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Πασα άποστολή πρός τό Άρχαιολογικόν Δελτίοι' γίνεται προς τον ΛιΕV

iJ'υντην του άρχαιολογικού τμήματος τού <Υπουργείου της Παιδείας.
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Είκ. 1. ':Αποψις της κeή'Vης της Φιγdλείας άπό Ν.Α.

Η ΚΡΗΝΗ ΤΗΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

Κατ' Ίούνιον τού 1927 οί κάτοικοι τού fΠΙ της θέσεως της αρχαίας Φιγαλείας

κειμένου χωρίου Παύλιτσα σκάπτοντες προς τα ΝΑ. τού χωρίου αυλακα προς

διοχέτευσιν τών ύδάτων πηγης τινος αναβρυούσης εν θέσει Ντουνα απεκάλυψαν

απροσδοκήτ'ως τμημα αρχαίου κτιρίου ανήκοντος εις την κάτωθι περιγραφομένην

κρήνην. Έμποδισθείσης της περαιτέρω εργασίας τών χωρικών ειδοποιήθη σχετι

κώς το Ύπουργείον της Παιδείας, δπερ ανέθεσε την περαιτέρω αποκάλυψιν καΙ

μελέτην της κρήνης εις τον γράφοντα και τον εφορον τών αρχαιοτήτων κ. Θ.

Καραχάλιον. τα πορίσματα της κατ' Όκτώβριον τού αύτού ετους ενεργηθε(σης

τελειωτικης σκαφης της κρήνης εκτίθενται εν τη παρούση μελέτη.

Ή κρήνη εΙναι κατεσκευασμένη εξω τού περιβάλλοντος την πόλιν τείχους 1

κατα την βάσιν πετρώδους κλιτύος βλεπούσης προς ΝΑ. και καταληγούσης εις

αβαθέι; τι ρεύμα, δπερ δύναται 'ίσως να ταυτισθη προς παραπόταμον της υπο τού

Ι αΟρα διάγραμμα των τειχών της Φιγαλείας παρα B/ouet: Expedition Scientifique de Moree

Τόμ. 2 πίν. 1.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛηΟΝ 1927·28 1
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Είκ. 2. Κάτοψις της εν Φιyαλεί~ κρήνης.
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Ή κρήνη της Φιγαλείας 3
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ΕΙκ. 3. Τομη κατακόρυφος r.fjς κρήνης.

ΤΟΜΗ THi
KPHNH~

Παυσανίου (Δ, 24) μνημονευομένης Νέδας. Δεδομένου δ' δτι συχνάκις κρηναι

κατεσκευάζοντο παρα τας εισόδους τ(ί)ν πόλεων 1 δεν είναι άπίθανον να ύπηρχε

εις το γειτνιάζον τη ήμετέρg κρήνη και κατεστραμμένον νυν τμημα του τείχους

της Φιγαλείας πύλη τις άνάλογος προς την κατα τ1Ίν Β. πλcυραν του περιβόλου

της πόλεως σCΡζOμένην 2.

Ώς παρατηρεί τις εκ της παρατιθεμένης κατόψεως (εΙκ. 2) ό οπισθεν τού

οικοδομήματος της κρήνης ήμίβραχος διατέμνεται δι' αυλάκων, δι' ων τελείται ή

μάστευσις του ϋδαως. Αί αυλακες αύται διατεταγμέναι εν σΧ11ματ;ι τραπεζίου

εχουσι πλάτος καιυψος τοιούων,

ωστε να είναι όπωσδήποτε εφικτη

ή εντος αυτών κυκλοφορία ένος

άτόμου. 'Όπου δμως το ϋψος τού

βράχου ητο μικρον και δεν επέ

τρεπε την εντος τού ιδίου πεΤQώ

ματος λάξευσιν της οροφης των

εκαλύπτοντο αί αυλακες δια προσ

θέτων πλακο)ν όριζοντίως επι τών

τοιχωμάτων τεθειμένων (εΙκ. 3).
ΤΟ ϋδωρ συλλεγόμενον δια

τ.ών μαστευτηρίων αυλάκων εφέ

ρετο δι' αυτών προς ορθογώνιον

συλλεκτήριον δεξαμενήν, εισρέον

εις αυτην δια δύο άπλών ορθογω

νίων οπών παρα τας εσωτερικας

γωνίας τού ορθογωνίου εύρισκομέ

νων (εΙΚ. 1).Ή δεξαμενή, διαστάσεων 3.60χ 1.33 μ., εχει τον πυθμένα αυτης πλα

κόστρωτον καΙ εις βάθος άπο μεν τού επιπέδου εισροης τού ϋδατος 1.00 μ. άπο

δε τού εδάφους της προ της κρήνης πλατείας 0.68 μ. (εΙκ. 3). τα τοιχώματα αυτης

μέχρι μεν τού επιπέδου εισροης τού ϋδατος είναι πάντα δια μεγάλων λιθοπλίνθων

(Quader) κατεσκευασμένα ανωθεν δμως τού ειρημένου επιπέδου αί μεν δύο στε..,

ναι πλευραι τού ορθογωνίου καΙ ή μακρα οπισθία συνεχίζονται δι' ώραίας ψευ

δισοδόμου τοιχοποιίας (εΙκ. 1 και 4) δι' ης μορφούται το κτίριον της κρήνης καΙ

αμα συγκρατούνται τα χώματα της οπισθεν κλιτύος, ή δ' εμπροσθία μακρα πλευρα

άντΙ τοίχου εφερεν άνοικτην στοάν, ης διετηρήθη κατα χώραν ό 0.31 στενος και

1 π. χ. εν Άθήναις κατα το Δίπυλον, ενθα δμως ή κρήνη ευρηται εσωτερικώς της πύλης. UΟρα κάτο

ψιν παρα. νοπ Alten: Athenische Mitteilungen 1878 πίν. IV, c.

2 Εικων της πύλης ταύτης παρά B/ouet '<;xpedition τόμο 2 πίν. 2.
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4 Λ. 'Ορλάνδου

Είκ. 4. υΟψις της κeήνης άπα δυσμων.

Είκ. 5. Τμήμα το:ϊί στυλοβάτου των έσωτεeικων κιόνων.

0.185 ύψηλος στυλοβάτης φέρων εκ τού αιΊτού λίΟου λαξευμένους ταπεινοτάτους

(0.01) σφονδύλους 1, δια
μέcρου 0.31, σαφως πα

ρέχοντας τας θέσεις των

δύο κιόνων της στοας

(μεταξόνιον 1.33) (είκ. 5).
τας προς τους κίονας

τούτους αντιστοιχούσας

παραστάδας εσχημάτιζον

τα ακρα των τοίχων των

στενων πλευρων τού όρ

θογωνίου. Και εκ μεν

των τοίχων τού κτιρίου,

ων το πάχος εΙναι 0.40,

διετηρήθησαν κατα μεν

το δυτικονημισυ της κρή-

νης τέσσαρες στρώσεις έναλλαξ χαμηλαι (0.225) και ύψηλαι (0.80) κατα δε το ανα

τολικον τρείς (είκ. 4).

Έκ δε των κιόνων της

στοας, ο'ίτινες ησαν

ασφαλως αρράβδωτο ι 2,

ούδεν δυστυχως ανευ

ρέθη τεμάχιον.

ΈπΙ της ανω επι

φανείας τού στυλοβά

του, ητις εύρίσκεται είς

το αύτο όριζόντιον έπί

πεδον εφ' ου καΙ ό πυθ.

μην των όπων είσροης,

ύπάρχουσι λαξευμέναι

εγκαρσίως τρείς μικραΙ

ή μικυκλικαι αύλακες,

μία εν τcρ μέσφ καΙ

δύο παρα τας γωνίας διαμέτρου 0.10 καΙ βάθους 0.09. Αί αύλακες αΟται εχρησί-

. ι 'Ομοίους μικροτάτου ϋψους σφονδύλους φέρουσι έπι του στυλο6άτου των και αί έκατέρωθfV της έν

τι~) έν Τήνφ ίεριρ του Ποσειιiό)νος και της 'Αμφιτρίτης έξέδρας κρiΊναι. 'Όρα εΙκόνα παρά Demou/in έν

Bulletin de Correspondance Hellenique 1902, 408 και έν Musee Eelge 1902, 440 1903, 37.
2 τουτο συνάγεται ού μόνον έκ τών σωζομένων έπι του στυλο6άτου σφονδιιλίσκων αλλά και έξ άλλων
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Ή κρήνη της Φιγαλείας 5
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σι", αυτού.

Προς προστασίαν τού τε ύδα

τος και των πελατων της κρήνης

άπο τού ήλίου και των άτμοσφαι

ρικων μεταβολων κατεσκευάσθη

είς άπόστασιν 1.30 μ. προ της

στοάς δευτέρα άνοικτη στοα έκ

τεσσάρων κιόνων άπαρτιζομένη,

ων οί μεν δύο μέσοι άνταποκρί- Ά.οr;·L....--- ~~ ____l

νονται προς τους δύο έσωτερι

κους κίονας οί δε δύο αΚQΟΙ προς

τας παραστάδας (είκ. 2). Ώς δε της έσωτερικης ούτω και της έξωτερικης στοάς

διετηρήθη κατα χώραν ό στυλοβάτης κείμενος κατα 0.475 χαμηλότερον τού έσω-

τερικού και ύψούμενος

κατα 0.01 ύπεράνω της

μεταξυ των δύο κιονο

στοιχιων πλακοστρώ

σεως 1. Έπι τού στυλο

A.OeJ., βάτου δε τούτου διετη-
'-- --..J ρήθησα

ν
, έκ τού αυτού

ΕΙκ. 7. Δί{}οι έκ του τνμπάνον του άετώματος.

μετα των λίθων τεμα-

χίου είργασμένοι,δμοιοι το ύψος προς τους της έσωτερικης κιονοστοιχίαςσφονδυ

λίσκοι διαμέτρου δμως κατά τι μεγαλυτέρας (0.34) ώς άπαιτεί το λόγφ της χαμη

λοτέρας θέσεως τού έξωτερικού στυλοβάτου μεγαλύτερον ύψος των έξωτερικων

κιόνων. Ευτυχως της έξωτερικης κιονοστοιχίας, ητις έσχημάτιζε και την πρόσοψιν

της κρήνης, διετηρήθη τεμάχιον δωρικού μαρμαρίνου κιονοκράνου (είκ. 6) μετ'

μευον προς έκροην των έκχειλιζοντων ύδάτων της δεξαμενης. Ή περιγραφείσα

διάταξις έμφανίζει την ήμετέραν κρήνην ύπο τον σύνθετον τύπον άρυκρήνης

(SchόΡfbrunnen) αμα και ροοκρήνης (Laufbrunnen)' διότι άφ' ένος μεν ηδύνατό

τις πλησιάζων είς τον στυλοβάτην να ρίΨη έντος της δεξαμενης την ύδρίαν προς

πλήρωσιν, άφ' έτέρου δ' δμως και δια των αυλάκων, αϊτινες κείνται κατα 0.32

ύψηλότερον τού έξωτερικούδα-

πέδου ηδύνατο κλίνων κατά τι το

άγγείον να έπιτύχτι την πλήρω- Ι< ι ο Ν ο Κ ΡΑ Ν ο Ν

συγχρόνων παραδειγμάτων κρηνών έν αΤς σώζονται οί άρράσδωτοι λίθινοι σφόνδυλοι ώς π. χ. τοίί της έν
Δήλf9 Μινόης Ρ. Courby Exp!oration arch. de De!os Paris 1912, 105 και τοίί της Τήνου.

1 'Εν τfl τομτΊ της είκόνος 3 ή μεταξύ τών δύο κιονοστοιχιών πλακοστρωσία έσχεδιάσθη έκ παραδρο

μης κατά 0.10 χαμηλοτέρα τοίί έξωτερικοίί στυλο6άτου άντί 0.01.
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6 Α. Όρλάνδου

αβακος πλευράς 0.41 και ύψους 0.067 και εχίνου σχήματος τετάρτου κύκλου φέ

ροντος κάτωθεν άντΙ ίμάντων άπλην άπόθεσιν, δι' ης ένουται προς το άρράβδω

τον αύτου ύποτραχήλιον. Έπι της κάτω επιφανείας του ύποτραχηλίου τούτου

διετηρήθη" ό γόμφος, δστις παρέχει εις ΎΊμάς το μηκος 0.32 της ανω διαμέτρου

του κίονος άνταποκρινόμενον δι' ελαφράς μειώσεως προς την επι του στυλοβάτου

μετρουμένην κάτω διάμετρον 0.34. Πλην δε του κιονοκράνου εύρέθησανκατα

ΕΙκ. 8. Ηροοπτικη αναπαράστασις της κρηνης.

την άνασκαφrιν και δύο σφηνοειδη τεμάχια (εΙκ. 7), ατινα, ώς εκ του σχήματος

αύτων άσφαλως συ μπεραίνο μεν, άνηκον εις το τύμπανον του άετώματος, δι' ου

εστέφετο ή πρόσοψις της κρήνης. Ή κλίσις των τεμαχίων είναι 1 : 5.27, ή εμπρο

σθία επιφάνειά των είναι λεία, το δε μικρον (0.30) 'πάχος των άνταποκρίνεται

πλήρως προς το ελαφρον άέτωμα του μικρου της κρήνης κτιρίου. Δυστυχως δεν

άνευρέθη τεμάχιόν τι του επιστυλίου και του γείσου, ατινα μετα του επικράνου

των παραστάδων συνεπληρώθησαν φανταστικώς εν τΌ παρατιθεμένη πΡοοπτικΌ

άναπαραστάσει του μνημείου (εΙκ. 8), εν τΌ όποίg., στηριζόμενος εις παρομοίας

φύσεως και εποχης εργα, κατήργησα την εκ τριγλύφων ζωφόρον, στηρίξας το γεί

σον άπ' εύθείας επι του επιστυλίου.
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Ή κρήνη της Φιγαλείας 7

ΔεξιQ. καΙ άριστερQ. τού κεντρικού κτιρίου της κρήνης άπεκαλύφθησαν συνε

χόμενα προς τας παραστάδας άναλήμματα, (bν το προς δυσμας κάμπτεται είς άπό

στασιν 1.52 προς όρθην γωνίαν συνεχιζόμενον προς νότον καΙ σχηματίζον το

δυτικον δριον της προ της κρήνης πλακοστρώτου πλατείας, ητις προς άνατολας

εμενεν ανοικτη χάριν της ανέτου προσπελάσεως. Άναφέρομεν έν τέλει δτι δεξιQ.

καΙ άριστερQ. της έξωτερικης στοάς της κρήνης-άπεκαλύφθησαν καΙ πύελοι λαξευ

μέναι έντος μεγάλων πωρολίθων προφανώς χρησιμεύουσαι ώς πίστρα δια ζ.ρα.

Έν συγκρίσει προς τας μέχρι τούδε γνωστας άρκαδικας κρήνας -- Λυκαίου 1,

Λυκοσούρας2, Λουσών 3, Στυμφάλου 4 - ή κρήνη της Φιγαλείας παρουσιάζεται

κατα πoΛU μνημειωδεσtέρα λόγφ της διπλης κιονοστοιχίας, ητις σχηματίζει την

πρόσοΨίν της ύπολείπεται δμως είς μεγαλοπρέπειαν καΙ είς κλίμακα έτέρων

κρηνών της άρχα'ίκης καΙ κλασσικης περιόδου - Άθηνών 5, Κορίνθου 6, Ρόδου 7

καΙ άλλων.

Ώς προς τον τύπον της κατόψεως αύτης ή κρήνη της Φιγαλείας πλησιάζει

τον ύπο στοιχείον Ζ τού ύπ' έμού δημοσιευθέντος 8 καταλόγου τών έπΙ αγγείων

παριστωμένων κρηνών, με ταύτην την διαφοράν, δτι ένταύθα ή έξωτερικη κιονο

στοιχία είναι έλευθέρα καΙ αυχι έν παραστάσι.

Τον χρόνον της κατασκευης της έξεταζομένης κρήνης συνάγομεν: α') Έκ τού

ψευδισοδόμου συστήματος τοιχοδομίας της δπερ, ώς γνωστόν, είναι έν μεγάλη

χρήσει κατα τους έλληνιστικους χρόνους 9. Ι)') Έκ τού σχήματος Π (πεί) τών συν

δεόντων τους λίθους συνδέσμων, χρησιμοποιουμένου έν ΆρκαδίQ. απο τού τέλους

τού 40υ π. Χ. αίώνος 10 καΙ τέλος Υ") Έκ της μορφης τού εύρεθέντος κιονοκράνου,

ίδιαζούσης είς έλληνιστικών χρόνων δευτερεύοντα εργα. Κατα ταύτα ή κρήνη της

Φιγαλείας εϊναι πιθανώτατα εργον τού τέλους τού 40υ 11 τού 3 0υ π. Χ. αίώνος.

ι Κοvροvνιώrης: Πρακτικα της Άρχ_ Έταιρείας 1909, ί98.

• 'Ορλάνδος: Άρχαιολ. Έφημ. 1911, 200 - 2Lt6.
" ReicheI· WίlheIm: Osterreichische ]ahTeshcfte 1901, 16.

4 'Ορλάνδος: Πρακτ.•Αρχ. Έταιρ. 1923, 52.

b .Orίiber: Ath. Μίιι. 1905, πίν. 2, Antike Denkmiίler ΙΙ πίν. 37, 38.

8 EIderkin: Amer. ]ourn. οί Arch. 1910,21-50 (Γλαύκη), Richardson: ε.ά.1902, 321-326 (Πειρήνη):

7 Maiuri -Jacopich: Clara Rhodos Ι 1928, 79 (Κρήνη Φιλερήμου).

8 Άρχαιολ. Έφημ. 1916, 100.

9 Παραδείγματα κτιρίων μετα ψευδισόμου τοιχοποιίας Όρλάvδος: Άρχ. Έφημ. 1917,215.
10 Dickins: Annual οί rhe Brit. School ΧΙΙ, 117. Π6λ. DorpfeId: Ath. Μίιι, 18, 221.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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ΑΝΑΘΗΜΑ ΕΙΣ ΑΡΤΕΜΙΝ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Το μικρον ύπόλοιπον αναθηματικού άναγλύφου της εικόνος εύρέθη πλησίον

τού εντος της πόλεως της Έλευσίνος, οχι μακραν τού ίερού της Δήμητρος, καΙ

προς ανατολας τούτου κειμένου εκκλησιδίου τού Άγίου Ζαχαρίου, οπου κατα το

παρελθον ετος απεκάλυψα εξ όλοκλήρου τα θεμέλια μεγάλης παλαιοχριστιανικης

Βασιλικης 1 μετα προσηρτημένου βαπτιστηρίου. Προς οικοδομην της εκκλησίας

ελήφθησαν μάρμαρα εκ τού Έλευσινιακού ίερού, μετα τούτων δε ελήφθη πάν

τως καΙ το άνάγλυφον ήμων καΙ

εχρησιμοποιήθη εις τον τοίχον

της εκκλησίας. Άνηκεν πιθανώ

τατα εις τον ύπο τού Παυσανίου

(1, 37,6, Hitzig- Blumer Pausa
nias σελ. 356) μνημονευόμενον

ναον της Προπυλαίας Άρτέμι

δος, τού όποίου το κρηπίδωμα

σώζεται προ των μεγ. Προπυ

λαίων (Όρλάνδου, ό έν Έλευ

σίνι ναος της Προπυλαίας

Άρτέμιδος, Άθηναι 1920).
~Ήτο μικρα επιμήκης στήλη

με ή μικυκλικην κορυφήν, εν τφ

μέσφ της όποίας ητο άναγεγλυμ

μένη στρογγύλη ασπίς. Ύπο την κορυφην ύπηρχε πλαισιουμένη έκατέρωθεν δια

παραστάδων ή είκων της Άρτέμιδος όρθίας κατ' ενώπιον. ΤΟ μικρον σφζόμενον

τμημα (ϋψ. 0.20, πλάτ. 0.18) ταύτης διδάσκει, οτι ή θεα είκονίζετο κατα συνήθη

εις ΡωμαϊκΟ'υς χρόνους τύπον της λαμΌανούσης δια της ύψωμένης δεξιάς βέλος

εκ της φαρέτρας, όρατης ύπερ τον δεξιον <bμον. .,Ανωθεν τού μετώπου της θεάς

ό γνωστος κοσμηματικος ογκος τριχων. Έπιγραφη επι .της κορυφης, χάριν της

όποίας ό γλύπτης δεν εδίστασε να καλύψιι εν μέρει την άνάγλυπτον άσπίδα, άνα

φέρει οτι το άνάγλυφον άνέθηκεν Άρτέμιδι πυρφόρος τοίν 1}εοίν Άλκαμένης.

"'Οπως ή εργασία καΙ ή εμφάνισις της άνα"{λύπτου θεάς μαρτυρούσι καΙ τα γράμ

ματα της επιγραφης τους μετα Χριστον Ρωμα'ίκους χρόνους. Ό πυρφόρος ώς

θεραπευτης των θεων αναφέρεται ύπο τού Πολυδεύκους (Ι, 14) καΙ εν '.~λευ

σινιακη επιγραφη (Άρχ. Έφημ. 1900 σελ. 78, πΌλο Foucart, Myst. d'Eleus. σελ.

221 έξ.). Έν τη επιγραφη ταύτη φέρεται μετα των τελευταίων ίερων προσώπων

της Έλευσίνος.

Κ, ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

1 Έπί της αύτης θέσεως είχε σκάψη και ό Φίλιος τ<1J 1887 (Πρακτικα 1888 σελ. 26 πδλ. Φιλίου

Ελευσίς σελ. 14 και 79),
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Είκ. 1. 'Όρμος Βουλιαγμένης. ' Οπίσω ό Λαιμος ή στενη λωρις μεταξυ των δύο ογκων ήπείρου.

"Οπισ{}εν του Λαιμου μετα μικρον τμήμα {}αλάσιιης ή ακρα Μικρο Καβουρι.

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΤΟΥ 2ΩΣΤΗΡΟΣ

"Λκeα Ζωστήe. 'Εν ΤΤΙ περιγραφΤΙ της Άττικης ό Στράβων (ΙΧ, 1) ανα

φέρων τΟ'υς παραλιακους δήμους της Άττικης γράφει: Μετα δε τον Πειeαιii.

Φαληρείς δημος έν τΥ έφεςης παραλίf!-' εΗ}' <.Αλιμούσιοι, .Αίςωνείς, <.Αλαιείς

οι .Αίςωνικοί, Άναγυράσιοι' εΤτα Θορείς, Ααμπτeείς, .Αίγιλιείς, Άναφλύ

στιοι, Άζηνιείς' ο-Dτοι μεν οι μέχρι της ακρας του Σουνίου. Μεταςυ δε των

λεχ""έντων δήμων μακρα ακρα πρώτη μετα τους Λίςωνέας Ζωστήρ, εΤτ' αλλη

μετα Θορέας, ,Λστυπάλαια, ιι)ν της μεν πρόκειται νησος Φάβρα, της δ' Έλε

ουσα' και μετα τους Αίςωνέας δ' έστιν <Υδρουσσα.

Άπα Φαλήρου μέχρι Σου:ιίου δύο κυρίως σημαντικαι προεκβολαι γης εισ

χωρουσιν εις την θάλασσαν, καΙ. εις ταύτας μόνον δύναται να εΧΌ αποδοθΤΙ ύπα

τΟ'ϋ Στράβωνος ό χαρακτηρισμας μακρα ακρα, δι' ο'δ διακρίνονται απα των λοι

;];ων μικροτέρων ασημάντων ακρωτηρίων της δυτικης παραλίας της Άττικης.

Είναι α'δται ή παρα Τ1Ίν Βάρην μεγάλη προεξοχή, δπου ή σημερινη Βουλιαγμένη,

και η βορειότερον του Σουνίου ακρα του 'Ολύμπου παρα την Άνάβυσσον t,

1 "Ιδε ώ; προχειρότερον τον Χάρτην των δήμων της 'Αττικης έν Pau1y - \Viso\va R. Ε, Attika έν

σελ. 2207.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1927 - 28 2
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10 Κ. Κουρουνιώτη

Λίανσυντελεστικον προς αναγνώρισιν τών δύο άκρων, τας όποίας εχει ύπ' Οψει

εν τιρ κειμένφ του ό Στράοων, εΙναι ή πληροφορία αύτού, ότι προ έκατέρας τού

των πρόκειται νησος, προ μεν τού Ζωστηρος, ή Φάορα, προ δε της Άστυπαλαίας

ή ~Eλαιoύσα, διότι ύπάρχουσι πράγματι προ μεν της πρώτης άκρας, της παρα την

ΕΙκ. 2. Τμήμα χάeτοv τής'Αττικής παea τη" Βοvλιαγμέvηv.

Βάρην, ή φέρουσα σήμερον το ονομα Φλέοες νησος, καΙ προ της παρα την 'Ανά

ουσσον άκρας άλλη 'νησος εχουσα σήμερον το ονομα 'Άρτζιντα (η Λαγονησι).

Ή παρα την Βουλιαγμένην προεκοολη της ηπείρου της Άττικης εΙναι το

νοτιώτατον ακρον τού Ύμηττού, όστις είσχωρών εκεί είς την θάλασσαν μεταξυ

τού κόλπου της Βάρης αφ' ένος καΙ τού παρα τον <Άγιον Ν ικόλαον κολπίσκου

αφ' έτέρου σχηματίζει μικραν λοφώδη και πλατείαν σχετικώς χερσόνησον, ήτις
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ΤΟ ίερον του Άπόλλωνος του Ζωστήρος 11

πάλιν διακλαδούται προς την θάλασσαν εις τρεις ίκανώς μακρας ανίσου ογκου

ακρας 1 (εΙκ. 2).

'Η σαφης δήλωσις του Στράοωνος συνετέλεσεν ωστε να μη γενναται σχε

δΟν αμφιοολία εις τι]ν απόδοσιν τών ονομάτων Ζωστηρ και Άστυπάλαια εις τας

δύο προαναφερθείσας μεγάλας ακρας. Δεν εΙναι μόνον βέβαιον αν εκαλεΤτο ΖωσΤ1ω

δλη ή μικρα χερσόνησος της Βουλιαγμένης 3 η αν το ονομα τούτο πει ιωρίζετο

μόνον εις την μεσαίαν εκ τών τριών ακρων, εις ας, ώς ειπομεν, διακλαδούται

αυτη προς την θάλασσαν. Εις την μεσαίαν ταύτην ακραν, το σημερινον Μεγάλο

Καβούρι προσαρμόζεται καλλίτερον και το χωρίον τού 'Ηροδότου (Θ 107) 3, εν Φ

περιγράφεται ή φυγη τών Περσικών πλοίων μετα Τ11ν εν Σαλαμίνι ητταν, διότι

ή ακρα αυτη καταλήγει τωόντι προς την θάλασσαν δια πολλών μικροτέρων απο

τόμων εξοχών, α'ίτινες ηδύναντο κατα την σκοτεινην νύκτα, συντελούσης και της

ταραχης και ;τού φόοου, να εκληφθώσιν ώς πολεμικα πλοία. 'Απέναντι δ' αυτης

εύρίσκεται και ή μικρα νησις Φλέ6ες, της όποίας επίσης αί απότομοι ακραι ηδύ

ναντο να παραπλανήσωσι τους φεύγοντας πανικοβλήτους βαρβάρους, και να εκλη

φθώσιν όμοίως ύπ' αυτών ώς πλοία.

Χάρις εις T1jV καλην τύχην προσετέθη προ τριών ετών εις τας ανω και καθ'

αυτας σαφείς και ισχυρας μαρτυρίας 'η άνακάλυψις σπουδαίου μνημείου κυρούσα

και δι' άρχαίας επιτοπίου, ανεπιδέκτου αμφισβητήσεως μαρτυρίας, την γνώμην

δτι Ζωστηρ εΙναι ή μεσαία εκ τών τριών ακρων εις ας περατούται εις την θάλασ

σαν ή παρα την Βάρην χερσονησοειδης ακρα τού Ύμηττού. 'Έχει αυτη το σχημα

επιμήκους τοξοειδούς περίπου λόφου κοιλουμένου προς νότον, οπου μεταξυ τού

του και της τρίτης νοτιωτέρας ακρας της χερσονήσου σχηματίζεται μέγας άσφα

λης ορμος (είκ. 1). Ύψούται ίκανώς ύπερ την θάλασσαν και φαίνεται, προ πάν

των οταν βλέπεται εκ νότου ώς μικρα νησος (εΙκ. 3), διότι συνδέεται προς την

ηπειρον μόνον δια στενης πολυ χαμηλης λωρίδος γης συγκειμένης σχεδΌν καθ'

1 Αί δύο βορειότεραι των ακρων τούτων φέρονται σι]μερον μεταξiι των παρα την Βουλιαγμένην

οικούντων και των αλιέων υπο τα είδικώτερα ονόματα Μεγάλο και Μικρο ΚαΒουρι.

, FraΖeι-, Paus. ΙΙ σελ. 309, οπου και ή παλαιοτέρα βιΒλιογραφία.

" 'Ηροδ. Θ 107, Τής δε νυκτος κελεύσαΥτος βασιλέως τας νέας αί στρατηΥΟ, έκ τoiί Φαλήρου άπή

γον όπίσω εΙς CΕλλήσποvεον ώς τάχεος εΙχεν εκασι:ος, διαφυλαξούσας τας σχεδίας πορευ-θηιΥαι βασιλέα'

έπε;' δε άΥχοϋ ησαν Ζωστηρος πλέοντες οι βάρβαροι άνατίνοvσι γαρ ακ(!αι λεπται της ήπείρου ταύτης,

εδοξάν τε νέας εϊναι και εφευΥον έπι πολλά.

Ό Κοραής φαίνεται, οτι έΟεώρει ώς Ζωστηρα το ολίγον βορειότερον κείμενον ακρωτήριον (Πούντα),

οπου ή σημερινη ΆλυΚ'l ('ίδε χάρτην εΙκ. 2) και ό λιμην τής 'Αλυκής (ΣτράΒων μέρ. 40V σελ. 177: Ζωστήρ,

c"p "a,likes 'Άκρα "Αλίκη η μαλλον "Αλυκ>7 νυν όνομαζι'ίμενος {,πο τών ναυτιλλομένων),Ό 'ίδιος ομως

ταυτίζει ολίγον κατωτέρω όρΘως την Φάl3ραν προς την νησίδα ΦλέΒες. Φάβρα .. 'Έση δ' ή νiίν Φαλκoiίδι η

Φλέγα (= Φλέl3α, Φλέl3ες) ile Falcoudi ou Flega σημειουμένη έν .,.οίς πίναξι.
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12 Κ. Κοιιρουnώτη

όλοκληρίαν έξ αμμου. Ή λωρΙς αϋτ.η καλείται σήμερον κατα παρομοίωσιν Λαι

μος 1 Οεωρουμένης ώς κεφαλης της έξεχούσης νησοειδους άκρας. Είναι τόσον

χαμηλrι ή γη του Λαιμου, ώστε σταν πνέυ ίσχυρος βόρειος άνεμος καΙ ύψουνται

όπωσδήποτε άπο βορρά τα ϋδατα, καλύπτουσι ταύτην σχεδον μέχρι του μέσου.

Άνακάλυψις ναου. ΈπΙ του μέσου περίπου του Λαιμοϋ διεκρίνοντο πλη

σίον ένος μικρου φρέατος όλίγα έρείπια άσημάντων τοίχων 2. Προ δύο έτών

ΕΙκ. 3. ' Αριστερα τό ΜεΥάλο Καβουρι. ' Ev τφ μέσ€[' ό Λαιμός.

μαθηταΙ του ύπο της μητροπόλεως Άθηνών διατηρουμένου όρφανοτροφείου έπΙ

ώραίας θέσεως της προς την θάλασσαν κορυφης του πευκοφύτου λόφου της Βου-

ι Ό Στ.έφ. Βυζ. έ\· λ. Ζωστηρ φαίνεται ΟΤΙ περιορίζει την ονομασίαν ταύτην είς τούτον τόν Λαιμόν

μόνον: Ζωστηρ τής 'Αττικής lσl}μός, σπον φασι τη" Αητω λυσαι τη" ζώvηv και καl}εΊσαv έ" τπ λtμv'l

λοvσασl}αι' έvταvl}α Ι}νονσι" ΆλαεΊς Αητοϊ: και Άρτέμιδι και Άπόλλωvι Ζωστηρίφ- δ τοπίτης Ζωστή

ριος' τιμαται και Ζωστηρία 'Al}flvii έ" ΑοκροΊς τοΊς Έπικvημιδίοις.Ό Frazer ε. ά. εχων υπ' όψει τό χω

ρίον τούτο και παρεξηγών τό τοπικόν ΆλαιεΊς εΙς άλιεΊς λέγει ΟΤΙ εθυον άλιείς (fishermens) είς την Λητω κλπ..

Τό Μέγα'Ετυμολογικόν και ό Ήσύχιος έν λ. χαρακtηρίζουσιν άπλώς τόν Ζωστηρα ώς τόπον της

Αττικης.

Ό καθηγητης κ. Σαρρής έν τύ μικρq. του πραγματείιι. Ίσl}μός και Ζωστηρ (άναδημοσίευσιςεκ τoiί

11 τόμο τoiί περιοδικού 'Επιστημοvικη Ήχω) νομίζει, ΟΤΙ ή ονομασία Ζωστηρ περιορίζεται όμοίως εΙς τόν

Λαιμόν, και ΟΤΙ ουτω πρέπει νά ονομάζονται οΙ διά σωρεύσεως άμμου σχηματιζόμενοι μικροίίσθμοι μετα

βάλλοντες είς χερσονήσους μικράς παρακειμένας εΙς την ηπειρον νησίδας.

2 'Αβέβαιοι πληροφορίαι χωρικών έκ Βάρης, τάς υποίας ελαβονδιά τού φύλακος άρχαιοτήτων '1.
Κοτζια άναφέρουσιν, οτι τά ερείπια άνήκουσιν είς μoναστη~ι τού Άγ. Γεωργίου η της Παναγίας κατ' άλλους.

Χωρικός τις άνέφερεν, ΟΤΙ εΙχεν άκούση, οτι εκ τών ερειπίων τούτων είχον ληφθη οί κολόvες που έχτlσl}η

κα" τα ΕΙσόδια τής Θεοτόκον τής Βάρης.
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ΤΟ ίιΞρόν του Άπόλλωνος του Ζωστηρος 13

λιαγμένης, απο οπου έκφί1εται δ Λαιμός, σκάπτοντες δι' εργασίαν του σχολείου

των πλησίον των ερειπίων ανεκάλυψαν μαρμάρινα βάθρα, τμ11ματα κιόνων καΙ

τεμάχιον επιγραφης (κατωτέΡώ άριθ. 6) επι της όποίας ονομάζεται το ίερον του

Ά.πόλλωνος ίου Ζωστηρος.

Ευθυς τότε ελέχθη καΙ εγράφη εις τας αναγγελίας τα/ν έφη μερίδων, ση τα

βάθρα και ή επιγραφη εσχετίζοντο προς τους {'πο του Παυσανίου (1, 31, 1) 1

α.ναφερομένους εν Ζωστηρι βωμους Άπόλλωνος καΙ Άρτέμιδος καΙ Λητούς

ΕΙκ. 4. >Ερείπι,α 'Ραου >Απόλλωνος κατα τήν εναρξ,ν της ανασκαφης.

Όλίγον κατόπιν ανεκαλύφθη ύπο nΩν, αυτων μαθητών καΙ ή όμοίως κατωτέρω

(αριθ. 4) δημοσιευομένη μεγάλη επιγραφη και 1'1 μαρμαρίνη κεφαλη των εικό

νων (σελ. 39, 1-3), εφανεΡζλ)θη δε καΙ μικρΌν κτίριον, εις το όποιον ανηκον καΙ οί

πρότερον όρατοΙ ασi'ιμαντοι τοιχοι (εΙκ. 4):!. Συνεπείςι τών αποκαλύψεων τούτων

απεφασίσθη να γίν11 ανασκαφτl προς έρευναν της θέσεως και ανετέθη ή διεύθυνσίς

της εις εμε όl'ισθένως βοηθού και συνεργάτου μου του επιμελητού Μιχ. Π ιττίδη.

ι 'Εν Ζωστηρι δε επι {}α).άσσης (καυ βωμας 'Α,{}ηνας και Άπόλλωνος και Άρτέμιδος και Αητους.

Τεκείν μεν oiίν Αητω τους παίδας ένταυ{}α ου φασι, λ-ύσασ{}αι δε τον ζωστήρα 6>ς τεξομένην, και τφ

χωρ/φ δια τουτο γενέα{}αι το ΟΥομα. 'Εγράφη εις -ημερησίαν εφημερίδα επ' SUXαIQiq. της άναγγελίας,τών

ευρημάτων 1'1 εικασίι! δτι το χωρίον ε:τρε;ιε να. διορθωθη ουτω: βωμας 'Α{}ηνας και ΝΑΟΣ 'Απόλλωvος

κλπ. την εικασίαν Οεωρω πιθανήν.

2 Ό εγκριως ιατρο; κύριο; 'Άγγελο; Ευαγγελίδης (Τανάγρας) διαμε,'ων συν{ιθως εν τη ώραίq. παρά

ΤΟ" Λαιμον 01κίςι του επέβλεψε κατά Τ11ν εργασίαν τών μαθητών του ορφανοτροφείου και υ.Υέφερε ;τερι τού

των εΙ.ς τας εφημερίδας σχετίσας τα εύρΎψατα ooGGJ; προς το zroQiov του Παυσανίου.
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ΤΟ Ιερον 1:0υ Άπόλλωνος το·ϊί Ζωστήρος 10

'Αποτέλεσμα της άνασκαφης γενομένης εις δύο μηνιαίας περιόδους κατα το

Θέρος του 1926 χαΙ1927 ητοη τελεία αποκάλυψις μικρου ναού μεθ' ένος βωμου

προ αυτού (είκ. 5 καΙ 6). ΤΟ οΙ.κοδόμημα τούτο μετα της περωχης του ητο κεκα

λυμμένΟΥ εξ όλοκλιιραυ ύπο της αμμαυ, εξ ης σχεδΟν αποκλειστικό)ς απετελείτο

δλη 11 επίχωσις κατ' εκείνην την θέσιν. Ή αποκάλυΨίς του δια τούτο δεν ητο

ΕΙκ. 6. Ναός:>Απόλλωνος και βωμός εντδς" τού νεωτέeοv πεeιτειχίσματος.

δί1σκολος, αλλ' ή σκαφη βαθύτεροΙ' της βάσεως τούτου ητο δυσκολωτάτη, διότι

αφθονον υδωρ καθιστα σχεδΟν αδύνατον Τ1ιν εργασίαν.

Ό ναος (εΙκ. 7) αποτελείται εκ τού σηκού, μιας άπλης όρθογωνικης (10,80 χ

6,00) αιθούσης, της όποίας η εισοδος εύρίω~εται ακριβώς προς α.νατολάς, καΙ της

περιστάσεως αποτελουμένης εκ χιόνων μεμονωμένων, ων δηλαδη αι βάσεις δεν

συνδέονται δι' οιουδήποτε θεμελίου, η οιασδήποτε λιθαστρωσίας μετα τού σηκου

11 προς αλλιΊλας.

Ό σψtός. Του σψωϋ (εΙκ. 8) διατηροϋνται κατα τα κατώτερα μέρη οι τοί

ΧΟΙ καΙ τό)ν τεσσάρων πλευΡΟ)Υ (μέχρις υψους 1.35 η βαρεία πλευρά, καΙ εις εν

σημεΤ.ον της \ιστίας πλευρας και μέχρι. 1.60 περίπου)' εΙναι δ' εκτισμένοι, σπως

σιδζονται σήμερον κατα το μεγαλείτερον μέρος δια λίθων αργών η μετρίως

χατειργασμένωνσυνδεδεμέ.νων δι' άφθόνου ασβέστου. 'Ότι σμως οί ουτως σωζό

μενοι τοίχοι δεν προέρχονται εκ της αρχικης οικοδομης, άλλ' εξ ύστερωτέρας επι

σκευής τού ναού δεικνύεται σαφέστατα επι Τ1ις βορείας πλευρl'iς, σπου το κατώτε-
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16 Κ Κουρουνιώτη

ρον μέρος τού σωζομένου τοίχου (μέχρις ύψους σχεδον 0.80 εις τινα σημεία) κατα

τα τρία τέταρτα τού μήκους της πλευράς, κατα το άνατολικώτερον τμημα ταύτης,

είναι καθ' δλως διάφορον τρόπον εκτισμένοι, και δη περίπου κατα το γνωστόν

σχεδον πολυγώνιον, σύστημα απαντών εις οικοδομας της 5 και της 6 π. χ. έκατον-

. ταετηρίδος 1. Οί λίθοι τού παλαιοτέρου τούτου τμήματος της βορείας πλευράς, σχε

δον αποκλειστικώς τιτανόλιθοι (κυμαινόμενοι κατα το μέγεθος μεταξυ 0.85 χ 0.50

ΙEPOi'ι ΑΓ101\I\ΩΙ-JΟ( ZO(ThPO( M.""'"~"'''!'e<J_ ~ .. : :,:,,
ΙΏ .~ .[Q].. - [~Ι _ ~H

D
",'

.'

;
Ι •

.'" ..

ΕΙκ, 7. Ναας και βωμας ,Απόλλωνος Ζωστήρος.

και 0.35 χ 0.20) εχουσι την προσθίαν επιφάνειαν επιμελώς ώμαλισμένην, δια

μικράς δε κατεργασίας λαμΌάνουσι μορφην σχεδον τετράπλευρον, όχι τακτικώς

ορθογωνικήν, πολυ ολίγοι εχουσι σχημα πολυγώνιον, τινες δε με τελείως καμπύ

λας άποτομάς. Έπειδη οί λίθοι ο{)τοι δεν είναι ισομεγέθεις, άλλα διαφέρουσι

κατα μηκος η καθ' ύψος δεν σχηματίζονται ευθείς δόμοι, και πολυ συχνα απομέ

νουσι κενα μεταξυ τών μεγάλων λίθων πληρούμενα δια πλειόνων μικροτέρων

(εΙκ. 9), εις ους γίνεται προσπάθεια να δοθΏ επίσης κατα τι) δυνατον τετράπλευ

ρον σχημα. Εις τα ολίγα σημεία, δπου άποτομη τού έτέρου δύο παρακειμένων

ι Perrot- Chipiez νπ σελ. 153. Noack, Eleusis σελ. 16 -17. 'Όπως εκτίΟεται και εν τέλει της πραγ

ματείας ήμών μολονότι το πολυγιόνιον σύστημα τοϋ άρχικοϋ Υ(ωϋ της Βουλιαγμένης πραγματικώς ουδόλως

διαφέρει τού πολυγωνικοϋ συσηΊματος της ύπο Perrot- Chipiez δημοσιευομένης είκόνος τοϋ τοίχου τοϋ ναού

της Ραμνοϋντος (BCH 1924, 326 εΙκ. 11), διαφέρει δμως ουσιωδώς ή Οψις τών δύο τοίχωΥ, διότι ό τοίχ?ς

Ραμl'οϋντος είναι επιμελέτερος και πολυτελέστερος.
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Τό ίερόν τοϋ Άπόλλωνος του Ζωστηρος 17

λίθων είναι καμπύλη, το μεταξυ των δύο τούτων λίθων κενον πληρούται δια

μικροτέρου λίθου λαμβάνοντος ακριβως το σχημα της καμπύλης αποτομης προς

ακριβεστάιην εφαρμογην και πλήρωσιν του κενού χώρου. Αί γραμμα,ι της άρμο

γης των λίθων είναι λεπταί, ωστε πρέπει τις να. πιστεύση ότι μόνον δια. της ακρι

βούς εφαρμογης συνεδέοντο προς αλλήλους οί λίθοι χωρις παρεμβολης συνδε-

ΕΙ.,.. 8. Ό ση.,.ός.

τικης τινος ϋλης. Ό οϋτω εκτισμένος τοίχος εϊναι διπλούς, αποτελείται δηλαδη

εκ μιας εξωτερικης και μιας εσωτερικης σειράς λίθων. "Εχει πάχος 0.45, των δύο

δε όψεων τού τοίχου το πάχος των λίθων κυμαίνεται μεταξυ 0.25 καΙ 0.151. Ή
εσωτερικη όψις τού τοίχου της βο'ρείας πλευράς είναι επεσκευασμένη καΙ όπου

επι της εξωτερικης όψεως σώζεται ό αρχικος τρόπος οίκοδομης, αλλα. καΙ κατα.

την επισκευην εχρησιμοποιήθησαν κατα. το πλείστον οί λίθοι του παλαιού τοίχου

συνδεθέντες δι' αφθόνου ασβέστου. 'Σποραδικα. όμως τμήματα και επι της εσωτε-

1 Έμετρήθη τό πάχος τοϋτο έπί λίθων κατειργασμένων οϋτω; ωστε νά φαίνεται, στι άσφαλώς άνή

κουσιν εΙς τόν τοίχον, άλλά μη ευρισκομένων έν τϋ άΡΧικΌ των θέσει. Έπί του σωζομένου τμήματος της

άρχικης οΙκοδομης δεν ητο δυνατόν νά μετρηθΌ τό πάχος τών λίθων τών δύο ο'Ψεων, διότι ή άνω έπιφάνεια

τούτου καλύπτεται ύπό της ύστερωτέρας άσ6εστοκτίστου έπισκευης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤlOΝ 1927 - 28
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18 Κ. Koυρoυνι<~τη

ρικης ταύτης όψεως εΙναι άκόμη εκ της άρχιΚ'ης οικοδομης καΙ οί λίθοι έπ' αύ

των συγκρατούνται μόνον δια της άκριοούς προσαρμογης άνευ συνδετικού.

ΚαΙ .άΙ τρείς.αμαι σωζόμεναι πλευραΙ τού· ναού είναι καθΎόλοκληρίαν ε~ε

σκευασμέναι' καιεπι τούτων εχρησιμοποιήθησαν εΥ άφθoνί~ οίλίθοι της παλαιο-

ΕΙκ. 10. ' Α1'ατολικη πλεvρα σηκοV.

τέρας οικοδομης άναγνωριζόμενοι εκ τού Ιδιαιτέρου τρόπου της κατεργασίας των

άλλα και τεμάχια μαρμάρων εΙναι εκτισμένα εις τους τοίχους τούτους και επι' τού

δεξιού βορειοτέρου τμήματος τού τοίχου της εισόδου ή άνωτάτη σωζομένη σειρα

άποτελείται εκ πωροπλίνθων καλως ειργασμένων ειλημμένων εξ άλλων κτισμάτων'
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ΤΟ ίερον του Άπόλλωνος του Ζωστηρος 19

εις τας άρμογας πολλάκις παρεμβάλλονται μικρα λιθάρια μετα της άσ()έστου,

ενίοτε δε καΙ θραύσματα κεραμιδίων, το τελευταίον δε ταΠτο παρατηρείται προ

πάντων επι της πλευρας της εισόδου (εΙκ. 10, ίδε καΙ είκ. 8). Κατα τας γωνίας

τών τοίχων χρησιμοποιοϋνται φυσικα μεγαλείτεροι λίθοι, δλως δ' εξαιρετικον

είναι το μέγεθος του κατωτάτου λίθου της ανατολικης γωνίας της νοτίας :τrλευρας

(ϋψος 0.90, πλάτ. κάτω 0.55, εΙκ. 11).

της θύρας (πλάτ. 1.70) σώζονται αμφότεραι αί παραστάδες (μέχρις ϋψους

1.45 ή αριστερα καΙ 1.20 ή δεξιά), καΙ το κατώφλιον. ΚαΙ αί παραστάδες (εΙκ. 12),

ΕΙκ. 11. Γωνία νοτίας πλεveας σηκού. Δεξια πeο της γωνίας πeοσfJήκη vστεeωτέροv κτίσματος.

δπως σώζονται, προέρχονται εξ επισκευης, διότι προς συναρμογιΊν καΙ σύνδεσιν

των λίθων των εχρησιμοποιήθη ασβεστος παρεμοληθέντων καΙ μικρών πλακιδίων,

αλλ' δμως οί λίθοι καΙ τούτων φαίνεται, δτι είναι εκ του αρχικου κτιρίου. <Η αρι

στερα (νοτία) παρασταςαποτελείται εκ δύο μεγάλων τιτανολίθων (0.76 Χ 0.44 Χ
0.54 καΙ 0.65χ 0.42 χ 0.72) σφυροκοπημένων καΙ εξισωμένων κατα τας πλευρας

εμφανίσεως και προσαρμογης προς τον ανώτερον και κατώτερον λίθον. <Η δεξια

παραστός μέχρι του ϋψους 1.20 περίπου καθ' δ σώζεται κατεσκευάσθη εκ δύο

λίθων, ων ό ανώτερος (υψους 0.35) είναι πολυ μικρότερος του κατωτέρου. Το

κατώφλιον σύγκειται εκ δύο μεγάλων πλακών, <bv ή μία προς δεξια είναι λίθος

ακτίτης μήκ. 1.03, πλάτ. 0.66 καΙ πάχ. 0.30 περίπου, ή έτέρα είναι τιτανόλιθος

μι1κ. 0.68, πλάτ. 0.67 καΙ πάχ. 0.35. Έπικάθηται επι θεμελίου εκ μικρών λίθων, το
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~o Κ. ΚVUQοuνιώτη

ΕΙκ. 13. Κατώφλιον {}ύeας σηκού οeώμε'Vο'V εσω{}εν.

όποίον εΙναι κατα όλίγα έκατοστα,πλατύτερον των πλακων. Ή προς τα εξω έπι

φάνεια τού κατωφλίου είναι λελεασμένη μόνον μέχρι βάθους 0.20 περίπου, κατω-

ΕΙκ. 12. Θύeα καΙ έσωτεeικο'V σηκον.

τέρω δε εΙναι άκατέργασtOς προς τα εσω έξέχει .ή έπιφάνεια τού κατωφλίου όλί··

γον άνωτέρω τού .δαπέδου

τού ναού, εΙναι δε ή έσωτε

ρικη άκρα τούτου κατα 0.05

περίπου βε6αθυσμένη μέχρι

πλάτους περίπου 0.12 ϊνα εχη

ερεισμα ή κλεισμένη θύρα.

Οί λίθοι τού κατωφλίου

(είκ. 13) εχουσι την άνω έπι

φάνειαν πολυ έφθαρμένην

έκ της τρι6ης. 'Εν τφ μέσφ

περίπου: της άνω έπιφανείας

κατα το προς' τα εσω άκρον

αύτης ύπάρχει μία όπη και

παρ' αύτην ίχνη έτέρας δια

την άσφάλισιν της κλεισμέ

νης θύρας λοιπον ητο ή θύρα

δίφυλλος καΙ ηνοιγε προς τα

εσω. Κατα τα άκρα τού κατωφλίου προ των παραστάδων ύπάρχει έπιμήκης κατε

ργασία με δύο τετραγώνους βαθυτέρας όπας κατα τα άκρα της, έξ ης έμφαίνεται,
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ΤΟ Ιερον του 'Απόλλωνος τοίϊ Ζωστηρος 21

δτι αί λίθιναι παραστάδες έκαλύπτοντο δια ξυλίνων σταθμών άποτελουμένων έκ

δύο όρθίων τετραγωνικών δοκίδων έντεθειμένων έπι τών προς τα άκρα βαθυτέρων

όπών, έφ' ών προσηλούτο σανις πλατεία καλύπτουσα καθ' δλον της το πλάτος

την προσθίαν δψιν της λιθίνης παραστάδος 1. <Ίνα στηρίζεται καλλίτερον το ξύλι

νον τούτο κατασκεύασμα προσηλοιιτο εις ξύλον έντεθειμένον έντος όπης ύπαρχού

σης έπι τού μέσου τού κάτω άκρου της λιθίνης παραστάδος.

ΤΟ δάπεδον έντος του ναού άποτελείται έκ μεγάλων πλακών τιτανολίθου,

καλώς πελεκημένων πασών σχεδον εις σχημα όρθογώνιον (ίδε σχέδιον σηκού

άνωτέρω σελ. 15 εΙκ. 7). Αί πλά~ες είναι κάλλιστα προσηρμοσμέναι προς αλλή

λας, ή πολυτελης δ' έμφάνισις τού δαπέδου 1:0ύτου και ή τελειότης της έργασίας

αυτού, ή όποία διακρίνεται ακόμη παρ δλην την φθοραν της έπιφανείας τών

λίθων, αποτελεί δυσαρμονίαν προς την ευτελη τοιχοδομίαν τών έπεσκευασμένων

τοίχων, καιέκ τούτου δε γίνεται φανερόν, δτι και το δάπεδον άνήκει, δπως και ό

τΟίχος τη-; βορείας πλευράς εις αρχικον παλαιότερον κτίριον. Το πάχος τών λίθων

τού δαπέδου (0.20) ηδυνήθην να μετρήσω εις σημείον τι παρα την βορείαν πλευραν

εις απόστασιν 2.00 μ. άπο της βορειοδυτικης γωνίας, δπου λείπει εις λίθος αυτού 2.

