι άντικρυ τών Σι
σίων και ελεγε Παναγία μου, άγιουτάρισέ μας
σήμερα να κανουμε την εκδίκησι εις τους αθέους
τους αγαΡψ'ους όποϋ εκάμαν εις το μοναστηρι
σου. Και φθάνοντάς την μισοκάναλα Σκινάρι
και Σίσια τους εδωκε τον πόλεμο και επολέμα
με δαύτους ώς ώρας τέσσαρας και με την βοή.
θειαν τοϋ Θεού και της Παναγίας αφάνισε και
αυτην κατα κράτος δια πυρος και μαχαίρας
μαγγελεύοντας και αυτους σλους πάρεξ €να
παιδι όπου εκράτησε».
τη άληθείι.ι εχων τις ίιπ' όψιν την άπλοϊκην
αυτην περιγραφην και άποβλέπων εις το σχε.
δίασμα της εικόνος, νομίζει στι βλέπει και
άκούει πρό αύτοίι φωνας και επικλήσεις, παρο·
τρύνσεις και βλαοφημίας τών αlJ.ηλοσυγκρουο.
μένων, προοπαθούντας τους μεν να προσκολ.
ληθώσιν είς το πλοίον τών δέ, έκκενοίιντας τα
τρομπόνια των κατ αλλήλων απο εγγυτάτης
αποστάσεως, συνωθουμένους εις τα ακρα τών
καταστρωμάτων και πλήσσοντας &JJ.ήλους με
τα ναύμαχα δόρατα και τα πελώριά των ξίφη!

Τοιαύτης λοιπον φύσεως συμπλοκην ίστορεί
και το οχεδίαομα της ημετέρας εΙκόνος. Δυστυ
χώς η καταστροφη της επιγραφης δεν επέτρεψε
να γνωρίοωμεν λεπτομερώς το ουμ6αν και την
εκβασιν της μάχης, περι ;j; τοσοϋτον μόνον
συμπεραίνομεν, στι εσώθη ό άναθέτης. Άλλα
και τοιαύτη ο{ισα ή είκα/ν διδάσκει ποiJ\α πράγ
ματα ήμάς και παρουσιάζει εν άπο τα τραγικα
συμβάντα χαλεπης δια το γένος εποχης, συμ
βάντα ατινα συνήθως παρέρχεται απαρατήρητα
{Ι 'ίστορία.
ΣΠ. Ν.

ΕΙΔΗΣΞΙΣ

ΒγΖΑΝΤΙΝΩΝ
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1920·21

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

'Η ίιπηρεσία της 'Εφορείας Βυζαντινό)ν αρ.
χαιοτήτων καταρτίζει συστηματικον Έύρετή.
ριον τών μεσαιωνικών μνημεΙων της Έλλά·
δo~, διαλαμβάνον ουντόμως και μεθοδικώς την
ίστορίαν, την τέχνη ν και την άναπτυχθείσαν
περι τών μνημείων τούτων βιβλιογραφίαν. Ή

δημοοίευσις τούτου αρχεται απο προσεχούς Δελ
τίου εν τι!> Παραρτήματι αl"οϋ, θ' ακολουθ!ι
δε Ιδίαν σελίδωσ,,', ίνα εκ τών δημοσιευομέ
νων τμημάτων άπαρτισθϋ βαθμηδόν όλόΥ.ληρον
οώμα, διηρημέ,·ον εις δύο τόμους, εξ ών ό μεν
πρώτος θα περιέχη τα μεσαιωνικα μνημεία της
παλαιάς 'Ελλάδος (Στερεάς Έλλάδος και Θεσ.

