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· Πάσα άποστολή πρός τό Άρχαιολογικόι1 Δελτίον γίνεται 'προς τον Διευ

1Joυντην του άρχαιολογικοϋ τμήματος του <Υπουργείου της Παιδείας.
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ΑΡΧΑΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΤΑ.=.ΙΑΡΧΗΝ

ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

'Ότάν εύρίσκεται κανεις εις το Κεφαλό6ρυσον, δεν είναι δύσκολον να αντι

χρύση διαμιάς σλην την περίφημον αγρίαν καλλονην της Αιτωλίας καΙ θαυμάση

κατα τρόπον σλως νέον την μαγευτικην :ι:οικιλίαν τού Έλληνικού τοπείου. 'Αρκεί

προς τούτο 11/2 ώρας πορεία ΒΑ προς τον Ταξιάρχην καΙ μετ' ανάπαυσιν εις το

δροσερον καΙ φιλόξενον χωρίον 20' ανηφορικος δρόμος προς την βραχώδη ράχιν

τού Άγ. Ήλία.

'Ο 'Άγ. 'Ηλίας τού Ταξιάρχη! 'Ένας μικρος 'Όλυμπος, έκπληκτικος καΙ

απροσδόκητος. Πράγματι ό όδοιπόρος, ίδρώνω~ κατα τον ανήφορον και εις όρί

ζοντα αρκετα προς τα έμπρος περιωρισμένον, δεν ύποπτεύει καθόλου μέχρι της

τελευταίας στιγμης, εις όποίαν μέλλει να ανα6η σκοπιάν. 'Αλλ' σταν με ανακούφι

σιν αντιληφθη, σΤ1 τελειώνει ή κλιμακωτη βραχώδης ατραπός, έξαφνα βλέπει τότε

να απομακρύνωνταισλα τα πέριξ βουνά, ώσαν αθορύ6ως να συνέ6η προ ολίγου

τεραστία κοσμογονικη μετα60λή. Προκύπτουν αριστερα καΙ έμπρος βαθύταται

φάραγγες καΙ το συνεχόμενονώς ένόμιζε β<?υνον απομονώνεταιτώρα πανταχόθεν

καΙ κατακ(.ιημνίζεταιεις βάθη άπατα. Άπομένει στενη λωρΙςέπίπεδος,ώς γέφυρα

πελωρία εξαισίου πλοίου, αφ' 1'}ς ατενίζει τόσον ασφαλης εις θάλασσαν φωτος τα

ά)ραιότερα βουνα ώς κύματα."Α6υσσος αληθινη χαίνει ανατολικώς ή μακρα

αγρία χαράδρα τού Βασιλικού, παραποτάμου τού Φείδαρη καΙ σταν μετρήση το

ϋψος, εφ' οΏ 'ίσταται, δύναται τότε εύκολα να έννοήση, ώς ισότιμος, την δικαιολο

γημένηνύπερηφάνειαντών απέναντι ύψωμάτων. Έντόνως αγέρωχος καΙ έκφρα

στικος με τα μαύρα του έλατα ύψώνεται ό Μελιός, πρόδρομος παρα ταύτα μικρος

τού γιγαντιαίου 'ΑραποκεφάλουκαΙ της θαυμασίας οπισθεν οροσειράς, της Κυρα

6γένας. Προς νότον ή εικων εκτυλίσσεται εις τόνους ήπιωτέρους. Ύπερ τους

μαλακωτέρους σκοτεινώς πρασινίζοντας λόφους αί άγριαι κατα τα Κρά6αρα καΙ

απελπιστικώς γυμναΙ ράχεις, εως στου συναρπάση το βλέμμα το απαράμιλλον

'Ριγάνι της Ναυπάκτου.'Όγκος στακτερός, λευκάζων, αχνος δια την απόστασιν

καΙ σχεδον διαφανης δια τον άφθονον φωτισμόν, εΙναι το 'Ριγάνι με την απέραν

τον μορφολογίαν του, σπως μάλιστα φαίνεται απεδώ, πρότυπον έλληνικού βου

νού δια την γυμνότητα και την πλαστικην καλλονήν του. 'Αξίως επειτα συντρο

φεύουν το 'Ριγάνι ό τολμηρος κώνος της Κλόκο6ας, της Ταφιασσού τών αρχαίων
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2 Κ. Ρωμαίου

και η «τρίκορφη» Βαράσοβα του ποιητου, ή αρχαία Χαλκίς, στολίδια μοναδικα

της αιτωλικης παραλίας εναντι τών Πατρών. Δυτικα τέλος το θέαμα αποβαίνει

ήμερώτερον. Άμέσως τα χωματό60υνα περΙ τον Θέρμον καΙ περαιτέρω αί αμμο

λιθικαΙ σειραΙ της Ντερβέκιστας καΙ του απεράντου Ζυγου, σκεπασμένα με βλά

στησιν πλουσίαν παρέχουν περιγράμματα μαλακα καΙ καπως συγκεχυμένα. Άλλα

το αφθονον φώς σφζει άπο την σκοτειν6τητα τών χρωμάτων καΙ τα στελαγίζοντα

κάτοπτρα τών λιμνδ)ν φέρουν νέαν λάμψιν εις την μεγάλην φαιδραν εικόνα.

Το θέαμα αληθο)ς είναι μεγαλειώδες καΙ μαγευτικον απο της σκοπιάς του

Άγ. Ήλία. Δια τουτο εΙναι δυνατον να συμβΏ, ωστε ο μη γνωρίζων, στι δι' ανα

σκαφών απεκαλύφθησαν εκεί ερείπια αρχαίων ναών, να παρα6λέΨη εντελώς τα

ευγενικα χαλάσματα. Άκόμη καΙ Ο ειδικος αρχαιολόγος 11 φιλάρχαιος θα αποκο

μίση μεγαλυτέρας εντυπώσεις εκ της επιβλητικης θέας η εκ τών ερειπίων, σσον

ενδιαφέροντα καΙ ανεΙναι. Άλλ' σταν στραφΏ εις την εξέτασιν τούτων, θα τα 'ίδη

να προσλαμβάνουν ιδιαιτέραν α'ίγλην εκ του ερημικου φωτολούστου τοπείου.

Διότι πολυ στενώς καΙ σχεδον οργανικώς συνδέονται προς την βραχώδη κορυφήν.

Οί λίθοι τών τοίχων έχουν το αυτο λευκότεφρον χρώμα καΙ δεν εξαίρονται

ζωηρώς ώς έργα του ανθρώπου, επειδη καΙ τα πέριξ i}εόχτιστα, αί πλάκες τού

αυτοφυους ασβεστολίθου έχουν ώρισμένην διεύθυνσιν καΙ μορφήν, ώσαν να ετο

ποθετήθησαν επίτηδες (εΙκ. 1 καΙ 4). Άκολουθεί, στι με διπλην καΙ πάντοτε ανα

νεουμένην αγάπην θα εξετάση τότε τα παλαια κτίσματα. Τί θέλουν εδώ, εις το

πέρασμα α'υτο τών ορνέων, τα αρχαία;

'Όπως παντού, πρώτοι οί περίοικοι χωρικοΙ αντελήφθησαν τα αρχαία ερεί

πια καΙ o{jtoL ώδήγησαν τον περιηγούμενον το 1893 την ΑιτωλίανWοοdhοt1se

εις τον τόπον. Είχον μάλιστα τότε 1Ίδη οί χωρικοΙ να διηγηθΟ1":!ν εις τον 'Άγγλον

ερευνητήν, σπως καΙ εις εμε βραδύτερον, καΙ ερμηνείαν του φαινομένου τών

πολυαρίθμων συντριμμάτων οστων, τών διεσπαρμένων επι του εδάφους: «εδώ

χαλάσανε Τα'υ, Γαλατιανούς, να τα κόκκαλά τους». Ή περΙ της καταστροφηςτών

Γαλατών ιδέα, προερχομένη εκ λογίας παραδόσεως καΙ γνωστη πολλαχού της

Αιτωλίας, δεν περιωρίσθη εις τα γνωστα Κοκκάλια παρα το Καρπενήσι,αλλα

μετεφέρθη βοηθούντος τού πατριωτισμου καΙ εις αλλους τόπους 1. Εις το βιβλίον

του, Aetolia σελ. 203, ό Woodhouse περιέγραψεν εις ολίγας καΙ επιτυχείς γραμ

μας καΙ τον τόπον καΙ τα ερείπια, αναγνωρίσας ναον μήκους 33 καΙ πλάτους 23

αγγλικών ποδών. Δια την γειτνίασιν με τον Θέρμον, σπου απο του 1911 ειργαζό

μην, ηδυνήθην πλέον 11 απαξ να εξετάσω τον τόπον καΙ κατα τον Σεπτέμβριον

του 1915 να ενεργήσω μικραν ανασκαφήν, περΙ της οποίας εδημοσίευσα σύντο-

1 Σωτηριάδης εν BCH, 1907, σελ. 270 - 320, ιδίως σελ. 317 κε.
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~Αρχαίο\' ίερον παρα τον Ταξιάρχην της Αιτωλίας 3

μον εκθεσιν εις το Παράρτημα τού Άρχαιολ. Δελτίου 1!Η6 σελ. 44 - 45. <Η ανα

σκαψl] συνεπληρcoθη οπωσδήποτε κατα το έπόμενον ετος, οτε απεκαλύφθη και

δεύτερος μικρότερος ναας πλησίον καΙ Ι1ρευντ]θη εις ικανην εκτασιν το πέριξ βρα

χώδες εδαφος. Άλλ' ομως καΙ συτω δεν εξηντλήθη ο αί!χαιολογικος χώρος. Διότι

κατα την βορείαν καΙ ιδίως την νοτίαν πλευρα.ν δια την απότομον κατωφέρειαν

είναι δυνατον να εχουν κυλισθή πολλα πράγματα, εξ cI)ν μέλλουσα ερευνα να

προαγάγιι τα ζητΊΙματα.

'Ι-Ι προέχουσα ση μασία το)ν δύο αρχαίων ναών είναι, οτι, ενφ ή οικοδομία

καΙ διακόσμησις είναι άπλουστάτη καΙ γνησίως επαρχιωτική, το σχέδιον αΙJτών

είναι πολυ μελετημένον και παρουσιάζει απροσδοκήτως σοφας καΙ ακριοεις ανα

λογίας. Προ πάντων πολυ διδακτικη είναι ή κατα το μέγιστον μέρος ασφαλης

αναπαράστασις της πρσσόψεως του μεγαλυτέρου τών ναών. Προσέτι εχσμεν εις

τα κτίσματα ταυτα, ανερχόμενα χρονικώς μέχρι τουλάχιστον του τέλους του 60υ

π. Χ. αιώνος παραδείγματα δλολίΟcυ κατασκευής ναών εν Aιτωλίιt, ενφ εις το

γειτονικον μέγα θρησκευτικον κέντρον, τον Θέρμον, οι ναοΙ ησαν, ό)ς γνωστόν,

μέχρι τής επι Φιλίππου του Ε' καταστροφής αυτών κατα το μέγιστον μέρος ξυλσ

πήλινοι. Και ή λατρεία κατα το ιερον είναι, ώς θα ιδωμεν, αξία ιδιαιτέρας προσοχης.

ΤΟ εκκλησίδιον του <Αγ. Ί-Ιλία, ερειπωμένον προ της ανασκαφής, δεν εβλα

ψεν, ώς φαίνεται, πολύ. Διότι f]To πρόχειρον κτίσμα με άπλους ξηροτοίχους, ανε

γερθεν επι του μεγαλυτέρου ναου, το δε εδαφος αυτου δεν κατήλθεν ευτυχώς εις

το αρχαιον βάθος, αλλ' εξετείνετο ύψηλότερα κατά .50 μ. ΤΟ εκκλησίδιονκατελάμ

βανεν ολόκληρον σχεδ()ν το μηκος του ναου διευθυνομένου προ; ανατολClς καΙ το

πλάτος κατα το ημισυ, κτισθέντος ιδιαιτέρου μακρου τοίχου προς νότον κατα το

μέσον περίπου. Πότε ύψώθη το χριστιανικον <ίδρυμα παρέμεινε αγνωστον, αλλα

πάντως τουτο δεν εγινε κατα τους τελευταίους χρόνους, οπως έφάνη έξ ολίγων

συντριμμάτωνχρωματιστης ύέλου, συλλεχθέντωνπέριξ και ανηκόντων εις παλαιο

τέρων χρόνων κανδήλας. Άκριβώς δεν γνωρίζομεν, οποίας ζημίας έπήνεγκε το

έκκλησίδιον, αλλ' είναι βέβαιον, οτι κατα την κτίσιν αυτου κατεθρυμματίσθη

περισσότερον το αρχαιον ύλικόν.Μετα την αποκοπην τών πυκνών θάμνων, την

διάλυσιν τών τοίχων του έκκλησιδίου και. την απομάκρυνσιν του σωρου τών

λίθων καΙ τών χωμάτων το έρείπιον βέβαια προσέλαβεν δψιν ολως διαφορετικήν.

ΈπΙ τών ικανώς έπιτυχών εικόνων 1 καΙ 4 φαίνεται κυρίως το σχέδιον καΙ ή τοι

χοδομία του μεγαλυτέρου τών ναο)ν Α. του μικροτέρσυ Ε, καΙ ολιγώτερον καλώς

διατηρουμένου, διακρίνεται σχεδον μόνον ο βόρειος μακρος τοΙχος. Πρέπει να

σημειωθjj αμέσως, οτι ή έπιφανης πλαξ κατα την ανατολικην πλευραν του Α

εύρέθη πλησίον κατακεκλιμένη καΙ οτι ανωρθώθη έπι. της βάσεως βραδύτερον,

ευθυς (ος ανεγνωρίσθη ή αρχαία αυτής θέσις. Οι τοιχοι δηλ. τών μακρών πλευ-
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4 Κ. Ρωμαίου

ΕΙ". 2. 'Εκ του επικeαvοv.

ρών γωνιούμενοι συνεχίζονταικαΙ επι της προσόψεως, άλλα σταματώσιν εις ώρι

σμένον σημείον, ωστε καΙ τα δύο εκατέρωθεν τμήματα να έχουν εκαστον μηκος

1,60. Μεταξυ τούτων επι της μοναδικης σειρας λίθων τού τοίχου παρατηρούνται

.δύο εύμεγέθεις λίθοι, κείμενοι κατα χώραν, εξ ων ό προς τα δεξια διατηρείται

καλύτερον καΙ έχει διαστάσεις: 1 μ. χ .50 χ .35. Παρ' αύτον κατέκειτο Τι μεγάλη

πλάξ, 1.40 Χ .75χ .27 μ. "Ιχνη γομφώσεως δεν φαίνονται, οϋτε επι τα)ν λιθίνων

βάσεων οϋτε επι της πλακός, αλλ' δτι αϋτη ωqθώνετο επι μιας εκ τούτων εδείχθη,

δταν εύρέθη τεμάχιον. επικράνου, είκ. ~, τού όποίου Τι κάτω εδρα παρουσιάζει

άναθύρωσιν καΙ πλάτος .27, πράγματα ακρι

βώς άπαντα)ντα καΙ επι της ανω επιφανείας

τού πλακωτού λίθου. Το μηκος τού επικρά

νου δεν διετηρήθη, αλλα το ϋψος είναι ακρι

βώς το αύτο προς το της αντιστοίχου βάσεως,

δηλ. 0,35. Ή συμφωνία μεταξυ τών τριών

μερών τού οϋτω συγκροτηθέντος στύλου εκτεί

νεται περισσότερον' το ϋψος της πλακος 1.40,

είναι δ ιπλάσιον τού ήνωμένουϋψους τού επι

κράνου και της βάσεως (35 +35) καΙ αποτε

λεί τα 2/3 τού δλου στύλου. Μετα ταύτα δεν

μένει αμφιβολία, δτι επι τών δύο λιθίνων βά:..

σεων θα ύψώνοντο δύο τοιούτοι στύλοι 1 καΙ

ή συμπλήρωσις της δλης προσόψεως μέχρι

τού μνημονευθέντος ϋψους είναι βεβαία.

την άκριβη θέσιν τών στύλων ώς και τας λοιπας διαστάσεις δυνάμεθα να

παρακολουθήσωμεν επιcης είκ. 3. Βεβαίως δια την τραχύτητα της τοιχοδομίας

καΙ την σχετικην φθοραν της επιφανείας τών λίθων ή είκα/ν εχει θεωρητικον

χαρακτηρα, αλλ' δμως αί διαστάσεις είναι ακριβείς. Τούτο οφείλομεν εις την

εύτυχη διατήρησιν τού ερειπίου, διότι οί τοίχοι, προ πάντων τού ναού Α, διατη

ρούνται παντού είς ϋψος .50 μέχρι 1.40 μ., σφζουν δε καΙ το πάχος αύτών άδια

φιλονίκητον, εκτος εαν πρόκηται περι διαφορας 3 - 4 το πολυ εκατοστών. Οί λίθοι

στερούνται της λεπτης επεξεργασίας τών άναθυρώσεων κατα τους άρμούς, ούδα-

ι Εις τ11ν παρακολουΟήσασαν την δευτέραν άνασκαφην σύζυγόν μου επήλθε πρώτον ή ιδέα,στι ή

πλαξ θα συνανήκε με την βάσιν. 'Η ευτυχης ιδέα εβε6αιώθη μετα 2 - 3 ήμέρας με την ευρεσιν τοίί επικράνου

την πλάκα άl'εστηλ,όσαμεν εΤτα στερεώσω'τες αυτην κατα τον αρχαίον τρόπον, δια γόμφου μολυ6δοχοηθέν.

τος. 'Επεθέσαμf.ν καί το iπίκρανον, ιiλλ' άνευ γομφώσεως, ΟJστε, σταν κατόπιν ό A~. Πετρίτσης εν απουσίg.

μου επήρε τας δύο έξαιρέτους φωτογραφίας τών ναών, το έπίΚΡ·α\'ον άτυχώςεΤχε καταρριφθή ύπο ποιμενσ·

παίδων και δεν περιελήφθη εις τάς εικόνας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



Άρχαίον ίερον παρα τον Ταξιάρχην τΎlς Αίτωλίας 5

μου συνάπτονται δια μεταλλίνων συνδέσμων, ουτε ελαξεύθησαν αρκετα κατα Τ1]ν

πρόσοψιν, αλλ' Όμως, επειδη παρέχονται αφ' έαυτων πλακοειδείς,αποτελουν εξαί

ρετον ύλικον εις την ευκολον συγκρότησιν μονίμου κτίσματος καΙ δεν απεμακρύν

θησαν Ο'υσιωδως εκ της άρχικης των θέσεως. Ή στενη πλευρα του ναου Α είναι

7.50 μ., ή δε μακρα 11.25 μ. Ό τελευταίος ο{)τος αριθμος είναι ακριοως το ήμιό-

- - Ι

Ο 1 2. 3 "1 5" G μ.
ι....__Ιι-.._ι...1 _~I_.....ι..Ι _-L1_-Ji '

Είκ. 3. Διαγράμματα τών ναών τοϊί Ταξιάρχη.

λιον του μικροτέρου (11.25=7.50+3.75), άριθμητικη σχέσις, ην θα ίδωμεν πολ

λάκις επαναλαμΟανομένην.

Έντευθεν με την προϋπόθεσιν, Ότι επι των μεγάλων διαστάσεων θα εχωμεν

στρογγύλον αριθμον ποδων, εξάγομεν μηκος ποδος .31.2.5, ωστε επι μεν των στε

νων να είναι 24 επι δε των μακρων πλευρων 36 τοιαυται μονάδες. ΤΟ κλειστον

μέρος της ανατολικης προσόψεως εις το υψος των πλακων των στύλων είναι άκρι

υως το 1\μισυ του δλου πλάτους, δηλ. 3.75 μ. (1.605+.27+.27+1.605)=12
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6 Κ. Ρωμαίου

πόδες. Άκολουθεί, οτι το ανοικτον μέρος είς το αυτο ϋψος αποτελεί το ετερον

ημισυ, 3.75 μ. τα τρία θυρώματα με την σωστην τοποθέτησιν τών πλακών επι

τών βάσεων είναι ακριοώς ίσα προς άλληλα, οτε εχουν πλάτος εκαστον 1.25 μ.

δηλ. 4 ποδών. ΆριθμοΙ στρογγύλοι τοιούτων ποδών παρατηρούνται και άλλοι.

Ούτω το εσωτερικον πλάτος τού σηκού καΙ τού προδόμου είναι 18 ποδών (=5.63),
οτε εκαστος τών μακρών τοίχων εχει πάχος 3 (εμέτρησα .95), και το μηκος είναι

ακριοώς 20 ποδών (=6.25).Ή απόστασις απο της εξωτερικης πλευράς της προσ

όψεως μέχρι της εσωτερικης γραμμης τού θυραίου τοίχου είναι 3.85 (1 μ. ό τοί

χος τών στύλων, 2,05 το βάθος τού προδόμου, .80 ό εσωτερικος τοίχο;), ποσόν,

οπερ ελαττούμενον κατα .10 σημειώνει πιθανώς επι τού κατωφλίου την εσωτερι

κην γραμμην της κλειομένης θύρας, αν καΙ σχετικον χάραγμα η άλλαι όπαΙ επι

τού μονολίθου κατωφλίου δεν παρατηρούνται, καΙ αποτελεί 12 πόδας. Άναγκαία

συνέπεια μετα τούτο είναι, οτι απο της ύποτεθείσης γραμμης μέχρι τού δυτικού

πέρατος τού ναού ή απόστασις θα είναι ποδών 24, επειδη δε το εσωτερικον μηκος

τού σηκού ώρίσθη είς 20 πόδας, ό δυτικος τοίχος προσέλαοε το εξαιρετικον καΙ

άλλως ανεξήγητον πάχος τών 1,15 μ. Τόσον επίμονος ητο ή θέλησις τού αρχιτέ

κτονος να εργάζεται τουλάχιστον επι τών μεγαλυτέρων διαστάσεων με ώρισμένα

πολλαπλάσια της αυτης μονάδος. Ή μονας αϋτη, επαναλαμοανομένη 36, 24, 20,
18,12 καΙ 4 φορας επι τών άνω διαστάσεων σημαίνει αναντιρρήτως πόδα μήκους

.3125 τού μέτρου ακριΟώς. Τοιούτον πόδα δεν αναφέρουν τα εγχειρίδια Ι, αλλ'

επι τού ναού τού Διος εν Νεμέ~ φαίνεται, οτι εφηρμόσθη ό αυτός. Οί κκ. Cle
mensen καΙ .vallois 2 εδέχθησαν είς τους ύπολογισμούς των πόδα .312, αλλ' ή

προσθήκη τών IO~OO μ. ανταποκρίνεται πληρέστερον είς τας μετρήσεις. Μετα τας

έλληνοδανικας ανασκαφας της Καλυδώνος τού παρελθόντος ετους εοεοαιώθη ό

αυτος πους είς ίκανας διαστάσεις τού ναού της Λαφρίας Άρτέμιδος. Οί λίθοι τού

κρηπιδώματος, τόσον οί μετα συνδέσμων διπλού ταύ οσον καΙ οί παλαιότεροι,

μετα ζητοειδών, επαναλαμοάνουν πλειστάκις το μέγεθος 1.25 μ., δηλ. 4 ποδών.

Αί μεγάλαι διαστάσεις τού ναού επι της ευθυντηρίας είναι 31.60 χ 14.92, ωστε

αν αφαιρεθΏ απο της μακράς πλευράς ή ευθυντηρία (.18 + .18), το μηκος αποοαί

νει ακριοώς έκατόμπεδον 3. Όμοίως έκατόμπεδος, με τον αυτον πόδα ώς βάσιν,

είναι καΙ ό ναος τού Ποσειδώνος επι της ακροπόλεως τού Μολυκρείου, τον

όποίον πέρυσι ανέσκαψεν ό κ. 'Ορλάνδος καΙ προ όλίγου εδημοσίευσε 4.

1 Ίδε π. χ. τους πίνακας πυρα Nissen, Handbuch der Altertumsw. 12, 835.

2 BCH, 49, 1925, 1 - 20. Ίδε κυρίως σελ. ~o -η.
Ν Προσωρινην εκθεσιν περι τών ανασκαφών εν Καλυδώ,'Ι ίδε BCH, 1926,556 κέ. και Α]Α, τ. 31, 124 κέ.

4 Παράρτημα του Άρχαιολ. Δελτίου 1924 - 1925 σελ. 55 - 64. Ό ναός ε;τι της εύθυντηρίας μετρεί

31.45ΧI4.37, ώς νεώτερος δέ, φαίνεται, οτι εσχεδιάσθη τουλάχιστον συμφώνως πρός τό πρότυπον του γειτο-
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Άρχαίον ίερον παρα τον Ταξιάρχην της ΑΙτωλίας 7

Τού μικροτέρου ναου ή διατήρησις δεν είναι τόσον καλή, μάλιστα κατα την

πλευραν της εισόδου. Είναι εν τούτοις πιθανόν, δτι και εδω οί τοίχοι των μακρων

πλευρων εγωνιούντο και δεν κατέληγον εις παραστάδας. Δυσεξήγητος είναι ή

μετασκευή, καθ' ην επεχείρησαν να κάμουν μακρότερον και στενώτερον τον μικρον

ναόν, ώς φαίνεται εκ της διατηρηθείσης ΒΔ γωνίας, άποτελουμένης εκ δύο λίθων,

κειμένων κατα χώραν επι τού άρχαιοτέρου κτίσματος. Τούτου· αί όριζόντιοι δια

στάσεις διατηρούνται πασαι και φανερώνουν, δτι ό άρχιτέκτων ηθέλησε με μικρας

τροποποιήσεις να άναπαραγάγτι τον μεγαλύτερον ναον εις το ήμισυ μέγεθος.

Ούτω αί μακραι ~λευραl μετρούν 5.75 μ., εχουν δηλ. μηκος 18 ποδων, άντι των

36 τού μεγαλυτέρου, εις δ προσετέθη .125 μ. (18 π.=5.625 μ.) καΙ αί στεναΙ μηκος

12 ποδων, εις δ προσετέθησαν25 έκατοστα (12 π.=3.75+.25=4.00 μ.). Ώς βλέ

πομεν ή προσθήκη εις το πλάτος τού ναού είναι διπλασία άκριβως της προσθήκης

εις το μηκος. Οί τοίχοι πάντες εχουν πάχος .45 μ., δπως εμέτρησα με σχετικην

πάντοτε άκρίβειαν. Άκολουθεί, δτι το εσωτερικον μέγεθος τού σηκού είναι άκρι

βως τετράγωνον. Έμέτρησα 3.15 επι της προς άνατολας πλευρας και 3.10 επι της

αλλης, διαστάσεις, d)v ή διαφορα προς την θεωρητικως άκριβη 3.125 δύναται να

παροραθη. Έκ τούτων καταφαίνεται ό σκοπος των μικρων τροποποιήσεων. Με

την προσθήκην εις πλάτος επετεύχθη μεγαλυτέρα ευρυχωρία εντος τού σηκού, με

το ήμισυ δε τού αυτού μεγέθους το προστεθεν εις το μηκος κατωρθώθη, ωστε ό

πρόναος διατηρων τας κανονικας αυτού διαστάσεις, με βάθος ήμισυ τού πλάτους

ώς επι τού Α, να μι) ζημιώστι εις εκτασιν τον σηκόν. ΈπΙ τού μεγαλυτέρου ναού

ό σηκος εξωτερικως, ύπολογιζομένωνδηλ. καΙ των τριων τοίχων ώς καΙ μικροτά

του μέρους, 10 έκατοστων, εκ τού θυραίου τοίχου, είναι άκριβως τετράγωνος με

πλευραν 24 ποδων = 7.50 μ., εν4> το εσωτερικον είναι κατα τον μέγαν αξονα

μακρότερον κατα δύο πόδας. ΤΟ άντίθετον συνέβη επι τού μικροτέρου. ΤΟ εσωτε

κον τού σηκού άνεπτύχθη εις τετράγωνον, εν4> το εξωτερικον εξετάθη μαλλον εις

πλάτος (4.00 χ 3.75). Διατας προσηρμοσμένας εις το μικρον μέγεθος καΙ αλλως

άνεξηγήτους άναλογίας είναι φανερόν, δτι ό ναος Β εσχεδιάσθη βραδύτερον και

είναι άπότοκος ούτως ειπείν τού μεγαλυτέρου.

Έκ των άνωτέρω εβεβαιώθημεν, δτι τουλάχιστον το μέγιστον μέρος των

ύπολογισμων τού άρχιτέκτονος ώς προς τον καταρτισμον των σχεδίων δεν μας

νικού και περιφημοτέρου ναου της Λαιτρίας. Έντεύθεν ή μελέτη τών δύο ναών δύναται άμοιβαίως να προα

χθΌ εκ της συγκρίσεως. Οϋτω άναμφ1βόλως και επι της Λαφρiας πρΕπει να δεχθώμεν παρομοίας κιονοστοι

χία..; εν τιρ εσωτερικιρ τού σηκού ώς επι τού ναού τού Ποσειδώνος (πρβλ. BCH, 1926, 558).
Έπειδη καλον εΙναι να διορθώνωνται και τα πλέον ευεξήγητα λάθη, σημειούμε,', στι ή άνασκαφη τού

κ. Όρλάνδου εγινε κατα Σεπτέμβριον τού 1926, μετα την εν Καλυδώνι, και όχι τού 1925 ώς άναφέρεται εις

την σελ. f>fi ". υ..
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8 Κ. Ρωμαίου

διέφυγε. 'Ακόμη εδιδάχθημεν ίκανα και περι τοϋ εν χρήσει συστήματος τών άνα

λογιών, πράγμα, δπερ ενθαρρύνει είς το να προοώμεν είς την άναπαράστασιν της

δλης προσόψεως τού ναού Α. Έπειδη ουδεν ίχνος παρετηρήθη λίθου είργασμέ

νου ίδιαιτέρως, ωστε να χρησιμεύσll ώς επιστύλιον, γείσον η τρίγλυφος, άλλα

μόνον άπεμακρύνθη μέγας σωρος ορθογωνίων κοινών η πλακομόρφων λίθων,

άκολουθεϊ, δτι το κτίσμα θα ήτο ύπερ ταυς στύλους, δσον είναι νοητόν, άπλοϋν.

ΕΙκ. 5. ' Αναπαιιάστασις μ.εΥαλυτέιιου ναον (Α).

Το γείσον εν τούτοις, τόσον το ύπεράνω κανονικόν, δσον και το ύπερ τα τρία

θυρώματα, ήτο άριστα δυνατον να εσχηματίζετο δι' άπλών προεχουσών πλακών

(είκ 5). Έπίσης δια τού αυτού ύλικού ήτο ευκολον να κτισθΏ το άέτωμα, τού

όποίου την ϋπαρξιν παρα ταυς κεράμους της στέγης βεοαιώνουν, ώς θα 'ίδωμεν,

τα εύρεθέντα συντρίμματα επαετίδος. Κατα ταύτα το ζήτημα της άναπαραστά

σεως άπλοποιείται μεγάλως και συνίσταται μόνον είς την εϋρεσιν τών διαστάσεων.

ΤΟ πάχος της πλακός, ητις άποτελεί τον κορμον τού στύλου, εσημειώσαμεν

άνωτέρω, δτι εΙναι .27 μ. Ή διάστασις, αν και μικροτέρα πασών, δεν είναι τυχαία,

δπως θα ενόμιζε κανείς, όρμώμενος εκ της φανεράς προχειρότητος τού κτίσματος.
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Άρχαίον ίερόν παρα. τόν Ταξιάρχην της Αιτωλίας

Ώς εϊδομεν τα δύο έκατέρωθεν τμήματα των τοίχων μετα των στύλων (1.60+
.27 + .27 + 1.60) άποτελούν το ήμισυ άκριβως της προσόψεως, το δε ετερον μέρος

τα 3 άνοίγματα, έξ ων εκαστον εχει πλάτος 4 ποδων. ΕΙναι άληθές, δτι το πάχος

των στύλων ήδύνατο να εΙναι μικρότερον η μεγαλύτερον τού ύπάρχοντος χωρις

με τούτο να ζημιωθfι ή έπιζητηθείσα ισότης των δύο μερων. Άλλ' εΙναι σημαντι

κόν, δτι το ύπάρχον μέγεθος άνταποκρίνεται καλως εις την θεωρητικην κατα

σκευην της αυτής πλευράς ώς έξαστύλου προσόψεως. Πράγματι αν εις την θέσιν

των έκατέρωθεν τμημάτων τοποθετήσωμεν 4 έτι όμοίους στύλους θα εχωμεν τότε

έξάστυλον πρόστασιν μετα πέντε μεταστυλίων, έξ ων τα δύο γωνιαία θα εΙναι

καταλλήλως ήλαττωμένα συμφώνως προς την γνωστην συνήθειαν. Τούτο σημαί

νει καποιαν ενδειξιν περΙ της σκοπιμότητος της διαστάσεως .27 μ. Άλλ' εΙναι

δυνατον στηριζόμενοι έπΙ των άριθμων να έπιτύχωμεν μεγαλυτέραν σαφήνειαν

Ώς ήδη παρετηρήσαμεν, ή μεγίστη διάστασις έπι τού ναού Α εΙναι ή των

36 ποδων, ή δε έλαχίστη ή των τεσσάρων. Αί λΟΙ3J;αΙ των 24, 18, 12 άποτελούν

τα 2/3' το 1/2 και το 1/3 της μεγίστης, άνήκουν δε πάσαι εις το άριθμητικον

σύστημα, δπερ βάσιν εΙχε τον αριθμον εξ ώς τέλειον άριθμόν, καθα ελεγον οί

παλαιοί 1. Το μέγεθος των 4 ποδων πρέπει να έχρησίμευσεν ώς μονάς. Διότι όχι

μόνον ύπάρχει εις τον ύπολογισμόν, έπειδη εξ τοιαύτα μεγέθη άποτελούσι την

στενην πλευραν καΙ τον σηκόν, έννέα την μακραν καΙ τρία τον πρόναον, άλλ' εΙναι

καΙ αισθητή, έπειδη άνα μίαν τοιαύτην μονάδα άπιιτησεν εκαστον έκ των τριων

θυρωμάτων. Ένδέχεται δια τούτο τας μικροτέρας διαστάσεις να άποτελούν ύπο

διαιρέσεις της αυτης μονάδος. Πράγματι το ενατον των 4 ποδων, δηλ. τα 4/9 τού

ποδός, δπερ ισούται προς .138~ μ., εύρίσκομεν εις πλήρη έφαρμογην ώς την

μικροτάτην μονάδα. Οϋτω δύο μονάδες συνιστωσι το πάχος της πλακος (.1388+
.1388=.2776) δέκα τ() ϋψος αυτης (10χ.1388=1.3888)καΙ άνα 21/2 ΤΟ ϋψος

τού έπικράνου καΙ της βάσεως (.1388 + .1388 + .0694=.347) 2. Το δλον ϋψος

τού στύλου, δπερ εΙναι συγχρόνως καΙ το ϋψος τού θυρώματος, περιλαμβάνει 15
μικρας μονάδας (= 2,082), ή, αν ύπολογίσωμεν έπΙ τη βάσει των 4 ποδων, μίαν

μονάδα καΙ 2/3 αυτης (=9 + 6). Αί άκριβείς αύται άντιστοιχίαι σημαίνουν δχι

μόνον, δτι άληθης εΙναι ή περΙ των μο,:άδων ύπόθεσις, άλλ' δτι καΙ βεβαιοτάτη

εΙναιή γενομένη συγκρότησις τού στύλου. ΤΟ ϋψος άπο τού στυλοβάτου μέχρι

• ι Vitruv. ΙΙΙ, 1, 5. Άν έχωμεν έπί τών ναών τους αριθμούς 20, 15, 10,2 Ι/Ζ τοϋτο δεν σημαίνει, ΟΤΙ

~γ~νε χρη.σις δύο διαφόρων συστημιί.των, τοϋ δεκαδικοϋ δηλ. και τοϋ έξαδικοϋ. Πραγματικώςπρόκειται περι

ενος συστήματος, αφοϋ ό αριθμός 10, ώς έπιδίμοιρος συνάπτεται προς την βάσιν, τον αριθμόν εξ. Προχεί

ρω~ διδακτικη εΤ"αι 11 πα~('ι Βιτρου6ίφ ε. ά. Ι, 6 interpolatio τοϋ μαθηματικοϋ. ΠρΒλ. καί Daremberg-Saglio,
Arιthmetica.

• Ή άπόκλισις α;τ<ι τών μετρ{ισεών μου, .27, 1.40, και .35 μ., εΤναι έντελώς ασήμαντον πράγμα.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ'l'ΙΟΝ 1925 - 26 2
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10 Κ. Ρωμαίου

της κάτω επιφανείας τού γείσου θα εύρωμεν με μεγάλην πιθανότητα ενθυμούμε

νοι, δτt επι ίκανών έξαστύλων προστάσεων αρχαίων ναών ('Αφαίας, Διος 'Ολυμ

πίας, Ποσειδώνος Παίστου) το ύψος τούτο είναι παραπλή'σιον προς το ήμισυ τού

πλάτους. Έαν λοιπον επι τού ήμετέρου ναού το γείσον τεθίΊ εις ύψος 12 ποδών,

το μεταξυ μέχρι τών θυρωμάτων διάστημα, θα είναι μιας μεγάλης μονάδος καΙ Ι/3
αυτης καΙ επειδη εΙναι ευλογον, να σημειωθίΊ το ύψος τού ύπερθύρου δι' ιδιαιτέ

ρου γείσου, πιθανώτατον είναι, δτι θα διατεθίΊ εις το ύπέρθυρον το 1/3 τούτο,

ωστε το δλον ύψος τού συγκροτήματος τών θυρωμάτων να αποτελεσθίΊ εκ δύο

μονάδων, ήτοι 8 ποδών. τας διαστάσεις τού ύψους κατα σειραν παριστάνουν

ακριβώς οί στρογγύλοι αριθμοΙ τών μικρών μονάδων, 15, 3, 18, 9 καΙ 27.

Το μηκος τού γείσου τών θυρωμάτων έξετείναμεν μέχρι τού ακρου τού επι

κράνου ύπερ τον έκατέρωθεν νοητον στύλον. Ώς μέγιστον πλάτος τού επικράνου

εμετρήθη κατα την ανασκαφην .44 (πρβλ. εΙκ. 2). Άλλ' εαν το γείσον καλύΨη το

επίκρανον εις την πιθανην εκτασιν τών .4281 μ., θα καταλάβη μηκος 4 μεγάλων

καΙ 36 μικρών μονάδων, ό δε έκατέρωθεν επι τού τοίχου ύπολειφθεις χώρος θα

καταστήση καΙ πάλιν αισθητην την μονάδα τών 4 ποδών ι.

Άνάλογοι είναι τέλος αμφότεραιαί μονάδες προς την μεγίστην διάστασιν

της προσόψεως τών 24 ποδών. Ή αναλογικη σχέσις δεν εικονίζεται μόνον δια

τών αφηρημένων αριθμών τού Ι/6 καΙ τού Ι/54' Τούτο δεν θα ητο αρκετόν. Άλλα

τα πραγματικα καΙ εφηρμοσμένα μεγέθη τού πλάτους τών θυρωμάτων καΙ τού

πάχους τών στύλων εύρίσκουν την κανονικηνθέσιντωνεπι της κατασκευης, αν

αύτη θεωρητικώς αποβίΊ όμοιομερης καΙ έξάστυλος. Διότι τότε, ώς εύρίσκεται

δι' ύπολογισμού2, έκάτερον εκ τών γωνιαίων μεταστυλίων θα εχη το νομίμως

ήλαττωμένον πλάτος τών τριών ποδών 3.

Ή ακρίβεια τών εφαρμοσθεισών πολυαρίθμων αναλογιών διδάσκει, δη αί

διαστάσεις τών στύλων δεν ύπηγορεύθησαν εκ της ευτελείας της κατασκευης, ουτε

εκ της δυσκολίας να εύρεθώσι μεγαλύτεροι λίθοι. τουναντίον αί πολυ μελετημέ-

ι ~Aν είς το μηκος των 12 π. (3χ4)=3.75 μ. προστεθϋ το πάχος 4 στύλων (.2776Χ4) 1,1104 μ. και

.1406 εκ των επικράνων των νοητων στύλων (.0703 + .0703 αντι τού υπάρχοντος .0812 +0812) θα εχωμεν

άθροισμα 5,00 μ., υπόλοιπον δε 1.25 μ. επι έκατέρου ακρου, δηλ. 4 πόδας. - Είς τον τυχον άμφι6άλλΟ\'τα

περι της βασιμότητος των ανωτέρω υπολογισμων υπενθυμίζομεν την εκδηλον τάσιν τού αρχιτέκτονος ,α επι

διώκ'tl πανταχού άναλογίας.

2 ~Aν εις τους 12 πόδας των τριων θυρωμάτων προσθέσωμεν τους 5,/. π. των εξ στύλων (8/.χ6=4"!.π.)

. θα ύπολειφθϋ εκ των 24 π. μέγεθος 6 '/3 Π. ΤΟ ύπόλοιπον τούτο ανάγκη να ελαττωθϋ κατα '/. του ποδ!>ς

έκατέρωθεν δια την όρθην τοποθέτησιν της ,50 μ. πλατείας βάσεως, οτε απομένει εις τον σχηματισμον τι))\,

δύο άκρων μεταστυλίων το ποσον των 6 ποδων.

• ΤΟ αληθες εΤν;"ι, οτι επι των κιονοστοιχιων ή στένωσις των γωνιαίων μεταστυλίων εΤναι σημαντικως

μικροτέρα. Άλλα δεν εΤναι άνάγκη να επαναλαμ6άνωνται μηχανικως αί αύται άναλογίαι, προκειμένου περι

κατασκευων διαφορετικων εις την πραξιν.
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Άρχαίον ίερόν παρα τον Ταξιάρχην της Αίτωλίας 11

ναι αυται άναλογίαι πείθουν ίσχυρώς, δτι πρόκειται περΙ έφαρμογης ήδη γνω

στού καΙ έξηκριβωμένου σχεδίου κατασκευης, αναγομένου είς προσόψεις μετα

τοιούτων θυρωμάτων. Παραδείγματα ναών δεν λείπουν και μάλιστα έκ της γει

τονίας τού ήμετέρου ίερού, Έν Θέρμφ ό μέγας ναος τού Άπόλλωνος δεν έκο

σμείτο κατα την είς τον σηκον εϊσοδον δια της.συνήθους προστάσεως τών κιόνων

εΥτος παραστάδων, άλλ' εκλείετο δια τοίχου μετα δύο θυρωμάτων 1. Το αυτο

ακριβώς παρατηρείται και επι τού άρχαιοτέρου ναού τών Λοκρών 2. 'Αλλ' ατυχώς

έπΙ τών δύο τούτων παραδειγμάτων ούδεμία ενδειξις ύπάρχει ώς προς την άνω

τέραν κατασκευην της προσόψεως. Έπι τού ναού Α τού Πρινια της Κρήτης ό

πρόναος. έσχηματίζετο όμοίως, αλλα κατα την πιθανωτάτην άναπαράστασιν τού

Pernier 3 ό κεντρικος στύλος εΙχε το μέγα ϋψος κίονος. Έπίσης δεν ωφελούν

παραβαλλόμενοι ό ναο; Β τού Πρινια, ό να{)ς C τού Σελινούντος και το ναυ

δριον τού παρα την Έννεάκρουνον άρχαίου ίερού 4, διότι και έπ' αύτ[ον οί παρα

καμπτόμενοι τοίχοι τού προδόμου δεν διετηρήθησαν είς ϋψος και έπομένως δεν

γνωρίζομεν τα κατα το μοναδικον αύτών θύρωμα. Έν τούτοις πρόκ~ιται είς σύγ

κρισιν σπουδαίον άττικον οίκοδόμημα, δπερ παρουσιάζει την εκπληκτικωτέραν

όμοιότητα καΙ διαφωτίζει :πλήρως την εν λόγφ κατασκευήν. ΕΙναι τούτο ή περί

φημος Σκευοθήκη τού Φίλωνος.

Ή Σκευοθήκη τού αθηνα'ίκού στόλου εξηφανίσθη μέχρι Ί:ού ελαχίστου

λίθου επι της παραλίαςτης Ιέας, δπου άλλοτε ύψούτο. 'Αλλ' δμως ενεκα της δια

σωθείσης άκεραίας επιγραφης 5, της περιεχούσης το. διεξοδικον πρόγραμμα τών

εργασιών, είναι δι' ήμας το γνωστότερον άρχιτεκτονικον εργον εκ της αρχαιότη

τος. Δια τούτο προ πολλών ήδη ετών επιφανης ερευνητης τών έλληνικών αρχιτε

κτονικών μνημείων, ώς ό κ. Dorpfeld, επεχείρησε γραφικην άναπαράστασιν της

~κευoθήκης, ητις παραμένει είς τα πλείστα τούλάχιστον σημεία μέχρι σήμερον

ακριβής, Έκ τών σχεδίων τούτου μεταφέρομεν ενταύθα το της προσόψεως έκατέ

ρας εκ τών στενών πλευρών (είκ. 6) ώς άπαραίτητον είς την διασάφησιν τών

λόγων 6. "Αν και επ' α.ύτης τα ανοίγματα επι τού τοίχου, αί iJveaiat της έπιγρα-

ι Άρχαιολ. Έφημερις 1900, 174 (Σωτηριάδης). Έπι της έν τί!> μέπ(ρ βάσεως φαίνεται, στι παλαιότε

ρον αντί κίονος υπηρχε στύλος.
., Koldewey - Pncbstein πίν. 1 καί σελ. 2 είκ. 3.

8 Annnario, 1,19. 111. ΠρΒλ. ίδίως σελ. 76. Ίδε και πί". νι αυτόθι. Σχέδια των "au,v Α καί Β σελ.

27 εΙκ. 7.
• ΑΜ, 1911 σελ. 135 είκ. 4, σελ. 138, 1. Ό αυτος Frickenbans έν ΑΜ, 1910, 24.0 αναπαριστq. το έν

Δελφοίς ύπο τόν νεώτερον ναόν της'Αθηνάς Προναίας κτίσμα ώς και το αμφιπολείον του περι6όλου της

Άφαίας (Aegina 1, 490 και 1, 98, 92) μετα τοίχου εμπροσθεν α"οιγομένου είς δύο θυρώματα.

• Dittenberger, Sylloge2 , 5'17.
• ΑΜ, 1883, 147 κέ., πίν. 8 - 9. ΤΟ αρχιτεκτονικόν μέρος έπραγματεύθη και ό Fabricins έν Hermes,

ΧνIΙ, h51 κΙ, το έπιγραφικον ό Foncart έν BCH, νι, 540 κέ., μετα το" ;τρωτον έκδότην Α. Μελετόπουλο",
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12 Κ. Ρωμαίου

φης αί χωριζόμεναι δια. τού λεγομένου μετώπου, ειναι δύο και οχι τρία, ώς έπι

τού ήμετέρου ναού, έν τούτοις ή δλη κατασκευη καί, το σπουδαιότερον, το σύ

στημα τών αναλογιών εΙναιέντελώς τα αυτά. Ή μεγίστη διάστασις είναι ποδών

55, άλλ' αϋτη, ώς μη διαιρουμένη εις άριθμΟ'υς στρογγύλους, δεν λαμβάνεται

ύπ' δψιν, ειμη μόνον εις τον ύπολογισμον τού ϋψους, δπερ άπο τού κατωφλίου

μέχρι τού γείσου είνατ- 27 καΙ ήμίσεος ποδώ'\'. Αί λοιπαΙ ύποδιαιρέσεις βάσιν

εχουν δια τούτο το μέγεθος τών 54 ποδών. ΚαΙ δ11, ιος έπΙ τού ήμετέρου ναού Α.

ΕΙκ. 6. Πeόσοψις ΣκεvοiJήκης Φίλωνος (Dorpfeld).

δυνάμεθα να διακρίνωμεν ανωτέραν καΙ κατωτέραν μονάδα. Ή πρώτη είναι το

1/6 καΙ ή δευτέρα το 1/54 της βάσεως τών 54 ποδών. Ή μεγαλυτέρα μονας τών 9

ποδών γίνεται προ πάντων αίσθητη έκ τού πλάτους τών θυραιών, ή δε μικροτέρα,

ισουμένη ένταύθα προς ενα πόδα, έκ τού πάχους τού μετώπου, δπερ είναι δίπουν,

και τών εκατέρωθεν παραστάδων. Αί τοιαύται μονάδες εΙναι και πραγματικώς

ανάλογοι προς την δλην πρόσοψιν, ης το πλάτος θα έξαντληθΏ ακριβώς αν κατα

σκευάσωμεν τρεϊς ετι δμοίους στύλους, εν τρίτον μεταστύλιον 9 ποδών καΙ δίω

γώνιαϊα εξ 7 ποδών εκαστον. Έπι της Σκευοθήκης την τοιαύτην εξάστυλον πρόσ

τασιν προϋποθέτει και το ύπεράνω τρίγλυφον, δπερ, αν και ένταύθα είναι καθα

ρώς διακοσμητικόν, μόνον οϋτω είναι νοητόν 1. Ώς προς τα ϋψη, αν παραβλέψω-

ι 'Εκ τiΊς έπιγραφης μανθάνομεν μόνον 1<> ϋψος της τριγλύφου ΟΤΙ εΙναι 3 ποδών. Άλλ' ό DοrΡfelιi,

ε. ά. σελ. 152 δι' άναλογιών καί άλλων ύ;τολογισμών εύρίσκει' όρθώς, ΟΤΙ ό άριθμος τιΊ)ν τριγλύφων 1jtO 11

καί τών μετοπών 10, ώς ηρμοζεν άκριβώς είς έξάστυλον πρόσοψιν.
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'Αρχαίο\' ίερον παρα τον Ταξιάρχην της Αίτωλίας 13

μεν τον προστεθέντα εις τα θυρώματα ημισυν πόδα, εχομεν τας αύτας άναλογίας.

O~τω 15 μικραι μονάδες, δηλ. 15 πόδες, ισοδυναμούσαι προς μίαν μεγάλην (9 π.)

και % αύτης (6 π.) άποτελούν το ϋψος της θυραίας ι. Τρεϊς πόδες συνιστώσι το

ϋψος τού ύπερτοναίου, 9 το άπο τούτου μέχρι τού γείσου, 1 1/2 π. ΤΟ ϋψος τών

δόμων καΙ 3 τών ορθοστατών. Έκ τών μεγάλων μονάδων χρειάζονται δύο άπο

της εύθυντηρίας μέχρι τού ειδικού γείσου τού ύπερτοναίου και τρείς μέχρι τού

άνωτάτου όριζοντίου γείσο,!. Το ύπερτόναιον εχει μηκος 24 π., σύγκειται δηλ. έκ

δύο μεγάλων μονάδων καΙ 2/;) αύτης.

Παρα τας άσημάντους και εύεξηγήτους διαφορας ή όμοιότης τών δύο κατα

σκευών είναι άπαραγνώριστος. Είναι προς τούτοις τόσον ούσιαστική, ωστε δεν

είναι τυχαία. Άλλ' ουτε και περι έπιδράσεως τού ένος μνημείου επι το άλλο

δύναται να γίνιι λόγος. Ό ναος Α είναι κατα 150 τούλάχιστον ετη παλαιότερος

της Σκευοθήκης,ης ή κατασκευη τοποθετεϊταιώρισμένως μεταξυ 347 - 323 π. χ. 2•

Πολυ μάλλον πρέπει να δεχθώμεν κοινην άρχην παλαιοτέραν. Πράγματι, ώς είδο

μεν, έπι ίκανών άρχα·ίκών ναών άντι της προστάσεως τών κιόνων εχομεν ·κατα.

την πρόσοψιν τοίχον άνοιγόμενον εις εν η δύο θυρώματα. Έπειδη ή πρόστασις

τών κιόνων, είτε μεταξυ τών παραστάδων είτε προ αύτών ήσαν ο{;τοι, προσέλαβε

συν τφ χρόνφ καθαρώς καλλιτεχνικον χαρακτηρα, ϊσχυον δε πάντοτε οί πρακτικοl

λόγοι, καθ' ους εδει να κλείεται περισσότερον ό χώρος κατα τα πλάγια και πρι)ς

τα άνω, ή παναρχαία μορφη της εισόδου διετηρήθη και έπι τών μνημειωδών κτι

σμάτων. 'Ότι δε ή άπλη αϋτη μορφη δεν εμεινε άνεξέλικτος, άλλ' άνεπτύχθη ύπο

την έπίδρασιν της άνωτέρας καλλιτεχνικώς κιονοστοιχίας, διδάσκει ήμάς το πρώ

τον ό ναος Α τού Ταξιάρχη. Οϋτω έπ' αύτού τα οίονει θυρώματα, άντι τών άλλο

θεν γνωστών ένος 11 δύο, δια τους δύο στύλους εγιναν τρία 3. Προς τούτοις, ένφ

είεαι φανερόν, οτι το μικρότερον πλάτος και ϋψος τών στύλων άνταποκρίνεται εις

τας συνθήκας τού ιδιάζοντος κλειστού χώρου, ή τελικη ρύθμισις τών διαστάσεων

εγινεν, ώς έαν έπρόκειτο περι έξαστύλου προσόψεως. ΤΟ αύτο παρετηρήσαμεν, οτι

συμβαίνει και επι της Σκευοθήκη;, οπου τον κλειστότερον χώρον με τας δύο

μόνον θυραίας, α'ίτινες άλλως έκλείοντο είς το βάθος δια πραγματικών θυρών,

έπέ6αλεν ό γνωστος πρακτικος σκοπος τού κτίσματος. Πώς δε έγίνετο ή ρύθμισις

1 Κατα τήν επιγραφήν στίχο 31; τας δε θυραίας (ποιήσει) ύψος πέντε και δέκα ποδών και ήμιποδίου.

Έντείίθεν φαίνεται άνακριβής ή περιγραφή παρα Allan Marquand, Greek Architecture σελ. 130 στι το ύψος

τών θυρωμάτων είναι: «one and a half times tbeir breath», γνωστοίί όντος, στι το πλάτος είναι 9 ποδών

(στίχ. 23).

• Περι της χρονολογίας Ιδε Dittenberger, Sylloge 2 537, 2.
S Μόνον επί τοίί ναοίί G τ:>~ Σελινοίίντος (ιδε προχείρως Springer - Wolters 196) έχομεν, καθόσον

γνωρίζω, τον αύτον άριθμον θυρωμάτων, αν καί επί του σηκοπροδομίου τοίχου.
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14 Κ. Ρωμαίου

αϋτη τών διαστάσεων επι τών ναών μανθάνομεν εκ του Βιτρουβίου. Ή πρόσοψις

(frons) δΙΏρείτο εις ώρισμένα μέρη αναλόγως του αριθμου_ τών στύλων και εν εκ

τούτων (ll1odulns), εχρησίμευεν επαναλαμβανόμενον εις· την συγκρότησιν δλων

τών μεγεθών. Είναι δε ή μονάς, ό εμβάτης έλληνιστί, επι του δωρικου ρυθμου

το ημισυ του πάχους του κίονος ι. Το α'υτο εβεβαιώθη, ώς εϊδομεν ανωτέρω, και

επι τών δύο εν λόγφ κτισμάτων. Προς τούτοις παρετηρήθη, δτι εκτος της-κατω

τάτης μονάδος γίνεται αισθητή, ώς ούδέποτε συμβαίνει επι τών κιονοστοιχιών,

και αλλη σχετικη ανωτέρα μονάς, καθιστώσα διαφανη οϋτως ειπείν την σκέψιν

και τους ύπολογισμους του αρχιτέκτονος. Οϋτω δε το δλον σχέδιον αποβαίνει

σοφον αλλα καΙ ελαφρον άρμονικον συγκρότημα, παρέχον ιδιαίτερον θέλγητρον.

Ή παρέκβασις εις την Σκευοθήκην δεν εδείχθη ακαρπος. Διότι αφ' ένος μεν

η αναπαράστασις του ναου, εις τα πιθανα καθ' έαυτα αλλα πάντως φανταστικα

περΙ τα γείσα μέρη, ενισχύθη μεγάλως εκ της παραβολης, αφ' έτέρου δε το .αφα

νες αιτωλικον 'ίδρυμα διεφώτισε σημαντικο)ς την κατασκευην και τ~ς αναλογίας

του σπουδαίου οικοδομήματος του Πειραιώς 2. Πραγματικώς δικαιούμεθα να

συμπεράνωμεν, δτι προϋπηρχε καΙ τών δύο κτισμάιων κανων κατασκευης τοιού

των προσόψεων με στύλους και θυρώματα. Ή εφαρμογη δε του κανόνος τούτου

επι του νεωτέρου οικοδομήματος εΙναι προφανώς περισσότερον εξειλιγμένη.

Κατορθώνεται με δεξιότητα επι της Σκευοθήκης να λαμβάνεται ώς μονας 11

άπλουστάτη διάστασις του ένος ποδός, χωρις να παραβλέπεται εντελώς το μέγε

θος τών 55 ποδών. Κατα ταυτα είναι ευλογον να περιμένωμεν και αλλας εφαρ

μογας του αύτου κανόνος επι τών αρχιτεκτονικών μνημείων.

, Vitr. IV, 3,3. Περι τού Ιωνικού ρυθμού Ιδε πΙ, 3, 7.

ο Περι τού ουτω ύπολογισμένου σχεδίου της Σκευοθήκης και τών αναλογιών δεν έπραγματεύθη ό

Dorpfeld, ούτε αλλος καθόσον γνωρίζω. 'Εν γένει έκτος της διευκρινήσεως της σημασίας τού μετιόπου

ο\ιδεν νεώτερον περι της Σκευοθήκης εύρον εΙς την ,'εωτέραν βι6λιογραφίαν.Ώς προς το μέτωπ()ν ή γνώμη

tot Dorpfeld (ΑΜ, 1883, 157 κέ.), στι αρχικώς έσήμαινε το μεταξυ τών οφθαλμών στενον μέρ()ς της ρινος

και έπομένως έπι της Σκευοθήκης την στενην δύο ποδών όψιν τού στύλου, πρέπει οριστικώς Υ<1. έγκαταλει

φθϋ. τουναντίον ως ηδη ο Dittenberger παρετήρησε (ε. α. 311) μέτωπα έν τίi έπιγραφίj λέγονται τόσον ο

μεταξυ τών θυραιών τοίχος, μηκος προς τα εσω εχων 10 ποδών, δσον και οί απέναντι τοιίτου έκατέρωθεν

παρακαμπτόμενοι τοίχοι (στίχ. 59 - 60: και έπιθήσει ύπερ τών θυρών έπι τα μέτωπα εκ τού ·εντΟς οροφην

λιθίνην). 'Ορθώς δε οί ι,. D. Caskey και Β. Η. HiIl εν Α]Α, 1903, 184 - 197 πραγματευόμενοι περι τού μετώ

που τού 'Ερεχθείου (δπως επίσης είς το νεώτατον λαμπρον εργον τών Άμrρικανών. Tbe Erecbtbeunl, 19~7

σελ. 305) και παραπέμποντες είς Dittenb. SyIl. 2, 542,20 εύρίσκουν, δτι μέτωπον έπι λίθου η τoίχo~ εσήμαινε

το πλατυ αυτού μέρος. Και πραγματικώς μέτωπον έπι τού ανθρώπου εσήμαινε πάντοτε το πλατύτερον κατα

την ωπα μέρος τοίί προσώπου. Μέτωπον αρα επι της Σκευοθήκης και επι τού 'Ερεχθείου (κιόκρανον αθετον

[έπl το] μέτοπον το εσο της έπιγρ.) έδήλωνε τμημα εγκαρσίου τοίχου, η αλλως τοίχον ύπεροαίνοντακατα το

πάχος τον συνεχόμενον. Και έπι τού ναού Α τοίί Ταξιάρχη οί στίίλοι παρουσιάζουν σχετικώς μεγαλύτερον

πλάτος οχι κατα την :rτ;ρόσoψιν, αλλα εΙς το βάθΩς. Άμφίβολον είναι σμως, αν μη αδύνατον, δτι ωνομάζοντο

και οί τοιοίίτοι στίίλοι δια τοίί αυτοίί τεχνικού δρου. _.Ατοπος ητο έπίσης 11 συσχέτισις παρα DOrj)feld ε. ά.

τοίί μετώπου και της μετόπης. Ούτε γλωσσικώς ούτε πραγματικώς εχουν οί δροι τίποτε το κοινCν.
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Εις την άναπαράστασιν του μικροτέρου ναου δεν δυνάμεθα να εχωμεν την

αύτην βεβαιότητα, άλλ' ή αφάνεια του εμπροσθίου τοίχου δε", ανακόπτει την'

ερευναν. Ώς ηδη παρετηρήσαμεν το σχέδιον του ναου τούτου είναι παράγωγοΙ'

εκ του μεγαλυτέρου, καθόσον αί μεγάλαι διαστάσεις ελαττωθείσαι κατα το ημισυ

(άντι τών 36χ24 ποδών, 18χ12 π.) προσέλαβον .125 εις]:ο μηκος και .250 εις

το πλάτος. Έπειδη τα προστεθέντα μεγέθη δεν ανταποκρίνονται εις ώρισμένα

πολλοστα του ποδός, ώς θα περιεμένομεν, κλίνω να πιστεύω, δτι αναφέρονται εις

την επι του ναου Α βεβαιωθείσανκατωτάτην μονάδα τών 4/9 π.=.1388 μ. Όπωσ

δήποτε τ() προστεθεν εις το πλάτος μέγεθος πρέπει να αποδοθίΊ εις τας παραστά

δας της θύρας, διότι το προς τα δεξια διατηρηθεν τμημα του θυραίου τόίχου

(= .80 μ.) μετα του εξωτερικου (.45 μ.) αποτελεί <Χκριβώς μηκος 4 ποδών καΙ

τόσον μηκος θα είχεν δχι μόνον το ετερον πρΟ'ς τα αριστερα μέρος αλλα πιθανώ

τατα και το άνοιγμα της θύρας (1.25 + .1388 + 1.25 + .1388 + 1.2f> = 4.027 μ.)

Κατα ταυτα ευλογον είναι το εξωτερικόν θύρωμα να αντιστοιχ.ϋ προς το εσωτερι

κόν, ώς ακριβώς συμβαίνει επι του ναου Α, δτε ή πρόσοψις θα είχεν έκατέρωθεν

τοίχοΙ' πλάτους 1.388 μ. και εν τ<ρ μέσφ άνοιγμα πλάτ. 1.25 μ. Ή τοιαύτη ανα

παράστασις είναι σχεδΟν μέχρι βεβαιότητος πιθανή. Διότι ή κατασκευή, εν<ρ θεω

ρητικώς είναι τετράστυλος, εχει συγχρόνως άπλότητα καΙ στερεότητα, τας δποίας

θα εστερουντο αί παραστά;;)ες καΙ οί ελεύθεροι λεπτοΙ στυλοι. Με την βεβαίαν

προϋπόθεσιν της τετραστύλου προσόψεως ευοδουνται και τα κατα το ϋψος, δπερ

κατα τον γενικον κανόνα τών τοιούτων κατασκευών ισοδυναμεί περίπου προς το

πλάτος 1 και ενταυθα πιθανώς μέχρι του γείσου θα ητο 3.75 μ., δπως επι του ναου

Α. Οϋτω δ ναος Β, εν<ρ κατα το ϋψος συμμορφώνεται προς τον ιδιαίτεροΙ' νόμον

της τετραστύλου κατασκευης, ώς προς το πλάτος παρουσιάζεται φανερα ανάλο

γος προς τον διπλάσιοΙ' ναον Α. Ώς επ' αυτου ησαν, ώς εϊδομεν, αισθηται' αί εξ

μεγάλαι μονάδες του πλάτους, επι του μικροτέρου, εξαιρουμένων τών παραστά

δων του θ~ρώματoς, διεκρίνοντο σαφώς τρείς.

Είναι εύεργετικόν, δτι παρα Τσ'υς όλίγον περιπλόκους αριθμσ'υς του Β εχο

μεν τας σαφείς καΙ πολλαπλας αναλογίας του μεγαλυτέρου ναου. Ή αριθμητικη

σχέσις του ήμιολίου επαναλαμβάνεται, ώς εν αΡΧίΊ εμνημονεύσαμεν, επ' αυτου

πολλάκις. Ή μακρα πλευρα αναφορικώς προς την στενην αποτελεί διάστασιν

ήμιόλιον, κατα δε τον μέγαν άξονα εκ τών τριών ήμίσεων τα δύο σημειώνουν τον

σηκον και το τρίτον (12 π.) το βάθος του προδόμου. Σχετικώς προς το τελευταίον

μέγεθος ήμιόλιον (lποτελεί και το εσωτερικον πλάτος του ναου (18 π.). Έπι της

προσόψεως οί 24 πόδες προς το μηκος του ύπεράνω του ύπερθύρου γείσου

ι Α. Marquand, ε. ύ.. σελ. 128.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



16 Κ. Ρωμαίου

(16 π.), το ϋψος άπο τού κατωφλίου μέχρι τού γείσου (12 π.) προς το ϋψος τού

ύπερθύρου (8 π.), το δλον ϋψος τού στύλου (15 μονάδες) προς το ϋψος της πλα

κος (10 μον.) και τέλος το ϋψος τού ύπερθύρου καθ' εαυτο (3 μον.) σχετικώς προς

το πάχος τού στύλου (2 μον.). Δεν είναι συχνα τα παραδείγμα:rα τοιούτων ναών,

«τού τύπου τού μεγάρου» η τών θησαυρών, εφ' ων να παρατηρηται ή τοιαύτη

σχέσις επι τών μεγάλων διαστάσεων. Ό κ. Λεονάρδος άνέσκαψε προ ετών κατα

την αρκαδικην Θέλπουσαν ναον «καλης εποχης» με διαστάσεις 8.70 μ. χ 5.90 μ.,.

δηλ. 30χ 20 άττικΟ'υς πόδας 1 και εν Θέρμφ ύπάρχει άδημοσίευτος ετι ναός, ΒΔ

τού μεγάλου, με διαστάσεις 12.35 χ 8.35, ελαφρώς δηλ. τροποποιημένας, ώς αί

τού ναού Β. 'Άλλως επι διαφόρων ναών παρατηρείται το ήμιόλιον εις μικρότερα

μεγέθη. Οϋτω επι τού στυλοβάτου της Άπτέρου Νίκης 2 (5.38 χ 8.07 μ.) και τών

τοίχων τού παρα τον Ίλισον εξα

φανισθέντος ιωνικού ναού 3.

Και οί δύο ναοι βεβαίως εστε

γάζοντο, ώς τούτο ήδη και μόναι

αί κατόψειςύπαγορεύουν.Συντρίμ

ματα άλλως κεράμων εύρέθησαν

κατα τας ανασκαφας εις μέγα πλη

θος περι τΟ'υς ναούς, αλλ' εκ της

ΕΙκ. 7. ' Ακeοκέeaμος. εξετάσεως αυτών δεν προέκυψεν,

ειμη εν μόνον σύστη μα κεραμώ

σεως, δπερ η θα αποδώσωμεν και εις τους δύο ναους η μόνον εις τον σημαντικώ

τερον, δτε ό μικρος θα εκεραμώνετο άπλούστερον. Έντος τού σηκού τού Α εύρέ-:

θησαν ίκανα τεμάχια εκτύπων κεφαλών και δύό μεγάλα συνανήκοντα θραύσματα,

εξ ων απετελέσθη ό ακροκέραμος της είκ. 7. Σημειωτέον, δτι περι το δυτικον

11μισυ τού ναού τούτου εξηρευνήθη επίχωσις εκ φανερας λατύπης και χωμάτων,

βάθους 20 - 40 μέχρι τού φυσικού βράχου, ητις ουδεν παρέσχε σύντριμμα κερά

μου, ενδειξις, δτι το κτίσμα κατα το κατώτερον αυτού ΤΩυλάχιστον μέρος προη

γήθη οίωνδήποτε κεράμων επι τού τόπου. Και ή άλλοθεν άπουσία παντος σχετι

κού 'ίχνους άρχαιοτέρου πείθει, δτι ή πρώτη 'ίδρυσις ναού έπι της ,χορυφης τού

Άγ. Ήλία δεν αναβαίνει πέραν τού τέλους τού F' αιώνος, δπου άναφέρονται

χρονικώς αί παλαιότεραι εκτυποι κεφαλαι τών ακροκεράμων. Παρετηρήθησαν,

1 BCH, 1891, 657.

• ΑΜ, 1915, 27 κέ. πίν. 5 - 6. ·Οτι πρέπει νά μη άπαιτοϋμεν άκρίβειαν μέχρι έκατοστοϋ έδειξεν αύτόθι

(σελ. 38 - 39) ό κ. 'Ορλάνδος, άφου το έπιστύλιον τής βορείας πλευρίiς εΙναι κατά .057 μ. μεγαλύτερον τής

νοτίας διά την σχετικην άτέλειαν τής έκτελέσεως.

• Perrot, Histoire de l'art VII, 608.
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l

μάλιστα κατα ναον Β, και κεραμίδες ευτελείς με έντύπους άπλας οφιοειδείς γραμ

μάς, δηλώνουσαι την στέγ~σιν εις μεταγενεστέρους ρωμα"ίκΟ'υς χρόνους.

Σπουδαίον είναι το τεμάχιον κεράμου της εΙκ. 7. Διότι μόνον του αρκεί εις

την κατανόησιν της δλης κεραμώσεως. Είναι μέρος διπλης κεραμίδος, αποτελου

μένης έκ τού καλυπτηρος και τού συνεχομένου κάτω στρωτηρος. Και ό καλυπτηρ

διατηρεί εμπροσθεν μικρο. αλλ' ένδεικτικα ϊχνη αποτριβείσης έκτύπου κεφαλης

κόρης και ό στρωτηρ κατακόρυφον λείαν έπιφάνειαν, υψους .04, κοσμουμένην

δι' άπλού πλέγματος, έξ &ν έμφαίνεται, δτι ή κεραμις ανήκει εις τας ακραίας, τας

ήγεμόνας κεραμίδας, ώς ελεγον οι παλαιοί. Τού καλυπτi'jρος το δλον μηκος είναι

.652 με πλάτος μετώπου .2 Ι 8, το δε σχημα, ένφ

κατα το μεγαλύτερον μέρος είναι το σύνηθες τε

τράεδρον, κατα το οπισθεν ακρον παρουσιάζει το

έξαιρετικον φαινόμενον να ανυψώνεται και απο

βαίνιι κυρτόν. Το ακρον τούτο είναι ακριβώς το

σκεπαζόμενον ύπο τού οπισθεν καλυπτηρος, δστις

ουτω πρέπει να εχιι μορφην ή μικυλινδρικήν. Πώς

ακριβέστερον εχει το πραγμα σαφηνίζει το σχε

δίασμα (εΙκ. 8). Πραγματικώς το μέγιστον πληθος

τών κεραμικών συντριμμάτων ανήκει εις κοίλους

στρωτηρας και κυρτους καλυπτηρας έκ τών συνή

θων, αραια δε συνελέχθησαν θραύσματα έκ τών ΕΕκ. 8. ΤΟ οπισ{}εν του σ.κeοκεeάμοv.

διπλών κεραμίδων με τας έπιπέδους έπιφανείας.

Κατα ταύτα αρα την μεν πρώτην σειραν κατα το μέτωπον έκατέρας πλευρας άπε

τέλουν αι διπλαί και τεχνικώς τελειότεραι κεραμίδες, τας δε λοιπας άπήρτιζε το

κοινον και άπλούστερον είδος. την τοποθέτησιν τ&ν έπιπέδων και βάρους ικανού

κεραμίδωνκατα τα ακρα ύπηγόρευενευλόγως και ή άνάγκη της μεγαλυτέρας στε

ρεότητος. Συνελέχθη αλλως σύντριμμα στρωτηρος, εκ τού κρυπτομένου ύπο τον

καλυπτηρα μέρους τού μετώπου, διατηρούν ετι τον συνεχόμενον σιδηρούν ήλον

και έμφαίνον, δτι κατα τα ακρα κατεβάλλετο έξαιρετικη φροντις εις την στερέω

σιν τών κεράμων. Ή αυτη έπιμέλεια της καθηλώσεως τών άκροκεράμων βεβαιώ

νεται πολλάκις έν Θέρμφ. Αι κεραμίδες προς τούτοις ήσαν τοποθετημέναιη έντε

λώς όριζοντίως η με έλαφροτάτην κλίσιν, αν κρίνωμεν έκ τηςεμπροσθενορθογω

νίας τομης τού στρωτηρος. Άκολουθεί, δτι αι οπισθεν σειραί, αι συμμορφούμεναι

προς την κλίσιν της στέγης, έσχημάτιζον άμβλυτάτην γωνίαν μετα τών άκροκερά

μων, φαινόμενον και άλλαχού παρατηρηθέν. Έντεύθεν έξηγείται και ή μοναδική,

καθόσον γνωρίζω, ανύψωσις τού οπισθίου ακρου τού καλυπτηρος. Έαν κάμωμεν

χρησιν της τεχνικης όρολογίας τών παλαιών, θα ονομάσωμεν τας μεν διπλας έπι-

ΑΡΧΑlOΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛ'l'ΙΟΝ 1925 - 26 3
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18 Κ. Ρωμαίου

πέδους κεραμίδας κορινθίας, τον δε λοιπον κέραμον, τον άπλούστερον, λακωνι

κόν 1. τοιουτος δε συνδυασμος των δύο είδων είναι προδήλως επιτυχης καΙ μαρ

τυρείται καΙ άλλοθεν, δπως εξ Όλυμπ(ας καΙ Μεταποντίου με μόνην την διαφο

ράν, δτι εκείθεν διετηρήθησαν μόνον στρωτηρες κοίλοι της δευτέρας σειράς

έχοντες "επίπεδον το κάτω αυτων πέρας 2.

Έκ των σημαντικωτέρων θραυσμάτων των εκτύπων κεφαλων των ακροκε-

Είκ. 9. ~Eκ κεφαλών κορών και ανδρός.

ράμων είναι τα έναντι απεικονιζόμενα. ΈπΙ της είκ. 9 έχομεν κάτω μεν συντρίμ-

1 -Πρώτος ό Dorpfled έν ΑΜ, 1883 σελ. 162 διέκρινε τον κορινθιακον κέραμον τοϋ λακωνικού, μεθό

ό Lattermann έν BCH, 1908, 298 κέ. μετ' έξέτασιν πλειόνων έπιγραφών προσήνεγκε νέας ένδείξεις. Προ πάν

των συνήγαγεν έκ τών έπιγραφών, στι ό λακωνικος κέραμος πωλείται κατα ζεύγη και δτι ή τιμη ένος τοιού

του ζεύγους εΙναι ή αυτη περίπου προς την τιμην μιας κορινθιακης κεραμίδος, -ίιτις ακολούΘως θα ητο

διπλη. Περιέπεσεν δμως ό Lattermann είς την πλάνην να νομίζυ, δτι αί κορινθιακαί ησαν πάντοτε διπλαί.

ΤΟ κύριον χαρακτηριστοντης κορινθίας κεραμίδος δέν ητο ή σύμφυσις αυτη τοϋ καλυπτηρος και στρωτη

ρός, ητις ητο πάντως δευτερεύουσα ίδιότης. αλλα το πολυεδρικον και έπίπεδον έξωτερικόν. 'Ήσαν άρα και

άπλαί κορινθιακαί κεραμίδες έπίσης έν χρήσει, ως αί διπλαϊ. Ό κοριν{}οειδης κέραμος της έκ Δελφών έπι

γραφης έν BCH, 1902, 42, 35 απετελείτο έξ άπλών καί παρείχετο κατα ζεύγη. ΠρΟλ. καί Α] Α, 1910, 308.
Άδίκως ένταϋθα ό Caskey αρνείται την συχνότητα τών διπλών κεραμίδων.

2 Olympia, Ι, πίν. 98, 20, σελ. 169.
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ματα κορων, α'ίτινες εκόσμουν άσφαλως τα μέτωπα των καλυπτήρων, άνω δε

μέρος σημαντικως μεγαλυτέρας κεφαλης άνδρός. Έπι της εΙκ. 10 δύο τεμάχια

κεφαλων Σιληνων. Δεδομένου, δτι το μέγιστον ϋψος τού μετώπου είναι 12 έκα

τοστων, ή κεφαλη της κόρης θα ύπερείχε περίπου κατα την στεφάνην, άλλ' αν

άποδώσωμεν επίσης είς τΟ'υς καλυπτηρας τους Σ ιληνους και τους άνδρας, ώς

ύποδεικνύουν τα κλειστα στόματα αυτων, αί κεφαλαι τότε των Σιληνων θα ύπε

ρείχον τού μετώπου κατα 10 τουλάχιστον έκατοστα (πιθανώτατον όλόκληρον

ΕΙκ. 10. Κεφαλώ,., Σ,ληvώv.

ϋψος .22) των δε άνδρων περισσότερον (ϋψος ύπολογιζόμενον .25). T~ύτo δμως

επιφέρει άνωμαλίαν δχι ευκόλως άνεκτήν. Έξ άλλου συνελέχθη τεμάχιον εκ της

κόμης άνδρός, δπερ δπισθεν διατηρούμενον μέχρι τού κατωτάτου σημείου βεβαι

ώνει, δτι ή κεφαλη δεν προσεκολλατο ώς άνάγλυφον επι οίασδήποτε πλακός, άλλ'

δη ύψώνετο ελευθέρα. 'Ακολουθεί, δτι αί κεφαλαι των άνδρων και των Σιληνων

είχον την θέσιν των επι τού στρωτηρος, ολίγα έκατοστα δπισθεν, εφ' ης άκριβως

ευθείας ύψώνονται και τα μέτωπα των καλυπτήρων. Οϋτω εύρί~κoυν την φυσι

κην θέσιν των αί μεγαλύτεραι κεφαλαι επΙ. τού μεγαλυτέρου πλάτους τού στρωτη

ρος. Έπειδη το μέγιστον πλάτος τού Σιληνού είναι .19, θα άφήνετο δεξια και

άριστα ελεύθερος χωρος δια την εκροην των ύδάτων. Ή τοιαύτη άναπαράστασις

ενισχύεται και εκ της παραβολης προς τον Θέρμον. Έπι τού ναού τού Θερμίου
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20 Κ Ρωμαίου

Άπόλλωνος άληθώς καΙ κατα την άρχαιοτέραν κεράμωσιν τού 600 - 620 π. Χ.

καΙ κατα την νεωτέραν τού 520 τους μεν καλυπτηρας έκόσμουν αδιαλείπτως

κόραι, τους δε στρωτηρας λεόντων, Σιληνών 11 άνδρών κεφαλαί, αϊτινες κανονι

κώςείναι μεγαλύτεραι 1. Αί διαφοραί, ότι εις τον Ταξιάρχην έχομεν κεραμίδας

διπλάς με κεφαλας τών στρωτήρων έλευθέρας, ωστε να μη ύπάρχτι άνάγκη τού

άντικαλλιτεχνικού μέσου τηςδιατρυπήσεως τού λαιμού τών άνδρών, όπως συμ

β~ίνει εις την ύστέραν κεράμωσιν τού Θερμίου, είναι άσήμαντοι. Δια ταυτα, αν

καΙ δεν έχομεν συντρίμματα έκ τού μετώπου τών στρωτήρων κυρούντα την προ

ταθείσαν θέσιν τών κεφαλών, πιστεύομεν, ότι ή άναπαράστασις είναι τουλάχιστον

εις μέγαν βαθμον πιθανή. Προστίθεται αρα καΙ δεύτερον παράδειγμα ναού κο

σμουμένου κατα την ύδρορρόην δια συνεχούς σειράς κεφαλών καΙ δεν είναι ό

Θέρμος μοναδικός 2.

Έαν παραβάλωμεντα θραύσματα της εΙκ. 9 προς το τού Σιληνού έκ Θέρ

μου 3, Άρχ. Έφημ. 1910 πίν. 10,3, ευκόλως θα άναγνωρίσωμεν την όμοιότητα.

τα αυτα χυδαία χαρακτηριστικα τού προσώπου, τα αυτα ζφώδη ώτα τού χοίρου

11 'ίππου, ό αυτος σχηματισμος της κόμης με τους μικρους καΙ άδρους ώρθωμένους

βοστρύχους. :Μόνον έπΙ τού έκ Θέρμου Σιληνού ή εικων είναι δια το άνοιγόμε

νον στόμα πλουσιωτέρα καΙ ζωηροτέρα, έξαίρονται δε τα ζφώδη χαρακτηριστικά,

της ρινος π. χ., έμφανέστερον. Ή κεφαλη τού ανδρος της εΙκ. ~ όμοιάζει πολυ

προς την έκ Θέρμου κεφαλήν, Άρχ. Έφημ. 1900, 11, 5, ωστε τουλάχιστον ή χρο

νικη άπόστασις να μη είναι μεγάλη. την έ:τοχην τών έκ Θέρμου κεφαλών της

ύστέρας κεραμώσεως Β ό Η. Koc11 όρμώμενος έκ διαφόρων λόγων έξηκρίΌωσεν

ώς άναφερομένην περΙ το 520 π. Χ.4. ΚαΙ εις τον Ταξιάρχην ουδεΙς ουσιώδης

λόγος ύπάρχει, ωστε να ύπολογίσωμεν τον χρόνον διαφορετικά. Μόνον πρέπει να

εχωμεν ύπ' δψει, ότι καΙ έδώ εγιναν άντικαταστάσεις τών άρχαιοτέρων κεράμων

μετα τας φυσικώς έπερχομένας ζημίας. Έκ τοιαύτης άντικαταστάσεωςπροέρχεται

ή κεφαλη κόρης της εικόνοc, iιτις δεν όμοιάζει προς τας ώρίμους άρχα'ίκας κόρας

τού Θέρμου,Άρχ. Έφημ. ε. ά. πίν. 11,4, άλλ' άνήκει εις τας άρχας τού 5ου αιώνος.

Έκ τών λοιπών κεράμων φανερα είναι άκόμη ή σίμη τών άετωμάτων, Τι

έπαετίς. ΈπΙ της εΙκ. 11 δεξ~α εχομεν δύο μέρη έκ τοιαύτης σίμης, ήτις εχει μόλις

ι Άρχαιολ. Έφημ. 1\100, πίν. 10 και 11, Antike Denkma1er ΙΙ, πίν. 49 - 53, Spinger - \Vo1ters σfλ.

165. ROm. Mitt. 1915 σελ. 63.

• Το αυτο περίπου φαινόμενον σειράς ανδρικών και γυναικείων κεφαλών απαντζi καί επι δευτέρου

ναου του Θέρμου, ώς ελπίζω να δείξω προσεχώς. Και εν Κερκύρq. επι μεγάλου αρχα'ίκου ναου της ακροπό

λεως υπέδειξα αλλοτε τήν συνεχη σειραν λεοντοκεφαλών και γοργονείων (Παράρτημα Άρχ. Δελτ. 1915,83).

• 'ΙδΕ τήν πλήρη κεφαλήν του Σιληνου παρά Ε. Doug1as van Ruren, Greek ficti1e Revetements πίν.

37, 136 και ΑΜ, 1914,238 (Koch.).

• ΛΜ, 1914, 239 - 240.
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Άρχαιον ιερο\' πa.ρα 'ίον Ταξιάρχην Τ11ς Αιιωλίας 21

το υψος των 8 ,~κατoστων. Τόσον taJtEtvrl" σίμην δεν γνωρίζω αλλοθεν. Ύπερ

την κάτω κάθετον λείαν επιφάνεια'\' εχ.τείνεται ραοδωη) ταινία και μικρον ανω

ίωνικον κυμάτιον. 'Ότι πραγμαΤΙ;-UJ)ς τα θραύσματα ταύτα αV'llκουν εις επαετίδας

φαίνεται εκ της οπισΘεν χαρακτηριστικης καμπύλης επιφανείας ώς και της παρα

τηρηθείσης επι αλλου συντρίμματος εντσμης, απαραιτήτου επι των επαετίδων

Είκ. 11. Συντρίμματα αγάλματος μαρμαρίνου, Π,Ιλί'νου περιρραντ,lρίου και επαετίδος.

χάριν της αναγκαίας ζητοειδους συναρμογης, σπανίας 3 δε επι των σιμων των

μακρων ~λευρων. Ό τύπος ο{iτος της επαετίδος είναι πολυ διαδεδομένος άπα των

αρχων του 60υ αιώνος. Ύπα του Koch άπεδόθη εις την ύπ' αυτου δνομασθείσαν

3 Έπιφανες ποράδειγμα σίμης τών μακρών πλευρων μετα ζητοειδους αρμΟΥης ε(ναι το του ναου του

Διος τοϋ Άκράγαντος (Durm. Bauknnst, 198 είκ, 172). δπερ διέφυγε παραδόξως τον κ. Όρλάνδον εν σελ. 67

τοϋ εργου Elensls τοϋ F. Noack, αποδίδοντα μόνον εΙς τους αετους την ίδιάζουσαν μορφ11ν των ό.ρμων. Είς

το παράδειγμα του Άκράγαντος δυνάμεθα να προσθέσωμεν και αλλα, ώς το του ναού της Άρτέμιδος εν

Κερκύρq: (Άρχ. Δελτίου 1915, Παράρτημα 80), επι ανεκδότου κεραμώσεως εκ της Άκροπόλεως κα, επι της

αρχαιοτέρας λεοντοκεφάλου σίμης της Λαφρίας. Πάντως το φαινόμενον είναι σπάνιον.
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22 Κ. Ρωμαίου

ΕΙκ. 12. .Σύντeιμμα κεeάμοv.

σειραν τού Θησαυρού τών Μεγάρων Ι, ύπο δε τού Όρλάνδου εθεωρήθη ίδιάζων

μόνον είς τον δωρικον ρυθμόν 2.

Είς την εκ τών ακροκεράμων εξαχθείσαν εποχην της άνιδρύσεως τού ναού

δεν άντιτίθεται ή μορφη τού επικράνου (είκ. 2).'Άν καΙ ή εργασία εΙναι χονδροει

δης άρκετά, δμως διακρίνεται μεταξυ τού α6ακος και 'της βάσεως το περίγραμμα

διπλού κύματος, δπερ δεν εΙναι αγνωστον είς το 6' ημισυ τού 6ου αίών~ς. Άλλα

και αν ή κατασκευη τού επικράνου άποδοθΌ ~ίς ύστέρους χρόνους ούδεμίαν τούτο

εχει σημασίαν δια την λοιπην κατασκευήν, ητις, ώς άναπαρεστάθη,όλόκληρος μετα

της κεραμώσεως άνήκει είς την ωριμονάρχα'ίκηνεποχην τού τέλους τού 6ου αίώ

νος. Αύτονόητον δε εΙναι,δτι επισκευαΙ

και θεραπείαι ζημιών εί'ίνοντο είς πάν

τας τους χρόνους. Ούτω άντικατάστασιν

κεραμίδων κατα τον 40ν αίώνα σημαίνει

το ενεπίγραφον θραύσμα στρωτηρος της

είκ. 12. Με την ύπόθεσιν, δτι ή βάσις

τού Δ ?:χει φθαρη, προτείνω την άνάγνω

σιν: δαμιο[eΥωv, ώς ίσοδύναμον προς

την συνήθη επιγραφήν: δαμόσιος.

Βραχυς θα εΙναι ό λόγος περΙ τών

άφιερωμάτων. Διότι εύρέθησαν δλίγακαι

άσήμαντα συντρίμματα. Πραγματικώς,

πώς να συλλεχθώσιν επι της βραχώδους

ράχεως άκέραια άφιερώματα, δταν συχνότατα ή επίχωσις, εαν τοιαύτη ύπηρχε, δεν

ύπερέ6αινε τα 20 έκατοστά; Κατα.. την νοτίαν κατωφέρειαν τα χώματα εΙναι

περισσότερα, άλλα και ή διασπορα τών πραγμάτων άπεριόριστος καΙ απελπιστική.

Έπι της είκ. 11 ανω άριστερα έχομεν σύντριμμα μαρμάρου, ύλικού αλλως άγνώ

στου δχι μόνον είς το ήμέτερον ίερον άλλα καΙ 'είς τον Θέρμον αύτόν, εφ' 0-0
διακρίνονται οί δάκτυλοι άριστερού ποδος σανδαλοφόρου, πιθανώς γυναικείου,

μεγέθους μικροτέρου τού φυσικού, πατούντος επι της πλίνθου. Εύρέθη πλησιέ

στατα και προς δυσμας τού ναού Β, άλλ' δχι μόνον εκ τού λοιπού άγάλματος,

άλλ' ουτε εκ της βάσεως αύτού δεν εύρέθη ίχνος. Έκ τών διατηρουμένων μορ

φών τών δακτύλων δεν φαίνεται το εργον παλαιότερον τού 4ου αίώνος. Έπι της

αύτης είκόνος κάτω άριστερα ώς καΙ επι της είκ. 13 έχομεν μέρη πηλίνων περιρ

ραντηρίων, ώς κατέληξα να πιστεύω μετα μακροχρόνιον άπορίαν. Τοιαύτας δηλ.

1 ROm. Mitt. 1915, 70, 100 κέ.

• Παρά F. Noack, Eleusis σελ. 6'.
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Άρχαίον ίερον παρα- τον Ταξιάρχην της Αιτωλίας 23

ΕΙκ. 13. 'Εκ πηλlllωll πεeιeeαllτηelωll.

βάσεις μετα ραβδωτών κιονίσκων παρετήρησα είς το Μουσείον της 'Ολυμπίας

χωρΙς να εϋρω έρμηνείαν είς το σχετικον γερμανικον σύγγραμμα, είτα εσημείωσα

είς το Άγρίνιον καΙ την Καλυδώνα τα αυτα πράγματα, εως δτου πέρυσι μεταξυ

διαφόρων πηλίνων συντριμμάτωνάποκειμένων είς την άποθήκην τού "Εθν. Μου

σείου άνέσυρα πράγμα, δπερ συγχρόνως επόθει καΙ ό κ. Btίickner. Ή ονομασία

αυτου ώς περιρραντηρίου ητο άσφα

λής, διότι σvμφυης με τον κιονίσκον

ύπάρχει λεκάνη άβαθής, καθιστώσα

πρόδηλον την χρησιν τού σκεύους.

Παρα τον ναον Α παρετηρήθη λίθος

περίπου στρογγύλος, ϋψους .60, φέρων

ανω άβαθη λεκάνην άτέχνως λαξευτήν. ,
Δεν άμφιβάλλω δτι το λίθινον κατε

σκεύασμα ητο περιρραντήριον, δπως

ησαν και τα πήλινα. Πρέπει να ύπηρχον

είς κάθε ίερον πλείονα τοιαύτα σκεύη

χάριν της εξυπηρετήσεως τού πλήθους

κατα τας έορτας καΙ δημοτελείς θυσίας 1.

Έκ τριών διαφόρων ύλικών είναι τα άναθήματα της είκ. 14. "Αριστερα δρέ

πανον σιδηρουν, σφζομένου μήκους .15, το όποίον ορθότερον θα εκαλουμεν κλα

δευτήριον. Παρόμοιον εύρέθη καΙ δεύτερον. Ύπεράνω πήλινον μαλλοφόρον ζφον,

πιθανώτατα πρόβατον καΙ κάτω επι χαλκού ελάσματος κυνάριον εξ επιθέτου ύαλο

μάζης, στακτεράς ύποκυάνου.

"Εξ είκοσάδος συντριμμάτων κορών άπεικονίζονται πέντε κεφαλαΙ εκ τών

καλύτερον διατηρουμένων (είκ. 15). "Άνω άριστερα εχομεν μέρος προτομης με

οπην εξαρτήσεως, κοινου άρχα'ίκου τύπου, εκ τών πρώτ.ων χρόνων της ίδρύσεως

τού ιερού. <Η ύπ" αύτην κεφαλη άνήκει είς πaοτομην πολυ γνωστου τύπου του β'

ήμίσεος του 50υ αίώνος 2. Αί τρείς. λοιπαΙ άνήκουν είς τον 40ν• "Αξιοσημείωτος

είναι ή κεφαλη της "Αθηνάς με το άττικον τρίλοφον κράνος. "'Αν καΙ εκ του μονα

δικού είκονιδίου ούδεν δύναται να εξαχθΏ συμπέρασμα περΙ της λατρευομένης

θεότητος, δμως ενθυμίζει τουτο την σημαντικην λατρείαν της "Αθηνάς εν Αίτω

λίq. (Παυσ. 10, 15, 2. \iVΌοdhοιιse, Aetolia 126).

1 ΕΙκόνα περιρραντηρίου έντος ίερού έξ άγγειογραφίας Ιδε παρα Darenlberg - Saglio, lustratio, εΙκ.

4681. "Εν άλλο περιρραντήριο\' έπίσης έντος ίερού προ τού τελετoυργoίiντoς όσχοφόρου νέου παρά Harri

son, Tbenlis 325.

, Πρβλ. Άρχ. Δελτ. 1920·21, 78 εΙκ. 11, 1.
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Έκ τών λοιπών μικρών εύρημάτων άξιομνημόνευτοι είναι δύο σχεδον άκέ

ραιοι σκύφοι, ϋψους 10, αγραφοι, με γάνωμα καστανέρυθρον, φέροντες έκάτερος

ολίγιστα έγχάρακτ~ άρχαϊκα γράμματα, έξ ων δεν κατώρθωσα τίποτε να συμπε

ράνω. Δεν ελειψαν καΙ έδώ τα συνήθη είς τα ίερα άφιερώματα τών πηλίνων

πυραμίδων καΙ κωνίΚcJ)ν σωματίων. 'Ιδίως πολυάριθμα συνελέχθησαν έπιμήκη

ΕΙκ. 14. Δeέ.πα'l'ο'l' και lίλλα αφιεeώματα.

διάτρητα πράγματα με τα ακρα έξέχοντα είς σχημα τροχών, κουβαρίστρες ii
ροκέλες κατα τΟ'υς έργάτας.

Παρα το ά~ήμαντoν τών μικρών άφιερωμάτων, τουλάχιστον ταύτα δεν άντι

τίθενται είς την δια τών κεράμων όρισθείσαν έποχην της πρώτης ίδρύσεως του

ίερού, άλλα τουναντίον την έπιΟεΟαιώνουν. "Αν παρετηρήθησαν 2 - 3 συντρίμματα

προϊστορικών γεωμετρικών άγγείων ώς τα έκ Θέρμου, Άρχαιολ. Δελτίον 1915,

265, ταυτα άνήκουν είς παλαιοτέρας κατασκευας άπλών οίκημάτων. Άνατολικώς

τών ναών καΙ μικρον προ του κρημνιζομένου βράχου άπ~καλύφθη τμημα τοίχου,

όμοίου την κατασκευην προς τοίχους της ο' χιλιετηρίδος έν Θέρμφ 1. Δεν μένει

ι 'Εκατέρωθεν δηλ. του χαμηλου τοίχου ύψουνται είς συνεχη σειραν ορθιαι πλάκες, προστατεύουσαι

Ζ.αl συνέχουσαι τας δοκους της ξυλοδομίας. Ίδε π. χ. τοιουτον κτίσμα εΠI της εΙκ. 7 του Άρχ. Δελτίου 1915,
239, αριστερά. Παρομοίαν τοιχοδομίαν παρουσιάζει καί προ"ίστορικος περίβολος εν Άσίνυ αποκαλυφθείς:

κατα τας ανασκαφας τών Σουηδών το 1924.
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άμφι60λία, δτι κατα την παλαιαν ταύτην έποχην ύπηρχον επι της βραχώδους

κορυφης κατοικίαι, πάντως όλίγαι, άνήκουσαι εις μικρΟ'υς χωροδεσπότας, ο'ίτινες

εύκόλως ηδύναντο έκεϊθεν να έποπτεύουν τας νομας και να έξασφαλίζουν έαυ

τους και τα ποίμνιά των. ''Αν διήρκεσεν έπι μακρον ή οίκησις τού τό;του και

μέχρι τίνος χρόνου δεν είναι ευκολον να εύρεθϋ. Το βέβαιον είναι, δτι μετα την

ϊδρυσιν των ναων ούδεις ύπηρχε πλησίον συνοικισμός. Πρέπει να καταβϋ τις εις

ΕΙκ. 15. Ζvvτeίμματα κοeώv.

την βαθυτάτην φάραγγα τού Βασιλικού και να άναβϋ την άπέναντι τού Άγ.'Ηλία

ράχιν, ϊνα άνεύρη τα άνεξάλειπτα 'ίχνη παντος άρχαίου συνοικισμού, τα δστρακα

των άγγείων. ΚαΙ εις ίσην άπόστασιν, 3/4 της ωρας, προς δυσμάς, κατα την

μακραν κοιλάδα ΝΔ τού Ταξιάρχη, έπανεύρον τα ζητηθέντα δστρακα. "Αλλως

ούδαμού πλησιέστερον. Το ιερον αρα ητο μονηρες έπΙ της ύψηλης έρημικης

ράχεως, άλλ' ητο όρατον πολλαχόθεν καΙ έκ Θέρμου. πως λοιπον ώνομάζετο το

ίερον καΙ όποία ητο ή έν αύτιρ λατρεία;

'Ως προς την λατρείαν έβεβαιώθη κατα την ανασκαφην φαινόμενον, δπερ

καΙ καθ' έαυτο σημαντικον είναι καΙ θα χρησιμεύση εις ;tijv εϋρεσιν της πιθανης

θεότητος τού Ιερού. Καθ' δλην δηλ. την εκτασιν απο των ναων, έπΙ 30 - 40 μέτρα

προς ανατολάς, δχι μόνον εις την έπιφάνειαν αλλα καΙ εις το βάθος της μικράς

AP~AIOΛOΓIK()N ΔΕΛΤΙΟΝ 1\125 - 26 4
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26 Κ. Ρωμαίου

επιχώσεως άφθονος ήτο παντού τέφρα, στακτερη Τι μελανή, άνάμεικτος με πολυά

ριθμα μικρα συντρίμματα όστών καέντων. Ώς εν άρχfl είπομεν, ήσαν καΙ προ της

άνασκαφης τα κοκκαλάκια το κυριώτερον χαρακτηριστικον τού τόπου, ωστε να

δώσουν άφορμην εις τόν λα'ίκον άρχαιολόγον να μεταθέση εδώ Τσ'υς φοβερους

καΙ άξίως τιμωρηθέντας Γαλάτας της ίστορίας. Κατα την άνασκαφην ιδίως προ

τού μικροτέρου ναού παρετηρήθησαν κοιλότητες επι τού βραχώδους εδάφους,

βάθους ενιαχού μέχρι 50 έκατοστών, πλήρεις τοιαύτης τέφρας, εκ τούτου δε καΙ

εκ τού γεγονότος δτι κατα την άμέσως προς νότον άποτόμως κατερχομένην

κατωφέρειαν τα όστάρια φαίνονται διεσπαρμένα εις υ.νυπολόγιστον εκτασιν, δι

καιούμεθα να συμπεράνωμεν, δτι άρχικώς το στρώμα τούτο τών θυσιών ήτο κατα.

πολυ πλουσιώτερον. Αί βροχαΙ τόσωναίώνων κατερράκωσαν τοίερον εις την

άρχαίαν θεότητα στρώμα, μη ύπάρχοντος αλλως περιβόλου η' άναλημματικούτοί

χου, ή δε άνασκαφη ωφειλεν άτυχώς να άποτελειώση την καταστροφήν του.

Βεβαίως τα λείψανα ταύτα τών θυσιών τα εκτεταμένα θα ηδύναντο ευκόλως να

έρμηνευθώσιν με την πρόχειρον γνώμην, δτι ό περΙ τον βωμον σωρος της τέφρας

εξηπλώθη καθ' δλας τας διευθύνσεις, αν και τού βωμού τούτου όχι μόνον δεν

διετηρήθη ουδεν ίχνος κατασκευης, άλλ' ουδε· φαίνεται ουδαμού ή θέσις εξ οίασ

δήποτε εξομαλιίνσεως τού βράχου. ΤΟ ζήτημα εν τούτοις προσλαμβάνεινέαν τρο

πην με το άναμφισβήτητον ,;εγονός, δτι ή αυτη τέφρα τών θυσιών παρετηρήθη

καΙ εντος τού μεγαλυτέρου τών ναών. Κατα το μέσον δηλ. τού σηκού εβεβαιώθη

στρώμα τέφρας, ύπερκείμενον τού εξωμαλισμένου βραχώδους εδάφους, άνάμει

κτον μετα χωμ6.των, όλίγων άνθράκων, άπείρων συ,ντριμμάτων λευκών όσταρίων

καΙ μελανών στιλβόντων συντριμμάτων αγγείων (Παράρτημα Άρχαιολ. Δελτίου

1916,45). τι> στρώμα εϊχε βάθος 20- 25 έκατοστών και εξετείνετο εις μηκος 2

περίπου μέτρων και πλάτος 1.50, αν και δρια διαγραφόμενα δια σειράς λίθων

δεν παρετηρήΟησαν. τα μικρα όστρακα δεν εφανέρωνον ώρισμένην χρονολογίαν,

άλλα είχον την εντύπωσιν προ αυτών, δτι δεν θα ηραν άρχαιότερα, τού 4ου αιώ

νος. "Αν και δεν παρετήρησα επι τού εδάφους καΙ τών όλιγίστων χωμάτων καΙ το

ελάχιστον ίχνος πυρακτώσεως, δμως το στρώμα προηλθεν εκ θυσιών γενομένων

εντος τού σηκού, διότι θα ητο άκατανόηΤ,ον να ύποθέσωμεν, δτι ή τέφρα μετε

φέρθη εξωθεν. Έντος τού προδόμου καΙ του μικροτέρου ναού δια την στενοχω

ρίαν δεν ήτο δυνατον να άναφθώσι τοιαύται πυραι θυσι&ν, ώς ήσαν α-(;ται άκίν

δυνοι κατα το μέσον τού ευρυχώρου σηκού, εν φ εϋλογον εϊναι να δεχθώ μεν, δτι

άπο της ίδρύσεω; του ναού καΙ όχι μόνον κατα τον 40ν αιώνα ετελούντο αί ιδιά

ζουσαι θυσίαι,άπομακρυνομένης έκάστοτε της συσσωρευομένης τέφρας. Συμπε

ραίνομεν εντεύθεν δτι καΙ εξω τών ναών αί θυσίαι θα 11σαν δμοιαι καΙ δεν
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'Αρχαίον ίερον παρα τον Ταξιάρχην της Αίτωλίας 27

θα έτελούντο έπΙ βωμού αλλα κατα γης. Προς τούτοις δια το συχνον μικρον

μέγεθος τών καέντων οστών στηρίζεται ή ίδέα [ών όλoκαυτωμάτω~.

Τοιαύτας όλοκαύστους θυσίας, γενομένας κατα γης είς το έσωτερικον τού

ναού καΙ έκτος αύτού δεν θα μεταβώ μεν μακραν να ανεύρωμεν. Λαμπρον παρά

δειγμα παρέχει ό Θέρμος 1. Το βαθυ μελανον στρώμα ύπο τον μέγαν αρχα'ίκον

ναον τού Άπόλλωνος, έδείχθη, δτι δεν πρoέρχετα~ έκ βωμού αλλ' έκ τών θυσιών

τών γινομένων έντος τού αρχαιοτέρου, τού προδρόμου τούαρχα"ίκού, ναού καΙ

πλησίον αύτού. ΤΟ στρώμα τούτο κατα την νεωτάτην αύτού περίοδον χρονολο

γειται έ% .γεωμετρικών χαλκών τού 8 0υ καΙ Ίου αίώνος. Δεν αποκλείεται δε καθό

λου, τούναντίον είναι πιθανώτατον, δτι ό αύτος τρόπος τών θυσιών έξηκολούθησε

καΙ κατα την κατόπιν ίστορικην έποχήν, αν καΙ δια τών ανασκαφών δεν εγινε

δυνατον να έξακριβωθϋ το πραγμα. Θα ητο αλλως ατοπον να δεχθώ μεν απότο

μον μεταβολην είς τΟ'υς τρόπους της λατρείας είς τόπον, δπου ή αρχιτεκτονικη

καΙ λοιπη παράδοσις είναι συνεχης και αδιάκοπος. ΤΟ φαινόμενον είναι σπου

δαιότατον και χρήζει έρμηνείας. Προς τούτο ένόμισα αρκετον αλλοτε 2 να μνημο

νεύσω τας έν τϋ οίκίιξ προς τιμην Ιδίως της Έστίας γινομένας θυσίας, ων ή

τέφρα ητο ίερα και αμετακίνητος και παραβάλω προς δμοια στρώματα τέφρας,

πcι.ρατηρηθέντα είς την 'Ολυμπίαν, τον 'Ορχομενον και αλλαχού.

<Όμως είχέ τι το ύπερβολικον και αύθαίρετον το να συναφθούν τα έκτετα

μένα ταύτα μελανα πλήρη όσταρίων στρώματα με τας παλαιας θυσίας παρα την

έστίαν, τας άπλας καΙ περιωρισμένας. Ή συσχέτισις επειτα προς την λατρείαν τών

χθονίων απεκλείετο. 3"Ητο αρα ανάγκη πληρεστέρας έρμηνείας καΙ ταύτην νομίζω

τά)ρα, δτι έπιτυγχάνομεν, αν συνάψω μεν προς το λησμονημένον καπως είδος τών

θυσιών, α'ίτινες ανάγονταιείς την ;ταναρχαίαν καΙ παγκόσμιον πυρολατρείαν, είναι

όλόκαυστοι καΙ χαρακτηρίζονται με μεγάλα; συσσωρευμένας πυράς.

Τοιούτων θυσιών έξαιρέτως λαμπρον παράδειγμα εχομεν τώρα έπι της κορυ

φης της Οϊτης, μετα το σημαντικώτατον εϋρημα τού Ν. Παππαδάκη της Πυρας

τού Ήρακλέους. Έντος τού έκτεταμένου τεμένους ή σκαπάνη τού τότε (1919)

εφόρου απεκάλυψε στοάν, μικρον ναον μετα βωμού καΙ πλησίον εύρυν τραπε

ζοειδη χώρον κλειόμενον δια λιθίνου περιχειλώματος και έν αύτΙΡ παχυ στρώμα

όστοτέφρας μετα πολλών μικρών ήμικαύστων αναθημάτων αρχομένων απο της

αρχα"ίκης έποχης. ΤΟ περιχείλωμα είναι κατα τον έρευνητην της Πυρας χρόνων

ρωμα"ίκών, αλλα και οϋτω είναι δι' ήμας μνημείον έξόχως διδακτικόν, διότι ανα

φέρεται είς την παλαιαν και ούσιαστικην ίδέαν δτι όλόκληρος ό σωρος τών ξύλων

1 Άρχαιολογικο" Δελτίον 1915" 225 - 279. Ίδέ προ πάντων σελ. 227, 247 - 252, 274·276.

2 Άρχ. Δελτίο" ε. α. 275 σημ" 1" πρυλ. Ήσύχιον έν λ.: ΈστίιΖ. θυόμεναί τινες ησαν θυσίαι, αφ' ων

ου/. οΤον τ' ην μεταδουναι η έξενεγκείν.
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28 Κ. Ρωμαίου

καΙ άναθημάτων είναι αύστηρώς άποκλειστικον κτημα της δια τού πυρος εμφανι

ζομένης θεότητος 1.

τα επι της πυρας έκάστοτε ριπτόμενα θύματα ήσαν όλόκαυστα, τα δε παρα

τηρηθέντα όστα ήσαν παντομερη καΙ δεν προήρχοντο εκ μήρών μόνον, ώς εύστό

χως, εσημείωσεν ό άνασκάψας. Άλλ' εκ της ομοιότητος προς τους καθαγισμους

τών χθονίων δεν εξάγεται, δτι ή πυρα προσεφέρετο εις τον Ήρακλη ώς εις ηρωα.

Οίαδήποτε καΙ αν είναι ή καταγωγη της επι της κορυφης της Οίτης λατρείας,

είτε αϋτη δηλ. είναι εύρωπα'ίκης άρχης είτε μικρασιατικης, ώς βέβαιον πρέπει να

θεωρηθΌ, δτι ή θυσία ήτο πυρολατρικης φύσεως καΙ ούδεμίαν είχε σχέσιν προς

την λατρείαν τών χθονίων. 'Ήδη παλαιότερον ό επιφανης θρησκολόγος Martin

Nilsson εις το χρήσιμον βιβλίον του, Griechische Feste, κατεπολέμησε την ίσο

πεδωτικην τάσιν να ύπάγωνται δλα εις την λατρείαν τών χθονίων 2 καΙ εξετάσας

τα Δαίδαλα επι της κορυφης τού Κιθαιρώνος, την λατρείαν της Άρτέμιδος

Ααφρίας εν Πάτραις, Καλυδώνι και Ύαμπόλει της Φωκίδος, τα Λάφρια τών

Δελφών, τον εμπρησμον τών σκηνών κατα την πανήγυριν της 'Ίσιδος εν Τιθορέg

ώς και τον παρόμοιον εμπρησμον της σκηνης κατα το δελφικον Στεπτήριον εξηρε

τον πυρολατρικον χαρακτηρα τών σχετικών θυσιών και παρέβαλε προς τας παντα

χού της Εύρώπης μέχρι σήμερον άναπτομένας κατ' ετος πυρας (J ahresfener) '.

Άκριβώς δε επειδη (Χί πυραι α{ίται κατα την έορτην τού Άγ. 'Ιωάννου (24 'Ιου

νίου) 11 κατα την ανοιξιν διατηρούν μέχρι σήμερον μερικους εκ. τών άρχαίων

χαρακτήρων της λατρείας - άνάπτονται καΙ επι κορυφης βουνού, είναι θαυμα

τουργοί, άφού νυμφεύονται οί ύπερπηδώντες αύτας νέοι καΙ νεάνιδες, καίονται

επ' αύτών είδωλα - είναι δυνατον εις ήμας να κατανοήσωμεν την άληθη σημα

σίαν τών άρχαίων έλληνικών πυρών 4. το επιφανες της πυρ.ας, τα καιόμενα θύ

ματα, τα διάφορα άναθήματα καΙ μάλιστα αί εικόνες της ιδίας τιμωμένης θεότη

τος θα προκαλέσουν πάντως την άλάθητον παρουσίαν αύτης. Έντεύθεν ή τέφρα

θα μείνη άμετακίνητος ώς πολύτιμος εγγύησις της θείας επεμβάσεως καΙ εύμενείας.

1 '1δέ την σύντομόν αλλ' αρκετα περιεκτικην δημοσίευσl\' του Παππαδάκη εις το Παράρτημα του

Άρχ. Δελτ. 1919, 25 - 33. Έπιθυμώ νά σημειώσω, στι εις τον φίλον έρευνητην της Πυράς οφείλω την πρώ

την ώθησιν ,'ά συνάψω τάς έν Θέρμφ θυσίας προς τ-ην πυρολατρείαν.

2 Nilsson. Griech. Feste σελ. 428 κατά του Stengel αποδίδοντος εις τάς θυσίας του Ήλίου χθόνιον

χαρακτηρα.

3 Nilsson ε. ά. 5() κΙ, 222 κέ., 218 κέ., 154 κΙ

• 'Ιδιαιτέρως .ημείς έν 'Ελλάδι εχομεν άφθονον σχετικον ύλικόν. Έλπίζω προσεχώς νά ασχοληθώ με

τά πυρολατρικά ταυτα εθιμα εις την Λαογραφίαν. 'Ενταυθα περιορίζομαι νeι σημειώσω, στι καί το άρχαίον

όνομα λαμπας ώς ονομάζεται υπό του Λουκιανου ή πυρά της 'Ιεραπόλεως της Συρίας (περ! της Συρίης θεου

49) διατηρείται μέχρι σήμερον. Εις χωρίον δηλ. της Κερκύρας εμαθον, στι οί ύπερπηδώντες την πυράν νέοι

απαγγέλλουν μεγαλοφώνως τον στίχον:

Τ' Άη - Γιαννιου τα ΑάμπαΥτα, τα κόκκινα σταφύλια.
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Μετα την ανακάλυψιν τού Παππαδάκη δ .αυτΟς Nilsson δια δύο διατριοων

του ετόνισε τα εκ τού νέου εύρήματος εξαγόμενα. Άφ' ένος εστήριξε 1 την προη

γουμένως και ύπ' άλλων εξενεχθείσαν γνώμην, ότι Ο μύθος της α'\Jτοπυρώσεως

τού <Ηρακλέους και της αναλήψεως εις τον ουρανον προηλθεν εξ εθίμου να συγ

κατακαίωνται εικόνες αυτού επι πυράς. Δια της πραγματείας δέ, Fire - Festivals
ίn ancient Greece, δημοσιευθείσης εν Journal οί Hell. Studies 1923 σελ. 144

148, έπεζήτησε να κινήσ'!] την προσοχην εις την αρχαίαν πυρολατρείαν καταλέ

γων και μερικα άλλα παραδείγματα. Οϋτω π. χ. εις το μέγαρον των Κουρήτων

(ώς προαγόντων την κτηνοτροφίαν) εν Μεσσήν'!] κατα τον Παυσανίαν (IV, 31, 9)

« •••• ζφα τα πάντα ομοίώς καθαγίζουσιν., .. αφιέντες εις την φλόγα». Έπι της

Λαρίσσης τού 'Άργους και επί τινος άκρας της γειτονικης Λυρκείας άγουσι συγ

χρόνως την πυρσών εορτην κατα τον αυτον περιηγητην (Π, 25, 4). Έν Τιτάν'!]

(Παυσ. Π, 11, 7) αφού μετέφερον το άγαλμα της Κορωνίδος εις το επι λόφου

ίδρυμένον ίερον της 'Αθηνάς κατέκαιον τα θύματα προ αυτού χαμαι και δεν

περιωρίζοντο μόνον εις τους μηρούς. Άκολούθως' ό Nilsson ορμώμενος εκ τού

μνημονευθέντοςπεριχειλώματος της Πυράς της Οίτης εύρίσκει ορθως, ότι και το

εντος των πρωταρχα'ίκων ναων Α και Β τού Πρινιά της Κρήτης παρατηρηθεν

ύπο τού εξερευνητούαυτων Pernier τετράπλευρονπερίκλεισμα,το περιέχον τέφραν

καιθυσιων λείψανα, προηλθεν εκ της αυτης λατρείας. 'Ανήκει δε το όλον ίερόν,

ώς εκ των αγαλμάτων της καθημένης θεάς και των αναγλύφων τού ναού Λ εδεί

χθη εις την πότνιαν i}ηρών, την Άρτέμιδα. Εις την αυτην μεγάλην θεαν της

φύσεως, μάλιστα ύπο το δνομα της Λαφρίας, ιδιάζει, ώς είδομεν, ή πυρολατρεία.

Έν τέλει αναφέρει τον χαλκούν γίγαντα Τάλων της Κρήτης, όστις αολαοης επήδα

εις το πύρ μετα των συλλαμοανομένωνκαι εΙναι Ο α'υτος προς τον επι κορυφης

της "Ιδης και εν Δρήρφ τιμώμενον Δία Ταλλαίον, πιθανώτατα παρόμοιον προς

τον Δία Ταλετίταν τού Ταϋγέτου.

Εις τα ανωτέρω παραδείγματα είναι δυνατον να προστεθωσι και άλλα.

Τούτο συμφέρει εις την ερευναν ήμων, ωστε να δειχθΏ δια πλειόνων, ότι αί πυρο

λατρικαι θυσίαι δεν διατηροϊιν πάντοτε τον κανονικον επιολητικον τύπον, ώς εις

τα Δαίδαλα, τα Λάφρια και την Πυραν της Οίτης, αλλ' εμφανίζονται και ύπο

μορφην εξησθενημένην. Νομίζω λοιπόν, ότι πρέπει να αναγνωρίσωμεντον αυτο-ν

τρόπον θυσίας και εις το μέγαρον της Δεσποίνης εν Λυκοσούρ<ι-, όπως εις το

μέγαρον των Κουρήτων εν Μεσσήν'!]. Κατα τον Παυσανίαν (VIII, 37, 8) προς

τιμην της Δεσποίνης οί 'Αρκάδες θύουσι ίερεία πολλα και άφθονα ... «Ο δε θύων

ου τας φάρυγγας αποτέμνει, κωλον δε ό,τι αν τύχ'!] τούτο εκαστος απέκοψε τού

ι Archiv f. Religiol1swissenschaft, 1922, σελ. 310 κέ. Πρβλ. και JHS, 1923, 144 σημ. 5.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



30 Κ. Ρωμαίου

θύμαΤΟζ». Έν Μεσσήνη ρίπτονται ζωντα τα θύματα εις τας φλόγας, εν Λυκο

σούρ<t ή πάντοτε αγρίως απαιτητικη θεότης αρκείται, αν τούτο θεωρηθfι μικρότε

ρον, εις την αποκοπην τού τυχόντος μέλους. Έκεί τιμωνται οί δμοιοι την φύσιν

γόνοι της μητρος θεάς, ενταύθα ώς εκ τού συμπλέγματος τού Δαμοφωντος και

σήμερον βλέπομεν λατρεύεται ή αύτη κυρία της ζωης θεα με τα ονόματα της

Δήμητρος, της Δεσποίνης και της Άρτέμιδος. Έπι της ύπεράνω των Βρυσεων

νοτίως της Σπάρτης κορυφης τού Ταλετού εθυον κατα τον Παυσ. (ΠΙ, 20, 4)
'ίππους εις τιμην τού 'Ηλίου. Έπειδη οί αρχαίοι μυθολόγοι ταυτίζουσι τον Τάλων

προς τον <Ήλιον, φαίνεται, δτι επηλθε άγνωστον δια τίνα λόγον, πρώ"ϊμος τις συγ

κρητισμ6ς τού Διος Ταλετίτα ti Ταλλαίου, εν Κρήτη, προς τον "Ηλιον. Είναι

δυνατον να επέδρασεν ή αύτη επι βουνοκορυφης λατρεία t. <Όπως και αν εΙναι, ή

θυσία των όλοκαυτουμένων <ίππων επι τού Ταλετού ητο πυρολατρικη καΙ ίσως.

πρέπει εις μερικας συνηθείας τού σημερινού λαού κατα τον Ταύγετον να αναγνω

ρίσωμεν επιοίωσιν της αρχαίας λατρείας. Ένφ δηλ. πανταχού της Έλλάδοςσήμε

ρον ανάπτουν εντος των χωρίων καΙ πόλεων τας γνωστας πυρας κατα την έορτην

τού Άγ. 'Ιωάννου τού <Ριγανά (η Φωταριστη των Κυκλάδων) εις την δυτικην

προ πάντων Μάνην πράττουν το αύτο μόνον κατα την έορτην τού Άγ. Ήλία,

διδομένου τού συνθήματος απο της ύψίστης κορυφης τού Ταϋγέτου, δπου την

έσπέραν της 19 'Ιουλίου ανάπτεται πελωρία και επιφανης εις τα πέριξ πυρα σχε

δΟν μόνον εκ λιοανωτού 2. Άλλα και εκ των ερευνηθέντων μνημείων εχομεν παρα

δείγματα εξησθενημένης πυρολατρείας. Οϋτω π. χ. ό Pernier δικαίως ύπεστήρι

ξεν 3, δτι το εντος τού ναού της Νεανδρίας τετράπλευρον χώρισμα (2,60χ 1.13 μ.)