Πώς ησαν θεμελιωμένοι οί τοίχοι τού σηκού δεν ητο δυνατον να μάθωμεν

μετα βεβαιότητος, διότι έσωτερικώς έμποδίζει την έξέτασιν εις βάθος ή ϋπαρξις

τού δαπέδου, έξωτερικώς δε δεν ηδυνήθην να σκάψω εις ίκανον βάθος ενεκα τού

αφθόνου ϋδατος ηδυνήθην μόνον να βεβαιωθώ, δτι ή βάσις της έξωτερικης δψεως

τού τοίχου της βορείας πλευράς, δπου μόνον έξητάσθη το ανώτατον μέρος τού

θεμελίου 3, άποτελείται έκ μεγάλων έπιπεδωμένων κατα την άνω έπιφάνειαν πλα

κών όμοίων περίπου προς τας πλάκας τού δαπέδου, χαι κείται 0.10 χαμηλότερον

της έπιφανείας του δαπέδουκαι της βάσεως της έσωτερικης δψεως τού τοίχου.

Εις απόστασιν 6.50 άπο της εισόδου διχάζει σήμερον την αίΟουσαν τού

σηκού έγκάρσιος ασοεστόκτιστος τοίχος κατασκευασμένος έκ μικρών λίθων, καΙ

διακοπτόμενος 1.25 περίπου μακραν της νοτίας πλευράς, δπως μείνη κενος χώρος

χάριν της θύρας τού σχηματιζομένου δια τού τοίχου τούτου μικροτέρου δωματίου

προς το έσώτερον μέρος τού σηκού.ΈπΙ τού τοίχου της νοτίας πλευράς έπι της

.έσωτερικης δψεως εις την γραμμην τού έγκαρσίου τούτου τοίχου και εις ϋψος

0.65 άπο τού δαπέδου τού ναού έκφύεται τεμάχιον τοίχου έξ όπτοπλίνθων έξέχον

ι Noack Eleusis σελ. 36 περιγράφει διαφόρους τρόπους κατασκευής σταθμου θύρας.

2 'Αναβλύζει εκεί ϋδωρ ίκανώς άλμυρόν, αλλ' οχι οπως της θαλάσσης, ελαφρώς ciϊ.καλικoν κατ' ανά

λυσιν γε\'ομένην ύπο του χημείου του Πανεπιστημίου. ~κάψας είς μικρον βάθος εντος της οπης ταύτης ανέ

συρα εκ της ίλύος ηιν κατωτέρω δημοσιευομένην κορινθιακήν πυξίδα.

• 'Εξέτασις του παρά τον ναον και τάς βάσεις τών κιόνων εδάφους δι' εμβολής μεγ(ιl'ου λωστου εδει

ξεν δη ύ.•άρχει στερεά αδια;τέραστος στρώσις (ό φυσικος βράχος;) είς βάθος 1.10.
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22 Κ. Κουρουνιώτη

σήμερον μέχρι 0.20 άπο της επιφανείας τού τοίχου' ίσως τούτο είναι ύπόλοιπον

της άριστερας παραστάδος της θύρας τού εσωτερικού δωματίου. Ό κίων, όστις

είναι εκτισμένος είς το μέσον περίπου τού τοίχου τούτου (φαίνεται επι της είκ. 8

δπισθεν της τραπέζης) είναι καθ' όλα τα φαινόμενα εκ των κιόνων της περιστά

σεως τού ναού, λοιπον δύναται να συμπεράνη τις εκ τούτου, ότι ό σωζόμενος τοί

χος εκτίσθη, άφού είχε πλέον καταστραφίι ή περίστασις.

Δεν είναι βέβαιον, αν ύπηρχεν εκεί καΙ επι της άρχικης οίκοδομης το χώρι

σμα. Ή Ijέσις των βάθρων περΙ των όποίων θα όμιλήσωμεν άμέσως, είς το μέσον

σχεδΟν τού όλου χώρου τού ναού, πλησιέστερον κατά τι προς τον τοίχον της

είσόδου καΙ είς απόστασιν 1.20 απο τού τοίχου τού χωρίσματος, θα ελεγέ τις,

ότι προϋποθέτει την ύπαρξιν τοιούτου τοίχου, καΙ ότι άκριβως ύπελογίσθη εν τφ

χώρφ, όστις σχηματίζεται δια τού τοίχου τούτου καΙ τού τοίχου της είσόδου. Το

ότι το δάπεδον τού ναού δεν διακόπτεται κατα την βάσιν τού εγκαρσίου τοίχου,

άλλα συνεχίζεται όμοίως επι όλης της επιφανείας της αίθούσης δεν δύναται, ύπο

θέτω, να μαρτυρήση κατα της αρχικης ύπάρξεως τού τοίχου, διότι είναι τούτο

τόσον στερεόν, ωστs θα ηδύνατο να βαστάση ασφαλως τον μικρον τοίχον καΙ

ανευ αλλου θεμελίου. Σημειούται προς τούτοις καΙ ελαφρά τις ύψωσις τού δαπέ

δου τού χώρου τού εσωτέρου δωματίου, καΙ τούτο θα εμαρτύρει ασφαλως ύπερ

της αρχικης ύπάρξεως τού δωματίου τούτου, αν δεν ητο δυνατον να ύποτεθίι, ότι

ή ολίγον ύψηλοτέρα θέσις τού δαπέδου τού εσωτέρου δωματίου οφείλεται είς

καθίζησιν τού προς την εισοδον χώρου.

τα βάiJeα. 'Εν τφ μέσφ της όλης αίθούσης είναι τρία βάθρα κατα σειραν

κατα το πλάτος της αιθούσης με την προσθίαν δψιν επι της α'υτης περίπου γραμ

μης τεθειμένα (είκ. 14). Ή προσθία αυτων επιφάνεια απέχει 4.20 απο τού τοίχου

της' είσόδου, περίπου δε ή αυτη απόστασις (4.45 καΙ 4.60) χωρίζει την οπισθίαν

δψιν των βάθρων απο τού οπισθίου τοίχου τού σηκού. 'Απο τού εγκαρσίου τοίχου

απέχουσι αι οπίσθιαι δψεις των βάθρων κατα σειραν απο τού αριστερού J.05,

1.30 καΙ 1.33, απο δε των πλαγίων τοίχων απέχουσι το μεν προς δεξια 0.95 απο

τού βορείου, το δε προς άριστερα 0.70 απο τού νοτίου, καΙ μεταξύ των απέχουσι

ταύτα κατα 0.40.
ΚαΙ των τριών βάθρων σώζεται σήμερον το κατώτατον μέρος ήτοι μία

τετραγωνικη πλάξ, εκ λευκού, πιθαν<οταtα νησιωτικού μαρμάρου, επι δε τών δύο

ακραίων καΙ ευμέγεθες κυοικον μάρμαρον, όπερ απετέλει προφανως μέρος τού

άρχικοί! βάθρου.

Αι σωζόμεναι πλάκες των δύο προς δεξια βάθρων είναι σχεδον ίσομεγέθεις

(0.975χΟ.98 καΙ1.02χΟ.95) ή άριστερα είναι ολίγον μεγαλειτέρα (1.26χΙ.2Ό).

<Ύψος εχουσιν και αι τρείς περίπου 0.30. Αι δύο ακραίαι είναι εσφηνωμέναι σΤΕ-
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Το ["ρον του Άπόλλω"ος του Ζωστηρος 23

ρεως κατα 0.10 περίπου εντος τού λιθίνου δαπέδου αποκοπέντων επιτηδείως των

λίθων τούτου, δπου {ιτο αναγκαίον.

ΈπΙ τγις προσΟίας όψεως της προς τα δεξια βάσεως ύπο την κορυφην ύπάρ

χει με ώραία, αQχα'ίκα αττικα γράμματα χαραγμένη ή επιγραφη hαλα]ιες άνέ-

ΕΙκ. 14. ' Εσωτεeικο'ν σηκον πeο της τελείας ά'νασκαφης. Βά{}eα και 1.eάπεζα.

{}εσαν (είκ. 15) αποθραυσθέντων μετα μέρους τού μαρμάρου των τεσσάρων πρώ

των γραμμάτων, όμοία δε επιγραφη ελλιπης επίσης κατα την αρχην ύπάρχει εν

τΌίδίg θέσει καΙ επι της προσόψεως τΥις αριστερας βάσεως hαλαιε]ς ά:νέ{}εσαν.

ΕΙκ. 15. ' ΕΠΙΥeαφη δεξιας βάσεως.

ΈπΙ τηςδεξιας ακραίας βάσεως, <ίσταται κυβικον βαθροειδες μάρμαρον (είκ.

16) εχον μικρόν εξέχουσαν βάσιν αποτελουμένην εξ ανεστραμμένου λεσβίου κυμα

τίου και όμοιόμορφον κορωνίδα αφανισθείσαν κατα το πλείστον 1. Αί διαστάσεις

τούτου είναι μηκ. 0.684, πλάτ. 0.55 καΙ ϋψος 0.52 περίπου. <Όμοιον μάρμαρον

ι Κατ&' την ά;τοκάλυψιν του ,βάΟρου έσώζετο δλη σχεδΟν Τι κορυφη μετα. της κορωνίδος, ώς φαίνεται

έν εΙκ. 14, άλλ' έξηφανίσθη κατόπιν το πλείστο" μέρος ταύτης.

..
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ΕΙκ. 16. Μέeη ~εξιoυ βάΙJeοv. 1) Κατωτάτη βάσις. 2) Κυβικον βάΙJeοv. 3) ΑέσβίΟ1l κυμάτιον

κάτω axeov κυβικου.βάΙJeοv. 4) "Ανω ε.τι:ιφάνεια κυβικού βάΙJeοv.

ΕΙκ. 17. "Η aριστερσ. βάσις και το επ' αυτής ευρισκόμενον κυβικον βάΙJeον.
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ΤΟ 'ίερυν τού 'Απόλλωνος τού Ζωστηρος 25

ύπάρχει καΙ επι της άριστεράς ακραίας βάσεως μήκ. κατα την βάσιν 0.71 περίπου

πλάτ.0.57 καΙ ϋψ. 0.39 περίπου. "Εχει καΙ τούτο άπόθεσιν όμοίαν προς την τού

επι της δεξιάς βάσεως κυοικού μαρμάρου, άλλα δεν είχε καΙ ri}v κορωνίδα. Ή

άνω επιφάνεια είναι κεκοιλωμένη μέχρι βάθους 0.025, μόνον δε μικρον (πλάτ.

0.05) ύψηλότερον πλαίσιον καταλείπεται επι των άκρων των τεσσάρων πλευρc)ν

(είκ. 17), Έπι της μιάς δψεως τού μαρμάρου τούτου ύπάρχει σχεδον ύπο την

κορυφην ,με επίσης ώραία άρχα'ίκα άττικα γράμματα χαραγμένη όλόκληρος ή επι

γραφΎ} hαλαι'ές άνέ{}εσαν (είκ. 18).

<Ότι τα κυοικα ταύτα μάρμαρα απετέλουν μέρος των αρχικων βάθρων, των

όη;οίων κατώτατα μέλη ήσαν αί εν τυ αρχικυ των θέσει εύρισκόμεναι ανωτέρω

Είκ. 18. ' Επιγeαφη κυβικού Pci{}eov.

περιγραφείσαι τρείς μαρμάριναι, βά,σεις αποδεικνύεται νομίζω, εκ της αναμφιΟό

λως βαθροειδούς μορφης αυτ<ον, εκ της θέσεως δπου εύρέθησαν καΙ εκ τηςεπι

γραφης τού ένος εξ άυτων ούσης άπολύτως όμοίας προς την επιγραφην των δύο

άκραίων εκ των τρ ιων βάσεων.

Ύποθέτω μάλιστα, δτι το εχον την επιγραφην κυοικον μάρμαρον άπετέλει

μέρος τού μεσαίου βάθρόυ, διότι τούτου ή κατωτάτη βάσις είναι μόνον άνευ επι

γραφης, επι ταύτης δε εύρέθη κατα την ανασχαφην το εν εκ των δύο τμημάτων

(το ημισυ τού όλου περίπου) εις a εΙχε θραυσθΥI το μάρμαρον τούτο. Τον λόγον,

δι' ον ή επιγραφη τόϋ μεσαίου τούτου βάθρου εχαράχθη ύψηλα επι τοϋκυοικοϋ

μαρμάρου καΙ δχι επι της κατωτάτης πλακος θα ϊδωμεν κατωτέρω.

την αρχικην μορφην των β(Χθρων μόνον κατ' εικασίαν στηριζομένην όπωσ

δήποτε εις τα ύπoλειφθέντ~ και άνωτέρω περιγραφέντα μέρη τούτων καΙ εις τα

επι τούτων ύπάρχοντα σημεία δυνάμεθα να ανα:ταραστήσωμεν' δτι ταύτα απετε

λοϋντο εκ βαθμιδοειδως επ' αλλήλων επιτιθεμένων τμημάτων εϊναι καΙ (iλλως

φανερόν, άλλα μαρτυρείται προς τούτοις καΙ εκ τού σχηματισμού της άνω επιφα

νείας της προς τα δεξια κατωτ(χτης πλακος (εΙκ. 16, 1). Ταύτης δηλαδη το εσ(οτε

ρον μέρος εΙναι εις τετράγωνον περίπου σχημα κατα 0.015 κεκοιλωμένον 1 κατα

λειπομένου πέριξ περΙ το κοίλωμα τούτο μετρίου πλάτους ύψηλοτέρου πλαισίου.

ΤΟ κοίλωμα εχει μηκος 0.74 (έξ άνατολων προς δυσμας) καΙ πλάτος 0.60. Είναι

1 Τών αλλων Μο βάσεων ή άl'ω έ:τιψ,ίνεια είναι λεία και δεν εχει κοίλωμα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ1ΚΟΝ ΔΕΛηΟΝ 1927 - 28 4
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26 Κ, Koυρoυνιcότη

φανερόν, οτι εντος του κοιλώματος τούτουενετίθετο το ανώτερον τμημα του

βάθρου. Δεν είναι ομως απολύτως βέοαιον, αν μετα την κατωτάτην βάσιν ηκο

λούθει αμέσως το σωζόμενον κυοικον βάθρον, tj αν ύπο τουτο ύπηρχε καΙ άλλη

μετρίου υψους καΙ ολίγΟ) πλατυτέρα πλάξ.

"Αν λάοωμεν ύπ' όψιν, οτι το κοίλωμα της άνω επιφανείας ο της κατωτάτης

βάσεως 1 του προς δεξια ακραίου βα.θρου είναι κατά τινα έκατοστα μεγαλείτερον

της κάτω επιφανείας του επι της βάσεως ταύτης κυοικου μαρμάQου, όπερ ασφα

λως θα ανηκεν εις το βάθρον τουτο, πρέπει '\'αύποθέσωμεν, ότι μεtαξiι των δύο

τούτων μελων παρενετίθετο καΙ άλλη πλαξ χωρουσα ακριοως εντος του κοιλώμα

τος της κατωτάτης βάσεως θα εξείχεν αυτη κατα ολίγα έκατοστα (0.025 - 0.03)

πέριξ της κάτω επιφανείας του κυοικου μαρμάρου. Ή πλαξ αϋτη δεν ητο ανάγκη

να εχη σημαντικον υψος ίσως δεν ύπερέοαινε τα 0.15, θα απετέλει δε κατά τινα

τρόπον συνέχειαν του σχηματισμου της αποθέσεως τσϋκυοικου μαρμάρου.

Άλλα καΙ περΙ του ανωτάτου τμήματος των βάθρων καΙ του τρόπουκατα

τΟν όποίον ήσαν ίδρυμένα έπ' αυτων τα αγάλματα δεν δυνάμεθα μετα βεοαιότη

τος να αποφανθωμεν' ουτω δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν, αν έντος του κοιλώμα

τος του φέροντος την έπιγραφην κυοικου μαρμάρου, όπερ, ώς. είπομεν θα' απετέ

λει μέρος του μεσαίου βάθρου, ένετίθετο αμέσως ή πλίνθος του αγάλματος κατα

σκευαοθείσαέπίτηδεςτετραγωνική,11 αν μεταξiι ταύτης καΙ του κυοικοϊι μαρμάρου

παρενεοάλλετο καΙ άλλη τετραγωνικη πλάξ. Άκόμηδυσκολώτερον ειναι τουτο το

ζήτημα ώς προς το δεξιον ακραίον βάθρον, διότι του έπΙ τούτουεύρισκομένου

κυοικου μαρμάρου είναι κατεστραμμένη ή άνω έπιφάνεια, ύπάρχειδ' έπΙ ταύτης

μόνον το ύπόλοιπον βαθείας τετραγωνικης οπης πλάτ.Ο.Ι0 περίπου 2(ίδε εΙκ. 16, 4).

Τράπεζα. 'Έμπροσθεν του μεσαίου βάθρου,όχι.. ακριοως εν Τ(9 μέσΟ) μεταξiι

των δύο πλαγίων τοίχων'ί<παταί μονόλιθος συμπαγης τράπεζα εκ μαρμάρου κυα

νοφαίου (Ύμηττοί,) μηκ.Ι.20, υψοςΟ.63καl πλάτ. 0~62 (ϊδε έπΙ εΙκ. 12 καΙ 14).

Αυτη δεν είναι έσφηνωμένη έντος του δαπέδου του ναου, αλλ' έπικάθηται άπλως

έπΙ τούτου. <Η προσθία έπιφάνεια εχει κοιλανθη εις βά-θ'ος 0.12, ουτώς ωστε σχη

ματίζεται μία βαθυτέρα, λεία' επιφάνεια πλαισιουμένη έκατέρωθεν μεν ύπο των

ποδων της τραπέζης,ορΟογωνικων παραστάδων (πλάτ. 0.10) καταληγουσων εις

ι Πρέπει νά σημει!ΟθίΊ, ότι το κοίλωμα τού.το δεν εΤναι μετ'έξαιρετικης έπιμελείας εσκαμμένο\', άπο

βαίνει δέ άΒαθέστερον, έφ' δσον χωρεΤ εκ του δυτικωτέρου άκρου προς το άνατολικώτερον. Άλλά και εν

γένει η ολη έργασία τών βάθρων μάλλον ώς άμελης δύναται νά χαρακτηρισθίΊ.

2 'Ολίγον δύναται νάβοηθήσυ εις την άναπαράστασιν τών βάθρων τό βάθρον τoiί Φαιδίμου (ΚαβΒα

δία Γλυπτά. ΈΟν. Μουσείου άριθ. 81, Άρχ. Δελτ. 1890, πίν. Γ 4, BulIe Statuenbaseu σελ. 11 Jahresh. χνι

σελ. 87 εΙκ. 46. Πρωτοφανές είς τά άρχα'ίκά βαθμιδωτά βάθρα εΤναι και ενεκα τoiί ϋψους του άκόμη το μέ

Ιδιαιτέραν κόσμησιν της βάσεως και της κορυφης κ.υ6lκΟν μέλος τών βάθρων ημών.
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ΕΖκ. 19. Γω",ί~ μαρμαρί1'ης τραπέζης.

άκρα ποδών λέοντος, άνω δε ύπο της συμφυους πλακος της τραπέζης, της όποίας

το πρόσθιον ακρον είναι λοξώς αποκεκομμένονχαι εχει έχατέρωθεν χαθ' δ σημείον

συμφύεται το λοξον απόκομμα προς τΟ'υς πόδας, χωνιοειδες σγκωμα (είκ. 19).

ΚαΙ ή οπισθία σψις της τραπέζης είναι παραπλησίως έσχηματισμένη, αλλ'

έπιπολαιότερον είργασμένη, οί ακροι πόδες λέοντος δεν εχουσι δηλωθη. και ή

κοίλανσις της έπιφανείας δεν φθάνει είς το αυτο βάθος δπως έπι της προσθίας

σψεως.ΚαΙ κατα τα πλάγια έξέχει ή άνω έπιφάνεια της τραπέζης κατα 0.12, κάτω

δε λήγει κατα τα πλάγια είς έξοχην 0.02.

<Όλην σχεδον την βαθυτέραν έπιφάνειαν

του προσθίου μέρους της τραπέζης ταύ

της καλύπτει ή κατωτέρω (αριθ. 4) δη

μοσιευομένη έπιγραφή, τιμητικη του

Άλαιέως Πολυστράτου ίερέως και άλ

λων Άλαιέων.

Πότε ίδρύθη ή σωζομένη τράπεζα

είς την θέσιν έκείνην δεν είμεθα είς θέ

σιν να όρίσωμεν άκριυώς. Ή μορφή της,

άπλη δπως είναι, δεν παρέχει σημεία

ίκανα ΠQος ακριυη χρονολόγησίν τί]ς

κατασκευης της. Ή έπι της προσθίας

σψεως έπιγραφη έχαράχθη έκεί περΙ το

τέλος ίσως της 4ης ~κατoνταετηρίδoς,

αλλ' ή τράπεζα ήδύνατο να εύρίσκεται

έν τφ ναφ ποΜ πρότερον. Ώς ανάθημα είς τδν θεον τού ναου εχον καΙ τον προο

ρισμον να αποτίθενται έπ' αυτού τα προσφερόμενα είς τουτον μικραδ~ρα, είναι

φυσικον να δεχθώ μεν, δτι έτέθη έκεί συγχρόνως με την ϊδρυσιν του dγάλματος,
μαρτυρεί δ' αφ' έτέρου ύπερ της συγχρόνου μετα τού αγάλματος ίδρύσεως της

τραπέζης έν η θέσει σώζεται είσέτι, το δτι ή έπιγραφη του βάθρου του μεσαίου

αγάλματος, προ τού όποίου, ϊσταται ή τράπεζα δεν είναι χαραγμένη έJtΙτού κατω

τάτου λίθου τού βάθρου δπως έπΙτ&ν δύο άλλων, αλλ' έπΙ του ύψηλοτέρου τμή

ματος του βάθρου, έπΙ τού κυυικού μαρμάρου, δια να μη αποκρύπτεται ύπο της

Τραπέζης 1.

1 'ΕντΌς τοϋ ναοϋ εύρέθησαν κα~ άλλαι δύο όμοιαι καΟ' όλα πλάκες έκ φαιοϋ λίθου τοϋ Ύμηττοϋ και

αύταί, σχηματίζουσαι κατά τήν μίαν στενην πλεύράν ατεχνον πόδα' ζΙΡου, προφανώς καί αύταΙ πόδες τραπέ

ζης, ητις όμως απετελείτο έκ χωριστών μερών, τών ποδών και έπι τούτων τεθειμένης πλακός, και δέν ητο

συμπαγής, όπως Τι άλλη τράπεζα. Πλείονες τράπεζαι ύπηρχον και έντός τοϋναοϋ της Δεσποίνης έν Λυκο

σούρg (Κουρουνιώτη, Κατάλ. Μουσ. Λυκοσ. σελ. 61 έξ. αριθ. 63.66).
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Είκ. 20. ' Οπίσ{fιοv ημισυ έσωτερικου σηκοϋ.

1 Τά σχέδια τών εικόνων 10, 13 και

20 οφείλω εις τον άρχιτέκτονα Α. Ζάχον, τα

σχέδια τών εικόνων 5 και 7' κατήρτισεν ό

άοχιτέκτων Μπίρης, και τα σχέδια τών εικό

νων 16, 17 και 19 ό αρχιτέκτων Νομικός.

Εις τούτους εκφράζω τας θερμάς μου ευχα

ριστίας.Είκ. 21. Θeόvος μαeμάeιvος έντος σηκου.

Θρόνος. Εις τον σταθερον διάκοσμον τού ναο'ϋ προωρισμένος να εξυπηρε

τήση σπω; και ή τράπεζα τον Θεόν, 11 πιθανώτερον εχων τον πρακτικον σκοπον

να κάθηται επ' cι:υτoύ ό ίερεύς, ανήκει μαρμάρινος θρόνος ίδρυμένος προς τον

νότιον τοίχον άριστερα ολίγον προ

τών βάθρων (είκ. 20). 'Έχει 01'iτος

το σύνηθες σχήμα (είκ. 21) 1 καΙ

το φυσικον μέγεθος θρόνου (ϋψος

0.92, πλάτ. 0.65, ϋψος καθίσμα

τος 0.45 και πλάτος κυρίως εδρας

0.40), ό δε γλυπτικος αυτού διά-
1<- " ",

κοσμος περιoρι~εται εις την ανα-

δειξιν εν 6.ναγλύφqι των χαρακτη

ριστικώνμερώντης μορφής αυτού'

ουτω σημειούνται τα καμπύλα

σκέλη, ή καθ' αυτο εδρα και το

ερεισίνωτον. 'Αποκεκρουσμένα εί

ναι προς τούτοις σλη ή δεξια προ-
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ΤΟ 'ίερον τοϋ 'Λπόλλωνος τοϋ Ζωστηρος 29

σθία γωνία του καθίσματος, και μέρος της κορυφης και αί ήμικυκλικαι περίπου

άκραι τών δύο πλευρών του νιοτου, είναι δε άποτετριμμένη και ή κορυφη της

προσθίας όψεως του καθίσματος, ωστε δεν είναι δυνατον να λεχθη μετα βεοαιό

τητος οτι διακρινόμενα έκεί 'ίχνη άνήκουσι τωόντι εις άποτριοείσαν επιγραφήν.

Έντος του σηκου, προ τών βάθρων κείμενος, εύρέθη και ό κιονίσκος, έπι του

όποίου είναι χαραγμένον τό κατωτέρω δημοσιευόμενον άρχα"ίχον εμμετρον έπί

γραμμα άφιερώσεως εις τον Άπόλλωνα. Έπίσης έντος του ναου προς το όπισθεν

μέρος αύτου εύρέθη και ή εν εΙκ. 39,1-3 κατωτέρω δημοσιευομένηκεφαλή. Εύρέ

θησαν άκόμη. έντος του σηκου διάφοροι σφόνδυλοι κιόνων έκ τιτανολίθου (ιδε

εΙκ. 14), άλλ' ο'δτοι μετετέθησαν έκεί εις ύστερωτέρους χρόνους άσφαλώς έκ της

έξωτερικης περιστάσεως μετα την καταστροφην ταύτης.

Προς συμπλήρωσιν της εικόνος του σηκου πρέπει να άναφέρωμεν άτεχνον,

λιθίνην, ύψηλήν, όλμοειδη λεκάνην (ϋψος 0.45, διάμ. 0.50 με άοαθες σχετικο);

κοίλωμα) (εΙκ. 10 και 12), ητις ϊσταται προ της έξωτερικης όψεως της άριοτεράς

παραστάδος της θύρας και έχρησίμευε πιθανώτατα ώς περιρραντήριον 1. Άντι

στοίχως προς το περιρραντήριον τουτο ϊσταται προ της δεξιάς παραστάδος της

θύρας τετραγωνικη στήλη έκ λευκου μαρμάρου ϋψος 0.96 και πλάτ. 0,38 έπι συμ

φυουςβάσεως πλάτ. 0.53 και ϋψος 0.23.Ή στήλη εληγεν άνω εις κορωνίδα, έχρη

σίμευε δε πιθανώτατα ώς βάσις μικρου άγάλματος 2 και είχεν ~μπρoς ύπο την

κορυφην την έπιγραφην του άναθέτου, ης διακρίνονται λίαν άμυδρώς γράμματα

τών τριών στίχων, έξ &ν φαίνεται, δτι και ή βάσις αϋτη ητο σχεδον σύγχρονος

προς τα έντος του ναου βάθρα (3 0υ στίχου λείψανα Α 1'1 Ε). Της βάσεως της στήλης

το κατώτερον ημισυ δεν είναι λελεασμένον εκ τούτου δε καταφαίνεται, οτι έκρύ

πτετο αϋτη έντος του έδάφους έν μέρει.

Προ της δεξιάς γωνίας του τοίχου της εισόδου του σηκοί, ύπάρχει και έτέρα

μαρμαρίνη βάσις τετραγωνικη μηκ. 0.48, πλάτ. 0.46 και ϋψος 0.14 εχουσα άνω

τετραγωνικον κοίλωμα μηκ. 0.27 και πλάτ. 0.22 προς ενθεσιν μαρμαρίνου άγαλ

ματίου 11 έρμοειδους στήλης, ή βάσις ητο έντεθειμένη έντος έτέρας τετραγωνικrjς

βάσεως έκ τιτανολίθου κατα το ημισυ κρυπτομένης έντος του f.δάφους. Έπι της

προσθίας όψεως της μαρμαρίνης βάσεως εϊναι χαραγμένη ή κατωτέρω (άριθ. 2)

δημοσιευομένη έπιγραφη του άναθέτου.

"Η περίστασις. Ή περίστασις (ιδε σχέδιον εικόνος 7) άποτελείται έκ τεσσά

ρων κιόνων έπι τών στενών πλευρών και εξέπι τών πλαγίων, σώζονται δε τούτων

ι Και δευτέρας όλμοειδοϋς λε;ιάνης τοιΊμισυ ευρέθη εξω πλησίον τοϋ σηκοϋ. Παρα την εϊσοδον τοϋ

"αισκου της' Λφροδίτης εν Κωτίλφ ύπηρχε τετραγωνικη λεκάνη ώς περιρρανηΊριον (Άρχ. 'Εφ. 1903, 162).

• •Λλλα το ανω μέρος της επιφανείας δεν εχει κοίλωμα προς στερέωσιν πράγματος επ' αυτοϋ.
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πασαι αί βάσεις, και επι τεσσάρων εκ τούτων, τριών της βορείας πλευρας και

μιας της νοτίας ύπάρχουσιν άκόμη οί κατώτατοι σφόνδυλοι. ΈπΙ τοϋ σφονδύ

λου, δστις σώζεται επι της προτελευταίας προς δυσμας βάσεως της βορείας

πλευρας ύπάρχει μετ' επιμελείας εγκεχαραγμένον το γράμμα Ε (εΙκ. 22).

ΕΙκ. 22. Γράμματα χαραγμέΥα έπι σφονδύλων της περιστάσεως.

'Όπως είπομεν ηδη, οί κίονες δεν είναι ίδρυμένοι επι συνεχοϋς τινος στυλο

βάτου, άλλ' εκαστος τούτων εχει ιδιαίτερον βάθρον αποτελούμενονεκ τετραγωνι-

ΕΙκ. 23. Ή νοτία πλευρα του σηκου με την σειραν των βάσεων των κιόνων της περιστάσεως.

κης πλίνθου εκ πώρου λίθου (ό.80χ 0.80 χ ϋψος 0.30) τεθειμένης επι θεμελίου

πλατυτέρου κατα 0.15 (είκ. 23 καΙ 24). ΟΙ σφόνδυλοι 'ίστανται άμέσως ανευ ιδιαι

τέρας βάσεως επι της τετραγωνικης πλίνθου, δεν είναι δε δυνατον να βεβαιωθΏ

σήμερον όποίας μορφηςητο το κιονόκρανον, αν είχον τοιούτον' ώς φαίνεται
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δμως ησαν άπλοί στρογγύλοι στύλοι φέροντες πιθανώς επι άπλοϋ τινος κιονο

κράνου 11 κιονοκσανοειδοϋς επιθήματος δμοίως άπλουν ξύλινο" θριγγόν.

Είκ. 24. Βορεία πλευρα σηκου μ.ε κίονας περιστάσεως.

Ι

/

/
!

/--------- ...... ,\

Ι \
Q.~~

Οί κίονες είναι πάντες εκ τιτανολίθου καλως καΙ όμαλώς εστρογγυλωμένοι,

εύρέθησαν δ' εκ τούτων 27 τεμάχια διαφόρων μεγεθών. ΈπΙ πάντων παρατηρεί

ται [κανη μείωσις. Αί μεγάλαι διάμετροι κυμαίνον

ται μεταξυ 0.465 καΙ 0.365, αί περισσότεραι δμως εκ

τούτων δεν είναι κάτω τών 0.40. Αί μικρΙ διάμετροι

φθάνουν μέχρι 0.32. Ώς εξάγεται εκ των εύρισκομέ- \,~

νων εν τη αρχικη των θέσει σφονδύλων 0.465 είναι

ή διάμετρος της βάσεως.

Σφόνδυλοίτινες είναι ηριθμημένοι δια γραμμά

των προς ευκολίαν της τοποΘετήσεως. ουτω επι δύο

σφονδύλωνεπαναλαμΌάνεταιτο γράμμα Β, επι αλλου

το γράμμα Δ και επι τοϋ ανωτέρω 1Ίδη μνημονευθέν

τος το γράμμα Ε (εΙκ. 24). Αί διάμετροι τών εχόντων

το γράμμα Β δύο σφονδύλων, συμφωνοϋσιν ακριβώς

καθ' ας επιφανείας ύπάρχει το γράμμα, ωστε δύνα-

ται να θεωρηθΏ ώς βέβαιον, δτι οί δύο ουτοι ησαν
Είκ. 25. .Συνανήκαντες σφόνδυλοι

επ' αλλήλων τεθειμένοι ό)ς μέρη τοϋ αυτού κίονος. περιστάσεως.

Εις Τ11ν έξεύρεσιν τοϋ ακριβοϋς υψους τών κιό-

νων δεν βοηθοϋσι μετ' απολύτου βεβαιότητος οί εύρεθέντες σφόνδυλοι' δτι εφθα

νον τουλάχιστον μέχρι 2.475 (πρέπει να ησαν ασφαλώς ύψηλότεροι) δύναταί τις
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να συμπεράνη προσθέτων τα ϋψη δύο σφονδύλων (1.185 καΙ 0.625), οί όποίοι

δύνανται να συνανήκουν, διότι συμφωνούσιν ή μεγάλη διάμετρος τού ένος προς

την μικραν διάμετρον τού έτέρου, ύπάρχουσι δε καΙ έπΙ των δύο άντίστοιχοι οπαΙ

δια την σύνδεσιν δια γόμφων των δύο τμημάτων (είκ. 25). 'Ότι ησαν άκόμη ύψη

λότεροι οί κίονες προκύπτει καΙ έκ τού δτι έπΙ της έπιφανείας της άνω Οψεως τού

μακροτέρου σφονδύλου ύπάρχει οπη μαρτυρούσα. δτι ύπηρχε καΙ άλλος ανώτερος

σφόνδυλος μέλλων να στερεωθίi δια γόμφου έντος αύτης. 'Ακόμη δε καΙ αν λάβω-

ΕΙκ. Κρηπι.ς βωμου.

μεν ύπ' οψιν, δη ή διάμετρος της βάσεως των κιόνων εΙναι 0.465, ή δ' εύρεθείσα

μικροτέρα διάμετρος εΙναι 0.325, δια να συμπληρώσωμεν τον δια των δύο προα

ναφερθέντων σφονδύλων σχηματιζόμενον κίονα πρέπει να προσθέσωμεν κατ'

6.μφοτέρας τας διευθύνσεις καΙ άλλον σφόνδυλον δια να φθάσωμεν δια της έντά

σεως προς τα κάτω καΙ της μειώσεως προς τα άνω τας διαμέτρους ταύτας.

Είς σφόνδυλος εχει μηκος 2.48, εΙναι δ' οvτος ό κατώτατος διότι εχει μεγά

λην διάμετρον 0.465, δπερ ώς είπομεν εΙναι ή διάμετρος της βάσεως.

ΈπΙ ένος σφονδύλου εύρεθέντος καΙ κειμένου άκόμη έντος τού σηκού ύπάρ

χει κατα το πλάγιον έντος οπης ύπόλοιπον παχείας σιδηράς ράβδου. ΌπαΙ προς

σύνδεσιν των σφονδύλων δια γόμφων δεν ύπηρχον έπΙ πάντων των κιόνων.

Ό Βωμός. 'Έμπροσθεν τού σηκού είς άπόστασιν 6.75 άπο τού τοίχου τη,

είσόδου καΙ έπΙ τού κατα μηκος άξωνος αύτού σώζεται ή κρηπις εύμεγέθους

βωμού (είκ. 26' ίδε είκ. 6 καΙ σχεδιόγραμμα είκ. 7). 'Έχει σχημα ορθογωνικον
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(4.25 χ 2.55) καΙ συνίσταται εκ κεντρικού πυρηνος εξ ερυθρωπού ισχυρώς πεπιε

σμένου χώματος περιβαλλομένου ύπο μιάς σειράς μεγάλων τιτανολίθων με καλώς

λελεασμένην την προς τα ανω δψιν, ή προς τα έξω δψις των λίθων είναι μόνον

κατα το ανώτερον ημισυ πελεκημένη όμαλώς, ενφ το κατώτερον εξέΧtΙ ελαφρώς

καΙ είναι αμελέστερον πελεκημένον, 'ίνα δια της διαφοράς ταύτης της κατεργασίας

όρίζεταιή ευθυντηρία τού κτίσματος. Πλην τών περιβαλλόντων τον κεντρικον

πυρηνα τιτανολίθων ύπάρχει επι του δυτικοϋ ήμίσεως στρώσις εκ μιάς σειράς

Είκ. 27. Νοτιοδυτικη Υωνία και tivw έπιφάνεια κeηπίδος βωμου.

μεγάλων πλακών τιτανολίθου ώς συνέχεια της ανω επιφανείας τών λίθων τού

εξωτερικού περιβλήματος (εΙκ. 27).

Οί λίθοι της κρηπίδος τού βωμού είναι ίκανώς μεγάλοι, ιδίως οί δύο ακραϊοι

της δυτικης δψεως (1.20χΟ.65ΧΟ.45 καΙ 1.10χΟ.62χΟ.44). ΈπΙ έκατέρου των

δύο τούτων τελευταίων λίθων ύπάρχει επι της ανω επιφανείας αύλαξ μήκους 0,35
πλάτους 0.15 προς ενθεσιν στήλης (ιδε εΙκ. 27).

Έμπρος και κατα μηκος της δυτικης δψεως της κρηπίδος ύπάρχει σειρα

σχεδον όλως ακατεργάστων λίθων επεκτεινομένη προς βορράν και πέραν της κρη

πίδος του βωμου μέχρις αποστάσεως 1.50 περίπου' τούτων ή ανω επιπεδωμένη

όπωσδήποτε επιφάνεια εύρίσκεται 0.44 χαμηλότερον της ανω επιφανείας της κρη

πίδος του βωμού. Ή πιθανωτάτη εξήγησις της σειράς ταύτης τών λίθων είναι,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1927·28 5
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στι έχρησίμευεν ώς ύπόθημα βαθμίδος, αν και μένει οϋτω άνεξήγητος ή συνέχεια

ταύτης και πέραν της βορείας πλευρας του βωμου.

Προς άκριδη σχεδον άναπαράστασιν του βωμου παρέχουσιν ίκανα. βοηθη

τικα σημεία τα σωθέντα λείψανα. ΈπΙ. της άνω Ο'ψεως των λίθων της κρηπίδος

του βωμου σημειουται είς άπόστασιν 0.90 άπο του δυτικου άκρου (ή άνατολικη

πλευρα είναι τελείως σχεδον κατεστραμμένη) δι' αίσθητης διαφορας της κατεργα

σίας της επιφανείας ή γραμμη της τοποθετήσεως του ύψηλοτέρου μέρους του

βωμου, της 1}υμέλης. Ή επιφάνεια των λίθων της κρηπίδος έπΙ της θέσεως οπου

ητο το άκρον της θυμέλης είνα~

πολυ έπιμελέστερον λελεασμένη

καΙ διακρίνεται σαιτως άπο της

λοιπης επιφανείας. Προς άνα

παράστασινκαΙ της κορυφης ιης

θεμέλης εϋρομεν ευτυχως οχι

πoΛU μακραν του βωμου το με

γαλείτερον μέρος της μιας εκ

των πλαγίων πλευρών ταύτης,

των κρατευτων (είκ. 28). Είναι

ΕΙκ. 28. Τμήμα κρατεvτοV. εκ του αυτου τιτανολίθου εξ ο-δ

καΙ ή κρηπίς, καΙ εχει μορφην

τριγωνικην (μήit. του ήμίσεως της βάσεως 0.16, ύψους κατα το κέντρον 0.48, πάχ.

0.16), επι δε της μιας Οψεως εξαίρεται εν άναγλύφφ άέτωμα σημειουμένων δια

καταλλήλου εξοχης του γείσου καΙ των άκρωτηρίων επι της κορυφης, του κέν

τρου, καΙ των άκρων.

Ή έτέρα Οψις του λίθου του κρατευτου είναι μόνον επίπεδος καΙ εξωμαλι

σμένη. <Ότι ό λίθος ούτος είναι πράγματι ό ετερος των κρατευτων του βωμού

δεικνύει ή μορφή του, ή θέσις της εύρέσεως καΙ μάλιστα ή συμφωνία των δια

στάσεων αυτου προς το μέγεθος, οπερ θα είχεν ή θυμέλη συμφώνως προς Τ(l

καταλειφθέντα επι της σωθείσης κρηπίδος ίκανως σαφη ση μεία. Έπι της παρα

τιθεμένης είκόνος 29 παρέχομεν εν άναπαραστάσει 1 την πιθανωτάτην μορφην

του βωμου.

Παρα. τον βωμον ευρέθησαν κατα την άνασκαφην ίχνη πυρων, άλλ' ουδεν

κινητον εύρημα.

Πλαγίως προ του ναου άπέχον 2.75 περίπου άπο προεκτάσεως της γραμμης

της βορείας τούτου πλευρας καΙ 1.25 περίπου απο προεκτάσεως της γραμμης της

ι 'Η αναπαράστασις είναι κατα το πλείστο" εργον του καθηγητου Όρλάνδου.
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Είκ. 29. ' Αναπαράστάσις βωμου.

35

Είκ. 30. Βάffρον πλησίον βορειανατολικης γωνίας σηκου.

ανατολικης πλευρας του ναού είναι l:δρυμένον μέγα τετράγωνον βάθρον (είκ. 30)

αποτελούμενον έκ δύο βαθμίδων iliv ή κατωτέρα (ύψ. 0.51), σύγκειται έκ δύο

μεγάλων ίσομεγέθων (1,30Χ

0,65 έκάτερος) σκληρών πώ

ρων, ή δ' ανωτέρα έξ ένος

έρυθρού τιτανολίθου του

Ύμηττού(I.00χ 1.00χ 0.40).

Έπι τού δευτέρου τούτου

λίθου ητο πιθανώτατα τεθει

μένος καΙ τρίτος φέρων την

πλίνθον μΈτα τού αγάλματος.

Κατασκευη των τοί

χων τού σηκου. Άνωτέρω

έν σελ. 15 - 16 έξεθέσαμεν το

σύστημα καθ' δ ησαν έκτι

σμένοι 01: αρχικοι τοίχοι τού σηκού' προς όρισμον της συνεχίσεως αυτών είς ύψος

δεν εχομεν ένδείξεις θα ητο φυσικον να ύποθέσωμεν, δτι ησαν ο{)τοι κατεσκευα

σμένοι κατα το ύψηλότερον αυτών μέρος έξ ωμών πλίνθων, δπως συνηθίζετο είς

τους αρχα'ίκους χρόνους, εις ους πάντως ανήκει το αρχικον κτίριον' αλλ' δμως έπΙ
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τού σωζομένου είς ίκανον ϋψος (1.30 περίπου) άρχικού τμήματος τού κτιρίου

κατα το άνατολικον μέρος της βορείας πλευράς, ούδεμία των συνήθων ενδείξεων,

π. χ. τάσις προς επιπέδωσιν της άνω επιφανείας χάριν της καταλλήλου επιστρώ

σεως των πλίνθων, γίνεται φανερά, ούδ' εφάνησάν που εν τη επιχώσει τμήματα

πλίνθων, ώς παρουσιάζονται συχνα πλησίον ερειπίων εν όλφ η εν μέρει πλινΑο

κτίστων οίκοδομημάτων. Λοιπον είναι πιθανώτερον, ότι και το άρχικον κτίριον

ητο μέχρι της κορυφης λιθόκτιστον 1. πάντως πρέπει να δεχθωμεν, ότι ητο όλον

εκ λίθων το ύστερώτερον επεσκευασμένον άσοεστόκτιστον κτίριον Έπίσης δεν

εύρέθη τι, εξ ου να δύναταί τις να όρίστι ούδε μετα πιθανότητός τινος αν ησαν

επικεχρισμένοι οί τοίχοι, η καΙ αν το άμέσως ύπο την στέγην μέρος αύτων εφερεν

άρχιτεκτονικόν τινα κόσμον. Ή εξωτερικη όψις τού άρχικού κτιρίου δια την μεγά

λην επιμέλειαν της κατεργασίας της επιφανείας των λίθων ητο πιθανώτατα άνευ

επιχρίσματος, δεν δυνάμεθα όμως να είπωμεν το ίδιον και δια την εσωτερικην

όψιν, ητις εΙναι τούναντίον πιθανώτατον, ότι ητο επικεχρισμένη.

Πάντως ησαν επικεχρισμένοι και εσωτερικως καΙ εξωτερικως οί τοίχοι τού

ύστερωτέρου επεσκευασμένου κτιρίου. Ώς είναι εκτισμένοι δια λίθων μη εχόντων

άναλογίαν τινα η άκριοη προσαρμογην προς άλλήλους, με πολλα μικρα λιθάρια

καΙ κεραμίδων τεμάχια εν τη συνδεούστι τους λίθους άσοέστφ, εΙναι άδύνατον να

μη εκαλύπτοντο δι' επιχρίσματος. ΈπΙ της εξωτερικης όψεως της βορείας πλευ

ράς σώζεται σήμερον είς ϋψος 1.00 περίπου άπο τού εδάφους ύπόλοιπον άσοε

στοχρίσματος τούτο όμως προέρχεται άσφαλως εκ χρησιμοποιήσεως τού τοίχου

τού ναού προς στήριξιν επ' αύτού δωματίου τινος είς ύστερωτέρους χρόνους, ότε

το εδαφος εν τ<ρ χώρφ είχεν ίκανως ύψωθη, διότι ώς φαίνεται εκ τού σχηματι

σμού τού κάτω άκρου τού σωζομένόυ επιχρίσματος (πΟλ. είκ. 9), είναι εκεί άσφα

λως το τέλος τούτου προς τα κάτω' λοιπον το εδαφος τού δωματίου, όπερ κατε

σκευάσθη τότε παρα τον ναόν, χρησιμοποιηθέντος προς τούτο καΙ τού τοίχου του,

ητο τούλάχιστον εν μέτρον ύψηλότερον του άρχικού εδάφους, της διαφοράς τού

ϋψους των εδαφων προελθούσης εκ της βαθμιαίας σωρεύσεως αμμου περΙ τον

ναον είς χρόνους, καθ' Ο'υς ούτος πλέον είχεν εγκαταλειφθεΙ <Ότι δε καΙ ό ναος

καΙ ό περΙ αύτον χωρος εχρησιμοποιήθησαν προς κατασκευην οίκοδομήματος,

κατοικίας τινος πιθανως είς ύστερωτέρους, πάντως όμως ίκανως παλαιους χρό

νους, μαρτυρούσι τα πολλα λείψανα των σωζομένων ύστέρων τοίχων, οίτι'νες δια

κρίνονται δια σειράς πλαγίων γραμμων εν τ<ρ σχεδίφ της είκόνος 8 (πΟλ. καΙ είκ.

Ά ΚαΙ οί ναοΙ τούς όποίους άνέσκαψεν ό Ρωμαίος εν Ταξιάρχτι της Αίτωλίας καΙ τών όποίων ή λιθο

δομία καΙ ή σύστασις εΙναι άπλη οπως τοϋ ίδικου μας ναου, ησαν ολοι λιθόκτιστοι, Άρχαιολογικον Δελτίον

τόμο 10 σελ. 3. Λιθόκτιστος ολος ητο και ό παλαιότερος ναος της Ραμνοϋντος.
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7, οπου οί ύστερώτεροι οΏτοι τοίχοι φαίνονται ώς προέκτασις των τοίχων του

σηκου). ΚαΙ ώς προς τον όρισμον του τρόπου της στεγάσεως του άρχικου κτιρίου

δεν εϊ..ομεν βοηθήματα. Αί όλίγαι κεραμίδες, αί οποίαι εύρέθησαν, καΙ δια το

σχημα καΙ δια την εργασίαν ανήκουσιν είς την ύστερωτέραν επισκευήν. 'Ομοίως

είς την ύστερωτέραν επισκευην ανήκουσιν καΙ όλίγαι άκροκέραμοι, 6)ν δείγμα

παρέχομεν εν είκόνι 31. Δεν δυνάμεθα επίσης να βεβαιώσωμεν, αν ή αύτη στέγη

ΕΕκ. 31 .•Ακροκέραμος Ικ του ίερου

του ' Απόλλωνος Ζωστηρος.

ΕΕκ. 32. Κιονίσκος, ώς βάσις σ.vαiJ.ήματος

μετ' έμμέτρου ΙΠΙΥραφης. .

εκάλυπτεν εν συνεχεί~ καΙ την περίστασιν, η αν αύτη εστεγάζετο δια χαμηλοτέρας

τινος στέγης χωριστης απο της στέγης του σηκου.

τα εύρήματα. :Επι"ραφαί. Άριθ. 1. Είκ. 32.!Κιονίσκος Ίωνικος εκ λευκου

μαρμάρου εύρεθεις εντος του σηκου πλησίον του δεξιου βάθρου. Λείπει το κατώ

τερον μέρος. 'Έχει δέκα εξ αύλακας, αί όποίαι περατουνται τοξοειδως προς την

κορυφην επι όγκωτου δακτυλίου, περιβάλλοννος ταύτην καΙ χρησιμεύοντος δια την

μετάβασιν είς το κιονόκρανον. ΈπΙ της επιφανείας της κορυφης, εν τφ μέσ<ρ εχει

στρογγύλην όπην πλάτ. 0.12 καΙ βάθ. 0.085 δια να στερεώνεται εντος αύτης το

φέρον το ανάθημα κιονόκρανον:Ύψος σωζόμενον 0.985, διάμ. της κορυφης 0.30,

διάμ. κάτω προς το σωζόμενον άκρον 0.33 περίπου. Έντος δύο συνεχομένων αύλά

κων ητο βουστροφηδΟν γεγραμμένη εμμετρος, αρχα'ίκη άναθηματικη επιγραφή, της
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Είκ. 33. 'Ενεπίγeαφος βάσις ανα{J.ήματος.

Κ. Κοuροuνιώτη

όποίας άναγινώσκεται το εν τρίτον περίπου, τού ύπολοίπου εν μέρει άπολεσθέντος

μετα τού ελλείποντος μέρους τού κιονίσκου, καΙ κατα το πλείστον άποτριβέντος:

10U'ςJWΟ)lΟ~Λd+

OIE~AΛAωP.

ΕΙναι ή άρχη καΙ το τέλος άναθηματικού, διστίχου ελεγειακού επιγράμματος, το

όποίον θα ηδύνατο να συμπληρωθΊ1 1 περίπου ώς έξης:

Χevσοκόμ' 'Άπολ[λον (vv - ονομα άναθέτου) καλον τ6δ' αΥαλμα

στήσατο, τοί δ' αύτος πολλα δjοίες ιf.yα17-ά.

Ό κιονίσκος ήτο όρθιος ίδρυμένος εντος καταλλήλως διασκευασμένης βάσεως.

Προ της είσόδου τού σηκού εύρέθη μαρμαρίνη πλίνθος (ίδε επι της είκ. 6) μήκ.

0.74, πλάτ. 0.71 καΙ υψ. 0.30 εχουσα επι της άνω επιφανείας στρογγύλον κοίλωμα

διαμ. 0.40 καΙ βάθ. 0.06' εντος ταύτης ήτο πιθανώτατα ίδρυμένος ό κιονίσκος.

Κυρίως ή Άκρόπολις των Άθηνων εδωκε ώραία παραδείγματα προπερσι

κων κιονίσκων, οί όποίοι εχρησίμεuον ώς βάσεις άναθημάτων' ήσαν έπΙ τούτων

αγάλματα ζώων, άλλα καΙ άνθρώπιναι μορφαί, εστημέναι (Jahrb. ΠΙ σελ 273 έξ.

Dickins Casson, Acr. Cata1. σελ 28~. Bnlle, gl·iech. Statnenbas. σελ 16). ΚαΙ

ό κιονίσκος ήμων ηδύνατο .να φέΡΌ μετρίου μεγέθους άγαλμα τού Άπόλλω

νος. η άγαλμα Σφιγγός, η καΙ άλλου ζώου άγαλμα (πβλ. κατωτέρω ύπόλοι

πον άγάλματος κύκνου εν είκ. 40). ΚαΙ δια την χρησιμοποίησιν κιονίσκου ώς

βάσεως άγάλματος, καΙ δια την επιγραφην τού κιονίσκου, ήτις ενεκα της μορφης

των γραμμάτων πρέπει άναγκαίως να χρονολογηθΏ περΙ το τέλος της 6ης εκατον

ταετηρίδος, όφείλομεν να δε

χθωμεν, οτι ούτος μετα τού

επ' αύτού άναθήματος άνήκου

σιν είς την άρχικην περίοδον

τού ναού, αφιερώθη δ' είς αύ

τον συγχρόνως περ ίπου με την

άνίδρυσιν των βάθρων.

Άριθ. 2. Είκ. 33. Μικρα

τετραγωνικη βάσις μήκ. 0.48,
πλάτ.0.46 καΙ υψ. 0.14. Προς

ενθεσιν της πλίνθου τού άγάλματος εχει άνω κοίλωμα μήκ. 0.27 καΙ πλάτ. 0.22.
Ή βάσις ήτο εντεθειμένη εντος καταλλήλου κοιλώματος επι ολίγον μεγαλειτέρας

βάσεως εκ τιτανολίθου εστερεωμένης εντος τού εδάφους προ της βορείας άκρας

τού τοίχου της είσόδου τού σηκού. ΈπΙ της προσθίας όψεως εΙναι ή επιγραφη

ως άνέθηκεν

ίερευς : Άπόλλωνος.