M~PIN~TOΣ

σαλίας, Ι /ελοποννήσου και νήσω": 'Ιονίων,
Κυκλάδων, ΕΜ0ίας και Σποράδων), ό δε δεύτε
ρος τα μεσαιωνικα μνημεία της νέας Έ)J.άδος
('Ηπείρου, Μακεδονίας, Θρ~κης, Κρήτης και
νήσων αρχιπελάγους). Πλην τών Ιδίων ιjμών
ερευνών και τών μέχρι τούδε ίιπο Ιjμετέρων
και ξένων γενομένων μελετών περι τών χριοτια·

νΙΥ.ών μνημείων της 'Ελλάδος πολυ συνέβαλε
προς καταρτιομον τοί' Ευρετηρίου τούτου και
{]ί,πό τού Σεβ. Ύ πουργείου 'Εκκλησιαστικών
εκδοθείσα 'Εγκύκλιος προς τους λειτουργους
της Μέσης και Δημοτικης 'Εκπαιδεύσεως μετα
καταλλήλων όδ'1γιών (ητοι ερμηνείας τών σρων
προς περιγραφην τών μεσαιωνικών μνημείων,
ουνοδευομένης ίιπο σχεδίων και κατόψεων τών
αρχιτεκτονικών τύπων τών Ναών, της τοιχοδο.
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μίας των, τών μερών αυτών κλπ.) καί Πινάκων
μετα συντόμων ερωτήσεων και ύποδείγματος
απαντήσεων. Μέχρι τοϊιδε κατέφθασαν άπαντή.
σεις έξ δλων τών χωρών της 'ελλάδος', άπαρ.
τίζεται δέ Ijδη Κατάλογος μνημείων κοσμ,κών
(Κάστρων, Πύργων, οΙκιών, γεφυρών καί κρη.
νών) καί ,ιι,ρησκευ ..κών (Ναών, Μονών, Τζα.
μίων, τεκiδων καί νεκροταφείων), ατινα, συμ·
πληρούμενα ολοέν είτε δια μεταβάσεως ήμών
πρός μελέτην καί ερευναν τών σπουδαιοτέρων
είτε δια της συγκρίσεως τών άπαντήσεων πρός
τ,)ς γενομένας περι τών μνημείων τούτων εργα.
σίας. μέλ/ουσι να έκδοθώσι πρός κοινήν χρησιν
έν τφ άνα χείρας Δελτί<!J.

1920.21

ς') Μονής Πεντέλης (47, εξ ών 38 εΙκόνες,
3 τεμάχια άμφίων και 6 λειτουργικα σκεύη).
ζ ') Μονής Φανερωμένης Σαλαμίνος (4δ, εξ
ών 30 εΙκόνες, 8 λειψιινοθηκαι, δ λειτουργικα
σκεύη και 2 σταυροί).
η ') Μονής Κο,μήσεως ΑΙγίνης (16, εξ ών
6 σταυρo~ 4 λειψανοθηκαι, 4 εΙκόνες, Ι λει
τουργικόν σκε\ιος και Ι άμφιον).
θ') Μονών Μετεώρων, Ijτοι
Ι) Μονης Μεταμορφώσεως (18δ, έξ ών 116
είκόνες, 3 Ι λειψανοθηκαι, Ι 9 σταυροί, 8 άμφια,
7 λειτουργικα σκεύη και 4 Ευαγγέλια).

2) Μονης Βαρλααμ (102, έξ ών 44 είκόνες,
14 λειψιινoθίjκαι, 2 Ι στα"ρo~ .~ άμφια και 20
λειτουργικα σκεύη).

Έτέρα ενέργεια της 'Εφορείας Βυζαντινών
άρχαιοτήτων εΙνε Ο καταρτισμός Καταλόγων:
τών κειμηλίων τών Μονών, τών Ιδιωτικών συλ.
λογών και τών εΙς χείρας τών άρχαιοπωλών
αντικειμένων έκκληοιαστικης χρήσεως, παλαιο·
τέρων τοϊι ετους ι 830, συμφώνως τφ Νόμ<!J
2447 (άρθρ. 18 § 3) και τφ Νόμφ 2674 (άρθρ.
7) περι Βυζαντινοϊι Μουσείου.
Μέχρι τοϊιδε κατηρτίσθησαν οΙ έξης Κατάλογοι.

Α.