εχρησίμευεν εις θυσίας γενομένας εντος αύτού, δπως εις τους ναουςτού Πρινιά,

και δτι ή παρατηρηθεϊσα αύλαξ κατα το μέσον τού ανατολικού τοίχου ύποδει

κνύει, δτι ό σηκος ητο εν μέρει δια τας θυσίας ϋπαιθρος. "Εν άλλο παράδειγμα

τέλος παρέχει ή ανασκαφη τού Ξανθουδίδου εις την Κρητικην Δρηρον. Έπιτης

άκρας δηλ. της πόλεως ταύτης ανέσκαψεν ό εγκριτος ο{;τος ερευνητης ναον πλη-

1 την εΙκασίαν ταύτην εξέφρασε πρό πολλών ετών ό μακαρίτης Καθηγητης Ν. Πολίτης εις την πραγ

ματείαν του: Ό ~Hλιoς κατα τούς δημώδεις μύθους (1882) άνατυπωθείσαν μετα γέων σημειώσεων εΙς Σύμ

μεικτα τ. Β' σελ. 110 - 153. 'Ιδέ σελ. 148 σημ. 7.
, ΕΙχα την ευτυχίαν εις νεαραν ήλικίαν να άνα6ώ εΙς την ύψηλην κορυφ11ν την παραμονήν της 20

'Ιουλίου τού 1892 και νά διανυκτερεύσω μετα .τών πανηγυριστών εΙς τό πλησίον τού ύπαιθρίου παρεκκλη

σίου σπήλαιον. Έθαύμασα τότε τό συγκομισθέν λιΒάνι, πού ύπερέΒαινεν «ενα φόρτωμα μουλσρίσο>. Και ό

κ. Τσούντας επεσκέφθη τόν τόπον και παρετήρησε μάλιστα, ώς διηγείται, οτι τό σήμαντρον"τού παρεκκλη

σίου άπετέλει τεμάχιον χαλκού γεωμετρικού λέΒητος! Πόθεν προηλθε τό άρχαίον τούτο λείψανον της λα

τρείας; Μη τό Ταλετόν είναι ή ύψίστηκορυφη τού θαυμασίου δρους; Τό πραγμα δέν εΙναι άπίθανον, αν

μεtα ερευναν άποκλεισθf\ ό τόπος της λατρείας επι τών ύπέρ τάς Βρυσεας και τα Σοχιώτικα ΚαλύΒια βου

νών. ΠρΒλ. και Σύμμεικτα, τ. Β' 146.
8. Annuario, Ι, σελ. 79 - 80.
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'Αρχαίον ίερον παρα τον Ταξιάρχην της Αιτωλίας 31

σιέστατα της θέgεως, δπου προ ετων εύρέθη ή γνωστη επιγραφη της Δρήρου 1,

και άνευρεν εντος του σηκου πιοειδες κατασκεύασμα και παρ' αύτο ίχνη πυρος

καΙ λείψανα άνθράκων. «'Εκ τούτων εικάζω, δτι ό ναος θα είχε βωμον η έστίαν

εντος του σηκου, δπως οί δύο δωρικοι ναοΙ του Πρινια» 2. Ύπάρχει πολλη πιθα

νότης, δτι ό ναος ούτος άνηκεν εις τον ανωτέρω μνημονευθέντα Δία Ταλαίον 3.

Δεν ητο άσκοπος ή μακρα παρέκβασις. Διότι ενθαρρύνει να πιστεύωμεν, δη

αί όλόκαυστοι θυσίαι τόσον εν Θέρμq;> δσον και εις το ίερον του Ταξιάρχη άνή

κουν εις το πυρολατρικον είδος. Δεν βλάπτει καθόλου, δτι εντος του ναου του

•Απόλλωνος καΙ εξωθεν αύτου δεν ητο δυνατον να άνάπτωνται μεγάλαι πυραι

δια τον κίνδυνον του ξυλόπηλίνου κτίσματος. Μετριώτεραι πυραί, ώς αί του Πρι

νια, της Δρήρου και της Νεανδρίας, χωρΙς να άποβάλλουν τον ούσιώδη αύτων

χαρακτηρα, ησαν εντελως ακίνδυνοι. Ούτε ή άπουσία του λιθίνου χωρίσματος

εντος του ναου Α του Ταξιάρχη είναι τις αιτία δισταγμου. Διότι παραμένει πάν

τοτε το σπουδαίον γεγονος της εντος του σηκου θυσίας, ώς έκφρασις ζωηρα της

αύστηραςάφιερώσεως των προσφερομένων. Δύναται επίσης να εξηγηθη και ή

σχετικη μικρότης του στρώματος της τέφρας. 'Εν Θέρμq;> έχομεν πολλους πίθους 4

προορισθέντας δια την φύλαξιν της άπομακρυνθείσης εκ της πρώτης αύτης θέσεως

ίερας τέφρας και εν TιθOρέιt καθαίροντες κατ 'έτος το άδυτον της 'Ίσιδος μετε

κόμιζον την τέφραν των ίερείων του παρελθόντος ετους καΙ εθαπτον εις το\'

αύτον πάντοτε τόπον 5. τουτο ητο εργον πρακτικηςεύκολίας άλλ" ούχ ηττον και

φροντίδος εύσεβους χάριν της διατηρήσεως της ίερας τέφρας.

Μετα την βεβαίωσιν του τρόπου της θυσίας ίσως γίνη δυνατον να εύρεθϋ

μέ τινα πιθανότητα το όνομα της λατρευομένης θεότητος. Ώς είδομεν, ή πυρολα

τρικΎI θυσία δεν άνηκεν εις μίαν μόνον ώρισμένην θεότητα. Άλλ' εν τούτοις

ι Dittenberger, Sylloge 2, 453.

2 Παράρτημα Άρχ. Δελτ. 1918, 26.
• τουτο στηρίζω εις την επιγραφήν, ης εν αρχΌ αναγινώσκομεν; 'Ομνύω ταν Έστίαν ταν εν Πρυτα

νείιρ και τον Δηνα τον 'Αγοραίον και τον Δηνα τον Ταλλαίον καί τον 'Απόλλωνα τον Δελφίνιον και ταν

, Αθαναίαν ταν Πολιουχον κ.τ.λ. 'Εαν ενθυμηθώμεν, δτι δ πλησίον του τόπου της επιγραφης ναος ευιιίσκεται

επί υψηλης ακιιας, ή δε πόλις εκτείνεται κάτωθεν αυτης και έτέρου χαμηλοτέρου υψώματος, αί δύο εν άΡΧίl

μνημονευόμεναι θεότητες της Έστίας εν Πρυτανείιρ καί του Διος 'Αγοραίου αποκλείονται, επειδiι τα 'Ιερα

τούτων πρέπει να ύπάρχουν κάτω εις την αγοράν. Προτάσσονται δια την σημασίαν των, αλλ' εκ τών αλλων

θεών πρώτος ακολουθεί δια την κυριότητα του τόπου Ο Ζεύς Ταλλαϊος, περι ου γνωρίζομεν δτι ελατρεύετο

επι κορυφών (ουρεα Ταλλαία). Ό Ξανθουδίδης αποδίδει τον νασν εις τσν 'Απόλλωνα Δελφίνιον ώς σημαντι

κην εν ΚρΥΙΤl1 θεότητα, εις ην προσηκο\, ητο να ανατεθΌ τσ αρχείον της πόλεως. Παράρτ. ε. α. σελ. 27.

• Άρχ. Δελτίον 1915, 251 κΙ

• Παυσ. Χ, 32, 14. Nilss011, Gr. Feste, 154, 155, 1. Δια τας πολλας Ομοιότητας πρσς την θυσίαν της

Λαφρίας εν Πάτραις ώρισμένως ή Ίσις θα ειιληρονόμησεν εν Τιθορέg παλαιοτέραν τινα 'Αρτέμιδα Λαφρίω'.

Δεν λείπου\' εκ τών θυμάτων ουδέ αί μελεαγρίδες ορνιθες, αί ένθυμιζουσαι ιδιαιτέρως την εν Καλυδώνι

Λαφρίαν.
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32 Κ Ρωμαίου

μεταξυ των παραδειγμάτων φανερα είναι ή συχνότης της μεγάλ1ις μητρικης θεάς

της φύσεως, έμφανιζομένης μάλιστα ύπο το όνομα της Άρτέμιδος Λαφρίας.

Βεβαίως ή θεα αϋτη δεν είναι ή παρθενικη κυνηγέτις, την όποίαν με άγαλλίασιν

ή μήτηρ Λητω διακρίνει μεταξυ των Νυμφο)ν περίτρέχουσαν τo~/ Ταυγετον

(Όδυσ. ζ, 102 -7). Είναι ή θεά, αφ' ης έξαρτωνται δλα, ζφα άγρια καΙ ήμερα,

πάσα ή βλάστησις και ή άνάπτυξις ακόμη το)ν νέων ανθρώπων. ΆντΙ τόσων αγα

θων είναι δικαίως πολυ αύστηρα εις τας απαιτήσεις αύτης καΙ δια ταυτα απαιτεί

την θυσίαν της Ίφιγενείας έν Αύλίδι 11 στέλλει τον φοβερον κάπρον εις τιμω

ρίαν του έπιλήσμονος ΟΙνέως. Πολλαχου της ηπειρωτικης Έλλάδος καΙ εις την

Κεφαλληνίαν έλατρεύετο ή 'Άρτεμις Λαφρία, των Αιτωλων δε ητο έξέχουσα

έθνικη θεότης. τουτο δεν γνωρίζομεν μόνον έκ του κυριωτάτου κέντρου της

λατρείας αύτη ς, ώς ητο το Λαφριαίον της Καλυδωνος. Εις την λοκρικην Ναύπα

κτον ύπηρχεν άγαλμαακοντιζούσης Άρτέμιδος με την έπωνυμίαν της Αίτωλης

(Παυσ. Χ, 38, 12), άρμόζει δε ή αιτωλικη αϋτη .,Αρτεμις να ητο ή αυτη προς την

Λαφρίαν, αφού ταύτην ακριβως, ως τι ιδιαίτερον, οί Μεσσήνιοι μετέφεραν έκ

Ναυπάκτου εις την πατρίδα (Παυσ. IV, 31, 7) 1. την αύτην αιτωλικην Άρτέμιδα

μετα του πετάσου, της καυσίας έπΙ της κεφαλης, εχομεν έπί των νομισμάτων της

Συμπολιτείας καΙ δεν είναι κατα πολυ διάφορος ή ώπλισμένη Αιτωλία του κατα

των Γαλατωντροπαίου 2. την ίδιάζουσαν έν Aιτωλί~ θέσιν της θεάς δεικνύει

;τρος τούτοις το μακράν, κατα τον μυχον του ΆδρίακαΙ την παραλίαν των Ένε

των μνημονευόμενον (Στραβ. Ε, 215) άλσος της Άρτέμιδος Αιτωλίδος, παρα το

της 'Αργείας <Ήρας, έντος των όποίων συνέβαινε «ήμερουσθαι τα θηρία καΙ

λύκοις έλάφους συναγελάζεσθαι». Εις το θρησκευτικον κέντρον των Αιτωλων, τον

Θέρμον, έτιματο κατα τους ίστορικους χρόνους, ώς γνωστόν, ό Άπόλλων, άλλ'

είναι πιθανόν, δτι αρχικη κυρία του ιερου ητο ή Λαφρία, εις ην εύλογον είναι να

άποδοθωσιν αί πυρολατρικαΙ θυσίαι. τουλάχιστον όΒΑ του μεγάλου δεύτερος το

μέγεθος ναος ώς έκ των παραστάσεων των ιδιαιτέρωΥ του μετοπων (Χάριτες,

σύμπλεγμα Σιληνου καΙ Νύμφης, λέοντες, κύνες) φαίνεται δτι ανήκει εις την

Άρτέμιδα. ΚαΙ εις το ήμίσειαν ωραν δυτικως του Θέρμου ίερόν, δπου ό <Άγιος

Ν ικόλαος της Μόκιστας, έλατρεύετ-ο ή 'Άρτεμις Ήγεμόνη 3. Ή Οεα έν Θέρμφ

ώφειλε να έπισκιασθίi ύπο του θεου, ;τροσλαβόντος ένωρις δύναμιν καΙ γόητρον

έκ Δελφων, δπου ό μέγας Πύθιος έπεκράτησε τελείως έξαφανίσας σχεδον πλην

του Διονύσου τας λοιπας λατρείας καΙ την Λαφρίαν. 'Αντιθέτως εις την Καλυ-

1 Άνωιριοώς ό Nilsson άναφέρει εν Gr. Feste 218, δτι οί Μεσσήνιοι εν Ναυπάκτφ εκάλεσαν Αίτωλiιν

την Άρτέμιδα, διότι δεν άποχλείεται να εκλήθη οϋτω ή θεα ύπο τών εγχωρίων, ο'ίτινες δεν ήσαν βέοαια

Αίτωλοί.

, Παυσ. Χ, 18, 7. Head, Hist. num. 284.
3 Παράρτημα'Αρχ. Δελτίου 1924 - 25, 5.
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Άρχαϊον ίερον παρα τον Ταξιάρχην της Λίτωλίας 33

δώνα επιφανεστέρα διέμεινε ή λατρεία της Λαφρίας, αν καΙ ό Στράβων ονομάζει

μόνον τον Λάφριον Άπόλλωνα (10, 459), καΙ είς την φωκικην Ύάμπολιν ή

'Άρτεμις, IΊτις ωρισμένως ώνομάζετο Λαφρία, εΙχε την πρώτην θέσιν με πάρεδρον

κατα πολυ άφανέστερον τον Άπόλλωνα 1. Τί εμποδίζει μετα ταύτα να δεχθώμεν,

οτι καΙ είς το γειτονικον τού θέρμου ίερον του Ταξιάρχη έλατρεύετο το αύτο

θε'ίκον ζεύγος; Ή πυρολατρεία, ή κυριαρχικη θέσις της Άρτέμιδος καΙ τού

Άπόλλωνος παρα τοις Αίτωλοις καΙ ή γειτονία εLναι αί κυριώτεραι ένδείξεις

Κατα δεύτερον λόγον πρέπει να λάβωμεν ύπ' δψιν, δτι ύπάρχουν δύο ναοί, ύπο-.

δεικνύοντες δύο θεότητας."Αν έπεκριχτησε και έδώ ό Άπόλλων η παρέμεινε νική

Τ(Ηα ή παλαια Λαφρία είναι αδηλον.

Πάντως το δνομα τούίερού δεν ηδυνήθημεν με θετικότητα να συμπεράνω

μεν. Τούτο θα κατορθωθη μόνον με εύρήματα τού μέλλοντος ενδεικτικώτερα.

Άλλ' είναι δίκαιον να όμολογήσωμεν, δτι κατα τα λοιπα ή ερευνα, παρα τα

υ.φανη δεδομένα, άπέδωκε πορίσματα βέβαια καΙ τελείως ίκανοποιητικά. ΚαΙ

είναι εύχάριστον τιορα είς άποχαιρετισμοντού a.ρχαίου ίερού καΙ τού θελκτικού

τοπείου να τα επαναλάβωμεν είς ολίγας γραμμάς.

Ούσιώδες στοιχείον της άρχαίας λατρείας ήσαν αί βεβαιωθείσαι επι της βου

νοχορυφης καΙ εντος τού ναού όλόχαυστοι θυσίαι. Ή παρατήρησις διαφωτίζει

χαΙ τας εν θέρμιρ θυσίας και γενικιί)ς την Cι.QχαίfJ.ν πυρολατρείαν.'Έγινε τελεία

σχεδΟν ή άναπαράστασις τΎΊς κεραμώσεως τού μεγαλυτέρου ναου. Προσετέθη

ΟΙJτω νέον άξιόλογον παρύ.δειγμα κεραμικού διαΧόσμου με συνεχείς έχτύπους

κεφαλας τού εχ θέρμου προ πάντων γνωστού τρόπου. ΚαΙ το σπουδαιότερον

πάντων: έξηκριβώθησαν ύφιστάμεναι άπλαί χαΙ σαφείς άναλογίαι έκάστου τών

μερών προς αλληλα καΙ το σύνολον και είς την κάΤΟψιν καΙ την πρόσοψιν τών

κτισμάτων. 'Ως βάσις μετρικη εχρησίμευσεν σγνωστος μέχρι τούδε πούς, ίσούμε

νος άκριβώς προς .3125 μ. Ί-Ι άναπαράστασις της προσόψεως τού μεγαλυτέρου

ναού άπεδείχθη βεβαία κατα μέγίστον μέQ()ς. 'Εχ ταύτης εξήχθη παλαιος κανΙΙ)ν

κατασκευης προστάσεως μετα στύλων και θυρωμάτων,είς ον ύπάγεται καΙ ή περί

φημος Σκευοθήκη τού Φίλωνος. ΚαΙ εξ αλλων λόγων καΙ έχ τών εύφυcον τροπο

ποιήσεων, ας επήνεγκεν είς τον κατα το ημισυ μιχρότερον ναον ό άρχιτέκτων,

πιστεύομεν είς το δημιουργικόντου πνεύμα. Είναι το ίδιον έχείνο άρχαίον Έλλη

νικον πνεύμα, το αγρυπνον καΙ πανταχού έρευνητικον καΙ άκριβολόγον. Τίς θα

επίστευε π. χ. οτι ό πλακιίnος λίθος τοί, στύλου είχε τόσον καλώς μελετηθη, ως

εαν έπρόκειτο περΙ οργανικού μέλους; Άληθώςπαρα το καθαρώς αίσθητικον μέρος

ύπάρχει το ούσιώδες διανοητικόν.'Άνευ αύτού' δεν θα εχωμεν το έσωτερικον φώς,

το όποιον λαμπρύνει την μορφήν. ΚαΙ την άπλην καΙ μεγάλην ταύτην άλήθειαν

διδασκόμεθα εύκολώτερονπρο τών επαρχιακό)ν τούτων 'Ελληνικών ναών η προ

ένος Παρθενώνος η 'Ερεχθείου.

Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ

1 Nilsson, Gr. Feste, 221,

APXAIOΛOΓlKυN ΔΕΛηΟΝ HJ2G
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ΕΙΣ το ΕΚ ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ33

Δεν είναι άγνωστον εις τους αναγνώστας τού περιοδικού τούτου το ύπ' αριθ.

33 τού τοπικού Μουσείου επίγραμμα, όπερ δικαίως ό Κ. 'Ρωμαίος ωνόμασε την

καλλίστην τών εκ Θέρμου επιγραφών. Έξεδόθη το πρώτον ύπο τού Γ. Σωτηριά

δου, Δελτίον τ. Α', 57, καΙ ύπήχθη επειτα ύπο τού Κ. 'Ρωμαίου εν τφ αυτφ τόμφ

σελ. 280 κέ. εις λεπτομερη εξέτασιν, προάγουσαν τα ζητήματα, ώστε να διορθωθϋ

η βεβαιωl::Ιϋ εις ίκανα χωρία ή ανάγνωσις. Μετα ταύτα ό Α. Wilhell11 εν Streηa

Buliciana (1924) σελ. 167 κέ. ησχολήθη με το επίγραμμα καΙ ηδυνήθη με την

ιδιάζουσαν εις αυτον οξυδέρκειαν να προχωρήσll και πέραν ετι τών αναγνώσεων

τού ·Ρωμαίου. Έπειδη ώς βοήθημα δεν διέθετεν ειμη μόνον την παρα Σωτη

ριάδll απεικόνισιν, δεν είναι παράδοξον, αν νέα επίμονος εξέτασις τού λίθου, την

όποίαν όϊδιος ηδυνήθην να αναλάβω εν Θέρμφ καΙ ης τα αποτελέσματα εκθέτω

κατωτέρω, διορθώνει καΙ τού Wilhelll1 ακόμη την ανάγνωσιν εις εν ουσιαστικον

ζήτημα.

Ή πολλάκις επιχειρηθείσα εξέτασις της αρχης τού β' στίχου, όπου ό 'Ρω

μαίος ενόμισε, ότι πρέπει χα αναγνωσθϋ ΣΩΚΙΣΙ, εις εμε απέδωκε μόνον .ΩΚΙΣΙ,

ώστε θα επροτίμων την ύπο τού Wilhelm γενομένην φωτεινην συμπλήρωσιν:

[Φ]ωκίσι.- Κατα την αρχην τού δ' στίχου, όπου ό Σωτηριάδης βεβαιούντος καΙ

τού 'Ρωμαίου ανέγνωσε δεξιά, ό λίθος πραγματικώς παρέχει το ύπο τού Wil
hell11 εικασθεν άξια. Το αυτο άλλως ανέγνωσεν αρχικώς καΙ ό 'Ρωμαίος κατα την

σύνταξιν τού εύρετηρίου. - Στίχ. ζ': εμ φθιμένοισιν. δχι εν. Ή ανάγνωσις φθι

τών (Σωτ. Ρωμ.) εν αΡχϋ τού τελευταίου στίχου δικαίως ημφισβητήθη ύπο τού

Wilhelm' εδώ εζήτησε το δνομα τού πεσόντος, όπως ήδη επραξε καΙ ό Wilal11o,vitz
εξετάζων εκτυπον, καΙ ενόμισεν, ότι αναγινώσκει ΟΡΓΩΝ, όπερ συνεπλήρωνεν εις

Στ]όργων, δνομα άλλως αμάρτυρον. Άλλ' ό λίθος. ουδεμίαν αφήνει αμφιβολίαν,

1>τι πρέπει να αναγνώσω μεν ΣΚΟΡΓ1IΩΝ, δνομα πολλάκις εν ΑΙτωλίg. απαντών.

Κατα ταύτα ή ακόλουθος ανάγνωσις τού επιγράμματος 'δύναται να θεωρηθϋ

ώς ή τελειωtική.

αλσει ενι χρυσέωι σε βοαδρομέοντα συν ϊππωι

[Φ]ωκίσι Τείθρωνος κτείνεν -υπό στεφάναις

δυσμενέων κρυφθεις αφατος λόχος, αξια πάτρας,

αξια δ' Ο'ίνειδάν μησάμενον προγόνων.

5 μναμόσυνον δε πατηρ μορφάς σέθεν εϊσατο τόνδε

χαλκόν Άπόλλωνος παρ τριπόδεσσι Δράκων,

δς σε και εν φθιμένοισιν Εόντ' εΙς φένγος ανάξει,

Σκορπίων- ώς αγαθών ουκ απόλωλε αρετά.

'Αθηναι 1926.

GUNTHER KLAFFENBACH
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΜΕΤΕΩΡΟΙΣ

Αι δύο εικόνες περι ων ενταυθα ό λόγος απόκεινται εΙς το Σκευοφυλάκιον

της εν Μετειοροις Μονης Μεταμορφώσεως, του κυρίως καλουμένου Μετεώρου,

οπου αλλοτε ό κ. Ν. Βέης ειχεν ανεύρη εντος κρύπτης τrιν γνωστην ηδη εικόνα

της Παλαιολογίνης.

Παραδόξως ουδεμία μέχρι τούδε ειχε δοθη προσοχη εις τας δύο ταύτας

(~

!
r
\

ΕΙκ. 1. Εικων τής Θεοτόκου εν τφ :Σκευοφυλακί'Ρ του Μετεώρου (ΠρΡ. Πίν. 1, 2).

εικόνας, α'ίτινες απο τεχνικης απόψεως εξεταζόμεναι δύνανται ανεπιφυλάκτως να

θεωρηθωσιν εφάμιλλοι πρ()ς τας καλλιτέρας εκ των γνωστων τοιούτων των προ

ερχομένων εκ το)ν προ της άλό)σεως χρόνων.

Αί δύο περι (1)ν ό λόγος εικόνες παριστάνουσι ΎΊ μεν την Θεοτόκον ή δε

τον 'Ιησοϋν.

1) Εικων της Θεοτόκου (Πίν. 1,1 και εΙκ. 1). (Διαστάσεις 0,28 χ 0,22).
Έντος ελαφρο)ς εκτύπου πλαισίου γεγλυμμένου επι της ιδίας σανίδας, εφ 'ης ή
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36 . Α. ΞUΥγοπούλοu

είκών, παρίσταται ή Θεοτόκος μέχρι της όσφύος εστραμμένη προς δεξια και φέ

ρουσα την άριστεραν χείρα κάτω τού προσώπου, ενφ ή δεξια τείνεται είς χειρο

νομίαν δεήσεως. Ή Θεοτόκος φέρει κυανόμαυρον ενδυμα με χρυσάς γραμμας

είς τας παρυφάς, χρυσοί δε κροσσοΙ κρέμανται εκ τού άκρου τού μαφορίου τοίl

πίπτοντος έπΙ τού δεξιού αυτης ώμου. τα γυμνα μέρη είς μεν τας σκια'.: εΙναι

ώχρόμαυρα, είς δε τα φωτεινα σημεία ώχροκίτρινα' τα εξαιρετικώς προεξέχοντα

μέρη άποδίδονται δια λευκοκιτρίνων γραμμών. ΤΟ εδαφος γύρφ της μορφης

',.
r

~---.--/

~ ~-------ΕΙκ. 2. Εικων το;; , Ιησο;; εν τφ :Εκευοφυλακiφ το;; Μετεώρου (Πρβ. Πίν. 1, 2).

είναι χρυσούν, είς τας άνω δε γωνίας εύρίσκονται τα συνήθη ΜΡ - ΘΥ. ΤΟ πλαί

σιον της είκόνος είνε εν πολλΟίς, ίδί~ κατα τα άκρα, εφθαρμένον.

2) Είκω" τού 'Ιησού (Πίν. 1,2 καί είκ. 2). (Διαστάσεις 0,27 χ 0,24).

Έντος πλαισίου ελαφρώς εξέχοντος, σπως καΙ είς την είκόνα της Θεοτόκου, παρί·

σταται ό 'Ιησούς μέχρι τού κάτω μέρους τού στήθους κατ' ενώπιον. ΕΙναι εντελώς

γυμνος και κλίνει την κεφαλην προς άριστερά. Οί όφθαλμοί του είναι κλειστοΙ αί

δε χείρες κρέμανται άδρανείς προς τα κάτω. <ο 'Ιησούς είκονίζεται νεκρός, ετοι

μος να κατέλθΌ είς τον τάφον. 'Όπισθεν αυτού επι τού χρυσού εδάφους προβάλ

λει μέλας ό σταυρος ου διακρίνεται ή όριζοντία κεραία. Αί σάρκες εχουσιν άπο

δοθη δια τού ίδίου τρόπου και τών ίδίων χρωμάτων, σπως καΙ είς την είκόνα της

Θεοτόκου. <Η κόμη, ό μύσταξ και το γένειον είναι χρώματος βαθέως καστανοί\
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Βυζαντι\'αι εικόνες εν ΜετειJJροις 37

Και της εικόνΟς" ταύτης το πλαίσιον (~)ς και το άνω και δεξιον αυτης μέρος λίαν

εφθαρμένα.

Ή εικονογραφικη έξέτασις των δίJΟ περιγραq_εισων εικόνων δδηγεί ήμας

εις τα έξης πορίσματα:

Ό Ίησούς εικονίζεται εις Τ11'ν εικονογραφικην παράστασιν την γνωστην ύπο

το Όνομα «'Άκρα Ταπείνωσις>-. Παρίσταται δηλαδη νεκρος και μέχρι περίπου

της οσφύος εντος σαρκοφάγου, ητις ενταυθα δεν εχει εικονισθη, άλλCJ. εύρ_ίσκεται

εις άλλα άνάλογα μνημεία, ων μερικα θα ίδωμεν κατωτέρω J.

ΤιΊν παράστασιν ταύτην εύρίσ/ωμεν, ό)ς γνωστόν, συχνότατα εικονιζομένην

ΕΙκ. 3. ΤΟΙΧΟΥραφία εν tfj Προ{}έσει τού εν 'Άρηι Ναού τού ΆΥ. Βασιλείου.

εις την Πρόθεσιν των εκκλησιών, οπου δ 'Ιησούς εν τη στάσει ταύτη ε'ίτε παρί

σταται μόνος 2, ε'ίτε εχων έκατέρωθεν αυτού την Θεοτόκον και τον <Άγ. 'Ιωάννην

τον Θεολόγον 3.

ΤΙ είκων 3 ειλημμένη εκ τοιχογραφίας του εν 'Άρτη Ναου του <Λγ. Βασι

λείου δεικνύει την διάταξιν της τοιαίιτης συνθέσεως προς 11ν σχετίζονται άμέσως

αί δύο εικόνες του Μετεό)ρου.

Ι Περι τού εικονογραφικού τούτου θέματος βλ. MllJet Rec11ercl1es snr l'iconographie de l'Evangile

Paris 1916,483 κ-Ι Brockhaus Die Knnst ίη ι1ρn At110s - ΚΙδstern Leipzig 18σ1, 65.

2 Βλ. προχείρως τοιχογραφίαν 1:11_ Ξενοφ(1)\'ΤΟζ Ε\' 'Λγ_ "Ορει ;ταQCι. MllJet l\lonnments de ΙΆt11ΟS Ι

Les Peintures Paris 1927 Πί\'. 169,', και τ<Ί. ;ωραδείγματα πα()ιΊ. MIJ/et Iconograpllie de 1ΈvangίΙe 483 κ.ε.

3 Βλ. προχείρως FlJow Die Altlnllgarisc1le Ktll1st, Hel'l1 ]919 σελ. 56 εΙκ. 50 (Έκκλ. Arbanassi)

Όρλάνδον Εν Άθηνζί. χχχν 1923 176 ΕΙΚ. 8 (Nni); Άγ. ΓεωQγίου Καλυβίω\' Koι,6nQa. 'ΛΤΤΙΖης).
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38 Α. Ξυγγοπούλου

Πράγματι αί δμοιαι διαστάσεις των δύο εικόνων, ή εντελως όμοία τεχνικη

αύτα)ν εκτέλεσις, άφ' έτέρου ή βαθυτάτη θλίψις, .ην εκφράζει το πρόσωπον της

Θεοτόκου καΙ ή στάσις α'υτης καθόλου, ήτις φαίνεται δτι εχει άντιγραφη άπο

παράστασίν τινα της Σταυρώσεως άνάλογον προς το ψηφιδωτον τοϋ Άγ. Μάρ

κου εν Βενετίq. 1, δεικνύουν, δτι αί δύο εικόνες σχετίζονται στενώτατα προς άλλή

λάς καΙ φαίνεται δτι άπετέλουν ποτε μέρη μιας καΙ της αύτης παραστάσεως.

Δυνάμεθα δηλαδη να παραδεχθωμεν μετα πολλης πιθανότητος, δτι αύται άπετέ-

λουν ποτε μέρη τριπτύχου τοϋ όποίου το

Υ!ΑΠΟΚ θΗ Ο Ctc κέντρον κατείχεν ό 'Ιησοϋς το άριστερον

.φύλλον ή Θεοτόκος καΙ το δεξιόν, άπωλε

σθεν νϋν, ό "Αγ. 'Ιωάννης ό Θεολόγος. Ή

οϋτω άποτελουμένη παράστασις εΙναι εντε

λως όμοία προς την εν τη Προθέσει των

εκκλησιων σύνθεσιν καΙ φαίνεται σχηματι

σθείσα κατ' άπομίμησιν εκείνης.

Είναι άληθές, δτι, καθ' δσον τουλάχι

στον γνωρίζω, άκέραια τρίπτυχα τοιαύτην

φέροντα παράστασιν δεν διεσώθησαν μέχρις

ήμων. την ϋπαρξιν δμως τοιούτων εις πα

λαιοτέρους χρόνους μαρτυροϋσι μεμονωμένα

φύλλα άποκείμενα εις Ναους καΙ Μονάς.

Οϋτω εις την αγειορειτικην Μονην

ΕΙκ. 4. Εικω" του 'Ιησοϋ ε" τfί Mo'l'fί Βατοπεδίου άνεϋρον δύο τοιαϋτα φύλλα
Βατοπεδίου.

ανήκοντα εις δύο διάφορα τρίπτυχα, (ος δει-

κνύουσι αί διαφορετικαΙ αύτων διαστάσεις. ΈπΙ τοϋ ένος εξ αύτων(Είκ. 4).
(Διαστάσεις 0,25 χ 0,205) εικονίζεται ό Ίησοίιςεις στάσιν όμοίαν προς την

. εικόνα τοϋ Μετεώρου. ΈπΙ της μεταγενεστέρας άργυρας επενδύσεως της εικόνος

εύρίσκεται ή επιγραφή: Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΟCΙC, .ην συχνα εύρίσκομεν συνοδεύου

σαν την παράστασιν την εικονιζομένην εν τη Προθέσει 2.

ΈπΙ τοϋ έτέρου εικονιδίου (Είκ. 5). (Διαστ. Ο,30χΟ,22) παρίσταται ή Θεο

τόκος κ~θ' δμοιον προς την εικόνα τοϋ Μετεώρου τρόπον.

Το μέσον φύλλον τοιούτου τριπτύχου δέον επίσης ν' άναγνωρίσωμεν εις

την δεινως επεσκευασμένην εικόνα τοϋ 'Ιησοϋ την άποκειμένην εις το Σκευο-

1 ΕΙκών παρα Oliick Die christliche Kur.st des Ostens Berlin 1923 Πίν 82.

2 Millet Iconographie 486, Brockhaus ενθ' ά\'. 65 σημ. 3. Πρ6. και την Έρμηνείαν των ζωγράφων.

ΝΕκδ. Παπαδοπούλου· Κεραμέως Πετρούπολις 1909.216.
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Βυζαντιναι εικόνες έν Μετεώροις 39

φυλάκιον του Παναγίου Τάφου εν 'Ιερουσαλήμ 1. Είς τουτο άλλως μας όδηγεί

ή επι της ύπο Γεωργιανου τεχνίτου γενομένης επενδύσεως έλληνικη έπιγραφη

t Ο BAΣΙΛ€YΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ητις σχετίζεται προς παραστάσεις της Άποκαθη

λώσεως 2 άλλα και προς τας παραστάσεις του νεκρου 'Ιησου εν τη Προθέσει 3.

'Εξ άναλόγου τριπτύχου προέρχεται πιθανώτατα και 11 επίσης εν τφ Σκευο

φυλακίφ του Μετεώρου άποκειμένη σλαοικιl είκών. (Διαστ. 0,27 χΟ,18) (ΕΙκ. 6)

ΕΙκ. 5. Εικων της Θεοτόκου εν τn Mo"n
Βατοπεδίου.

ΕΙκ. 6. 2λαβικη εικων ι:ου Ίησου

εν τφ Σκευοφυλακίψ του Μετεώρου.

εφ' 11ς παρίσταται ό 'Ιησους είς όμοίαν στάσιν. ΈπΙ του ύπεράνω της κεφαλης

αυτου πίνακος άναγινώσκεται ή σλαοικη έπιγραφη TΣ(~)P ΣΛABI€ = Ό Βασι

λευς της Δόξης.

τοιουτον τέλος τρίπτυχον φαίνεται, δτι εΙχον προ οφθαλμών οί ζωγραφή

σαντες το κάλυμμα της Pala d'oΓO εν Άγ. Μάρκφ της_Βενετίας. Είς το μέσον της

άνω σειράς του καλύμματος τούτου μεταξυ άλλων μορφών άγίων είκονίζεται ό

1 Εικων παρά Sch/umberger L'Eρopee 1J~γzantil1e ΠΙ Πίν. ΠΙ. Περι της εΙκόνος βλ. και MiJ/et Ico

nograpl1ie 484 κ.Ι

2 MίJlet Iconugraphie εΙκ. 499, 505, 515.
• MiJJet Iconof{raphie εΙκ. 5Ι9 πρ6. και σελ. 486. Πρ6. και τl]ν τοιχογρ. τοϋ Μ. Ξενοφώντος ενθ' αν.
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Α. Ξυγγοπούλου

'Ιησούς και έκατέρωθεν αυτού ή Θεοτόκος και ό 'Ιωάννης (Είκ. 7) ι. Οί κατα το

ετος 1345 διακοσμήσαντες το κάλυμμα Παύλος και υίοί του Λουκας καΙ ·Ιωάν

νης άντέγραψαν δια την παράστασιν ταύτην, ως ηδη καΙ ύπ· άλλων παρετηρήθη,

βυζαντινον πρότυπον μιμηθέντες δχι μόνον την είκονογραφίαν άλλα και την

τεχνικηναυτού ~. ΤΟ πρότυπον τούτο ητο πιθανώτατα τρίπτυχον άνάλογον προς

το τού Μετεώρου, οπου ομως ό ·Ιωάννης δεν θα είκονίζετο πιθανώς πωγωνοφό

ρος διότι είναι γνωστόν, οτι είς την βυζαντινην είκονογραφίαν πώγωνα φέρει

μόνον ως ευαγγελιστης μετα την'Ανάστασιν 3. Οί ζωγράφοι τού καλύμματος της

Pala dΌro ήκολούθησαν δια τον Ίωάννην είκονογραφικην παράδοσιν έπιχωριά-

ΕΙκ. 7. Παeάστασις επι του καλύματος της Pa/a d'oro lv "ΑΥ. Μάeκφ της Βεvετίας.

ζουσαν εν Βενετίg, οπου καΙ μεταξυ τών ψηφιδωτών τού Άγ. Μάρκου, ως εις την

Σταύρωσιν, ο{ίτος είκονίζεται, παρα την βυζαντινην συνήθειαν πωγωνοφόρος4.

Ί-Ι παράστασις λοιπον αϋτη τού καλύμματος της Pala d'oro δίδει εις ήμας

σαφή ιδέαν της μόρφης ην είχε το τρίπτυχον τού Μετεώρου, οτε iIto ακέραιον.

Άπο απόψεως καλλιτεχνικής εξεταζόμεναι αί απασχολούσαι ήμας δύο εικό

νες τού Μετεώρου δύνανται ανευ άμφι60λίας να τοποθετηθώσι, ως καΙ εν αρχτι

της παρούσης μελέτης είπομεν, μεταξυ τών καλλιτέρων εξ οσων μας διέσωσεν ό

βυζαντινος μέσος αιών.

1 Pasini Il Tesoro di San l\Iarco ίη Venezia 1887 Πίν. ΧΧΙ. Ή παράστασις μόνον του 'Ιησον καί

παρά MiIIet Iconographie 445 είκ. 5:?Ο.

• Pasini ενΟ' άν. ί49 MiΙΙet Iconographie 484. Περί τίόν ζωγριίιΡων τούτων βλ. Venturi Storia dell'
arte italiana V 930.

3 DaIton Byzanti"ne art and archaeology Oxfort 191 Ι 676.

• OΙίίck ενθ' άν.Όμοίως πωγωνοφόρος εικοl'ίζεται ό 'Ιωάννης είς την Σταύρωσιν χα'ι επί της επεν

δύσεως Εύαγγελίου εν Άγ. ·Ορει (MίJlet Iconographie 4Ι4 είκ. 442), ητις δμως φαίνεται πολυ μεταγενΕ'

στέρα, γενομένη πιθανώς εν ΒενετίιΖ, 11 κατά βενετικον πρότυπον.
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Βυζαντιναι εικόνες έν Μετεώροις 41

'Ιδιαιτέραν εντύπωσιν προκαλεί ή βαθυτάτη θλίψις ή χαραγμένη εις τα

συνεσπασμένα χαρακτηριστικα τού προσώπου της Θεοτόκου ώς και αί εξαιρετι

κώς άρμονικαι καμπύλαι τού εξωτερικού αύτης περιγράμματος.

Ή ελαφρώς κλίνουσα κεφαλη τού 'Ιησού και ή ωχρότης τού προσώπου

δίδουσι ζωηραν την εντύπωσιν τού θανάτου. Και εις την εικόνα ταύτην εξαιρε

τικη προσοχη εχει δοθη εις την άρμονίαν τού εξωτερικού περιγράμματος της

μορφής.

Δέον επίσης να ση μειωθfι ή εξαιρετικη αίσθησις και λεπτότης με την όποίαν

εχουσι σχεδιασθη αί χείρες της Θεοτόκου και ή σχεδΟν άκριβης άνατομικη άπό

δοσις τού γυμνού σώματος τού 'Ιησού.

Ή τεχνικη άφ' έτέρου εκτέλεσις τών εικόνων πρέπει ν' άπασχολήσιι ήμας

επ' ολίγον.

Εις τα γυμνα μέρη τών μορφών ή μετάβασις άπο τού σκοτεινού χρώματος

τών σκιών εις το φωτεινον δεν γίνεται άποτόμως, ουτε το τελευταίον τούτο περιο

ρίζεται εις τα λίαν εξέχοντα μέρη, ώς θα συνέβαινε εις τας εικόνας τας κοινώς

καλουμένας «κρητικάς» 1. Εις τας άπασχολούσας ήμας εικόνας το φωτεινον χρώμα

ύπερισχύει και εις τ~ σημεία όπου ύπάρχουσιν αί σκιαι ή μετάβασις γίνεται ομα

λώς. Μόνον εις σημεία τινα λίαν προεξέχοντα όπως εις την ρίνα, εις την γωνίαν

τού οστού ανω τών οφθαλμών κ.λ.π. γίνεται χρησις μιας η δύο φωτεινοτέρων

γραμμών. τα τεχνικα ταύτα χαρακτηριστικά, τα όποία συγγενεύουν προς την

τεχνοτροπίαν την συνήθως ονομαζομένην <φακεδονικήν», φέρουσιν ήμας εις τον

κύκλον της τέχνης τών φορητών εικόνων τών χρόνων τών Παλαιολόγων. Πράγ

ματι σειρα εικόνων εκ της εποχης ταύτης παρουσιάζει κατα την τεχνικην εκτέλε

σιν πλείστας άναλογίας προς τας ήμετέρας 2. Προς τους χρόνους δε τούτους μας

φέρουσι και αί άναλογίαι τού γενικού ρυθμού τών ήμετέρων εικόνων προς μνη

μεία τών χρόνων εκείνων. Οϋτω το εξωτερικον περίγραμμα της Θεοτόκου ενθυ

μίζέι άναλόγους μορφας μεταξυ τών ψηφιδωτών της Μονης της Χώρας εν Κων

σταντινουπόλει και τών τοιχογραφιών τού Μυστρα 3. Ό τύπος τού 'Ιησού εν ταίς

γενικαίς αύτού γραμμαίς σχετίζεται καταφανώς προς την εν Άγί<ρ Κλήμεντι της

Όχρίδος εικόνα τού Ψυχοσώστου 4.

ι Περι τούτων βλ. Έπετηρίδα Έταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ΠΙ J926 138 κ.έ.

• Βλ.Wulff. Alpatoff Denkm1iler der Ikonenmalerei. Hellerau bei Dresden 1925 114 κ.Ι Πρ6.

ιδίg τος εικόνας 43 - 46. Βλ. και Alpatoff έν Β.Ζ. χχν 1925 347 κ.Ι

3 Schmldt Kahrie - Djalni (Δελτίον τού έν Κων/πόλει Ρωσσικού Άρχαιολογ. 'Ινστιτούτου ΧΙ 1906).
Λεύκωμa Πίν. ΧΧΧ, χχχνιιι 98. Mlllet Monuments byzantins de Mistra Paris 1910 Πίν. 673,1163,118\.

, Kondakov Μακεδονία (ρωσ.) Πετρούπολις 1909 Πίν. V. Πρ6. και Wulff - Alpatoff ενθ' άν. 141 κ.έ.

και 215.

ΑΡΧΑlOΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛ'l'ΙΟΝ 1926 6
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42 Α. Ξυγγοπούλου

Ή τοιαύτη σχέσις προς την τέχνην τών χρόνων το)ν Παλαιολόγων θα ηδύ

νατο να όδηγήση ήμας και εις την χρονολογικην τοποθέτησιν τών ύπο μελέτη ν

εικόνων αν δεν είχομεν αλλας περισσότερον, ώς νομίζω, θετικας ενδείξεις.

«Προκειμένου περι βυζαντινών ζωγραφιών, γράφει ό Bayet, είναι φρόνιμον

να μη παραδέχεταί τις αλλας χρονολογίας άπο τας στηριζομένας επι άσφαλών δεδο

μένων, άνεξαρτήτων της τεχνοτροπίας καΙ της εικονογραφίας. Είδον πολλας εικό

νας τας όποίας θα ενόμιζέ τις πολυ παλαιας και αί όποίαι δμως ησαν νεώταται» 1.

Έπι τού προκειμένου δμως τοιαύτα άσφαλη, ώς τουλάχιστον νομίζω, δεδο

μένα ύπάρχουσι.

'Όπισθεν της εικόνος της Θεοτόκου εύρίσκονται γεγραμμένα δια μέλανος

τα έξης: (ΕΙκ. 8).

c ι ι'

11. j ~" ~ 'ί..ι "IA./l, Ζ, eΛ ~ ~' <>-j χι evI οι.

~~ '7_; g-~{~ ~ ?~ Ζι C(r ον- iy:,J)/' .
(J" ιι1 eeJ6 v ~υ(μΥι Ζxs%1 u:;~~

ιι~ Jl CZ;;;-o ~ ~..:s :,..-
ΕΙκ. 8. 2ημείωμα οπισ{}εν της είκόνος της Θεοτόκου.

Τι εικων αύτη κτιτορικη και αρχαία Ι ουσα τίi}εται κατα τό αγιον και

μέγα Ι σάββατον έν τφ έπιταφίιρ μετα Ι της δέσποτικης:-

Και κατωτέρω: της ίερίiς μονης του μετεώρου.

Έπίσης οπισθεν της εΙκόνος. τού 'Ιησού άναγινώσκεται παραπλήσιον ση

μείωμα γεγραμμένον δια της αυτης χειρος και εχον οϋτώ: (ΕΙκ. 9).

ΕΙκ. 9. 2ημείωμα οπισ{}εν της είκόνος του 'Ιησού.

Τι εικων αύτη κτιτορικη ουσα, και αρ Ι χαία, τίi}εται κατα τό αγιον και

μέγα Ι σάββατονέντφ έπιταφίιρ μετα της Ι i}εομητορικης: --
Και κατωτέρω: της ίερίiς μονης του μετεώρου.

ι Bayet L'art byzantin" Paris [1904] 148.
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Βυζαντιναί εικόνες έν Μετεώροις 43

τα σημειώματα ταυτα παλαιογραφικώς δεν δύνανται ν' ανέλθωσι πέραν του

παρελθόντος 11 του τέλους του προπαρελθόντος αίώνος. τουτο ομως δεν ελαττώ

νει την αξίαν των. Ταυτα φαίνεται οτι σχετίζονται προς παλαιαν παράδοσιν λη

σμονηθείσαν κατα τας ή μέρας μας.

τα σημειώματα όνομάζουσι τας είκόνας «κτιτορικας» ανηκούσας δηλαδη είς

τον ίδρυτην της Μονης του Μετεώρου. Άλλ' α{ίται ανηκον είς τον πρωτον ίδρυ

την τον <'Λγ. Άθανάσιον τον Μετεωρίτην 11 τον δεύτερον τοιουτον τον 'Ιωάσαφ;

Ό 'Ιωάσαφ ό ανακαινίσας ~κ βάθρων το Καθολικον του Μετεώρου, ώς αναφέ

ρεται εν τι:ρ βίφ του Άγ. Άθανασίου του Μετεωρίτου καΙ εν τη επιγραφη του

Καθολικου της Μονης ι, δικαιουται όμοίως του τίtλου τοί' κτίτορος, οϋτω δε βλέ

πομεν αυτον πράγματι αποκαλούμενον είς μετεωρικας επιγραφάς 2.

Αί δύο είκόνες του Μετεώρου θα ηδύναντο να θεωρηθώσι κτημα του 'Ιωά

σαφ; τουτο θεωρώ λίαν πιθανον δια τον έξης κυρίως λόγον. ΑΙ είκόνες αί απα

σχολουσαι ήμας εύρίσκονται εν στενωτάτυ τεχνικίl σχέσει προς την είκόνα την

αφιερωθεϊσαν ύπο της αδελφης του 'Ιωάσαφ ΜαρίαςΠαλαιολογίνης της Δεσποί

νης 'Ιωαννίνων. Παρ' ολην την καταστροφήν, ην ό χρόνος επέφερεν είς την εί

κόνα ταύτη ν, περΙ ης καΙ κατωτέρω θέλει γίνει λόγος, ή σχέσις προς τας ήμετέρας

είναι καταφανής. Δικαιοίψεθα λοιπον νομίζω να παραδεχθώ μεν, οτι καΙ αί περΙ

ων ό λόγος είκόνες ανήκουν είς τΟ'υς ίδίους χρόνους, προερχόμεναι πιθανώς καΙ

εκ του αύτου εργαστηρίου, καΙ κατα συνέπειαν' σχετίζονται αμέσως προς τον

'Ιωάσαφ.

Ό 'Ιωάσαφ είναι γνωστόν, οτι κατα το ετος 1381 εύρίσκετο είς το Μετέω

ρον, κατα το 1387 ανακαινίζει εκ βάθρων τ() Καθολικον της Μονης καΙ αποθνή

σκει εν αύτη περΙ το ετος 1423 3.

Είς τΟ'υς χρόνους λοιπον τούτους, το τελευταίον δηλαδη τέταρτον του 140U

αίώνος 11 τας αρχας του 150υ δέον να τοποθετηθώσιν αί είκόνες του Μετεώρου.

Έκ τών δύο σημειωμάτων τών οπισθεν τών είκόνων εύρισ:κομένων εξάγον

ται καΙ άλλα τινα συμπεράσματα. Έξ αύτό)ν φαίνεται, οτι καθ' ην εποχην εγρά

φησαν ειχεν ηδη εξαφανισθη το φύλλον εφ' ο{ί ό .,Αγ. 'Ιωάννης διότι ούδεμία

αύτου μνεία γίνεται. Έπίσης φαίνεται οτι καΙ τα δύο ύπάρχοντα, του 'Ιησου

δηλαδη καΙ της Παναγίας, είχον -ηδη αποχωρισΟη απ' αλλήλων αποτελουντα,

οπως και σήμερον, χωριστας είκόνας.

Τέλος ή πληροφορία, οτι α,ί είκόνες α{ίται ετίθεντο κατα το Μέγα Σάββατον

1 Βυζαντις Ι 1909 250, 584.
, Βυζαντίς ενθ' αν. 585 κ.έ. άρ. 45, 591 άρ. 52, 606 άρ. 84-85. Προ. Βέην έν Byzantinisc11:-Neugrie

chische ] ahrbίicher ΙΙΙ 1922 369 κ.έ. 'Αδαμαντίου έν ΠΑΕ 1909 222.
S Βλ. Βέην έν Βυζαντίδι ενθ, αν. 236 κη κ.έξ. και έν Byzant. Neugr. ]ahrb. ενθ' άν.
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44 Α. ΞυΥγοπούλου

επι τού 'Επιταφίου είναι άρκούντως ενδιαφέρουσα διότι σχετίζεται πιθανώς προς

συνήθειαν εκκλησιαστικην λησμονηθείσαν κατα τους νεωτέρους χρόνους. ΠερΙ

της συνηθείας ταύτης εζήτησα πληροφορίας εξ Άγίου ''Ορους, δπου είναι γνω

στον με πόσον σεβασμον διατηρούνται αί άπο αιώνων έκκλησιαστικαΙ παραδό

σεις, άλλα καΙ εκεί ή συνήθεια αυτη δεν ύφίσταται πλέον. 'Ότι δμως άλλοτε

ύπηρχεν δεικνύουν αί άνάλογοι προς τας ήμετέρας εικόνες, ων τινας, εν αΙς και'

άγιορειτικάς, άνεφέραμεν άνωτέρω.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Η ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠAΛAIOΛOΓlNHΣ

Τελευτώντες προσθέτομεν δύο λέξεις περΙ της εν τ<ρ ωJΤ<ρ Σκευοφυλακίφ

τού Μετεώρου εικόνος της Μαρίας Παλαιολογίνης γνωστης ήδη εκ της εμπεριστα

τωμένης δημοσιεύσεως αυτης ύπο τού Καθηγητού κ. Ν. Βέη (ΑΕ 1911. 177 κ.έ.).

'Επειδη πάσα μέχρι τούδε άπόπειρα φωτογραφήσεως της εικόνος άπέτυχεν,

ώς εκ της μεγάλης αυτης άλλοιώσεως, ενομίσαμεν χρήσιμον την δημοσίευσιν

πιστού αυτης σχεδιάσματος (Είκ. 1 Ο).

Τούτο δίδει γενικην εντύπωσιν της εικόνος και' δύναται να χρησιμεύσΌ ώς

συμπλήρωμα της λεπτομερεστάτης περιγραφης τού κ. Βέη. Δεν είναι δμως ίκανον

να παράσΧΌ ιδέαν της τεχνικης αυτης εκτελέσεως.

Δυνάμεθα εν τούτοις να προσθέσωμεν, δτι αυτη τεχνικώς· συγγενεύει, ώς και'

άνωτέρω είπομεν, προς τας δύο εικόνας α'ίτινες άπετέλεσαν το θέμα της παρού

σης μελέτης.

Τέλος μίαν παρατήρησιν δια τας τετραγώνους κοιλότητας τος εύρισκομένας

κάτωθεν έκάστης τών εν τ<ρ πλαισίφ προτομών άγίων. Λεπτομερης εξέτασις της

εικόνόςμε επεισεν, δτι αυται εχρησίμευον δια την ενθεσιν λειψάνων έκάστου τών

εικονιζομένων άγίων. Τούτο δύναται να θεωρηθfι βέβαιον εκ τού γεγονότος κυ

ρίως, δτι καθ' ην εποχην ή εικων ητο άλώβητος αίκοιλότητες δενησαν όραταΙ

άλλ' εκαλύπτοvτο ύπο τού δια γύψου επικεχρισμένου λινού εφ' ου είναι εζωγρα

φημέναι αί εικόνες. Εις μεταγενεστέρους χρόνους φαίνεται, δτι άπεκόπη το καλύ

πτον τας κοιλότητας τμημα τού λινού, 'ίνα άφαιρεθώσι τα λείψανα. ΕΙναι φανε

ρόν, δτι εκ τών μορφών λείπουν μέρη ουσιώδη, τμήματα ίδί~ χειρών, ατινα δεν

θα ητο φυσικον να παραδεχθώ μεν, δτι εξ άρχης θα είχον ουτω. Νομίζω λοιπόν,

διι ή γνώμη αυτη είναι ή πιθανωτέρα πασών, ταύτην δε εκφέρει και' ό κ. Βέης

(ενθ' άν. 181) ίνα δμως την άπορρίΨΌ ευθυς άμέσως συντασσόμενος με την άλλην,

δτι εντος αυτών θα ησαν τοποθετημένοι πολύτιμοι λίθοι προς διακόσμησιν της
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Βυζαντιναί είκόνες έν Μετεώροις 45

είκόνος. Τούτο δμως δεν φαίνεται πολυ πιθανον διότι δεν θα ητο φυσικον να

παραδεχθωμεν, δτι θα κατέστρεφον τας μορφας δια την ένσφήνωσιν πολυτίμων
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ΕΙκ. 10. Ή εικω" τής ΠαλαιολΟΥ{"ης έ" τιρ Σκεvοφvλακ{ιρ τοv Μετεώeοv.

λίθων έν Φ θα ήδύναντο να τοποθετήσωσιν αύτους είς αλλας θέσεις ούδόλως

βλαπτούσας τους είκονιζομένους άγίους.

Α. :::νΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



~--------------~

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΝΑΟΥ 0920 -1926)

'Ήδη άπο τού πρώτου ετους των έν Σ ικυωνι άνασκαφων είχεν έλκύσει

την προσοχήν μου σειρα θεμελίων λίθων έν εύθυγραμμίq. καΙ παραλλήλως της

όδού, στενωπού μάλλον, της άγούσης έκ τού χωρίου «Βασιλικού» προς το θέα

τρον καΙ άκριβως εναντι παμμεγίστου ρωμαϊκου έρειπίου, δπερ ό μεν λαος

όνομάζει «Παλάτια», φαίνεται δ' δτι ητο «<Ρωμα"ίκαΙ Θέρμαι» έκ -τού ογκου,

των πολλων δωματίων καΙ έκ πολλων άλλων έν αύτιρ ένδείξεων. Κατέχει δε το

χωρίον «Βασιλικού», ώς γνωστόν, την θέσιν της πάλαι ποτε περιφανούς καΙ ένδο

ξοτάτης Σικυωνος. Το χωρίον τούτο κείται περι την μίαν ωραν πέραν τού Κιά

του και έπΙ έκτενούς όροπεδίου.

Εύθυς άπο των πρώτων ήμερων της άνασκαφης άπεκαλύφθη μέρος τού

δαπέδου τού κτιρίου, άποτελουμένου έκ μεγάλων τετραγωνικων το πλείστον πλα

κων έκ πώρου, έφ' &ν διακρίνονται έγχάρακτα ψηφία τού άλφαβήτου, έκ των

καλουμένων «τεκτονικων συμβόλων», διότι προορισμος τούτων είνε ή ύπο των

οικοδόμων έν τCΡ οικείφ τόπφ τοποθέτησίς των. ΤΟ δάπεδον τούτο έκ πρώτης

ηδη Οψεως έφαίνετο δτι άνηκεν εις άρχαίον ναον ενεκα τού μεγέθους των πλα

κων καΙ της έπιμεμελημένης έργασίας, τούτο δ' έπεβεβαιώθη πληρέστατα βραδύ

τερον, μετα την τελείαν άποκάλυψιν πάντων των σωζομένων θεμελίων καΙ λόιπων

τού κτιρίου άρχιτεκτονικων μελων. Διήρκεσε δ' ή άνασκαφη αϋτη έπΙ πολύ, διότι

έπανελήφθη καΙ κατα το έπόμενον ετος καΙ κατα το 1926. ΚαΙ κατα μεν το 1921
είχον συνεργάτην πολύτιμον, τον έταίρον της Γερμαν. Σχολης κ. Γαβριηλ Βέλ

τερ, δστις μετ' άκρας έπιστημονικης έπιστασίας παρηκολούθησε την άνασκαφήν,

πέρυσι δε (τφ 1926) τον άγαπητόν μου συνάδελφόν καΙ έπιφανη άρχιτέκτονα

κ. Άναστ. Όρλάνδον, δστις μοΙ έξεπόνησε καΙ το προκείμενον σχεδιογράφημα

της κατόψεως (ΕΙκ. 1), έφ' φ καΙ πολλας αύτοίς χάριτας δημοσίq. όμολογω. Και

δτι μεν πρόκειται περι ναού ούδεμία ύπάρχει άμφιβολία μετα την όλοσχερη άνα

σκαφήν, διότι άπεκαλύφθη μέγα μέρος τού δαπέδου μετα των θεμελίων λίθων

τού σηκού, είτα δε και το πλείστον των θεμελίων λίθων τού περιστυλίου. "Εχει δε

μηκος μεν 38 μ. 18, πλάτος δε 11 μ. 60.

Διήκει δε ό ναος άπο Α. προς Δ. 'Αλλ' ή ύπερβάλλουσα τούτου στενότης

εναντι τού μακρού μήκους εΙνε ενδειξις μεγάλης άρχαιότητος. Είχε δ' ό ναος καΙ
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Τ
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έσωτερικην διαίρεσιν, ώς οΙ πλείστοι έλληνικοΙ ναοί. Παρα τον μεσαίον τοίχον

προς Α. απεκαλύφθη στρογγύλη βάσις, εν ίi συνήθως θέσει ανιδρύοντο εν τοϊ"

ναοίς τα λατρευτικα αγάλματα. Δυστυχώς δμως επι της βάσεως ταύτης δεν ύπάρ

χει ουδεμία επιγραφή, ώς &νέμενέ τις 'ίσως, διότι ή βάσις είνε κατα το ετερον

ημισυ τεθραυσμένη.

Προς Β. δέ, ουχι εν τφ αρχαίφ εδάφει, αλλα κατά τι ύψηλότερον, ανεύρομεν

ετερον δάπεδον εστρωμένον δια ψηφιδωτού, διακοσμητικης φύσεως, δπερ ανηκεν

είς οίκον ίδιωτικόν, ανοικοδομηθέντακατα χρόνους ύστέρους, ρωμα'ίκους βεβαίως,

38.18

Εικων 1.

επι τών ερειπίων τού αρχαίου ναού. Τούτο θα συνέβη πιθανώς κατα τον 4ον 11
δον μ. Χ. αίώνα. Πολυ πιθανιlHερoν δμως δτι δεν i]to οίκος το μεταγενέστερον

τούτο κτίριον, αλλα ναός χριστιανικός, διότι σκάπτοντες προς το ακρον ΝΔ. τού

αρχαίου ναού απεκαλύψαμεν τεραστίους δγκολί-δ-ους (2 χ 1 μ.), επι της επιφα

νείας τών όποίων είνε κεχαραγ μένος ισοσκελης Σταυρός παλαιοχριστιανικός

(>Ι<), μεγέθους περίπου 0,20. ΤΟ μέρος τούτο εσχημάτιζεν, ώς φαίνέται εκ τών

σωζομένων τοίχων, μικρον τετράγωνον παρεκκλήσιον (chapelle). Ό δε χριστιανι

κος ο'δτος ναος δεν θα ητο πενιχρόν τι κτίριον, αλλ' αντάξιος τού χώρου καΙ τού

αρχαιοτέρου ναού, διότι εντος τών χωμάτων ανευρέθησαν πλεΤσται ύέλινοι

πολύχρωμοι ψηφίδες, εξ ο'δ εικάζω δτι θα ύπηρχον ώραίαι επι τών τοίχων τού

ναου ψηφιδωται άγιογραφίαι, ώς είθιστο κατα τους πρώτους μ. Χρ. αίώνας καΙ

βραδύτερον επι τών χρόνων τού 'Ιουστινιανού. Έντος δε τών χωμάτων της ανα

σκαφης ανευρέθησαν πλείστα αρχιτεκτονικα μέλη, οίον γείσα, ορθοκέραμOl, τεμά

χια κιόνων κλπ., ατινα πάντα περισυνέλεξα εν τφ μικρφ Μουσείφ, εαν δύναμαι

να ονομάσω ουτω την αρχαιολογικην συλλογήν, ην κατήρτισα εν Βασιλικφ απο
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48 Άλεξ. Φιλαδελφέως

Εικων 3.

EΙκ~η 2.

, ~, - ~ ,-~

νισεων απαντων των εν αυτψ αντικει-

μένων. ΤΟ Μουσείον τούτο στεγάζεται

έν τίΊ οΙκίιι. τού χωρικού κ. Παν. Μα

νίκα, παρα τον ναον της <Αγ. Τριάδος,

ευθυς ώς ανέρχεταί τις έκ της πεδιάδος

τού Κιάτου προς το χωρίον Βασιλικού 1.

Έκ τών έν τφ χώρψ τών ανασκα

φών ανευρεθέντων αρχιτεκτονικών με

λών καΙ άλλων αρχαίων αντικειμένων

αναφέρω ώδε τα έξης ση μαντικώτερα :

1 - 3) Τeία τεμάχια ραβδωτών

(ίωνικών) κιόνων, έξ ων εν λίαν ευμέ

γεθες τούτου αί διαστάσεις εισΙν ϋψος

0,45, διάμ. 0,40, χορδη ραβδώσεως 0,07.
4 - 7) Τέσσαρα τεμάχια βυζαντινης έπιγραφης, έξ ων αναγράφονται διά

φορα ονόματα αναθετών. Κατα την φωτογράφησιν (ΕΙκ. 2 καΙ 3) παρελείφθη κατα

λάθος τού φωτογράφου το τέταρτον τεμάχιον, ,
tS

έφ' ού φέρετ<χ:ι το όνομα AANΔP€OYAΠ.

τα μεγέθη τούτων εχουσιν ώς έξης:

1)Ο,115χΟ,115. 2) 0,09χΟ,07. 3) 0,105χ

0,105. 4) 0,113 χΟ,085. Το πάχος τούτων

είνε 0,025.
Εύρέθησαν έπίσης τέσσαρα πήλινα

γείσα κεκοσμημένα μετα μαιάνδρων καΙ

φών, τελείως δμοια προς τα έν ΌλυμπίQ.,

Κορίνθψ καΙ αλλαχού εύρεθέντα (ΕΙκ. 4),
έπίσης δε καΙ χαλκά νομίσματα Ρωμα·ίκα

καΙ βυζαντινά.

ΈπΙ δε μεγάλο'υ λίθου, έν σχήματι έπιστυλίου, αναγινώσκονται τα γράμματα

ΚΛΑ '" 10
ΘΟΚ

ΤΟ μέγεθος τών ψηφίων είνε 0,10 περίπου.

τού πρώτου ετους τών έν Σικυώνι ανασκαφών μου καΙ έν τη όποίιι. κατέθεσα καΙ

διεφύλαξα και παντοία άλλα αρχαία, ατινα περισυνέλεξα τίΊδε κακείσε έκ τού

χωρίου τούτου. Τούτων πάντων συνέ

ταξα ακριβες εύρετήριον μετα απεικο-

ι Τού Μουσείου τούτου δημοσιεύω περιληπτικόν κατάλογον των αξιολογωτέρων αντικειμένων εν τίρ

Παραρτήματι τού παρόντος Τεύχους.
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'Ανασκαφαι Σικυώνος 49

Εκω1Ι 4.

Άλλ' ηδη προκύπτει το ερώτημα: τίνος θεου η Οεας ην δ μέγας ούτος πώρι

νος Ιωνικος ναός; ΕΙς το εριοτημα τουτοεΙνε λίαν δυσχερες νάπαντήσιι τις, διότι,

αν καΙ εν Σικυώνι απεκάλυψα ηδη δύο παμμέγιστα οικοδσμήματα,το υποτιθέμε

νον υπ' εμου ΒουλευτήριονκαΙ μέγα τι Στωίκον οΙκοδόμημα, παρεμφερες λίαν,

κατά τε το σχημα καΙ το μέγεθος, προς την Άττάλειον εν Άθ11ναις 2το6.ν,

ουχ ήττον δεν 11δυνήθην Εισέτι να προσανατολισθώ προς την τοπογραφίαν της

αρχαίας ταύτης πόλεως συνφδα

προς την περιγραφην του Παυ

σανίου, ητις καΙ λεπτομερης εΙνε

καΙ α,κριΟεστάτη. τοcυτο δε συμ

ϋαίνει διότι ουδεν των κτιρίων

τούτων μετ' απολύτου άσφαλείας

δύναμαι να ταυτίσω προς οίον

δήποτε των υπο τού περιηγητού
f f'

μνημονευομενων μνημειων μη

ανευρεθείσης δυστυχα)ς επιγρα

φης τινος, δι' ης θα έοεοαιουτο

δι' άναμφισβητήτου τρόπου ή

ταυτότης ένος τών ανωτέρω απο

καλυφθέντων κτιρίων. Δύναμαι

εν τούτοις κατα πασαν πιθανό

τητα να βεβαιώσω οτι καΙ το

(J)ς «Βουλευτήρων» φερόμε

νον, επίσης δε και το στω"ίκον

οικοδόμημα ευρίσκοντο εν τη

αγOΡ~.τηςΣικυώνος διότι αμφό-

τερα καΙ εκ ταυ σχήματος καΙ δια το μέγεθος φαίνονται κτίρια δημόσια εις τοιαύ

την της πόλεως θέσιν ανήκοντα. Έαν δε εκληφθίΊ ως αγορα ό χώρος ούτος, τότε

ό ήμέτερος ναος θα είνε η ό του Διονύσου η ό της ~Aρτέμιδoς Λιμναίας, διότι

ό Παυσανίας κατερχόμενος εκ της Άκροπόλεως, συναντ~, ως Και σήμερον, το

θέατρον, μετα δε τούτο αναφέρει τον ναόν τού Διονύσου. «3Εκ δε τού Διονυ

σίου βαδίζουσιν εΙς την άγοράν έση ναός Άρτέμιδος εν δεςιq. Λιμναίας».

Μετα δε τουτον εισέρχεται αμέσως εις την αγοράν. ΚαΙ οντως σήμερον εξερχό

μενός τις εκ του θεάτρου δια να μεταβΌ εις την αγοράν, Όπου απεκαλύφθησαν,

ως ειπομεν, τα δύο παμμέγιστα μνημειώδη εκείνα κτίρια, εξ ανάγκης θα παρε

λάσl1 προ του ναου, ον ανωτέρω περιεγράψαμενκαΙ Όστις κείται και σΎιμερον επι

της όδου της αγούσης άπο του θεάτρου εις το χωρίον. τουτο Όμως θα πιστο-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΨΙΟΝ 1926 ί
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50 Άλεξ. Φιλαδελφέως

ποιηθΏ πληρέστατα εν τφ μέλλοντι εαν άνασκαφΏ ό μεταξυ θεάτρου και του

άποκαλυφθέντος ύφ' ήμων ναου χωρος, διότι εαν εν τφ διαστήματι τούτφ δεν

άνευρεθΏ ό ναος του Διονύσου, τότε βεβαίως ό ναος οiiτος δέον να ταυτισθΏ

μετα του ήμετέρου. Μόνη λοιπον ή σκαπάνη δύναται να διαφωτίσιι το σπουδαίον

τουτο ζήτημα, το όποίον ενέχει

ετι μεγαλητέραν σημασίαν κατα

τουτο, δτι απαξ βεβαιουμένου

ένος τοιούτου σημείου εν τΏ το

;ωγραφί~ της άρχαίας Σ ικυωνος,

πάντα τα λοιπα εφεξης τοπογρα

φικΟ. προβλήματα της πόλεως

ταύτης ώς δια μαγικης ράβδου

θα λύωνται, διότι θα κατέχω

μεν την άλάνθαστον προς τουτο

κλείδα. Δυστυχως δμως το Σεβ.

Ύπουργείον δεν άνενέωσε καΙ

δια το ετος τουτο την δια τας

άνασκαφας Σικυωνος πίστωσιν,

οϋτω δε διεκόπη ή ήμετέρα ερ-

γασία επι μεγίστιι ζημί~ της τε

άρχαιολογικης επιστήμης καΙ αύ-

Είκων 5. των τούτων των τεθαμμένων εν

τΏ χώρ~ ταύτιιερειπίων, ατινα

άπο ετους ι::ίς ετος ύφίστανται δεινην φθοραν καΙ σύλησιν ύποτων διαφόρων

καλλιεργητων και παντοίων άλλων κακοποιων στοιχείων. Εύχόμεθα κατα το

προσεχες ετος συνεχιζομένων των σκαφικων ήμων ερευνων να προέλθωσιν είς

φως τάναζητούμενα ίχνη των τεθαμμένων άπο αίώνων μνημείων, δι' ών θα δια

χυθΏ πληρες φως επι της τοπογραφίας μιας των καλλίστων καΙ ενδοξοτάτων

πόλεων της άρχαίας Έλλάδος!

Δεκέμβριος 1927. ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
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Μ!ΝΩΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΚΗ ΣΚΥΛΛΑ

Ό Έλληνικος πολιτισμος οφείλει μέρος τών καλλιτεχνικών, πνευματικών

και θρησκευτικών αυτου στοιχείων εις τον Κρητομυκηνα"ίκον πολιτισμόν. Ό

Μυκηνα'ίκος πολιτισμος δύναται ηδη να ονομασθη πολιτισμος Έλλήνων, εν Φ δ

Κρητικός, δ πατηρ του Μυκηνα"ίκου, εφ' Όσον σήμερον δυνάμεθα να κρίνωμεν,

πρέπει να αποδοθΌ εις φυλας μη Έλληνικάς. ΤΟ γεγονος Ότι οί φορείς του

Μυκηνα"ίκου πολιτισμου ησαν ηδη 'Έλληνες και προφανώς οί πρώτοι 'Έλληνες

της Έλλάδος, εξηγεί και πιθανοποιεί περισσότερον τιιν επιβίωσιν πολλών στοι

χείων εν tq) μετέπειτα Έλληνισμφ. Ή σύντονος έργασία ητις τελευταίως κατα

βάλλεται προς καθορισμον τών στοιχείων τούτων απέδωκεν,jδη άψαίους καρ

πΟ'υς εν τφ πεδίφ της θρησκείας J.

Εις τον Μυκηνα'ίκον πολιτισμον οφείλει τας ρίζας της 'IΊ έπικη ποίησις τών

Έλλήνων, ή μέλλουσα δ' ερευνα θα αποδείξη κατα πόσον και εν τφ κλάδφ τών

λοιπών καλών τεχνών ενυπάρχει το στοιχείον του Κρητομυκηνα"ίκουπολιτισμού.

Έντη JtQoaJtaesillo Όμως της ανευρέσεως τών διαφόρων στοιχείων χρειάζεται

προσοχή, 'ίνα μη όμοιότητες τυχαία ι εξωτερικώς θεωρηθώσιν εχουσαι βαθυτέραν

συνάφειαν προς αλλήλας. Μίαν τοιαύτην περίπτωσιν παρουσιάζει ό ενταύθα εξε

ταζόμενος μύθος της Σκύλλας.

Άφ'ης εποχης δ Sir Α. Evans εδημοσίευσε τα εκ Κνωσού σφραγίσ~ιατα

μετα κυνομόρφου κεφαλης ώς το πρωτότυπον της Σκύλλας 3, ή γνώμη του εγέ

νετο γενικώς παραδεκτη και ύπετέθη κατα λογικην συνέπειαν οτι δ σχετικος

Όμηρικος μύθος της Όδυσσείας εχει τας ρίζας του εις τον Μινωικον πολιτισμόν 3,

Το γεγονος Όμως τούτοεlναι τουλάχιστον ακρως αμφίβολον, ώς ή λεπτομερε

στέρα ερευνα δεικνύει.

Ώς βάσις ταυτίσεως τού Mινωι~~oύ τέρατος προς την Σκύλλαν έχρησίμευσε

το γεγονος Ότι το τέρας τούτο φέρει κυνόμορφον κεφαλήν, Όπως και εις τας

Έλληνικας απεικονίσεις ή Σκύλλα εικονίζεται απολήγουσα εις κεφαλας κυνών.

• την τελευταίαν προσπάθειαν αποτελεί το λαμπρσν βιολίον τού καθηγητού Martin Nilsson, Minoan

l\lycenaean religion and its suι·vίνaΙ ίη greek religion, 1927.

, BSA ΙΧ 58, είκ, 36. ΠρΟλ. νυν και Palace κλπ. Ι, 698.
3 Studniczka ΑΜ 31, 1906, 50 εξ. Crnsins, Pl1ilo]ogns 65, 1906 σελ. 320. Waser παρά Roscher Lex.

έν λ. SI<yl1a. Προφανώς ό Stein παρα Pauly - ,visso\va αρθρ. Skyl1a σελ. 654 (1927). Τέλος ό Nilsson έν τφ

μνημονευθέντι βιολίφ του σελ. 443' 'Ο μόνος, έφ' δσον γνωρίζω, οστις έξέφρασεν αντιρρήσεις κατά τίις τΟι

αύτης ταυτίσεως είναι ό Betl1e, Μίnοο (Rl1ein, MuseιιIn 65, 1910 σελ. 220,).
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Ή όμοιότης δμως αϋτη εΙναι τυχαία, εν δε τη πραγματικότητι ύφίσταται χάσμα

εμποδίζον την τοιαύτην ταύτισιν, διότι το Όμηρικον τέρας Σκύλλα, αν καΙ πλαι

σιούται εν τη Όδυσσεί~ ύπο ποιητικης συλλήψεως, δεικνύει εν τούτοις δτι ώς

πυρηνα εχει αλλότριον ον, Ο'υχι δε το κυνόμορφον τέρας της Μινωικης εποχης

ουδε τας <Ελληνικας απεικονίσεις της ,ψειξοπαρθένου κυνός», <ίνα κατα Λυκό

φρονα είπωμεν.

<Η <Ομηρικη Σκύλλα περιγράφεται εν τη Όδυσσεί~ ώς έξης: (μ 89 έξ.).

'Έχει δώδεκα πόδας άώρους (ίδ. κατωτ.), εξ μακρΟ'υς λαιμους καΙ εξ «σμερδα

λέας» κεφαλας φερούσας ανα τρείς σειρας οδόντων. Δεν εύρίσκεται εν τφ ϋδατι,

άλλα κατοικεί ύψηλότερον εντος βερέθρου, όπόθεν κρεμώσα τας κεφαλας αναζη

τεί λείαν περΙ τον σκόπελον, άρπάζουσα δελφίνας, κύνας (ίδ. κατωτ.) καΙ άλλα

μεγαλύτερα κήτη, ευκαιρίας δε τυχούσης και ναύτας εκ τών διερχομένων πλοίων,

συλλαμοάνουσα ανα ενα δι' έκάστης κεφαλης.

Ο[ αρχαίοι σχολιασταΙ ετόνισαν επαρκώς το γεγονός, δτι ή περιγραφη αϋτη

δεν εχει τίποτε να κάμη προς τας μεταγενεστ~ρας κυνών κεφαλάς, τας όποίας

προσηψαν εις την Σκύλλαν 01: νεώτεροι. Ό Άρίσταρχος εκ τηι; <Oμηρ~κης ποιή

σεως καΙ της μεταγενεστέρας μυθολογικης παραδόσεως εΙχε σχη ματίσει την έξης

ιδέαν περΙ Σκύλλας 1: <Ως πρωτότυπον ταύτης εχρησίμευσε πετραίόν τι θηρίον,

προσπεφυκος τφ σκοπέλφ καΙ «κοχλιώδες» την φύσιν, εχονδε πόδας «πλεκτανώ

δεις». Πλεκτάνη καλείται παρ' αρχαίοις ό πλόκαμος τού πολύποδος, ώστε τους

πόδας τού τέρατος εφαντάζετο ό Άρίσταρχος εχοντας τ.οιαύτην περίπου φύσιν

και. προσκολλωμένους εις τον βράχον. Κατα πόσον τούτο είναι ορθόν, μέλλει να

δείξη ή δριστικη ετυμολογία τού αωρος, της λέξεως ητις ανέκαθεν ύπηρξε crux
interpretum. <Η ετυμολογία τού Άριστάρχου, καθ' ην άωρος παράγεται εκ τού

ώρη (= κωλη), έπομένως άωρος= άκωλος, άναρθρος, οστα ουκ εχων, εύρηκε τους

περισσοτέρους ύποστηρικτάς 2, οϋτως ώστε κατα τον Tίimpel ε. α. ή τελικη τού

Άριστάρχου συγκεφαλαίωσις «κατα Τ11ν άνωθεν φαντασίαν τη <IYδρ~ προσεεικέ

ναι (την Σκύλλην)>> εΙναι μία εξοχος διαφώτισις περΙ τού είδους της σκοτεινης

ταύτης μορφης. Ό ίδιος Tίimpel εδειξεν αλλαχού:3 δτι ό πολύπους, δστις εν τη

ι Πρβλ. καί Ron1er, Rbein. lVlus. 61, ] 90β σελ. 337.

• Ίδ. τό πληθος των έρμηνειων της λέξεως έν τοίς άρχ. σχολίοις, μ S!). Πρβλ. Tiimpe\ έν Berl.· phi.

101. Wochenschrift 1895 σελ. 95. Τό έτυμοΙ.. λεξικόν Boisacq εξηγεί: «pieds de devant, ίοη. ώρη>, τό δέ

(\)ρη άντιτίθεται κατ' αυτον προς την επιγραφικηνπαράδοσιν. Ύπέρ της ερμηνείας ακωλοι τού Άριστάρχου

κη'ρύσ~εταικαι το νεώτατονGreek - English Lexicon Lidell καί Scott, new edition by Η. Stuart Jones, 1926.

Ό F. Bechte\, Lexico\ogus ΖΙΙ Homer, 1914, σελ. S συνάπτει τό ωρη προς το λατ. sitra και εξηγεί αωροι

αωρcι πόδες Beine, die keine Waden haben, επομένως .Reine νοη der Gesta1t der Krakenarιne nnd

Voge1beine.

:Ι Festschrift fίir Overl)eck 144 έξ. (DeI' lnykeniscbe ΡΟ\ΥΡ 11. die Hydra).
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παλαι~ 'ΙωνικΌ λατρείtt του Ποσειδώνος είχε καΙ 1.εραν σημασίαν, εχρησίμευσεν

ώς πρότυπον εις διαφόρους μυθικας μορφας ώς την Λερναίαν 'Ύδραν, τους

Τιρυνθίους Χειρογάστορας και γενικώς τους Έκατόγχειρας 1. Έντευθεν προΌαί

νων περαιτέρω δ Stending 2 ύπεστήριξεν στι καΙ της Σκύλλας το πρωτότυΠΟΥ

ώφειλε να είναι γιγάντιος πολύπους. 'Ότι ό κοινότατος ανα τα ϋδατα της Μεσο

γείου πολύπους καΙ σήμερον ακόμη αποΌαίνει εις δύτας επικίνδυνος, οταν είναι

οπως δήποτε μέγας, είναι γνωστον εις πάντα 'Έλληνα νησιώτην, αναφέρουσι δε

αφθόνως α1. παλαιαΙ παραδόσεις, Έλληνικαί, Ρωμα'ίκαΙ καΙ ΓερμανικαΙ ακ6μη

(Stending ε. ά. 186). Έντος της Μεσογείου ζώσι μέχρι σήμερον πολύποδες λίαν

μεγάλων διαστάσεων 3, στι δ' εκτος ταύτης ύπάρχουσι καΙ σήμερον ετι γιγαντιαία

είδη πολυπόδων, επικυροί δια πολλών παραδειγμάτων ή νεωτέρα επιστήμη. Εις

το Ιψολογικον Μουσείον Νέας Ύόρκης ύπάρχει πλόκαμος 12 μέτρων μήκους.

άλιευθεΊς εν τφ 'Ατλαντικφ καΙ ανήκων εις πολύποδα, οστις πρέπει να είχε το

μέγεθος φαλαίνης. ΤΟ γεγονος τουτο άποδεικνύει στι δεν πρέπει να θεωρήσωμεν

σλως μυθώδη την διήγησιν του Πλινίου περΙ γιγαντώδους πολύποδος εξερχομέ

νου την νύκτα εις την ξηραν προς λεηλασίαν ιχθυαποθηκώνεν ΚaΓteίa (πόλει της

Βαιτικης 'Ισπανίας, ου μακραν του Γιβραλτάρ).Ή κεφαλη του ζΦου, ητις επεδεί

χθη εις τον Λούκουλλον, ητο μεγάλη ό)ς πίθος 15 άμφορέων, 01. δε πλόκαμοι, ους

εΙς ανθρωπος μόλις ηδύνατο να περιβάλη, είχον μηκος 30 ποδών 4. 'Ότι είδη

πολυπόδων δεν εγκαταλείπουσιτην ξηραν επ' άρκετον διάστημα, βεΌαιοί επ' ίσης ή

νεωτέρα επιστήμη 6, είναι δ' ώσαυτως εξηκριβωμένον, ση τοιουτοι πολύποδες εις

1 των Χειρογαστόρων ή δρθη έρμηνεία ειναι ΟΤΟ είχον πλείστας χείρας εμπροσθεν έκφυομένας, ούχι

ότι ε60σκον δηθεν την γαστέρα δ,α της των ιδίων χειρων έργασίας (Στρά6ων 372·3, πρ6λ. Ήσύχ. Χειρογά

στορες, οί απο των χειρων ζωντες). Προσθέτω ΟΤ, ή έρμηνεία αύτη είναι τοσούτφ μάλλον ευλογος, καθ'

όσον καΙ οί παλαιοι έγνώριζον και ή νεωτέρα έπιστήμη βε6αιοί ότι ό πολύπους μετακινεί και συνάγει δια

των πλοκάμωντου αρκούντως ογκώδεις λίθους, δ,' ,i,v κτίζει έν τφ πυθμέν, της θαλάσσης την κρατηρoειδi'ι

φωλεάν του, έντος της όποίας αόρατος καθήμενος ένεδρεύε, τα διερχόμενα θηράματα. ("Ιδ. μεταξυ άλλων

και Ο. Keller, die antike Tienvelt ΙΙ σελ. 515).
, Jahrbίicher fίir Pllilologie 151, 1895 σελ. 185 έξ. (Skyl1a ein Krake aΠI Vorgebirge Skyllaeon).

, Παρα την Νίκαιαν ήλιεύθη πολύπους μήκους 3 μ. ζυγίζων 25 χιλιόγραμμα, ίδ. Brehms Tierleben'

(bearb. ν. Franz, GrinIpe, Hempelmann κλπ.), Λειψία- Βιέννη 1918, τόμο 1, niedel'en Tiere σελ. 594. Άρκεί

είς πολύπους πo~υ μικροτέρων διαστάσεων, 'ίνα κρατήσυ εις τυν βυθόν τον δύτην. όστις αποθη'ισκει ούτω

έξ ασφυξίας. Περι των έκ πολυπόδων κινδύνων δυτων και ναυαγων 'ίδ. Η. Ο. Lenz, Zoologie ,1el' alten

Griechen 11. Romel' σελ, 619. 'Εν σελ. 620 σημ. 2149 αναφέρει οτι έν 'Ελλάδι υπάρχουσ, παραδείγματα

δυτιίιν πνιγέντων υπό πολυπόδων. Πρ6λ. και Κ. Fiedler, Reise dUl'cll Griechenland Ι, 267 - 70.

, Παρυ. Bl'ehll1 ε. ά. σελ. 586 - 7 άναφέροντα, συγκενιρωμέναι όλαι αί μαρτυρίαι παλαιοιέρων καί

νεωτέρων χρόνων 1Τερι γιγαντιαίων κεφαλοπόδων. Πρ6λ. και Lenz ε. α. σελ. 619, Steuding σελ. 186.
" Brehm ε. α. σελ. 592. ΤΟ πληθος των αρχαίων μαρτυριιί)\' περί του γεγονότος τούτου 'ίδ. πορα Tiίιn

pel, Festschrift fίίΓ Ov.erbeck σελ. 145. Δ,α το περίεργον του πράγματος άναφέρω ετι, οτι ή διήγησις του

Κλεάρχου παρ' Αίλιανφ ('ίδ. Tiί111pel ii. α., πρΟλ. και Όππ. Άλιευτ. Δ, 268 έξ.) περ' της υπερ60λικης άγά

πης του πολύποδος προς τα έλαιόδεΥδρα και τiις συνηθείας του ν' αναοαίνυ επ' αύτών1 σταν εύρίσΚα/νται
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Είκών 1. Άπεικονίσεις τής 'Ύδιιας.

1, μελανόμ. Βοιωτ. αγγείο\'" 2, πώρινον αέτωμα

'Ακροπόλεως 3, μελανόμ. αγγείον έξ ΑΙγίνης.

(Κατα τον TllInpel).

Σπυρ. Ν. Μαρινάτου

μικρα πλοία δύνανται ν' αποοώσιν ακρως έπικίνδυνοι, απο μεγάλων δ' ετι πλοίων

αναφέρεται δτι ηρπασαν απο τού καταστρώματος ναύτας J.

Κατα ταύτα μού φαfνεται βέοαιον δτι ή Σκύλλα, ητις παρ' Όμήρφ είναι

έντελώς ζφώδης, ούδεμίαν εχουσα σχέσιν προς τας κατόπιν απεικονίσεις της

Έλληνικης τέχνης, εχει ώς πρότυπον γιγάν

τιόν τινα πολύποδα και ίδέαν περίπου τού

πώς έφαντάσθη ταύτην ό ποιητης μας δίδουσι

μερικαι απεικονίσεις της 'Ύδρας (είκ. 1).
.~ 'Ήρκει ή άρπαγη μερικών ναυτιλλομένων

είτε απο τού καταστρώματος πλοίου, είτε

απο τών αποκρήμνων σπιλάδων είς ας κατέ

φυγον ενεκα ναυαγίου, ύπο ένος τοιούτου

ζφου, ϊνα λάοη αρχην ή παράδοσις, την

όποίαν βλέπομεν έπεξειργασμένην είς μύθον

έν τη Όδυσσεί~. Πώς έγεννήθη λοιπον ή

παρεξήγησις τού να παρασταθη κατόπιν ή

Σκύλλα έν τη τέχνη ώς κόρη και να συν-

δεθη ταυτοχρόνως προς τους κύνας, ; 2 Ώς

προς μ~ν το πρώτον, πρέπει να ανάζητήσωμεν την αίτίαν είς τινα μεταγενέστερον

τού Όμήρου μύθον. ΠρΟλ. Τζέτζην είς σχόλ. Λυκ. ΆΙ.. 45: «'"Ην δε 1'1 Σκύλλα,

ως φασι, πρώτον γυνη εύπρεπης» κλπ. Τού μύθου τούτου έπωφελήθη συμφώνως

προς τον χαρακτηρά της ή Έλληνικη τέχνη, ητις και τας άλλας μειξογενείς και

παρα την θάλασσαν, ζη παραδόξως μέχρι σΎlμερον και εΤναι κοινοτοπία τών τερατολογούντων κυνηγών στι

ετυχε νά φονεύσωσι πολύποδα επι ελαίας (ουχί σμως αλλου δένδρου). 'Αναφέρω τούτο 'ίνα κατ(~δειχθίΊ πόσα

λα'ίκά στοιχεία της σήμερον επιζώσιν εκ της αρχαίας παραδόσεως, τά όποία μία συστηματική προσπάθεια

εκ μέρους τών διδασκάλων και τών σπουδαζόντων φοιτητών θα ηδύνατο \'ά διασώστι προτού εξαφανισθώ

σιν εντελώς.

ι WΙδ. Steuding ε. ά. και τάς περαιτέρω παραπομπάςτου. 'Επι tfi βάσει τοιούτων γεγονότων συνέγρα.

ψεν δ Wells γνωστον διήγημα (σπερ και εν ΈλληνικίΊ μεταφράσει ύπαρχει είς τήν βιβλιοθήκην Δημητρά

κου), ώς επ' ίσης ό Jules Verne εχρησιμοποίησε το αύτο μοτίβον. τας άλλας θεωρίας τού Tίimpel εντοπί

ζοντος τήν Σκύλλαν κατά το Σκύλλαιον της 'Αργολίδος και ταυτίζοντος τα Τρίκανα προς tij\- Θρινακίην

κλπ. ουτε δέχομαι ουτε είναι άνάγκη ,-α συζητήσω ενταϋθα.

~ Τον τύπον της Σκύλλας εν τίΊ τέχν!) 'ίδ. παρά Ο. Waser, Skylla und Charybdis in cler Literatur

und Kuust, Dissertation 1894, 78 - 83. ΑΙ επί 'Ετρουσκικών και Φοινικικών εργων άπεικονίσεις (σαρκοφά

γοι της Καρχηδόνος) ίστανται ύπο τήν επίδρασιν της Έλληνικης τέχνης και εικονίζουσι γενικώς- τήν Σκύλ

λαν ώς κόρην άπολήγουσαν κάτω εις κεφαλας κυνών. (Πρ6λ. και λεξικον Roscher. Skylla σελ. 1037). Έν τίΊ

λoγoτεχνί~ αντιστοιχεί 1Ι εκφρασις Λυκόφρονος 'Αλεξάνδρα 668 έξ. Έρινυς μειξοπάρθενος κύω\-. ·Ισως ό

τύπος οΌτος της Σκύλλας είναι και ό μόνος εν τίΊ τέχνη, διότι αΙ ;ταλαιότεραι απεικονίσεις αΙ άνίικουσαι εις

τον 60ν και 70ν αιώνα δέν δυνάμεθα να αποδείξωμεν δτι εικονίζουσι Σκύλλαν και ούχί άλλο φανταστικον

δρακοντόμορφον τέρας. ·Ιδ. κατωτέρω.
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Μινωική κάϊ Όμηρικη Σκύλλα 55

ζφώδεις μορφας εξιδανίκευσε βαθμηδον (Κενταύρους, Σατύρους, Μεδούσας κλπ.).

~Ως προς δε το δεύτερον, εΙναι προφανες δτι τας εξ σμερδαλέας κεφαλας επι των

μακρων λαιμων της Σκύλλας δεν εχομεν κανεν δεδομένον 'ίνανομίσωμεν κυνων

κεφαλάς. <ο Ευστάθιος ρητως μαρτυρεί δτι aiitat είναι πλάσματα των νεωτέ

ρων, εν φ το πιθανώτερον είναι να νοήσωμεν κεφαλας δρακόντων, πρρς ους συμ

φωνοϋσι περισσότερον και αί πολλαπλαί σειραι οδόντων. την έρμηνείαν πρέπει

λοιπον να ζητήσωμεν εις τους στίχους μ 86 - 88, κατα τους όποίους ή φωνη ή

εκπεμπομένη ύπο της Σκύλλας παραQάλλεται προς το κλαυθμήρισμα νεογεν

νήτου κυναρίου :
της η τοι φωνη μεν δση σκύλακος νεογιλης

γίγνεται, αυτη δ' αυτε πέλωρ κακόν' ουδέ κέ τίς μιν

γηθήσειεν ίδών, ουδ' εί θεος άντιάσειε.

'Ήδη ό Ευστάθιος παρατηρεί (ύπομν. εις Όδ. 1715, 7 έξ.) «Ίστέον δε ώς κατα

τούς παλαιούς Όμήρου ειπόντος το δση φωνη σκύλακος προσέπλασαν τfί

ΣκύλλΥ και κυνών κεφαλας οί νεώτεροι. Πιθανώτερον δέ φασι, δρακόντων

νοείν κεφαλας» κλπ. Έπ' ίσης το σχόλιον μαρτυρεί: «ενθεν αυτΌ (τΌ Σκ.) κυνων

μεν κεφαλας οί νε(οτεροι περιέπλασαν .... ». Άλλ' ήδη ό Άρίσταρχος ορθως

παρετήρησεν, δτι αί τοιαϋται παραστάσεις ουδεν είχον κοινον προς την <Ομηρι

κην περι Σκύλλης σύλληψιν, τους δ' ανωτέρω στίχους τους παρασχόντας την

αφορμην εις τας παραστάσεις εκείνας, καθως και εις τας μεταγενεστέρας εκφρά

σεις τοϋ Λυκόφρονος η των Λατίνων ποιητων (coerιtlei calles, latrantia 11lonstra

κλπ.), ωβέλιζεν ό ίδιος Άρίσταρχος (Σχολ. Όδ. 12, 86), διότι: πως γαρ ή δεινον

λελακυίαδύναιτο νεογνου σκύλακος φωνηψεχειν; 1 ΤΟ ύποβολιμαίον των στίχών

τούτων παραδέχονται και πολλοι εκ των νεωτέρων, αλλα θα είχον καΙ μίαν άλλην

έρμηνείαν να προτείνω, δια της όποίας καΙ αν ακόμη οί στίχοι είναι γνήσιοι,

ούδεν συνάγεται εκ τούτων περι Σκύλλας:

([ρωτον ώς προς τον μη αθετούμενον στίχον μ 85 το «δει'νον λελακυία»,

δεν πρέπει να έκλάβωμεν απαραιτήτως ώς «δεινον ύλακτοϋσα». Λέγεται αληθως

εν τφ Όμηρικφ ϋμνφ εις Έρμην 145 «ουδε κύνες λελάκοντο», κυρίως δμως το

λάσκω σημαίνει παντος ζΦου την φωνήν, λ. χ. αηδόνος (Ήσιοδ."Εργ. 207), κίρ

κου (Ίλ. Χ. 141). "Επειτατο «δεινον» δεν σημαίνει απαραιτήτως ισχυραν φωνήν,

διότι δύναται αϋτη να εΙναι δεινή, ήτοι φοβερά, ανατριχιαστική, απεχθής, χωρΙς

να είναι ισχυρά. Τούτων λοιπον οϋτως εχόντωγ εξηγείται καΙ το περιεχόμενον

των αθετουμένων στίχων, διότι, ώς εΙναι γνωστόν, ουδεν των θαλασσίων ζΦων

κέκτηται φωνήν, πλτ\ν ασθενων ψόφων εις τινα εϊδη. Ό δελφίν, δστις συχνό

τατα πάντωνπροσπίπτει εις την αντίληψιν των ναυτιλλομένων, εκβάλλει ελα-

ι Πρ6λ. χιι.ι ROIner, Rlteirι. Μη;;. 61, 1906. σελ. 33ϊ, Dindorf, Sclιol. ϊιι Od~'ss. μ 86.
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56 Σπυρ. Ν. Μαρινάτου

φραν φωνην όμοίαν προς άναστεναγμόν. Είναι έπομένως άξιοσημείωτος καΙ Τι

παρατηρητικότης τού Ποιητού, δστις την φωνην της Σκύλλης εφαντάσθη λεπτα

λέαν καΙ ίσχνην ώς την τού νεογνού σκύλακος, ουδ' είναι δυνατον να έξηγήσωμεν

άλλως την άντίθεσιν, την όποίαν αυτος ούτος ό ποιητης τονίζεΙ., δτι Τι μεν Σκύλλα

ητο ύπερμεγέθης, Τι δε φωνή της άδύνατος: Φωνη μεν δση σκύλακος νεογιλης

αυτη δ' α-Οτε πέλωρ κακόν. Δι' ουδένα λοιπον άλλον λόγον παρεβλήθη Τι Σκύλλα

προς τον σκύλακα, η δια το λεπτον καΙ άδύνατον της φωνης.

Οϋτω καταπίπτουσι πάντες οί λόγοι, δια τους όποίους ~α Τ)ΊΟ δυνατον να

ύπoστηριχθfι Τι σχέσις της Σκύλλης προς τους κύνας, άπομένει δε τελευταία καΙ

μόνη Τι έτυμολογικη όδός, κατα πόσον δηλα δη εχει γλωσσικώς σχέσιν το δνομα

Σκύλλα προς τον σκύλακα. Δυστυχώς καΙ αί έτυμολογικα! ερευναι είς ουδεν

βέβαιον κατέληξαν καΙ όμολογώ δτι έξ δσων άνέγνωσα ουδεμία\' σαφη ίδέαν

ηδυνήθην να άποκομίσω. Έαν σχετίσωμεν την Σκύλλαν προς τας γλώσσας Μ.

Έτυμολ. «Σκύλλος, κυρίως έπι κυνος νεογνού ... Ώρος», και Ήσυχ. «Σκύλλον,

την κύνα λέγουσιν», τότε Σκύλλα θα έσήμαινεν «Τι ύλακτούσα» (Doederlein,

HouI. Gloss. άριθ. 2130), τοιαύτη δμως σύνδεσις είναι άκρως άβεβαία ι. 'Άλλοι

έτυμολογούσιτην Σκύλλαν έκ τού Φοινικικού η Έβρα'ίκού (Borchart, Le",IY κλπ.),

άλλας δε έτυμολογικας άναζητήσεις ίδ. παρα Roscher ε. ά. ΟΙ επιμένοντες είς την

έκ τού Έλληνικού παραγωγην έκ τού σκύλλειν (= σχίζειν, άφαιρείν το δέρμα),

έρμηνεύουσι το δνομα Σκύλλα είτε ώς σημαίνον την έστερημένην δέρματος (ώς

ό πολύπους και γενικώς τα κεφαλόποδα και τα μαλάκια), είτε ώς δηλούν την σχί

ζουσαν, κατασπαράττουσαντην λείαν 2. Ό Fick θεωρεί συγγενη και τα σκόλιος

και κύλλος, είς δε το έτυ·μολ. λεξικον Boisacq, δπου το σκύλαξ παραβάλλεται προς

το Νορβηγ. skualdra (= ύλακτείν ά~ίακόπ~ς) το λιθουανικον skalikas (= κύων

ι Πρβλ. και τό αρθρ. Skylla παρα Roscher Lex. σελ. 1071. 'Εν πάση περιπτώσει μοίί φαίνεται βέ

βαιον δτι ή όμοιότης τών ονομάτων, και αν δεν συνδέωνται γλωσσικώς, έπαιξε τον πρωτεύοντα ρόλον ώς

πρός την κατόπιν παράστασιν της Σκύλλας. Ώς δηλ. αποδεικνύει ή σημερινη πανελλήνιος χρi'jσις του σκύλ

λος (μόνον εν τίί Τσακωνικίί διαλέκτιρ, εφ' δσον γνωρίζω, διεσώθη τό κούε = κύων), αί ανωτέρω Υλώσσαι .

του Ήσυχίου καί Μ. ΈτυμοΙ.. ήσαν αί γενικώς εν χρήσει παρα τφ λαφ αντι του κύων (πρβλ. τό ανάλογον

Ο\'ομα cavallus εκ της Λατιν. γλώσσης, όπερ λα'ίκώτερον ον του equus επεκράτησε τελικώς εις τας λατινογε

νείς γλώσσας cavallo, cheval κλπ.). Έπομένως εκαστος άνθρωπος ακούων Σκύλλα ανέπλαττεν αυτομάτως

κυνόμορφον τέρας, μάλιστα αφ' ου εις τουτο δεν αντετίθετο, αλλα μάλλον ύπεβοήθει ή αμφίβολος Όμηρικη

;ιεριγραφή.

1 Πρβλ. Steuding Ihb. f. Philol. ε. α. σελ. 186·88.'0 Steuding παραβάλλει πρός στίιριξιν του ετύμου

και τόν σ"tίλλaρoν, σστις εΙναι γυμνόν τι θαλάσσιον ζωυφιον, εΙδος καραβίδος, κρυπτόμενον ει; ξι'\'α ΚΕ\'α

κελύφη. Προσθέτω δτι ή και σήμερον παρα τφ λαφ εν μεγίστιι χρήσει μεταιΡορικη έννοια ποικιλωJάτων

λι'ξεων εκ του σκύλλος συνθέτων (σκυλλοξεσκίζω,-βρίζω,-δέρνω, σκιιλλιάζω κλπ.) έχει προφαναις παλαια\'

ήδη την αρχήν απορρέουσα εν μέρει εκ του ρήματος σκύλλει\', διότι επί παπύρου του β' μ. Χ. αιώνος είιρί

σΧΗαι εν ιδιωτικίί επιστολίί επί μεταφορικης εννοίας «σκυλαι σωυΤ(Η,.(Fr. Bilahel GrieclJisclie Papyri,

Heidelberg 1923 αριθ. 33).
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κυνηγετικος αδιακόπως ύλακτων) κλπ., δεν θεωρείται αποκλειομένη ή εκ τού

σκύζω παραγωγή, όπότε το * σκυδ - λακ θα εδιδε * σκυλλακ -, μορφην πλησιάζου

σαν προς την Όμηρ. Σκύλλαν 1. Ό Η. Gίintert, Kalypso (Halle, 1919) σελ. 176

νομίζει δτι αί λ. κύλλα, σκύλαξ, σκύλλα δεν δύνανται να χωρισθωσιν δ.π' αλλήλων.

τας Φοινικικας και Σημιτικας ετύμολογίας θεωρεί άνευ αξίας και νομίζει εντε

λό')ς εσφαλμένην την γν(ομην δτι εις τΟ'υς στίχους μ 86 έξ. πρέπει να ιδωμεν ετυ

μολογικον λογοπαίγνιον (Σκύλλη - σκύλακος) (ε. α. σημ. 7). Καταλήγει εις το συμ

πέρασμα δτι Σκύλλα Ο'όδεν άλλο σημαίνει η κύων και είναι κυρίως .μία παραλ

λαγη τού νεκρικού η χθονίου κυνός, ανήκουσα εις την σειραν των ποικίλων θεο

τήτων, "Αρπυιων, Κηρων, Έρινύων, Έκάτης κλπ., &ν ό Roscher εδείξε την σχέσιν

προς τον κύνα, και συγγενης ο{jσα προς τον Κέροερον καΙ τΟ'υς χθονίους κύνας

της Γερμανικης φιλολογίας (σελ. 176 -7). Ό Ρ. Linde τέλος (Glotta 13, 1924

σελ. 223) προοαίνων περαιτέρω επι τη βάσει εργασίας, ης τα θεμέλια εθηκεν ό

καθηγητηςκ. Κακριδης (HOll1erische SelbsterHintentngen), αντιτίθεται προς τον

Gίintert καΙ φρονεί δτι όποιητης δια τού στίχου μ 86 επεξηγεί έαυτόν, ητοι

θέλει να καθορίση καλύτερον τον δρον «Σκύλλα» 2.

Αί ασυμφωνίαι α{;ται δεικνύουσιν εναργως, νομίζω, δτι και ή ετυμολογικη

όδΟς δεν πατεί επι ασφαλούς εδάφους.Έφ' δσον λοιπον καΙ αί ετυμολογικαΙ ανα

ζητήσεις δεν δύνανται να μας βοηθήσωσιν ύπερ της μιας 11 της άλλης απόψεως,

είμεθα ύποχρεωμένοι να θεωρήσω μεν επι τη βάσει των αρχαίων σχολιαστων,

ο'ίτινες είχον ύπ' δψει πολλq;> πλείονας η ήμείς πηγάς, δτι ή εξωτερικη μορφη της

Σκύλλης ούδεν κοινον είχε προς τον κύνα. Αί γνωσταΙ ήμίν απεικονίσεις είναι

πλάσματα της μεταγενεστέρας παραδόσεως προελθόντα εκ των ανωτέρω εκτε

θέντων λόγων, ητοι το μεν εκ των στίχων μ 86 - 88, οϋς ό Άρίσταρχος εθεώρει

νόθους, το δε εκ της εν τίί φαντασίg τού λαού συνό.ψεως της Σκύλλας προς τον

σκύλλον (= κύνα) δια την ό·μωνυμίαν.'Ίδωμεν νύν και τηνμορφην της Μινωι

κης «Σκύλλας».

ΤΟ τέρας τούτο απαντ~ τετράκις, επι τριων σφραγισμάτων εκ Κνωσού και

επι ένος νέου τεμαχίου τού περιφήμου αργυρού ρυτού των ΜυκηνΟ)ν. Έπειδη

δμως τα τρία σφραγίσματα της Κνωσού προέρχονται εκ της αύτης σφραγίδος, αί

ι Ίδ. πλείονας παρα60λας παρα W. Prel1witz, Etym. WOrterb. d. Gr. Spracbe', λ. σκύλαξ.

2 Έκ τών λεγομένων ύπο του Giintert τουτο μου φαίνεται αξιον προσοχης, ή προσέγγισις δηλ. της

Σκύλλης προς τάς αλλας δαίμονας διότι ονόματα κύρια ώς Σκύλλις (ό γνωστος κρης γλύπτης) Σκύλλα (ή

κόρη του Νίσου Ί) του Τρίτωνος) Σκυλλίης, ό μυθικος κολυμ6ητης (Ήροδ. 8, 8), προ παντος δμως επίθετα

οίον Ζευς Σκύλλιος (η Σκυλλαίος) εν Kρήττl και Διόνυσος Σκυλλίτας εν Kiρ, ύ~oδεικ~ύoυσιν ο.τι εκρύπτετο

καί τι το θείον εν τiρ ονόματι Σκύλλα. Ό W. Aly (Karer ιι. Leleger, Pbilologns 68, 1909 σελ. 430 και σημ.

8) ύποστηρίζει δτι ό Ζευς Σκύλλιος ήτο θαλάσσιος θεός.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ'l'ΙΟΝ 1926 8
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58 Σπυρ, Ν, Μαρινάτου

2. Τό Μινωικόν κυνοκέφαλο.... τέeας.

1, Σφράγισμα Κνωσού. 2, Άργυρούν ρυτον

εκ του ιν τάφου Μυκηνών.

απεικονίσεις πράγματι είναι μόνον δύο] (εΙκ. 2). Κατα σύμπτωσιν δλα τα μνημεία

είναι κολοβά, αλλα καΙ πλήρη αν ησαν, φαίνεται δτι ό τεχνίτης μόνον τηνκεφα

λην τού τέρατος απεικόνιζεν εξέχουσαν τών κυμάτων, οϋτως ωστε γνωρίζομεν

μόνον την κεφαλήν, ητις είναι κυνόμορφος, μετα μεγάλων ωτων εις το σφράγι

σμα, το όποίον διατηρείται καλύτερον. Γεννάται λοιπον το ερώτημα, πώς πρέπει

να φαντασθώ μεν το ύπόλοιπον σώμα τού τέρατος τούτου, νομίζω δ' δτι το πλη

σιέστατον ~αράδειγμα είναι το τέρας «pistrix», το όποίον αυτος ό Evans μνημο

νεύει (Palace Ι 697) καΙ το

όποίον 'ό Γέλων εθηκεν επι

τών νομισμάτων τών Συρα

κουσών, εις ανάμνησιν της

κατα τών Τυρρηνών θαλασ

σίας νίκης του 2 (εΙκ. 3, 1 ).

την ϋπαρξιν τού αυτού 11
όμοίου περίπου τέρατος δυ

νάμεθα να παρακολουθήσω

μεν μέχρι τών αρχών της

Έλληνικης τέχνης. ΈπΙ ένος

γλυπτού λίθου παρα Fnrt
wiinglel' Gemmen νι 34, αναγομένου εις τον 7 0ν αιώνα καΙ διατηρούντος

εις το σχημα την Μυκηνα'ίκην παράδοσιν, βλέπομεν το αυτο περίπου τέρας μετα

φολίδων καΙ αίχμηρών ωτων, ή κεφαλη δμως δεν ανακαλεί-εις την μνήμην το

Μινωικον τέρας ώς ή «pistrix» τού Γέλωνος. Ό Furtwiinglel' συγκρίνει το τέρας

τούτο προς ετερον επι Κορινθιακού πίνακος 3, εφ' oiί κάθηται θαλάσσιος δαίμων.

(Ή κεφαλή, εντελώς φανταστική, ώς πρότυπον εσχε τράγον 11 αίγα, διότι φαίνον

ται καλώς τα κέρατα καΙ το γένειον). Μία άλλη απεικόνισις, την όποίαν φέρει ό

Studniczka ώς παράδειγμα περΙ τού πώς πρέπει να φαντασθώμεν την Μινωικην

«Σκύλλαν» 4, είναι ιχθυόμορφοντέρας (εΙκ. 3,3) καταληγον εις κεφαλην κυνος επι

ι ΤΟ σφράγισμα BSA ΙΧ σελ. 58, το σφράγισμα όμου και το νέον τεμάχιον τού ρυτοίί ,Palace of

Minos ι, σελ. 698 είκ. 520 καί 521α. Ώς προς την συμπλήρωση' του πλοίου, εφ' ου επιβαίνει ό αποκρούων

την επίθεσιν του τέρατος, εχω επιφυλάξεις τας όποίας θα εκl;jέσω αλλαχοίί. Ή κυνόμορφος κεφαλη επι του

Qυτού πρέπει να θεωρηθίi ασφαλής, διότι φαίνεται εναργώς επι τοίί πρωτοτύπου. ΤΟ ύπο τοίί καΟ.

Studniczka Α Μ 1906 σ. 51 ώς Σκύλλα χαρα,.cηρισθεν τεμάχιον τοιχογραφίας εκ Μυκηνών ανεγνωρίσθη

ηδη ύπο του καθ, Rodenwaldt δια τεχνικους λόγους ώς τεμάχιον μεγάλου ζ<ίJoυ (Fries des Meg. ν. Myk. Ό.

69, 14). Ταυτοχρόνως και ό Eraus ανεγνόJρισενεπι τού τεμαχίου την παράστασιν αιγάγρου (Palace, Ι, 698,).
2 Head. History of the Coinage of S)'racl1se πίν. 2.

• Ant. Deukm. Ι πίν. 7 αριθ. 26.

• Α. Μ. 1906 σελ. 51.
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Κορινθιάζοντος δίνου έκ Κάτω 'Ιταλίας 1, "Εν ακόμη τέλος παράδειγμα τοιού

του τέρατος καταβροχθίζοντος ανθρωπον εχομεν να προσθέσωμεν έπι Χαλκιδι

κού (;) αγγείου 2 (είκ. 3,2).

Πάντα ταύτα τα τέρατα δύναται να θεωρηθύ βέ6αιον δτι ώς πρότυπον

εσχον τον καρχαρίαν, τον φο6ερον και αδηφάγον ίχθύν, δστις αποτελεί και σήμε-

Είκ. 3. Έλληνικαι απεικονίσεις f}αλασσίοv τέeατος (πeίστιδος).

ρον ετι τον τρόμον των ναυτιλλομένων3. Τον ίχθυν τούτον δια την αγριότητα,

την λαιμαργίαν και τους φο6ερους όδόντας του παρωμοίασαν <Έλληνές τε και

1 ~Iδ. Pottie,-, Vases ant. du Louvre Ι, Ε 421 και πίν. 40. 'Ο Pottier περιγράφει το τέρας ως μακροv

σώμα πτηνου μετ' ουράς άλέκτορος καί κεφαλης κυνος η λύκου. Εικων του τέρατος εν Strena Helbigiana
σελ. 146 (Karo).

,. του τέρατος τούτου καί εν γένει της παραστάσεως του άγγείου (ληκύθου του Βερολινείου Μου

σείου) ύπάρχει φωτεινή προβολή εν τφ άρχαιολ. φροντιστηρίιρ του Πανεπ. Βερολίνου, γενομένη, κατα την

σχετικην σημείωσιν, εκ του Apparat τιίJν Χαλκιδικ&ν άγγείων τού LOschcke. Έντεύθεν άντέγραψα το ιχνο

γράφημα της είκόνος 3 κατ' ευμενη παραχώρησιν του κ. R. Zahn. Το αγγείον δεν είναι Χαλκιδικόν. Είς

την δημοσίευσιν του Α. Rurnpf, Chalkidische Vasen, εις τήν όποίαν εχρησιμοποιήθησανκαι αί προεργασίαι

τού Lsochcke, το αγγείον περιλαμβάνεται εις τό αΒέδαια (text, σ. 155, F.). Ύπο τού Phuhl καί τού Rllmpf

περιγράφεταιτο τέρας Ι~Jς οφις ιi6φαλώς δμως είναι θαλάσσιον τέρας. <Η κεφαλή παρουσιάζει αν<ι.λογίαν

προς tilv του έπι Κορινθιακού πινακιδίου τέρατος, εφ' ου κάθεται θαλάσσιος δαίμων (Ant. Denkm. Ι, πιν.

'7, 16). Ή ούρά καταλήγει εις σχημα συνήθως παρα θαλασσίοις τέρασιν (σχεδΟν ή αύτη π. χ. επί νομισμά

των της Ίτάνου φερόντων ί.ππόκαμπον, Br. MllS Cat. 9,13 άνω δεξιά). 'Ο κ. Zahn με πληρorρoρεί δτι όμοία

παράστασις τέρατος ύπιίρχει εν Βοηη. ΤΟ τέρας εχει συλλάβει τον άνθρωπον εκ τού μέσου. Δέν κατώρθωσα

δυστυχώς να ίδω την εργασίαν του v. Wahl, Monstra marina (Dissertation, 2896). 'Εφ' δσον γνωρίζω,

παρασκευάζει εργασίαν περί τών τοιούτων τεράτων ό Vr. Messerschmidt.

• Ύπο το όνομα Καρχαρίας το όποίον είναι κοινον εν τΊϊ γλώσσ-!1 τών μεμορφωμένων Έλληνικών

ΤfLξεων, νοώ τους ιχθυς τους άνήκοντας είς το γενος τών χονδρακάνθων, ο'ίηνες εκαλουντο ύπο τών αρχαίων

γαλεοί. Τούτων πολλα είδη είναι κοινα εν τυ Μεσογείιρ και τοίς Έλληνικοίς ϋδασιν, Scyllium canicula, scyl

Iillm catnllls κλπ. ΤΟ όνομα καρχαρίας (shark, Haifisch) δέν γνωρίζομεν είς ποίον είδος ιχθύων άπέδιδον

οί άρχαί~ι κατα τον Kel1er (Ant. Tienvelt ΙΙ, 380), άλλ' ύπάρχει ή μαρτυρία τού Νικάνδρου παρ' Εύσταθίφ

(1714, 35 έξ., εν Όδ. μ. 85) «Νίκανδρος δέ φασιν ό Κολοφώνιος εν γλώσσαις ίχθύος autiIV (την Λάμιαν δηλ.)

οίδεν ονομα, καθα και την Σκύλλαν, είπων δτι ό καρχαρίας ιχθύς και λάμια και σκύλ~α καλείται •. Συνδυά·

ζοντες την μαρτυρίαν ταύτην προς μίαν άλλην του 'Αριστοτέλους, καθ' ην εν εΙδος τών γαλεών καλείται

σκύλιον (ως και εν αλλο κύων, ίδ. Keller ε. ά.), συνάγομεν δτι και ό καρχαρίας ενταυθα άνήκει. Έπειδη

σ{ιμερον καλούνται γενικώ; πάντα ταύτα τα ε'ίδη σκυλλόψαρα, είναι πάλιν προφανές δτι αί γλώσσαι του

Ν ικάνδρου και το σκύλιον τού 'Αριστοτέλους πρέπει να εΙχον μεγαλυτέραν διάδοσιν παρά τφ λαφ η ή όνο

μασία κύνες. 'Ο HeJdreich, Faune de Grece 9l6.βεδαιοί δη ενιαχού λέγονται και γαλεοί.
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60 Σπυρ. Ν. Μαρινάτου

Λατίνοι προς τον κύνα καΙ έκάλεσαν δια τού αύτού όνόματος (ΈλληνιστΙ κύων,

σκύλιον, σκύλλα, ΛατινιστΙ caniculi, canes, marini canes). Τίποτε φυσικώτερον

λοιπον άπο τού να άπεικονίσωσι τούτον καΙ ώς εχοντα κεφαλην κυνός. Ούτως

έγεννήθη το τέρας, δπερ ύπο των Έλλήνων ωνομάζετο πρίστις καΙ ύπο των

Λατίνων pistrix, δπερ ό Γέλων έχρησιμοποίησεν ώς εμ6λημα της νίκης του ι.

Κατα την κοινην άντίληψιν ή pistrix συμ60λίζει γενικως κάθε θαλάσσιον τέρας.

Ό Kel1el' είς το μνημονευθεν εργον του δεν διαλαμ6άνει τι περΙ αύτού, δτι δμως

ή pistrix η πρίστις είναι προ παντος καρχαρίας καΙ ούχΙ άλλο εΙδος ίχθύος η

κύτους (φαλαίνης κλπ.), εδειξεν επαρκως ό Τοπ 2. Το παθητικον έπίγραμμα τού

Λεωνίδα, το περιγράφυν πως είς ναύτης ε6ρώθη εν Φ είχε καταδυθΌ είς την

θάλασσαν χάριν μιας άγκύρας 3 διδάσκει, σαφως .οτι ή πρίστις μόνον ~αρχαρίας

δύναται να εΙναι καΙ ούχΙ άλλο εΙδος θηρίου. Ή αύτη λοιπον τερατοποίησις, ην

βλέπομεν έπΙ των νομισμάτων τού Γέλωνος, ελα6ε χώραν και πολυ προγενέστε

ρον εν τΌ ΜινωικΌ έποΧΌ, πιθανώτατα διότι και οί ΜινωικοΙ λαοΙ εκάλουν τον

καρχαρίαν δι' άναλόγου προς τον κύνα όνόματος. ΤΟ Μινωικον τέρας εξάγει την

κεφαλην εκ των κυμάτων είς το σφράγισμα της Κνωσού, κατα τρόπον μοναδικως

άνακαλούντα τηνόμοίαν θέσιν των Καρχαριων ώς άπεικονίζονται είς τας σημε

ρινας ζφολογίας, μόλις όσφρανθωσι λείαν τινά. Το τέρας τούτο δεν εΙναι πετραίόν

τι θηρίον ώς ή Σκύλλα παρ' Όμήρφ, άλλα νήχεται ελευθέρως είς τα κύματα καΙ

επι τού άργυρού ρυτού καταδιώκει ναυαγούς. Δεν εΙναι προφανως τίποτε άλλο, 11
ή απεικόνισις ένος συνήθους γεγονότος, το όποίον ητο ή φο6ερα συνέπεια των

ναυαγίων της τότε έποχης. 'Εφ' δσον γνωρίζω σήμερον δεν ζωσιν επικίνδυνοι

καρχαρίαι είς τας Έλληνικας θαλάσσας, αν καΙ το Ίόνιον καΙ το Άδριατικον

πέλαγος παρέχουσι τοιούτους μέχρι μήκους ένος μέτρου. Είς παλαιοτέραν δμως

εποχην θα ησαν πολυσυχνότεροι καΙ μεγαλύτεροι. Ό Πλίνιος δραματικως περι

γράφει τους κινδύνους των σπογγαλιέων εξ αύτων (ΙΧ, 151-153),ό δε Παυσα

νίας τονίζει τους κινδύνους των παρα τα Μέθανα κολυμ6ώντων ενεκα τού πλή

θους των καρχαριών (Π, 34, 1) οϊτινες ανήρχοντο και τους ποταμούς, ώς τον

, 'Ίδ. Head ε. &. σελ. 10.