ι Π6λ. επίγραμμα Τελεσίνου εξ σ.κροπόλεως Dickins Catal. ΙΙ 282, και Reisch, Weihg. σελ. 4.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:41 EEST - 52.53.217.230



ΤΟ 'iεQον τον Άπόλλωνος τον ΖωστηQος 39

Ή μορφη των γραμμάτων δύναται να αναχθΌ είς τΟ'υς πρώτους χρόνους της

τετάρτης έκατονταετηρίδος. Όμοιάζουσι τα γράμματα καταπληκτικως προς την

έπιγραφην των έν Κορίνθφ τφ 394 πεσόντων ίππέων (Mitt 1889 σελ. 407). Είς

τάσιν προς άρχα'ίστικωτέραν καΙ ίεροπρεπεστέραν έμφάνισιν πρέπει να άποδοθΌ ό

χωρισμος των λέξεων δια καθέτου σειράς τριων στιγμων.

Άριθ. 3. Είκ. 34. Το κάτω μέρος πλακος ϋψ. 0.23, πλάτ. 0.29. Εύρέθη καΙ

αϋτη παρα τον σηκόν. "Ισως έπΙ τού έλλείποντος άνώτέρου μέρους της πλακος

ΕΙκ. 34, Τμημα τιμητικης στήλης ίεeέως Ενκλέους.

ύπηρχε το ψήφισμα, έν Φ έξετίθετο ή ~ιμητικη διάκρισις τού Ιερέως Εύκλέους καΙ

ό λόγος ταύτης.
CH βουλή, ό δημος

τον ίερέα

Εύκλην Εύκλέους

"Αλαιέα

Ε

Το ψήφισμα ητο έκ μέρους της πόλεως των Άθηνων καΙ ούχΙ τού δήμου

των Άλαιέων, έπομένως δυνάμεθα να συ μπεράνω μεν, οτι ό Εύκλης είχε παρά

σχει γενικωτέραν τινα εύεργεσίαν είς την πόλιν των 'Αθηνων. Είναι δ' ό Εύκλης

ούτος άγνωστος άλλοθεν. Έκ της οίκογενείας αύτού είναι πιθανως οί Εύκλης

Εύκλείδου Άλαιευς (IG, ΙΙ 1208, 15) καΙ Εύκλ.. Εύκλ.. Άλαι.. (IG, ΙΙ 1787}.
Κατα την μορφην των γραμμάτων δύναται ή έπιγραφη να είναι των μέσων περί

που της 4ης π. Χ. έκατονταετηρίδος. ΤΟ κάτωθεν της έπιγραφης μεμονωμένον

γράμμα Ε δεν δύναμαι να έξηγήσω,
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Άριθ. 4. ΕΙκ. 35. ΈπΙ της προσθίας όψεως της έντος τού σηκού προ τού

μεσαίου βάθρου έστημένης μαρμαρίνης τραπέζης, έπΙ της βεβαθυσμένης έπιφα

νείας (ιδε άνωτ. σελ. 25 - 26). τα γράμματα πολυ λεπτώς χαραγμένα καΙ μη δυνά-

. . .

ΕΙκ. 35. Τμήμα επιγραφής τίμητικής ίερέως Πολυστράτου "Αλαιέως κλπ.

μενα να φωτισθώσι καλαλλήλως φωτογραφούνται δυσκόλως, άλλ' ή άνάγνωσις

αυτών.είναι άσφαλής.

'Έδοξεν 'λλαιεϋσιν, 'ΌA.γνό~εoς Έκφα:ντίδου εΙπεν' έπειδη Πολύσr:ρ[ατος

ίερεύς γενόμενος τού ~πόλλωνoς τού Ζωστήρος καλώς και ε[ύ]σεβώς

1ιαι άξίως τού iJeofj έξάγει τη" ίερεωσύνην, και [λί}αν φιλοτίμ[ω}ς [έπ}ε

σκεύακεν το Ιερόν, και 1:« άγάλματα κεκάσμηκεν μετα τών αίeεlJέντων

5 έκ τών δημοτών, έπεμελή-D-η δέ και τής {ίυσΙας τών ΖωστηρΙων κατα τα

πάτρια, και λόγους -ιής έπιμελείαι; έoωκε~' τοϊς δημόταις, υπέρ τούτων

ουν άπάντων tnat'Vtaat τόν ieeta. τού ΌΑπόλλωνος Πολύστρατον

Χαρμα.ντΙόου <Λ.λαιέα, και στεφανώσαι δάφνης στεφάνφ εύσεβείας ενεκα

και δικαιοσύνης" tnatvtaae δε και τους αίρε{}έ1Ιτα.ς μετ' αύτου εΙς την έπιμέ-

10 λειαν του leeov και στεφανώσαι εκαστον αύτών δάφνης στεφάνφ Θεόδοτον Θεο

δότου <Αλαιέα, Λισχέα.ν Φιληρίφου 'Αλαιέα, llaVi:aUAta Σωκeάτοv Άλαιέα, Άγνί

αν Μελησίου '.Αλαιέα: αναγeάψαι δέ τάδε τό ψήφισμα και στήσαι εΙςτό ίεροv

του 'Απόλλωνος,

Ο τι {j' αν άνάλωμα Υένηται τον ταμίαν δΟύναι, και loytaaaf1at τοϊς δη[μόταις.

'Αλαιεϊς Άλαιεϊς

15 Πολύστρατον τούς αΙρε1'J.έντας

Άντιθέτως προς τον ίερέα Εύκλην Εύκλέους της προηγουμένης έπιγραφης,

δστις τιμάται ύπο της πόλεως τών Άθηνών, ό Ιερευς Πολύστρατος Χαρμαντίδου
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και οί μετ' αύτού συνεργασθέντες τιμωνται ύπο τού δήμου των Άλαι~ων δι' εύερ

γεσίας τοπικού όλως χαραχτηρος, την έπισκευην τού Ιερού τού Άπόλλωνος, και

την κόσμησιν των άγαλμάτων χαι την έπιμέλειαν των θυσιων κατα την έν Άλαίς

πάντως έορταζομένην έορτην των Ιωστηρίων. ''Ο τε ίερευς και οί λοιποι -έν τΌ

έπιγραφΌ όνομαζόμενοι Άλαιείς εΙναι αγνωσιοι έν τΌ Άθηνα'ίκΌ προσωπογρα ...
φί~. Οί Θεόδοτος Θεαιτήτου "Αλαιευς (IG, ΙΙ 1208, 23) και Θεόβουλος Θεοδό

του "Αλαιευς (IG, ΙΙ 12Ο8) είναι πιθανως έκ της αύτης οίκογενείας με τον Θεό.

δοτον Θεοδότου της έπιγραφης ήμων 1.

Κατα την μορφην των γραμμάτων

ή έπιγραφη έχαράχθη πιθανως έντος της

4ης έκατονταετηρίδος μάλλον προς το

τέλος ταύτης. Ή τράπεζα, ώς είπομεν ηδη

άνωτέρω ηδύνατο να εύρίσκεται έν τΌ

θέσει της και προ των χρόνων τούτων,

άλλ' είναι έξ ίσου δυνατόν, ότι μετα των

λοιπων έπισκευων τού ναού και της κο

σμήσεως των άγαλμάτων αφιέρωσε τότε

και την τράπεζαν και έστησεν προ τού

αγάλματος τού'Απόλλωνος αντικαταστή

σας αλλην αρχηθεν έν έκείντι τΌ θέσει

ίδρυμένην τράπεζαν ό ίδιος Πολύστρατος.

'Ως προς την μνημονευομένην έν

τΌ έπιγραφΌ έπισκευην τού ίερού έχομεν

μόνον να παρατηρήσω μεν, ότι, ώς μαρτυ

ρούσιν οί σωζόμενοι τοίχοι, και ώς ητο

αλλως τε καΙ φυσικον δια τον δχι ύπερ

60λικως στερεον τρόπον της οίκοδομης

τού ναού, έπισκευαι θα έγίνοντο πολλά-

κις αναγκαίαι. ΕΙκ. 36. Τμήμα ενεΠΙΥeάφοv στήλης.

τα Ιωστήρια έορτη τελουμένη πι-

θανώτατα έν Άλαίς προς τιμην τού Άπόλλωνος τού Ιωστηρος δεν φαίνεται να

είναι και άλλοθεν γνωστά.

Άριθ. 5. Είκ. 36. Τεμάχιον μαρμαρίνης στήλης ϋψ. 0.32, πλάτ. μέγ. σωζ.

0.22 και πάχ. 0.55. Το ακρον διατηρείται μόνον δεξια και κάτω. Σώζεται το τέλος

1 Περίεργον εΙναι το ονομα Λισχέας. Φιλήeιφος 'Αλαιεύς μνημοnύεται και εν τίΊ επιγραφΌ IG ΙΙ

1208, 14, διύ. τήν σπάνιν δε τού περιέργου και τούτου ονόματος δυνάμεΟα μετα, πολλής πιθανότητος να, ταυ

τίσωμεν τούς δύο Φιληρίφους.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛηΟΝ 1927 - 28 ϋ
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42 Κ. Κουρουνιώτη

ψηφίσματος άποτελούμενον έκ τοίl ύπολοίπου πέντε στίχων (άριθ. έπιγρ. μουσ.

12671). 'Άνωθεν τοϋ πρώτου σωζομένου στίχου, κατα το τέλος διακρίνεται εν

γράμμα τοϋ προ τούτου στίχου.

. .... α

1 αναγράψαι τ]όδε το ψή

φισμα εν σtι)λ]ηι λιθίνηι κα

Ι στησαι εν τ]ώι τοϋ 'Απόλλων

ο; ίερώι, δ δ]αν ανάλωμα γfνητ

[) αι τοί; δ]ημΩταις.

Ή μορφη των γραμμάτων μαρτυρεί τους χρόνους περΙ το τέλος της 4ης

π. Χ. έκατονταετηρίδος.

Ή έπιγραφη δεν είναι άκριοως στιχηδον χαραγμένη, έν τούτοις, ώς φαίνε

ται έκ τοϋ σωζομένου τμήματος, ό άριθμος των γραμμάτων θα ητο ό αύτος περί

που εις πάντας τους στίχους. Όπωσδήποτε άσφαλως δύναται να συμπληρωθίί ό

τρίτος στίχος, έπΙ τίί βάσει δε τοϋ άριθμοϋ των γραμμάτων τούτου εγινεν ή συμ

πλήρωσις καΙ των λοιπων στίχων.

Στίχ. 3 - 4 τ]ωι τοϋ Άπόλλων(ος ίερφ]. ΚαΙ έν τίί προηγουμένη έπιγραφίί

(άρ. 4) όνομάζεται το ·ΙερΟν τού Άπόλλωνος καΙ σχι τοϋ Άπόλλωνος Ιωστηρος J.

Άρ. 6. ΕΙκ. 37. Τεμάχιον μαρ

μαρίνης στήλης πανταχόθεν έλλιπές.

Μήκ. 0.23, ϋψ. 0.15 καΙ πάχ. 0.06.
Σώζεται μόνον έλάχιστον τμημα τι

μητικοϋ ψηφίσματος τοϋ δήμου των

Άλαιέων πιθανως. Άριθ. έπιγραφ.

μουσ. 12969. ου καΙ Lv

CΑλ]αιεϋσι και αι

ύπερ τούτω(ν

α]νηρ αγαθος ε]σrι;

[) Φρυνιχίδου

φιλο]τιμίας ενεκ(α

τ]οίι Ιωστηρος π

ΕΙΚ. 37. Τμημα τιμητικης έΠΙΥeαφης. ΓΑ δραχμ

αι ε

Ή έπιγραφη εΙναι χαραγμένη στιχηδόν, άνήκει δε κατα το σχημα των γραμ-

ι Ό 40ς καί 50ς στίχος θά ητο δυνατόν νά συμπληρωθώσινοϋτω :

, στησαι έ" τφ leejC;> το;; Άπόλλω"

ος το;; Ζωστηρος ;; djίi." ά"άλωμα Υέ"ητ

αι λΟΥίσασ{J.αι το;ς djημόταις.

Άλλά τότε θά επρεπε νά δεχθώμεν, οη μετά τήν λέξιν ψήφισμα του 30\) στίχου άνεγράφετο ή όνομα

σία του έπιτετραμμένου τήν άναγραφήν, ή δηλοίίσα δέ ταύτην λέξις Οά επρετε νά άποτεληται τό πολύ έξ
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ΤΟ ίερον του Άπόλλωνος του Ζωστηρος 43

μάτων εις το δεύτερον ημισυ της 4ης έκατονταετηρίδος. Δεν δύναμαι να συμJίλη~

ρώσω ουδε ενα στίχον. 'Απόπειρα συμπληρά)σεως αγει εις το συμπέρασμα, δη οΙ:

στίχοι ησαν Ι:κανώς μακροί.

Άριθ. 7. ΕΙκ. 38. Και το τεμάχιον τουτο είναι τμημα τιμητικου ψηφίσμα~

τος. της στήλης σώζεται μηκος 0.13 καΙ υη.ιος 0.05. Πάχος 0.08. Άριθ. επι~

γραφικού μουσείου 12β70.

αιμε

&ποδιδόνα[ι

Άλαιε ;]ϋσιν έλέσθ[αι

τσ]ν στέφ[ανον

ΚαΙ ή επιγραψη αυτη είναι γραμμένη ΕΙκ. 38. Τμημα τιμητικης επιγραφης.

στιχηδόν, άμοιάζει δε πολυ προς την πρoη~

γουμένην επιγραφήν, άλλα δεν είναι βέοαιον, δη καΙ τα δύο τεμάχια προέρχονται

εκ της αυτης στήλης.

Γλυπτά. ΕΙκ. 39, 1- 3. Άριθ. Έθν. Μουσ. 3640. Κεφαλη μαρμαρίνη (μάρ

μαρον πεντελικον) νέου άνδρος εύρεθείσα εντος του σηκού. Στρέφεταιολίγον προς

τον δεξιον &μον. 'Ύψ. άπο σιαγόνος μέχρι κορυφης 0.15, πλάτ. άπο οπισθίου εις

πρόσθιον 0.14 περίπου. Έκ του οπισθίου της κεφαλης λείπει μέρος άριστερά. Ή

επιφάνεια είναι εις πολλα σημεία άποκεκρουμένη καΙ άλλως πολλαχώς εφθαρ

μένη, εμφανίζεται δε συνεπείt,l τών φθορών τούτων πολυ τραχυτέρα ή εκφρασις 11
δσον εν τη πραγμαηκότητι θα ητο. Ί-Ιπιωτέρα εμφανίζεται ή κεφαλη άρω μένη εκ

του πλαγίου (εΙκ. 39, 1), προσεγγίζει δ' ή οψις αυτη μάλλον προς την πραγματι

κην αρχαίαν εμφάνισιν. ΟΙ: κάπως ύπεροολικα ανοικτοΙ οφθαλμοΙ με τας παχείας

βλεφαρίδας είναι πιθανώτατα ύπολείμματα αρχα'ίκωτέρας τέχνης. Χαρακτηριστι

κος είναι ά τετραγωνικος σχεδον σχηματισμος της κεφαλης, Ο.ν καΙ ή προσθία

Οψις παρουσιάζει κανονικην ωοειδη μορφην (εΙκ. 39, 2 - 3). Καταφανης είναι ή

συγγένεια προς παρθενόνια γλυπτά, κεφαλάς τινας μετοπών και ιδίως την κεφα

λην του λεγομένου Διονύσου του ανατολικου αετό)ματος. Δι' δλα ταυτα νομίζω,

δτι δυνάμεθα να χρονολογ11σωμεν την κεφαλην ολίγον μετα τα μέσα της 5ης έκα

τονταετηρίδος. Ειδικωτέρα μελέτη θα ηδύνατο να παρουσιάσl1 καλλίτερον την

πραγματικην άξίαν του Ι:κανώς ενδιαφέροντος εργου.

Πλιν.,'}Ις ελλειψοειδούς περίπου σχήματος (μήκ. 0.35, πλάτ. 0.29, πάχ. 0.80,

μάρμαρον πεντελήσιον), επι της άποίας σώζονται μόνον οΙ: ακροι πόδες νηκτικου

πτηνού (εΙκ. 40), καΙ μεταξυ τούτων ύπόλοιπον μεγάλου οστράκου, πιθανώτατα

έπτα γραμμάτων δια να μη υπερβαίνυ ό στίχος ουως τον αριθμον τών γραμμάτων του 40υ στίχου κατα

πλείονα τών δύο γραμμάτων.
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ΕΙκ. 39. Κεφαλή ,uαρμαρίvη' εκ του ναου του Άπόλλωνος του Ζωστήρος.
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ΤΟ ίερόν τού ι Α:πόλλωνος τού 2ωστηρος 45

τρίτωνος η άλλου δμοίου προς τούτον όστρακοδέρμου. Άναλογιζόμενοι τας πολ

λαπλας σχέσεις ταυ Άπόλλωνος προς τον κύκνον (P.W. RE ΙΙ σελ. 111) δυνά

μεθα μετο. πολλης πιθανότητος να ύποθέσωμεν, δη επι της πλινθίδος 'ίστατο

ορθιον άγαλμα κύκνου ώς αυτοτελες ανάθημα εις τον Άπόλλωνα.

Δύο μικρο. ανα1Jιηματικα βωμίδια (εΙκ. 41), ών το μεγαλείτερον μαρμά

ρινον και το ετερον εξ ύμηττίου λίθου (Καρά). Εύρέθησαν πλησίον τού ναού.

ΕΙκ. 39, 1. Κεφσ.λη μσ.ρμaeίvη.

Παρα τον σηκον εύρέθη καΙ ό πήλινος λύχνος εΙκ. 42 (άριθ. Έθν. Μουσ.

15378). Είναι άρτιος καΙ εχει διάμ. 0.083. "Η είκα/ν ίκανώς τετριμμένη. "Υπο την

βάσιν του λύχνου εντος διπλου κύκλου τα άρχικα του κατ.ασκευαστου ΕΥ και' κάτω

θεν τούτων ίσως άκόμη εν. Δ. Παρίσταται η Άφροδίτη όρθία ημίγυμνος κατ'

ενώπιον. 'Ερείδεται δια της δεξιάς επι ύψηλού βάθρου φέροντος το σύμπλεγμα

των τριών Χαρίτων. ΤΟ ίμάτιον καλύπτει το κατώτερον μέρος τού σώματος απο

του μέσου των μηρΠ)ν' τι μία άκρα τούτου κατέρχεται εμπρος παρα τον αριστερον

πόδα, ενώ η άλλη άκρα συρθείσα δια τού νώτου καταπίπτει εις το εδαφος απο

της ύψωμένης μέχρι του ώμου αριστεράς χειρός. Δεξια παρο.,;την Άφροδίτηνευρη-
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46 Κ. Κουρουνιώτη

ται βωμός, επι τού όποίου ύψούνται φλόγες πυρός οπισθεν τού βωμού εμφανίζε-

ΕΙκ. 40. Πλιν1fiς αγάλματος κύκνου (j).

ται το ανω μέρος δένδρου. 'Ολίγονευκρινεστέρα εις τινας λεπτομερείαςπαρουσιά

ζεται ή αυτη παράστασις έπι τεμαχίου πηλίνου λύχνου εκ τού Κεραμεικού, το

ΕΙκ. 41. Μαρμάρινοι βωμίσκοι.

όποίον δημo~ιεύoμενεν είκ. 43 κατ' ευγε~η παραχώρησιντού καθηγητού κ. Βrίίck
ner. Προς τον τύπον της είκονιζομένης επι τού λύχνου Άφροδίτης όμοιάζει όλί-
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ΤΟ 'ίερον του •Απόλλωνος του Ζ(9στηρος 47

ΕΕκ. 42. Πήλινος λνχνος.

ΕΕκ. 43. Πα(!άστασις λνχνον

έκ. τοϊί Κε(!αμεικοϊί.

γον το ήκρωτηριασμένονέκ Θήρας αγαλμάτιον (Reinach, Stat. 2 334,7 =Arndt
Al1lelnng Einzelaufn. 735).

Όνομασία τού ίερού. ΠερΙ τού ονόματος τού περιγραφέντος ίερού Ο'υδε

μίαν καταλείπουσιν αμφιΌολίαν αί έν αύτφ

εύρεθείσαι ανωτέρω δημοσιευόμεναι έπι

γραφαί. 'Ως τόπος ίδρύσεως τούτων, όπου

αναφέρεται (αριθ. 4 στίχο 12 καΙ αριθ. 5),
ονομάζεται το ίερον τού Άπόλλωνος, ειδι

κώτερον δε χαρακτηρίζεται τούτο ώς ίερον

τού Άπόλλωνος τού Ιωστηρος δια της ονο

μασίας τού ίερέως (αριθ. 4 στίχο 2) ώςίερέως

τού Άπόλλωνος τού Ιωστηρος (πΌλ. χαι

αριθ. 6 στίχο 7).
Ή λ'ατρεία τού .Απόλλωνος τού Ιω

στηρος έν 'ΑττικίΊ έν τφ όμονύμφ προς τον

θεον τόπφ, τφ Ιωστηρι, μαρτυρείται ύπο

τού Παυσανίου έν τφ ανωτέρω (σελ. 12, 1)
μνημονευθέντι χωρίφ, και ύπο τού Στεφ.

, Βυζ. έν λ. Ιωστήρ 1. Και ό μεν Παυσανίας

όμιλεί μόνον περι βωμου τού θεού ώς και

της Λητους και της Άρτέμιδος, ό δε Στέφ. Βυζ. μόνον περΙ θυσίας προσφερομέ

νης εις αύτόν. ΠερΙ ναού ούδεις γίνεται λόγος. Άλλ' ότι έν ΆττικίΊ ύπηρχε και

ίερον τσύ θεού τούτου δχι ασήμαντον διδάσκει καΙ

ή έπιγραφη JG ed. ηιίη. Ι, 324, όπου μεταξiι των

λαμΌανόντων τόκους ίερων δια χρήματα, τα όποία

έδανείσθη παρ' αύτων ή πόλις των Άθηνων πιε

σθείσα ύπο της ανάγκης κατα την διάρκειαν τού

Πελοποννησιακούπολέμου μεταξiι τού 433 και '422

αναφέρεται μετα την Άθηναν Ιωστηρίαν καΙ ό

Άπόλλων Ιωστηρ 2 καΙ ή 'Άρτεμις Ιωστηρία.

Θα ήτο βεΌαίως δυνατον να ύπάρχη καΙέν

άλλη θέσει της Άττικης ίερον τού Ιωστηρος Άπόλ

λωνος, αφού την όνομασίαν ό θεος ασφαλως δεν

οφείλει εις τον τόπον, αλλ' εις την πολεμικην αύτού

ιδιότητα. Άλλ' ότι ό Ιωστηρ μόνον αναφέρεται ύπο των αρχαίων παραδόσεων

ι Π6λ. και την παραπομπήν του Εύφορίωνος έν Έτυμ. Μεγ. έν λ. Ζωστήρ: οντος μέν Ζωστη(! Φο{

βον πέδον.

• Νομίζω, οη και έν τΌ έπιγραφίΊ οϋτω πρέπει νά άναγινώσκεται το έπίθετον και όχι Ζωστήριος.
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48 Κ. ΚουΡΟ\Τ\'ιώτη

ώς ό κατ' έξοχην τόπος λατρείας τού 'Απόλλωνος Ζωστηρος, ώς ό άνήκων εις

αύτον χωρος (Εύφ. εν Έτυμ. Μεγ. ε. ά.), δεικνύει κατα την γνώμην μου, δτι το εν

Ζωστηρι ίερον ητο το επισημότερον, αν μη το μόνον εν Άττικη ίερον τού Άπόλ

λωνος Ζωστηρος καΙ εξ αύτού εδανείσθησαν τα χρήματα οί Άθηναίοι. την σπου

δαιότητα της λατρείας τού Άπόλλωνος Ζωστηρος καΙ τού ίερού αύτού δεικνύει

άκόμη ή παράδοσις δτι επισημότατος Άθηναίος ό Εύριπίδης 1 ητο πυρφόρος τού

θεού, καΙ ή ετι ισχυροτέρα μαρτ~ρία, δτι είς των θρόνων τού Διονυσιακού θεά

τρου ητο ώρισμένος εις τον ίερέα τού Άπόλλωνος Ζωστηρίου.

Άφού δια των νέων ήμων επιγραφων εβεβαιώθη, δτι το ορθον επίθετον τού

θεού, η τουλάχιστον το ορθον άρχικον επίθετον, ητο Ζωστηρ καΙ δχι Ζωστήριος,

ώς φαίνεται να εγινε βραδύτερον κατα την επιγραφην τού θρόνου τού Διονυσια

κού θεάτρου 2, καΙ την παράδοσιν των λεξικογράφων, δεν δύναται να άμφισβη

τηθfι πλέον δτι ή ονομασία δεν εχει τοπικην την προέλευσιν, άλλ' είναι χαρακτη

ριστικη Ιδιότητος τού θεού. Ώς ό Ζευς Σωτηρ είναι ό σΦζων Ζεύς, οϋτω 'Απόλ

λων Ζωστηρ είναι ό ζωννύων, ό ζωννύων εαυτόν, η αλλους, ό εξαρτυόμενος προς

πόλεμον, ό πολεμικός 3. Τούτο επικυροϊ καΙ το θηλυκον Ζωστηρία (πβλ. Σωτηρ

θηλυκον Σωτηρία), ώς επίθετον της Άθηνάς, ύπο το όποίον ελατρεύετο δχι μόνον

εν Άττικη (Παυσ. ε. ά. JG. ed. min. Τ, 324, 97), άλλα και εν Θήβαις (Παυσ. ΙΧ,

17, 3. Ήσυχ. εν λ. Ζωστηρ) καΙ εν Λοκροίς τοίς Έπικνημιδίοις (Στέφ. Βυζ. εν λ.

Ζωστηρ) καΙ εν Δελφοίς (Demangel, Le sanct. d'Athena Pronaia σελ. 50).

ΈπΙ τού άκρωτηρίου του Ζωστηρος σπουδαιοτάτου σημείου δια την αμυναν

των 'Αθηνων καΙ την άποτροπην εχθρικων άποβάσεων ελατρεύοντο οί κατ' εξοχην

πολεμικοΙ θεοΙ των Άθηναίων, ή 'Αθηνά καΙ ό Άπόλλων, χαρακτηριζόμενοι ώς

τοιούτοι δια τού ειδικού επιθέτου. Ή άνεύρεσις τού ναού τού Άπόλλωνος Ζω

στηρος, εν Φ δια της τριάδος των βάθρων δηλούται, οτι συνελατρεύοντο οί ύπο

τού Παυσανίου μετα τού Άπόλλωνος άναφερόμενοι Λητω καΙ 'Άρτεμις 4 (Ζωστη

ρία επίσης, ώς φαίνεται εκ της επιγραφης JG ε. ά.), καθιστ~ πιθανώτατα, δτι

ύπηρχεν καΙ της Άθηνάς Ζωστηρίας ναός, περΙ της όποίας εν τφ ιδίφ χωρίφ ό

ι Γένος Εύριπίδου καΙ βίος σελ. 1, Υε'llέσ{}αι δε αυτό,ll καί π"ρφόρο'll του Ζωuτ'llρίο" 'Απόλλω'llος.

• D6rpfeld, Reisch, das griech. Theater σελ. 49. 'Εν Rangabe ant. hell. δημοσιεύεται ύπ' αριθ. 1149

ώς εύρισκομένη επι θρόνου έν τη Άκροπόλει επιγραφη 'Ιερέως Ι Άπόλλωνος Ι Ζωστήρος (αντι τού όποίου

ό Bursian αναγινώσκει Ζωστηρίο,,) 'ίσως ή αύτη προς την επιγραφην τού Διονυσιακού θεάτρου. Ίο επίθε-

τον Ζωστηρ και όχι Ζωστήριος αποδίδει εΙς τον 'Απόλλωνα και ό Ήσύχιος εν λ. Ζωστήρ. •

• Ή λέξις ζωστηρ είχε και επιθετικην σημασίαν π6λ. Καλλιμάχου ϋμνος εΙς Άπολλ. 85: Ή ρ' εχάρη

μέΥα Φοίβος, 8τε ζωστήρες Έ'ΙΙ"ους Ι ά'llέρες ωρχήσα'llτο. το σχόλιον σημειοί δια το ζωστηρες περιφραστι·

κώς ΟΙ πΟλεμικοί (Έρρ. Στεφ. Θησ. εν λ. ζωστήρ).

• Πιθανώτατα είχεν αϋτη 'ίδΊον θησαυρον και δια τούτο αναφέρεται Ιδιαιτέρως εν τΉ επιγραφΉ τών

λογιστών ]G ε. α.
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ΕΙκ. 44. Τρόπος τοιχοδομίας βορείας πλευράς ."αοϊί

Άπόλλω."ος Ζωστηρος.

Παυσανίας άναφέρει ότι είχε βωμον εν Ζωστηρι. "'Αν γίνη δυνατον να συνεχισθΌ,

καΙ να επεκταθΌ ή άνασκαφη εν Ζωστηρι, ίσως άνευρεθΌ καΙ ό ναος ο-Ότος.

"Ερείπια όρατα εν τφ πλησίον τού ναού τού "Απόλλωνος τόπφ ύπάρχουσιν είς

άπόστασιν έκατον πεντήκοντα μέτρων περίπου βορειανατολικώτεροντού ν.αού επι

ολίγον ύψηλοτέρας της θαλάσσης θέσεως, άλλα ταύτα άποτελούντα σύμπλεγμα

δωματίων άνήκουσιν είς οίκίαν ίκανως παλαιάν, ως εξάγεται εκ τού τρόπου της

τοιχοδομίας όμοίας καθ" όλα τα φαινόμενα προς την τοιχοδομίαν τού άρχικού

ναού τού "Απόλλωνος.

Ό μύθος περΙ της άρχης εν Ζωστηρι των ωδίνων της έτοιμοτόκου Λητούς

φευγούσης την μηνιν της <Ήρας, η καΙ της γεννήσεωςτού Άπόλλωνοςεν Ζωστηρι

(Στέφ. Βυζ. εν λ. Τεγύρα), οφείλεται άσφαλως είς την λατρείαν τού "Απόλλωνος

επι τού τόπου τούτου ώς καΙ είς την λατρείαν της "Αθηνας, ητις εχει κατα την εν

"ΑττικΌ παράδοσιν σπουδαίον μέρος είς την διεξαγωγην τού τοκετού (πβλ. Bull.
1924 σελ. 440 έξ.). Δεν είναι όμως άσφαλές,αν καΙ όχι άπίθανον, ότι καΙ το όνομα

τού τόπου οφείλεται είς την λατρείαν των Ζωστήρων θεων. Έκ τού μύθου περΙ

τού τοκετού της Λητούς, ητις άρχίσασα να αίσθάνεται τας ωδίνας επι τού τόπου

τούτου, ελυσεν εκεί τον ζωστηρα, δεν είναι πιθανόν, ότι ελαβε το όνομα' άφ" έτέ

ρου δε καΙ ή μορφη τού χωρίου δεν δικαιολογεί πολυ την παρομοίωσιν αυτού

προς ζωστηρα, ωστε να ληφθΌ το όνομα εκ της όμοιότητος ταύτης.

ΧρονολΟΥίατοϋ ίεροϋ. την άσφαλεστέραν ενδειξιν προς όρισμον των χρό

νων της ίδρύσεως τού ίερού παρέ

χουσιν αί επιγραφαΙ των βάθρων

τού σηκού. Δια την γραφην δύ

νατάί τις άσφαλως να όρίση τους

χρόνους της χαράξεως τούτων είς

το τέλος τi}ζ εκτης έκατονταετη

ρίδος η όχι πoλiι μακραν της άρ

χης της πέμπτης έκατονταετηρί

δος. Ό τρόπος, καθ" ον τα βάθρα

είναι στερεωμένα εντος τού πλα

κοστρώτου δαπέδου τού σηκού,

μαρτυρεί, ότι τούτο είναι τουλά

χιστον σύγχρονον,αν μη προγενέστεροντων βάθρων. Λοιπον ύπηρχεν ό ναος μετα

των βάθρωνηδη τουλάχιστονάπο των τελευταίωνετων της εκτης έκατονταετηρίδος.

Είς την χρονολΟΊίανταύτην συμφωνεί ό τρόπος της τοιχοδομίας τού περισωθέν

τος τμήματος εκ της παλαιοτέρας οίκοδομης επι τού ύπολειφθέντος μέρους της

βορείας πλευρας τού σηκού (είκ. 44 ίδε καΙ άνωτ. σελ. 16 - 17 είκ. 9). "'0μοιος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ1ΚΟΝ ΔΕΛΨιΟΝ 1927 - 28 7
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50 Κ. Κουρουνι(ί!τη

τρόπος τοιχοδομίας, πολυγωνικον σχεδΟν σύστημα με πλεονασμον δμως των

τετραπλεύρων λίθων καΙ άκριοη προσαρμογην τούτων προς άλλήλους, παρεμοαλ

λομένων ενιαχού επαλλήλων μικροτέρων τετραπλεύρων συνήθως λιθαρίων και με

σπανίας καμπύλας άρμογας άπαντ~ καΙ άλλαχού της Άττικης εις προπερσικα κτή

ρια, ώς π. χ. ό άρχαιότερος ναος της Θέμιδος εν Ραμνούντι, καΙ τοίχοι κτηρίων

εν Σουνίφ. Ί-Ι δψις τού τοίχου ήμων δεν παραοάλλεται βεοαίως ώς προς την επι

μέλειαν της κατασκευης προς τον τοίχον τού Ραμνουσίου ναού (ΒιιΙ1. XVLIII,

1924 σελ. 320 εΙκ. 11) Ι, άλλ' ή άρχικη σκέψις ώς προς τον τρόπον της κατεργα

σίας καΙ της συνοικοδομήσεως των λίθων είναι ή αυτή.

Έν Ραμνούντι οί λίθοι πάντες είναι όπωσδήποτε ευμεγέθεις, καΙ είναι σπα

νιωτάτη περίπτωσις ή παρεμοολη μικρού λιθαρίου προς πλήρωσιν κενού μεταξυ

δύο προσκειμένων λίθων,

άλλα καΙ εκεί μολονότι ό

σχηματισμος τού περιγράμ

ματος των λίθων είναι εν

γένει πολυ ποικιλώτερος

τού τοίχου ήμων, προέχει

δμως ή τάσις προς σχημα

τισμον τετραπλεύρων, αν

δχι καΙ όρθογωνικων λί

θων. Ή διαφορα των δύο

τοίχων δεν είναι άνάγκη

να άποδοθη εις διαφοραν

συστήματος οικοδομικού Ύ]

χρόνων οικοδ ο μήσεως, άλλ '

άσφαλως εις την επιμελε-

ΕΙκ. 45. Τοίχος πύΙ!Υου του φρουρίου :Σουνίου. στέραν οικοδόμησιν τού

Ραμνουσίου ναού, δστις

καΙ άλλως είναι πολυτελέστεροςτού ήμετέρου ναού, καΙ εχει μορφην πολυ περισ

σότερον προσηρμοσμένηνπρος τα καλλιτεχνικα άρχιτεκτονικαπρότυπα των δωρι

κων ναων.

<Ότι ή γνώμη ήμων περΙ τού δυνατοΊ) της συγχρόνου κατασκευης των δύο

τοίχων είναι όρθη άποδεικνύεταικαΙ εκ τού τρόπου της οικοδομήσεωςτης εσωτε

ριΚ'ης δψεως τού τοίχου τού Ραμνουσίου ναού, δπου δεν {μο ανάγκη να κατα

οληθη ή αύτη δπως καΙ εις την εξωτερικην δψιν, έπιμέλεια εις τον σχηματισμο'\'

1 Περί του οίκοδομικου συστήματος του "αού τούτου και έν γένει περι. του ύπ' δψει ήμων οικοδομι

κού συστήματος πρβλ. προ πάντων Noack Eleusis σελ. 16 έξης.

,~
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Το Ιερον του Άπόλλωνος τοϋ Ζωστηρος 51

ΕΙκ. 46. Τοϊχος περιβόλου ίερας οΙκίας Έλευσϊνος.

καΙ την κατεργασίαν των λίθων, αφού ή όψις αϋτη ασφαλως δεν θα εμενεν όραηΊ,

αλλα θα έκαλύπτετο ύπο έπιχρίσματος. Κατασκευασθείσα δια τούτο μετ' όλιγω

τέρας έπιμελείας ή όψις αϋτη, μολονότι το βασικον σύστημα της κατεργασίας και

της συναρμογης των λίθων δεν εΙναι διάφορον τού της έξωτερικης όψεως, εχει

πολυ μεγαλειτέραν όμοιότητα προς τον τοίχον τού ναού ήμων. Το ίδιον δύναται

να λεχθfι και δια τον τοίχον τού παλαιοτέρου περιβόλου τού ιερού της Ραμνούν

τος (ΒnΙl. ε. α. σελ 308 εΙκ. 3). Κατα το ίδιον οικοδομικον σύστημα ητο κτισμέ

νον καΙ δλον το αρχαιότερον φρούριον τού Σουνίου χρονολογούμενον ύπο Στάη

(Άρχ. 'Εφημ. 1917, 174) εις το τέλος της εκτης έκατονταετηρίδος. Τού φρουρίου

τούτου παραθέτομεν εικόνα (εΙκ. 45) ένος πύργου της ανατολικης πλευράς.

Έν Έλευσίνι ανεκαλύφθη εις τας ανασκαφάς μου προ όλίγων έτων εις μι-

κραν απόστασιν προ της νο

τίας πύλης τού ιερού, σπου

δαίος ευμεγέθης περίβολος

περικλείων ιερον χωρον μετα

των έρειπίων όλοκλήρου αρ

χαιοτέρας,πιθανώτατα όμοίως

ιεράς, οικίας 1. Ό περίβολος

ο{;τος δια των γενομένων εύ

ρημάτων χρονολογείται ασφα

λως εις τους χρόνους περΙ το

τέλος της 6ης 11 τας αρχας της

5ης έκατονταετηρίδος. Τμή

ματα αυτού (εΙκ. 46) εχουσι πολλην όμοιότητα ώς προς τον τρόπον της οικοδομης

προς τον τοίχον τού ναού τού Ζωστηρος.

Άλλ' δτι έπΙ τού χώρου ενθα ιδρύθη ό ναος τού Ζωστηρος γισκείτο λατρεία

καΙ εις παλαιοτέρους χρόνους αποδεικνύει ή εϋρεσις της έν εΙκ. 47 κορινθιακης

οινοχόης κάτωθεν τού δαπέδου τού ναού. Δυστυχως ή δυσκολία προς βαθυτέραν

σκαφην δια την ϋπαρξιν τού αφθόνου ϋδατος δεν έπέτρεψεν να έξετάσωμεν περισ

σότερον ΤΟ εδαφος προς εϋρεσιν καΙ άλλων τεκμηρίων της παλαιοτέρας ταύτης

περιόδου της λατρείας έν τ<'ρ χώρφ.

Προσi}ηκαι, έπισκευαί. Άλλα καΙ οι οίκοι λατρείας ουδέποτε 11 σπανίως

μένουσι αμετάβλητοι κατα τους μακρους χρόνους της χρησιμοποιήσεως αυτων.

Άνάγκαι μείζονος χώρου προς άσκησιν της λατρείας, ανάγκα ι διακοσμητικαί, καΙ

ουχ Ι1ττον ανάγκα ι έπισκρ,υης καΙ ύποστηρίξεως τού ύπάρχοντος κτηρίου έπι-

ι Θά δημοσιευθfl είς το προσεχες τεϋχος τοϋ Δελτίου.
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52 Κ. Κουρουνιώτη

ΕΙκ. 47. Τεμάχιο.., Κοl!ι..,{}ιακης πeόχου εύeε{}i..,

υπο το δάπεδον του ναού.

φέρουσι πάντοτε μετα60λας τοϋ άρχικοϋ κτηρίου κατα το μάλλον 11 ηττον

ση μαντικάς.

Ή σημαντικωτέρα τροποποίησις εις τον ναον τοϋ Ζωστηρος είναι ή προσ

θήκη της περιστάσεως γενομένη, έφ' δσον δυνάμεθα να κρίνωμεν έκ της μορφης

των γραμμάτων έπ1. των σφονδύλων των κιόνων (εΙκ. 47), εις χρόνους άσφαλως

όχι παλαιοτέρους τοϋ δευτέρου ήμίσεως της τετάρτης έκατονταετηρίδος.

Ή παντελης ελλειψις οίουδήποτε λειψάνου έκ παλαιοτέρας περιστάσεως

άποκλείει τελείως την σκέψιν, δτι ή περίστασις, της όποίας έσώθησαν πλείστα

μέρη είναι έπισκευη παλαιοτέρας. Ό

άρχικως οΙκοδομηθε1.ς ναος περιω

ρίζετο μόνον εις τον σηκόν,. εις ον

ητο πιθανως προσηρτημένον όπίσω

μικρον δωμάτιον, χρησιμεϋον ίσως

προς φύλαξιν της περιουσίας τοϋ ίε

ροϋ, ητις δεν θα ητο άσήμαντος, άφοϋ

έξ αυτης έδανείσθη ή πόλις των Άθη

νων 1. Οί ίδρυταΙ τούτου άπέ6λεψαν

μόνον εις την έξοικονόμησιν των άναγ

κων της λατρείας, χωρΙς μεγάλας άξιώ

σεις. Τοιοϋτοι άπλοί ναοΙ δεν θα ησαν

σπάνιοι εις μέρη μεμακρυσμένα των

κεντρικων πόλεων. Δια την ευτέλειαν

των οικοδομων αυτων δεν είναι διό

λου παράξενον, δτι δεν εύρίσκονται

λείψανα πολλων έξ αυτων. <Απλοί μικροΙ ναοί, ευτελως οικοδομημένοι ησαν οί

έπΙ τοϋ Κωτίλου της Φιγαλείας εύρεθέντες ύπ' έμοϋ δύο ναοί, των όποίων ό ετε

ρος είναι ό ναος της Άφροδίτης έν Κωτίλq> 2, καΙ δμως καΙ τον ναον τοϋτον δεν

άπηξίωσε να μνημονεύση ό Παυσανίας (νπι, 41, 1), δπως δα ;καΙ τον ναον τοϋ

ΖωστΎlρος άλλα καΙ οί έσχάτως ύπο Ρωμαίου άνασκαφέντες ναοΙ έν ΤαξιάΡΧΌ

της Αιτωλίας 3 ησαν όμοίως άπλοί σηκοί.

Προς έπέκτασιν τοϋ χώρου τοϋ ναοϋ χάριν της προφυλάξεως των προσκυ

νητων άπο των άκτίνων τοϋ ήλίου καΙ άπο των βροχων καΙ των λοιπων άτμο

σφαιρικων κακων προσετέθη πολυν χρόνον μετα την άρχικην οικοδομήν, εις

1 Ό Weickert έν τ<9 προσφάτως δημοσιευθέντι βι6λί<9 αύτοϋ Typen der archaischen Architektur ίη

Griechenland und Kleinasien σελ. 166 χαρακτηρίζει (ί>ς άδυτο.., το σπίσθιον δωμάτιον.

2 Άρχ. Έφημ. 1903 σελ. 151 έξ.

S Άρχ. Δελτ. τόμο 100ς σελ. 1 έξ.
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Τό Ίερόν τού 'Απόλλωνος τού Ζωστηρος 53

ΕΙκ, 1. 2φeάγισμα πήλι1'Ο1' έκ Κ1'ωσου.

έποχην άκμης του ιερου η περίστασις, ήτις συγχρόνως θα άνεδείκνυε καΙ την

ύπερβολικως άπλην μέχρι τότε μορφην τού ναού, Εις την χώραν μας δεν είναι καΙ

σήμερον σπάνιαι δι' όμοίους σκοπους προσθηκαι, βαθέων προστώων συνήθως, εις

εξοχικας εκκλησίας,

Άλλα καΙ επισκευαΙ δεν ελειψαν, ώς ητοφυσικόν, καΙ άπο τού ναού ήμων'

ήδη κατα την τετάρτην έκατονταετηρίδα, ώς μαρτυρεί ή άνωτέρω δημοσιευομένη

επιγραφη (άριθ, 4) επεσκευάσθη ύπο τού Ιερέως Πολυστράτου το Ιερόν, το μεγα

λείτερον δε μέρος των σωζομένων τοίχων τού σηκού προέρχεται εξ επισκευων

γενομένων εις ρωμα'ίκους πιθανώτατα χρόνους,

Πότε εγινεν ή ριζικη μεταβολη τού κτηρίου δια της προσθήκης των μακρων

τοίχων προ τού τοίχου της εισόδου καΙ προς τα πλάγια δεν εγινε δυνατον να εξα

κριβώσωμεν' άλλ' είναι πιθανώτατον, οτι, ταύτα εγιναν εις παλαιους χριστιανικους

χρόνους, οτε ή λατρεία εν τφ άρχαί<ρ ναφ είχε πλέον εκλείψει.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

ΑΠΑΞ ΕΤΙ ΠΕΡΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ "ΣΚΥΛΛΑΣ"

Έν τφ προηγουμέν<ρ τόμ<ρ τού παρόντος περιοδικού 1 ύπεστήριξα οτι το επι

κρητομυκηνα'ίκων μνημείων «κυνόμορφον» τέρας το άποκληθεν Σκύλλα ουδεμίαν

εχει σχέσιν προς την όμηρικην

Σκύλλαν, καΙ οτι ώς πρωτότυ

πον εσχε τους καρχαρίας. Δεύτε

ραι μέριμναι άποδεικνύουσι οτι

δεν πρόκειται διόλου περι τέρα

τος, άλλα περΙ ζφου φυσιολογι

κού: τού ίπποποτάμου.

ΈπΙ τού εκ Κνωσού σφρα-

.γίσματος, το όποίον κυρίως εί

ναι ή πηγη ήμων περΙ τού εν

λόγ<ρ ζφου 2 εν σφάλμα τού πα

λαιου ιχνογράφου της πρώτης τού

σφραγίσματος δημοσιεύσεως, μετεμόρφωσε την προέκτασιν της λέμβου εις αιχμη

ρον ους τού ζφου, πράγμα οπερ μεγάλως συνετέλεσεν εις το να εκληφθη ή κεφαλη

ι Δελτίον 1926, 51 έξ.

2 ~Iδ. Δελτίον ε. ά. 58, εικ, 2, 1. Ή έπι τού άργυρού ρυτού τών Μυκηνών κυνόμορφος κεφαλη (ε. ά.

εΙκ. 2, 2) πρέπει νύν να ύποβληθίί εις νέον ελεγχον, 'ίνα έξακριβωθίί περι τίνος πρόκειται.
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54 •Απαξ έτι περι μινωϊκης cΣκύλλας.

ΕΙκ, 2. 'Ιπποπόταμος ζιρολΟΥικουκήπουΒερολίνου.

ώς κυνόμορφος. Έν τούτοις ή ακριβης ερευνα δλων τών περισωθέντων σφραγι

σμάτων 1 δεικνύει δτι πρόκειται μόνον περΙ μικρου στρογγύλου ωτός. Ένταυθα

δημοσιεύω νέον ιχνογράφημα, γενόμενον ύπο του κ.Ζιλλιερόν, επανειλημμένως

παραβληθεν προς τα πρωτότυπα καΙ διορθωθεν ύπ' εμου εν ταίς λεπτομερείαις 2.

<Ό,τι κυρίως εμποιεί εντύπωσιν, είναι το παχύτατον της άνω σιαγόνος καΙ

του ρύγχους, εν αντιθέσει προς την λεπτην κάτω σιαγόνα. Έπίσης εδηλώθη σαν

ύπο του τεχνίτου λίαν εναργώς δύο μεγάλοι οδόντες εις την άνω σιαγόνα. Ό

στρογγύλος οφθαλμος εύρίσκεται εντος κόγχης εξεχούσης εκ του. κρανίου. ΤΟ ους,

εί,ρισκόμενον ευθυς αμέσως

οπισθεν του οφθαλμου, εί

ναι μικρον και στρογγύλον.

Πάντα ταυτα ουδεμίαν κατα

λείπουσιν αμφιβολίαν, δτι ό

μινω"ίκος τεχνίτης ηθέλησε

να παραστήση ίπποπόταμον.

Είναι μάλιστα θαυμασμου

άξιον πώς κατώρθωσε να

απεικονίση εκ μνήμης μετα

τόσης πιστότητος το εν

Κρήτη ανύπαρκτoνζφo~

διότι καΙ ή ίσχυρα τοξοει

δης σύνδεσις της κάτω σια

γόνος προς το κρανίον καΙ ό παχυς ίσχυρος μυς του τραχήλου δεν διέφυγον την

προσοχήν του. Παραθέτω ενταυθα την εικόνα του εν τΦζφολογικφ κήπφ του

Βερολίνου ζώντος ίπποποτάμου, αναπαραχθείσαν εκ ταχυδρομικου δελταρίου

πωλουμένου εντος του ανωτέρω κήπου. Βλέπει τις (χμέσως δτι ουδεμία αμφιβολία

χωρεί περι του δτι καΙ επι του μινω'ίκου σφραγίσματος το αυτο ζφον εΙκονίζεται.

<Ότι οί ίπποπόταμοι προσβάλλουσι μικρα πλοιάρια, εις τα όποία είναι καΙ

λίαν επικίνδυνοι, τουτο είναι πασίγνωστον. Έπιστήμονες καΙ περιηγηταΙ εχουσιν

επανειλημμένως περιγράψει τας συνηθείας του ζΦου, του όποίου ή κεφαλη ύψου

ται αίφνης εκ τών ύδάτων καΙ προσβάλλει τα πλοιάρια. Ταύτην ακριβώς την στιγ

μην παρισH~ το σφράγισμα της Κνωσου. Ή συγκινητικηπεριπέτεια του Κρητος

ναυτικου εις ξένα μακρυνα ύδατα άπηθανατίσθη επι της σφραγίδός του, ητις κατα

τουτο είναι σπουδαιοτάτη, δτι μας παρουσιάζει μίαναυθεντικην καΙ ίδιόχειρον

ούτως ειπείν μαρτυρίαν, 5τι κρητες ναυτικοΙ ανέπλεον τον Νείλον.

Ήράκλειον, 31 Αύγούστου 1929.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

ι Μουσ. Ήρακλ. κατάλ. αριθ. 350·52. Τά σφραγίσματα είναι τέσσαρα, ουχί τρία ώς εγραψα ΑΔ ε. α.

~ Μίαν μόνον ανακρίβειαν παρουσιάζει, δη το στόμα έπρεπε νά άπεικoνισθίi κατά τι ανοικτότερο\'.
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ΕΠ Ι ΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΘΕ:ΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΌ ΛΑΡΙΣΗΣ (ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΛΑΡΙΣΗΣ)

Κατα Μάρτιον τού 1929 σκαπτομένης της εν Λαρίσl1 προ τού Φρουρίου

έΟδομαδιαίας αγοράς ύπο τού Δήμου προς ισοπέδωσιν και ασφαλτόστρωσινάνε

καλύφθησαν μεταξυ ερειπίων κτιρίων βυζαντινων κίονες, διάφοροι αρχαίοι αρχι

τεκτονικοι λίθοι ασήμαντοι και πέντε λίθοι ενεπίγραφοι. Τούτους επι τΌ ευκαιρί~

της εκεί μεταΌάσεώς μου προς εξερευνησιν δύο τάφων αρχαίων μετέφερα εις το

επι του Φρουρίου αρχαιολογικον μουσεϊον. ΕΙναι δε οί έξης:

1, Έπίκρανον βάσεως ανδριάντος μόνον της ανω δεξιάς γωνίας λείπει τεμά

χιον 0,08 - 0,09 πλάτους. Ό λίθος εΙχεν μηκος 0,83, πλάτος 0,77 καΙ πάχος ενεπι

γράφου επιφανείας 0,14 (ELX(J)'\! 1).

ΕΙκ. 1. Έπιγραφη Ευβιοτήας.

<ο δήμος ό Λαρισαίων Εϋδιότηαν Ε[ϋδιό-]

του, γυναίκα δε <Ιππολόχου του Κε[φα-]

λου, φύσι δε Άλεξίππου του 'Αλεξίππο[υ, ιε-]

ρητεύσασαν.

Έν πρώτοις παρατηρούμεν δη γυναίκες ίερατεύσασαι εν Θεσσαλί~ καΙ τιμη

θείσαι, εΙναι γνωσται πολλαΙ εξ επιγραφων' πρβλ. ίέρεια, ίερατεύσασα, ίερητεύ

σασα Δημητριάδος IG, ΙΧ2 1194.-Άρτέμιδι Ίωλκίt!- 'Ιωλκού IG, ιχ2 ] 122.

·-Άφροδίτας, Λαρίσης IG, ΙΧ2 n72.-ΆφροδίΤΥ Νηλείt!-, Δημητριάδος IG,

ΙΧ2 1125. - Λάματρι Μεγαλάρτψ, Φερών IG, ΙΧ2 418. - Δήμητρος και Διο

νύσου, Λαρίσης IG, ΙΧ2 fJ73.-Ίουλίας <Ήρας Σεβαστης, Λαρίσης IC, ΙΧ2 333.