Κ ΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

ΤΩΝ

ΜΟΝΩΝ

Κατεγράφησαν τα κειμήλια τών Μονών:
α ') Μεγάλου ΣπηλαΙου (17δ έν δλφ άντι.
κείμενα, Ijτοι 28 λειψανoθηκα~ 20 ξυλόγλυπτοι
στUlοροι μετ' άργυρών έπενδύσεων, 12 Ευαγγέ·
λια, ών τα καλύμματα εΙνε άργυρα μετ' άναγλύ.
φων παραστάσεων, 40 λειτουργικα σκεύη, 69
τεμάχια ίερατικών άμφίων και 6 είκόνες).

β') Μονής Λαύρας (24, έξ ών Ιδ άμφια,
2 λειψανοθηκαι και 7 ξυλόγλυπτοι σταυροί).
γ') Μονής ΌσΙου ΛουκΩ παρα τήν Λεβά·
δειαν (82. έξ ών 24 σταυροί, 4:> τεμάχια άμ
φίων και

13

λειtOυργικα σκεύη).

δ') Μονής 'Αγά,ιι,ωνος παρα τήν Ύπάτην
(Ι 2, εξ ώ,· 2 σταυροί,
χια άμφίωl'),

8 λειψανοθηκαι, 2 τεμά.

ε) Μονής Προδρόμου παρα τήν Δεσφίναν

(8, εξ ών 2 σταυροί, 2 Εύαγγέλια και 4 λει.
τουργικά σκεύη)~

3) Μο"ης Άγ. Τριάδος (44, εξ ών 4 εlκό.
νες, 19 λειψανoθίjκαι, R σταυροι και 13 λει
τουργικα σκεύη).

4) Μονης Άγίου Στεφάνου (68, εξ ών 32 .

εlκόl'ες, 12 λειψανοθηκαι, 13 σταιιροί, 7 λει
τουργικα σκεύη, 2 άμφια κιιι 2 Ευαγγέλιι.).

δ) Μονης Ρουσάνη (7 εlκόνε:).
ι') Μονής ΔουσΙκου (79, έξ ών 29 εικόνες,
~4 σταυροί, 10 λειψανοθηκαι, 3 λ. σκεύη, 2
άμφια και Ι Ευαγγέλιον).
ια') Μητροπόλεως Καλαμπάκας (Ι 8 εlκ.).
Τών κειμηλίων τών 20 Μονών τού'Α,ιι,ω
('Αγίου Όρους) εγε.·ετο κατα τό θέρος τοϊι ετους
ι 920 καταγραφή, Ιίτις δμως, ε,'εκα τών δρων
ύφ' ους διατελοίισιν αί Μο"αΙ αύται, δέν κα·
τωρθώθη να γίνη συστηματική' επετράπη μόνον
ή φωτογράφησις τών σπουδαιοτέρων κειμηλίων
τών Μονώ,', άτινα και έκδοθήσονταl προσεχώς
εις ίδιον εργον. Ή καταλογράφησις τών κει
μηλίων τών λοιπών Μονών τοϊι Κράτους σll,·ε·
χίζεται. 'ενταϊιθα πρέπει να τoνισθfι δτι δεν
καταγράφονται πάντα τ' άντικείμενα τα ε{!ρι.
σκόμενα εις τα Σκευοφυλάκια κιιι τα Καθολι<α
τών Μονών, άλλα μόνον δσα κρίνει ή ύπηρε.
σία ήμι;.ν ώς ενέχοντα άρχαωλογικήν, lστορι.
κήν και καλλιτιχνικήl' άξίαν και!ι απώλειιι τι;,ν
οποίων συνεπάγεται τας καθοριζομένας ύπο τοϋ
άρχαιολογικοϊι Νόμου ποινάς διό και αντί.
γραφα τών Καταλόγων τούτων άποστέλλονται
εΙς Ήγουμενοσl,,,βούλιατών Μον,;,ν.
β. KAΤ~ΛOΓOI ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ

ι ΑΙ πλείσται ιών άπαντήσεων τών δημοδιδασΧάλων
χνοίως του Κοάτους ε(,'ι άξιολογώταται, συμφώνως δέ
ΠΟΟΙ; αύτ«Ι; χατηοτίσΟησαν ήδη όλόχ).ηοοι σειιιαί, ήτοι