• Cecil 'Iorr, Ancient ships σελ. 121.

3 Anth. Pal. VII, 5U6 : ΚΊlν γη και πόντιρ κεκρύμμεθα ... Ι

1] γόρ έπ' άγκύρης ένοχον βάρος είς /:ί.λα δύνων, i
Ίόνιόν θ' ύγρόν κίίμα κατερχόμε\'ος, Ι την μεν εσωσ'· αυτός

δε μετάτροπος έκ βυθοίί ερρων Ι ήδη και ναύταις χείρας

οιιεγl'ύμενος, Ι έ6ρώθφ" τοίόν μοι έπ' αγριον ευ μέγα κήτος:

ηλθε\', άπέβρωξεν δ' αχρις έπ' Ομφαλίου. i χημισυ μεν ναίίται,

ψυχρον βάρος, έξ άλόςήμών ! ήρανθ', ημισυ δε πρίστις &πε

κλάσατο. κλπ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



1;1

ΕΙκ. 4. Δεξια Μινωικον σφράγισμα' αριστερα

εικων καρχαρίου (Brockha.us).

Άψο'\' της Θεσπρωτίας (Παυσ. IV, 34, 3)' είναι δε προφανες δτι εκ Πι)',, ,ΙU!~ΙcILΙnι

καρχαριο)ν ((ινομάσθη μαλλον Σκύλλαιον το &κρωτήριον, 11 εκ το;)

γεγονότος δτι εχ.εϊ εξέβρασαν τα χύματα Σκύλλαν τι;!,\, θυγατέρα cO'u Νίσσυ

(Παυσ. Η, Β4, 7). ΟΙ: καρχαρίαι κατα τα μέρη εκείνα τω'\' Μεθάνων, προσελκυ6

μενοι προφανωςύπο του ύποθέρμου των ύδάτων, διετηρήθησαν επι μακρότατον

χρόνον, (I)Ο"τε εις τοvί"Γasel' να διηγουνται οί όδηγοί του στι μόλις κατα τα

τελευταια ετη διεσκορπίσθησαν ενεκα

των συχναζόντω\' άτμοπλοίων (εις

Παυσ. ΙΙ, 34, 1).

Είναι λοιπον κατα ταυτα βέβαιον,

δτι λαοΙ κατ' εξοχην ναυτικοl ό)ς οί __ --

Κρητομυκηναϊοι, είχον πικραν γνωΡί' ~
μίαν του φοβερού τέρατος καΙ τούτο

απεικονίζουσιν εις τα μνιιμειά HOI'.

'Ότι και εις προγενεστέραν Enoxil"
τΊτο γνωστος δ καρχαρίας, χρησιμο

ποιούμενος ως ίδεόγραμμα, μοϋ φαί-

νεται δτι αποδεικνύει το σφράγισμα

Scripta Minoa σελ. 19 εΙκ. 19 (πρβλ.

καΙ σελ.152, Palace Ι σελ,196 εΙκ.144).

Ό ενταύθα παριστανόμενοςιχθυς (εΙκ.

4) δεικνύει δη ειναι καρχαρίας εκ της

θέσεως τού στόματος, ήτις λοξως καΙ

λίαν βαθέως εικονιζομένη είναι μονα-

δικη εις μόνον το ειδος τοϋτο nϊn'

ιχθύων.

Συγκεφαλαιούντες καταλήγομεν

εις τα έξης: Ή ΌμηρικΎι Σ,~ύλλα παρουσιάζει ριζικας διαφορας άπο τού ουτως

()νομασθέντος Μινωικού τέρατος. Ή πρώτη εσχεν ά)ς πρότυπον γιγάντιον πολύ

ποδα, ή δευτέρα τους θηριώδεις καρχαρίας. Ή πρώτη δεν ειναι κινητή, καθημένη

μονίμως επι ένος σκοπέλου εκτος των ύδάτ(ον, ή δευτέρα παρουσιάζεται εκ τού

μέσου των κυμάτων και καταδιώκει τους κολυμβωντας ναυαγούς. Ή πρώτη

ουδεμίαν μορφικην σχέση' εχει προς τον κύνα, ή δευτέρα παριστάνεται ώς κυνο

κέφαλον θηρίον. Πάντα ταίιτα τα γεγονότα δεν επιτρέπουσιν, επι τού παρόντος

τουλάχιστον, να ταυτισθωσι τα δύο τέρατα και να θεωρηθΌ το εν πρότνπον τού

άλλου. Άποκεκλεισμένην εν τούτοις εντελως δεν δυνάμεθα να. θεωρήσωμεν την

εν τψ μέλλοντι προσέγγισιν των δύο υποστάσεων,αν απεδεικνύετο το μεν οτι 11
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62 Σπυρ. Ν. :\Ιαρινάτου

Σκύλλα συνάπτεται ετυμολογικώς προς το σκύλαξ - σκύλλος, τΟ δε δτι το Μινωικον

τέρας δεν είναι τόσον άπλούν την κατασκευήν, ώς 11 πρίστις τών Έλλήνων.

Άμφότερα τα τέρατα ττιν γένεσιν εσχον εκ τών κινδύνων τών ναυτών, σπως

δήποτε δμως ή Σκύλλα παριστάνεται πολυ μεγαλύτεροΙ' κακόν, άφ' oii μεταξυ

άλλων κατατρώγει καΙ τους κύνας, τους θηριώδεις ιχθύς ων την τερατοποίησιν

:;ταριστώσι τα Κρητομυκηνα·ίκα μνημεία.

:\ίάρτιος 1928. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΠρoσiJιήκη. Διαρκούσης της διορθώσεως τών τυπογραφικο)ν δοκιμίων εσχον

τηνευκαιρίαν να άναγνώσω το βιβλίον τού NilsSOl1, Minoan-Mycenaean Religion

κλπ, καθως καΙ τον μόλις εμφανισ&έντατόμοΙ' Πι της τού ΕdιιaΓdMeyerGesc11ichte

des Altertll1l1s 2, δστις (σελ. 200) παραδέχεται την ταυτότητα τού Μικωικού τέρα

τος προς την Έλληνικην Σ",ύλλαν. <ο Nilssen εχει πραγματευθη διεξοδικώς το

ζήτημα της <Ελληνικης μυθολογίας, 38) (Der 1llykenisclte Urspnιng der gι-iech.

Mythologie, FestschriIt f. Jakob WackeΓ11ageΙ, 137, Πρβλ. καΙ τού αυτού HiSt01-Y

οί the greek religion, 38), πειρώμενος να άποδείξτι οτι αί ρίζαι ταύτης άνάγονται

εις τον Μυκηνα'ίκον πολιτισμον ουχι δμως καΙ τον Μινωικόν, Τούτο επαναλαμ

βάνει καΙ εις το νέον βιβλίον του (σ. 44 - 45 καΙ σημ. 3), Αί δυνάμεναι να χαρα

κτηρισθώσιν ώς μυθολογικαΙ παραστάσεις της Κρητομυκηνα"ίκηςτέχνης προέρ

χονται. εκ της ηπειρωτικης <Ελλάδος, ουχι δε εκ της Κρήτης εξαίρεσιν μόνον

άποτελούσης της άπεικονίσεως της «Σκύλλας». Νομίζω δτι νύν τίθεται εκποδων

και ή μοναδικη αϋτη εξαίρεσις, Εις μίαν εργασίαν μου, ητις δημοσιεύεται εν τ'fι

Άρχ. Έφημερίδι προσεπάθησα να αποδείξω οτι δ τύπος τού Γοργονείου κατά

γεται εκ της Μινωικης τέχνης, τούτο δμως δεν άντιτίθεται προς τα άνωτέρω,

διότι, (πλην τού δτι το ΓοργόνειοΙ' εμφανίζεται καΙ εν Μήλφ ΚάΙ είναι γενικώς

μία τών λα'ίκωτάτων ύποστάσεων παρ' δλοις τοίς λαοίς) το ΓοργόνειοΙ' μετεδόθη

δια της θρησκευτικης οδού κατα την θεωρίαν μου' θρησκευτικας δε ύποστάσεις

εκληρονόμησε πολλας ή <ΕλληνΙΚ11 εκ της Μινωικης θρησκείας. Μία τοιαύτη ύπό

στασις της Μινωικης θεότητος φαίνεται να είναι καΙ το άρχα'ίκον ΓοργόνειοΙ',

συγχεόμενον εν πολλοίς προς την άναμφισβητήτως Κρητικης καταγωγης

«Πότνιαν θηρών». <ο καθηγητης G. Karo δι' έπιστολης του με πληροφορεί, δτι

δεν πιστεύει καΙ αυτος πλέον εις την ταυτότητα τού Μινωικού τέρατος προς την

<Ομηρικην Σκύλλαν,

Σ. Μ.
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ΕΙκ. 1. Άμβρακίας τάφοι απο Α.

ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΤΑΦΟΙ

Ή σπάνις αρχαίων ευρημάτων, μνημειακών ενδείξεων και είδήσεων ακόμη

σχετικών με την αρχαίαν Άμβρακίαν, καθιστα σχετικώς αξίαν προσοχης την μικραν

ανασκαφην τάφων την όποίαν ενήργησα κατα το θέρος του 1927 και ητις μέλλει

να επεκταθfι προσεχώς,τοϋ Δήμου Άρταίων φιλοτίμως αναλαβόντος την υλικην

εξασφάλισιν της εργασίας. 'Ολίγον ε'ξω της σημερινης πόλεως >ΙΑρτης, ητις φαί

νεται οτι επακριβώς κατάλαμβάνει την εκτασιν της αρχαίας Άμβρακίας, και αρι

στερα της άμαξιτου της φερούσης προς την Κάτω - Παναγιά, υπο την Όδηγή

τριαν και κατα το πρανες της Δ. πλευρας της αρχαίας Περράνθης, εκτείνεται

νεκροταφείον μερικών στρεμμάτων είς το όποίον ανήκει και το συγκρότημα τών

τάφων περι oiJ ό λόγος. Και απο την άλλην πλευραν της Περράνθης, την ανατο

λικήν, εχουν παρατηρηθfι κατα καΙΡσ'υς τάφοι 1 και εγένοντο καΙ ευρήματά τινα

είτε τυχαία, είτε εκ λαθραίας σκαφης προερχόμενα.

Ή καλη είκων αρ. 1 μας δίδει σαφη ίδέαν του ανασκαφέντος χώρου, ετι δε

καλλίτερον μας κατατοπίζει το ώραίον τοπογραφικον σχέδιον 2, είκων 2. Το συγ-

ι Πρβλ. 'Εφ. Άρχ. 1897 σελ. 163.
, τα δύο σχέδια τα όποϊα παραθέτω εξεπόνησε με μεγάλην επιμέλειαν και 'ίκανότητα, εντελώς δε

(ιφιλοκερδώς, ό εν 'ΆΡΤll φίλος αρχιτέκτων χ. Βασ. Σαρλης, πρός τόν όποϊον εκψράζω τας θερμας

εύχαριστίας μου.

"
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64 Γιάννη Μηλιάδη

κρότημα περιεκλείετο όπο ταφικού περιβόλου δστις κατ' αρχας περιελάμβανε τους

τάφους καΙ θήκας αρ. 1, 2, 3, 4 καΙ 6 τού σχεδίου, αργότερον δμως - άλλ' όχι

καΙ πoλiJ - κατασκαφείσης της ΝΑ. πλευράς τού περιβόλου καΙ του τάφου αρ .. 6

τού σχεδίου προσετέθη κατα το άκρον τού σωζομένου πολυγωνικού τοίχου ή θήκη

τεφροδόχων αγγείων, ή ύπ' αρ. 5 τού σχ., ητις εύρίσκεται καΙ εις ύψηλότερον

επίπεδον τών άλλων τάφων καΙ θηκών. Ό ταφικος περίβολος εχει πλάτος 5.40 μ.

ανάλογον δε θα ητο καΙ το μηκός του, αν καΙ το σωζόμένον σήμερον φθάνει

μόνον τα 3.85 μ. Το σχημά του δεν ητο εντελώς όρθογώνιον αλλα τραπέζιον

πράγμα ουδόλως περίεργον προκειμένου περΙ ταφικών περι6όλων. (Βλ. εΙκ. 2).

Οί τάφοι καΙ αί θηκαι απaρtίζU'vται άπυ όρθογωνίας πλάκας με επεξεργα

σίαν κατα τας άκρας ωστε ή μία να εισέχη όλίγον εις την άλλην χάριν στερεότη

τος, εκαλύπτοντο δε δια μιάς αναλόγου εκαστος πλακός. ΈπΙ τού σχεδίου εΙκ. 2

σημειώνονται αί διαστάσεις έκάστου τάφου.

Εις τον τάφον άρ. 1 ό σκελετος εύρέθη απο της λεκάνης καΙ κάτω με τους

πόδας προς Ν. Ό τάφος ούτος δεν ητο εντελώς άθικτος καΙ το κάλυμμά του

άλλωστε ητο τεθραυσμένον. Έντος εύρέθησαν μόνον μία σιδηρά μάχαιρα, μηκος

λεπίδος 0.24 μ., δύο lacrilllatoria καΙ εν νόμισμα. Έπίσης ταφη εγένετο καΙ εις

τον κατεστραμμένον παλαιόθεν τάφον αρ. 6, τού όποίου το κρανίον εύρέθη προς

Α. ό δε λοιπος σκελετος εΙχε διαλυθϋ. Δεν εύρέθησαν παρα τα κάτω μέρη δύο

όξυπυθμένων αγγείων, όλίγα όστρακα αγράφων καΙ αχρώμων αγγείων καΙ μερικα

σφονδύλια. Πλησίον δμως παρετηρήθησαν καΙ ίχνη πυράς.

Πλην των δύο τούτων τάφων οί λοιποΙ τέσσαρες- οϊτινες καΙ εύρέθησαν

αθικτοι-δεν ησαν παρα θηκαι περικλείουσαι τεφροδόχα αγγεία. Εις τας θήκας

αρ. 2 καΙ 3 τού σχ. ύπηρχον ανα εν μεγάλον αγγείον περιέχον την τέφραν τού

νεκρού, εντος δε τού πριοτου ύπηρχε καΙ ελασμα χάλκινον φέρον το όνομά του

καΙ νόμισμα. Ό τάφος αρ. 4 τού σχ. προωρίζετο βεβαίως δια να δεχθΏ νεκρόν,

εις την Β. δμως πλευράν του εύρέθη μόνον το αγγείον το φέρον την σπόδον καΙ

εντος αυτού χρυση δανάκη και νόμισμα. Κύκλφ τού τεφροδόχου αγγείου ώς ακτί

νες ύπηρχον περι τα δέκα lacrimatoria διαφόρου μεγέθους, έντος δε αυτου νόμι

σμα. Εις τον αυτον τάφον ύπηρχον και τρία ακόμη μικρότερα άπλά αγγεία. ΚαΙ

τα τρία αναφερθέντατεφροδόχα αγγεία τών θηκών αρ. 2, 3 και 4 τού σχ. εκαλύ

πτοντο στεγανώς δια μολυβδίνων ελασμάτων, εξ ων τα δύο ενεπίγραφα. τα έλά

σματα ταύτα ησαν στρογγύλα καΙ κατα την περιφέρειαν φέρουν έντομας ώστε

ν' αποβαίνουν πως όδοντωτά. Έκαλύπτετο δι' αυτών το στόμιον τού αγγείου καΙ

κατόπιν το ελασμα ελυγίζετο προς τον λαιμον δπου περιεστρέφετο τόσον, ώστε

με πολλην δυσκολίαν να καιορθώται 11 απόσπασίς του. Εις τούτο συνέβαλλον αί

κατα την περιφέρειαν έντομαί.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



άγγεία

,
ις νεωτέραν θήκην

εξ

ταφοι

σχ. εύρέθησαν τρία μεγάλα τεφροδόχα

τα αγγεία ταύτα δεν εκαλύπτοντο

9

Ι

Ι

Ι

Ι

ι

Ι

ι r-- 07.5
t - .r-

L~ _':"~_.

Ι Ι

Ι

Ι

f
Ι

Ι

Ι

~I Ι

;;;1 Ι

ι

Ι

ι ι

Ι

Ι

Ι

ι

ΕΙκ. 2. Τοποreαφικον δισ.Υeαμμα τάφων ΆμΡeακlας.

δι~ ελασμάτων άλλ" εφερον εΙς τα στόμιά των πινάκια εξ α/ν το εν, άπλοϋν με

άνοικτον χρώμα πηλού, ητο έγχαράκτως ενεπίγραφον.

ΑPXA.IOAOrIKON ΔΕΛ'l'lOΝ 1926 9
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~N~~~ΣHΛA

Τέλος κατα την έντος τού περιβόλου επίχωσιν εύρέθη εν ακόμη ενεπίγραφον

ελασμα μολύβδινον, κάλυμμα τεφροδόχου αγγείου, ολίγα νομίσματα, τα πλείστα

εφθαρμένα, αδιάφορά τινα δστρακα καΙ μερικα σφονδύλια.

τα ενεπίγραφα ελάσματα και το πινάκιον, τα αγγεία, Ιδίως τα εξ μεγάλα τα

φέροντα tijV σποδον καΙ τα νομίσματα, δσα εγένετο δυνατον να καθαρισθωσιν,

είναι τα βοηθήματα τα οποία έχομεν δια την χρονολόγησιντων τάφων.

τα σχέδια εΙκ. 3 και 4 παριστούν τα ενεπίγραφα ελάσματα καΙ το πινάκιον.

"Εν γενικον βλέμμα επι τού πίνακος μας επιτρέπει να συλλάβωμεν ποικιλίαν χαρα

κτηριστικων γραμμάτων' εν τούτοις δεν πρέπει να

μείνωμεν στενως προσκεκολλημένοι εΙς δ,τι διδα

σκόμεθα σχετικως με την χρονολογικην εμφάνισιν

των διαφόρων μορφωντων γραμμάτων άπο τας

μεγάλας χαρακτας εΙς το μάρμαρον επιγραφας

- τας μνημειακας ας είπωμεν - και να μεταφέ-
ΕΙκ. a. Έ'/!επίreαφο'/! χαλκοϊί'/!

έλασμα. ρωμεν έλαφρως τα διδάγματα εκείνα εΙς τα μικρα

ταύτα αντικείμενά μας τα δλως διαφόρου χαρα

κτηρος. 'Άλλωστε είναι γεγονος δη κάθε άλλαγη της μορφης ένος γράμματος εΙς

τας μεγάλας επιγραφάς, δεν είναι τόσον νέα επινόησις, δσον αποκρυστάλλωσις

μιας τάσεως ·ητις τυχαίως η δια λόγους ευκολίας είχεν άρχίσει να εμφανίζηται

προηγουμένως εις την Ιδιωτικην γραφήν. Άλλα και εΙς τα ήμέτερα μόνον ελά

σματα εαν περιορισθωμεν, ή διάφορος ύλη και ο διάφορος τρόπος με τον οποίον

αύτη επεγράφη, εχει παίξει ρόλον εΙς την μορφην των γραμμάτων.

ΤΟ έλασμα της εΙκ. 3 είναι χάλκινον 1, σκληρον και τα επ' αυτού γράμματα

αποτυπωμένα δια Ισχυρως πιεσθέντος τύπου. Έπομένως ο τύπος των γραμμά

των ηδύνατο να φιλοτεχνηθf\ ήσύχως καΙ κατ' απομίμησιν γνωστων επιγραφων'

καΙ το ύψος, άλλωστε, των γραμμάτων είναι πολυ μεγαλήτερον η των άλλων

ελασμάτων 2. 'Επίσης το πινάκιον αρ. 4 τού σχ. (εΙκ. 4) εχαράχθη επιμελως οτε

ό πηλος ητο νωπος καΙ δή, ώς φαίνεται, δι' οργάνου απολήγοντος εΙς διπλ:ην

ακμην - αναλόγου πως προς τας σήμερον χρησιμοποιουμένας ενίοτε είδικας

διπλας γραφίδας - επειδη 11 μία πλευρα τοί, χαράγματος είναι βαθυτέρα της

άλλης, εν τcρ μεταξυ δε ύποφαίνεται ελαφρα ακμή. Διάφορος είναιή αποτύπωσις

των γραμμάτων εις το έλασμα αρ. 3 του σχεδίου (εΙκ. 4). Έδδ') τα γράμματα απο

τελούνται απο μικρας κοκκίδας αποτυπωθείσας δια πιέσεως καρφίου, τοιούτος δε

ι Τό μπρούντζινον τουτο ελασμα, διαστάσεων Ο.14χΟ.Ο8 μ. καθαρισθεν δι' άπλσυ ϋδατος καί ψήκτρας

εδειξεν ώραίαν λείαν και στιλπνην επιφάνειαν.

, Είς τα σχέδια (εί~. 3 και 4) τα γράμματα των επιγραφ<σν παρίστανται εις το ι;1 τοϋ πραγματικοϋ

των μεγέθσυς, πάντως δε εΙς το πραγματικως ανάλογον μεταξύ των.
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,Αμορακίας τάφοι

τρ6πος αποτυπά)σεως δεν μας επιτρέπει ν~ αναμένωμεν απαρεγκλίτιος κανσνικον

σχήμα γραμμάτων. Κατ' αντίθεσιν προς το χάλκινον ελασμα με τα πιεστα γράμ

ματα, εΙκ. 3, και ή ίJλη και το οργανον της γραψης εΙναι διάφορα οσον αφορά τα

ελάσματα αρ. 2 και i'ια- β του σχεδίου (εΙκ. 4). 'Εδώ αί επιγραφαι εΙναι χαράγματα

Ί

ΕΙκ. 4. 'Ενεπίγραφα μετάλλινα έλάσματα και πήλινον πινάκιον (4).

δια λεπτού οργάνου - καρφίδος ας είπωμεν -- επι μαλακού μετάλλου, μολύ6δου

'Ιδίως επι τοϊ; υ,άσματος αρ. 5α - υ δπου έχομεν μεγαλητέραν επιγραφήν, εΙναι

φανερον δτι παιτ' δλην την διάθεσίν του να παρουσιάσιι ώραίον στυλ γραμμάτων,

ό χαράκτης παρα του οργάνου και της μαλακότητος τού μετάλλου παρασύρεται

προς την επισεσυρμένην γραψην (Klll"sivschrift), εις την αρχην μάλιστα έχομεν και

συνειρμον (Ligatιιr) δύο κατα συνέχεια'\! γραμμάτων, τών 6Π.

Έκ τούτων συνάγεται Ότι ή διάφορος αποτύπωσις τό)ν αυτων γραμμάτων
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π. χ. Σ-C. Α.-Α, Ω-ω, δεν σημαίνει άναγκαίως και χρονολογικην διαφοραν-και

δη μεγάλην-τών έπιγραφών, άλλ' οφείλεται Τι είς την συνύπαρξιν δύο μορφών

του αυτου γράμματος Τι και είς τον τρόπον καθ' ον έπεγράφησαν. 'Εξ άλλου δε

σχημά τι γράμματος τι) όποίον είς τας μνημειακας έπιγραφας παρουσιάζεται

άργότεΡόν, δύναται είς την ίδιωτικην γραφην να έχρησιμοποιήθη ένωρίτερον ενα

αίώνα και πλέον. 'Άλλωστε είναι γνωστα τοιαυτα παραδείγματα. 'Άπαντα τα

ελάσματα θεωρώ σχεδον σύγχρονα και ό)ς προς την χρονολόγησιν παρατηρώ γενι

κώς στι αν καΙ πολλα σχήματα γραμμάτων συνηθίζονται καΙ κατα τους αυτοκρα

τορικους χρόνους, εν τούτοις δεν παρατηρείται έδώ γενικώς ή χαρακτηριστικη

δια τους χρόνους εκείνους επιμήκυνσις τών γραμμάτων. τας επιγραφας θεωρώ

προχριστιανικών χρόνων.

Το r με μακραν την κάθετον κεραίαν, καθως καΙ το Α με επεκτεινομένην

προς τα άνω την δεξιάν, μας παρουσιάζονται είς τας μεγάλας επιγραφας άπο τα

μέσα του 1ου αίώνος π. Χ. άλλα τα άνάλογα Φ καΙ λ συναντώνται ενα αίώνα ενω

ρίτερον. Άπο τον 20ν αίώνα π. Χ. εχομεν το Α με τεθραυσμένην την μέσην

κεραίαν. Το W, άνοικτον προς τα άνω παρουσιάζεται όμοίως άπο του 30υ αίώνος

π. Χ. και πρώην και παραλλήλως προς το Ω άνοικιον προς τα κάτω, σπως το

εχομεν είς το ελασμα είκ. 3. ΝΑλλα σχήματα είναι άκόμη παλαιότερα. Το ττ με

βραχυτέραν την δεξιαν κεραίαν εμφανίζεται άπο του 40υ αίώνος π. Χ. καΙ εξα

κολουθητικα)ς, το δε καμπύλον € το συναντώμεν κατα τον 4°\' αίώνα π. Χ. καΙ

μετα ταυτα κατα τον 1ον αίώνα π. Χ., κυριαρχεί δε κατα τους αυτοκρατορικους

χρόνους. Τέλος το μηνοειδες C είς νομίσματα (Οίκονόμος ΑΔ. IV. 19) άπαντα

ται άπο του 40υ αίώνος π. Χ. και εξακολουθητικώς καΙ παραλλήλως προς το Σ.

(Γενικα πρβ. Larfeld - Griecl1. Epigr. 3, 268 κ. έ.). 'Ως εκ τούτου δεν θεωρώ τολ

μηραν ύπόθεσιν την άναγωγην άπασών τών επιγραφών αυτών είς χρόνους καθ'

ους θα ητο συμβιβαστη ή σύγχρονος εμφάνισις είς ίδιιητικας επιγραφας δλων

τών παρουσιαζομένων μορφών γραμμάτων καΙ τοιούτους θεωρώ τους μεταξυ 30υ

καΙ 20υ αιώνος π. Χ. Προς το σριον άλλωστε αυτο με φέρουν καΙ άλλαι ενδείξεις

περΙ τών όποίων κατωτέρω.

ΈπΙ τών ελασμάτων καΙ του πινακίου άναγράφονται τα ονόματα τών νεκρών

καί, κατα τι) πλείστον, άναγιγνώσκονται ευκρινώς. Είς το ελασμα είκ. 3 άναγρά-

. φεται: Πρώτος Νικασίλα. Το Ώρώτος ώς κύριον ονομα προσώπου δεν είναι

άμάρτυρον. ΚαΙ είς έπιγραφας ύπ(ίρχει καΙ παρα Λημοσθ. 32. 17. Κατα τον

Πλούταρχον (Σόλων 2) το δνομα τουτο εφερε ό οίκιστης της Μασσαλίας εξ

ου εκεί καΙ γένος Πρωτιαδών. Ύπάρχει προσέτι καΙ θηλικον Πρωτι))- μυθικον

παρα 'Ησιόδου Θεογονί(! 248.. Το Ν ικασίλας άγνοώ άλλοθεν, παρα Παυσανίι;:ι

νΙ. 14. 1 δμως αναφέρεται Ν ικασύλος, ολυμπιονίκης εκ Ρόδου. Άλλα καΙ ό
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τύπος Ν ικασίλας (εκ τού Ν ικασίλαος) είναι πoλiι φυσικον να υπηρχε παρα το

Ν ικασύλος καΙ ίσως καΙ το Νικάσυλος, έαν άποβλέψωμεν προς τα άνάλογα με

μαρτυρημένα Σώσυλος καΙ Σωσύλος καΙ Σωσίλας. C. 1. G. 53916.

'Έλασμα άρ. 2 τού σχ. (εΙκ. 4): Ζωτία Φιλιστίωνο(ς). Γνωστον είναι το

άρσενικον Σωτίων, δνομα άλεξανδρινού γραμματικοί, καΙ πολλών άλλων, έξ έπι;.,

τυμβίας δε έπιγραφης έκ Λαρίσσης (C. Ι G. 1791) καΙ θηλυκον Σωτιάς. Άλλiι.

καΙ δνομα γυναικος έκ Κυρηνα'ίκης, Σωτία Μάγου, εν C.1.G. 5344. ΤΟ Φιλιστίων

μαρτυρείται πολλαχ&ς κατ' έξαιρετικην δε τύχην έπιγραφικώς καΙ έξ 'Αμβρακίας.

Έν C. Ι. G. 1798 δημοσιεύεται έπιγραφη παρέχουσα κατάλογον. λειτουργών

Άμβρακιωτικούιερού,οπου συναντώμεν και' την γενικην Φιλιστίωνος. Ή ώς

άνω έπιγραφή, μη σωζομένη πλέον, δημοσιεύεται εις το corpus κατα σχέδιον

Κυριακού τού έξ Άγκώνος και' δεν δυνάμεθα να την χρονολογήσωμεν.

ΤΟ έλασμα άρ. 3 τού σχ. (εΙκ. 4) είναι λίαν κατεστραμμένον καΙ λίαν άβεβαία

ή άνάγνωσις. Άσφαλώς δύναμαι ν' άναγνώσω μόνον εις τον πρώτον στίχον:

Νικόπολ(ις;), έτελείωνε δε ή άναγραφη εις χαί(ρε), σπως φαίνεται κάτω πλα

γίως. Το Ν ικόπολις ώς δνομα γυναικος καΙ ασχέτως προς την μεταγενεστέραν

μεγάλην Ήπειρωτικην πόλιν, είναι πολλαχώς μεμαρτυρημένον καΙ έπιγραφικώς

και' έξ άδεσπότου έπιγράμματος της Άνθολογίας, εκδ. Jacol)s 1883. τ. lος VII.

340~ Παρ' αυτο και' Ν ικασίπολις- Κεραμόπουλος. Α. Ε. 1904. σ. 115 1.

Το πινάκιον αρ. 4 (εΙκ. 4) αν και' τεθραυσμένον ολίγον μετα το Ν. παρέχει,

νομίζω, πληρες το δνομα CIMYN. Το δνομα τούτο είναι περίεργον καΙ μόνον

κατα συνειρμον ό νούς ερχεται προς τα γνωστα Σίμων-Σιμος-Σϊμος,ατινα φαί

νονται ώς συγγενη.Έν τούτοις ό σχηματισμοςείναι δι' έμε άπορος καΙ κατα πασαν

πιθανότη~α διαλεκτικός. ΤΟ τελευταίον τούτο _ο το διαλεκτικον τού τύπου -- με

κάμνει να ένθυμηθώ άπλώς έδώ οτι έν Θεσσαλικαίς έπιγραφαίς έχομεν ου

αντΙ ω (π. χ. ταγευόντουν, 'Άπλουν= Άπόλλων) και υ αντι' ο (π. χ. Ονύματα).

Πρβ. ThUll1b - Griechiscl1e Dialekte σ. 237 κ. έξ. Έπίσης εκ Δελφικης έπιγρα

φης (κατα τον Pape - B~nseler3 ένλ.) έχομεν θηλυκον σχηματισμον ονόματος

δούλης: Ζίμον (καΙ σχετικον Σψίχη). Έαν έπεκτείνωμεν το Θεσσαλικον ιδίωμα

καΙ εις "Ηπειρον - ή σπάνις Ήπειρωτικών έπιγραφών δεν μας έπιτρέπει να το

βεβαιώσωμεν ,άλλ' ουτε καΙ ρητώς να το άποκρούσωμεν - η έαν δεχθώμεν θεσ-

1 Εις τ11ν συλλογην της ~Aρτης προϋπηρχεν εκ περισυλλογΊις, εκ (Ου αυτου όμως ασφαλώς νεκροτα

φείου, παρόμοιον σύγχρονον μολύβδινο,' ελασμα με εγχάρακτο\' εις δύο σtίχους τό όνομα: Αρκτω AΠ€ΛΛOY.

Τό όνομα αγνοείται από τούς Pape ο Benseler, αλλό. βεβαίως είναι κανονικός καί ουχι. ασυνήθης ό σχημα~

τισμός ονομάτων ανθρώπων εκ τών ονομάτων ζώων. Άρσενικόν Άρκτος, ώς μυθολογικόνόνομα κενταύρου

υπάρχει ηδη παρά Ήσιόδιρ Άσπ. Ήρ. 186. Άλλά καί σχετικόν •Αρκτος - Ά"ακτοριευς παρό. Ditt. SylI. :Ι 201.
Ύπάρχει δε καί Ήπειρωτικόl' φύλον Άρκτάνες (Στέφανος Bυζάl'τιoς).
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σαλον τον νεκρόν, τότε ϊσως το υ να είναι άντι του ο (θηλυκον Σίμον) 'η -~πλέoν

δύσκολΟΥ - το υ να έπέχη την θέσιν του ου το όποιον πάλιν ιδιώματικώς άντι

καθιστα το ω του άρσενικου Σίμων. Άλλα βεοαίως ταυτα δεν είναι παρα άπλη

σκέψις τείνουσα να έξοικονομήση το καινοφανές.

ΤΟ ύπ' άρ. 5α - β έλασμα (εΙκ. 4) παρέχει πράγματα. Έπι των δύο δψεων

είναι κεχαραγμένη ή αυτη έπιγραφη ωστε άλληλοσυμπληρουμένη ή άνάγνω

σις μας δίδει όλόκληρον την χαραχθείσαν φράσιν ητις κατ~ συνέχειαν είχεν ώς

έξης: €Γ1Ι ΑΡΧΑΔΑ ΔΥW Δ€ΚΑΤ€ΟC Κ::Ι ΑcκλΗΤΤIWΝ ΔΙΚΑΙΟΥ XA(IP€). Και ή

μεν άνάγνωσις τών γραμμάτων είναι ευχερής το νόημα δμως σχι. Ή δυσκολία

συγκεντροίιται κυρίως εις το αν εχωμεν έδώ εν δνομα νεκρου η δύο. Έκ τούτου

θα έξαρτηθ'fι ή ορθη κατανόησις και του γριφώδους ΔYW Δ€KAT€OC - γριφώ

δους κυρίως ενεκα του εις - εος σχηματισμου - και τών γραμμάτων Κ:::Ι. Θα παρα

θέσω έδώ δύο έρμηνείας έξ (Ον την δευτέραν είχε την ευγενη καλοσύνην να μου

γνωρίση δι' έπιστολης του ό καθηγητης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: κ. Ν.

Παπαδάκης, δι' δ και τον ευχαριστώ.

Έαν πράγματι εις την έπιγραφην άναφέρεται είς μόνον νεκρός, φυσικα ό

Άιικληπίων Δικαίου, τότε το έν άρχ'fι: Έπι Άρχάδα=έπι άρχοντος Άρχ(ι;)άδα,

τα δε γράμματα K=j μη δυνάμενα να είναι συντομογραφία του ΚΑΙ-.άλλωστε

τοιαύτην συντομογραφίαν άγνοεί και ό Larfeld -,θα είναι άριθμητικον= ΚΖ η

Κ:ΣΤ. Έν τοιαύτη περιπτώσει και το δύω δεκατέος, μrι έξηγούμενον άλλως, θα

είναι άριθμητικον δηλωτικον του μηνος (=δωδεκάτου) παρα τον σχηματισμόν του

εις - εος. Έν άρχ'fι δηλαδή προ του ονόματος του νεκρου εχομεν την χρονολογίαν

του θανάτου αυτου δηλουμένην δια του ονόματος του έπωνύμου άρχοντος και

της ήμερομηνίας. Κατα σύμπτωσιν δε έπι νομίσματος της Άμορακίας, άσφαλώς

χρονολογουμένου άπο τών χρόνων 238 -168 π. Χ. άναφέρεται άρχων Άρχιά

δας 1. Βλ. Schlosser, Beschreibung der Altgriechischen Mίinz,en, Ι σ. 76.

Ή άναγραφη της χρονολογίας του θανάτου δεν εχει τίποτε το περίεργον.

'Έχομεν άνάλογα παραδείγματα και έξ έπιτυμοίων στηλών. "Ηδη άπο του τέλους

του 4ου αΙ π. Χ. έπι της στήλης του Δεξίλεω άναφέρονται οί κατα την γέννησιν

και τον θάνατόν του άρχοντες, της άναγραφης έπεχούσης θέσιν χρονολογίας.

Άλλα παρα το έπίσημον κάπως τουτο παράδειγμα και εις μεταγενεστέρους χρόνους

άπαντα ή άναγραφη του άρχοντος (βλ. Kaibel. Epigr. Gr. 963) εις άλλας δε και

του μηνος του θανάτου (προ. C. 1. G. 2126.- Reinach. Traite d'epigr. Gr. σ. 426).

'Ιδίως δμως συνήθης είναι, ηδη άπο τον 30ν αΙ π. Χ. ή άναγραφη του ονόματος

ι Ό κύριος τίτλος του επωνύμου άρχοντος παρ' ,Αμ6ρακιώταις φαίνεται οτι ητο πολέμαρχος, ΜΗ'

απο6λέψωμεν είς την επιγραφήν c. Ι. G. 1797.
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του νεκροϋ και τ'tις. ήμερομηνίας τού θανάτου επι ταφικών αγγείων εξ Άλεξαν

δρείας. Βλ. Cata1. dn ml1see d'Alex. Breccia - Iscrizioni greche e latine σ. ΙΧ κ. έξ.

Εις το παράδειγμά μας ό μην δεν δηλούται δι' ίδιαιτέρου ονόματος

αλλ' αντ' αυτού χρησιμοποιείται το αριθμητικον το δεικνύον την σειραν είς την

διαδοχην τών μηνών. τα ιδιαίτερα ονόματα τών μηνών, τα εξ επιφανών έορτών

κυρίως η άλλοθεν :τροερχόμενα φαίνεται ότι δεν ησαν τα αρχαιότερα, ουτε ό

τοιούτος τρόπος της δηλ<;)σεως τα)ν μηνών ητο καθoλικός~ ΧαρακτηριστικονεΙναι

δτι ό Ήσίοδος αγνοεί σχεδον ονόματα μηνών. Έξ άλλου όμως πολλαχώς παρα

δίδεται ότι οί μηνες διακρίνονται δι' αριθμητικών κατα την σειράν των. Ούτω

παραδίδονται μηνες Τρίτος, Πέμπτος, 'Όγδοος, Δωδέκατος, (Φωκείς, Λοκροί,

Άρκάδες, Μεσσσήνιοι). Κατα τΟ'υς μεταγενεστέρους μάλιστα χρόνους φαίνεται

ότι ή δι' αριθμητικών διάκρισις τών μηνών διαδίδεται περισσότερον και δη λόγ<ρ

τών συμπολιτειών. Όπωσδήποτε ονόματα Ήπειρωτικών μηνών και δη της

Άμβρακίας ελάχιστα, εν Τι δύο μας παραδίδονται, ώστε δεν εΙναι απίθανον να

iγίνετο χρησις αριθμητικών. Προ. Ginzel- Mathematisc11e l1nd Technische Chro

nologie 1~ 11· ΙΙ σ. 333 και το πρόσφατον βιβλίον τού Kl1bitschek - Grl1ndriss

del' Antiken ZeitreChlll1ng 1928 σ. 142.

τα γράμματα K~ θεωρούμεν, <ος εlπoν, αριθμητικον δηλούν την ήμέραν τού

μηνος (27 τί 26). ΕΙναι γνωστον ότι α:π:ο τού 300 π. Χ. συναντώνται εκ παραλ

λήλου τα δύο αριθμητικα συστήματα τών αρχαίων, το Ήρωδιανον καΙ το αλφα

βητικόν, αλλα εις τα ίδιωτικα γράμματα προτιμάται το δεύτερον. Άπο τού 1ου

αΙ π. Χ. καταργείται καΙ επισήμως είς τας Άθήνας το Ήρωδιανον σύστημα.

μετα δε το 50 π. Χ. Ο'όδεν παράδειγμα τούτου συναντάται πλέον (Larfeld - Ερί

gt-aphik 3 σ. 291 κ. έξ.). Κατα την ανωτέρω λοιπον δοθείσαν έρμηνείαν το έλασμα

αναφέρει ότι: κατα την είκοστην έβδόμην ήμέραν τού δωδεκάτου μηνος της

αρχης τού επωνύμου Άρχ(ι)άδα απέθανεν ό Άσκληπίων Δικαίου. Συμφώνως

προς όσα ηδη εξεθέσαμεν, νομίζω ότι τίποτε δεν αντιτίθεται προς μίαν τοιαύτην

έρμηνείαν- τίποτε, εννοείται, άλλο πλην τού παραδόξου σχηματισμοί, «δεκα

τέος» όστις μένει εντελώς ανεξήγητος.

Διαφόρως ό κ. Παπαδάκης νομίζει ότι είς την επιγραφην αναφέρονται δύο

ονόματα νεκρών, Άρχ(ι)άδας καΙ Άσκληπίων. υίίί)ν τού Δικαίου καΙ ή ήλικία

τού πρώτου εξ αύτών, δωδεκαετούς θανόντος. Κατα ταύτα ή επιγραφη αναγνω

στέα: Έπι ΆΡX(ι)ιiδα δύο - δεκά(έ)τεος και Άσκληπίων Δικαίου Χα(όνος-
ιλ _

όπως συμπληρώνει ό κ. Παπαδάκης). Εύφυης βεβαίως καΙ εξοικονομητικη ειναι

ή. ανάγνωσις τού ΔYW Δo€KAT€OC ώς δύωδεκάτεος (δυωδεκα- έτεος=δωδε

καετοϋς) αναλόγου πως προς το Όμηρικον είνάετες, είτε εκ κράσεως προέρχετα ι

τούτο, είτε εκ τυχαίας παραλήψεως τού €. Έν τούτοις, νομίζω, ότι παρουσιά-
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ζονται απιθανότητές τινες. Δυσκόλως παραδέχομαι ότι το αύτο άγγείον περιείχε

την σποδΟν δύο νεκρών άδελφών συγχρόνως, φυσικά, θανόντων. Έκτος τούτου

δεν εξηγείται επαρκώς διατΙ άναφέρεταί ή ήλικία τού ένος μόνον νεκρού άδελφCΊυ

- έστω καΙ αν δεχθώμεν ότι ό Άσκληπίωνητο μηνών μόνον βρέφος. Τέλος ή

πρόθεσις έπι συνηθέστατα απαντωμένη μετα δοτικης εις τας επιτυμοίας στήλας

της ΒΔ. Έλλάδος, ήδύνατο βεοαίως εις μεταγενεστέρους χριSνoυς, ώς νεκρος πλέον

τύπος, να συνταχθfι καΙ μετα γενικης καΙ μετ' ονομαστικης ακόμη - καΙ έχομεν

τοιαύτα παραδείγματα (προ. προχείρως εκ Βοιωτίας Korte - Ant. Scnlpt. Boeot.

εν ΑΜ. 1878 σποράδην)--άλλα {J επι τού αύτοί" ελάσματος άναγραφη κατα

συνέχειαν δύο ονομάτων νεκρών τού μεν κατα γενικήν, του δε κατ' ονομαστικήν,

έχει πάντως κάτι το δυσαρμονικόν. Έλπίζω ότι ή ανεύρεσις καΙ άλλων παρο

μοίων ενεπιγράφων ελασμάτων εκ τού αύτού νεκροταφείου θα μας διδάξη

περισσότερα καΙ μαλλον διαφωτιστικά.

Έκ τών δέκα περίπου εύρεθέντων χαλκών νομισμάτων, τέσσαρα μιSνoν

εγένετο δυνάτον να καθαρισθούν άρκετα ώστε ν' αναγνωρισθούν. Έκ τούτων εν

εύρέθη εις την επίχωσιν τα δε άλλα τρία εντος τών τεφρoδιSχων άγγείων. Είναι

ώς εκ τούτου πολύτιμα ώς χρονολογικη ένδειξις. ΚαΙ τα τρία ταύτα νομίσματα

είναι Άμορακιωτικά: 1-- Κεφαλη ΆπιSλλωνoς- Ζεύς γυμνος κεραυνooιSλoς.

2 --- Κεφαλη Διος - γρύψ. 3 -- προσθία δψις εφθαρμένη - ΆπιSλλων 'Άκτιος

καθήμενος επι θριSνoυ.· <Άπαντες οί τύποι ούτοι είναι γνωστοΙ και χρονολο

γούνται άσφαλώς άπο τού 238 - 168 π. Χ. (βλ. Head - Σοορώνον Ι σ. 401). ΤΟ δε

κατα την επίχωσιν εύρεθεν φέρει εμπροσθεν κεφαλην Διος και δπισθεν γρύπα, εν

έξέργφ δε το δνομα τού άρχοντος κατ' ονομαστικήν: Άςίοχος. Είναι και τούτο

της αύτης ώς τα άνω εποχης. <Όμοιον νόμισμα με αναγραφην τού αύτού

άρχοντος γνωρίζει και ό Mionnet ΙΙ. 51--- προ. και Scl110sser ενθ. άν. Ή εντος

τεφρoδιSχoυ αγγείου εύρεθείσα χρυση δανάκη απαρτίζεται απο δύο λεπτα φύλλα

χρυσα και φέρει επι της μιας δψεως ώραίον έκτυπον Πήγασον - συνηθέστατον

έμολημα τών κορινθιακών αποικιών -- επι της άλλης δε τρίαιναν.

Αί εΙκ. 5 καΙ 6 εικονίζουν τα εξ μεγάλα αγγεία - άμφορείς - τα περιέχοντα

την σποδον τών νεκρών. τα της εΙκ. 5 εύρέθησαν ανα εν κατα σειραν εις τας

θήκας αρ. 2, 3, 4 τού σχ. εΙκ. 2, τα δε της εΙκ. 6 όμΟ'υ εις τηνύπ' άρ. 5 του

σχ. εΙκ. 2. Το ϋψος των ποικίλλει μεταξυ 0,42 και 0,46 μ. 11 δε περιφέρεια της.

κοιλίας περΙ τα 0,80 μ. κατα μέσον όρον. <Άπαντα έχουν το χρώμα του πηλού,

τα μεν ανοικτόν, τα δε μαλλον σκοτεινον προς το κανελλί. Αί δε εΙκ. 7 και· 8

παριστάνουν άλλα μικρότερα αγγεία, πινάκιον μετα βάσεως, χυτρίδιον (;) 11 ποτή

ριον μόνωτον καΙ σκύφον δίωτον, άμφότερα στρογγύλα κάτω και άνευ βάσεως
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καΙ μελάμπηλα laain1atoIia διαφόρων σχημάτων, απαντα ανευ ουδεμιας διακο

σ μήσεως καΙ αδιαφόρως εύρεθέντα εντος των διαφόΡΟJν τάφων.

Είκ. 5. Πήλινοι αμφο[!εις:

ΕΙναι γνωστον πόσον αμφίβολος είναι ή ακριοης χρονολόγησις τοιούτων

αγγείων αγράφων και Ο'υχι πολυ επιμελώς κατεσκευασμένων. ΚαΙ γενικώς μεν

Είκ. 6. Πήλινοι αμφορείς.

φαίνονται τα αγγεία ώς ανήκοντα είς τους έλληνιστικους χρόνους, εν τούτοις, ώς

προς τα εξ μεγάλα, παρατηρώ στ!. παρουσιάζουνστοιχεία αξιοπαρατηρήτουαρχαϊ,

κότητος ώς προς τα σχήματά των, αν καΙ τούτο δεν βοηθεί δια να αναοιβάσωμεν

APXAIOΛOΓlKON ΔΕΔΤlOΝ 1926 10
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την ήλικίαν των. Δεν παρουσιάζουν, δηλαδή, τα άγγεία ταυτα την συνήθη είς τα

καλακεραμικα έργα της έποχης ραδινότητα, άλλ' άντιθέτως εΙναι άρκετα εξογκω

μένα είς την κοιλίαν καΙ έχουν κάτι βαρυ είς τη\' έμφάνισίν των. Έπίσης το

σχημα των άγνοεί την άνεπτυγμένην ηδη κατα την έποχην διάκρισιν τών διά

φόρων μερών του άγγείου, του λαιμού, τού σcοματος καΙ της βάσεως. Είς ούδεν

ΕΙκ. 7. Πήλινα αγγεία.

εξ αυτων δεν σχηματίζονται cομοι έκεί δπου τελειώνει ό λαιμός, ουτε υπαρχει

άνεΠlίυγμένη ιδιαιτέρα βάσι, - δπως συνήθως εις τα έλληνιστικα άγγεία - είς

την όποίαν ν' άπολήγη το προς τα κάτω λεπτυνόμενον σώμα του άγγείου. Άντι-

ΕΙκ. 8. Πήλινα αγγεία.

θέτως το περίγραμμά των δίδει ένιαίαν γραμμην άπο τών χειλέων μέχρι της

βάσεως με ισχυραν εξόγκωσιν κατα την κοιλίαν. Άναλόγως καΙ αί μεγάλαι λαοαΙ

ας φέρουν δύο μόνον εξ αύτών, άρχόμεναι εκ τών χειλέων σχεδον καταπίπτουν

καθέτως επι την κοιλίαν σχηματίζουσαιόρθην γωνίαν χωρις να έχουν την κομψην

καμπυλότητα τών έλληνιστικών λαΟών. Παρα ταύτα δεν λέγω δτι τα άγγεία

επλάσθησαν εις εποχην καθ' ην δεν είχον έτι διαμορφωθΌ τα ώς ανω στοιχεία,

άλλ' είναι προφανες δτι έχομεν ενώπιόν μας προ'ίόντα τοπικού εργαστηρίου εις
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την τεχνικην του όποίου είχε συγχυσθΏ πλέον ή σημασία τών ιδιαιτέρως ανεπτυγ

μένων μορφών.

τα τρία αγγεία της εΙκ. 6 φέρουν - μόνα αύτα - καΙ στοιχειώδη διακό

σμησιν. Αϋτη συνίσταται ει; άπλας ζώνας χρώματος κιτρίνου και ανοικτου

ε,ρυθρου τας όποίας φέρουν εις τον λαιμον τα δύο ακραία. ΈπΙ πλέον το πρώτον

φέρει επι της κοιλίας - δεν φαίνεται εις την εικόνα - δύο συγκλίνοντας 'κλαδί

σκους με δύο ζεύγη λεπτών φύλλων εκαστον, χρώματος βαθυπρασίνου. Το δε

μεσαίον φέρει εις τον λαιμον περιγραφόμενον κόσμημα κισσου. ΤΟ κόσμημα

τουτο είναι κοινον κατα την έλληνιστικην εποχην απαντώμενον και πρότερον ήδη

επι τών Καβειρειακών, κυριαρχουν δε κατόπιν επι τών ώραίων και γνωστών

αγγείων Hadra.

Το δτι εντός τινων τών αγγείων τούτων εύρέθησαν νομίσματα- κατα την

ταφην βεβαίως τεθέντα - ασφαλώς χρονολογούμενα απο τοίι 238 -168 π. Χ. μας

αναγκάζει να δεχθώμεν δτι ή κατασκευή των δεν δύναται να ανέρχηται πoλiι άνω

τών μέσων του 30υ ουτε να κατέρχηται πoλiι κάτω τών μέσων του 20υ αΙ π. Χ.

Άνάλογασχήματα προς τα εν εΙκ. 7 αγγείων έλληνιστικών χρόνων δύναται να

παραβάλη τις εκ Πριήνης (Priene εΙκ. 538 - 9). Τέλος ώς προς τα lacrimatoria

(εΙκ. 8), συνήθη κατα την εποχην ταύτη ν και αναγόμενα ώς γνωστον ίσως και

μέχρι του τέλους του 40υ αΙ π. χ., λέγω δτι εύρέθησαν όμου τα μαλλον πλατύ

κοιλα μετα τών λεπτοτέρων και ύψηλοτέρων.

Εις την αρχην της εκθέσεως ταύτης ανέφερον τον πολυγωνικον ταφικον

περίβολον, τον περικλείοντα άλλοτε το δλον συγκρότημα και προσδιορίζοντα την

εκτασιν του οικογενειακου μνημείου. Μόνον κατα την ανατολικην πλευραν σ4>ζε

ται μία σειρα λίθων εκ τών ορατών ύπερ την εύθυντηρίαν, εις μέγ. ϋψος 0,46 μ.

(Βλ. εΙκ. 1). Οί σωζόμενοι' λίθοι της κατωτάτης σειρας - αποτελουντες τρόπον

τινα την βάσιν του τοίχου - εχουν πελεκηθΏ επίτηδες εις εύθύγραμμα σχήματα,

παραλληλεπίπεδα και τραπέζια κυρίως. Mεταξiι δμως τών μεγαλητέρων σφηνουται

προσηκόντως μικρότερος τριγωνικος προσδίδων εις την δψιν χαριτωμένην ποικι

λίαν. Έαν άποβλέψωμεν δε και εις την πολυτρόπως κατειργασμένην άνω επιφά

νειαν τών λίθων, δπου επάτει άλλοτε ή αναμφισβητήτως ύπάρχουσα και δευτέρα

και τρίτη σειρα λίθων με ανάλογον κατεργασίαν, πειθόμεθα ασφαλώς δτι ή γενικη

δψις του περιβόλου αν εσώζετο όλόκληρος, θα ήτο ποικίλως και διαφερόντως

πολυγωνική. Οί λίθοι δεν εΙναι τυχαίως πολυγωνικοί. Εις εκαστον εδόθη το

σχημά του επι τΏ βάσει ώρισμένου σχεδίου και εν εξαρτήσει απο του παρακει

μένου και του ύπερκειμένου του. Ή βαθεία εντομη που ύπάρχει εις την άνω

επιφάνειαν τινών εκ τών λίθων της πρώτης σειρας, δπου εμελλε να σφηνωθΏ ό

ανώτερος λίθος, μας πείθει δτι επεζητήθη επιμόνως να προσδοθΏ εις το σύνολον
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ή έντύπωσις της σφηνωτης έκείνης συνοχης τού ύλικού ήτις χαρίζειείς τον θεατην

την αίσθητικην ίκανοποίησιν χειροπιαστήν, την όποίαν άλλως δεν θα ηδύνατο να

προσδώση είς μονότονος άπλούς τοίχος.

Δεν εχομεν έδώ τα συνήθη κενα τού αμελούς πολυγωνικού τρόπου καΙ τους

παραπληρωματικουςμικρους λίθους. ΤΟ σφηνοειδες τρίγωνον μεταξυ τών σωζο

μένων λίθων της πρώτης σειράς, δεν είναι καθόλου παραπληρωματικόν. 'Ετέθη

έκεί απο σκοπού καΙ κατα σύστημα. Ί-Ι τοιχοδομία τών μικρών αυτών περιβόλων

είναι διάφορος τών μεγάλων. πολυγωνικών τειχών. 'Εκείνα έπιβάλλονται με το

μέγεθος, τους πύργους, τας καμαρωτσ.ς πύλας των. Ή έπιμονη είς την λε;rτομέ

ρειαν θα είχε κάτι το μικρολόγον καΙ άνάρμοστον' έξ άλλου θα ήτο καΙ πρακτικώς

ανεφάρμοστος δια την μεγάλην εκτασιν τών τειχών. 'Εδώ δμως ό τοιχοδόμος,

δια να λάβη άξίαν τινα ό μικρος περίβολός του, ησθάνθη την ανάγκην να τού

προσδώση ϋφος (στυλ) εστω καΙ δι' έκζητήσεως ακόμη. ΤΟ έκζεζητημένον της

φροντίδος του καταφαίνεται κυρίως είς το σημείον της έπαφης τών λίθων, είς

τους άρμούς, οί όποίο ι είναι κάλιστα υπολογισμέ'\'ΟΙ καΙ θαυμάσιοι ώς έκτέλεσις.

Κατα τους άρμους οί λίθοι εχουν καλην έπεξεργασίαν κατ' αντίθεσιν προς την

αλλην έπιφάνειαν ητις, έλαφρότατα προεξέχουσα καΙ μένουσα μάλλον ακατέργα

στοςσυμβάλλει έξόχως είς τον σχηματισμον φωτοσκιάσεων ανάμεσα τών έπιφα

νειώνκαι τών άρμών. Αί φωτοσκιάσεις πάλιν αΙJταΙ προσδίδουν πραγματικώς

ζωντανην όργανικότητα είς τον περί60λον. Τούτο άλλωστε διακρίνεται καΙ έπΙ

της είκόνος ακόμη.

Πρότυπα πολυγωνικης οίκοδομικης άπο την ΒΔ. <Ελλάδα δεν λείπουν

βεΟαίως. 'Ιδίως είς τον έπισκεφθέντα τους τόπους έκείνους μόνα των ερχονται

είς τον νούν του τα μεγαλοπρεπη πολυγωνικα άκαρνανικα τείχη. ΤΟ πολυγωνικον

σύστημα είς τα τείχη είναι άναμφιοόλως παλαιόν, άλλα έξ ίσου παλαιον πρέπει

να είναι καΙ. το .ψευδισοδομικον καΙ πολυ δικαίως παρατηρεί ό Ρωμαίος (ΑΔ.

IV. 108) δτι ή άνάγκη ή προερχομένη έκ τού διαφόρου κατσ. τόπους υλικού, αύτη

είναι ή δημιουργοςκαΙ τών δύο συστημάτων παλαιόθεν. Έν τούτοις δια. την

χρονολόγησιν τού ήμετέρου περιοόλου, ή άντιπαραβολή του προς τα μεγάλα

τείχη δεν συμβάλλει, νομίζω, πολύ. Έπειδη έκείνα είναι παλα'ια δεν επεται δτι

παλαιος πρέπει να είναι καΙ ό περίοολος έπειδη εΙναι πολυγωνικός. Άπο την

μελέτην τών τειχών, τούτο το χρήσιμον έξάγομεν δτι ό πολυγωνικος τρόπος διετη

ρήθη καΙ μεταγενεστέρως. ΔιδακτικαΙ εΙναι αί παρατηρήσεις τού Ρωμαίου

(ένθ. άν.) περΙ της μεταγενεστέρας άνοικοδομήσεως της άνατολικης πλευράς τού

τείχους της παρα την Ρίγανην Μητροπόλεως (Άκαρνανία) κατα τον πολυγωνικον

τρόπον καΙ δι' έργασίας λεπτοτέρας τού παλαιοτέρου.

Νομίζω δμως δτι είς μικρότερα οίκοδομήματα καΙ σχι είς τα άπέραντα
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τείχη εδόθη ή εύκαιρία της μεταβάσεως άπο τού άπλού πολυγωνικού τρόπου

οικοδομης - .bραιοτάτου συχνα - εις την άνάπτυξιν ιδιαιτέρου, άΡXιτεΚΤOVΙΚOϋ

πλέον, πολυγωνικού ρvi}μοv τοιχοδομίας τού όποίου 1] εφαρμογη επεζητείτο καΙ

άδιαφόρως της φύσεως τού επιχωριάζοντος ύλικού, δια την ιδιαιτέραν αισθητικην

άξίαν την όποίαν ενέκλειε ε~ έαυτψ καΙ δια την ζωηραν ύποβολην τών αισθη

μάτων της στερεότητος, της συνοχης καΙ της άσφάλείας. 'Ώστε μικρότερα οικοδο

μήματα, ταφικοΙ περίβολοι η άναλημματικοΙ τοίχοι εις επίσημα μέρη θα άπετέ

λουν άσφαλεστέρας βαθμίδας της χρονολογικης κλίμακος.

Έν Άθήναις άπο τού τέλους τού 40υ αί. π. Χ. εχομεν εις τον Καραμεικον

τον πολυγωνικον ταφικον περίβολον τού Λυσιμαχίδου (Brneckner - ΑΕ. 1910
. σ. 120 εΙκ. 11) σύγχρονον δε εΙναι το πολυγωνικον άνάλημμα τού άναθήματος τού

Δαόχου εις toiJc:: Δελφούς. (Ponlsen - Delpl1i σ. 268 εΙκ. 130). Άλλα πλησιέστερον, .

εις την άκαρνανικην πόλιν τών Οινιαδών εύρίσκομεν πολυγωνικα δείγματα καΙ

άλλα εκτος τού άμελοϋς κατα την άνατολικην πάροδον τού θεάτρου άναλήμματος,

άπο τού 30υ αί. π. Χ. (Po\vel - ΑnΙ J. Arcll. 1904). Άσφαλώς μεταγενέστερα τού

3 0υ 11 καΙ 20υ αί. π. Χ. δύνανται να θεωρηθούν άρκετα δημόσια καΙ ιδιωτικα

πολυγωνικα κτίρια της παρα· την Κομπωτην της Άκαρνανίας άνωνύμου ετι

άρχαίας πόλεως (Ρωμαίος ενθ. άν.). 'Αλλα καΙ τα ώραία πολυγωνικα κτίρια της

άμελετήτου άκόμη Ήπειρωτικης Κασσώπης (εις το Ιάλογγον), τα όποία πάντως

εΙναι έλληνιστικών χρόνων, μας άποδεικνύουν ΟΤΙ ό οικοδόμος τού Άμβρακιωτι

κού πέριβόλου δεν εΙχε ούτε τοπικώς, ούτε χρονικώς μακραν ν'άναζητήση τα

πρότυπά του. ΚαΙ εαν σχετικώς με τα εύρήματα τών τάφων τους όποίους περιέ

κλειεν ό ήμέτερος περίβολος εΙναι όλίγον παλαιότερος, πάντως εΙναι βέβαιον οτι

καΙ αύτος εΙναι γνήσιον προ'ίον τών έλληνιστικών χρόνων. 'Ότι δε καΙ κατόπιν

ό πολυγωνικΟ.ς τρόπος επέζησε, μας το άπέδειξε καΙ το άνάλημμα της Πνυκός, το

ύπο τού Κουρουνιώτη άνασκαφέν, το όποίον ίσως να εΙναι καΙ Άδριάνειονάκόμη.

Ό περίβολος θα ύψούτο βεβαίως ίκανώς, πάντως περισσότερον τού ένος

μέτρου, ίσως μέχρι δύο. 'Η"εσωτερική του όψις εΙναι άκατέργαστος διότι ό τοίχος

ητο καΙ άναλημματικός. Συνεκράτει την επίχωσιν τού εσωτερικού ητις θα εφθανε

περίπου το ϋψος τού περιβόλου. Εις το ϋψος εκείνο της επιφανείας τού μνημείου

θα εΙχεν ίδρυθf] άλλοτε 11 επιτυμβία στήλη καΙ θα ύπηρχεν ό άλλος προσήκων

φντικος καΙ τεχνικος κόσμος, τον όποίον γνωρίζομεν οτι εφερον τα οικογενειακα

σήματα. (Πρβ. Brιleckner-Der Friedll0f alll Eridanos σ. 56 κ.έξ.). Άλλ' άπο αύτα

δεν περιεσώtlη τίποτε.

ΓιΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΑΔΗΣ
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ΝΕΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΤΩΝ

ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΜΥΚΗΝΩΝ

ΡΥΤΟΥ

ΤΟ έκ τοϋ τετάρτου τάφου τών Μυκηνών περίφημον τεμάχιον αργυροϋ

αγγείου μετ' έκτύπων παραστάσεων, το όποίον πρώτος έδημοσίευσεν ό καθηγητης

Τσούντας, ανεγνωρ ίσθη δ' δτι ανηκεν είς ευ μέγεθες ρυτόν, αφ' δτου ό Στάης

προσέθηκε καΙ νέα τεμάχια, ήρμηνεύθη κατα διαφόρους τρόπους μέχρι τούδε 1. Ό

πρώτος έκδότης ήρμήνευσε την παράστασιν ώς είκονίζουσαν πολιορκίαν μιας

πόλεως, ης οί κάτοικοι έξηλθον τών τειχών γυμνοί, δπως ύπερασπίσωσι τας συζύ

γους καΙ τα τέκνα. την μοναδικην διασωθείσαν μορφην έκ τών έφορμώντων

πολιορκητών, τον κρανοφόρον άνδρα, ήρμήνευσεν ώς κρατοϋντα έπ' ίσης σφενδό

νην (είκων 1, κάτω δεξιά). την έρμηνείαν ταύτην παρεδέχθησαν γενικώς καΙ οί

άλλοι μετα μικρών παραλλαγών,ό Rossbach λ. χ. (Phil. LI, σελ. 5 - 6) ύπεστήριξεν

δτι ό κρανοφόρος ουχι σφενδόνην, αλλα ξίφος κρατεί είς τας χείρας.

Πρώτος ό Reichel αντελήφθη ορθώς την σημασίαν της μορφης ταύτης,

αναγνωρίσας άνθρωπον κρατούντα κώπην η κοντόν, συμπεράνας δε κατ' ακολου

θίαν δτι οί κατα της πόλεως έφορμώντες προσήρχοντο απο θαλάσσης. Ό Reichel

ύπηρξεν έπ' ίσης ό πρώτος, δστις έτόνισε τΎlν έπΙ τού τεμαχίου παράστασιν της

παραλίας, ητις έδηλώθη λίαν έναργώς δια γραμμης ακανονίστου ύπο τοϋ τεχνίτου

. (ίδ. είκ. 1). Ό Στάης παρεδέχθη καΙ ανέπτυξε περαιτέρω την έκδοχην ταύτην,

αμφότεροι δμως δεν ηδυνήθησαν να έπωφεληθώσιν έπαρκώς τού γεγονότος, 'ίνα

έρμηνεύσωσιν ορθώς τας μορφάς, αί όποίαι είς ποικίλας στάσεις απεικονίζονται

έπΙ τών νέων τεμαχίων. Ό Reichel ένόμισεν δτι πρόκειται περΙ νεκρών πολεμι

στών, η ζώντων ο'ίτινες κύπτωσιν 'ίνα λάβωσι λίθους. Ό Στάης αντελήφθη τού

τους ώς αναρριχωμένουςπειρατάς, μερικΟ'υς δε ο'ίτινες καΙ ώς αναρριχώμενοιδεν

είναι νοητοί, ήρμήνευσεν ώς βεβλημένους ύπο τών αντιπάλων. Πρώτος ό Sir Α.

ι Βιβλιογραφία: Τσούντας Άρχ. 'Εφημ. 1891 σελ. 11 έξ. πίν. 2,2. Στάης Ath. Mitt 1915, 45 έξ. χαl

Nachtrag σελ. 112, πίν. 7·8. Ό Στάης δίδει ενταύθα βιβλιογραφίαν,εΙς ην προσθετέον(εκτος μερικών περι

πτώσεων παρεμπιπτούσηςμνείας) : Τσούντα Μυκήναι, 57. Τσούντα· Mannat Myc. Age 213. Arch. Anz. 1891,

183. Pernice, ΑΜ. 1892, 262. Overbeck, Gesch. d. gr. P!astik' Ι, 28. Ο. Rossbach, Phi101ogus ω, 1892, 1 έξ.

Η. R. Hal1 JHSt 1911, 120. Kurt Mίil1er, Jahrb. d. Inst. 30, 1915, 320. Rodenwa1dt, der Fries des Mega.

rons v. Myk. 51, είκ. 27. Evans, Pal. όι Minos 1,308, 668,698. Va1entin Mίil1er, Jahrb. d. Inst. 40, 1925,

112. ΚαλαΙ απεικονίσεις εν 'Εq:ημερίδι, παρα Perrot και Reiche1 Hom. \Vaffen. Ή εΙκών τού Kurt Mίil1er

ε. α. 320 εΙναι εκ νεωτέρας πιστοτέρας Ιχνογραφήσεωςτού άγγείου, άλλ' ουχι ευδιάκριτος.
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Evans μετα της ώς συνήθως οξείας παρατηρητικότητόςτου άνεγν(ορισεν δτι επι

των νέων τεμαχίων-είκονίζονταικολυμοηταί, 1Ί δε περισωθείσα κεφαλη τού κυνο

μόρφου θαλασσίου τέρατος, δπερ κατεδίωκε τους ναυαγούς, ουδεμίαν άμφιβολίαν

καταλείπει περΙ τού ορθού της είκασίας 1.

Ό Evans άφηκεν αλυτον το ζήτημα πόθεν ητο δυνατον να προέρχωνται οι

ναυαγοl ούτοι, λέγων μόνον δτι πρόκειται «περί τινος ναυαγίου» (some \vreck).

Είκ. 1. 'Ρυτόν αργυρουν l:κ Μυκηνών.

Τούτο θεωρώ εντελώς ορθόν, νομίζω δμως δτι ουδαμώς είναι άνάγκη να άναζη

τήσωμεν εν αγνωστον ναυάγιον, διότι τούτο είκονίζεται, τουλάχιστον εν μέρει,

προ ήμών επι τού διασωθέντος τεμαχίου τού ρυτού.

Ύπο την γραμμην της παραλίας καΙ επι της λείας επιφανείας του αργύρου,

ητις είκονίζει την θάλασσαν 2, παριστάνονται εγχαράκτως μερικα περίεργα άντι-

1 τα νέα ταυτα τεμάχια του ρυτου Eyans Palace Ι, 698, εΙ",. 521 α - 6, σπου Ιχνογράφημα ολοκλήρου

του κατωτέρου μέρους του αγγείου.

, 'Αφήνω νυν κατα μέρος το ζήτημα, κατα πόσον ή λεία του άργύρου έπιφάνεια ε{ναι δήλωσις της

θαλάσσης fι «ούδέτερον πεδίον» (neutraler GrιInd), ώς Ο \Va1. 1\liiller ]ahrb. 40, 113 νομίζει. 'Αμφότερα

εΙναι δυνατά, ιiλλα μόνον κατα τας περιστάσεις, χιuρίς να δυνάμεθα να συναγάγωμεν γενικον κανόνα περί

δλων των παραστάσεων. 'Ενταυθα νομίζω δη Ο τεχνίτης συνειδητως Ί\θελε την λείαν έπιφάνειαν του μετάλ

λου ώς δήλωσιν της θαλάσσης.
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κείμενα, τα όποία παρέσχον πάντοτε τηνμεγίστην δυσκολίαν εις τους έρμηνευ

τάς, Ό καθηγ. Τσούντας εξέλαβε ταύτα ώς δήλωσιν τού ανωμάλου εδάφους ό

Reichel ενόμισε παραδόξως οτι πρόκειται περΙ γραμμάτων' ό Στάης ήρμήνευσε

ταύτα ώς «νησίδια και ύδρόβια φυτά, οίον καλάμους κλπ,», ό δε κ. Miiller τέλος

βλέπει εις τα σημεία ταύτα την πιθανην δήλωσιν τού ϋδατος 1.

<Ότι πάσαι αύται αί έ,ρμηνείαι είναι αδύνατοι, προταθείσαι άπλώς καΙ μόνον

ϊνα μη παρέλθωσιν απαρατήρητα τα εγχάρακτα σημεία, είναι δια τού πρώτου

βλέμματος αντιληπτόν, Ό τεχνίτης δεικνύει εξ ολης της επι τού ρυτού εργασίας,

οτι είχε την δύναμιν να παραστήση, εαν ηθελε, και φυτα και λίθους καΙ ανωμα

λίας τού εδ.άφους κατα πολυ φυσικώτερον τρόπον, Πρέπει λοιπον να έγκαταλεί

ψωμεν πάσαν ιδέαν συμβολισμού,. διότι τα αντικείμενα πρέπει να παριστάνωνται

κατα το δυνατον πιστώς,' οίαδήποτε καΙ αν είναι, Ό·Sir Α, Evans άναγνωρίζει,ώς

φαίνεται2, εις τα αντικείμενα ταύτα εκσφενδονητικας ράβδους, λίθους καΙ ρόπαλα,

άλλα καΙ αϋτη ή έρμηνεία δεν φαίνεται δυνατή, διότι τα οπλα ταύτα είναι έντε

λ(ος ασυνήθη καΙ άγνωστα εξ άλλης Κρητομυκηνα'ίκης παραστάσεως. Πλην δε

τούτου τα εγχάρακτα αντικείμενα επι τού ρυτού εχουσι σχημα εντελώς αλλότριον

ροπάλου 3,

Νομίζω οτιό τεχνίτης, δια τών επιμήκων καμπύλων σημείων ηθέλησε να

δηλώση βυiJιιζόμεν~' πλοία, εν Φ τα στρογγύλα εγχαράγματα δηλούσι τα κράνη,

η ακόμη καΙ τας κεφαλας των ναυαγών. Ί-Ι έρμηνεία αϋτη επικυρούται καΙ ύπο

τού σχήματος τών Κρητομυκηνα'ίκών πλοίων, τα όποία κατα την εποχην περίπου

καθ' ην καΙ το ρυτον εποιήθη, εικονίζονται πάντοτε αιχμηρα κατα το εν η και

ι Τσούντας Έφημ. Άρχ, ε, α, 14, Reiche1 ε. α., Στάης Α. Μ. 1915, 49, Miil1er Jahrb, 1915,323.

• Palace Ι 668,
• ΑΙ περί ων ο λόγος εκσφένδονητικαί ράβδοι (tl.ιro\l·sticks, Evans σελ. 668) εΙναι ράβδοι άγκωνοει

δώς η καμπύλως κεκαμμέναι, γνωοταί σίιμερον γενικώς ύπο το ονομα βοvμέeαΥΥα (boull1erang), το οποίον

δίδουσιν εις αύτας οί κατα. φύσιν λαο\ τής Αύστραλίας, παρ' οίς τα. δπλσ. ταύτα εΙI'αι ακόμη εν χρήσει, εγι

ναν δε πασίγνωστα και περίφημα ενεκα τών ζωηρών περιγραφών τών περιηγητών, διότι εχουσι την ίδιότητα

εκσφενδονούμενα να διαγράφωσι διαφόρους καμπύλας, μιι επιτυγχάνοντα δε τού σκοπού να. επανέρχωνται

και πίπτωσι παρα τού; πόδας τού κυνηγού, η ολίγον οπισθεν τούτου. ("Ιδ. Sarg, Austra1ische Bumerangs).

ΊΌ δπλον τούτο ήτο άληθώς γνωστον εις την προ'ίστορικην Εύρώπην καθως και εις την Άνατολην εικονιζό

μενον επι εργων τής Άσσυροβαβυλωνιακήςκαι Αίγυπτ, τέχνης, αλλ' εις τ';ιν Κρητομυκηνα'ίκtΊνκαι την Έλλη

νικijν περιοχην εΙναι άγl'ωστον, διότι αποτελεί οπλον κατ' Et.oxTιv :τρωτογενές, παραμερισθεν ενωρίτατα υ:ιο

τής προόδου τού πολιτισμού' πλήν δε τούτου, εΙναι οπλον σχετικώς άκίνδυl'ον, μόνον προς κυνηγετικούςσκο

πούς' καί δη δια μικ{)α θηράματα χρίισιμον. ("Ιδ, H.Bonnet, Waffen der Vo1ker des alt. Orients, 1926, σελ.

108 έξ.). Άνάλογον σκοπον ίσως εξεπλήρου το ~Eλληνικoν λαΥωβόλον, δ:ι:ερ, ώ; το όνομα δεικνύει, εσφενδο

νείτο πιθανώς άλλα. το όνομα καθιεριοθη κυρίως εν τίί Έλληνιστικϋ έποΧϋ, Παρ' Όμήρφ ευρίσκομεν τον

καλαύροπα εκσφενδονούμενον (Ίλ. ψ 815) ύπο τών :ι:οιμέι'ω\', άλλ' ούχι προς βλητικούς σκοπούς, Καθ' δλου

εν τίΊ Κρητομυκηνα'ίκη εποχη τοιούτον δπλον δεν φαίνεται να ήτο γνωστό,'. ("Ιδ. περί λαγω6όλου Darel11

berg - Saglio λ. pedull1).
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κατ' αμφότερα τα ακραο 'Ιδί(Ως επι των <Χμυγδαλοσχήμων γλυπτών λίθων 1, επι

τών όποίων παριστάνεται πάντοτε μόνον το οπίσθιον ημισυ μέρος τού πλοίου 2, ή

όμοιότης προς τα εγχάρακτα σημεία τού ρυτού εΙναι εντελής. "Εν βλέμμα επι

της είκ. 2, οπου συνέλεξα μερικας παραστάσεις, καθιστ~ την όμοιότητα εκδηλον

ανευ περαιτέρω περιγραφών 3.

Έκ τών επι τού ρυτού είκονιζομένων εξ συντετριμμένων καΙ βυθιζομένων

πλοίων τα τέσσαρα εΙναι δμοια προς εν ήμίτομον Κρητομυκηνα'ίκούπλοίου ανευ

περαιτέρω επεξηγήσεων (πρΒλ. είκ. 2, δ, ε, ζ, η καθως καΙ το γ). 'Έτερον πλοίον

θ

Είκων 2.

(είκ. 1, ύπερ την πρώτην εκ δεξιών εκ τών τριών διασωθεισών κρανοφόρων κεφα

λών) παρουσιάζει την γωνι(οδη σύνδεσιν της στείρας προς την τρόπιδα, γνωστην

εκ παλαιοτέρων τύπων Κρητικών πλοίων (πρΒλ. είκ. 2 θ). ΤΟ τελευταίον προς τα

δεξια πλοίον τού ρυτού όμοιάζει τέλος τεμάχιον τρόπιδος όμού μετα της πρφρας

1 Τών glandular. 11 schieberfonnigen Hinglichen. όπως ονομάζει τούτους ό Furtwangler. Gemmen

ΠΙ σελ. 32.
, Περι τών Κρητομυκηνα'ίκών πλοίων και θαλασσίων πραγμάτων δημοσιεύω προσεχώς έργασίαν. ΟΙ

άμυγδαλόσχημοι ουιοι λίθοι άποτελούσι χωρισηΊν τάξιν ώς προς το εΤδος τών παριστωμένων πλοίων, ατινα

εχουσι πάντοιε ιο αυτο σχημα, μάλλον 11 ηττον έπιμελώς, παριστάνονται μετ' έξαρτήσεως (Ιστίων και κωπών),

0.1.1.' ουδέποτε εχομεν όλόκληρον τηνπαράσιασιν τού πλοίου, εΙμη μόνον τού οπισθίου ήμίσεος.

3 τα έπί της εΙκ. 2 παριστανόμενα πλοια είναι: α, Σαρκοφάγο. Άγ. Τριάδος, Evans Pal. Ι 439. 6,
πλοίον έλεφαντοσtOύ, έκ τάφου Τζαφερ Παπούρας παρα την Κνωσόν, Evans, Prehist. Tombs of Knossos

(Archaeologia LIX) σελ. 28. γ, δακτύλιος της Τίρυνθος, Άρχ. Δελτ. 1916 Παράρτ. σελ. 16 εΙκ. πίνακος 2.

δ, άμυγδαλόσχημος λίθος Μουσείου Ήρακλείου, Α. Ε. 1907 πίν. 8, 164. ε, όμοιος λίθος, ε. ά. 149. ζ, όμοιος

λίθος, Br. Mus. Cat. of gems ύπο Walters άριθ. 12. η, όμοιος λίθος, Southesk coll. of ant. gems, b}' Hel.

Carnegie Ι πίν. 16, 015. θ, πήλινον πλοιον έκ Μόχλου, Α]Α 1909, 279.

ΑΡΧΑ.ΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1926 11

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



82 Σπυρ. Ν. Μαρινάτου

ένος συντετριμμένου πλοίου καΙ είναι προφανες οτι ό τεχνίτης δια την ποικιλίαν

ηθέλησε να παραστήσυ καΙ ετερον τρόπον βυθίσεως παρα τον δια της πρΦρας

άλλα δεν επέτυχε καΙ πολυ ή προσπάθειά του.

Μίαν παραδόξως όμοίαν σύλληψιν του τεχνίτου προκειμένου περΙ ζωγραφί

σεως βυθιζομένων πλοίων εύρίσκομεν περίπου μίαν καΙ ήμίσειαν χιλιετηρίδα,

βραδύτερον, επι μιας τών γνωστών άπεικονίσεων της περιπετείας του Όδυσσέως

προς τους Λαιστρυγόνας (εΙκ. 3) 1. Τρία, η μαλλον πάντα τα τέσσαρα βυθιζόμενα

πλοία παριστάνονται κατα τον αύτον τρόπον, δι' όμοίων δέ,. εντελώς άναλόγων

κυκλοτερών γραμμών άπεικονίζονται καΙ αί κεφαλαΙ τών επιπλεόντων ναυαγών 2.

- -- ::....__ ,ο •

Εικω." 3 .

.Είναι φανερόν, οτι η ημετέρα έρμηνεία άπέχει εν μόνον βημα της ύπο του

Evans προταθείσης, δσον άφoρ~ εις τους κολυμβητάς. Οί ναυαγοΙ (εΙκ. 4), οίτινες

καταδιώκονται καΙ ύπο τών άδηφάγων τεράτων της θαλάσσης, δεν άν11κουσι

πλέον εις άγνωστον ναυάγιον διότι τουτο εικονίζεται προ της παραλίας, οί δε εν

τοίς νέοις τεμαχίοις κολυμβηταl άποτελουσι μέρος τών ηδη εις φυγην τρεπομέ

νων θαλασσίων επιδρομέων. Έαν εκλάβωμεν την θάλασσαν μετα τών βυθιζομέ

νων πλοίων μετα του Στάη <ος κόλπον τινα (ε. ά. σελ. 48), τότε ή εξοδος του κόλ

που οφείλει να εύρίσ'κεται άριστερά.ΠρΟς τα εκεί ()ιευθύνονται τα επιζητουντα

να διαφύγωσι πλοία, προς τα εκεί ωθεί ό κρανοφόρός δια του κοντου το πλοίόν

1 Nogara, Le nozze Aldobrandini πίν. 10. Κ. Woermann, Die antiken Odysseelandschaften πί\'. 3.
Springer - Wolters, Kunstgesch. }Ι, σελ. 479 κλπ.

, 'Ως επι της τοιχογραφίας ταύτης δύο γραμμαι εν σχήματι οξείας γωνίας ύπο τας κεφαλας των επι

πλεόντων δηλουσι τον βραχίονα, ούτω και επι του ρυτου άπεικονίσθη είς νηχόμενος παρα τη\' κρατοϋσαν

τον κοντον μορφή\', ίσως δ' είς άκόμη ύπερ την ύψωμένην χείρα της μορφης ταύτης, διά την κακην δμως

του τεμαχίου διατήρησιν ή τελευταία αύτη λεπτομέρεια είναι μόλις όραηΊ.
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ΕΙκ. 4α. Τεμάχιον αιιγυιιου evtov εκ Μυκηνών.

του (μία ενδειξις ότι τα ϋδατα δεν είναι βαθέα, δι' δ έκ των έπιτιθεμένων τοξοτων

δύο εχουσι προχωρήσει μέχρι τού ϋδατος, 'ίνα βάλωσιν έκ τού πλησίον)' προς τα

έκεϊ τέλος διευθύνουσι τα βλήματά των πάντες οίέπιτιθέμενοι γυμνοι πολεμισταί.

Αί νυν περισφζόμεναι μορφαι των θαλασσίων έπιδρομέων φαίνονται ώς να μη

προσβάλλωνται ύπο των γυμνων πολεμιστων, πράγματι όμως θα εύρίσκοντο άλλοι

τοιούτοι δεξιά, προς τον μυχον τού κόλπου, όπόθεν θα εβαλλον κατα των φευγόν

των. Πάντες όμού, προσβάλλοντες καΙ.
..~

προσβαλλόμενοι, στρέφουσινόλην αύ-

των την προσοχην άριστερά, προς την

εξοδον τού κόλπου, όπου πρέπει να

άπεικονίζετο και το δραματικώτερον

μέρος της όλης σκηνης οί μεν έζήτουν

να διαφίιγωσιν, οί δε να έπιφέρωσ ι

την μεγίστην δυνατην πανωλεθρίαν ι.

Δια της άνωτέρω έρμηνείας κερ

δίζομεν μίαν ένιαίαν παράστασιν έφ'

όλου τού ρυτού, έφ' ου άπεικονίζετο

άνω μεν ή δραματικη καταστροφη ένος

στόλου, κάτω δ' ή άπόπειρα των ναυα

γων όπως κολυμβωντες σωθωσι προς

την ξηράν. Το δικτυωτον 11 λεπιδωτον

κόσμημα όπερ έκάλυπτε το κατώτατον

αίχμηρον άκρον τού ρυτού ώρθως ήρ

μήνευσεν ό Evans ώς παράστασιν τού

ύδατος, προσκομίζωνάνάλογον παράδειγμα έπι τού γραπτού ρυτού της Ψείρας 2,

είςτο όποίον δυνάμεθα να προσθέσωμεν,_\>ϊνα άναφέρω εν άκόμη σπουδαίον

παράδειγμα, το έξ Άγίας Τριάδος άπιόσχημον άγγείον Monull1. Antichi 13,
1903 σελ. 66 είκ. 52 3. Πέραν τού δικτυωτού τούτου κοσμήματος είκονίζεται ή

ι Κατα τον Κιιrt MiiJler, Jahrbuch 1915 σελ. 321 ό μετα τοϋ κοντοϋ κρανοφόρος καί αΙ τρεϊς ι'iλλαι

μορφαί των όποίων μόνον τα κράνη σΙΡζονται, ανήκουσιν εΙς το πλήρωμα μιας καί τl)ς αύτης λέμβου.Έπειδή

δμως τότε ή λέμβος θα ητο αταλογικω; μεγαλυτέΡΙ1 Κ'1ί της πόλεως αύτης, λογικώτερον μοϋ φαίνετα~ να

έκλάβωμεν ότι αί περισωθείσαι έπί τοϋ τεμαχίου μορφαί ανηκον εις δύο Τι καί τρία συνωθούμενα προς τήν

εξοδον τοϋ κόλπου πλοία.

2 Seager, Pseira σελ. 29.

• Ό καθηγ. Halbherr ήρμήνευσε το δικτυωτον κόσμημα του αγγείου, έν τίρ μέσφ τοϋ όποίου παρι

στάνονται οστρακα πορφύρας, ώς φύκη, αλλα πρέπει να θεωρηθή αναμφίβολον δτι δηλοϋται δι' αύτου ή

ήρέμως στολιδουμένη της θαλάσσης έπιφάνεια, ην ό τεχνίτης απεικόνισε κατα τον ρεαλιστικώτεροντρόπον

εις μερικα εργα, εις άλλα δέ πάλιν ιJ.τελέστερoν. ΤΟ δικτυωτον κόσμημα τοϋ αργυροϋ ρυτοϋ παραδέχεται ώς
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Εικων 4β.

στερεα γη δια της παραστάσεως φυτών 1. Αύτη ή άπο ανωθεν εώς κάτω τού.

ρυτού ένιαία παράστασις μού φαίνεται πoΛU συμφωνοτέρα προς τον χαρακτηρα

της Κρητομυκηνα'ίκης τέχνης, η το να ύ3Τ,οθέσωμεν δτι το άγγείον εφερε δύο δια

φόρους άπ' άλλήλων παραστάσεις~.

Ό Evans, ό όποίος επι τΌ βάσει νέων τεμαχίων ύπόσχεται δτι θα πραγμα

τεύθΌ το ρυτον είς τον δεύτερον τόμον τού Palace of Minos, εννοεί ώς έξης την

παράστασιν: Ή άπεικονιζομένη πόλις μετα τών πύργων αυτης είναι Μινωική, ώς

ου μόνον ή οίκοδομικη τέχνη δεικνύει, άλλα καΙ ζεύγος ίερών κεράτων, δπερ νομί

ζει δη αναγνωρίζει επι ένος νέου τεμαχίου 3. Ή πόλις δμως αύτη δεν εύρίσκεται

επι ΜινωΙΚ"Ού εδάφους, άλλα «ίn partibus infidelium». Προ της πόλεως μάχονται

οίίθαγενείς προς άλλήλους,ώπλισμένοι το μεν δια σφενδονών, τόξων, δοράτων,

το δε δια λίθων, ροπάλων και εκσφενδονηηκών

βακτηριών. Ταυτοχρόνως ερχεται δια θαλάσσης

Μινωικη δύναμις είς βοήθειαν της μιας τών μα

χομένων μερίδων. Το να άναγνώσωμεν δλα ταύτα

τα πράγματα επι τού τεμαχίου τού ρυτού μού

φαίνεται πολύ. Ή έρμηνεία αύτη εΙναι λίαν περί

πλοκος, ώς εκ τούτου δ' απίθανος. Κατα την ήμε

τέραν εκδοχην τα πράγματα πρέπει να νοηθώσιν

ώς άκολούθως: ΕΙςστόλος Κρητομυκηνα'ίκηςεθνι..

κότητος προσεπάθησε να προσεγγίστι την ξηραν και άποβιβάστι τους πολεμιστας

προς πολιορκίαν της πόλεως, είτε καΙ αλλως ηναγκάσθη να προσορμισθΌ είς γην

δήλωσιν τijς θαλάσσης καί ό vVa!. Miil1er, Jahrb. 1925, 113. Ό Στάης τούναντίον εξήγησε τό κόσμημα ώς

βραχώδη παραλίαν. ~Aν χαί'τό παράδειγμα τό ό;τοίον προσήγαγε πρός ύποστήριξιν της γνώμης του (Phyla

kopi σελ. 72) δεν είναι κατάλληλον, είναι εν τούτοις βέβαιον στι τό κόσμημα τούτο παριστάνει είς άλλας

περιπτώσεις καt τα όρη, ώς εν τη 'Ασσυριακη τέχνη, επειδη dνήκει είς την κατηγορίαν ώρισμένων διακο

σμητικών τύπων, οιτινες συμβατικώς δύνανται να είκονίζωσι πλείονα άντικείμενα. Περί τούτων διαλαμβάνω

εκτενέστερον είς την μνημονευθείσαν εργασίαν μου περί τών-θαλασσίων .πραγμάτων της Κρητομυκηνα'ίκης

εποχης.

ι "Ιδ. Palace Ι, 698 είκ. 521 α.

• Ή Κρητομυκηνα'ίκη τέχνη δεν συνηθίζει να παραθέτη πλείονας διαφόρους σκηνας κατα ζώ"ας, ώς

. εν τη 'Ελληνικη τέχνη τυπικόν παράδειγμα είναι ή λάρναξ τού Κυψάλου. 'Εξαιρουμένου τού μεγάλου ρυτού

της Άγίας Τι?ιύ.δος, σπερ διαιρούμενον είς τέσσαρας ζώνας φέρει είς τας τρείς πυγμαχίαν καί είς την μίαν

μόνην τό θέμα αλλάσσει είς ταυρομαχίαν (πάλιν σμως όλόκληρον τό θέμu δύναται να θεωρηθη ένιαίον, άγω

νίσματα) δεν θα εγνώριζον αλλο παράδειγμα αλλαγης τών θεμάτων 'ίνα αναφέρω. τα ποτήρια τού Βαφειού

καί ώς ένότης λαμβανόμενα αμφότερα είκονίζουσιν εν ένιαίον θέμα, τα δε εμπίεστα εγχειρίδια τών Μυκηνών

φέρουσι πάντοτε επ' αμφοτέρων τών πλευρών ένότητα θέματος. Δια τούτο δεν μού φαίνεται πιθανόν ότι τό

ρυτόν τών Μυκηνών εφερε δύο έΙ'τελώ; διαφόρου; παραστάσεις. ανω την πολιορκίαν μιας πόλεως, κάτω εν

ναυάγιον.

3 Palace Ι, 6683'
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άλλαδαπών (λ. χ. σuνεπείQ. τρικυμίας). ΟΙ βάρβαροι κάτοικοι της πόλεως έξέρχον

ται γυμνοl έκ τών τειχών και έπιπίπτουσι κατα της έπελθούσης δυνάμεως, ητις

άναγκάζεται έν πάση βίQ. να καταφύγη είς τα πλοία και άπομακρυνθϋ. Α( χειρο

νομίαι τών γυναικών έπι τών πύργων δεν δεικνύουσι τίποτε περισσότερον μιάς

έντόνου συγκινήσεως, είναι δ' ώς γνωστον έπιρρεπες το θηλυ φύλον είς γόους

και τιλμους δια πολυ μικροτέρας άφορμάς 1. Μέρος τών πλοίων τού στόλου συνε

τρίβησαν 11δη, οί δε ναυαγοι ευρισκόμενοι έντος τών κυμάτων δεινοπαθούσιν ετι

περισσότερον έκ της έπιθέσεως τών θαλασσίων τεράτων έν φ οΙ έπι τών πλοίων

άκόμη ευρισκόμενοι προσπαθούσι να διασώσωσιν έαυτους είς την άνοικτην

θάλασσαν καΙ πεύδουσι προς την εξοδον τού κόλπου. <Η παρα τοίς Λαιστρυγόσι

περιπέτεια τού 'Οδυσσέως δεν είχε πολυ διαφορετικην μορφήν.

Κατα της έκδοχης ταύτης θα ήδύνατό τις να έγείρυ την άντίρρησιν, δτι δεν

είται και πολυ εύλογοφανες το να παραδεχθώ μεν δτι εΙς τεχνίτης άπεικόνισεν η

ελαβε διαταγην να άπεικονίση την τού ίδίου εθνους συμφοράν. Άλλ' ή παρατή

ρησις αυτη δεν εχει μεγάλην σημασίαν, έφ' δσον άγνοούμεν τας προς άλλήλους

σχέσεις τών Κρητομυκηνα'ίκών λαών. Δεν είναι διόλου άναγκαίον να παραδεχθώ

μεν, δτι το ρυτον το μετα τού Μυκηναίου δυνάστου συνταφεν παρίστανεν Ιστο

ρίαν άμέσως άφορώσαν είς αύτον τον ίδιον. <Ότι το ρυτον είναι Κρητικης έργα

σίας, δεν πιστεύω να δύναται να άμφισβητηθϋ 2, διότι ή ήπειρωτικη τέχνη τότε

δεν ητο είς θέσιν να παραγάγη τοιαύτα εργα. Δεν δυνάμεθα δμως δυστυχώς

μετα της αύτης βεβαιότητος να άποφανθώμεν και πού έποιήθη το ρυτόν, πράγμα

δπερ μεγάλως θα διηυκόλυνε την κατάληψιν της παραστάσεως. <Ότι κατεσκευά

σθη έν Κρήτη δεν δυνάμεθα να υποστηρίξωμεν έπι τη βάσει τών σημερινών στοι

χείων τα όποία κατέχομεν, διότι σκηναΙ κυνηγίων καΙ μαχών είναι σπανιώταται η
l"

ι Ή έκδοχη τού καθηγ. Rodenwaldt, Τίσns ΙΙ :203, και τού καθηγ. :κ. l\lίiller, ]ahrb. 1915, 321, στι

cη απελπισία τόη' κατοίκων τής πόλεως δεικνύι;ι αρκούντως την επικειμένην ίΊ:λωσιν» και «αι χειρονομίαι

τών γυναικών δεικνύουσιν στι οι συγγι>νεις των ευρίσκονται εν κινδύνιρ», δεν μού φαίνoντα~ ώς τα μόνα

δυνατα συμπεράσ.ματα. Ή περιγραφη ττις [Ήσιοδ.) 'Ασπίδος 237 έξ" εφ' ης :τροσείλκυσεν ήδη τήν προσοχιΊ"

Ο πρώτος δημοσΙi:ύσας το ρυτον καθηγ, Τσούντας, δεν αφήνει να "οηθϋ στι οι ι',κτος τής πόλεως μαχόμενοι

εύρίσΚΟ\'ται είς μέγαν κίνδυνον και πρόκειται να νικηθώσι' πολλφ μάλλον δικαιούμεθα να συμπεράνωμεν στι

δι' ανδρείαν εξηλθον τώ\' τειχών καί μάχονται προ της πόλεως. Τούναντίον, ώς γνωρίζει πας τις εκ της

Ίλιάδος, εν καιρφ πραγματικού κινδύνου κατέφευγον ακριΒώς οι ύπερασπιοταί είς τα τείχη και εμάχόντο

απ' αύτών~ διότι ή δι' εφόδου άλωσις μιας καλώς <ί)χυρωμένης πόλεως ητο δια πασαν εποχήν πραγμα σπα

νιώτατον, δια δε τών μέσωl' της Κρητομυκηνα'ίκης εποχης εντελώς αδύνατον. Ό μέγας Άχιλλεύς ούδέποτε

ηδυνήθη δι' έφόδού να επιβΒ της Τροίας, εντος της όποίας κατέφευγον οι πολιορκούμενοι όσα.κις ενίκα τού

τους εν τφ ανοικτφ πεδίιρ. Δια τούτο θεωρώ ακατάληπτον το στι οι βάρβαροι εν ωριι. τoiί μεγίστου κινδύνου

εξηλθον τών τειχών αντί να ;ταραμείl'ωσιν εντός, προφανώς δ' ενταύθα δεόμεθα έτέρας έρμηνείας, Δια τον

κοπετον τών γυναικών αρκετή πρόφασις εΙναι στι οι ανδρεςτω1' μάχονται, εστω και νικηφόρως,

• Πρβλ. E\'ans Palace .1, 668.
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και ανηκουστοι έν Κρήτη 1, "Αν λοιπον μετα τού Roden\\'aldt παραδεχθώμεν ότι

έποιήθη το ρυτον έπι. τόπου, έ"l Μυκήναις, δυνάμεθα να έξηγήσωμεν την παρά

στασιν ώς το πάθημα γειτονικών και ισως άντιζήλων άνθρώπων, οΙον τών Κρη

τών, ΕΙναι άληθες ότι προς τούτο άντιτίθεται ό χειριδωτος χιτων τού κρανοφό

ρου πολεμιστού, όστις δεν άπαντ~ έν Κρήτη 2, άλλα περιττον να έπαναληφθίί ότι

στερούμεθα πολεμικών παραστάσεων μέχρι σήμερον έκ Κρήτης, Έκτος δε τούτου

εχομεν και τόσα άλλα κέντρα έκτος τών Μυκηνών, ώστε το εικονιζόμενον πάθημα

δύναται να άποδοθίί εις οίουσδήποτε άλλους πολεμιστας μη άνήκοντας άμέσως

εις την περιοχην τών Μυκηνών, 'Έτι φυσικώτερον λύεται το ζήτημα, αν παρ~δε

χθώμεν το ρυτον ποιηθεν έν Κρήτη, διότι τότε άπλούστατα άπεικονίζεται έπ' αύ

τού ή άπόκρουσις μιας ναυτικης έπιδρομης Μυκηνα'ίκών δυνάμεων έναντίον μιας

πόλεως, Άλλα ποία πόλις εΙναι αύτη και πού κείται;

Δυστυχώς ό έντοπισμος της πόλεως ταύτης δια τών σημερινών ήμών γνώ

σεων δεν φαίνεται ότι εΙναι δυνατον να έπιτευχθίί, "Αν τας έπι τών πλοίων μορ

φας άναγνωρίζομεν ώς άνηκούσας εις την περιοχην τού Μυκηνα'ίκού πολιτισμού

δια τον όπλισμον και την ένδυμασίαν, τους ύπερασπιστας της πόλεως τούναντίον

άποκαλούμεν γενικώς και άορίστως «βαροάρους» δια την γυμνότητά των, 'Ένεκα

ι Ύπερ της εν Μυκήναις κατασκευης τού ρυτού κηρύσσεται άπροκαλύπτως ό Rodenwaldt, Tiryns ΙΙ

σελ. 204 σημ. Fries des Megaron ν. Myk. σελ. 5Ι και 69. Δεν πρέπει σμως να λησμονώμεν δύο πράγματα,

πρώτον στι κατα την παλαιοτάτην ταύτην εποχην τών Μυκηνών δεν φαίνεται άπολύτως βεβαία ή εγκατάστα.

σις Κρητών τεχνιτών επι τόπου, πραγμα τό όποίον βραδύτερον ασφαλώς συνέβη' δεύτερον, στι ή γνώσις

Ijμών περι της Κρητικης τέχνης εΤναι ακόμη μονόπλευρος καί ελλιπής. Ή άπουσία παντός μεταλλίνου εργου

της μικροτεχνία; δεν δύνάται παρα να μας εμπνέl1 επιφυλάξεις ώς πρός τόν τρόπον καθ' ον οΙ θησαυρόι

. τύιν βασιλικών τάφων ελαβον την άγουσαν εΙς τας Μυκήνας. ~Oπωσδήπoτε, τόν εΙρηνικόν και εΙδυλλιακόν

χαρακτηρα της Κρητικης τέχνης εν αντιθέσει πρός την ηπειρωτικην δεν δύναταί τις να αρνηθΌ, αλλ' εΙναι

και δύσκολον να φαντασθώμεν την υπαρξιν ένός μεγάλου καί &ιμού κατακτητού, οΤος παραστάνεται ό Μίνως,

άνευ αντανακλάσεως επί την τέχνην. 'Ομοίως πρός τόν Rodenwaldt βλέπει τα πράγματα και ό καθηγ. Kurt

Μ iiller, ε. α. σελ. 332·33, σπου (ση μ. 2) δύο μόνον παραδείγματα σκηνών μάχης εκ ){ρήτης δύναται να παρα

θέση μεταξυ τοσούτων έκατοντάδων διασωθεισών παραστάσεων. ~Ας μνημσνευθΌ εν πάσl1 περιπτώσει, ότι

πάντα σχεδόν τα στοιχεία της επι τού ρυτού τών Μυκηνών παραστάσεως επανευρίσκομεν εις την δυστυχώς

ελλιπεστάτην εκ φαγεντιανης σύ:νθεσιν της Κνωσού: ΙΙόλις, πύργοι μετα δύο παραθύρων, ύδωρ, δένδρα,

βραχώδιις τοπείον, τοξόται, κρανοφόροι πολεμισταί, τέλος δε πλοία πιθανώς (κατά τόν Evans, δεν μού φαί

νεται όμως ,βέβαιον) και κολυμβηται (λ. χ. αί μορφαί Palace Ι, εΙκ. 228 Ζ, Υ, σελ. 308 έξ.). ΟΙ κολυμβηται

ούτοι εΤναι κτυπητη αναλογία, διότι δεν εΤναι πολ,', συχνοί εΙς Κρητομυκηνα'ίκας παραστάσεις. (Κολυμβητσς

εκλαμβάνω εγω τούΤΟ,υς, διότι ό Evans, όστις νομίζει ότι .αναγνωρίζει εΙς τας μορφας ταύτας νεγροειδη

χαρακτηριστικά,τας περιγράφει ώς «grottesque attitude squatting like a frog., Ύποθέτω ότι εξη:γoUνται

πολ,', καλύτερον ώς κολυμβηταί αφ' ου επι της συνθέσεως είκονίζετο και ύδωρ, ώς πρός δε τα «νεγροειδη.

χαρακτηριστικά,δεν νομίζω ότι οΙ ελαφρώς εξωγκωμένοιγλουτοι επιτρέπουσι να συναγάγωμεν τούτο, άλλως

όλόκληρος ή αρχα'ίκη αγγειογραφία θα επρεπε να χαρακτηρισθΌ νεγρίζουσα. Κολυμβητας εφερε καΙ. εν

εμπίεστον iγχειρίδιον εκ τού τάφου τού Βαφειού, ου τΙ'!ν άναπαράστασινεπεχείρησα εν τφ ΠανηΥυρικφ τεύ

χει :τρός τιμην τού Sir Α, Evans, Essays ίη Aegean Arcbaeology, edited by S, Casson, 63 έξ., πίν. ΧΙ).

• Rodenwaldt, Fries des Meg. σελ. δΙ.
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της γυμνότητος ταύτης αποκλείεται κατα τον καθηγ. Rodenwaldt ή τοποθέτησις

της σκηνης εις την Κρήτην, προσθέτω δ' δτι και ενεκα της ωχυρωμένης πόλεως 1.

Ό Hall ηθέλησε να εντοπίση την σκηνην επι τίΊ βάσει διαδημάτων εκ πτε

ρών, τα οποία ενόμισεν δτι αναγνωρίζει επι τών κεφαλών τών γυμνών πολεμιστών

(J.Η. St. 191]>·, 120). Κατ' ακολουθίαν νομίζει τούτους Άσιάτας και τοποθετεί τΎ}ν

πόλιν κατα τα παράλια της Λυκίας η αλλαχού που της Μ. Άσίας. την αποψιν

ταύτην φαίνεται συμμεριζόμενος καΙ Ο Sir Α. Evans (Pal. Ι j 668), δστις φαίνεται

παραδεχόμενος τΎlν εικασίαν περι τού εκ πτερών διαδήματος. Άλλ' αυτο ακριβώς

το νέον τεμάχιον τού ρυτού, δπερ απεικονίζει προς ενίσχυσιν της ανωτέρω γνώ

μης, αποδεικνύει 10υναντίον, διότι αί μικραι κάθετοι γραμμαι ακολουθούσι πιστώς

το περίγραμμα της κεφαλης και είναι ώς εκ τούτου αναμφιβόλως δήλωσις της

κόμης, ούχι διαδΥιματος, το οποίον Ο τεχνίτης ανηθελε θα απεικόνιζε πολυ καλύ

τερον 2. Έφ' δσον λοιπον και ή οδΟς αϋτη αποτυγχάνει, πρέπει να παραιτηθώμεν

της αποπείρας εντοπισμού, αντι δε ταύτης θαεπεθύμουν να επισυνάψω παρατη

ρήσεις τινας 'επι της παριστανομένης πόλεως 3.

Ό Evans ομιλών περι της πόλεως ταύτης και τού ισοδομικού συστήματος

τών τειχών της, ενεκα τού οποίου την τοποθετεί εις περιοχήν τινα τού Κρητομυ

κηνα"ίκού πολιτισμού, εχει ύπ' δψει ώρισμένα κλασσικά, δια να ειπωμεν οϋτω,

ύποδείγματατειχών, ιδίως το τών Μυκηνών, το οποίον ερχεται αυτομάτως εις τον

νούν έκάστου αρχαιολόγου. Αί τελευταίαι δμως ερευναι αποδεικνύουσιν, δτι τα.

μνημειώδη ταύτα της Κρητομυκηνα"ίκηςπεριοχης τείχη είναι πολυ μεταγενέστερα

τού ρυτού. Έν Μυκήναις ολόκληρον το σύστημα τών σημερίνών Κυκλωπείων τει

χών μετα της Πύλης τών Λεόντων χρονολογούνται απο της τρίτης ύστεροελλαδι

κης περιόδου (κατα τας ερεύνας τού Wace), εν Φ οί τάφοι αυτοιανήκουσιν εις το

1 Tiryns ΙΙ, ε. ά. ΠρΒλ. Κ. Miiller ]ahrbuch ε. ά. 322. Ό Στάης ύπεσΤ'ήριξεν (Α.Μ. 1915, 50), δτι δύο

έκ τών σφενδονητών φέρουσι το περίζωμα, αλλ' έπι τοίί γαλΒανοπλαστικοίί έκμάγματος το όποίον εχω προ

οφθαλμών ούδΕ το έλάχιστον 'ίχνος διακρίνεται. Και ό Κ. Miil1er ουδαμοίί βλέπει περίζωμα, προφανώς δ' ό

Στάης ώς τοιοίίτον έξέλαΒε την δήλωσιν τών κατά τας πλευρας μυών δύο έκ τών γυμνών σφενδονιτών.

• την εΙκασίαν τοίί Hall και τά έξ αυτής συμπεράσματα άποκρούουσινώσαύτως ό Κ. Miil1er καιό

Rodenwaldt (Tiryns) ε. ά.

• Άρχικώς είχον νομίσει δτι δικαιούμεθά έπι τίΊ βάσει τής κυνομόρφου κεφαλής τής .Σκύλλας», ητις

καταδιώκει τους ναυαγους έπι ένος τών νέων τεμαχίων, να τοποθετήσωμεν την σκη,·ην προς δυσμας καί που

τών Σικελικών παραλίων, διότι ό μίίθος τής Σκύλλας άνέκαθεν ένετοπίσθη εΙς τον Σικελικον πορθμόν, ή δε

παρουσία τού τέρατος έπι μνημείων τής Μινωικής τέχνης ύποδεικνύει κατα τον Evans (Pal. Ι, σελ. 699)

πρωιμωτάτας Μινωικας περιπετείας κατα τα Τυρρηνικα παράλια' εΙς την εΙκασίαν δε ταύτην ένόμισα δτι

άνεκάλυψα έπικούρους τας παραδόσεις περι μεγάλης καταστροφής τού Μίνωος έν Σικελίq. και την ϋπαρξιν

Κρητομυκηνα'ίκών πόλεων έν Σικελί~ (ΜινΙΡα, Έγγυος, ή πόλις ην u Δαίδαλος εκτισεν εΙς τον Κώκαλον

κλπ,). την Ιδέαν δμως ταύτηΎ έγκατέλειψα, διότι παρακολουθήσας καλύτερον το ζήτημα της «Σκύλλας» έπεί

σθην δτι το ουεω; ονομασθεν κυνόμορφον Μι\'ωικον τέρας δεν δύναται να ταυτισθΌ προς την Όμηρικην

Σκύλλα\'.
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τέλος της Μεσοελλαδικης περιόδου καΙ μέρος της Ύστεροελλαδικης Ι, είναι δε

γνωστον δτι μεταξυ των τάφων ό τέταρτος, εν Φ εύρέθη το ρυτόν, είναι ό άρχαιό

τερος. Όμοίως καΙ ό καθηγ. Karo εν τφ προ όλίγου εκδοθέντι τεύχει περΙ των

θηκων των Μυκηνων παραδέχεται το μεταγενέστερον των Kυ~λωπείων Τειχων 1.

Όμοίως καΙ εν Τίρυνθι μόλις κατα την άρχην της νεωτέρας Μυκηνα'ίκης περιό

δου (άρα περι το 1400 περίπου) οικοδομείται δια πρώτην φοραν τείχος εξ όγκω

δων λίθων περΙ την άκρόπολιν, τα δε μνημειώδη τείχη μετα των σηράγγων τα

περιβάλλοντα όλόκληρον τον λόφον είναι ετι μεταγενέστερα, άνήκοντα· εις την

περίοδον '1350 - 1250 π. χ., άποδεικνυομένου οϋτω, χάρις εις τας θεμελιώδεις

ερεύνας του Kurt Mίiller, δτι οί χρόνοι μέχρι του 1200 π. χ., ο<ίτινες εθεωρουντο

εως τώρq. χρόνοι έσχάτης παρακμης, άνήκουσι πράγματι εις περίοδον λαμπρότη

τος δυνάμεως 2. Βεβαίως εχομεν και κατα την εποχην του ρυτου εις τας Μυκήνας

όχύρωσιν της άκροπόλεως, ίσως δε καΙ εις αλλας αΚQοπόλεις, άλλ' αϋτη δεν είναι

δυνατον να ητο τόσον μνημειώδης, δσον επι του ρυτου παριστάνεται, δπου τουλά

χιστον δέκα δόμοι του ύψηλου τείχους φαίνονται καθαρως. "Αν δε ό τεχνίτης δεν

ηδύνατο να ίδυ τότε τοιαυτα τείχη εις τας Μυκήνας καΙ την Τίρυνθα, τότε διερω

τάταί τις που αλλαχου της Έλλάδος ηδύναντο να ύπάρχωσι τα πρότυπα τοιούτων

οχυρώσεων. Ή Έλλας :λοιπον καΙ πολλφ μάλλον ή Κρήτη φαίνονται αποκεκλει

σμέναι άπο τ~υ να θεωρηθωσι τόπος τηςεπι του ρυτου σκηνης. Ή παρουσία της

θαλάσσης τόσον πλησίον αποδεικνύει τόπον παράλιον καΙ πρέπει να ύπολογισθΌ

καΙ 1i Φυλακωπη Π, ητις εχει ήδη όχύρωσιν, αλλα καΙ ενταυθα τα σπουδαία δχυ

ρωματικα εργα ανήκουσιν εις την τρίτην η Μυκηνα'ίκην περίοδον, είναι λοιπον

μεταγενέστέρα του ρυτου 3.

Κατα ταυτα το να εκλάβωμεν την πόλιν ώς ανήκουσαν εις την περιοχην του

Κρητομυκηνα'ίκου πολιτισμου εκ των τειχων καΙ μόνων δεν φαίνεται ασφαλές.

Είναι αληθες δτι ύπάρχει καΙ άλλο μνημείον, το εκ Ιάκρου σφράγισμα JH St.

1902 σελ. 88 εΙκ. 29 (καΙ πίν. Χ, 130), το όποίον εθεωρήθη μία επι πλέον από

δειξις της Μινωικης οικοδομικης τειχοποιίας. Άλλα το σφράγισμα τουτο απει

κονίζει, μου φαίνεται, ουχι συνεχες τείχος, αλλα πέντε πυργοειδη κατασκευά

σματα επί τινος λόφου' επειδη δε κατα τας πλευρα; δεν εικονίζεται ή ευδιάκριτος

γραμμη των γωνιων, εξελάμβανον πάντοτε και εκλαμβάνω καΙ τώρq. τα κατα

σκευάσματα εκείνα ώς στρογγύλους πύργους, τουτο δ' είναι εντελως ξένον της

1 \Vace - Lamb, BSA XXV, 270. Karo ΑΜ XL, 1915 σελ. Ι 15 καί 122·3 (τό τεύχος εξεδόθη τέλος

τού 1927).

• Ίδ. Κ. Miil1er ΑΜ. 1913,79 έξ., ίδίως δε Karo, FOI'sciJ\lngen u. FortsclJritte, 4 JabrgatIg άριθ. 8,

10 Μαρτίου 1928.

• Atkinson εν Pby1akopi 26-31.
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Κρητομυκηνα'ίκης άρχιτεκτονικης. ΚαΙ αν άκόμη ύποθέσωμεν οτι επι το'ίί σφραγί

σματος δηλουνται αί επάλξεις ένας συνεχους τείχους, πάλιν το ξένον στοιχείον

ένυπάρχει 1. Πρέπει λοιπον προφανώς αλλαχού να ζητηθώσι τα πρότυπα τού

ρυτου καΙ του σφραγίσματος, ό πιθανώτερος δε τόπος ειναι φυσικα ή Μ. Άσία,

άλλα δυστυχώς r] άρχαιολογικΎ] εξερεύνησις ταύτης δεν εύρίσκεται ακόμη εις

σημείον, δυνάμε'νον να επιτρέΨη ασφαλη οπως δήποτε εΙκασίαν. Πάντως εχομεν

το δεδομένον, στι ή Τροία ΙΙ ειχε τείχη αρκούντως μνημειώδη, σπως τα επι του

ρυτού εικονιζόμενα 2.

'Όπως δήποτε, 'ίνα επανέλθωμεν εις τΎ]ν έρμηνείαν του ρυτου, τα Ύαυάγια

του εικονιζομένου στόλου καΙ οί δεινοπαθουντες κολυμυηται αφ' ένός, αφ' έτέρου

δ' ή αγερώχως επιθετικη στάσις των γυμνών πολεμιστών, ύποδεικνύουσι κατα την

γνώμην μου ση δεν πρόκειται περΙ νικηφόρου εκστρατείας, αλλα περΙ πανωλε

θρίας ένας δυνάστου ανήκοντος εις την Κρητομυκηνα"ίκΎl''' περιοχήν. Κατα τοί,το

δ' ή παρουσα έρμηνεία του ρυτου αντιτίθεται προς πάσας τας προηγουμένας 3.

Άπολύτως αναγκαίον δεν θεωρα) σμως να έκλάυωμεν την απεικόνισιν του ρυτου

ώς ίστορικον ώρισμένον γεγονός. Ήδύνατο κάλλιστα να παριστάντι μίαν ακου

σίαν περιπέτειαν εν μακρυνΏ χώΡfl: άφιλοξένων καΙ ήμιυαρυάρων λαών, περιπέ

τειαν ανήκουσαν ηδη, καθ'11ν εποχΎ]ν εποιείτο τα ρυτόν, εις την σφαίραν τών

ι Στρογγύλας επάλξεις εχομεν αληθως επι των τειχων της Χαλανδριανης εν Σύρφ, ιiλλ' αΌται εύρί

σκονται εις τον εσώτερον περίΒολον, του εξω,ερικoίi aντος άνευ επάλξεων, γενικως δ' ή Χαλανδριανη εύρί

σκεται εγγύτερον προ; την σχυρωτικην τέχνην της Θεσσαλίας (Διμήνι) fI προς τον Κρητομυκηνα'ίκον πολιτι

σμόν. ("Ιδ. εΙκ. του περιΒόλου Χαλανδριανης Fimlnen, Kret - myk. ΚιιΗΙΙΓ σελ. 31, εΙκ. 17 ΑΕ 1899 σελ. 118)

Στρογγύλας επάλξεις, πολυ μεταγενεσr.έρας σμως, συναντιομεν εν Μ. Άσίq., λ. χ. εν Sendscl1irli (ΑusgΓahιιn

gen ίη Sendsch. Ι - ΙΙ ~8 - 30)' επ' 'ίσης εις εργα της ~Aσσυριακης και Φοινικικης τέχνης, σλα σμως πολυ

μεταγενέσr.ερα του σφραγίσματος του Ζάκρου. Ό κ. Va1. Mίil1er εφιστq. ευγενως την προσοχήν μου έπι τοϊ}

γεγονότος, ση παλαιοτέρας εποχης στρογγύλους Πύργους εχομεν εν Παλαιστίνη, μονήρεις ίσταμένους και

κατα τον μεγαλιθικον τρόπον εκτισμένους. Τοιούτους εδημοσίευσεν ό D. Mackenzie εξ Amman, Palestine
exploration Fnnd annnal, Ι σελ. 20 εξ. ,(αι πίν. 3. Ό Mackenzie παραΒάλλει τους πύργους τούτους προς

όμοίους μεγαλιθικους πύργους των Βαλεαρίδωννήσων. Πρέπει προς τούτοις να σημειώσω, στι δέν θεωρω

ι'ιποκεκλεισμένην και την εν Κρήτη ϋπαρξιν μονήρων πύργων, τετραγώνων σμως, ο'ίτινες εΤναι περαιτέρω

εξέλιξις των στρογγύλων, εφ' σσον ό πολιτισμος προώδευεν (πρβλ. Oelll1ann, ROm. ΜίΗ. 38 - 39, 1923 - 4,

σελ. 200,). Ό Evans μεταξυ των λειψάνων της εκ Φαγενr.ιανης συνθέσεως της Κνωσου αναγνωρίζει και πύρ

γους (Palace Ι 302, 307 κλπ., είκ. 223)' εν δέ παράδοξον τετράγωνον οικοδόμημα μετα παχυτάτων τοίχων,

δπερ ιiνέσκαψα εσχάτως επι κορυφης λόφου παρά την Φαιστόν, εχαρακτήρισα &ις τοιουτον πύργον. (Άρχ.

Δελ. ΙΧ, 1924 - 25, σελ. 76).
, Εικόνα 'ίδε παρα Dussaud, Civil. Prel1elleniques2 122, εΙκ. 91' τολμω ετι να ριψοκινδυνεύσω και

μίαν άλλην ε.ικασίαν, στι αί λεπταl όριζόντιοι γραμμαι μεταξυ το)ν δόμων των λίθων επl του ρυτου, δηλοϋσι

ξυλοδομίαν του τείχους, διότι άλλως δέν θα ησαν νοηται προκειμένου περι το)ν λιθίνων τειχων της ηπειρω

τικης Έλλ(ί.δος.