Εύβιότηα ώς κύριον δνομα, το πρώτον ενταύθα γνωρίζεται, ενώ είναι γνω

στος εξ επιγραφών ό τύπος Εύβιότη καΙ Εύβιότα, ό δε τύπος Εύβιοτεία είναι

πατρωνυμικος θηλυκού γένους εν ΘεσσαλικΤΙ διαλέκτφ.
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56 Ν. Ι. Γιαννοπούλου

Ό σύζυγος της Ευβιοτήας 'Ιππόλοχος θετος υίος τοϋ Κεφάλου, εχων δε

πραγματικον πατέρα τον Άλέξιππον '.Αλεξίππου κατάγεται πιθανώς έκ της μεγά

λης Λαρισα'ίκης οΙκογενείας, ητις εδωκε στρατηγους τοϋ Κοινοϋ Θεσσαλών 'Ιππό

λοχον Α'. Άλεξίππου στρατηγήσαντα τcρ 181- 1~0 π. Χ., 'Ιππόλοχον Β' 'Αλεξίπ

που στρατηγήσανταόλίγον μετα το 178 π. Χ. καΙ Άλέξιππον 'Ιππολόχου στρατη

γήσαντα έπίσης μετα τον 'Ιππόλοχον καΙ μετα το 178 π. Χ.

2. Κίονος πωρίνου σπόνδυλος ϋψους 0,75, διαμέτρου 0,2~, φέρει έπιγραφην

λατινικην μεγάλοις γράμμασιν (ϋψ. γρ. 0,075).

Ι Μ Ρ. C Α Ε S Α R
DIVI.F

Α V C 1/ffI/§ι S τ V S
C Χ Ι Ι Ι

Irnp(erator) Caesar
divi . F[ilius]

Aug(u)stus
CXIII

Ή προκειμένη έπιγραφη άνήκει εις μιλλιάριον όδοϋ, ώς δεικνύει ό άριθμος

113 καΙ άνάγεται εΙς ταυς χρόνους τοϋ αυτοκράτορος Αυγούστου Καίσαρος, οτε

έγεννήθη ό Χριστός. Όμοία έπιγραφη έπι μιλλιαρίου όδοϋ εύρέθη προ έτών

έν τη έπαρχίq. Άλμυροϋ έπΙ Σευήρου καΙ Μαξιμίνου (Δελτίον Φιλαρχ. Έταιρ.

«'Όθρυος» Ε', 1903 σελ. 16).

Κατα την άνόρυξιν τάφρων βαθειών κατα μηκος της όδοϋ Καρα'ίσκάκη έν

Λαρίσll προς τοποθέτησιν σιδηρών σωλήνων δια την ϋδρευσιν της~πόλεως άνευ

ρέθησαν τρείς στηλαι ένεπίγραφοι. Τούτων δύο, ή ύπ' άριθ. 3 και ή κατωτέρω

δημοσιευομένη ύπ' άριθ. 4 κείνται έν τCΡ προαυλί<ρ της Άνωτέρας Διοικήσεως της

Χωροφυλακης.

3. Στήλη έπιτύμβιος τών Ρωμα'ίΧών χρόνων, άποκεκρουμένη τα ανω, ενθα

ύπηρχεν έπΙ έγκοίλου τετραγώνου προτομη μορφης άδήλου, έλλείπουσα ηδη, της

όποίας έσώθη το κάτω μόνον μέρος. Κάτωθι δε ταύτης ύπάρχει έπίσης έν έγκοίλ<ρ

όρθογωνί<ρ άνάγλυφον μικρον (μήκ. 0,37, ϋψ. 0,28), έν τ<9 όποί<ρ παρίστανται

αριστερα μεν άνηρ καθήμενος έπΙ έδωλίου, βλέπων δεξια και τείνων την δεξιαν

χείρα έμπρός προ αυτοϋ 'ίσταται παιδίσκη βλέπουσα δεξια καΙ κρατοϋσά τι' προ

αυτης δε εκτυπος κάθετος γραμμη χωρίζουσα το όρθογώνιον εΙς δύο, ενθα το

προς τα δεξια τ<9 όρώντι μέρος φέρει παράστασιν αλλην. Δεξια 'ίσταται γυνη

όρθίακατ' ένώπιον, περιβεβλημένη ποδήρη έσθητα, ίμάτιον καΙ πέπλον έπΙ της

κεφαλης. Και την μεν δεξιαν κsκαλυμμένην ύπο το ίμάτιον φέρει προ τού στή

θους, την δε έτέραν εχει φυσικώς κρεμαμένην προς τα κάτω (ϋψ. 0,90χπλ. 0,48χ

πάχ. 0,10, ϋψ. γραμ. 0,20).
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ΈΠΙΥραφαι έκ Θεσσαλίας 57

Μεταξυ δε της προτομης καΙ του αναγλύφου κείται ή έξης επιγραφΙ1 :

Ξιό,ΝΘΕΑΝΤιIV1ΑΧΟΥΑΠΕΛΕ ...

ΡΕΧΡΩΤΑΡIΟΝ,<ΧΝΤιΜΑΧΟΥΑΠΕ

ΛΕΥΘΕΡΑΣ

Κάτωθι Έρμης Χθόνιος.

Κάτωθι δε του αναγλύφου συνέχεια της επιγοαφης,

ΗΡΩΣΧΡΗΣΤΕΧΑΙΡΕ

Ξάνθε Άντιμάχου απελε[ύΘε-]

ρε, Χρωτάριον Άντψάχου απε

λευθέρας

'ηρως χρηστΕ χαίρε.

Ει". 2. ' Επίγραμμα Πετρωνίου νπερ

της γυναικος του "3Αμυ1'τιαΡής.

Πετρώνις Άμυντια

νl]ν TI]V εαυτοϋ γυναί

κα μνείας χάριν' ηρως

χρηστε χαίρε.

5 Ποίαν σοι πρώτην, Δαίμον,

αιτίην αναθώμαι, Ι ος με εξ

αμφοτέρης Ελπίδος εστέ-

ρισας Ι ουτε γαρ (ο)ίδα τέκνου

μορφήν, ην (ε)lχεν εν αύτη, Ι αλ-

10 λα λαοων δισσας εσκότισας

χάριτας Ι και εμε γοϋν κ(ε)ίνοις

ας (ε)ις , Α'ίδην- (π)αλλης λύπης δε

χάρισαι πατέρα τε καΙ ανδρα Ι αξ

ανάπαυσαν' αιει γαρ ποθέω

κάλλος δ ...

Στίχ. 2. ΧΡΩΤΑΡΙΟΝ ονομα υποκοριστι?-ιον γυναικός. 'Έχομεν γνωστΌν όνομα

έξ επιγραφής Λαρίσης Χρωταρl,ς (IG, ΙΧ2, ~20).

4, 'Εν τφ προαυλίφ της ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής. Στήλη αρτία

λευκού μαρμάρου, μετα γείσου προέχοντος (ύψ. 1,33 χπλάτ. 0,41 - 0,42 χ πάχ.

0,13). Έπιτύμβιος επιγραφΎ] 'Ρωμα'Ικών χρό

νων, ης κάτωθεν Έρμης.

Στίχ. 8. ΙΔΑ αντι οΙδα, ώς Ίχεν αντι εΙχεν (στ. 9).

Άμυντιανη όνομα γυναικος σχηματιζόμενον εκ τού γνωστού πολλαχώς δνό

ματος 'Αμύντας κατα ΡωμαϊκΌν εθος.

ΑΡΧΑlOΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ'l'IΟ:-J 1927 -28 8
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58 Ν. 1. Γιαννοπούλου

Στίχ. 10. Έν τέλει τού στίχου μετα την λέξιν έσκότισας φαίνεται αμυδρώς

εν Ε- έν δε στίχφ 11φ το Χ της λέξεως χάeιτας είναι χαραγμένον οϋτω ωστε να

δηλούται στι άλλην λέξιν ήθέλησε να χαράξτι ό χαράκτης, μεταγνους δε έχάραξε

χάριτας. Το δεύτερον μέρος της έπιγραφης σύγκειται προφανώς έκ κακοτέχνων

έλεγειακών στίχων.

Ώς φαίνεται ή'Αμυντιανη απέθανεν, ένώ διετέλει έν έγκυμοσύντι (πσλ. στ. 8- 9).

δ. Κατα τας ~νεργoυμένας κατα Μάρτιον τού 1929 έκσκαφας προς ίσοπέ

δωσιν της Έσδομαδιαίας Άγοράς έν Λαρίστι ύπο τού Δήμου ανευρέθησαν καΙ αί

έξης δημοσιευόμεναι έπιγραφαί.

Πλαξ λευκού μαρμάρου αποκεκρουμένη άνω καΙ κάτω καΙ όλίγον άνω αρι

στερά, φέρουσα ρωγμην βαθείαν λοξώς έξ άριστερών μέχρι που τού μέσου της

δεξιάς πλευράς καΙ τόρμον ασαθη τετράγωνον άνω κατα το μέσον (ϋψ. 0,50, πλάτ.

0,43, πάχ. 0,21' έπιφανείας ένεπιγράφου ϋψος 0,43, ϋψ. γραμ. 0,013, διάστιχον

0,008. Τόρμου ϋψος 0,07, πλάτος 0,06). (Είκων 3).

Είκ. 3 . .Στήλη απελεv{J.εeωτικη Δαelσης.

- - - - IUArlv - - - - - - -
- - - - - - ΕΡΙΦΟΥ της Ένπεδίω[νος - _.. -
- - (ό δείνα) Διομ[ήδου]ς άπο Διομήδο[υς]

[τοϋ - - - (Iux ... ΟΜ - - κκακις Άμύντου ή

5 Φι]λουμένη Κλ .. - - άπο Άμύντου τοϋ Γλα

ύκου Μακεδόνος. Π]άνφιλος Έξαδίου

άπο "Εξαδίου τοϋ Θεο[φί]λου καΙ Άγαθοκλε[ίας]
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Έπιγραφαι εκ Θεσσαλίας

της Άγάθωνος_ ΕΙΡ11νη παι. Έπιφανία αΊ Φα

[λ]απρίωνος απο Φαλαπρίωνος τού Φιλοίνο[υ]_

10 Ταρούλας Τιμασιθέου απο Τιμασιθέου

του 'Αριστοφύλου_ Νίκη Ήρακλείδου απο Ήρα

κλείδου τού Άφροδισίου, Άθηναίου, καθεσ

τακότος προστάτην Αινέαν Έπ[ι-]

κράτους_ 'Ελένη Διοδώρου απο Δ[ι-]

15 οδώ[ρ[ου του Ήρακλείδου και Ραδ[ίπ-]

[π]ης της Κλεοπάτρου_ Ήρακλείδης

[Π]ραξιτέλους απο Πραξιτέλους τ[ου]

[Κ]αλλινίκου_ Ζεύξις 'Αντιγόνου

[α]πο 'Αντιγόνου του Δημάκου, Μαπε-

20 δόνος Βονθίτου, καθειn;ακότ[ος]

[π]ροστάτην 'Ιππόλοχον Ίππολό[χου]_

- - [ο δείνα Φιλίπ]που απο Φ[ιλίππου του δείνος]_

59

'Εν τη προκειμένη στήλη αναγράφονται πράξεις άπελευθερώσεως δού

λων. 'Εν άρχτl και τέλει ή επιγραψll είναι ελλιπής, έπομένως δεν γνωρίζομεν

τον εν αρΧή αναφερόμενον στρατηγον τού Κοινού, τον ταμίαν και τον μήνα

της πράξεως.

'Ένεκεν φθοράς του λίθου τού 1ου στίχου ή αρχη μέχρι τού μέσου του 20υ,

και ή αρχη μέχρι του μέσου ιοί) 40υ δεν συμπληρουνται.

Στίχ. 4. - - -- ΚΚΑΚΙΣ Άμύντου, ή ανάγνωσις βε5αιουται, αλλ' ονομα

τελευτων είς -- κκακις δεν είναι γν.ωστόν.

Στίχ. 6. Μακεδόνος, πρΟλ. και στίχ_ 19. 'Έχομεν λοιπον δύο εθνικα όνό

ματα εν τη προκειμένη επιγραΨί\, Μακεδων δις άπαντων (στίχ. 6 Άμύντας

Γλαύκου, Μακεδων και στίχο 19 Άντίγονος Δημητρίου Μακεδων) και στίχο

11- Ι 2 Ά{}ηναίος (Ήρακλείδης Άφροδισίου Ά{}ηνατος). Έν άπελευθερωτι

καίς επιγραφαίς εν Θεσσαλίι,ι μοι είναι γνωστη ή εν IG, ΙΧ2 110 του Μουσείου

Άλμυρου b στίχο 7 - 8 'Αμφιλόχου Έρετριέως.

Στίχ. 11. «Νίκη Ήρακλείδου άπο Ήρακλείδου τού Άφροδισίου, Ά{}η

ναίου κα"'εστακότος προστάτην Αίνέαν Έπικράτους», και στίχο 19-21:

«άπο 'Αντιγόνου τού Δημάκου, Μακεδόνος Βον{}ίτου, κα{}εστακότος :προ

στάτηv Ίππόλοχον <Ιππολόχου», 'Εν τη προκεψένΊ! επιγραψπ δις απαντ~ ή

φράσις «κα,,}εστακότοι;; προστάτην», μη αναφερομένη ε" ()ύδεμι~ άλλη απελευ

θερωτικη της Θεσσαλίας επιγραψο εκ των εν IG, ιχ2 δημοσιευομένων. Ούτε ό

Rensch (De 111anumissionuΠl titnlis apud Tllessalos, Halis Saxonum 1908)

αναφέρει ύπο τοιαύτην σημασίαν τον τίτλον του προστάτου. Κατα δε την γνώ-
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60 Ν. Ι. Γιαννοπούλου

μην του κ. Ν. Παπαδάκι, καθηγητού του έν Θεσσαλονίκη Πανεπιστημίου Ι, ό άπε

λεύθερος, ώι:: καΙ οί μέτοικοι, προς ους έξωμοιουντο, ώφειλε να εχη προστάτην

τινα πολίτην, κατα κανόνα δε τον πρφην κύριον, αν ο{;τος ητο πολίτης διότι είς

δίκας του 11 άλλως είς τας σχέσει~ προς την πόλιν δεν είχε πλήρη τα δίκαια του

πολίτου ό άπελεύθερος καΙ έπροστατεύετο καΙ άντεπροσωπεύετο ύπο του προστά

του αύτου ένώπιον άρχών καΙ δικαστηρίων' είχε δε ύποχρεώσεις τη·ας άπέναντι

τούτου ό άπελεύθερος, ών παραβαινομένων, ό προστάτης έπηγε κατα του απελευ

θέρου δίκην άποστασίου, έαν δε ό άπελεύθερος εχανε την δίκην έπέστρεφεν είς

την τάξιν του δούλου. Είς δε τας δύο περιπτώσεις της έπιγραφης ταύτης είναι

ξένοι έν Θεσσαλίιt οί κύριοι τών άπελευθερουμένων, δπερ σπάνιον, δια τουτο δε

έν τίΊ πράξει της άπελευθερώσεως προστίθεται καΙ ό κατασταθεις ύπο του άπελευ

θερoυντeις (φυσικα δι' έςαγορας) τον δουλόν του αντ' έκείνου προστάτης Λαρι

σαίος έννοείται.

Έν τίΊ άπελευθερωτικϋ ταύτη πράξει δεν άναγράφεται το σύνηθες τίμημα

της έξαγορας (15 στατηρες 11 έν 'Ρωμα'ίκοίς χρόνοις 22 1/2 δηνάρια). Άναμφιβό

λως θα ανεγράφετο έν αΡχίΊ της πράξεως μετα τον έπώνυμον άρχοντα, τον ταμίαν

καΙ τον μηνα.

Ώς προς δε το έθνικον Μακεδόνος Βον{}ίτου, ή μεν ανάγνωσις βεβαιουται,

το δε έθνικον ΒονlΝτου είναι πρωτοφανές' διότι ούτε παρα Pape (Λεξικον

κυρίων ονομάτων), ούτε αλλαχου απαντg. Βεδύντα μόνον (τά), καθ' α μοι ανεκοι

νώσατο ό καθηγητης κ. Ν. Παπαδάκις, φέρεται πόλις της; Βισαλτικης παρα Διο

δώρφ Σικελιώτη (IΘ" 50) βορείως της Χαλκιδικης, δυτικώς του Παγγαίου, άλλα

δεν εχει ούδεμίαν σχέσιν προς το ήμέτερονέθνικον Βον{}ίτου. Δυνατον να ητα

πόλις Βόν{}α 11 Βόν{}ια πάλαι τα νυν Bέντ~ια της άρχαίας Έλιμείας,

Ή δε λέξις προστάτης καΙ προστατεύων έν Θεσσαλίας έπιγραφαίς άναφέ

ρεται έπι πολιηκης άρχης (IG, ΙΧ2, ιν 2): «Προστατεύοντος της έκκλησίας».

- Αύτό{}ι 20,:} Μελιτείας: «οί προστάται του συνεδρίου τών ΑΙτωλών».

Αύτό{}ι 243 Φαρσάλου: ,(ό δείνα Κραννώνιος, προστάτης τη,ς πόλεως».

Αύτό{}ι Δημητριάδος 1108: «Τών τε της πόλεως άγα{}οι προστάται γεγό.

νασι. - Αt;τό{}ι 1115 Δημητριάδας: «{Προστα}τεύοντος της πόλεως Λονγί

νου, παρα Μάρκου Τειτίου» κλπ. ΚαΙ ό Rensch δε (ενθ' ανωτ. σελ. 73 καΙ 86)
παρα Μάγνησι τον προστάτην θεωρεί δευτερε-60υσαν τοπικην άρχην μετα τον

έπώνυμον άρχοντα, μετα του έπιμελητου (IG, ΙΧ2 1115, 1117 ΠΙ καΙ 1119).

Στίχ. 10. Ραδ{ίππ}ης, παρα το Ράδιππος' δνομα γυναικος Ραδίππης νυν

το πρώτον γίνεται γνωστόν.

1 Χάριτας οφείλω να εκφράσω τφ καθηγητίl κ. Παπαδάκι δημοσίg δια τας πολυτίμους συμ60υλάς του

εΙς τι]ν προκειμένην μελέτην, καθ' δσον ε,· Βόλιρ δέν έχω τάπαιτούμενα βοηθήματα.
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'Επιγραφαι έκ Θεσσαλίας 61

6. ΑύτόΟιι. Τεμάχιον στήλης λευκού μαρμάρου αμφοτέρωθεν γεγραμμένης,

της όποίας έσώθη μέρος της αριστεράς πλευράς τριγωνοειδές, αποκεκρουμένον

λοξώς ανω καΙ κάτω έξ αριστερών προς τα δεξια (ϋψ. 0,44, πλάτ. 0,28, πάχ. 0,11,
ϋψ. γραμ. 0,011, διάστιχον 0,005). Έν τη Β' δψει κενον μεταξι, τών στίχων 7 - 8
ένος στίχου πλάτους 0,022 (Είκων 4α καΙ 46).

ο Ψ Ι Σ Α' (Εικων 4α),

ΕΙ.κ. 4α. Έπιγραφής απελεv1'J.ερωτικής οψις Α.

ΘΑΙΑΝ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [από]

Φιλοκράτ[ους τού - - - - - - - τους γινομένους τη πόλε ι στατη-]

ραςδέκαπέ[ντε, ους ηρίθμησεν ενώπιον κοινού Ξενοδόκου Άρτε-]

μιδώρου τού Ά - - - - - - - - - - - τους γινομένους τη πό-]

5 λει στατηρας δε[καπέντε, ους ηρίθμησεν ενώπιον κοινού ξενο-]

δόκου Άρτεμιδώρου. [Ή δείνα τού δείνος -- - - - - - η φαμέ-]

νη απηλευθερώσθαι απ[ό δείνος τού δείνος - - - - - τους γιο]

νομένους τη πόλει στα[τηρας δέκα πέντε, οίιςιιρίθμησεν ενώπι-]

ον κοινού ξενοδόκου Άρτεμ[ιδώρου. <Η δείνα - - - - - - - Ά-]

10 μύντου, η φαμένη απηλευθε[ρώσθαι από δείνος τού δείνος]

τους γινομένους τη πόλει στα[τηρας δεκαπέντε, ους ιιρίθμησεν]

ενώπιον κοινού ξενοδόχου Ά[ρτεμιδώρου. <ο δείνα τού δείνος από]

Κουσ[ύ ;]ρακος(;) Νικασίου δ φάμε[νος απηλευθερώσθαι από δείνος]

τού Άρτέμωνος τους γινομ[ένους τη πόλει στατηρας δεκαπέντε,]
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62 Ν. Ι. Γιανοπούλου

15 ο-υς ηρίθμησεν ενώπιον κ[oινoiί ξενοδόκου Άρτεμιδώρου.]

Μενεκράτης Μητροδώρου [ό φάμενος άπηλευθερώσθαι άπο Εύπό-]

ρου τού Ιεύξιδος τους γι[νομένους τη πόλει στατηρας δεκαπέντε,]

ους ηρίθμησεν ενώπιο[ν κοινού ξενοδόκου Άρτεμιδώρου. Ή δείνα]

Κλεομαχίδου, ή φαμέ[νη άπηλευθερώσθαι άπο δείνος τού δείνος,]

20 καθ' υίοθεσίαν δε Άρ[τεμιδώρου, τους γινομένους τη πόλει στατηρας δεκα.]

πέντε, ους ηρίθμ[ησεν ενώπιον κοινού ξενοδόκου (Άρτεμιδώρου(;)) τού Φι-]

λότου. Ταλθύ[6ιος δείνος ό φάμενος άπηλευθερώσθαι άπο Ευπό- η Ιωπύ-]

ρου τoiί θεμ[ιστογένους, τους γινομένους τη πόλει στατηρας δεκα-]

πέντε ου[ς ηρίθμησεν ενώπιον κοινού ξενοδόκου - - - - - - το-]

25 ύ Φιλότου. - - - - - - - - - - - - - - - l' - - - -

ο Ψ Ι Σ Β' (Εικω." 4β).

ΕΙκ. 4β. Έπιreαφης απελεv-θεeωτικης όψις Β.

[τους γινομένους τη πόλει στατήρας

[
[..;

[-

δεκαπέ]ντε

- - - ]υμη

- - - ]νικων

- - ]Φύλλινα
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5 [δείνος Τι φαμένη απηλευθερωσθαι απσ Ευπ]όρου τού Φερ

[εκράτους καΙ δείνος τού δείνος - - -\ των απελ[ευ]θε

[ρωθέντων καΙ δεδωκότων τους δε]καπέντε στ(ατ)ήρας

[ό δείνα τού δείνος - - - - - ]ος ό φάμενος απηλευ

[θερωσθαι απσ δείνος τού] ,Απολλωνίου τους γι-

10 [νομένους ΤΤΙ πόλει στατήρας δ]εκαπέντε. - Άγάθων

[δείνος ό φάμενος απηλευθερωσθαι από] Δικαίου καΙ Άριστολάου

[των - - - - - τους γινομένους] ΤΤΙ πόλει στατήρας δεκα

[πέντε. <Η δείνα τού δείνος - - ] Τι φαμένη απηλευθερω-

[σθαι απσ δείνος - - - τόύ Άπολλω]νίου, τους γινομέ-

15 [νους ΤΤΙ πόλει στατήρας δεκαπέντε]. Τήλεφος Άθηνικων

[ος ό φάμενος απηλευθερωσθαι απσ Άθη]νικωνος τού Άπολ

[λωνίου, τους γινομένους ΤΤΙ πόλει στατή]ρας δεκαπέντε.

[ό δείνα Διοδώρου ό φάμενος απηλευθερωσθαι απσ Δι]οδώρου τού

. [δείνος, τους γινομένους ΤΤΙ πόλει στατήρας δ]εκαπέντε.

20 [ό δείνα τού δείνος ό φάμενος απηλευθ]ερωσθαι

63

Έν τη προκειμένη επιγραφή αναγράφονται δύο πράξεις απελευθερώσεως

δούλων επι αμφοι;έρων τών πλευρών της στήλης. Δυστυχώς δ' εν τφ διασωθέντι

τεμαχίφ δεν περιεσώθησαν ήμίν τα ονόματα τού επωνύμου στρατηγού καΙ τού

ταμίου, αι,δ' ονόματα μηνών, τα όποία θα ήσαν αναγεγραμμένα εν αΡΧή της στήλης.

Έκ της αποκρούσεως τού ήμετέρου ενεπιγράφου τεμαχίου λοξώς ανω κάτω

καΙ δεξιά, οϋτως ωστε ν' αποτεληται τρίγωνον, τα ελλείποντα δύνανται να συμ

πληρωθώσι, πλην τών κυρίων ονομάτων τών απελευθέρων κλπ.

Έν τή όψει Α' στίχο 3 - 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21 καΙ 24 αναγινώσκομεν:

«τους γινομένους τfί πόλει σταιτηρας δεκαπέ[ντε, οϋς ήρί1}μησεν ενώπιον

κοινού ςενοδόκου Άρτεμιδώρου τού Α .... ». τα αυτα επαναλαμβάνονται

καθ' όλην την ενεπίγραφον Α' δψιν κατα ταυς ανωτέρω στίχους. Έν στίχφ όμως

21- 22 εχομεν μόνον το δνομα τού πατρος τού ξενοδόκου: τού Φι Ι λότου, ώς

καΙ εν στίχΟ.? 24- 25: [το]lύ Φιλότου. τουναντίον δε εν απασι τοίς ανωτέρω

στίχοις εχομεν το κύριον δνομα τού ξενοδόκου Άρτεμιδώρου, λείπει όμως το

δνομα τού πατρος αύτού. Έαν δ' εν στίχφ 21- 22 καΙ 24- 25, λείποντος τού

κυρίου ονόματος τού ξενοδόκου, το δνομα τού πατρος Φιλότου αποδίδεται είς

τον Άρτεμίδωρον δεν γνωρίζομεν.

Έκ τού συνόλου της επιγραφης ταύτης εξάγεται ότι ό απελεύθερος ηρίθμει

ταυς δεκαπέντε στατηρας ενώπιον τού κοινού ξενοδόκου Άρτεμιδώρου. ΠερΙ δε

τού κοινού ςενοδόκου εν απελευθερωτικαίς της Θεσσαλίας επιγραφαίς πρβλ. εν

γένει R.ensc'h, de Manumissionum titulίs apud Thessa/os, Halis Saxo

num 1908, σελ. 121- 123, και τας αυτόθι παραπομπας εν IG, ΙΧ2, 558 Λαρίσης,
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64 Ν. Ι. Γιαννοπούλου

ηρωα

Πουπειλλεί(α) 'Εσσπερείς

Φείλομ(ν ;)α Παραμό"οιl

τόν έαυτης ανδραν

11- (ρόδαξ) Ρα/α - (ρόδαξ)

5

ΕΙκ. 4. Έπιτύμβιος στήλη Λαρίσης.

'Η προκειμένη εΠίγραψη είναι

επιτυμβία τών 'Ρωμα"ίκών χρόνων,

ώς δεικνύουσιντα -γράμματα, ή όρ

θογραφία καΙ τα όνόματα. ΤΟ άνθέ

μιον δμως δεικνύει εργασίαν προκε

χωρημένην, άναγομένην είς τον Γ'

π. Χ. αίώνα, ταυθ' δπερ δεικνύει δτι

ή στήλη είναι άρχαιοτέρα, κατα δε

τους 'Ρωμα"ίκους χρόνους άπέξεσα'l

την άρχαιοτέραν επιγραφην και ενεχάραξαν την νεωτέραν. Είναι δηλ. παλίμψη

στος ή επιγραφή.

Έπίσης δ' εκ των δύο ροδάκων της στήλης, άφήσαντες τον άριστερον

1282, Π, 11. ΠΙ, 18,19. IV, 26 - 27. V, 32 Πυθίου της Περραιβίας, ενθα οί ξενο

δόκοι είναι πλείονες, εν οΙς και ταγος Φιλόςενος Παυσανίου καΙ οί λοιποΙ ξενο

δόκοι ο ί «ίδιοι ςενοδόκοι ... ».

Έπίσης κοινος ςενοδόκος άναφέρεται και εν προξενικφ ψηφίσματι της

Φαυττου, πόλεως της εν Θεσσαλί~ Πελασγιώτιδος (IG, ΙΧ2 489, 28 - 29) ενθα άνα

γινώσκεται «και το ψήφισμα τούτο κυρωσα[ι] κατα το[ν νόΙμον) δ κοινος

ςενοδόκος Νεοπτόλ[εμ]ος Πολυκλ .... Ι [κατ)α το ψήφισμα ύπο του εν

μ .... ου λε ... Ι ΕΩ .. ΟΥ». (Πρβλ. RenschJ De manum. tituJJs apud

Thessa/os 121 -123).
7. Αύτόt1'ι. 'Εβδομαδιαία άγορά.-Στήλη επιτύμβιος λευκού μαρμάρου

μετ' άνθεμίου άποκεκρουμένου όλί

γον λοξώς ανω άριστερά, ελαφρώς

προέχοντος γείσου καΙ άποκεκρου

μένη κάτωθι. Ύπο το γείσον κείται

επι:γραφή, ύφ' ην δύο ρόδακες ύπο

δε τους ρόδακας το ανω μέρος εγκοί

λου τετραγώνου, εν φ θα ύπηρχεν

άνάγλυφον η γραπτη παράστασις

(ϋψ. 1,05, πλάτ. 0,50, πάχ. 0,20, ϋψ.

γραμ. 0,03 (Εικων 4).
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άρχαιον, μετεποίησαν, πλην τού κεντρικού όκταφύλλου ρόδακος, ον άφηκαν, το

κυκλ~κoν άσπίδιον εις τρίφυλλον άνθύλλιον μέγα μετα τριων πλατέων πετάλλων

ήμικυκλικων.

Έν δε τ<9 4Ψ στίχφ άριστερα άνω τού άριστερού ρόδακος κειται το γράμμα

Η, άρχικον της λέξεως HPWA, ητις λέξις εσυνεχίζετο μεταξυ των δύο ροδάκων.

Άλλα μεταγνους ό χαράκτης εξήλειψε τα μεταξυ των δύο ροδάκων γράμματα,

ατινα νύν άμυδρως φαίνονται καΙ ενεχάραξεν ωΥτα κάτωθι των ροδάκων καΙ

μεταξυ αυτων.. HPwA, λησμονήσας να εξαλείψτι καΙ το άρχικον γράμμα Η της

λέξεως ήρωα όπως εξήλειψε πράγματι το ύπόλοιπον της αυτης λέξεως.

Στίχ. 1. ΠΟΥΠΕlλλΕιλ Αί συλλαοαΙ -πι- -λι- άντΙ να γραφωσι δι' ίώτα

γράφονται δια διφθόγγου ει κατα το εθος των 'Ρωμα'ίκων χρόνων. ΚαΙ το όνομα

δε τούτο είναι Ψωμα'ίκόν. Ποπίλλιος όνομα γνωστον έξ άλλης Λαρισα"ίκης επι

γραφης (IG, ΙΧ2 750. «Σύμμαχε Ι Ποπιλλίου Ι χρηστε Ι χαίρε»). Ένταύθα το

όνομα είναι θηλυκον Ποπιλλία. Πλην δε της γραφης τού ι δια ει, εγράφη καΙ ή

πρώτη συλλαοη Πο- δια διφθόγγου ου. Έπίσης ό χαράκτης ελησμόνησε να χα

ράξτι την μεσαίαν γραμμην τού Α της ληγούσης.

τα τελευταία γράμματα τού όνόματος Έσσπερεις εγράφησαν ελλείψει

χώρου όλίγον ύψηλότερον. ΆντΙ τού επι τού λίθου φερομένου ΦείλοΜα νομίζω,

ότι πρέπει να γράψωμεν ΦείλοΝα.

Β'. ΤΡΙ ΚΚΗΣ (ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ)

8. Τρίκκαλα. Στήλη όρθογώνιος λευκού μαρμάρου μετα πλατέος γείσου,

άποκεκρουμένηκάτωθι. 'Όπισθεν περΙ το μέσον εχει εξόγκωμα άκατέργαστον διη

κον καθ' όλον το πλάτος της στήλης (ϋψ. 0,68 χ πλάτ. 0,46 χ πάχ. 0,27 - 0,24). ΤΟ

ϋψος τού γείσου είναι 0,18, το δε μετα το γείσον ϋψος της στήλης 0,50. το δε

ϋψος γραμ. 0,03.
ΗΓΗΣΙΠΟΛΙΣΗΓΗΣΙΟ ι

ΗΓΗΣΙΑΣΦΙΛΟΛΑΟΥ

<Ηγησίπολις Ήγησίου

<Ηγησίας Φιλολάου.

Ή στήλη_ φαίνεται ότι άνάγεται εις τον Β' π. Χ. αιώνα ώς εκ τού ε'ίδους της

γραφης εξάγεται.

Ή επιγραφη αϋτη εύρέθη κατα την κατασκευαζομένην νέαν όδον όπισθεν

των στρατώνων εν Τρικκάλοις, καΙ παρελήφθη ύπο της Άστυνομικης Διοικήσεως

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ 1927 ·28 9
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Άριστόκλε[ ια]

Άφράστ[ου].

Τρικκάλων μετενεχθείσα εις το Άστυνομικ,ον Τμημα, εξ ου παρελήφθη ύφ' ήμών

και μετηνέχθη εΙς το εν Βόλφ Μουσείον τελευταίως.

ΓΌ ΦΕΡΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΜΥΡΟΥ)

9. Στήλη επιτύμβιος μετα γείσου λευκού λίθου, απολήγοντος εΙς ήμικυκλι

κον τεθλασμένον τοξοειδες ανθέμιον ακόσμητον. Ή στήλη εΙναι αποκεκρουμένη

λοξώς δεξια και κάτω (ϋψ. 0,81χπλάτ. 0,40χπάχ. 0,10, γραμ. ϋψ. 0,03). Β' αίων

π. Χ. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Άλμυρού 206).

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Κ Λ Ε !ffff//ffi

Α Φ Ρ Α Σ Τ 11/ffjjIYlιffJi

ΔΌ ΑΡΜΕΝΙΟΥ(;) (ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΜΥΡΟΥ)

10. Κυψέλη (τέως Κιουλελερ) χωρίον δυτικώς της σιδηροδρομικης γραμ

μης Βελεστίνου- Λαρίσης και δυτικώς της λίμνης ΒοιβηΙδος. Στήλη ορθογώνιος

λευκού μαρμάρου στενη μακρά, λεία μεν αμφοτέρωθεν κατα τας δ'ύο Όψεις προς

τα ανω κατα το 1/4' ήμικατειργασμένη δε κατα τα 3/4 προς τα κάτω (ϋψ. 0,85,
πλάτ. 0,35, πάχ. 0,13, γραμ. ϋψ~ 0,02 - 0,08). 'Άνω κατα τας δύο Όψεις φέρει επι

γραφην (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Άλμυρού 200):
,

α

oΔoOC

ΑΚΤΗ

όδΟς

ακτη

β'

ιΔlω

Τ Ι κ Α

Ιδιω

τικά.

ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΜΥΡΟΥ)

11. ΤσaΥΥλί, χωρίον κείμενον περΙ τα δρια των επαρχιών Άλμυρού καΙ

Φαρσάλων, πλησίον τού όποίου σφζονται σπουδαιότατα ερείπια περιβόλου τειχών

της αρχαίας Φθιωτικης πόλεως Έρετρίας.

Στήλη επιτύμβιος λευκού μαρμάρου μετ' αετώματος, ακρωτηρίων καΙ ελα

φρώς προέχοντος γείσου. Έν τφ μέσφ τού αετώματος κείται εκτυπον ασπίδιον.

Ή στήλη είναι αποκεκρουμένη κάτω (ϋψ. 0,21 χπλάτ. 0,17 χπάχ. 0,07). (Άριθ.

197 Εύρ. Μουσ. Άλμυρού). ΔΙ αιων π. Χ.

. Ε Ι Ν Ι Α ~

~ Ω ~ Ι Α

[ΔΙεινίας

Σωσία.

12. Αύτόδι. ΤΟ αριστερονημισυ στήλης επιτυμβίου λευκού μαρμάρου μετα
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άετώματος και άκρωτηρίου. ΕΙναι άποκεκρουμένη δεξια και κάτωθι. Έν τφ μέσφ

τού άετώματος άσπίδιον (ϋψ. 0,41 χ πλάτ. 0,15 χ πάχ. 0,07, γραμ. ϋψ. 0,02). (Άριθ.

198 Εύρ. Μουσ. Άλμυρού): Α Ρ Ι Σ Τ 1/lίlΙί/,
. ///H/lι~

ΙΛΑΔΑΣ

Ζ', ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ (ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΛΜΥΡΟΥ)

13. Τσε""έλι, χωρίον άκατοίκητον έπι της δυτικης άκτης τού Παγασητικού

κόλπου, ενθα τα έρείπια τού Μεσαιωνικού Άλμυρού. Κιονίσκος τετράπλευρος

λευκού μαρμάρου άποκεκρουμένος άπο τού μέσου και άνω. Και κάτω μεν εΙναι

τετράπλευρος,προς δε τα άνω εχει τας γωνίας λοξοτμήτους."Άνω φέρει κολο6ην

σοι τη κρίσει

καθικετεύω

ταυτα Ματθαί

ος γράφω.

ΕΙκ. 5. Χριστια"ικη έπιrραφή.

έπιγραφην,βυζαντινηνέλλιπη προς τα άνω έξ άποκρούσεωςτού λίθου (ϋψ. 0,90χ

πλάτ. κάτω 0,17 χπλάτ. άνω 0,15 χπάχ. άνω 0,07, κάτω 0,15). (Άριθ. 181 Εύρ.

Μουσείου Άλμυρού) (Είκων 5);
Έν Βόλφ ΣεπτέμΌριος 1929. Ν. ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σημείωσις έκδόσεως. Τού άνωτέρω σελ. 57,4 δημοσιευομένου έπιγράμμα

τος τού Πετρωνίου έκ Λαρίσης ό τελευταίος στίχος άναγινώσκεται όλόκληρος έπι

τού λίθου κάλλος δίπτυχον ίσιδείν. Είς τον ένδέκατον στίχον άντι και έμε "ουν

άναγνωστέον καν έμε "ουν.
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ΚΡΗ1ΗΣ

ΥΣΤΕΡΟΜ Ι ΝΩΙ ΚΟΣ

ΕΝ ΚΑΡΤΕΡΩ,

Κατα το 60ν χιλιόμετρον προς Άνατολας του Ήρακλείου ύπάρχει παρα τον

αίγιαλον ή μικρά, αλλ' ευφορωτάτη κοιλας του Καρτεροϋ, λαοουσα το όνομα έκ

της πανωλεθρίας του όμωνύμου βυζαντινου στρατηγου ύπο των Σαρακηνων και

διαρρεομένη ύπο ποταμίσκου, δστις έν τη αρχαιόιητι έφερε το προελληνικον

όνομα Άμνισσός ι. Παρα το ανατολικον δριον της κοιλάδος ταύτης, είς θέσιν

ακριοέστερον καλουμένην Μάφεζε, έντος του αγρου του κ. Π. Πρατικάκη, συνέοη

κατα το 1926 χειμερινον έπεισόδιον, το όποιον ουχι απαξ πραυδωκε την παρου

σίαν αρχαίων τάφων έν Κρήττι 2. Ό ετερος των αροτήρων βοων έουθίσθη αίφνι

δίως είς το έδαφος και απεδείχθη έντδς ολίγου, δτι πρόκειται περι λαξευτου σπη

λαιώδους ΥΜ τάφου, ου ή στέγη ύπεχώρησεν ενεκα της βαθμιαίας διαορώσεως

του ύπερκειμένου έδάφους. Ό γεωργος κατηλθε δια νυκτος είς τον τάφον, έλπί

ζων πάντοτε να εϋρτι το πολυύμνητον λογάρι (θησαυρόν). Έκένωσε προχείρως

την μίαν των σαρκοφάγων του τάφου, αλλα βλέπων δτι θησαυρος μεν' δεν ύπηρ

χεν, αυτος δε έκινδύνευεν ύπο των νόμων, ανήγγειλε την έπομένην το πράγμα είς

την αρχαιολΟΎικην ύπηρεσίαν. Ό κύριος Π. Πρατικάκης κάτοχος του αγρου, μετα

περισσης ευγενείας, ητις πάντοτε τον χαρακτηρίζει, παρέσχεν αμέσως και προθυ

μότατα αδειαν έρεύνης.

Ό τάφος, δστις ηρευνήθη έκ της ύποχωρησάσης στέγης του, έχει φειδες

περίπου σχημα, ώς φαίνεται είς το σχέδιον είκ. 1 και μόνον ή μία των μακρων

πλευρων του, ή ανατολική, παρουσιάζει κατα το μέσον έξοχην έχουσαν οξυ το

ακρονκαι διήκουσαν καθέτως απο ανωθεν εως κάτω. Ή μεγίστη του τάφου διά

μετρος ύπεροαίνει κατά τινα μόνον έκατοστα τα τρία μέτρα, το δε μέγιστον πλά

τος εΙναι 2,30. Ό δρόμος, δστις εύρίσκετο ακριοως απέναντι της ρηθείσης κοπτε

ράς προεξοχης (είς την δυτικην πλευραν του τάφου, προς την όποίαν ό λόφος

παρουσιάζει ηρεμον κλίσιν), εΙχε μηκος περι τα 1Ο μέτρα, αλλα τα ίχνη του ησαν

δυσδιόριστα, διότι εΙχον καταστραφη ύπο της καλλιεργείας, πλάτος δε περι το 1

μέτρον. Κατα την δεξιαν τούτου πλευραν και είς απόστασιν 1,50 προ του στο-

ι ·Ιδ. Σπ. Μαρινάτου, ό Άρχαίος Κρητικός πολιτισμός, 194,.
• ·Ιδ. Άρχ. Έφημ. 1904, 2.
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μίου, εύρέθησαν 4 - 5 λίθοι τοποθετη μένοι εν είδει τοιχαρ ίου, άλλ' ούδεν ετερον

παρουσιάσθη ούτε εμπροσθεν ούτε οπισθεν αύτών.

Ή θύρα τού τάφου δεν εΙχεν επίσης σαφη τα δρια, ενεκα της εύθρύπτo'tι

συστάσεως τού άργιλώδους εδάφους (κούσκουρα). Δια τούτο σχημα και ϋψος δεν

κατέστη δυνατον να εξακριοωθώσιν, αύτη δ' αϋτη ή παρουσία της μόνον εκ τού

δρόμου και εκ προχείρου τοιχαρίου περι τα 0,40 ϋψους, δπερ προφανώς εφρασσε

ταύτην, εγένετο άντιληπτή.

Ό τάφος περιείχεν εξ σαρκοφάγους τού συνήθους ύστερωμινω·ίκού τύπου,

[Ξ]-~ -[Ξ]--w'-=j'-----~ Ι() 1",,<-

'\

.κ.ά:τ.ct~$ v..c..:. "'C.0t""~

"","l:h~~ τ.~Y «. β

~"Ι~AZ 1:)"0

ΕΙκ. 1. Σχέδιο'ν το;; τάφον.

όρθογωνίου δηλ. σχήματος μετα καλύμματος σαγματοειδούς. Έπι τού σχεδίου

εικο 1 άριθμούνται κατα την σειραν τού καθαρισμού των. Ούδένα ζωγραφικον

διάκοσμον εφερον επι τού ωχροκιτρίνου πηλού, δι' δ μία και μόνη άπεικονίζεται

ενταύθα (Πίν. 2) ή ύπ' άριθμον 1, ού μόνον διότι εύρέθη εντελώς άκεραία μετα

τού πώματός της εντος τού τάφου, άλλα καΙ διότι παρουσιάζει επί τε τού κυρίο

σώματος και τού πώματος κατα την μίαν τών στενών πλευρών περίεργον χάραγμα

(εΙκ. 2). ΕΙναι προφανώς εν εΙδος Ωικοσήμου, το όποίον δια πρώτην φοραν

παρουσιάζεται μεταξυ τών άναριθμήτων εύρεθεισών μινωΟίκών σαρκοφάγων της

Κρήτης.

τα κτερίσματα τού τάφου εκειντο τα μεν εντος τών σαρκοφάγων όμού μετα

τών όστών, τα δε εις το εδαφος τού σπηλαίου, άλλα δέ, καΙ δη τα πλείστα τών
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άγγείων, ύπο τας σαρκοφάγους εις το κενον το όποίον εσχηματίζετο μεταξυ των

ποδών εκάστης. τα πλείστα άγγεία της τελευταίας ταύτης περιπτώσεως εφερον

εντος αυτών άνθρακας, είναι λοιπον φανερόν, ότι ετίθεντο μετα λιβανωτοϋ ώς

θυμίαμα τών σαρκοφάγων.

Έντος της ύπ' άριθ. 1 λάρνακος εύρέθη μία μόνον μικρα ψηφος κυανης

- ύαλομάζης. Ύπο ταύτην εκειτο το θυμιατήριον (Πίν. 1,2), εν πύραυνον (άμφότερα

περιείχον άνθρακας), καΙ εν μικρον δίωτον άγγείον. Παρα την σαρκοφάγον τέλος

εκειτο εις κρατηρίσκος (Πίν. 1, 3).

Ή ύπ' άριθ. 2 περιείχε μόνον άριθμόν τινα μικροτάτων ψήφων εκ πρασίνης

φαγεντιανης. "Αξιον σημειώσεως είναι ετι, ότι καΙ τα όστά εύρέθησαν τεταραγ

μένα, λείψανα δε κρανίου (η κρανίων) εκειντο κατα την μίαν γωνίαν καΙ κατα το

μέσον τών μακρών πλευρών. Έπίσης καΙ άνθρακες εύρέθησαν εντος της σαρκοφά

γου ταύτης. Ύπ' αυτην εκειτο άντΙ θυμιατηρίου ή κοίλη κωδωνοειδης βάσις ευμε

γέθους άγγείου, πλήρης άνθράκων (Πίν. 1, 5).

Ή ύπ' άριθ. 3 σαρκοφάγος ητο ή πλουσιωτάτη πασών. Περιείχεν άφθονίαν

ψήφων εξ ύαλομάζης διαφόρων σχημάτων, δύο τοιαύτας εκ σαρδίου καΙ μίαν εξ

όρείας κρυστάλλου. Λείψανα χαλκίνων καΙ όστεtνων καρφίδων, λείψανα δύο κρί

κων, χαλκοϋ καΙ άργυροϋ καΙ ενα επίχρυσον δακτύλιον, oii ή σφενδόνη ητο

πεπληρωμένη προφανώς εξ άπολεσθείσης ύαλομάζης. "Εν άγγείον ύάλινον, πήλινα

δε άρκετα καΙ πάντα πoΛU μικρά. Άλαβάστρινον κύαθον καΙ τα σεσαθρωμένα λεί

ψανα πυξίδος εκ τοϋ αυτοίί ύλικοϋ, ης το πώμα άνεστραμμένον εύρεθέν, διετή

ρησε καλώς τον γλυπτικόν του διάκοσμον. "Εν μικρον χαλκοϋν μαχαίριον με λεί

ψανα όστοϋ εις την λαβην καΙ εν κάτοπτρον χαλκοϋν. Τεμάχια όστρέων (ατινα

εύρέθησαν καΙ εις άλλας λάρνακας), τέλος δε το πλείστον μέρος ελεφαντίνου κτε

νίου μετα παραστάσεων (Πίν. 1, 6 -10, Πίν. 2, 23 και Πίν. 3, 19 - 20).

Ή ύπ' άριθ. 4 περιείχεν όστά πλείονος τοϋ ένος σκελετών, άλλ' ουδεν κτέρι

σμα. Ύπ' αυτην εκειντο δύο μικροΙ άωτοι κύαθοι πήλινοι καΙ εν ιγδιόσχημον

άγγείον εκστεατίτου (Πίν. 1, 11- 12).

Ή ύπ' άριθ. 5 περιέργως ουδεν περιείχεν, ουδ' όστών λείψανα ουδε πυθμένα

όλως διέσωζεν, ύπ' αύτην όμως εύρέθησαν τρία πήλινα άγγεία. Το εν, μόνωτος

κύαθος μετα μακράς προχύσεως, εύρέθη περιέχον άνθρακας. Το ετερον εΙναι άω

τος κύαθος καΙ το τελευταίον πρόχους (Πίν. 1, 13 - 15).

Ή σαρκοφάγος άριθ. 6 τέλος περιείχε χρυσοϋν σφηκωτηρα και δεκάδα δια

φόρων ψήφων ύαλομάζης. Ύπ' αυτην εύρίσκοντο δύο ;TJ;ύραυνα και τρείς άωτοι

κύαθοι εξ άπλοϋ πηλοϋ, μικρα φιάλη εκ μέλανος τοιούτου και εν όστρακον τρί

τωνος (Πίν. 2, 16 - 18, 25 καΙ 29).
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ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Α' ΠΗΛΙ ΝΑ ΚΑΙ ΛΙΘΙ ΝΑ

ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 1

71

1. Πύραυνον τού προ πολλού ηδη γνωστού σχήματος, μετα μακράς ευθείας

λαβης. ΠηλΟς καλώς ωπτημένος, άνευ χρώματος, καταστας ερυθρος εκ μόνης της

όπτήσεως. ΤΟ σκεύος εύρέθη φέρον άκόμη τους άνθρακας, οϊτινες, όμού μετα

λιβανωτού προφανώς, είχον τέθη καίοντες ύπο την σαρκοφάγον. Μηκος μετα της

λαβης 0,20. Μέγιστον ϋψος 0,07 (Πίν. 1, 1) (ή εικων παρουσιάζει τούτο εκ τών

εμπροσθεν δι' δ ή λαβη είναι,άόραΤQς).

2. θυμιατήριον άποτελούμενον εκ τού κυρίως δοχείου, σχήματος κυλινδρι

κού επι δι~κoειδoύς βάσεως, μετα μακρού καθέτου ωτός, καΙ τού καλύμματος,

σχήματος κάτω κυλινδρικού καΙ άνω κωνοειδούς, διατρήτου πέριξ. Δια της κορυ

φης διήκει επίσης όπη καθέτως δίκην καπνοδόχης. ΤΟ κυρίως σώμα φέρει ερυ

θρον χρώμα, το κάλυμμα λευκόν, επι τού όποίου είτα δι' ερυθρού εγράφησαν

ζώναι καΙ εν συνεχες ρομβοειδες κόσμημα. τα διαχωρίσματα τών όπών εις το

άνω μέρος εχουσιν άφεθη εναλλαξ λευκα καΙ ερυθρά. ΤΟ δοχείον εύρέθη φέρον

άνθρακας. Ύψος τού όλου σκεύους 0,145, διάμ. 0,103. Τού κυρίως δοχείου ϋψος

0,05 (Πίν. 1, 2 και εΙκ. 3).

3. Κρατηροειδες άγγείον μετα δύο καθέτων λαβών και σχετικώς στενης βά

σεως. Πηλος ύπόλευκος, εφ' ου δια μέλανος χρώματος είναι γεγραμμέναι ταινίαι

επι τού λαιμού καΙ δύο ειδών θέματα επι της κοιλίας, ειλημμένα εκ της ύφαν

τουργίας (ίδε κατωτέρω). 'Ύψος 0,245. Διάμ. 0,165 (Πίν. 1, 3 καΙ εΙκ. 5).

4. Μικρον δίωτον άγγείον μετα σφαιροειδούς κοιλίας καΙ ευρέος στομίου.

Πηλος ύπόλευκος, εφ' ου δια καστανού χρώματος ζώναι καΙ εν θέμα ληφθεν εκ

τών συγχρόνων περιδεραίων. 'Ύψος 0,09. Διάμ. 0,077 (Πίν. 1, 4.).

ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 2

5. Τεμάχιον σκεύους, όπερ άρχικώς ητο ή κωδωνοειδης βάσις κρατηρος η

άλλου άναλόγου σκεύους, χρησιμοποιηθείσα άντΙ θυμιατηρίου προς ενθεσιν άνθρά

κων. Ό πρφην πυθμην (ό νύν εν τίj εικόνι χρησιμεύων ώς βάσις), εΙναι εντε

λώς επίπεδος, ωστε δυνατον να ητο το σκεύος άρχικώς καΙ τράπεζα προσφορών.

Κατα το κέντρον φέρει μικραν όπήν. ΠηλΟς άρκούντως άκάθαρτος, ώς πάντοτε

εις τα μεγάλα άγγεία, χρώματος ξανθοκιτρίνου, εφ' ου μελανοκάστανοι ζώναι. Το

σκεύος εύρέθη πληρες άνθράκων, ων είς τόσον μέγας καΙ καλώς διατηρούμενος,
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ωστε είδικός τις θα ήδύνατο να όρίστι και το είδος του ξύλου. 'Ύψος 0,115. Διά

μετρος 0,13 (Πίν. 1, 5).
ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 3

6. Δύο μικρο. πήλινα αρτοειδη αγγεία, φέροντα περι το χείλος έγχαράκτους

ζώνας ώς διάκοσμον. Το μείζον ειναι έκ καστανοφαίου πηλοΊ"', το ετερον εφερεν

έρυθρον γάνωμα. 'Ύψος 0,035 καΙ 0,025 (Πίν. 1, 6).