1. ΈΠΙΥραφαί

μtaαιω",ιxώto μιιt1ιuίωt1, 2. Παραdόatιs

πιρϊ ανιώ ..., χαι 3. 'Οιοόματα ΖωΥράφωιι χαί ΓΑιι
πτώ". Τινές μάλιστα ιών δημοδlδασΧάλων ίιπέ6ιιλον
XιLί Ιδίας μελεται; πειιί τών μεσαιωηχών μνημείων τού

τόπου των. ών ή δημοσίευσιι; γεVΉσεται έν χαιοφ.

ΤΟΥ ΕΙ0ΥΙ

1830 ΕΥΡΙΙΚΟΜΕΝΩΝ ΕΙΙ ΧΕΙΡΑΙ

ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑ'ΟΠΩΛΩΝ

α') Ίδ,ω.. καΙ συλλογαΙ 'Εκ τών ιδιωτι
κών συλλολών κατεγριίφησαν μέχρι τοί·δε:

Ι. Ή συλλογή Κολλυβά (νϊιν συλλογή Λο
βέρδου), αποτελουμένηεκ 288 φορητών εlκόνω'·.
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Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίον

εξ

2. Ή σνλλογη Δ. Παμπούκη, αποτελουμένη
77 φορητων εικόνων.
3. Ή συλλογη r. Μακκα, εκ 17 εικόνων.
4. Ή συλλογη Καυταντζόγλου, εξ 6 εικόνων.

δ. Ή συλλογη τού αρχαιοπώλου Λ. Κύτικα,
διάφορος της συλλογης τού Καταστήματος αυ
τού και ώς ιδιωτικη χαρακτηρισθείσα, αποτε.
λουμένη ~ξ 109 εικόνων.
β') ΕΙκ6νες dρχα,οnωλών, Κατεγράφησαν

201

1920.21

Βλάχου (24), Ζουμπουλάκη. Χριστοδούλου'(3I)
κα; Δ. Μητσοπούλου (6) ι. ΟΙ κατάλογοι των
εικόνων τούτων διεβιβάσθησαν ηδη εις το Βυ
ζαντινον ΜουσείΩν, ϊνα τούτο συμφώνως τιμ 5
αρθιιφ τού Νόμου 2674, ενεργή"!1 την δαπά
ναις τού Κράτους αγοράν προς πλουτισμον τού
Μουσείο,.,
Γ,

Α.

ΣΩΤΗΡ/ΟΥ

α1 σπουδαιότεραι των έν ΤΤΙ 'AyoQij. προς πώ·
λησιν εκτεθειμένων εικόνων, συμφώνως προς
τον Νόμο,,' 2674, ητοι των αρχαιοπωλων: Λ.

ι Ή κιιταγραφή κειμηλίων λlον<ί)ν καΙ είκόνων ίδΙα/ο
τικ,;)\' συλλογ<ϊ}\. καΙ άρχαιο;τω'.<ί)ν έΥiνετο κατά κιιθω·

Κύτικα (75 εικόνες), Κ. Χριστοδούλου (79), 1.
Άσκητοπούλου (131), Θ, Θεοφίλη (27), Β Άλε
ξοπούλου (44),
Πολυχρονοπούλου (43), Ήλ.

Ξυγγοπούλου.

r.

ρισμέ\'ο" "πό τού 'Εφόρου Γ. Σωτηρίου σύστημα, έκτε·
λεσοεν ύπό τοϋ προσωπικού της 'Εφορείας ητοι τοϋ
'Εφόρου κιιί τ<ο'- δύο έπφr}·.ητ<iΗ' Ν. Κοτζιά καΙ Α.
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ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Β""

Τιμη έκάστου τόμου τού Άρχαιολογικού Δελτίου
μετα τού Παραρτήματος

'εν

ΆΟηνα!.ς, Τ":ΙΙΟγQαφιίον

δραχμαί

• ΈσtΙ<Ι. - lS676.
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