3 Μόνον ό Στάης Α. Μ. 1915 ε. α. ηρμήνευσε κατι:!. τΎιν αυτην άποψιν την παράστασιν, τουτο σμως

συνέοη, επειδη εξέλαΒε τους γυμνους πολεμιστας ώς τους Μυκηναίους, τους δέ δια θαλάσσης επερχομένους

έθεώρησε ληστρικως εφορμωντας πειρατάς.

Α ΡΧΑΙΟΛΟΓΙ1\ΟΝ ΔΕΛ'l'ΙΟΝ 1926 12
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παραμυθίων. Ή περιπέτεια τών Λαιστρυγ6νων, Ύίν μας άφηγείται 1) 'Οδύσσεια,

είναι μία σκηνη εκ της λογοτεχνίας, 1ίς το ό,ντίστοιχον εν τΌ τέχνη εΙναι το ρυτόν

τών Μυκηνα)ν.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν.ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ''ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΡΥΤΟΥ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ"

1) Διαρκούσης της τυπώσεως τού αρθρου μου ελαβο" Ζ,(ί.ρις εις την ευγενη

καλωσί'νην τού συγγραφέως τον μόλις εκδοθέντα δεύτερον τόμο\' τού Eduard

ΜeΥeΓ, Gescl1icl1te des Altel"tι111ls ΠΙ, (Stnttgart ll. Βeι-1in. 1928). Χαίρω ιδιαιτέ

ρως δτι καΙ ό μέγας ίστορικος τοποθετεί τιιν έ;ϊΙ roi) ρυτού πόλιν εις την Άσίαν

άκριβώς ενεκα τών τειχο}ν, τών όποίων Τ1ιν μΟΡΨΙjν εύρίσκει εντελ<:ί}ς διαφορετι

Κ11ν τα)ν εν Έλλάδι τειχών και σκέπτεται μαλλον περΙ οχυρώσεως συνισταμένης

εκ δόμων τετραγώνων μεγάλων πλίνθων. Αί γραμμαΙ τας όποίας εγο} ήρμήνευσα

ώς ξυλοδομίαν :παρέχουσι Τ1ιν καλυτέραν βεβαίωσιν εις την είκασίαν ταύτην, διότι

οί δια πλίνθων κτιζόμενοι τοίχοι ύπεστηρίζοντο δια ξυλίνων δοκών κατα διαστή

ματα. Έπ' ίσης Άσιατικην οικοδομικην ένθυμίζουσι κατα τι)ν Meyer ή είκονιζο

μένη μεγάλη πύλη καΙ τα ύπερκείμενα πυργοειδη οΙκοδομrjματα. το σφράγισμα

τού Ζάκρου μετα τών (στρογγύλων κατ' έμε) πύργων εκλαμβάνει έπ' ίσης ό συγ

γραφευς (ώς και έγώ), Άσιατικον κατασκεύασμα (σελ. 233 καΙ σημ. 2).

2) Ή έν τΌ ΆρχαιολογικΌΈφημερίδι ε. ά. είκιον τού ρυτού τών Μυκηνών

δεν άποδίδει τας γραμμας μεταξυ τών δόμων τού τείχους, άλλα μόνον ή παρα

Κιπt Μίillel' (Jalnbllcll 1915)πιστοτέρα άπεικόνισις καΙ αί εξ αυτης άναπαρα

χθείσαι (Rodenwaldt, Fι-ίes des Meg. Υ. M)rk., Ed. Meyel" ε. ά. πίν. νπ).

3) Εις τας άπεικονίσεις Μινωικών πλοίων της εΙκ. 2 προσθετέΟΥ καΙ την

ίδεογραφικην άπεικόνισιν ήμίσεος μέρους πλοίου εις τας πινακίδας της Κρητικης

γραφης άμφοτέρων τών κλάσεων Α και Β. "Ιδε τον μόλις εκδοθέντα Β' τόμον

τού Sir Α. Eνans, Palace of Minos σελ. 248. Κατ' αυτον το εικονιζόμενον ήμίτο

μον πλοίου είναι το εμπρόσθιον μέρος, φρονώ όμως ότι είναι το οπίσθιον ώς θα

δείξω άλλαχου.

Σ. Μ.
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ΑΡΧΑΙΣΤΙΚΑ

Α'

ΤΟ έν είκόνι 1 (α -β - γ) είχoνι~oμενoν άνάγλυφον ητο έντειχισμένον είς

πύργον εύρισκόμενον περΙ τα 10' δυτικώς άπο το χωρίον Σκιματάρι της Βοιω

τίας, όρατον δε καΙ άπο τού σιδηροδρόμου άριστερCι. ώς προς τον άνερχόμε

νον ι. Άπειληθείσης κλοπης του ύπο άρχαιοκαπήλων άπετειχίσθη ύπ' έμού καΙ

μετεφέρθη είς την άρχαιολογιΚ'ην συλλογην του είρημένου χωρίου (Τανάγρας).

Το άνάγλυφον σώζεται μέχρι τών ώμων περίπου της μορφης, λείπει δε ή

κεφαλη μετc'ι. τού λαιμού' εχουν άκόμη άφανισθη τα κατα τον άριστερον βραχίονα

μέρη' ή έπιφάνεια τού λίθου εχει φθαρη πολυ κατα το στηθος καΙ όλιγώτερον

κατα την δεξιαν πλευράν' λείπει έπίσης, άποκρουσθείσα προφανώς δταν εγινεν ό

έντειχισμός, δευτέρα βαθμις χαμηλοτέρα έκείνης έπΙ της όποίας πατεί ή μορφή.

προεξέχουσα δε περισσότερον καΙ περιθέουσα t"fjV πρώτην καΙ κατα τας τρείς

όρατας πλευράς. ΤΟ σωζόμενον ϋψος τού δλου άναγλύφου είναι 1.44. 'Η πλαξ

τού βάθους είναι κάπως πλατυτέρα καΙ παχυτέρα κάτω κατα τας βαθμίδας (πλάτ.

0.361 χ πάχ. 0.08) 11 άνω κατα τους ώμους (0.344 χ 0.07).

Προ της πλακος ταύτης παριστάνεται γυνη όρθία κατ' ένώπιον, πατούσα στε

ρεώς δια τοίι άριστερού ποδΟς καΙ άνασύ~oυσα τον δεξιόν. Φορεί πέπλον (άγνω

στον αν χειριδωτον 11 δχι) σχηματίζοντα απόπτυγμα μακρόν, έζωσμένον δε έπι

τούτου ύψηλα άμέσως ύπο το στηθος δια ζώνης, ή όποία σχηματίζει είς το μέσον

τον κόμοον τον γνωστον με το δνομα !(ήράκλειον αμμα» (το πραγμα είναι σαφες

είς το πρωτότυπον), ένφ τα άκρα της κρέμονται χαμηλά. ΈπΙ πλέον σχηματίζε

ται μεταξυ τών ποδών δυνατη κεντρικη πτυχ.1'ι, διπλη, της όποίας το άναγλυφικον

εξαρμα (Relieferllebnng) ποικίλλει άπο 0.04 - 0.06 μ. και 11 όποία άνω άποσοέν

νυται ύπο το άπόπτυγμα' πλην δμως τού &ρχα'ιζοντος τούτου στοιχείου σχηματί

ζονται ύπο τού ένδύματος καΙ fiλλαι φυσικώτεραι πτυχαΙ έπι τών ποδών άναλό-

ι Περί του ονόματος του χωρίου τούτου, που συ\'IΊΟως γράφεται :Σχηματάρι, βλ. Κ. "Αμαvτοv εν

Έπετ. Βυζ. σπουδ. Λ' 53, κατα το\' όποίον το μεσαιω\'ικόν του ονομα Ίμο :Σχίσμα μνημονευόμενοΙ' ύπο του

Προκοπίου (Πολ. v ι Ι ι 2ό, 23). - Ό πύργος, μεσαιωνικος 1\ και νειοτερος άκόμη, σ<ί)ζεται σ 1'1 μερον εΙς ϋψος

10 μ. περίπου. ΤΟ ισόγειοΙ' αιιτου εχρησιμοποιιιΟη κάποτε ώς εκκλησία τιμωμένη επ' ονόματι τών Άγ. Άπο

στόλων, διακρί\'ονται δε άκόμη επί τώ\' επιχρισμάτω\' τιϋ\' τοίχων λείψα\'α άγΙΟΊραφιών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



92 Χ. Ι. Καρούζου

γως της στάσεώς των. Έκτος του πέπλου ή μορφη έφόρει και ίμάτιον: ασφαλη

ιχνη του εχομεν έπι της ζώνης, δεξια του κόμβου, οπου το ίμάτιον κατερχόμε

νον απο του αριστερού ώμου ανασύρεται ύπο την ζώνην και σχηματίζει μικρον

κολπίσΚΟΥ κρεμάμενον ύπερ αυτην (βλ. εΙκ. 1 α, γ)' κατωτέρω, έπι της αριστε

ρας οσφύος της μορφης. 11 διάκρισις τού ιματίου απο τού πέπλου δεν είναι πολυ

Είκων Ιβ. Εικων Ια. Εικών ΙΥ.

καθαρά: το ίμάτιον σχηματίζει πλrιν τών πλαγίων κυματοειδών πτυχών, αί όποίαι

βαίνουν προς το βάθος (είκ. 1 γ), και άλλας μαλλον καθέτους και πυκνοτέρας αί

όποίαι εΙναι έκφυλισμένη ανάμνησις σειρας χελιδονοουρών (διακρίνονται εις το

άκρον δεξιον της είκ. 1 α καΙ 1 γ)' ή τελευταία ασφαλης πτυχη του ιματίου φαί

νεται οτι είναι ή σιγμοειδ1Ίς έκείνη μεγάλη λοξη πτυχη ή όποία σοέννυται εις το

βάθος της πλακος (είκ. 1 γ). Εις την δεξιαν πλευραν της μορφης (είκ. 1 β) δεν

παρατηρείται τίποτε αντίστοιχον. τουτο μας φέρει εις το ζήτημα της διατάξεως

τών χειρών. Μολονότι εις την δεξιαν πλευραν της μορφrις (αριστεραν ιος προς
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τον θεατην) 11 επιφάνεια του λίθου εχει ειναι Όμως βέβαιον ΟΤΙ η δεξια

χεΙρ xatylgxeτo παραλλήλως καΙ πολυ του σό)ματος μέχρι περίπου ίΟυ

σημείου οπου κατέληγε το κυρτούμενον εις τα αποπτυγμα, κρατούσα 'ίσως

εκεί το cίκρον του ιματίου. της αριστεράς δμως χειρος ()1Υδεν ασφαλες ιχνος

σώζεται' εκ τούτου καΙ εκ της διαμορφώσεως τ(ον περι το στηθος μερών του

σό)ματος (δπως καΙ εξ αλλων μνηνεί,ων που Bff ιδωμεν κατωτέρω) δικαιολογείται

ή εκδΟΧ11 δτι η αριστερα χεΙρ ητο ανυψωμένη ευθυς απο της μασχάλης (εν τοι

αύτη περιπτώσει εκεί δπου, δεξια τού στήθους, εΙναι βεΌλαμμένος Ο λίθος είκ. Ιγ

υπηρχεν ιμάτιον καΙ δχι βραχίων). ΤΟ πράγμα γίνεται εντελώς βέΌαιον αν προσέ.

ξωμεν διαφόρους ασυμμετρίας αί όποία ι παρατηρούνται μεταξΙ1 της δεξιάς καΙ

της αριστεράς πλευράς: σ.ρωτερα (ώς προς τον θεατην) 1'1 μορφη εφάπτεται εντε

λώς, δια τών μάλλον εξεχόντων μερο)ν αυτής, της ακ.μης της πλακ.Ος του βάθους,

ενφ δεξια απέχει πολι, περισσότερον (πρβλ. είκ. 1β καΙ γ), καΙ τούτο δια να

ύπάρχιι αρκετος χώρος δια την κίνησιν της ανυψωμένης αριστεράς επειτα το

απόπτυγμα, το όποίον κατέρχεται κυρτον προς τα πλάγια, ευρίσκεται επι της αρι

στεράς οσφύος της μορφης υψηλότερον παρα επι της δεξιάς - φυσικά, αφού

παρακολουθεί την ϋψωσιν της άριστεράς χειρός. Πιστοποιουμένης ουτω της στά

σεως τών χειρών αποκαθίσταται καλος χιασμος κινΎlσεων (δεξια χεΙρ + αριστε

ρος πους - δεξιος πους+αριστερα χείρ). Έσήκωνε δε η αριστερα υψηλα καΙ

ύπερ την κεφαλην το ακρον του ιματίου, νομίζω, το οποιον εξεκίνει απο την

καθειμένην δεξιαν χείρα, περιέβαλλεν επειτα εκ των δπισθεν το σώμα άνερχόμε

νον ταυτοχρόνως καΙ κατέληγεν εις την υψωμένην &ριστεράν, μεθ' δ κατήρχετο

καΙ άνασυρόμενον ύπο την ζώνην εσυνεχίζετο δπως ειδομεν ανωτέρω' κατ' άλλον

τρόπον δεν δύναμαι να νοήσω εκ των διακρινομένων ιχνών τού ιματίου τον τρό

πον της φορήσεώς του. ΤΟ δε γεγονος δτι αί πτυχαί, που είδαμεν δτι σχηματίζον

ται ύπο του ιματίου επι της αριστεράς οσφύος της μορφης, δεν εχουν τίποτε άνά

λογον επι της δεξιάς βεβαιώνει, μαζΙ με τας άλλας ασυμμετρίας, καΙ δτι η μορφη

δεν εΙναι νοητη μόνη, &λλ' δτι απετελει πάρισον (pendant) έτέρας ομοίας αλλ'

αντιστρόφως διατεταγμένης.

την στάσιν αυτην της μορφης εξάγομεν καΙ εξ άλλων μνημείων ομοίας 11
&ναλόγου φύσεως, ταΗ' όποίων εκλογη παρατίθεται ενταυθα και τα όποία θα βοη

θήσουν συγχρόνως εις ΤΙ1ν έρμηνείαν του θέματος του αναγλύφου:

1. Μουσ. Βερολίνου αριθ. 883 (ΒescΙπeibungσελ. 354). εκ Σάρδεων. Κατα

τον L. Curtius, Die ant. HeΓllle σελ. 18 κέ. (εΙκ. 12 - 14), είναι διπλη έρμα'ίκη

στήλη προερχομένη εξ επιτυμβίου μνημείου, εργον του ()' ημίσεως τοΙ:· 6 0υ αιώνος

π. Χ. Προ πλακος παριστάνεται ανδριΚ'η μορφη με κατεβασμένας παρα το σώμα

τας χείρας καΙ κλειστους τους πόδας (τύπος κούρου)' αυτη αϋτη ή πλαξ στενεύει
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προς τα κάτω εΙς σχημα έρμα'ίκης στήλης, την όποίαν και άλλως μιμείται δια της

δηλώσεως αΙδοίου εΙς την οπισθίαν της επιφάνειαν και δι' οπών εΙς τα πλάγια

προς ενθεσιν τών συνήθων έρμα'ίκών «χειρών». Κυρίως εΙπείν ή έρμα'ίκη αύτη

στήλη δεν άνήκει εΙς τον κύκλον τών μνημείων που μας ενδιαφέρουν εδώ' όμοιά

ζει δμως με αύτα και εξωτερικώς και εσωτερικώς, δπως παρατηρεί ό Cnrtins: «το

δεδεμένον και άλύγιστον της στάσεως οφείλεται όχι εΙς το μοτί60 της μορφης,

άλλα εΙς την προσαρμογήν της με την «παραστάδα» εΙς την όποίαν προσφύεται'

εχει κάτι άπο το πνεύμα που εκφράζεται πολυ τελειότερον άργότερα, προκειμένου

να λυθϋ παρόμοιον πρό6λημα, εΙς τας Κόρας τού Έρεχθείου»,

2. «Καρυάτιδες» τού Μουσείου τού Lecce (Ν. 'Ιταλίας): Ε. Petersen εν

RonI, Mitt. 18!)7, 128 -135' Ε. Schmidt Archaist. Knnst ,ίπ Griech. ιι. RonI, 65.
Είναι τέσσαρες τον άριθμόν' προ λεπτηςπάλιν πλακος παριστάνονται γυναικείαι

μορφαι πατούσα ι και δια τών δύο ποδών επι βαθμίδος άπλης και ύψώνουσαι και

Τ(lς δύο χείρας, λυγισμένας δμως κατα τον άγκώνα, αί δποίαι ε6άσταζον εΙς το

ϋψος της κεφαλης επιστύλιον' το μέγεθός των είναι περίπου φυσικον (1.77 μ.),

δπως και εΙς την μορφην τού Σκιματαριού' διαφέρουν άπ' αύτην εΙς την ενδυμα

σίαν των, ή όποία δμως' και εδώ άποδίδεται κατ' άρχα"ίζοντα τρόπον, εχουν δε

κοινην με την μορφήν μας την μεσαίαν καθ' ϋψος πτυχην και δμοιον περίπου το

άπόπτυγμα. ~H πλαξ τού βάθους στενούται αΙσθητώς προς τα κάτω, ενθυμίζουσα

οϋτω και αύτη έρμα'ίκην στήλην ι, Προέρχονται δε αί «καρυάτιδες» τού Lecce εξ

επιτυμ6ίου μνημείου τού όποίου εκόσμουν τους τοίχους η την είσοδον (ό άριθμός

των δμως και ή διάταξίς των ά6ε6αία) και είναι επιχώρια εργα τών μέσων τού

40υ αΙώνος π. Χ. (Schmidt ε. ά.).

3. Τρίπους μαρμάρινος της συλλογης Calvert εΙς τα Δαρδανέλλια, προερχό

μενος εκ Τρι:ράδος (θύμ6ρα;): Ε. Preuner εν Ath. Mitt. 1924 σελ. 148 κέ. Πίν.

χν=ενταύθα εΙκ. 2. Μεταξυ τών σκελών τού τρίποδος, εΙς τας δύο όρατας όψεις

του, ύπάρχουν γυναικείαι μορφαι ενδεδυμέναι όμοίως με την Ιδικήν μας (μόνον

δεν ~χoυν ίμάτιον) και με στάσιν χειρών, πιθανώς δε και ποδών, εντελώς όμοίαν'

δεν γνωρίζω αν δια τών ύψωμένων χειρών αί μορφαι τού τρίποδος εκράτουν

κάτι η εψαυον π. χ. άπλώς τον λέ6ητα τού τρίποδος. 'Ολίγον παρακάτω άπο την

ζώνην αί μορφαι διακόπτονται καθ' ϋψος και ύπο δακτυλίου μιμουμένου το

'ι Γενικώς φαίνεται δτι τα αρχα'ιζοντα εργα ποτε δεν εχασαν την επαφην με τας ερμα'ίκας στήλας

νομίζω π. χ, δτι ή παρα Bul1e, Arcl1ais. griecll, Rundp1. Πίν. 5, 35 Άθηνά εκ Poitiers δεν νοείται ανευ

Έρμ(σν δπως δ παρα Klein, Rokoko σελ, 22 είκ. 2 και επομένως ευρίσκω δυσκόλως παραδεκτην την υπο

του Bnlle χρονολόγησιν του προτύπου της Άθηνάς ταίιτης (περι το 450 π. Χ,). ['Ακόμη περισσότερον αδύ·

νατος μου φαίνεται ή τοποθέτησις του αποκρουστικου 'Απόλλωνος του Βατικανου Bul1e αύτ. Πίν. 6, 45 εις

τα μέσα επίσης του [ιου αιώνος].
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μετάλλινον τούτο μέλος τού τρίποδος ή έντύπωσις δμως έκ τού ζυγού τούτου

είναι άνυπόφορος ι. Ή τεχνοτροπία τού εργου είναι έπίσης άρχα'ίζουσα καΙ άνήκει

είς ύστέρους έλληνιστικόυς χρόνους.

4. Πτερωτη Άθηνά Νίκη (Minerva Victrix) της Όστίας: L. Savignioni
έν Ausonia 1910 σελ. 83 κέ. πίν. ιν (άπεικονίσεις βλ. προχείρως και παρα Ε.

Strong, ScίιΙtnra Rontana Ι πίν.

ΧΧΙΙ. Picard Scu1. ant. είκ. 178

και σελ. 451). Προ παραστάδος ή

Άθηνά, πατούσα δια τού δεξιού

ποδος και με την δεξιαν χείρα κατε

βασμένην παρα την άσπίδα, άνασύ

ρει τον άριστερον πόδα και έκράτει

δια της άνυψωμένης άριστεράς, ή

όποία λείπει σήμερον, στέφανον' άπε

τέλει δε μετ' άλλης άντιστοίχου μορ

φης τα; παραστάδας πύλης 11 τόξου'

ετσι την συμπληρώνει ό Savignioni,

ό όποίοςτην τοποθετεί είς το β'

11 μισυ τού 1ου 11 είς τας άρχας τού

2ου αίώνος μ. Χ. και νομίζει δτι ό

Ρωμαίος γλύπτης προσήρμοσε άπλώς

είς τον σκοπόν του εργον τΟ'υ 40υ

αίώνος π. Χ. και μάλιστα, κατα σύμ

πτωσιν, την έν τφ Ίσμηνίψ τ(ον

Θηβών εύρισκομένην Άθηνάν τού

Σκόπα (Παυι1. ΙΧ, 10, 22)' πάντως

ή τελευταία αυτη συσχέτισις είναι

άβεβαία και δεν δύναται νάποτελέσn

άσφαλη βάσιν περαιτέρω συλλογι

σμών. Ί-Ι Άθηνά της Όστίας, έζωσμένη ύψηλα και αυτή, ένθυμίζει Τ1}ν ίδικήν

1 Έκπλήσσει δθεν ή έρώτησις τού PretIner, μιιπως ίί.ρα το 'ίδιον συνέ6αι"ε και εΙς τας Θυάδας του

γ\'ωστου κίονος τών Δελφών, τών όποίων μακρινη μόνον καί κακη απιιχησις εΙναι ό τρίπους της Τρφάδο;.

Αί γνώμαι περί της χρονολογίας τού Δελφικού συμπλέγματος α;τοκλίνουν βέ6αια' είτε δμως πρόκειται περί

εργου τών χρό\'ων τού Πραξιτέλου.; (Ponlsen) ε'ίτε περι έλληνιοτικούτού 30\1 αίώνος (Bnlle), κιtτα τη" έπο·

xilv εκείνην οί καλλιτέχναι δέν ηνείχοντο καν τα φανερα στηρίγματα επι ιί.γαλμύ.των (Bliimel, Grjech. BίΙιl·

hanerarbeit 41), πολύ όλιγώΣερον έ;τομένω; τοιούτους αποκρουστικους ζυγούς περι μοι)φα.; πραγματικιλ).;

ιιΙθερίας.
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μας και δια της δυνατης μεσαίας πολλαπλης καθέτου πτυχης της και δια της ύπερ

ταύτην ρυθμίσεως τού αποπτύγματος τού χιτωνος.

τα παράλληλα μνημεία θα ημπορούσαν ασφαλως να πολλαπλασιασθούν 1.

Είναι δμως και αυτα που εμνημονεύθησαν αρκετα δια να δείξουν εις ποίον

κύκλον πρέπει να τoπoθετηθίJ και το ανάγλυφον τού Σκιματαριού. Πρόκειται

περι τεκτονικης διακοσμητικης μορφης ή όποία είναι αδιανόητος μόνη της και

πρέπει έπομένως να είχεν ώς συμπλήρωμα άλλην αντίστοιχον μορφην όμοίας

αλλ' αντιστρόφου στάσεως (πρΒλ. τα ανωτέρω ύπ' αριθ. 2, 3 και 4 μνημεία). Ό

ακριΒέστερος καθορισμος της αρχιτεκτονικης λειτουργίας που εξετέλει δυσκολεύε

ται εκ της όχι πολυ καλης διατηρήσεως τού αναγλύφου. Ή πλαξ οπίσω δεν είναι

επίπεδος πανταχού, αλλα παρουσιάζει την έξης όψιν: κάτω εχει μικραν αυλακω

την κοιλότητα τομης τοιαύτης περίπου: ί)' επειτα, εις το ϋψος της δευτέρας βαθ

μίδος ύπάρχει τμημα συμπαγες ϋψοςΟ. 29 μ. φέρον οπην βάθους 0.08, προccανως

δι' ενθεσιν συνδέσμου μετα της επιφανείας προ της όποίας 'ίστατο το ανάγλυφον.

επειτα ακολουθεί πάλιν αυλακωτη κοιλότης όμοία με την πρώτην φθάνουσα μέχρι

τού ϋψους των ωμων της μορφης, δπου διακόπτεται εκ νέου ύπο τμήματος συμ

παγούς, τού όποίου δμως μόνον ή αρχη σώζεται. Νομίζω λοιπον δτι εκόσμει την

παραστάδα πύλης μεθ' ης στερεως εδένετο δια της αμοιΒαίας αλληλοεισδύσεως

(ή παραστας εισεχώρει εις τας αυλακωτός κοιλότητας της πλακος τού αναγλύ

φου, ή τελευταία αϋτη πάλιν εις την παραστάδα δια των συμπαγων της τμη

μάτων καΙ των εν αυτοίς συνδέσμων). Έπειδη δμως ή μορφη τού Σκιματαριού

είναι μόλις φυσικού μεγέθους, πιστεύω δτι, δπως και αί ίσοϋψείς περίπου «Καρυά

τιδες» τού Lecce (ανωτέρω αριθ. 2), το ανάγλυφόν μας μετα τού παρίσου του

εκόσμει πιθανως την είσοδον επιτυμΒίου τινος μνημείου' οϋτω δε θα εξηγείτο

καλύτερον καΙ ή ύπερ την κεφαλην ανύψωσις τού ίματίου των μορφων 2.

Ώς προς την εποχην τού εργου ή εντύπωσις προ τού πρωτοτύπου είναι δτι

δεν πρόκειται περΙ ρωμα'ίκης εργασίας, εις την όποίαν συνήθως διακρίνεται τάσις

αψόγου, επιπέδου και λείας εκτελέσεως αλλα και ίκανη ψυχρότης τουναντίον

εις το ανάγλυφον τού Σκιματαριού αναγνωρίζει κανεις πλην της αισθήσεως τού

βάθους και μίαν δροσεραν αφροντισίαν εργασίας το πρότυπόν του ό τεχνίτης

ι 'Αναφέρω π. χ. άκόμη το εκ Πουτεόλων άνάγλυφον της Νεαπόλεως άριθ. 6715 (Α. Ruesch, Guida

άριθ. 149. Reinach Rep. d. Rel. ΠΙ 86, 6,), 'Ακόμη περισσότερον άπέχουν και τεχνοτροπικώς και χρονολο

γικώς ot Φρύγες της Κορίνθου, Amer. }our. Arch. 1902 σελ. 7 κέ .πίν. I.IV, και τα εν ΛούΒρΟ) ανάγλυφα

των Incantadas της Θεσσαλοηκης, Reinach Rep. d. Rel. Ι 395.
• Έκ Τανάγρας άκρι6ώς (όπόθεν κατα μεγίστην πιθανότητα προέρχεται και το άνάγλυφον που πραγ

ματευόμεθα) ύπάρχει και μνημειώδης πωρίνη θύρα επιτυμΒίου μνημείου (Altmann, ROm. Galbaltiire σελ.

Η είκ. 8· άπόκειται εις την αυτόθι συλλογην) τοϋ γνωστοϋ τύπου τοϋ Δελφικοϋ Λογαριοϋ και όμοία με τήν

~ν Kαλυδών~ τελευταίως εύρεθείσαν (Pou1sen. Rhomaios, Ι Bericht tiber d. Ausgrab. ί. Kalydon ει.κ. 120).
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το αντιγράφει όχι με βασανιστικην προσκόλλησιν εις αυτο' γενικώς δμως δεν

πρόκειται περι έξέχοντος εργου. Μη αποτολμών ακριβέστερον προσδιορισμον

κλίνω όπωσδήποτε να το τοποθετήσω εις έλληνιστικΟ'υς χρόνους, δπου και αί ανα

λογίαι τών μορφών φέρουν. ΕΙς το ζώσιμον π. χ. καταφαίνεται δτι 11 νέα αντίλη

ψις περι τών αναλογιών του ανθρωπίνου σώματος, καθ' ην ή κυρία αύτου τομil

μετατίθεται απο της οσφύος (5 0ς αιων) εΙς το ϋψος του στήθους (ηδη α' ημισυ

40υ αιώνος) και σύμφωνα με την όποίαν και το φόρεμα τών γυναικών ζώνεται

πλέον ύψηλα παρα το στηθος (απο τών μέσων του 40υ αιώνος) 1_ ή αντίληψις

αύτη εν ττι περιπτώσει μας εχει φθάσει εΙς την ακροτάτην της συνέπειαν. 'Ίσως

μάλιστα είναι χρήσιμον να σημειωθουν έδώ και μερικοι αριθμοί, οί όποίοι όμι

λουν ευγλωττα δια το γουστο της εποχής: το ϋψος τών δύο βαθμίδων όμου

ειναι 0.22 μ., τουτο δε αποτελεί προφανώς το βασικον μέτρον δια τCι.ς λοιπας

αναλογίας διότι το ϋψος απο των βαθμίδων μέχρι της -αρχης του αποπτύγματος,

παρα τον μυχον αύτου, είναι 0.66 (= 0.22χ 3)' απο του· σημείου τούτου μέχρι

του κόμβου της ζώνης ϋψος 0.33 (= 0.22 Χ 11/2 η 0.66: 2=0.33)' απο τούτου

τέλος μέχρι του ϋψους των ώμων ϋψος 0.22 πάλιν. <Ώστε απέναντι άνω κορμου

ϋψους 0.22 εχομεν κάτω κορμον συνολικου ϋψους 0.99, ητοι 41/2 φορας μεγαλύ

τερον του άνω.

Ή τεχνοτροπία του αναγλύφου του Σκιματαριου είναι άρχαίζουσα, ητοι

(σύμφωνα με την ύπο Bulle, Archais. Griech. Rnndplastik σελ. 1 διαφοροποίη

σιν των δρων «αρχαίζων» καΙ «αρχα'ίστικος») «αρχα'ίκαι αντιλήψεις συνθέσεως

και αρχα'ίκαΙ έπΙ μέρους μορφαl συνενώνονται κατ' έλευθέραν δημιουργίαν με

νεωτέρας αντιλήψεις και μορφας εΙς νέαν ένότητα» 2. Άπο απόψεως συνθέ

σεως ό αρχα'ίσμός της εγκειται εΙς τον τρόπον με τον όποίον χρησιμοποιεί την με

σαίαν πτυχην δια την τεκτονικην συγκρότησι,:"της μορφης (βλ. Bulle ε. α. 18 κέ.):

είναι ό κεντρικος άξων που δυναμώνει την κάθετον ανάτασίν της καΙ σύμφωνα

με αύτον ρυθμίζονται αί άλλαι λεπτομέρειαι: π. χ. το κάτω περίγραμμα του απο

πτύγματος«ζυγίζεται» έπ' αύτου, το μακρουλον τρίγωνον που σχηματίζουν τα

κρεμάμενα άκρα της ζώνης έπαναλαμβάνεικαι συνεχίζει την κίνησιν αύτου, πλαι

σιουται δε το σύνολον δια των καθέτων πλευρικων πτυχων. Ώς προς τα επι μέ

ρους δμως αρχα"ίκα στοιχεία, ταυτα παρουσιάζονταιεΙς το ανάγλυφόν μας έκφυ-

ι Περί τούτου έκτενως Rodenwaldt έν Rom; Mitt 1919 σελ. 68 κέ_ (ztι den Niobiden).

• Είς το. αρχαϊστικα έργα, αφ' έτέρου, «αναμιγνύονται αρχα"ίκά στοιχεία μεταξύ των κατα νέον τρό

πον καί έξελίσσονται περαιτέρω, οϋτως ωστε Τι συνολικη είκΟΟν μένει μέν κατ' ουσίαν αρχα-ίκή, αλλά και είς

τό σύνολον καί είς τάς λεπτομερείας προδίδει νεωτέραν α'ίσθησιψ>. Ή διαφοροποίησις αυτη των δρων κατε

κρίθη ύπό του S!=hmidt (έ. ά. σ. 55 σημ. 2), δικαίως, διότι ύ.τάρχουν πλείστα ι μετα6ατικαι μορφαί μεταξύ των

δύο τρόπω\'" γίνεται έν τούτοις χρήσις της έδω μόνον διά λόγους ευκολίας.

APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 1926 13
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98 Χ. Ι. Καρούζου

λισμένα σχεδόν' λείψανον ίσως λησμονηθείσης χελιδονοουρας είναι ό μυχος που

σχηματίζει εις το μέσον το απόπτυγμα ύπεράνω της κεντρικης πτυχης - χαρακτη'

ριστικον ό εκφυλισμος ο{;τος τού αρχαϊσμού ύστέρων χρόνων (πρβλ. ύ:νάγλ. Έθν.

Μουσ. αριθ. 1966: Άρχ. Έφημ. 1903,40' Schmidt ε. α. 37).
το ανάγλυφον τού Σκιματαριού έπομένως αντιγράφει βεβαίως tί.λλo πρόιυ

J:tOV. "Αν το μέτριον αντίγραφόν μας είναι αρκετα πιστόν, θα εκλινα να χρονολο

γήσω το πρότυπον τούτο -εις τας 6.ρχας τού 3ου 1} εις το τέλος τού 40υ αιωνο;

το ενωρίτερον, στηριζόμενος εις την παρατήρησιν τού Rodelnyaldt (εν τί] &νω

τέρω μνημονευθείση μελέτη του σελ. 71) περι της ανάγκης του επιμήκους σχη

ματισμού τού αποπτύγματος ώς φυσικης συνεπείας τού ύψηλού ζωσίματος των

γυναικων και εις το γεγονος δτι το περίγραμμα της μορφης μας εί'ρύνεται εκδή

λως εφ' δσον κατέρχεται απο των στενων ώμων προς τα κάτω σύμφωνα με το

έλληνιστικον αϊσθημα (Schmidt ε. α. 37). Άλλα και τούτο το ύποτιθέμενον

πρότυπον, ή τεκτονικη αυτη διακοσμητικη αρχα'ιζουσα μορφή, εχει, πιστεύω,

παλαιοτέραν Π'ήγήν. Νομίζω δηλαδη δτι αί μορφαι αυταί, μαζι με άλλα παράλ

ληλα μνημεία (εκ των όποίων μερικα εϊδομεν ανωτέρω, άλλα δε αναφέρει ή Α. ν.

Νetoliczka εν όsteπ. JalHesll. 1914 σελ. 131), ανάγονται κατα τελευταίον λόγον

εις τα αρχα'ιζοντα Έκαταία - τουλάχιστον εις τον νεώτερον τύπον των με το

ύψηλον ζώσιμον - τα όποία δείχνουν την αυτην «τεκτονικην αλυγισίαν καΙ δέ

σμευσιν» (βλ. περι αύτων τελευταίον Ε. Schmidt ε. α. 47 κέ.). Άλλα γενικως εις

το ζήτημα τού οικογενειακού δένδρου των Έκαταίων, δπως και εις το της αρχης

τού τεκτονικού αρχα'ίσμού, οί ίστορικοι της αρχαίας τέχνης δεν εχουν ακόμη

όμοφωνήσει.

Β'

Ό εν πίν. 2 δημοσιευόμενος κρατηρ εύρέθη εις την όδον Βείκου παρα την

συνοικίαν Μακρυγιάννη και κατετέθη εις το Έθν. Μουσείον ύπ' άριθ. 3625.

Δεν σώζεται όλόκληρος ό κρατήρ' λείπει το κάτωθεν τού καλυκοειδούς τμή

ματός του μέρος, δηλαδη ό πους ",αι το περίβλημα εντος τού όποίου επεκάθητο TCI

ανώτερον τμημα ώσαν βελανίδι (πρβλ. Hauser, Νenattisclte Reliefs σελ. 113 κέ.).

Έκ τού περιβλήματος τούτου εξεφύοντο και αί λαβαι τού κρατiΊρος, μη συνδεό

μεναι μετα τού κάλυκος επι τού όποίου δεν άφησαν κανεν Ιχνος. Ή εσωτερική

του επιφάνεια είναι άδρως μόνον ειργασμένη, τα δε χείλη του πολλαχως αποκε

κρουμένα. Αί βλάβαι έπεγένοντο ίσως κατα την δευτέραν χρησιν τού κρατηρος:

διότι νομίζω δτι αργότερον ό κρατηρ εχρησιμοποιήθη ώς «προστομιαίον» φρέα

τος, των όποίων άλλως το συνηθισμένον σχημα είναι διαφορετικον (η είναι καθο

λοκληρίαν κυλινδρικον Τι στενεύει πρΘς τα άνω)- τότε πιθανως εσκαλίσθησαν και
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αί έντομαΙ αί όποια ι ύπάρχουν ανα δύο - ανωτέρα καΙ κατωτέρα - συμμετρικώς

εις το εσωτερικον έκατέρας των αντιτιθεμένων παρειών του αγγείου (βάθους

0.015 μ., προς στερέωσιν ίσως «αΥέμης»

τινος), καθ(~)ς καΙ δύο άλλαι εξωτερικαι καΙ

συμμετρικαι επίσης, κατα την σύμφυσιν αδ

ταιτου κάλυκος προς το περίβλημα, φέρου

σαι ϊχνη μολυβδοχοήσεως και ;τοιηΟείσαι

δια την στερέωσιν επι του εδάφους. Το ση

μερινον ϋψος του κρατηρος είναι 0.76 μ., 11
ανω διάμετρός του (εσωτερικώς) 0.71 μ. καΙ

το πάχος των χειλέων 0.17 μ. περίπου. ΤΟ

μάρμαρον εΙναι πεντελικόν.

ΤΟ σχημα του κρατηρος είναι κωδω

νοειδές, εκεινο δηλαδη το όποιον ιδιαιτέ

ρως αγαπουν οί νεοαττικοΙ τεχνιται των

ύστέρων έλληνιστικών και' πρώτων ρωμα'ί

κών χρόνων (πρβλ. Jonr. οί Hel1. Stnd.

1925, 20, και τα εκει μνημονευόμενα παρα

δείγματα) 1. Με την χρονολογίαν αΙJτην συμ

βιβάζεται καΙ το στυλ του κoσμήματoς~!, το

όποιον περιθέει εξωτερικώς τα χείλη του

κρατηρος: ή κληματΙς αυτη εχει επιπεδικό

τητα καΙ γραμμικην ακρίβειαν προκαλούσας

την εντύπωσιν τορευτικών εργων (χαρακτη

ριστικον καΙ τουτο τών νεοαττικών, βλ.

Hauser, ε. α. 171 κέ.), χρoνoλoγικ~ς δε

ανήκει εις τους ολίγον προ της Ara Pacis

χρόνους. Διδακτικον συγκριτικονύλικόν, καΙ

δια τας όμοιότητας καΙ δια τας ανομοιότη-

τας, παρέχουν οί πίνακες του τριτόμου ερ- Εικων 3.

γου του Gusman, L'art decοι-atίf de R01lle

(π. χ. Ι ρl. 17, 55 ΙΙ 63 κλπ.). Περισσότερονόμοίαν δμως εύρίσκω trlv διακόσμη

σιν τεμαχίου κρατηρος της συλλογης Ban-acco υ.πεικονιζομένου εν Arcl1. Jahι-b.

ι Συνεχίζοντες 'ίσως 11 έπαναλαμ6ά\'οντες σχ,'ιματα παλαιοτέρων καλυκοειδών κραη'lρων του 40υ αltO,

\'ος, οπως οί βοιωτικοί καί οί της κάτω 'Ιταλίας j

2 Ευχαριστώ Οερμώς τον κ. Η. l\Ii\1)ins καί τον κ. C. \\'eickert δια πολλας σχετικσ.ς πλη(ωφορίας.
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ΕΙκών 4.

1917 σελ. 22 εΙκ. 2. Έδώ άνήκει ίσως καΙ ό περίφημος κρατηρ Medici (όster.

]ahΓ. 1913 σελ. 36 εΙκ. 19-20, F. Hauser: «α' αΙ π. Χ.») 1.

Άλλα την προσοχή'\' μας αζιωνει

βεβαίως όλόκληρον ή λοιπή, λιτη καΙ

πλήρης γοητείας, διακόσμησις το)ν πα

ρειών τού κρατήρος. ΈπΙ επιφανείας, ή

όποία δεν εχει εντελώς λειανθή άλλα φέ

ρει άκόμη πολλα ίχνη λίμας, καΙ εις το

μέρος το όποίον άπετέλει προφανώς την

κυρίαν Οψιν τού κρατήρος, παριστάνον

ται τρείς νεαραΙ κόραι εις συγκεκρατημέ

νην άλλ' εκδηλον χορευτικην κίνησιν, με

άρχα'ίστικην τεχνοτροπίαν. Το ταπεινον

αναγλυφικον εξαρμα είναι 0.01- 0.012 μ.

Ή πρώτη έξ άριστερών είκ. 3 φορεί

εσωτερικώς χιτώνα άχειρίδωτον, εξαιρό

μενον δια λεπτοτέρων πτυχών μεταξυ τών

ποδών, καΙ επ' αύτού πέπλον μετ' άπο

;ττύγματος εζωσμένον εξωτερικώς οχι πολi,

ύψηλα περΙ την όσφύν- κρατεί άνθος εις

την δεξιαν καΙ δη δια τού άντίχειρος καΙ

τού δείκτου, ενώ τα άλλα δάκτυλα είναι

τεταμένα προς ταεξω καΙ άνω κατα τον

γνωστον άρχα'ίστικον συμβατικον τρόπον.

Άκολουθεί χειροκρατουμένη ή δευτέρα

είκ. 4, φέρουσα καΙ αύτη εσωτερικώς

χιτώνα ψευδοχειρίδωτον καΙ επι τούτου

πέπλον πάλιν σχηματίζοντα άπόπτυγμα,

το δποίον δμως εδώ κρέμαται λοξώς άπο

τού δεξιού ωμου προς την άριστεραν μα

σχάλην καΙ σχηματίζει επι τού στήθους

μεν πολλας πτυχας ζΙκ - ζάκ, περΙ την μέ

σην δε τού σώματος καταλήγει εις δυνατας χελιδονοουράς σημειώνομεν εδα)

άπλώς την συνεστραμμένην κίνησίν της, είς την όποίαν άξίζει να επανέλθωμεν

• Χαρακτηριστική αφ' έτέρου 1'1 απόστασις rl όποία χωρίζει το κόσμημα τoiί κρατήρος μας απο τί,

,ϊμοιον αντικειμενικως της <σαρκοφάγου του Μ. 'Αλεξάνδρου.: Hamdy 8ey-Reillach, Necrop. ro)·. iι Sidon.

ρl. ΧΧ 5,3.
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δ τύ;το;

ν6:τωl)είξω δη η')

κατωτέρω

μένη κατα τρόπον

σχηματίζει επι του στήθους

λήλους πτυχας) ?tαι

αριστεράς τον πέπλον - κατα αντι··

στοιχον προς εκείνον με τον δποίον

ή πράnη το ανΟος, 'ΙΊτοι δΙCl του &vrizGLQoc
πάλιν και του δείκτου, ενο) τα δάκτυλα

είναι τεταμένα προς τα εξω και κάτω.

έχουν την αυηΊν κόμμωσι\' και φορουν

δημα' επίσηςrl κίνησις των

είναι δμοία: δ προΌεβλη μένος

σηκώνεται. όλιγώτερον παρα δ αλλος.

'Ως προς το θέμα: απο

χρόνου, απ() της αρχαϊκης τουλάχιστον έπο··

χrις, ή έλληνικΥI τέχνη έδη μιούργησε

λας τοιαύτας θε'ίκας «τριάδας" 11 καΙ μεγα

λύτερα παρατακτικα συμπλέγματα, χρησι

μοποιούμενα έκάστοτε με σι(χφορον

(Έρμης-Νύμφαι, παν-Νύμφαι,

"'Ωραι. Χάριτες κλπ.), με μικρας παραλλα

γ(ι.ς τού τύπου. Εις τον κρατηρα μας νo~

μίζω δτι εχομεν τας «λιπαροκρηδέμνους»

Χάριτας, το «χρύσεον Χαρίτων

ίοστεφάνων» \ αποολέπων είς τον αριθμόν

:ι;ων, είς το κλειστον σύνολόν των και εις

αναλόγους παραστάσεις (πρβλ. π. χ. κατω

τέρω εΙκ. 8).

'Αλλ' είναι δ τύπος ούτος των Χαρί

των-τον οποίΟΥ καΙ ό νεοαττικος τεχνί

της αντιγράφει, οπως θα φανη κα.τωτέρω,

εκ προτύπου του 40υ αιωνος π. Χ. (της

περιόδου ταύτης τα εργα τα αγαπούν ιδιαιτέρως οι "'''ΓΗ'Ι'Υ'Π'''';

ο{;τος πρωτότυποΙ' δημιούργημα 11 εμπνέεται

τελευταίον συμβαίνει.

1 Βλ. σχετικα εις Daren1berg - Saglio λ. Gl-atiae.
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Είναι πολ1) γνωσταν το αριστούργημα τγις αρχαΤστικης τέχνης τών αρχών

του 40U αιώνος (390 - 370 π. χ., κατα την πειστικην χρονολόγησιν του Κ

Schmidt), ή «βάσις τών τεσσάρων θεών» του Μουσείου της Άκροπόλεως

(Dickins, Catalogne Ι σελ. 141 αριθ. 610)' ι,διαιτέρως η 'Αθηνά τγις βάσεως,

θαυμα έντατικης συγκεντρώσεως του

ρυθμου τα)ν μελών και σοφης (Ηλό.

λεπταισθήτου διακοσμητικης α.ντιλή

ψεως, οχι μόνον επεολ11θη αμέσως εις

το σίιγχρονόν της περιβάλλον- υ.πό

δειξις η <Ήβη του αναγλύφου της 'Επι

δαύρου - αλλα και ύπηρξεν 11 πηγη

πλήθους συνεχους παραλλαγο)ν, καλών

Ι] και αδυνάτων, τών ύστερωτέρων

περιόδων της τέχνης, ΤΟ ζήτημα, μετό.

την Α. v. Νetoliczka (όster. JaΙ1Γ.

1914, 121 κε.), επραγματεύθη εξαίρετα

δ Eduard Schωίdt εις το θεμελιώ

δες εργον του Arcllalstische Knnst ίη

Griechenland 11, R0111, 1922 (σελ. 18

30). Της Άθηνάς ταύτης, εΙκ. 6, απη

χήσεις πισται YJ μεταπλάσεις ελαφραι

εϊναι αί μορφαι τού κρατηρος μας και

δΎι αί δύο τελευταΙαι.

Πράγματι πλην τών απαραιτή

των μικρών μεταΌολΟJν, δπως είναι ή

εγκατάλειψις της αιγίδος, τού κράνους

και τού δόρατος, αί διαφοραι απο της

Άθηνάς δεν είναι Ο'υσι(,(ιδεις. Έγκατε-

Εικ(1ν 6. λείφθη π. χ. εις την τελευταίαν μορφ11ν

του συμπλέγματος ή πρα τού δεξιού

ποδας της Άθηνάς υπάρχουσα κάθετος διπλη σειρα τών ζΙκ - ζακ πτυχών, διετη

ρήθη δμως εις την μεσαίαν' εΙς τΎ1ν Άθηνσ.ν αί μεταξ1', των ποδών πτυχαΙ του

πέπλου συνεχίζονται καΙ κατωτέρω επι του χιτώνος δι' αναδιπλώσεώς του, πράγμα

το όποιον επίσης δεν παρέλαβεν ό τεχνίτης των Χαρίτων - τΟ 'ίδιον πράγμα

δμως έκαμε και ό τεχνίτης της "Ηοης της βάσεως της 'Επιδαύρου (Schmidt ε. α.

πίν. XVI, 2), 11 όποία ασφαλώς δεν νοsιται ανΕυ της Άθηνάς επίσης, τα γεμάτο'\!

(lΠΟ εκφρασιν περίγραμμα του 6πισθίου ποδας της 'Αθηνάς καθως και τα ισχυ-
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ρον λύγισμα τού αγκώνος της έθυσιάσθησαν εις την ανάγκην τού ανασυρμού τού

πέπλου ύπο της μορψης μας. Αί διαφοραι δμως αύταί, δπως ίσως και αλλαι ανά

λογοι, εΙναι σχετικώς ασήμαντοι προ τών χαρακτηριστικών όμοιοτήτων (δια τας

κατωτέρω συγκρίσεις χρησιμοποιητέα, πλην τού προτύπου της Άκροπόλεως το

όποιον εΙναι απελπιστικώς βεβλαμμένον, και τα έν Ρώμη αντίγραφα της Vil1a

Albani, Schmidt ε. α. πίν. νπι 2 και ΙΧ 3, και τού Senatorenpalast, αύτόθι πίν.

νιπ ;) -- κατα το ύπόδειγμα αύτού τούτου ταυ SCJl111idt). Αί πτυχαι και ταυ

κάτω και τού ανω τμήματος τού πέπλου εΙναι όμοιόταται (πρβλ. π. χ. τας μεταξι,

τών ποδών πτυχας και την περι τους γλουτους διπλην χελιδονοουράν). Αί έπι τού

στήθους, ανω, λοξαι παράλληλοι πτυχαι τού αποπτύγματος διετηρήθησαν έπίσης

δμοιαι (βλ. το αντίγραφον Albani). Διετηρήθη έπίσης καταφανης έπι τού αριστε

ρού βραχίονος ή συρραφη τών δύο τεμαχίων τού χιτώνος και ή παρυφη τών

χειρίδων του, καθο)ς και ό τρόπος με τον όποιον συμμαζεύεται ή χειρις κάτωθεν

της μασχάλης ύπο τού αποπτύγματος (βλ. το αύτο αντίγραφον και πρβ. την Τύχην

της γλυπτοθήκη> τού Μονάχου Schmidt ε. α. πίν. ΙΧ 2 και σελ. 20 - 21).Ή ακρα

ρυθμικότης τού περιγράμματος τού προτύπου κατενοήθη και αύτή: ή χαρακτηρι

στικωτέρα λεπτομέρειά του, δηλ. το περίγραμμα της δεξιας κνήμης της Άθηνας,

το όποιον μακραν απο κάθε μικρολόγον ρεαλωμον και απο κάθε ύπερβολικην

σχηματοποίησιν εχει κάτι απο την «έλαστικότητα της λεπίδος σπαθιού» (SChl11idt),

απεδόθη δσον ητο δυνατον πιστά' ή αντίθεσις μεταξυ τού κόλπου, ό όποιος σχη

ματίζεται δπισθεν έκ της βαθείας οσφύος, και τού προσθίου πλαγίου περιγράμμα

τος τού στήθους έτηρήθη και αύτή' δια τον λόγον ακριβώς ~oύτoν το στηθος δεν

απεδόθη κατ' ορθην προοπτικην ρεαλιστικώς, δπως απ-6τει ή πλαγία δψις του,

αλλα ηκολούθησε πιστα την ελλQΥ,ον αρχα'ίκότητα τού προτύπου' έφυλάχθη ακόμη

και ή, σχετικη με τα προηγούμενα, λεπτομέρεια δτι αί πλεξίδες που πίπτουν έπι

τού δεξιού ωμου δεν ταράσσουν το περίγραμμά του, αλλα ταυτίζονται μετ' αύτού,

()πως ακριβώς και εις τα πιστότερα αντίγραφα τού αρχικού προτύπου.

Ή πρώτη έξ αριστερών Χάρις, μολονότι περισσότερον απομακρυνομένη,

ανήκει δμως και αϋτη κατα τελευταιον λόγον εις το αύτο βασικον πρότυπο'\"

ούσιαστικώς δεν διαφέρει π. χ. απο την Άθηναν έτέρου αναγλύφου της Vil1a

A1bani 981 (Schmidt ε. α. πίν. ΧΙΙΙ), ή δε ανάλογος μορφη τού αναγλύφου της

συλλογης Ban-acco (Schmidt πίν. χνι 3) είναι περαιτέρω έξέλιξις της ιδικης μας,

δπως θα ίδωμεν κατωτέρω, όπότε θα όμιλήσωμεν και περι τού ζωσίματός της

(πρβλ. Schmidt ε. α. σελ. 27 περι της όμοίας μορφης τού έν πίν. ΧΙΙ 1 αναγλύφου).

<Όταν βλέπωμεν τοιαύτας όμοιότητας μεταξυ της προτύπου Άθηνας της

βάσεως της 'Ακροπόλεως και τών μορφών του κρατηρος μας, φυσικον είναι να

περιμένωμεν δτι θα έπεκτείνωνται αΏται και εις τας κεφαλάς αφήσαμεν το ζήτημα
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τούτο τελευταίον, διότι δεδομένης της φθοράς τού προτύπου κατα τα απο της

όσφύος και άνω μέρη το πράγμα εχει σπουδαιότητα μεγ~λυτέραν. Ό .Schmidt

(σελ. 20) δια να συμπληρώση και κατα το σημείον τούτο την έντύπωσιν τού συνό

λου της Άθηνάς της Άκροπόλεως χρησιμοποιεί κυρίως μεν το ανωτέρω μνημο

νευθεν ανάγλυφον της Villa Alballi 991 (πίν. νιιι 2), έπικουρικώς δε και την

κεφαλην τού έν Moνάχ~ αρχα"ίσr.ικoύ αγάλματος της Τύχης (πίν. ΙΧ 2. Furt

wangler, 100 Tafelll d. Glyptothek ΖΙΙ Mίillchell, 10. Bulle, Archaist. Griech.

Rtllldplastik πίν. 7, 50). Ή έπανάληψις τών καθολοκληρίαν όρθών συλλογισμών

του είναι περιττή' καταδεικτέαι μόνον αί όμοιότητες τών κεφαλών τού κρατηρος.

μας και τών έμμέσων έκείνων έκπροσώπων της κεφαλης τού προτύπου: το α1JΤΟ

μακρουλον κρανίον και ή αυτη έπιτήδευσις αρχα'ίκότητος δια λοξης τοποθετήσεως

τών όφθαλμών 1 και τού στόματος και απομιμήσεως τού «αρχα'ίκού μειδιάματος»'

ή κόμμωσις είναι έπίσης ή ίδία, τόσον ή τού κρανίου όσον και ή έπι τού μετώ

που, ή όποία καταπίπτουσα προ τού ωτος το ύπερπηδq. επειτα και το αφήνει έλεύ

θερον και ή οποία ζωντανεύεται διττώς: δια τών πλαστικών κυματισμών της όλης

μάζης και δια τών έγχαράκτων κυματιστών έπίσης έπι μέρους βοστρύχων (Schmidt).

Έντελώς όμοιαι είναι. και αί περιεστραμμέναι πλεξίδες τών ώμων' ακόμη και το

διάδημα έπανευρίσκεται εις την Τύχην τού Μονάχου. ουσιώδης διαφΟQα ύπάρχει.

~ία μόνον, ή έξης: εις τας κεφαλας τού κρατηρος ή ρις και το πηγούνι είναι

περισσότερον μυτερα και γενικώς τα χάρακτηριστικα έδώ εΙναι περισσότερον γω

νιώδη - ένώ τα χαρακτηριστικα της Άθηνάς Alballi και της Τύχης τού Μονά

χου, άνκαι όμοια κατα βάσιν, εΙναι περισσότερον παχέα και στρογγυλά, εις εκφρα

σιν δε περισσότερον γλυκερά, πράγμα το όποίον δεν κάμνει ίκανοποιητικην έντύ

πωσιν. Έν τοιαύτη περιπτώσει όμως νομίζω ότι φρονιμώτερον είναι να αποδοθfl

Υι παραποίησις αυτη εις τον αντιγραφέα και να προτιμηθfl δια την συμπλήρωσιν

τού προτύπου τύπος κεφαλης περισσότερον όμοιος με τον τών κεφαλών τού κρα

τηρος. Ένισχύεται δε ίσως ή γνώμη αυτη και έκ τού γεγονότος ότι με τον τύπον

αυτον συμφωνούν άλλα τινα, κατώτερα όμως γενικώς, αντίγραφα της Άθηνάς της

Άκροπόλεως (π. χ. ή Άθηνά τού έν Δήλφ αρχα'ίστικού αναγλύφου B.C.H. 1895

σελ. 478. Schmidt ε. α. σελ. 23 σημ. 1) 2.

ι Και είς το ανάγλυφον τού κρατηρος μας όπως και εις το αντίγραφον AI1Jani το άνω βλέφαρον δεν

ύπερτέμνει το κάτω (Schmidt σελ. 25).

• Έκφράζω έδώ μετ' έπιφυλά~εων μίαν ύπόθεσιν δια την αρχα·ίκην καταγωγην τού τύπου τών κεφα

λών τούτων. τα αρχα'ίκά των στοιχεία, όπως και τα μη τοιαύτα, απαριθμεί ό Schmidt σελ. 20. Νομίζω ότι

απαντα (πλην της μαλακότητος της μάζης της'κόμης, στοιχείου τού 40υ αιώνος) έπανευρίσκονται είς την

Άθηνάν τού έν ΤΙΡ Μουσείφ της 'Ακροπόλεως (αριθ. 581) γνωστού, πολύ περιέργου, αναθηματικού αναγλύ

φου της Άθηνάς ώς θεάς τού τοκετού (Άρχ. Έφημ. 1886 πίν. 9. Dickins, Catalogne κλπ. σελ. 18 κέ. PCuh\

έν Α. Μ. 1923 σελ. 132 κΙ Κ. Lehmann - Hart\eben έν Archiv f. Relig. 1926 σελ. 19 κέ.). Ήδη ό Hauser.
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< 'θ'η συν' εσιςετσι:

απλα)ς Γην η πρωτος δ νεoατ~

εΙς σύνολον; διόη :ttal α[ δύο μέθοδοι τΟ'υς

δυνατότητα. 'η παραηlρη~

αι,στηρως ένιαϊον δικαωλΟΎεϊ περωσότε-

προσέξωμεν περ τον ρυθμον της

e λ- "'i- - 'i:' ,- ρ
προυο! ης οεςιου ποοος της πρω,·

, , , δ' 'δ ' > ')
με το προσετι ε και L iSf~a-

επειτα ζωηρότερον ύπο της

τοϋτο εΙναι πληρες σημα

επανάληψ ις, &λλc( καΙ παρέχεται

;>tal ταυτοχρόνου μεταΌιοάσεως της χ,ινή-
e e: -- Ι' 5, CA ρ '1
ο οποιος στρεφεται ΟΧΙ ο Ο%Λ,ηρος

έμπρος καΙ ετσι λεπτον συνεχη

(τού ποδος) καΙ της ακολουθΟ'ύσης (της
," :; Ρ> ...... " '\ '). Ρ' 5-

στρεφομενη εντεΛως προς τα ;πΛαγια ανα-

μεταδίδει' δεν εΙναι δμως αιn;η δ μόνος cnJV-
f'. V' "" '" λ ρ. ";"

πρωτην Λαριτα και προς niv τεl ευταιαν ειναι

'π;ης πρώτης χαΙ της μεσαίας σύνδεσμος εΙναι ή

είνω

οίας:

δεσμοςΊ '11 μετάβασις ,-cαl

τριπλη

ΤΕρα Ι, :::iι;l1l'nldιt.g. οΙ σελ. 21, 66 - 67 Χ.

άρχα:ίσ~tός ,;oi:ί 4011 αΙδJvος τελευταιίανυπερεκλεπτυσμένην

JtςIoJCci.IJ"CCOV :Hausf.::l· ε. &. 169 ~tS.), ενεννΎιti1η τελευταιον δι,,;αία αντίδρασις,

πάρα )'ωλυ παλοnό-

Ν"υ~ιtt. Re1.

στον

παραΤ''1![:Jη,[jSL στ, "ο ταυτο παν μας 1jtO τοϋδε γνω-

gU('Iλ(j,u της αρχσ:ικης τέχνης (gezlert archaisch). Τελευ-

ταίον δ Pfhu.1, ε. ΟΙ σελ. d.vrxyI,1)<P01J, ταποθετων αυτσ εΙ,ς Τ1I'\1 επο

·~ω\! πει;ισΙi{W'V ποΛ:εμ<:σν, ενω δ Κ. Lehlnaun το το 500 π. Χ. K,Kr(!.

14

και ίσως ;.ιCl.Ι Oϊtως το περι 01'ί πρό:.:ειταί

περαιτέρω, δπως το ύπο του Scbrnidt δημοσιευθεν ανάγλυφον των δι;)δε~ω,

nenl'-lniίler κλπ, Taf. 6ΌΟ' ευρίσκεται

Αιτ118.ίε. ιiIiech, RundIJlastil::; 3 σημ. 1). 'Εν

~':εφαλας αι;;'χσ:ι:στι')(όl;;

ΑΡΧΑ,]ΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙOl'Ι 1926
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Εικων 7α.

δεξια χειρ αύτης, ή δυνατη προς τα εμπρος κίνησις της χελιδονοουρας και ό προ

βεβλημένος άριστερος πους - μεταξυ της μεσαίας και της τελευταίας εχομεν άντι

στοίχως την προς τα οπίσω στροφην της κεφαλης της, την άριστεράντης χείρα

και τον δεξιόν της οπίσθιον πόδα. Ί-Ι τελευταία μορφη τέλος κλείει την σύνθεσιν

με κίνησιν άντίστοιχον ά.Η' άντίστρο

φον προς την της πρόΗης: κλίνει ελα

φρα προς τα οπίσω και άνασ{,ρει τον

πέπλον καθ' ον τρόπον εκείνη κρατεί

το ανθος.

'Έχομεν λοιπον ενασύνολον

ά.πολύτως κλειστόν, θαυμαστης ένι

αίας ρυθμικότητος, δπου δλαι αί λε

πτομέρειαι είναι διηρθρωμέναι τόσον

σοφα άλλα και με τόσην ζωντανην

και λεπτην διακοσμητικην αίσθησιν

ωστε ή εσωτερική των άναγκαιότης

να μας επιβάλλεται άσυζήτητα. Μό

νον ίσως οί άδιορθώτως προσκεκολ

λημένοι εις νατουραλιστικας προκα

ταλήψεις θα ώμίλουν εδώ περι άφυ

σικότητος της στάσεως κλπ. Τοιαύτη

δμως σύνθεσις δεν ήμπορεί να είναι

δημιούργημα εκλεκτικού τεχνίτου,

παρατάσσοντος συνήθως disjecta 111e

111bι-a αλλων πρωτοτύπων συνθέσεων.

Ύπάρχει αλλωστε εύτυχώς και ή δυ

νατότης της βασάνου. Ή σύνθεσις,

της όποίας άντίγραφον πιστον εχομεν

επι τού κρατηρος, ύπηρξε με την σει

ράν της 'και αύτη πηγη αλλων παραλ_

λαγα)ν, δπου βλέπομεν καθαρα την άπόστασιν που τας χωρίζει άπο το άρχικον

πρότυπον. Εις το άνάγλυφον της συλλογης BalTacco 176 (Schmidt πίν. XVI, 3)

έπανευρίσκομεν το σύμπλεγμά μας, την φοραν αύτην ώς μέλος ένος εκλεκτικού

πράγματι συνόλου' κατα τα αλλα δμοίαι σχεδΟν εντελώς αί μορφαί, διαφέρουν

κατα το δτι ή μεσαία στρέφει μεν την κεφαλην προς τα οπίσω προβάλλει δμως

οχι τον άριστερον πόδα άλλα τον δεξιόν, δπως και αί δύο αλλαι σύντροφοί της

όμοίας τας επανευρίσκομεν και έπι άναγλύφου του Λούβρου εχ Θηβών (Schmidt
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Εικω" 7β,

πίν. χνιι, 2), μόνον ΟΤΙ εκεί κινουνται προς τα δεξια δλαι. Και εις τας δύο περι

πτώσεις ό αντιγραφε,υς δεν εννόησε τίποτε άπο τον ρυθμόν, τας λεJtτότητας καΙ

την εσωτερικην αναγκαιότητα της προτύπου συνθέσεως διότι ή άπλη στροφη της

κεφαλης προς τα οπίσω εΙναι εντελώς αδικαιολόγητος δταν δεν συμπληρώνει ώς

αναγκαίοΙ' μέλος την δλην κίνησιν

του σώματος εκτος τούτου ό κατα

σκευαστης τών αναγλύφων αυτών

παρουσίασε τας μορφας δλας κατε

νώπιον καΙ τας εστέρησεν ετσι απο

κύ.θε βάθος, το οποιον προφανώς

υπηρχεν εις την αρχικην σύνθεσιν,

'Ομοίως δεν εννόησε το πραγμα καΙ

ό διακοσμ'lσας τον κρατηρα του

Pa] azzo del COl1servatori τον δη μο

σιευθέντα εις τΙ) Bnllettino COlllll

nale νπι (1880) πίν. νι -νπι
(;τρΟλ. καΙ Reinach Rep. d. Re1.

ΠΙ 1. St. Jones T1le Scnlptn

Γes ΟΙ the Pa1. d. COJ1SeIv. σελ. 39

και 15, 1, δ όποιος τον τοποθετεί

τον πρώτον αιώνα μ, χ.), Χρη

σιμοποιεϊ: και αυτος τας τρείς Χά

ριτας (εΙκ. 7 αβ) όJς παραπλήρωμα

dλλης παραστάσεως και αντ~ρά

φει μεν την σύνθεσίν μας πιστα σΖ,ε

ηκώς κατα τα αλλα, δεν εννοεϊ: σμως

ουτε αυτος τον ρυθμον της κινιΊ

OEdJ; των: 11 μεσαία του Χάρις προ

βάλλει τον (χριστερον πόδα, σπως

καΙ ει.ς τον κρατηρα μας, στρέφει

σμως κα!. ΤI\" κεφαλΥιν πρι)ς τα άριστερά. Και γενικώς δε ή ποιότης τού 6.ναγλύ

φου τούτου δείχνει πολυ μέτριοΙ' τεχνίτην, εν συγκρίσει μάλιστα προς τι)ν τού

'Αθηνα'ίκου κρατηρας, Άπλοποιουν λοιπον οί εκλεκτικο!. αυτοι την άρχικΎ]ν σύν

θεσιν, όποίαν την βλέπομεν εις τον ιδικόν μας κρατηρα, επειδΎ] 11 δυναμικότης

Ηον δεν φθάνει μέχρι της κατανοrjσεώς της.

Έξ αφορμής τού αναγλύφου Banacco δ Schmidt (ε. ά. σελ. 36 - 37), άκρι

Gώς εκ του γεγονότος δτι ή αρχα'ίστικΎ] τριας παρουσιάζεται άμέσως δίπλα εις
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μορφας εντελώς ελευθέρας τέχνης, συμπεραίνει σωστα οτι το σύμπλεγμά μας

παρελγιφθη ώς ετοιμος τύπος δεν αναφέρει καθόλου την παραλλαγην τού Palazzo

dei COllServatori και φυσικα δεν ηδύνατο να εχιι ύπ' Οψει του τον τύπον τού νέου

κρατηρος τού Έθνικού Μουσείου. Δια τούτο δεν έρευν~ τον τύπον τού αναγλύ

φου Banacco ώς προς το πρότυπόν του, αυτο δε τούτο το ανάγλυφον χρονολογεί

εις πρώ'ίμον έλληνιστικην έποχην (300 π. Χ. ένωρίτερον),αποβλέπων εις την κεφα

λην τού εκεί ύπάρχοντος Έρμού και εις τας αναλογίας τού σώματος τών Νυμ

φών (κνημαι μακρουλαί, άνω κορμος βραχύς, ζώσιμον ύψηλόν). 'Ήδη νομίζω δτι

ταύτα εχουν ανάγκην κάποιας διορθώσεως. Είναι τώρα πλέον φανερον δτι το

ανάγλυφον Barracco είναι νεωτέρα αλλα άπλοποιημένη και χειροτερευμένη εκδο-

Εικων 8.

σις τού προτύπου, του οποίου πιστον αντίγραφον μας δίδει τώρα πρώτην φοραν

ό κρατηρ τού Έθνικού Μουσείου. Καταλαμβάνει δε ή πρότυπος αύτη σύνθεσις

αξίαν θέσιν πλησίον μιας άλλης ώραιοτάτης,καΙ πλουσιωτέρας βεβαίως, της όποίας

την <ί.νασύστασιν και τrιν κατανόησιν χρεωστούμεν πάλιν εις τον Ed. Schmidt:

είναι το σύμπλεγμα τού Διονύσου μετα τών Ώρών (αυτ. σελ. 26 κέ. πίν. χνιιι

1+2), ένταύθα είκ. 8 (=Schmidt εΙκ. σελ. 92). 'Όχι μόνον λεπτομερειακαΙ

όμοιότητες συνδέουν τας δύο συνθέσεις (πρβλ. π. χ. την μεσαίαν Χάριτα με Τ11ν

προτελευταίαν 'Ώραν, την τού φθινοπώρου' έπίσης το επι τών άκρων δακτύλων

ταυ ποδος βάδισμα καΙ το επιτηδευμένον τέντωμα των δακτύλων της χειρος

κ. α. τ} αλλα προπάντων τας διαπνέει το αυτο πνεύμα καΙ ό αυτος ρυθμος της

αυξούσης εντάσεως της κινήσεως. Τούτο εχων ύπ' ίίψει ό Scl1111idt, καθως καΙ τας

«λυσιππείους». αναλογίας τών σωμάτων, χρονολογεί το σύμπλεγμα τού Διονύσου

καΙ τώνΏρών περΙ το 300 π. Χ. καΙ το τοποθετεί πολυ σωστα εις λυσίππειον
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περιβάλλον. συνθέσεως ταύτης αδελφον εργΟΥ - καΙ χρονικώς και στυλιστι

κ{))ς -~ θεωρ[ο το πρότυπον τού συμπλέγματος του κρατηρος μας. Άβιάστως εξη

γείται ετσι και το ζό)(ιιμον της πρώτης Χάριτος: είναι τι) πραγματικον ύψηλον

ζι))σιμο" τοί) 4'Η' αι{l)νος (πρβλ. Roden\'lJaldt εν Rolll. Μίιι 191 ~) σελ. 65 κε.), Όχι

δμως ακόμη τα υστερώτερον :;τ;ου βλέπομεν π. χ. εις τα ανάγλυφα Schmidt πίν.

ΧIΙ, 1 και XVI, 3.-Έκερδίσαμεν λοιπον ετσι ακόμη ενα αρχα'ίστικον τύπον τού

40υ αιαινος π. χ, αντάξιον ταJΊιIIδη γνωστων, πηγτιν δε και αυτον άλλων ποικιλιών.

Ή σημασία δμως τού κρατηρος μας δεν περιορίζεται μόνον εις το δτι μας

δίδει αδιάφθορον το πρότυπον τουτο. ΑΙ1τος καθ' εαυτόν, ώς νεοαττικον εργον,

είναι πρώτης τάξεως. "Αν μάλιστα συλλογισθοηιεν ττ]ν μεγάλην σπανιότητα εύρη

μάτων νεοαττικαιν εν 'Αθήναις ή σπουδαιότης του γίνεται ακόμη μεγαλυτέρα. Ή

σπανιότης αυτη τόσον είχεν εκπλΎlξει τι)ν Hauser α)στε μετα μεγάλης δυσκολίας

επεισε τον εαυτόν του να. παραδεχθη τας ,Αθiινας ώς κέντρον των νεοαττικωγ το

εδέχθη εν τούτοις αργότερον (βλ. OsteIT. Jalnesl1. 1913 σελ. 53 κΙ) και δι' άλλους

λ6γους και διότι ό εν 'Αθήναις εύρεθεις νεοαττικος κρατηρ τού Finlay ('Εθνικού

Μουσείου αριθ. 127. PaIJaspil"idi Gnide σελ. 48), ήμίεργος ων, δύσκολον Ίμο να

εισαχθίi ώς τοιουτος εις 'Αθήνας άλλοθεν. Πλην τούτου, ό Hanser γνωρίζει εξ

'Αθηνών μόνον μικρον τεμάχιον κρατrιρος με μαινάδα εύρεθεν κατα τας Γερμα

νικας ανασκαφας της Δ κλιτύος της 'Ακροπόλεως (Α-Μ. 1896, 283) 1. Εις ταυτα

προσετέθη, αναγνωρισθεν υπο της Α. v. Ν etoliczl{a, διπλουν αρχα'ίστικον ανά

γλυφον εύρισκόμενον εν τφ Μουσείιρ της 'Ακροπόλεως (OsteIT. Jahresh. 1914,

121 κ1\. Walter, Re1iefs i1l1 kl. AkΓOpo1iSJ1111S. αριθ. 310). Δύνανται δε να προστε

θουν ακόμη και τα ανάγλυφα αριθ. 2;")9 - 260 του Έθν. Μουσείου (Stais σελ. 67.

Papaspiridi σελ. 82). τα ανωτέρω είναι σχεδον παν δ,τι νεοαττικον εχομεν εξ

Άθηναnι . ουδενος ή ποιότης είναι καλυτέρα του μετρίου. Είναι επομένως ευνόη

τον πόσον ευεργετικώς συμπληρώνει ΤΙ1ν σειραν το νέον απόκτημα του Έθνικού

Μουσείου, το όποίον ταυτοχρόνως αποτελεί και εν ακόμη ισχυρον επιχείρημα του

πόσον τοιαυτα εργα 'IΊμπορουν ποΑυ καλα να εύρίσκωνται εν 'Αθήναις εις το

σ:τίτι των (βλ. Ίjδη και Lippold KopieJ1 σελ. 59 κε.).

Μίαν ακόμη τελευταίαν παρατήρησιν δια την εσωτερικην σχέσιν του τεχνί

του τού κρατηρος μας με τον αρχα'ίσμόν. Πολυ συχνα οί νεοαττικοι μετεχειρίσθη

σαν αρχα'ίστικας μορφας πλησίον αλλων εντελώς ελευθέρων, παραπληρωματικώς.

'Ακριβώς δέ, λέγει ό Hauser (Νenatt. Rel. 178), ή ενσυνείδητος αυΤ11 ανάμιξις

τών στύλ, τα όποία και οί τεχνίται και το κοινον βεβαίως υσθάνοντο ώς διάφορα,

ι Ή Ιστορία του τεμαχίου τούωυ ειναι αρκετυ, περίεργος: "οπως εξάγεται εκ τών Bil1edtavler της

γλυπτοθήκης Ν)' - CarlslJerg !J, 125, το τεμάχιον τούτο εταξίδευσε παρ&. πάν δίκαιον (nnbefugtermassen) είς

Κοπεγχάγην", παρατηρεϊ ό HaHser ii, α, σελ, Γ14 σημ, 38,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



110 χ, [. Καρούζου

συνδέοντές τα μάλιστα με γνωστα όνόματα καλλιτεχνών, ητο ό λόγος του αρχα'ί

σμου τών νεοαττικών. Όπωσδήποτε το άποτέλεσμα σπανιώτατα ειναι ίκανοποιη

τικόν. Εις την περίπτωσιν του κρατηρος μας πρέπει να καταλογισθΏ απολύτως

εις το ενεργητικον του τεχνίτου του το δτι δεν παρεσ{,ρΟη εις τοιουτον ανακά

τωμα άλλα περιωρίσθη εις την λιτην άρχα'ίστικrjν διακόσμησιν. Δείχνει με τουτο,

νομίζω, δτι με την άρχα'ίστικην τέχνην ειχε κάποιαν στενωτέραν έσωτερικγιν σχέ

σιν, κάποιαν άμεσον αίσθησιν της ιδικης της αξίας καΙ της εξαιρέτου διακοσμητι

κης της σημασίας. Άλλα το ζήτημα τουτο θα μας εφερε πολυ μακρυά, εις το άλυ

τον δηλαδη άκόμη πρόβλημα τών πηγών του άρχa:ίσμου, αί όποϊαι δεν ειναι

μόνον της άτομικης άλλα προπάντων της κοινωνικης ψυχολογίας ύπόθεσις. 'Ήδη

έξεχωρίσθησαν πολυ σωστά, νομίζω, ό μέχρι και του Άλκαμένους αρχα'ίσμος άπο

τον του 40υ αιώνος (Schrnidt ε. ά. σελ. 55 κέ.) - και τουτο άντιθέτως προς τον

Bulle (ε. α. σελ. 3 και σποράδην πολλαχου), ό όποϊος ύποστηρίζει τΎιν αδιάσπα

στον, άπο του τέλους της σ.ρχα'ίκης εποχης, συνέχειαν του αρχα'ίστικου ρεύματος,

ύπάρχοντος παραλλήλως προς τα άλλα τα αληθώς σύγχρονα. ΊΙσαν άραγε καΙ

δια τους νεοαττικους δλους τα άρχα"ίστικα εργα εν εκ τών πολλών προς άντιγρα

φην θεμάτων και τίποτε περισσότερον; Ή ερευνα δμως εύρίσκεται ακόμη εις τα

πρώτα της βήματα' και άλλως το ζήτημα δεν ειναι του παρόντος, πολυ μετριωτέ

ρων άξιώσεων, άρθρου.

Χ. Ι. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕίΟΥ

ΠΙΝΑΞ 2

Ώς τόπος ευρεσεως της όJραίας στήλης τοϋ πίνακος φέρονται εις το

εύρετήριον του Έθνικού Μουσείου αί Άθηναι καΙ ειδικώς ή όδΟς Δεληγεώργη,

παρα τον 'Άγ. Κωνσταντίνον. Προέρ

χεται έπομένως εκ τάφου δστις εύρί

σκετο εξω τών Θεμιστοκλείων τειχών

της πόλεως καΙ σχι μακραν της πύλης

τμις νομίζεται ώς ή Θριασία ΤΟ σω

ζόμενον ϋψος της είναι 1 μ., το πλάτος

0,56, το πάχος 0,23, πολυ μεγαλύτε

ρον σχετικώς προς το πλάτος αφ' δσον

μας εχουν συνειθίσει αί ΆττικαΙ στη

λαι. Εις την πλαγίαν δψιν της εικό

νος 1 γίνεται φανερώτερον το ασύνη

θες τούτο πάχος.

ΤΟ κάτω μέρος της στήλης, απο

τών ποδών τών μορφών ελλείπει,

όμοίως δε και το επίκρανον, το όποίον

ασφαλώς πρέπει να ύπηρχεν ανω. Διότι

εις την κορυφην της στήλης καΙ εις

απόστασιν 0,11 απο τών ακρων αυτΥlς

σώζονται δύο οπαΙ ή μία τών όποίων

είναι πλήρης μολύβδου, χρησιμεύον

τος προφανώς προς σύνδεσιν τοϋ κυ

ρίου σά)ματος της στήλης με το επί

κρανον (σχέδιον εΙκ. 2). 'Η μία τών

οπών δεν εχει ουδεν 'ίχνος μολύβδου,

επειδη δε δεν φέρει, οπως καΙ ή αλλη,

το μικρον αυλάκι το χρησιμεϋον προς

χύσιμον τοϋ μολύβδου, είναι πιθανώ-

τατον οτι ή σύνδεσις τού επικράνου Εικων 1.

με την στήλην εγινε μόνον εις το εν

σημείον δια τοίΊ μολύβδου, εις δε το αλλο δι' άπλης ενθέσεως επι της οπης.

Σαφη ιχνη της δια της οδοντωτης σμίλης επεξεργασίας τοϋ μαρμάρου δια-
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βέβαιον' δεν τ'ης τοποθετrμJΕο)ς της επιγραφης

τον καλλιτέχνην, την εΠΙ~'Gρατουσαν συνήθειαν, vfl.. αφίση

πo~3y μέρος 'Ό φαίνεται μάλλον αισθητικός. "'Αν το επίκρανον ινω-

λΟ1Jθει α,μ,έσως ανω των μορφο)ν χαΙ άφίνετο μόνον μέρος δια την χάρα~

ξιν των επιγραφών η στήλη, αΙτί.ας τού υπερβολυ1:αίi θα [fxaVE πολυ

απο την ραδ ,ωι. Oct εφαίνετο κάπως
~ ~--------A

Ι :ι,οντόχονδρη. Βεβαιώνουν τούτο, (Οιλωστε, ii:ai.

J αλλαι--όλίγαι -επιτύ ιαι

1 τας Οποίας μιεταξ'υ καΙ επικράνΟ'υ
ι

,..--.---') r λα6ει πολυ

τεΤ η τοποθέτησις επιγραφης. Καρύ-

στου προερχομένη σΤ11λη Πρίίt:ο)νος

730), εργον πιθανάnατα 'Αθηναίου γλύ:πτου του τέλους του

αΙώνος είναι. εν πρόχειρον :παράδειγμα. "Αν το δνομα ΤΩ'υ νεκρού ~'Ντi:'νι:,!
-. '\ <:"",,\ ...,. 5' Ρ "ς

χωτον χωρον, το μεταt;υ της έπικρανου εΙναι

τL'κως ύψηλον δεν εξηγείται καθόλου υπαρξιν της επιγραφης.

ΓΙιθανον λΟΙΠ(Υν φαίνεται Οτι. καΙ IΤί'ήλην τοίί 2 δ γλύπτης

κυρίως δια να δ(JJση καποιον ,~<&έρα» εις σί.~νoλoν παρενέβαλε το κενον ΤΟ'l'ΠΟ

τ Δεν σ'ονεχίζεται δμαλως ανωθεν μορφ(:;:Υν, &λλα ,προεξέχει ελαφρο)ς

του άλλου σώματος τΥlς στήλης, ύποβασταζόμενον, τρόπον τινα, ύπσ τό}ν μορφfJ}ν,

α'[τινες &ποκτουν ουτω καΙ τεκτονικόν τινα χαρακτήρα. Στερεϊ:-ι:αί, αλλωστε, η

στήλη πλαγίων παραστάδων και' αλλου τινος πλαισίου.

ΤΟ τελευταίον ανιο σημεϊον της στήλης αποτελείται απο το κυμάτων τι)

περιθέον καΙ τας τρείς πλευρας ττις στήλης. ία παρα60λΥl με πλείστας αλλας

συγχρόνους στήλας πείθει δτι, οταν το επίκρανον εχει σχΎΊμα αετ&ιματος, δεν

υπάρχει το κυμάτιον, ιiλλα μεταξυ του αεΤίΙJματος καΙ της στήλης σχηματίζεται

γωνία (βλ λ. χ. σττΊλην θεανους καΙ Κτησίλεω, Gnide dn l\ιIusee Νatlonal σελ.

138, εΙκ. 22 'η τας στήλας Conze CXVIII, XLV). "Αν θελήσωμεν να περιορισθώ

μεν μόνον εΙς τα Άττικ.α επιτύμ6 μνημεΤα τα σύγχρονα 1;j δλίγον απέχοντα της

αναλογίαν ως προς τοϋτο εύρίσκομεν ει,ς το επιστέγασμα μνημείου του

μεικου τού 395 π. Χο το όλίγον νειοτερον τΊις στcrιλης μας, οπου είναι χαραγ-

μεταξι! αλλων καΙ το του Δεξίλεω (ΑιΙ1. IVEtt. 1880, σελ 1681 Conze

115 'ΆνωΘεν του κυματίου είναι ανθέμια δχι αέτωμα.
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Στήλη τού Έθνικού Μουσείου 113

Με το (lνθέμιον ο'μως πλησιάζομεν προς τας Ίωνικας και Ίωνιζούσας στή

λα;, αφου εΙναι γνωστον δτι, κα,τα το Β' ημισυ τουλάχιστον του Ε' αω)νος,

μόνον εις τα; εκτος της Άττικης χώρας και ειδικώς εις τας Ίωνικας η εκείνας

μέχρι τών όποίων εφθασεν ή ΊωνικΥι επίδρασις (Θεσσαλίαν, Βοιωτίαν) έξαιρετι

κώς δε σπανίως εις τας Άττικας απαντουν στηλαι με ανθέμιον' δπως δε θα ϊδω

μεν κατωτέρω, δεν εΙναι μόνον το ανθέμιον που {ιποχρεώνει εις την εν μέρει

τοποθέτησιν της στήλης τοί, πίνακος μακραν της Άττικης σχολης.

ΤΟ μεγαλύτερον μέρος της στήλης κατέχει Ύι παράστασις:' δύο άνδρες, εΙς

εφηβος και ό άλλος πωγωνοφόρος υ.νταλάσσουν την χειρονομίαν την γνωστην με

το όνομα «δεξίωσις». Φορουν ό πρώτος ίμάτιον αποκαλύπτον τΥlν δεξιαν ωμο

πλάτην και φθάνον μέχρι τών γονάτων, ό άλλος Ιμάτιον μακρύτερον το όποίον,

ανασυρόμενον ελαφρώς επι της οσφύος και αφϊνον ανοικτον το στηθος, ανέρ

χεται εξωθεν της δεξιάς χειρος προς τον τράχηλον καΙ.πίπτει πρ()ς το άλλο σώμα,

συγκρατούμενον ύπο του αριστερου βραχίονος και (lνοιγόμενον ελαφρώς προς τα

πλάγια. Δεν είναι πολυ διαφορετικος δ τρόπος με τον όποίον φορεί. ό εφηβος το

ίμάτιον' ή μόνη παραλλαγη εΙναι δτι τουτο καλύπτει 'ολιγώτερον μέρος του σώμα

τός του και πίπτει αριστερα ολίγον εσωτερικώτερον προς το στηθος, προφανώς

δια να παρασταθη πλουσιώτερον. "Αν εσύρετο ολίγον προς το βάθος, ή έντύπωσίς

του θα ητο πολυ (Ι.σθενεστέρα.

<Η έξωτερικη γραμμη του ιματίου του έφήβου, απο του τραχήλου και της

ράχεως είναι παράλληλος και τονωτικη του περιγράμματος του άριστερου βρα

χίονος. Το κενον το απο τών γονάτων του αρχόμενον καλύπτει κύων, παρασταθεις

αρκετα ατελώς και με εσφαλμένην τΥlν προοπτικην του οπισθίου μέρους του

σώματος. Είναι ο{;τος το αναγκαίον αντίρροπον του μέχρι τών άστραγάλων φθά

νοντος ίματίου του ώρίμου ανδρος και έτοποθετήθη Τνα πληρώσll το κενον το

όποίον θα εσχηματίζετο μεταξυ τών γονάτων καΙ αστραγάλων του εφήβου.

<Η άνάγκη αϋτη της συμμετρικης παραστάσεως είναι αισθητη και. εις τας

έλαχίστας λεπτομερείας εις τον γλύπτη", της στήλης. Αί μορφαΙ άπέχουν σχεδον

όμοίως απο τα άκρα της στήλης μεταξυ τών κεφαλών και τών συμπλεκομένων

χειρών των σχηματίζεται τρίγωνον, το στηθος και εις τους δύο παρεστάθη κατα

τα 3/4 και ό κύων, συμπληρώνον το κενον το απο τών γονάτων του εφήβου με

την κεφαλην έγγίζουσαν το άκρον του ιματίου εξομοιώνει ακόμη περισσότερον

συμμετρικώς ταςδύο μορφάς. Λαμπράς επινοητικότητος είναι οί συμμετρικοl χια

σμοι οί μεταξυ τών δύο μορφών, αλλα και μεταξυ τών κινήσεων τών άκρων έκά

στης μορφης οϋτω, εις την προβαλλομένην καΙ γωνιουμένην δεξιαν χείρα του

νέου αντιστοιχεϊ το αριστερόν του γωνιούμενον σκέλος, εις το όποίον πάλιν αντα

ποκρίνεται το αριστερον του άλλου ανδρός. Εις την προβαλλομένην αριστεραν

APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΨΙΟΝ 1926 15
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114 Σέμνης Παπασπυρίδη

Εικων 3.

χείρα τού εφήβου ανταποκρίνεται ή ελαφρώς συρομένη προς τα εσω δεξια τού

πωγωνοφόρου.

Δυσεξήγητος φαίνεται ή σχέσις τού αρυβάλλου προς τον κρατούντα αυτον

ωριμον άνδρα. <Όπως γνωρίζομεν απο τα αγγεία και τας επιτυμβίας στήλας, αρύ

βαλλον κρατούν κατα κανόνα οί γυμναζόμενοι

νέοι και οί μικροι ύπηρέται των, ποτε σχεδΟν

ανδρες περάσαντες την πρώτην νεότητα. Έν

τούτοις, εις την στήλην της Λυσιστράτης τοίΊ

Βερολίνου,τού Δ' π. Χ. αιώνος (Col1ze LXXII,

304) πωγωνοφόρος ανηρ κρατεί στλεγγίδα,

και αγγείον όμοίας χρήσεως με τον αρύβαλ

λον. Και εις ερυθρόμορφον αγγείον Furt,y.

Reichhold πίν. 105 ωριμος ανηρ κρατεί στλεγ

γίδα, αρύβαλλον και σπόγγον (δπου δμως

προφανώς πρόκειται ταύτα να δοθούν ώς έρω

τικον δώρον εις Ίον προ αύτού εφηβον), θα

Ι1δύνατό τις να ύποθέστι δτι και εδώ ό αρύ

βαλλος κρατείται ύπο τού παιδαγωγού αλλα

προορίζεται δια τον εφηβον. Δεν είναι δμως

απίθανον, θέτων εις την χείρα τού ανδρος τον

αρύβαλλον ό γλύπτης να ηθέλησε να δηλώστι

την αθλητικήν του ιδιότητα.

'Ακριβώς κάτωθεν τών συμπλεκομένων

χειρών διακρίνεται ή αριστερα χειρ τού εφή

βου, με κλειστΟ'υς τους δακτύλους, εκτος τού

δείκτου, δστις απομακρυνόμενος τών άλλων,

λυγίζει εις ελαφραν καμπυλωτην γωνίαν. Ή

χειρονομία αϋτη δεν φαίνεται να .εχτι ιδιαιτέ

ραν σημασίαν, να ύπαινίσσεται δηλαδη συνο

μιλίαν μετα τού ανδρός, αλλ' είναι μάλλον τρόπος διαθέσεως της χειρός, είναι

χειρονομία κομψότητος. την συναντώμεν ενίοτε εις τα αγγεία τού τέλους τού Ε'

π. Χ. αιώνος, εις ταεκ τού εργαστηρίου τού Μειδίου και εις τQ.ς συγχρόνους λευ

κας ληκύθους. Οϋτω εις τον εφηβον της οινοχόης τού Έθν. Μουσείου αριθ. 1263

εΙκ. 3, αποδοθείσης εις τον Μειδίαν (Beazley, Attische VaSe11111. σελ. 462), είναι

φανερον δτι ό ανοικτος δείκτης της δεξιάς χειρος δεν εχει κανεν περιεχόμενον

αλλ' είναι αναγκαίον συμπλήρωμα της κομψης εμφανίσεως. ''Αν λοιπον εις την

στήλην με τον εξέχοντα δείκτην επρόκειτο να δηλωθϊΊ σχέσις συνομιλίας μεταξυ
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των δύο ανδρο)ν, επρεπε να ύψά,νετο πολυ περισσότερον ή χείρ, σπως περίπου

τους εφ1Ίοους τ'ης ζωφόρου του Παρθενωνος (SJllith πίν. 38, αρ. 47), 11 σπως

εις την τού «τεχνίτου τ[ον ;~αλάμων» του 400 π. Χ. περίπου (RίeΖΙeι-

" (11) ι:ι s '\ '\ \,,' ~ι;:.. f " , ι' ,

πιν..7 ,οπου εις την ιστεραν μορφην με τον εζεχοντα οεικτην φαινεται να

δηλ(ονεται συνομιλία με τον νεκρόν.

Βεβαίως εντελ{))ς ανΟΙΧΤ1Ί προς τα fiξω δεν πρέΛ:ει v' a.vαζητηθiϊ καμμία σχε

δΟν χειρ απο το τέλος "Ίδη της αρχαϊκfις εποχης. "Οταν, προς τας αρχας των κλασ-

Ε/κ';", 4. 1) Άνδοκίδου, 2) Ευφρονίου, 3) του ζωΥράφου ·coυ Άχιλλέω, και 4) Με,δίου.

σικο)ν χρόνων εστράφη δ ανθοωπος προς τον εσωτερικόν του κόσμον, εξέλιπε το

μειδίαμα και Ιjλθεν 1] συγκεντρωμένη σο6αρα εκφρασις, ~τo πολiΊ φυσικ()ν να

αλλάξη δ ρόλος της χειρός. Δεν τείνεται πλέον αυτη πρ()ς τα {!ξω εις ευθείαν 1]
δλίγον γωνιουμένην γραμμήν, και με άνοικτους τους δακτύλους, σπω ς βλέπομεν

εΙ,ς τα αγγεία μέχρι και του Βρύγου, ιΊ.λλα πλησιάζει προς το σωμα, σχηματίζει

γωνίαν παρ α την όσφύν, 11 παλάμη μαζεύεται ολίγον και οί δάκτυλοι, συν11θως

ελαφρως κλειστοί, στρέφονται προς τιΖ εσω. Και σταν ακόμη ειναι ανάγκη να

δοθΏ κι,(τι δια της χειρός, δεν παρεκκλίνει {) βραχίων απο την γωνίαν του οδτε

ανοίγονται οί δάκτυλοι αισθητϋ)ς προς τα εξω. Ή δεξια χειρ της Δήμητρος εις το

Έλευσινιακ()ν ανάγλυφον και τα σ.γγεία του «τεχνίτου του Άχιλλέως είναι λαμ

;τρον δείγμα των επικρατησασ(ί)ν νέων τάσεων. Με το σχέδιον της εΙκ. 4 γίνεται

περισσΙ:; cερον κατανοητι] ή εξέλιξις της διαθέσεως της Ζεψι)ς α;το της αρχαϊκfΊς

μέχρι της κλασσικης ε;ΤΟΖίΊς. 'Ότι δε ή ανάγκη της μεταβολης ταύτηςύ;τηγορεύΟη

υ.;τΟ την γενιχωτέραν {Ι.λλαγην της τεχνοτροπίας ειναι, νομίζομεν, αναμφισβllτητον.
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'Αντίθεσιν προς Τ11ν προχωρημένην τέχνην της στήλης αποτελουν τα κατ

αρχα'ίκον τρόπον έσχηματοποιημένα άκρα του ίματίου του πωγωνοφόρου ανδρός,

τα ένθυμίζοντα τα αγγεία του αυστηρου Ρυθμου. Φαίνεται δμως δτι ποτέ, καθ'

δλον τον Ε' αίωνα, δεν επαυσαν έντελως οί καλλιτέχναι να μεταχειρίζωνται το"

συμβατικον αυτον τρόπον παραστάσεως των πτυχων, αισθανόμενοι προφανως

πόσον ητο ,ανώτερος διακοσμητικως της κατα φύσιν παραστάσεως. Σχηματοποιη

μένα, αλλα κάπως περισσότερον πλαστικα είναι τα ίμάτια το)ν ανδρων είς Τ1]ν

ζωφόρον του Παρθενωνος (Smitll πίν. 37 τρείς άνδρες δεξια και 38, αριθ. 49).
Όμοίως είς το ψηφισματικον ανάγλυφον του Έθν. Μουσείου 1419 (Σοορώνου,

πίν. χχχνπ), το οποίον τελευταίως Ο ΚjeΙΙbeΓg (Attische Relίefs, σελ. 82 έξ.)

τοποθετεί περι το 450. Συχνότερον δμως πρέπει να αναζηττΊσυ κανεΙς την σχη

ματοποίησιν ταύτην είς τα αγγεία του τέλους του Ε' αίωνος (λ. χ. Fnrtwanglel-

Reichhold, πίν. 78, 2 αί δύο ακριναΙ μορφαί), δια το οποίον, άλλωστε, καΙ άλλο

θεν βεβαιουνται συνειδηταΙ αρχα'ίστικαι τάσεις.

Ό μεταξυ των Μο ανδρων κύων δεν εχει πολλην σχέσιν προς τας μορφάς,

ό προορισμός του είναι, σπως ανωτέρω είπομεν, καθαρα διακοσμητικός. Πολι,

μεγυλύτερος είναι ο ρόλος ταυ κυνος είς τας έπιτυμοίας στήλας καΙ γενικώτερον

εις την τέχνην της αρχα'ίκης έποχης. Οϋτω είς την στήλην, του Άλξήνορος θεω

ρουμεν αναπόσπαστον τον κύνα απο την ζω1]'\' του ανδρος που τόσον φιλικα ταυ

τείνει την ακρίδα καΙ εις την βάσιν του Θεμιστοκλείου τείχους (Bull. Corr, Hel
len. 1922, σελ. 1 έξ,) εύρίσκομεν χαριεστάτην Τ11ν απασχόλησιν των έφήοων με

την εριδα του κυνος καΙ του αίλούρου, Είς το αγγείον τού Έξεκίου, απο το άλλο

μέρος (Μοη. Π, πίν. 22, Klein, Meisters2 σελ. 40) μας φαίνεται πολυ φυσικον δτι

εΙς των Διοσκούρων προτιμά να παίζη με τον κύνα του, αντΙ να όμιλΌ με ταυς

ίδικούς του,

Άλλ' ή θερμη αϋτη σχέσις του ανθρώπου με τα. ζωα, πoΛU φυσικη δια τον

αφελη και χαρούμενον αρχα'ίκον άνθρωπον, δενl'lδύνατο να. αποτελέσυ θέμα της

κλασσικης τέχνης. Οί άνθρωποι τcδρα εχουν αλλάξει και έπομένως και τα ίδανικα

των καλλιτεχνων. Είναι δυνατ()ν να φαντασθη κανεΙς τοι)ς έφήοους του Παρθε

νωνος, που εκφράζουν ενα ανώτερον '!lθικον κόσμον, να. παίζουν με ενα σκύλον,

μίαν γάταν 1'1 μίαν ακρίδα; Φαίνεται στι το ξεκούρασμα αυτο δεν τους το επέτρε

πεν 11 συνείδησις του κλασσικου καλλιτέχνου.

Άλλάζει λοιπον απο το τέλος ηδη της αρχα'ίκης εποχης ή θέσις του σκύλου

εις τα μνημεία της τέχνης. Μένει μεν ώς στοιχείον απαραίτητον ;τρος δήλωσιν

της ιδιότητος του κυρίου του, προς ;τληρεστέραν δημιουργίαν οικογενειακης ατμο

σφαίρας Ύ} ενίοτε απλως προς διακοσμητικην εντύπωσιν, αλλ' τι σχέσις του με το'\'

θ '11" Μ" ''1λ' ι:, ~ "('i" ρωπον εχει ατονισει. ονον ε;ταρχιακοι κω. ιτεχναι οπως ο κατασκευασας την
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δεν

μηρον

σδJμα.

λ. χ. Ποσειδωνα, SnliHl 36·- 3

Λ.ί των

πολυ ελαφραΙ και παρεστάθησαν ΠΡΟOJττικώτερον, οί βόστρυχοι της κόμης

χωρίζονται μεταξύ των, αJcoδοθη μάλλον ζωγραφικως, παρα σχεδια-

στικ(JJς. lVH καλτιν πλαστικΥlν αποδοθίl αί ανατομικαΙ λεπωμέ-

ρειαι τοϋ στγΊΘους καΙ περίγραμμα του ώμου καΙ τού δεξιοϋ βραχίονας του

νέου, καθ(ος καΙ αι ,ιατωθεν του βραχίονας συγκεντρωθείσα! πιυχαΙ τού ίματίου.

Πρέπει τους τούτους να τοποθετlΊσωμεν την στήλην εις

τι) τελευταίον τέταρτον του Ε' π. αιωνος. Με τα γλυπτα της βάσεως του Άγο-

ρακρίτου (Gnide σελ. 64, Έθνικον Μουσείον, πίν. XLI .. XLII) του

<Ηραίου τού καΙ αγγειογραφίαντού Μειδιακοϋ κύκλου εχει πολλας

ομοιότητας (ός οτρος την τεχνοτροπίαν. Βεβαίως με ΤΙ!" ύπέρκομψον '~αΙ ε.ρωτικ1lν

διάΘεσιν 10.)'\/ καΘ' αυτ() ΙVΙειδιακων &γγείων δεν ειναι δυνατον να εΧl1 ,τολΊ, στε-

ΥΙΙ" επιτυμυία στήλη, δσον και σ.ν &νήκη εις 'Lf]'V ιδίαν

αλλα πολυ περισσ6τερον ενθυμίζει συγχρόνους λευκας ληκύθους, ποι) (n; εκ τοίΊ

ιδιαιτέρου χαρακτ!lρος των εκφράζουν τον 'ίδιον ηθικον κσσμ,ο\,.

Έντελως αντίθετος προς Τ1Υ" καθαρiί)ς Άττικην τεχνοτροπίαν ειναι ό τρόJcoς

της επεξιψγασίας του 'Ιδιαίτερο\' γνώρισμα των Άττικων αναγλύ

φων εΙναι δτι το περίγραμμα των μορφϋn' χωρίζεται άδρομερώς ciJl;O του βάθους,

δεν συμπίπτει με αυτό, δπως συμβαίνει τας μορφας της στίιλης. "Η βαθμιαία

μετάβασις λ. χ. του ιματίου του πωγωνοφόρου &νδρος προς τ'l]ν επιφάνειαν, ιδίως

εις το εξωτεριχον μέρος, xaGt;J; χαΙ του ιματίου τοι) νέου απ('~ της οσφύος και

κάτω, επίσης δε TOJ\' περιγραμμάτων τα)ν λαιμών θα &ναζητηθη εις

γνησίως 'Αττικ(χς ακομη και εις σπως του 'ιμJιc,τιω-

νος (Collze ΤΙ, Roden\valdt d~lS Re1ief, πίν. ιη, ηΊν εκ τίΙΗ' μακραΥΥ τειχ{ον στήλην
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(Α.Μ. 1907 σελ. 514), η είς τα αρκετα ετη νεώτερα αναθηματικα άνάγλυφα τού

Μουσείου της Άκροπόλεως (Dickins, Catal. άριθ. 577 καΙ 581, σελ.117 -118).

ΚαΙ δταν ακόμη το ανάγλυφον ειναι εξαιρετικο)ς ελαφρόν, δπως είς την βάσιν

άπο τα Λαμπρικα (Conze, ΧΙ, Collignon, Statιιes fnner. είκ. 15) μία καθέτως

αχθείσα γραμμη χωρίζει άδρως το περίγραμμα απο της επιφανείας. Άκόμη περισ

σότερον είς τας στήλας τού τέλους τού Ε' π. Χ. αίωνος, όπότε ή αναγλυφικΎI

εξαρσις είναι κατα κανόνα πολυ μεγαλυτέρα παρα είς την αρχατκην εποχήν.

Άντιθέτως προς τους Άθηναίους καΙ τους προσκειμένους εις την Άττικην

παράδοσιν οί 'Ίωνες καλλιτέχναι προτιμούν το απαλον σούσιμον των περιγραμ

μάτων, τον σχεδΟν ταυτισμόν των με την επιφάνειαν. τα εκ της Άκροπόλεως της

Θάσου ανάγλυφα (Μοη. Piot ΧΧ, πίν. 4), το ανάγλυφον των «Ώρων» τού Μονά

χου (Arndt - Amelnng Ε. Α. 2954), το όποίον ό Langlotz (Friihgriecllische Bild

11anerscl1. σελ. 134, πίν. 86 ο) αποδίδει εις την χιακην σχολήν, ή εκ Κύθνου στήλη

τού 'Εθνικού Μουσείου (Bnsch01', 01ympia εΙκ. 26), το εκ Θάσου νεκρόδειπνον

(Jahrb. Η113, πίν. 26) είναι πρόχειρα παραδείγματα της τεχνοτροπίαςαύτης των

'Ιώνων γλυπτων, την όποίαν ακόμη περισσότερον χαρακτηρίζουν τα θαυμαστης

ελαφρότητος ανθέμια των Σαμιακων στηλων (τελευταίον Ευαγγελίδης Άρχ. 'Εφ.

1924 σελ. 63 έξ. εΙκ. 10 - 12). Άπο την ίδίαν διάθεσιν προέρχεται καΙ ή λεπτότης

των πτυχων των Σαμιακα)'\' γυναικείων αγαλμάτων, των όποίων ή 'Ήρα τού

Χηραμύου καΙ ή Φιλίππη τού Μουσείου τού Τηγανίου ειναι απο τα γοητευτι

κώτερα. 'Όπως δε αί πτυχαΙ τούτων δεν σταματούν αποτόμως εις την βάσιν των

αγαλμάτων καΙ δπως είς τα Ίωνικα ανάγλυφα τα περιγράμματα των μορφων

τελειώνουν με ελαφρότητα επάνω εις την επιφάνειαν, οϋτω, κατ' αντίθεσιν προς

τον Δωρικον ρυθμόν, δεν σταματούν αποτόμως, αλλα βαθμιαίως σούνουν ανω καΙ

κάτω αί ραοδώσεις τού 'Ιωνικού κίονος.

Παρ' δλα δμως τα 'Ιωνικα γνωρίσματα της στήλης -- ανθέμιον, εργασίας

τού αναγλύφου- ή κατα τα αλλα τεχνοτροπία είναι καθαρως Άττική. Ή από

δοσις των ανατομικων λεπτομερειων με την χαρακτηριστικως Άττικην πλαστικό

τητα, καΙ αί πτυχαί, τοηθος τέλος των μορφο)ν μαρτυρούν χείρα καΙ διανοητικό

τητα Άθηναίου γλύπτου.

Άπο την Άττικην σχολην δμως απομακρύνει μία αλλη ιδιότης της στή

λης, το εξαιρετικον πάχος αύτης, 0,23, προς πλάτος 0,56, το όποίον ματαίως θα

αναζητήσωμεν εις τας συγχρόνους Άττικας στήλας. Ή μεν στήλη της Ήγησούς

λ. χ. εχει πάχος 0,13 προς πλάτος 0,97 ή εκ Σαλαμίνος με τον νεανίαν καΙ τον

κλωοον C. COl1ze CCIV, Gnide είκ. 19) πάχ. 0,07 προς πλάτος 0,81, καΙ 11 ολίγον

αρχαιοτέρα στήλη της οικογενείας το)ν 'Ιφιστιαδων (Col1ze CCXXXIX) πάχος

0,06 προς πλάτος 0,55. Μόνον είς το Βοιωτικόν, ιδιαιτέρως δε το Θεσπιακον
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εργαστήριον απαντουν στηλαι. με τοιουτον πάχος ή επ' αυτού δε επίδρασις τΥlς

Ίωνικης τέχνης εΙναι πλέον έκτος πάσης αμφιβολίας κατι5πη' της βασι;~Ίϊς εργα

σίας του Rodell\Va.1dt (J allIb. 1913). <Η διαΤ11ρησις ύJίO των Βοιωτων γλυπτο)'ν
...., ,;), ,~'\ ? Ε Ρ =-= r θ'

του παχους τουτου ακομη και. εις τον προχωρημενον 1, αιωνα πρεπεί :ΓίΙ ανωτατα

'θ θ -- ~ ') -- \. , '" , '" '\ ~p "'~ .....
να εωρη II αΠΟΚΛειστικως τοπιχη προτιμησις, Οεν πιστευομεν ('J8 οη έξηγειται

μόνον εκ τΥlς ποιότητος του Θεσπιαιωυ μαρμάρου, το όποΤον δεν δύναται λέγουν,

χωρις κίνδυνον να εκλεπτυνθύ

σπως το Πεντελήσιον. Φαίνε

ται μαλλον ΟΤΙ οί. Βοιωτοί,

ανέκαθεν επαρχ ι,()nα ι, χωρις

,δ ' "ι ικην των πνευματικην και

καλλιτεχνικην ζωην εθεόJρη

σαν απαραίτητον το πάχος δια

, , δ "
την μνημειω η - κατα την

ιδικήν των αντίληψιν- εμφά

νισιν τών στηλών. <ο δγκος

'fjΤO δι' αυτους στοιχείον μεγα

λυτέρας επιΌολης. ΕΙναι δi:

'ξ , ...., "
α ιοσημειωτον το εις μερικας

ση'1λας του Μουσείου των Θη

οών παρατηρούμενον: οπου

ύπάρχει μίμησις ΆΤΤίκης τε

χνοτροπίας, τ() πάχος είναι

'λ' ~,,, j'

ει αχιστον, μΟλονοτι το μαρ-

μαρον είναι Θεσπιακόν. ουτω

συμΌαίνει εις την στήλην εψΓI-

οου κρατούντος πτηνον (αριθ. ΕικωΊ' 5.

Μουσείου ΘηΌων 39, παλαιου
εύρετ. 4G), του 6' 11μίσεως τού Ε' αιωνος, τη'\' κατασκευασθείσαν ύπο εγχωρίου

γλίιπτου, κατα μίμησιν Άττικου προτύπου. Πόσον δε διετηρήθη ή προτίμησις

των Βοιωτών γλυπτών προς το πάχος φαίνεται καλό)ς εις ολίγα ανθέμια στηλών

ευρισκόμενα εις την α'ιJλΎjν του Μουσείου Θη5ών· εν τούτων, του Δ' π. Χ. αιώνος,

απεικονίσθη εις την εΙ". 5. Ένίο εις δλας ανεξαιρέ,τως τας Άττικας σΤ11λας μόνον

εις Τ1]ν εμπροσθίαν Οψιν παρίσταται το ανθέμιον, έδ&) συμβαίνει το παράδοξον να

επεκτείνεται τουτο και εΙ,ς τα.ς πλευράς, προφανως διότι αδται είναι "ίΟλυ παχειαι

'δ' ~I " .5' λ "! ~1 -- ~ Θ ρ :; ,
και εν επρεπε να μεινουν ακα υπτοι. σως εν τοιουτον αν, εμιον, αρχαιοτερας

φυσικα τεχνοτροπίας, να εκάθητο καΙ επι. της στήλης του Έθνι;ωύ Μουσείου.
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Δεδομένης δμως της ισχυρας αναμίξεως με Άττικην τέχνην είναι πολυ πιθανώτε

ρον δτι το ανθέμιον περιωρίζετο μόνον εις την εμπροσθίαν δψιν. τα ανθέμια τού

θριγκού τού Ήραίου τού 'Άργους (Waldstein, the Argive Hel'aeutu Ι, σελ. 124

εΙκ. 61) καθως καΙ τα ολίγον νεώτερα τού εκ Κεραμεικού μνημείου του 394 π. Χ.

(Ath. Mitt. 1889, σελ. 407) βοηθούν εις το να ιΧναπαραστήσωμεν κάπως την μορ

φην τού ανθεμίου της στήλης.

Ή ανάμιξις Άττικών, 'Ιωνικών και επαρχιακών χαρακτηριστικών επι μιας

στήλης είναι εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα και απροσδόκητος δια την εποχην ταύτην.

Εις ολίγον παλαιοτέρους χρόνους, αμέσως μετα τα μέσα τού Ε' αιώνος, όπότε ή

τέχνη τών Άττικών στηλών τού Ε' αιώνος εύρίσκετο εις τας αρχάς της μία

τοιαύτη εμφάνισις δεν πρέπει να εκπλήσσl1' ό Rodel1waldt παραδέχεται (Jahr

bnch 1913 σελ. 320) 'Ιωνικην επίδρασιν επι μερικών Άττικών στηλών τών περι

τον Παρθενώνα χρόνων. Εις το Βοιωτικόν εργαστήριοναπο την αρχα'ίκην ακόμη

εποχην αλληλοσυγκρούονταιαί Άττικαι και 'Ιωνικαι επιδράσεις. '11 εκ Θεσπιών

στήλη τού Άγάθωνος και Άριστοκλέους (Att. Mitt. 1878 πίν. ΠΙ, Br. Br. 37), τού
τέλους τού C;'αιώνος, έργον πιθανώτατα εντοπίου καλλιτέχνου, μαρτυρεί Άττι

κην επίδρασιν. "Εργον Άθηναίου γλύπτου εθεώρησε δικαίως ό Rodenwaldt την

στήλην τού Μουσείου τών,Θηβών Bull. Corr. Hell. 1907, σελ. 204, εΙκ. 13, τού

τύπου τού Άριστίωνος. Άπο το άλλο μέρος 'Ιωνικης τεχνοτροπίας εΙναι, έκτος

της στήλης τού "Ιωνος Άλξήνορος, ή δυστυχώς εξαφανισθείσα στήλη της Λειβα

διας ή τελευταίον ύπο τού Mrebins δημοσιευθείσα (Α.Μ. 1916, πίν. ΧΠ, σ. 172).
'Ολίγον' αργότερον, προς το τέλος της αρχα'ίκης εποχης, ή εκ Θηβών στήλη τού

Ίππέως της Βοστώνης (Casckey, Catal. σελ. 22) είναι καλον παράδειγμα της έξα

κολουθούσης επιδράσεως της 'Ιωνικης τέχνης.

'Έχομεν λοιπον δια nις τάσεις της άρχα'ίκης εποχης εις τας Βοιωτικας στή

λας τον έξης πίνακα:

Στήλη Τανάγρας Κιτύλου και Δέρμυος = Έγχωρίας κατασκευης.

Στήλη Γάθωνος και Άριστοκλέους, Br. Br. 37 = 'Έργον Βοιωτού γλύπτου

με έπίδρασιν της Άττικης τέχνης.

Στήλη εκ Θηβών B.C.H. 1907, σελ. 207 = Άσφαλώς Άττικον εργον.

Στήλη ΒοσΗόνης A.J.A. 1911,293 κξ.='ΈργΟ'\' Βοιωτού γλύπτου.

ΣΤΊ1λη Άλξήνορος= Ίωνικον εργον.

Στήλη Λειβαδιας Α.Μ. 1916, πίν. ΧΠ = 'Iσχυρcx Ίωνικη επίδρασις, αν δχι

''Ιωνος γλίιπτου.

Ίππευς Βοστά)νης Caskey, CataJ; σελ. 22 = 'Εντόπιον εργον με 'Ιωνικην

επίδρασιν.
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Δια τον Ε' αιώνα, απο τού 450 περίπου καΙ κατόπιν δεν εχει κανεΙς παρα

να παραπέμψll εις τον Rodenwaldt, οστις (Jahbr. 1913 σελ. 309 έξ.) καθώρισε

τελείως την όψιν καΙ τας έπιδράσεις τού Θεσπιακού έργαστηρίου.

ΤΟ πoλiι - πoλiι θα είχε κανεις να αμφισβητήσll την ύπ' αύτού χρονολόγησιν

μερικών Θεσπιακών στηλών οπως λ. χ. της Άμφωττούς.

'Η πάλη μεταξυ 'Iωνικ~~ καΙ 'Αττικης τεχνοτροπίας φαίνεται οτι εις την
Βοιωτίαν ελαβε τέλοςκατα το τελευταίον τέταρτον τού Ε' αιώνος, με την τελείαν

έπικράτησιντης 'Αττικης. Και είναι έξαιρετικώς ένδιαφέρουσα ή παρακολούθησις

της ύπο τών Βοιωτών γλυπτών έρμηνείας της 'Αττικης τεχνοτροπίας. 'Αντι της

θαυμασίας πλαστικότητος τών 'Αττικών στηλών ο'iJτοι δίδουν έπίπεδα, αντι της

εύγενικης έκφράσεως τών 'Αττικών μορφών ούδετέραν η κενην εκφρασιν. Οϋτω

λ. χ. εις την στήλην της Φιλωτέρας τού Μουσείου Θηβών (Κεραμοπούλου, Θη

βα'ίκα σελ. 247 εΙκ. 178), καθως καΙ εις τεμάχιον έπιτυμβίας στήλης (Μουσείου

Θηβών αριθ. 41) το έπι της εδρας πίπτον ιμάτιον είναι ανυπόφορα έπίπεδον, ένώ

είναι φανερον οτι ό γλύπτης αντιγράφει πιστώς 'Αττικον πρότυπον.

Κάπως περισσότερον έπιτήδειος ητο ό γλύπτης της στήλης της είκόνος 6
(Μουσ. Θηβών 472), η'ης είναι κατα τούτο ένδιαφέρουσα ώς χαρακτηριστικη της

τελείας έπικρατήσεως της 'Αττικης τέχνης έπι της Βοιωτικης κατα το 420 - 410.
·'Ολα απο τού σχήματος της στήλης με το αέτωμα καΙ το λεπτον πάχος μέχρι της

παραστάσεως τών ένδυμάτων και της στάσεως τών μορφών εχουν παραληφθίΙ

απο 'Αττικον πρότυπον. 'Έχει μεν αποφύγει ό γλύπτης τα έπίπεδα και προσεπά

θησε να δώσll καποιαν πλαστικότητα, αλλα δεν ένόησε τίποτε απο την λεπτότητα

της τέχνης και τον ανώτερον κόσμον τών 'Αττικών στηλών. Αι πτυχαι τού χιτώ

νος λ. χ. της καθημένης μορφης είναι ανύπαρκτοι και τούίματίου ξηραί, αι χείρες

χωρις λεπτότητα εις τας αρθρώσεις και ανέκφραστοι. ''Οσον δια τα πρόσωπα, ή

διακριτικη θλίψις και ή βαθεία εκφρασις τών συγχρόνων 'Αττικών στηλών έμφα

νίζονται έδώ ώς ακαμψία και μικροαστικη κενότης. Και ομως ό γλύπτης της στή

λης αύτγις θα έπίστευεν ασφαλώς οτι παρουσίασεν 'Αττικον εργον!

'Αντιθέτως εις την στήλην τού Έθν. Μουσείου τού πίνακος 2 ή προσαρμογη

προς το 'Αττικον πνεύμα είναι σχεδον τελεία. Και ώς προς την εκφρασιν τών

μορφών καΙ την πλαστικότητα τών γυμνών ιδίως μερών και την διαφάνειαν τών

ιματίων ή έργασία είναι γνησίως 'Αττική. Ή Ίωνικη έκτέλεσις τού αναγλύφου

όφείλεται εις την διατηρουμένην ακόμη Ίωνικην παράδοσιν, ένώ το ανθέμιον καΙ

ιδίως το πάχος της στήλης φαίνονται κληρονομία της Βοιωτικης καταγωγης τού

καλλιτέχνου. Διότι δεν είναι δυνατόν, νομίζω, 'Αθηναίος γλύπτης εχων ισχυραν

την αντίληψιν της άρμονίας και έργαζόμενος εις πεντελήσιον μάρμαρον να εδιδε

τοιούτον πάχος εις στήλην μάλιστα σχετικώς χαμηλην και με έλαφραν αναγλυ-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ'1'ΙΟΝ 1926 16
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122 Σέμνης Παπασπυρίδη

φικην εξαρσιν, είς την δποίαν φυσικα πρέπει να αντιστοιχη ελαφρα μόνον προέκ

τασις τού πάχους προς το βάθος. Τελευταίον, όπ6τε έτοποθετήθη η στήλη πλη-

Εικα/1' 6.

σίον άλλων Άττικων στηλών εγινε περισσότερον φανερον δ ξενότροπος χαρακτήρ

της καΙ μία επιτοπία μελέτη της είναι πολυ διδαΚΤΙΚ11.