7. Μικρον αγγείον σχεδον κυλινδρικόν, έλαφρώς μειούμενον προς τα ανω

καΙ φέρον κύκλιρ ύπο το χείλος δύο έγχαράκτους ζώνας. το,ικαστανέρυθρον χρώμα

του εγινεν ύπο της όπτήσεως που μεν σκοτεινότερον, που· δε ανοικτότερον, κατα

τρόπον ύπενθυμίζοντα τον ρυθμον Βασιλικης. ΟΥψος 0,03. Διάμ. 0,025 (Πίν. 1, 7).

8. Προχοισκη μετα ραμφοειδους στομίου. Πηλος κιτρινωπός. Διάκοσμος εκ

καθέτων ταινιών καστανομελάνου χρώματος. 'Ύψος 0,035 (Πίν. 1, 8).

9. Μικρο. αλα6αστρίνη φιάλη λίαν διά6ρωτος, συμπληρωθείσα κατα το ημισυ

περίπου. ΟΥψος 0,022. Διάμ. 0,072 (Πίν. 1, 9).

10. Το πώμα αλα6αστρίνης πυξίδος, ης το σώμα διε6ρώθη είς αμορφα τεμά

χια ύπο τών ύδάτων. Έξ αναλογίας όμοίων αγγείων της Κνωσού το σχημα είκά

ζεται ώς χαμηλον αρτοειδές.Ή λα6η του πώματος κατα το κέντρον εχει μορφωθη

είς σχημα όκτωσχήμου ασπίδος μεθ' όριζοντίας όπης. Πέριξ της λα6ης ώραίος

σκαλιστος δεκάφυλλος ρόδαξ, κατα δε την περιφέρειαν ζώνη έξ έγχαράκτων μη

νοειδών γραμμών. Διάμ. 0,15 (Πίν. 1, 10).

ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 4

11. Δύο μικροι αωτοι κύαθοι εκ τών συνηθεστάτων, ό εις χονδροειδης εκ

λευκού πηλού, ό ετερος λεπτός, κεκαλυμμένος δια κεραμεού χρώματος (Πίν. 1, 11).

1~. Ίγδιόσχημον αγγεϊον εκ στεατίτου μελανοφαίου στικτού, φέρον κύκλιρ

έπι τού ώμου τέσσαρας αύλακώσεις ώς διάκοσμον. ΟΥψος 0,085, διάμ. στομίου

0,08 (Πίν. 1~ 12).
ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 5

13. Πρόχους μετα στρογγύλου στομίου και πλατέος χείλους. Κατα τΟ ση

μεϊον της συνδέσεως τού λαιμού προς την κοιλίαν ανάγλυπτος δακτύλιος, μιμού

μενος προφανώς λίθινα και μετάλλινα παραδείγματα1. Πηλος λευκός. Ούδεις

διάκοσμος. Ύψος 0,026. Διάμ. χειλέων 0,075 (Πίν,1, 13).

14. 'Άωτος φιάλη εκ λευκού πηλού, ης μόνα τα χείλη εχρωματίσθησανδια

καστανης ταινίας ήμίσεος περίπου έκατοστομέτρου πλάτους, εσωθεν και εξωθεν.'

1 WΙδ. λ. χ. Evans, Palace Ι, 412, εΙκ. 296:(λίθινον παράδειγμα) και Π, 646, εΙκ. 411-12 (χαλκά τοιαυτα).
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Φέρει ελαφραν πρόχυσιν καΙ αντΙ λαοcϊ)ν δύο μαστοειδΎ] εξογκc!)ματα."Υ ψος 0,665.

Διάμ. 0,145 (Πίν. 1, 14).

15. Μόνωτος φιάλη μπα μακράς προχυσεως, κεκαλυμμένη δια κεραμεοϋ

χριΟματος. Ευρέθη πλήρης ανθράκων. "Υψος 0,075, μέΧ(Η δε της κορυφής της

καθέτου λαοης 0,105. Διάμ. 0,14 (Πίν. 1, 15).

ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥ 6

16. Δ'ύο πύραυνα, ιΤ)ν το εν συνήθους σχήματος μεΤ!l λαβής καμπυλουμένης

προς τα. κ,άτω, το δ' ετερον η;εριπλοκωτέρας κατασκευης. τουτο φέρει τρείς πόδας

εφ' chv στηρίζεται, εσωτερικώς δε καλυοοείδΎί εξόγχωσιν αναθρφσκουσαν εκ τού

πυθμένος. Μία όπη εν;είδει θύρας υπάρχει κατα την αριστεραν :;τλευράν, ό δε πυθ

μην εΙναι τετρημένος δια τεσσάρων επιμήκων όπών σταυροειδώς διατεθειμένων.

Πηλος ερυθρος εκ της όπτήσεως. Μη:{ος μετα της λαβης του πρώτου 0,29, τού

δευτέρου 0,21 (Πίν. 2, 16).

17. ΤρεΙς αωτοι κ{)αθοl, ων οΙ δύο φέρουσι μιχραν πρόχυσιν καΙ δίω μαστο

ειδείς εξογκώσεις κατα Τ11ν θέσιν τα/ν λαΟΟ)ν. Πηλ{)ς λευκος Ί\ ξανθέρυθρος. Περί

το χείλος γραπτη ταινία καστανου χρά)ματος «(ος ό αριθ. 11), το όποίον πολλαχού

δλισθησαν προς τΛ κάτω έσχημάτισε «καταλειΟάδας». 'Ύψος 0,054 τα δύο, 0,045

το ετερον. Διάμ. 0,118, 0,11 καΙ 0,10 (Πίν. 2, 17).

18. :Μικρα κομψη αωτος φιάλη εκ μέλα'ως πηλοί} (bncchero), ητις είχε τεθη

αρχηθεν κολο6η εντος του τάφου, διότι ελειπε μέρος τών χειλέων. 'Εξωτερικώς

περιθέει το άγγείον ζώνη ελαφρώς άνάγλυφος. 'Εσωτερικώς κατα τον πυθμένα

δύο όμόκεντροι κύκλοι. 'Ύψος 0,03. Διάμ. 0,09 (Πίν. 2, 18 καΙ εΙκ. 6).

Β' ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

19. 'Αγγείον υάλινον μετα μικράς κωδωνοειδοϋς βάσεως, κοιλίας σφαιρικης

πεπιεσμένης και υψηλού κυλινδρικού λαιμου. Φέρει Ίρείς καθέτους λαοας εν σχή

ματι ύδρίας, δύο μικρός επι του ώμου καΙ μίαν μακραν διήκουσαν κατα μήκος

του λαιμού. ΊΌυ αγγείου ή δψις είναι γενικώς καστανόφαιος. ΤΟ υέλωμα, το

όποίον αρχικώς εκάλυπτε το αγγείον, εις όλίγα μόνον μέρη διατηρείται, κατα δε

τα υπόλοιπα εχει αποτρι6η καΙ το αγγείον παρουσιάζει την πoριJ)δη ύποΜριον

υφήν του. Ή διακόσμησις τού &γγείου απο ανωθεν εως κάτω, πλην δύο τμημά

των εις το ανώτα'ων και το κατώτατον μέρος της κοιλίας, συνίσταται εκ ζωνών

υ-ειδών γραμμώΥ, α'ίτινες φέρουσιν εναλλόξ το φαιΌν χρώμα του έδ6.φους και

κίτρινον περιβαλλόμενον έκατέρωθεν υπο λεπτου μέλανος πλαισίου.

ΤΟ κύρων σώμα τού αγγείου κατεσκευάσθη εκ της φαιάς ύαλοπάστας:Έπειτα

ΑΡΧΔΙΟΑΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΨΙΟΝ 1927 - 28 10
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εισήχθησαν αί κίτριναι ζώναι, f.ξ ύαλοπάστας επίσης, εντος αύλακοειδών κοιλοτή

των. Τέλος εντος τεσσάρων εύρυτέρων και βαθυτέρων αύλάκων, δύο εις την κοι

λίαν και δύο εις τον λαιμόν, εισήχθη λευκη γυψοειδης ϋλη, ητις διατηρείται

καλώς μόνον δπου καλύπτεται.ύπο της επιφανειακης ύελώσεως, άποτρίβεται δε

eύκολώτατα δπου ή ύέλωσις εχει καταστραφη.

Συνεπληρώθησαν μέρος της βάσεως, ή έτέρα τών μικρών λαβών και όλό

κληρος ή μεγάλη. <Ύψος 0,125. Μέγιστον πλάτος 0,065. Έκ της σαρκοφάγου 3

(Πίν. 3, 19).
20. Κτένιον εξ ελεφαντόδοντος ελλιπες κατ' άμφότερα τα. ακρα και τΟ'υς

Οδόντας. ΔιαΙΡf.ίται δι' άναγλύφου όριζοντίας γραμμης εις δύο ζώνας φερούσας

την αύτην παράστασιν, ητοι δύο ζψα εν άντιθετικψ συμπλέγματι στρέφοντα τας

κεφαλας προς τα οπίσω. Μεταξυ δμως τών δύο ζφων της άνωτέρας ζώνης ύπάρ

χει οκτάφυλλος ρόδαξ, ου στερείται ή κατωτέρα τοιαύτη. Έπι της άντιθέτου πλευ

ράς τού κτενίου επαναλαμβάνεται ή αύτη παράστασις, άλλ' ενεκα της μεγάλης δια

βρώσεως ούδεν διακρίνεται πλην τού οφθαλμού ένος έκ τών ζφων. Ή ράχις τού

κτενίου εκοσμείτο ύJτO πλέγματος γραμμών τεμνομένων κατα. ρόμβους. Μέγι

στον μηκος 0,08. Πλάτος 0,05. Πάχος της ράχεως 0,009. Έκ της σαρκοφάγου 3

(Πίν. 3, 20).
21. Ψηφος μικρο. εκ κυανης ύαλομάζης, το μόνον εϋρημα εκcoύ εσωτερι

κού της σαρκοφάγου 1 (Πίν. 2, 21)

22. Πολλαι μικρόταται ψηφοι εκ πρασίνης φαγεντιανης. Έσωτερικον σαρ

κοφάγου 2 (Πίν. 2, 22).

23. Ψηφοι διαφόρων γνωστών ήδη σχημάτων, αί πλείσται εκ λευκης ύαλο

μάζης. μία εξ ορείας κρυστάλλου και δύο εκ σαρδίου. Έκ τών σαρκοφάγων 3 και

61 (Πίν. 2, 23).

24. Δακτύλιος χαλκούς επίχρυσος. Ό κρίκος εξωτερικώς φέρει ράχιν εκ χαλ

κού σύρματος επίσης επιχρύσου. Ή εύρεία ελλειψοειδης σφενδόνη εκαλύπτετο

είτε ύπο χρυσού φύλλου, είτε ητο πλήρης καταστραq:είσης ύαλομάζης. Μέγιστον

πλάτος σφενδόνης 0,023. Έκ της σαρκοφάγου 3 (Πίν. 2, 24).
25. Σφηκωτηρ άποτελούμενος ούχι εκ χρυσου σύρματος, ώς συνήθως, άλλ'

εκ χρυσης ταινίας, ης αί δύο πλευραι είναι συνεστραμμέναι προς τα εξω, άπο

τελούσαι οϋτω περιχείλωμα. Διάμ. 0,017. Έκ της σαρκοφάγου 6 (Πίν. 2, 25).

26. Τρία τεμάχια εκ λεπτού άργυρού κρίκου, δστις αγνωστον αν ητο ενώ

τιον η δακτύλιος. και διάφορα εντελώς εφθαρμένα τεμάχια εκ κρίκων χαλκών η

καρφίδων. Έκ της σαρκοφάγου 3.

ι Δυστυχω; αΙ ψηφοι των δύο τούτων σαρκοφάγων ανεμείχθησαν εν ΤΙΡ μουσείιρ εξ άπροσεξίας τού

τεχνικοϋ προσωπικού κατα τόν καΟαρισμόν.
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27. Μαχαίριον μονόστομον χαλκοϋν. Διατηρεί άμφοτέρους ΤΩ'υς ήλους και

λείψανα της Οστε·tνης λαΟής. Μηκος 0,11. Έκ της σαρκοφάγου 3 (Π ίν. 2, 27).

28. Κάτοπτρον χαλκουν, φέρον δύο σπας της λαΌης. Διάμ. 0,12. 'Εκ της

σαρκοφάγου 3 (Πίν. 2, 28).

29. "Εν κογχύλιον θαλάσσιον (τρίτωνος ;). Εύρέθη ·υπο την σαρκοφάγον 6
(11ί\'. 2, 29).

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΟΗ άνασκαφΙ1 του τάφου Καρτερου καΙ αί κατ' αυτην γενόμεναι παρατηρή

σεις το μεν εΌε6αίωσαν παλαιότερα συμπερcισματα, το δε παρέσχον νέα τινα τοι

αυτα. ουτω το γεγονός, ση ή σαρ:ωφάγος 4 ουδεν κτέρισμα περιείχεν, άλλ' δμως

οστά πλειόνων σκελετών, επι6εοαιοί προγενεστέρας όμοίας παρατηρήσεις, καθ' ας

εξαντλουμένου πλέον του χώρου προς εναπόθεσιν νέων σαρκοφάγων εντος τοί)

τάφου, εκενουντ.ο μερικαι προγενέστε(?αι καΙ τα οστά συλλεγόμενα ετίθεντο εις

μίαν αλλην. υμοία περίπτωσις παρετηρήθη εις το νεκροταφείον Λιλιανα (της

Φαιστου) 1, το δ' εθιμονύπηρχεν ηδη εν τη ΜΜ εποΧΏ, διότι παρετηρήθη εις

"θολωΤ(Jν» τάφον της Μεσαράς πλήρη ΜΜ σαρκοφάγων καΙ πίθων, εσχύ.τως

ανασκαφέντα ύπ' εμου. ΈπειδΙ1 πάσαι αί αλλαι aaQXOcpdYOL του τάφου Καρτε

ρου, δσαι περιείχον κανονικΟ'υς νεκρούς, απέδωκαν εστω καΙ εν μικρότατον κτέρι

σμα, άλλ' ΤΙ σαQκοφάγος 4 o1'Jδεν άπολύτως, ύπάρχει ευλογος ενδειξις, δτι κατα

την μετακίνησιν των οστο)ν εις Τ1lν σαρκοφάγον ταύτην εκ των αλλων εγένετο

αφαίρεσις το)ν )nερισμάτων 2. 'Ότι 11 ύπ' άριθ. fJ σαρκοφάγος εστερείτο πυθμέ-

. νος. τουτο ειναι προφανώς τυχαίον καΙ οφείλεται εις διάορωσιν του σαθρου

ταύτης πηλού. 'Ότι δμως είχε και α'ϋτη χρησιμεύσει προς ταφήν, αποδεικνύουσι

τα μεταξυ τών ποδών της εύρεθέντα κτερίσματα. Φαίνεται δμως δη ενωρις απο

σαθρωθείσα εκενώθη του περιεχομένου της καΙ ό σκελετος ά1!εκομίσθη εΙς την

σαρκοφάγον 4.

Πάσαι αί σαρκοφάγοι του τάφου ησαν άπλαί και αγραφοι, δι δ μία και

μόνη άπεικονίζεται ενταύθα (Πίν. 2) ενεκα του παραδόξου καΙ πρωτοφανους

χαράγματος το όποίον παρουσιάζει κατα την μίαν τών στενών πλευρών της.

Τεχνικώς ή σαρκοφάγος αυτη παρουσιάζει την έξης ιδιορρυθttίαν, δτι εις την

ι Savignoni έν Mon. Ant. 14, 1904, 651.

, 'Η τοιαύτη σύλησις πρέπει να έξακριοουται πάντα!ε δια προσεκτικών παρατηρήσεων, κατά το δυνα

τόν, διότι ί.πάρχει 11 τάσις πάντα πενιχρον τάφον να κηρύnωμεν σεσυλημένον. τουτα αγει εΙς ψευδή συμπε

ράσμΙΗ"- πολλάκις, τα όποία έν τούωις ένίοτε φαίνονται λίαν σπουδαία. ·Ιδε έπι τούωυ τας έμάς παρατηρή

σεις εν Gnomon 4,434 καΙ Mitteilungen ίib. Hohlen u. Karstforschung Jahrg. 1928, Heft 4 σελ. 11, σημ.16.
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μίαν στενην πλευραν (την αντίθετον προς το χάραγμα) καΙ εις τον πυθμένα φέρει

εμβαλώματα μεγάλων οπών τα οποϊα είναι αρκούντως καταφανη, ιδίως εσωθεν,

δπου δεν κατεβλ11θη ιδιαιτέρα φροντις να λειανθη ή επιφάνεια. Φαίνεται δτι 11
σαρκοφάγος διαρκούσης της αποξηράνσεώς της εις τον ηλιον επαθε βλάβην, ίσως

εκ λίθου, δστις διέτρησε την πλευραν και τον πυθμένα της, Ο δ' αγγειοπλάστης

προσέθηκεν εκ νέου πηλον εις τας οπας και καταστήσας μαλακα δια τού σπόγγου

τα τοιχώματα τούτων προσεκόλλησετα εμβαλ<ίψατα.

Το μνημονευθεν χάραγμα παρουσιάζεται επι της μιας στενης πλευρας της

σαρκοφάγου καΙ επι της αντιστοίχου πλευρας του πώματος (Πίν. 2 και εΙκ. 2). Το

έπι του πώματος χάραγμα είναι μεγαλύτε

ρον καΙ δεν αντιστοιχεί καθ' δλας τας λεπτο

μερείας προς το επι της κυρίως σαρκοφά

γου (ϊδε τα σχήματα τών χαραγμάτων έπΙ

της εικόνος 2). Γενικώς δμως πρόκειται εις

αμφοτέρας τας περιπτ(οσεις περΙ σχήματος

τελευτώντος άνω εις την κυρτην ή μικυκλι

κην γραμμ11ν, κατα τας δύο δε πλευρας εις

αμφικοίλους γραμμάς. Εις το άνω μέρος

φέρουσιν αμφθ,τερα τα χαράγματα μαστο

ειδη έξόγκωσιν. <Η διαφορά των εγκειται

εν τούτφ, δτι το επι τού πώματος χάραγμα

καταλήγει κάτω εις πολυπλοκώτερον σχημά,

κατα δε τας πλευρας φέρει εγκαρσίως εννέα

γραμμίδια αριστερα (διαιρούμενα εί,ς δύο

ομάδας εξ και τριών), και τρία δεξιά, ενφ

το ετερον χάραγμα φέρει έπτα μόνον γραμ

μίδια αριστερα (διαιρούμενα εις δύο καΙ
ΕΙκ. 2. Κάτω, χαράγματα της σαρκοφάγου 1.

"Ανω, σφράγισμα εξ <Αγίας Τριάδος. πέντε) και δύο δεξιά.

Ή σημασία τού σημείου τούτου είναι

άδηλος. ''Ισως πράγματι ετέλει προορισμον σημερινού οικοσήμου, ϊσως πάλιν είχε

θρησκευτικήν τινα σημασίαν. "Αν καΙ εκ πρώτης δψεως φαίνεται άμορφον, εν

τούτοις εις τας γενικας γραμμάς του παρουσιάζει ομοιότητα προς παράδοξόν τι

σφράγισμα εξ Άγίας Τριάδος, τού οποίου διεσώθησαν έξήκο.ντα δλα αντίτυπα

(εΙκ. 2 άνω). <Η επι τού σφραγίσματος τούτου μορφη είναι ή μόνη αναλογία, ομο

λογώ λίαν ασθενής, ην ηδυν11θην να εϋρω 1.

ι Κατά τον κατάλογον τού μουσείου το σφράγισμα τούτο απεικονίζει «σκελετώδη γυναΙκα ... > (περι

γραφη Ξανθουδίδου). Ό δημοσιεύσας τούτο καθηγητιις Halbllerr (Μοη. Ant. 13, 19013, στιΊλη 38, αριθ. 26,
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Πρωτοφανες είναι, εφόσον γνωρίζω, το φαινόμενον της ύφ' έκά<nην σαρκο

φάγον εναποθέσεως καιόντων θυμιατηρίων. 'Επίσης εκ των αγγείων τα ευρεθέντα

πf,.'ήρη <χνθράκων εχρησίμευσαν προφανο)ς εις θυμιαΤΙΚσ'υς σκοπους προς τιμην

το)ν αποθανόντων, τα δε λοιπα θα περιείχον σπονδας και μειλίγματα ι.

'Έτερον χαρακτηριστικον φαινόμενον, το όποίον δεν πρέπει να παρέλθιι

απαρατrιρητον, είναι δτι εκ των κτερισμάτων τού τάφου τούτου ουδεν είναι απο

δεδειγμένως (χνδρικόν, οίον μάχαιρα 1] ξίφος 1] αλλο τι οίονδήποτε δπλον 11 εργα

λεΙον. Πάντα τα κτερίσματα ησαν κοσμήματα μάλλον γυναικεία (ψηφοι δρμων,

δακτύλιοι κλπ.) 1] και αποκλειστικως γυναικεία (ελεφάντινον κτένιον, κάτοπτρον

μετα μικρσϋ πολυτελους μαχαιριδίου (ουχι ξυρου 1). Και αυτα δε τα αγγεία ησαν

είτε πολ,υ μικρα μυροδοχεία, ε'ίτε (τα ευρεθέντα εκτος των σαρκοφάγων) μετρίου

μεγέθους σκεύη βιοτικης ανάγκης. ΤΟ μέγιστον ευρεθεν αγγείον, ό κρατηρίσκος

ανωτέρω αριθ. 3 δεν φθάνει κΙ1ν τα 2[J έκατοστά, διcι δε το)ν υφαντικων θεμάτων

της διακοσμΎισε(ί)ς του προδίδει τον δια τας γυναίκας μάλλον προορισμόν του.

Ευμεγέθεις a.νδρικοΙ κρατηρες χαι αλλα <Χγγεία, ώς λ. χ. εί,ρέθησαν εις τα Μου

λιανά, δεν {Jπάρχουσιν ενταυθα. Προφανως λοιπον εις τον τάφον τούτον τού

Καρτερού είχον <Χποτεθη μόνον "/υναίκες, πρΠγμα <Χρκούντως παράδοξον, διότι,

ώς <Χνωτέρω ειδομεν, ιι.ν και αί σαρκοφάγοι ησαν μόνον εξ, οί νεχροι ησαν περισ

σ6τεροι, <Χφου εγινε και <Χνακομιδ11 το)ν 60L(J)v. πως θα εξηγηθη το φαινόμενον,

δεδομένου δτι οί λαξευτοι τάφοι φέρουσιν οικογενειακονχαρακτηρα; 'Όταν ανα

λογισθωμεν, δτι εις πέ.ντε μόλις λεπτ(»ν <Χπόστασιν ανατολικώτερονευρίσκεται το

περίφημον σπΎ]λαιον της Ειλειθυίας, δπερ "/νωρίζει 1jδη ό 'Όμηρος, μετα βίας θα

απομακρυνθ(»μεντης ιδέας, δτι ισως δ παρcΩν τάφος εχρησίμευεν εις ενταφιασμον

L(J)v ίερει(ϊ)ν και λοιπου υπηρετικού προσωπικού της θείΧς. 'Ότι ή Ειλείθυια είναι

θεότης μινω'ίκης καταγωγης υποστηρίζει δια μακρων ό καθ. Μ. Nilssol1, Minoan

11lycen. Religion 447 έξ. Ση μειωτέον οτι αί δοκιμαστικαι σκαφαι προς ανακάλυ

ψιν και (ίλλων τυχον τάφων, α'ίτινες εγένοντο εις τους πέριξ αγρούς, απέβησαν

αχαρποι, τεκμήριον δτι δεν πρ6κειται περι τού νεκροταφείου όλοκλήρου συνοικι

σμού, διότι τότε ηθελον ευρεθη (ος συνήθως και αλλοι τάφοι. Εις εν μόνον μέρος

ει". 31 χαι πίν. 6) ιΙ.μφιΟάλλει αν πρέπει να το ανομάση προωμην λέοντος η έσχημαωποιημένην γυναίκα.

Μόλις "ρο ολίγου έπανεδημοσιεύθη ύπο του Ώ. Levi (Annnario Τόμ. 8 - 9, 118, αριο. 105), δστις αντιλαμβ,ί

νεηΗ τουτο (f)ς τέρας μεΤfJ. ταυρείο,ς κεφαλης και γυναικείου κάτω σώματος. Δύο μικραι γραμμαι ερμηνευό~

μεναι ώς (TnrJ. συνηγορουσιν ύπερ της εκδοχης ταύτης, αλλ' ελαφρα προεξοχη όπερ το ανώτατον μέρος το\Ί

κρανίου ύπο6άλλει ΤΙ1\1 ιδέα:ν ~η1πως πρόκειται- μάλλον περί. ειδώλου γυναικος πεποιημενου επι ορθίου στη

θέντος πασσάλου. Θα ε'ίχομέν τι ανάλογο ν τότε προς τα <παλλάδια». ιϊτινα επίσης κατασκευάζοντο δίκην

τρο;ταίου δια μιας ,;χτωσΧ11μου ασπίδος χα, &λλων Οπλων. Άλλα περι τού,;ων 'ίσως &λλοτε.

1 Ει.ς ενα τάφον Τζαφερ Παπούρας ευρέθη εν πlΥραυνον μετ ανθρ(,κων, αλλ' ουχι ύπο σαρχοφάγον

(Evans, Pre}l. T01nlJS οί Knossos 49, ε1.χ. 46).
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συνήντησα κατα το ανοιγμα των τάφρων όστρακα άπο της ΥΜ μέχρι της Έλλη

νικης έποχης, πράγμα μαρτυρούν την άδιάκοπον κατοίκισιν. Έντος τού σπηλαίου

της Είλειθυίας παρετηρήθησαν όμοίως πάσης. έποχης όστρακα, άλλ' ή άνασκαφη

είναι παλαιά καΙ :ττρόχειρος, προτίθεμαι δε δια την σπουδαιότητα τού μέρους να

έρευνήσω έκ νέου το σπήλαιον, διότι άπο θρησκευτικης άπόψεως είναι λίαν ένδια

φέρον να έξακριβωθΌ ή άδιάκοπος συνέχισις της λατρείας ("Ιδε Nilsson ε. ά.) 1.

Ώς προς τα έπι μέρους εύρήματα, tQ σπουδαιότερον μεταξυ των πηλίνων

είναι το ύπο την σαρκοφάγον 1 εύρεθεν θυμιατήριον (Πίν. 1, 2) τού όποίου τα

δύο συστατικα μέρη άπεικονίζονται ένταύθα δΙΌρη

μένα (είκ. 3). Ή εϋρεσις τού άγγείου μετ' άμφοτέ

ρων .των μερων του ίη sitιι καΙ ή έντος τού δοχείου

υπαρξις άνθράκων λύουσι πλέον όριστικ&ς το ζήτημα

της χρήσεως των άσυνήθων τούτων σκευων. 'Ησαν

θυμιατήρια, 'ίσως προνομιακως χρησιμοποιούμενα προ

κειμένου περΙ προσώπων έχόντων ίερατικόν τι άξίωμα.

Καλύμματα τοιούτων θυμιατηρίων εΙχον εύρεθη τινα

είς προηγουμένας άνασκαφάς, άλλ' ή χρησις αύτων

δεν ητο νοητή, αν καΙ είχεν ήδη έκφρασθη ή ίδέα, οτι

δυνατον να ησαν καλύμματα «λύχνου 11 θυμιατηρίου» 2.

Ή τελευταία περΙ των σκευων τούτων πραγματεία, έν

τcρ ύπ' άριθ. 1 συμπληρωματικCΡ τεύχει τού BSA,

οπου άπαριθμούνταικαΙ τα γνωστα ομοια, περιγράφει

ΕΙ... 3. ταύτα ως «lamp cover and kel-noi» είκάζεται δ' οτι
Θυμιατήeιο'l' της σαeκοφάγου 1.

έντος του κυλινδρικού δοχείου θα έτίθεντο έπιπλέοντα

έλλύχνια 3. Νύν μετα την εϋρεσιν των άνθράκων, ουδεμία πλέον άμφιβολία οτι

πρόκειται περΙ θυμιατηρίων:Ότιείχον θρησκευτικην σημασίαν, δεικνύει εν παρά

δειγμα έκ Παλαικάστρου φέρον το σύμβολον των ίερων κεράτων."Αξιον σημειώ

σεως είναι οτι πάντα ταύτα τα σκεύη άνήκουσιν είς την τελευταίαν ΥΜ έποχήν,
, _ ~ , l' »

προ της·οποιας ειναι αγνωστα.

ι Κατά τήν διόρθωσιν δύναμαι ήδη νά άνακοινώσω τά πρώτα εύχάριστα άποτελέσματα της έρεύνης

μου, ητις άπέδωκε πλουσιωτάΤ1Jν συλλογήν οστράκων και άγγείων έν άξιοθαυμάστφ συνεχείq. άπο της νεολι

οικης έποχης μέχρι τών χρόνων τού Χριστού. Ούδεμία πλέον άμφι60λία, ότι το άνωτέρω σπήλαιον είναι το

όμηρικον «σπέος Είλειθυίης,.

• Ξανθουδίδης έν Δελτ. 1920 - 21, παράρτ. σελ. 162.

• BSA Suppl. Paper Ι, The Unpublished Objects from the Palaecastro Excavations, ύπο Bosanquet

και Dawkin~, 1923. Εις τά γνωστά παραδείγματα, άπαριθμούμενα έν σελ. 90 :τροσθετέον ετι: Δελτ. 1920· 21

παράρτ. 162, είκ. 12 άριστερά (Ξανθουδίδης). Forsdyke, Br. Mus. catal. 11, Prehist. Aegaean Pottery, 1925,

119, είκ. 159. Δύο ετι θυμιατήρια (το εν πληρες), μετά τέφρας και άνθράκων άνι;υρέθησαν τελευταίως έντος

τών λαξευτών ΥΜ τάφων της Κυδωνίας, παρά τήν πλατείαν Δικαστηρίων Χανίων.
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ΕΙκ.4.

Τοιχογραφίαεπι τάφου τής 12ης

αΙγυπτιακής δυvαστείας.

.ΤΟ κόσμημα τών ρόμβων, ύπο τού όποίου καλύπτεται το ήμέτερον θυμιατή

ριον, δεν είναι άγνωστον εις την ύστερωτέραν μινω'ίκην και μυκηνα'ίκην έποχήν.

Άπαντg λ. χ. έπι διώτου σκυφοειδούς αγγείου 1, και έπι πολλων άλλων αγγείων

της ύστερωτέρας μυκηνα'ίκης έποχης ό ρόμβος είναι κοινότατος, πεπληρωμένος

άλλων τοιούτων μικροτέρων, και δη απαντg και έπι ένος όμοίου θυμιατηρίου έκ

Παλαικάστρου 2. ΤΟ κόσμημα ύπο την συνεχη μορφήν, την όποίαν ελαβεν έπι τού

ήμετέρου θυμιατηρίου, εχει ασφαλώς ύποστη την έπίδρασιν της συγχρόνου ύφαν

τουργίας. Δεδομένου δ' οτι τα ύφαντικα μοτίβα εχουσι πολλάκις απίστευτον χρο

νικην διάρκειαν, έξηγείται το πώς το κόσμημα τού θυμιατηρίου ανευρίσκεται

αυτούσιον έπι αγγείου τού 7 0υ αιώνος έκ Πραισού 3. Ή χρονικη διάρκεια τού

ρο μβοειδούς τούτου τύπου είναι ακριβώς διδακτικωτάτη, διότι διατηρείται μέχρι

και σήμερον εις τα προ'ίόντα της λα'ίκης ύφαντικης

έν Έλλάδι, έν ~ αφ' έτέρου δύναται να παρακολου

θηθη προς τα οπίσω μέχρι προ τεσσάρων που χιλιε

τηρίδων, αφ' ου απαντg έπι τοιχογραφιών της 12ης

αιγυπτιακης δυναστείας (εΙκ. 4) κατα πρώτον. Πέντε

που αιώνας βραδύτερον απαντg κατόπιν το αυτο έπι

τού φορέματος μιας τών έκ κονιάματος καθημένων

γυναικών της Ψείρας 4. Αυτούσιον ό)ς πρόκειται έπι

τού ήμετέρου θυμιατηρίου, ανευρίσκεται έπΙ αδημο

σιεύτου τεμαχίου τοιχογραφίας έκ Κνωσού (χειρίδος

γυναικείου φορέματος ;), το όποίον ανήκει καΙ τούτο

εις την ύστερωτέραν φάσιν της ΥΜ περιόδου, διότι

εις το περιθώριον άνω φέρει εν κόσμημα, αποτελούμενον έκ συμπλεγμάτων καμ

πύλων γραμμών, διασταυρουμένων κατα γωνίαν 900. Τούτο είναι ηδη γνωστον ου

μόνον έκ πολλών ύστερωτέρων κρητομυκηνα'ίκών αγγείων, αλλα καΙ έκ της γρα

πτης στήλης τών Μυκηνών 5. Ένταύθα λοιπον ανευρίσκομεν μίαν έπι πλέον από

δειξιν περι της έπιδράσεως της μνημειώδους ζωγραφικης έπι την αγγειογραφίαν 6.

ι Forsdyke. Br. Μ us. Cat. ε. α. 175, εΙκ. 238.

• BSA SuppI. Ι 89, εΙκ. 72α.

• BSA 8, πίν. 9d.
• Ή αΙγυπτιακη τοιχογραφία προέρχεται εκ τάφου του Beni - Hassan εικονίζοντος σημιτικον καραβά

νιον; Ne\vberry, Beni- Hassan Ι. 28,30-31. Lepsius, Denkmaler ΙΙ, 133. Η. Gι-essmann, Altor. Bilder zum

Alten Testament', εΙκ. 51, όιτόθεν το ημέτερον ιχνογράφημα της εΙκ. 4. ΤΟ κόσμημα ανευρίσκεται πρακτι

κώς το αύτο και επι του αναγλύφου της Ψείρας, οΏ ίδε την αναπαράστασιν εν ..\.rch. An7.. 1923 - 4, 268 εξ.

(Ron.en waldt).

• Άρχ. Έφημ. 1896 πίν. 1.
6 Το ανωτέρω τεμάχιον τοιχογραφίας εκ Κνωσου, συνιστάμενον εξ 11 τεμαχίων κεκολλημενων επι

πλα>ιος γύψου, δεν φέρει αριθμον καταλόγου, αλλα μόνον τας λέξεις .Spiral dado. καί «Loom Weight. δια
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β

ΕΙΚ.5.

'Ανάπτυξις τών διακοσμητικών {}εμάτων

του κρατηρlσκοv πlν. 1, 3.

Ούδεμία άμφιοολία οτι και τού κρατηρίσκου ή διακόσμησις (Πίν. 1, 3 και

έν άναπτύξει ένταύθα είκ. 5) έλήφθη έκ της συγχρόνου ύφαντικης βιομηχανίας.

Τούτο ίδίως είναι προφανες προκειμένου περι τού σχεδίου α, τού όποίου εν

παράλληλον ύπο την συνεχη ύφαντικην μορφην ύπάρχει άκόμη έπι λουτηροει

δούς σαρκοφάγου έκ Μιλάτου 1 ώς μεμονωμένον δε κόσμημα έπι πολλων άγγείων,

λ. χ. έπΙ. τού έκ Παλαικάστρου κρατηρος

BSA 9, 319, είκ. 19.

ΤΟ κόσμημα τού περιδεραίου, το όποίον

άπαντ~ έπι τού μικρού άγγείου (Πίν. 1,4) ,
της σαρκοφάγου 1, άνευρίσκεται έπίσης

έσωτερικως έπΙ. της άνωτέρω μνημονευθεί

σης σαρκοφάγου έκ Μιλάτου. ΤΟ μοτίοον

τούτο, ληφθεν έκ της άνθρωπίνης διακο

σμήσεως, εΙναι κοινον είς την μινω'ίκην και

την μυκηνα'ίκην έποχήν, όπόθεν διηλθεν είς

την πρωτογεωμετρικήν, ένφ έξ άλλου χρη

σιμεύει ήδη ώς διάκοσμος έπι των τρω'ί

κων άγγείων, Περι αύτού έπραγματεύθησαν

ήδη έκτενως ό Poulsen και ό Schweitzer,

ωστε να περιττεύτJ ένταύθα πάς περαιτέρω

λόγος 2.Έκ των ύπολοίπων πηλίνων άγγείων

άξιοσημείωτος εΙναι ή μικρα κομψη φιάλη

(Πίν. 2, 18) έκ μέλανος πηλού, ένθυμίζουσα ζωηρότατα δια τω.ν περΙ τον πυθμένα

έμπιέστων κύκλων καΙ της άσυνήθους τομης των χειλέων (είκ, 6), τας μεταγενεστέ

ρας μεταλλίνας φιάλας. Ό μέλας οiiτος πηλος φαίνεται ώς γνήσιον bncchero καΙ

εΙναι σκοτεινότερος έντος η έκτος της φιάλης, Έν πάστJ περιπτώσει είναι άρκούν

τως συνήθης είς ύστερομινω'ίκα άγγεία 3, 'άποτελων προφανως συνέχειαν παλαιάς

παραδόσεως της πρωτομινω'ίκης έποχης (άγγεία σπηλαίου Πύργου κυρίως, άλλα

καΙ άλλων μερων),

μσλυ6δίδος. l1αθσν εκ τού μεγάλου σεισμοϋ τού 1926 συνεκολλήθη εκ νέου, ή δε συμπλήρωσίς του είς χει

ρίδα. φορέματος άνήκει είς τον άρχιτεχνίτην τοϋ μουσείου κ' Έμμ. Σαλοϋστρον.

ι Orsi, Urne cretesi πίν. 2 καί Perrot - Chipiez 6, 456, είκ. 171.
2 F, Poulsen, Dipylongraber u. Dipylon - Vasen 72. Β. Schweitzer, Untersuchungen zur Chronol.

d. alt. Geom - Stile (Dissertation) 23, 49214 κλπ. Παραδείγματα άγγείων άφθονα Furtwangler - Loeschcke,
Myk- Vasen.

• νΗδη εκ τής ΥΜ 1 εποχής ύπάρχει εν μόνωτον ευρύστομον άγγείον εκ τοιούτου πηλοϋ, εύρεθεν εν

Τυλίσιρ, άριθ. καταλ. 6602. 'Εκ των τάφων Κνωσοϋ ύπάρχει εΤς μικρσς ψευδόστομος άμφορεύς (άριθ. 4470),
εν άλλο μικρσν άγγείον εκ Παλαικάστρου (άριθ. 4680) καί εν εκ των νεωστί ερευνηθέντων ύπσ Forsdyke
τάφων τού Μαύρου Σπήλιου (άριθ. 8334).
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ΕΙκ. 6. Ή φιάλη πίν. 3, 18.

~--O'085--~

τα μικρα άρτοειδη άγγεία (11ίν. 1, 6) έκ τού έσωτερικού της σαρκοφάγου 3
εχουσιν παράλληλα έκ' 11αλαικάστρου, άριθ. καταλ. 4682 - 83 ατινα σύγκειντο.ι έκ

τού αυτού καστανοφαίου πηλού καΙ το ήμέτερον μείζον άγγείον.

τα πήλινα πύραυνα, η μαλλον θυμιατήρια καΙ ταύτα, είναι κοινά Ι, μετάλλινα

δε παραδείγματα είναι γνωστα έκ τού τάφου τού Βαφειού 2. Άξιοσημείωτον ίδιορ

ρυθμίαν παρουσιάζει το πύραυνον 11ίν. 2, 16 κάτω (ίδε περιγραψην άνωτέρω ύπ'

άριθ. 16), ητις έξηγείται ίσως έκ τούτου, δτι έντος τού καλυοοειδούς κατασκευά

σματος έτίθετο χωριστα Ο λιοανωτός, 'ίνα μη ριπτό

μενος έπΙ τών καιόντων άνθράκων καταναλίσκηται

ταχέως. 11ύραυνα φέροντα ομοίαν κατασκευην

ύπάρχουσιν ετι τινα έν τψ μουσείφ, είναι δε βε

οαίως ουχι τυχαίον, δτι μόνον ταύτα φέρουσι καΙ

πόδας. Ούτοι έπέτρεπον να κυκλοφοΡϋ το άναγ

καίον ρεύμα άέρος δια τών οπών, ένφ τα άπλα

πύραυνα δεν εχουσι τοιαύτην άνάγκην. "Εν δμοιον,

άλλα λίαν κολοοον πύραυνον εύρέθη είς το νεκρο

ταφείον Μαύρου Σπήλιου 3. 'Όμοιον περίπου είναι

καΙ εν παράδειγμα έκ τού σπηλαίου τού Ψυχρού

(άριθ. καταλ. 2156). τα ύπόλοιπα φέρουσι μεν την

ομφαλοειδη έξόγκωσιν, άλλΟ άνευ τού θυροειδούς

άνοίγματος, εχουσι δε κανονικώς οπας είς τον

πυθμένα.

Το άλαοάστρινον πώμα (Πίν. 1, 10) άνήκει

προφανώι:; είς εν έκ τών κοινοτάτων δια την τελευταίαν ΥΜ έποχην άρτοειδών

άγγείων. Τοιαύτα ύπάρχουσιν άρκετα έκ τού ύστερωτέρου άνακτόρου. της Κνω

σού, εν δε πώμα έξ άλαοάστρου έπίσης, είναι σχεδον το αυτο προς το ήμέτερον

κατα τον διάκοσμον. Το δτι ή λαοη τών πωμάτων τούτων έμορφώθη είς οκτώ

σχημον άσπίδα, ίσως είναι άπλώς διακοσμητικόν, ίσως δμως κέκτηται καΙ θρη

σκευτικήν τινα ση μασίαν 4.

Το σπουδαιότατον ίσως τών εύρημάτων είναι το ύάλινον άγγείον (Πίν. 3),

δπερ είναι καΙ το μοναδικον παράδειγμα το οποίον έκ της κρητομυκηνα'ίκης περιο

χης μας περιεσώθη είς πρακτικώς άθικτον κατάστασιν. Ή πρώτη έντύπωσις, φυ-

ι Πρβλ. τελευταίως περί αύτών Forsdyke, BSA 28, 1926 - 7, 292 έξ.

2 Άρχ. Έφημ. 1889, πίν. 8.

• Forsdyke έν BSA 28, 1926 - 7, πίν. 22, σελ. 254 (τάφος ΠΙ, 26) .
• Παρα Μ. Nilsson, Minoan - myc. Religion 351, σημ. 1Β εΙναι συνειλεγμένα σχεδον όλα τα παρα

δείγματα διακοσμητικών (ι.σπιδίων.

Α.ΡΧΑΙΟΛΟl'lκυΝ ΔΕΛΤlOΝ 1927 - 28 11
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σικφ τψ λόγ<:ρ, ύπηρξεν δτι το αγγείον είναι αιγυπτιακης προελεύσεως. Είναι ηδη

προ πολλού γνωστόν, δτι ή κατασκευη ύαλίνων αγγείων είναι εφεύρεσις αιγυ

πτιακή, ης τα παλαιότατα προ'ίόντα προέρχονται εκ της 18ης δυναστείας 1, όπότε
αναφαίνεται και ή τυπικη κυματοειδης διακόσμησις τού ήμετέρου αγγείου, ητις

παραμένει είτα αναλλοίωτος μέχρι τών χρόνων τού Χριστού και κατόπιν. ΤΟ

ενταύθα παρατιθέμενον παράδειγμα ιχθύος (εΙκ. 7), εκ τών ύαλουργείων της ΕΙ

Amarna, θα χρησιμεύση ίσως και προς εξήγησιν τού κοσμηματικού εκείνου τύπου.

Προφανώς ελαοεν αρχην εκ της μιμήσεως τών λεπίων ιχθύων, ων τινες παρου

σιάζουσι λαμπρα χρώματα. 'Ότι δμως το ήμέτερον αγγείον δεν δύναται να Έίναι

αιγυπτιακόν, με επεισαν ου μόνον το εν Αιγύπτ<:ρ αγνωστον σχημα του, αλλα και

ή εξέτασις τεμαχίων γνησίαςαιγυπτια

κης ύάλου εν τφ μουσεί<:ρ τού Βερο

λίνου, Ή ϋαλος αϋτη είναι εντελώς

διαφόρου ποιότητος, ώραίου κυανού

χρώματος και στερεά, διότι ή ύελο

ποίησις της μάζης εχει προχωρήσει

πολύ. Τουναντίον ή ϋαλος τού ήμετέ

ρου αγγείου είναι χρώματοςφαιούκαι

ΕΙκ. 7. 'Υάλινος ιχ{}υς εξ E/-Amarna. λίαν ευθρυπτος, ενεκα της ατελούς

ύαλοποιήσεως2.

Ή διαφορα αϋτη εις την ποιότητα της κρητομυκηνα'ίκηςαπο της αιγυπτιακης

ύάλου με ηγαγεν εις την εξέtασιν δλων τών προσιτών μοι δειγμάτων, ατινα εύρέ

θησαν εν ΤΤΙ πρώτη περιοχΤΙ· ΤΟ αποτέλεσμα είναι δτι ή κρητομυκηνα'ίκη ϋαλος

εύρέθη πάντοτε της αυτης ποιότητος, λίαν ευθρυπτος, μετα τών χρωμάτων αμαυ

ρών και δ't!σκαθορίστων, ανευ ύαλικης λάμψεως, Το σχετικώς καλύτερον καιμαλ-

1 Ψηφοι και εξαρτιΊματα έξ ύαλομάζης εΤναι γνωστα εις την 4ην χιλιετηρίδα, εν δε ραβδίον εξ ύάλου,

σπερ θεωρείται ώς το παλαιότατον γνωστον δείγμα της ϋλης ταύτης, ανάγεται εις την 12ην δυναστείαν.

(Φέρει το ονομα AmeneIulIet τού Ι", αλλα δεν εύρέθη δυστυχως εις συστηματικην ανασκαφήν, αποκτηθεν

ύπο των βερολιναίων μουσείων δια τού εμπορίου. WΙδε Amt!. BericlIte, Berlin, 29 Jallrgang, 1908, 134).

• Ή ϋαλος εΤναι μείγμα πυριτικων άλάτων και ένος αλκαλίου (καλίου 11 νατρίου). Εις ύψηλην θερμο

κρασίαν μεταβάλλεται εις παχύρρευστον μάζαν, ητις ψυχομένη αποτελεί την ϋαλον. Δύο εν τούτοις πιθανύ

τητες δεν πρέπει να αποκλεισθωσιν, εφ' ων δύνανται να αποφανθωσι μόνον ειδικι;)τεροι λόγιοι. πρωτον στι

το ευθρυπτον των ύαλίνων κρητομυκηνα'ίκων αγγείων 'ίσως οφείλεται εις την αλλαγην τού κλίματος και την

ύγρασία\' τού έλληνικού εδάφους. Δεύτερον στι 'ίσως και Τι αλλαγη τού χρώματος οφείλεται εις τον αυτον

λόγον. 'Ως γνωστόν, αί παλαιαι υαλοι εΤναι πάντοτε χρωματισταί, τού χρώματος οφειλομένου εις τα εμπεριε

χόμενα οξείδια τού σιδήρου (μόνον μετα την εφεύρεσιν της φυσητης ύάλου, κατα τους χρόνους τού Αυγού

στου περίπου, κατωρθώθη να παράγηται ϋαλος σπως δήποτε αχρους, δι' αναμείξεως ύλων, α'ίτινες εξουδετε

ρούσι τα Cίλατα τού σιδήρου. WΙδε R. Scllmidt, das Glas, 1912, σελ. 10). 'Ίσως λοιπον τα οξείδια ταύτα εν τύ

ύγρασίq. επιφέρουσι ι-ην αλλαγην τού χρώματος της ύάλου βαθμιαίως. Έν τούτοις τα μεταγενέστερα -φοινι

κικά. ύάλινα διατηρούνται αριστα ύπο το έλληνικον χωμα.
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ΕΙκ. 8. <Υάλινον άΥΥείον εκ της νεκροπό

λεως Φαιστοϋ.

λον ύελίζον αγγείον είναι το ήμέτερον. τα ύπόλοιπα παραδείγματα δεν είναι

αλλως καΙ πολλά. Έν τη μυκηνα'ίκη αίθούσll τού Έθνικού μουσείου εύρίσκονται

μερικα ασήμαντα τεμάχια έκ Μυκηνών καΙ αλλων μερών, έξ d)v προέχει ευμέγεθες

τεμάχιον έκ τού λαιμού ευρυστόμου αγγείου καΙ σχετικώς μεγάλου 1. Έκ Κρήτης

είναι γνωστα ακόμη μόνον τα κατα το μάλλον 11 ηττον κολοβα λείψανα τριών

αγγείων, προερχόμενα έκ τού ύστερομινω'ί

κού νεκροταφείου της Φαιστού καΙ μνη μο

νευόμενα δια βραχέων ύπο Savignoni 2. ΤΟ

αρτιώτερον είναι αμφορίσκος έντελώς έξί

τηλος καΙ εύθρυπτος. "Εν αλλο τεμάχιον

περιγράφεται ώς «fondo di ιιη vaso con

cavo (coppa ?)>>. Ή πληρεστέρα δμως με

λέτη τών τεμαχίων εδειξεν δτι έπρόκειτο

περΙ αγγείου, εχοντος το γνώριμον σχημα

τού φλασκίου, ή δε έκληφθείσα ύπο τού

Savignoni ώς κοιλία φιαλοειδούς αγγείου

φέρει καταφανώς είς εν μέρος εναρξιν λαι

μού, προς την όποίαν ευτυχώς συνήπτετο

εν έκ τών πολλών τεμαχίων τών φυλασσο

μένων έντος κοινού κυτίου. Ή ανασυγκρό

τησις την όποίαν εκαμα καΙ δημοσιεύω

ένταύθα (είκ. 8 καΙ 9) είναι τελείως ασφα

λής. ΤΟ ύψος τού αγγείου ανέρχεται είς

0,16, ή δε διάμετρος της κοιλίας είνα.ι

0,10. Το χρώμα της ύάλου ητο άπλούν κα

στανόμελαν, αλλ' δπου απετρίβη παρουσιά

ζει ύποκάτωθεν λευκγιν λείαν έπιφάνειαν.Ώς διάκοσμον εφερεν έπΙ έκάστης έπιφα

νείας της φακοειδούς κοιλίας ανα όκτο.) ακτίνας, αϊτινες ησαν αυλακώσεις πεπλη

ρωμέναι λευκης ύλης, έξεχούσης αρκούντως καΙ ύπερ την έπιφάνειαν τού αγγείου

1 Μυκηνών προθ. 58, άριθ. καταλ. 4530. ΤΟ άγγείον τούτο θα εΙχε διάμετρον ανω τών 15 - 20 έκατο

στών, τούτο δ' εΙναι λίαν άξιοπαρατήρητον,διότι προ της εφευρέσεωςτης φυσητής ύάλου ή κατασκευη τοσου

τον μεγάλων άγγείων ητο άδύνατος. <Η διαμόρφωσις τών άγγείων εγίνετο δια της ελευθέρας χειρός, τιθεμέ

νων άλλεπαλλήλως πολλών νημάτων της ρευστης μάζης επι πυρηνος εκ δια6ρόχου αμμου λαμ6ανούσης εκ

τών προτέρων το σχημα τού άγγείου. Δια της μεθόδου όμως ταύτης μόνον πολυ μικρα άγγεία ητο δυνατον

να κατασκευασθώσιν,μιμούμενα ίδίως τα λίθινα άλιi6ραστα προ παντός. ~Iδε Schimdt ε. ά. 10. Ή ύπαρξις'

λοιπον τοσούτον μεγάλου ύαλίνου άγγείου, ώς το τών Μυκηνών, καθιστq. πιθανην την εκδοχην ευμεγέθων

άγγείων επι τοιχογραφιών ώς ύαλίνων (Τδ. κατωτ. είκ. ΙΙα - β).

• Μοη. Ant. 14, 1904, 556 - 7. ΤΟ πληρέστερον άπεικονίζεται είκ. 44 άνω άριστερά.
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διατηρηθείσης δ' ένιαχοϋ. Αί γραμμαι εκείναι δεν ηχθησαν ώς ακτίνες, άλλ' ώς

διάμετροι, και δη εχάράχθησαν πρώτον δύο, μία καθέτως και μία όριζοντίως, είτα

δε αί δύο ύπόλοιποι, εις τρόπον ωστε ή επιφάνεια να διαιρεθϊι εις όκτω ισους

τομείς. Μία όμοία αυλακωτη γραμμη διέθεε και το σημείον ενώσεως τών δύο

φακοειδών επιφανειών της κοιλίας τοϋ άγγείου (εΙκ. 9).

Κατα βάσιν δμοισν είναι καΙ το αγγείον τοϋ Καρτεροϋ, διότι ή κοιλία του

είναι σφαιρικΥI πεπιεσμένη, ή διαφορα δ' εγκειται εις τον επικαθΙ1μενον ύψηλον

ΕΙκ. 9. Τό ανωτέρω εΙκ. 8 iιάλινoν αΥΥεΙον.

λαιμόν. Ή εκ τού φλασκίου καταγωγη ερμηνεύει καΙ τας δύο μικρός λαβας επι

τών ώμων τοϋ αγγείου.