""Εχομεν λοιπον κατα το τέλος τού Ε f αιώνος εΙς μέσας 'Αθήνας ένωμένας

τρεΙς τεχνοτροπίας, Άττικήν, ΊωνικΎιν καΙ BoLillHiolv. Εις ολίγον αρχαωτέραν
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έποχήν, 440 π. Χ., όπότε ή σχολη των Άττικων στηλων εύρίσκετο ακόμη ειι; την

αρχήν της το τοιούτον θα ητο ευεξήγητον. Τώρα δμως, όπότε το Άττικον έργα

στήριον των έπιτυμοίων στηλων εχει καΙ ισχυραν παράδοσιν καΙ ανθεί δσον

ουδέποτε, μόνον ξένοι καλλιτέχναι είναι δυνατον να ύφίστανται τόσον διαφορε

τικας επιδράσεις. Εις την ιδίαν θέσιν εύρέθη εις όλίγον αρχαιοτέραν έποχην καΙ

ό γλύπτης τού μεγάλου Έλευσινιακού αναγλύφου, τού όποίου τον δχι τελείως

Άττικον χαρακτηρα εχει τονίσει ό Rodeηwaldt (Jahrb. 1913, εύρων σχέσιν τού

Τριπτολέμου προς 'Ιωνικον πρότυπον. Εις τοιούτον έργαστήριον με ισχυραν

Ίωνικην έπίδρασιν, εύρισκόμενον κάπου μεταξiι Άτtικης καΙ Βοιωτίας πιστεύει

τελευταίον καΙ ό Bnschor (Α.Μ. 1928) καΙ έντοπίζειεις αυτό, έκτος τού Έλευσι

νιακού αναγλύφου, το ανάγλυφον των Χαρίτων τού Βοιωτού Σωκράτους (Br.
Br. 654 ο). Ή εκ Μεγάρων σtήλη Sabonroff (Furtwangler, Sam. Sabonroff Ι,

πίν. 5, Bnschor, Olympia σελ. 36), με καταφανη 'Ιωνικην τεχνοτροπίαν πρέπει

πιθανώτατα να τοποθετηθίί εις την αυτην καλλιτεχνικην περιοχήν.

Προς ταύτην την σειραν μνημείων περισσότερον πάσης αλλης φαίνεται να

εΧΌ καποιαν συγγένειαν ή στήλη τού πίνακος 2, δπου ήνώθησαν με πoλiι επι

τυχη τρόπον τρείς σχολαί, 'Ιωνική, Άττικη καΙ ή επαρχιακη Βοιωτική. ΚαΙ είναι

δια τούτο κυρίως σημαντική, ώς βεοαιώνουσα δια μίαν ακόμη φοραν την βαθ

μιαίαν απορροφητικΎlν ένέργειαν την όποίαν έξήσκησεν επι των ξένων καλλιτε

χνων ή μεσουρανούσα τότε 'Αττικη τέχνη.

ΣΕΜΝΗ ΠAΠAΣπγ~ΔH

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



ΠΑΛΑΙΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ

ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑΙ ΤΑΦΑΙ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣ

Κατ' Αύγουστον και Σεπτέμοριον τού 1910 ανέσκαψα έν Θήοαις τα έρείπια

τού ναού τού· Ίσμηνίου Άπόλλωνος 1 κείμενα έπι λόφου προέχοντος αμέσως

έγγυς προς βορραν τού σημερινού είς το έξωκκλήσιον τού Άποστόλου Λουκα

προσηρτημένου νεκροταφείου της νύν πόλεως 2.

Το νεκροταφείον τούτο φαίνεται, δτι λειτουργεί ένταύθα απο αίώνων, διότι

εύρέθησαν έν αύτφ χριστιανικοι τάφοι κτιστοί, ΟΙΟΙ δεν συνηθίζονται έν τοίς χρό

νοις ήμων ένταύθα (προλ και Θηβαϊκα σελ, 314-5), ούτε δε πιθανως και έπι

Τουρκοκρατίας, δτε ανεπίδεικτος και πτωχος θα ητο ό χριστιανικος πληθυσμος

των Θηοων (πρΟλ. Ross Wanderungen ϊη Griechenland 1851 σελ 22, 24

Θηβαϊκα σελ. 3121)' Προ της Τουρκοκρατίας δμως διηλθον αί Θηοαι περίοδον

δόξης και ησαν μεγάλαι και εύδαίμονες, μάλιστα δ' έπι των χρόνων της Φραγ

κοκρατίας (δρα Mil1er - Λάμπρου ε. ά. Ι σελ 13 έξ. 16, 37, 331, 466 κ. α.). Ή

βυζαντιακη αυτη άκμη των Θηοων εΙνε ή μεγίστη, ην έγνώρισεν ή πόλις .αυτη

μετα την έπι Άλεξάνδρου τού Μεγάλου καταστροφήν, καΙ προήρχετο κυρίως

έκ τού γεωργικού πλούτου της χώρας καΙ της βιομηχανίας της μετάξης, έπειδη

ή εκτασις της: πόλεως ούδαμως 11 έλάχιστα, ώς φαίνεται, έξετάθη εκτοτε εξω

τού περιτειχίστου λόφου της ίσtορικης Καδμείας (δρα Θηβαϊκα σελ 272 έξ.

277 έξ. 308 έξ. 312). τα δε βυζαντιακα όστρακα είς τους περΙ την Καδμείαν

1 ·Ορα Α. Κεραμοπούλλου ΘηβαΊ.·κα = Άρχ. Δελτίον ΠΙ 1917,34 έξ. καί πίνακα εν αΡΧϋ.

2 'Ο Οίιίλλιαμ Μίλλερ εν τϋ Ίστoρί~ της ΦραΥκοκρατίας έν Έλλάδι (μετάφρ. ελληνιστί Σπ. Λόμ

πρου) Ι σελ. 104 εικάζει, στι {ι εκκλησία αϋτη του Άγίου Λουκά εΙνε Τι αύτη τίι «εκκλησί~ της Άγίας Λου

κίας. εκτός τών Θηβών, ην κατα τός επιστολός του 'lννοκεηίου Γ' (1198 - 1216) κατέλαβον οΙ καθολικο

μοναχοί Να'ίται η Τεμπλιώται (TempIies, Tempelritter βλ. Μενάρδου εν 'A{}ην~ 1905, σελ. 414). 'Ορθώς δέ

Ο Μίλλερ αμφιβάλλει περί της ορθότηtος της γραφης του ονόματος της εκκλησίας εν ταίς επιστολαίς του

Ίννοκεντίου' διότι ήδη από του 4.011 αίώνος επιστεύετο,στι ο ΕίιαγγελιστηςΛουκάς ητο τεθαμμένοςεν Θήβαις,

ώς μανθάνομεν εκ της του Φιλοστοργίου (364 - 424) Έκκλησ. ίστορίας Εκδ. Bidez 1913 σελ. 156: «επεί δε εν

'Οδρυσοίς ετύγχανεν γεγονώς (ο Κωνστάντιος), Ενθα πόλιν κτίσας Άδριανός ο βασιλευς την έαυτου καταλέ

λοιπε τφ τόπφ προσηγορίαν, επύθετο πρός τινος τών επισκόπων, ώς τα σώματα τών του Χριστου αποστό

λων Άνδρέου και Λουκα εν 'Axalq. (= 'Ελλάδι) τεθαμμένα τυγχάνουσιν, Άνδρέου μεν εν Πάτραις, Λουκα δε

εν θήβαις ταίς Βοιωτίαις•. την παράδοσιν, καθ' ·ί\ν ο τάφος εν Θήβαις δεν εΙνε του Είιαγγελιστου Λουκά

άλλα του Στιρίτου, του λατρευομένουεν τϋ ομωνύμιρ Μονϋ του Έλικώνος, εχει ο Pouqueville Voyage ιν

σελ. 206. Βλ. και ΘηβαΊ.'κα σελ. 318,.
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μάλιστα διατρήτους καΙ υπο χριστιανικών τάφων λόφους, ενθα τα χώματα ολι

γιοτερον η εν αυτΌ ανεμοχλεύθησαν, απαντώσι τόσον αφθονα, δσον επι της Καδ

μείας τα μυκηνα'ίκά, υπερβάλλοντα πάσης αλλης ίστορικης περιόδου τα λείψανα.

Κατα τΟ'υς βυζαντιακΟ'υς λοιπον χρόνους φαίνεται οτι διερρυθμίσθη το

νεκροταφείον του Άγ. Λουκα εν χώρφ και παλαιοτέρους περιέχοντι τάφους, ώς

απαιτουσιν ενταυθα τα εκ του τείχους της αρχαίας κάτω πόλεως αναχωρουντα

παλαια συμπλέγματα όδών (Θηβαϊκα 261 κ. α.) 1 και μαρμάρινος σαρκοφάγος

αποκείμενος νυν εν τφ ίερφ βήματι του Άγ. Λουκα, ανήκων δε είς τον Δ' αίώνα

μ. Χ. πιθανώς (Ig νιι 2543 - 5). OiiTo; εΙνε τόσον μέγας, ώστε νομίζω βέβαιον,

οτι δεν μετεκομίσθη άλλοθεν είτε μακρόθεν. Ή παράδοσις δέ, πιστεύουσα, δτι

oiiTo; εΙνε ό τάφος του Ευαγγελιστου Λουκα, συνδέει αυτον αναποσπάστως προς

την όμώνυμον εκκλησίαν του νεκροταφείου 2.

Άλλα το νυν νεκροταφείον, ώς εΙνε περιτετειχισμένον, είτε διότι ητο ανε

παρκες προς πόλιν μεγάλην και πλουσίαν, είτε μαλλον διότι ή εκκλησία, είς ην

προσηΡΤ11θη, εΙνε διάδοχος της λατρείας του Ίσμηνίου 'Απόλλωνος και τών συν

α'ιΥτφ λατρευομένων θεών (Παυσ. 9, 10, 2, Θηβαϊκα σελ. 36 έξ.), εξετείνετο

άλλοτε προς βορραν, ενθα ό συνεχόμενος μαστοειδης λόφος του Ίσμηνίου ναου

είνε διάτρητος υπο χριστιανικών τάφων ανοιχθέντων είς τον φυσικον κροκαλο

παγη βράχον, οπου τα χώματα εΙνε ολίγα, ώς συμβαίνει συχνα επι της κουρφης,

και εντος δε της κοίτης τών πρότερον καταδαφισθέντωνθεμελίων του ναου του

Ίσμηνίου 'Απόλλωνος. Έκ τών τάφων τούτων, διατεθειμένων είς πολλας γραμ

μάς, άνέσκαΨά τινας. Οί πλείστοι ησαν κεκαλυμμένοιδια πλακών η πλακος (ένος

"Ί πλαξ εΙνε όριζοντίως τμηθεν μέρος κίονος του ναου του 'Απόλλωνος Θηβαϊκα

σελ. 42, 58), ουχι δε σπανίως εχουσι πλάκας και είς τας άλλας πλευρας προς

αρτίαν διαμόρφωσιν του σχήματος, όσάκις ό βράχος είνε σαθρος η λείπει. Οί επι

πολαιότεροι και πτωχότεροι ησαν κατεσκευασμένοι δια κεράμων μεγάλων συγκλι

νόντων ύπερ το σώμα του νεκρου και εντελώς περιλαμβανόντων αυτο την αμέ

σως προηγηθείσαν αρχαίαν έλληνικην παράδοσιν.

Πάντες οί νεκροι εχουσι την κεφαλην είς το δυτικον άκρον του τάφου, τους

δε πόδας είς το 'άνατολικόν. Έκ του ίματισμου αυτών ευρέθησαν μόνον πόρπαι

ι 'Εκ των παλαιοτέρων δηλ, εκείνων άρχαίων έλληνικων τάφων προέρχονται ευρήματα άλλα τε και

<ιτήλη άρχαϊκη (Άρχ. 'Εφ. 1921 σελ, 28), έτέρα νεωτέρα άετωματώδης εικονίζουσα άνάγλυπτον κύνα των

οικοσίτων, έτέρα του Ε' αίώνος π. Χ. είκονίζουσα γυναίκα προς άριστερα βαίνουσαν καί κρατοϋσάν ποτε

./ί.νθος (Άρχ. Δελτίον 1917, 214). Πάσαι άπόκεινται έν τφ Μουσείφ των Θη6ων.

, ''Ορα και W. Mil1er εν Νέφ •Ελληνομ"ήμονι ΧΧ 1926 σελ. 375. Ό λαός άποδίδεl εις τόν σαρκοφά

γον θεραπευτικός ιδιότητας, πιστεύων, ση, άν τις, άποξέσας εκ του μαρμάρου αυτου κόνιν, καταπίη μεθ' ϋδα

τος, άπαλλάττεται πάσης νόσου κατεχούσης αυτόΨ δια τουτο δε τό σ.μφικλινες κάλυμμα τού σαρκοφάγου

iκοιλάνθη είς τι άκρον εκ της άποξέσεως.
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(Schnal1en) ζωνών σιδηραϊ: '11 χαλκαί, ο'ίας μεταχειρίζονται καΙ νϋν οί ζωννύμενοι

λωρίον, δω~τύλιός τις χαλκους, εν(οτια ομοίως χαλκα, απαξ δε καΙ χρυσα 1.
l{τεΡLσματα πρόσθετα εν τοίς τάφοις εύρέθησαν άγγεία 'Ilτοι οινοχόαι μικραΙ

εξ ερυθροϋ πηλού, μετα περιφερούς 11 τριλόΌου στομίου, καΙ λύχνοι σπάνιοι.

'Ενίοτε είς τι άκρον τού τάφου ησαν εν σωρφ τα οστα ένας 11 πλειόνων

συγγενών βεΒαίως νεκρών, εν τφ αυτφ 11 τινι αλλφ ποτε τάφφ τεθαμμένων πρό

τερον, «άνακομισθέντων)) δε κατα την χριστιανικην συνήθειαν καΙ «ξαναχωθέν

των» (Θrιβαϊκα 1917,1061)' 'Άλλοτε δε σχηματίζονταιπλούσιαι όστεοθηκαι ητοι

{{κοιμητήρια))' πέριξ δε τών ΘηΒών ευρον τέσσαρας θαλαμοειδείς 11 σπηλαιώδεις

μυκηνα'ίκους τάφους, cbv είς μεν επι τού Ίσμηνίου, τρείς δε προς ΝΔ της πόλεως

(Θηβαϊκα σελ. 81. 136, 137. 183 - 4), μεταποιηθέντας εις τοιαυτα ossuaria. ΚαΙ

εν τούτοις ησαν σμοια αγγεία ως κτερίσματα, μετενεχθέντα βεβαίως ομού μετα

τών οστών εκ των τάφων.

"Εν τινι τάφφ εύρον τεμάχιον κεράμου φέρον χαρακταν σταυρόν. Τοιαυτα

δε τεμάχια ρίπτονται εις τους τάφους γινομένης της ταφης καΙ νύν ύπο τών

ίερέων κατα θρησκευτικαν εθιμον' π. χ. εν Πάρφ, έν ΑΙτωλίq. κ. ά. (Πρωτόδικος,

Περι της παρ' ήμίν ταφής 1860 σελ. 14 Λουκόπουλος, Δαογραφίl!- Η, 1921

σελ. 31. ΠρΒλ. Συμεων τον Θεσσαλονίκης κεφ. 368 (266) 2.

Άξιοσημείωτον εΙνε το πληθος καΙ το είδος τών τεθραυσμένων πηλίνων

αγγείων, ατινα έπλήρουν τα ύπεράνω τών τάφων χώματα, ητοι την έπιφάνειαν

τού νεκροταφείου. τα άγγεία ταύτα πρέπει να είχον σχέσιν βεΒαίως προς τους

τάφους, άφ' o{i ενεκα της διαπλάσεως ταυ εδάφους καΙ της άποστάσεως τού

Ίσμηνίου άπο του λόφου της κατοικουμένης Καδμείας, άφ' ης εκείνος χωρίζεται

δια της βαθείας χαράδρας της «Κοίλης δδού)), δεν εΙνε δυνατον να δεχθώ μεν, στι

το νεκροταφείον ητο δημόσιός τις αποθέτης, κατα τον μεσαίωνα ακριβώς, καθ' ον

τούτο ϊιτο εν ενεργείq,.

τα άγγεία ταυτα ησαν 1) μαγειρικαι χύτραι μετα δύο λαβών, τεθραυσμέναι,

διατηρούσαι' ισχυρα ίχνη καθημερινης χρήσεως έν τΏ πυρ~. Μία εχει δύο καθέ

τους λαβας εγγυς άλλήλων, προφανώς 'ίνα συλλαμΒάνων αυτας ωθΏ τις την χύτραν

ένδοτέρω προς την καιομένην άνθρακιάν. Έπειδη δε ή πλευρα ή φέρουσα τας

λαβας είνε σφόδρα κεκαυμένη, συνάγω, στι καΙ το εκ διαμέτρου αντίθετον μέρος

της χύτρας, ο λείπει νύν, θα είχεν έτέρας δύο όμοίας λαβάς, ουτω δε συνεπλη-

ι Ταϋτα ευρέθησαν άλλοτε προ του 1904 υπο τοϋ τότε επιμελητοϋ των αρχαιοτήτων Κορομάντζου.

ΠρΒλ. Θηβαί'κα σελ. 82.

• Γίνεται δε τοϋτο ώς 11ρμήΥευσέν μοι ίερευς εν ΘήΒαις, διότι είνε ενδεχόμενον γαλή τις η δρνις να

διεσκέλισεν 11 διήλθεν υπερ τον νεκρόν, το δ' εκ τούτου προκύπτον κακον αποτρέπεται η εξουδετεροϋται δια

τοϋ οστρά1ωυ, εΙς δ προχείρως χαράσσει δ ίερευς τον σταυρόν.
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ρώθη το άγγείον. Εις τοιαύτας χύτρας θα

εχοντα επάνω εν μέσφ τροϋλλον τρυπητον

τρούλλου λαβην άψιδωΤ11ν άπλην η

διπλήν (εΙκ. 1).
2) Ύδρίαι 11 λάγηνοι εχουσαι

συνήθως διάτρητον διάφραγμα κατα

τον λαιμον {εικ: 2). ΤΟ διάφραγμα

άνηκαν κινητα καλύμματα δισκοειδη

δια την εξάτμισιν και ύπεράνω του

α

χώμασιν υπεράνω τών τάφων.

απέτρεπε την εισχώρησιν στερεών ου

σιών, εκανόνιζε τον εκρουν και παρήγε ΕΙκ. 1. α Κάλυμμα κοινης χύτρας xριστια'l'ικης εκ
Θηβών. β Τομή του καλiηψατoς' ευρέθησαν εν τοις

τον κελαρυσμον τού πινομένου ύγρού.

Και τώρα ή αγγειοπλαστικη συνειθί

ζει ενιαχού (Χίος) της Έλλάδος τοιαύτα διάτρητα διαφράγματα.

3) Οινοχόαι τινες μετα τριφυλλοειδούς στομίου, μείζονες η αί εν τοίς

τάφοις εύρισκόμεναι' τας εν τοίς τάφοις δεικνύει ή εικων 3.

ΕΙκ. 2. Ααιμοι χριστιανικών &γγείων μετά διατρήτου διαφράγματος εκ Θηβών' ευρέθησαν

εν τοίς χώμασιν υπεράνω τών τάφων.

4) Λύχνοι η λυχνούχα σκεύη (λυχνοστάται εΙκ. 40'. - ε εΙκ. 5) 1.

5) Πινάκια γραπττα η YQαJTτOι αμα και χαρακτά.

τα δύο τελευταία είδη είνε αξιοσημείωτα Ιδί~.

Οί λύχνοι είνε εντελώς διάφοροι τών εν τοίς τάφοις συνήθως τιθεμένων

(εΙκ. 4ζ) και ύπο τών νεωτέρων ερευνητα)ν μνημονευομένων. 'Αποτελούνται εξ

όρθίου ραοδώδους κοίλου σώματος (εΙκ. 40'. - ε) περιανοιγομένου κάτω εις σχήμα

βάσεως, 11ς τα χείλη συνήθως αναστρέφονται προς πρακτικον σκοπόν, ίνα δηλ.

δέχωνται καταλειΟόμενον τυχον ελαιον' ανω ύψηλότερον φέρουσιν εν η πλείονα

επάλληλα περιχειλώματα λυχνοειδώς εγκοιλα άκάλυπτα και φέροντα προχοειδείς

1 Ό Kanfmann έν Handb. d. cbristl. Archaol. 610 έξ. άγνοεί αυτούς, ό,ς και ι'ίλλοι.
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συμπιέσεις των χειλέων μίαν 11 πλείονας (μέχρι τριων) προς τοποθέτησιν έλλυ

χνίων. 'Εν τφ μέσφ τού άνωτάτου λύχνου καταλήγει ό κεντρικος σωλην είς μι

κραν έξοχην κλειστήν. Προς χειρισμον τού λυχνοστάτου τούτου ύπάρχει λαοη

άπο περιχειλώματος είς περιχείλωμα 11 είς τον κεντρικοΎ σωληνα φθάνουσα 1.

Δύο παραδείγματα (είκ. 4 α) εύρεθέν'τα τφ 1915 έντος σέσυλημένου μυκηνα'ί

κού τάφου προς Β τού Ίσμηνίου είς το λεγόμενον Μεγάλο Καστέλλι είνε ταπεινά,

ΕΙκ. 3. Οίνοχόαι εκ χριστιανικών τάφων τών Θηβών.

φέρουσιν άμέσως ύπερ την έγκοίλως άνάστροφον βάσιν εν μόνον λυχνωδες περι

χείλωμα, στερούνται λαοης, εχουσι δε τον σωληνα έξέχοντα ανω περισσότερον έν

τ<'ρ μέσφ τού περιχειλώματοςκαι κανονικώς κοίλον, ώς είς αλλους τινας πολλάκις

πολυμύξους παλαιΟ'υς έλληνικους (π. χ. της Άκροπόλεωςτων Άθηνών, τού Κερα

μεικού, ίσως και της Κρήτης Άρχ. Δελτίον Δ 1918 Παράρτ. σελ. 23 Ξανθουδί-

1 Τοιούτων λύχνων ύπάρχουσι θραύσματα και εν τφ μικρφ μουσείφ της 'Ακροπόλεως, εν δε Μεσαγρφ

Αίγίνης εΤδον όμοίους πωλουμένους νϋν, κατασκευαζομένους δ' ώς ηκουσα, εν ταίς ελαιοφόροις ν'iΊσοις.
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δης) 1. Οί τούτου τού εϊδους λύχνοι ετίθεντο ενίοτε πιθανώ; επι λυχνοστατών

χωριστών, μεταλλίνων κατα κανόνα, οία ησαν τα μανουάλια τών Έκκλησιών τα

εχοντα, όχι σωληνας εξέχοντας προς ενθεσιν όρθίων κηρίων άνημμένων, άλλ' όβε

λους n:ΡΟς διαπερόνησιν εϊτε κηρίων η παλαιοτερον τοιούτων διαίρήτων λύχνων

(πρΟλ. Monum. antichi 1906, σελ. 89 έξ.). Τοιαύτα μανουάλια ύπάρχουσι και

σήμερον εις πολλας εκκλησίας της Έλλάδος 2.

Οί λύχνοι τών Θηοών οϊ τε ταπεινοι και οί ύψηλοι' εΙνε αληλιμμένοι δια

γανώματος στιλπνού, κιτρίνου, πρασίνου, σΥ.οτεινού ελαιώδους και πιθανώς και

α 6 γ δ ε ζ

ΕΙκ. 4. Λυχνίαι σταται χριστιανικαι έκ θηβών ευρε{}είσαι έν τοίς χώμασιν υπεράνω

τών τάφων (α - ε), έντος τάφου (ζ).

δια παντος άλλου χρώματος, δ εύρίσκομεν εις τα σύγχρονα όμοίως «αλειφωτα»

αγγεία μάλιστα δε τα πινάκια.

τα πινάκια είνε ανοικτα η σκυφοειδη, γανωμένα συνήθως μόνον εις την

έσωτερικην έπιφάνειαν. Έκλεκτάτινα δμως είνε καΙ εξω γανωμένα είτε δια τού

αυτού είτε καΙ δι' άλλου γανώματος. Συνηθέστερον ύπάρχει εξω γάνωμα μόνον

περι τα χείλη, ή δ' ύπόλοιπος εξωτερικη επιφάνεια καλύπτεται ύπο λευκης τινος,

αραιας συνήθως, αλαμπούς αλοιφης, αποτετριμμένης πολλάκις, ώς είνε νύν το

ι 'Ο τόμος ο{;τος τoiί Δελτίου εχει εν ''τφ Παραρτήματι δις την άρίθμησιν' από τoiί 1 και εφεξης.

Παραπέμπω εΙς την πρώτην άρίθμησιν.

• Πρβλ. και Kraus, Real -Encycl. der christl. Altertίimer 1886 σελ. 268 (αρθρ. Lampen) οσα λέγον

ται :τερι cfreistehenden LίchthaΙter.:ΌρακαΙ τόν Iampstand εν CataIogue of early christian antiqnities ίη

the British Museum άριθ. 376.

ΑΡΧΑlOΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1926 17
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λεγόμενον «στάρωμα» κατα τον χρωματισμον σανίδων π. χ., συνιστάμενον εις λευ

κάζον χρώμα επιτιθέμενον πρώτον, 'ίνα επ' αυτου ώς βάσεως τεθΏ εΙτα το κυρίως

χρώμα. Ό πηλος εΙνε ερυθρός, δχι πολυ καθαρός, ωπτημένος δε σκληρός. Περι

τούτων θα γράψωμεν αλλοτε πλείονα.

τα ανωτέρω καταριθμηθέντα σκεύη προέρχονται βεβαίως εκ της λατρείας

τών νεκρών. Και οί μεν λύχνοι θα ετίθεντο εντος μικρών ξυλίνων ii κτιστών

προσκυνηταρίων επι τών τά.φων (πρβλ. Συμεων Θεσσαλονίκης κεφ. 28, 7 (202),

ώς γίνεται και σήμερον εις πολλα νεκροταφεία της Έλλάδος, τιθεμένων κανδη

λών, αναπτομένων και συντηρουμένων δι' ελαίου ύπο τών οικείων του νεκρου η

ΕΙκ. 5. Τεμάχια στατών χριστιανικών λύχνων.

δια-ι;ών ύπηρετώντου νεκροταφείου,.δσάκιςύπά.ρχωσι τοιουτοι (πρβλ.καΙ Πρωτό

δικο'\! έ. d. σελ. 15).Ό ποιητης Γ. Δροσίνης εις το ποίημά του «ή πατρίς μας» λέγει:

« εκεί κι' δ θάνατος γλυκός, κι' αφ' ου κανε1ς πεθάνη

εχει στο μνηr-tά του σταυρό, καντήλι και λιΒάνι ».

τα πινάκια προέρχονται, τινα τουλάχιστον τούτων, εκ τών κολλύβων, ατινα

εκόμιζον εις τον τάφον κατα τα μνημόσυνα ητοι τρίτα, ενατα, τΏ τεσσαρακοστΏ

ήμέρQ., τφ τρίτφ μηνί, τφ ενάτφ, τα ενιαύσια και το τρίτον ετος (πρβλ. και Συμεων

τον Θεσσαλ. κεφ. 369· 373 (267 - 269). τα περιέχοντα τα κόλλυβα πινάκια η

'ίσως κατ' εθιμον δεν επεστρέφοντο αλλα συνετρίβοντο εν τφ νεκροταφείφ, θυσία

και ταυτα τφ νεκρφ προσφερόμενα, η επασχον τουτο τυχαίως.

Αί ύδρίαι η λάγυνοι θραύονται και νυν επι του τάφου κατα την ήμέραν της

ταφης, αφ' ου χρησιμοποιηθΏ πρότερον το περιεχόμενον εν αυταίς ύδωρ 1.

Αί οινοχόαι εχρησίμευον, 'ίνα προσφέρηται εις τους κηδεύοντας οΙνος, δ

συνειθίζεται καΙ νυν ετι, η προς χοας κατα την ταφην και ύστερον 2.

ι Ν. Γ. Πολίτης εν Παρνασσ@ ΙΖ σελ. 81 έξ.=Ααογραφ. Σύμμεικτα Π, σελ. 268 έξ. Γενικώτερον

και διά παλαιοτέρους χρό"ους πρβλ. Eitrem Hermes und die Toten 55 έξ.

2 ΠρΒλ. Συμεων Θεσσαλον. κεφ. 371 (267). Πρωτόδικο" ε. ά. σελ. 14. Πολίτη ν Λαογρ. Σύμμ. Π σελ.

268 έξ., 276 έξ. Λου;-:όπουλο" Aαoγραφί~ Η, σελ. 31 έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



Παλαιαl χριστιανιακαl και βυζαντιακαι ταφαι εν Θή6αις 131

Δυσχερέστερον είνε να έρμηνεύσω, πώς εύρίσκονται εν τφ νεκροταφείφ μα

γειρικαΙ χύτραι μεταχειρισμέναι, ισχυρα σΦζουσαι λείψανα πυράς. Άλλ' ή μόνη

πιθανη γνώμη είνε, νομίζω, δτι οί παρακολουθήσαντες, αν μη την κηδείαν (τού

του δεν εύρίσκω παράδειγμα), αλλ' δμως μνημόσυνά τινα τών νεκρών, τελούμενα

έκάστοτε κατα τους ειθισμένους χρόνους, παρεκάθηντο εις επιμνημόσυνον γευμα,

παρασκευαζομένων η κομιζομένων έτοίμων τών εδεσμάτων εντος του νεκροτα

φείου δια τών χυτρών, ων τα λείψανα εύρίσκομεν νυν. Τοιουτον εθιμον εση

μειώθη ύπο του συναδέλφου μου Κ. <Ρωμαίου εις το χωρίον Σκληρου της Φιγα

λείας καΙ εις το Ψάρι της Μεσσηνίας: εκεί κατα τα μνημόσυνα οί παρόντες

παρακάθηνται εις κοινον γευμα παρασκευαζόμενον εντος του περιβόλου του νε

κροταφείου καΙ της εκκλησίας αύτου (<<'ς το κουλλουρι της εκκλησίας»). ΤΟ γευμα

δύναται να περιέχτι καΙ κρέας, εύλογείται δ' ύπο του ίερέως:Όμοιον εθιμον ύπάρ

χει καΙ εις το Μπέρεκλα της Άρκαδίας, ώς μανθάνω παρα του συναδέλφου μου

Κ. Κουρουνιώτου· εκεί «του ψυχου» 1 η «των ψυχών» παίρνουν κρέας καΙ κρασΙ

καΙ πηγαίνουν ς' το νεκροταφείον καΙ τρώγουν, πίνουν, μεθουν καΙ χορεύουν».

'Όμοιον εθιμον είνε της Αιτωλικης Άρτοτίνας 2, του Θρ~κικoυ Μου

σταφά πασά (Δαογρ. Άρχ. άριθ. 215), της Άδριανουπόλεως (αύτ. άριθ. 288,

70-731) καΙ των Σερβικών Προκουπλι, Πιροτ και Γιοβάνοβακ (κατ' άνακοίνω

σιν Γ. Έμμανουηλτελειοφοίτου της φιλολογίας, εφέδρου άξιωματικου)3.

την σαφεστέραν δμως εικόνα τοιούτων νεκροδείπνων κατα τα μνημόσυνα

εγνώρισα τελευταίον εξ άνταποκρίσεως εκ Κωνσταντινουπόλεως προς την εφημε

ρίδα «Πατρίδα» τών Άθηνών εν τφ φύλλφ της 23 Σεπτεμβρίου σελ. 5, τού

1928. Ό άνταποκριτης Γ. Πειραιώτης περιγράφει «το παράξενο εθιμον, που

εκληροδότησεν εις τους εδω (δηλ. εν Κωνσταντινουπόλει)ό σχολαστικος βυζαντι

νος θεοκρατισμΟς».... «είνε ό ιδιόρρυθμος τρόπος του έορτασμου της ήμέρας

τών νεκρών» .. " «'Έξωάπο τα ερειπωμένα βυζαντινα τείχη του Έπταπυργίου ...

άπλώνεται το άπέραντον νεκροταφείον με τις πένθιμες σειρες τών κυπαρισσιών

του. Στο νεκροταφείο αύτο λοιπον έωρτάσθηκε προχθες .... 14 Σεπτεμβρίου ή

ήμέρα τών νεκρών ... Χιλιάδες Έλλήνων τών λα"ίκών τάξεων ξεκινουν άπο δλες

τις γωνίες της Κωνσταντινουπόλεως καΙ συγκεντρώνονται εις το νεκροταφείον

του Έπταπυργίου.. ". Μαζυ με τη θλίψι και τον πόνο τα πλήθη αύτα μεταφέρουν

εις το νεκροταφείον και τα τρόφιμά των, τΙς λατέρνες, τα βιολιά, τα ποτα καΙ την

εύθυμία. τα τραίνα του Σιρκετζη δεν άδειάζουν να κουβαλουν κόσμον .... Στας

1 Κατά τήν παραμονήν δηλ. της μεγάλης απόκρεω, της Τυρινης και τό πρωτον Σά66ατον της μεγ.

Τεσσαρακοστης, οτε είνε τά ψυχοσά66ατα.

• Λουκόπουλος ε. ά. σελ. 32 έξ.

• Πρ6λ. και Μ" Μιμιτσα, Ή Μακεδο."ία έ.., λίD-οις κλ. 1896 σελ. 801.
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φυσιογνωμίας των εΙνε ζωγραφισμένη ή μελαγχολία. Έπι ενα ώρισμένο χρονικο

διάστημα δμως: εως την στιγμην που ό παππας της μικρας βυζαντινης εκκλη

σίας τού Βαλουκλη θα ψάλτι τη βιαστικη δέησί του επάνω στον λησμονημένο

φτωχικο τάφο της πειο απόμερης γωνίας τού νεκροταφείου. ,. Κατόπιν ή σκηνο

γραφία αλλάζει ώς δια μαγείας .... τα δάκρυα, αί θλίψεις και οί μελαγχολικες

αναμνήσεις παραχωρούν τη θέσι τους εις τΎlν εύθυμίαν και την χαράν.... Έκεί

που ηκούοντο εω; προ ολίγου τα πένθιμα μουρμουρητα τού παππα, βουίζουν

τώρα οί πανηγυρικοι αλαλαγμοι μιας ακατασχέτου εύθυμίας, γέλοια, τραγούδια,

φωνές, πανζουρλισμός. Κάθε οικογένεια... εγκαθίσταται γύρω στον τάφο τού

αγαπημένου της προσώπου. Κι' αρχίζει το ξεφάντωμα... ήρω'ίκό, γαρνιρισμένο

με την τρελλη διάθεσι τών ανθρώπων, που εννοούν καλα και σώνει να διασκεδά

σουν για λίγες ωρες το νεκρο που :αναπαύεται ησυχος κάτω απο το άπαλο χώμά

του .... ύπάρχει ή αντίληψις, δτι τα αγαπημένα πρόσωπα, που δεν ύπάρχουν πεια

στη ζωή, ερχονται απο τον άλλο κόσμο, κάθονται αθέατα εις το επιτάφιον τρα

πέζι, τρώγουν, γλεντούν, διασκεδάζουν, χορεύουν, πίνουν, μεθούν ... Και ακούει

κανεις προπόσεις περίεργες, που δεν λέγονται εν τούτοις με τόνον ειρωνικό:

- Εις ύγείαν τού μακαρίτη! .. - Καλη ανάπαυσι στον άλλο κόσμο... ''Όλες οί

λατέρνες τών ταβερνών δίδουν τον κυριώτερο τόνο της μακαβρίας αύτης εύθυ

μίας.... Οί τσιγγάνες, χριστιανες και μουσουλμανίδες, εν αδελφικΌ συνεργασίq.

τραγουδούν ιδιόρρυθμα .... κάμνουν την επίδειξι τού χορού της κοιλιας η ... εις

ενα παθητικο αγκάλιασμα με τον λατερνατζη της παρέας.... Εις ώρισμένας στιγ

μας κορυφώσεωςτης εύθυμίας ειμπορείτε να παρακολουθήσητεσυνδυασκεδάζοντα

με την ιδίαν διάθεσιν και τον πα,ππα της εκκλησίας, ανασΚQυμπωμένον εως τα

γόνατα και σύροντα ήρω'ίκώτατα, τον καλ~ματιανόν.. :'Ό,τι γίνεται εις το νεκροτα

φείο τού Βαλουκλη την ήμέραν τού ·χαιΡετισμού τών νεκρών, δεν γίνεται ουτε εις

τα θορυβωδέστερα επαρχιακα πανηγύρια .. , , . δλα αύτα γαρνίρονται με πρόχειρα

ειδύλλια, δια τα όποία ειμπορούν να μαρτυρήσουν τα κυπαρίσσια τού νεκροτα

φείου.... Τρείς μετα το μεσημέρι... Ή λατέρνα σταματq. το οργιαστικο παίξιμό

της. Οί βραχνες φωνες των μακαβρίων πανηγυριστών σβύνουν κάτω απο ΤΥlν

άνυπόφορη απογευματινη κάψα. <Ώρα αναπαύσεως.... στις ρίζες τών κυπαρισ

σιών παρατάσσονται 'ς ενα βαβυλωνιακο σύμπλεγμα δλα εκείνα τα πλήθη τών

πανηγυριστών, για να ξεκουράσουν για λίγες στιγμες τα καταπονεμένα μέλη τους,

Ό χώρος δεν εϊνε επαρκης για να περιλά.βτι άνετα δλο αύτο το πληθος... , Άνά

μεσα στα πόδια ανθρώπων ... ' βλέπει κανεις ήμίγυμνα μωρα να κοιμώνται μακα

ρίως, άδειους τενεκέδες καταβροχθισθεισών κονσερβών, σπασμένες μποτίλλιες,

ρούχα, ακαθαρσίες.... Οί μόνοι ΠΩ'υ δεν εννΟΩ'ϋν να παραδοθούν εις τον Μορφέα

εϊναι οί ερωτευμένοι.. ,. Κατόπιν, δταν αρχίζει να βραδυάζτι, το μακάβριο γλέντι
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ξαναζωντανεύει. Οί πανηγυρισταΙ άκμαιότεροι τώρα, ουρλιάζουν ώσαν δαιμονι

σμένοι, προσφωνούν ειρωνικα τΟ'υς νεκρούς, στήνουν ... χορο γύρω στους τάφους

καΙ τραγουδούν άκατάπαυστα: «Τούτ' ή γη, που την πατούμε, ολοι μέσα θέ να

μπούμε !» ... Άργά, πολυ άργά, οταν το βαρυ σκοτάδι θα σκεπάστι τον μελαγχο

λικο έκείνο χώρο ... οί παράξενοιπανηγυρισταΙάποχαιρετούντους νεκρούς των... ».

Ή περιγραφη αυτη, παρα παν εντονον χρώμα, οφειλόμενον ϊσως εις λογο

τεχνικην ροπήν, είνε άκριβης καΙ δύναται να ισχύστι προς κατανόησιν ου μόνον

τών βυζαντιακών άλλα και τών έν συνεχεί~ προγενεστέρων περιδείπνων.

Είνε ήδη φανερόν, τι έγίνοντο επειτα αί χρησιμοποιηθείσαι προς παρα

σκευην τών φαγητών χύτρα ι (καθ' ον χρόνον δεν ύπηρχον κονσέρβα ι) και τα άλλα

ευθραστα έπιτραπέζια σκεύη' άλλα καΙ αν δ~ν ύπηρχεν εθιμον να θραύωνται τινα

τουλάχιστον τούτων, τούτο δμως θα συνέβαινε πολλάκις τυχαίως, ώστε δικαιολο

γείται ή παρουσία τών τοιούτων οστράκων έπι τών ύψηλών χωμάτων και της έπι

φανείας τών ένεχόντων βυζαντιακας ταφας τόπων τών Θηβών, ενθα ουτω πιστού

ται καΙ ή παλαιότερον υπαρξις τών έπιμνημοσύνων η καΙ έπιταφίων γευμάτων 1

Ό Wulff, Altchrist1. und Byzant. Kunst σελ. 49, τού λόγου δντος περΙ

τοιούτων χριστιανικών περιδείπνων, έπάγεται: «εις τας ιουδα'ίκας έπιμνημοσύ

νους ήμέρας προσετέθησαν και άρχαίαι 2, περΙ δε τών ίερομαρτύρων προσετέθη

ήδη κατα τον 20ν αιώνα μ. Χ. καΙ το ένιαύσιον μνημόσυνον. Αί συγκεντρώσεις περΙ

τους τάφους τών κεκοιμημένων προσέλαβον δια της τελετης τού Άποδείπνου

χριστιανικον χαρακτηρα, συγχρόνως ομως «εισήχθη » καΙ το νεκρικον περίδειπνον,

δ :έξετράπη εις συμπόσιον, ώστε ζωηρα κίνησις έπλήρου τας αυλας τών έκκλη

σ ιών. 'Αρχαία χαρα τού βίου άναζη παρα τας χριστιανικας περΙ μελλούσης ζωης

έλπίδας και φωτίζει δια της άκτινοβολίας αύτης τον χθόνιον κόσμον» 3.

Ι'Εν Άρχ. Δελτ. ΙΙ 1916, 138 μνημονεύεται κατα παραδρομην ή γνώμη μου αϋτη, εν <!> γίνεται λόγος

ουχι περι αγγείων εύρισκομένων ουχι επι της επιφανείας του νεκροταφείου, αλλ' εντός των τάφων.

• "Αν τουτο συνέΒη που εν τινι χώρq. μη έλληνικίΊ, αγνοω. Άλλα περι έλληνικων χωρων προκειμένου

ορθόν θα iltO να ελέγετο, δτι είς τας αρχαίας έλληνικας επιμνημοσύνους ήμέρας προσετέθησαν και ίουδα'ί

καί, αν καί δπου προσετέθησαν. τα εθιμα των λαων δεν εκριζουνται ευκόλως ούδ' υπό των θριαμβευουσων

θρησκειων- οΙ δε αρχαίοι 'Έλληνες ετέλουν επιτάφια μνημόσυνα (τρίτα, ενατο, - νεκρων δείπνα -, ενιαύ

σια, κατ' ενιαυτόν επιφοράς, επιφορας των κατ' ετος ώραίων κ.τ.τ.)."Ορα π. χ. Blίimner Griech. Privataltert. Β

371 έξ. Rohde, Psyche' Ι, σελ. 232. 'Ότι δε και άλλα έλληνικα ταφων εθιμα διετηρήθησαν επι του χριστια

νισμου, δρα Πολίτην ε. ά. πρβλ. Deubner, Archiv. f. R. - W. = Rev. des Rev. 1912, 11. Fustel de Coulanges

μετάφρ. έλλ. Τιμ. Φιλήμονος Τό αρχαίην liστv σελ. 12 έξ. G. Oeconomus, De profusionum receptaculίs

sepulcralίb~s, passinl και μάλιστα σελ. 51 έξ. Και ατάκτως δε προσφέρονται τοϊς νεκροϊς επι του τάφου

καρποί, άνθη, αυγά, γλυκίσματα κλ. ώς εν τη πατρίδι μου' πρβλ. και Λαογραφίαν 1917, σελ. 187 και BCH

1914, 56. Δων. ΆλιΚ. ΧΙ 39. Πλιν. φ. Ι ΧΧΙ, 7.

• ΠρΟλ. και Παυσ. Χ, 4, 10, ενθα, του λόγου δντος περι του ήρφου του ηρωος άρχηγέτου Φώκου και

των είς αύτόν:εναγισμων, επάγονται τα έπόμενα: «εχει δ' ουν επι ήμέρq. τε πάσ'Ο τιμας και άγοντες Ιερεϊα οί

Φωκιίς τό μεν αίμα δι' οπης εσχέουσιν εΙς τον τάφον, τα δέ κρέατα ταύΤrι σφίσιν &'ναλουν κα1J.έσrηκεv>.
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"Αν ή εικασία του W. Miller (Φραγκοκρατία έν Έλλάδι, μετάφρ. Σπ. Λάμ

πρου Ι, σελ. 104), δτι ή έκκλησία του Άγίου Αουκα εΙχε παραχωρηθη εις το

τάγμα τών Τεμπλιωτών είνε αληθής, πρέπει να συναγάγωμεν, δτι ή χρησις του

νεκροταφείου ύπο τών ορθοδόξων αυτοχθόνων κατοίκων θα είχε διακοπη κατα

τον 130ν αιώνα και κατ' ακολουθίαν το σύνολον τών έπι της έπιφανείας οστράκων

καθ' δλου ανήκει εις τους χρόνους τους προ της έν Θήβαις έγκαταστάσεως του

τάγματος τών Να'ίτών, έπειδη μάλιστα μετα ταυτα το νεκροταφείον έσχηματίσθη

νοτίως του λόq:ου του Ίσμηνίου, δπου και τώρα ύπάρχει περίκλειστον.

"Οτι δε κατα τον 120ν αιώνα ητο έν χρήσει το νεκροταφείον του <Ισμηνίου

λόφου, αποδεικνύει νόμισμα εύρεθεν ύπ' έμου αυτόθι. ΕΙνε σκυφωτον Μανουηλ

του Κομνηνου (1143 - 1180), φέρον έμπρος προτομην του Χριστοϋ, οπισθεν δε

προτομην του βασιλέως. Εvρον έν τοίς χώμασι προσέτι και δύο άλλα νομίσματα,

αλλα ταυτα είνε νεώτερα: το μεν είνε φραγκικον μεσαιωνικον σφόδρα έφθαρμέ

νον, το δε είνε τορνέσιον 11 τών πριγκήπων της Άχαίας 11 τών δουκών τών Άθη

νών του πρώτου ήμίσεως του 130υ αιώνος κατα την γνώμην του Κ. Κωνσταντο

πούλου. Ταυτα προέρχονται πιθανώς έκ της έν τψ τόπφ τούτφ έγκαταστάσεως

τών καθολικών Να·ίτών.

Είπον ανωτέρω, δτι, φυγόντος του τάγματος τών Να'ίτών, το νεκροταφείον

έσχηματίσθη δπου καΙ νυν εύρίσκεται. τουτο απΤΙτει προφανώς ή παράδοσις, ην

θα έτήρησαν καΙ οί Ν d'ίται, εις ους απέδωκα ανωτέρω κτιστούς τινας τάφους

εύρισκομένους έκεΙ

Νυν δυνάμεθα να αναθεωρήσω μεν πάντα τα γραφέντα περΙ χριστιανικών

τάφων ανασκαφέντων ύπ' έμου έν Θήβαις καΙ μνημονευομένων 11 περιγραφομέ

νων έν τοϊς Θηβαϊκοίς μου, καΙ να χρησιμοποιήσωμεν αυτους ίστορικώς, δ δεν

έγένετο μέχρι τουδε.

ΚαΙ πρώτον πρέπει να ύποληφθΌ ως βέβαιον. δτι αμα τΌ εισβολΌ του χρι

στιανισμου εις Θήβας οί πρώτοι χριστιανοΙ ύπέστησαν τοiJς τότε διωγμους (Νέρων,

Δομετιανος) καΙ κατέφυγον εις σπήλαια προς τέλεσιν της λατρείας των (Θηβαϊκα

σελ. 1io, 120 εξ. 205 - R) καΙ εις κατακόμβας καΙ σπήλαια έπίσης προς ταφας

(Θηβαϊκα σελ. 111 εξ.). Τότε έμαρτύρησε (δρα το συναξάριον) τΌ 8 Άπριλίου δ

ύπο του Παύλου έγΚάτασταθεΙς πρώτος έπίσκοπος Θηβών Ρουφος (πρβλ. Έπιστ.

προς Ρωμ. 16,13). Εις τους χρόνους τούτους, νομίζω, ανήκουσιν οί προς λατρείαν 11
καΙ προς ταφας χρησιμοποιηθέντες μυκηναϊκοΙ τάφοι (Θηβαϊκα σελ. 110, 205-8)
ως και ή κατακόμβη (αυτ. σελ. 211- 222), ητις έχρησιμοποιήθη καΙ προς ταφας

και προς λατρείαν.

Έν τψ αυτφ χρόνφ οί άλλοι Θηβαίοι, οί μη χριστιανοΙ και κατ' ακολουθίαν
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μη διωκόμενοι, εξηκολούθουν θάπτοντες ελευθέρως παρα ·(ός όδΟ'υς κατα την

παλαιαν συνήθειαν καΙ παράδοσιν, διατηρηθείσαν καΙ μέχρι τού Δ' αιώνος περί

που αμετάβλητον. Εις ταύτην δε επανήρχοντο βεβαίως καΙ οί χριστιανοΙ 11 ενέμε

νον οί νεοφώτιστοι, οτε δεν εγίνοντο διωγμοί.

Τάφοι τινες κρυπτοΙ εν σπηλαίοις, άνήκοντες .εΙς τους περΙ τον Δ' αιώνα

χρόνους, ύπoμιμνfισκoυσι πιθανώς τους συγχρόνους τότε διωγμους επι Διοκλη

τιανού καΙ Γαλερίου (θηβαϊκα σελ. 103 έξ., ίσως καΙ 183 - 4).

ΠερΙ τον Δ' αιώνα εμφανίζεται lνέον τι «έθιμον»' ό αύτος τάφος δηλ. χρη

σιμοποιείται προς επανειλημμένας (3 - 4) ταφάς, τών οστών τών παλαιοτέρων

νεκρών συλλεγι;>μένων και αποτιθεμένων επι τού τελευταίου ταφέντος συγγενούς

προφανώς νεκρού, μεθ' ου καταχώννυνται πάλιν (θηβαϊκα σελ. 234 έξ. τάφος

18). Το νέον έθιμον τουτο της ανακομιδης τών λειψάνων (ξε - ξανάχωμα), πιθα

νώτατα χριστιανικόν, εξακολουθεί, άλλ' ή συλλογη πολλών οστών επιβάλλει συν

τcρ χρόνφ τον σχηματισμον ειδικών οστεοθηκών (ossuaria), χρησιμοποιουμένων

προς τούτο μυκηνα'ίκών θαλαμοειδών τάφων (θηβαϊκα σελ. 81, 136, 137).

Έν τcρ μεταξυ χρόνφ, πιθανώς κατα το παράδειγμα μάλιστα της εν ταίς

εκκλησίαις ταφης τών λειψάνων τών μαρτύρων, ην γινώσκομεν καλώς εκ Ρώμης Ι,

γίνονται ταφαΙ καΙ εντος της πόλεως εν εκκλησίαις 11 ταίς αύλαίς αύτών ηδη

κατα τον 9 0ν τούλάχιστον αιώνα 2, ώς είνε ό κεντρικος τάφος τού εν τη πόλει

ήρειπωμένου εκκλησιδίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου, τού κτισθέντος τCΡ 872.

Το παράδειγμα τούτο αρκεί προσέτι να δείξll, οτι οί τάφοι, ο εστι τα νεκρο

ταφεία, συνήπτοντο ταίς εκκλησίαις τούτο δε είνε ριζικη μεταβολη της πατρο

παραδότου τών Έλλήνων συνηθείας, καθ' ην οί τάφοι ήνοίγοντο σποράδην παρα

τας όδους 11 εν ταίς Ιδιοκτησίαις.

Ή μεταβολη ομως αυτη ώς καΙ αί όστεοθηκαι αί κατεσπαρμέναι έξω τών

Θηβών κατα τους λόφους πλησίον τών παροδίων στοίχων τών παλαιών έλληνι

κών καΙ τών συνεχιζόντων αύτους κατα το παλαιον έθιμον αδιώκτων χριστιανι

κών τάφων,όστεοθηκαι κατασκευαζόμεναι καΙ σήμερον, όδηγούσιν ημας προς

τους νεωτέρους χρόνους καΙ δυνάμεθα μετα μεγάλης πιθανότητος να είπωμεν,

οτι είνε πρόδρομοι της οστεοθήκης τού Ίσμηνίου λόφου (θηβαϊκα σελ. 81), ήτις,

καθα καΙ νυν συμβαίνει, εΙνε παράρτημα (ίσως μεν ούχΙ το μόνον, αλλό μόνον

ομως μέχρι τούδε εύρεθεν καΙ ανασκαφεν) συνεχούς καΙ συγκεκροτημένου χρι

στιανικού νεκροταφείου τού 120υ αίώνος. Το νεκροταφείον τούτο δυνάμεθα να

1 Πρβλ. π. χ. ManIcchi, Le catacombe Romane' 1905 σελ. 686, αλλά καΙ Strygowsky Athen. Μίιι.

1889, σελ. 277.
, ΣωΤ'ηρίου Άρχ. Έφημ. 1924, σΕλ. 8 έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



136 Α. Δ. Κεραμοπούλλου

φαντασθώ μεν περίκλειστον και προσηρτημένον είς την εκκλησίαν τού Ευαγγε

λιστού Λουκα. Ή συνήθεια της ταφης εντος τών αυλών τών εκκλησιών, αν δεν

είχεν αρχίσει πoλiι πρότερον, γενικεύεται πιθανώς τότε, αφ' oii ό Συμεων ό Θεσ

σαλονίκης (κεφ. 364 (263)) προϋποθέτει αυτην γενικώς κρατούσαν κατα τον 150\1

αίώνα. Έν Θή6αις ή συνήθεια αύτη επε6λήθη ίσχυρότερον επι Τουρκοκρατίας,

οτε οί τάφοι ε6ε6ηλούντο ύπο τών απολιτίστων και αλλοθρήσκων κατακτητών,

καΙ εχομεν τότε τας εν τη πόλει παρα τας εκκλησίας ταφάς, περΙ ων ποιούμαι

λόγον εν τοις θηβαϊκοίς σελ. 65, 364 έξ. 120.

Άπο της απελευθερώσεως της <Ελλάδος επαυσαν αί εντος της πόλεως ταφαί,

περιορισθεισαι είς το διατηρηθεν συνεχώς νεκροταφείον τού <Αγίου Λουκα εν

μέρει δε και είς το προς Β της πόλεως μικρον νεκροταφείον της Άγίας Παρα

σκευης, είς δ θάπτουσι κυρίως πτωχοί τινες νϋν εκ της πόλεως καΙ τού προα

σιίου Πυρίου, τελευταΊον δε καΙ οί πλησίον προς Α έγκαιασταθέντες πρόσφυγες.

Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΕΤΤΙΤΥΜΒΙΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΠΡΟΣ(fΔIΑΝ

18

ΜΙΥουστα μέν μοι πατρις 11 εν Κίλιξ(ι) δροις

Ο'υνομα δ' Άθηνόδωρος 11 εστησαν τόδε

μνημείον εταροι, κσινον 11 o'i ναίουσ(ι) εθνος.
''Ι'

Ή έπιγραφη αύτη είναι έπιτύμβιον έπίγραμμα έν ιαμ-\ .}..

βικι'ρ τριμέτρCΡ.

Ό χαράκτης έχώρισεν έπΙ του λίθου τους τρείς στίχους

δια δύο ήμικυκλικων γραμμων ).
Ό δεύτερος πους του' τρίτου στίχου άντΙ ιάμβου εΙναι

τρίβραχυς.

Οί χρόνοι, καθ' οϋς έποιήθη το επιγραμμα εΙναι πάν

τως μετα τον Αυγουστον, άλλα κρίνοντες καΙ έκ των λοι
ΕΙκ. 1. Έπιτυμβία στήλη

πων όμου εύρεθεισων μετ' άναγλύφων έπιτυμβίων στηλων μετα έπιγράμματος.

κατατάσσομεν αύτην εις τους χρόνους του Άδριανου.

την λέξιν κοινόν του τρίτου στίχου άναφέρομεν εις την λέξιν έi}νος καΙ

ούχΙ εις την λέξιν μνημείον ητοι:

«Πατρίς μου μεν είναι ή Αύγουστα, πόλις της Κιλικίας, όνομά μου δε Άθη

νόδωρος:Έστησαν δε το μνημείον τουτο εταίροι (κοινον κατοικουντες εθνος ητοι)

όμοεθνείς δηλ. Κίλικες».

ΑΡΧΑ.ΙΟΛΟΓιιωΝ ΔΕΛΨΙΟΝ 1926

ητοι:

Κατα Ίούλιον του 1928 ετους γινομένης έκσκαφης προς οικοδομίαν έν τΌ

γωνίf!:. της όδου Τριπτολέμου καΙ της ίεράς όδου έν κτήματι Ν. Διαμαντοπούλου,

έύρέθησαν πλείστα λείψανα άρχαίου νεκροταφείου, εν Φ

ίκανα άρχαία εύρήματα εσχομεν, περΙ των όποίων γίνεται

λόγος κατωτέρω έν τι'ρ παραρτήματι του Δελτίου, ετι δε καΙ

μαρμαρίνη έπιτυμβία στήλη φέρουσα έπίγραμμα.

Ή στήλη αύτη εχει ύψος 1.36 καΙ πλάτος 0.37 καΙ

άπετέθη εις την Άρχαιολογικην συλλογην του Θησείου ύπο

τον αριθμον 147 (εικων 1).

Ή άνάγνωσις του έπιγράμματος καθ' ήμάς εχει ώς εξης:

ΑυΥουστα μέν μοι πατρις εν Κίλιξι δροις,

Ο'υνομα δ' Άθηνόδωρος εστησαν τόδε

μνημείον fταροι, κοινον o'i ναίουσι εθνος.
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Ή πόλις Αύγουστα της Κιλικίας μνημονεύεται ύπο του Πτολεμαίου Ε', 8,

5, (ενθα γράφεται παρ οξυτόνως Αυγούστα, άλλ' εν τ4'> επιγράμματι το μέτρον

άπαιτεί βραχείαν την λήγουσαν του ονόματος), καΙ ύπο Στεφά.νου ΤΩυ Βυζαντίου

λέγοντας «Αυγουσται πόλεις εν Κιλικί<t και Ίταλί<t, οί πολίται Αυγουστανοί».

Ό Στράοων μνημονεύει Αυγουσταν, πόλιν της χώρας τών Σαλασσών μετα

τον ποταμον Πάδον εν Ίταλί<t (Δ', σελ. 206) καΙ εν Ίοηρί<t ΠαξαυγουστανκαΙ

Αύγουσταν Ήμέριταν και ΚαισαραυγουστανΓ', σελ 151 και 166.

'Αλλα καΙ άλλαι Αυγουσται πόλεις πλείσται μνημονεύονταιπαρα τ4'> Πτολε

μαίφ καΙ Δίωνι τ4'> Κασσίφ και τ4'> Πλινίφ.

ΤΟ δ' εθνικον Όνομα άπαντ~ και επι νομισμάτων της πόλεως ταύτης «A'u
YOuatav(j)y» ('ίδε Pauly Realenc.~ ΙΙ 2345).

Ό τύπος εταρος άντΙ έταίρος είναι συνηθέστατος (ϊδ. Allen Οη Greek ver
sif. σελ 39 εν Papel"s of the American Scl1001 κ.λ. τόμο ιν ενθα ά;r,αντ~ εν επι

γραφη εξ άρχαίας 'Ολυμπίας καΙ το δνομα Άθανόδωρος, καΙ άλλως γνωστότατον).

Προς την άρχην του επιγράμματος δυνάμεθα να παραοάλωμεν πλείστα επι

τύμοια επιγράμματα του συμπληρώματος της Παλατίνης Άνθολογίας (Epigr.
Anth. Pa1. τόμο Γ', Didot), ώς εν σελ. 194, 630 «Θεσσαλονίκη μεν πατρις επλετο'

ου(νομα] "Ύλη μ(οι]» καΙ εν σελ. 180, 543 «Λευκας μεν πατρίς εστιν εμοι» καΙ

εν σελ. 113, 151 «Κρήτα μεν πατρίς μου, όδοιπόρε» καΙ εν σελ. 173,495 δ «Πα

τρις μέν μοι 'Έδεσσα, το δ' ουνομα Κλαυδία» καΙ εν σελ 183,562 «ουνομά μοι

Έλάτη, πατρις δ' εστιν Θυάτειρα» καΙ άλλα δμοια εν σελ 137. 282. 283. εν σελ

182,556' εν σελ 18G, 583· εν σελ. 192, 615' εν σελ. 204, 676. 677, κ.τ.λ.

Προς δε τούτοις δυνάμεθα να παραοάλωμενκαΙ την άρχην του Σιμωνιδείου

άναθηματικου επιγρά.μματος παρα τ4'> Παυσανί<t 6,9, 9 (Epigr. Anth. Pa1. τόμο

Γ', Didot, σελ. 4, 23) «ΠατρΙς μεν Κόρκυρα, Φίλων δ' ουνομΌ ειμι δε κ.τ.λ.».

Έν τη επι τού λίθου γραφη του ιαμοικου επιγράμματος δεν δηλούται ή

εκθλιψις εν τη λέξει Κίλι'ξι του πρώτου στίχου και εν τη λέξει ναίουσι του τρί

του στίχου, ητις εκθλιψις ειναι άναγκαία δια το μέτρον ('ίδ. κατωτέρω).

Έν εμμέτροις επιγραφαίς δεν δηλουται ενίοτε δια της γραφης ή εκθλιψις,

άλλ' είναι μεν πλήρης ή λέξις γεγραμμένη, συναλείφεται δε κατα την προφοράν,

ώς παρετήρησεν ό άείμνηστος Κ. Κόντος εν τη Άθην~ τόμο Β', σελ. 521, δστις

προσήγαγε μαρτύριον το «(Τηλέμαχ)ός σε ίέρωσε Άσκληπιφ ηδε όμοοώμοις»

(Συλλ. Έπιγρ. Άττ. Β', 1442). <Ωσαύτως δεν είναι δεδηλωμένη ή εκθλιψις καΙ εν

τοίς επιγράμμασιν, ατινα εδημοσίευσεν ό κ. Α. Άροανιτόπουλος εν τοίς Θεσσα

λικοίς μνημείοις (Περιγρ. τών γραπτών στηλών Παγασών) σελ. 156 καΙ σελ.

216. Τούτων ή χρονολογία τίθεται κατα το τελευταίον τέταρτον του τρίτου π. Χ.

αιώνος, άναγράφεται δε καΙ επι τών ποιητικωτάτων αύτών επιγραμμάτων το
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κατα το μέτρον έκθλιπτέον φωνηεν προς αποφυγήν της δυσχερείας της τε

αναγνώσεως και της κατανοήσεως του ελεγείου,"Αλλα δέ τινα έξ έμμέτρων

έπιγραφών έκ πλήρους μεν γεγραμμένα, έκθλιΌόμενα δε κατα την χρείαν τού

μέτρου κατέλεξεν ό r. Ν. Χατζιδάκις έν Άκ. Άν. τόμο Α', σελ. 276 (ύποσημ.).'Ίδ.

ετι και S. Allen Οη Greek versification ίη inscriptions (Arch. Inst. οί All1er. IV,

σελ. 126 κέξ.), Meisterh. - Schw.Gran1ll1. d. att. Inschr. 3, σελ. 7Ο (§ 24, 4 καΙ

σημ. 601).
Σημειωτέον δε δτι καΙ έν έπιγράμματι έπΙ παπύρου τού Ζήνωνος είς τον

κύνα αυτού παρελείφθη να σημειωθΏ ή εκθλιψις (ϊδε Ε. Α. Πεζοπούλου «Παπυ

ρολογικα καΙ έπιγραφικα» σελ. 5 - 6).

Και αύτος δ' ό Άρίσταρχος εγραφε παρα τφ 'Ομήρφ Α 323 «χειρος έλόντε

άγέμεν» ώς φέρεται έν τοίς είς 'Ιλιάδα Σχολίοις τόμο Α', σελ. 46, 7 «'ίνα το δυϊ

καν εϋδηλον Ο' άμφίβολον γαρ εσται, εαν κατα συναλοιφην αναγινώσκωμεν»

και σελ. 393, 9 «οϋτως δε και Άρίσταρχος εγραφεν έκ πλήρους (δηλ. ίi δειλέ),

ώς Δίδυμος μαρτυρεί» σδε κ. Κόντον έν τΏ Άθηνg τόμο Β', σελ. 521. Πρβ. καΙ

Ludwich Arist. h0111. Textkr. τόμο Α', σελ. 189).

Καθόλου δε περι τών παρα τφ 'Ομήρφ καΙ παρ' άλλοις ποιηταίς γεγραμμέ

νων μεν άλλ' έκθλιβομένων φωνηέντων ϊδ. Kίihner-Blass Ausf. Gran1ll1. d. griech.

Spr. τόμο Α', σελ. 232 κέξ., Mayser Gran1ll1. d. griech. Pap. σελ. 157, Γ. Ν. Χατζι

δά;{ι Άκ. Άν. τόμο Α', σελ. 274- 6. Σημειωτέον δε δτι τινες τών άρχαίων κριτι

κών εγραφον το έκθλιπτέον ι έν χωρίοις τού 'Ομήρου, οίον Ε 5 «άστέρι όπω

ρινφ έναλίγκιον» άντΙ τού «άστέρ' όπωρινφ έναλίγκιον». (Δράκ. ΠερΙ μέτρο 41

12, Εύστάθ. είς 'Ιλ. σελ. 514). 'Ο δ' Εύστάθιος έν τφ μνημονευθέντι χωρίφ λέγει

δτι το ι τούτο προεφέρετο μετα τού έπομένου φωνήεντος κατα συνίζησιν. την

έκδοχην ταύτην δεν έγκρίνουσί τινες (ϊδ. Kίillller - Blass Ausf. Gran1ll1. usw. τόμο

Α', σελ. 236), τούναντίον δε φαίνεται δτι έγκρίνει ό Γ. Ν. Χατζιδάκις έν Άκ.

Άν. τόμο Α', σελ. 236 γράφων τα έξης: «μόνον παρ' 'Ομήρφ καΙ τοίς τραγικοίς

εϋρηνται χωρία άναντίλεκτα της έκθλίψεως η μαλλον της κατα συνίζησιν προ

φοράς τού ι, διότι κατα τον Εύστάθιον οί παλαιοΙ εντελώς ταύτα εγραφον, οίον

Δ 259 εν δαί'l}' οτε περ, Ε 5 αστέρ' όπωρινιρ εναλίγκιον, Κ 278 χαίρε δε τιρ

oeVLf}' Όδυσσεύς, Λ 558 - 9 αμύνετε νηλεες ήμαρ Αίαν17" δς ..., Ρ 324 κή

ρυκ~ ΉπυτίδΥ, εν χέρσ' έχον, νήεσσ' ήγήσατο, Τρώεσσ" κτλ. Σοφ. Οίδ. Κολ.

1435 τελείτέμοι f}ανόντ"'έπεί, Εύριπ.'Αλ. 1118 Γοργόν'ώς καρατόμιρκτλ.'Επι

γραφικώς έπιστώθη, τούτο μεν Παλλάδι Ά17'ηναί,!-, τούτο δε έρνεσ'(ι) ελαίας,

καΙ τυς γονευσ' αύτώ», Είς δε τα έξ έπιγραφών μαρτύρια προσθετέα είνε καΙ τα

έκ τού έπιγράμματος περΙ ου ό λόγος, άλλα δύο «Κίλιςι οροις» καΙ «ναίουσι

έf}νος» προς τοίς ύπο τού Allen Οη Greek versif. σελ. 153 μνημονευομένοις.
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ουτως ορθώς ύπο πολλών παρετηρήθη ή εν εμμέτρφ λόγφ γραφη τών κατα

το μέτρον εκθλιβομένων φωνηέντων και ορθώς εδικαιολογήθη τούτο ύπο μεν τού

κ. Α. Άρβανιτοπούλου δια το ευχερες της αναγνώσεως και κατανοήσεως τού επι

γράμματος, ύπ' αυτού δε τού Άριστάρχου δια την πλήρη κατανόησιν τού δυ'ίκού

αριθμού, διότι άλλως κατ' αυτον θα ητο αμφίβολος ή εννοια, αν κατα συναλοι

φην ηθέλομεν αναγνώσει το χωρίον τού Όμήρου.

Και εΙναι μεν αληθές, δτι ό αναγνώστης τού επιγράμματος και μόνον βλέ

πων αυτο ουτω γεγραμμένον δηλ. μετα τών εκθλιβομένων κατα το μέτρον φωνη

έντων ευκολύνεται εις την πλήρη και ορθην κατανόησιν αυτού, και αν ακόμη, ως

ό Κ. Κόντος ανωτέρω ισχυρίζεται, κατα την εκφοραν συναλείφωνται αί τα εκθλι

πτέα φωνήεντα εχουσαι. λέξεις, αλλα τούτο ό Άρίσταρχος εν τΌ ανωτέρω παρα

πομπΌ δεν αποδέχεται, φρονών δτι εαν ηθέλομεν κατα συναλοιφην αναγνώσει

τον στίχον, καίτοι είναι γεγραμμένα τα εκθλιβόμενα φωνήεντα, δεν ηθέλομεν

κατανοήσει τον δυ'ίκον αριθμόν, κατ' ακολουθίαν εν τΌ απαγγελίq. τού στίχου,

κατ' Άρίσταρχον, προς κατανόησιν αυτού δεν εγίνετο συναλοιφή, αλλ' ηκούοντο

τα εκθλιβόμενα φωνι1εντα.

ΤΟ πλεονέκτημα, δπερ είχεν ό αναγινώσκων τον στίχον και δια της όράσεως

κατανοών αναμφιβόλως αυτόν, διότι εβλεπε γεγραμμένα τα εκθλιβόμενα φωνή

εντα, επρεπε να εχη και ό ακούων - και οί ακούοντες ησαν περισσότεροι - τον

στίχον απαγγελλόμενον ουτως, ωστε να κατανοηται τελείως ύπ' αυτού.

Και τούτο 1)10 δυνατον να γίν'!] εν τΌ τεχνικΌ αναγνώσει, αναπτύσσοντος

τού απαγγέλλοντος εις το σημείον της συναλοιφης fjμίφθογγόν τινα1 ούτως ωστε

να ακούωνταί πως και τα άλλως κατ' αυστηραν ΤΙ1ρησιν τού μέτρου εκθλιβόμενα

φωνήεντα, χωρις ό ρυθμος και το μέτρον να ύφίσταται αλλοίωσιν.

Σημειωτέον δ' δτι τα άνω μνημονευθέντα επιγράμματα ανήκουσιν εις λίαν

αφισταμένους απ' αλΗjλων χρόνους, απο τών χρόνων τού Σιμωνίδου μέχρι τού

δευτέρου μ. Χ. αιώνος, δτε εποιήθη το περι ου ό λόγος επίγραμμα.

Κατ' ακολουθίαν επι μέγιστqΥ χρονικον διάστημα ελάμβανε χώραν γεγονος

εν τφ εμμέτρφ λόγφ, δπερ (ος εϋλογον και φυσικώτατον παρήρχετο απαρατήρη

τον και δπερ μόνον ή οξεία διάνοια και ή Κ(Ητικη δεινότης τού Άριστάρχου-εγω

τουλάχιστον αγνοώ μέχρι τούδε άλλον περι τούτου όμιλήσαντα- παρετήρησεν.

-ο Άρίσταρχος, δι' ών παρετiΊρησεν, είπε μεγάλην αλήθειαν, παρέχουσαν εις

ήμας εννοιάν τινα της ελευθερίας, 'ην είχον εν τφ εμμέτρφ λόγφ οί εκτελεσται

αυτού, ο'ί τε ποιηται και οί τα ποιήματα αυτών απαγγέλλοντες ύποκριται και λοι

ποι της ποιήσεως ερασταί.

την γνώμην ταύτην τού Άριστάρχου ου μόνον έπιδοκιμάζομεν και αποδε

χόμεθα απολύτως, αλλα και ενισχύομεν δια τών ήμετέρων παρατηρήσεων επι τών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



'Επιτύμβιο\' επίγραμμα μετα παρατηρήσεων είς την ά.ρχαίαν προσψδίαν 141

αρχαίων δραμάτων και της απαγγελίας αυτων ('ίδε πρόλογον εμμέτρου μεταφρά

σεώς μου Ήλέκτρας Σοφ. σελ. 12 -13), καθ' ας ειναι ανάγκη να εκφωνηθωσιν εν

τη απαγγελίq. των στίχων χάριν της εννοίας αυτων φωνήεντα, τα όποία εξεθλίβη

σαν και δεν ειναι γεγραμμένα εν τψ στίχφ, κατα την απαίτησιν του μέτρου.

Τοιαυτα παραδείγματα έχομεν καταδείξει πλείστα εν το τραγικΌ ΠΟιΊ1σει και

έχομεν κατατάξει εις τας έξΎjς κατηγορίας:

α') Εις τους στίχους εκείνους, εν οις κατα το μέτρον εκθλίβεταιτο φωνηεν της

τονιζομένης συλλαβης της λέξεως, ενπ εγκειται ή δύναμις του στίχου, της λέξεως

δηλ. της εμφάσεως του στίχου (nlOt de vaΙenΓ). Π. χ. 'Εν Σοφ. Άντιγ. στίχο 755

κατα Τ1Ίν σφοδρα.ν λογομαχίαν πατρος και υισυ, λέγει ό Α'ίμων προς τον Κρέοντα:

"Ει μη παη1ρ ησθ', εΙπον αν σ' ουκ εί, φρονείν».

Του στίχου τούτου ΤΙ λέξις της εμφάσεως ειναι το σέ, του όποίου το φωνηεν

εκθλίβεται και δεν αναγράφεται εν τψ στίχφ. ΤΟ φωνηεν δμως τουτο εδει ου

μόνον να ακουσθη ιΊ.λλα και να τονισθη, 'ίνα αποδοθη ή εννοια του στίχου.

Όμοίως εν Άντιγ. στίχο 1046.

'Όμοια παραδείγματα ιδε Σοφ. ΟΙδ. Τύρ. στίχο 31, 64, 140, 332, 6θ8, 846.

Όμοίως Σοφ. ΟΙδ. επι Κολ. στίχο 800-801.

Οι δύο oi3τot συνεχείς στίχοι εχουσιν ουτω:

Κρέων: Πότερα νομίζεις δυστυχείν εμ' ες τα σά,

η σ' εις τα σαυτου μάλλον εν τφ νυν λόγφ;

'Αξιολογώτατονπαράδειγμαύπερτου εμου ισχυρισμου οι δύο oi3rot στίχοι,

εν οις εκθλίβεται το φωνηεν των λέξεων της εμφάσεως, του όποίου μηακουομέ

νου και μη τονιζομένου κατα την απαγγελίαν, ειναι αδύνατον να αποδοθο ή

εννοια των στίχων.

Όμοίως Σοφ. Ήλ. στίχο 996, 1356 και 1362 κ.λ.

β') Εις τους στίχους εκείνους, εν οις εκθλίβεται το φωνηεν των κτητικων

αντωνυμιων ό,μοίως τονιστέων εν τη απαγγελίq.. 11. χ. 'Εν Σοφ. ΟΙδ. Τύρ. στίχο

329, αρχομένης της σφοδρας συζητήσεως μεταξυ Τειρεσίου και Οιδίποδος, ό Τει

ρεσίας λέγει:
"πάντες γαρ ου φρονείτ'· εγ61 δ' ου μή ποτε

ταμ' ως αν είπω, μη τα σ' εκφήνω κακά".

Πως ς:ιναι δυνατον να νοηθωσιν οι στίχοι oi3rot υπο των θεατο)ν καΙ ακροα

των, αν δεν ακουσθωσι τα φωνήεντα των κτητικων αντωνυμιων του δευτέρου

στίχου εν τΌ απαγγελίq. α1Jτου;
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Όμοίως Σοφ. Οίδ. Τύρ. στίχο 216, 405. Σοφ. Άντ. στίχο 501. Σοφ. Ήλ.

στίχο 1050, 1057, 1499 καΙ Σοφ. Φιλ. στίχο 339 κ.λ.

Αί ανωτέρω παρατηρήσεις ήμών αποδεικνύουσιν οτ,ι οι αρχαίοι ύποκριταΙ

απήγγελλον τους στίχους μετά τινος ελευθερίας χάριν της κατανοήσεως αυτών,

λύοντες μέν πως τα μετρικα δεσμά, αλλα δια της εντέχνου απαγγελίαςτων κατορ

θούντες να μη αφανισθίi καΙ ή προσ<:ρδία τού στίχου.

Τούτο εξηρτάτο κυρίως εκ της τέχνης τού απαγγέλλοντοςύποκριτού."Αλλως

ijto λίαν αμφίβολος ή κατανόησις τών στίχων καΙ κατ' ακολουθίαν εξησφαλισμένη

ή αποτυχία τού ύποκριτού ώς ό εν Άριστοφ. Βάτρ. στίχο 303 κωμ<:ρδούμενοςύπο

κριτης Ήγέλοχος, οστις απαγγέλλων τον στίχο 270 τού 'Ορέστου τού Ευριπίδου

«εκ κυμάτων γαρ αυθις α'δ γαλ}lν' ορω»

καΙ θελήσας πιστώς να ακολουθήση μόνον την προσ<:ρδίαν, δεινώς κατεγελάσθη

ύπο των ακροατών, ο'ίτινες αλλο αντ' αλλου ηκουσαν. Τούτο δ' ομως δεν θα συνέ

βαινε, εαν ό ύποκριτης ο{;τος είχε την τέχνην καΙ την προσ<:ρδίαν να τηρήση καΙ

το εκθλιΌόμενον φωνηεν ιης λέξεως γαληνα κατά τινα τρόπον να προφέρη.

Πλείονα περΙ τούτου 'ίδε Σχόλια είς Άριστοφ. Βάτρ. 303. Ένταύθα γράφεται:

(Ήγέλοχος: τραγ<:ρδίας ύποκριτής, ον καΙ εν τcρ Όρέστη Ευπιπίδου, προστάντος

αυτCΡ τού πνεύματος έν τCΡδε τCΡ στίχ<:ρ (αίφνιδίως όφθηναι συνελόντα την συνα

λοιφήν. Τούτον δε καΙ ώς ατερπη την φωνην Πλάτων σκώπτει - οτι Ήγέλοχος

ό τραγικος ύποκριτης ων τού Ευριπίδου Όρέστην ύποκρινόμενος οϋτω προηνέγ

κατο ωστε μη ύποχωρτμlαι εκ της συναλοιφης το γαληνα αλλα διαχωρησαι

μάλλον, ωστε δόξαι την γαλην αυτον είπείν. Διο καΙ ενθάδε πειρατέον οϋτω προ

φέρεσ{}αι. Έν ενίοις μέντοι τών Ευριπίδου ευκρινώς γράφεται γαληνά).

ΚαΙ έφ' οσον μεν το έκθλιβόμενον φωνΎlεν είναι το αυτο καΙ το φωνηεν της

έπομένης λέξεως, δια τον ύποκριτην δεν ύπηρχε μεγάλη δυσκολία κατα την απαγ

γελίαν προς πλήρη απόδοσιν καΙ κατανόησιν τού στίχου (Σοφ. Άντιγ. στίχο 501,

Ήλέκτ. στίχο 1356, Οίδ. επι Κολ. στίχο 800 κ.λ.), αλλ' οταν ijto διάφορον ήτο

ανάγκη μεγάλης εξασκήσεως καΙ τέχνης, 'ίνα κατορθώση ό ύποκριτης απαγγέλλων

τα εκθλιβόμενα φωνήεντα καΙ τηρών την προσ<:ρδίαν καΙ την εννοιαν τού στίχου

να σώση και την έαυτού τέχνην να επιδείξη, χωρΙς να γίνη καταγέλαστος, ώς ό

ύποκριτης Ήγέλοχος.

Βεβαίως έκλιπούσης συν τCΡ χρόν<:ρ της αρχαίας προσ<:ρδίας, εφ' ης εστηρί

ζετο ή αρχαία μετρική, δεν δυνάμεθα να κατανοήσωμεν ακριβέστατα καΙ σαφέ

στατα την κατα προσ<:ρδίαν απαγγελίαν, ητις αναμφιβόλως θα ετηρείτο ανευ

ζημίας της έννοίας τών στίχων.
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Μόνον δια φωνογράφου, εαν ύπηρχε τότε, θα ητο δυνατον να λάβωμεν

τελείαν ιδέαν αυτης.

Είναι βέβαιον δ' δμως, δτι υπηρχε ίκανως ουσιώδης, ώς συνήθως πιστεύο

μεν, διαφορα της κατα προσφδίαν στιχουργίας καΙ της κατα τόνον, ην εν τίj νέg

Έλληνικίj γλώσση μεταχειριζόμεθα. Έν τούτοις εχομεν εν τίj αρχαίg ποιήσει

παραδείγματα στίχων, εν οις συμπίπτει τελείως ή προσφδία καΙ δ τόνος, ώς εν

Σοφ. Ήλέκ. στίχο 1227:
«ω φίλταται γυναίκες, ω πολίτιδες».

Κατα ταύτα δ,τι συνέβαινε με τον ύποκριτήν, δστις οίονεΙ ύπερβαίνων τα

δρια τού μέτρου δια της εντέχνου απαγγελίας του συνετέλει εις την κατανόησιν

των ενεκα της μετρικης ανάγκης δυσνοήτων στίχων των τραγικων, τούτ' αύτο

συνέβαινε και με τΟ'υς αρχαίους επιγραμματοποιΟ'υςκαΙ τους χαράκτας των επι

γραμμάτων αυτων, ο'ίτινες προσέθετον φωνήεντα κατα το μέτρον μεν εκθλιπτέα,

δια την άμεσον κ"ατανόησιν δ' δμως αναγκαία, ώς συμβαίνει καΙ εις το περΙ ου

δ λόγος επίγραμμα.

Έννοείται δ' δμως δτι ή ελευθερία αυτη της δράσεως των απαγγελλόντων

ύποκριτων παρατηρείται κατα τους χρόνους τού Σοφοκλέους και προ πάντων τού

Ευριπίδου καΙ των μετ' αυτον ποιητων. ΚαΙ τούτο διότι επι των χρόνων της

γενέσεως της τραγφδίας και των χρόνων τΟ'ϋ Αισχύλου δ ρυθμος καΙ τα διάφορα

μετρικα συστήματα, ών ε;τοιούντο χρησιν οί τραγικοί, ησαν ανυπέρβλητος φραγ

μος δια τον απαγγέλλοντα ύποκριτήν, δστις, και αν ακόμη ηθελε να διαφύγη εκ

των μετρικων δεσμων, δεν ήδύνατο, διότι δια την τοιαύτην απαγγελίαν ησαν

πεποιημένοιοίστίχοι, αμα τψ τέλει nον δποίων, ώς επι το πλείστον, ετελεύτα καΙ

το νόημα τού ποιητού.

Δια τούτο εν δλοκλήρφ τψ Αισχύλφ εν τοίς ιαμβικοίς διαλόγοις ουδαμού

εύρίσκομεΥ διαιρούμενον καΙ εις δύο μόνον μέρη το τρίμετρον ιαμβικόν, δπερ

δια τον Μαραθωνομάχον ποιητην ητό τιαδιαίρετον.

Άπαγγελία λοιπον κατα στίχον, βαρεία καΙ μεγαλοπρεΠ11ς,υπηρχε κατα τους

αρχαίους εκείνους χρόνους της γενέσεως τού δράματος.

Άλλ' εφ' δσον παρήρχοντο οί χρόνοι και ηρχιζε να εκλείπη μικρον κατα

μικρον δ θρησκευτικος χαρακτηρ τού δράματος, εφ' δσον αναπτυσσομένης της

ύποκριτικης τέχνης επολλαπλασιάζετο κατ' ανάγκην δραματικην καΙ δ αριθμος

τα)ν ύποκριτα)ν καΙ αί ύποθέσεις των δραμάτων περιεβάλλοντο οίονεΙ κοινωνικον

χαρακτηρα, ηρχισε βαθμηδον και κατ' όλίγον αφ' ένος μεν δ διάλογος' των δρα

μάτων να γίνεται φυσικώτερος και άπλούστερος, αφ' έτέρου δε αίίδέαι των ποιη

των να έκφράζωνται αβιάστως καΙ να μη .κωλύεται 1'1 εκφρασις αυτων ύπο των
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άναγκων του μέτρου, δπερ οί ύποκριταΙ ηρχισαν πλέον να συγκαλύπτωσι δια της

άπαγγελίας.

τουτο τεκμαιρόμεθα συ μόνον εκ των άνωτέρω ήμων παρατηρήσεων, ας

δΙΌρέσαμεν εις δύο κατηγορίας, αλλα και

γ') Έκ τούτου, δτι ύπάρχουσι στίχοι δραμάτων της δευτέρας ταύτης περιό

δου της άπαγγελίας, της τελευταίας λέξεως των "όποίων εκθλίβεται το φωνηεν

συνδεομένης οϋτω άμεσώτατα μετα του έπομένου στίχου (επισυναλοιφή).

τουτο δηλοί δτι καΙ ό ποιητης ηδη δεν δίδει πλέον προσοχην εΙς την τελευ

την του τριμέτρου Ιαμβικου, άλλ' ώς εαν τουτο δεν ετελεύτα προχωρεί άνευ σταθ

μου εις την δια του έπομένου στίχου άποπεράτωσιν της ίδέας, ην θέλει να εκφράστι~

Οϋτω εν Σοφ. Ήλ. στίχο 1017 :

Ήλ. «Άπροσδόκητον ουδεν ε'ίρηκας καλώς δ'

Ώδη σ' απορρίψουσαν, άιτηγγελλόμην •.

Κατ' άνάγκην καΙ ό ύποκριτης άνευ στάσεως καΙ άναπνοης σπεύδει εΙς την

συνεχη άπαγγελίαν καΙ του δευτέρου στίχου.

"Ομοια παραδείγματα ίδε Σοφ. ΟΙδ. Τύρ. στίχο 29. 332. 785. 1184. 1224.
ΟΙδ. επι Κολ. στίχο 17. 1164 κ.λ.

δ') 'Ότι εν ταΤς τραγφδίαις των χρόνων τούτωνπαρατηρουμεντην διαίρε

σιν των ιαμβικων τριμέτρων εις δύο μέρη κατ' άρχας καΙ είτα εις πλειονα των

δύο δηλ. εις τας καλουμένας άντιλαβας εν τίΊ δραματικίΊ στιχομυθί<t.

Αί άντιλαβαΙ α1';ται ώς καΙ τα παραδείγματα της γ' κατηγορίας δεικνύουσιν

εις ήμας σαφέστατα την συντελουμένην εξέλιξιν της δραματοποι'ιας επι το φυσι

κώτερον ϋφος καΙ παρέχουσιν εις ήμας εννοιάν τινα καΙ της άπαγγελίας των

άρχαίων ύποκριτων,εξελισσομένηςκαΙ ταύτης παραλλήλως προς το δραμα επι

τον φυσικώτερον καΙ άπλούστερον τρόπον.

Συμπεραίνομενδηλαδη δτι ο1';τοι μη δεσμευόμενοι ύπο του μέτρου, άπήγ

γελλον καΙ τα εκθλιβόμενα φωνήεντα, άφ' 01'; ταυτα συμφώνως τίΊ εννοί<t ώφει

λον να τονισθωσι, καίτοι ενεκα μετρικης άνάγκης δεν ύπηρχον εν τφ στίχφ.

Ώσαύτως δε ή εν τφ τέλει του στίχου ύπάρχουσα άπόστροφος δεικνύει εις

ήμας δτι ό ύποκριτης δεν είχεν άνάγκην ενεκα του μέτρου να παύσΌ επι μικρον

Τι καΙ να άναπνεύσΌ, άλλ' δτι ώφειλεν, ώς να μη ετελεύτα ό στίχος, να σπεύσΌ

άνευ παύσεως και σ.ναπνοης εις την άπαγγελίαν του έπομένου στίχου, μεθ' 01'; ή

μετ' άποστρόφου λέξις, ώς εικός, στενώτατα συνεδέετο.

Τοιαυτα δε παραδείγματα εκθλιβομένων φωνηέντων άλλα τονιστέων εν τίΊ

κατ' εννοιαν άπαγγελίg Τι άποστρόφων εν τφ τέλει των στίχων ούδαμου του

Αισχύλου ύπάρχουσιν, δστις είναι άντιπρόσωπος της παλαιοτέρας τραγικης ποιή

σεως, την όποίαν χαρακτηρίζουσι κυρίως άκαμψία χαρακτήρων καΙ μεγαλοπρέ

πεια και βαρύτης μορφης καΙ ϋφους.
Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
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Έκ των δυσκολωτέρων Έλευσινιακων ζητημάτων εΙνε καΙ το ζήτημα του

ανακτόρου, εν Φ εφυλάσσοντο τα ίερά, καΙ εκ του όποίου ενεφανίζετο εν ώρι

σμένη στιγμη της τελετης εν μέσιρ απλέτου φωτος δεικνύων ταιερα ό ίεροφάντης,

δστις καΙ μόνος έδικαιουτο να εισέρχεται εις αυτό 1. Το ζήτημα άναφέρεται εις

την μορφην του άνακτόρου εις την θέσιν του καΙ εις την σχέσιν αυτου προς το

Τελεστήριον, προς δ ασφαλως συνδέεται, ώς συμπεραίνεται εξ αρχαίων μαρ

τυριων 2.

Έσχάτως -ό Νoack (Elensis σελ. 156 έξ. καΙ 226) πραγματευόμενος το ζή

τημα καταλήγει εις το συμπέρασμα, δτι το άνάκτορον εκειτο εν τφ μέσιρ του

Τελεστηρίου, είχε το σχημα φωταγωγου σχηματιζομένου εκ των εξ μεσαίων κιό

νων, αί δε τέσσαρες πλευραί του εκλείοντο δια παραπετασμάτων κρεμαμένων άπα

των φερομένων ύπο των κιόνων τούτων επιστυλίων. Ό φωταγωγος εφθανε μέχρι

της στέγης, εις το ύψηλότερον δ' αυτου μέρος, το ανωθεν της ανωτέρας σειράς

κιόνων, ητο το ύπο του Ξενοκλέους κατασκευασθεν οπαίον. Ή στέγη κατα τουτο

το μέρος άπετελείτο εκ κεραμίδων μετ' άνοιγμάτων (οπαίαι κεραμίδες) τα όποία

εφερον καλύμματα άφαιρούμενα κατα τον χρόνον της τελετης, δια να εΙνε δυνα

τον να εισέρχεται δι' αυτων άκωλύτως το φως. Προς· τελειότερον άποκλεισμον

του οπαίου τούτουησαν κάτωθεν των διατρήτων κεραμίδων μεγάλα παραθυρό

φυλλα. Άφου εγίνετο κατα την νύκτα εν σκότει 11 ύπο το φως των δgδων ή

τελετή, ηνοίγοντο αμα τη ανατολη του ήλίου δι' επιτηδείου μηχανισμου άθορύ

οως τα παραθυρόφυλλα, 6.νεσύροντο τα παραπετάσματα καΙ εισήρχετο 6.πο της

στέγης δια του οπαίου το λαμπρον φως της ήμέρας συμοολίζον εις τους μύστας

την ευδαιμονίαν, ή όποία παρέχεται εις αυτους δια της μυήσεως.

Εις Τ1]ν κατα τον ύποδεικνυόμενον τρόπον κατασκευην του άνακτόρου νο

μίζω, δτι άντιτίθεται το μικρον λείψανον επιγραφης, το όποίον δημοσιεύω εν

ταυθα. Σώζονται μόνον ολίγαι λέξεις εκ δύο στίχων, και εΙνε, ώς σαφως φαίνεται

εκ των όλίγων 6.1.1.' ενδεικτικων λέξεων, λείψανον dναγραφης των κειμηλίων του

1 Lobeck Agl. Ι, 59 και σημ. Rubensohn iYI)·sterienheil. σελ. 26 έξ. FOL1cart, Mysteres dΈI. σελ. 352

και 4.06 και Noack Elensis σελ. 159.

• ΠΟλ. ΠΡ.!> πάντων Πλουτ. Περ. 13. Ό Noack Eleusis σελ. 159 εχει άσφαλώς δίκαιον εΙς την χρη

σιμοποίησιν τού χωρίου τούτου προς άπόδειξιν, στι το αl'άκτοeοl' συνεδέετο πάντως προς το Τελεστήριο\".

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1926 19
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146 Κ. Κουρου\'ιώτη

ωι ..

ίερού, τα όποία μετα της λοιπης περιουσίας κατεγράφοντο και παρεδίδοντο έκά

στοτε κατα τι}ν άλλαγην των ειδικ(ον ύπαλλήλων, επιστατων 11 ταμιων, σημειου

μένων συνήθως τού εϊδους των κειμηλίων, της προελεύσεως, τού βαθμού της δια

τηρήσεώς των και της θέσεως εν iJ εύρίσκοντο Ι.

Ή πλαξ της επιγραφης είχε μετατραπη εις κιγκλιδωταν θωράκιον ϊσως

Βυζαντινης εκκλησίας. Τούτου εύρέθη μόνον ή μία γωνία (εΙκ. 1, μηκ. 0.57 ϋψ. 0.38

ΕΙκ. 1. Έπιγeαφη Έλευσίνος.

πάχ. 0.06 πλάτ. πλαισίου 0.14), επι τού ένας δε σκέλους ταύτης εσώθη μόνον το

ακόλουθον ύπόλοιπον επιγραφης:

, .... , - ~ ,
..... προς τωι τοιχωι του ανακτορου

. . άλλη εχουσα φιάλην μίαν, εφ' η; ετ ..

. . . . . η

ΈπΙ της λοιπης επιφανείας τα γράμματα 11 άπεξέσθησαν επίτηδες η άπετρί

υησαν συν τφ χρόνφ τελείως καΙ δεν αφηκαν 11 μόνον ενιαχού άμυδρότατα Ιχνη.

1 πσλ. π. χ. IG Ι, 1 άριθ. 120 σΓ. 35 - 36 ασπίδες έπίχαλκοι έν τiί χα.λκο8ήΚ?1 α.ύτiί :πeός τι!> τoίx€!>o

Ι nscr. de De!os 320 Β3 πeός τι!> τoίx€!> στέφανοι χevσοί.
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ΕΙς το ανάκτορον της Έλευσίνος 147

'Εν Άρχ. 'Εφημ. 1897 σελ. 47 άριθ. 15 εδημοσιεύθη ύπο Σκιά και άλλο

τεμάχιον της αύτης επιγραφης πολυ πενιχρού, άλλα χαρακτηριστικού περιεχομέ

νου και αύτό. Είνε και αύτο (εΙκ. 2) επι ένος άκρου όμοίου κιγκλιδωτού θωρα-

κίου και εχει ώς έξης: 1 •. 'Αλεξάνδρου Φλυέως

...... χη

νότου πρώτος δεξι . .

Ό Σκιάς χαρακτηρίζει το μάρμαρον ώς «τεμάχιον επικράνου (στήλης τινός,

ώς φαίνεται) εκ λευκού μαρμάρου» και γνωματεύει, οτι «ή επιγραφη ίσως είνε

ΕΙκ. 2. ΈΠΙΥραφη ΈλεvσΙνoς.

άναγραφη νικων εν άγωσιν». Άλλ' όλίγον προσεκτικη εξέτασις τού τεμαχίου τού

του εν συγκρίσει προς το προηγούμενον τεμάχιον πείθει άδιστάκτως, οτι καΙ

τούτο προέρχεται εξ όμοίου κιγκλιδωτού θωρακίου. ΤερματίζεταικαΙ τούτο κάτω

με την ιδίαν καμπύληνάπόκοψινκαΙ φαίνονται επ' αύτης τα σημεία προσφύσεως

τού άπολεσθέντος κιγκλιδωτού μέρους, ή δ' δψις της επιφανείας τού μαρμάρου,

καΙ το σχημα καΙ το μέγεθος των γραμμάτων συμφωνούντα άπολύτως και εις τα

δύο τεμάχια άποδεικνύουσιν,οτι άμφότερα ελήφθησαν εκ της αύτης άρχαίας επι-

ι 'Ως έκ της διευθύνσεως τιϊίν έπιγραφών μαρτυρείται, τα δύο τεμάχια προέρχονταιέκ δύο διαφόρων

θωρακίων, κατασκυασθέντωνέκ της αυτης αρχαίας πλακος διαιρεθείσης.
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148 Κ. Κουρουνιώτη

γραφης Ι, δεν αντιτίθεται δ' εις τούτο και το περιεχόμενον τού δευτέρου τεμαχίου.

Στίχ. 1, 'Aλε~άνδρoυ Φλυέως δνομα (η δνομα πατρος) και πατρις του αναθέ

του τού κειμηλίου, στίχο 2, νότου πρώτος δε~[ιαςl όρίζουσι προφανώς την θέσιν

τού κειμηλίου.

Ώς προς το ζήτημα της κατασκευης ταυ ανακτόρου εχει μεγάλην σπουδαιό

τητα το πρώτον τεμάχιον. Φράγμα δια κινητου παραπετάσματος δεν εινε φυσικον

\,α ονομασθΏ τοίχος. 'Αλλα και αν ύποθέσωμεν, δτι ήδύνατό τις όμιλ(ον τυχούσης

περιστάσεως περΙ τών πλευρών χώρου κλειομένου δια παραπετασμάτων, να χρη

σιμοποιήση περΙ σκηνης Π. χ. την λέξιν τοίχος, είνε πάντως πoΛU δύσκολον να

πιστεύσω μεν, δτι θα επραττον τούτο εν επισήμCΡ αναγραφΏ ύπάλληλοι τοί, ιερού

εν γνώσει της κατασκευης τού ανακτόρου καΙ τών κινητών παραπετασμάτων

τών πλευρών αύτού. Άλλ' εν πάση περιπτώσει δεν είνε δυνατον να φαντασθΏ τις

δτι προ οίασδήποτε πλευρας τού δια παραπετασμάτων, κλειομένου ανακτόρου

ύπηρχον άποτεθειμένα κειμήλια, φυσικα επι ρυμών η αλλων στερεών σκευών, ώς

ησαν ταύτα συνήθως. Τί θα εγίνετο τότε Ύι θέα προς τδ άνάκτορον, καΙ την εν

αύτφ τελετήν, ώς την φαντάζεται ό Νoack ;

Άλλα και δι' αλλους λόγους δεν πιστεύω, δτι εινε ό ορθος τρόπος κατα

σκευης τού άνακτόρου ό προτεινόμενος ύπο τού Νoack. Προορισμος τού ανακτό

ρου ητο κυρίως η φύλαξις εν αύτφ τών ίερών ύπο απόλυτον μυστικότητα, τοιαύ

την ωστε μόνον εις τον ίεροφάντην να επιτρέπεται να εισέρχεται εκεί, να απαγο

ρεύεται δε εις πάντα αλλον επι τΏ αύστηροτάΤl1 ποινΏ η είσοδος εις αύτό. Λοιπον

(ί')φειλε να κλείεται ασφαλώς ό χώρος αύτού, δια vrl παρακωλύεται πας τις τουλά

χιστον άπο της ακουσίας παραβάσεως της c1.παγορεύσεως ταύτης Τούτο δε πρέπει

να όμολογηθΏ, δτι δεν γίνεται δια τών παραπετασμάτων.

Άλλα και τού όπαίου η ύπο τού Noack προτεινομένη κατασκευη δΙον εινε

δυνατον να θεωρηθΏ ώς ορθή. Άφού δέχεται δτι, ώς {μο τούτο κατεσκευασμένον,

άρχιτεκτονικώςούδόλως εξυπηρέτει το τελεστήριον, ουτε προς εξαρσιν η συμπλή

ρωσιν της μορφης του, ουτε και κατα πρακτικόν τινα τρόπον, προς φωτισμον

δηλαδι) η αερισμον αύτου, θα επρεπε δια να δικαιολογείται η κατασκευή του να

εξυπηρετΏ σπουδαίως πραξιν τινα εκ τών κυρίων της τελετης. Άj,λ' ουτε και

τούτο δεν εκτελεί το οπαίον, καθ' δν τρόπον εννοεί την κατασκευην καΙ την χρη

σιν του ό Νoack. ουτε δε καΙ πολυ αποτελεσματικόν, ούδε φυσικώς πάντοτε

δυνατον θεωρώ το τέχνασμα της επιδείξεως τού λ~μπρoύ φ'ωτοςτης ημέρας δια

ι Διαrρoρα μικρά ύπιίρχει μόνον εις το πάχος (τεμάχ. α. 0.06 τεμάχ. 6. 0.065), αλλά τοϊίτο προέρχε

ntL, διότι του λεΠΤοοτέρου πρώτου τεμαχίου είνε κατειργασμένη καί ή οπισΑία έπιφάνεια, ένάΊ είς το πρώ

τον τεμάχιον διετηρήθη ΊΊ τραχεία οπισθία όψις τϊΊς αρχαίας στήλης.
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Εις τό άνάκτορον της Έλευσίνος 149

του προτεινομένου όπαίου. Οί μύσται μετα τας συγκινήσεις της τελετης και την

όλονύκτιον σχεδον αϋπνίαν είνε φυσικον να ύποθέσωμεν, δτι οί πλείστοι παραμέ

νοντες εν τφ σκοτεινφ Τελεστηρίφ θα κατελαμΒάνοντο ύπο ταυ ϋπνου, αν επε

ρατουτο ή τελετη περι την πρω'ιαν, λοιπον δεν δύναμαι να φαντασθώ δτι ύπο

τοιούτους δρους θα ήτο ή εντύπωσις της δια του όπαίου επιδείξεως του φωτος

της ήμέρας ανταξία τών προσδοκιών τών όργανωτών τών μυστηρίων. Τί θα εγί

νετο δε αν συνέβαινε να καλύπτεται ό ουρανος ύπο νεφών;

Το ζΙ1τημα του ανακτόρου και του οπαίου πιστεύω, δτι παραμένει άλυτον

και μετα την εν λόγφ απόπειραν προς επίλυσίν του. Προτιμώ πάντοιε να πιστεύω,

δτι το όπαίον ήτο κατασκεύασμά τι εξέχον ύπερ την λοιπην στέγην του Τελεστη

ρίου, άνωθεν του εν αυτφ ανακτόρου ειτε κατα τον τρόπον της στεγάσεως του

μεσαίου κλίτους βασιλικης, ειτε και ώς είδος θόλου' το εκορύφωσε του Πλου

τάρχου δικαιολογεί τοιαύτην τινα αντίληψιν μάλλον πάσης άλλης, επέ1}ηκε το

όπαίον ώς κορυφην επι του άνακτόρου 1. Προορισμος τούτου ήτο πιθανώτατα

να παρέΧΏ φο)ς εις το εσωτερικον του Τελεστηρίου και προ πάντων να καθιστ~

μακραν όρατον το φώς της τελετης, ώς δέχεται και ό Foncal-t 2. Δια του φωτος

του όπαίου ήτο δυνατον να παρακολουθώσι την τελετην και οί εκτος τοί, Τελε

στηρίου και οί λοιποι μακραν της 'Ελευσίνος μ'ύσται απο τών πέριξ αυτης ύψω

μάτων απο της Σαλαμίνος, του Αιγάλεω, της Πάρνηθος και του ΚιθαιρΟινος.

Αί όλίγαι λέξεις της επιγραφης ήμών νομίζω, δτι βοηθουσι και άλλως εις

την γνώσιν του ανακτόρου. Ώςφαίνεται εκ τούτων, πρόκειται εν τϋ έπιγραφϊι

περι αριθμήσεως φιαλ(Ον. Λοιπον φιάλαι έφυλάσσοντο προς τφ τοίχφ του ανα

κτόρου' αλλα το εσωτερικον του ανακτόρου προωρισμένον εις φύλαξιν τών άγιω

τάτων ίερών και πρσσιτον μόνον εις τον ίεροφάντην ήτο δλως ακατάλληλον προς

αποθήκευσιν κειμηλίων παραδιδομένων και παραλαμΒανομένων έκάστοτε υπο

τών εναλλασσόντων ύ:π:αλλήλων, ωστε αί φιάλαι 'ησαν προς τφ τοίχφ του ανα

κτόρου έπι της εξωτερικης δψεως τούτου, dλλα τότε όφείλομεν να δεχθώμεν, δτι

το ανάκτορον 'ητο εντος άλλου ασφαλώς κλειομένου χώρου, ωστε και δια της επι

γραφηςήμών ένισχύτεται ή άλλως τε καΙ σχεδΟν γενικώς παραδεδεγμένη γνώμη,

Ότι εντος του Τελεστηρίου ήτο το ανάκτορον.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

1 την αυτην περίπου γνώμην εκφέρει τελευταίον και ό Wι-ede εν (;110111011 4 σελ. 558.

, Μ}"sΙeι-es d'Elensis σελ. 352.
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ΕΙκ. 1. Έπιγραφη Έλευσίνας.

ΑΛΛΑΙ ΕΠΙ ΓΡΑΦΑΙ Ε_ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

1) Έντος της επιχώσεως ητις εγινε προς κατασκευην της προ του Τελεστη

ρίου πλατείας πιθανώτατα κατα τους Πεισιστρατείους χρόνους εύρέθη εντος

λατύπης εκ κατεργασίας πώρων το κάτωθι δημοσιευόμενον τμημα επιγραφης.

Είκ. 1. Τεμάχιον πωρίνης πλακος

έλλιπες δεξια καΙ (Jπίσω μήκους 0.95,
ϋψους 0.181 καΙ βάθ. 0.185. Ή προσ

θία πλευρα κατέχεται εξ όλοκλήρου ύπο

μικρού ύπολοίπου άρχα"ίκης επιγρα

φης ποιεσ γεγραμμένου δι' ωραίων

μεγάλων (μέγ. περ. 0.12) γραμμάτων.

Το είδος τού λίθου, μαλακος Αί

γιναϊος πωρος, ή μορφη αύτού καΙ το σχημα των γραμμάτων είνε σχεδον άπο

λύτως Όμοια προς την ύπο Φιλίου (Πρακτ. 1884 σελ. 74) εν πανομοιοτύπφ

δημοσιευθεϊσαν επιγραφήν, ητις εύρέθη εντετοιχισμένη είς την βάσιν κίονος τού

Πεισιστρατείου Τελεστηρίου (μνημονεύεται ύπο Noack Elensis σελ. 260, 2 IV).

Είκ. 6. ΕΙκ. 3.

την αύτην επιγραφην εδημοσίευσε και ό Σκιάς ('Αρχ. Έφημ. 1894 σελ. 189,

2=JG Ι 4225 Supp1. σελ. 105) προστεθέντος και ετέρου τεμαχίου.

Χάριν καλλιτέρας συγκρίσεως επαναλαμοάνω ενταύθα φωτογραφικην είκόνα

των επιγραφων τούτων (είκ. 2 και 3).

Μολονότι δεν φαίνονται δυστυχως σαφως επι των φωτογραφικων είκόνων,

εν τούτοις το ύπόλοιπον τού πρώτου ο εν άΡΧΌ τού πρώτου τεμαχίου είνε άσφα

λές, ως επίσης και το ύπόλοιπον τού 1'1 εν άΡΧϊl τού τρίτου ύπο Σκιά .δημοσιευ

θέντος τεμαχίου. Άλλ' ή άνάγνωσις τού Σκιά π]οιέσας hov Ίσμεν .. δεν είνε

βεοαία ούδε φαίνεται πιθανη τουλάχιστον ως προς την συνέχειαν των λέξεων.
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"Αλλαι επιγραφαι εξ Έλευσϊνος 151

Είνε άληθες ότι το δεύτερον τεμάχιον τοϋ πρώτου λίθου τελειώνει μετα το ο, και

το τρίτον τεμάχιον άρχίζει με το !'Ι' άλλ' ούδεμία ενδειξις ύπάρχει ()τι οί δύο

λίθοι άποτελοϋσι συνέχειαν. .

'Ότι και το ύφ' ήμων δημοσιευόμενον τεμάχιον άνήκει εις το αύτο βάθρον

μαρτυρείται άκόμη και έκ της συμφωνίας των διαστάσεων (0.181 περ. το ϋψος

της προσθίας όψεως όλων των τεμα

.χίων), και διότι και Ο λίθος ούτος εχει

τΙΧς ύπο Σκιά (ε. ά. σελ. 191) περιγρα

φομένας οπάς, αϊτινες άποτελοϋσι τι)

γνωστον άρχα'ίκον μέσον προς άνύψω

σιν πωρίνων λίθων 1 (εΙκ. 4). Δια την

ϋπαρξιν των οπων τούτων θα ηδύνατό

τις να ύποθέση, ότι το βάθρον εις [,

άνηκον αί έπιγραφαι ητο οπωσδήποτε

ύψηλόν, άφοϋ είνε άνάγκη να ληφθη ΕΙκ. 4. Κάτω οψις έΠΙΥeαφης της εΙκ. 2.

φροντις περι. εύκολ(ας προς ϋψωσιν

των λίθων δια την έντοίχισιν' θα ητο δε και ίκανως μέγα, ώς δύναται να συμπε-

ΕΙκ. 5. Έπιτύμβιον έπίγραμμα.

ράνη τις έκ τοϋ μεγέθους των γραμμάτων καΙ τοϋ μήκους, το οποίον θα είχεν fl

έπιγραφη συμπληρουμένη.

ι Durm Bauk.· σ. 103 εΙκ. 71 και σελ. 98. Τό εξαιρετικόν εις τους λίθους ημών είνε, δτι αί όπαι δια

τρυπώσιν δλον τό πάχος τ.ού λίθου, ένούνται δε κάτω δι' αύλακος εχοντος τόσον μόνον βάθος, ωστε να κι\'ηται

·i" αύτφ ελευθέρως τό σχοινίον της ανυψώσεως και αφοϋ ό λίθος επιτεθη επι τού κάτωθεν αυτοϋ κτισμένου.
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Έν τ6) νέφ τεμαχίφ επαναλαμβάνεται πιθανώτατα ή λέξις ποιέσ[ας, επειδη

δε καΙ το ο επι του τεμαχίου τούτου είνε κάπως μεγαλείτερον του ο τών λοιπών

τεμαχίων, διέφερε δε κατα τουτο ή γραφη της επιγραφης ήμών άπο τών δύο

αλλων, ύποθέτω δτι ή ίδία επιγραφη επαναλαμβάνετο επι δύο δψεων του βάθρου,

της έτέρας δε δψεως ύπόλοιπον εΙνε το ύφ' ήμών δημοσιευόμενον τεμάχιον,

2) Έντος της περιοχης του προς Βορράν του λόφου της Έλευσίνος κάτω

θεν του Φραγκικου πύργου κεραμοποιείου εύρίσκονται τάφοι διαφόρων εποχών,

συνήθως ρωμα'ίκών χρόνων, άλλα και άρχα'ίκοί, Έκ της θέσεως ταύτης εισηλθον

τελευταίως εις το Μουσείον Έλευσίνος διάφοροι επιτύμβιοι λίθοι, οί περισσότε

ροι μετ' άναγλύφων, Έκείθεν προέρχεται καΙ το άκόλουθον επιτύμβιον επίγραμμα

γεγραμμένον επι μαρμαρίνης στήλης ελλιπους την κόρυφην ϋψ. 0,60, πλάτ. 0.42

και πάχ. 0,12. ΈπΙ του ελλείποντος μέρους της κορυφης άνεγράφετο πιθανώτατα

το ονομα του νεκρου. Κατα το σχημα τών γραμμάτων (εΙκ. 5) ή επιγραφη άνάγε

ται εις το πρώτον ημισυ της 3ης π. Χ. έκατονταετηρίδος.

CΕπτα βίου δεκάδας πασιν φίλος ουθένα / λυπών

σωφροσύνης τ'(ε)αρετης τε δικαιο/σύνης τε μετασχων

της κοινης μοίρας πα/σιν εχω το μέρος.

Κ. κογΡΟΥΝIΩΤΗΣ
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'Αρχαιολ. Δελτίον 1926

1

Πίναξ 1.

2

Βvζαντιναι εΙκόνες εν τφ .Σκεvοφvλακίφ τής Μονής Μεταμοeψώσεως των Μετεώeων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



•Αρχαιολ. Δελτίον 1926 Πi.ναξ 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ 1926

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ

ΕΘΝ Ι ΚΟΥ APXAIOΛOΓlΚ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ

τφ 1927 ετοποθετήθησαν εΙς την Μυκηνα'ί

κην α'ίθουσαν τα εύρήματα τού σπουδαίου θο

λωτού τάφου τών Δενδρών (Μιδέας) Άργολί-

στοι χρυσοί ρόδακες, ψijφoι δρμων διαφόρου

ϋλης, άργυροί!ν άγγείον με ιχνη ενθέτων χρυ

σών κεφαλών βοών, χρυσούς δακτύλιος με θρη

σκευτικην παράστασιν κ. α.

Τον Σεπτέμβριον τού 1927 μετεφέρθησαν εΙς

το Μουσείον τα εύρή ματα τού ύπο τού εφόρου

κ. Μπέρτου άνασκαφέντος θολωτού τάφου επί-

ΕΙκ. 1. Ηρακλής φονεύων την 'Ύδραν. Έξ '~ρ"oυς.

δος, εκ της <Ελληνοσουηδικης άνασκαφης. Προ

της τοποθετήσεως τα εύρήματα εκαθαρίσθησαν

επι μακρόν, συνηρμολογήθησαν και συνεπλη

ρώθησαν. Είναι δε ταύτα: (ί)ραιοτάτη κύλιξ

χρυση με εκτυπον παράστασιν πολυπόδων και

Δελφίνων εντος θαλάσσης, πλείστα χάλκινα ξίφη

μερικα τών οποίων εχουσι χρυσά,; λαβάς, πλεί-

σης εΙς Δενδeα παρα τον προηγούμενον τάφον,

ητοι πλείστα άγγεία της ύστερομυκηνα'ίκης επο

χης, δύο κτένια εξ ελέφαντος, το εν τών οποίων

κοσμείται με λεπτότατα κυματοειδη κοσμήματα,

χρυσοί ρόδακες κ. α. τα άγγεία συγκολλούνται

ύπο τού τεχνίτου τού Μουσείου.

τφ 1926 και 1927 εΙσήχθησαν τα εύρήματα

1
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2 Παράρτημα τού Άρχαιλογικού Δελτίου 1926

της ανασκαφείσης εΙς Λημ'l'ο'l' υπο της 'Ιταλι

κης Άρχαιολογικης Σχολης νεκροπόλεως, υστε

ρομυκηναϊκης και πρωίμου γεωμετρικης εποχης,

ητοι: πληθος χαλκών πορπών, δακτύλιον χρυ

σούν, χρυσαί ψηφοι δρμων. Μερικοι εκ τών

δακτυλίων ευρέθησαν περασμένοι εντος τών

πορπών. Έκ τών ευρημάτων τούτων τα μεν

της ανασκαφης τού 1926 εξετέθησαν, εκτός ολί

γων, εις αϊθουσαν τού Μουσείου, τα δε της

ανασκαφης 1927 καθαρίζονται και συγκολλούν-

εκαλύπτετο πιθανώς υπο των υπολειπομένων

δπλων τού ηρωος.

Έπειδη το ανάγλυφον δεν εχει σχημα επιτυμ

6ίου αναγλύφου, πρέπει να υποθέσωμεν δη θα

ητο μετόπη μικρού ναού· δστις 'ίσως ανευρεθη

αν γίντι ανασκαφικη ερευνα εΙς τον τόπον δπου

ευρέθη. 'Ένεκα της κακης διατηρήσεως της επι

φανείας δεν εΙναι ευκολον να καθορισθη αν το

ανάγλυφον εγινεν εΙς το Β' ημισυ τού Ε' αΙώ

νος, η εΙς ΡωμαϊκΟ'υς χρόνους."Υψος 0,68, μη-

ΕΙκ. 2. Κεφαλη εξ επιτvμβίοv άvαΥλύφοv. Έ{}ν. Μοvσείοv άeι{}. 3641.

ται εΙσέτι υπο τού εΙδικού τεχνίτου τού Μου

σείου.

Έκτος τών ανωτέρω μετεφέρθησαν εΙς το

Έθν. Μουσείον μεμονωμένως τα έξης αρχαία:

1) Άνάγλυφον εΙκονίζον τον 'Ηρακλη φο

νεύοντα την Λερναίαν "Υδραν, προερχόμενον

εκ Μύλων τού 'Άργους (εΙκ. 1). Ό Ήρακλης

εΙναι εΙς το μέσον γυμνός, υψών δια της δεξιας

το ρόπαλον, εΙς δε την προτεταμένη ν αριστεραν

κρατών εν εϊδει ασπίδος την λεοντην. Δεξια

εΙναι ή Λερναία "Υδρα, κατέχουσα δλον το

ϋψος τού αναγλύφου, την ούράν της πατεί δια

τού αριστερού ποδΟς δ Ήρακλης. ΕΙς το αλλο

ακρον εΙναι δ καρκίνος. ΤΟ ανωθεν τού καρκί

νου ελλείπον τώρα μέρος τού αναγλύφου θα

κος 0,60 (Ευρετήριον Έθνικού Μουσείου αριθ.

3617).
τα έξης εν Πειραιεί κατασχεθέντα αρχαία:

α') Δαμπρα κεφαλη πωγωνοφόρου ανδρος

εξ επιτυμ6ίου Ισχυρώς εκτύπου αναγλύφου τού

Β' ημίσεfρς τού Δ ι αΙώνος π. Χ. Στόμα ήμια

νεωγμένον· εΙς το μέτωπον ρυτίδες. Ρις εν μέ

ρει αποκεκρουμένη."Υψος 0,35 (αριθ. Ευρετη

ρίου Έθν. Μουσείου 3641, εΙκ. 2).
6 ') Στήλη επιτυμ6ία, καλώς διατηρουμένη,

μετριοτάτης τέχνης τού Α ι ημίσεως τού Δ' αΙώ

νος π. Χ. Δεξια κάθηται επί. εδρας με ερεισίνω

τον, τους πόδας επι σκίμποδος, γυνη προς αρι

στερα (χιτών, Ιμάτιον αποκαλύπτον το στηθος)

δεξιουμένη ανδρα πωγωνοφόρον ορθιον προ
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Παράρτημα τού 'Αρχα.ιολογικού Δελτίου 1926 3

αυτης (ιμάτιον αποκαλύπτον το σιηθος και την

δ ξ ' , λ ' ) Ε" " ξ'-Ε ιαν ωμοπ ατην . ις το μεσον μετα υ των

δύο, εν ελαφροτέρφ αναγλύφφ, είναι αΥ11Ρ πω

γωνοφόρος, με ιμάτιον. cH στήλη είναι αΠΟΧΕ

κρουμένη οπισθεν, τουτο δε εγινε προφανώς

υπο του α.γοράσαντος αυτην προς ευκολωτέραν

του Δ' αιώνος. Σώζεται μέρος του βάθους και

το ανω μέρος του σώματος δούλης (περι την

κόμην 1iαλύπτρα) ϊtρατούσης πυξίδα. 'Ύψ. 0,48
(κυρετ. Μουσείου αριθ. 3642). Μετα τούτων

κατεσχέθησανκαι λήκυθοι μελανόμορφοιως επι

το πλείστον, ανευ αξίας.

ΕΙκ. 3. Έ-θνικου Μουσείου &ρι{}. 3639.

μεταφοράν.'Ύψος 0,45, μηκος 0,29 (Ευρετήριον

Έθν. Μουσείου αριθ. 3639, εΙκ. 3).
γ') Άκεφαλον αγαλμάτιον γυναικός, επι σΤΕ

νης βάσ'εως. Έλλείπει Τι αριστερα χειρ και δ

δεξιος βραχίων απο του αγκώνος. Φέρει χιτώνα

ποδήρη πίπτοντα εις χονδρας πτυχας και ιμά

τιον φθάνον μέχρι τών γονάτων και χαριέντως

συμπλεκόμενον περι την αριστεραν χείρα, αφί

νον ελεύθερον τον δεξιον μαστόν' το ανάγλυ

φον φαίνεται ελληνιστικών χρόνων. 'Ύψος 0,51
(Ευρετήριον Έθν. Μουσ. αριθ. 3640, εΙκ. 4).

δ') Τεμάχιον επιτυμ6ίας στήλης τών αρχών

3) Τον Νοέμοριον του 1927 μετεφέρθη εις

το Έθν. Μουσείον εκ τού Σουνίου, ενθα εχει'ω

εις μικραν αποθήκην, παρα τον ναόν, το δεύτε

ρον υπο του Στάη εύρεθεν κολοσσιαίον αγαλμα

Κούρου, ακέφαλον. Χωριστη απο τοϋ αγάλμα

τος είναι ή βάσις με τους δύο πόδας.