Νϋν προκύπτει το ζήτημα της καταγωγης τών αγγείων τούτων. Άποκλεισ

μένης της αιγυπτιακης προελεύσεως ύπολείπεται να παραδεχθώμεν εντοπίαν παρα

γωγην τι εισαγωγην εξ αλλου τινος τόπου. ΤΟ πρώτον δεν δύναται να ύποστηρι

χθΤΊ, τουλάχιστον επι τη βάσει τών σημερινών ήμών γνώσεων. "Αν και ή εύθρυ

πτος ποιότης τών σκευών τούτων είναι όμολογουμένως ή αύΤ11 προς την ποιότητα

τών εξ ύαλομάζης ψήφων καΙ λοιπών μικρών εξαρτημάτων, τα όποία εποισϋντο

επι τόπου εις τα μεγάλα κρητομυκηνα"ίκα κέντρα (εύρέθησαν και σχετικαΊ. μηΊραι),

εν τούτοις ύαλουργεία κρητομυκηνα·ίκα είναι αγνωστα μέχρι τούδε. 'Άν ~πηρχoν

τοιαύτα, ηθελον ασφαλώς εύρεθη τα ίχνη των εις τα μεγάλα κέντρα, ώς ή Κνω

σος και αί Μυκηναι, εκτος δε τούτου θα κατείχομεν σήμερον πολυ περισσότερα

ύάλινα αγγεία εκ τών διαφόρων ανασκαφών. Πλην τούτου, εν τοιαύτη περιπτώ-
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σει θα παρουσιάζετο καΙ επι των ύαλίνων αγγείων το γνώριμον χαρακτηρ-ιστικον

του κρητομυκηνα"ίκου πνεύματος, δηλ. ή έφαρμογη εντοπίων κοσμηματικων τύπων.

Δουλικη μίμησις των αιγυπτιακων μοτίβων εΙναί τι ξένον προς τον κρητομυκηνα"ί

κον πολιτισμόν, καΙ θα ητο παράδοξον μόνον εις τα ύάλινα αγγεία να εφαρμόζη

ται κατα γράμμα ή αιγυπτιακη διακόσμησις της 18ης δυναστείας, ητις επισημο

ποιηθείσα τρόπον τινα καΙ κατόπιν διετηρήθη μίαν καΙ ήμίσειαν χιλιετηρίδα.

Δια πάντα ταυτα πιθανώτερον φαίνεται, ότι τα ύάλινα αγγεία εποιουντο ε'ίς

τινα τόπον, όπου ή αιγυπτιακη επίδρασις εκυριάρχει και μηχανικως διηωνίζετο,

εκείθεν δ' έξήγοντο εις αλλας χά)ρας. Γνωστον είναι, δτι

βραδύτερον τα ~ ύάλινα αγγεία κατέκλυσαν τον κόσμον

δια του φοινικικου εμπορίου, δι' δ καΙ είναι γνωστα

ύπο το όνομα «Φοινικικά». Ή φοινικικη τέχνη του 9 0υ

μέχρι του Ίου αιωνος π. Χ. παρέχει ακριβως το κλασσι

κον ουτως ειπείν παράδειγμα δουλικης μιμήσεως παν

τοδαπων ξένων μοτίβων J. Μήπως ενταυθά που πρέπει

να αναζητήσωμενκαΙ την πατρίδα των ύαλίνων αγγείων;

Είναι αληθες δτι το ανωτέρω σχημα του φλασκίου

(Pilgrinl's flask) απαντq. εν Κρήτη απο της ΜΜ μέχρι

της πρωτογεωμετρικης εποχης ούχι σπανίως 2 κυρίως

όμως ειναι σχημα ασιατικον και δη καΙ συριακον 3 όπό

θεν εξηπλώθη καΙ εις την Αίγυπτον και εις την κρητομυ-

κηνα"ίκην περιοχήν. Το σχημα του εκ Καρτερου αγγείου' .ΕΙκ. 10.
Φακοειδες αγγείον εκ Τροίας.

μετα των δύο μικρων και της μιας μεγάλης λαβης (ε~

είδει ύδρίας) δεν <inavtg. εις την Αίγυπτον, συτε καΙ κρητικον είναι. εχει δμως εν

όπωσουν πιστον παράλληλον εκ ΧισσαρλΙκ (Τροίας) του π-ν στρώματος (εΙκ. 10)4

Κατα ταυτα δεν πρέπει να θεωρηθϋ απίθανος ή ασιατική, πιθανώτατα δε

συριακη προέλευσις των ύαλίνων κρητομυκηναϊκων αγγείων. Μία συστηματικη

εξέτασις πάντων των ύκαρχόντων δειγμάτων θα ητο πολυ χρήσιμος, εν τφ μεταξυ

δε καΙ νεώτεραι ανακαλύψεις εν Συρίι,χ ίσως προαγάγωσι το ζ11τημα. Ή πυκνότης

ι ~ΙδεF. Poulsen, Orient u. frίίllgr. Stil passi11J.

:< Ίδε εσχάΓως περι τούτου Evans. Pal. ΙΙ 178 έξ. (κυρίως παλαιότερα παραδείγματα). Έκ τής πρω

τογεωμετρικης εποχής Ε. Hal1, Vro!{astro σελ. 126 και ΙUO. Έν τούτοις το παρα Evans ε. α. εΙκ. 91 αίγυ·

πτιακον φλασκίον εκ κασσιτέρου είναι πολυ προτιμότερον να αναχθϊl εις την κοινην ασιαΤΙΚ11ν πηγην η εις

την κρητικην ~πίδρασιν. Τούτο μάλιστα ύποστηρίζει και ή εις δξυ καταλήγουσα περιφέρεια τής κοιλίας,

ανευρισκομένη και εν Μικρq. 'Ασίq., λ. χ. εν Τροίq., Η. Scllnlidt, Scbliemann's Salnm1. αριθ. 630-32.

:i Η. Frallkfort, Studies ίη early pottery of tlιe near East ΙΙ, 59 σημ. e, 1552 και πίν. 7, 3, ετι δε

μέρος Ι, 107 έξ.

• Η. Schmidt. Scll!iemann's Samm1. 2105, <Linsenformige Gefiίsse•.
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και εντασις της έπικοινωνίας μεταξυ Συρίας και κρητομυκηνα'ίκης περιοχης απο

βαίνει όσημέραι φανερωτέρα καΙ διδακτικωτέρα. Άρκουμαι να αναφέρω τας τε

λευταίας ανακαλύψεις του κόμητος Du Mesnil du Buisson έν Quatna της Συρίας,

δπου ανέσκαψεν ίερον μετα πολλών καΙ μεγάλων μυκηνα'ίκών αγγείων 1. Έπίσης

προ τριών μηνών περίπου δ Γάλλος αρχαιολόγος κ. Schiifer έκ Στρασσβούργου

ανεκάλυψεν έν Minet el Beida της Συρίας (20 χιλιομ, προς Β, της Λαοδικείας)

έντος θολωτου τάφου έλεφάντινον γλυπτόν, ου φωτογραφίαν είχε την καλωσύνην

να μου δείξτι 2, καΙ το όποίον είναι έκ του αυτου έργαστηρίου καΙ το έκ Μυκηνών

Άρχ. Έφημ. 1888 πίν. 8, 1 - 2, παριστώσι δ' αμφότερα την αυτην· γυναικείαν

μορφήν, ητις, ώς νυν έκ του πληρέστερον σφζομένου συριακου αντιτύπου αποδει

κνύεται, είναι ή κρητομυκηνα'ίκη θεότης ή καλουμένη Πότνια Θηρών, διότι φέρει

έκατέρωθεν αυτης δύο βωμίσκους καΙ δύο ζφα (αίγας) 3, <Όπως δήποτε δμως, πρέ

πει να όμολογηθη δτι προς το παρον στερούμεθα ύαλίνων αγγείων έκ Συρίας 4.

ΟίαδήποτεκαΙ αν είναι ή προέλευσις τών ύαλίνων κρητομυκηνα"ίκώναγγείων,

ένδιαφέρον είναι δτι ή έξωτερική των έμφάνισις εδωκεν αφορμας μιμήσεως εις

την διακοσμητικην αϊγειογραφίαν. Ώς ολίγον παλαιότερον, κατα την ΜΜ έπο

χήν, οί αγγειογράφοι έμιμοϋντο τα λίθινα αγγεία, οϋτω και νυν παρατηρείται

μίμησις τών ύαλίνων. Νυν δυνάμεθα να έννοήσωμεν καλύτερον την διακόσμησιν

1 Syrla 9, 1928, πίν. 187 αριθ. 109 - 111. Πρβλ. καί σελ. 19 αριθ. 15.

2 Κατα τtιν διόρθωσιν των δοκιμίων δύναμαι να παραπέμψω ήδη είς μίαν απεικόνισιν τού εργου τού

του εν τφ περιοδικφ IIlustratlon, 12 Όκτ. 1929.
3 Ποιά τις παρανόησις των κρητομυκηνα'ίκων μοτίβων είναι εκδηλος επι τού συριακού γλυπτού. 'Ιδίως

οί βωμίσκοι ευρίσκονται εις θέσιν ολω; αφύσικον καί ανόργανον προς το δλον. Έπιτραπήτω μοι εΗ ή ακό

λουθος παρέκβασις, δΗ το ανωτέρω εκ Μυκηνων ελεφάντινον υπεστήριξα δη δεν είναι γνησίως μυκηνα'ίκον

ήδη κατα το 1927 εν τφ φροντιστηρί<ρ τού καθηγητού κ. G. Karo εν Hal1e. την γνώμηνμου, ην εβάσισα επl

1:Ού ξενοτρόπου περιγράμματος τού προσώπου και ωύ ασυνήθους διακόσμου περί τον τράχηλον και τον καρ

πον της χειρος της μορφης εκείνης, παρεδέχθη ό κ. Karo. 'Ήδη μετα την ανακάλυψιν τού συριακού αντιτύ

που το πράγμα καθίσταται βεβαιότης. Φρονω δτι πρέπει να προσδοκωμεντην ανακάλυψιν τρίτου τι\'ος κέν

τρου ελεφαντογλυφίας,εξ ου εχουσι την προέλευσίν των τα εργα ταύτα. Ή εκδηλος ασιατικη επίδρασις επl

τούτων επιτρέπει ήδη την τοποθέτησιν τού κεντρo~ τούτου εϊς τι παράλιον μέρος της Μικράς 'Ασίας, το

όποίον θα είχεν 'ίσως αποικιακην σχέσιν προς ηΊν Μητρόπολιν. Εις εμε φαί"Ηαι δΗ ή Λυκία συγκεντροί

τας περισσοτέρας πιθανότητας.

4 Έν Συρίg. καί Παλαισιίνυ μόνον απο τού 1500 π. Χ. εμφανίζονται ψηφοι εξ ύάλου και αγγεία, εξ

ύ)ν οίιδεν διατηρείται ακέραιον. Ή· διακόσμησις είναι ή τυπικη κυματοειδης και τα αγγεία νομίζονται ώς

εισαχθέντα προφανως εξ Αιγύπτου (Real1exikon der Vorgescbichte, άρθρον Glas σελ. 340, σπου γίνεται

παραπομπη εις Macalίster, Gezer 1, 256, 2, 239 εΙκ. 292). τα υιτο των Φοινίκων πρω'ίμώτατα παΥταχού δια

δοθέντα ύάλινα αγγεία είναι αιγυπτιακης κατασκευης, τα δε περίφημα ύαλουργεία Σιδωνος καί Τύρου δεν

είναι παλαιότερα της έλληνισΗκης εποχης (R. Dussaud εν Syria 1, 1920, σελ. 230 έξ.). Έν τούτοις πρέπει

να εξακριβωθΌ, αν τα ανωτέρω παρα Macalίster τεμάχια ύαλίνων αγγείων είναι πράγματι αιγυπτιακά. Έν

πάσυ περιπτώσειτοσοίίτο παραμένει βέβαιον, στι τα κρητομυκηναϊκααγγεία παρουσιάζουσινϋαλον εντελως

διάφορον της αιγυπτιακης εις την ποιότητα. 'Απομένει ή εκλογη μεταξυ εντοπίας παραγωγης και εισαγωγης

εξ άλλου τινος τρίτου κέντρου.
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της μοναδικης εις το είδός της προχόης εκ τού Μικρού Άνακτόρου της Κνωσού 1

ούδεμία δε σχεδον αμφι60λία, οτι ώς ύάλινα πρέπει να νοηθδ)σι καΙ δύο αγγεία

κομιζόμενα ώς δώρα εις τας «πομπας» των τοιχογραφιων, εν εις τας χείρας γυ-

ΕΙκ. 11. Κρη.τομνκη.ναϊκα α.ΥΥεία μιμούμενα την διακόσμη.σιν τών ύαλΖνων: α, ΤΟΙΧΟΥραφΖα

της Πομπης α.νακτόρον Κνωσου. β, ΤΟΙΧΟΥραφΖα Υνναικος εκ Θη.βών. Υ. πρόχονς εκ τού Μικρού

Άνακτόρον Κνωσου.

ναικος εκ θη6ών 2 και ετερον εις χείρας νεανίου εκ της τοιχογραφίας της Πομ

πης τού ανακτόρου Κνωσού 3 (εΙκ. Ι1α-γ).

ΤΟ ελεφάντινον κτένιον (Πίν. 3 καΙ εΙκ. 12) εις κακην περισωθεν κατάστασιν

ενεκα της ύγρασίας, είναι αρκούντως ενδιαφέρονδια την παράστασίντου. ΤΟ κτέ-

ΕΙκ. 12. .Σνμπλήρωσις τον κτενΖον πΖν. 3, 20 ..

νιον είχε τεθη κολο60ν εις τον τάφον, διότι είναι κατ' αμφότερα τα άκρα ελλιπές.

'Ίσως εθραύσθη επι τόπου ενεκα εθίμου ούχΙ αγνώστου καΙ εις άλλας εποχας και

ι Evans. Tomb of the double Axes (Archaeologia LXV) σελ. 77, έσχάτως Palace ΙΙ 539 είκ. 343.
Bossert, A1tkreta' 178,

• Κεραμόπουλλος, Θη6α'ίκα (Δελτίον τόμο 3) 339, είκ. 193.
• Evans, Palace ΙΙ 724 είκ. 451.
• Ή παρούσα συμπλήρωσις, ώς και το έν πίνακι 3 ίχνογράφημα οφείλονται είς τον κ. Ε. Gillieron.
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πολιτισμούς, διότι εύρέθησαν εντος της σαρκοφάγου και μερικα αμορφα τεμάχια

ελεφαντόδοντος, τα όποία, ώς εκ τού πάχους των συνάγεται, πιθανώτατα άνηκον

εις το κτένιον.

Ή παράστασις επανελαμ6άνετο ή α'υτη εις άμφοτέρας τας δψεις, άλλ' επι

της μιας τοιαύτης (της ανω εντος της σαρκοφάγου), τα πάντα άπετρίβησαν πλην

ένος όφθαλμού. Πρόκειται περι δύο ζφων εν άντιθετιχψ συμπλέγματι, επαναλαμ

6ανομένων εις άμφοτέρας τας ζώνας του κτενίου, με την διαφοραν δτι εις την

ανω ζώνην εξοικονομείται εν τψ μέσ<ρ χώρος δι' ενα ρόδακα. τα ζψα εΙναι τόσον

Ε/κ. 13. Κτένιον εκ Παλαικάστρου μετα παραστάσεως κροκοδείλων.

εσχηματοποιημένα, ωστε ούδεμία ταύτισις θα ητο δυνατή, αν εκ της ίστορικης

εξετάσεως τού πράγματος δεν προέκυπτεν, δτι άναμφιβόλως πρόκειται περι κρο

κοδείλων. ΤΟ άμέσως πλησιέστερον παράλληλον είναι εν κτένιον εκ Παλαικά

στρου 1 τού όποίου πιστότερον ιχνογράφημα ύπο τού κ. Gillieron δημοσιεύεται

ενταύθα (είκ. 13). ΤΟ κτένιον τούτο είναι παλαιότερον (ΥΜ ΙΙ), δια τούτο και ή

σχηματοποίησις ελαφροτέρα. 'Εξ αύτού κερδίζομεν την βε6αιότητα, δτι και τα επι

τού κτενίου τού Καρτερού ζψα είχον μακρας ούράς, αιτινεςείς το εκ Παλαικά

στρου κτένιον καταλαμ6άνουσι την θέσιν τού ρόδακος επι τού ήμετέρου κτενίου.

Ή περιέλιξις τών ούρών κατα τον τρόπον τούτον είναι παλαια μινω"ίκη κληρονο

μία 2, δτι δε περι κροκοδείλων πρόκειται (και ούχι περι σαυρών) διδάσκουσιν αί

δρθιαι φολίδες, άραται επ' άμφοτέρων τών κτενίων.

τα δύο ταύτα κτένια είναι προφανώς τα πρώτα παραδείγματα μετα παρα-

Ώς προς τήν συμπλήρωσιν, παρατηρητέον στι αί ούραι επρεπε να γίνωσι παχύτεραι, ωστε αί σπεϊραί των να

καταλαμ6άνωσινύλόκληρον τον διαθέσιμον χωρον.

ι The Unpublished Objects from Palaecastro, BSA Suppl. ι, 126, εΙκ. 108.

2 ·Ιδε λ. χ. επι σφραγίδων το θέμα τουτο Eval1s, Scripta Minoa 150, p7c.
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κeοκοδείΛ ων.έπι

1 Τινες ελεφάντιναι ΠΜ σφραγίδες εΊναι

γεγλυμμέναι εν είδει δύο έρπετων επαλλήλως

έρπόντων ατινα εταυτίσθησαν προς κροκοδεί

λους ύπό τινων (F. Matz, die Fruhkret. Siege!

31, πίν. 6, 18), αλλα τα ζcρoλoyικα γνωρίσματα

των ζCΡων εκείνων εΊναι σαύρας, ούχΙ κροκοδεί.

λου. Ύπάρχει Ετι εν αδημοσίευτον σφράγισμα

εκ Κνωσου (αριθ. καταλ. 331, ίσως καΙ ό 332

παριστι!- τα αυτα ζi!>α), τό όποίον φέρει παρά

δοξον ζi!>ον μετα μακρου ραμφοειδους ρύγχους

καΙ της κεφαλης καθ' δμοιον τρόπον έστραμμέ

νης ,προς τα οπίσω, ώς εΙς τα δύο κτένια. Δεν

πρόκειταιδμως περΙ κροκοδείλου, διότι τό ζψον

εκείνο φέρει μακρούς πόδας καΙ '{χνη ούρας άλ

λου ζCΡoυ, ουχΙέρπετου. Τέλος ό Levi πρό ολί-

γου εδημοσίευσεν εν συγγενές παράδοξοντέρας, εφ' ου 'ίππεύει γυναικεία μορφη εΙς εν σφράγισμα εξ Άγίιις

Τριάδος, Annuario 8 - 9, 137, εΙκ. 148.

• ΠερΙ αντιθετικου συμπλέγματος εν τϋ κρητομυκηνα'ίκϋ εποχη ίδε τελευταίον Μ. Ni!sson, Minoan
myc. Re!igion, 214.

• Ή εικων ελήφθη εκ G. Maspero, Hist. ancienne des peup!es de l' Orient c1assique, Ι, 215. Δυστυχως

δια των μέσων της βιβλιοθήκης του μουσείου Ήρακλείου δέν δύναμαι να εξακριβώσω πότε το μότι60ν τουτο

εμφανίζεται κατα πρωτον εν τη αΙγυπτιακΌ τέχνυ. ·Οσαι παραστάσεις μου εΊναι προσιται φαίνονται μεταγε

νέστεραι του κτενίου Καρτερου.

• Σπάτα, BCH 1878, πίν. 17, 1. Μυκη\'αι, αριθ. καταλ. Έθν. Μουσείου 2644. ·Ομοια εύρηκεν ό Μπέρ

τος κατα τας τελευταίας ανασκαφας της Μιδέας (άδημοσίευτα ετι). Τέλος εν δμοιον εΊχεν εξαχθη δια τού

εμπορίου εΙς Τροίαν: Η. Schimdt ε. α. 7875, πρβλ. D. Fimmen Kret - mykenische Ku1tur 120, εΙκ. 112.

APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1927 -28 12

στάσεων κροκοδείλου Ι, όμοϋ λοιπον μετα τοϋ ζφου αγόμεθα να άναζητήσωμεν

και τον τύπον έν Αίγύπτφ. Πράγματι δέ, την θέσιν των ζφων έν αντιθετικφ συμ

πλέγματι, αλλα μετα της κεφαλης απεστραμμένης, ώς βλέπομεν ταύτην έπι τού

κτενίου Καρτεροϋ 2 συναντωμεν έπα

κριοως την αύτην είς τας αναριθ

μήτους παραστάσεις τοϋ "Ωρου ώς

νεανίου, βαίνοντος έπΙ δύο κροκο

δείλων (είκ. 14) 3. Ή τοποθέτησις

Όμως του ρόδακος έν τφ μέσφ είναι

κλασσικόν, ουτως είπείν, κρητομυ

κηνα"ίκον γνώρισμα καΙ απαντq. έπΙ

πολλων παραδειγμάτων 4.

τα ύπόλοιπα εύρήματα τοϋ τά

φου Καρτεροϋ ούδεν έξαιρετικον

παρουσιάζουσιν. Ώς σύνολον λαμ

οανόμενα είναι αμέσως αντιληπτόν,

Ότι ανήκουσινείς την ύστάτην φάσιν
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τού φθίνοντος. μινω'ίκού πολιτισμού, αγγεία μάλιστα ώς ό αμφορίσκος ανωτέρω,

ύπ' αριθ. 4 περιγραφεΙς αγγέλλουσιν ηδη τον πρωτογεωμετρικον ρυθμόν. Ή κατά

ταξις τών εύρημάτων κατα σαρκοφάγους, ητις ηκολουθήθη ενταύθα απο σκοπού,

ίνα κατα το δυνατον καθορισθΌ ή χρονολογικη τούτων σειρά, δεν παρουσιάζει

επίσης αισθητην εξέλιξιν τού ρυθμού. Ή χρονικη διάρκεια τού τάφου δεν φαίνε

ται να. ύπηρξε μικροτέρα τών δύο, το πολυ τριών γενεών. Ίδιαιτέραν σημασίαν

θα προσελάμσανεν oiίτoς, αν επηλήθευεν ή ανωτέρω εκφρασθείσα γνώμη, οτι

εχρησίμευσεν αποκλειστικώς προς ταφην ίερειών της ΕΙλειθυίας. Τούτο θα ηρμή

νευε την πρωτοφανη, ώς ηδη ανωτέρω ετονίσθη ύπο τας σαρκοφάγους απόθεσιν

λισανωτού, αφού επρόκειτο περΙ προσώπων ίερών, ώς επίσης. την χρησιμοποίη

σίν τού θυμιατηρίου (εΙκ. 3) καΙ την εγχάραξιν τού «οικοσήμου» της σαρκοφάγου

1, δπερ κατα πάσαν πιθανότητα εχει σημάσίαν ίεράν.

Ήράκλειον, Όκτώ6ριος 1929, ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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Πίνας 4 - 5 καΙ παρέν~ετoς πίνας.

ΤΟ σπουδαιότερον εύρημα το όποίον εδωσεν ή έκσκαφη τού .γηπέδου των

πρώην Βασιλ. Σταύλων, έπι της όδού Σταδίου, είναι το αγγείον των πινάκων 4 - 5

το φέρον την ύπογραφην τού Δούριδος (<<Δούρις έποίησεν»). <Ένεκα της σημα-

Είχα/ν 1.

σίας του έθεωρήθη καλον να δημοσιευθΌ ίδιαιτέρως, αποχωριζόμενον των άλλων

εύρημάτων, ή συγκόλλησις και μελέτη των όποίων δεν έπερατώθη ακόμη.

Εύρέθη το φθινόπωρον τού 1928 μετα των αγγείων της είκ. 1 έντος τάφου

λαξευτού μήκους 2,15 και πλάτους 0,95. Μία των ληκύθων ητο τοποθετημένη

πλησίον της κεφαλης τού νεκρού, τα δε άλλα αγγεία πέριξ τού σώματος, είς τους
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πόδας, την όσψυν καΙ την κεφαλήν, κατα συνήθειαν.πολυ διαδεδομένην, δπως

έγινε φανερον καΙ εξ άλλων τάφων. Είδικως ό τάφος οiiτος εύρέθη είς βάθος [)

μέτρων, κάτωθεν περιβόλου οίκογενειακων τάφων, είς τους όποίους δεν είναι

βέβαιον εαν ανήκει, διότι έτέμνετο ύπο τού περιβόλου. 'Ίσως ή μελέτη δλου τού

συμπλέγματος των τάφων να διαφωτίσIl περισσότερον το ζήτημα.

ΊΌ δτι τα πλείστα των αγγείων της είκ. 1 είναι μελανόμορφοι λήκυθοι δεν

μας εξέπλησσε, διότι προηγουμένως εκ των εύρημάτων των άλλων τάφων είχε

Εικων 2. Πυξις μετά πώματος.

γίνει φανερον δτι ή κατασκευη των μελανομόρφων ληκύθων και πινακίων τού

λεγομένου «είδους τού Βουρβα» παρετάθη καΙ πέραν του β' ήμίσεως του 5 0v

π. Χ. αίώνος. <Όμως τα καθυστερημέναταύτα μελανόμορφα είναι σχεδΟν πάν

τοτε έργα χειρωνακτικά, χωρις καλλιτεχνικην αξίαν. οι προικισμένοι καλλιτέχναι

εΙχον προφανως ακολουθήσει την νέαν τεχνοτροπίαν.

Έκτος των ληκύθων, 22 το δλον, άλλων με κοκκινωπον βάθος και άλλων

με κιτρινωπόν, εύρέθησαν εντος τού αυτού τάφου λύχνος μελαμβαφης με ενδια

φέρον σχημα(Είκ. 1α), μικρον πινάκιον, πυξΙς ερυθρόμορφος μετα πώματος

(Είκ. 1γ και 2) καΙ αρύβαλλος φέρων επι τού ώμου ερυθρόμορφονπαράστασιν

λέοντος (Είκ. 11 -12). Είς δύο τεμάχια εύρέθη στλεγγΙς επι της όποίας όξειδω

θείσης διετηρήθησανύπολείμματα φανερα δύο ενδυμάτων, ένος λεπτοτέρου, προ

φανως τού χιτωνος καΙ άλλου χονδροτέρου, χλαμύδος η ίματίου.
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ΕΙκ. 3. ΈfJ.νικοV Μουσείου.

Το αγγείον τού Δούριδος εχει σχημα όμοιάζον εν μέρει προς λήκυθον, άλλ'

ένθυμίζον ολίγον καΙ αρύβαλλον. Έντελώς δμοιον σχημα δεν γνωρίζομεν ουδέν.

Μόνον με το τελευταίως ύπο τού Albizzati δημοσιευθεν αγγείον τού Βατικανού

(Due ηιιονί acφιίstί del Μ llseo Gregoriano - Etrusco. Roma 1929, είκ. 11 - 12)

εχει αναλογίαν τινά, αλλα καΙ διαφοράν. Διότι, εκτος τού δτι το τελευταίον τούτο

εχει βάσιν, ενώ το τού Δούριδος στερείται τοιαύτης, διαφέρει καΙ ώς προς το

οτι ό λαιμος είς το τού Βατικανού εΙναι ύψηλότερος, το στόμιον καΙ ή λαβη δχι

έντελώς δμοια, προ πάντων δμως είς το δτι το τών Άθηνών τονίζεται πολυ είς

τον <bμον καΙ στενεύει είς την βάσιν, ενώ το αντίθετον συμβαίνει με το τού Βατι

κανού. Με τον αρύβαλλον της είκ. 11 εχει περισσοτέ

ραν όμοιότητα το τελευταίον τούτο, διαφέρει δμως ώς

προς το στόμιον. Ένώ είς τας ληκύθους τού Βατικα

νού καΙ τού πίνακος εχομεν πραγματικον στόμιον ληκύ

θου, είς τον .αρύβαλλον δεν εχει τούτο σχέσιν με την

εξειλιγμένην λήκυθον τού Ε' αίώνος, αλλ&. πολυ περισ

σοτέραν με τού 60υ, ητις άλλωστε κατάγεται κατ' ευ

'θ'είαν απο τον αρύβαλλον (Είκ. 3). (Άθηνών 3699).

Δια τούτο ωνομάσαμεν το αγγείον της είκ. 11- 12 αρύ

βαλλον παρ' δλην την συγγένειάν του με την λήκυθον.

Έπειδη καΙ τα δύο ταύτα αγγεία (πίν. 4- 5 καΙ είκ.

11- 12) αποτελούν αρκετα μεμονωμένα σχήματα καΙ

δεν δύνανται να έρμηνευθούνέξελικτικώς, δεν αποκλείε

ται να είναι νέα δημιουργήματα-καΙτα δύο, πιστεύο

μεν, τού Δούριδος- με αρχα"ίστικας τάσεις φαίνεται

παράδοξον τούτο δια την εποχην ταύτην' ας μη λησμο

να/μεν δμως δτι είς την ίδίαν δεκαετίαν ανάγονται τα αγγεία τού «ζωγράφου

τού Πανος» καΙ άλλων ολιγώτερον επιδεξίων αρχα"ίστών αγγειογράφων τού τέλους

της αρχα'ίκης έποχης (Beazley, Amel-. Vases σελ. 113 κξ.) 1.

Σχεδον δλον το σώμα του αγγείου καταλαμβάνειδλη ή παράστασις: νεαρος

έφηβος, φέρων ίμάτιον το όποίον πίπτον απο' τών ώμων καΙ άπλωνόμενον δπι

σθεν σχηματίζει τρόπον τινα το βάθος δια το προ αυτού διαγραφόμενον σώμα

- τρέχει προς δεξιά, 'ίνα αποφύγη την όρμητικην έπίθεσιν τού δπισθεν αυτού

πετώντος 'Έρωτος, δστις έτοιμάζεται να τον πλήξη δια μάστιγος. Ό άλλος 'Έρως,

γυμνος και αυτός, είναι ήπιώτερος. Πετά προς τον νέον με άπλωμένας τ&.ς χείρας,

J Είς τάς επ.ι<ρυλάξεις τάς εκφρασθείσας εΙς Άρχ. Δελτίον 1924 - 25, σελ. 23 - όταν δεν είχα εννοή

(JEl άκόμη το μέγεθος καί την σημασίαν τού εργου τού Beazley - δεν πιστεύω <ρυσικα πλέον. Σ. Π.
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ώσαν να θέλη να τον ύποδεχθΌ είς τας άγκάλας του. Βοηθεί δηλαδη μάλλον τον

σύντροφόν του η αύτενεργεϊ.

την παρουσίαν τού δευτέρου τούτου εχθρού δεν φαίνεται οτι γνωρίζει ό

'Έφηβος, διότι εχει την κεφαλην εστραμμένην προς τον επιθετικώτερον καΙ άπο

τούτον προσπαθεί να διαφύγτι. Το θέμα, άλλωστε, τού φεύγοντος νεανίου δεν

εδωσεν ίδιαίτερον κόπον εις τον

ζωγράφον της ληκύθου. ΕΙναι

συνηθέστατος, καθιερωμένος τύ

πος είς τους άγγειογράφους τού

ερυθρομόρφου ρυθμού καΙ άλ.;

λοτε γίνεται Γανυμήδης, άλλοτε

κοινότερος εφηβος.

ΈπΙ τού ώμου της ληκύ

θου καΙ άνωθεν της κεφαλης τού

. νεανίου (Είκ. 4), εις δύο παραλ

λήλους σειρας εΙναι ή ύπογραφη

τού καλλιτέχνου: Δούρις έποίη

σεν, άπο δε της λαβης τού άγ

γείου μέχρι τού προσώπου τού

'Έρωτος άπλώνεται το ύπόλοι

πον μέρος: Άσωποδώρω hε λέ

γυθος (= Άσωποδώρου ή λή

κυθος). Ή τοποθέτησις της επι

γραφης επι της επιφανείας εγινε

με εξαιρετικηνεπιδεξιότητα. Κυ

ρίως εδόθη προσοχη εις το να

Είκω." 4. συνδυασθΌ ή πλήρωσις της ύπε-

ράνω των μορφων κενης επιφα

νείας με ώραίαν διακοσμητικηνεντύπωσιν. Με πόσον θαυμάσιον τρόπον κατωρ

θώθη τούτο μαρτυρεί καΙ μόνη ή όφιοειδης γραμμη ήτις, άρχομένη άπο της λαβης

καΙ συνδυαζομένη μετα της ύπογραφης τού καλλιτέχνου (<<Δούρις εποίησεν») άνα

πληρώνει το σύνηθες επι τού ώμου της ληκύθου κόσμημα.

Δια να εϋρτι τις παρομοίανάριστοτεχνικηντοποθέτησιν επιγραφης επι της

επιφανείας άρχαίου άγγείου πρέπει άσφαλως να ερευνήση επι πολυν χρόνον,

ίσως δε ματαίως.

την διακοσμητικηναίσθησιν τού άγγειογράφου,επιβεβαιΟί καΙ ή μελέτη της

συνθέσεως της παραστάσεως. Εις τον άριστερα τού εφήβου 'Έρωτα, τον κρα-
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τούντα την μάστιγα, το στηθος καΙ το δεξιον πόδι είναι έντελώς κατενώπιον, ένώ

ή κεφαλη καΙ το ϋ.λλο πόδι προφίλ, αλλα κατ' αντίθετον κατεύθυνσιν. τα άπλω

νόμενα χέρια σχηματίζουν μετα τών ωμων διαγώνιον, της όποίας το πρώτον

τμημα - ή δεξια χεΙρ - σχεδον ταυτίζεται με τας πτέρυγας καΙ ακολουθεί την

κατεύθυνσίν των, χωρΙς να μεσολαβΌ ούδεν κενόν. Ή έντελώς κατενώπιον παρά

στασις τού δεξιού ποδός, ιδιαιτέρα προτίμησις τού Δούριδος, δεν είναι ιδική του

έφεύρεσις ήδη εις τας αρχας τού τελευταίου τετάρτου τού 6°u π. Χ. αιώνος ό

\
\~~

ΕΙκ. 5. Beeoliv01J.

«ζωγράφος τού Μένωνος» εχει αποτολμήσει τούτο (αμφορευς Μονάχου με

μικτην τεχνοτροπίαν, Beazley, Att. Vasenn1. σελ. 9, αριθ. 2).

Δια να έννοηθΌ ή ώραιότης της μορφης ταύτης, καλον είναι να παραβληθfι

με τον 'Έρωτα της κύλικος τού Βερολίνου 3168, νεανικού εργου τού Δούριδος,

εις το όποίον θα έπανέλθωμενκατωτέρω (Είκ. 5), (Hart\vig, Meist. πίν. XXVII).

ΚαΙ έκεί το πρόβλημα ητο πώς θα παρίστατο με τον καλύτερον δυνατον τρόπον

ή προετοιμασία προς κτύπημα. Ή αποτυχία όμως της αποπείρας συμβιβασμού

στήθους κατενώπιον με πόδας έκ τού πλαγίου είναι φανερα αν παρατηρηθfι ποία

λύσις έδόθη με τον 'Έρωτα της ληκύθου τών Άθηνών. ΤΟ ΟΤΙ αί πτέρυγες τού

του δεν άπλώνονται προς δύο διαφορετικας κατευθύνσεις, όπως συμβαίνει είς την

κύλικα τού Βερολίνου δεν φαίνεται ότι είναι μόνον ζήτημα διαθέσεως τού χώρου,

αλλα μαρτυρεί ότι ή λήκυθος ανήκει είς νεωτέραν έποχήν. Ό ώριμος Δούρις δεν

ήθέλησε να άπλώνονται τα πτερα οπισθεν τού σώματος τού νέου, 'ίνα μη ταραχθfι
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το περίγραμμά του (βλ. καΙ Νίκην εις λήκυθον Συρακουσών, Hoppin, Handb.

Redf. V. 273 καΙ 'Ηώ, Pfuhl 466, Perrot, His1. de l'art. Χ, ρl. ΧΙ).

Ό άλλος 'Έρως, είτε 'Ίμερος, ειτε Πόθος, παρεστάθη εντελώς εκ τού πλα

γίου προς διαφορισμον άπο τού πρώτου, άπο τού όποίου δμως διακρίνεται καΙ

ώς προς τον χαρακτηρα. 'Ενώ ό πρώτος πλήττει άμειλίκτως, αυτος ευγενέστερος,

άλλα καΙ άναιμικώτερος περιορίζεται μόνον εις το να τον βοηθΌ.

Ό εφηοος δεν θα μας άπασχολήάυ ίδιαιτέρως. 'Όπως ηδη παρετηρήθη εΙναι

μορφη τυπικη εις την Έλληνικην άγγειογραφίαν. Άπό πολυ παλαιοτέρους χρό

νους παρέστησεν ή Έλληνικη τέχνη το τρέξιμον με άνασηκωνόμενον τον ενα

πόδα «( Knielauf»), ενώ το κανονικον βάδισμα άπεδόθη κατα τον τρόπον τού

Διος του Άγελ~δα, με προοολην τού ένος ποδός. Οί τεχνίται τού αυστηρού ρυθ

μού εκράτησαν τον τύπον τούτον τού δρομέως με μικρας παραλλαγας (προ. άγγείον

Βρύγου, Pfuhl είκ. 433).

Ή ύπογραφη «Δούρις έποίησεν», αν καΙ λέγει μόνον δτι ό Δούρις εΙναι ό

κατασκευαστης τού άγγείου, δεν θέτει το ζήτημα τού ποίος καΙ έζωγράφησεν

αυτό. Ή τεχνοτροπία τού Δούριδοςείναι σήμερον τόσον γνωστή, ωστε δεν ύπάρ

χει άμφιοολία δτι εις το ,(εποίησεν» πρέπει να προσθέσωμεν και το «εγραψεν»,

το όποίον παρέλειψεν;αυτός. ΔιατΙ εγινε τούτο, ενώ είς τον άρχαιότερον της λη

κύθου κάνθαρον τών Βρυξελλών (F. R. πίν. 73, PIuhl είκ. 453) έτέθησαν και τα

δύο,' δεν εΙναι φανερόν. 'Ίσως ή άπόκτησις έργαστηρίου δια δευτέραν φοράν,

δπως θα προσπαθήσωμενκατωτέρω να άποδείξωμεν, έθεωρήθη γεγονος το όποίον

ηξιζε να τονισθΌ περισσότερον 11 ή διακόσμησις τού άγγείου. Δεν πρέπει δμως να

λησμονώμεν δτι εις την έποχην ταύτην αί ύπογραφαΙ τών ζωγράφων γίνονται

όλονεν καΙ σπανιώτεραι. Ό Μάκρων λ. χ. δστις είργάζετο δια λογαριασμον τού

Ίέρωνος σπανιώτατα εθετε την ύπογραφήν του είς τα. εργα του, ενώ ή «φίρμα»

τού εργοστασίου «'Ιέρων έποίησεν» είς ολίγα μόνον έκ τών σφζομένων άγγείων

παρελήφθη. Όμοίως ό έργασθεΙς δια λογαριασμον τού Βρύγου άγγειογράφος δεν

ύπέγραψεν ούδεν έκ τών μέχρις ήμών σωθέντων εργων του.

ΤΟ σπουδαιότερον καΙ ένδιαφερώτερον δια την έξέλιξιν τού Δούριδος ζή

τημα εΙναι είς ποίαν περίοδον της σταδιοδρομίας του έσχεδιάσθη ή λήκυθος τού

Έθν. Μουσείου. Μετα την κυρίως ύπο τού Buschor και άργότερον ύπο τού Beaz,..

ley (Jahrb. 1916. J. Η. 81. 39, 84-7. Att. Vasenmaler σελ. 199) κατάταξιν τών

εργων τού άγγειογράφου τούτου ή τοποθέτησις της ληκύθου είς την μίαν 11 την

άλλην φάσιν τού Δούριδος είναι άπαραίτητος. Προ ταύτης δμως καλον είναι

να προηγηθΌ μία άνακεφαλαίωσις της έξελίξεώς του.

Κατ' άντίθεσιν προς τον Buschor καΙ Bea:zley μας φαίνεται προτιμότερον,
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σήμερον, που γνωρίζομεν καλύτερον τον Δουριν, να διαιρέσωμεν την έξέλιξίν του

εις τέσσαρας καί όχι είς τρείς φάσεις.

Είς την πρώτην είναι τελείως άρχάριος και χωρις καθωρισμένην ,προσωπι

κότητα. Πρότυπόν του είναι κυρίως Ο «ζωγράφος του Παναιτίου» (=προχωρη

μένος Ευφρόνιος), ή έπίδρασις του οποίου είναι φανερα είς πλείστα εργα του της

έποχης ταύτης θαυμάζει τότε τους καλους Παναίτιον, Χαιρέστρατον και Άθηνό

δοτον και έργάζεται δια τους ίδιοκτήτας έργοστασίων κεραμεικης Κλεοφράδην

και Πύθωνα. Κατ' άντίθεσιν προς τους συγχρόνους του ζωγράφους, δεν εχει άπα

ραιτήτως μαίανδρον είς το έσωΤf>ρικον τών κυλίκων, άλλα μίαν άπλην γραμμήν,

σπανιώτερον άνθέμια η μαιανδροειδες κόσμημα. τα χαρακτηριστικώτερα προ"ίόντα

της α' ταύτης περιόδου, της άρχα"ίκης, του Δούριδος είναι ή κύλιξ Λούβρου G

122, Pottier, Album 111, αί κύλικες Βερολίνου 3255 και 3168 (είκ. 5), ή γνωστο

τάτη κύλιξ της Βιέννης με τους έξοπλιζομένους πολεμιστας (Pfuhl, είκ. 455 - 6), ή

κύλιξ της Βοστώνης με τον δισκοβόλον (Pfuhl, 4512, Langlotz Vasenb. πίν. 9)
καΙ αί δύο κύλικε~ του Βερολίνου 2283 και 2284, κατασκευασθείσαι δια λογα

ριασμον του άγγειοπλάστου Κλεοφράδου.·Ομοίως είς την περίοδον αυτην άνήκει

καΙ ή κύλιξ Τρικούπη του Έθν. Μουσείου 1666, της οποίας είς τας είκ. 6 -7 δίδο

μεν νέας άπεικονίσεις της έξωτερικης όψεως.

Είς δευτέραν περίοδον, δταν ο Δουρις εγινε περισσότερον άνεξάρτητος,

έζωγράφισε τον κάνθαρον τών Βρυξελλών με την Άμαζονομαχίαν (F. R. 74, 1.
Pfuhl 453), άπο τον οποίον μανθάνομεν δτι είχεν άποκτήσει τότε και έργαστή

ριον (<<Δουρις έποίησεν» καΙ ε(γραψεν). ·Ολίγον νεωτέρα, δπως φαίνεται άπο τον

έλευθερωμένον άρχα"ίσμών χιτώνα του ένος τών πολεμιστών, αν συγκριθΌ ο{ίτος

με τον τών Άμαζόνων - είναι ή άλλη κύλιξ της Βιέννης 325 (F. R. 54. Pottier
Douris fig. 16 -17, Pfuhl 463 και 459 - 460. Langlotzt Gr. Vasenbilbern, πίν.

21)1. Παρα ταύτας πρέπει να τεθουν αί κύλικες Λούβρου G 118 και G 294 (Pot
tier, Alb. πίν. 107 και 134), της Βοστώνης με τον «Ιέφυρον καΙ Ύάκινθον»

(Hartwig 22, 1), την άλλην με τον κωμαστην (Langlotz, Vasenb. πίν. ;)3) και

γενικώς δλαι δσαι περιλαμβάνονται είς τον κατάλογον του Beazley (Att. Vasenm.

σελ. 201- 2) ύπο τους ά~ιθ. 20 - 34. Σχεδον συγχρόνως με τον κωμαστην της

Βοστώνης εγινε και ο θαυμάσιος ψυκτηρ του Λονδίνου με τους Σατύρους (F. R.
πίν. 48, Buschor, Gr. Vasenm. 175).

ΚαΙ είς την β' ταύτην φάσιν κυριαρχεί ο καλος Χαιρέστρατος (<<δευτέρα

1 Δεν δυνάμεθα να την κατατάξωμεν, δπως ό Buschor, εις την 'α' περίοδον. Με την άνωτέρω άναφερ

θείσαν άλλην κύλικα της Βιέννης την χωρίζει τόση διαφορα εξελίξεως, ωστε προτιμότερονεΤναι να τοποθε

τηθΌ εις αλλην φάσιν. Άρκεί να συγκριθούν αΙ μορφαl τού εσωτερικού των δύο κυλίκων ώς πρός την σ'tά

σιν καί παράστασιν των σωμάτων καί ενδυμάτων.

APXAIOAorIKoN ΔΕΛΨΙΟΝ 1927 - 28 13
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Χαιρεστράτειος έποχη» τούΔούριδος)' μόνον μίαν φοράν, είς τον ψυκτηρα τού

Λονδί"ιου άναφέρεται ό καλος ΆρισταΥόρας. Πόσον καιρον διετήρησε το εργο

στήριόν του τότε ό Δούρις δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν, διό~ι εκτος τού κανθά

ρου τών Βρυξελλών πουθενα άλλού δεν ύπογράφεται με το «εποίησεν», άλλα

μόνον με το «εγραψεν». τα όλίγα άρχα'ίκα ύπόλοιπα της τεχνοτροπίας του ελατ

τώνονται είς την ο' ταύτην περίοδον, δια να εξαφανισθούν σχεδον εντελώς είς

την r' περίοδον, ητις δύναται να θεωρηθfι και ή ώριμος καλλιτεχνική του ήλι

κία. Άντιπροσωπευτικώτεραεργα της εποχης ταύτης εΙναι ή γνωστη κύλιξ τού

Βερολίνου με την παράστασιν σχολείου (F. R. πίν. 136, Piuhl, 468, Ηορρίη Ι

214 - 5, Buschor griech. Vaseulll. σελ 176), ή όμοίως γνωστη κύλιξ τού Λούορου

με την Ήω και Μέμνονα (Pottier Alb. πίν. 107 - 8, Pfuhl 466) σχεδιασθείσα δια

το εργαστήριον τού Καλλιάδου, αί κύλικες τού Λούορου G 121 (Pottier Alb. 110,
Ηορρίη Ι, 225 και 257), Φλωρεντίας (Piuhl 464), Βόννης (W. V. πίν. 105, Ηορ
ρίη Ι, 222) και γενικως δλαι δσαι άναφέρονται ύπο τού Beazley, Att. Vasenlll.

σελ. 202 - 204 με τους άριθ. 35 - 62.
'Όπως μανθάνομεν εκ των .δύο κυλίκων τού Λούορου, ό Δούρις επαυσε

πλέον είς την l' περίοδον να εΧΌ ίδικόν του εργαστήριον, άφού εσχεδίαζε δια

τον Καλλιάδην και Πύθωνα. Ό καλος Χαιρέστρατος εχει λησμονηθη πλέον και

άντ' αύτού εξυμνούνται τώρα κυρίως μεν ό Ίπποδάμας σπανιώτερον δε ό Έρμο

γένης. Είς το εσωτερικον'τών κυλίκων κυριαχεί ό μαίανδρος, διακοπτόμενος ύπο

όριζοντίων σταυρών, εξωτερικώς δε κλείεται ή παράστασις ύπο των κάτωθεν και

έκατέρωθενέκάστης λαοης άνθεμίων, ατινα ελλείπουν είς τας άρχαιοτέρας φάσεις.

'Ότι προς το τέλος της τόσον παραγωγικης εποχης ταύτης κατεσκεύασε και εσχε

δίασεν ό Δούρις-εργοστασιάρχηςδια δευτέραν φοραν-την λήκυθον των πινά

κων 1- 2 θα προσπαθήσωμεν να άποδείξωμεν κατωτέρω.

Με την δΙ περίοδον άρχίζει πλέον ή κατάπτωσις τού Δούριδος. "Αν ή "Αρτε

μις της κύλικος τού Σικάγου (Hartwig 67, 2) διατηρεί άκόμη την χάριν παλαιο

τέρων εργων του, αί ξαίνουσαι τού Βερολίνου (Pluhl 461), αί τρείς κύλικες τού

Μονάχου (Beazley, Att. Vasenlll. άριθ. 101-102 και 107) και προ πάντων αί

άλλαι τού Wίirzburg (Beazley, άριθ. 92 - 95) ·δεν δύνανται να θεωρηθούν επι

τυχη εργα. Αί μορφαι εϊναι χωρις ζωήν, αί (κινήσεις των χαλαραί, το σχέδιον

χωρις θέρμην.

Προς το τέλος της εποχης ταύτης, ητις άπο το δνομα τού καλού Πολυ-

φράσμονος της κύλικος τού Μονάχου 2647 (Jahrb. 1916, πίν. 3), ωνομάσθη ύπο

τού Buschor «εποχη τού Πολυφράσμονος», μάλλον δε άμέσως μετ' αύτην πρέπει

να καταταχθούν αί γνωσται λήκυθοι αί δημοσιευθείσαι ύπο των κ. Τσούντα και

Ρωμαίου ('Εφ. 1886 πίν. 4 και 1907, πίν. 10), όμοίως δε αί συγγενείς προς αύτας
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τού Βερολίνου ('Εφ. 1907, σελ 222, είκ. 1) καΙ Συρακουσών (Perrot, Hist. Χ,

σελ. 525, Ηορρίη, Handb. Ι, 273), τας όποίας δεν δυνάμεθα πλέον σήμερον να

θεωρήσωμεν μετα τού κ. Ρωμαίου ('Εφ. 1907, σελ. 231- 232) άπο τα άρχαιό

τερα εργα του Δούριδος. Ό τρόπος της παραστάσεως τ(i)ν πτυχών τού χιτώνος

της γυναικος της ληκύθου τού Βερολίνου φαίνεται οτι διαδέχεται τον χρησιμο

ποιηθέντα δια τους χιτωνας της γυναικος καΙ τού Διονύσου είς την κύλικα τού

Μονάχου (είκ. 11 βλ. ιδίως τας χειρίδας καΙ το στηθος). Και είς την μορφην της

Αηκύθου αί πτυχαΙ είναι δι!lρημέναι ανα τρεις, άλλα πυκνότεραι, ή δε κάτω

γραμμη τού χιτωνος είναι εντελώς όριζοντία χωρΙς χελιδονοουρας (πρβ. καΙ λήκ.

Άθηνών, Έφ. 1907,πίν. 10)' φαίνεται οϋτω βέβαιον οτι 11 εποχη τού Πολυφρά

σμενος εχει πλέον ξεπερασθη. Έπειδη ώς\ προς την γνησιότητα της ύπογραφης

τού Δούριδος είς τας ληκύθους ταύτας δεν γεννάται άμφιβολία, ή δε· τεχνοτρο

πία, οπως αναγνωρίζεται γενικώς, εΙναι συγγενεστάτη προς τα εργα τού Δούριδος,

κλίνομεν να πιστεύσωμεν οτι κατεσκευάσθησαν α{;ται είς τα τελευταία ετη της

δράσεώς του, οτε θα ύπηρχε μεγάλη ζήτησιςπρο"ϊόντων τού εργαστηρίο\' του.

Τίθεται ομως τώρα, μετα την άνωτέρω εκτεθεισαν εξέλιξιν της τεχνοτροπίας

τού Δούριδος, το ζήτημα είς ποίαν περίοδον κατεσκεύασε καΙ εσχεδίασε την λήκυ

θον τού Έθν. Μουσείου.

Δια να περιορισθώμεν μόνον είς ύπο)(εγραμμένα άγγεία, άποκλείεται τελείως

να εγινεν αϋJ:η εις την άρχην της α' περιόδου τηνχαρακτηριζομένην κυρίως άπο

την κύλικα της Βιέννης με τους εξοπλιζομένους πολεμίστας (Pfuhl 455 - 6). Ή
άρχα'ίκότης είναι εδώ j φανερα εις ταςστάσεις, τας κ~νήσεις, τας άναλογίας τών

σωμάτων, εις την τελείως σχηματικην παράστασιν των ενδυμάτων, καθως καΙ εις

το προφΙλ των προσώπων, το· ενθυμίζον άκόμη την άρχαιοτέραν περίοδον τού

«ζωγράφου τού Παναιτίου». την βαθμίδα ταύτην είχε προ πολλού περάσει ό

Δοϋρις οταν εσχεδίαζε την λήκυθον με τους 'Έρωτας. Άλλ' ουτε με άλλα γνωστα

εργα τού τέλους της εποχης ταύτης, την κύλικα της Βοστώνης με τον δισκοβόλον

(Pfuhl 451-452) η τας κύλικας τού Βερολίνου 2283 καΙ 2284 (Arch. Zeit. 1883,
πίν. 1 - 2,Pfuhl 455) η μπορεί να σχετισθίι, 'Έχουν μεν ήδη εις ταύτας αί μορφαΙ

κάποιαν ελαφρότητα εις τας κινήσεις των καΙ τα ενδύματα δεν είναι πλέον πoλiι

σχηματικά, άλλα τα άρχα'ίκα χαρακτηριστικα διατηρούνται είς την κυματοειδη

παράστασιν τού περιγράμματος της κόμης καΙ τα ένωνόμενα εις τρίγωνον δστά

τού λαιμού, ενω εις τους νέους της ληκύθου μας παρίστανται ταύτα χωρισμένα.