ΤΟ αγαλμα αφοϋ συμπληρωθη θέλει ιδρυθη

εις το Έθν. Μουσείον (Εύρετήριον Μουσείου

αριθ. 3645).
4) Έκ του Κεραμεικου μετεφέρθη το περί

φημον ανάγλυφον της Ήγησοϋς και εσηΊθη εις

την μεγάλην α'ίθουσαν τιον επιτυμδίων αναγλύ-
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4 Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1926

φων, άριθ. Εύρετηρίου 3624. eH μεταφορά

του είς κλειστον χωρον ητο άπαραίτητος καθό

σον ενεκα της μακρας εν τφ ύπαίθρφ διαμονης

είχεν άρχίσει να ύφίσταται. βλάβας ή επιφάνεια

του μαρμάρου. Εις την θέσιν οπου εκειτο το

Είκ. 4. ΈiJ.vικον Μουσείου αeoiJ.. 3640.

πρωτότυπον εις τον Κεραμεικόν, θέλει τεθη

άπομίμημά του εκ τσιμέντου.

5) eH κατα την άνασκαφην του ναου του

,Απόλλωνος Ιωστηρος εν Βουλιαγμένη τφ 1926
εύρεθείσα ύπο του Κουρουνιώτη ωραιοτάτη

κεφαλη εφήβου (Άπόλλωνος) των χρόνων των

άετωμάτων του Παρθενωνος. Έτοποθετήθη εΙς

την β' α'ίθουσαν γλυπτων του Έθν. Μουσείου,

άριθ. Εύρετηρίου 3646.
6) Μετεφέρθη εΙς το Μουσείον κατασχεθεις

μαρμάρινος δίσκος, προερχόμενος εκ Ρόδου. ΕΙς

την περιφέρειαν του δίσκου είναι στέφανος δά

φνης εν άναγλύφφ, εΙς το μέσον δε Σάτυρος

ορθιος προς άριστερα φέρων περι την σσφυν

δέρμα φθάνον μέχρι των γονάτων. Περι τον

τράχηλον είναι δεδεμένον άλλο δέρμα, πίΠtoν

εν ε'ίδει χλαμύδος. Κρατεί εΙς την δεξιαν στα

φυλήν, δια δε της άλλης ύπο6αστάζει προ του

στήθους τας επι της χλαμύδος σταφυλάς.

·0 δίσκος εχρησίμευε πιθανώτατα ως παρά

θυρον περιστροφικόν' ΤΙ επι της άνω επιφα

νεία$ δπη εχρησίμευε προς ενθεσιν του εμβόλου

δι' ου περιεστρέφετο ό δίσκος (εΙκ. 5). (Εύρετή

ριον :Μουσείου 3635). Έργασία καλη Ρωμα'ϊ

κων χρόνων. Διαμ. 0,40, πάχ. 0,06.
7) Μέγας μαρμάρινος κρατήρ, εύρεθεις εις

την όδΟν Βεικου (συνοικία Μακρυγιάννη), τον

Μάρτιον του 1926. Έλλείπουσιν αί λασαι και

τι βάσις. 'Άνω διατρέχει το άγγείον, πoλiι ελα

φρως ανάγλυφος κλάδος άμπέλου. ΕΙκονίζονται

επι της μιας Οψεως τοίί αγγείου, εν ταπεινω

άναγλύφφ τρείς Νύμφαι χορεύουσαι με διεύ:
θυνσιν προς τά αριστερά, κρατούμεναι εκ των

Χειρω\,. Φέρουσι·στεφάνην επι της κεφαλης, οί

βόστρυχοι πίπτουσι επι των ωμων. Ό χιτων

'σχηματίζεται κάτω εΙς πτυχας εν σχήματι «ούρας

χελιδόνος». Σύνολον πληρες χάριτος. Έργασία

επ~μελης deχαϊ'οτική, διατήρησις άρίστη:Ύψος

0,82. (Εύρετήριον 'Εθν. Μουσείου αρ. 3625).
8) ΕΙσηλθεν εΙς το Μουσείον το κατόπιν μα

κρας διαδ~κασίας κατασχεθεν εν Λονδίνφ εκεί

υπο ·Ελλήνων άρχαιοκαπήλων μεταφερθεν αγαλ·

μάτιον του. Θα:νάτοv (εΙκ. 6).Ό θεος παρίστα

ται εφηβος γυμνός, κρατων δια της άριστερας

δq:δα επι του άριστερου ώμου, όμοίαν δε δια
της δεξιας ύπεράνω,μι!<ρου βωμου. Περι την

κεφαλην φέρει στεφανοειδες διάδημα. Ή ολη

στάσις και τα χαρακτηριστικα της κεφαλης είναι

Πολυκλείτεια.'Αρ. Εύρετηρίου Μουσείου 3631.
9) Σπουδαιότατον Ελασμα χαλκουν (άριθ.

Εύρετ. χαλκων Μουσείου 15131) εύρεθεν εΙς

το ·Ηραίον του 'Άργους (άνασκαφαι Άμερικα

νικης Σχολης 1926 δια του κ. Blegen) χαλκίνη

πλάξ, της όποίας ελλείπει το άνω και κάτω μέ

ρος. Παράστασις εκτυπος είς δύο ζώνας, χω

ριζομένας άπ' άλλήλων δια πλέγματος. Άρχη

άλλου πλέγματος κάτωθεν της δευτέρας παρα

στάσεως.

Α) Άνηρ και γυ.νη (ελλείπει κεφαλη και μέ

ρος αριστεροίί βραχίονος του άνδρός, άνω σωμα

της γυναικός, απο της οσφύος). ·0 άνηρ (άρι

στερα) φορεί χιτωνα βραχύν, θώρακα μέχρι της

οσφύος, κνημίδας, ξίφος και πιθανως και κρά-.

νος (το άκρον του .διακρίνεται επι του ώμου)
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1926

και τείνει την αριστεραν προς την γυναίκα (προς

δεξια) πιθανώς 11 κεφαλη ταύτης προς τα οπίσω.

Β) Άριστερα γυνη (προς τα δεξιά' ιωνικος

χιτων εζωσμένος, κόμη μακρά, κυκλοειδη κο

σμήματα επι του χιτώνος) εχει άρπάσει δια της

αριστεράς βόστρυχον αλλης γυναικός, εν Φ δια

της δεξιάς έτοιμάζεται να εμπήξη το ξίφος εις

την οσφύν της. Αύτη (ομοίως ενδεδυμένη προς

νος (αριθ. Ευρετηρ. χαλκίίιν 15119). Ή εργα

σία είναι πολυ καλή, ή μυ'ίκη διάπλασις αρτία.

Διακρίνονται επισκευαι της χειρος δια τετραγω

νιδίων προσηρμοσμένων επ' αυτης δια μικρών

Ίjλων. Είναι πιθανον δη ή χεΙρ ανήκει εις μέγα

χάλκινον αγαλμα.

ΔιαταχθεΙς όπο του Ύπουργείου είχε μεταβη

τψ 1926 εις Σκίαθον Ο τότε εφορος αρχαιοτή-

ΕΙκ. 5. Μαρμ.άρινος δίσκος (παράθυρον;), Έθν. Μουσείου αριθ. 3635.

δεξιά, κεφαλη στρέφεται σπισθεν' ψέλλια καΙ εις

τας δύο χείρας) υψώνει ολίγον τας δύο χείρας

εκ τρόμου.

Έκ του σχήματος της πλακος καΙ τών οπών

με ηλους, αιτινες διακρίνονται εις πλείστα μέρη,

είναι φανερον δτι ή πλαξ εχρησίμευεν ως επέν

δυσις λάρνακος 'ίσως. Τέλος Ίον αιώνος π. Χ.

'Ύψος 0,45.
10) Μεταξυ Σκιάθου καΙ Άρτεμισίου ακρω

τηρίου όπο αλιέων εντος της θαλάσσης ευρε

θείσα μεγάλη χεΙρ μεθ' ολοκλήρου του βραχίο-

των· Θεσσαλίας κ. Χρ. Καρουζος προς εξακρί.

6ωσιν του μέρους ενθα ευρέθη ή χείρ, δυστυ

χώς δμως ή περαιτέρω ερευνα εματαιώθη ενεκα

της απαιτουμένης τεραστίας δαπάνης προς εξε

ρεύνησιν του βυθου της θαλάσσης.

11) τα εις την Άλωνίσταιναν της Άρκαδίας

υπο του εφόρου κ. Μπέρτου ευρεθέντα πέντε

μικρά χάλκινα αγαλμάτια (αριθ. Ευρετηρ. χαλ

κών 15130) νεανιών γυμνών με τας χείρας

δεδεμένας σπισθεν. Πιθανώτατα εχρησίμευον

ταυτα ως κατάδεσμοι.
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6 Παράρτημα το;; Άρχαιολογικοϋ Δελτίου 1926

12) Και κατα το 1927 είσήχθησαν είς το

Μουσείον αρκετα εύρήματα εκ της ανασκαφης

τού γηπέδου των τέως Β. Σταύλων προερχό

μενα, ίδίως πληθυς τεμαχίων λευκων ληκύθων

και ερυθρομόρφων αγγείων λαμπρας τέχνης·

πολλα τούτων συγκολληθέντα απετέλεσαν ολό-

μεν γεωμετρικα αγγεία, ανευ ίδιαιτέρας σημα

σίας κατασχεθέντα είς Κουκου6άουνες.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩ, ΜΟΥΣΕΙΩ,

Έν τφ Έθνικφ Άρχαιολογικφ Μουσείφ εγέ

νοντο εφέτος προσθηκαι τινές. 'Qκοδομήθησαι

Είκ. 6. ·:.t"αλμα Θανάτου. Έ{}". Μουσεlου άeι{}. 3631.

κληρα αγγεία. Μετα την αποπεράτωσιν της

συγκολλήσεως και συμπληρώσεως σλα τα εκ

της ανασκαφης ταύτης αγγεία θέλουσιν εκτεθη

είς δωμάτιόν τι παρα την Β' α'ίθουσαν των

αγγείων..
Δεν αναφέρομεντα αλλα μικρα και ασήμαντα

αρχαία εκ διαφόρων τόπων προερχόμενα, των

οποίων τα πλείστα ετέθησαν είς αποθήκας τού

Μουσείου. Περιοριζόμεθα μόνον να αναφέρω-

είς τον ανω οροφον της βορείου και ανατολικης

πτέρυγος τού Μουσείου μεγάλα δωμάτια δια την

εγκατάστασιν τού εργοστασίου συγκολλήσεως

και καθαρισμού αρχαίων ως και δι' αποθήκας.

Έπίσης εγένετο και εγκατάστασις ύδραυλι

κων εργων.

Έν τφ μέσφ της νέας Αίθούσης Καραπάνου

ίδρύθη ή μαρμαρίνη προτομη τού δωρητού αει

μνήστου Κωνστ. Καραπάνου.
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1926 7

ΕΙς την Γ' α'ίθουσαν τών αγγείων εξετέθη

σαν εντος δύο μεσαίων προθηκών πλείστα εκλε

κτα τεμάχια μελανομόρφων καΙ ερυθρομόρφων

αγγείων προερχομένων εκ της ανασκαφης της

'Ακροπόλεως. Εις τα εκτεθ~ντα τεμάχια εδόθη

σαν αριθμοΙ τοϋ Εύρετηρίου τών αγγείων τοϋ

Μουσείου, παραμένσυσιν δμως καΙ οί αρχικώς

ύπο τοϋ Graef δοθέντες αριθμοί.

Λόγφ ανεπαρκείας χώρου το αρχείον τοϋ

'Αρχαιολογικοϋ Τμήματος μετεφέρθη εκ τοϋ

Ύπουργείου της Παιδείας καΙ ετοποθετήθη εις

μίαν τών αιθουσών τοϋ Έθνικοϋ 'Αρχαιολογι

κοϋ Μουσείου.

Ό Διεvο.vvτης

Π. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ

Β' APXAIOΛOΓlΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

'Αναλα6ων απο τών αρχών περίπου τοϋ 1927
την εφορείαν της Β' αρχαιολογικης περιφερείας

δεν προέ6ην ακόμη εως τώρα εΙς καμμίαν ανα

σκαφικην ερευναν εν αυτη, διότι είχον ανάγκην

να την γνωρίσω προηγουμένως. Περιορίζομαι

έπομένως εΙς το να αναφέρω κατωτέρω τα

σπουδαιότερα εκ τών τυχαίων εύρημάτων.

Θ Η Β Α Ι

"Aexaio'V ύδeαΥωΥείο'V. Ένδιαφέρουσα απο

πάσης απόψεως ανακάλυψις ητο 11 δι' εργασιών

της κοινότητος Θη6ών ανεύρεσις μεγάλου αρ

χαίου ύδραγωγείου. 'Άρχεται περΙ τα 2 χιλιόμε

τρα νοτίως της σημερινης πόλεως απο χαμηλοϋ

λοφίσκου κειμένου 7 μ. ανατολικώς της δημο

σίας όδοϋ Θη6ών -'Αθηνών, εχει δε καθ' δλην

του την διαδρομην λαξευθη εντος τοϋ μαλακοϋ

πωρώδους εδάφους. Δέκα μέτρα μετα την αρ

χην εύρίσκεται 11 πρώτη «φeεατ;{α-.. (ό δρος

γνωστος εκ τοϋ Ξενοφ . •Ελλην. 3, 1, 7 καΙ

Πολυβ. 10, 28, 2' σήμερον μπατ;ζιiς), τοιαϋται

ύπάρχουν επειτα καΙ καθ' όλην την ύπόλοιπον

διαδρομην κανονικώς ανα 20 μ. ΕΙς απόστασιν

40 μ. περίπου απο της πρώτης φρεατίας, ητοι

50 μ. απο της πρώτης τοϋ ύδραγωγείου αρχης;

εΙς την αρχικην σήραγγα, 11 όποία ευρίσκεται

εις βάθος 18 μ. απο της σημερινης επιφανείας

τοϋ εδάφους καΙ εχει υψος 1.20 μ., προστίθεται

καΙ δευτέρα κατωτέρα (προφανώς ενεκα πολλα

πλασιασμοϋ τών ύδατοφόρων φλε6ών) εχουσα

υψος 2 μ. καΙ εύρισκομένη εν συνόλφ εΙς βά

θος 25 μ. περίπου. 'Αναλόγως δε τών ύδατοφό

ρων στρωμάτων τα όποία συναντοϋν αί σήραγ

γες ποικίλλει το υψος των, φθάνον καΙ μέχρι τών

3 μέτρων. ΤΟ πλάτος των κυμαίνεται απο 0.40 μ.

μέχρι 0.60 μ. <Η κα-{}ολοκληe{α'V ορθογώνιος

τομή των διακρίνεται εν τη εΙκ. 1, μόνον 11
ανω πλευρά των είναι ελαφρώς κοίλη. 'Αμφό

τεραι αί σήραγγες εξακολουθοϋν συμ6αδίζουσαι

επι 60 μ. περίπου, ητοι μέχρι τοϋ 110°\1 μ. απο

της αρχης τοϋ ύδραγωγείου, δσον δηλαδη

είναι το μηκος της ανωτέρας σήραγγος (50+60)
ητις χύνει δια τών φρεατιών τα υδατά της εΙς

την κάτω. Σημειωτέον δτι 11 πορεία των απ'

αρχης μέχρι τέλους τοϋ ύδραγωγείου δεν είναι

ευθεία αλλα σχηματίζει πολλαχοϋ γωνίας.'Έπειτα

παύει 11 πρώτη σήραγξ καΙ εξακολουθεί μόνη

11 κάτω επ' αρκετον διάστημα στρεφομένη πλέον

προς δυσμας καΙ ερχομένη ουτω δεξια της μνη

μονευθείσης δημοσίας όδοϋ. Πέντε περίπου μέ

τρα προ της 18ης φρεατίας 11 σήραγξ αυτη ενι

σχύεται αφ' ενος μεν δι' ετέρας πλαγίας αρχο

μένης περΙ τα 42 μ. δυτικώτερον καΙ χυνούσης

τα υδατά της εΙς την πρώτην, αφ' ετέρου δε καΙ

δι' αλλης μικροτέρας αρχομένης 10 μ. ανατολι

κώτερον της κυρίας αρτηρίας καΙ συμ6αλλούσης

εΙς το αυτο καΙ ή προηγουμένη σημείον' απα

σαι εχουν την αυτηνστάθμην.<Η κυρία σήραγξ

προχωρεί επειτα, προς βορραν πάντοτε, καΙ

διέρχεται χείμαρρόν τινα, ό όποίος είναι 11 αρχη

τοϋ ρεύματος τής «Κοίλης όδοϋ» τών αρχαίων

Θη6ών (βλ. Κεeαμοnούλοv, Θηβαϊκα.="Αeχ.

Δελτ;.3, 1917, σελ. 262) καΙ ό όποίος ύπηρξεν

11 αΙτία τοϋ μέχρι τοϋδε αφανισμοϋ τοϋ ύδρα

γωγείου' διότ,ι δια τών πολλών χειμερινών ύδά

των του ε6αθύνθη πρώτον πολυ καΙ διέτρησεν

επειτα εις αγνωστόν μας εποχην το ύδραγω

γείον (εΙκ. 1), αποφράξας δε δια χωμάτων καΙ

πετρών το στόμιόν του συνετέλεσεν ωστε τα

υδατα τοϋ ύδραγωγείου απορροφώμενα ύπο

τοϋ πωρώδους εδάφους να χαθοϋν εντελώς καΙ

κατ' ολίγον, συντελοίίντος καΙ τοϋ γνωστοϋκατα

τους ύστέρους χρόνους μαρασμοϋ τών Θηβών,

.ελησμονήθη δλωσδιόλου 11 εκεί υπαρξις ύδρα

γωγείου. Μετα τον χείμαρρον 11 σήραγξ γίνεται

εκ νέου επι μικρον διάστημα διπλη (ανωτέρα

καΙ κατωτέρα) καΙ προχωρεί ουτω μέχρις ενος

σημείου δπου, απλοποιουμένη καΙ πάλιν, χωρί

ζεται εις δύο κλάδους: εκ τούτων ό είς χωρεί

ανατολικώτερον τοϋ ετέρου, αγνωστον δμως εί

ναι ποϋ ακρι6ώς φέρεται 11 ποϋ καταλήγει,

διότι δεν εκαθαρίσθη απο τών χωμάτων τα

όποία τον εχουν γεμίσει' ό ετερος εξακολουθεί

κατ' ευθείαν περίπου προς βορραν, ό πυθμήν

του εύρίσκεται εΙς επίπεδον κατα 0.50 μ. ύψη.

λότερον τοίί προηγουμένου ανατολικοϋ σκέ

λους ωστε το υδωρ α6ιάστως εΙσέρρεεν εΙς τον

ανατολικώτερον τοϋτον κλάδον, μόνον δε αν το
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8 Παράρτημα τού ΆρχαιολΟΥικού Δελτίου 1926

στόμιόν του εφράσσετο ηδύνατο ανερχόμενον

να είσέλθυ είς τόν ετερον, τόν δυτικώτερον'

'ίχνη σμως μονίμου τινος ειδικης διαρρυθμίσεως

τού βράχου πρός τόν σκοπον τούτον δεν παρα

τηροϋνται. Ό δυτικώτερος κλάδος καταλήγει

μετα 42 μ. εις μικρον ορθογώνιον δωμάτιον με

πουλος, κατόπιν και μικράς ανασκαφης, τοπο

θετεί το Θη6α'ίκον Άμφιάρειον (Θηβαϊκσ. σελ.

261 - 266).
Ή εν τφ βράχφ εργασία τού ύδραγωγείου

είναι παντού είς άκρον επιμελής ωρισμέναι μά

λιστα φρεατίαι προκαλούν με την κανονικωτά-

ΕΙκα/1Ι 1.

δάπεδον ψηφιδωτόν (δελφίνες, δια ψηφίδων

μαύρων και ερυθρών)' περΙ τού δωματίου σμως

τούτου, αποτελούντος ασφαλώς μέρος μεγαλυτέ

ρου τινος συνόλου και μη ερευνηθέντος ακόμη

αρκετά, δεν θα γίνυ εδώ λόγος ας σημειωθfι

μόνον στι κείται κατα το νοτιοανατολικον άκρον

τού αμέσως παρα την δημοσίαν όδόν αγρού

τού Θ. Nτoύρ~υ -Άγάτσα,σπου ό κ. Κεραμό-

την τομήν των, επιτευχθείσαν π(ίντως δια θαυ

μαστης προσηλώσεως τών τεχνιτών είς το εργον,

αυθόρμητον τον ενθουσιασμόν. ΈπΙ τών δύο πλη

σιεστέρων προς αλλήλας αντιτιθεμένων παρειών

των αί φρεατίαι εχουν, σπως συνήθως, Εντομας

χρησίμους δια την κατά6ασιν εις την σήραγγα,

εις αυτην δε την σήραγγα άλλαι σμοιαι (<<ντου

λαπάκια») εχρησίμευον προφανώς δια την ενα-
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πόθεσιν λύχνων. ΑΙ φρεατίαι ήσαν κεκαλυμμέ

ναι και δι' άπλών πλακών αλλα και δι' επι

τυμβίων λίθων διαφόρων εποχών, απο τού α'

ημίσεως τού 5°\1 αιώνος π. Χ. μέχρι τών ρω

μα'ίκών χρόνων (βλ κατωτέρω). Εύρέθη επίσης

και μικρον τεμάχιον τού κατωτέρου τμήματος

της επιστέψεως πωρίνης στήλης (σωζ, μηκ, 0.18,
πάχος 0.06 μ.) εχον επι λευκού επιχρίσματος με

εγκεκαυμένα αλλ' εξίτηλα πλέον χρώματα,ερυ

θρόν, κίτρινον καΙ κυανούν, κόσμημά τι (νο

μίζω οτι διακρίνω άπλοποιημένον μαίανδρον

και κατωτέρω ιωνικον κυμάτιον), Ένδείξεις δια

φόρων περιόδων εργασίας εν τCΡ ύδραγωγείφ

δεν παρετηρήθησαν, Έπίσης ουδαμού εύρέθη

σαν λείψανα πηλίνων σωλήνων.

Σπουδαίον τώρα πρόκειται ζήτημα, το της

χρονολογήσεως τού ύδραγωγείου. ΤΟ κακον εί

ναι οτι οστρακα δεν εδωσε σχεδΟν καθόλου η

εργασία τού καθαρισμού του, πλην ένός, περΙ

τού όποίου μετ' ολίγον. Κατ' ανάγκην περιορί

ζομαι εις το να σημειώσω διαφόρους δυνατό

τητας. ca κ, Κεραμόπουλος λέγει οτι περίφημα

ήσαν εις τους αρχαίους τα Κάδμεια ύδραγωγεία

τών Θηβών λόγφ 'ίσως της τεχνικης των ύπερο

χης απέναντι αλλων (Θηβαϊκα 327 σημ. 2' γε

νικώς δια τα αρχαία ύδραγωγεία τών Θηβών,

πρωτοφανώς αφθονα, βλ, την λ iιδραγωγείoν

τού Εύρετηρίου τού αυτού εργου)' με ταύτα δε

αισθάνεταί τις τον πειρασμον να σχετίση και το

παρόν, λαμβάνων μάλιστα ύπ' οψει οτι εργον

τόσον μέγα ηδύνατο να συντελεσθη μόνον εις

περίοδον εξαιρετικης ακμης τών Θηβών, όποίαν

αληθώς εγνώρισαν αΟται κατα τους μυκηναί

κους χρόνους. Άλλα το μόνον ύδραγωγείον το

όποίον, ώς εκ τών εύρημάτων, δύναται απφα

λώς να αναχθη εις την μυκηνα'ίκην εποχήν, το

ύπο τού κ. Παπαδάκη κατα την αριστεραν

οχθην της «Κοίλης» ανασκαφεν (Θηβαϊκα327),
παρουσιάζει σημαντικας διαφοράς: 1) η σήραγξ

αυτού είναι «συριγγώδης» οπως εις τους δρό

μους τών θαλαμοειδών τάφων, ητοι κάτω είναι

πλατεία και προς τα ανω στενούται, «'ί<τως δέ

ποτε ηνούντο τα τοιχώματα ανω, καταστραφέν

τος τού βράχου επειτα»' ενCΡ εις το προκείμε

νον αΙ παρειαΙ της σήραγγος τέμνονται παντού

κατ' ορθας γωνίας καΙ 2) το μυκηνα'ίκον εκείνο

ύδραγωγείον εφερεν εις τόν πυθμένα, εντος βα

Ωυτέρας αυλακος, πηλίνους σωληνας ημικυλιν

δρικούς Evq) εις το νύν αποκαλυφθεν ουδεν

'ίχνος πηλίνου σωληνος 11 ιδιαιτέρας αυλακος

εύρέθη.'Άλλη εποχη ακμης τών Θηβών εις την

όποίαν θα ηδύνατο κανεΙς να τοποθετήση το

ύδρ(;ιγωγείον είναι οΙ απο τού τέλους τού 5°\1
αιώνος π. Χ. μέχρι της ύπο τού Μ. Άλεξάν-

δρου καταστροφης των χρόνοι' αλλ' εύρέθησαν

μεταξlι τών καλυμμάτων τών φρεατιών και επι

τύμβιοι λίθοι ύστερωτέρων χρόνων (βλ. κατω

τέρω)' ε'ίπομεν δε οτι διάφοροι χρονικαΙ περίο

δοι εργασίας εις το ύδραγωγείον δεν παρατη

ρούνται. Μετα την καταστροφή ν των ύπο τού

Μ. Άλεξάνδρου είναι γνωστον οτι αΙ Θήβαι

μαραίνονται, χωρΙς ποτε πλέον να αναλάβουν

όλοτελώς, και η πόλις περιορίζεται εις τον λό

φον της Καδμείας (ετσι την εύρίσκει καΙ ό Παυ

σανίας)' θα ήτο λοιπον δύσκολον να δεχθώ

μεν οτι εις τους μετα τον 40ν αιώνα π. Χ. χρό

νους κατεσκευάσθη το μέγα τούτο εργον δια να

εξυπηρετήση πλέον μόνον την πενιχραν Καδ

μείαν (; αλλα προς το παρον αγνωστος, εϊπο

μεν, η κατεύθυνσις τού ανατολικού σκέλους τού

ύδραγωγείου, το όποίον δυνατον και να φέρη

εξω της Καδμείας). Έν τούτοις δεν πρέπει εκ

ΕΙκα/ν 2.

τών προτέρων ναποκλεισθούν ύστερώτεροι χρό

νοι και δη και οΙ ρωμα'ίκοί, δια τους έξης λό

γους: 1) εν τουλάχιστον κάλυμμα φρεατίας είναι

παραστας επιτυμβίού ναισκου απολήγουσα εις

ιωνικον κίονα καΙ ανάγεται πιθανώς εις ύστε

ροελληνιστικους χρόνους (πρβλ τας εκ Τανά

γρας «Seitenwande eines Heroon aus Ρο

ros» παρα A/tmann, Romische Qraba/tiίre

εΙκ. 112 καΙ 113, σελ. 138' πρόδρομόςτων 'ίσως

στηλαι Ταναγρα'ίκαΙ οπως η Εν Arch. Jahr
buch 1913 σελ 313 εΙκ. 1)' και 2) το μόνον

εύρεθεν οστρακον προέρχεται εκ λύχνου με παρά

στασιν μονομάχων (εΙκ. 2), ανήκοντος αρα εις

τον 1ον αιώνα μ. Χ. (πρβλ S. Loschke, Lam
pen aus Vindonissa, 1919, Taf, ΙΧ, Χ και

ιδί~ ΧΥΙ, 142). Ε-Ορε δε καΙ ό κ. Κεραμόπου

λος εις τους <Αγ. Θεοδώρους τών Θηβών τε

μάχιον μαρμαρίνου επιστυλίου με επιγραφην

... 'Αjδf/ιανος Σεβαιιτ[ός ..., το όποίον σχε-

2
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τίζει με «κeη'Vαίο'V ~ι κα~ασκε1ιασμα ~ης Ol
διποδΙας (της μεγάλης κρήνης των <Αγ. Θεο

δώρων) ποιηf}έ'V ύπό ~oύ "Αδριανού έπισκε

ψαμένου ~ας Θήβας ~φ 124 -125 μ. Χ...
(θηβαϊκα σελ. 398 σημ. 1). 'Οφείλεται αραγε

καΙ το ιδικόν μας υδραγωγείον εΙς τον αυτον «με

γαλουργον» αυτοκράτορα; Πρβλ. τα επίσης υπό-

γεια <Αδριάνεια υδραγωγεία πόλεων επίσης με

γάλου παρελθόντος: των Άθηνων judeich,
Topogr. Υ. Athen πελ. 187 καΙ της Κορίνθου

Παυσ. ΙΙ 3, 5. νιπ 22, 3 (εκδ. Frazer ιν

σελ. 273).'Ίσως αν ποτε εξερευνηθη καΙ το ανα

τολικον σκέλος τοϋ υδραγωγείου, το αναχωροϋν

ώς ε'ίπομεν 42 μ. προ τοϋ ψηφιδωτοϋ δωμα

τίου, καΙ φανη ποϋ τούτο καταλήγει, αν δηλαδη

εις την εξω της Καδμείας κάτω πόλιν, την εγ

καταλειφθείσαν μετα την υπο τοϋ Μ. Άλεξάν

δρου καταστροφήν της, η εις την Καδμείαν

αυτήν, σπου περιωρίσθη μετα ταύτα ή πόλις,

θα είναι ευκολώτερον να λυθη το ζήτημα.

Τοιούτον είναι γενικως το υδραγωγείον μέ

χρι τού σημείου σπου τούτο απεκαλύφθη δια

των εργασιων της κοινότητος Θηβων. ΤΟ συνο

λικόν του μηκος μέχρι τού σημείου τούτου φθά

νει τα 1000 μέτρα περίπου 1. cH ανάγκη της

χρησιμοποιήσεως τού ϋδατός του δια τας ανάγ

κας της σημερινης πόλεως των Θηβων δεν επέ

τρεπε να αφεθη το υδραγωγείον αθικτον σπως

εύρέθη δια να πρόκειται πάντοτε ελεύθερον εις

μελέτην. Έπεβάλλετο ή εκ νέου κάλυψις των

φρεατιων του δι' εναλλαξ μονίμων (εκ. τσιμέν

του) και ήμιμονίμων (απλων πλακων, αφαιρου

μένων εν περιπτώσει ανάγκης) καλυμμάτων'

ελήφθη μόνον φροντΙς να παραμείνη αθικτος

καΙ πάντοτε πρόχειρος ειι; εξέτασιν ή ανωτέρω

μνημονευθείσα μικρον προ τού ψηφιδωτού δω

ματίου διακλάδισίς του.

Και προ παντος απαιτεί ερευναν εκ μέρους

έντριβεστέρων περΙ τα τεχνικα αρχαιολόγων. τα

ανωτέρω υπ' εμού προχείρως εκτεθέντα, μακραν

απο τού να την κάμνουν περιττήν, εσκόπουν

απεναντίας κυρίως εις το να ελκύσουν την προ

σοχήν των επι τού ώραίου τούτου τεχνικού ερ

γου των αρχαίων.

ι Αυτοπροσώπως μικρον μόνον τμήμα του ήδυνή

θην νά έξετάσω (το κατά τήν είς τον χείμαρρον εξοδόν

του, εΙκ. 1), άλλως τε και στερούμενος τεχνικών γνώ

σεων καί μέσων. Αί άνωτέρω πληροφορίαι μου έδό

θησαν κατά τήν διάρκειαν τής έργασίας υπο του άρ

χιεργάτου Π. Ματθαίου και υπο του προέδρου τής

κοινότητος Θηβών κ. Δαγλαρίδου, ό όποίος μετά τών

συνεργατών του κοινοτικών συμβούλων υπήρξεν ό κύ

ριος συντελεστής του καθαρισμοίί και τής άποδόσεως

του υδραγωγείου είς τήν σημερινήν πόλιν.

Μουσείον Θηβών. Κατα το 1927 ηρχισεν

ή εργασία δια την προσθήκην δύο νέων αιθου

σων είς το υπερπληρωΑεν παλαιον Μουσείον,

εκτίσθη δε ηδη ή πρώτη κάτω α'ίθουσα' ή ερ

γασία θα συνεχισθη καΙ κατα το 1928 μέχρις

αποπερατώσεως.

Εις το Μουσείον ΘηβιίΥν εισήχθησαν προερ

μεναι εκ τού ανω περιγραφέντος υδραγωγείου

αί κάτωθι επιτύμβιοι στηλαι:

1) Στήλη με γείσον αετωματ(7ιδες, ϋψος 106,
πλάτ. 0.53, π<ίχ. 0.24 μ., εκ πώρου' α' ημισυ

τού 50υ αιωνος π. Χ.

=:nfJ.t-JTIMfJ.Z'»Ί!IIι Έπ' Ά'V~ιμά[χοι;l.

2) Στήλη απλη αετωματώδης, ϋψ. 1.20, πλάτ.

0.685, πάχ. 0.325, εκ μαύρου βοιωτικού μαρ

μάρου' τέλος 50υ αιωνος π. Χ.

KL.EIADA$ Κλειάδας' το ονΩμα γνωστον

καιαλλοθεν εν Θήβαις (IG νπ 2436).
3) Στήλη όμοία τη 2, ϋψ. 0.72, πλάτ. 0.365.

πάχ. 0.13 μ., εκ φαιού βοιωτικού μαρμάρου,

τού 40υ αιωνος π. Χ. (ιαμβικον τρίμετρον ;).

ΦΙΛΩΝΟΜΑΧΗΡΟφο Φιλω'V6Μαχηeοφ6eα

ΡΑΕΝΘΑΔΕΚΕΙΤΗ έ'V-D-άδε κεΙ~η.

ΊΌ Μαχηeοφ6eας (διαλεκτικος τύπος ΤΩύ

μαχαιeοφ6eος, δι' ους πρβλ. Θουκ. ΙΙ 96. 98)
ώς κύριον ονομα είναι μοναδικόν, καΙ δια την

βοιωτικην δε ακόμη ονοματολογίαν πρωτοφα

νές σχετικα είναι τα Μαχαιeεvς καΙ Μαχαι

eΙω'V (Pape - Bense/er3 εν λ.), δεν λείπουν δε

γενΙl1.ως καΊ αλλοθεν καΙ εκ Βοιωτίας ονόματα

κύρια σχηματισμένα εξ σπλων, σπως ΔωeΙμα

χος (/.α. νπ 1999. 2223. 2224), Θώραξ, Θω

eακΙδας, Σ~veαξ' πρβλ. Bechte/, Die Histo
rischen Personennamen des Driechischen
(1917) σελ. 607.

Έπίσης, αποτειχισθείσαι εξ οικιων τού Πυ

ριού, προαστείου των Θηβων, εΙσήχθησαν εΙς

Μουσείον αί κάτωθι στηλαι:

4) Στήλη απλη κυβοειδής, ϋψος 0.93, πλάτ.

0.63, πάχ. 0.17, εκ βοιωτικού μαρμάρου' τέλος

50υ αιωνος π. Χ.

rEL.EMI,IA$TΑ Πελεμνάσ~α' ώς προς τον

διαλεκτικον τύπον πρβλ. Πειλέμαχος (= Τηλέ

ΙG. νπ 2420, Θηβων) κλπ.

5) Στήλη αετωματώδης, ϋψ. 0.50, πλάτ.0.51,

πάχ. 0.125 εκ βοιωτικού μαρμάρου' β' ημισυ

50υ αιωνος π. Χ.

ψΑΡIΤΑ Xael~a (το ονομα γνωστον καΊ

εκ Τανάγρας ΙG. ΥΠ 1494).
. Έπίσης, αποτειχισθεν εκ της οικίας Με'ίντάνη
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1926 11

(Ποίίρος Κασαλλάρη), εΙσήχθη είς το Μουσείον

θησών το κάτωθι

6) άνάγλυφον, Ελλιπες άριστερα και κάτω.

σωζ. ϋψος 0.42, σωζ. πλάτ. 0.36, πάχ. 0.315 μ.

Έντος πλαισίου παρίσταται δεξια δένδρον κυ

παρισσοειδες περι τον κορμόν τοϋ οποίου ελίσ

σεται ανερχόμενος οφις αριστερα ακολουθεί βω

μός, οπισθεν αύτοϋ βάσις Ιδιαιτέρα και επ' αυτής

άνηρ και γυνη ορθιοι' ή el.e. 3 καθιστι!-περιτ

την λεπτομερεστέραν περιγραφήν.

Πρόκειται, πιστεύω, περι αναγλύφου άναθη-

μικρασιατικην σχολην τοϋ 20υ π. Χ. αιωνος

(Μοϋσαι Φιλίσκου=άνάγλυφον Άρχελάου Πρι

ηνέως άποθεώσεως Όμήρου' πρσλ. και Klein
Rokoko σελ. 120)' νομίζω σμως στι πραγμα

τικα είναι πoλiι παλαιότερος: αι άρχαι και του

σλου τύπου γενικώς και τοϋ τρόπου της φορή

σεως τοϋ 'ιματίου είδικώτερον ύπάρχουσιν ηδη

είς την εκ Σιδώνος «σαρκοφάγον τών θρηνου

σών» τοϋ Μουσείου τη, Κωνσταν/πόλεως (βλ.

Antίke DenkmiiIer ΠΙ πίν. 10 - 11 και προ

χείρως Picard, Sculpt. Orecque Π σελ. 74)'

ματικοϋ είς ζεϋγος άφηρω'ίσμένων νεκρών' πρσλ

πλην πολλών αλλων B.C.H. ΧΠΙ (1889) πίν. 9
και Pau/y. Wissowa λ. Heros σελ. 1142 κεφ.

Και τοϋ μεν τύπου του ανδρος δεν εχω άκρι

σώς δμοιον παράδειγμα πρόχειρον. Ό τύπος

σμως της γυναικός, ο της λεγομένης Pudicίtia,

είναιγνωστος και εξ άγαλμάτων (πχ. Amelung,
SkuJpt. d. Vatican. Mus. Ι σελ. 33 - 37 Taf.
Ι, 4, άριθ. 23) και εξ αναγλύφων επιτυμσίων

(EinzeJaufnahmen 1085. 1350. Hekler, BίJd·
niskunsi d. Oriechen u. R,omer πίν. 134.
Έθν. Μουσ. Άθηνών άρ. 1156 = Καστeιώτη,

rAVoΠt;d. σελ 196. AmeJung ε. ά. Ι σελ. 301
και Taf. Ι 30 άριθ. 198). Ό Amelung, ε. ά.

σελ. 36, ανάγει τον τύπον της «PHdicitia» είς

εξηγείται δε οϋτω 'ίσως καλύτερον J<) διάδοσις

τοϋ τύπου εις τα επιτύμσια μνημεία. <Ως προς

τΜ βάσεις και τους βωμους επι αναθη ματ ικών

είς ηρωαςάναγλύφων πρσλ. το είς Διοσχούρους

άνάγλυφόν της Βερόνας εν Ainer. jour. of
Arch. ΧΧΙΙΙ(1919) σελ 1 είκ. Ι.

ΡΗΓιΝI ΛΟΚΡΙΔΟΣ (ΑΡΧ. ΝΑΡΥΞ)

'Εν 'Aex. Δελτ. 1920 - 21 παραρτ. σελ. 141
κεφ. ο κ. Παπαδάκης δι' εύτυχους ανακαλύψεως

επιγραφικης άπέδωσεν είς τα παρα το Ρηγίνι

ακρως ενδιαφέροντα ερείπια (Παλιόκαστρο,

Παλιοαγιάννης) το αρχαίον των ονομα: Πρό

κειται πιθανώτατα περι τών ερειπίων του πα-
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12 Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1926

λαιου Νάρυκος, άξίων ιδιαιτέρας ερεύνης. Ή

ανάγκη της ερεύνης ενισχύεται και ύπο του

έξης τυχαίου εύρήματός μου: Παρα την τουρ

κικην δδΟν Μοδιου - Ρηγινιου καί μικρον προ

του Ρηγινιου, περί τα 10' δε μακραν των άνω-

Μουσείον ΘηΒων. Είναι σωληνοειδές, άσφαλως

δμως σχι σωλήν. ΤΟ τεμάχιον εχει σήμερον μη

κος 0.55 καί πάχος συνολικον 0.23, το πάχος

των τοιχωμάτων είναι 0.04. Κατα μηκος το δια

τρέχουν δύο οπαί ανευ εξόδου κατασκευασθεί-

Είκω.., 4.

τέρω ερειπίων (ακριΒέστερον ή θέσις λέγεται

Καταφιας), οι λοφίσκοι είναι πλήρεις κλασσι

κων οστράκων καΙ κεράμων, διακρίνονται δε

επιπολης καί λίθοι τινες οικοδομημάτων και

Είκω.., 5.

ολίγον περαιτέρω καί τάφοι άνοιχθέντες ύπο

τυμΒωρύχων' κατα την θέσιν λοιπον ταύτην ευ

ρέθη ύπο τυμΒωρύχων πιθανώτατα καί εγκατε

λείφθη κατα χώραν το εν εΙκ. 4 άπεικονιζόμε

νον πήλινον άρχαίον, το οποίον μετέφερα εις το

σαι πιθανώτατα χάριν του καλυτέρου ψησίματος.

'Εξωτερικως δ χονδρος κόκκινος πηλος φέρει

επίχρισμα κιτρινωπον (κρέμ), επ' αυτού δε ετε

ρον καστανον καταλαμΒάνον το ημισυ της δλης

περιφερείας του αρχαίου. Κατα την οπισθίαν

ταύτην καστανην επιφάνειαν υπάρχουν καΙ δύο

αλλαι οπαΙ κάθετοι προχωρουσαι εΙς βάθος

0.13 μ. το εξωτερικον ανοιγμα' εκατέρας είναι

0.04 μ., γίνονται δμως πολυ πλατύτεραι εφ' δ

σον προχωρουν εις βάθος ωστε ασφαλως εχρη

σίμευον εις το να δέχονται τοημισυ διπλά)ν

συνδέσμων οι οποίοι το συνήνωνον μετ' αλλης

τινος επιφανείας πράγματι αϋτη εχει άφι}σει

ίχνη της ύπάρξεώς της περί τας οπάς, πλάτους

0.15 μ., διότι εις το μέρος τουτο λείπει κάθε επί·

χρισμα (εΙκ. 5). Πρόκειται, νομίζω, περι άρχα'ί

κου πηλίνου σφεως κοσμουντος άέτωμάτι (πρβλ.

εκ της Άκροπόλεως των Άθηνων Ε. v. Buren,
Qreek fίctile revetments ίπ the archaic
period σελ. 184 - 186 και ΡΙ. χν 4~ - 50)'
αΥνωστον δμως μένει εκ τίνος συνόλου προέρ

χεται. Το πράγμα είναι σημαντικον και επιφυ

λάσσομαι να εξερευνήσω προσεχως το μέρος

άνασκαφικως δικαιολογεί δε ή παράδοσις να

περιμένωμεν άκμην της πόλεως εις τους άρχα'ί

κους χρόνους.

Έκ των παρα το Ρηγίνι τάφων προέρχεται

θριγκός επιτυμβίου ναισκου μήκους 1.27. ϋψους
0.49, πάχ. 0.475 με επιγραφήν: ΕΧΕΚΡΑΤΗΣ

ΠΥΘΕΑ ΧΑΙΡΕ (άπόκειται παρα Τ11ν εκκλη

σίαν της Μεταμορφώσεως του Ρηγινιου).
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ΕΙκών 6.

ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ (Τ. ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΕΩΝ)

Έρεύνης επίσης εχει ανάγκην και ή περιοχη

του Παλιοχωριου τούτου (μεταξiι Δαδιου και

Μπράλου) εύρισκομένου κατα τα σύνορα της

αρχαίας Δωρίδος και Φωκίδος, τα όποία ομως

ακριβώς κατα το σημείον τουτο εχουν παρα

δοθη συγκεχυμένα. Οϋτω, ενδιαφέροντα ερείπια

αγνωστα σχεδΟν ολως ύπάρχουν επι του λόφου

του Άγ. <Ηλία' δείγμα των παρέχει ή εΙκ. 6
(πρβλ. 8.S.A. ΧΧΙΙΙ 1918 -1919 σελ. 108,
είναι ομως περισσότερα τών αυτόθι μνημονευο

μένων)· αλλα και επι του ανατολικώς του χω

ρίου χωματολόφου του <Αγίου Γεωργίου όχι

μόνον διέκρινα πληθος κλασσικών κεράμων και

οστράκων αλλα και αγαλμάτια, λέγουν οι χωρι

κοί, είιρίσκονΤάΙ συχνά' εν τούτων μαρμάρινον,

ουμπλεΥμάτιον "Λ.φροδΙτης και εΡα/τος κοι

νου τύπου, μου παρεδόθη ύπο της αστυνομίας

κατασχεθεν και κατετέθη είς το Μουσείον Θη

βών. Προχείρως αντέγραψα επειγόμενος νανα

χωρήσω, και αρχα'ίκην επιγραφην «ηρίου» απο.·

κειμένην εν τη oίκί~ του Ί. Άσημάκη: «Τρο

χciς (;) Ε'όφόλο,.. 'Άλλων δε αρχαίων λειψάνων

μηνυθέντων μοι κατα τας θέσεις Μάρμαρα και

στο 2ταυρο ανέβαλα την επίσκεψιν είς προσεχη

περιοδείαν.
ΕΙκών 7.
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14 Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1926

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΔΕΛΦΩΝ

Κατα τας εργασίας αί οποίαι εγιναν πέρυσι

προς διαπλάτυνσιν της προ τού Μουσείου διερ

χομένης δημοσίας οδού και ουχι μακραν αυτού

ήλθον εις φως, καθ' ον χρόνον εύρισκόμην εν

Δελφοίς,πλήν τινων άποτμημάτων επιγραφων

καΙ τα κάτωθι άρχαία:

1) Άριθ. Εύρ.5668. Μικρα κεφαλη ανδρικη

λήν, σωζ. ϋψος 0.44 μ. (εΙκ. 8, 9). Ή εγχά

ρακτος δήλωσις της ϊριδος και ή βαθουλη κόρη

τού οφθαλμού, ή λεία επεξεργασία τού μαρμά

ρου, ή πραγμάτευσις της κόμης καΙ τού πώγω

νος και ή μορφολογία εν γένει της κεφαλης,

την τοποθετούν εις τους χρόνους των Άντωνί-

(e.'" 2 • Χ) 'Η ' • ,νων u ημ. ου αι. μ. ο. πρωτη εντυπωσις

εΙναι δτι και φυσιογνωμικως συγγενεύει ή κεφαλη

αϋτη με τους Άντωνίνους (βλ. lfek/er, BίJd·

Εικων 8.

της ώρίμου άρχα'ίκης περιόδου άνήκουσα εις τας

μετόπας τού θησαυρού των Άθηναίων, δπως

δείχνουν καΙ το στυλ και το μέγεθός της ϋψος

0.15 μ. Ή άπόδοσίς της δμως εις ώρισμένην

μετόπην παρουσιάζει μερικας δυσκολίας λόγφ

τού ανωμάλου της τομης (εΙκ. 7).
2) Άριθ. Εύρ. 5667. ΤΟ ανω τμημα έρμαΟί_

κης στήλης φερούσης ανδρικην εικονικην κεφα-

niskunst der Oriechen u. Romer Taf. 264
κεφ.) και περισσότερον με τον Μάρκον Αυρή

λιον (το ύλικον παρα BernouJJi, Romische
/konographie ΠΙ σελ. 162 - 187)' υπάρχουν

δμως καΙ διαφοραΙ άρκεταΙ εις τας οφρύς, εις

την κόμην, εις την εκφρασιν τέλός (εις την Δελ

φικην κεφαλην κυριαρχεί ή άπαθης στω"ίκότης

καΙ κάποια ψυχρότης άκόμη, ενω εις τας αλλας
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Παράρτημα τοίΊ Άρχαιολογικού Δελτίου 1926 15

κεφαλας τοϋ Μ. Αυρηλίου τονίζεται προς τη

σο6αρότητικαι ή ήμερότηςτοϋ χαρακτηροςτου),

ωστε να επι6άλλωνται ίσχυραι επιφυλάξεις ως

προς την ταύτισιν. Πάντως ως "Έλλην φιλόσο

φος παρίσταται ό είκονιζόμενος (και τοϋτο 'ίσως

θα εταίριαζε δια τον Μαρκον Αυρήλιον) και

ελληνικην εργασίαν εχομεν ενώπιόν μας, σπως

θέσεως διακεκριμένφ τόπφ εκ τών πολλών αυ

τόθι διεσπαρμένων λειψάνων, αργότερον δε και

τοϋ Ήρώδου τοϋ Άττικοϋ την εντεϋθεν δίοδον

μετα πιθανότητος έξήγαγεν εκ της γνωστης ερ

μαϊκης στήλης τοϋ ποιητοϋ Άμφικλέους (=1.0.
ΧΙΙ, 9, 1179. Beitrίi.ge Ζ. :gr. Inschr. 98).
"Εκτοτε και άλλα ευρήματα προσετέθησαν δια-

Εικω" 9.

δείχνει ή παρα60λή του πχ. με τον υπ' αριθ.

393 κοσμητην τοϋ Έθν. Μουσείου.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

'Ήδη ό Α.Willlellll εκδίδων εν Άρχ. Έφημ.

1892 σελ. 176 επιγραφας εκ Πολιτικών συνε

πέραινε την υπαρξιν αξιολόγου τινος συνοικι

σμοϋ κατα την αρχαιότητα εν τψ επι ωραιότητι

πιστώνοντα πολλών αίώνων ζωην είς το μέρος

τοϋτο, χωρις σμως ακόμη να μας διδάξουν το

ονομα τοϋ αρχαίου συνοικισμοϋ. τα μέχρι τοϋ

1915 γνωστα.συνεκέντρωσενό Ziebarth είς 1.0.
ΧΙΙ, αριθ. 9, 1179 -1182 και σελ. 168 (Ager
Chalcidensis). Πέρυσιν είδον είς την θέσιν

Καυκάλα (15' νοτίως τοϋ χωρίου. παρα την

θάλασσαν) μυκηναϊκα οστρακα, εκ τοϋ αυτοϋ

δε μέρους είχε μετακομισθη προ ολίγου εΙς τα
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16 Παράρτημα του 'Αρχαιολογικου Δελτ.ίου 1926

Πολιτικα έπιτυμ6ία ενεπίγραφος αετωματώδης

στήλη. (ΦιδΙππα' αλλην είδον εΙς την ο'ίκίαν

Γ. Tσα~άλoυ: Μολπω Μ6λπιδος) και βυζαν

τινα αρχιτεκτονικα μέλη. Τάφοι εχουν ανοιχθη

κατα καιρους εΙς τους περΙτο χωρίον λοφίσκους.

Περι τα 45' βορείως τοϋ χωρίου ε'ίς την {}έσιν

την καλουμένην άσκητ;αριό και υπεράνω απο

τόμου χαράδρας σφζονται βαθμίδες λαξευμέναι

εν τφ βράχφ φέρουσαι εΙς δυσπρόσιτον σπή

λαιον το οποίον εχει πολλας αναθηματικας κόγ-

δελφικας επιγραφας8γJlοge3 ΙΙ αριθ. 801. Έν
αρχη τοϋ 30υ στίχου καθ(ος και μετα το «αυτο

κράτορα» πρέπει να συμπληρωθούν αριθμητικα

τακτικά. ''Αν αι συμπληρώσεις μου είναι δρθαι

σώζεται σήμερον το ημισυ μόνον της αρχικης

πλακός, θα ε'ίχομεν δε 'ίσως, αν εσώζετο όλό·

κληρος, είς τον τελευταίον στίχον και το πολυ

ζήτητον ονομα τοϋ αρχαίου συνοικισμοϋ. Άξιο

σημείωτον είναι εν τφ 1ψ στίχφ το χωριστικον

τών λέξεων σημείον (Larfe/d, Or. Epigr. 3 305).

Εικων

χας πρόκειται βέβαια περΙ εξοχικοϋ τινος ιεροϋ,

Νυμφών 'ίσως. Έντος το\! χωρίου εΙς ερειπω

μένην παλαιαν εκκλησίαν τοϋ Άγ. 'Ιωάννου

εύρηκα ηΙν ακόλουθον επιγραφην επι πλακός, ή

οποία εχρησιμοποιήθηαργότερον ως θωράκιον

παλαιοχριστιανικού τέμπλου'(εΙκ. 10).
Τ)ιβέριονΚλαύδ[ι)ονΚαίσ[αρα2εβαστονΓερμ,ανικον

, Αρχ)ιερέα Μέγιστον δημ,[αρχικής έξουσίας rO .
. . .Jarov αύτοκράτορα το ε[ ή πόλις(;) .

'Έχομεν λοιπον τιμητικην επιγραφην εΙς τον

αυτοκράτορα Κλαύδιον (41- 54 μ. χ.). Δια τας

συμπληρώσεις πρβλ. τας ομοίας εις τον αυτον

10.

την κατα τους χριστιανικους και μεσαιωνι.

κΟ'υς χρόνους ακμην τού τόπου μαρτυρούν, πλην

αλλων παλαιών εκκλησιών και τών αλλων μνη

μονευθέντωνλειψάνων, και το αξιόλογον μετόχι

της Μονης Γαλατάκι (Κοίμησις της Θεοτόκου,

ολίγον εξω τών Πολιτικών) και ο εν τφ μέσφ

τοϋ χωρίου ύψούμενος επιβλητικος πύργος δια

τηρούμενος εΙς πολυ καλην κατάστασιν' περι

τούτων δμως θα γράΨη ο καθηγητης κ. Γ. Σωτη

ρίου, μεθ' 0'0 επεσκέφθη ν το χωρίον τη oδηγί~

τοϋ δραστηρίου ιερέως Παπαγιάννη Κοντούλη

και τού κ. Δ. Παπαγεωργίου.

Χ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

(Εν τιρ σημερινιρ χωρίφ Βασιλικιρ).

,Απο της εν ετει 1920 ενάρξεως τού εν τ<'ρ

χωρίCΡ της Κορινθίας Βασιλικ<'ρ (τη αρχαίc;x Σι

κυώνι) ανασκαφών μου κατήρτισα, αφ' ενος μεν

εκ τιον εύρημάτων τών ανασκαφών, αφ' ετέ?ου

ΕΙκ. 1.

δ' εκ της περισρλλογης πολυαρίθμων ανα το

χωρίον και εν τοίς πέριξ αυτού εγκατεσπάρμέ

νων αρχαιοτήτων, ,μικραν αρχαιολογικην' Συλ

λογήν, ητιςεκτοτε. στεγάζεται προσωρινώς ·εν

τινι δωματίCΡ κάι εν τη αυλη της εν Βασιλικ<'ρ

οικίας τού Παν. Μανίκα, κειμένης ακριβώς εις

το τέρμα της εις το χωρίον ανωφερούς εκ Κιά

του οδού και εναντι τού ναού της Άγίας Τριά

δος. της Συλλογης ταύτης, ης συνρταξα πλη

~,ες E~ρετήριoν, δημοσιεύω ώδε τα μάλλον

αξια λογου:

1) ΛηκύDιον (ϋψ. 0,10) μετα γαστ(>ος φοει

δούς, εφ' ης ύπάρχει παράστασις ερυθρόμορφος

καλλίστης .τέχνης. Παρίσταται δηλ. ό μυθικος

ΤF.τράπους πτερωτός, με κεφαλην αf.τού και ώτα

ϊππου, Γρύψ, οστις κατα6αλών, εκ τών οπισθεν

αναρριχηθείς, στικτην νεαραν ελαφον, πλήττει

ταύτην με το ράμφος επι τών νώτων, το δε

ζφον, θανασίμως πληγέν, καταπίπτει επι τών

εμπροσθίων ποδών, ανέχον το ϋστατον την κε

φαλην προς τανω εις ενδειξιν ύπερτάτου αλ

γους. Διατήρησις αρίστη (εΙκ. 1).
ΤΟ ληκύθιον τούτο προέρχεται εκ τάφου, ον

Είκ.5.

ανώρυξα εν θέσει .,Γράβαις» (= τάφοι;) παρα

το Βασιλικόν.

2) Λύχνος μετα λα6ης εκ πηλού ώχροκιτρί

νου (ϋψ. 0,112) και εις σχημα αχράδος με εξέ-

ΕΙκ.9.

χον κάθετον στόμιον δια την θρυαλλίδα. Φέρει

μέλαν επίχρισμα, ολίγον τι δε ύπερ το στόμιον,

εντος φοειδούς ερυθρού πλαισίου, παράστασιν

πιθοειδούς αγγείου. Κατασκευη αρίστη, διατήρη

σις δε καλή, εκτος μικρού θραύσματοςεκ τού στο

μίου. Δώρον Κας Παπαθεοφάνη (εΙκ. 2 σελ. 19).
3
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18 Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1926

3) Μήτea πηλίνσυ ιiναOoηματικoϋ ιι.νa

Υλύφσυ (πλάτ. 0,025, ϋψος 0,095, πάχ. 0,013).
Παίς κρατών χηνα βαδίζει προς τα. δεξιά. <Εκα_

λίαν προς το σύγχρονον εν τfι ζωγραφικfι «εΙ

δος» (genre), δπερ εκαλλιέργησαν και οι άρ

χαίοι ζφγράφοι.

ΕΙκ. 11.

ΕΙκ. 12.

τέρωθεν του παιδΟς δενδρύλλια. cH παράστασις

αϋτη άνάγειαι πιθανον εις την λατρείαν του

Άσκληπιου:Η μήτρα αϋτη είνε αγνώστου προε

λεύσεως (εΙκ. 3 σελ. 19).Ή παράστασις όμοιάζει

4) ·Α:νa1J.ημιιι.:r;ικόv ιι."άΥλυφο'!' έκ μαeμά

(1ov. τουτο είνε του τύπου τών καλουμένων

«ΝεκeοδεΙπνωv» 11 «ΘεοςενΙων». Παρίστα

ται δηλ. ως συνήθως ό θεος 11 ό ιΊρως επι κλί-
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ΕΙκ. 10. ΕΙκ.2.

ΕΙκ. 17β.

ΕΙκ.3.

ΕΙκ. 17α.

ΕΙκ. 6.
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ΕΙκ. 4. ΕΙκ. 7.

ΕΙκ. 14. ΕΙκ. 8.
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νης, ή σύζυγος αύτου παρα τους πόδας και

εμπροσθεν αυτισν τράπεζα γέμουσα πλακούν

των, ποπάνων και αλλων προσφορών. Προς

ταριστερα δ' εισέρχονται οι σεβίζοντ;ες, ανδρες,

'γυναίκες και παιδία. του 1Ίμετέρου αναγλύφου

ελλείπει ολόκληρον το προς δεξια τμημα. ('Ύψος

0,305, μηκ. 0,34, πάχ. 0,06). Κάτω δ' ύπάρχει

η τυπικη εξοχη προς ενσφήνωσιν του αναγλύ

φου. Τέχνη καλή. Έκομίσθη εις το Μουσείον

ύπο του Γεωρ. Άποσωλοπούλου (εΙκ. 4 σελ. 20).

10) Μαeμάeινον dγαλμάτιον ακέφαλον, πα

ριστών παίδα φέροντα δερματίνην χλαμύδα.

Οί πόδες απο τών μηρών ανωθεν κρύπτονται

ύπο ακάνθης. 'Έργον διακοσμητικον τών ρω

μαϊκών χρόνων (ε'ίκ.9).

11) Δύο κιονόκρανα κοeινiJoιακα. ύστέρων

ρωμα'ίκών χρόνων. Εύρέθησαν εντος του σημε

ρινου νεκροταφείου του χωρίου Βασιλικου.'Ύψ.

0,25, πλάτ. 0,32 (εΙκ. 10 σελ. 19).
12) Έπιγeαφη 6,ναiJoηματικη επί μέλανος

ΕΙκ. 13.

Σ ίΑΙ

ΤΟ

5) Κοeμος 6,νδeικος έκμαeμάeοv.'Άνωθεν

φέρει δπην προς προσαρμογην της κεφαλης (ϋψος

Ο, Ι7). Προέλευσις αγνωστος. Τέχνη καλΙ1 (εΙκ.5).

6 -7) Δύο λεοντ;οκεφαλαιέκ πηλού.Έχρησί

μευον ως ύδρορρόαιεν αρχαίοις κτιρίοις. 1) ϋψος
0,13, μηκ.0,13,2)ϋψ.0,18, μηκ.0,20 (εΙκ.6 σελ.19).

8) Άπότμημα μαeμαeίνο:U iJoώeακος αν
δριάντος ρωμαίου Αυτοκράτορος. Έπ' αύτου

παρίσταται ό κεραυνος του Διός, είτα διάφορα

διάσημα και κάτωθεν ή κεφαλη καΙή δεξια χειρ

Νίκης στεφούσης τρόπαιον.'Ύψ. 0,42, πλάτ. 0,24,
πάχ. 0,09. Άγνώστου προελεύσεως(είκ. 7 σελ. 20).

9) ΆναiJoηματικον 6,νάγλυφον μαρμάρινον,

εφ' ού παρίσταται γυνη ποδήρη χιτώνα περι

υεολημένη και κρατουσα δια της αριστεράς ανυ

ψωμένης πυξίδα. 'Όπισθεν ιππος στηριζόμενος

επι βάθρου. Άγνώστου προελεύσεως. 'Ύψ. 0,44,
πλάτ. 0,41, πάχ. 0,14. Τέχνη μετριωτάτη, τών

υστάτων ρωμα'ίκών χρόνων. Δεξιόθεν της κεφα

λης της γυναικος αναγινώσκεται ή λέξις Η PW Ι.

Δώρον του Δημ. Παρασκευά (είκ. 8 σελ. 20).

λίθου, αποτελουμένη δ' εκ δέκα και έπτ;α. τε

μαχίων εύρεθέντων εντος φρέατος ύπο του χωρι

κου εν Βασιλικφ Σά66α Μπαλά, ϋψ. 0,60, πλάτ.

0,33, πάχ. 0,022. Έλλείπουσι αρκετα τεμάχια.

ΤΟ κείμενον εχει ώδε περίπου: (είκ. 11 και 12).

ΣΩΣΙΚΡΑΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΩΝΟΣ

ΑΝΕΘΗΚΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΤΗ ΠΟΛΕΙ

ΔΗΝΑΡΙΑ ΜΥΡΙΑ ΙΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΙ

ΠΤΟΝΤΟΣ ΤΟΚΟΥ ΤΑ ΞΥΛΑ ΠΑ

ΣΙ ΓΥΜΝΑ

ΤΑΙ ΚΑΤΕ

ΓΕΝΕΘΛΙ ΗΜΕΡΑ

ΙΣΑΝ ΤΗΣ. ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

ΙΑΘΗΚΗΝ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΛΕΙΣΑΣΩΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΠΕ

ΗΡΑΣ, ΑΦΡ
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Πρόκειται περι δωρεάς εκ κληρονομίας προς

την πόλιν Σικυώνος ϊνα εκ του τόκου του κε

φαλαίου κατασκευασθωσι ξύλινα πιθανον υπό

στεγα η ξυστοι εν τφ Γυμνασίφ 1.

13) 'ΈΠΙΥeαφη d:να{}ημαιικη ευρεθείσα εν

τη ανασκαφη των εναντι του Θεάτρου Σικυώ-

\'ος Ρωμαϊκων Λουτρών. Μήκ. 0,43, ϋψος 0,26,
πάχ. 0,055 (είκ.13).

14) Βάσις ά:να{}ηματικη (ϋψος 0,68, πλάτ.

κάτωθεν 0,51, ανωθεν 0,48, πάχ. 0,39). Έφ' ης

παρίσταται εν αναγλύφφ e6nalov του <Hea-

πιθανον Ρωμαϊκον Λουτρόν, ό δε λαος σήμε

ρον ονομάζει «Παλάτιον» 1 (είκ. 15). Έν σχέ

σει προς την ανωτέρω επιγραφην δημοσιεύω

ώδε και ετέραν επιγραφήν, ην ανεκάλυψα εντος

των θεμελίων του εν Βασιλικφ ναου της <Αγίας

"Αννης και ητ ις δεν κατέστη δυνατον να εξα-

χθlί εκείθεν. Ούχηtτογ κ.α~ώρθωσα ναναγνώσω
το ημισυ αύτης εχoνωςεξη~:

ΛΛΩΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑΙ

ΗΡΑΚΛΕΙ

κλέους καθέτως ερειδόμενον επι της λεοντής.

'Εργασίακαλη τών ρωμα'ίκων χρόνων (είκ. 14).
<Η είκα/ν αϋτη ευρέθη επι τόπου εντος τού

, ~, , f:f ':;',

παμμεγιστου εκεινου κτιριου, οπερ ητο ποτε

ι Δυστυχώς εξ αβλεψίας δ φωτογράφος παρέλιπε

μερικα τεμάχια εκ της ανωτέρω επιγραφης.

Δεν είνε απίθανον ή επιγραφη αϋτηνανηκη

εις το αύτο μνημειον η κτίριον, αφου αφ' ενος

ι Δημοσιεύομεν και την εΙκόνα τοϋ ρωμα'ίκοϋ τού

του κτιρίου, ατε μηδέποτε μέχρι σήμερον ούδαμοϋ δη

μοσιευθείσαν. Πιθανον να ητο το παμμέγιστον τοϋτο

κτίριον ουχι Θέρμαι, ώς κοινώς φέρεται, αλλα ανά

κτορον τοϋ ρωμαίου ανθυπάτου Άχαιας, ώς το διέ

σωσε και Τι παράδοσις.
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εχομεν το αυτο ονομα ':Απολλώνιος, είτα δε

και τα σύμοολα του Ήρακλέους επι αναθημα

τικου βάθρου παραπλεύρως.'Άς σημειωθη προ

σέτι δτι τα γράμματα αμφοτέρων τών επιγρα

φών είνε του αυτου τύπου καΙ σχεδΟν όμοιότατα.

15) Έπ~γeαφη 6.ναiJoηματική, εφ' ης φέ

ρονται αι λέξεις:

ΤΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΟΣ

ΟΣ ΑΝΕΘΗΚΕ

αγνώστου προελεύσεως, ϋψος 0,17, μηκ. 0,57,
πάχ. 0,063 (εΙκ. 16).

16-17) Δύο βυζαντινα 6.eχιτεκτονικαμέλη.

ΤΟ πρώτον είνε δι6.στηλον ναου βυζαντινου

εχον αποκεκρουσμένοντο εν ακρον του ρομοοει

δους κοσμήματος. ΚαΙ επι της αντιθέτου οπι

σθεν πλευρας φέρει δμοίαν σχεδΟν ανάγλυφον

διακόσμησιν (ϋψ. 0,56, πλάτ. 0,53, πάχ. 0,085),
άγνώστου προελεύσεως. ΤΟ δεύτερον είνε βυ

ζαντινον έπ[κeανον 11 Απ[{Joημα περισυλλεχθεν

εκ του νεκροταφείου του χωρίου Βασιλικου, οπι

σθεν του ναου της <Αγίας Τριάδος. (ΕΙκ. 17α, Ο

σελ. 19), ϋψ. 0,22, πλάτ. ανω 0,30, κάτω 0,22.
Έντός του αυτου χώρου εϋρηνται πολλα λεί

ψανα αρχαίου βυζαντινου ναου καΙ δη τών πρώ

των αιώνων, ωστε φαίνεται δτι ασφαλώς εν τη

θέσει ταύτη ύπηρχέ ποτε πολυτελης χeιστια:
νικος να6ς. Και εν αυτφ τφ ναφ της <Αγ. Τριά

δος σήμερον ύπάρχουσιν εντετοιχισμένα αρχαιό

τατα χριστιανικα γλυπτά, οίον το κάτωθεν της

κορωνίδος του 2°u ορόφου του Κωδωνοστασίου

~π[μηκες έν είδει ζrροφ6eοv 6.ν6.γλυφον.

Έν αυτφ παρίσταται {Joήeα άγeίων {Joηe[ων

6.ναμΙξ μεr;α ήμέeων. το πρώτον εξ αυτών,

πιθανον λέων, εχει ηδη φονευθη καΙ ανατραπη

ϋπτιον, το δεύτερον, πάνθηρ, φαίνεται ωσει πλη

γωθέν, το τρίτον είνε λαγφος (προς θυμηδίαν

του θεάματος) καΙ τέλος οπισθεν σπεύδει εν καλ

πασμφ κύων. ΤΟ μνημείον τουτο είνε σπου

δαιότατον διότι είνε παλαιοχeιστιανικον (4 11
5°u αιώνος). "Ας παραοληθη προς τουτο ή εν

τφ Βυζαντ. Μουσείφ στeογγύλη μαeμαeίνη

τe6.πεζα, Τι φέρουσα παρόμοια ανάγλυπτα ζφα,

καΙ το περΙ ταύτης εν τη Άρχ. Έφημ. αρθρον

του Α.Ξυγγοπούλου.

,Αλλα καΙ εντος του ναου, επι της κόγχης του

Διακονικου, υπάρχει 6.exaioJ' χeιστιανικον

γλυπτ6ν, ου εχομεν πλείστα δμοια εν τφ εν

Άθήναις Βυζαντινφ Μουσείφ. τουτο θαπετέλει

'ίσως το iJnte{JoveoJ' θύρας ίερου, παρίστανται

δ' επ' αυτου Πύλη μετα Σταveοv εν τφ μέσφ,

είτα ταφς καΙ αμφορείς μετ' αμπέλου, ως καΙ

αλλα τινα χριστιανικα σύμΟολα. <Η γλυφη αυτη,

λίαν περίτεχνος καΙ κομψή, εχει μηκος 1 μ., ϋψος

0,13 καΙ βάθος 0,20.
Έπι της ανωθεν επιφανείας υπάρχει κόσμημα

ανάγλυπτον καΙ αύτο αποτελούμενον απο 6.λλη

λένδετον πλοχμον (0,20χΟ,20), οίοι απαντώσι

συνηθέστατα επι χριστιανικών μνημείων τών

πρώτων ίδίως αίώνων.

Άθήνυοι τη 22 Δεκεμ6ρ. 1927.

C Ο 'Έφορος αρχαιοτήτω."

ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ
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ΑΙ ΕΛΛΗΝΟΔΑΝΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΤΗΣ ΚΑΛΥΔΩΝΟΣ

Προοίμιον τών κοινών τούτων εργασιών

ύπηρξενη κατα Νοέμβριον τού 1925 γενομένη

ύπ' εμού κατ' εντολην τού cYπουργείου μικρα

ερευνα κατα την Καλυδώνα. Άπεκαλύφθη τότε

καλύτερον ό ύπο τού Σωτηριάδου κατα το 1908
το πρώτον εξετασθεις και παλαιότερον γνωστος

ναος της ,Αρτέμιδος λαφρίας, 200 περίπου μέ

τρα ευρισκόμενος δυτικώς της κυρίας πύλης της

άρχαίας πόλεως. Άκόμη άνεγνωρίσθη τότε η

σπουδαιότης και ετέρου τόπου, πλησίον και ε'ξω

τών τειχών επίσης κειμένου, τού μετέπειτα βε

βαιωθέντος μεθ' ύπογείου καμαρωτού τάφου

μεγάλου <Ηρφου. Προς τούτοις εμελετήθη κατα

την Βαράσοβαν άρχαίον πρόχειρον τείχισμα,

καλύπτον τον λιμένα κατα το σημερινον Κρυο

νέρι άπο ξηράς και συνήφθη προς την ύπο τού

'Αθηναίου στρατηγού Τολμίδου επιχείρησιν τού

457 π. Χ. (Θουκ. Α, 108). Περι τούτων εδημο

σιεύθη σημείωμα εν BCH, 1926, Chronique
21 και άλλαχού συμφώνως προς την εκθεσίν

μου προς το <Υπουργείον.

Κατα τον Φεβρουάριον τού επομένου ετους,

1926, το cYπουργείον μού άνέθηκε την εντολην

να συνεχίσω τας άνασκαφικας ερεύνας της Κα

λυδώνος εν συνεργασί~ μετα τού επιστημονικού

διευθυντού της Γλυπτοθήκης ΝΥ Carlsberg
της Κοπεγχάγης κ. Frederik Poulsen. Αί δα

πάναι της άνασκαφηςεχορηγούντοκυρίως τώρα

ύπο της εν Δανί~ Rask - Oersted Fondation,
ίδρύματος μεταπολεμικού της μεγάλης εις πολι

τισμον μικράς χώρας, εχοντος τον ευγενη προο

ρισμον να ύποστηρίζη επιστημονικαςεργασίας,

γινομένας ύπο Δανών συνεργαζομένων με άλ

λοεθνεί; λογίους. Έπι τρείς μηνας, άπο τού

Μαρτίου μέχρι 'Ιουνίου ειργάσθημεν εν Καλυ

δώνι εχοντες πολύτιμον βοηθόν, τον αρχιτέ

κτονα κ. Mogens Clemensen, οστις συνέταξε

το διάγραμμα τού ναού και αλλως ε60ήθησε.

τα ευρήματα και κατα το 'ίερον της λαφρίας

και το <Ηρψον ήσαν άπροσδοκήτως αφθονα

και ποικίλα. cH περι τών επιτυχών άνασκαφών

εκθεσίς μου μετεφράσθη και ύπο τού περιοδι

κού της ενταύθα Άμερικανικης Σχολης (Amer.
Journ. οί Arch., 1927, 124κε.) και τού Δελ

τίου της Γαλλικης (BCH, 1926, Chronique
556 κε.).

Άλλ' η κυριωτέρα, αν και προσωρινη δημο

σίευσις, εφιλοτεχνήθη εν Κοπεγχάγη δι' επιμε

λείας και δαπάνης της Δανικης "Εταιρείας τών

Έπιστημών: Erster vorliiufiger Bericht ίiber

die diinischgriechischen Ausgrabungen νοη

Kalydon, νοη Fr. Poulsen und Konst. Rho
maios, με 84 σελίδας κειμένου και 127 εΙκόνας

εις 90 πίνακας. Περι τού βιβλίου τούτου ιδε

σύντομον κρίσιν εις τα <Ελληνικα τών κκ. Άμάν

του και Κουγέα, Τεϋχος 1, σελ. 169 - 172.
Παρα ταύτα η εξερεύνησις τού Λαφριαίου

ως και τού "Ηρφου δεν επερατώθη με την ερ

γασίαν τού 1926. Δι' αυτο εφέτος συνεχίσαμεν

μετα τού κ. Poulsen επι 40 περίπου ημέρας

τού Μαιου και 'Ιουνίου την ερευναν επιμείναν

τες προ πάντων εις το Ίερον της ,Αρτέμιδος.
τα εύρήματα ήσαν και πάλιν αφθονα και αί

παρατηρήσεις πολλαι και συμπληρωτικαι τών

παλαιοτέρων. Έπειδη εις το Άρχαιολογικον

Δελτίον τού cYπουργείου ουδεν μέχρι τούδε

εδημοσιεύθη περι τών σημαντικών ,τούτων ερευ

νών, επιχειρώ κατωτέρω να εκθέσω εν συντο

μί~, πώς εμφανίζονται τα διάφορα προ6λήμι;ιτα

μετα την τελευταίαν ερευναν και να παρουσιάσω

μερικα εκ τών εφετινών εύρημάτων, παραπέμ

πων ως προς τα λοιπα εις τας παλαιοτέρας δη

μοοιεύσεις.

Σαφη εικόνα τών άποκαλυφθέντων ερειπίων

παρέχει, 11 τουλάχιστον χρησιμεύει εις προσανα

τολισμον τού άναγνώστου, το παρατιθέμενον

πρόχειρον σχέδιον τού Λαφριαίου (εΙκ. 1). Παρα
τον μέγαν ναόν, τον ύποστηριζόμενον δι' άνα

λήμματος κατα την ΒΔ και μέγα μέρος τών

μακρών πλευρών, εχομεν προς δυσμας και δεύ

τερον μικρότερον ναόν, περι τού όποίου παρα

την κακην διατήρησιν ουδεμία τώρα χωρεί άμ

φι60λία. 'Έμπροθεν τούτου παρατηρούνται τρείς

επιμήκεις πλάκες, λείψανον της προ τού ναού

πλακοστρώσεως και πλησίον αλλαι πλειότεραι

πλάκες, τοποθετημέναι εις ευθείαν γραμμήν, ητις

σημειουμένη περαιτέρω δια στιγμών εφάπτεται

ακρι6ώς τού βορείου πέρατος ευμεγέθους πλα

κωτού λίθου άπέναντι της ΝΔ γωνίας τού με

γάλου ναου, κειμένου εις την άρχαίαν του θέ

σιν. Έπειδη η ευθεία αϋτη γραμμη δεν είναι

παράλληλος προς τας προσόψεις τών ναών, πρέ

πει να άνήκη εις κατασκευην διαφορετικην της

προ τών ναών πλακοστρώσεως. Πιθανώτατα

εχομεν εις τους επ' ευθείας τοποθετημένους

τούτους λίθους ύπόλειμμα τηι; ιερας όδού, ητις

άρχο μένη εκ της γειτονικης μεγάλης πύλης τού

τείχους άντιπαρήρχετ() πρώτον την κατα την

ΒΑ ε'ίσοδον τού Ίερού μακραν στοάν, διηυθύ

νετο είτα κατα το μέσον της ορθογωνίου εξέ

δρας και τών .πρΟς νότον βάθρων και τέλος

καμπτομένη μικρον προ τού μεγάλου ναού και

της τοξοειδούς εξέδρας εφέρετο προς τον εντε

λώς εξαφανισθέντα βωμόν, δστις θα ήτο κατα
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Είκω'l' 1. ΤΟ Ααφeιαίο'l'.

α. = προ'ίστορικόν κυκλοτερΕς κτίσμα μετ' εσχάρας, (} = νότιον πέρας της παλαιοτέρας κλίμακος, γ = 'ίχνη κλίμακος.
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26 Παράρτημα τού. Άρχαιολογικοϋ Δελτίου 1926

τον προ τοϋ μικροτέρου ναοϋ υπολειπόμενον

ομαλον χώρ()ν. Κατα το γράμμα α τοϋ σχεδίου

εχομεν το σπουδαιότερον προ'ίστορικον κτίσμα

τοϋ Ίεροϋ, μέρος άψιδοειδοϋς οικήματος εκτι

σμένου δια μικρών λιθαρίων με τετράπλευρον

κατα το εσωτερικον εκ πλακών δρθίων εσχά

ραν. ΊδΕ το ανωτέρω μνημονευθέν, γερμανιστΙ

γραφεν δημοσίευμα, σπερ δια την συντομίαν

θα όνομάζωμεν ενταϋθα Kalydon, εν σελ. 36
καΙ πίν. 42.

.ΤΟ κτίσμα ανήκει χρονικώς εις την γεωμετρι

κην λεγομένην εποχην δια τα συλλεχθέντα επι

τοϋ δαπέδου καΙ πλησίον γεωμετρικα οστρακα,

εχρησίμευσε δε καΙ εις την λατρείαν, αν κρίνω

μεν εκ τινος αναθηματικοϋ χαλκοϋ Ιππαρίου εί.

ρεθέντος οχι μακράν. Κατα την ΝΑ πλευραν

ως καΙ την ΝΔ παρατηροϋμεν τέλος αναλημμα

τικους τοίχους διαφόρων χρόνων, οϊτινες δεν

περιέκλειον πανταχοϋ τον κρημνώδη χώρον, αλλ'

άφηνον εις ενα μεν τόπον ασφαλώς, σπου ση

μειώνεται ή στενη κλίμαξ, πιθανώς δε και κατα

το σημείον γ, ελευθέρανδίοδον προς ανάβασιν

εις τους ναούς.

ΟΙ τελευταίοι ούτοι αναλημματικοΙ τοίχοι,

μεταξiι τών οποίων περιλαμβάνεται ως θα 'ίδω

μεν καΙ ο άψιδοειδώς καμπτόμενος, απεκαλύ

φθησαν μεν εν μέρει κατα το 1926 αλλ' εξηρευ

νήθησαν προ πάντων καΙ εσαφηνίσθησαν τα

κατ' αυτους κατα την εφετινην ανασκαφήν.Άπε

μακρύνθη επίσης εφέτος ο μέγας ογκος τών

συσσωρευθέντων κατα την ΝΔ γωνίαν χωμά

των της ανασκαφης τοϋ 1926 καΙ εξηρευνήθη

μεγάλη εκτασις κατα την δυτικην κλιτυν τοϋ

λόφου. Ένταϋθα συνελέχθησαν καταπληκτικαΙ

ποσότητες πηλίνων ειδωλίων καΙ ευρέθησαν

αναμΙξ αρχιτεκτονικα πήλινα, τεμάχια πηλίνων

μετοπών, θραύσματα χαλκίνων ενεπιγράφων

πλακών, είς ακέραιος ευτυχώς ενεπίγραφος χαλ

κοϋς πίναξ, συντρίμματα μαρμαρίνων αγαλμά

των. Μεταξυ τών ευρημάτων εξέχουν δύο κεφα

λαί, αρκετα καλώς διατηρούμεναι. ΠερΙ πάντων

τούτων να πραγματευθώμεν εδώ είναι αδύνατον

καΙ ακόμη άσκοπον. Καλύτερον είναι να ασχολη

θώμεν με τα κεφαλαιώδη ζητήματα τών κτισμά

των καΙ τοϋ σχετικοϋ προ, ταϋτα νλικοϋ καΙ να

διαλάβωμενπερΙ τών μικρών ευρημάτωνκατα τον

περιληπτικώτερον δυνατον τρόπον. Χάριν ευκο

λίας και σαφηνείας θα κατανείμωμεν τον λόγον

εις κεφάλαια.

•Ο περlβoλoς. Τοϋ Λαφριαίου ο περίβολος

δεν ητο, ως συνήθως, συνεχής, ανοιγόμενος εις

μίαν η πλειοτέρας πύλας, αλλ' απετελείτο εκ

τμηματικών τοίχων τοποθετουμένων κατα την

οφρυν τοϋ μικροϋ λόφου καΙ βασταζόντων κυ-

ρίως τα ύπερκείμενα χώματα η κτίσματα. Έαν

εν τούτοις εξαιρέσωμεν τον προς ανατολας τοϋ

μεγάλου ναοϋ καΙ της στοάς χώρον, σστις άλ

λως είναι εΠI τοϋ παρόντος ανεξερεύνητος, θα

αναγνωρίσωμεν ευκόλως, στι τα διάφορα ανα

λήμματα εσχετίζοντο προς άλληλα και συμπλη
ρούμενα δια τών κτισμάτων η τοϋ φυσικοϋ

βράχου απήρτιζον κατα προσέγγισιν την ιδέαν

τοϋ περιβόλου. Οϋτω κατα το κενον μεταξυ τών

αναλημμάτων του ναοϋ καΙ της στοάς (εΙκ. 1)
προς Β εξετείνετο ή μακρα ορθογώνιος εξέδρα,

την απουσίαν τοίχου κατα την δυτικην πλευράν,

ανεπλήρωνεν ο βράχος καΙ ο παρ' αυτον μικρος

ναός, προς νότον δε τα διάφορα κτίσματα εχω

ρίζοντο καΙ συνεδέοντο δια τών κλιμάκων. Έαν

προστεθΌ στι οΙ τοίχοι ύποστηρίξεως υψώνοντο

καΙ ύπερ το επίπεδον τοϋ εσωτερικοϋ, ως ενδει

κνύεται τοϋτο εις τρείς τουλάχιστον περιπτώ

σεις, θα εχωμεν τότε πλήρη την εικόνα τοϋ

περιτειχίσματος.

ΤΟ σπουδαιότερον εκ τών εργων τούτων εί

ναι το ανάλημμα τοϋ μεγάλου ναοϋ. σπερ καΙ

σήμερον κινεί τον θαυμασμον τοϋ επισκέπτου

(εΙκ. 2).Ή ΒΔ πλευρά του μετρεί μηκος 28.50 μ.

καΙ ανυψώνετο μέχρι τών 8.80 μ. οι διάφοροι

δόμοι καΙ κατα τας δύο άλλας πλευρας είναι

ισοϋψείς, πιθανώτατα δε καΙ το μεταξυ τών τριών

εσωτερικον επληρώθη δια λίθων με παραπλή

σιον ϋψος, ωστε να συγκροτοϋνται συνεχή επάλ

ληλα στρώματα.'Όρθιαι πλάκες ύψούμεναι κατα

τα πέρατα, ως φαίνεται εκ τών υπολειφθέντων

τύπων τών βάσεων αυτών, υπεράνω τοϋ πλα

κοστρωμένου εσωτερικοϋ επιστεφόμεναι δια κο

ρωνίδος, απετέλουν το προσδοκώμενον θωρά

κιον. ΤΟ ανάλημμα εν γένει εμποιεί καταπλη

κτικην εντύπωσιν καΙ ο άρχιτέκτων Clemensen
υπελόγιζεν, στι θα εστοίχισε περισσότερον η ο

επ' αυτοϋ ναός. ΟΙ λίθοι είναι μεγάλοι' ενας

είναι μακρος 6.30 μέτρ.!, επίτηδες τοποθετηθεΙς

κατα το μέσον της ΒΔ πλευράς. Άλλ' ύπάρχουν

εις το εργον καΙ άλλα καλλιτεχνικης φύσεως

μέσα προς τονισμον τοϋ μεγέθους. Έαν παρα

λείψωμεν τας κατωτάτας σειρας τών λίθων, αϊ

τινες κατα μέγα μέρος εκαλύπτοντο υπο τών

χωμάτων, οΙ λοιποΙ δόμοι άνισοι μεταξύ των

αποτελοϋν εν τούτοις σύστημα ανεπτυγμένον

καΙ υπολογισμένον χάριν της εντυπώσεως. Ό

κατώτατος δόμος ϋψους .29 ακολουθείται υπσ

δύο υψηλοτέρων, .93 καΙ .65, το αυτο δε συγ

κρότημα τών τριών επαναλαμβάνεται δίς, μεθο

εις το ϋψος επονται δύο συστήματα ελαφρότερα

εκ δύο εκαστον σειρών. ΟΙ αριθμοι δια την εν

ΤΙΡ παρόντι ελλειψιν γραφικης άναπαραστάσεως

θα σαφηνίσουν τον λόγον: 1) σύστημα εκ τών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1926 27

κάτω, ϋψος όλικον 1.87 (.29 + .93 + .65), 2) 2.275
(.42 + .92.5 + .93), 3) 2.04 (28.5 +87 + .8R.5),
4) εκ δύο δόμων 1.31 (.39+.92). του 5°" συ

στήματος εχομεν μόνον τον ταπεινότερον δόμον

ϋψους .34, εφ' Ο'δ ήδράζοντο 0'1 ύψηλοΙ δρθο

στάται του θωρακίου. ΤΟ ολον συγκρότημα θα

του Διπύλου. ΤΟ άξιολογώτατον εΡΥον γενόμε

νον χάριν της επ' αυτου άνιδρύσεως του μεγά

λου ναου ανήκει εΙς την αυτην εποχην του α'

ήμίσεως του 6°" αίώνος, ως θα 'ίδωμεν. 0'1 σύν

δεσμοι τών λίθων είναι ζητοειδείς, ενίοτε παρα

τηρουνται πελεκίνοι καΙ εΙς μερικους κτισθέντας

ΕΙκ. 2. ΒΔ Υω-νΙα τον μεΥάλον a-ναλήμματος.

εκλείετο δια της επιστεφούσης κορωνίδος, ητις

εΙναι άγνωστος, αλλ" ητο πάντως χαμηλή. Κατα

ταυτα ουδείς θα άρνηθΌ την σκοπιμότητα καΙ

τον νουν του σχεδίου: 3 δόμοι-3-3-2-2
-1. Οϋτε εΙναι τυχαίον ΟΤΙ το 20ν εκ τών κάτω

σύστημαεΙναι μεγαλύτεροντών άλλων.·Ο παρα

τηρητης αποβλέπων προπάντων εΙς τουτο το

ϋψος άπεκόμιζεναμέσως εντονωτέραν Ιδέαν περΙ

του μεγέθους του κτίσματος. Παρόμοια οπτικα

φαινόμεναεΙχον παρατηρηθη καΙ μελετηθη ύπο

τών παλαιών ηδη απο της εποχης τών αγγείων

εΙς έποχην νεωτέραν του 4°" η 3°" αίώνος εΙς

άντικατάστασιν τών βλαβέντων πιοειδείς (πρβλ.

Kalydon, 9 κέ.).

τα κάτωθεν του μικρΌτέρου ναόυ προς δυσ

μας διπλά άναλήμματα δεν διατηρουνται καλώς

καΙ δεν παρουσιάζουν πoλiι επιμελη εργασίαν.

ΤΟ πράγμα διαφέρει προς νότον. Ένταύθα το

προς ανατολας της κλίμακος άνάλημμα φαίνε

ται καλης εργασίας με ακριβώς ήρμοσμένους

λίθους κατα το εξωτερικον μέτωπον, εκ δε της

οπισθεν αυτού ερευνηθείσης μέχρι του βρά-
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χου επιχώσεως, οπου ουδεν εύρέθη όστρακον

μεταξυ τών πολυαρίθμων θραυσμάτων ερυθρο

μόρφων αγγείων νεώτερον τού 5°u αιώνος, συνά

γεται το πιθανώτατον πόρισμα, στι το ανάλημμα

είναι σύγχρονον προς την τελευταίαν περίοδον

κατασκευης τού μεγάλου ναού, μη ανα6αίνου

σαν ύπερ το τέλος του αύτού αιώνος. Εις την

αυτην εποχην ανήκουν καΙ οι. συνδεόμενοι μετ'

αυτου λοιποι τοίχοι του τετραπλεύρου οικοδο-

σιν ητο χαμηλότερον. Διότι δ πλησίον κείμενος

καμπύλος τοίχος παρουσιάζει απέναντι τους θε

μελίους πρ06άλλοντας λίθους εις μεγαλύτερον

βάθος. υ τοίχος ούτος εχει μεν και εσωτερικώς

μέτωπον εις μεγαλύτερον ϋψος, αλλ' σμως δεν

αποτελεί μετα τών άλλων λειψάνων τοίχων άψι

δωτον κτίσμα ως τα τού θέρμου, επειδη κατα

το εσωτερικον ανα6αίνει ό βράχος ανωμάλως.

Κατελήξαμεν άρα μετα τοϋ κ. Poulsen να πι-

ΕΙκ. 3. Ή νοτία ανάβασις εΙς το ίεeό...

μήματος. Έπίσης καΙ το πέραν τού σημείου 6
της εΙκ. 1 εΙς δρθην γωνίαν καμπτόμενον ανά

λημμα. Έπειδη τα παρα την κλίμακα τοιχάρια

αμελούς εργασίας φαίνονται νεώτερα, είναι ΕU

λογον να ύποτεθΌ, στι παλαιότερον Τι ανά6ασις

ητο πλατυτέρα κατα πολυ καΙ στι Τι διατηρη
θείσα με εξ ανα6αθμους κλίμαξ είναι ύστερω

τέρα (εΙκ. 3). Άρχικώς Τι κλίμαξ αϋτη ανήρχετο

καΙ ύψηλότερα, ως τούτο ύποδεικνύει Τι συνα

να6αίνουσα τραχύτης τών λίθων τού παραπλεύ

ρου τοίχου (εΙκ. 4). 'Έως πού ανέ6αινεν Τι κλί

μαξ, δεικνύουν οι προεξέχοντες θεμέλιοι λίθοι

τού ετέρου παραλλήλου τοίχου, οι. σημειούντες

το αρχαίον εδαφος. Διότι ύπεράνω τών λίθων

τούτων ό τοίχος ύψώνεται με μέτωπον προς τα

εντός. ΕΙς παλαιοτέραν εποχην δια την μικρο

τέραν επίχωσιν το εδαφος κατα την αυτην θέ-

στεύωμεν, οτι αποτελεί τας δύο πλευρας αρχαιο

τέρου' αναλήμματος, κυρτουμένας συμφώνως

προς το βραχώδες εδαφος προς απαρτισμον της

εισόδου. 'Ίσως δυτικώτερον να ύπηρχεν αντί

στοιχος καμπύλος τοίχος, αλλα τούτου ουδεν διε

τηρήθη 'ίχνος. Δύσκολον είναι να όρίσωμεν την

ηλικίαν τού παλαιοτέρου τούτου αναλήμματος.

Πάντως ανήκει εΙς την αρχα"ίκην εποχήν, χωρΙς

να δρισθΌ αϋτη ακρι6έστερον. Άλλ' είναι σημαν

τικόν, στι εΙς την αυτην θέσιν απο τών αρχαίων

μέχρι τών ύστέρων χρόνων ύπηρχεν ενταύθα

ανά6ασις εις το 'i.ερόν. υ ανα6αίνων κατηυθύ

νετο οϋτω ταχέως εΙς οιονδήποτε ηθελε εκ τών

δύο ναών.

Το εν τ<9 σχεδίφ (εΙκ. 1) φαινόμενον τετρά

πλευρον οΙκοδόμημα δεν ητο αρχικόν, επειδη δ
ανατολικος τοίχος προσετέθη .βραδύτερον καΙ
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Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1926 29

δεν συνδέεται, αλλως κακοτεχνότερος, με τον

βόρειον. Πάντως δεν ύπηρξέ ποτε λαμπρόν τι

ο'ίκημα, διότι ό δυτικος τοίχος δεν παρουσιάζει

όμαλην επιφάνειαν μέχρι τέλους τού ϋψους αυ

τού. Κατα τον βόρειον εγένετό τις επένδυσις

εσωτερικώς είς χρόνους πoλiι ύστέρους, διότι

ενταύθα ευρέθη εντειχισμένοντο περι τών Τρικ

καίων δόγμα τών Αιτωλών (Kalydon, 43).

αφ' έτέρου δε συνελέξαμεν πληθος ακροκεράμων

(εξ ών βλέπε πσράδειγμα εις εΙκ. 6) ως και μο

νών στρωτήρων καΙ καλυπτήρων τών οπισθεν

σειρών καΙ της κορυφαίας, εστερούμεθα δε και

τού ελαχίστου θραύσματος εκ της σίμης τών

αετών, επίστευσα, δτι πάντα ταύτα συνανήκουν

ως αμοιβαίως συμπληρούμενα και ενόμισα, στι

οί τελευταίοι ακροκέραμοι δύνανται να τοπο-

ΕΙκ. 4. ΕΙς το βά-fJoος οι δύο λόφοι, ονς πεeιβάλλει το τείχος της πόλεως.

'Έμπeοσ-fJoε." τι. ιXexaio." καμπύλο." α."άλημμα και το ."εώτεeο"'.

<ο μικeότseοι; ναόι;. Κατα την ερευναν τού

1926 καΙ την κατόπιν μελέτην ανεγνωρίσαμεν

εΙς τα προς δυσμας του μεγάλου ναού μικρα

λείψανα, αν και μετά τινος δισταγμού, την ϋπαρ

ξιν και δευτέρου ναού (Kalydon 35), αλλ' δμως

εΙς την κατανομην τού αρχιτεκτονικου υλικού

και την αναπαράστασιν δεν εχρησιμοποιήσαμεν

δεόντως το μικρότερον κτίσμα. 'Ιδιαιτέρα μου

πλάνη ητο,δτι δια την τυχαίαν ανεπάρκειαν

τού ευρεθέντος τότε υλικού συνηψα (ε. α. σελ.

34) δύο διαφόρους, αλλα συγχρόνους κεραμώ

σεις εις ενα καΙ τον αυτον ναόν. Έπειδη δηλ.

αφ' ένο; μεν εχομεν πολυάριθματεμάχια ύδρορ

ρόης μετα λεοντοκεφαλών καΙ τών σημαντικών

κορινθιακών επιγραφών ως και της επαετείου

σίμης (εις την εΙκ. 5 βλέπει τις την γωνίαν)

χωρΙς να φαίνωνται οί σχετι?<οΙ λοιποl κέραμοι,

θετηθούν εις δευτέραν οπισθεν μετωπικην σει

ραν συμφώνως προς παράδειγμα γνωστόν μου εκ

τοϋ Θέρμου. ΤΟ συμπέρασμα ητο εσπευσμένον.

Δι.ότι τα ε\ιρήματ~ δεν ερχονται δπως τα θέλο

μεν, ουτε κατ' αναλογίαν εξ έκάστης σειράς.

CιΟλως τυχαία ητο αληθώς ή απουσία της επαε

τίδος, δπως απεδείχθη εσχάτως κατα την εξέτα

σιν τών εΙς το Έθν. Μουσείον συγκομισθέντων

ευρημάτων της εφετεινης ανασκαφης. Μικρότα

τον αλλα χαρακτηριστικον σύντριμμα επαετίδος,

τού τύπου τού «θησαυρού τών Μεγαρέων»

(πρβλ. Δελτίον ανωτέρω σελ. 21) πληρώνει το

κενον καΙ χωρίζει οριστικώς τας δύο κεραμώ

σεις, αϊτινες αν δεν ησαν εξ αρχης σύγχρονοι,

δμως διετέλεσαν επl. μακρον χρόνον κατα τον

&w αίώνα καλύπτουσαι τας στέγας δύο ναών

εντος τούίερού της Λαφρίας. την συνύπαρξιν
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του μικροτέρου ναου κατα τους υστέρους χρό

νους βευαιώνει το θαυμάσιον τεμάχιον επαετί

δος τη; εΙκ. 7. το απόκομμα δεξιαδιατηρει την

να φαίνωνται κομμένοι οί πόδες των ϊππων

και οί τροχοί. Έπειδη ως προς την εποχην Τι

ωραία σίμη δυνατον να καταοαίνη μέχρι του

ΕΙκ. 5. Γωνία σίμης μετά λεοντοκεφαΜlς.

αρχαίαν κόψιν και δια την σπισθεν κυρτην επι-
, ... , e , ~, ... _

φανειαν ανηκει ωρισμενως εις σιμην αετου.

Μηκος σφζόμενον εχει .47 και ϋψος .18. Έξαί-

τέλους του 40υ αιωνος, oVΔεις δε λόγος υπάρχει

να υποθέσωμεν στι εχρησίμευσεν είς αντικατά-- , ,
στασιν της καταστραφεισης μαρμαρινης κερα-

ΕΙκ. 6. Άκeοκέeαμος.

ρετος είναι ή διακόσμησις των άρμάτων και

Νικων γενομένη κατα τον τρόπον των ερυθρο

μόρφων αγγείων χωρις εσωτερικον σχέδιον αλλα

με δυνατα περιγράμματα, ωστε εκ του πλησίον

μ(1)σεως του μεγάλου ναου, φυσικον είναι να

αποδώσωμεν ταύτην είς τον μικρότερον, αφου

oVΔεν αλλο oVΔαμoυ φαίνεται αξιόλογον κτίσμα.

Αί εκ των κεράμων ενδείξεις είναι τόσον
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ισχυραί, ωστε καΙ αν olιδεν λείψανον των θεμε

λίων ύπηρχεν, θα ηδυνάμεθα τα αυτα να συμ

περάνωμεν. Δεν είναι σπάνια τα '1.ερα μετα

πλειοτέρων τοϋ ένο:; ναων, ώς εχομεν πρόχει

ρον παράδειγμα το εις το παρον Δελτίον δη

μοσιευόμενον μικρον ίερον τοϋ Ταξιάρχη της

ΑΙτωλίας. Έντούτοις διατηροϋνται τοϋ ναοϋ

σημαντικα μέρη τοϋ θεμελίου. Παρα την επί

μονον εδω καταστροφήν, της οποίας μαρτύρια

εχομεν τους δύο κατα το μέσον χριστιανικους

τάφους (εΙκ. 1) δυνάμεθα εκ της διασωθείσης

αρκετα κατωτάτης σειράς των λίθων να εξαγά-

ματα να παρατηρηθωσι και κατα την πρώτην

καΙ την τελευταίαν ερευναν. Δύο καΙ Όχι τρείς,

ώς εδέχθημεν τότε, περίοδοι κατασκευης είναι

φανεραί. cH παρατήρησις τοϋ C1emensen, οτι

το πέρας των ύψηλοτέρων λίθων (ιδε το παρα

τιθέμενον είκ. 9 εκ τοϋ βιβλίου, Kalydon πίν.

8, σχέδιον τοϋ ίδίου αρχιτέκτονος) των εύρισκο

μένων κατα το πρωτον τρίτον τοϋ σηκοϋ ση

μαίνει το προς βορράν πέρας αρχαιοτάτης κατα

σκευης δεν απεδείχθη ορθή. Διότι και 0'1. ύπο την

πωρίνηνστρωσιν τοϋ σηκοϋ αμμόλιθοι τοπο

θετοϋνται όπωσδήποτε κατά τινα σειράν, ή δε

ΕΙκ. 7. Πηλί'l'η επαεr:ίς.

γωμεν τας κυρίας διαστάσεις. ΤΟ πλάτος εμέ

τρησα 10.45 καΙ το μηκος 15.65. 'Έχομεν αρα

καΙ πάλιν την ήμιόλιον σχέσιν μεταξυ μακράς

και στενης πλευράς, ώς συμβαίνει είς τους ναους

τοϋ Ταξιάρχη καΙ αλλους (πρβλ. ανωτέρω σελ.

15, 16). Αί διαστάσεις αοΟται εμετρήθησαν επι

τοϋ πέρατος των καλως εΙργασμένων λίθων της

προσόψεως καΙ ΒΔ γωνίας, επειδη δε ό αριθ

μος 15.65 είναι με ασήμαντον διαφοραν ό ήμιό

λιος ακριβως τοϋ έτέρου (10.45 +5.22 = 15.67)
δυνάμεθα ακόμη να ε'ίπωμεν, ΟΤΙ το πέρας τοϋτο

σημαίνει την εϋθυντηρίαν. Έκ των βαθμίδων

η αλλων μελων ουδεν διετηρήθη ίχνος. <Ότι τέ

λος δεν είχεν πτερον είναι αρκούντως βέβαιcν.

Πιθανως απετελείτο εκ προδόμου καΙ σηκοϋ

κατα τον τύπον τοϋ ναοϋ - μεγάρου.

CΟ μΈΥα.ς να.6ς. CH βάσις τούτου (εΙκ. 8)
κατεσκευάσθη καλως με αμεμπτον τεχνουργίαν

καΙ διετηρήθη αρκετά, ωστε ίκανα σαφη πράγ-

φαινομένη επι δύο ύποκειμένων λίθων κανο

νικη λα'ξευσις δεν εχει τίποτε το κοινον προς

την κατασκευην τοϋ ύποτεθέντος πρώτου ναοϋ.

Έν γένει εκ των διαθεσίμων εΙς την ερευναν

λίθων ούδεΙς αγγέλλει τον αρχαιότατον ναόν, ον

αλλως απαιτοϋσιν αί αρχαιόταται κεραμίδες, ώς

αί με τας εκτύπους κεφαλας κόρης (Kal.vdon,
εΙκ. 42). τουναντίον σαφέστατα διακρίνονται επι

πλήθους· λίθων αί δύο ακόλουθοι εποχαΙ κατα

σκευης. Έκ τούτων κυρία κατασκευη ήτο ή αρ

χαιοτέρα, χάριν της όποίας εκτίσθη το μέγα

ανάλημμα, ένφ ή νεωτέρα είναι περιωρισμένη

καΙ σημαίνει μόνον ανακαίνισιν καΙ τροποποίη

σιν τοϋ κρηπιδώματος. Φανερα καΙ διαρκη χα

ρακτηριστικα της μεν πρώτης είναι 0'1. ζητοει

δείς σύνδεσμοί, της δε δευτέρας 0'1. μετα διπλοϋ

ταϋ, οϊτινες παρατηροϋνται καΙ επι των λοιπων

αρχιτεκτονικων μελων της διασωθείσης εΙς μικρα

θραύσματα ανωτέρας πωρίνης κατασκευης. της
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οικείας μαρμαρίνης ύδρορρόης ιδε λεοντοκεφα

λην εις την εΙκ. 10. Άλλ' η διάκρισις των δύο

εποχων εΙναι φανερα κρι αλλως. Και Ο παλαιό

τερος ναος εΙχε τας αύτας διαστάσεις, πρόδο

μον οπισθόδομον και πτερόν. Ένφ δε ο κυρίως

ναός, ~εριoριζόμενoς καθ' σλας τας πλευρας δια

σημαντικων ογκολίθων, είχε την εύθυντηρίαν

του, το άναγκαίον δηλ. οριζόντιον επίπεδον, εις

το ϋψος των τοιχο6ατων και των λίθων της

άναθυρώσεων είναι φανερόν, εις τας βαθμίδας

η τους οπισθεν αύτων ισοϋψείς λίθους. Άλλ' Τι

αντιστοιχία αϋτη κατα την μετέπειτα άνακαίνι

σιν τού κρηπιδώματος κατεστράφη, διότι τότε

ύπερ την παλαιαν εύθυντηρίαν προσετέθη νέα,

αί βαθμίδες εγιναν κατ' ανάγκην ταπεινότεραι,

διετηρήθη δε .μόνον κατα την μακραν ανατολι

κην πλευράν σπου το προστεθεν στρωμα λίθων

της νέας ευθυντηρίας εllεξετάθη μέχρι των θε-

ΕΙκ. 8. Ό μέΥας "αας εκ ".

εσωτερικης πωρίνης στρώσεως τού σηκού, οϊτι

νες δια το κάτω άνώμαλον εδαφος - Τι επιφά

νεια των ύποκειμένων λίθων ταπεινουται πάν

τοτε καθόσον προχωρούμεν προς δυσμας 
παρουσιάζουν ανισον ϋψοι;, ή εύθυντηρία τού

πτερού εύρίσκεται φυσικα εις επίπεδον ταπει

νότερον. Είναι α'ξιον προσοχης τώρα, στι και

οί λίθοι της περιστάσεως βαίνουσιν επι της

αύτης εύθυντηρίας καί, σπως εΙναι μοναδικον

καθόσον γνωρίζω 1, άντιστοιχούσιν, σπως εκ των

1 'Επειδή ύπώπτευα, δτι το ίδιον συμ6αίνει και εΙς

το Θησείον ηρώτησα τον τελευταίως εργασθέντα καί
δι' άνασκαφης κατα τήν περίστασινκαθηγητήν κ. Kocb.
δστις εΙχε τήν εύγενij καλωσύνην να μου γράΨΌ συνο
δεύσας την επιστολήν του μέ διαφωτιστικα σχέδια, δτι

ή άναμενομένη άντιστοιχία δέν ητο πάντοτε άκρι6ής,
ώς εΙς τον παλαιότερονναον της Λαφρίας.

μελίων λίθων τού κυρίως ναού, οί δε παλαιό

τερoι λίθόι της περιστάσεως άντικατεστάθησαν

δια πλακων λεπτοτέρων,ισοϋψων προς τας νεω

τέρας βαθμίδας. Έντευθεν εχομεν την σαφεστέ

ραν διάκρισιν μεταξυ της άρχαιοτέρας και νεω

τέρας κατασκευης τού κρηπιδώματος, εξηγείται

δε και το φαινόμενον, σπερ πρωτος Ο Clemen
sen παρετήρησεν, στι μερικοι παλαιότεροι λίθοι

των βαθμίδων ελεπτύνθησαν ολίγον, σπως χρη

σιμεύσουν εις το νέον κρηπίδωμα (Kalydon
17 - 18, εΙκ. 25, 26).
Ή προσθήκη της νέας εύθυντηρίας εΙναι δι

δακτικη και δια την εν γένει σημασίαν τού άρ

χιτεκτονικοίί τούτου μέλους. Ή παλαια εύθυν

τηρία άπετέλει μεν οριζόντιον επίπεδον άλλα

δεν εξείχε πανταχοίί ύπερ το πέριξ εδαφος, ούδε

εΙχον οί λίθοι ωρισμένα κατα τα πλάγια πέρατα.
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ΕΙκ. 9. :Εχέδιον τοv μεγάλον vaov (Ka/Yf/on πίν. 8).
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Τοϋτο εσημαινε ζημίαν της πρώτης βαθμίδος,

ήτις με την πάροδον μάλιστα τοϋ χρόνου και

την συσσώρευσιν ύλών Τι την τοποθέτησιν πέριξ

βάσεων αναθημάτων Τι αλλων σκευών εχανε

πάντοτε περισσότερον την σημασίαν της προς

φανεραν βλά6ην και δλης της λοιπης βάσεως

τοϋ ναοϋ. Δια τοϋτο παρέστη ανάγκη να επι

τεθη νέα εύθυντηρία με ώρισμένας διαστάσεις,

.19 ϋψους, .16 βάθους, ήτις εξεχώρισε τον ναόν,

εξηρε το κρηπίδωμα και απέδωκεν εις αυτο

δλην του την σημασίαν. Δεν πιστεύω, δτι εις

την μετα60λην αυτην ύπηρχεν ό σκοπος να τα-

ρελθόντα Μά'ίον εις ολίγον διαφορετικούς, αλλ'

ούχ ηττον σημαντικούς, αριθμούς. Έν πρώτοις

ας διορθωθη το λάθος εν σελ. 12 του βι6λίου,

δπού κατ' α6λεψίαν γράφεται ώς πλάτος τοϋ

προδομίου στυλο6άτου 1.01 αντΙ τοϋ πραγμα

τικοϋ 1.22. ΤΟ δλον μηκος ύπελόγισα εΙς 32.26,
ενφ ό C1emensen εμέτρησε 32.40. cH διαφορα

αϋτη προέρχεται εκ τούτου, ση ό τελευωίος

παρείδε το ύποδεικνυόμενον κατα την ΒΑ γω

νίαν εκ της σειράς των ογκωδών λίθων πέρας

της παλαιοτέρας εύθυντηρίας, διότι εξ άλλων

ύπολογισμών ενόμισεν στι πρέπει να προχω-

ΕΙκ. 10. Έκ της μαρμαρίνης ύδρορρόης.

πεινωθοϋναί βαθμίδες, διότι αί παλαιότεραι

ϋψους .32 περίπου δεν ησαν ύπερ60λικα ύψη

λαί, αλλ' ή ανωτέρω εκτεθείσα σημασία της εύ

θυντηρίας αναγνωριζομένη συν τφ χρόνφ εφε.

ρεν εις το αποτέλεσμα, ωστε βραδύτερον να

κατασκευάζωνται δραταί ύψηλαί εύθυντηρίαι,

δ~ως ει~ τ.Ον ναον τοϋ Διος εν Στράτφ (Όρ
λανδος εν Αρχ. Δελτίφ 1923, 4 - 6).

<Ως προς τας διαστάσεις, εαν λά6ωμεν ύπ' 0
ψει δτι ή μεταγενεστέρα εUΘυντηρία ε6αινεν επί

της αύτης εύθείας, εφ' 11ς και ή παλαιοτέρα

πρώτη βαθμίς, θα ευρωμεν, δη, αν ό μεν νεώ

τερος μετρηθΏ επι της ευθυντηρίας ό δε αρχαιό

τερος επί τη; πρώτης βαθμίδος, ησαν αί αυταί

άκρισώς. Κατα την πρώτην εκθεσιν, Kalydon
12, εγράφη, δτι είναι 32.40Χ 14.90.

Ο

Ως προς το

δλον μηκος και το βάθος της περιστάσεως τοϋ

προδόμου καΙ οπισθοδόμου, κατέληξα τον πα·

ρήση περισσότερον. Θα εννοήση τις καλύτερον

το πράγμα, αν άπ06λέΨη εις το σχέδιον (εΙκ. 9).
Δια την εξαφάνισιν τού λίθου της ΒΑ γωνίας

βλέπει τις εκ τών σχετικώς μεγάλων σκιών δτι

0'1 κατα το πέρας της εύθυντηρίας καΙ όρίζον

τες αυτην μεγαλοι λίθοι τελειώνουν εδώ και

πέραν τούτων ύπάρχουν οί λεπτότεροι λίθοι

της πλακοστρώσεως. Άκολούθως ύπελόγισα την

περίστασιν τού οπισθοδόμου πλάτους 3,12 και

έπομένως μικροτέραν της προ του προδόμου.

ήτις φθάνει τα 3,49 μ. Εις το βι6λίον εγράφη

3,25 δια τον πρόδομον και 3,48 δια τον οπι

σθόδομον, πράγμα, δπερ αντιτίθεται και προς

την γενικην συνήθειαν και Ιδιαιτέρως ενταύθα

είναι ανάρμοστον. Κατα τα λοιπα αί διαφοραι.

των μετρήσεών μου είναι άσήμαντοι και ώς

προς τας διαστάσεις του πλάτους oVΔεν εξηλέγ

χθη ώς εσφαλμένον.
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Ό παλαιος αρχιτέκτων, ω; ανεγνωρίσαμεν

ηδη το 1926, είχεν ως βάσιν των ύπολογισμων

του ιδιάζοντα πόδα, τόν οποίον ύπολογίσαντες

ως = .31.3 (Kalydon 13, 47) ωνομάσαμεν Kα~

λυδώνιον. Άκολούθως μελετων τους ναους τού

Ταξιάρχη εύρον εκ πολλων μετρήσεων, στι το

ακριυες μηκος τού ποδΟς είναι .31 .2 .5 (πρυλ.

διαίοι, 38 δηλ. πόδες απεναντι 19 τού πλάτους

(= 2: 1). Τότε ο πρόναος είχε πλάτος 8 ποδάιν

και βραδύτερον με την ρηθείσαν μετακίνησιν

10 π. Ό οπισθόδομος διετήρησε πάντοτε πλά

τος 8 ποδ. 1'1 προ αυτού περίστασις 10 ποδ. κ.τ.λ.

Οι στρογγύλοι ούτοι αριθμοΙ των ποδων υπο

6άλλουν την Ιδέαν, στι και το σλον μηκος και

ΕΙκ. 11. Κεφαλή Σφιγγός.

παρόντος τόμο Δε1:τίον, 6 κ.τ.λ.). Πλείστοι λίθοι

της αρχαιοτέρας καΙ νεωτέρας κατασκευης βε

υαιώνουν το αυτο ακρι6ως μηκος με το πλάτος

.625 = 2 ποδ. και 1,25 = 4 ποδ. Οϋτω πάντες

οι τοιχο6άται ησαν διποδιαίοι, εκ του αριθμού

δε τούτων υπελογίσθησαν και αι μεγάλαι δια

στάσεις τού εσωτερικού του σηκού. Κατα την

παλαιοτέραν θέσιν τού θυραίου τοίχου, 2 πό

δας ανατολικώτερον, ως σαφως φαίνεται επι

τού σχεδίου (εΙκ. 9), το μηκος τού σηκού απε

τέλουν 19 διποδιαίοl, το δε πλάτος 91/2 διπο-

πλάτος θα υπελογίσθη επί τΌ βάσει μεγάλων

στρογγύλων αριθμων και ευχαρίστως ενθυμεί

ται κανείς τους περιφήμους εκ της Άκροπόλεως

και άλλοθεν έκατομπέδους ναούς. Οί 100 λοι

πον πόδες πίπτουν ακριυως επι των έκατέρω

θεν περάτων της υ' βαθμίδος, 45 δε αποτελούν

το. αντίστοιχον πλάτος, ενφ μέχρι της εύθυντη

ρίας τού νεωτέρου ναού, η, σπερ το αυτό, μέ

χρι τού πέρατος της α' βαθμίδος εχομεν μηκος

μεν 103, πλάτος δε 48 ποδων.

Πλειότερα περί των κατα τα μέτρα καί.τας
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αναλογίας λεπτομερειων δεν είναι καιρος να.

εκθέσω μεν. Άλλ' αφου ο αρχαιότερος ναος κατα.

τα.ς διαστάσεις και το σχέδιον είναι Ο αυτος Τι

ομοιότατος προς τον νεώτερον είναι ενδιαφέ

ρον να. μάθωμεν εΙς ποίαν· εποχην πρέπει να.

αποδώσω μεν τον αρχαιότερον, ενφ του νεωτέ

ρου 11 χρονολογία δεν θα. ύ:tερβαίνη κατα. πολυ

το 400 π. Χ. Ό CΙeΠ1el1SCl1 και l'onlsen απο-

θα. ερωτήση τις πρωτον, διατί δεν εϋρομεν εΙς

τα.ς επιχώσεις ουδε εν θραύσμα αρχιτεκτονικού

μέλους εκ του πτερου τό>ν αρχων τού 5°u αιω

νος. Και εΙς τουτο μεν 11 τύχη δυνατον να. ύπηρξε

δι' ημας δυσμενής. Άλλα. τί επαθαν οι αρχαίοι,

οι οποίοι κατα. το τέλος τού αυτού αιωνος αδια

φόρησαν προς το ύπάρχον πολύτιμον ύλικον

των κιόνων και τού θριγκού καΙ απέρριψαν

i!:lκ. 12. Γοeγ6νειον πηλίνης μ~τόπης~·

βλέποντες εις. την κανονικότητα τού σχεδίου,

ενθυμίζοντος τους ναους της κλασσικης έποχης,

ως το λεγόμενον θησείον, ενόμισαν, στι δεν

πρέπει να. αναρωπιν επι πολυ με τον αρχαιότε

ρον ναον και τον κατέταξαν εις τα.ς αρχα.ς του

50\) αιωνος. τουναντίον εγώ, αν και ανεγνώρι

ζον γενικως την ορθότητα της περι τού σχεδίου

γνώμης των συνεργατ(ον μου, ύπεστήριξα, δτι

πρέπει να. ανατρέξωμεν παλαιότερον εΙς τό α'

ημισυ του βο\) (Kalydon, 32 κε.). Και σ1]μερον

μετα. την νέαν ερευναν νομίζω, στι ή γν(όμη

μου εκέρδισεν εις πιθανότητα. Πραγματικως

υπάρχουν ανυπέρβλητοι σχεδΟν δυσκολίαι με

τη" αποδοχην της νεωτέρας χρονολογίας. Διότι

αυτο ως αχρηστον τελείως ωστε να. προβωσιν

εΙς την ριζικην ανακαίνισιν τού κρηπιδώματος;

,Απομένει να. υποτεθη. στι το πτερον ητο ξύλι

νον, διότι τοιουτον εργον εν ΑΙτωλίq. τουλάχι

στον και κατα. την εποχην ταύτην και νεωτέραν

ετι δεν είναι καθόλου απίθανον. Άλλα. τότε προ

κύπτει 11 δυσκολία, στι ο εως τότε λαμπρότερος

ναος των Καλυδωνίων εδει να. μη στερηται του

λάχιστον του πηλίνου διακόσμου των μετοπων.

Έν τούτοις μεταξυ των 160 μέχρι τουδε συλλε

χθέντων θραυσμάτων γραπτων μετοπων ουδε

εν ευρέθη κομμάτι σύγχρονον.'Απεναντίας αί

σχετικαι με την παλαιοτέραν χρονολογίανδυσ

κολίαι είναι ευκολον να. υπερνικηθούν. Εις τον
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κατα τα 600 π. Χ. περίπου χρονολογούμενον

ναον της Άρτέμιδος εν Kερκύρ~ ε6ε6αίωσα

κατα την ανασκαφήν μου του 1920 την αυτην

κανονικότητα τών λίθων του σηκοϋ και τον

ται τώρα και αλλα ζητήματα. Άνωτέρω είδο

μεν, ση ύπηρχον δύο σύγχρονοι κεραμώσεις,

καλύπτουσαι τας στέγας δύο συγχρόνων να(Ον.

Έκ τούτων οΊ διπλοί κορινθιακοι ακροκέραμοι

ΕΙκ. 13. Τεμάχιο-ν ti.κeωτηe{οv μετά reaπτοv roeyove{ov.

αυτον αυστηρον ύπολογισμον ώς προς τας λοι

πας διαστάσεις (Παράρτημα Άρχαιολ. Δελτίου

1920-1,166). ΤΟ μεγαλύτερον πλάτος της περι

στάσεως κατα τας στενας πλευρας δεν είναι μεν

με τους ρόδακας (εΙκ. 6) φαίνονται μεγαλύτεροι

της λαμπρας ύδρορρόης με τας λεοντοκεφαλάς,

τι ιδέα δε αϋτη ενισχύεται περισσότερον, αν εν
θυμηθώμεν, ση εις τον ναον τών λεοντοκεφαλών

Ε/κ. 14.'·Οeος ,Απόλλω-νος Αοφe{οv.

σύνηθες εις την αρχαικην εποχήν, αλλ' σμως

άπαντ~ εις το "Ηραίον της Όλυμπίας, τον ναον

του Άπόλλωνος εν Κορίνθφ καΙ τον έξάστυλον

της Ποσειδωνίας. Τέλος, στι ό σηκος δεν είναι

στενος καΙ επιμήκης, τοϋτο αριστα δύναται να

άποδοθη εις την προφανη ελλειψιν χώρου.

Με την παραδοχην της γνώμης μου ευοδοίίν-

ανήκουν ώς ακρωτήρια αΊ μικρότερα ι Σφίγγες,

αλλ' στι ύπάρχουν καΙ αλλαι μεγαλύτεραι με

την ιδιάζουσαν εις ακρωτήρια στροφην της κε

φαλης. τας μεγαλυτέρας ταύτας Σφίγγας, εκ

μιας τών όποίων προέρχεται ή λαμπρα κεφαλη

(εΙκ. 11) εδυσκολεύθημεν τότε να αποδώσωμεν

εις τον αυτον ναον καΙ κατεφύγομεν εις την

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



38 Παράρτημα του Άρχαιολογικοϋ Δελτίου 1926

αυθαίρετον ερμηνείαν των αναθημάτων η καΙ

αλλας εΙκασίας (Kalydon 32). Άλλ' είναι το

φυσικώτερον πράγμα να συνάψωμεν τα μεγάλα

ταυτα ακρωτήρια με την μεγαλυτέραν κεράμω

σιν καΙ δίκαιον είναι να αποδώσωμεν πάντα

ταυτα εΙς ενα μεγαλύτερον ναόν. Τοιούτον ναον

θα εχωμεν, αν δεχθωμεν την ανωτέρω προτα-

ΕΙκ. 15.
Πηλίνη κεφαλη , Αeτέμιδος φυσικου μεΥέΟοους.

θείσαν χρονολογίαν, τού 580 π. Χ. περίπου, ως

εποχην των μεγάλων εργων του Ιερού. ΚαΙ Ο

μικρότερος τότε προς δυσμας ναος ανακτ~ τον

παλαιόν του στολισμόν, την κατασκευασθείσαν

εν Κορίνθιρ η τούλάχιστον υπο Κορινθίων τε

χνιτών ωραίαν ύδρορρόην καΙ την συναφη

επαετίδα.

Ό οϋτω μετα μεγάλης πιθανότητος υποδει

κνυόμενος μέγας αρχα'ίκος ναος είχε την ανω

τέραν του· κατασκευην κατα το πλείστον εκ ξύ

λου. Τούλάχιστον οΙ κίονες και Ο θριγκος ησαν

ξύλινοι μετα γραπτων μετοπων. Έκ τούτων

συνελέξαμεν εφέτος περΙ τα 80 τεμάχια, ενψ το

1926 απέδωκε 40. Μεταξυ τούτων ευρέθησαν

εΙς το εργαστήριον τού Έθν. Μουσείου τελευ

ταίως πολλα τα συνανήκοντα, το δε σχετικως

αρτιώτερον σύνολον απετέλεσαν 7 κομμάnα,

παρέχοντα το πλάτος της μετόπης: .734 και το

μέγιστον μέρος λαμπρού Γοργονείου (εΙκ. 12).
ΟΙ οφεις εκφυόμενοι ως εκ των παρειων περι

γράφουν τα ι7nα καιανέρποντες προβάλλουν

συμμετρικως τας κεφαλάς των μεταξυ των πλο

κάμων του μετώπου. 'Όλα σχηματίζονται κατα

τρόπον ασφαλη καΙ δυνατον και εννοεί τις την

απόστασιν μεταξυ της μεγάλης τέχνης καΙ της

μικροτεχνίας των αγγείων. ΤΟ Γοργόνειο\' παρα

βαλλόμενον προς το του θέρμου (Άρχ. Έφημ.

1903, 85) είναι μεν ακόμη αύστηρως αρχαίκον

αλλα δεν παρουσιάζει τας συσπάσεις καΙ την

αγριότητα εκείνου. Δια τουτο, ανακολουθήσω

μεν τον Η. Payne, σστις τελευταίον εγραψε

περι των μετοπων του θέρμου (BSA, 1925-26,
130) και καθώρισεν ως αρχαιότερα μεν και

ανήκοντα είς τον πρωτοκορινθιακον κύκλον τα

γοργόνεια με την εντονον αγρίαν εκφρασιν ως

νεώτερα δε τα ηρεμώτερα, δυνάμεθα ακινδύ\'ως

να ... αποδώσω μεν το Γοργόνειον της μετό;της

εΙς τα ετη 580 - 570 π. Χ. Προσωπικώς δεν

διστάζω να αποδώσω την μετόπην εΙς τον μέ

γαν ναόν, εστω καΙ αν το πλάτος αύτης .734
είναι μικeότερον κατά τι του προσδοκωμένου

(.77, αν υπολογίσωμεν επι τη βάσει μεταξονίου

2.50 καΙ πλάτους τριγλύφου ως της πωρίνης

.4t;). Τούτο δεν σημαίνει.Ύπάρχουν δμοιοτά

των γοργονείων και αλλα μέρη, επι ένος των

οποίων δ οφθαλμος είναι κατά τι μεγαλύτερος

καΙ υποδεικνύει πλατυτέραν μετόπην. ΈπΙ της

εΙκ. 13 εχομεν τμημα παρομοίου Γοργονείου,

3που εκτος του περιβάλλοντος το δεξιον ους

οφεως εχομεν κάτω αριστερα την κεφαλην αλ

λου με τους δύο λευκάζοντας οφθαλμούς. ΤΟ

αντικείμενον δεν είναι πλέον μετόπη, αλλα κυ

κλικον ακρωτήριον, διαμέτρου .74, οπερ δια την

λεπτότητα των τοιχωμάτων του και την διαφο

ρετικην τεχνουργίαν διστάζω να αποδώσω εΙς

τον μέγαν ναόν. Πιθανως ανήκει εΙς τον μικρό

τερον, οστις 'ίσως εκοσμείτο επίσης δια μετο

πων αν καΙ δεν είχε πτερόν.

'Ότι Ο μέγας ναος είχε το πτερον ξύλινον

εστήριξα εφέτος και εΙς την ακόλουθον παρατή

ρησιν. τα παράδοξα πώρινα αρχα'ίκα γείσα με

τας τοξοειδείς οπας αναρτήσεως, τα ο,tOία αλ

λοτε δεν ηξεύραμεν τι να κάμωμεν (Kal),don
35), εδείχθη τώρα στι αποτελουν μόνον το

ανώτερον μέρος του γείσου, με την coronam
εμπρός, κάτωθεν δε παρουσιάζουν λαξεύματα

κανονικωςτοποθετημέναείς υποδοχην των ξυλί

νων προμόχθων. ΤΟ φαινόμενον είναι και καθ'
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έαυιο σποuδαίον καΙ πεισrικoν περΙ τού ξυλί

νου ύλικοίι τού θριγκού καΙ τών κιόνων. Πιθα

νον με ('Ι1ν πάροδον τού χρόνου διάφορα μέρη

της καrασ,{ευης να ανrικαθισιώντo δια πώρου,

ως συνέβη εις το <Ηραίον και τον Θέρμον, <Χλλα

το πτερον μέχρι τού 50υ αιώνος παρέμεινε του

λάχισtoν καια το μέγιστον μέρος ξύλινον και

οϋτω εγινεν, ως ε'ίπομεν, ΕUκoλoς ή ανακαίνισις

τού κιιηπιδώματος.

'Ονομασία τών ναών. Κατα τον παρελθόντα

Μά'ίον κrιι κατα την δυrικην πλουσίαν εις μικρα

νος Λοφρίω (εΙκ. Ι4). <Η εξ αμμολίθου τραχεία

πλάξ, ϋψ..88, μεγ. πλ..24, παρουσιάζει το χα

ρακτηρισrικoν σχημα τού εμπηγνυομένου Ορου.

τα γράμματα εΙναι κορινθιακα και ή εκφορα

Λόφριος διαλεκιική, φωκικη και αιτωλική. <Η

εκ τοϋ σημανrικoϋ εύρήματος συγκίνησις ετά

ραξεν ήμάς προς καιρον και ηρωτήσαμεν αλ

λήλους μήπως Ο Στράβων εχει δίκαιον, οστις

μόνος εκ των συγγραφέων μνημονεύων το ήμέ

τερον ίερον ονομάζει τούτο τού Ααφρίου Άπόλ

λωνος (§ 459). Άλλ' οταν ή ταραχιόδης εντύ-

ΕΙκ. 16. Κεφaλη πηλίνη, ·1. φυσικου μεγέ{}ους, Διονύσου (;)

ευρήματα κλιτυν ανεσύραμεν εκ τών χωμάτων

ακεραίαν λεπτην ενεπίγραφον πλάκα εκ χαλκοϋ.

<Η επιγραφη κατέληγεν με την επιβλητικην δή

λωσιν: 6 δέ πίναξ Ιαeός έστω τας "Ά.eτέμl.

δος. ΕΙναι μεια ταύτα ή τρίτη φορα καθ' ην

δηλώνειαι επιγραφικώς ή κυρία τού ίερού. την

αυτην κυριότηια πιστοποιούν τα πολυάριθμα

εΙδώλια Άρτέμιδος καΙ ενισχύουν οί μύθοι περΙ

τον Οινέα και τον Καλυδώνιον κάπρον. Άλλ'

ομως κατα Ίούνιον ευρέθη εξω της αρχικης θέ

σεως, μετ' αλλων λίθων χρησιμοποιηθέντων εΙς

ύστέρων χρόνων πρόχειρον κιίσμα προ της ορ

θογωνίου εξέδρας, ή σπουδαιοτάτη ορόσημος

επιγραφη τού ;τρωιμου 60υ αιώνος: Άπόλλω-

πωσις παρηλθεν, ε'ίδομεν καΙ οί δύο, οτι ακρι

βώς ο ορος ύποδεικνύει, Οτι Ο θεος εΙχε την

δευτερεύουσαν θέσιν τού ξενιζομένου εντος τού

μεγάλου τεμένους της θεάς, με την οποίαν εκ

παλαι εσχετίζετο αν καΙ οχι πάντοτε ως Λητο'ί

δης. Θα ηρκείτο λοιπον εις οπωσδήποτε περιω

ρισμένον τινα χώρον περικλείοντα βωμον η καΙ

αναθήματα. 'Ίσως εν τέλει Ο είς εκ τών ναών

καΙ πάντως ο μικρότερος να ανηκεν εΙς τον

Άπόλλωνα. Άλλ' επι τού παρόντος τουλάχιστον

τούτο εΙναι αδύνατον να αποδειχθη.

Δl.άφοeα εύeήματα. ΠερΙ τούτων θα γίνη

συντομιότατος λόγος καΙ Ιδιαιτέρως ενεκα τού

μεγάλου αυτών πλήθους. Έξέχουν μεταξυ τού-
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των Τι λαμπρα εν πρώτοις πηλίνη κεφαλη θεάς,

βεσαίως της Άρτέμιδος (εΙκ. 15). 'Ύψος 0,23.
υ πηλος είναι λεπτος λευκάζων. Είναι περίερ

γον, στι ύπο τον δεξιον οφθαλμον και την σια

γόνα διατηρουνται 'ίχνη ερυθρου χρώματος, το

όποίον πιθανον κατέρρευσεν εκ της κόμης. cH
tδιαιτέρα επεξεργασία του τεχνίτου επι. του εκ

μαγείου είναι πολλαχου φανερά. Κρίμα, δτι

έσλάση ή μύτη. 'Άλλως ή εντύπωσις εκ τοϋ

προσώπου είναι μεγάλη μ.ε τα καμαρωτα τόξα

τών οφρύων, τους μεγάλους οφθαλμούς, την

αυστηρότητα τοϋ συνόλου παρα το κομψον και

συνεσφιγμένον στόμα. Ή εντύπωσις ενισχύεται

με την ανασαίνουσαν πλουσίαν' κόμην και την

υψηλην στεφάνην. ΑΙσθάνεται κανεις παρουσαν

την δεινην θεάν, την απαιτητικην τών δλοκαύ

στων θυσιών Λαφρίαν η την ομοίως. σκληραν

τιμωρον τοϋ Άκταίωνος. ΤΟ εργον, ανηκον εΙς

τας αρχας τοϋ 5°u αΙώνος, είναι άξιον μεγαλυ

τέρας προσοχης. 'Όχι τόσον σπουδαία, αλλ' εν

διαφέρουσα ουχ ηττον είναι ή κατά τι υπολει

πομένη τοϋ φυσικοϋ μεγέθους, ϋψ..17, πλ. μεγ.

0,20, κεφαλη της εΙκ. 16: Τον ερυθρωπον πηλον

καλύπτει λευκον επίχρισμα, το οποίον και παρα

μένει άνευ έτέρου εΙς χαρακτηρισμον τοϋ γυ

μνου τριχών μέρους τοϋ προσώπου. Άντιθέτως

τα χείλη είναι περίγεγραμμένα δι' ερυθροϋ, επι

δε τοϋ σώματός των τοϋ λευκοϋ πιθανον είναι

επίθετον πορφυροϋν χρώμα. 'Άλλως αί. λοιπαι

λεπτομέρεια ι, οφρύες, ίρις, βλεφαρίδες ως και

αί. τρίχες εξαίρονται δια μελανοϋ χρώματος οχι

λίαν στιλπνοϋ. Τοδλον παρέχει την εντύπωσιν

μαλθακοϋ ήπίου υποκειμένου και εσκέφθην τον

εν Καλυδώνι γειτονικον της Λαφρίας θεόν, τον

Διόνυσον. Άλλ' ο' φίλος μου Δ. Ευαγγελίδης

αντιπροτείνει την ονομασίαν τοϋ ΆχελΙΡου υπ0

πτευόμενος, δη το υπερσολικώς χονδρον διά

δημα είναι δήλωσις κεράτων, τα οποία δια τας

βλάσας και εμπρος και οπισθεν δεν χαρακτηρί-

ζονται αρκετά. - Έκ τών μεγαλυτέρων πηλίνων

μνημονεύω άιτλώς τεμάχια λαμπρα αρχαϊκης

Άθηνάς, κορμον γρυπος Τι Σφιγγος χρωματι

στόν, κορμον Άμαζόνος μαχομένης γονυπετοϋς

κ.τ.λ. Έκ τών κορών πολυάριθμα είναι τα αντί

τυπα της αρχα'ίκης με τόξον και νεσρον 'Αρτέ-
μιδος, της ανθεσφόρου κόρης διαφόρων μεγε

θών, της καθημένης θεάς, δύο αντίτυπα ακέραια

Βαυσοϋς, τμήματα αναγλύφων θεοϋ δειπνιζομέ

νου τοϋ 4°u αΙώνος, υδροφόρων, πολλαι προτο

μαι θεάς αρχα·ίκα1. και νεώτεραι, Σφίγγες, μέρη

κάπρων, σχετικών βεσαίως αναθημάτων προς

τον Καλυδώνιον περίφημον κάπρον, αλέκτορες,

καρποι διάφοροι κ.τ.λ. Έκ τών ολίγων χαλκών

άξια μνείας είναι δύο μικραι Ελαφοι, ζαρκάδια

κατα τους εργάτας. Έκ χαλκών ενεπιγράφων

πλακών ανεσύρθησαν μερικα ΕΙ'διαφέροντα κομ

μάτια και μία- ακεραία, τοϋ πρωίμου πιστεύω

4°u αΙώνος, ης το κείμενον μεταγράφω ενταυθα

χάριν της σπουδαιότητός του και προτου δεόν

τως το επεξεργασθώ.

Θεος τυχα' έδίκαξαν οί Θραίστιοι

Πύρρος, ' Ερίφυλος, Αίμονίδας, Θεοτέλης Ά

δρίας, Θέρειον νικώντα ταν δίκαν και ταν κα

Μύδωνος γενεαν και ταν συγγένεια '1', οσσοι α

πό τας ματέρος τας Θερείω και Κλεαιχ-

μόντος υιό... εΙ δέ τις έπι1J.ιΥΥάνοι, η Μουδυ

ων η Υενεά, 11 Καλλίας, 11 Υενεά, η Πρά1J.ος η Υεν

εά, η άλλος έκ τούτων, είτε χηρι είτε λόΥΙΡ λ Ι

έ"ω'ν, είΊ;ε προξε-νέο" έπι κακο/ άποτεισ-

άτω αΡΥυρίω τριάκοντα μνας κατ' εκασ-

τον αδίκημα και έπίπομπος έστω. <Α δ-

έ δίκα έδικάσ1J.η έπι Άνοχίδα και Κεφ-

άλω) δαμΙΟΡΥέοντος Ταμαχρίδα

κ .. ί Έριφύλω Δάμονος έόντο,'

d δέ πίναξ ίαρ;'ς έστω τας Άρτέ

μιδος.

,Αθηναι. 'ΟκτώΒριος. 1928.

Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
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ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΕΝ ΚΑΛΥΒΙΟΙΣ

CΠΕΛΛΑΝΗΣ)

Εις απόστασιν 25 χιλ. προς Β. της Σπάρτης

κείται ή κωμόπολις Καστανια πρωτεύουσατέως

δήμου Καστορίου συνδεομένη μετα της πόλεως

Σπάρτης δι' άμαξιτης οδού καΙ εχουσα πυκνην

δι' αυτοκινήτων συγκοινωνίαν. Άπο της Κα

στανιάς μετα6αίνει τις εις Καλύ6ια εφιππος δι'

οδού βατης ουχι τόσον καλώς διατηρουμένης

ο μετα6αίνων απο της Σπάρτης προς την Με

γαλόπολιν καΙ την Άρκαδίαν γενικώς.

υ Παυσανίας εν βι6λ. ΠΙ κεφ. ΧΧΙ λέγει

τα έξης: «Προ"ίόντι δε ως επι την Πελλάναν,

Χαράκωμά εστι ονομαζόμενον,καΙ ή μετα τούτο

Πελλάνα πόλις το αρχαίον. Τυνδάρεων δε οικη

σαί φασιν ενταύθα, οτε ·Ιπποκόωντα καΙ τους

παίδας εφευγεν εκ Σπάρτης. Θέας δε αξια αυ

τόθι ιδίg •Ασκληπιού τε οίδα ίερον καΙ την πη-.

γην Πελλανίδα."""»
Πρόκειται οντως περΙ της Πελλανίδος πη-

ΕΙκ. 1. Άyyε~α -ι9-ολωτου τάφου Πελλά-νης (Καλυβίω-ν).

πορευόμενος επι μίαν καΙ πλέον ωραν πάντοτε

προς ΒΑ. ΤΟ χωρίον Καλύ6ια ανήκει εις τον

παρακείμενον τέως δημον Πελλάνης καΙ κατέ

Ζει θέσιν παρα την πεδινην βατην οδόν, ητις

επι τών ιχνών της αρχαίας αγει απο Λακεδαί

μονος εις Μεγαλόπολιν, εύρισκόμενον οϋτω εις

'ίσην απόστασιν μεταξυ Σπάρτης καΙ Άρκαδι

κών συνόρων. Έκτισμένον δε αμφιθεατρικώς επι

λόφου πετρώδους δεσπόζει ολης της κάτωθι εκ

τεινομένης κοιλάδος, ιιν τόσον ει;φορον καθιστά

ο ουχι μακραν απο βορρά κατερχόμενος Ευρώ

τας. Τού ποταμού τούτου συνεπίκουρος ερχεται

εις την παροχην της ευφορίας, κατα τΟ"υς θερι

ΥΟ"υς μάλιστα μηνας, ή αφθονος πηγή, ητις ανα

βλύζει απο τών ριζών αιωνο6ίων πλατάνων κατα

τους πρόποδας τού λόφου, εφ' ού είναι εκτισμέ

νον το χωρίον καΙ εις το κατάψυχρον ϋδωρ τr}ς

οποίας καταστέλλει την δίψαν του ο οδοιπόρος

γης; Παρα την πηγην εντος επιπέδων αγρών

παρατηρούμεν καΙ σήμερον ετι σπονδύλους κιό

νων, εις μικραν δε απόστασιν απο της θέσεως

ταύτης ευρίσκουσιν οί κάτοικοι Καλυ6ίων 'ίχνη

ύδραγωγείων, ψηφιδωτών καΙ τάφων δια πλα

κών η οπτών πλίνθων επενδεδυμένων κατα την

αροσιν τών αγρών των. Πρόκειται άρα περΙ τοϋ

ίερού τού Άσκληπιού καΙ της πόλεως Πελλά
νας, περΙ ών ομιλεί ο αρχαίος περιηγητής; Δεν

δυνάμεθα να ε'ίπωμέν τι το σαφές, αφ' ού ουδε

μία εργασία εχει γείνει εν τ4> χώρ<ρ τούτ<ρ καΙ

ουδεμίαν επιγραφην μέχρι της στιγμης κατέ

χομεν.

Έκείνο ομως οπερ γνωρίζομεν είναι τούτο'

οτι εις μικραν απόστασιν απο της πηγης ταύ

της καΙ τού χωρίου Καλυ6ίων, εις μίαν από

στασιν μόλις ένος χιλιομέτρου προς βορράν καΙ

ολίγα βήματα προς αριστερα της οδού αυτης

6
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της άγούσης ει; Μεγαλόπολιν, απεκαλύφθησαν

Μυκηνα"ίκα εύρή ματα αξιόλογα εντος τάφων λα
ξευτων εντος τοϋ βράχου. Λοφίσκος χθαμαλος il
μάλλον εις μαστος Γης επιμήκης απο Νότου

προς Βορράν και μήκους 100 μ. περίπου, πλά

τους δε άπο 20 - 30 μ. και συνιστάμενος εξ

ασβεστολιθικοϋ πετρώματος, αποβαίνει ευκόλως

μεν προσιτος άπο της βορείας και ανατολικης

.πλευράς δυσκολώτερον δε άπο της μεσημβρινης

κατα πολ-υ υψηλότερον τοϋ φυσικοϋ. Δια τον

λόγον δε τυϋτον δεν είχεν υποστη ουδέποτε

πρόσχωσίν τινα, τοϋ κατωτέρου δαπέδου της

θόλου οντος καταφανοϋς. Έπι τοϋ δαπέδου

τούτου και παρα την ε'ίσοδον τοϋ σπηλαίου

αυτοϋ σώζεται λελαξευμένος εΙς κάθετος τάφος

φυσικοϋ μεγέθους. Τον τάφον δε τοϋτον, σεσυ

λημένον βεβαίως, είχεν αποκαλύψει αλλοτε δ

κ. Ρωμαίος υπηρετων τότε ως ~Eφoρoς αρχαιο-

ΕΙκ. 2. ΆγΥεία -{J.ολωτοV τάφου Πελλάνης (Καλυβίων),

τοιαύτης, ϊνα καταστη τελείως άπρόσιτος άπο

της δυσμικης καθ' ολον το μηκος τ.ης όποίας

κόπτεται άποτόμως, σχηματίζων ουτω κρημνον

ποικίλλοντα μεταξυ 4 - 6 μ. ϋψους ποϋ δε και

πλειότερον.

Ό λοφίσκος ofιτoς εΤ.ναι γνωστος εις τους

κατοίκους τοϋ χωρίου υπο το ονομα Σπηλιές.

την ονομασίαν αυτην εχει προσλάβει άναμφι

Όόλως εκ των δύο τάφων, οϊτινες εχουσι λα

ξευθη εν τη Δυσμικη άποτόμφ αυτοϋ πλευρg και

(1)ν αί ευρείαι θόλοι αί εντος τοϋ βράχου μετα

των στομίων αυτων εν ε'ίδει τριγωνικων θυρων,

αί παρέχουσαι στέγην εις τους ποιμένας και

τους καλλιεργητας των πέριξ άγρων κατα τον

χειμωνα, κάμνουσι την εντύπωσιν σπηλαίων.

Τούτων των δύο θολωτων τάφων ό προς με

σημβρίαν λελαξευμένος εντος τοϋ άσβεστολιθι

κοϊί τούτου πετρώματος ευρίσκεται εις επίπεδον

τήτων εν Σπάρτη και είχεν άνεύρει εντος αυτοϋ

θραύσματά τινα Μυκηνα'ίκων άγγείων.

-την προσοχην ημων προσείλκυσε το ετερον
'λ ,~~, 'JI , β

σπη αιον το εις αποστασιν εικοσι μετρων 0-

ρειότερον τοϋ ανωτέρω περιγραφέντος και εις

πολυ κατώτερον επίπεδον τούτου ευρισκόμενον .

Έκ τοϋ δευτέρου τούτου σπηλαίου ητο δρατον

μόνον εν τριγωνικον ανοιγμα, δι' ου εισήρχετό

τις εις την εν τ<ρ βράχφ λελαξευμένην θόλον

καιιΊς το επίπεδον εύρίσκετο εις το αύτο ϋψος

προς την εκτος της θόλου ταύτης επιφάνειαν

τοϋ εδάφους. Τοϋτο το σπήλαιον άνελάβομεν

να καθαρίσωμεν κατα 'Ιούνιον τοϋ παρελθόν

τος ετους ελπίζοντες πολλα να επιτύχωμεν το

σούτφ μάλλον, καθ' οσον ή ζωσα παράδοσις

των πρεσβυτέρων εκ των κατοίκων τοϋ χωρίου

ή εξικνουμένη μέχρις ογδοήκοντα περίπου ετων

προς τα οπίσω άπο της ιδικης μας εποχης,
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εφερε το σπήλαιον τούτο ώς ευρισκόμενον εις

ο'ίαν καΙ σήμερον κατάστασιν. Μαρτύριον δηλ.

τρανον δτι ή πρόσχωσις είχε γείνει εις μίαν κα

πως μεμακρυσμένην εποχην δια τού τριγωνικού

τούτου ανοίγματος εκ τών υδάτων τού παραρ

ρέοντοc; κατα τας χειμερινας ωρας μικρού χει

μάρρου καΙ δτι επομένως νεωτέρα τις σύλησις

απο μιας ογδοηκονταετίας τούλάχιστον δεν θα

είχε γείνει εκεΙ cH ερευνά μας επροχώρησεν εις

τέταρτος μικρότερος <Υ1'σικού μεγέθους και κε

καλυμμένος ανωθεν δια δύο ιδιαιτέρων πλακών

(ενώ οι τρεις αλλοι ησαν ακάλυπτοι), εις μικραν

απόστασιν κατ' ευθειαν εμπρος και καθέτως προς

την θύραν της εισόδου ευρίσκεται. ΤΟ πληθος

τών οστών και κρανίων ατινα εν μεγίστη ατα

ξίQ. εντος τών τάφων τούτων ανευρέθησαν, μαρ

τυρούσι περι δύο '(ινών: α') δτι πλέον τού ένος

νεκροι είχον ταφη εις εκαστον εκ τών τεσσάρων

ΕΙκ. 3. Ψήφοι καi εΙδώλιον -&ολωτου τάφου Πελλάνης (Καλυβίων).

βάθος 2.70 μ. απο τού σημείου τούτου μέχρις

ου συναντήσωμεν το σκληρον ασυεστολιθικον

δάπεδον της θόλου αύτης, ης ή κατωτέρα διά

μετρος φθάνει τα 6 μ. Μετα πολλού δε κόπου

κατωρθώσαμεν να ρίψωμεν προς τα ε'ξω απο

τού τριγωνικού τούτου ανοίγματος δλον τον

χωμάτινον ογκον η μαλλον, δια να ε'ίμεθα εν

τη αληθεί~, δλον τον λίθινον ογκον επειδ11 δλον

αύτο το εκ. 2.70 μ. στρώμα της προσχώσεως

απετελείτο απο λίθους διαφόρωνμεγεθών, ους

κατα διαφόρους εποχας ό υπερχειλίζων εκ τών

βροχών χείμαρρος είχε προς τα εκεί επισωρεύσει.

Τέσσαρες ολόκληροι κάθετοι λαξευτοι τάφοι

καταλαμυάνουσι το ετερον ημισυ τού δαπέδου

της θόλου το προς την ε'ίσοδον, 6>ν οι δύο φυ

σικού μεγέθους δεξι~ της εισόδου, ό τρίτος φυ

σικού και ούτος μεγέθους αριστερ~ αύτης καΙ ό

τούτω;- ,τάφ~ν και υ') δτι οι τάφοι αυτοι ώς
καΙ οι εν τοις τάφοις νεκροι είχον συληθη εις

μίαν μεμακρυσμένην επο-χήν. Περι τού δευτέ

ρου τούτου μαρτυρούσι σαφώς αυτα ταύτα τα

ευρήματα, ατινα ευρέθησαν ουχι εντος τών τά

φων ενθα είχον ταφη οι νεκροί άλλα εσκορπι

σμένα επι τού δαπέδου της θόλου και μάλιστα

επι τού μέρους τού δαπέδου τού προς το βάθος

τη,ς θόλου: εφ' ου δεν εχουσι λαξευθη τοιούτοι

καθετοι ταφοl.

τα ευρήματα ταύτα (εΙκ. 1- 3) συνίστανται εξ

αγγείων, θραυσμάτων αγγείων, ενος πηλίνου γυ

ναικείου ειδωλίου, ενος σφραγιδολίθου εξ ηλέκ

τρου μετα δυσδιακρίτου παραστάσεως, ένος δα

κτυλιολίθου εκ σκληρού λίθου ανευ γλυφης τινος,

εξ 25 μικρών στρογγυλώνψήφων υελώδους μά

ζης και χρώματος ιώδους αποτελουσών αλλοτε
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όρμον τινά, εξ ικανοϋ αριθμου κομοίων εκ σκλη

ροϋ λίθου και διαφόρων χρωμάτων, ως και εκ

διαφόρων αλλων ψήφων ποικίλων ύλών και

χρωμάτων, ατινα εν σμικρφ βλέπει τις εΙς τας

παρακειμένας εΙκόνας.

Μετα την εκκαθάρισιν και λεπτομερη ερευναν

τοϋ εσωτερικοϋ της θόλου, ης ή σλη διάμετρος

φθάνει τα 6 μ. το δε ϋψος απο τοϋ δαπέδου

μέχρι της κωνικης κορυφης ανέρχεται εΙς 5 όλό

κληρα μέτρα, επελήφθη μεν τοϋ ανοίγματος της

εισόδου και τοϋ δρόμου τοϋ αγοντος εΙς Τ11ν

θόλον αύτήν. Λεπτομερη περιγραφην τοϋ αρχι

τεκτονικοϋ τούΤΩυ μέρους επιφυλασσόμεθα δια

το εγγυς μέλλον, όπότε θα εχωμεν να παραθέ

σωμεν και πληρες το σχεδιάγραμμα. Ένταυθα

δέον να σημειωθΏ περιληπτικώς στι είς δρόμος

μήκους 4.50 μ. και. βάθους ποικίλλοντος μέχρι

2.50 μ. ει, τφ βράχφ λελαξευμένος αγει εΙς μίαν

είσοδον μετα καλώς εΙργασμένων παραστάδων

ϋψους και αύτης 2.50 μ., δι' ης εΙσέρχεταί τις

εντος της θόλου.

Ή ε'ίσοδος μετα μικροϋ προς αυτην μέρους

του δρόμου είχε φραχθη δια μεγάλων λίθων.

ΤΟ γεγονος δε τοϋτο ω; και το λίαν σκληρον

τοϋ χώματος κατα την εκσκαφην μαρτυροϋσιν

στι ό τάφος δεν είχέ ποτε ανοιχθη απο τοϋ ση

μείου τούτου, αλλα μόνον απο το ανωθεν της

εισόδου τριγωνικον ανοιγμα, περι ου ανωτέρω

ερρέθη.

'Ως προς την χρονολογίαν τοϋ τάφου αύτοϋ

δύναταί τις να τον κατατάξτlι εχων ύπ' οψει του

τα εν αύτφ εύρεθέντα εύρήματα, εΙς την εσχά

την cYστερο _Μυκηνα'ίκην περίοδον.

Σπάρτη 26 'Ιουλίου 1928.

ΘΕΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

νΕφ. άρχ.

ΕΚΘΕΣΙΣ

Περι άνασκαφής; -ϋπογείου λαξευτού κοιμητηρίου

είς; Χανιά.

την 9;","· παρελθόντος Σεπτεμορίου ειδοποιήθην

επειγόντως δια τηλεγραφήματος ύπο τοϋ Έπι

μελητοϋ αρχαιοτήτων Χανιών στι κατα την ανό

ρυξιν φρέατος εντος τοϋ οικοπέδου Έμμ. Μαρ

κάκη, ακριβώς οπισθεν (προς Β.) τοϋ θεάτρου

Σα6Όάκη, ανευρέθη εΙς βάθος 4 μ. ύπόγειος νε

κρικος θάλαμος αποτελούμενος εκ κεντρικοϋ δια

δρόμου μετα τάφων εκατέρωθεν αύτοϋ. <Όταν

μετά τινας ήμέρας ελαοον λεπτομερεστέραν εκ

θεσιν, ενόμισα απαραίτητον να παρευρεθώ αύ-

τοπροσώπως εΙς τόν καθαρισμόν τοϋ ανευρε

θέντος κοιμητηρίου και την 15ην Σεπτεμβρίου

μετέβην εΙς Χανιά.

ΤΟ φρέαρ είχε φθάσει αχριβώς EJtt τοϋ μεσο

τοίχου τών δύο πρώτων τάφων δεξια (δηλ. προς

Ν.) τοϋ διαδρόμου και 11 περιφέρειά του εξετεί

νετο επι τών κοιλοτήτων αμφοτέρων. Κατηλθον

εντος αύτοίί και εξήτασα κατ α. το δυνατον λε

πτομερ<ίις το ύπόγειον κοιμητήριον. Έπρόκειτο

ακριβώς περι διαδρόμου εσΥ.αμμένου εντός πω

ρώδους, εύθρύπτου γης με διεύθυνσιν εκ Δ. προς

Α.; εκατέρωθεν τοϋ όποίου fφαίνοντο ανα 4
αντιστοιχοϋντες τάφοι, εκ rwl' όποίων τρείς πρός

δεξια {ισαν κεκλεισμένοι δια μεγάλων λιθίνων

δρθογωνίων πλακιίιν. Έπι της δυτικης, στενης

πλει'ριί:ς τοϋ διαδρόμου ύπηρχεν ωσαύτως ανοιγ

μα σχήματρς και βάθους όμοίου περίπου με

τών τάφων, εΙς το βάθος τοίί όποίου εφαίνετο

επίσης ορθία μεγάλη πλάξ, ε"ξωθεν τεθειμένη.

Προς Α. τοϋ διαδρόμου εις βάθος 4 περίπου

μέτρων ύπijρχoν χώματα μαλακά, αναρρίμματα,

και όπωσοϋν ύγρά, σημείον στι εποτίζοντο ανω

θεν. Με την ελπίδα ση θα 11δυνάμην προς το

μέρος εκείνο να εϋρω την ε'ίσοδον τοϋ κοιμη

τηρίου η οιανδήποτε αλλην ιιατάοασιν εντος

αύτοϋ, εσκαψα ανωθεν τάφρον.

ΕΙς βάθος 3 περίπου μέτρων εφάνη προς Α.

κοιλότης όδηγοϋσα εντος τοϋ διαδρόμου, εκ δε

της πορείας της εκσκαφης, την όποίαν εύθυς εξ

αρχης περιώρισα μόνον εΙς τα μαλακα χάψατα,

εξηκριοώθη ση εύρέθημεν εντος κυκλοτεροϋς

ορύγματος κατερχομένουεντος τοϋ διαδρόμου.

'Ολίγον περαιτέρω προς Α. εφαίνετο το τέρμα

τοϋ διαδρόμου, ή ανατολικη στενη πλευρα αί,·

τοϋ. Το ορυγμα τοϋτο τέμνει ολίγον κυκλικώς

την βορείαν παρειαν τοϋ διαδρόμου ανωθεν

ακριοώς τοϋ προτελευταίου προς αριστερα (δηλ.

προς Β.) τάφου, τοϋ όποίου το στόμιον είναι

τοιουτοτρόπως κυκλικώς ανωθεν αποκεκομμέ

νον, ενφ προς την αντίθετον πλευραν αφίνει

μέρος της οροφης, δηλ. δεν καταλαμβάνει όλό

κληρον το πλάτος τοϋ διαδρόμου. Τόσον ή θέ

σις αύτοϋ ανωθεν τοϋ κοιμητηρίου, καθως και

ή ελλειψις κάθε συμμετρικότητος προς την ορο

φην τοϋ διαδρόμού μαρτυροϋν, μοϋ φαίνεται,

στι δεν εύρίσκεται εΙς ούδεμίαν οργανικην σχέ

σιν με το εν λόγιρ κοιμητήριον.

Άξιοσημείωτον είναι εν τούτοις στι εντος

τών χωμάτων του, εΙς το ϋψος περίπου της

οροφης τοϋ διαδρόμου, εύρέθη τεθραυσμένον

εις δύο το κατώτατον μέρος, το προς την λα

οήν, χαλκοϋ εγχειριδίου, tΊ λαοη μικροϋ χαλκοϋ

σκεύους και θραύσματά τινα μικρών χαλκών
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λογχοειδών μαχαιριδίων, λείψανα πάντα ταυτα

τών τελευταίων ύστερομινω·ίκών χρόνων.

Σκάπτοντες περαιτέρω προς Δ. τα εντος του

διαδρόμου συμπαγη χώματα, εύρίσκομεν και

νέον κυκλοτερες ορυγμα εις απόστασιν 0.45 μ.

απο το πρώτον, σμοιον καθ' σλα προς αυτό,

Έκτος αυτών εύρέθησαν βεβαίως καί αλλα

θραύσματα αγγείων, πλην μόνον ρωμα"ίκών και

ετι μεταγενεστέρων χρόνων.

'Ολίγον πέραν του δευτέρου τούτου ορύγμα

τος τα χώματα ετελείωναν και ε'ίχομεν πλέον

όλόκληρον τον διάδρομον. 'Έχει μηκος 8.90 μ.,

.Β

ΕΙκ. 1. Κάτοψις και τομη κατα μήκος υπογείου κοιμητηeίοv Χανίων.

τόσον κατα την θέσιν σσον και κατα την περι

φέρειαν:

Έντος τών κάτωθεν αυτου χωμάτων, ολίγον

κατωτέρω της οροφης του διαδρόμου, ευρέθη

μία πρόχους με ραμφόσχημον στόμιον, ακεραία,

ύψος 0.28 μ., ακόσμητος, με το χρώμα του πη

λου, προς το δάπεδον δε μία μικρα μελανη

προχοίσκη ραμφόστομος, ίίψος 0.08 μ. και δύο

τεθραυσμέναι φιάλαι μετα λαβης. τα αγγεία

ταυτα είναι επίσης τών μυκηναϊκών χρ<lvων.

πλάτος 1.65 μ. καιυψος 1.90 μ., i'1 δε κορυφη

αυτου σχηματίζει αμΌλiι τεθλασμένον τόξον.

Έκατέρωθεν αυτου είναι ανοιγμένοι 14 εν σλφ

τάφοι, Ι1ΤΟΙ 7 εφ' έκάστης πλευρας, όμοιόσχη

μοι και αντίστοιχοι προς αλλήλους (εΙκ. 1).
την εϊσοδον του κοιμητηρίου ιlτο πλέον φα

νερον στι επρεπε να την αναζητήσωμεν εκ τοίί

ανοίγματος του επι της στενης δυτικίjς πλευρας

του διαδρόμου. Έξήγαγον την πλάκα τι]ν φράσ

σουσαν εξωθεν το στόμιον τουτο του κοιμητη-
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ρίου. 'Όπισθεν α'υτης ησαν χώματα συμπαγη

ανάμικτα μετα λίθων, αναρρίμματα. 'Έσκαψα

μέχρι τινος εις το βάθος, εως ου μοι επέτρεπον

τα μέσα και Τι ασφάλεια των εργατων. ('Άνω

θεν, απο της επιφανείας της γης Τι εκσκαφη θα

{ιτο πολυ δαπανηρά). Έξηκρί6ωσα δτι το στό

μιον διεκρίνετο οπισθεν της πλακος και δτι το

δάπεδον αυτού ηρχιζε να ανηφορίζη. 'Αναμφι

6όλως εις κάποιαν απόστασιν θα εφθανε μέχρι

της επιφανείας του εδάφους και εκείθεν θα ητο

Τι ε'ίσοδος τού κοιμητηρίου.

τα τού καθαρισμού των τάφων εκθέτω κα

τωτέρω περιγράφων αυτους κατα σειράν, πρω

τον τους προς δεξια τού διαδρόμου και επειτα

ΕΙκ.2.

Τομη κατά πλάτος 'ύΠΟΥείου κοιμητηρίου Χανίων.

τους προς αριστερά. οι τάφοι δπως είπον ηδη

ανωτέρω, είναι δλοι τού 'ίδίου σχήματος και τού

ιδίου περίπου μεγέθους. τα γενικα γνωρίσματα

αυτων είναι τα έξης:

ΤΟ επι των πλευρων τού διαδρόμου στόμιον

αυτων είναι ϋψους 1 μ. και πλάτους 0.60 μ.,

ί-:χει δε την ανω πλευραν ελαφρως τοξωτήν .
Κατόπιν οι τάφοι είναι εσκαμμένοι βαθύτερον

τού διαδρόμου 0.60 μ. (εΙκ. 2) και κατα μηκος

των μακρων αυτων πλευρων εχουν προεξοχας

(πατουρες) εις το ϋψος ακριοως τού δαπέδου τού

διαδρόμου, προφανωςϊνα ενα'ποτίθενται επ' αυ

των αι πλάκες, αν και εΙς μόνον εξ αυτων ευρέθη

κεκαλυμμένος, με τοιαύτας πλάκας. ΤΟ μηκος

των τάφων είναι περίπου 2 μ., το ϋψος 1.60 μ.

και το πλάτος ανωθεν των προεξοχων 0.75 μ.

ΤΑΦΟΙ ΔΕΞΙΑ (ΠΡΟΣ Ν,) ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Τάφοι 1 και 2.-Έπι τού μεσοτοίχου ακρι

οως αυτων εχει κατέλθει το φρέαρ, εκτεινόμενον

εντος των κοιλοτήτων και των δύο. Άμφότεροι

ήρευνήθησαν ύπο τίόν πρώτων κατελθόντων εις

αυτούς, Σπυρ. Κουκλάκη, φύλακος αρχαιοτήτων,

Φουτοπούλου, μηχανικού και Έμμ. Μαρκάκη,

ιδιοκτήτου τού οικοπέδου, καθως επίσης και Ο

παρακείμενος τάφος 3. τα εύρεθέντα εντος αυ

των κτερίσματα είναι:

1) Τετράγωνος χαλκούς δίσκος με ελαφρως

ανυψούμενον πέριξ λεπτον πλαίσιον (μηκος έκά

στης πλευρας 0.165 μ.). Μετ' αυτού ευρέθη και

εξάρτημα χαλκούν σφηνοειδές, τετραγωνικον με

δπην εις το μέσον, ϋψος 0.025 μ., το οποίον

φαίνεται δτι ητο κολλημένον εις το κέντρον τού

τετραγώνου δίσκου, αν κρίνη τις εκ των σωζο

μένων ιχνων επ' αυτού, των οποίων το περί

γραμμα προσαρμόζεται τελείως προς την βάσιν

τού χαλκού τεμαχίου.

2) Δύο λύχνοι κοινοί, ευτελούς εργασίας με

μεγάλην δπην ανω και προεξέχουσαν μύξαν.

3) Θραύσματά τινα πηλίνων πλαγγόνων.

4) Μία χρυση δανάκη εκ δύο συγ

κεκολλημένων φύλλων, φέρουσα .επι ~
της μιας πλευρας ελαφρως εκτυπον cll~
φολιδωτην χελώνην και επι της έτέ-

ρας το τετράγωνον εγκοιλον, ητοι

τον τύπον τού αιγινητικού νομίσματος (διαμ.

0.014 μ.).

Ό τάφος 2 εφράσσετο εξωθεν ύπο τετραγω

νικης πλακος (ϋψ. 1 μ. πλ. 0.80 μ. πάχ. 0.21 μ.)

κεχρισμένης πέριξ με αμμοκονίαν (μπινιαν) και

στηριζομένης επι κατωφλίου, δηλ. στενης λείας

πλακός αμφότεροι δε οι τάφοι ήσαν εσωθεν

επικεχρισμένοι ύπο λεπτού στρώματος ασοεστο

κονιάματος.

Τάφος 3. - Ήρευνήθη ωσαύτως μετα των

δύο πρώτων, διαρρηχθεις εκ των πλαγίων. Έσω

τερικως επικεχρισμένος με ασ6εστοκονίαμα,

εφράσσετο επίσης με μεγάλην πλάκα (ϋψ. 1.07 μ

πλάτ. 0.78 μ. πάχ. 0.22 μ.).

Τάφος 4. - Κεκλεισμένος επίσης με πλάκα

εξαιρετικως μεγάλην (ϋψ. 1.40 μ. πλάτ. 0.80 μ.

Πάχ. 020 μ.), κεχρισμένην γύρω με αμμοκο

νίαμα.Έντος αυτού χώματα αρκετά, εις τον πυθ

μένα συμπεπιεσμέ\'α εντελως μετα των Οστων.

Παρα το στόμιον τού τάφου, δηλ. προς τους
πόδας τού νεκρού ευρέθη αμφορευς ρωμα'ίκος

ϋψος 0.25 μ. (εργασίας και τεχνικης ομοίας με

των μικρων δακρυδόχων δοχείων), χρώματος μέ

λανος αμαυρού, με δύο καθέτους, τοξωτας λα6ας

επι των ωμων. Περαιτέρω ευρέθησαν επίσης 1'O:
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θραύσματα εγχρώμων πηλίνων πλαγγόνων, σε

σηπότα εκ τής ύγρασίας, μεταξυ των όποίων δύο

γυναικείαι κεφαλαι (της μιάς το πρόσωπον απο

κεκρουμένον)καί το ανω μέρος γυναικείας μορ

φις φερούσης tijV δεξιαν κεκαμμένην επί τής

κεφαλής. ωσεί όλοφυρομένης.

Τάφοι 5 καί 6. - Στόμια κατεστραμμένα,

πλήρεις "συμπαγων χωμάτων μέχρις ανω εις την

Οροφήν. Φαίνεται οτι ανωθεν αυτων υπήρχε

ετερον Ορυγμα. τους αφήκα ακαθαρίστους.

Τάφος 7. - Κεκλεισμένος επίσης με πλάκα

άδρως, ειργασμένην (ϋψος 0.98 μ. πλάτ. 0.75 μ.

πάχ. 0.25 μ.) κεχρισμένην γύρω με αμμοκονίαν

καΙ ενιαχου με μικρους λίθους, δια να φράσση

ται τελείως το στόμιον. Ό τάφος μέσα εντελως

αθικτος. Φαίνεται εκτάδην ο σκελετός. <Η κε

φαλη προς το βάθος. Παρα την αριστεραν χείρα

ύπήρχε σιδηρά στλεγγις λίαν ωξειδωμένη. Φαί

νεται οτι την εκράτει, διότι επι τής λαβής αυτής

σιόζονται εισέτι μικρα οστά εκ των φαλάγγων

τής χειρός. Πλησίον των οστων τής κεφαλής

εντος των χωμάτων εύρέθη μικροτάτη χρυσή

δανάκη (διαμ. 0.006 μ.) με τα σήματα επίσης

του αιγινητικου νομίσματος (ιδε ανωτ. σελ. 46).
<Όλα τα περιστατικά, αί σιαγόνες ακόμη, μαρ

τυρουν οτι Ο νεκρος ητο νέος.

ΤΑΦΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΠΡΟΣ Β.) ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Τάφος 1. -Ήτο τελείως ανοικτος με αρ

κετα χώματα εις το βάθος. Εϋρημα ουδέν, εκτος

του ακροτάτου μέρους σιδ. στλεγγίδος.

Τάφος 2. - Στόμιον κλεισμένον μέχρι του

ημίσεος περίπου με κοινους αργους λίθους. Περι

είχεν αρκετα συμπεπιεσμένα χώματα. Όστα σπο

ραδικά, εϋρημα ουδεν εκτος θραυσμάτων στλεγ

γίδος.

Τάφος 3. - <ο μόνος σκεπασμένος με πλά

κας τρεις, ισομεγέθεις. περίπου. ΤΟ στόμιον ητο

ανοικτόν. Έντος χώματα αρκετα συμπεπιεσμένα

μετα του σκελετου. <Η κεφαλη τής νεκρας (διότι

περι γυναικος επρόκειτο) προ; το στόμιον του

τάφου. .
Εύρήματα: ~Aριστερα τής νεκράς, εις το μέ

σον περίπου του τάφου, 1 χαλκουν κυκλικον δι

σκίον (κάτοπτρον;) με ελαφρως ανυψούμενον

λεπτον πλαίσιον (διάμ. 0.08 μ.). Παρα τον λαι

μον ψήφοι περιδεραίου εκ πηλου με επιχρυσω

μένην δια χρώματος την μίαν πλευράν' 11ΤΟΙ: 2
κυκλικαι (ωσαν φλωρια) με εκτυπον κατενώπιον

επι τής επιχρύσου πλευράς την κεφαλην Άθη

νάς, 2 τοξωταί, λυροειδείς καΙ πολλαί μικραι

λογχοειδείς, κοσμηματικαί. Έπίσης ευρέθη μί

κρα αργυρά δανάκη με εκτυπον χελώνην.

Τάφος 4. - Στόμιον κλεισμένον εως ανω με

αργους λίθους. Εις τΩν πυθμένα του τάφου χώ

ματα συμπαγή εις αρκετον ϋψος. τα (>στά και

11 θέσις του νεκρου διακρίνονται δυσκόλως. Φαί

νεται ομως οτι 11 κεφαλη ητο πλησίον του στο

μίου. Έκει πλησίον εύρέθη δακρυδόχη αρκετα

μεγάλη, ϋψος 0.18 μ., με ερυθρας καΙ λευκας

ταινίας εις την κοιλίαν, τον υ>μον καΙ τον λαι

μόνο Έπίσης ευρέθησαν θραύσματα στλεγγίδος.

Τάφος 5. - Στόμιον κλεισμένον ολόκληρον

με αργους λίθους. Έντος του τάφου πολλα χώ

ματα. Όστα σποραδικά. Εί,ρήματα: μικρα δα

κρυδόχη, ϋψος 0.12 μ., και χαλκουν τετράγωνον

ελασμα πολυ λεπτόν, μήκος εκάστης πλευράς

0.065 μ.

Τάφος 6. - Κάτωθεν του ορύγματος δι' ου

εισήλθομεν εντος του κοιμητηρίου. Πλήρης συμ

παγωνχωμάτων μέχρι τής οροφής. Εϋρημα ουδέν.

Τάφος 7. - Στόμιον κλεισμένον κατα το

ημισυ του ϋψους του με κοινους αργους λίθους.

Άπο του ϋψους του φράγματος του στομίου

μέχρι του πυθμένος του τάφου χώματα συμ

παγή. Εϋρημα ουδέν.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

<Ως συνάγεται εκ τής ανωτέρω περιγραφής

των τάφων, μερικοΙ εξ αυτων (οί 2, 3, 4 και 7
δεξια) ησαν κλεισμένοι με μεγάλας δρθογωνίους

πλάκας, ενφ αλλοι (οί 2, 4, 5 καΙ 7 αριστερα)

εφράσσοντο ολόκληροι Τι κατα το ημισυ με αρ

γους λίθους. Έπίσης τρείς εξ ολων των τάφων

(οί 1, 2 καΙ 3 δεξια) ήσαν εσωθεν επικεχρισμέ

νοι με ασβεστοκονίαμα.

Έκ των 14 τάφων του υπογείου κοιμητη

ρίου μόνον οί 4 καΙ 7 δεξια καΙ ό 3, 'ίσως δε

και οί πενιχροΙ 4 και 5 αριστερά, ησαν πραγ

ματικως αθικτοι. Έπίσης αθικτοι φαίνεται οτι

ησαν καΙ οί 2 καΙ 3 δεξιά, ερευνηθέντες προ

εμου. Οί λοιποΙ φαίνονται κατα καιρους ανοιγ

μένοι και σεσυλημένοι.

Δεν δύναμαι να ε'ίπω εκ τής γενικής ερεύνης

των τάφων οτι εΙχε γίνει καΙ δευτέρα ταφη εν

τος ενος οιουδήποτε εξ αυτων. τουλάχιστον δεν

εφαίνοντο ανάλογα 'ίχνη.

<Ως προς την θέσιν των νεκρων πρέπει να

παρατηρηθΏ οτι εθάπτοντο ολοι με την κεφα

λην προς Ν., οϋτως ωστε εις μεν την νοτίαν

πλευραν του διαδρόμου 0'1 νεκροΙ ησαν τεθαμ

μένοι με την κεφαλην προς το βάθος, εις δε την

βορείαν με την κεφαλην προς το στόμιον.

Τόσον εκ των κτερισμάτων, οσον και εκ του

γενικου συστήματος του κοιμητηρίου καθίστα

ται φανερον οτι τουτο εχει κατασκευασθή και
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χρησιμοποιηθη κατα Τ01'ς ρωμα'ίκους χρόνους η

"'ίσως καί ολίγον προγενέστερον, Ή δε παρουσία

μυκηναϊκών αντικειμένων εντος τών χωμάτων

τιίιν εκ ταΊν ορυγμάτων καταπεσόντων και Ο"υδε

μίαν αμεσον σχέσιν εχόντων προς το κοιμητή

ριον δύναται πάντως να εξηγηθΏ εκ τοϋ γεγο

νότος στι ολόκληρος ή πέριξ περιοχη καταλαμ

βάνεται απο μυκηνα'ίκην, νεκρόπολιν. 'Ήδη προ

ετών, κατα το 1919, _εχουν ανερευνηθη ύπο τοϋ

κ. Ξανθουδίδου αρκετοι λαξευτοι μυκηνα'ίκοί

τάφοι επι της κατασκευαζομένης τότε οδοϋ ανα

τολικώς τοϋ θεάτρου Σα66άκη, δηλ, ολίγα βή

ματα μακραν τοϋ περιγραφομένου κοιμητηρίου

(πρ6λ, Άρχ. Δελτίον, τόμο 6, 1920 - 1 σελ, 164),
τον παρελθόντα Ίούλιον εύρέθη εκεί που πλη

σίον ετερος είς κτιζομένην οίκοδομήν, και κατα

τας ήμέρας ακρι6ώς καθ' ας ανέσκαπτον το κοι

μητήριον ανευρέθησαν δύο ακόμη, περιέχοντες

συνήθη μυκηνα'ίκα κτερίσματα, εντος της ανε

γειρομένης οίκοδομης τοϋ Θ. Μιγιάκη, παρα την

προαναφερθείσαν ανατολικώς τοϋ θεάτρου Σα6

6άκη οδόν.

Παρόμοιον προς το ήμέτερον κοιμητήριον

ανεσκάφη αλλοτε, κατα το 1900 περίπου, ύπο

τοϋ κ. Ξανθουδίδου οπισθεν τών Δικαστηρίων,

τα εύρήματά του δέ, ατινα σώζονται είς το Μου

σείον Χανιών, είναι εντελώς ανάλογα, απαράλ-

λακτα μερικα προς τιι ημετερα (δακρυδόχαι

θραύσματα στλεγγίδων και πηλίνων κοράΊν κτλ.).

Έπίσης τοϋ αύτοϋ τύπου είναι και το νϋν

ετι σωζόμενον ύπόγειον λαξευτον κοιμητήριον

εντος τοϋ κτήματος Μαζαλη (πρώην Καπετα

νάκη) επι τοϋ οπισθεν τ(ί)ν Δικαστηρίων λόφου,

με 13 αύτο τάφους, 12 επι τών μακρών πλευ

ρών και 1 επι της στενης τοϋ βάθους.' (ΤΟ δη

μοσιεύει δι' ολίγων Ο L. Mariani Antichita
Cretesi σελ. 55). Λέγεται δη εντος τών τάφων

τοϋ κοιμητηρίου τούτου εύρέθησαν όμου μυκη

να'ίκα κτερίσματα μετα ρωμα·ίκών. Νομίζω δμως

στι ή εϋρεσις τών μυκηναϊκών τούτων αντικει

μένων - ύπο σρους μάλιστα οχι επαρκώς γνω

στους - δεν είναι ίκανη μόνη να αποδείξη στι

και το κοιμητήριον ανάγεται εΙς τους μυκηνα'ί

κους χρόνους.

Έν Ήρακλεί<ρ τίι 20 Νοεμβρίου 1927,

Ό έπιμελητης Ι' Άρχ. περιφερείας

Σ. ΠλΡλΣκεΥΑIΔΗΣ

(ΤΟ επισυναπτόμ!Ονον σχεδιάγραμμα είναι αντί

γραφον εν τισιν επιδιωρθωμένον του ύπο του

αρχιτέκτονος Κ. Θρ. Ρίζου εκπονηθέντος το οποίον

δυστυχώς μοι εστάλη πολυ αργα και δεν ητο

θ, "λ ' e.')κα ο α ακριυες .
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ΕΠΙ ΓΡΑΦΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κατα το 1928 συνελέγησαν εί!; τα κάτω1l'ι Μουσεία

αί έξή!; έπιγραφαί.

Α'. ΕΚ ΦΑΛΑΝΝΗΣ (Μουσείον Λαρίσης) '.

1. - Τaτάρ, χωρίον ήμίσειαν ωραν εντείιθεν

του Τυρνά60υ καΙ προς ανατολας αυτου, ενθα

κείνται τα ερείπια της αρχαίας Περραι6ικης

πόλεως Φαλ(Ιννης. Έπίκρανον βάσεως αγάλμα

τος λευκου μαρμάρου, μήκ. 0,97, πλάτ. 0,75,
πάχ. 0,30. Έπi. της μακράς πλευράς του πιίχους

κείται εμμετρον ελεγείον δι' ώραίων γραμμά

των κανονικώς εγκεχαραγμένων (είκ. 1) (ϋΨΩς

γραμ. 0,015) εχον ώδε:

τουρκικον τουτο τέμενος κατείχε την θέσιν αρ

χαίου έλληνικου ναου και δη του εν αλλαις έπι

γραφαίς εκ Φαλάννης αναφερομένου ναου της

Πολιάδος Άθηνάς βε6αιουται εκ τών πολυαρίθ

μων αρχιτεκτονικών μελών εκ λευκου μαρμάρου,

ητοι βάσεων αγαλμάτων, κιόνων μονολίθων, &ν

τινες πρασίνου ατρακηνου λίθου, κιονοκράνων,

βάσεων κιόνων, λίθων πολλών ορθογωνίων και

τριών έτέρών επιγραφών, ας κατωτέρω παρατί

θεμεν, κειμένων εισέτι, πλην τών ενεπιγράφων

λίθων, ους κατ' Όκτώ6ριον εφέτος εκομίσαμεν

εις το μουσείον Λαρίσης, εν τοίς ερειπίοις του

κατα το 1926 κατεδαφισθέντος ύπο τών χωρι

κών παλαιοτάτου και 'ιστορικου τουρκικου τε

μένους.

<Η εμμετρος αϋτη ελεγειακη επιγραφη ενέχει

ΕΙκ. 1. ΈΠΙΥeαφη Μουσείου Λαeίσης.

Τούςδε δρκους άγίους όμόσας πάς εϊλετο δημος

πατρίδος qίκείας πιστοτάτους φύλακας

οΥ τον ελευθερόπαιδαπόλει στέφανομπαραδόντες

Τριτογενεί Κούρηι στησαν αγαλμα τόδε.
•Αφθονήτου το ελεγείον.

eσ λίθος εύρέθη εν τη θέσει "'χαλασμένο

τζιαμΙ .. εντος του χωρίου, ενθα εκειτο περίλαμ

προν αρχαιότατον τουρκικον τέμενος, ίδρυθεν

{,πο του Τούρκου κατακτητου της Θεσσαλίας

Τουραχαν πασσ!α επι τών ερειπίων αρχαίου

έλληνικου ναου, ενθα είχε την εδραν αύτου ό

Τουραχαν πασσ!άς (πρ6λ. Ν. ΓεωΡΥιάδου, <Η

Θεσσαλία, Άθηναι 1880, σελ. 254). <Ότι δε το

ι Αί υπ' αριθ. 1 - 3 ~πιγραφαι Φαλάννης υπεδείχΟη

σαν εις τον κ. Χ. Καρούζον υπο τού δημοδιδασκάλου

Τ?τι'ι!.' κ. Χ. Παπαδημητρίου. Ό δέ κ. Καρούζος ευχα
ριστιος μοι παρεχά>ρησε την δημοσίευσιν αυτών, 10 έκ-

φριίζω δημοσίg τάς ευχαριστίας μου. -

μεγάλην σπουδαιότητα' πρώτον μεν δίδει ημίν

νύξιν περί τινος σπουδαιοτάτου γεγονότος συμ

6άντος εν Φαλάννη ενεκα του όποίου ό δημος

Φαλανναίων δμόσας δρκους άΥίους (= ίερους)

εξελέξατο ως πιστοτάτους φύλακας της οικείας

πατρίδοςδεύτερον δε μαρτυρείδτι οί δρκοιούτοι

θα ησαν αναγεγραμμένοι είς στήλην τινα εστη

μένην εκεί που, ούτως ωστε να ηναι εμφανής,

δι' δ καΙ εν αρχη του ελεγείου δείκνυνται: "'τούςδε

όρκους άγίους... οι δε εκλεγέντες φύλακες προς

τήρησιν τών δρκων παρέδοσαν τη πόλει των

Φαλανναίων «τόν έλεv{J.ερόπαιδα στέφανον»,

καΙ εστησαν εις ανάμνησιν του γεγονότος αγαλ

μα τη ΤΤΡΙΤΟΥενεί Κούρηι = τη Tριτoγενεί~

Άθην~' καΙ τρίτον διότι δίδεται ήμίν καΙ το

ονομα του πο ιητου: « 'Ά.φ{J.ονήτοv το έλεΥείον».

Πιθανώτερον δμως οί δρκοι να ανεγράφοντο

επι της βάσεως του αγάλματος της Άθηνάς.

ΚαΙ ηδη εξετάσωμεν τί εννοεί ό ποιητης

7
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έλευ{}ερόπαιδα στέφανον; <Η πρώτη ερχο

μένη σκέψις είναι δτι στέφανος εννοειται εν

ταύθα μεταφορικως το τειχος της πόλεως. Είναι

γνωστη η μεταφορικη σημασία της λέξεως στέ

φανος=τειχος, περί60λος τειχών ακροπόλεως η

πόλεως. Και νϋν συχνη χρησις γίνεται της φρά

σεως: «περιστέφεται δ λόφος ύπο τειχών

έλληνικών η προϊστορικών» κλπ., ητοι υπο

περιβόλου τειχών. Έν τφ <Ομηρικφ δε έπι

reάμματι 13 φέρεται δ στίχος:

«παΤl!ος μεν στέφανος παίδες, τείχος δε πόληος•.

Έλευ1J.ερόπαις λοιπον στέφανος εννοητέος

«τείχος έλευf}εeοvν τους παίδας της πό

λεως» =τους πολίτας, απλώς δηλα δη εξασφα

λίζον την των πολιτων ελευθερίαν. Βεοαίως οι

Φαλανναίοι δεν εκτισαν απλως (ως τειχοποιοί

τινες) τειχος νέον, αλλ' εν ίκησαν, απέκρουσάν

τινα πολέμιον η στάσιν τινα μεταξυ των πολι

των και οίίτω κατωχύρωσαν τρόπον τινα την

ελευθερίαν της πόλεως, ως δια τειχων, δι' έλευ

1J.εeόπαιδος στεφάνου 1.

Οί εκλεγέντες ουτοι φύλακες ύπο του δήμου

προς τήρησιν των δρκων θα ησαν ανδρες εκλε

χθέντες ύπο τού δήμου, ών τα ονόματα θα ησαν

ομοίως εγγυς αναγεγραμμένα.

"Αλλο γνωστονηδη ψήφισματων Φαλανναίων

επι στήλης λευκού μαρμάρου αναγραμμένον,

εντετειχισμένης επι της δυτικης πλευρας του

κωδωνοστασίου τού εν Τυρνάοφ ναού του <Αγ.

'Ιωάννου τού Προδρόμου βοηθεί ημας να ανεύ

ρωμεν πιθανως το ίστορικον γεγονός, δπερ εδω

κεν αφορμην εις τας αναφερομένας ύπο της

επιγραφης πράξεις. ΤΟ ψήφισμα τουτο πρωτος

εδηΙλοσίευσεν ό Δανος αρχαιολόγος Ussing (Ιη

ScγiptionesGraecae ineditae, Havniae 1847,
σελ. 29 - 31, αρ. 18) ατελέστατα. ΤελειότεΡΩν δε

έξέδωκεν αύτο ό Γάλλος Heuzey (Le Mont
OIYl11pe et l'Ac.arnanie σελ. 485, αριθ. 48)
και ετι τελειότερον δ /(ern (Inscrip. Graecae,
ΙΧ,2 Να 1230) και προ του Kern δ LolJing
(Atlten. MitteiJ. VII, 1882, 346) 2.

Δια του ψηφίσματος τούτου γίνεται φανερον

δτι συνέδη ποτε στάσις τών πολιτών εν Φα

λάννιι εσωτερικη (στίχ. 1 - 2: "και την έ{ν]

σ[τα]l[σ]αν δ[ιαφ]ορα.ν και ταeαχηv έν

τοϊ[ς]1 [π]ολίταις διαλϋσαι». Φαίνεται δε δτι

ι Χάριτας οφείλω τψ κ. Ν. Παπαδάκι, καθηγητΏ

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δια τας δοθείσας μοι

πολυείμους συμοουλας επι της ελεγειακης επιγραφής.

2 τουτο ε'ίδομεν καί 11μεϊς τψ 1897 ως εφεδρος στρα

τιώrης. Πρέπει "μως ν' άποτοιχισθΏ εκ του κωδωνο

στασίου, 'ίνα μη καταστραφΏ τελείως ύπο τών βροχών.

τι στάσις αυτη προηλθεν καΙ αλλως, μάλιστα δε

έ'νεκα χρεών των πολιτων (στίχος 5 καΙ έξης

μέχρι 10: ..έπΙ δε το καif' [εκ]aσ[τον] -ιώ['ΙΙ'

σ]υμβολαίων καΙ[τ]ελ[1J. .. , . εΙς π]έραι;

άγαγεϊν Ι [κ]ατα. [μη1J.εν της μ]ε'll' έκάστου

τών Ι [ό]φειλό[νΤα/'11 χρείας] καταλειφifεις»

κτλ.). την στάσιν δε και ταραχην ταύτΗV τα)ν

πολιτών διέλυσεν, ως φαίνεται εκ των στίχων

18 - 19 Γλαυκος ό Άπολλωνίου, [Γυρτ ;]ώνιος,

ως συμπληρουμεν το εθνικόν, διότι f] Γυρτων

πλησιέστατα εκειτο της Φαλάννης. Έπεμδάς,

φαίνεται, ό Γλαυκος Άπολλων ίου μεταξυ των

πολιτων, ως αλλος Σόλων μεταξυ των Άθη

ναίων 1, ως εκ της επιρροης, 11ν είχε προς αύ

τους και της ύπολ11ψεως, ην εχαιρε παρ' αυτοίς,

'<άξίl[ω]ι; του τ[ηνικ]αϋ[τ]α ύπεeδίκοv oΠii

σαν πeοl1J.υμίαν [ένδεΙξας] διέλυσε πάντας Ι

άνεγκλήτως [και σ]τάσιν ανελων είς Ι δμό

νοια[ν κα]τή[γαΥ]εν».

Ή κατάπαυσις της στάσεως ταύτης των πο

λιτιi:ιν Φαλανναίων πιστεύομεν, στι εδωκεν άφορ

μην να γίνωσιν αί ύπο τού ελεγείου ημων ύπο

νοούμεναι πράξεις.

<Ως προς δε την χρονολόγησιν τού ελεγείου

δύναται να συμδάλn, νομίζομεν, κατά τι δ γρα

φικος χαρακτηρ αύτού. ΤΟ μέγεθος των γραμ

μάτων δεν ύπερυαίνει τα 0,013' είναι δε συμμε

τρικά, αδαθη και κανονικώτατα εγκεχαραγμένα

επι τού λίθου. τα γράμματα είναι: Α, ΓΊ, Σ:,

Ο. Θ, Μ, μετα μικρων σχεδΟν άφανων ακρε

μόνων εν τοις ακροις. το Φ δμως εξέχει πως

τών λοιπων γραμμάτων εν ταϊς λέξεσι στέφα

νομ και ~φifονήτου. τα Α, Δ, Λ κατα την

κορυφην εχουσι μικραν κάθετον γραμμην προ

εκδεδλη μένην, σχεδΟν αφανή.

Τον αύτον επιγραφικον χαρακτηρα εχει και

το ανωτέρω παρατεθεν ψήφισμα των Φαλαν

ναίων, ως εδημοσιεύθη εν IG, IX~, 1230' και

εκεί, ως ενταύθα, το πί είναι ανισοσκελες 1" το

σίγμα με ανοικτα τα. σκέλη Σ: κλπ. και ενιαχού

τα Θ, Ο και Ω είναι μικρότερα των λοιπων

γραμμάτων. Κατα ταύτα δυνάμεθα να χρονολο

γήσωμεν καΙ το ημέτερον ελεγείον εις το πρώτον

ημισυ τού Γ' π. Χ. αιώνος καΙ τα επιτύμδια

επιγράμματα επι των εγχρώμων στηλων της

Δημητριάδος εν τφ Μουσείψ Βόλου, αναγόμενα

εις το δεύτερον η μισυ του Γ' π. Χ. αιώνος, JJV

μάλισtα εν είναι χρονολογημένον τφ 217 π. Χ.

της ύπ' αριθ. 10 στήλης τού Άντιγένους Σωτί

μου, εχουσι το αύτο περίπου σχημα γραμμάτων.

<Ως προς δε τον ποιητην τού ελεγείου :Αφ-&ό

νητον παρατηρούμεν δτι ουτος το πρωτον 1\δη

ι Άριοτοτέλ. Πολιτεία, V, 20 και έξής.
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γίγνεται γνωστός. Είναι δε και το ελεγείον το

τέταρτον τών Θεσσαλικών επιγραφών ύπογε

γραμμένων ύπο τοϋ ποιητοϋ. Φαίνεται δε Θεσ

σαλος την πατρίδα ό ποιητής, διότι το ονομα

Άφf}όνητος συχνάκις αναφέρεται εν ταίς θεσ

σαλικαίς επιγραφαίς ώς 'Λφf}όνητος, Άη9-ό-

επίκρανον είναι ολίγον αποκεκρουμένον κατα

την αρ ιστεραν γωνίαν (εΙκ. 2).

ΤΟ Κοινον Θεσσαλών Κό'ίντον Άκ[ού]τιον

Φλάκκον, Άνθύπατον, τον εατοϋ πάτρω

να και ευεργέτην.

ΕΙκ. 2. ΈΠΙΥeαφη Μουσείου Ααeίσης.

νειι;ος (διαλεκτικώς)1, και ~Ψ'θόνειτoς, "Αψθο

νείτα, Άφf}ονειτεία και Άτ{J.ονειτεία (IG,
(Χ', 15, 107, 143, 146, 154, 206, 398, 405,
406, 472, 517, 520, 553, 577, 581, 1249 και

1281). οι δε μέχρι τοϋδε γνωστοι ποιηται

ελεγείων είναι <Ηρακλείδης Τραλλιανός (IG,

Στίχ. 2. ΕΑΤΟΥ = εα(υ)τοϋ. Οϋτως εν τφ

λίθω φέρεται. 'Επίσης επι επικράνου βάσεως

ανδ(,Ηάντος εκ Δημητριάδος, αποκειμένου εν τii')

Μουσείι:ρ Βόλου φέρεται ΕΑΤΩΝ, ΕΑίΟΥΣ

αντι έα(υ)των, έα(υ)τούς. ουτω: «Δημητριείς

Γάϊον Καί[λιον} ratov υΙόν Ροϋφον πρε-

ΕΙκ. 3. ΈΠΙΥeαφη Μουσείου Ααeίσης.

ΙΧ2 637), Άρτεμίδωρος (639) και Εϋπορος

Ζωπύρου (614).
2. - Λύτόf}ι. Έπίκρανον βάσεως τετράγω

νον λευκοϋ λίθου ληγον κάτωθι εις πλαίσιον

(μήκ. 0,90, πλάτ. 0,93, πάχ. 0,20, ϋψ. γρ. 0,03).
Κατα μηκος της πλαγίας πλευράς επιγραφή: Το

ι Ό Heuzey (Mission dans 1a Macedoine, appen
dice 41!-}, πίναξ χχν, }'aris, 1876) επλανήθη εν τΌ

επιγραφΌ: 0ΕΟΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙΣ ΔΑΝΑΑ Τ00ΝΕΙΤΕΙΑ

ύπολα6ών την λέξιν ώς Ί{}ωνειτία.

σβευ/την κλπ. • τόν ΕΑΤΩΝ εfιεργέτην

άρετης ένεκεν της εΙς ΕΑΤΟΥΣ".

3. - ΛVτό{J.ι. Έπίκρανον βάσεως μικράς λευ~

κοϋ λίθου τετράγωνον, ληγον κάτωθι εις πλαί

σιον (μήκους 0,65, πλάτους 0,61, πάχους. 0,10,
ϋψ. γρ. 0,06). Έπι της στενης πλευράς επιγραφη

(εΙκ. 3):

Μάρ(κος) Αυρ(ήλιος) Άλέξανδρος

ό Ί.ερεύς.
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4. - ΑύtόD-ι. Στήλη αποκεκρουμένη ανω και

κάτω λευκού λίθου (ϋψ. 0,90χπλάτ. 0,40χπάχ.

0,14, ϋψ. γρ. 0,02):

;1ΙΙ1MNιΙΙΙl#iι ΚΙΟΥΝΘΕΡΣΑΝΔΡΕΙΟΣ

III/ΜιfΜihffιιffi).ϊ$ι Δ ΙΑΦΕΡΑΙΑΟΝΕΘΕΙ

. . . . κίουν Θερσάνδρειος

[Άρτέμιδι Ένο]δίςι Φεραία ('η'έθει

κε.

Ένοδία πρβλ. IG, ΙΧ2, 421, 576, 575, 358,
1286, 577, 578.

ΒΌ ΓΟΝ ΝΩΝ (Μουσείον Λαρίσης).

'Εν τφ χωρίφ Δερελl τού πρφην δήμου Γόν

νων ανευρέθησαν τφ 1927 τέσσαρες ενεπίγρα

φοι στηλαι επιτύμβιοι, αϊrινες εκομίσθησαν εφέ

τος εΙς το Μουσειον Λαρίσης. Τούτων ή μία

εχει εντελώς εξίτηλον επιγραφην μ11 δυναμένην

ν' αναγνωσθη' αι δε λοιπαι τρεις εχουσιν <ί)δε:

5. - Στήλη επιτύμβιος λευκού μαρμάρου απο

κεκρουμένη ανω λοξώς προς τα δεξια (ϋψ. 0.60,
πλάτ. 0,40, πάχ. 0,14, ϋψ. γραμ. 0,02). Έν τφ

μέσφ κείται <Ερμης εγχάρακτος εκατέρωθεν δε

αύτού επιγραφή:

- - -- - - ΚΑIΑζΦΑ -
. ΝΚΑΙΑΥΤΩΙΚΑΙΧΡΗ -
. ΙΝΚΑΙΓΊΟΛΕΜΟΥΚΑΙ-
ΡΗΝΗζΤΑΓΕΥΟΝΤΩΝ

5 ΥΒΕIΑΜΕΝΩΝΟζ

Ι Λ Ι ΓΊ'ΓΊ Ο Υ Α Ν Α Ξ Α Ν Δ Ρ

ΑΤΡΟΚΛΕΑΑlζΧΙΝΟ 
ΥΘΟΙΟΥΓΊΙΝΔΑΡΟΥ

και ασφά[λει-

[α]ν και αύτώι και ϊ.ρή[μα-]

[σ] ιν και πολέμου και [εΙ

ρήl'ης. Ταγευόντων

5 [Κ ;]υβεία Μένωνο;,

[Φ]ιλίππου Άναξάνδρ[ου],

[Π]ατροκλέα ΑΙσχίνο[υ],

[Π]υθοίου Πινδάρου.

9. - Στήλη μετ' αετώματος και γείσου, λευ'

κού μαρμάρου αποκεκρουμένη κατα την άριστε'

ραν γωνίαν τού αεtώματος (ϋψος 0,52 χ πλάτ

0,42χπάχ. 0,95, ϋψ. γρ. Ο,02): υπο το γεισον:

?υΝ ΘΜΗΝlζ ['1\ ;]θμηνις

ζΩΤΗΡΙΔΟΥ Σωτηρίδου.

Έν αρχη τού 10" στίχου εν γράμμα λείπει εξ

αποκρούσεως. 'Όνομα -Οομηνις 11 ΓΑ ;]ΟομψΙς

δεν εΙναι γνωστον εκ θεσσαλικών επιγραφών.

ΓΌ ΦΕΡΩΝ (Μουσείον Άλμυρού).

7. - Στήλη μετ' ανθεμίου, κυανοφαίου μαρ

μάρου, αποκεκρουμένη κατα το ανθέμιον' αρι

στερα και κάτω λοξώς προς αριστερά:

8. - Στήλη λευκού μαρμάρου αποκεκρουμένη

απο τού μέσου και ανω (ϋψ. 0,28, σφζόμ. πλάτ.

0,35, πάχ. 0,07, γραμ. ϋψ. 0,022). Σφζεται το

κάτω μέρος ψηφίσματος προξενικού.

ΔΌ ΕΥγΔριογ (Μουσείον'Αλμ1.lροϋ).

Δeίσκολι, 3 ωρας προς βορράν τών Φαρσά

λων, επι τών προπόδων βουνού, ενθα ερείπια

αρχαίας πόλεως ελληνικης και προ·ίστορικού

συνοικισμού του νεολιθικού και χαλκού αΙώνος

(πρβλ. Δελτίον Φιλαρχ. <Εταιρ. «'Όθρυος» τευχ.

ι', 191 Ι, σελ. 46-49 και σελ. 50-52 μετ'εΙκό

νος αναγλύφου ενεπιγράφου και επιγρ. σελ. 65,
αριθ. 2, 3 και 4, ενθα το πρώτον περιγράφον

ται τα μνημεια εν γένει ταύτα εν Δρίσκολι).

10. - Στήλη επιτύμβιος λευκού μαρμάρου

τών Ψωμα·ίκών χρόνων, αποκεκρουμένη ανω.

Φαίνεται δτι εΙχεν ανάγλυφον εν προτομii γυ

ναικός, δπερ λείπει ιΊδη εξ αποκρούσεως. Ένιος

δε τού εγκοίλου τετραγώνου εσώθη ή επιγραφη

(ίιψ. 1,1Οχπλάτ, 0,45Χπάχ. 0,12, ϋψ. 0,03):

!
ΑΡτεΜIΔWΡΟC Ι Άρτεμίδωρος

ΙΔIΑt-JCΥΝΒΙΟΝΜΝΕ:11 Ιδίανσύνβιονμνεί-

IACXAPI Ν ας χάριν

[Έ]παίνετος

, Αντιγένου[c]

Ν[ ι] κοκρ [άτης]

«Ερμης) -- ΧΘΟΝΙΩΙ

- ΧθονίωL

iίμΠAINETOΣ

ΑΝΤΙΓΕΝΟΥϊ!1

ErMHi
<Ερμηι

6. - Στήλη επιτύμβιος εγχωρίου σχιστολίθου

μετ' ελαφρώς προέχοντος γείσου ανω, τεθραυ

σμένη δε λοξώς πρός ταριστερα κάτω (ϋψος

0,85 χ πλάτ. 0,25 - 0,27 Χ πάχ. 0,07).
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'Όψις ΒΌ

στηι π(η ω)θηου υl- - -- Άρισ-]

Πόλις Ξυν[νιαίων - - - - - - -]
~o~άχoυ ε -: - - - - - - - - - 
ενατου σεγ(η σεπ)- - - - - - - 
Γλαύκου τ [ού - - - - - - - - α-]

πελευθερωlθείς; - - - - - - - -
λύτρα.

ΛΥΤΡΑ

'Όψις ΑΌ

-- - 0- - - ηα απελευθερ[ωθεισ -- - ευ - -
απο Ζωσίμου εδωκε το γινόμενον

αύτοίςΤOΙ,επειε~Άριστ~Νικάρχ?υστα~τηραςιε')
.... στηλην. Ετους εκτου και δεκα-

του αύτοκράτορος Νέρβα Τρα'ίανού

Καίσαρος Σεβαστού, στρατηγού Άλεξάν-

δρου, μηνος Έρμαίου τέσ-

σαρες και δεκάτη.

'Όψις ΒΌ

ι ΠρΟλ. IG, ΙΧ' i:ί46, ,'. «- - τού πρω

στάτου ταγού Ιάναγραφίl τα/ν] δόντων

αύτψ τους εί [στατήρας κατα τ]όν γρα

φέντα νόμον αu[τοκράjτορος Νέροα Τραϊ

α\'ού»,

t ΣΤΗΙΩΘΗΟΥΥ

ΠΟΛΙΣΞΥΝ-e ΤΟΜΑΧΟΥΕ
ο ΕΝΑΤΟΥΣΕΓ

~ ΓΛΑΥΚΟΥΤ
.~ ΗΛΕΥΘΕΡWC

Έν τη προκειμένη επιγραφη αναγράφονται

πράξεις απελευθερωτικαί.

cH επιγραφη ανάγεται εις τους χρόνους τού

αύτοκράτορος Νέρβα Τρα'ίανοϋ (131/32 μ. Χ.) 1

επι στρατηγού Θεσσαλών 'Αλεξάνδρου, ου το

ονομα δεν εύρίσκομεν εις τον Κατάλογον τού

Κοινού τών Θεσσαλών παρα Kroog' (J)e foe
deris Tllessalorunl praetoril)us, HaIis SaxoI
num 1908, ρ. 59-61). Μόνον δε εν νομίσμασ

τού Κοινού τών Θεσσαλών απαντ(i ονομα στρα

τηγού 'Αλεξάν{δρο.) (Percy (}ardner, Catal.
~ί ~~eek,Coins, Tllessaly', 54, 55. - Kroog,
ενθ ανωτερω. 63).

Έπίσης εν τη επιγραφη απαντ(i

δ μην Έρμαίος.οα μην οδτος απαντ(i

εις πλείστα Θεσσαλικα μηνολόγια'

αλλ' ενταύθα ανήκει εις το μηνολό

γιοντης Μελιτείας (fj Μελι ταίας), δπερ

'Όψις Α' 0,68.

Ο ΗΑΑΠΙΞΞΛΕΥΘΕΡ.. ΕΥ .
ΑΤΤΟΖWCIΜΟΥΕΔWΚΕΤΟΓlΝΟΜΕΝΟΝ

ΑYTOICTOIETT€I€IAPICTWN ΙΚΑΡΧΟΥΣΤΑ

ΙCΑΙ'ΙCΤΗΛΗΝΕΤΟΥC€ΚΤΟΥΚΑΙΔΕΚΑΤΟΥ

ΤΟΥΑ'/ΤΟΚΡΑTOPOCNEPBAΤΡΑΙΑΝΟΥ
KAI=APOCCEBACTOYCTPAΤΗΓΟΥΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΥMHNOCEPMAIOYTEC
CΑΡΕCΚΑΙΔΕΚΑΤΗ

t
9
ο

t
t

-t-.:)

ο

t

Ε'. ΛΑΖΑΡΜΠΟΥΓΑΣ (Μουσειον Άλμυρού).

Έκ Λαζαρμπούγας, της πεδιάδος τών Φαρ

σάλων, δεξια τού Ένιπέως, ενθα είναι και στά

σις σιδηροδρομικη είναι γνωσται αλλαι επιγρα

φαι (πρβλ. Δελτίον Φιλαρχ. <Εταιρ. «:'Όθρυος»,

τεϋχ. Ζ', 191], σελ, 39-40, αρ. 2. IG, ΙΧ2 404).
11. - Πλαξ μεγάλη λευκοϋ μαρμάρου, απο

κεκρουμένη ανω λοξώc κατα την αριστεραν γω

νίαν και δεξιά' κάτω ή διασωθείσα πλευρα τού

πάχους είναι κανονικη (ϋψ. 0,50χ πλάτ. 0.65 χ
πάχrις 0,21, ϋψος γραμ. ποικίλλον: το πρώτον

ανω γράμμα ϋψος 0,19, το δεύτερον 0,13, το

τρίτον 0,11, το τέταρτον 0,09. Στίχος 2;;ς κάτω

το :τρώων γράμμα ϋψος 0,13, το δεύτερον ϋψ.

0,10, το τρίτον ϋψ. 0,11 και το τέταρτονϋψ. 0,11) :
Λαηνικη επιγραφη 1Ίς σώζονται εκ δύο στί-

χων αί λέξεις Α es S
Aes

Προ τού Α τού δευτέρου στίχου σύμπλεγμα

αποτελούμενον εκ μεγάλου Α εχοντος γραμμην

φερομένην εκ τών κάτω πλαγίως απο τού μέ

σου της δεξιάς κεραίας τούτου.

F'. ΞΥΝΙΑΣ (Μουσειον Άλμυρού).

12. - Κορομηλ:!α χωρίον κείμενον παρα τας

οχθας της λίμνης Ξυνιάδος, της επαρχίας Δομο

κού και παρα τα ερείπια της αρχαίας Φθιωτι

κης πόλεως Ξυνίας.

Έπίκρανον παραστάδος λίθου πωρώδους σκλη

ρού ύποκιτρίνου άπλού. Εύρέθη εν ερειπίοις

αρχαίου <Ελληνικού ναού μετ' ανασκαφην ιδιω

τικην προ:; εϋρεσιν εικόνος ύπό τινος Ιδιώτου.

Είναι λίθος ορθογώνιος αποκεκρουμένος ολίγον

οπισθεν και είναι λοξότμητος κάτωθι κατά τε

την μακραν πλευραν τού μήκους και την στε

νην τού πάχους και φέρει επιγραφας απελευθε

ρωτικας επι αμφοτέρων τών προσόψεων τού

των (μηκος 0,68 χ ϋψος 0,30χ πάχ. 0,~8, γραμ.

ϋψος 0,02 - 0,035). Γραφη τών τελευταίων Ρω

μα'ίκών χρόνων ακανόνιστος και ανώμαλος, βε

βιασμένη δέ.
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Ν. Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

'Εν Βόλφ τΌ 22 Νοεμ6ρίου ]928.

αρχαίας πόλεως Μη{}ώνης της Μαγνησίας η

δε πόλις κατελάμοανε την εκτασιν μεταξυ τών

'Άνω κα~ Κάτω Λεχωνίων. την πόλιν ταύτην

πρώτος προσδιώρισε, καί περ αμφιΟάλλων ο

MezH~res (Memoire sur le Pelion ct l'Ossa,
Pal·is 1853, σ. 39). Μνημονεύεωι παρ' <Ομtιρφ

εν τφ Καταλόγφ τών νεών ("1λ. Β. 116), επίσης

ύπο Πλινίου (IV, 16) και τού Σκύλακος (σ. 25).
Άλλ'αλλοι συγγραφείς νεώτεροι θέτουσιν εν

Λεχωνίοις την Νήλειαν (Ν. ΓεωeΥιάδης, Θεσ

σαλία, εκδ. ο' 118, και αλλοι ως ο Wace καΙ

Ο Άροανιτόπουλοc,ϊνα συμοιοάσωσι το χωρίον

τού Στράοωνος οτι η Δημητριας εκειτο μεταξυ

Νηλείας και Παγασών, οτε ακόμη ενομίζετο ως

θέσις της Δημητριάδος Ο λόφος Γορίτσα ανα

τολικώς τού Βόλου. <ο Stiι.hlίn ομως (Das
Hellenisclle Tllessalien HJ:'!4, σ. 53, 3) παρα

δέχεται την θέσιν της Μηθώνηςεπι του λόφου

Νεοεστίκι εν Λεχωνίοιc. Τεμάχιον δε στήλης

περιεχούσης Ψιίφισμα αποκεκρουμένον δεξια και

αριστερα ευρεθεν εν τη μονη <Αγί.ου Λαυρεν-

τίου ύπο Ιωσιμα Έσφιγμενίτου και δημοσιευ

θεν ύφ' ημών εν ΝεολόΥου Κωνσταντινου

πόλ3ως •Εβδ. Έπι{}εωρήσει (τόμ. Α' 1892,
σελ. 876. - IG, ΙΧ2 1 Ι Ι2) εν στίχφ 3 αναφέ

ρεται το ονομα της πόλεως Μεθώνης, είς ην

ανήκει το ψήφισμα.

Άπαν(~ δε το ονομα παρα ΤΩίς συγγραφεύσι:

ΜηlJoώνη «Ομ. Ίλ. Β 716. Στράβ. Θ', 43.6),
Με{}ώνη (Σκύλ. 65), Μυ{}ώνη Mot110ne Solln.
VIII, 7) καΙ Με{}ώνη (Στέφ. Βυζ. εν λ) κλπ.

13. - Στήλη μετ' αετώματος λευκού μαρμά·

ρου και ακρωτηρίου και ελαφρώς προέχοντος

γείσου εντελήι;. εύρεθείσα εν Κάτω Λεχωνίοις

ύπο τού δημοδιδασκάλου κ. Μαυράκη και μετε

νεχθείσα εις το Μουσείον Βόλου.

πρώτοι εδημοσιεύσαμεν εξ επιγραφης απελευ

θερωτικης, αποκειμένης εν τφ Μουσείφ <Αλμυ_

ρού (Δελτίον Φιλαρχ. <Εταιρίας • ΥΟθρυοι;»
τεύχος Γ', 1900, σελ. 17 και έξ.-ΙG, ΙΧ 2, 206)
και εξ αλλης επιγραφης δημοσιευθείσης ύπο τών

κ. κ. Jaι'M και Laurent (Bulletin de Corresp.
Hell. XXVI, 1904, 345, αριθ. 53 ρl. VI).
Έν δε τη Β' οψει της επιγραφης, απελευθε

ρωτικης επίσης, δυστυχώς λείπει το προς τα δε

ξια μέρος πάντως μικρον τμημα. Έν τφ πρώτφ

στίχφ εχομεν το ονομα της πόλεως: ΠΟΛΙΣ

ΞΥΝ[ΙΑΙΩΝ], εξ ου βεοαιούται πλέον η θέσις

της Φθιωτικης πόλεως Ξυνίας. Κατα τον Λί

οιον (ΧΧΧΙΙΙ, 3, 8) η πόλις αϋτη, καλουμένη

και Ξυνίαι εκειτο επικαίρως εις τα μεθόρια

μεταξυ Θεσσαλών και Αινιάνων. Κατα δε τους

Μακεδονικους καιΡωμα'ίκους πολέμους επι Φι

λίππου του Ε' αι Ξυνίαι αναφέρονται ύπο νού

Λιοίου (ΧΧΧΙΙ. 13 και έξ.) «Xyniai sitl1ile
nletu a cultoribus desertae sunt». - .ΧΥ

niae desertae diripiuntur». 1'φ 193 ετει π. Χ.

αι Ξυνίαι εγκαταλειφθείσαιύπο τών κατοίκων

ελεηλατήθησαν ύπο τών Αιτωλών' το δε επόμε

νον ετος αφίκετο εις α'υτην Ο Φλαμίνιος μετα

τριήμερον οδοιπορίαν απο της <Ηρακλείας (Λίο.

ΧΧΧΙΙΙ 3).
Έκ τών Ξυνιών αλλαι επιγραφαι δεν είναι

γνωσται ουτε νομίσματα (πρΟλ. Stiihlίn, Das·
Hellen. Thessal. 1924, σελ. 160, 5 και 166, 7).

Β' στίχο 7. ΛΥΤΡΑ Περι της λέξεως lvrea
εν ταίς απολευΟερωτικαίς επιγραφαίς πρΟλ.

Rensch, De nlanutnissionUΙl1 titulis apud
ThessaJos, Halle 1908, σελ. 95 - 96. Έν lns.
Qr. ΙΧ2 102 επιγραφην Κωφών «Αλμυρού)

φέρεται: «μηνος KoveaAlov Εύβίοτος Σαμί

χου / [άπ]ελεv{}έeωσε rd" Ιδίαν {{}ee]ntd" /
Εύβιότου λαβων nae' αύτας lvrea td έκ του

νόμου / στατηeας δεκαπέν,.. ΠρΟλ. προσέτι επι

γραφην Άζώρου (IG, ΙΧ2 129β): «δoiίσαν rd
Avrea διd τ;ήν vno τουτων άπελεv{}έeωσιν,..

ΖΌ ΜΕΘΩΝΗΣ Η ΜΗΘΩΝΗΣ (Μουσείον Βόλου).

Μεταξυ τών Κάτω και 'Άνω Λεχωνίων κεί

ται Ο λόφος Νεοεστίκι, ενθα η ακρόπολις της

ΗΓΗΣΑΓΟΡΑ

ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ

<Ηγησαγόρα

Ευκρατίδου.
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Ύπέρ ποτε και αλλοτε πλουσία εις απόδοσιν

αρχαίων υπηρξεν 1'1 Άττικη γη κατα το ετος

τοϋτο. Πλείστα σποραδικα ευρήματα εις διά

φορα μέρη των 'Αθηνων και της Άττικης περι

συνελέγησαν υπ' εμοϋ.

Οικοδομαι μεγάλαι εγειρόμεναι εν τψ κέν

τρcρ της Νέας Πόλεως, ώς {'Ι τοϋ μεγάρου των

τέως Βασιλικων Στάβλων, εκσκαφαι γιγάντιαι

προς εκτέλεσιν εργων μεγάλων επιχειρήσεων,

ώς είναι η εκσκαφη της οδού 'Αθηνάς και της

πλατείας ·Ομονοίας προς κατασκευην της υπο

γείας σιδηροδρομικης σήραγγος και η εγερσις

πλείστων μικροτέρων οικοδομων εις τα διάφορα

σημεία της πόλεως συνετέλεσαν εις το να φέ

ρουν εις φως παντοία της αρχαίας Τέχνης λεί

ψανα, σπουδαίως πλουτίσαντα τας αρχαιολογι

κας Συλλογας και τα Μουσεία της πόλεως και

προαγαγόντα τας εις το αρχαίο ν αστυ αναφερο

μένας γνώσεις ημων. Έκτος δ' σμως τούτων

και πλείστα ι μικραι ανασκαφικαι ερευναι γενό

μεναι υπ' εμού εις διάφορα (ίημεία των Άθη

νων και των περιχώρων συνετέλεσαν εις την

πλουσίαν αρχαιολογικην συγκομιδήν.

Τούτων τα πλείστα κατετέθησαν εΙς την Άρ

χαιολογικην Συλλογην τού Θησείου, οπου εκα

στον απέκτησε τον αριθμόν του και σπου πάς

τις δύναται εύχερως να προβη εις πληρεστέραν

μελέτη ν αύτων, σταν θελήση.

τα αρχαία ταύτα, ώς καΙ. αλλα εν τη Συλ

λογη τού Θησείου προϋπάρχοντα αλλ' αδημο

σίευτα, δημοσιεύομεν σήμερον. με τους αριθ

μους τους οποίους φέρουσιν εν τψ καταλόγφ

της Συλλογης τού Θησείου, δια βραχέων με τον

σκοπον σπως φέρω μεν άπλως αύτα εις φως.

78. Μεγάλη μαρμαρίνη επιτυμβία λήκυθος
{)ψους 0.88. Λαιμός και βάσις ελλείπουσι. Έπι
της κοιλίας φέρει παράστασιν εν τψ μέσcρ δρθίας
γυναικος αποχαιρετιζούσης δια της δεξιάς,τ~ν
προ αύτης ισταμένην παιδίσκην.'Όπισθεν αυτης

ϊσταται έτέρα περίλυπος γυναικεία μορφή.'Άνευ

επιγραφης. Προέρχεται εκ τού αί'τού και η
προηγουμένη μέρους.

79. Μαρμαρίνη επιτυμβία λήκυθος προερχο

μένη εκ των εκσκαφων της πλατείας της ·Ομο

νοίας προς το μέρος της οδού Άθηνάς. Φέρει

μικραν παράστασιν επι της κοιλίας καθημένης

γυναικός, ην αποχαιρετίζει ο προ αύτης ιστάμε

νος με κράνος, θώρακα και ασπίδα πωγωνοφό

ρος ανήρ, {)ψους 0.64.
80. ·Ετέρα μαρμαρίνη επιτυμβία λήκυθος ανευ

επιγραφηςκαι παραστάσεως,προερχομένηεκ τού

αύτον και η προηγουμένη μέρους, ϋψους 0.78.
81. Κιονίσκος εκ της πλατείας Κάνιγγος προ-

ερχόμενος ϋψους 0.61, φέρων επιγραφην

ΑΤΤΟΛΛΩ .. Α
Ζ Ω Ι ΛΟΥ

ΜΙΛΗΣΙΑ

ΎίΤΩΙ Άπολλω(νί)α, Ζωιλου, Μιλησία.

82. Δεξιον τμημα επιτυμβίου αναγλύφου φέ

ρον το κάτω Ύίμισυ σώματος ανδρός. Προέρχε

ται εκ τού αύτού και τό προηγούμενον μέρους.

83. Κιονίσκος εξ ΟΟμονοίας φέρων την επι

γραφην

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΑΜΥΝΤΟΥ uψοuς 0.74
ΦΛΥΕΥΣ

84. Κιονίσκος εξ ΟΟμονοίας φέρων την επι

γραφην

CH λέξις Μακέτα ενταύθα είναι δωρικός τύ

πος τού θηλυκού της λέξεως Μακέτης - Δωρ.

Μακέτας. Μακέται ησαν οι κάτοικοι ώρισμέι·ου

μέρους της Μακεδονίας (ίδε Καλλίξενον τον

Ψόδιον παρ' Άθην. Ε. σελ. 198 e, εν τrι περι

γραφη της πομπης τού Πτολεμαίου τού Φιλα

δέλφου."Αλλας έπιγραφας σχετικας 'ίδε Στ. Κουμ.

Έπιτ. Άττ. Έπ. 1992 - 1995.
Είναι δυνατον να είναι και γενικη τού κυρίου

ονόματος Μακέτας δηλ. η γυνη 'Άνθηρον (τού)

Μακέτα.

Άρχαιολογικη Συλλογη Θησείου.

77. Μεγάλη μαρμαρίνη επιτυμβία λήκυθος

υπ' εμού κομισθείσα εις Θησείον εκ Ζυθοπω

λείου «ΔΡΟ<Jlα» της θέσεως Γουδι τη υποδείξει

τού δημοσιογράφου κ. Κοντογιάννη.

Βάσις και λαιμος ελλείπουσι. Τού σcρζoμένoυ

το ϋψος εν μέτρον.

Έπι της κοιλίας φέρει παράστασιν. Γυνη

καθημένη επι θρόνου, προς την όποίαν κομίζει

όρθία γυνη πυξίδα. Μικρα παιδίσκη προ των

γονάτων της καθημένης εκτείνει μετα στοργης

τας χείρας πρός αύτήν.

'Άνωθι της καθημένης επιγραφη ΚΑΛΛΙ

ΣΤΟΜΑΧΗ, ανωθι της παιδίσκης η επιγραφη

ΦΑΝΟΣΤΡΑΤΗ. Διατήρησις καλή.

ΑΝΘΗΡΟΝ

ΜΑΚΕΤΑ

uψοuς 0.74
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94. Κιονίσκος εξ Όμονοίας φέρων την επι

γραφην

97. Κιονίσκος τεθραυσμένος εξ Όμονοίας φέ

ρων την επιγραφην

95. Κιονίσκος εξ <Ομονοίας φέρων την επι

γραφην

96. Κιονίσκος εξ Όμονοίας φέρων την επι

γραφtΊν

ϋψΟ'Jς 0.54

σψοuς 0.66

'JψΟUζ 0.61

ΦΙΛΗΜΩΝ

ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ

ΠΥΡΙΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ νψους 0.70
ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ

Γ1ΛΑΘΩ

ΒΡΕΝΤΕΣ'

δηλ. Πλαθω Βρεντεσ(ία) ('ίδε Στ. Κουμ. Έπι

τύμβ. Άττ. Έπιγρ. άριθ. 1627).

ΖΩΒΙΟΣ

ΖΩΒΙΟΥ ίίψους 0.32
ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ

Όμοίαν ακριβώς επιγραφην 'ίδε Στ. Κουμ.

Έπιτύμβ. Άττ. Έπιγ. άριθ. 1738.

98. Κιονίσκος εξ <Ομονοίας φέρων την επι

γραφην

ΚΑΦΙΣΑ ϋψους Ο. ;36

<Η λέξις δηλοί η την εκ της πόλεως Κάφα (=
Θεοδοσία)καταγομένηνπροφανώςδούλην (συνή

θως τα ονόματα ταύτα γράφονται με δύο ς,

αλλ' άπαντώσικαι με εν ως Κάφισα και ύπ' άριθ.

100 κατωτέρω Μtιδισα), η το θηλυκον τού κυ

ρίου ονόματος Κάφισος δηλ. Καφίσα.

99. Κιονίσκος κομισθεις ύπ' εμού εκ παλαιών

Σφαγείων ύψους 0.63, φέρει επιγραφιΊν

ΜΑΡΑ0Α

ΧΡΗΣΤΗ

ΤΟ επίθετον Χρησττ] δηλοί δτι το σνομα

Μαράθα εΙνuι κύριον Όνομα. <Υπάρχει κύριον

ονομα Μάραθος ('ίδε Λεξ. Κυρ. ονομάτων).

ΚΑΡΠΟΣ

ΑΝΤ\ΟΧΕΥΣ

'ίδε Στ. Κουμ. 'Απ. Έπιγρ. Έπιτ. άριθ. 1443.

93. Κιονίσκος εκ δύο τεμαχίων εξ <Ομονοίας

με την επιγραφην

92. Κιονίσκος εξ <Ομονοίας φέρων την επι

γραφην

87. Κιονίσκος εξ Όμονοίας φέρων την επι-

γραφην

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΚΤΗΣΑΡΧΟΥ ίίΨo'~ς 0.64
ΑΛΑΙΕΥΣ

88. Κιονίσκος εξ Όμονοίας φέρων την επι-

γραφην

ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΣ

ΕΡΜΟΛΑΟΥ vψοuς 0.60
ΜΑΓΝΗΣ

89. Κιονίσκος εξ Όμονοίας φέρων την επι

γραφην

ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ ϋψους 0.57

90. Κιονίσκος εξ Όμονοίας φέρων την επι

γραφην

86. Κιονίσκος εξ Όμονοίας φέρων την επι-

γραφην

ΕΡΜΟΔΩΡΟΣ

ΕΡΜΟΔΩΡΟΥ ι.;ΨΟ'Jς 0.90
ΚΙΚΥΝΝΕΥΣ

ΙΜΕΡΟΣ

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ϋΨo'~ς 0.43
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Άποτελείται εκ δύο τεμαχίων.

91. Κιονίσκος εξ Όμονοίας φέρων την επι-

γραφην

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΩΤΙΣ ίίψοuς Ο. b6
ΣΩΚΡΑΤΟΥ

ΕΦΕΣΙΟΥ

ΓΥΝΗ

ΔΑΜΑC

ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥ ϋψοuς 0.62
ΝΙΚΟΜΗΔΕΥC

ΤΟ κύριον Όνομα Δαμας ευρηται και εν άλ

λαις επιγραφαίς (Στ. Κουμ. Έπιτύμ. Άττ. Έπιγ.

άριθ. 2729, 2730).

85. Κιονίσκος μέγας εξ Όμονοίας φέρων την

επιγραφην

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

ΜΗΝΟΦΙΛΟΥ ,cJ'f' Ο. \)5, ~tιXf'" 0.;~2

ΜΙΛΗΣΙΑ
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100. Κιονίσκος κομισθεις ύπ' εμοϋ εκ πα

λαιών Σφαγείων ϋψους 0.58, φέρει επιγραφην

ΚΛΕΩ

ΜΗΔΙΣΑ

την λέξιν Κλε(!:ι 'ίδε και εν επιγραφαίς Στ. Κου

μανούδη αριθ. 2190, 2470,3060 και 3061.

101. Κιονίσκος κομισθεις ύπ' εμού εκ πα

λαιών Σφαγείων ϋψους 0.96, φέρει επιγραφην

ΘΕΟΛΥΤΟΣ

ΘΕΟΔΟΤΟΥ

ΑΜΦΙΤΡΟΠΗΘΕΝ

102. Κιονίσκος κομισθεις ύπ' εμού εκ πα

λαιών Σφαγείων ϋψους 0.75, φέρει επιγραφην

ΝΟΥΜΗΝΙοΣ

ΣΩΣΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ

103. Κιονίσκος κομισθεις ύπ' εμού εκ της

Νέας Άγοράς ϋψους 0.77, φέρει επιγραφην

ΔΙΟΝΥCΙΑ

ΜΗΤΡΟΔΩ

ΡΟΥΜΙΛΗCΙΑ

104. Κιονίσκος τεθραυσμένος ανωθεν και κά

τωθεν ϋψους 0.54, κομισθεις ύπ' εμού εκ πα

λαιών Σφαγείων με την επιγραφην

ΘΥ(ΓΑΤΗΡ)

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ

ΑΛΙΜΟΥΣΙΟΥ

ΓΥΝΗ

105. Κιονίσκος κομισθεις ύπ' εμού εκ λεω

φόρου Συγγρού ϋψους 0.56, φέρει επιγραφην

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΔΙΩΝΟΣ

ΕΥΣΕΒΕΑΤΙΣ

106. Κιονίσκος κομισθεις ύπ' εμού εκ πα

λαιών Σφαγείων ϋψους 0.66, φέρει επιγραφην

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΑΝΤΙΟΧΙΣΣΑ

107. Κιονίσκος ευμεγέθης κομισθεις ύπ' εμού

εκ παλαιών Σφαγείων ϋψους 0.75, φέρει την

επιγραφtιν

ΣΗΡΑΜΒΟΣ

ΣΩΣΟΥ

ΔΕΙΡΑΔΙΩΤΗΣ

Έν Στ. Κουμ. Άττ. Έπιτύμ. Έπιγ. αριθ. 409
ύπάρχει η επιγραφη 'Ήραμοος Σώσου (Δ)ειρη

διώτης.

108. Κιονίσκος εκ Πετραλώνων (συνοικία

Κατσικάδικα) ϋψους 0.82, κομισθεις ,'ιπ' εμού,

φέρει την επιγραφην

ΜΕΝΕΚΡΑΤΗΑ

ΕΥΠΟI\ΕΜΟΥ

0ΗΒΑΙΑ

109. Κιονίσκος εκ Πετραλώνων (συνοικία

Κατσικάδικα) ϋψους 0.75, κομισθεις ύπ' εμού,

φέρει την επιγραφην

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ

ΜΟΣΧΙΩΝΟΣ

ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ

ΠΩΛΟΔΑΜΑΣΤΗΣ

110. Κιονίσκος εκ Πετραλώνων (συνοικία
Κατσικάδικα) ϋψους 0.90, κομισθεις ύπ' εμού,

φέρει την επιγραφην στοιχηδον

ΕΥΚΡΑΤΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΟΥ

ΒΗΣΑΙΕΥΣ

111. Κιονίσκος εκ Πετραλώνων (συνοικία
Κατσικάδικα) ϋψους 0.40, διάμετρο 0.44, κομι

σθεις ύπ' εμού, φέρει την επιγραφην

ΑΦΡΟΔΙCΙΟC

ΔΙΟΝΥΣΙοΥ

ΑΠΕΛΕΥ0ΕΡΟC

112. Κιονίσκος ϋψους 0.65, φέρει επιγαρφην

ΟΣ

ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ

ΟΑ0ΕΝ

113. Κιονίσκος ϋψους 0.62, φέρει επιγραφην

ΟΝΗΣΙΜΟΣ

ΑΣΤΕΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ

114. Μεγάλη μαρμαρίνη τράπεζα εξ Όμο:

νοίας κομισθείσα ύπ' εμού μήκους 1.40 και

θραυσθείσα χάριν της μεταφοράς. Το μεταφερ

θεν τεμάχιον πλάτους 0.70 και ϋψους 0.30.
φέρει την επιγραφην

ΑΙΣΧΙΝΗΣ

ΕΠΙΦΙΛΗ

8
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115. Κιονίσκος ϋψους 0.40, φέρει επιγραφην

ΠΡΑΞΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΙΑΗΣΙΑ

116. Κιονίσκος ϋψους 0.36, φέρει επιγραφην

ΠΑΠΟΣ

ΧΑΙΡΗ

117. Κιονίσκος ϋψους 0.30, φέρει επιγραφην

ΧΑΡΑΞ

ΧΡΗΤΟΣ

118. Κιονίσκος εξ 'ίεράς οδοϋ )(αι εκ τοϋ κτή

ματος Ν. Διαμαντοπούλου (οδΟς Τριπτολέμου 7),
ϋψους 0.55, φέρει την επιγραφην

Ν Ι Κ Η

119. Κιονίσκος μέγας εξ ιεράς οδοϋ και εκ

τοϋ κτήματος Ν. Διαμαντοπούλου ϋψους 0.62,
διαμέτρου 0.33, εξ cYμηττείου μαρμάρου, φέρει

την επιγραφην

ΑΝΦΙΩΝ

ΛΗΝΑΙΟΥ

ΜΙΛΗΣΙΟΣ

120. Κιονίσκος εξ ίεράς οδοϋ και εκ τοϋ κτή

ματος Ν. Διαμαντοπούλου (οδος Τριπτολέμου 7),
ϋψους 0.28, φέρει την επιγραφην

ΚΑΛΛΩΝ

ΔΙΟΝΥCΙΟΥ

ΜΙΛΗCΙΟC

120α. Στήλη επιτυμοία εξ 'ίεράς οδοϋ και εκ

τοϋ κτήματος Ν. Διαμαντοπούλου. ΤΟ γεγλυμ

μένον μέρος αυτης εχει ϋψος 0.28 και πλάτ.

0.25 και πάχ. 0.08. CH ακατέργαστος βάσις της

στήλης εχει ϋψος 0.2~. Φέρει την επιγραφην

ΦΑΙΔΡΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ

129. Έπιτυμοία στήλη μαρμαρίνη πλάτους

0.27,ίίψους 0.58, φέρουσα την επιγραφήν,

!'Ι\ΟΣΧΙΩΝ

ΣΗΣΣΤΙΟΣ

εκομίσθη ύπ' εμοϋ εκ της συνοικίας Πυριτι

δοποιείου.

149. Ευμεγέθης Κιονίσκος εκ μαρμάρου ϋψ.

0.90. Διαμέτρ. 0.325, φέρει την επιγραφην

ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΗΣ

ΠΥΘΟΔΩΡΟΥ

ΕΡΧΙΕΥΣ

Κάτωθι της επιγραφης φέρει γλυπτην παρά

στασιν λουτροφόρου. Εύρέθη εν τινι oίκί~ της

οδοϋ Μαιζώνος των 'Αθηνων και εκομίσθη ύπ'

εμοϋ είς Συλλογην Θησείου τον 'Ιανουάριον

τοϋ 1929.

15G. Κιονίσκος μαρμάρινος ϋψ. 0.71 μ. Διαμ.

0.22 μ. Φέρει την επιγραφην

ΜΝΑΣΩΝ

ΜΝΑΣΙΠΠΟΥ

ΑΛΩΠΕΚΗΘΕΝ

157. Κιονίσκος μαρμάρινος ϋψ. 0.73 μ. Διαμ.

0.23 μ. Φέρει την επιγραφην

ΜΝΑΣΙΠΠΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΑΡΓΕΙΟΣ

158. Κιονίσκος κατα το ημισυ καθέτως τε

τμημένος ϋψ. 0.73 μ. Διαμ. 0.23 μ. Φέρει την

επιγραφην

ΤΡΥΦΗ

Α[ΡΙΣΤΟΚΛ]ΕΟΥΣ

..... ΙΝΙΑ

(συμπλ. Σαλαμινία η Έλευσινία), 'ίδε Στ. Κουμ.

Άττ. Έπιτύμ. Έπιγρ. αριθ. 3389.

159. Μικρος μαρμάρινος κιονίσκος ϋψ. 0.40 μ.

Διαμ. 0.20 μ. Φέρει την επιγραφην

ΜΑΝΙΑ

ΣΟΣΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΕΟΣ

ΓΥΝΗ .

το κύριον ονομα Μανία 'ίδε Στ. Κουμ. Άττ.

Έπιτύμ. Έπιγρ. αριθ. 1381, 1382.

138. Έπιτυμοία μαρμαρίνη ση1λη μετα τρι

γωνικοϋ αετώματος με ανθεμωτας κεραμίδας επι

των γωνιων.

Έντος παραστάδων φέρει παράστασιν γυναι

κος καθημένης επι κλισμοϋ χαιρετιζούσης δια

της δεξιάς τον εναντι αυτης ιστάμενον ανδρα.

Μικρος παίς προ των γονάτων της γυνάικος

εκτείνει τας χείρας προς αυτήν.
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ΤΟ κάτω μέρος της στήλης μετα τών ποδών

δεν σCΡζεται. 'Άνωθι τών μορφών επί της ται

νίας επιστυλίου υπάρχει ή επιγραφη

ΧΑΙΡΙΠΠΗ ΦΙΛΟΘΗΡΟΣ

<Ύψος 0.60, πλάτος 0.48.
ΤΟ άνάγλυφον προέρχεται εκ τοϋ κτήματος

Γ. Γιαννιτσοπούλου εις Γλυφάδα καΙ εκομίσθη

υπ' εμοϋ εις την Συλλογην Θησείου κατα την

25/4/28, άποζημιωθέντοςτοϋ 'ίδιοκτήτου (εΙκ. 1).

150. Μαρμαρίνη στήλη ευρεθείσα εν όδ4>

Άθηνας παρα την όδΟν Λυκούργου ;τροφανώς

εκ τών εργασιών της υπογείου σήραγγος προερ

χομένη και κομισθείσα υπ' εμοϋ εις Συλλογην

Θησείου τον Ίαν. τοϋ 1929, ϋψ. 0.86,πλ. 0.35.
'Έχει αέτωμα κοσμούμενον άλλοτε γραπτώς

καί φέρει κάτωθι τοϋ αετώματος καΙ εις το άνω

μέρος της στήλης αριστερα μεν την επιγραφην

ΝΙΚΑΡΙΣΤΗ, δεξια δε την επιγραφην ΑΡΙ

ΣΤΟΚΛΕΙΑ.

ΕΙκ. 1. Έπιτνμβία στήλη εκ rλvφάδας.

139, Έπιτυμοία στήλη κατασχεθείσα καΙ κο

μισθείσα ύπ' εμοϋ εις θησείον τη 4/7/28. ΣCΡ

ζεται πλήρης εχουσα ϋψ. 0.62, πλάτ. 0.25. 'Έχει
αέτωμα με άνθεμωτα άκρωτήρια καΙ φέρει

παράστασιν τηοεννοφόρου άνδρος εντος τοϋ

εμοαδοϋ περικλειομένου υπο δύο παραστάδων,

άνεχουσών αψιδοειδες υπέρθυρον, ώς συνειθί

ζετο κατα τους Ψωμα'ίκους χρόνους.'Άνωθι τοϋ

ημικυκλικοϋ ύπερθύρου ύπάρχει ή επιγραφη

ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ(Υ)

ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ

Ή στήλη κατ' άρχας 'ίσως δεν ητο επιτυμοία,

πάντως δ' εφερεν έτέραν επιγραφήν, ης άπο

τριοείσης άπο σκοποϋ, έχρησιμοποιήθη κατόπιν

ώς επιτυμοία με τας άνω επιγραφάς. της πα

λιμψήστόυ ταύτης στήλης ή πρώτη επιγραφη

δεν άναγινώσκεται, είναι δ' ομως φανερα ή

τριοη αυτijς καΙ διακρίνονται 'ίχνη γραμμάτων.

151. Στήλη εξ αγρίου λίθου επιτυμοία εύρε

θείσα εν τινι άμπέλφ εις Τράχωνες Άττικης

παρα το κτημα τοϋ κ. Γερουλάνου, ητις δηλω

θείσα ύπο τοϋ είιρόντος αύι;ην χωρικοϋ κ. Β.

Χρ. Γκιων παρελήφθη υπ' εμοϋ καΙ εκομίσθη
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υπ εμοϋ εις την Συλλογην τοϋ Θησείου τον

Ίανουάριον τοϋ 1929. 'Έχει ϋψος 0.76 και πλά

τος 0.30.
Φέρει παράστασιν λίαν πρόστυπον εντος τε

τραγωνικης κοιλότητος γυναικος καθημένης επι

κλισμοϋ και χαιρετιζούσης τον προ αυτης ίστά

μενον πωγονοφόρον ανδρα. 'Άνωθι της γυναι

κος ύπάρχει η επιγραφη ΣΥΡΑ. Πρόκειται προ

φανώς περι αποθανούσης δούλης. (Ή λέξις

απαντQ: και αλλαχοϋ' 'ίδε Στ. Κουμ. Έπιτύμ.

Έπιγρ. Άττ. 2437).
130. Μαρμαρίνη κεφαλη πωγονοφόρουανδρος

Είκ.2.

Μαρμαρίνη κεφαλη εξ επιτυμβίου αναγλύφου

εξ Ήλιουπόλεως.

ϋψ. 0.22 ανήκουσα προφανώς εΙς σύμπλεγμα

επιτυμβίου λίαν εκτύπου αναγλύφου (εΙκ. 2)
ευρεθείσα εΙς νέον συνοικισμον Ήλιουπόλεως

και κομισθείσα ύπ' εμοϋ είς Συλλογην Θησείου

ως και τα επόμενα ύπο τους αριθ. 131, 133, 134.
131. Μαρμαρίνη κεφαλη γυναικος λίαν εκτύ

που επιτυμβίού αναγλύφου ανήκουσα πιθανώς

εΙς το αυτο σύμπλεγμα, εις δ και η προηγου

μένη, ϋψ. 0.22. Ή εξεργασία αμφοτέρων τών

κεφαλών είναι τραχεία και ούχι επιμεμελημένη

(εΙκ. 3).
133. Έπιτυμβία μαρμαρίνη λήκυθοc, αρίστης

διατηρήσεως και τέχνης καλης τών επ' αύτης

παραστάσεων, εξ Ήλιουπόλεως και αύτη προ

ερχομένη, ϋψ. 1.20 μ. Φέρει επι της κοιλίας

εντος κοιλώματος διαγραφομένου ύπο δύο εύ-

θειών εντομών παράστασιν τριών ίσταμένων

μορφών. Έν τφ μέσφ γέρων πωγονοφόρος ορ

θιος χαιρετίζει δια της δεξιάς τον εναντι αυτοϋ

ίστάμενον νεανίαν, εν Φ οπισθεν τοϋ γέροντος

ϊσταται δρθία ετέρα νεαρα μορφή. 'Ίχνη επι

γραφών παραδόξως δεν διέκρινα (εΙκ. 4).
134. Μαρμαρίνη επιτυμβία λήκυθος εξ Ήλιου

πόλεως και αύτη τεθραυσμένη κατα την βάσιν

και τον λαιμόν, ϋψ. 0.76. Φέρει επι της κοι

λίας παράστασιν τριών προσά)πων. Έν τφ μέσφ

γέρων πωγονοφόρος ορθιος χαιρετίζει δια της

δεξιάς τον εναντι αύτοϋ επι κλισμσϋ καθήμενον

Είκ. 3. Μαρμαρίνη κεφαλη γυναικος εξ επιτυμβίου

αναγλύφου εξ Ήλιουπόλεως.