'Άλλο σημείον νεωτέρας εποχης εΙναι οτι εις την κόμην των τελευταίων οί επι

τού μετώπου πίπτοντες βόστρυχοι παρεστάθησανώς συμπαγης μάζα καΙ οχι πλέον

εν είδει σταγόνων, άντιστοιχουσων προφανως προς τους εσχημαΤΟΠόιημένους

βοστρύχους των άρχα"ϊκων κούρων (πρβ. Langlotz, Zeitbest, πίν. Π, .5 - 6).
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Άναγκαζόμενοι ούτω να κατέλθω μεν εις νεωτέραν έποχήν, θα σταθώμεν εις

εν άπο τα τελευταία εργα της πρώτης περιόδου, την κύλικα Τρικούπη (Έθν. Μου

σείου 1666 (ΕΙκ. 6 - 7), με τον καλον Άθηνόδοτον, την όποίαν θεωρούμεν ώς

μεταοατικον εργον άπο της υ' εις την ο' περίοδον. Οι βόστρυχοι τού μετώπου

εχουν άποδοθη κατα δύΘ τρόπους, εις μεν τον Ήρακλη καΙ Άνταίον κατα τον

άρχαιότερον, εις τον Θησέα καΙ Προκρούστηνκατα τον νεώτερον. τα χωριζόμενα

οστά τού λαιμού τών δύο τελευταίων (ΕΙκ. 7) είναι μαρτύριον προχωρημένου

ΕΙκ. 6. Kύ~ιξ Τρικούπη.

σταδίου, ένώ το κυματοειδες περίγραμμα της κεφαλης, αι εις σχημα άστερίσκου

θηλαι τών μαστών, καθως καΙ αι ύπεροολικαΙ άνατομικαΙ λεπτομέρειαι της κοι

λίας άντιπροσωπεύουν άρχα'ίκωτέραν τεχνοτροπίαν. "Αν παραοληθούν ώς προς

τας λεπτομερείας ταύτας τα σώματα τών Έρώτων, γίνεται φανερον δτι άνήκουν

εις νεωτέραν έποχήν. "Ας παρατηρηθΏ άκόμη δτι ή άρχίζουσα άπο τού ομφαλού

κάθετος γραμμη δεν παρίσταται πλέον εις τον 'Έρωτα και δτι αι ταινίαι τών

κεφαλών ερχονται άμέσως άνω τών ωτων, έ"t'ώ εις την κύλικα Τρικούπη πολυ

άνωτέρω, κατα τον άρχα'ίκον τρόπον. Έκτος δμως τών λεπτομερειών τούτων,

καθαρώς τεχνίκών άλλωστε, είναι άδύνατον να πιστεύστι τις δτι είχεν ό Δούρις

την ικανότητα να σχεδιάστι την λήκυθον τού Έθν. Μουσείου κατα την έποχην

ταύτην, όπότε, μη εχων άκόμηκα θωρισμένην προσωπικότητα, ακολουθεί πιστώς

τα βήματα τού Ευφρονίου (προ. κρατηρα κυφρονίου Pfuh1392).
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Προς τα άγγεία της β' περιδδου πλησιάζει περισσότερον ή λήκυθος, χωρΙς

όμως και να εΙναι σύγχρονός των. Αί μορφαι λ. χ. τού έσωτερικού της νεωτέρας

κύλικος της Βιέν\lης (Pfuhl 463) έχουν άκόμη άρκετην άρχα'ίκην δέσμευσιν.,

πατούν με άστάθειαν, αί πτυχαι των ίματίων των εΙναι πολλαι και σχηματικαί, ή

οφρύς των άπέχει πoλiι άπο τού οφθαλμού καΙ εις το περίγραμμα της κεφαλης

δεν εχει γίνει άκόμη ή έξέλιξις όπως εις τας μορφας της ληκύθου.

Άντιθέτως, άναμφισβήτητον φαίνεται ότι ή λήκυθος έγινε εις την τρίτη"

περίοδον, όπότε ό Δούρις έζωγράφισε τα καλύτερα έργα του, την κύλικα τού

ΕΙκ. .7. Κύλιξ .τeικο1Jπη.

ΛούΒρου με την Ήφ και Μέμνονα, τού Βερολίνου με το σχολείον και τού Λού

βρου με τον εφηβον τον κρατούντα λαγωον (Pottier, Alb. 110. Donrίs fig. 21).
Έκτος των άλλων φανερων άναλογιων με τ<χς μορφας τού σχολείου τού Βερολί

νου (περίγραμμα κεφαλης, σχημα προσό)που,tμάτια κ.λ.π.), το προφΙλ τού έφήβου

της μιας οψεως (F - R. 136, δεύτερος νεανίας κάτω δεξια) μέχρι και τού έπι της

παρειας πίπτοντος βοστρύχου εΙναι τελείως όμοιον με τον 'Έρωτα της ληκύθου.

Άφ' έτέρου ό ώραίος έφορμων 'Έρως της ληκύθου μας έχει την ιδίαν στάσιν με

τον Μέμνονα της κύλικος τού ΛούΒρου (PInhl 466, Perrot, Hist. Χ, ρl. ΧΙ), με

μόνην την διαφοραν ότι αί χείρες τούτου κρέμανται και άντι τού άριστερού

ποδος κάμπτεται ό δεξιός. <Ομοίως ό τρέχων Πάρις τού έξωτερικού της κ.ύλικος

ταύτης (Pottier, Dourίs fig. 7) εΙναι μορφη τελείως άντίστοιχος με τον έφηβον
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της ληκύθου. Άλλα καΙ με τας κύλικας της ιδίας περιόδου, Λούορου G 121 (Pot
tier, Alb. 110, Ηορρίη Ι 255 καΙ 257) καΙ Βόννης (W. ν.πίν. 5, Ηορρίη Ι 222)
~χει πολλας όμοιότητας.

Συνδέεται δμως με την όμάδα ταύτην ή λήκυθος καΙ ώς προς το εΙδος τού

μαιάνδρου (Είκ. 8). Εις την α' καΙ κυρίως την ο' περίοδον ό μαίανδρος, όσά

κις παρουσιάζεται, εχει άπλούν.σχημα η διακοπτόμενον άνα τρείς ύπο ζατρικίου

ΕΕκο)'l1 8.

η κατα τον τύπον της ληκύθου τού Βερολίνου (Ηορρίη Ι, 210). Ό τ11πος τού

μαιάνδρου τού διακοπτομένου ύπο όριζοντίων σταυρών κατα τον τρόπον της

εΙκ. 8 άπαντq. εις την γΙ καΙ εν μέρεί εις την δ' περίοδον. 'Όμως εντελώς δμοιον

μαίανδρον μη διακοπτόμενον εντελώς, άλλα εξακολουθητικώς συνδεόμενον άνωθεν

τών σταυρών δεν εϋρομεν εις άλλο εργον τού Δούριδος, εκτος τού τεμαχίού της

Λειψίας Τ 524 (Hartwig 610, Ηορρίη Ι, 265 Beazley, Att. Vasenm. σελ. 204, 61).
Με το να μη σταματq. έκάστοτε ό μαίανδρος όσάκις άρχίζει ό σταυρός, κερ

δίζει το κόσμημα εις κίνησιν. Οϋτως, δπως βλέπομεν εις την εΙκ. 8, άρχίζει τούτο

άπο την λαοην δια να μην άναπαυθη παρα εις την βάσιν. Βοηθεί δηλαδη εις την

κατανόησιν καΙ αίσθησιν τού σχήματος τού άγγείου καΙ ύπογραμμίζει το προφΙλ
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αύτου, ενω συγχρόνως χρησιμεύει καΙ εις το να «κλείνη» την παράστασιν. ΤΟ

τελευταίον τούτο είναι συνήθεια τού Δούριδος εις την ώριμον έποχήν του, όπως

φαίνεται καΙ άπο το έξωτερικον τών κυλίκων του με τα έκατέρωθεν της παραστά

σεως άπαραίτητα άνθέμια (Είκ. 9). Άντιθέτως ό σύγχρονος τού Δούριδος

Εικω... 9.

Μάκρων προτιμq. να άφίνη την παράστασιν άνοικτην χωρΙς πλαίσιον, έκτός, έννο

είται, τού άπαραιτήτου εις το έσωτερικον τών κυλίκων μαιάνδρου.

'Ότι τα άγγεία της «έποχης τού Πολυφράσμονος» (δ' περίοδος) άντιπροσω

πεύούν νεωτέραν φάσιν σχετικώς με την λήκυθόν μας φαίνεται καΙ έκτών άραιο

τέρων άνατομικών λεπτομερειών. ουτε ή κοιλία χωρίζεται πλέον εις τμήματα

κατα τον άρχα"ίκον τρόπον τον έπικρατούντα άκόμη εις την λήκυθον, ουτε οί μύες

τών ποδών παρίστανται, άφ' έτέρου δε έξαφανίζεται ή μεσαία γραμμη ή χωρί

ζουσα το στηθος εις δύο τμήματα.

Έκτος όμως τών μ ικρών αυτών τεχνικών λεπτομερειών, πώς είναι δυνατον

να φαντασθΏ κανεΙς δτι την ιδίαν έποχηνπου εγιναν οί Σάτυροι της εΙκ. 9, οϊτι:..

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:41 EEST - 52.53.217.230



104 Σέμνης Παπασπυρίδη - Ν, Κυπαρίσση

νες στερούνται πάσης ζωτικότητος καΙ φαίνονται μαλλον δτι χορεύουν βάλς,

(τόσον δεσμευμένοι καΙ τυπικοΙ είναι), έζωγράφησεν όιδιος καλλιτέχνης τους ανη

σύχους 'Έρωτας της ληκύθου τού πίνακος 1 ;

Μένει λοιπον ώς αναγκαίον συμπέρασμα δτι ή λήκυθος τού Μουσείου έσχε

διάσθη καΤ-α τη~ ώριμωτέραν περίοδον τού Δούριδος, δταν ο{;τος κατεσκεύασε

τα ανωτέρω αναφερθέντα εργα. Πως είς την ίδίαν έποχην ό ίδιος καλλιτέχνης

κατώρθωσε να δώση τόσον διαφορετικα αποτελέσματα, την δραματικην Ήω με

τον Μέμνονα, την ήρεμον είδυλλιακην ατμόσφαιραν τού σχολείου της κύλικο'ς

τού Βερολίνου, τον αίσθηματικον νεανίαν με τον λαγωον της κύλικος τού Λού

βρου καΙ αφ' έτέρου τον με δύναμιν καταρράκτου όρμωντα 'Έρωτα της ληκύθου

τού Έθνικού Μουσείου δύναται προχείρως να έξηγηθΌ - καΙ εχει γίνεικατα

κανόνα τούτο προκειμένου περΙ τού Δούριδος - έκ τού δτι δεν πρόκειται πιθα

νώτατα περΙ πρωτοτύπων συνθέσεών του, αλλα περΙ αντιγραφης εργων μεγάλων

καλλιτεχνων, αγνώστων είς ή μας. Το πως δμως «αντέγραψε» τα εργα ταύτα

ό Δούρις, πως κατώρθωσε να μεταδώση το ήθος των, να τα μεταβιβάσηείς την

έπιφάνειαν ένος gγγείου, δεν καταλογίζεται συνήθως είς το ένεργητικον τού μεγά

λου τούτου καλλιτέχνου. Είναι άλλωστε πoλiι κρίμα να ζητωμεν πάντα το απολε

σθεν πρωτότυπον καΙ να μη απολαμβάνωμεν απ' ευθείας εν αληθινον δημιούρ

γημα δπως την λήκυθον τού πίνακος 4 ητις μας μεταφέρει αμέσως είς την έποχην

κατα την όποίαν εγινε καΙ εχει δια την γνωσιν της αρχαίας τέχνης πολυ μεγαλυ

τέραν σημασίαν απο το καλύτερον Άντωνίνειον αντίγραφον φειδιακού εργου.

Μένει τώρα να ίδωμεν πως συμβιβάζεται το «έποίησεν» της ληκύθου με την

κατα την ίδίαν έπ()χην δρασιν τού Δούριδος είς τα έργαστήρια τού Καλλιάδου

καΙ Πύθωνος. Έπειδη δεν φαίνεται πιθανον να είχεν ό Δούρις ίδικόν του έργα

στήριον καΙ να είργάζετο συγχρόνως δια λογαριασμσν άλλων ίδιοκτητων, κλίνο

μεν να πιστεύσω μεν δτι το έργαστήριον, δπου κατεσκευάσθη ή λήκυθ6ς μας, απε

κτήθη αργότερον καΙ δτι έπομένως εΙναι όλίγον νεωτέρα των κυλίκων, που εγιναν

δια λογαριασμον τού Καλλιάδου καΙ Πύθωνος. Ή ίσχυρα σιαγων τού κρατούν

τος την μάστιγα 'Έρωτος βοηθεί είς την τοποθέτησιν της ληκύθου είς όλίγον

ύστερωτέραν έποχήν. Είς την έπακολουθήσασαν δΙ περίοδον έξηκολούθησεν, ώς

φαίνεται, ό Δούρις να εχll έργαστήριον. Ύπογράφει τότε σπανίως μέν, αλλα πάν

τοτε με το εγραψεν η άπλως Δόρις (Έφη μ. Άρχ. 1907, είκ. 1 - 3) καΙ αφ' έτέρου

είς κανεν έκ των εργων της φάσεως ταύτης δεν ύπάρχει ύπογραφη ιδιοκτήτου

έργαστηΡ ίου.

Ή σταδιοδρομικη λοιπον έξέλιξις τού Δούριδος, ώς ίδιοκτήτου αγγειοπλα

στείου, δεν ύπηρξε, πρέπει να συμπεράνωμεν, πολυ όμαλή:

Είς την νεότητά του είργάζετο ώς μισθωτος είς τα έργαστήρια τού Πύθω-
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νος και τού Κλεοφράδου, δπως μανθάνομεν άπο την παλαιοτέραν κύλικα της

Βιέννης (pfnhl, 445 - 6, Beazley, Vasenm. άριθ. 9) καΙ την αλλην τού Βερολίνου

με την παράστασιν παλαίστρας (Pfuhl 450, Beazley άριθ. 15). Όλίγον κατόπιν,

άλλα δια πολυ μικρον διάστημα, άπoκτ~ δια πρώτην φοραν εργαστήριον, εκ τού

όποίου άσφαλώς γνωρίζομεν δτι προέρχεται μόνον ό κάνθαρος τών Βρυξελλών

με την Άμαζονομαχίαν (Pfuhl 453, Beazley, άριθ. 123). ΚαΙ πάλιν δμως εύρί

σκεται ανευ ιδικού του εργοστασίου, διότι εργάζεται δια λογάριασμον τού Καλ

λιάδου καΙ Πύθωνος (Beazley, άριθ. 42 - 43). Άπο την λήκυθόν μας μανθάνομεν

δτι άπέκτησεν άμέσως κατόπιν δια δευτέραν φοραν ιδικόν του εργαστήριον, εις

το όποίον ειργάζετο καΙ, ό ϊδιος. Πιθανον είναι δτι δεν θα επανηλθε καΙ πάλιν

δια τρίτην φοραν εις την τάξιν τών μισθωτών ζωγράφων, άλλ' δτι θα εκράτησε

το εργαστήριον μέχρι τέλους. Ή ύπογραφη «Δόρις» εις τας ληκύθους 'Αθηνών

καΙ Βερολίνου (Έφημ. Άρχ. 1907, εΙκ. 1- 3), εργων, δπως άνωτέρω εξεθέσαμε'\'.

της τελευταίας του περιόδου, δεν δύναται να εξηγηθίι παρα ό)ς φίρμα τού εργο

στασίου του.

Ή άκριβεστέρα χρονολόγησις της ληκύθου δεν είναι χωρΙς ενδιαφέρον.

Μετα την κατάταξίν της προς το τέλος της δ' περιόδου τού Δούριδος (τρίτης

περιόδου τών Buschor καΙ Beazley), ητις τοποθετείται περΙ το 480 π. Χ., ενώ ή

περίοδος τού Πολυφράσμονος περΙ το 470, το ζήτημα πλέον είναι αν εγινε προ

11 μετα το 480. ''Αν καΙ δεν εχομεν άκόμη τόσα πολλα στηρικτικα σημεία, ωστε

να ημπορούμεν να συζητώμεν περΙ ολίγων ετών, θα ελέγομεν εν τούτοις δτι μάλ

λον μετα το 480 πρέπει να κατεσκευάσθη.Έκτος της ισχυράς σιαγόνος τού μαστι

γούντος εφήβου, ητις ύποδεικνύει δτι δεν εύρισκόμεθα μακραν άπο την εποχην

τού Γλαύκωνος, καΙ ή σχετικώς ελευθέρα σχηματοποιήσεωςπαράστασις τού Ιμα

τίου βεβαιώνει τοϋτο.

Ή εις την έπομένην δεκαετίαν τοποθέτησις τού άγγείου εμποδίζεται περισ

σότερον, αν παραβληθίι με γνωστον εργον τεχνίτου της γενεάς ταύτης, τον σκύφον

τού Πιστοξένου με τον Ήρακ},;η καΙ Λίνον, δστις δικαίως εχει χρονολογηθη περΙ

το 470 (Buschor εις F. R. πίν. 163, σελ. 272). ΚαΙ μόνον ή νατουραλιστικη παρά

στασις τών πτυχών, ιδίως εις το ίμάτιον της Γεροψούς, αν παραβληθίι με το ίμά

τιον τού τρέχοντος εφήβου της ληκύθου μας όμιλεί περΙ ν~ωτέρας εποχης. Μεταξυ

ταύτης καΙ τού σκύφου τού Πιστοξένου, ήτοι 480-470 π. Χ., μεσολαβεί ή τετάρτη

περίοδος τού Δούριδος (= τού καλού Πολυφράσμονος),ητις είναι ενδιαφέρουσα

κατα τούτο, δτι τελειώνει πλέον Υ( παλα~α γενεα τών ζωγράφων τών κυλίκων καΙ

προετοιμάζεται ή έπομένη τών ποτισμένων με τα νέα ιδανικά, τού «ζωγράφου

της Άλταμούρας», τού «ζωγράφου τού Αιγίσθου» κλπ. την κατάπτωσιν λοιπον

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛ'1ΊΟΝ 1927 - 28 14
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ΕΙκα/l' 10.

του Δούριδος κατα την τελευταίαν του περίοδον δεν δυνάμεθα να θεωρήσωμεν

άτομικην μόνον περιπέτειαν, άποτέλεσμα γηρατείων λ. χ., όπως εχει ήδη ύποτεθη,

άλλα φαίνεται πιθανώτερον ότι προεκλήθη εκ της διαλύσεως παντος ίδανικου και

πίστεως της ήρωίκης γενεάς του μέχρις ότου ηλθον νέαι δυνάμεις καΙ εξέφρασαν

τον δη μιουργηθέντακόσμον με άλλα'μέσα καΙ άλλην πνοήν.

"'Ας ίδωμεν όμως τώρα κάπως καλύτερον την παράστασιν του άγγείου:

ώνομάσαμεν μέχρι τουδε «'Έρωτας» τους δύο πτερωτους νεανίας της ληκύθου,

ενω, όσάκις παρίστανται περισσότεροι του ένός, επεκράτησε να λέγωνται 'Έρως

καΙ <Ίμερος. 'Ήδη ό Hausel- (F. R. ΠΙ,

σελ. 26) πιστεύει ότι εΙναι· μάταιον να ζη

τοϋμεν πάντοτε να χωρίσωμεν τον "Ερωτα

απο τον ΟΊμερον καΙ Πόθον. Τουτο φαίνε

ται ότι ίσχύει καΙ δια τον 60 \' αίώνα. Είς

τiιν άρχαιοτάτην γνωστην παράστασιν του

'Έρωτος την επι του μελανομόρφου πίνα

κος του Έθνικου Μουσείου, προερχομένην

εκ των Άνασκαφών της Άκροπόλεως

(Είκ. 10), ή Άφροδίτη κρατεί τον "Ιμε

ρον καΙ τον 'Έρωτα, όστις δεν θα παρίστατο

διαφορετικα άπο τον πρώτον (ας σημειωθfι

ότι και οί δύο εΙναι άκόμη άπτεροι). Οϋτως

ητο εύκολος ή σύγχυσις τών δύο, αλλα καΙ ό πολλαπλασιασμος του ένός 1. την

πίστιν αύτην είς την ϋπαρξιν δύο Έρώτων προσπαθεί να εξηγήση ό Πλάτων είς

το Συμπόσιον (180 d): μιάς μεν ούσης (Άφροδίτης) είς αν ην 'Έρως επεΙ δε

δύο εστίν, δύο ανάγκη και ''Ερωτε εΙναι».

Σημαντικωτέραάπο το ζήτημα της όνομασίας των δύο πτερωτών νέων εΙναι

ή πράξις του ένος αύτων με την ύψωμένην μάστιγα. Έντελώς όμοίαν παράστασιν

δεν γνωρίζομεν καμμίαν· εχομεν όμως αναλόγους τοιαύτας, όπως την επι της

μελανομόρφου ληκύθου του Βερολίνου (Furtw. 2032), όπου ό 'Έρως κτυπq. με

κέντρον τον ύπο του Διος καταδιωκόμενον Γανυμήδη καΙ την επι της γνωστης

κύλικος του Βερολίνου (Είκ. 5, Hartwig πίν. 27), εργου του Δούριδος, όπου ό

"Έρως με ύψωμένον το σανδάλιον όρμ~ εναντίον του εφήβου. τα μετ~ξυ τών

δύο άντικείμενα, μάστιξ καΙ σβούρα (βόμβυξ - κώνος - στρόβιλος) εχουν εγκαταλει-

ι Βλ. καί Παuσαν. Ι, 43, 6 : Σκόπα δε ~Eρως και ·Ιμερος καί Πόθο;, εί δη διάφορά έση κατά ταίιτο

τοίς όνόμασι καί τά εργα σφίσιν •.
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Νέα λήκυθος τoίi Δούριδας 107

φθη ύπο τού νεανίου, δστις θα επαιζε με αύτά. Εις αύτον πιθανώτατα θα άνηκε

και ή μάστιξ την όποίαν κρατεί ό 'Έρως εις την ιδικήν μας λήκυθον. Άπησχολη

μένον με το άγαπητόν του παιγνίδι τον εΏρον οί 'Έρωτες, ό είς ηρπασε το πρό

χειρον αύτο μέσον καταδιώξεως, την μάστιγα, και με αύτΎlν προσπαθεί να τον

άναχαιτίσll άπο την φυγήν, δια να τον φέρll πλησίον τού εραστού.

Ή επακολουθούσα την καταδίωξιν σκηνή, ήάπαγωγη τού νεανίου ύπο τού

'Έρωτος παρίσταται εις αλλην σκηνήν, ητις άδίκως εξηγείται συνήθως ώς Ζέφυ

ρος και Ύάκινθος (Hauser, Philologus LII, σελ. 214, Ηορρίη, Hand. Ι, 225). Με

την βοήθειαν της νέας ληκύθου τού Δούριδος θα έρμηνεύεται, ας ελπίσωμεν, εις

το έξης, όρθότερον καΙ άπλούστερον το θέμα τούτο: Ό "Ερως άπάγει τον εφηοον

επάνω άπο την γην δια να τον μεταφέρll εις τους κόσμους δπου αύτος κυριαρχεί

καΙ δύναται να τον διαθέσll δπως θέλει.

Εις τους τρείς "Ερωτας τού άγγείου τού Βρετταν. Μουσείου (F. R. πίν. 124

Beazley, Att. Vasennl. σελ. 117) εχομεν μίαν άπο τας νεωτάτας παραστάσεις, δπου

ό "Ερως διατηρεί άκόμη την ιδίαν άμείλικτον όρμητικότητα, δπως ό μαστιγώνων

'Έρως της ληκύθου μας. 'Ολίγον άργότερον, περι το 460, ,εις την γνωστην στά

μνον τού Έρμώνακτος, τού Μονάχου (F.R. 137, Beazley, Vasennl. 300), οί "Ερωτες

εχουν χάσει πλέον την παλαιαν δύναμίν των. "Εχουν τελείως δευτερεύοντα ρόλον

εις την παράστασιν, εΙναι εξωτικα διακοσμητικα όντα. Ή περαιτέρω εξέλιξις τού

"Ερωτος εις είίτακτον παιδίον είναι φανερα εις την ζωφόρον τού Παρθενώνος,

δπου παρίσταται πλησίον της Άφροδίτης.. Εις την άγγειογραφίαν τού ο' ήμίσεως

τού Ε' αιώνος είναι σχεδονκατα κανόνα κομψος page χωρις ιδικήν του ζωήν.

Ή πληρεστέρα κατανόησις τού κόσμου, εκ τού όποίου εξηλθεν ή παράστασις.

της ληκύθου δεν είναι δυνατον να κατορθωθΌ χωρις την βοήθειαν της λυρικης

ποιήσεως.Δίδει την ιδίαν εντύπωσινδπως,και εν πο,ίημα τού Άνακρέοντος,άπο την

ποίησιν τού όποίου θα ετράφη ό νέος Δούρις. Διότι αν εις την Ήω με τον Μέμνονα.

εχομεν εν χορικον Αισχυλείου τραγωδίας, εις τΟ'υς "Ερωτας με τον εφηοον εξακο

λουθεί να ζΌ το πνεύμα τών λυρικών. Με τον ίδιον τρόπον ή Σαπφω και ό Άνα

κρέων αισθάνονται την επίδρασιν τού "Ερωτος, άκαταμάχητονκαι άγριωπήν:

<<'Έμοι δ' ως άνεμος κατάρης δρυσιν εμπέτων

ετίναξεν 'Έρως φρένας» (Σαπφώ).

«Μεγάλω δ' ηvτε μ' 'Έρως εκοψεν ωστε χαλκευς

πελέκει, χειμερίη δ' ελουσεν εν χαράδρη» (Άνακρέων).

Και τρέμει την επέλασίν του ό γέρων "Ιουκος:

«η μαν τρομέω νιν επερχόμενον

ωσtε φερέζυγος ίππος άεθλοφόρος.ποτΙ γήρ~

άέκων σύν οχεσφι θοοίς είς αμιλλαν ευα».
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Χαρακτηριστικον είναι οτι ή τοιαύτη άντίληψις, άπότοκος της κοινωνικης

ζωης μιας έποχης με άρκετα πρωτόγονα στοιχεία, δεν έπέζησεν είς τους κατόπιν

αίώνας. <Όταν άπο την Άναγέννησιν καΙ επειτα ήσχολήθησαν και πάλιν οί καλλι

τέχναι με τον παλαιον μικρον θεόν, δεν τον είδον οπως οί <Έλληνες της άρχα'ίκης

έποχης. Έπειδη άνηκον είς πολιτισμον πολυ συγγενέστερον προς τα τελευταία

ετη τού Ε', τον Δ' αίώνα καΙ την Έλληνιστικην έποχήν, τους είλκυσε περισσότε

ρον ή είκων τού αίσθηματικού νεανίου είς τον όποίον έξειλίχθη ό 'Έρως άπο τον

Δ' ίδίως αίώνα. Είναι δε άδύνατον να φαντασθΏ τις οτι χωρις την έπίδρασιν της

Πραξιτελικο - Λυσιππείου τέχνης θα έλάμβανον την ίδίαν μορφην τα σχετικα με

τον 'Έρωτα εργα της Άναγεννήσεως, οπως λ. χ. ό μύθος τού "Ερωτος και της

Ψυχης τού Ραφαηλ είς την Φαρνεζίναν.

Ή χαρακτη έπιγραφη της ληκύθου (=«λέγυθος») Ι, την όποίαν θα ωνομά

ζαμεν άρχαιολογικώς άρυβαλλοειδη λήκυθον, λέγει οτι ητο κτημα τού Άσωπο

δώρου, δεν έχαράχθη δε μεταγενεστέρως, ύπο του ίδιοκτήτου, άλλ' ύπο τού ίδίου

τούΔούριδος, ώς φαίνεται άναμφισβήτητον άπο τον γνωστον γραφικόν του χαρα

κτηρα, ίδίως το πρωτότυπον Λ. Έκτος ομως τούτου και μόνη ή άριστότεχνικη

τοποθέτησις της έπιγραφης έπΙ της έπιφανείας τού άγγείου έπιβάλλει να την άπο

δώσωμεν είς την αίσθησιν πεπειραμένου διακοσμητού. Αί ύποίδιοκτητών χαραγ

μέναι έπιγραφαι εΙναι σχεδον κατα κανόνα μαλλον βάρος και διατάραξις παρα

στολισμος της έπιφανείας. Ή κακη όρθογραφία της γενικης ,Ασωποδώρω (με ω,

άλλα lχωρις ι, ώς θα ητο αν έπρόκειτο περι δοτικης) = Άσωποδώρου, εχει και

άλλην σημασίαν διότι εΙναι μία άκόμη βεβαίωσις περι της ύποτεθείσης Ίφνικης

καταγωγης τού Δούριδος (βλ. Furwiingler, Aphaia σελ. 343). Ή πολυ φυσικη

δι' εχα "Ιωνα σύγχυσις τού ω μετα τού Άττικού ο (=ου) άπαντ~ και άλλού, άνά

λογα παραδείγματα βλ. Meisterhans, Grammatik Att. Inschriften σελ. 4-, σημ. 17,

πάντως ομως εχομεν έδώ εν άπο τα άρχαιότερα.

Είς γενικην είναι αί πλείσται κτητικαΙ έπιγραφαί, με ύποκείμενον το ίδιον

το άγγεί~ν: Γοργίδαο είμί, Ευθυμίης είμι ή κύλιξ (Kretschmer, νaseninschr.

σελ. 3 - 4~ σπανιώτερον δε ή σύνταξις είναι άπρόσωπος, ώς: Κ:ηφισοφώντος ή

κύλιξ. Έαν δέ τις κατάξη, δραχμην άποτείσει, δώρον ον παρα Ξενύλλου (ο. άνωτ.).

Κτητικη άσφαλώς είναι καΙ ή έπιγραφη «Σωστρατο καλο είμι», έπΙ άγγείου της

Boulogne sur Mer (Lasteyrie, Musees de France σελ. 86, πίν. 98, Klein, Lie

blingsinschr. σελ. 34), την όποίαν δια μόνον τον λόγον οτι δεν είναι έγχάρακτος,

1 Παραδείγματα άλλαγης τοϋ κ είς γ και άντιστρόφως (γναφεϊον άντι κναφείον, Άγρόπολις άντί

Άκρόπολις κλπ.) βλ. Meisterhans, Gramm. σελ, 74 - 5. Ό τύπος λέγυθος άντί λέκυθος δεν φαίνεται γνω

στος άλλοθεν.
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Νέα λήκυθος τοu Δούριδος 109

αλλα γραπτή, ό Hartwig καΙ Langlotz (Zeitbest 46) διορθώνουν είς «Σώστρατος

καλος είμί». ΕΙναι δμως δυνατον να προώριζεν εξ αρχης ό άγγειογράφοςτο εργον

του δια τον καλον Σώστρατον, άνάλογον δε να συνέβη καΙ με την λήκυθόν μας,

αν καΙ εΙς ταύτηνή επιγραφη εχαράχθη μεταγενεστέρως.Διότι, δπως φαίνεται άπο

την παράστασιν, ητις δεν πρέπει να θεωρηθfι άσχετος προς την διάθεσιν τού Δού

ριδος δια τον Άσωπόδωρον, δεν άποκλείεται να εζωγραφήθη αύτη εξ άρχης καΙ

επίτηδες δια τούτον, δεν θα ητο δε ούτω ή λήκυθος άγορα η παραγγελία τού

Εικων 11.

,Ασωπωδώρου, άλλα δώρον τού Δούριδος προς αυτόν. Τί φυσικώτερον, άλλωστε,

δια την εποχην εκείνην άπο το να ενθoυσιασθfι ό άγγειογράφος δι' ενα <καλον»

νεανίαν καΙ να προβάλη επι της επιφανείας τού άγγείου τας επιθυμίας του; Με

την χαρακτηρίζουσαν την Έλληνικην τέχνην ύποταγην της πραγματικότητος είς

την φαντασίαν, ή ερωτικη διάθεσις τού καλλιτέχνου εξεφράσθη με την σκηνην τού

ύπο τών δύο Έρώτων διωκομένου νέου. ΚαΙ ό λαβων ώς δώρον την λήκυθον.

δεν εχρειάζετο θερμοτέραν εξομολόγησιν.

Ποίος εΙναι ό Άσωπόδωρος αυτος δεν γνωρίζομεν μέχρι της στιγμης. ΤΟ

όνομα εΙναι κυρίως Βοιωτικόν, άπαντα δμως καΙ είς Άθηνα'ίκην οίκογένειαν

(Kirchner, Prosopogr. Attica Τ, 178), με κανεν δμως τών μελών τούτων δεν δύνα

ται να ταυτισθfι, άλλ' ουτε καΙ με άλλον Άσωπόδωρον, τον πατέρα τού Θηβαίου

Ήροδότου, τού ύπο τού Πινδάρου είς ''Ισθμ. Ι, 34 εξυμνουμένου, άφού πρέπει

ούτος να ητο νέος είς πολυ παλαιοτέραν εποχήν.
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Έκ των άλλων δύο έρυθρομόρφων άγγείων των εύρεθέντων είς τον αύτον

τάφον ό άρύβαλλος των είκ. 11 -12 - ίσως ό Δούρις να ώνόμαζε καΙ το άγγείον

τούτο με το γενικον όνομα «λέκυθος» -άπεδόθη έξ άρχης είς τον Δούριν. Έπειδη

εΙναι σπανίου σχήματος καΙ άναλόγου με την ύπογεγραμμένην λήκυθον με την

όποίαν άλλωστε εύρέθη είς τον αυτον τάφον πιθανώτατον εΙναι ότι ήγοράσθησαν

καΙ τα δύο άγγεία μαζυ άπο το αυτο έργαστήριον.

Δια τού όριζοντίου μαιάνδρου χωρίζεται το περικλείον την παράστασιν άνω

μέρος τού άγγείoυ.~Aν καΙ εχει έπανειλημμένως σχεδιάσει λέοντας ό Δούρις ίδίως

ΕΙ"",.. 12.

είς τας παραστάσεις της πάλης Πηλέως καΙ Θέτιδος (βλ. λ. χ. κύλ. Bibl. Nat De
Ridder 539 Be 207), δεν δυνάμεθα έν τούτοις να παρουσιάσω μεν κανένα έντε

λως όμοιον, διότι σχεδον δλοι εχουν στρέψει την κεφαλην προς τον θεατην καΙ

δεν δύνανται να παραβληθούν, έκ δε των άλλων ό λέων της κύλικος τού Λούβρου

G 126 (Pottier, alb. ρl. 112) φαίνεται δτι συνεπληρώθη είς νεωτέρους χρόνους.

Μόνον με τον λέοντα της άλλης κύλικος τού Λούβρου (Ηορρίη, Ι, 246, W. Vor
legeb1. νπ, πίν. Π) φαίνεται άρκετα δμοιος, ίδίως ώς προς την παράστασιν τού

περιγράμματος της χαίτης. Ή όμοιότης μεταξυ των δύο γίνεται φανερωτέρα, αν

παραβληθΌ με τον γνωστον λέοντα τού νεωτέρου άστραγάλου τού L. της villa
Giulia (Ηορρίη Π, 442 - 3, Beazley, 159). ΟΩστε ή άπόδοσις καΙ τού δευτέρου

τούτου άγγείου είς τον Δούριν δεν συναντ~ δυσκολίας.
ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ

Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
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ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Wi1helm Dorpfeld χαιρετισμό\',

·0 Φιλόστρατος έν τοίς βίοις σοφιστών 5, 4, 8 σελ. 85 (Kayser) άφηγούμε

νος, πως ό έπίχολος σοφιστης Φίλαγρος ό Κίλιξ έποιήσατο άτυχη διάλεξιν έν

Άθήναις, λέγει: «Ταύτα μεν o-(Jv έν τφ #Αγριππείφ έπράχθη' διαλιπων δε ήμέ

ρας ώς τέτταρας, παρηλθεν είς το τών τεχνιτών βουλευτήριον, δ δη ΙΡκοδόμη

ται παρα τάς του Κεραμεικού πύλας ού πόρρω τών ίππέων. Εύδοκιμώτατα

δε άγωνιζόμενος τον Άριστογείτονα τον άξιούντα κατηγορείν τού μεν Δημοσθέ

νους Μηδισμού τού δε Αίσχίνου Φιλιππισμού, ύπερ 6)ν καΙ γεγραμμένοι άλλή

λους έτύγχανον, έσβέσθη το φθέγμα ύπο της χολης, έπισκοτούντος φύσει τοίς έπι

χόλοις την φωνην τού φωνητικού πνεύματος».

Έν τοίς λόγοις τούτοις κείται μνεία δύο οίκοδομημάτων άθηνα'ίκών, τού

Άγριππείου καΙ τού βουλευτηρίου των τεχνιτων ι. ΠερΙ τού Άγριππείου δεν

θα διατρίψω, δεχόμενος αύτο κατα το νότιον μέρος της άγοράς καΙ ταυτιζόμενον

πιθανως προς το Φδείον, δ είδεν ό Παυσανίας μεταβαίνων άπο -ι;ών άνδριάντων

τών τυραννοκτόνων προς την Έννεάκρουνον (δρα Dorpfeld, Athen. Mitt. 1892,
258 έξ. Jndeich, Topogr. γοπ Athen σελ. 312). Έκ τού άνωτέρω χωρίου εΙνε

φανερον μόνον, δτι το Άγρίππειον δεν εκειτο παρα τας του Κεραμεικού πύλας,

ού πόρρω τών ιππέων, ενθα καθορίζεται ή θέσις τού έτέρου οίκοδομήματος, τού

βουλευτηρίου των τεχνιτών.

Γεννάται δμως το ζήτημα, αν το βουλευτήριον τούτο ητο εξω τών πυλών

τού Κεραμεικού η εσω, έν έκατέρ~ δε περιπτώσει πλησίον ιππέων τινών πάντως.

·0 Ε. Cnrtins (Abhndl. d. Ber/. Akad. 1854, 269), ό Wachsmnth (Stadt

Athen. Ι, 264 Panly -Wissowa R,E, 1039 έξ. λ. bnlenterion), ό Brίickner (Athen.

Mitt. 1910, 186, 194) καΙ αλλοι δέχονται αύτο εξω τού Διπύλου, ιππείς δε ώς

τοπογραφικον δρον συγκρίσεως νοούσι τον Μελάν(οπον καΙ τον Μακάρτατον,

1 -Οτι τεχ"ίται νοοίίνται οί Διονυσιακοί, νομίζω βέβαιον, οχι διότι οί θητες, οί «χειροτέχναι», οί «βά

ναυσοι., οί χειρώνακτες, οί χερνητικοί (Άριστοτ. πολιτ. 3, 4, 1278. 4, 4, 1291 Β. Ήροδ. 2, 168. Πολύβ. 15,
21,8) δέν έλέγοντο τεχνίται (πρβλ. π. χ. Πλάτ. σοφ. 219. Ξενοφ. Κ. Π, 8, 3, 11. Άπομ. 2, Ί, 5), άλλά διότι

έδει νά όρίζηται το εΙδος των τεχνιτων (πρβλ. Poland Verelnswesen 122) π. χ. των λατόμων, των έκδοχέων

κλ. -Αλλως οί τεχνίται θά έσήμαινον πάντας τούς τεχνίτας πάσης τέχνης, έχοντας κοινόν βουλευτήριον, έπο

μένως υ.ποτελοίίντας «συνoμoσπoνδίαν~, ητις ητο άνήκουστον πράγμα είς τον άρχαίον πολιτισμόν, άφ' ου είς

τον νέον εΙνε μόλις προσφάτως γνωστη καί ώς πράγμα έν ταϊς κοινωνίαις και ώς λέξις έν ταϊς γλώσσαις.
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112 Άντ. Δ. Κεραμοπούλλου

οίτινες ησαν τεθαμμένοιάμέσως προ του δημοσίου σήματος κατα τον Παυσ. 1,

29, 6: «εστι δε εμπροσθεν του μνήματος στήλη μαχομένους εχουσα Ιππείς'

Μελάνωπός σφισίν έστι καΙ Μακάρτατος όνόματα .... καΙ Θεσσαλών τάφος

έστΙν Ιππέων κατα παλαιαν φιλίαν έλθόντων, δτε κλ.. '.' καΙ πλησίον τοςόταις

Κρησί. Αδθις δέέστιν Άθηναίων μνήματα .... καΙ ίππεϋσιν άποθανουσιν,

ήνίκα ... ένταυθα καΙ Κλεωναίοι κείνται ... καΙ Ά1Jηναίων δέ έστι τάφος οϊ

.... έπολέμησαν πρός Αίγινήτας . .. » Άλλά μοι φαίνεται άπίθανον, δτι ή

στήλη ή φέρουσα άναγλύπτους τον Μελάνωπον καΙ τον Μακάρτατον, μικρον σχε

τικως μνημείον ουσα, θα ητο ίκανη να χρησιμεύστι τφ Φιλοστράτφ ώς τοπογρu

φικος δρος προς έντόπισιν μεγάλου οικοδομήματος, του βουλευτηρίου ι .

.,Αν δε ύπολάοωμεν, δτι δια της λέξεως «ίππέων» ό Φιλόστρατος έννοεί

αυτους τούτους τους δύο τεθαμμένους ανδρας, πάλιν δεν έκλέγει καλον τοπογρα

φικον δρον παραοολης, έπειδη έγγυς αυτων ησαν τεθαμμένοι καΙ μη Ιππείς, οϋς

καταλέγει ό Παυσανίας, καΙ ίσως καΙ αλλοι, οϋς δεν λέγει οοΟτος. ''Αν μάλιστα

δεχθωμεν, δτι το σχημα του δημοσίου σήματος, του πολυανδρίου, ώς χαράσσει

αυτο ό Brίickner, είνε έγγύτατα της άληθείας, τότε το κράσπεδον είτε της νοτίως

είτε της βορείως του πολυανδρίου παραθεούσης όδου θα ητο έγγύτερον του βου

λευτηρίου, άφ' ου τουτο δεν θα εκλειε βεοαίως την προς την Άκαδημίαν όδόν,

άλλα θό εκειτο Τι έν δεξι~ πως Τι έν άριστερ~. Γνωρίζομεν δε (Παυσ. 1, 29, 3), δτι

ή βορεία των όδων έκείνων έκρασπεδουτο ύπο πρώτων των τάφων του Θρασυοού

λου, του Περικλέους, του Χαορίου και του Φορμίωνος καΙ εϊχε προσέτι καΙ δύο

ίερα (Παυσ. 1,29, 2), ών το μέν, ου εύρέθη ή θέ.σις (πρΟλ. BCH 31, 1927, σελ.

155 έξ.), ητο της Άρίστης καΙ Καλλίστης Άρτέμιδος, το δε του Διονύσου' ύπο

τούτου δε φυσικον είνε να έφέλκηται το βουλευτήριον των τεχνιτων. Διατί ό

Φιλόστρατος δεν μετεχειρίσθη τι των μνημείων τούτων ώς τοπογραφικον δρον

παραοολης,άλλ' άπέολεψε πορρωτέρω εις το κέντρον της διδύμου προς την

Άκαδημίαν όδου, εις το δημόσιον σημα; 'Έπειτα καΙ οί τάφοι των ίππέων είνε

άναπόσπαστα μέρη του δλου δημοσίου μνήματος, του πολυανδρίου. πως ό Φιλό

στρατος άπομονώνει αυτους καΙ τοπογραφεί δ.ι' αυτων μόνων, δταν δεν είνε

μόνοι; καΙ αν δε ύπολάΒτι τις, δτι εις το πρόσθιον μέρος του πολυανδρίου ησαν

1 Στ/λαι δε έκόσμουν πάντας τους τάφους του σήματος καί ούχί περιφερείς ανδριάντες.• Καί σφών

ίστάσιν έπί τοίς τάφοις στηλα, τά όνόματα και τον δημον (φυλην Wilamowitz) έκάστου λέγουσαι. λέγει ό

Παυσ. 29, 4. Ό δε Σχολ. 'Αριστοφ. Ορν. 394 λέγει κατά τον Μενεκλέα πιθανώς: .βαδίζουσι δε ενθεν και

έ\'θεν είσί στηλα, επί τοίς δημοσίq. τεθαμμένοις είσι δε ουτοι οί ύπο του δήμου πεμφθέντες, οϊ τε έν αύτϋ

τη χώρq. ύπερ της πόλεωςτετελευτήκασιν' εχουσι δε αί οτηλα, έπιγραφας που εκαστος απέθανεν•. Τοιαύτας

δε στήλας δεικνύουσι και άγγειογραφίαι (Brίickner έ. ά. 212 έξ. Wo1ters S/tz. Ber. Bayer. Akad. 1913 σελ. 3 έξ.

Berl. PhJl. Woch. 1915, 1424 πρΟλ. Πeακηκσ. 1882, 67. 1911, 153. Άρχ. Έφημ.. 1920, σελ. 18 έξ. 24). ~Ωστε

xatavtq. άπίθανον, στι ό Φιλόστρατοςθά έτοπογράφειτο βουλευτήριονέκ της θέσεως μιάς άναγλύπτουστήλης.
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όντως μόνοι, πώς ό άναγνώστης θα έννοήση, οτι έν ΤΤΙ τoπoγραφί~ του Φιλοστρά

του έννοουνται ουτοι και όχι άλλοι, οϋς γινώσκομεν έκ του Παυσανίου; (πρβλ.

29, 11). "Αν δε τουτο είνε άπίθανον, έπίσης άπίθανος είνε και ή άντίστροφος

εικασία του Brίickner (ε. ά. σελ. 194), οτι έκ του χωρίου του Φιλοστράτου συνά

γεται, οτι πλησίον του βουλευτηρίου ησαν πολλοι τάφοι ίππέων. τουτο ουτε άπο

σχεδίου ητο δυνατον να γίνη, άφ' ου αί κατα ξηραν μάχαι :είχον άπωλείας καΙ

πεζών καΙ ίππέων, οϋς δεν ητο δυνατον να χωρίσωσιν έν ΤΤΙ ταφΤΙ και οντως δεν

έχώριζον, ουτε τυχαίως, δια τον αύτον λόγον. Μόνον κατ' έξαίρεσιν ηδύνατο να

συμπλακΤΙ ίππικόν τι άπόσπασμα ώς το του Δεξίλεω, οτε ό τάφος εκρυπτε μόνον

ίππείς.

Πιστεύω, οτι πειρώμενοι να έρμηνεύσωμεν την τοπογραφίαν του Φιλοστρά

του σκεπτόμεθα άγαν άρχαιολογικώς, μάλιστα δε οί .νεώτεροι οί παρακολουθουν

τες τά τε έν γένει «φλέγοντα» τοπογραφικα ζητήματα τών Άθηνών και μάλιστα

τας άνασκαφας του Κεραμεικου. Ό Φιλόστρατος θέλων να καθορίση την θέσιν

του βουλευτηρίου, βεβαίως δεν ϊστατο έπΙ τών όχθών της άνασκαφης του Κερα

μεικου ούδ' εβλεπεν έκείθεν τας Άθήνας. 'Άν δεν εγραφεν έντος τών Άθηνών,

έφαντάζετο ομως αύτας ώς ει ητο έντος αύτών' καΙ αν έπρόκειτο να τοπογρα

φήση οικοδόμημα κείμενον έκτος του περιβόλου τών τειχώ~ν, πλησίον μάλιστα

του Διπύλου, θαωριζε την θέσιν αύτου κατα πάντα άλλον τρόπον (π. χ. «ού πόρρω

ε'ξω του Διπύλου», «έξιόντι έκ του Διπύλου ού πόρρω του δημοσίου σήματος

η τ.τ.), ούχΙ ομως ώς πράττει νυν, οτε καΙ το προηγούμενον Άγρίππειον, έντος του

περιβόλου πάντως ον, κρατεί την φαντασίαν του τε γράφοντος καΙ του άναγινώ

σκοντος έντος τών τειχών. Ή θέσις μόνον πρέπει να είνε πλησίον τών πυλών

του Κεραμεικου καΙ «ού πόρρω τών ίππέων».

Έπομένως οί ίππείς πρέπει να ησαν έντος του περιβόλου τών τειχών καΙ έν

σχετικΤΙ έγγύτητι προς το Δίπυλον ητοι κατα το βόρειον πιθανώς μέρος της άγο

ράς. "Ας άναζητήσωμεντοιουτόντι μνημείον έκεί που.

Είνε γνωστόν, οτι ό Παυσανίας (1, 2, 4) εισάγων τον άναγνώστην εις τας

Άθήνας δια του Διπύλου ητοι δια τών πυλών του Κεραμεικου μνημονεύει έντος

του περιβόλου πρώτον του πομπείου, είτα του ναου της Δήμητρος καί τινος έφίπ

που Ποσειδώνος, καιεπειτα μνημονεύει τών δύο στοών έκατέρωθεν του εύθέος

Δρόμου, οστις ηγεν έκ του Διπύλου εις την βορείαν άκραν της κυρίως άγοράς

κατα τον ΒΑ πόδα του λόφου του «Θησείου» ητοι του Ήφαιστείου μεταξυ του

λόφου καΙ της νυν έκκλησίας τών Άγ. Άσωμάτων. Έκείθεν άρχεται της jtεριγρα

φης της άγοράς έκ της δυτικης πλευράς αύτης δια της βασιλείου στοάς, προχωρεί

εν συνεχεί~ προς την νότιον, ποιείται εν αύτΤΙ έλιγμούς τινας βορείως ,η ΒΔ του

Άρείου πάγου έρχόμενος οϋτωεις την ΒΔ άκραν αύτου, καΙ βαδίζει είτα παρα-

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤlOΝ 1927 - 28 15
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πλεύρως της δυτικης πλευράς αύτού φθάνων είς την Έννεάκρουνον καΙ το Έλευ

σίνιον. Έντεύθεν έπιστρέφει προς Β καΙ έπισκέπτεται τον άγοραίον κολωνον καΙ

τον ναον τού Ήφαίστου (<<Θησείον») κείμενον ύπεράνω της βασιλείου στοάς,

έπειτα δε το Ιερον τού Δήμου καΙ των Χαρίτων καΙ της Άφροδίτης κείμενον είς

την βορείαν κλιτυν τού λόφου τού «Θησείου», όπου διέρχεται νύν ό σιδηρόδρο

μος, όστις καΙ άπεκάλυψεν αύτό Ι, καΙ ένταύθα άλλάσσει διεύθυνσιν στρεφόμενος

προς Α, ίνα διέλθη είς την άπέναντι πλευραν της άγοράς, την άνατολικήν, ην καΙ

περιγράφει μνημονεύων της Ποικίλης στοάς καί τινων μνημείων προ αύτης,

προσθέτων τινα περΙ των «έν τη άγορQ.» ητοι έπΙ της πλατείας της άγοράς μνη

μείων, καΙ τέλος έξέρχεται αύτης πλησίον, ίνα περιγράΨη το Πτολεμαίειον

γυμνάσιον καΙ είτα το ιερον 11 τον σηκον τού Θησέως κείμενον βορείως .που της

ΒΑ άκρας τού 'Αρείου πάγου.

Έκεί, ένθα ό Παυσανίας άπο τού ιερού της Άφροδίτης στρέφεται προς

άνατολάς, ίνα έλθη είς την άνατολικην πλευραν της άγοράς, όπου ητο ή Ποικίλη

στοά, διασχίζει την βορείαν ~πλευραν της άγοράς. Φαίνεται, ότι ή πλευρα αύτη

δεν ητο πολυ εύρεία, διότι ό Παυσανίας δεν περιγράφει πολλα πράγματα αύτόθι,

ούδεν δε οίκοδόμημα. Ίδου τΙ λέγει (Ι, 15,·1): «ίούσι δε προς την στοάν, ην

Ποικίλην όνομάζουσιν άπο των γραφων, έστιν Έρμης χαλκούς καλούμενος άγο

ραίος καΙ πύλη πλησίον' έπεστι δέ οί τρόπαιον Άθηναίων ίππoμαχί~ κρατησάν

των Πλείσταρχον2, δς της ίππου Κασσάνδρου καΙ τού ξενικού την άρχην άδελ

φος ων έπετέτραπτο' αύτη δε ή στοα (ή ποικίλη)>> κλ.

ΚαΙ ό μεν Έρμης -ίσως δεν ητο μόνος, άφ' 0'0 ό Ξενοφ. ί.:τπαρχ. 3, 2 «άπο

τών "Ερμών» νομίζει όρθον να άρχηται πάσα πομπη των ίππέων 3, ό δε Άρποκρ.

λ. Έρμαί λέγει ... «άπο γαρ της Ποικίλης καΙ της τού βασιλέως στοάς είσιν οϊ

"Ερμαί καλούμενοι» (πρβλ. καΙ Λυσ. 23, 3), οίτινες ησαν ίσως οί ύπο τού Ίππίου

μετα γνωμικων πρωτοι σταθέντες ώς άφετηρία άπο της άγοράς προς τους δή

μους. Ό Περιηγητης άπέβλεψε, φαίνεται, είς μόνον τον χαλκουν Έρμην.