γέροντα, εν Φ οπισθεν αύτοϋ ϊσταται είς νεανίας.

'Άνωθι της μεσαίας μορφης ύπάρχει η επι

γραφη ΙΕΡΟΦΩΝ και ανωθι της τρίτης μορ

φης η: ΑΡΕΣΙΑΣ.

135. Τμημα επιτυμβίου αναγλύφου με ναι

σκον, επιστύλιον και αέτωμα, ϋψος 0.45 και

πλάτ. 0.42, προερχόμενον εξ <Ομονοίας και κο

μισθεν ύπ' εμοϋ εις την Συλλογην το" Ίούνιον

τοϋ 1928 (εΙκ. 5).
ΤΟ ανάγλυφον ητα λίαν εκτυπον και απετε

λείτο εκ δύο αναμφιβόλως μορφών, ών η μία

θα εκάθητο, προς ην αποολέπει η επι της πλα

;'ος σφζομένη νεαρα αρρενωπη κεφαλή .. ΤΟ μέ
σον τοϋ τυμπάνου τοϋ αετώματος καταλαμβάνει

σειρήν, εκατέρωθεν της όποίας ύπάρχουσι δύο

καθήμεναι περιστεραί. Και επι της κάτω μεν ται-
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ΕΙκ. 7. ' Επιτύμβιον &νάΥλυφον της ΦαναΥόρας,_

εκ συνοικισμού Κλαζομενών.

ΕΙκ. 9. Μαρμαρίνη σστεο{}ήκη μετα του καλύμματος.

ΕΙκ. 4. ΈΠΙ'cυμβία μαρμαρίνη

λήκυ{}ος εξ Ήλιουπόλεως.
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νίας του αετώματος αναγινώσκομεν την επιγρα

φην ΝΙΚΑΓΟΡΑ, επι τού επιστυλίου δε προς

το μέρος της ελλειπούσης μορφης .... ΡΟΥ
ΕΚΑΛΗΘΕΝ

Πιθανώς ή Νικαγόρα, θυγάτηρ τού (Νικα

γό)ρου <Εκάληθεν. (Ομοίας εξ Έκάλης επιγρα

φας 'ίδε. Στ. Κουμ. Άττ. Έπιτύμ6.Έπιγρ. άριθ.

431 και με την αίιτην επιγραφην άριθ. 3194

ϋψος 0.44 φέρουσα επι της κοιλίας μετριωτά

της τέχνης παράστασιν γέροντος βαίνοντος επι

μικράς εξεχούσης ταινίας με την επιγραφην

ανωθι αυτού ΦΙΛΩΝ. Εύρέθη εν κτήματι τού

κ. Λεγάκη εις αγιον Ίωάννην Ψέντην και εκο

μίσθη ύπ' εμού εις Θησείον τον Νοέμ6ριον τού

1928 μετα τών προηγουμένων -υπ' αριθ. 156
159 ενεπιγράφων κιονίσκων (σελ. 58).

Είκ. 5. Έπιτύμβιον ανάΥλυφον της ΝικαΥόρας έκ πλατείας Όμονοίας.

και 3195). ~Ιναι ζήτημα αν ή σφζομένη κεφαλη

εΙναι γυναικος και αν ανήκη εις την Νικαγόραν

η αν Νικαγόρα ητο ή καθημένη. ΤΟ ανάγλυφον

εΙναι αρίστης Τέχνης.

136. 'Άνω μέρος επιτυμ6ίου αναγλύφου μετα

παραστάδων και επιστυλίου εφ' ού αέτωμα, ϋψ.

0.38 μ., πλάτ. 0.39. Εύρέθη ώς και το προη

γούμενον εις τας ύπογείους σκαπτικας εργασίας

της οδού Άθηνάς πλησίον της πλατείας της

'Ομονοίας και εκομίσθη ύπ' εμού εις την Συλ

λογην Θησείου τη 2/3/28. Έπι τού επιστυλίου

ύπάρχει ή επιγραφη ΦΑIΝΩ(ομοίαν επιγρα

φην 'ίδε Στ. Κουμ. Έπιτύμ6. Άττ. Έπιγρ. αριθ.

3398). <Η πλαξ φέρει την παράστασιν εν τφ

μέσφ μιάς και μόνον δρθίας γυναικός, 'ίις μόνον

ή κεφαλη σφζεται εις αρίστην κατάστασιν (εΙκ. 6).
155. Μικρα μαρμαρίνη επιτυμ6ία λήκυθος

'Επιτύμβιον άνάΥλυφον της ΦαναΥόρας.

Το άριστα σφζόμενον ανάγλυφον τούτο (σελ.

61 εΙκ. 7) εύρέθη εν Άθήναις εν τφ παρα τον

συνοικισμον Βύρωνος συνοικισμφ τών Κλαζομε

νών εν τη τελουμένη οικοδομη της κ. Δήμητρας

2ώρκου και νομίμως δηλωθεν -υπ' αυτης κατε

τέθη τον Αυγουστον τού 1928 εις το εν Άθή

ναις Έθνικον Άρχαιολογικον Μουσείον λα60ν

τον αριθμον 3657. 'Έχει ϋψος 1.10 και πλάως

αναγλύφου και ενεπιγράφου ταινίας 0.60. Εύ

ρέθη εις βάθος 0.80 ύπο το εδαφος και εκειτο

κατα το ημισυ εν τη δημoσί~ δδφ.

Έντος ναϊσκοειδούς χώρου, περιοριζομένου

εντος δύο παραστάδων φερουσών επίκρανα,

ύπάρχει ή εκ τριών μορφών αποτελουμένη γλυ

πτικη σύνθεσις τού επιτυμ6ίου αναγλύφου. Έπι
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των επικράνων στηρίζεται εν ε'ίδει επιστυλίου

στενη ταινία, προς το δεξιον τέρμα της όποίας

και ανωθι της καθημένης γυναικος αναγινώ

σκομεν την επιγραφήν:

ΦΑΝΑΓΟΡΑΝ IΚΟΜΕΝΟΥΣΓ10Τ ΑΜίΟ

Ή επιγραφη είνάι πλήρης ουδενος γράμμα

τος ελλείποντος κατα το τέλος αυτης. Έπι της

ενεπιγράφου ταινίας ύπάρχει το αέτωμα τοϋ

λύπτυχον ίμάτιον, καταλείπον την δεξιαν χείρα

απο τοϋ ωμου και το στηθος ακάλυπτον. Mεταξiι

της Φαναγόρας και τοϋ Νικομένους και κατά τι

οπισθεν παρίσταται η θεράπαινα η η τίτθη, η

μέλλουσα να θηλάση το αρτιγέννητον βρέφος,

δπερ αϋτη εν" σπαργάνοις κρατεί και κατα την

γέννησιν τοϋ όποίου απέθανεν η Φαναγόρα

πιθανώτατα.

<Η διατήρησις τοϋ αναγλύφου είναι αρίστη,

ΕΙκ. 6. Έπιτυμβία στήλη εξ δδoiι Ά-θη'l'ας παeά τη'l' ·Ομό'l'οια'l'.

να'ίσκου μετα των τριων ακρωτηρίων.'Όπισθεν

δ' δμως τοϋ μεσαίου ακρωτηρίου αναπτύσσεται

εν ε'ίδει δευτέρου ακρωτηρίου παράστασις δρ

θίας Σειρηνος, της συντρόφου της Περσεφόνης,

δηλούσης συμβολικως τον επιτάφιον θρήνον, με

την συνήθη της μορφην δηλ. με τας πτέρυγας

ανεφγμένας και με την δεξιαν τίλλουσαν την

κόμην αύτης.

Έντος τοϋ να'ίσκου η Φαναγόρα κάθηται επι

δίφρου φέρουσα πολύπτυχον ποδήρη χιτωνα

και ίμάτιον, δπερ φέρεται και ύπερ την κεφα

λην εν ε'ίδει καλύπτρας και έλίσσεται περι την

αριστεράν της χείρα, εν φ δια της δεξιάς χαιρε

τίζει τον εναντι αυτης ίστάμενον σύζυγον Νικο

μένη εκ τοϋ 'Αττικοϋ δ{ιμου Ποταμοϋ της

Λεοντίδας φυλης καταγόμενον και φέροντα πο-

η τέχνη δ' δμως είναι γενικως τραχεία ύπενθυ

μίζουσα την βιομηχανίαν των μαρμαρογλύφων

ιδί~ εις την απόδοσιν των πτυχων των ενδυμά

των κατ' αντίθεσιν προς την τέχνην των κεφα

λων της Φαναγόρας και τοϋ Νικομένους,εν αίς

διακρίνομεν εύγένειαν και λεπτότητα εκφράσεως

σημαντικην και επεξεργασίαν εν ταίς λεπτομε- .
ρείαις αύτων λίαν επιμεμελημένην, καταδεικνύ

ουσαν εις ημάς σοοαραν επίδρασιν των μεγά

λων επιτυμοίων προτύπφν τοϋ πέμπτου αιωνος

επι τοϋ τεχνίτου τοϋ αναγλύφου της Φαναγόρας

(Ή απόδοσις των (οτων π. χ. αμφοτέρων είναι

Φειδιακη με το επίμηκες αυτων και τον μακρον

και λεπτον λω6όν). ουσιωδως δε διάφορος είναι

η μορφη τη; τίτθης, τοϋ προσώπου της όποίας

αί γραμμαι δεικνύουσι ξένην και ούχι 'Αθη-
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ΡΑ OΔO~

ναί ιότι &>ς εκ τών επιγραφών τουλά ιστον

αγεται ουδεμία Άτθις αναγράφεται τίτ . ΤΟ
&νάγλυφον χρονολογικώς τάσσομεν δια 8τους
ανω λόγους &>ς και δια την επιγραφην ε ς την

Θ

\\ο·r
c '

Q..

r-

w
ο

~

ο

εις την γωνίαν τη; Ίερας οδοϋ καΙ της όδοϋ

Τριπτολέμου, ήλθον εις φώς τάφοι, τών όποιων

την περαιτέρω συστηματικην εξερεύνησιν άνέ

λα60ν καΙ μετα βραχείαν διακοπην τών αυτόθι

Β

Ν

ΕΙκ. 8. 2χέδιο'll α'llασκαφης ιεeας δδου και Τeιπτολέμοv.

τελευταίαν δεκαετηρίδα τοϋ πέμπτου αιώνος

δηλ. μικρον προ τοϋ 403 π. Χ.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ

Κατα τον Μά'ίον τοϋ 1928 γινομένης εκσκα
φης προς θεμελίωσιν οικοδομης υπο τοϋ κ. Ν.

Διαμαντοπούλου εν τώ οικοπέδω αυτοϋ κειμένω

εργασιών της οικοδομηςεξηκολούθησατην ερευ

ναν κατα τον Ίούλιον τοϋ αυτοϋ ετους.

Δια την εργασίαν της ανασκαφης της θέσεως

ταύτης καΙ την λεπτομερεστατην ερευναν τών

αυτόθι τάφων είργάσθη αυτοπροσώπως ό σο

φος καθηγητης καΙ ερευνητης τοϋ Κεραμεικοϋ

κ. Alfred Bruckner μετα τοϋ συνεργάτοll του

κ. Κ. Kubler, οστις κυρίως ει.ργάσθη κατα την

δευτέραν περίοδοντης ανασκαφης,είς ους οφείλω
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66 Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1926

μεγάλας χάριτας ου μόνον δια τας λεπτομερείς εν

τσίς καθ' εκαστον παρατηρήσεις των, αλλα και

δια την παροχην των πλείστων επιτυχων φωτο

γραφιων και σχεδίων (εΙκ. 8). τα πλείστα των

εύρημάτων εκομίσθησαν ύπ' εμοϋ εις την Άρ

χαιολογικην Συλλογην Θησείου, τινα δε τούτων

ίδίQ. τα μικρα αντικείμενα εις το Μουσείον τοϋ

Κεραμεικοϋ.

Οί. άνασκαφέντες τάφοι εις την θέσιν ταύτην

δεν ήσαν της αυτης εποχης.

Οί. παλαιότεροι τάφοι εν τφ σχεδίφ σημειοϋν

ται ύπο τα ψηφία α-δ.

α) Όστεοθήκη ευρεθείσα εις βάθος 1.70 μ.

ύπο το εδαφος της Ίερας όδοϋ εξ cYμητ. μαρ

μάρoυ. Διάμετρος τοϋ καλύμματος 0.55 και τοϋ

ϋψους του 0.10. ΤΟ δλον ϋψος της οστεοθήκης

0.37. Έντος ευρέθησαν κεκαυμένα οστα, τεθραυ

σμένη σιδηρα στλεγγις και άλάοαστρον εξ αλα

οάστρου (Μουσ. Κεραμ.) (εΙκ. 9 σελ. 61).
ο) Λάκκο; πυρας εν τφ όποίφ εύρέθησαν κε

καυμένα οστα και χαλκη δισκοειδης πλαξ πάχ.

0.005, διάμετρο 0.18.
γ) Δύο τετράγωνοι πήλιναι κίσται επαλλήλως

κείμεναι (Μουσ. Κεραμ.) 0.28 : 0.62 και ϋψους

0.09. Όστα δεν εύρέθησαν εντός, εύρέθησαν δε

μόνον δύο μικρα παιδικα κύπελλα μέλανος γα

νώματος και πυξις μετα καλύμματος (Μουσείον

Κεραμ.).

δ) Λάκκος πυρας εν τφ άνατολικφ τοίχφ της

εκσκαφης μήκ. 2.40. Έντος εύρέθησαν κεκαυ

μένα οστα και πλησίον αυτων εις θραύσματα

σκύφος και πινάκιον με άστεροειδες κόσμημα

εν τφ μέσφ, άμφότερα άρίστου μέλανος γανώ

ματος (Μουσ. Κεραμ.).

Νεώτεροι τάφοι εν τη θέσει ταύτη σημειοϋν

ται εν τφ σχεδίφ υπο τα ψηφία ε - ρ, δια την

κατασκευην των όποίων πολλάκις εχρησJμoπoιή

θησαν επιτύμοια εργα τοϋ δευτέρου π. Χ. αιω

νος κατ' άκολουθίαν άνήκοντες εις νεωτέρους

χρόνους τοϋ 267 μ. Χ.

ε) Εις βάθος 2.50 εν τφ άνατολικφ τοίχφ της

εκσκαφης, πλησίον τοϋ όποίου εύρέθη Τι επι

γραφή, ην εδημοπιεύσαμεν εν τφ παρόντι τόμφ

τοϋ Δελτίου ('ίδε άνωτέρω σελ. 137 - 144 και

άριθ. Καταλόγου Θησείου 147).
ζ) Τάφος κεκαλυμμένος με μαρμαρίνας πλά

κας, Τι επιφάνεια τοϋ όποίου είχε μηκος 1.90 μ.

Αί. μαρμάριναι πλάκες, εξ ων άπετελείτο το

κάλυμμα τοϋ τάφου, είναι επιτύμοια άνάγλυφα

παλαιοτέρου νεκροταφείου καταστραφέντος.

Είναι δε ταϋτα

1) Έπιτυμοία στήλη με φοινικοειδες κόσμημα

ως άκρωτήριοΥ' σφζόμενον ϋψος αυτης ενος

μέτρου.

Cyπεράνω των ροδάκων Τι υπάρχει ,επιγραφη

ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑ.

cH διατήρησις 'αυτης δεν είναι καλη και λόγφ

της ελαχίστης εξοχης τοϋ άναγλύφου εχει γίνει

άποτριοη αυτοϋ και της επιγραφης. (Συλλογη

Θησείου αριθ. 145).
2) Έπιτυμοία σημη 'Ρωμα'ίκων χρόνων πλάτ.

0.32, ϋψ. 0.60 και άποκεκρουσμένη σχεδΟν όρι-

Είκ. 10. Έπιτύμβιο", 'Ρωμαϊκό", ά",άγλvφο",.

ζοντίως καθ' δλον το πλάτος ανωθεν, ουτως ωστε

να εχη άφανισθη Τι ανω ταινία τοϋ πλαισίου,

δηλ. το επιστύλιον εφ' ου θα ύπηρχεν άναμφι

6όλως Τι επιγραφή.

το άνάγλυφον εχει παράστασιν γυναικος με

πλουσίαν κυματοειδη κόμωσιν, ορθίας, στηριζο

μένης επι τοϋ άριστεροϋ ποδΟς και φερούσης

πολύπτυχον ποδήρη χιτωνα και πλούσιον ίμά

τιον περικαλύπτον απάν το σωμα αυτης και

κρατούσης το ακρον αυτοϋ δια τη; δεξιας χει

ρος προ τοϋ στήθους. Κατετέθη εν τη Συλλογη

Θησείου άριθ.143 (εΙκ. 10),
3) Έπιτύμ6ιος ναίσκος 'Ρωμα'ίκων χρόνων

,. ,
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1926

Είκ. 16. Ύάλινα μακρόλαιμα αγγεία.

Είκ. 21. 1JI1ικeά μολύβδινα κτεeίσματα του τάφου e.
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Είκ. 17. Όστέϊ1'αι Καρφίδες.

• , >..

Είκ.19.Ό iάφος v μετα τι:Ο1' iJdlt1'ro1' αΥγείω'i'.

ΕΙκ. 22. ΠήλΙ1'α αΥΥεία έκ τάφου ρ.
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πλήρης, πλην της δεξιάς ανω γωνίας μ ικρον

άποκεκρουσμένης, ϋψ. 0.80, πλάτ. 0.51. Εις το

επιστύλιον καΙ εις το μέσον τού ϋψους άμφο

τέρων τών πλευρών παρατηρούνται σιδηροί γόμ

φοι. ΈπΙ τού επιστυλίου τού ναισκου υπάρχει

Τι επιγραφη

ΓΝΩΜΗΕΠΙΚΤΗΤΟΥΕΞΕΡΜΕΙΩ[Ν]

'ίδε Στ. Κουμ. Άττ. Έπιτύμ. Έπιγρ. άριθ. 456

ΕΙκ. 11. Ρωμαϊκονεπιτύμ. .ΖνάΥλvφον της Γνώμης.

ενθα επιγραφή: εξ <Ερμείων· 'Έτι δε μνημο

νεύονται «Ερμειοι εις τους άριθμους 455 - 461.
Το δ' εμβαδόν τού ναισκου φέρει παράστα

σιν νεαράς γυναικος ορθίας, επι τού άριστερού

ποδος στηριζομένης με πολύπτυχον χιτώνα και

ιμάτιον καΙ εις στάσιν όμοίαν της υπ' άριθ. 2.
Προς τα δεξια της γυναικος προς τα κάτω παι

δίσκη με εζωσμένον χιτωνίσκον. Κατετέθη εις

την Συλλογην τού Θησείου -υπ' άρ. 142 (εΙκ. 11).
4) Πλαξ χρησιμοποιηθείσα εις δύο τεμάχια,

της όποίας πλήρους το μηκος είναι 1.48, το

ϋψος 0.51 καΙ το πάχ. 0.12. Κατετέθη εις την

Συλλογην τού Θησείου υπο τους αριθ. 148α και

1480.
Έπιτης πλακος υπάρχει πρόστυπος γλυπτικη

παράστασις κύλικος 11 ομφαλωτης αβαθούς φιά

λης, δύο κυπαρίσσων και τα 'ίχνη ένος κύκλου

καΙ ένος τετραγώνου, άμφοτέρων δι' εργασίας

ΕΙκ. 12. Έπιτvμβία μαeμαeίνη στήλη Άφeοδεισίας.

άποτετριμμένων. Προ της χρησιμοποιήσεωςτης

πλακος δια την κάλυψιν τού τάφου, είχε χρησι

μοποιηθη Τι πλαξ δι' αλλην χρησιν, δι' ην είχον

γίνει αι ύπάρχουσαι δύο Οπαί. τα μέτρα τού

τάφου αποκλειστικώςησαν 0.50: 1.80, βάθ. 0.70,
αι δε μακραι πλευραι αύτού εξ οπτών πλίνθων.

ΤΟ κρανίον προς Β. Έντος ευρέθη ύάλινον άγ

γείον καΙ στλεγγις (Μουσ. Κερ.).

η) Τάφος κεκαλυμμένος εΙς μηκος 2.30 μ. δια

πλακος cYμηττείου μαρμάρου 0.98: 1.80, ϋψους
0.17. CH πλαξ αϋτη ητο καλώς κατειργασμένη
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και εις τας τέσσαρας αυτης πλευρας και εκειτο

επι του τάφου ανεστραμμένη δηλ.είχε την αλλοτε

ανω επιφάνειαν αύτης προς τον τάφον. Είναι εις

τας πλευρας και εις πλάτος 0.13 λεία, κατεργα

σθείσα δια δευτέραν χρησιν ώς βάσίς πιθανώ

τατα κιονίσκου, δι' ον ύπάρχει και το κοίλωμα,

οπισθεν του όποίου ύπάρχει εξέχουσα λωρίς, ώς

εαν ό λίθος κατα την γνώμην του κ. Brllckner
εβάσταζε μορφην ζΨου.

Ό κυρίως τάφος εξ οπτων πλίνθων ητο 0.45 :

του αετώματος του αναγλύφου και ακριβως εν

τφ μέσφ ύπάρχει παράστασις ασπίδος 11 τυμ

πάνου κατα τον κ. Bruckner. Ύπο το αέτωμα

εν τη ταινί~ του επιση.ιλίου φέρει την επιγραφην

ΑΦΡΟΔΕΙΣΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΞΣΦΗΤΤιΩΝ

Κάτωθι του ενεπιγράφου επιστυλίου μεταξiι

δύο ροδάκων ύπάρχει τόξον στηριζόμενον επι

δύο κιόνων, ύπο το όποίον παράστασις γυναι-

ΕΙκ. 13. Μαeμάeιvη επιτυμβία στήλη γυναικος μετα Ριπι~ίoυ.

1.70 και βάθ. 0.66, και είχε επι της ανω σειρας

των πλίνθων λείψανα επιτυμβίων αναγλύφων,

τα έξης: .
1) Έπιτύμβιον ανάγλυφον εκ Πεντελησίου

μαρμάρου αποκεκρουσμένον κατα το κάτω μέ

ρος. ΤΟ σφζόμενον αποτελείται εκ τριων τεμα

χίων, χωριστα εύρεθέντων, τα όποία αμέσως

συνεκολλήθησαν ύπο του καλλιτέχνου γλύπτου

των Μουσείων του Κράτους κ. Παναγιωτάκη

(εΙκ. 12).
Οϋτω συγκολληθεν το ανάγλυφον εν τη ,Συλ

λογη του θησείου φέρει τον αιιιθμον 140 εχον

ϋψος 1.05 και πλάτος 0.55. Έν τφ τυμπάνφ

κος κατα τον γνωστον τύπον εν στολη Ίερείας

της 'Ίσιδος. Και δια μεν της ύψουμένης δεξιας

χειρος κρατεί το σείστρον, ώς σύμβολον του

αξιώματός της, δια δε της εύθυτενους αριστερας

καδίσκον εκ της λαβης της αναρτήσεως.

Τοιαυτα ανάγλυφα με μορφην 'Ίσιδος ύπάρ

χουσι πλείστα, όμοιότατα κατα την στάσιν και

την περιβολ.ην και διαφέροντα μόνον κατα το

πρόσωπον, το όποίον επλάττετο εκάστοτε δμοιον

προς την μορφην της αποθανούσης. ΤΟ περι ου

ό λόγος ανάγλυφον είναι εν των καλλίστων, αν

μη το κάλλιστον, των σφζομένων του αυτου

τύπου. (Πρβλ. την στήλην της Σοφίας και του
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.Ευκάρπου S. Reinacll, ReΡertοίι-ede Reliefs
κ.λ. σελ. 354 και τ11ν ύπ' αριθ. 1223 εν τφ

Έθν. Άρχ. Μουσείφ στήλην του Σωτηρίωνος).

2) Έπιτύμοιον μαρμάρινον ανάγλυφον κε

κομμένον οριζοντίως ανωθεν ϋψ. 0.56, πλ. 0.50,
πάχ. 0.10. Κατετέθη εν τη Συλλογη Θησείου υπο

τον αριθ. 146. Έν τφ μέσφ μεταξiι δύο κιό

νων, εφ' ων εστηρίζετο ως και εν τφ προηγου

μένφ αναγλύφφ το τόξον, δπερ ενταϋθα ελλ,,:-

τάφου εκ τεμαχίων λίθων και οπτών πλίνθων.

Έντος είς σκελετος με την κεφαλην προς Β.

κ) Ό τάφος ούτος είναι α6έοαιον αν ανήκη

εις την μέχρι τουδε η εις την επομένην συστάδα

τάφων. "-Ητο κεκαλυμμένος με τρείς θολωτας

υδραγωγείου κεραμίδας, περιέχων ενασκελετον

με το κρανίον προς Ν. και ουδεν κτέρισμα.

λ) °0 τάφος ούτος ήτο ο βαθύτατος δλων,

κεκαλυμμένος με τετραγωνικας δπτας πλίνθους,

ΕΙκ. 18. <ο τάφος ν μέ δύό' σκελετούς.

πει, κάθηται επι δίφρου γυνη υψουσα δια της

δεξιας {Ηπίδιον προ της προ αυτης ίσταμένης

περιλύπου γυναικος φερούσης το ίμάτιον υπερ

την κεφαλην (ε'ίκ. 13).
°Η κεφαλη του σκελετου προς Β. Έντος του

τάφου ευρέθησαν χαλκουν τεμάχιον κατόπτρου

(Μουσ. Κεραμ.). Πλησίον των ποδών ευρέθη

στλεγγις και τμημα δευτέρας στλεγγίδος. ΟΥάλι

νον μικρον άγγείον ϋψους 0.08, χαλκη κύλιξ

ϋψους 0.035.
θ) Είςτο αυτο βάθος του προηγουμένου τά

φου η ήτο και ο τάφος θ, αλλα μαλλον άπερι

ποίητος, πλάτους 0.45. eH κεφαλη τοίί ανδρος

προς Ν., ετι δε και οστα παιδίου μαλλΩν προς Β.

ι) Ό τάφος ήτο κεκαλυμμένος με τρείς δπτας

πλίνθους 0.66: 0.665,πάχ.0.07, εχων διαστά

σεις 0.50: 2 μ. και βάθος 0.72. Οί τοιχοι του

0.50: 1.92, βάθ. 0.88. Οί τοιχοι του τάφου είχον

επίχρισμα μαρμαροκονιάματος,τοόποίον εν μέ

ρει εσώθη κατα χώραν με μαύρας γραμμας επι

λευκοίί εμΟαδοϋ.

Ε'ίςτην μεσημορινην δε στενην πλευραν του

τάφου ήτο γραπτώς δεδηλωμένη ε1\:ιγραφή, 11τις

ατυχως εκ σπουδης του εργάτου κατεστράφη.

της επι του τοίχου του τάφου επιγραφης το υπο

λειπόμενον μέρος φαίνεται εν τη ε'ίκ. 14 σελ. 62.
τα λοιπα μέρη της επιγραφης πεσόντα μετα.

του άσ6εστοχρίστου κονιάματος περισυνελέγη

σαν μετα μεγάλης προσοχης και υπομονης υπο

του x.Brίickner και εσχεδιάσθησαν εν τη είκ.

15 σελ. 6;:? 'Ίσως βραδύτερον κατορθωθηνα

συμπληρωθη περισσότερον οϋτως ωστε να γίνη

Τι άνάγνωσίς της ευχερεστέρα.

Έντος του τάφου υπηρχεν είς σκελετος με το
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κρανίον προς Β. και δακτύλιος εκ λεπτου χρυ

σου σύρματος ώς και τρία υάλινα αγγεία μα

κρόλαιμα (σελ. 67 εΙκ. 16) και οστέ"ίναι καρφίδες,

ών η μία ή μακροτέρα θα εχρησιμοποιείτο προς

εμ6άπτισιν εντος τών μακρολαίμων υαλίνων αγ

γείων, απαράλλακτα σπως και σήμερον κάμνο-

Είκ. 20. Μαρμαρίνη έπιτυμβία στήλη τής Χλόης.

μεν εις τα αρωματικα φιαλίδια (σελ. 68 εΙκ. 17).
τα ευρήματα πάντα ώς καΙ τα λείψανα της επι

γραφης υπάρχουσιν εν τ(ρ Μουσείφ του Κερα

μεικου.

μ) Ό τάφος o-fιτoς δεν διετηρείτο καλώς και

περιεοάλλετο υπο οπτών πλίνθων στέγης. <Υπο

το εδαφος του τάφου ευρέθησαν τα λείψανα

δευτέρου σκελετου. Πιθανώς .να υπηρχε κάτωθι

και τρίτος τάφος.

ν) <ο τάφος o-fιτoς εξ οπτών λίθων, 0.51 :2 μ.,

βάθ. 0.50 περιείχε δύο σκελετούς, τον ενα επι

τσυ αλλου, με τα κρανία προς Α. (σελ. 71 εΙκ. 18).
Εις το τέρμα των ποδών ε'ίδομεν τα οστά τρίτου

σκελετου συσσωρευμένα. Κτερίσματα εϋρομεν

δύο ύάλινα αγγεία του αυτου σχήματος με τα

του τάφου λ (εΙκ. 19 σελ. 68), κατατεθέντα εν

τφ Μουσείφ του Κεραμεικου.

ξ) Ό τάφος ουτος ητο κεκαλυμμένος με τρείς

τετραγώνους οπτας πλίνθους μήκους 0.66 και

πάχους 0.09. Οί τοίχοι αυτου εκτισμένοι δια

τεμαχίων λίθων και οπτών πλίνθων. Είχε δια

στάσεις 0.50: 2.05 και βάθ. 0.64. και περιείχε

δύο σκελετους πλησίον αλλήλων με τα κρανία

προς Β. Εϋρομεν πολλα σιδηρά καρφία πιθα

νώς του φερέτρ()υ, ύπερ την κεφαλην δε προς τα

δεξια υάλινον αγγείον ϋψους 0.17 και οστεινην

καρφίδα (εΙκ. 17 σελ. 68) μήκ. 0.125 (Μουσ. Κερ).

ο) Ό τάφος ούτος iJto τουολόκτιστος (μηκος

τών οπτών πλίνθων 0.42) εχων διαστάσεις 0.52 
2.05 και βάθος 0.70. Το κρανίον προς Ν. τα

batc"i μεγάλα.

π) Ό τάφος ου.τος ητο κεΚl'(λυμμένος δια δύο

τετραγωνικών οπτών πλίνθων (0.66) μεταξυ τών

οποίων μαρμαρίνη πλαξ επιτυμοία αρίστης δια

τηρήσεως, επι της οποίας υπάρχει παράστασις

επιτυμοίου ναισκου με την επιγραφην

Χ/' ΟΗΑΜΕΡΙΜΝΟΥΓΥΝΗΜΕΙΛΗCΙΑ

και με την μορφην ορθίας γυναικος εν τφ μέσφ

αυτου (εΙκ. 20).
<Η γυνη στηριζομένη επι του αριστερου πο

δΟς κάμπτει ολίγον τον δεξιον και κρατεί δι'

αμφοτέρων τών χειρών το ευρύτατον καΙ πολύ

πτυχον ίμάτιον, κάτωθι του οποίου φαίνονται

αL πτυχαι του ποδήρους χιτώνος. <Η κόμη της

αποτελείται εκ πλοκάμων περι την κεφαλην πε(n.

τυλισσομ:ένων (ϋψους 0.87, πλάτ. 0.43).
Έν τφ μέσφ του τυμπάνου του αετώματος

κάλαθος και ώς ακρωτήρια αυτου τρείς ανθε

μωται. κεραμίδες. Κατετέθη εις την Συλλογην

του θησείου υπ' αριθ. 144.
Ό τάφος είχε διαστάσεις 0.50: 2.08 και βάθ.

0.72. Έντος αυτου δύο νεανικοι σκελετοι με τα

κρανία προς Ν. Τούτων του μεν ενος ή κάτω

σιαγων είχε 14 υγιείς οδόντας, του δ' αλλου 16.
<Υπεράνω τών ισχίων εκειτο φιάλη διαμ. 0.20
και ϋψους 0.055 (Μουσ. Κερ.).

ρ) Εις μικραν απόστασιν απο του τάφου π

και εις υψηλότερον επίπεδον ευρίσκετο ο τάφος

ρ, σστις ητο λάκκος κεκαλυμμένος δια στεγοει

δών και ελαφρώς θολωτών οπτών πλίθων 0.56:
0.86 και εις τας ακρας δια πλακοειδών ομοίως

πλίνθων στεγανώς κεκλεισμένος.

ΤΟ κρανίον του νεανικου σκελετου προς Α.

<Η διάμετρος του οπισθίου μέρους της κεφαλης

0.125 και του προσώπου 0.115. Παρα το ους

του κρανίου ευρέθη χρυσουν ενώτιον ϋψ. 0.011.
'Έτι δε και αλλα μικρα μολύβδινα κτερίσματα,
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προφανώς παιγνιώδη αθύρματα: τεμάχια μα

γειρικης εσχάρας, δύο οστρακα κογχυλίων, δύο

μικροσκοπικαι κύλικες διαμ. 0.065, δύο απλού

στεραι και μικρότεραι κύλικες διαμ. 0.04 και

δύο μικρα τηγάνια με τας λα6ας (είκ. 21 σελ. 67).
Έξ αλλου μετάλλου δε (j) κυκλοτερες λείψα

νον πιθανώς κατόπτρου:Ωσαύτωςαναλόγου σμι

κρότητος δύο πήλινα με ώτα αγγεία ερυθρώς

βεΟαμμένα. Τούτων το εντελώς ακέραιον ϋψους

0.07 ευρέθη ορθιον εντος μικράς κύλικος διαμ.

0.075. 'Έτι δε ευρέθη ανευ ωτων ποτήριον και

ανευ βαφης ϋψ. 0.057 (είκ. 22 σελ. 68).'Άπαντα

τfΙ ανωτέρω κτερίσματακατετέθησανεν τfρ Μου

σείφ τοϋ Κεραμεικοϋ.

Μονομεgη εύgήματα.

Κατα την ανασκαφην ευρέθησαν ερριμμένα

εντος τών χωμάτων και αλλα ευρήματα, τα έξης.

Έπιτύμοιον ανάγλυφον Ψωμα'ίκών χρόνων,

ομοίου τύπου ως και τα προηγούμενα, ευρεθεν

υπερ τον τάφον Ο, φέρον επι τοϋ επιστυλίου

την επιγραφην

ΑΝΘΩΦΙΔΙΟΥΚΟΛΩΝΗΘΕΝ

Έν τfρ εμoαδfρ τοϋ ναισκου μεταξυ δύο παρα

στάδων μετα επικράνων γυνη δρθία στηριζο

μένη επι τοϋ δεξιοϋ ποδΟς και μικρον πρός τα

οπίσω κάμπτουσα τόν αριστερον περιοάλλεται

υπο τοϋ ευρυτάτου και πολυπτύχου ιματίου συγ

κρατοϋσα αυτο δια της δεξιάς χειρος κεκαμμένης

προ τοϋ στήθους (είκ. 23). ΤΟ ανάγλυφον είναι

αρίστης διατηρήσεως και κατετέθη είς την Συλ

λογην τοϋ Θησείου ύπ' αριθ. 141, ϋψους 1 μ.

πλάτ. 0.53.
Κατα την ανασκαφην ταύτην εύρέθησαν καί

τινες κιονίσκοι ενεπίγραφοι περι τών οποίων

γίνεται λόγος ανωτέρω εν σελ. 58 και ύπ' αριθ.

Συλλογης Θησείου 118 - 120α.

<Ωσαύτως κατα την δευτέραν περίοδον της

ανασκαφης ευρέθη τεμάχιον μαρμάρου, το οποίον

είναι το αριστερον μέρος ενεπιγράφου πλακος

(ϋψος 0.27, πλάτ. 0.19) φερούσης ψήφισμα. Ή

επιγραφη αϋτη απόκειται εν τfρ Μουσείφ Κε

ραμεικοϋ και θα δημοσιευθη ύφ' ημών βραδύ

τερον. Έν αυτfρ είσέτι απόκεινται και μικρότερα

εύρήματα, λύχνοι, υάλινα αγγεία κ.λ. ως και τα

σχέδια της γενομένης δευτέρας ανασκαπτικης

εργασίας, υπό τοϋ κ. Kίibler φιλοπονηθέντα,.τα

οποία κρίνομεν περιττον να δημοσιεύσωμεν,

αλλα φυλάττομεν εν τfρ αρχεί<ρ της Έφορείας,

ϊνα γίνη χρησις αυτών, εαν εν τfρ μέλλοντι ηθε

λεν ενεργηθη εκεί που πλησίον εκσκαφή.

Έπίσης εν τfρ Μουσείφ τοϋ Κεραμεικοϋ ευ

ρίσκονται τα τεμάχια της εκ τοϋ τάφου λ επι

ασοεστοκονιάματος επιγραφης, ΊΊτις δεν συνε

πληρώθη είσέτι εντελώς. τα ηδη συμπληρω

θέντα μέρη αυτης βλέπει τις εν τη είκ. 15 σελ. 62.
Έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων κρίνομεν δτι

ΕΙκ. 23. Μαeμαeίνη Επιτυμβία στήλη της ΆνΟοονς.

η επιγραφη ανήκει είς τους περι το 400 μ. Χ.

χρόνους, δηλ. είς τους χρόνους, είς ους περίπου

κατετάξαμεν το ανασκαφεν νεκροταφείον κρί

νοντες εκ τών λοιπών αυτόθι ευρημάτων. <Η

ανάγνωσις τοϋ δημοσιευομένου μέρους της επι

γραφης είναι λίαν δυσχερής, και μόνον αν συμ

πληρωθη επαρκώς, πιθανον να γίνη δυνατη και

η ανάγνωσις αυτης. <Ημείς μόνον νομίζομεν .εν

τη πρώτη μεν σειρ~ δτι αναγινώσκομεν την

λέξιν κείμαι (Ύ) κατάκειμαι),'εν τη δευτέρ~ δε

εκ τοϋ ονόματος πιθανώς τοϋ αποθανόντος τας

συλλα6ας ΛΕΑ ... Έκ τών έπομένων σειρών

μέχρι της έοδόμης αι. συλλαοαι τας οποίας ανα-

10
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Υινώσκομεν μου, με, τα, το, απομένουσιν ανευ

εννοίας και μόνον εν τϋ ογδόη σειρ~ πιθανον

να ύπάρχη ή λέξις: ενθά(δε) και εν τϋ ενάτη ή

λέξις: (σωματοθ)ηκαι, ητις κατα τους χρόνους

εκείνους ήτο εν χρήσει προς δήλωσιν τοϋ φε

ρέτρου.

ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΩΡΙΟΥ ΛΙΟΠΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Εν τCΡ χωρίφ Λιόπεσι της Άττικης διατη

ροϋμεν αξίαν λόγου αρχαιολογικην Συλλογήν,

ΕΙκ. 24. Έπιτυμβία λήκυ{10ς τής ΌΑeχαιολογικής

;Συλλογής Λιόπεσι -ύπ' aeL{1. 1.

προσωρινώς μεν εν τινι δωματίφ εν τϋ αύλϋ

τοϋ Δημοτικοϋ Σχολείου, βραδύτερον δέ, ως

ελπίζομεν; εν ιδίφ οικήματι, το όποίονύπεσχέ

θησαν στι θα εγείρουν οί κατα τα δύο τελευ

ταία ετη ρέκται πρόεδροι της κοινότητος αύτοϋ.

cH αρχαιολογικη Συλλογη κατα τα δύο τελευ

ταία ετη επλουτίσθη σπουδαίως το μεν εκ τυ

χαίων εύρημάτων,· εκ δηλώσεων αρχαίων τών

φιλονόμων κατοίκων τοϋ χωρίου, εκ κατασχέ

σεως αρχαίων εις χείρας τυμοωρύχων δια προ

θύμου συνδρομης της αύτόθι κοινοτικης αρχης,

εl.ς ην εκφράζομεν τας εύχαριστίας ημων, το

δε και εκ μικρών ανασκαπτικών ερευνών, τας

όποίας επεχειρήσαμεν εΙς δtαφόρους θέσεις της

περιφερείας- τοϋ χωρίου και εκ της μεταφοράς

χάριν μείζονος ασφαλείας αρχαίων εκ τών πέριξ

μερών, ως τα αρχαία της θέσεως Καρελά, τα

ύπο τοϋ πρφην εφόρου αρχαιοτήτων Άττικης

και νϋν καθηγητοϋ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Άν

των ίου Κεραμοπούλου εύρεθέντα εΙς αύτόθι

ενεργηθείσας ύπ' αύτοϋ ανασκαφάς.

<Ημείς σπεύδομεν να δημοσιεύσωμεν δια

περιληπτικωτάτης περιγραφης τα σπουδαιότερα

αρχαία καΙ της Συλλογης ταύτης, αφ' ενος μεν

δια τον γενικώνερον λόγον, σπως σλα τα ύπάρ

χοντα αρχαία ελθωσιν εις φώς καΙ αφ' ετέρου

είδικώτερον χάριν της μεγάλης πληθύος τών

ανεκδότων επιγραφών, ων ή δημοσίευσις επεί

γει ενεκα της κατα τα τελευταία ετη συντελου

μένης διεθνώς μεγάλης εργασίας προς συμπλή

σιν και πλουτισμον της εκδόσεως τών ελληνικών

επιγραφών. οι κάτωθι προ τών αρχαίων αρι

θμοι είναι οι αριθμοΙ αύτών εν τCΡ καταλόγφ

της Συλλογης.

1. Μεγάλη επιτυμοία μαρμαρίνη λήκυθος, l]ς

τα ελλείποντα μέρη ό λαιμος και ή βάσις, εχουσι

συμπληρωθη δια γύψου. 'Εν τϋ κoιλί~ φέρει

παράστασιν τεσσάρων μορφών, αι όποία ι βαί

νουσιν επι εύθείας ταινίας. 'Έχει ύψος 1.04
(εΙκ. 24). Δύο πωγονοφόροι ανδρες αντιμέοω

ποι ιστάμενοι, χαιρετίζουσιν αλλήλους δια της

δεξιάς, εν Φ κάτωθι τών ήνωμένων χειρών μι

κρος παίς ύψοί την δεξιαν προς τον πρώτον

πωγονοφόρον ανδρα, σστις είναι πιθανώτατα δ

αποθανών. 'Όπισθεν τοϋ δευτέρου πωγονοφό

ρου ανδρος μορφη γυναικος δρθίας, με ύψου

μένην την δεξιαν χείρα και με την παλάμην

ανοικτην προτίθεται προφανώς να αποχαιρε

τίση καί αύτη τον πρώτον πωγονοφόρον ανδρα,

αφ' ού τελειώστι ό πρώτος αποχαιρετισμός. Έπι

γραφαΙ ύπάρχουσι ανωθι τών μορφών, διακο

πτόμεναι πολλάκις ύπο τών μεσολαοουσών κε

φαλών αύτών.

Ούτω αναγινώσκομεν:

ΔΙΩΝ ΓΝΑΘΩΝΟΣ

ΩΑΘΕΝ

'Εν συνεχεί~ είτα:

ΔΙΩΝ ΔΙΩΝΟΣ ΩΑΘΕΝ

και τέλος εν συνεχεί~:

ΝΙΚΟΠΤΟΛΕΜΗ

ΝΙΚΟΔΩΡΟ(Υ)

ΠΑΙΑΝΙΩΣ (= ΠΑΙΑΝΙΕΩΣ)
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Οϋτω εχομεν νεκρον τον εκ τοϋ δήμου'Όας

η 'Ώας της Άττικηc της Πανδιονίδος φυλης

Δίωνα τον υιον τοϋ Γνάθωνος, ον αποχαιρετί

ζει δ υιος αυτοϋ Δίων δ τοϋ Δίωνος υιός, μετα

τοϋ μικρου τέκνου του και της αυτου γυναικος

Νικοπτολέμης, θυγατρος του Νικοδώρου του

Παιανιέως. ΟΙ Όείς η Όαιείς κατφκουν πιθα

νως την σημερινην Βελανιδέζαν, οι δε Παια

νιείς το χωρίον Λιόπεσι της Άττικης (επιρρή

ματα εχομεν ως το οαθεν οϋτω και οαζε καΙ

Οασι. Έπιγραφας εκείθεν 'ίδε Στεφ. Κουμ. Άττ.

Έπιγρ. σελ. 116 - 118). Διατήρησις καλη και

εργασία μάλλον επιμεμελημένη.

29. Κιονίσκος εξ αγρίου λίθου ϋψους 0.59,
φέρει την επιγραφήν:

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ

ΟΡΒΙΟΥ

ΜΙΛΗΣΙΑ

ΣΩΣΙΚΡΑΤΟΥ

ΡΑΜΝΟΥΣΙΟΥ

ΓΥΝΗ

47. Κιονίσκος εξ αγρίου ποικιλοχρόμου λίθου

εκ δύο τεμαχίων. Εύρέθη εις τα ερείπια του

Άγίου Άνδρέου εΙς θέσιν Κοκκίνα ύπο του

κ. Ίω. Δημ. Σπύρου. ύφ' ου εδωρήθη εΙς την

Άρχαιολογικην Συλλογην τη 25/8/24.

ΔΙΩΝΟC

OnIANHC
ΑΝΕΘΗΚΕΝ

31. Κιονίσκος εξ αγρίου λίθου ϋψους 0.36,.
φέρει την επιγραφήν:

ΔΙΟΣΚΟΥ

ΡΙΔΗΣ Ι: ΙΛΙΞ (Kiλιζ)

30. Κιονίσκος έξ αγρίου ύπομέλανος λίθου

ϋψους 0.50, φέρει την επιγραφην με ήμιεξί

τηλα γράμματα

ΣΩΣΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΙΡΕ

ΈνεΠ[Υραφοι lπιτύμβιαι στήλαι και λύκη1}οι

ΣυλλΟΥής Λιόπεσι.

5. Στήλη μαρμαρίνη ϋψους 0.32, φέρουσα

την επιγραφήν:

ΑΡΕΣΤΟΡΙΔΗΣ

ΑΡΕΣΑΝΔΡΟ(Υ)

ΠΑΙΑΝΙΕΥΣ

6. Στήλη μαρμαρίνη με ανθέμιον ϋψους 0.62,
φέρει την επιγραφ11ν:

ΠΑΜ(ΦΙ)ΛΗ

ΑΡΤItΙΙΑ<::'

8. Στήλη μαρμαρίνη ϋψους 0.56, φέρει την

επιγραφήν:

ΔΗΜΑΙΝ[ΕΤΟΣ]

ΔΗΜΟΣΘ(ΕΝΟΥΣ)

ΠΑΙΑΝΙ(ΕΥΣ)

9. Στήλη μαρμαρίνη ϋψ. 0.76, με δύο ρόδα

κας καλως ειργασμένους και απέχοντας αλλήλων

0.13, φέρει την επιγραφην ανωθι των ροδάκων:

ΔΗΜΑΡΕΤΗ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΦΛΥΣΤιΟΥ ΘΥΓΑΤΗΡ

και κάτωθι των ροδάκων

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

(Α)ΝΑΦΛΥΣΤιΟΣ

ΙΠΠΟΣΤΡΑΤΗ

ΑΡΙΣΤΗΜΟΥ

ΑΝΑΦΛΥΣΤιΟΥ

ΧΑ(ΡΙΑ)Σ

ΑΝΑ(ΦΛΥ)ΣΤιΟΣ

ΕΥΡΥΜΑΙΔΗ

ΑΝΑΦΛΥΣΤΙ

ΔΗΜΑΡΕΤΗ

12. Μαρμαρίνη στήλη ϋψους 0.70, φέρει την

επιγραφην κάτωθι των εφθαρμένων ροδάκων:

ΑΓΩΝΟΧΑΡΗΣ

ΕΠΙΧΑΡΟΥΣ

ΠΑΙΑΝΙΕΥ(Σ)

13. Έπιτυμβία ανθεμωτη στήλη πλήρης μετα

δύο ροδάκων ϋψους 1.86, φέρει την επιγραφην

στοιχηδόν:

ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ

ΣΩΣΤΡΑΤΟ

ΠΑΙΑΝΙΕΥΣ

14. Στήλη επιτυμυία μαρμαρίνη, φέρει την

επιγραφήν:

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥ

ΕΡΧΙΕΥΣ

26. ~ικρoν, τ~μάχιoν jλέλανOς λίθου ϋψους

0.20, φερον την επιγραφην:

ΝΙΚΑΝΩΡ

ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ
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24. Πλαξ ϋψ. 0.22, φέρουσα την επιγραφήν:

ΟΡΟΣΧΩΡΙΑΠΟ

ΑΤιΜΟΚΡΑΤΟΣ

ΝΙΩΣΠΑΙΣΙ

32. Τμημα στήλης επιτυμ6ίας ύψους 0.41,
φέρει την επιγραφήν:

ΣΑΤΥΡΟΣ ...
ΠΑΙΑΝ(ΙΕΥΣ)

63. Μαρμαρίνη επιτυμ6ία λήκυθος, αρίστης

διατηρήσεως και τέχνης, είιρεθεισα εν τη αμ

πέλω των κατοίκων του Λιόπεσι κ. Άθ. Ντά

βαρη καΙ Άθ. Θανάση κειμένΊl εν θέσει άγίου
Γεωργίου Κόκλα, δηλωθεισα νομίμως ύπ' αύ

των και κομισθείσα υπ' εμου εΙς την Συλλογην

τη 4/11/28. 'Έχει ϋψος ενος μέτρου και περι

φέρειαν κοιλίας 1.05. Φέρει επι της κοιλίας
παράστασιν δύο μορφων βαινουσων επι μικρον

κοιλαινομένης ταινίας. Έπι .κλισμου κάθηται

γυνη κρατΟ'υσα δια της αριστεράς χειρος τον

πέπλον προ του στήθους και δια της δεξιάς

αποχαιρετίζουσα τον προ αύτης ιστάμενον νεα

νίαν. Άναγινώσκομεν ανωθι της καθημένης την

επιγραφήν: .
ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΗ

και ανωθι του νεανίου και' όπισθεν της κεφα

λης αύτου την επιγραφήν:

ΑΝΤιΚΡΑΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΡΧΙΕΥΣ

64. Μεγάλη μαρμαρίνη λουτροφόρος με κε

κομμένην την 11άσιν και με κεκομμένον τον λαι

μόν, ού σφζονται δύο τεμάχια.'Ύψ. 1.05 μ. και

περιφέρεια κοιλίας 1.55 μ. "Ως και 11 υπ' αριθ.

63 λήκυθος εύρ€θη καΙ αύτη Ε1; την cιύΤ1Ίν αμπε.

λον των ανωθι μνημονευομένων κατοίκων του

χωρίου Λιόπεσι; υ'φ' ών 'δηλωθεισα νομίμως
παρεδόθη εΙς εμε και εκομίσθη υπ' εμου εΙς την

Συλλογην tfi4jllj28. Φέρει τέσσαρας μορφας

βαινούσας επι ταινί~ς. Άναγινώσκομεντας επι

γραφάς:

ΑΝΤιΚΡΑΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΡΧΙΕΥΣ

ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΗ κΙΧ!

ΑΡΙΣΤΑΙΧΜΗ

ΛΥΣΙΔΟΣΕΡΧΙΩΣ [=ΕΡΧΙΕΩΣ]

Έπι δίφρου κάθηται 11 'Αρχεστράτη χαιρετί

ζουσα δια της δεξιάς τον προ αύτης ισtάμενον

υιον του Καλλικράτους Άντικράτην Έρχιέα.

'Όπισθεν του Άντικράτους μορφη ισταμένης

γυναικος της ,Αρισταίχμης, θυγατρος τ()υ Έρ

χιέως Λύσιδος. "Η μορφη της Άρχεστράτης

ομοιάζει καταπληκτικως καθ' ολα καΙ ακόμη

κατα το πρόσωπον με την μορφην της ,Αρχε
στράτης της προηγουμένης Ληκύθου. Προφα

νως αμφότεροι ανήκουσιν εΙς ενα και τον αύτον

οΙκογενειακον τάφον, ώς και η εϋρεσις αύτων

δηλοι αλλα καΙ ώς εκ· των επιγραφων δικαιού

μεθα να εΙκάσωμεν. CH δε ομοιότης της μορφης

της Άρχεστράτης προς την προηγουμένην δηλοί

την επιμέλειαν του τεχνίτου, οστις εδέχθη την

παραγγελίαν των επιζώντων προς κατασκευην

τών επιτυμβίων εργων καΙ Οσης. ασφαλως θα

είναι ο αυcος αμφοτέρων τών εργων τεχνίτης.

62, Μεγάλη μαρμαρίνη επιτυμβία Λήκυθος

με την βάσιν κεκομμένην ώς και το ανω μέρος

του λαιμου. 'Έχει ύψος 1.03 μ. και εκομίσθη

ύπ' εμου εΙς την Συλλογην εκ της θέσεως άγίου

Γεωργίου Κόκλα της περιφερείας Λιόπεσι, οπου

πιθανώς εκειτο ο δημος Έρχιέων (εΙκ. 25).
Φέρει παράστασιν επι της κοιλίας τριών μορ

φών, αι οποιαι βαίνουσίν επι ολίγον κοιλαινο

μένη ς ταινίας. Τούτων ο είς πωγονοφόρος ανηρ

χαιρετίζει δια της δεξιάς τον εναντι αυτου επι

κλισμου καθήμενον ώσαύτως πωγονοφόρον αν

δρα. 'Όπισθεν του δρθίου μικρος παις. 'Άνωθι

του δρθίου αναγινώσκομεν την επιγραφήν:

[Ε]ΥΑΙΩΝ ΕΡΧΙΕΥΣ

και ,χνωΘι -rui:' καθημl~νoυ :

ΑΠΟΛΗΞΙΣ ΕΡΧΙΕΥΣ

61. Μικρα μαρμαρίνη επιτυμ6ία λήκυθος με

την βάσιν και τον λαιμον κεκομμένα, εχουσα

σφζόμενον ϋψ. 0.39 μ. και κομισθεισα υπ' EfoP
εΙς Συλλογην εκ του άγίου Παντελεήμονος, απε

χοντος περι τα δέκα λεπτα της ωρας απο του

Λιόπεσι. ΕΙς το ανω μέρος της κοιλίας φέρει

Τ1ιν επιγραψην

ΑΡΙΣΤΟΙΔΙΚΗ : ΚΥΠΡΙΑΘΕΜΙΣΘΥΑΝΑΞ

"Ημείς αναγινώσκομεν αυτην ώς εξής:

(TΊi απoθανOύσΊl) Άριστοι (ή) Δίκη: (ή) Κυ

πρία, (ή) Θέμις, (ο) Θυάναξ (ανέθεσαν). _"
(Το όνομα Άριστω απαντ~ και αλλαχου ιδε

Στ. Κουμ. Έπιτ. Άττ. Έπιγ. αριθ. 20~0, 263~
το δε κατα δοτικην πτωσιν όνομα του νεκρου

είναι σπανιώτατην μεν παρα τοίς 'Έλλησι, συ

χνον δε παρα τοίς Ρωμαίοις ίδ" αύτόθι αριθ.
2822, 2825, 3411 κ.λ.).
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Είκ. 25. Μεγάλη έπιτυμβία λήκvΙJος της ΆρχαιολΟΥικης ~υλλoyης Λιόπεσι υπ' aetIJ. 62.

77

Έν τη αυλη τού Σχολείου, εν τη όπoί~ ευρί

σκεται ή αρχαιολογικη Συλλογή, υπάρχει τριγω

νικον αέτωμα κομισθεν υπ' εμοϋ εκ Καρελα,

προερχόμενον εκ των αυτόθι ανασκαφών τοϋ

κ. Άντ. Κεραμοπούλου και. ανηκον είς επιτύμ

6ιον μέγα ανάγλυφο ν, το όποίον φέρει επι. της
άνω ταινίας την επιγραφην

ΧΑΙΡΕΣΤΡΑ ΤΗ

ΕΥΒΙΟΠΑΙΑΝΙΕΩΣ

ΔΗΜΟΚΗΔΗΣ ΑΡΧΕΚΩΜΟΥ

ΠΑΙΑΝΙΕΥΣ

ΑΡΧΕΚΩΜΟΣ ΔΗΜΟΚΗΔΟΥ

ΠΑΙΑΝΙΕΥΣ

Μηκος ταινίας φερούσης την επιγραφην 1.36.

Μηκος της κάτω πλευρας τοϋ τριγώνου 1.62.
Πλησίον της. ανω επιγραφης υπάρχει καΙ το

ακρον δεξιαν τμημα τριγωνικοϋ αετώματος επι

τυμοίου αναγλύφου φέρον την επιγραφην

Α ΤΙΧΑΡΟΥΣ

ΝΕΩΣ ΘΥΓΑΤΗΡ

ΟΥΣ ΑΝΑΦΛΥΣΤΙΟΥ ΓΥΝ[Η]

Το μηκος της φερούσης την επιγραφην ται

νίας 0.44.
Ώσαύτως εν τη αυτη αυλη υπάρχει μεγάλη

επιτυμβία μαρμαρίνη στήλη ευρεθείσα είς θέσιν

αγιος Γεώργιος Κόκλα είς απόστασιν ήμισείας

ωρας απα τοϋ χωρίου καΙ κομισθείσα ύπ' εμοϋ

είς την ΣυΛλογήν.
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Είκ. 26. 'Επιτύμβιον··ανάγλυφο:" εκ {Μσεως·ΚαeελίiμεταξiJ Διόπεσι καί Κοeωπίοv.

Είκ. 27. Μαeμάριναι κεφαλαι εκ Καρελii..

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:18 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1926 79

Πλάτος τοϋ επικράνου της στήλης 0.65, ϋψος
της στήλης σφζόμενον 1.65, πλάτος αυτης εΙς

το ανω μέρος 0.60, εΙς το κάτω 0.65, πάχος

αυτης 0.24.
Εις το κάτω μέρος Τι στήλη είναι αποκεκομ

μένη ολίγον. ΕΙς το ανώτατον μέρος της στήλης

υπάρχει Τι επιγραφή:

ΑΓ10ΛΗΞΙΣ

ΕΥΑΙΟΝΟΣ

ΕΡΧΙΕΥΣ

Κάτωθι της επιγραφης υπάρχουσι γλυπτώς

δεδηλωμένοι δύο ρόδακες, ώς καΙ έτεροι δύο εΙς

τας πλευρας της στήλης. Κάτωθι δε τών ροδά

κων καΙ εΙς το μέσον της στήλης υπάρχει γλυ

πτώς δεδηλωμένος στέφανος εκ κλάδων ελαίας.

Κάτωθι δε τοϋ στεφάνου Τι επιγραφή:

ΕΥΑΛΚΟΣ

ΕΥΑΛΚΟΥ

ΕΡΧΙΕΥΣ

~~~:~~ (=Δηλιας Νι(κ)ίου Κυδαθηναέως)
ΚΥΔΑΘΗΝΑΕΩΣ

ΕΥΑΛΚΙΔΗΣ

ΑΠΟΛΗΞJΔΟΣ

ΕΡΧΙΕΥΣ

"Ωσαύτως εν τη αυτη αυλη υπάρχει έτέρα

μεγάλη επιτυμ6ία μαρμαρίνη στήλη, ευρεθείσα

υπ' εμοϋ εις θέσιν Καρελα παρα το δάσος καΙ

αριστερα της μεγάλης δημοσίας όδοϋ καΙ κομι-

.σθείσα υπ' εμοϋ εΙς την Συλλογην τοϋ χωρίου.

Εις το ανω καΙ κάτω μέρος είναι αποκεκομμένη.

'Έχει σφζόμενον ϋψος 1.67, πλάτ. 0.61 καΙ πάχ.
. 0.25. Φέρει την επιγραφήν:

ΠΑΙΑΝΙΕΩΣ

ΕΥΚΟΛΙΝΗ

ΑΧΑΡΝΙΩΝΟΣ

ΑΧΑΡΝΕΩΣ

ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΑΙΑΝΙΕΥΣ

"Ωσαύτως εν τη αυτη αυλη υπαρχει μαρμα

ρίνη στήλη ευρεθείσα εν τη αμπέλφ τών κατοί

κων τοϋ Λιόπεσι Άθ. Ντά6αρη και Άθ. Θα

νάση εΙς την περιφέρειαν τοϋ άγίου Γεωργίου

Κόκλα, δηλωθείσα υπ' αυτών και παραδοθείσα

εΙς την αρχαιολογικην υπηρεσίαν τη 4/11/28.
ΤΟ σφζόμεΥον ϋψος της στήλης, ητις κάτωθι

είναι αποκεκομμένη, είναι 0.88, το πάχος 0.20
και το πλάτος 0.46. Φέρει την επιγραφήν:

[Κ]ΑΛΛIΚίΡ]ΑΤΗΣ

[ΑJΝΤΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΡΧΙΕΥΣ

Μετα ταϋτα φέρει δύο ρόδακας και μετ' αυ

τΟ'υ; την επιγραφήν:

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΡΧΙΕΥΣ

60. Μεταξυ τών εκ θέσεως Καρελα και εξ

ανασκαφών κ. ΚεραμΟΠΟΙJλου κομισθέντων εΙς

ΕΙκ. 28. Μaρμaρίνη κεφaλη εξ επιτυμβίου

&νaΥλύφου εκ Κaρελα.

Λιόπεσι αρχαίων είναι και μέγα επιτύμ6ιον

ανάγλυφον εντος ναισκου με τρείς λίαν εκτύ

πους μορφας. Έπι τών επικράνων τών παρα

στάδων στηρίζεται το τριγωνικον αέτωμα τοϋ

ναισκου εχον εις την κατωτάτην ταινίαν την

διήκουσαν απο παραστάδος εις παραστάδα κατα

μηκος την επιγραφην δυστυχώς δλως δυσανά

γνωστον.

Έντος τοϋ μεταξυ τών παραστάδων χώρου

τρείς μορφαl γυναικείαι, ων Τι εν τφ μέσφ κά

θηται επι κλισμοϋ και στρέφεται κατα μέτωπον

. στηρίζουσα επι τοϋ ερεισινώτου την αριστεραν
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χείρα. Φέρει χιτώνα και επ' αυτου ιμάτιον, το

όποίον εκτείνεται και ύπερ την κεφαλην εν ε'ί

δει καλύπτρας. Προ αυτης όρθία γυνη περίλυ

πος εκτείνει την αριστεραν χείρα προς την κα

θημένην έν ε'ίδει παρακλήσεως, εν φ οπισθεν

της τελευταίας υπάρχει ετέρα όρθία γυνή. ΤΟ

ανάγλυφον καθ' σλον το πλάτος αυτου κάτωθεν

είναι αποκεκρουσμένον ώς τελείως κατεστραμ-

ΕΙκ. 29. Μαeμαeίνη 'κεφαΜι εκ Καeελi1..

,!Ι ", '\--
μενα ειναι και τα προσωπα και των τριων μορ-

φών (είκ. 26).
55. Μαρμαρίνη επιτυμ6ία Λήκνθοςϋψ.0.60 μ.

κομισθείσα ύπ'εμου είς την Συλλογην εκ Κα

ρελά και φέρουσα παράστασιν γυναικος καθημέ

νης καΙ αποχαιρετιζούσης fί.νδρα Ορθιον.'Άνωθl

της γυναικος ή επιγραφη ΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤΗ.

56. Κεφαλη μαρμαρίνη νεανίου κατα μέτω

πον με μικραν προς τα. δεξια κλίσιν καΙ με την

ρίνα αποκεκρουσμένην, ανήκουσα προφανώς είς

επιτύμ6ιον ανάγλυφον, ϋψους 0.27. Προέρχεται

και αϋτη εκ Καρελά (είκ. 27).
57. Κεφαλη μαρμαρίνη γυναικος ανήκουσα

είς επιτύμ6ιον ανάγλυφον και προερχομένη

ώσαύτως εκ Καρελά, ϋψους 0.20 (εΙκ. 27).
58. Ώσαύτως επιτυμ6ία μικρα μαρμαρίνη

κεφαλη μάλλον γυναικος εκ Καρελά καΙ αϋτη,

ϋψους 0.16 (είκ. 28).
59. Κεφαλη πωγονοφόρου ανδρός, φέροντος

ταινίαν επι του μετώπου καΙ πέριξ της κεφαλης,

δι'ης είναι αναδεδεμένη ή πλουσία κόμη.'Άνωθι

της ταινίας καΙ του κέντρου του μετώπου ύπάρ

χει όπή. Πρoέρχεrαι εκ Καρελά και εχει ϋψος

ΕΙκ. 3Ο. Άνασκαφη Ταμποveίων. Χαμαι. κείται

ό λέων πeό του πεeιβόλοv του νεκeοταφείοv.

0.19 μ. cH κεφαλη κατ' εμε απεικονίζει φιλόσο

φον και δεικνύει καλην εργασίαν του τρίτου

αίώνος π. Χ. (εΙκ. 29).

ΜΙΚΡΑ ΑΝΑΣΚΑΦΗ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΙΟΠΕΣΙ

ΕΙνιχι κοινώς παραδεδεγμένον στι το χωρίον

Λιόπεσι κατέχει τον χιvρον του αρχαίου δήμου

τών Παιανιέων, σστις ήτο και πατρις του Δη

μοσθένους, ενεκα τών πολλών ευρημάτων μετα

τών σχετικών επιγραφών, ατινα αυτόθι κατα

καιρσυς ήλθον εις φώς. Άλλα το σημερινον χω

ρίον αραιότατα κατφκημένον καταλαμ6άνει με

γίστην εκτασιν και μετα. n:iJv αμπέλων καΙ φυ

τειών αυτου αναμφι6όλως επεκτείνεται και επι
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αλλων αρχαίων δήμων. Έντος τοϋ χωρίου εις

πολλα σημεία διακρίνει τις εισέτι τα λείψανα

νεκρικών περιΌόλων, τών όποίων πολλους δια

μικράς ερεύνης εξήτασα και εύρον αυτους κατα

το πλείστον συλημένους και. κατεστραμμένους.

πολλους πτωχους τάφους, ων ή αταξία εδήλου

προγενεστέραν σύλησιν. Εις τα ανω στρώματα

ήσαν Ψωμα·ίκοι. τάφοι και εις τα κατώτερα

<Ελληνικοί. Εύρον τρείς λύχνους ακεραίους και

ενα τεθραυσμένονκαι τεμάχια αγγείων προ πολ-

ΕΙκ. 31. Ό λέων τών Ταμπουρίων.

Περισσότερονηρεύνησα την θέσιν Μπρέκθι (ση

μαίνουσαν ΆλΌανιστι δχυρον μέρος) αποτελοϋ

σαν μέρος ευρυτέρας θέσεως καλουμένης Έπι

σκοπης προς το βόρειον τέρμα τοϋ σημερινοϋ

χωρίου, δπου ύπάρχει μικρος χθαμαλος τύμΌος,

λοϋ θραυσθέντων δλως αχρηστα. 'Έτι δε εν ύά

λινον μικρον δοχείον ακέραιον καί τινα ασή

μαντα αγγεία. .
ΤΟ σπουδαιότερον εϋρημα ήτο εν ζεϋγος χρυ

σών ενωτίων εντος ένος τάφου πλησίον τοϋ

ΕΙκ. 32. Ό λέων τών Ταμπουρίων.

δστις εΙχε και περίΌολον, συληθέντα προ ετων

πολλών. Έλπίζων δτι λόγφ της γειτνιάσεως προς

το χωρίον Τι θέσις θα ήτο ασύλητος ηρεύνησα

τον εντος τοϋ κατεστραμμένου περιΌόλου χώρον

μετα προσοχης. Συνήντησα δ' δμως εν αυτφ

κρανίου ώς και χαλκοϋν τετριμμένον νόμισμα.

τα ενώτια ήσαν εν ε'ίδει ανοικτοϋ ανθους εις

το μέσον τοϋ όποίου εφερον ερυθρωπον λίθον

(γρανάτα) και παρεδόθησαν εις το Έθνικον

αρχαιολογικον Μουσείον.

11
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Είς την συνοικίαν των Ταμπουρίων Πειραιως

.ην οποίαν μέχρι Κερατσινίου διασχίζει ή οδος

τοϋ Περάματος, ενθεν κάκείθεν αυτης εκτείνον

ται άγροι μεγάλων εκτάσεων άνήκοντες κατα το

υπαρξιν μεγάλων καΙ μικρων κοιμητηρίων τα

οποία δυστυχ(ος είχον προ πολλων ετων κατα

στραφη καΙ συληθη, εύρόντες μόνον ελάχιστα

λείψανα της καταστροφης και της συλήσεως.

Κατα την άνασκαφην ε'ίχομεν βοηθον την

επιμελήτριαν άρχαιοτήτων δα Ίωάνναν Κων-,
σταντινου.

ΤΟ μέγιστον των νεκροταφείων τούτων ητο

ΕΙΚ. 33. Πήλινα lρv{}eοβαφη lπίχevσα κομβιοειδη κτεeίσματα 11 δισκάeια φέeοντα παeάστασιν

αστέρος, ήλίου, γοργονείου καΙ eόδακος.

πλείστον είς τον αυτόθι κατοικοϋντα κ. Άθαν.

Μποϋτον. cH περιφέρεια αυτη &:λλοτε άνηκεν

ε'ίς τινα Μελετόπουλον διανεμηθείσα βραδύτε

ρον καΙ νϋν διατελοϋσα ύπο την κυριότητα fί.λ

λων. cH τοποθεσία αϋτη καΙ fί.λλoτε εκ τυχαίων

εύρημάτων άπησχόλησε την άρχαιολογικην ύπη

ρεσίαν ('ίδε εκ Πειραιως ύπο Κ. Κουρουνιώτου

Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 201 κεξ. Έν σελ. 202
'ίδε την ύποσημείωσιν) καΙ τα εξ αυτης προελ

θόντα άρχαία ύπάρχουσι εν τφ Μουσείφ Πει

ραιως καί τινα εν τφ Κεντρικφ των Άθηνων.

Κατα το θέρος τοϋ 1928 λαΟόντες άφορμην

εκ τυχαίου εύρήματος Ι1ρευνήσαμεν είς διάφορα

σημεία τον χωρον εκείνον, πιστοποιήσαντες την

άριστερα τοϋ οδεύοντος προς Κερατσίνι δια της

οδοϋ τοϋ Περάματος, είς το τέρμα των Ταμ

πουρίων, άπέναντι τοϋ δευτέρου Ζυθοπωλείου

τοϋ κ. Νικ. Κοκκολάκη καΙ εν κτήματι αυτοϋ

κατα το πλείστον. Ένταυθα σΦζεται μέγα μέρος

του περιΟόλου με τους δρθοστάτας προ των

οποίων εχουσι καταπέσει δύο λέοντες μήκους

δύο μέτρων εκαστος (είκ. 30 σελ. 80), μείναντες

κατα χώραν μετα την καταστροφην δια το δυσ
χερες 'ίσως της μεταφορας.

Έκ των δύο τούτων λεόντων ομοιοτήτων

καθ' δλα, οιτινες εκομίσθησανείς το Μουσείον

τοϋ Πειραιως, ο είς σΦζεται μετα της βάσεως,

εφ' ης εστηρίζοντο οι ετι σφζόμενοι πόδες αυ-
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τοϋ. Άμφοτέρων οί πόδες είναι κεκομμένοι.

Τούτων ό εΙς, ό ανευ βάσεως ευρέθη,έν περιοχη

τοϋ κτήματος κ. Ν. Κοκκολάκη, ό δ' ετερος εν

κτήματι κ. Άθ. Μπούτου.

Άμφοτέρων τών λεόντων ή διατ11ρησις είναι

άρίστη και ή εξεργασία αυτών λίαν επιμεμελη

μένη (είκ. 31 και32 σελ. 8Ι). Έκ της τέχνης αυτών

κρίνοντες δεν δυνάμεθα να καταοιοάσωμεν την

ΕΙκ. 34. Δύο Νίκαι κατα. μέτωΠΟΥ

και μία εΥ κατατομύ, πήλΙΥαι ieL{feo
βαφείς και έπίχevσοι.

χρονολογίαν τοϋ νεκροταφείου κάτω τοϋ300

π. Χ. Και αλλα ευρήματα κατωτέρω πείθουσιν

ήμας στι το νεκρoταφ~ίoν τουτο ανήκει είς τον

40ν αίώνα π. Χ.

'Ολίγα βήματα μακραν του μέρους, σπου ευ

ρέθη ό μετα της βάσεως λέων, ευρέθη πλαξ

λίαν εκτύπου επιτυμοίου άναγλύφου λίαν εφθαρ

μένη Φέρει παράστασιν άνδρικης μορφης φυ

σικου σχεδΟν μεγέθους, της όποίας σμως μόνον

το ανω μέρος του κορμοϋ σφζεται και δη είς

δύο τεμάχια, ων το εν ευρέθη είς μικραν άπό

στασιν άπο της πλακός. Έπ' αυτης υπάρχει και

ετέρα παράστασις άνδρικης μορφης μικρου με-

γέθους ητις διατηρείταιείς σχετικώς καλην κατά

στασιν. Ταϋτα πάντα εκομίσθησαν είς το Μου

σείον Πειραιως και είναι τέχνης λίαν προηγμέ

νης μαρτυρούσης την άκμην της βιομηχανίας

τών επιτυμοίωναναγλύφων του 4°u αίώνος π. Χ.

Είς μικραν άπόστασιν άπο της πλακος ευρέθη

επιτυμβία μαρμαρίνη λήκυθος με κεκομμένην

την βάσιν και το στόμιον φέρουσα επι της κοι-

ΕΙκ. 35. Δύο ίπποι και πτεeωτος

αyiJe έξ οπτης γης εev{feοβαφοvς και

έπιχeύσοv.

λίας παράστασιν δύο άνδρικών μορφών και ένος

ί:ππου. Πάντες βαίνουσιν επι εξεχούσης γραμ

μης. 'Άνωθι των μορφών υπάρχει η επιγραφη

ΔIΟΠΕI0ΗΣ.

Προ τοϋ ϊππου, υψουντος τον άριστερόν του

πόδα, ϊσταται νεαρος πωγονοφόρος ανηρ με

βραχυν μέχρι γονάτων χιτωνίσκον και με την

χλαμύδα ερριμμένην άπο τών ωμων οπισθεν

επι της ράχεως βηματίζει προς τον εναντι αυτου

ίστάμενον πρεσούτην, ον χαιρετίζει δια· της δε

ξιας. Σι:ρζόμενον ϋψος 0.78. Κατετέθη είς Μου

σείον Πειραιώς.

Έν περιοχη κτήματος τοϋ κ. Άθ. Μπούτου
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ωσαυτως ε~ρέθησαν δ~o μικρότερ~ι Έπι{υμυιοι ~ων κατωτέρω γίνεται λόγος, κατατάσσομεν το
~ήκυθoι, μαρμάριναι, ϋψους, 0.44 εκάστη, ανευ νεκροταφείον τοϋτο άποτοϋ 400 μέχριτοϋ

επιγραφης, με τα~ βάσ~ις και τους λ~ιμoiις κε- 300 π. Χ. ".,
κρμμένους, φέρουσαι έπι της, κοι.,λίας αυτών την Πλησίον τοϋ περιβόλου αλλ' έκτος αυτοϋ ευ

αυτην σχεδΟν παρμστασιν δυο ανδρικών ,μορ-ρομεν μικραν πη~ίνην κίστην, τάφq.ν μικροϋ

φών βαινουσών έ~ι έξεχούσης ταινίας. Τουτων παιδάς, εκτοϋ όποιουεξηγάγομεν τα εξης μι

ή μία κάθηται επι κλισμοϋ,ή δ' ετέρα είναι κρα πήλινα άντικείμενα, α-τιναπάντα ησαν άλη-

:μ:

ΕΙκ. 36. Έπιτύμβιον ανάΥλυφον Το του(}ίων (κτήματος Ν. Κοκκολάκη).

δρθια.-Άμφότεραι εκομίσθησαν εις το Μου

σείον Πειραιώς.

Όλίγα βήματα πέραν τοϋ ανεύ βάσεως λέον

τος εν κτήματι Ν.Κοκκολάκη εύρέθη επιτύμ

βιον άνάγλυφον υπο τοϋ Ιδιου, σπερ δηλωθεν

αμέσως εκόμίσθη υπ' εμοϋ εΙς το Μουσείον Πει

ραιώς και εδωκε την αφορμην προς περαιτέρω

εξέτασιν τοϋμέρους εκείνου.

Έντος τοϋ περιβόλου άνεσκάψαμεν σειραν

τάφών πωρίνων, οιτινες ησαν απαντες συλημέ

"οΙ Έκ 'τεμαχίων δ' σμως ερυθρομόρφων αγ

γείων και αλλων μικροτέρων αντικειμένων, πεΡI

. λιμμένα δι' ερυθροϋ χρώματος, εφ'Όυ είχε γίνει

επιχρύσωσις. Κατετέθησαν πάντα εις το 'Αρ
χαιολογικον Έθνικον Μουσείον ίιπο τους αριθ

μους 15425 -15429 και είναι τα εξης:

1) "Εξ κομυιοειδη αντικείμενα Τι -δισκάρια
'φέροντα τύπον άστέρος (Έθν. Άρχ. Μουσείον

αριθ. 15425): '
2) "Εν κομυιοειδες ισομέγεθες προς τα προη

γούμενα άντικείμενον Τι δισκάριον φέρον τύπον

γοργονείου (αριθ. 154.25).
3) Πέντε σμοια προς τάνα/τέρω φέροντα τύ

πον ηλίου πιθανώτατα (ομοίως υπ' άριθ. 15425).
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4) Δύο μικροι ρόδακες (ομοίως υπ' άριθμον

15425) (εΙκ. 33).
5) Δύο Νίκαι με άναπεπταμένας τας πτέρυ

γας κατα μέτωπον (Έθν. Άρχ. Μουσείον άριθ.

15427) (εΙκ. 34).
6) Μία Νίκη πτερωτη εν κατατομη επι τρο

χού (υπ' άριθ. 15428) (ε'ίκ. 34).
7) Δύο ϊπποι τρέχοντες απο ρυτηρος (υπ' άριθ.

15427) (εΙκ. 35).
8) Πτερωτη μορφη άνδρός εν κατατομη με

κεκαμμένον τόν άριστερον π(>δα (υπ' άριθμον

15429) (εΙκ. 35), ετι δε καΙ μικρα τεμάχια άνή

κοντα εις ομοια ευρήματα.

Πιθανώτατα τα υπ' άριθ. 7 καΙ· 8 άπετέλουν

σύμπλεγμα αρματυς πιΘανώς συρομένου ύπο

τών δύο ϊππων καΙ διευθυνομένου υπο τού

πτεροφόρου ηνιόχου.

Εις ομοιον σύμπλεγμα πιθανώς να ανηκε καΙ

η υπ' άριθ. 6 πτερωτη Νίκη, σύρουσα μεθ' ορ

μης τα ηνία ϊππων συρόντων αρμ!!, !!)v δ'!!)ί!)1.'

είς τροχος φαίνεται παρα τους πόδας της Νίκης.

Ώσαύτως κτίζων τον μανδρόωιχον οικοπέ

δου του Ο κ. Ν: Κοi,κολάκης άνεiίρε το εν είκ.

36 μέγα επιτύμβιον άνάγλυφον τΔ...· τρtΔ .... γυ

ναικών, τών οποίων αι τρείς κεφαλαΙ ελειπον,

ως καΙ εν γένει απαν το ανω μέρος τού ναι

σκου, εφ' ου θα υπηρχεν άναμφιβόλως και "'ι

επιγραφη της άποθανούσης.

Άλλ' εις άπόστασιν ολίγων βημάτων άπο τού

άναγλύφου ευρέθη Τι μία εκ τών τριών κεφαλή,

αριάτα προσαρμοζομένη εις τον κορμον της

ορθίας γυναικός, εν Φ επίμονοι ερευναι εις το

αυτο μέρος ουδεν ετερον εφεραν εις φώς.

ΤΟ σύμπλεγμα τού νεκρικού άναγλύφου άπο

τελείωι εκ τριών γυναικών, περιΌεΌλημένων πο

δήρη χιτώνα καΙ πλούσιον καΙ πολύπτυχον ιμά

τιον, οπερ εν ε'ίδει καλύπτρας θα εφερον επι

της κεφαλης, ως βλέπομεν επι της δρθίας γυναι

κός, ης εσώθη η κεφαλή.

ΈπΙ δίφρου κάθηται γυνή, προφανώς 'Ί άπο

θανούσα, στηρίζουσα τους πόδας της επι υπο

ποδίου καΙ εκτείνουσα τας χείρας αυτης προς

Ετέραν γυνα'ίκα ορθίαν, ητις, κάμπτουσα το ανω

σώμα της ολίγον, δια τ.ων χ!;ιρών της περιβάλ

λει τους βραχίονας της καθημένης, οίον εΙ -Ε,'!!)

υαστάζουσα αυτην θέλουσαν να εγερθη η δει

κνύουσα απλώς πρός αυτην δια τού τρόπου

τούτου μεγάλην στοργην και τρυφερό1:ητα:Όπι

σ6εν της καθημένης φαίνεται ετέρα ορθία γυνη

υψούσα ολίγον και -εκτείνουσα την άριστεράν

της XZi.ita.

ΤΟ άνάγλυφον τούτο (ϋψ. 1.40, πλάτ. 1.10
καΙ κεφαλης ϋψ. 0.30, πλάτ. 0.23) είναι εξεργα

σίας λίαν επιμεμελημένης και συνθέσεως λίαν

επιτυχoiίς, Εν Φ παραλλήλως ου μόνον η άφθο

νία τών λεπτοτάτων πτυχών χιτώνων καΙ ιμα

τίων καΙ η διαφάνεια τών ενδυμάτων άλλα και

η_ευ~έ~εια της εκφ9άσεως τ;ς- σφζοr-ένης,κεφα
λης, !;λ!;γχουσι τεχνιτην δεξιωτατον, εργαζομενον

καΙ εις τα εργα αύτα της γλυπτικης βιομηχα

νίας μετα εμπ\'εύσεω; και δημιουργικης δυνά

ιιεωι:. ΤΟ άνάνλυωον κατατάσσοιιεν ειι: το τελευ.

~αίo~ ημισυ τ"σύ ~ετάρτoυ αίών~ς π. Χ.

Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
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Είκ. 1. Xαλκoiί" αΥαλμα >Αρτεμισίου.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΧΑΛΚΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Άνειλκίσθη ύπο δυτών και μειεκομίσθη εις

το Μουσείον επιμελεί~ τού εφόρου κ. Χρ. Κα

ρούζου, o~ης και θα δημοσιεύση αυτό. Έδώ

δίδομεν την εικόνα τοϋ αγάλματος με ολίγας

λέξεις.

Πρόκειται π!'ρι μεγάλου ύπερφυσικοϋ μεγέ

θους (ϋψ. 2.02 μ.) αγάλματος εκ μπρούντζου, το

όποίον παριστάνει ορθιον γενειώντα ανδρα με
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προΒεβλημένον το αριστερον σχέλος, ύψωμένην

την δεξιαν χειρα και προτεταμένη ν προς τα πλά

για καΙ οριζοντίως την αριστεραν εις θέσιν προσ

Βολης. Όλόχληρον το σωμα 1'1ΤΟ κεκαλυμμένον

με θαλάσσια κογχύλια κατα την ανέλκυσιν και

εχρειάσθη σύντομος εργασία δια ν' απαλλαγΏ

αυτων. Τότε εφάνη τι υπέροχος τέχνη αυτου και

μάλιστα της κεφαλης. Ουδεμίαν σχεδΟν πραγ

ματικην βλάβην ύπέστη το καλλιτέχνημα κατα

την επι τόσους αιωνας εντος της θαλάσσης

αφανη ζωήν του. Αι χειρες προσαρμοζόμεναι

τελείως θα συγκολληθουν, σπως και ο δεξιο;

πους αποκοπεις κάτω του γόνατος, σπου ο

μπρουντζος επαθε ρωγμάς τινας.

Άναμένοντες την δημοσίευσιν αυτου υπο

Καρούζου αποφεύγομεν πάσαν κρίσιν περι της

ονομασίας αυτου. Παριστάνει θεον βάλλοντα

δια της δεξιάς χειρός, η οποία υψουμένη προς

τα ανω εχει διεύθυνσιν πλαγίαν με ελαφραν

προς τα εμπρος και κάτω κλίσιν, επομένως το

αντικείμενον, το οποιον εκράτει διευθύνετο προς

τα εμπρος και σχι προς τα κάτω. Έξαιρετικης

διατηρήσεως καΙ εργασίας είναι η προς τα αρι

στερα στρεφομένη κεφαλΎ] (εΙκ. 2) με την πλου

σίαν γενειάδα καΙ την επιμελως διατεθειμένην

κόμην.'Η αυτη τελειότης εργασίας και μεγαλειώ

δης απόδοσσις των μορφων παρατηρειται εις ολό

κληρον το σωμα του θαυμασίου αγάλματος, το

οποιον δια τουτο δύναται να θεωρηθΏ το ώραιό

τερον μπρούτζινον εργον το διασωθεν ημίν εκ

της αρχαιότητος των περΙ το 460 χρόνων της

κλασσικης τέχνης, αποτελει δε μοναδικον από

κτημα του Έθνικου Μουσείου.

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠερΙ τής έξερευνήσεως τού βυt}ού τής t}αλάσσης

Άρτεμισίου.

Μετα την ανέλκυσιν του αγάλματος του λεγο

μένου Ποσειδωνος απεφασίσθη παρα της Κυ

βερνήσεως η περαιτέρω εξερεύνησις του βυθου

της θαλάσσης Άρτεμισίου και η εΠΟJtτεία της

εργασίας ταύτης ανετέθη εις εμέ.

ΆναλαμΒάνων την εποπτείαν της εξερευνή

σεως του βυθου δεν είχον να σκεφθω περΙ των

προς ταύτην χρησιμοποιηθησομένωνμέσων διότι

το αρχαιολογικον τμημα του Ύπουργείουείχε

ΊΊδη φροντίσει περΙ πάντων δια του κ. Άσκούνη.

Είχε κλείσει συμφωνίαν με τον πλοίαρχον τού

ανασύραντος τον Ποσειδωνα σκαφάνδρου Δημ.

Δεληκωνσταντην ύποχρεούμενον με τέσσαρα;

αλλους δύτας να εξακολουθήσl1 την ερευναν του

βυθου και είχεν επιτύχει παρα τψ Ύπoυργείcρ

των Ναυτικων να διατεθΏ προς τον αυτον σκο

πον το βοηθητικον του στόλου Πλειας υπο τον

κυβερνήτηγ ανθυποπλοίαρχον κ. Ίω. Δώλαν.

Ή εργασία Ί\ρχισε την 9 του μηνος Νοεμ

βρίου ημέραν Παρασκευl]ν.

Ώς ητο φυσικον ν' αναμένl1 τις η εργασία

είχεν αρχίσει παρα των δυτων ώς εαν επρόκειτο

περι άλιείας σπόγγων. Κατεδύοντο δηλ. και ανε

ζήτουν τα αρχαια επι εκτάσεως αναλόγου πάν

τοτε προς την διάρκειαν της καταδύσεώς των.

Λαμβανομένου δε ύπ' σψιν ση ο βυθος είναι

λασπώδης εις αρκετον βάθος και ώς εκ τούτου

τα νερα εθολουντο και η ορατότης ισουτο τψ

μηδενι αντιλαμΒάνεταί τις αμέσως σποίαι δυσκο

λίαι επρεπε να ανημετοπισθωσιν.

'Έπρεπε να ανευρεθΏ επι του βυθου ο χωρος

τον οποίον κατελάμβανεν ο ανελκυσθεΙς Ποσει

δων. Αυτο επρεπε να είναι το κέντρον της εξε

ρευνηθησομένης επιφανείας. ΛαμΒανομένου ύπ'

σψιν στι δεν ε'ίχομεν τον καιρον στα χέρια μας,

κατα το δη λεγόμενον, επρεπε να ελαττωθΏ εις

το Ελάχιστον η εξερευνητέα επιφάνεια. Εις τουτο

ε'ίχομεν συνήγορον και την σκέψιν στι 'ίσως

επρόκειτο περι ναυαγίου πλοίου μεταφέροντος

αρχαια, οπότε αναγκαστικως, εαν ύπηρχον και

αλλα εκτος του Ποσειδωνος, ταυτα θα είχον

καταβυθισθΏ και θα εκειντο σχι μακραν τούτου.

τας σκέψεις μου ταύτας ανέπτυξα εις τον

πλοίαρχον κ. Δεληκωνσταντην και αφου επεί

σθη περΙ της ορθότητός των του εζήτησα να

ανευρεθΏ και να επισημανθΏ το κέντρον της

ερεύνης μας, το σημείον σπου εκειτο ο Πο

σειδων.

Άμέσως σλοι ανεθάρρησαν, διότι πρέπει να

σημειωθΏ ση η ερευνατης προηγουμένης ημέ

ρας, ίΊ ανευ τινος αποτελέσματος, είχε καπως

ελαττώσει το θάρρος των.

ΚαΙ αι καταδύσεις ηρχισαν να διαδέχωνται η

μία την αλλην. 'Όλοι, δυται καΙ ναυται είχον

γίνει εΙς ανθρωπος γεμάτος απο ζηλον καΙ εν

θουσιασμον δια το αρχόμενον εργον. Ό καθέ

νας των κατέβαλλε και το τελευταιον απομένον

ποσον των δυνάμεών του προτού αφήσl1 να

αναπληρωθΏ απο τον εχοντα σειραν σύντροφόν

του. Ήτο πράγματι συγκινητικη η σκηνη την

τlμέραν εκείνην, σπως καΙ σλας τας αλλας, καθ'

ην επι του μικρου πλοίου του φέροντος την

μηχανην δεν ιΊκούετο τίποτε αλλο παρα ή φωνη

του εκάστοτε παρακολουθουντο; το βυθόμετρον

της μηχανης και φωνάζοντος δυνατα τον εκά

στοτε αριθμον των οργυιων, σσης εδείκνυε, εις

ποιον σημειον βάθους ευρίσκετο ο δύτης, 2, 3, 3
με 4 ... 14 με 15 δός του μία! 20, δός του

δύο! 24 - 25, δός του μία! 25, 25, 25, κλπ.
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Και δεν ητο μόνον η προσδοκία τού κέρδους

εκ των τυχον ανευρεθησομένων αρχαίων η κα

τέχουσα τους με κίνδυνον της ζωης των το αχαρι

τούτο εργον εκτελούντας δυστυχισμένους βιοπα

λαιστάς. Οί ναύται οί στρέφοντες τους τροχους

της μηχανης ησαν ημερομίσθιοι εργάται. ουδΕν

κέρδος ανέμενον επι πλέον. Και ομως ολων τα

μάτιο:ελαμπον απο χαράν, ολοι εν σιγΏ, ειργά

ζοντο μεολας των τας δυνάμεις, 'ίνα συντελέ

σουν εΙς την ανεύρευσιν αρχαίων. Άφάνταστος

ενστικτος προσήλωσις εΙς την αρχαιότητα.

την ημέραν αυτήν, 10 Νοεμβρίου Τι εργασία

έξηκολούθησε μέχρι τού απογεύματος. Κατα τας

3 ΙΙ2 μ. μ. επνευσε βίαιος ανεμος καΙ ηναγκά

σθημεν να διακόψωμεν.

'Έγιναν 12 καταδύσεις. ΤΟ αποτέλεσμα ητο

να μη κατορθωθΏ η ανεύρεσις τοϋ ζητουμένου

σημείου. Άκούων η αναγινώσκωντις το τοιού

τον και μη εχων πείραν της τελουμένης εργα

σίας θα απορήση και πολυ δικαίως, πως είναι

δυνατον να μη ανευρίσκεται γνωστος ηδη χω

ρος εξ αλλης ερεύνης. Και ομως δεν εύρέθη το

σημείον. Διότι πρέπει να ομολογηθΏ ευθυς εξ

αρχης οτι και η εποχη ητο ακατάλληλος και τα

μέσα τελείως πρωτογενη. Και ομως Τι σκέψις

ν' αρχίση Τι ερευνα αυτην την εποχην και με

αυτα τα μέσα ητο σοφή. Άπόδειξις τα μέχρι

σήμερον αποτελέσματα και τα μέλλοντα να προ

κύψουν. Άναβολη μηνων θα είχεν ωςαποτέλε

σμα εξάπαντος την εξαφάνισιν τού χώρου ενθα

εύρέθη ό Ποσειδων, δια της συσσωρεύσεως λά

σπης επ' αυτοϋ. Και τότε τις είδεν αν θα ανευ

ρίσκετο τίποτε.

"'Οσον αφoρ~ τα μέσα είναι αδύνατον να

εύρεθωσι τελειότερα εις τον τόπον μας.

"Ο ενθουσιασμοςδια την εργασίαν και Τι απο

τυχία τοϋ Σα66άτου είχον ως αποτέλεσμα την

κατάργησιν της αργίας λόγιρ Κυρίακων η εορ

των. Άπεφασίσθη ν.α αρκεσθωμεν εΙς την αναγ

καστικην αργίαν λόγιρ κακοκαιρίας.

την Κυριακην 11 Νοεμβρίου λοιπον το πρωΙ

η εργασία επαναλαμβάνεται με τον 'ίδιον προσε

χέστερον αντικειμενικον σκοπόν, οστις και επι

τυγχάνεται τέλος κατα την τρίτην κατάδυσιν.

Άνευρέθη και επεσημάνθη ο λάκκος, ον αφη

κεν εντος της λάσπης ο ανασυρθεις Ποσειδων.

Και το αποτέλεσμα της επιτυχίας αυτης δεν

εβράδυνεν. "Ανευρίσκεται πέτρινον αντικείμενον

βαπτισθεν τελικως ως βάσις αγάλματος. <Όταν

ανεσύρθη ε'ίδομεν οτι επρόκειτο περι της κάτω

πέτρας χειρομύλου. Κατα την ιδίαν ημέραν αλ

λος δύτης ανηλθε κομίζων την πληροφορίαν οτι

ανεϋρε χάλκινον αγγείον προς πιστοποίησιν τού

του μάλιστα απέκοψε και μας εφερε εν τεμάχιον.

Συνέστησα να περιορισθΏ η εργασία περι τον

καθαρισμον τού αγγείου τούτου, 'ίνα δυνηθωμεν

και το ανασύρωμεν. .,Αλλος δύτης καταδυθεις

και επιστρέψας είχε την γνώμην οτι δεν πρόκει

ται περΙ αγγείου αλλα περι αγάλματος, ακεφά

λου, τού οποίου το μετα την κεφαλην μέρος

μέχρι της κοιλίας είναι κατεστραμμένον. την

γνώμην του επε6εβαίωσαν και ολοι οί αλλοι

καταδυθέντες και οϋτω εσχηματίσθη Τι πεποίθη

σις οτι ευρισκόμεθα προ αγάλματος ακεφάλου

και αποδος, επειδη δεν ανεύρισκον και ανδρικα

μόρια βε6αίως επρόκειτο περι αγάλματος γυ

ναικός, και την γνώμην ταύτην ετηλεγράφησα

είς το "ΥπουΡΊ'είαν.

Έπιφύλαξιν μόνον είχον ως προς το γένος

τοϋ αγάλματος. Και τοϋτο διότι είχαν πεισθη

οτι δϋται εξ αυθυπ060λης είχον πειστη οτι πρό

κειται περι γυναικείου αγάλματος, διότι ολοι

ολων των πέριξ χωρίων και νήσων οί κάτοικοι,

μερικοι μάλιστα και την είχον δνειρευθη, επερί

μεναν ν' ανευρεθΏ το αγαλμα της ,Αρτέμιδος
που το είχον πάρει' απο το 'Αρτεμίσιον ! ! !

Περι την μεσημ6ρίαν η κακοκαιρία μας ηνάγ

κασε και πάλιν να διακόψωμεντην εργασίαν.

την επομένην η εργασία περιεστράφη περι τον

καθαρισμον τοϋ χαλκίνου αυτοϋ δηθεν αγάλμα

τος γυναικός, αλλα δεν διήρκεσεν επι πολυ διότι

η κακοκαιρία μας ημπόδισεν.

Έπι τέλους την Τρίτην 13 τοϋ μηνός, κατωρ

θώθη να καθαρισθΏ και να προσδεθΏ ασφαλως

~ρOς. ?νέλκυσιν ~o π~ρι<, 0-0 ο λόγ~ς ,χάλ~ινoν
αντικειμενον. Και περι ωραν 12,15 ανεσυρθη.

Άλλα προς απογοήτευσιν ολων, καπετάνιων και

πληρωμάτων, δεν επρόκειτο περι της αναμενο

μένης Άρτέμιδος. ~Hτo το πρόσθιον μέρος του

σώματος ίππου μετα της κεφαλης και τού αρι

στεροϋ προσθίου ποδός. Κρίμα στους κόπους

μας είπεν ο Ντεληκωνσταντης. Γιαυτο το ψο

φάλογο εδουλεύαμε τόσες μέρες!

Με κόπον μεγάλον κατώρθωσα να πείσω τους

καπετανέους κατ' αρχας και κατόπιν το πλή

ρωμα οτι το ψοφάλογο αυτο εχει μεγαλυτέραν

αξίαν και σπουδαιότητα απο το μη εύρεθεν

αγαλμα της γυναικός. Με ε6λεπαν με καποιαν

δισπιστίαν δι' οσα τους ελεγα.

την στιγμην εκείνην ε'ζησα στη μεγαλύτερή

της εντασιν την αντίληψιν που εχουν οί ανθρω

ποι, μορφωμένοι και μή, πεΡI 1ης αξίας ενος

καλλιτεχνήματος. ΤΟ παν δι' αυτους είναι το

περιεχόμενον. <Η αξία τοϋ περιεχομένου δίδει

και εΙς το καλλιτέχνημα αξίαν ανάλογον. Και

φυσικα ενα ψοφάλογο δεν δύναται να παρα

6ληθΏ με την"Αρτεμιν. Σιγα σιγα ομως ηρχι

σαν να βλέπουν διαφορετικα το ψοφάλογο. Διέ-

12
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κριναν ολα τα καλλιτεχνικά τουστοιχεϊ:α και το

ηγάπησαν τόσον, ωστε οταν το εκαθάρισα με

το ιππάριον της Πλειάδος και το ετοποθέτησα

εντος τού κιβωτίου του, 11 θέσις που κατείχεν

επι τού κατασtρώματος τού βοηθητικού τους

εφαίνετο κενή. Έντος τού βυθού καtα τον κα

θαρισμον τού ιππου ανευρέθη παρά τινος δύτου

είναι λογικον να παραδεχθfι τις οτι σώζονται

εκεί που πλησίον βυθισμένα βαθια εντος της

λάσπης τα μέρη τού ιππου τα αποτελούντα την

δεξιαν και πρός τα κάτω πλευραν αυτού.

Είναι επίσης αξιον παραtηρήσεως οτι Τι σω

ζομένη δεξια και πρός τα κάJω πλευρα τού

ιππου είναι πλέον εφθαρμένη της αριστεράς καΙ

ΕΙκ. 3. Χαλκους ίππος'Αeτεμισίοv.

εις δεξιό; βραχίων χαλκούς ανήκων εις μικρον

παίδα.

Ό ϊππος ευρέθη, πλησίον της θέσεως εις την

οποίαν εκειτο ο Ποσειδών. Τόσον μάλιστα πλη

σίον ωστε οί πόδες τού Ποσειδώνος εκειντο επι

της κοιλίας τoij' ϊππου. Ό ϊππος εύρέθη όλίγον

επικλινώς με την κεφαλην βαθύτερον εντος της

λάσπης κατακεκλιμένος δε επι της δεξιάς πλευ

ράς,. με την κεφαλην προς βορράν την ράχιν

προς Α. προς την ξηραν καΙ τους πόδας πρός

Δ. CH θέσις αϋτη εχει σημασίαν δια την περαι

τέρω εξερεύνησιν. Διότι αφ' ου διεσώθη δ αρι

στερος πρόσθιος πούς, οστις ητο εκτεθειμένος,

ως αποτελών τμημα της προς τα ανω επιφα

νείας τού ϊππου, εΙς κάθε ε'ίδους προσβολην καΙ

κυρίως εις την δια τών διαφόρων αλιευτικών

μέσων απόσπασιν και απομάΚΡl.lνσιν απο τού

αλλου σώματο; τού ιππου, πολυ περισσότερον

προς τα ανω, εν Φ το αντίθετον θα ητο φυσι

κώτερον, αφ' ου είναι γνωστον οη εντος της

λάσπης και αυτα τα ξύλα διατηρούνται ασυγ

κρίτως καλύτερα παρα εντος καθαρού ϋδατος.

ΤΟ περίεργον τούτο εξηγείται 'ίσως εκ της υπό

το σώμα τού ϊππου ανευρέσεως μεγάλου πλή

θους, σωρού όλοκλήρου σχεδΟν απο βότσαλα.

Πίεσις αφ' ενος εκ τών ανω δια τών επι. της

κοιλίας τού ϊππου ποδών τού Ποσειδώνος και

ϋπαρξις ανωμάλου εδάφους υποκάτω, εφ' ου

εκειτο .ή δεξια πλευρα συνεtέλεσαν ωστε να

διαρραγη αϋtη ενωρίτερον και να φθαρη κατό

πιν δια της διεισδύσεως του καθαρου ϋδατος

δια μέσου τών μεταξυ τών λίθων σχηματιζομέ

νων μικρών κενών, μέχρι της σtιγμης, καθ'ΊJν

εκαλύφθη ολος δ ϊππος υπο λάσπης καΙ οϋτω

διετηρήθη εις ην κατάστασιν κατα την {όραν

εκείνην ευρίσκετο.
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Μετα την άνέλκυσιν του ϊππου 1'1 εργασία εξη

κολούθησεν οχι δμως επί πολύ, διότι Τι εκρα
γείσα τρικυμία μας ηνάγκασε να εγκαταλείψω

μεν και αυτο το ορμητήριόν μας το Πευκί, καί

να πλεύσωμεν είς Ώρεους ενθα και παρεμείνα-

τινος ναύτου 'ξυλουργου κιυωτίου, το οποίον

κατευιβάσθη είς το κυτος του βοηθητικου.

Ή εργασία επαναλαμβάνεται το Σά66ατον

17 ΝοεμΒρίου με άντικειμενικον σκοπον την

άνεύρεσιν του ύπολοίπου τμήματος του Ίππου

ΕΙκ. 4. Χαλκοϊίς παίς >Αeτεμισίοv.

μεν επι τρείς ολοκλήρους ημέρας άπρακτουντες.

Κατα το. χρονικον τουτο διάστημα εκαθάρισα

ίδίοις χερσι τον ϊππον άπο την εντος των κοι

λωμάτων του περιεχομένην λάσπην και τα επ"

αυτου Οστρακα.

Κατα τον κάθαρισμον άνευρον μεταξυ της

λάσπης άρκετα τεμάχια της εκ χώματος μήτρας

του ϊππου ως και ελάχιστα 'ίχνη τελείως σάπια

ξύλου. Μετα τον καθαρισμον τον ετοποθέτησα

εντος του προς τουτο κατασκευασθέντος παρά

κυρίως. Ευθυς απο την πρώτην κατάδυσιν ο

δύτης προσέκρουσεν επι σκληρου μακρου αντι

κειμένου, το οποίον εξέλαυεν (/)ς ενα εκ των

ποδων του ϊππου. "Άλλός δύτης κατώρθωσε να

καθαρίση και να ψηλαφίση καλύτερα το περι

ου ο λόγος άντικείμενον και να το προσδέση

είς τον κολαουζον (σχοινίον δι" ου ΠΡQσδένεται

ο δύτης εκ της μιας ακρας και την αλλην κρα

τεί ο επι του πλοίου παρακολουθων αυτόν, Ίνα

εν άνάγκη καταστη δυνατη Τι ταχεία άνέλκυσίς
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του), ανελθων δε μας ανήγγειλεν στι πρόκειται
περι αγάλματος μικροϋ παιδός.

Πράγματι διαταχθείσης της ανελκύσεως ανε

6ι6άσθη επι τοϋ πλοίου το αγαλμα του μικρου

ΤΟ μόνον που έυθυς εξ αρχης εγινε φανε

ρον fIto στι ό προ ήμερων ανευρεθείς δεξιος

βραχίων ανηκεν εΙς τοϋτο. Όμοίως ητο φα

νερον εκ της στάσεώς του και εκ τοϋ ,υπο την

ΕΙκ. 5. Χαλκοϊϊς παίς >.Αeτεμισlοv.

παιδός, του οποίου μόνον το δεξιον σκέλος και

ο δεξιος βραχίων ελειπον.

τα επ' αυτοϋ οστρακα απετέλουν παχύτατον

στρωμα ωστε ητο αδύνατον να διακρίνη τις

περΙ τίνος επρόκειτο.

κοιλίαν ανοίγματος στι δ μικρος αυτος παίς

"ιππευεν.
Ποίον σμως ϊππον; Φυσικα επρεπε να ύπο

θέσωμεν στι ιππευε τον ανευρεθέντα ϊππον,

αφ' o~ μάλιστα και επι της θέσεως εΙς την
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όποίαν εύρέθη εντος της λάσπης τοϋ βυθοϋ

επρεπε να εύρίσκεται Ο ανα6άτης τοϋ ανελκυ

σθέντος ίππου.

Εις την αποδοχην της γνώμης ταύτης απο

της πρώτης στιγμης εδειξα μεγάλην επιφύλαξιν.

Μετα τον σχετικονκαθαρισμον μάλιστα τοϋ παι

δος απο τα οστρακα, οπότε κατέστη δυνατον να

φανη και ή τεχνοτροπία του αΊ επιφυλάξεις μου

ηυξησαν, διότι ο μεν ίππος είναι των μέσων τοϋ

50υ αιωνος π. Χ., ο δε παίς ελληνιστικης εποχης.

Είκ. 6. Κεφαχη χαλκου παιδός >Αeτεμισίοv.

πως ητο δυνατον να συμ6ι6ασθη με την καλ

λιτεχνικην αντίληψιν τοϋ ανθρώπου της εποχης

τοϋ ίππου, των μέσων τοϋ 5ου αιωνος π. Χ., ή

τοποθέτησις επι ενο; ίππου φυσικοϋ μεγέθους

και μάλιστα εις θέσιν προσ60λης, ενος παιδός,

οχι μεγαλυτέρου των 10 ετων;

Το ζήτημα παρουσιάζει πολλας δυσκολίας.

Διότι αν δεν δεχθωμεν στι ο παίς είναι ο ανα

6άτης τοϋ ίππου τότε αναγκαστικα θα δεχθω

μεν στι εντος τοϋ βυθοϋ υπάρχουν είς ανα6ά

της και είς ίππος ακόμη, διότι και ο παίς

ίππευεν καΙ ο ίππος είχεν ανα6άτην. ΚαΙ τουτο
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φυσικα εΙναι ζήτημα περαιτέρω ερεύνης. Άλλ'

εΙναι δυνατον να γίνη αποδεκτον στι Τι περαι

τέρω ερευνα θα εΙναι τόσον τελεία και εξηκρι

βωμένη, ωστε να εχωμεν ασφαλη θετικα Τι αρ

νητικα αποτελέσματα. Μόνον δε εΙς περίπτωσιν

θετικού αποτελέσματος λύεται το ζήτημα δια

της περαιτέρω ~ρεύνης, αλλως πρέπει να ζητηθη

Τι λύσις του δι' αλλης οδού και περι ταύτης δεν

. εΙναι σήμερον ΟΙJτε ό κατάλληλος χ<ί}ρος ουτε ο

κατάλληλος χρόνος, αφ' ού τα εύρήματα δεν εχουν

ακόμη καθαρισθη ωστε να καθίσταται δυνατη

Τι ακριβης και εμπεριστατωμένη αυτών μελέτη.

Άπο της 18η<; μέχρι της 24η<; Νοεμβρίου Τι

εργασία εξηκολούθησεν με διακοπην πάλιν τριών

σλων ή μερών, μετα μεγάλης δυσκολίας, διότι Τι

καταπεσούσα βροχη κατέστησεν ετι θολωτέραν

την θολην ηδη θάλασσαν. Τούτου ενεκα εκρί

ναμεν σκόπιμον αφ' ού ειΞερευνηθη ο περι τα

ανευρεθέντα αντικείμενα χώρος εις μικραν βέ

Όαια πάντοτε εκτασιν, να διακόψωμεν την ερ

γασίαν δια την προσεχη ανοιξιν αφ' ού προη

γουμένως δια σημαντηρος ισχυρού, επισημανθη

ό τόπος. Και ή γνώμη μας αϋτη ετυχε της εγ

κρίσεως τού Σ. Ύπουργείου.

ΕΙς τον καθαρισμον τού ελαχίστου εξερευνη

τέου χώρου μας εΌοήθησεν το δι(! τίόν επανει

λημμένων καταδύσεων πιστοποιηθεν πλέον γε

γονος στι πρόκειται περι ναυαγίου πλοίου, σπως

και εις την αρχην της παρούσης αναφέρομεν.

ΊΌ πλοίον τούτο εφερεν εντος τού κύτους του

πάντα τα ανευρεθέντα αντικείμενα επι του ερ

ματός του, τοοποιον απετελειro απο βότσαλα,

μικρους δηλ. λίθους ευρισκομένους εις κάθε αμ

μώδη ακτην και χρησιμοποιουμένους ανέκαθεν

δια τον σκοπον τούτον μη απαντι~ντας δε επι

τού εξερευνωμένου βυθον,. αποτελουμένου εις

αρκετον βάθος εκ λ(iσπης μόνον.

Το στι πρόκειται περι ναυαγίου πλοίου και

σχι αλλου τινος συμΌαντος πιστοποιεί και το

γεγονος της ανευρέσεως· πολλ<ί)ν πλακιδίων μο

λύΌδου ατινα είχον χρησιμοποιηθη εξάπαντος

προς επένδυσιν τών ύφάλων μερών τού πλοίου.

Ό ανευρεθεις επίσης κατα την τελευταίαν στιγ
μην της εργασίας μολύΌδινος σωλήν, το πήλι

νον αγγείον τού ϋδατος και ο χειρόμυλος συνη
γορούν ύπερ της τοιαύτης εκδοχης.

Άφ' ού το πλοίον λοιπον τούτο αγνωστον
πού διευθυνόμενον διαρραγεν 'ίσως κατεποντί

σθη, σλον το περιεχόμενον τού κύτους του, βαρυ
σπως ητο, κατηλθε ταχέως ώς μία μαζα εις τον

πυθμένα και απετέλεσεν επ' αυτού μικρον σω
ρον εξέχοντα της αλλης επιφανείας τού βυθού

και διαφέροντα τούτου κατα την σύστασιν. Εις

την εξακρίΌωσιν του σωρού τούτου επέστησα

την προσοχην τών δυτών και 'ίδίως τού πλοιάρ

χου Ντεληκωνσταντη, σστις ηδυνήθη πράγματι

και την εκτασιν τούτου, κατα προσέγγυσιν φυ

σικα πάντοτε να προσδιορίση.

Κατα την γν(όμην του ο σωρος ούτος κατα

λαμβάνει επιφάνειαν τετραγωνικην σχεδόν, της

πλευράς τού σχηματιζομένου τετραγώνου μη

ύπερΌαινούσης τα τρία μέτρα.

Αυτης της εξ εννέα τετραγωνικων μέτρων επι

φανείας την εξερεύνησιν επεδίωξα κατα τας τε

λευταίας ήμέρας της εργασίας μας. Άποτέλεσμα

θετικον ουδεν εσχομεν, διότ.ι οι δύται ο\ιδε κατ'

ελάχιστον ηδύναντο να κάμωσι χρησιν τών

οφθαλμών των. 'Έπρεπε να προσκρούσωσι κά

που δια να ευρεθίl τι. Το χειρότερον δε δλων

ητο δτι δεν ηδύναντο ό είς να εξακολουθήση

την εργασίαν τού αλλου ενεκα και τών ρευμά

των, αλλα πάντες σχεδΟν ηρεύνων το 'ίδιον ση

μείον.

Οϋτως παρέστη ανάγκη διακοπης της εργα

σίας κατα την 24 Νοεμβρίου ήμέραν Σά66ατον,

αφ' 0'0 ελήφθησαν τα ενδεικνυόμενα μέτρα καΙ

δια τηνεπισήμανσιν τού σημείου, καταΌυθι

σθέντος στερεού σημαντηρος, και δια την εξα

σφάλισιν τού βυθού απο οιασδήποτε διαταρα

χης, απαγορευθείσης της αλιείας εις τον τόπον

εκείνον δια τρατών και ανεμοτρατών και διορι

σθέντος και ειδικού φύλακος επι της απέναντι

ακτης, ϊνα επιΌλέπιι την τήρησιν τών ληφθέν

των μέτρων.

Ή εργασία διήρκεσεν εν συνόλφ 17 ήμέρας

απο της 8 - 24 συμπεριλαμβανομένων, εξ 6Jv
εργάσιμοι μόνον 9 ήμέραι.

Άνευρέθησαν δε τα έξης αντικείμενα.

1) ΠΡQσθιον σώμα χαλκούϊππου (εΙκ. 3) εις

φυσικον μέγεθος και εις θέσιν προσΌολης. Σώζον

ται ή κεφαλή, ο λαιμός, το στηθος, μέρος μικρον

της κοιλίας και ο αριστερος πρόσθιος πούς. Έπι

τϊις ράχεως σώζονται 'ίχνη εφιππ~oυ. CH κεφαλη

και ο λαιμός, το στηθος και ό πους διατηρούν

ται αριστα. το σωζόμενον μικρον μέρος της

κοιλίας είναι εις τεμάχια μόλις συγκρατούμενα.

Μέγιστον μηκος 1.40. cH τεχνικη εκτέλεσις τών

σωζομένων μερών εΙναι αρίστη' διατηρείται δε

και 1) πρασίνη πάτινα. Με θαυμαστην ακρί

Όειαν αλλα και απλότητα αποδίδονται αι μορ

φαι της κεφαλης μάλιστα τών περι το στόμα

καΙ τους ανοικτους ρώθωνας μερών, τών ωτων,

τούίσχυρού λαιμού και τού νευρώδους στή

θους. cH χαίτη είναι βραχεία και δι' εγχαρά

κτων γραμμών σχηματικώς δεδηλωμένη. Άλλ'

Ιδιαζόντως εξαιρετικη είναι ή τέχνη τού αριστε

ρού ποδός, λεπτου Ισχυρού και νευρώδοιις με

την μεγάλην δπλήν. cH δλη τέχνη τού ϊππου
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1926

επιΒάλλει την σύγκρισιν προς τους ιππους τού

Παρθενωνος.

2) Χαλκούν αγαλμα μικρού παιδΟς εις φυσι

καν μέγεθος (εΙκ. 4 - 6). Έλλείπει το δεξιον σκέ

λος απο μέσου του μηρού και κάτω. Ό δεξιος

βραχίων σcοζεται αποκεκομμένος.

Παριστάνεται ό παις εις στάσιν ιππεύοντος

στρέφων προς τα IiQlGtEQα και κλίνων τον κορ

μον ισχυρώς προς τα εμπρός. Με τον αριστε

ρον βραχίονα ύψωμένον προ της κεφαλης και

κεκαμμένον περι τον αγκώνα εις ορθην γωνίαν

ουτως ωστε r''] ακρα χειρ να ευρίσκεται εις επί

πεδον ύψηλόtερον τlις κεφαλης, εκράτει τα ήνία

τό")ν όποίων σcοζονται λείψανα. 'Ο δεξιος κεκαμ

μένος επίσης περι τον αγκώνα φέρεται ολίγον

προς τα κάτω και οπίσω με την ακραν χειρα

συνεσφιγμένην και κρατούσαν αντικείμενον τι

τού όποίου μόνον τμημα τι σ(Δζεταt. ''Ισως ητο

μαστίγιον.:0 παις φέρει χιτώνιον το όποιον συγκρα

τουμενον μόνον επl τοίί αριστεροί. α)μου, καΙ

καταπίπτον σχηματίζει βαθείας πτυχώσεις εμ

πρός, οπίσω και περι την ?tοιλίαν.

ΟΙ οφθαλμοι f)crav ενθετοι εξ αλλης υλης,

της όποίας μέρος σώζεται μόνον εΙ.ς τον δεξιον

οφθαλμόν.

Κατα την πρόοδον τοίί καθαρισμοίί απεκα

λύφθη στι εις τον σωζόμενον αριστερον πόδα

εχει πτερνιστηρα προσδεδεμένον δι' ιμαντος επ'

αυτοίί.

Ώς και εκ της φωτογραφίας φαίνεται ό παις

δεν εΙναι 'Έλλην. Άλλα (ΙΙς εκ τών χαρακτηρι

στικών του ανήκει εις τους Μιγάδας, εις την

απεικόνισιν τών οποίων ησμένιζεν ή Άλεξαν

δρινΊΊ τέχνη εύρίσκουσα πρόχειρα τα πρότυπα

εις τον ανάμεικτον πληθυσμον της πόλεως. 'Η

τεχνική του επεξεργασία οχι με τόσην επιμέ

~,ειαν. Αι μεγάλαι φθοραι πολλών σημείων της

επιφανείας τού χαλκού και μάλιστα εις το σώμα

δεν δύνανται ν' αποδοθώσι μόνον εις την επή

ρειαν τοίί χρόνου αλλα και εις την καΚΊΊν εκτέ

λεσιν, απόδειξιν και της μεταγενεστέρας αυτοίί

προελεύσεως την όποίαν μάλιστα προς τούτοις

μαρτυρει και το θέμα, ως ε'ίπομεν, και ή τεχνο

τροπία του. Ή γραφικη παράστασις τού ενδύ

μαως καΙ 11 συστροφη τοίί κορμοίί του το κατα

τάσσουν εις τους Έλληνιστικους χρόνους. 'Ύψος

απο κατωτάτου ακρου χιτωνίου μέχρι ακρου

αριστερας χειρας 0,65.
'Ύψος απο ακρου αρισπροϋ ποδΟς μέχρι

ακρου αριστερας χειρΟςΟ,84.

3) Σωλην μολύΒδινος αποκοπεΙς εις δύο κατα

την ανέλκυσιν μήκους 1,ω.

4) Αι δύο πέτραι χειρομύλου.

5) 'Αγγειον όλόκληρον πήλινον οξυπύθμενον

καΙ .πολλα θραύσματα αλλων εκ τών συνήθως

δι' {)δωρ πόσιμον χρησιμοποιουμένων εις οπην

φρασσομένην δια πίσης καταληγόντων.

6) Πολλα τεμάχια μολύΒδινα πεπλατυσμένα.

Ό εφορος άρχαιοτήτων

Ν. ΜΠΕΡΤΟΣ
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