Το άλλο όμως μνημείον, όπερ ό Παυσανίας εΙδε βορείως που της νύν γεφύρας

τού Θησείου καΙ της σιδηροδρομικης γραμμης κατα την πλατείαν των Άγ. Άσω

μάτων καΙ καλεί «πύλην», έκράτησεν άληθως ώς πύλη έπΙ μακρον χρόνον μέχρι

τούδε' καΙ ού μόνον τούτο, άλλα καΙ έδωκεν άφορμην να έξενεχθωσι πολλαΙ γνω-

ι υΟρα Δελτ. Άρχ. 1891, σελ. 25, 40. Fergnson ffellenistίc Athens 212.

• Κατα τό θέρος τού 306 π. Χ. Wilhe1m QOtt. Qe/. Anz. 1898, 222, Dittenberger Syll.3 328. Fergn
son, ffellenistίc Athens 1911, 114.

• Ό Robert, Pausanias als Schriftst. 329 δεν θέτει, νομίζω, ορθώς τού; Έρμας τούτους εΙς τό νότιον

μέρος της άγορας, έπειδη έκεί δεν υπάρχει θέσις παρατάξεως τών ίππέων <κατα φυλάς., ώς υπi]Qχεν έν τφ

μεταξύ Διπύλου και άγορας Δρόμc:ρ, δθεν ηρχετο και ή πομπη τών Παναθηναίων.
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μαι, δτι δηλ. ήτο πύλη τού μηδέποτε πιθανώτατα ύπάρξαντος (πρβλ. Dorpfeld, εν

Judeich. Festschrift~ 1929 σελ. 1 έξ.) προθεμιστοκλείου περιβόλου της πόλεως

μόνη αϋτη διασωθείσα εξ αύτού ενταύθα, η δτι εκτίσθη ϋστερον άντι της παλαιάς,

η δτι ήτο άψιδωτη και έπομένως παρείχε το παλάιότερον παράδειγμα άψίδος εν

Έλλάδι, η δτι, άφ' ου ήτο άψιδωτή, εσφάλη ό Παυσανίας άναγαγων αυτην εις

τους χρόνους τού Κασσάνδρου, ωστε είνε διορθωτέος, και εί τι άλλο.

Ούδεμίαν εχω άμφιβολίαν, δτι ή «πύλη» αϋτη ήτο πυλόμορφον μνημείον

εσχηματισμένον δια δύο κιόνων και επιστυλίου, εφ' ου ήτο «τρόπαιον τών Άθη

ναίων ίππoμαχί~ κρατησάντων». Τοιαύτα μνημεία πυλόμορφα επι κιόνων είνε

ήδη γνωστα ίκανα εν Δελφοίς εκ τών μακεδονικών χρόνων Ι, ούδεις δ' ύπάρχει

λόγος να κωλυθώμεν να δεχθώμεν δμοια εν Άθήναις, άφ' oii ύπηρχον πιθανώς

και άλλαχού 2, δεν είνε δ' άπίθανον, δτι και τών δελφικών άναθημάτων πρότυπον

1Ίδύνατο να είνε το 'Αθηναϊ.κΟν η άλλο τι άθηνα'ίκον παλαιότερον.

Άλλ' είτε κίονας στρογγύλους δεχθώμεν ύποβαστάζοντας το τρόπαιον (μονο

κιόνια βάθρα ήσαν συνήθη εν Άθήναις και Δήλ<ρ και Δελφοίς και άλλαχού άπο

τού 60υ αιώνος τούλάχιστον) είτε τετραγώνους, ωστε να προσφύηται αύτφ προσ

φορώτερον το όνομα «πύλη», - δια να νοηται το τρόπαιον δτι διαιωνίζει νίκην

ίππομαχίας, τί dρά γε επρεπε να παριστάνη επάνω, ωστε να είνε άσύγχυτον προς

οίονδήποτε τρόπαιον πεζομαχίας; Ό Nilsson τελευταίον εν BCH 1925 σελ. 145,

εξ άφορμης τών δελφικών πυλομόρφων μνημείωνήχθη να ενθυμηθΌ την «πύλην»

ταύτην τών Άθηναίων, άλλ' 'ίνα καταλήξη άποφεύγων πάσαν εικασίαν: «lnais

nons ne saνons pas de quelle nature etaient ces trophees». Εύρίσκω, δτι μόνον

ίππείς και πιθανώτατα ίππείς ίππομαχούντας εβάσταζεν ή πύλη. Μνημεία εικονί

ζοντα ίππείς ήσαν συχνά 3. Δεν ήσαν δ' εν Άθήναις άγνωστοι παραστάσεις ίππο-

ι Bourguet BCH, 1911, 472, Ruines de De/phes 165 έξ. 202 έξ. Pomtow, Ber/. Phil. Woch. 1912, 28,

315, /(Jiο 7, 442 Dittenberger Sy/l. 3513 έξ.

• Πρβλ. ·Φιλοστρ. βίο 'Απολλ. 2, 42 «Και πύλας έν αυτιρ (τφ πεδίιρ της μάχης μεταξυ Πώρου κα.

Άλεξάνδρου)ίδείνφασι ξυγκλειούσας ουδέν, άλλά τροπαίων ε\'εκαΑ>κοδομημέναςσ.νακεϊσθαι γαρ επ' αυτών

'Aλέξανδρ~ν έφεστηκότα τετραρρύμοις αρμασι ... ' ·Ορα και έπιτάφιον έπίγραμμα της Μιλήτου έν Jahrb.

1906 Arch. λΠΖ. σελ. 38 (πρβλ. Πολύβ. 31, 21, 2. Niese πΙ, 245).

«Σημα μεν ϊσθ', στι τοίίτο Μενεσθειδάν iπί δισσοίς

κ'οσιν ο)νκώθη, ξείνε, καταφθιμένοις,

εϊ τιναςευόλβου μεγάλας παρά παιδι Σελεύκου

Άσίδος lJψηλοvς εκλυες ήγεμόνας•.

·Ορα και Lowy, Die Anfίinge des Triumphbogens, έν Jahrb. d. /(unsthistor. Samm/ungen ίn Wien, νέα

σειρά, Sonderschrift 1928 σελ. 31.
8 Πρβλ. έν Δελφοίς Πλουτ. Φιλοπ. 2 καί 10 <και διαλαβων τό ξυστόν έκ χειρός ωθεί (ό Φιλοπ.) και

περιτρέπει τόν άνδρα (Μαχανίδαν) συνεπερείσας- τοu:ι;ο εχων τό σχημα χαλκοίίς έν Δελφοίς εοτηκεν» πρβλ.

/(Jiο ΙΧ, 160 έξ. Παυσ. 10, 10, 6 (ίπποι Ταραντίνων), 13, 5 (Άχιλλευς έπι τφ ίππιρ και ό Πάτροκλος συμ-
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μαχούντων, ανκρίνωμεν καΙ μόνον έκ τού μνημείου τού οίκου τού Δεξίλεω και

τού σχετικού της Άκαμαντίδος φυλης.

Ίδου λοιπον Ιππείς μεγάλοι καΙ έπιφανείς και περίοπτοι έντος της πόλεως

και είς το τέρμα τού έκ των πυλων τού Κεραμεικού έρχομένου Δρόμου, Όχι μεν

πολυ μακραν αύτού, άλλ' οϋτως, ωστε το βουλευτήριον των τεχνιτων κείμενόν που

μεταξυ των ίππέων και τού Διπύλου να είνε εκατέρωθεν έγγυς άμφοτέρων, καθως

θέλει ό Φιλόστρατος.

Άλλ' έν τφ χώρCΡ τoύτCΡ τφ μεταξυ τού Διπύλου και των ίππέων εκειτο

οίκοδόμημά τι εχον ώσαύτως σχέσιν προς τους Διονυσιακους τεχνίτας. Τούτο ητο

ή όίκία τού Πουλυτίωνος, έν τι ό Άλκιοιάδης παρφδησε τα (Έλευσίνια) μυστήρια

μετα των φίλων, μεθ' ών και τους Έρμας περιέκοψε. Ό Άνδοκ. π. μυστ. 12 λέγει:

«έπειδη δε έψηφίσαντο αύτφ (τφ άμυήτCΡ θεράποντι ήτοι δόύλCΡ ΆνδρoμάχCΡ)

την άδειαν, ελεγεν, δτι έν τη οίκίQ. τη Πουλυτίωνος γίγνοιτο μυστήρια' Άλκιοιά

δην μεν oiiv και Νικιάδην και Μέλητον τούτους μεν αύτους είναι τους ποιούντας,

συμπαρείναι δε και όραν τα γιγνόμενα και άλλους, παρείναι δε και δούλους εαυ

τόν τε και τον άδελφον» κλ. Πού εκειτο ή οίκία δεν λέγει ό Άνδοκίδης. Ό Πλά

των έπιχέει φως τι λέγων έν τφ ΈρυξίQ. 400 Β: «έν δε Σκύθαις τοίς νομάσιν

(δηλ. τοίς μη εχουσιν άνάγκην οίκιων) εί τις την Πουλυτίωνος οίκίαν κεκτημένος

είη, ούδεν αν πλουσιώτεροςδοκοί είναι η εί παρ' ήμίν τον ΛυκαΟηττόν».Έκ των

λόγων τούτων γίνεται φανερον μόνον, δτι ή οίκία αϋτη ητο μεγάλη τις, παροι

μιωδως μεγάλη, το δε μέγεθος κατα την άρχιτεκτονικην των άρχαίων πρέπει να

άναφέρωμεν Όχι τόσον είς το ϋψος, δσον είς την εύρύτητα και το πληθος των

μερων και των έξαρτημάτων (κηποι, αύλαί) 2• .,Αλλας λεπτομερείας δμως ώς και

τοπογραφικονόρισμον της οίκίας εύρίσκομενπαρα ΠαυσανίQ. 1, 2, 5. Ούτος έρχό

μενος, ώς είπομεν άνωτέρω, έκ τού Διπύλου προς τον Κεραμεικόν, ήτοι την άγο

ράν, βαδίζει δια τού Δρόμου, δστις ητο εύρεία λεωφόρος και κατ' εύθείαν ηγε

προς την ΒΑ κλιτυν τού σημερινού λόφου τού «Θησείου» προς την βασίλειον

στοάν, διερχομένη λοξως άπο ΒΔ προς ΝΑ προ τού χώρου, ον κατέχει σήμερον ό

έκεί σιδηροδρομικος σταθμός.

παραθεί οί τ<ί> ϊππιρ), 13, 6 (εΙσί δε καΙ εΙκόνες χαλκαί Φωκέων άναθέντων ήνίκα δευτέριι. συμ60λii το 'ίππι

κον έτρέψαντο το έκ Θεσσαλίας), 13, 10 (εΙκόνες δε καΙ πεζών καΙ ίππέων), 15, 4 (ίππικoiί δε ήγεμόνας άνα

6ε6ηκότας έπί 'ίππους Φεραίοι ... εστησαν). Καί έν Όλυμπί~ Παυσ. 5, 25, 11 (Ήρακλης •.. μαχόμενος προς

τήν άμαζόνα εφιππον γυναίκα),27, 2 (δύο τέ εΙσιν 'ίπποι καί ήνίοχοι δύο, έκατέρφ τών 'ίππων παρεστως άνήρ

ήνίοχος), 6, 11, 1 (Φίλιππος ό Άμύντου καΙ Άλέξανδρος ό Φιλίππου καί Σέλευκός τε καί Άντίγονος τοίς μεν

δή έφ"ίππων, Άντιγόνιρ δε άνήρ πεζός έστιν ή εΙκών), 12, 4 (τους άνδριάντας δε τοϋ Ίέρωνος έν Όλυμπίq.

έφ' 'ίππου τον ετερον ... άνέθεσαν), 12, 5 (Άρευς ... και υΑρατος εστηκεν ό Κλεινίου καΙ αύθις άνα6ε6ηκώς

έστιν Άρευς 'ίππον). Πρ6λ. καί 6, 14. 12, 16, 9 κ. ά. ά. 'Εκ τών μνημείων αί μαρτυρίαι εΙνε πλείονες.

ι Πρ6λ. καΙ Oxyrr. pap. πΙ άριθ. 411 στίχο 22. Σουίδ. λ. έξωρχησάμην.
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Ούτω βαδίζων ό Παυσανίας, περιγράφει τα έκατέρωθεν τού Δρόμου μνη

μεία Τι οικοδομήματα, αρχόμενος ώς έξης: «στοαι δέ εΙσιν απο των πυλών ες τον

Κεραμεικόν' καΙ εΙκόνες προ αύτων χαλκαί καΙ γυναικών και ανδρών δσοις τι

ύπηρχεν ες δόξαν. ή δε έτέρα των στοών εχει μεν {Ερα θεών, εχει δε γυμνάσιον

Έρμού καλούμενον. "Εστι δε έν αVτfj Πουλυτίωνος οίκία, καθ" ην παρα την εν

Έλευσίνι δράσαι τελετην Άθηναίων φασΙν ού τους αφανεστάτους έπΟ εμού δε

άνεΤτο Διονύσφ' Διόνυσον δε τούτον καλούσι Μελπόμενον επι λόγφ τοιφδε,

εφ' όποίφ περ Άπόλλωνα Μουσηγέτην. ΈνταiίiJoά εστιν Άθηνάς άγαλμα Παιω

νίας καΙ Διος και Μνη μοσύνης καΙ Μουσών Άπόλλων τε, ανάθημα καΙ εργον

Εύυουλίδου, καΙ δαίμων τών αμφί Διόνυσον "Ακρατος. πρόσωπον εστίν οί ενφ

κοδομημένον τοίχφ. μετα δε το τού Διονύσου τέμενος οίκημά εστιν» κλ. 'Ότι αί

στοαί, ας μνημονεύει πρώτας ό Παυσανίας, εκειντο έκατέρωθεν τού Δρόμου, μαν

θάνομεν εκ τού Ίμερίου ΠΙ, 2 «εύθυτενής τε καΙ λείος καταυαίνων άνωθεν (δηλ;

εκ της Άκροπόλεως καΙ της άγοράς) σχίζει τας έκατέρωθεν παρατεταμένας στοάς».

Δια να δύναται δε ή έτέρα των στοών να περιέχη ίερα θεών καΙ γυμνάσιον, άπαι

τούν εκτασιν χώρου, προσέτι δε την εύρύχωρον οΙκίαν τού Πουλυτίωνος, δεν ήτο

ή προς νότον, δηλ..ή δεξια τφ εκ Διπύλου ερχομένφ Παυσανίq., άλλ" ή προς βορ

ράν, ή άριστερά' διότι προς νότον δεν ύπάρχει επαρκης όμαλος χώρος, μάλλον δε

ούδαμώς ύπάρχει, δυνάμενος να δεχθfί τα άνω ίδρύματα, εν φ τούναντίον δλως

συμβαίνει προς βορράν.

Κατα τους λόγους τού Παυσανίου ή οικία τού Πουλυτίωνος, δημευθείσα

ώς και πάσα περιουσία των Έρμοκοπιδών, είχε παραχωρηθη εΙς λατρείαν τινα

τού Διονύσου τού επικληθέντος Μελπομένου. ΆΕντος δε, της εκτάσεως της οικίας,

«καθ" ην» (Παυσ.) είχε γίνει ή άσεβης μίμησις τών μυστηρίων, ήτο επι Παυσα

νίου; ώς έρμηνεύω αύτόν, το ανάθημα καΙ εργΟΥ τοίίΕύβουλίδου' διότι μετα το

«εν αύτfί» (δηλ.τfίστo~) επεταιτο «ένταiίiJoα»,ακoλoυθεί το προσωπείον τού

συνημμένου προς τον Διόνυσον ΆκράΤόυ,ενφκοδομημένον είς τινα' τοίχον τού

όλου συγκροτήματος τού 'Πουλυτίωνος καΙ ληξάσης ούτω της.περιγραφης αύτού

κείται:εντέλει το <<μεταδε το τού Διονύσου, τέμενος εστιν οίκημα αγάλματα

εχον εκ πηλού» κλ., αδηλούσι κάΙ την εύρύτητα·τούδλου οΙκοπέδου τού Πουλυ

τίωνος δια της λέξεως τέμενος.

ΊΌ οϊκημα τούτο θα ήτα το τελευταίον κατα το άκρον της βορείας:.στοάς,

πρΙ~'ό Πάυσανίας, φεύγωνεκτηςστoας,:στραφfί,αμέσωςπρθζ τηΥάγοραν δια

τών λέξεων (3; 1»'«το δε χωρί6νδΚεραμεικος» κλ:καΙ μεταβfί, .ειςτην βασίλειον

στοάν:Δεν'εΙνε'δμως εϋλογονναδεχθωμεν τo;oίκημα~εκείνOώς μέγα τι κτίσμα.

ΤΟ περιεχόμενον αύτού ήσαν πήλινα άΥ<!λματα, ωστε μικρα το μέγεθος, καΙ δια

τούτο ό Milchhofer εν Archiio/. Aufs. 1f. Brunn dargebr. σελ. 53. ονομάζει
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αύτο ναίσκον (Kapelle) 1. Έπειδη δε άναλύων τα πήλινα άγάλματα εύρίσκει αύτα

συγκροτούντα παράστασιν όμοίαν προς τα άνάγλυφα τα λεγόμενα τού 'Ικαρίου,

συνάγει (σελ. 58), δτι ησαν άναθήματα τών Διονυσιακών τεχνιτών προς τιμην

άφηρω'ίσθέντων έταίρων άνατεθέντα είς το τέμενος τού Διονύσου ητοι την οίκίαν

τού Πουλυτίωνος:Ώστε όχι μόνον μικρον ητο το οίκημα άλλα καΙ άναπόσπαστον

μέρος της οίκίας εκείνης.

Άλλ' ή βάσις τού μνημείου τού Εύβουλίδου εύρέθη τφ 1837 κτιζομένης της

γωνιαίας άπέναντι τού παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού οίκίας, ης ή μεν νοτία

όψις κείται επι της όδού Έρμού, ή δ' άλλη, ή άνατολική, βλέπει προς την μικραν

πλατείαν τών Άσωμάτων. Ή βάσις είνε μεγάλη (άνεσκάφη μηκος 8 μ. άλλ' ηδύ

νατο να φθάνη τα 26' Lolling Athen. Mitt. 12, 364), άνάλογος προς δ,τι προσε

δοκάτο εκ της περιγραφης τού Παυσανίου, καΙ φέρει επιγραφην «Εύβουλίδης

Ευ]χειρος Κρωπίδης εποίησεν» (δρα Judeich, Topogr. ΥΟΠ Athen 322 έξ. 324).

Ή διεύθυνσις αύτης είνε προς ΒΔ· τούτο δε δηλοί, δτι εμπροσθέν που ητο όδός

τις, αύτη βεβαίως αύτη, ηνάπαιτούσιν αί μικρον βορειότερον κείμεναί ποτε Θριά

σιαι πύλαι, ων τα λείψανα κείνται επι της διασταυρώσεως τών σημερινών όδών

Διπύλου καΙ Ήρακλειδών. Δια τούτου άποδεικνύεται, δτι ή οίκία τού Πουλυτίω

νος ητοι το τέμενος τού Διονύσου εΙχε μέτωπον όχι μόνον προς νότον (προς την

στοαν) άλλα καΙ προς άνατολας ητοι προς την επι τας Θριασίας πύλας όδόν,

προέχουσα όπισθεν τού «οίκήματος» (αν τούτο ητο άκριβώς είς την γωνίαν της

στοάς), το δε άνάθημα τού Εύβουλίδου θα διέσπα τον περίβολον της οίκίας, 'ίνα

iΊ όρατον άπο της όδού.

Άλλ' αν το πυλόμόρφον ίππικον μνημείον επι τίΊ νίκη κατα τού Πλειστάρ

χου ΤΙΡ 306 εκειτο προς βορράν της άγοράς τού Κεραμεικού ητοι κατα την σημε

ρινην πλατείαν τών Άγ. Άσωμάτων, ώς συνήχθη άνωτέρω, τότε ητο εγγύτατα

της οίκίας τού Πουλυτίωνος, ητις εΙχε γίνει τέμενος τού Μελπομένου Διονύσου.

·Εν άρΧίΊ δμως τού λόγου είδομεν κατα τον Φιλόστρατον, δτι εΥΎυς τών ίππέων

ητο το βουλευτήριον τών τεχνιτών:Ώστε τοπογραφικώς προκύπτει ούτω ώς πιθα

νώτατον, δτι ή οίκία τού Πουλυτίωνος ητοι το τέμενος τού Διονύσου καΙ το βου

λευτήριον τών τεχνιτών είνε εν καΙ το αύτο καθίδρυμα, δ δεν ετόλμησε δυστυχώς

να δεχθίΊ ό ΜίΙchhόfer ε. ά. καίπερ σελ. 47 έξ. 60 λίαν εγγυς προς το πόρισμά

μου έλθών.

Ή διαφορα είνε μόνον δτι ό ΜίΙchhόfer άναζητών γειτονικους προς το βου

λευτήριον τών τεχνιτών ίππείς ετεινε να στηριχθίΊ είς την γενικην φράσιν τού

Παυσανίου (1, 2, 4) «στοαΙ δέ είσιν άπο τών πυλών ες τον Κεραμεικον (δηλ. την

1 Πρβλ. τά ήρφα είς τό μουσείον της Έπικτήτας έν Θήρq.Cοl1itΖ 4706, 13.
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άγοραν) και εικονες προ αυτών χαλκαί και γυναικών και άνδρών, δσοις τι

ύπηρχεν ές δόξαν», φρονών δτι μεταξυ τών άνδριάντωντούτων θα ήσαν καΙ εφιπ

ποι κατα τα άκρα καΙ τας τομας τών στοών, άφ' 01') μάλιστα ό Δρόμος ήτο εύρυς

και έπομένως έπιδεκτικος και πλειόνων έφίππων άνδριάντων, ών δμως ουδεις

μαρτυρείται. Συνειδως δε την άδυναμίαν τοιούτου άορίστου καθ' αύτο τεκμηρίου,

έπεχείρησεν άπεγνωσμένον εργον, να άποδείξη δηλ., δτι ό άνδριας τού στω'ίκού

φιλοσόφου Χρυσίππου, έπειδη άπλώς ητο εργον τού ΕύβουΑίδου (Πλίν. 34, 88),
εκειτο ύπο την στοαν ταύτην πλησίον τού μεγάλου εργου και άναθήματος τού

Εύβουλίδου. Έπειδη δε ό Διογ. Λαερτ. 7, 182 λέγει: «ην δε καΙ το σωμάτιον

εύτελης (ό Χρύσιππος), ώς δηλον έκ τού άνδριάντος τού έν Κεραμεικφ, ος σχεδόν

τι ύποκέκρυπται τφ πλησίον ίππεϊ, δθεν αύτον ό Καρνεάδης Κρύψιππον ελεγεν»,

ιδου εύρέθη είς ίππευςέκ τών ύποτιθεμένων πλειόνων.

Άλλα δια να τοπογραφήση ό Φιλόστρατος έκ τών οϋτω συναγομένων έν τfι

στo~ ταύτη ίππέων, επρεπε να μη ύπαρχωσιν έν αύτfι πεζοΙ άνδριάντες, έν Φ ό

Milchhofer βί~ εισάγει έκεί ενα ίππέα, ον έξουδετεροί δμως και μόνος ό καθήμε

νος Χρύσιππος.

Δεν εχει δμως δίκαιονό Milchhofer τοποθετών τους άνδριάντας τούτους

ύπο την στοαν τού Δρόμου. 'Ότι ό άνδριας τού Χρυσίππου εκειτο έν τφ Κερα

μεικφ, εινε γνωστον καΙ άλλοθεν (π. χ. Cic. de ίίη. 1, 39) καΙ έλέγετο δε «ό άν

δριας ό έκ τού Κεραμεικού».Άλλα Κεραμεικος ό εσω ύπο πολιτικην εννοιαν δεν

ητο βεβαίως μόνη ή εκτασις της πλατείας της άγορας καΙ τα καθορίζοντα αύτην

άκριβώς ίδρύματα,είτε στοαΙ είτε άλλα μνημεία. Οϋτω νοεί αύτον καΙ ό Milchho

ferαύτός, δταν τoπoθετfι τον Χρύσιππον έν τfι στo~ τού Δρόμου, ην δμως τάσσει

ό Παυσανίας εξω, της άγορας ήτοι τού«Κεραμεικού» ύπο την εννοιαν της άντι

λήψεως τού λαού τών συγχρόνων του 'Αθηναίων, άφ' o{j μετα την στοαν τού

Δρόμου έπιλαμβάνεται της περιγραφης τού «Κεραμεικού» (=της άγορας). Μετα

την περιγραφην δμως της κυρίας πλατείας της άγορας καΙ τών άκριβώς όριζόν

των αύτην πέριξ μνημείων λέγει ό Παυσανίας 1, 17, 2: «έν δε τφ γυμνασί<ρ, της

άγορας άπέχοντι ου πολύ, Πτόλεμαίου δε άπο τού κατασκευασαμένουκαλου

μέν<ρ, λίθου τέ εισιν Έρμαί θέας άξιοι καΙ εικων Πτολεμαίου χαλκη καΙ δ τε λίβυς

'Ιόβας' ένταύθα κείται και Χρύσιππος ό Σολεύς». Έν τοίς λόγοις τούτοις δρα,

δτι ό Παυσανίας λέγει «της άγορας άπέχοντι ού πολύ», ούχΙ δε «τού Κεραμεικού

άπέχοντι ού πολύ», ή δε προσεκτικη αϋτη εκφρασις δεν πρέπει να παρoραθfι.

Έγω λοιπόν, μη εχων άνάγκην να μετατοπίσω ίππείς εις την στοαν τού Δρόμου,

πιστεύω άντιθέτως προς τον Milchhofer, δτι ό Χρύσιππος δεν είχε δύο άνδριάν

τας έν Άθήναις, άλλ' ενα καΙ μόνον, τον κατα το Πτολεμαίειον γυμνάσιον πλη

σίον της Ποικίλης, έν Όέδίδασκo~ οί Στω'ίκοί, καΙ δπου ϊσταντο και τού Σόλω-
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]20 Άντ. Δ. Κεραμοπούλλου

νος και του Σελεύκου οί άνδριάντες (Wachsmuth, Stadt Athen Ι, 217). Περι

του άνδριάντος του Χρυσίππου λέγει ό Πλούτ. ηθ. 1033 Ε: «Άριστοκρέων γουν

ό Χρυσίππου μαθητης και οίκείος είκόνα χαλκην άναστυλώσας έπέγραψε τόδε το

ελεγείον
Τόνδε νέον Χρύσιππον Άριστοκρέων άνέθηκεν

των άκαδημιακων στραγγαλίδων κοπίδα.

τουτ' ο{;ν ό Χρύσιππος ό γέρων, ό φιλόσοφος, ό τον βασιλικον και πo~ιτικoν

έπαινών βίον» ό προ του βασιλικου γυμνασίου μεταξυ βασιλέων τιμηθεις δια του

άναπεμπαζομένου άνδριάντος, δστις άκρι6ώς δια τουτο εδει εν τφ πρωτοτύπφ να

Uχαλκους. Δεν σώζεται δ' άντίγραφον άλλου τινος πλην τούτου.

ΤΟ άνωτέρω προς την οίκίαν του Πουλυτίωνος ητοι το «τέμενος του Διονύ

σου» ταυτισθεν βουλευτήριον τών τεχνιτών πρέπει να είνε το αυτο προς το «τέμε

μενος τών περι τόν Διόνυσον τεχνιτών», δπερ γινώσκομεν εκ του Άθηναίου 5,

212 (49), περιγράφοντος τηνεπι Μιθραδράτου επιδημίαν του περιπατητικου Άθη

νίωνος εν Άθήναις ... «συνήντησαν δ' αυτφ καΙ οί περι τόν Διόνυσον τεχνί

ται, τον άγγελον του νέου Διονύσου (του Μιθραδάτου δηλ.) καλουντες έπι την

. κοινην έστίαν και τΙΙς περι ταύτην εύχάς τε και σπονδας . ... εν δε τιρ τεμέ

νει τών τεχνιτών -ΟΙυσίαι τ' έπετελουντο επι τΊi Άθηνίωνος παρουσίg. και μετα

κήρυκος προαναφωνήσεως σπονδαί». Ή ταύτισις αϋτη εχει ύποδειχθη ηδη προ

αίώνος σχεδον ύπο του Ross και επειτα του Wieseler (Ersch und Gruber Ency

c/op. τόμο 83, σελ. 183, 185), δεν ημελήθη δ' ούτε ύπο του Wachsmuth (Pauly

Wissowa ε. ά.) ούτε ύπο του Milchhofer (ε. ά. 51) ούτε ύπο τών νεωτέρων.

Κατα ταυτα εν τΌ πάλαι οίκίg. του Πουλυτίωνος, ητις καθιερώθη επειτα είς

τον Διόνυσον - άλλο ζήτη μα είνε το πότε εγένετο τουτο - και άμέσως 11 συν τφ

χρόνφ παρεχωρήθη είς τους Διονυσιακους τεχνίτας, είχον ούτοι την κοινην έστίαν

και το βουλευτήριον αύτών, συνεσκέπτοντο περι τών κοινών αύτών ύποθέσεων,

εξέλεγον εξ έαυτών τον ετερον τών ίερέων του Μελπομένου Διονύσου (θρόνος εν

τφ Διονυσιακφ θεάτρφ λέγει: «ίερέως Διονύσου Μελπομένου εκ τεχνειτών» 1. G.

ΠΙ 278) του έτέρου εκλεγομένου «εξ Ευνειδών (πρ6λ. αυτ. 274), άνέθετον αυτοί

τε και άλλοι διάφορα άναθήματα, ετέλουν θυσίας και σπονδάς, είχον αίθούσας

συνόδων και γευμάτων και ύποδοχης ξένων, και ρητορικών 11 άλλων επιδείξεων,

ο'ία ή του Κίλικος Φιλάγρου ή περιγραφομένη ύπο του Φιλοστράτου (άνω εν άΡΧΌ).

Ή τελευταία δμως αϋτη επίδειξις δεν είνε απλώςσοφιστικη 11 ρητορική,

άλλ' εχει τον χαρακτηρα ύποκρίσεως και ηθοποιίας, επειδη λέγεται περι του Φιλά

γρου, δτι «ευδοκιμώτατα άγωνιtόμενος τον Άριστογείτονα τον άξιουντα κατη

γορείν του μεν Δημοσθένους μηδισμου του δε Αίσχίνου φιλιππισμου .... εσ6έ

σθη το φθέγμα ύπο της χολης» κλ:Άν δ' είς ξένον επετρέπετο εν τφ τών τεχνιτών
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τεμένει να επιδεικνύη τα κατορθώματα αύτού εν τfί ύπoκριτικfί τέχνη εχων ακροα

τας και κριτας βευαίως palmares ηθοποιούς, διατί δεν θα συνέυαινε το αύτο προ

κειμένου περι τών τεχνιτών αύτών; "Αν δε τούτο οϋτως εχη, τότε το βουλευτή

ριον τών τεχνιτών ήτο καΙ τόπος η οικοδόμημα εχον αιθούσας ασκήσεων τών

ύποκριτών. Πώς άλλως και πού οί βουλεύοντες τεχνίται θα επείθοντο και θα απε

φάσιζον (ανευ προυουλεύματος Foucart De collegiis scenicorum artificum

σελ. 6) τίνα θα εδέχοντο ώς έταίρον και συνάδελφον;

Οϋτως δμως εγείρεται το ζήτημα τι ήτο και πού εκειτο ό Μελιτέων οίκος,

περι ου λέγει ό Ήσύχ. «Μελιτέων οίκος εν τφ τών Μελιτέων δήμ<.ρ οίκος ην

παμμεγέ1Jης, εις ον οί τραγφδοι έμελέτων» και ό Φώτιος: «Μελιτέων οlκος

εν τφ δήμ<.ρ(;) παμμεγέ1Jης ην οίκος, εις ον οί τραγφδοι φοιτώντες έμελέτων».

Έν τοίς χωρίοις τούτοις οί τραγφδοι βευαίως νοούνται ώς «τεχνίται» εχοντες

κοινον οίκον μελετών, έπομένως αποτελούντες «κοινόν», το όποίον δεν ήτο δυνα

τον να είν::: αλλο η το «τών περι τον Διόνυσον τεχνιτών». Άλλα πόσους «παμμε

γέθεις οεκους» θα είχον εν Άθήναις οί τεχνίται ο{;τοι, αφ' ου είχον την εκ τών

ανωτέρω δειχθείσαν ώς παμμεγέθη οικίαν τού Πουλυτίωνος; Το μέγεθος τού

οικου ήτο τόσον μέγα, ωστε εγινε παροιμιώδες και αντιτίθεται προς την πενίαν

τών πλείστων καλλιτεχνών παντος αιώνος, μη εχόντων ίδιον οίκον, ώς δεικνύει

μετά τινος κατα το σύνηθες συγχύσεως εν τfί έρμηνεί<t ή παροιμία Ζηνου. Π, 27
\<Μελιτέων οίκος επι τών 'ίδιον οίκον μη κεκτημένων, αλλ' επι μισθφ οικούντων'

μέμνηται αύτης Άριστοφάνης εν Γεωργοίς και Πλάτων ό κωμικός». Οί τοιούτοι

ενηυρύνοντο λέγοντες οίκον ίδιον τον εις ον δεν κατCΡκoυν μέν, αλλα «φοιτών

τες εμελέτων». Άλλ' οί «τεχνίται» δεν ανηκον εις ενα μόνον δημον Άθηνα'ίκόν,

τον της Μελίτης, ούδ' ήσαν πάντες Άθηναίοι. Τί σημαίνει λοιπον «Μελιτέων

οίκος;». Έπιστεύθη, δτι το δνομα τούτο εδόθη εις τον οίκον, έπειδη εκειτο εν τφ

δήμ<.ρ της Μελίτης, ό δε Wachsmuth (ε. α. 214) καίπερ μη τολμών διαρρήδην να

ταυτίση την οικίαν τού Πουλυτίωνος προς τον «Μελιτέων οlκον», επεχείρησεν

δμως να πλησιάση τούτον προς εκείνην, περιλαυων τον αγοραίον Κολωνον (τον

τού «Θησείου») εις ~oν δημον της Μελίτης. Μάταιος ό κόπος! διότι εν Μελίτη

πάντες οί οίκοι ήσαν Μελιτέων οίκοι.

Όρθοτέρας βάσεις τού ζητήματος είχε θέσει ό Wieseler ε. α. σελ. 183 έξ. εΙ

και δεν δίδει λύσιν. Άλλ' εν σελ. 185 σημ. προσέχει την παρατήρησιν τού Forch
hammer (Topogr. von Athen σελ. 84 σημ. 140), δστις ύπέλαυεν ϋποπτον την εν

ταϊς ανωτέρω γλώσσαις παράθεσιν τών λέξεων Μελιτέων και έμελέτων. Έπειδη

δε ό εν Δρέσδη κώδιξ τού Φωτίου εχει Μιλετεων (αντι Μελιτέων) το δε Μέγ.

Έτυμολ. 546, 39 και ό Θεόγνωστος εν B~kkeri Anecd. 281, 25 εχουσι: «Μελε
τών' οίκος εν φ οί τραγ<.ρδοΙ εμελέτων», ούδαμώς αμφιυάλλει, δτι ή γλώσσα

ΑΡΧ.ι\ΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΊΊΟΝ 1927·28 16
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122 ΆΥΤ. Δ. Κεραμοποίιλλου

άρχικώς είχεν ώδέ πως: «Μελετεων sive Μελετών· οίκος: (τών) Μελιτέων έν τφ

δήμφ παμμεγέθης ην, είς ον» κλ. Άλλ' αν πέτρα του σκανδάλου ύπηρξεν ή παρά

δοξος λέξις μελετων (ό μελετών, τού -ώνος) η μελετεων η μελετών (οίκος), 'ίΊτις

θα ητο παιγνιώδης όνομασία, δοθείσα είς τον οίκον ύπο τών τεχνιτών, διότι

όντως έν αυτφ έμελέτων, τότε πρέπει πάσα μνεία τού δtιμoυ τών Μελιτέων να

προηλθεν έξ αυτης και επομένως να μη ληφθΌ ύπ' όψιν. ατε προσθήκη ο'iiσα

γενομένη ύπ' άνθρώπου διαπορουμένου καΙ σοφισαμένου έρμηνείαν, ην. παρέλα

οον επειτα καΙ αλλοι. Κατ' άκολουθίαν ο{ίτος ό «μελετών οίκος» είνε ό αυτος προς

το τέμενος τού Διονύσου, το τέμενος τών τεχνιτών, την οίκίαν τού Πουλυτίωνος,

έν iι πλην αλλων ητο καΙ το βουλευτήριον τών τεχνιτών. Δυνατον είνε μόνον

τούτο προσέτι: άντΙ τού δλου συγκροτήματος τού τεμένους τών τεχνιτών ό οlκος

μελετών να ήτο τι ίδιον έν τφ τεμένει διαμέρισμα η κτίσμα, ευρύχωρός τις θάλα

μος. Άλλ' έν τφ συνόλφ εχομεν νύν εν καΙ μόνον 'ίδρυμα άντΙ τριών η τεσσά

ρων, δσα έζητούντο μέχρι τούδε.

ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ
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ΕΙκ. 1. Ή {}ούρα του Όπισ{}οοδόμου του Παρ1}ενώνος

μετα του νέου τόξου και τών πλαγίων χριστια

1Ιικών προσ{}οηκών.

ΕΤΤΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Δεν είνε ή πρώτη φορά, καθ' ην ό Παρθενων παρέχει εις ημας εκ των νεω

τέρων επ' αύτού αρχιτεκτονικώνπροσθηκών αξιόλογα επιγραφικα μελετήματα. "Η

δουσμικη θύρα τού ΙΙαρθενώνος εν τφ Όπισθοδόμψ, κατα την μετατροπην τού

Παρθενώνος εις χριστιανικην εκκλη- -σίαν εσμικρύνθη δια παλαιοτέρων μαρ- ~'4.t1!ii\!~~~i,,~iiEjΙ~~~~~~~Μ;;i4"'~tΙ~&;i!!~
μάρων κατα τας πλεουρας καΙ δι' αψι-

δοειδΟύς jtλι'"Θο!!τ[στο1.' 'ίJπερHύρoυ

άνωθι κατα το 1872, οτε εγένοντο ερ

γασίαι προς συντήρησιν της ζωφόρου

τού Παρθενώνος καΙ προς ύποστήρι

ξιν τών τε αρχαίων καΙ τών μεταγενε

στέρων μαρμαρίνωνανωφλίων (εΙκ. 1).
Κατα το 1902, οτε επερατώθησαν αί

εργασίαι αυται, ή iJιύρα τού Όπισθο

δόμου απαλλαχθείσα ενίων νεωτέρων

προσθηκών της μεσημβρινης παραστά

δος αύτης, εφερεν εις φώς αξιόλογον

ταμιακην επιγραφήν, ην εδημοσίευσεν

ό v. Ε. van Hille εν τΌ ΆρχαιολογικΌ

Έφημερίδι τού 1903 σελ. 139 - 150.

"Υπελείποντο δ' ομως πολλαΙ ει

σέτι νεώτεραι προσθηκαι εις αμφοτέ

ρας τας παραστάδας καΙ Ιδίq. εις την

βορείαν, εξ ης εξήχθησαν αί κατωτέρω

δημοσιευόμεναι ετεραι δύο ταμιακαι

επιγραφαί.

Άφορμην δια την επαναφοραν

της θύρας αύτης εις την αρχικήν της

μορφήν, ώς προύτάθη απο τού 1845, καΙ δια την εξαγωγην τών ύπολειπομένων

νέων προσθηκώναύτης εδωκεν ό διαπρεπέστατοςεπιγραφικοςαρχαιολόγοςκ. Ado1f
Wilhelm, συστήσας κατα' Μάρτιον τού 1926 δι' επιστολης του την ανάγκην της

έξαγωγης τών μεταγενεστέρωνπροσθηκών, μεταξυ τών όποίων έκτος τών όρατών

επιγραφών είχε την ύπόνοιαν οτι καΙ άλλοι ενεπίγραφοι λίθοι θα ύπηρχον.
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ΕΙκ. 2. Ή 1J.oύea του Όπισ1J.οδόμοv μετά τη'll

άφαlΡεσι'll του 'ΙΙέου τόξου καί τώ'll πλαγlω'll

χeιστια'llικώ'll πeοσ1J.ηκώ'll.

Ή κεντρικη άρχαιολογικη ύπηρεσία τού Ύπουργείου της Παιδείας δντως

ταχέως ενεργήσασα κατήρτισεν επιτροπείαν άποτελουμένην εκ τών σοφών άλλο

δαπών άρχαιολόγων κ. κ. Γουλιέλμου Δέρπφελδ, Άδόλφου Βίλχελμ, εκ τού τότε

διευθυντού της 'Ακροπόλεως κ. Άπ. 'Αρβανιτοπούλου,εκ τού τότε διευθυντού τού

Νομισματικού Μουσείου κ. Γ. Οίκονό

μου καΙ εκ τού διευθυντού τού άρχιτε

κτονικού τμήματος κ. Ν. Μπαλάνου, προς

εξέτασιν καΙ μελέτην τού ζητήματος.

Ή επιτροπη συνελθούσαεν τφ Παρ

θενώνι καΙ μελετήσασα το πραγμα ύπέ

βαλεν τΌ 26 Μαρτίου τού 1926 το πόρι

σμα αύτης δι' εκθέσεως, δι' ης ύπεστήριζε

«••• την άφαίρεσιντών έκατέρωθεντης Δ.

θύρας τού Όπισθοδόμου τού Παρθενα)

νος μεταγενεστέρων προσθηκών καΙ τού

ύπερκειμένου πλινθοκτίστου τόξου τού

1872 καΙ την στήριξιντού άρχαίου ύπερ

θύρου δια σιδηροδοκών εμφανών η μη

μετα η ανευ .... κονιάματος... <>.

'Όντως αί εργασίαι αύται εξετελέ

σθησαν ύπο την διεύθυσιν τού Κ. Ν. Μπα

λάνου μετ' εξαιρετικης ταχύτητος εντος

τών μηνών της άνοίξεως καΙ εκτοτε ελα

βεν ή Δ. θύρα τού Παρθενώνος την κατα

μέγεθος τούλάχιστον άρχαίαν αύτης δψιν

(είκων 2).
Αί εργασίαι της εξαγωγης τών ενεπι

γράφων καΙ μη μαρμάρων εκ της θύρας

τού Όπισθοδόμου εγένοντο εντολή τού

Ύπουργείου ύπο την ίδιαιτέραν επίβλεψιν τού συναδέλφου καΙ καθηγητού τού

Πανεπιστημίου Κ. Γ. Οίκονόμου, δστις πάνυ εύγενώς παρεχώρησεν είς ήμας την

δημοσίευσιν τών εξαχθεισών ε~ιγραφών, εφ' φ εκφράζομεν αύτφ τας εύχαρι

στίας ήμών.

Αί επιγραφαΙ αύται δημοσιευόμεναι νύν ύπ' εμού κατωτέρω ήσαν εννέα, ας

παρέλαβον κατα τας άρχας Νοεμβρίου τού αύτού ετους, άναλαβων την διεύθυνσιν

της Άκροπόλεως.

Τών επιγραφών τούτων αί μεν δύο (ύπ' άριθ. 1 καΙ 2) μεγάλα ι άπόκεινται
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'~L1t, 1.

I,Ια[μΙ,αι ,ων της lθεό δΙ" ΠολlύζηλΙοΙς! ΙIΡ1. ε

κλείΙδΙης ΓαΡΥή,!"jος ,", Άλκίδιος ΠαιανΙ"i,ς, -Ι.
οίας ΧολαQ'Υεύς :.: Φιλόφρων θQιάfJΙΟΙ~ -ι

ΙδJωQος Μαραθώνιος :.: 'fερομv;ιμων Βησαιειυς, οίς έΥΙΚΙ!'
lμμάτευεv :.: τάlδε παρέδοσαι ' ταμίαις tG}V [της θεό. ι'iτε Κηψισόδω(lος il(l7.EJ.
Μόσχωι Κυδαθηναιεί. καί 01ινάΡ7.0σιν ;.: πlαραλιιϋόΥτες παρά ια1116)\Ι των τι·

[ή]ς θεό των άρ~άντων οτε ΝαυσΙΥένης ljQ7.jE καί συvαΙ

ΡΊ.όντων.

,ης Nixης τής έιιί [Σot)φιfίΙδ]ο ιψ~O\"Ioς φfτoς]

10 ί~~ός' "",,"JI;, rnφάΙΤ/I. """""" " [!Χl]
τ/ς xεφ(a]liΚ, bώιΙδια!, ύι:o!δεpiς, ί)Ρμοι;].

,,"" [",ι,,;,'Ι'<', '[μ.,]δi<" ~io],
ατiφαyoς ό αί Τ/Ι zt1(I~

Ι. ΤΑΙ. ΕΙΛΓ. . οε cπαθμiι"

'5 [XX)XX~ΔΔ[OΨtl'
δain/"", Q~μOς θώ(ια[!. .ι.Q<iψ, ζώ"",Ι
(χρuoηΟΥ uxίoθLOY, ο(οθμό!')

I'Χ')ΧΧΗΗίΗ~)ΔΔΔΔ~"J"

~ρη,oς ;'μός' Ψ'11η 'μl.Ιό[πΙρ.

20 [χαι! xcπωι:ιιηδε διίο, σιαθμόν

[ΧΧΧΗΗ~ΔΔΔrfff]

[τiψ",.., ;'μό, [.ι.Ιό[.lrulηω, .ό&ς !ioI,
["Ιpo·iδι<, - - -
1",.ΙθμΟ[. ΧΧΗ) ΔΔΔΔ [ΗΙΙ

25 ~~όν* EiEρα; Nίxη~ Χρώτος Ιίnιμ]ός (χεφιιλή],
[σ}τεφάνη, δ{ιμος, ί[ν)ώιδιο, ύ.oδερ~, ϊιλω δ[ύο)

[χιρυ[σΙώ, μψ άΡΙΟ1'Ιρά, ιίμ[φ]ιδέυ, 1ριισΙο

Ιμ]χριί, ιποθμόν χχΔΔΔΔ[Ι-~Ι+ΙΙ'

30 ,δ!εbτε ρoς I!ufI~ θώραι στρόφιογ,
π εριιpaxηλωιoγ, στολίδι δύο, χρυσία

lμ ιψί, σταθμόν XIRt-ιHHHΔΔΔΔΓΊΙ+Ι

τρίτα; ρυμός άπόπroΥμα, πε/ρ]ό[ΥΟΙ] δ{ύ)ο,
Ιπ]όδε δύο, [Ζρ]υ[σ]ία μιχ[ρά, στ[αθμό ν]

:Ιό [ΧΙIRΗΗΗ[ΗΔΔΔrfffjfl'I'

[ιέιιt{l«Y, ρυμό]ς χιψ [διlξιά, άμφιδία,
xιιτωρ!tδι δύ)ο, στέφα[νσ ς, 1ρυσ[ηα

μιχριί, [στοθμόν χ"'HHHH~ΔΓΊH+)·

[ΠEμJtτ]o!ς ~]υμΙός άχ{Ιωτ]ήριον ίι[πίσθ]ιov·

40 (σxίJ.η δύο, σταθμάν χχχχι-ι-ιιιι·

[ιιεφά1αιον ιιnίτης _ - -] ΔΓΊΗΙΙ·

0,16 xατεστpαμΜΈVoν

[Αέμ]Ζιη χαί δαάrη, IΠaθμόν

[iRnΗ!ΗΗΙΙ'ΔΔΔΔI+I-

!"ψη .,i δc<άπι. ",ώ1μό>
~Ί "ΗΗΙΗΗ[~JΔΔΔΔΟfffΗ"

tδδ]όμη ω.ί δεχάιη, ιπαθμό,

["ΗΗ)-ιΗ~ΔΔΔΔf"

[όyOOJη χαί 0Οιάιη, σtαθμόν

1"~Η)-ιΗ~ΔΔΔΔffH-" I~rι

!ΚΙ [παΙτη χαί δεχάτη, σταθμό,

I"ΗΗΗJH~ΔΔΔΔfffΗ""
kixoo)nl, σταθμOv
r~ΗΗΗ1Η~ΔΔΔΔff'
{μ.ία xΙ~ί ιίχοιπή, σταθμό, χl+ι-ι-ι· 14;)

95 [δει:τέρ]α χαί ώιοιπή, σταθμό,

(~ΗΗΗΗ:FΔΔΔΔff"""

Ιτρίιη χα]ί εUιoστή, σταθμόν χι·

(τΨάρΙτ/Ι χαί ιixoστή, ιπαθμόΙ'

~ΗΗΗΗ[~IΔΔΔΔf" Ι;~

100 πέμπιη χοί ιΙκοστή, σταθμόν χ.

έΊτ/ χ]αι] ι[tιι]oστή, στllΟμόν

xrf~fl~"'I'
~5δόμη χαί είκσσι<ι, IΠllQItOν χιιι'

κενόν HXJ
ίιδρίαι άΡ'(1'ραί καΙΥαί'

IIΥI πρώτη, ο[tαθjμον IRHHH[ilΔΔΔΔ~~Ι-'

[δε]ι'τέρα, σιαθμόΥ [iIHHHHrf+·
[φΙίτη, σιαθμιιν IΑΗΗΗΗΙIΙ'

100

[Άθιιv]αίιl, Νίχη; ]UΔ]pίαι'

πρώιη, σταθμω\, [IΑΗΗΗΗIiΙΔr

110 ΙδεI,,(τέqα], σταθμό!. (ΑΗΗΗΗΡιΔΔΔΙ-Ι- ~

(τρίτη!, ιnα8μΙό. χι-ι'

ΙτιτάΡΙτ/, σ]ταθμόν IfΙΗΗΗΗΡιΔΔΔΔΙ-Ι- j

ίiΙτυξ μέτα; lttIπαΥώς]·

[..άΙη ,αhή, ;1' Koliiας Πιω,""" "Ιθη""ι,

[8Ι(ιό"", θmolωiςj"

σu5ήIrη UΕφΑvtiyη ή %αρ(ι MηOιtμναίων ϊι:ίxρυ~]·

δίιρρ!ος xαttαyώς έ;, Uyιιίς α/ίσΙ'

ιld[αδίαι ΔΈΧΑ]·

;;vtlR iy I!UlιpiδI. ανεu δαxroMσ]'

,,,",,,,iς, '" ΦαpηiI; - ;,ιθη""ι,
ήμ(ιω5έ1ιοτ

τρι[ώδο1ον]'

uιχ[rijρις

Jo]φelαyialo, ϋ.εφάvtι.ον)

ΔΑX[wAcov qovl·
ιπαΙτ/ΡΕς χίΜιιλσι ίΥ κιδωτίωl ItlJ{lci Λάχω\'σ; ri'Iι δημοσίαι]

σψΙΧΙ[Ί'ίδι σεσημασμένοι]'

τροΙχ. -
δοκιμ[είον tή, οίΥΟΧ,όη, τοίγ θεσίγ χρυσίσ: ICT' δoκιμεiσν]

τη, o[lνo~όης ,ης Άθηναίας wισΙσ: ICTJ
δοκ[ιμείον το χρυσίο τδΙ

ε(ί)ς [nις φιάλας IC]'
δοκιμεί[σΥ το χρυσίο {ο ΙΠI τιί θιιμιατ/ρια]

έΥ χ[ι6ωτίωι, σταθμον ιcη

δοκ[ιμείσν έτερον, σταθμόν IC' Υριιμμαπίον]

σεσημ[ασμέΥΟ\' παρα ήjς βοιl1i'ι~ της Εξ ΆριίοπάΥου]·

κρα[νίδΙΟΥ μΙ1l(lόv]

""ΨΙΙ
[θΙήΡ['W ""Ι
[φl]lίμlον Xα1.xoiί.ι·

0,25 κατεστ~αμμένoν

- - - - - - -ιπαθμlόν-

- - _ - - - - σταθμό" .. ΗΗ

- - Δ-

ιό ΧΔΔΟ 
οώδο;

ΗΗΙ-Ι-ΙΙΙ·

ε, ,Λ

[,Ιτ[i.."" - - - - - - - -
------------

50 ι",.[θl"" - - - - - - - - -

...... 0-------
(o]ιiφανoς, δ[γ - - - - _ - -]

I
dστ]αιoς - - - - -
σ]τέ[φαν)ος, ~Iν - -]

ίι!) ..•. ΕΤ--------

Ι... bι:μ NttUoιyε[vouς ~o]πoς

1",lοθμό> - - - - - 
~~ - - - - - 
1",.θΙμόl· - - - - - - - -Ι

60 1-.]Q«tiIp il.iIηJΠ~ ί.~ριισoς ύπάΡ-YΙΙΡΙJςΙ

iι.6ιπιιτO'f Ιιφα.),,1(ΙΟ'; 1ιπόχalxov Ιέ:ι:ίnι]"ooν·

1"1&~..
Ζίvot~ αταθμόν ΧΧ{Η]ΔΓΊΗ+

zίYαt ι~ ιnaθμΔτ ΗΙΙ

G5 Jι:ίv~ ιτt(lOς ιnαθμόν [ΙΑΗΗ}ΔΙ-Ι-Η·ΙΙΙ·

αιρ]νιδείον άvYιιPO', (ιnαθμJό, χΡι

xlq:ιΙνι!ιείov ά(ιyupδ" [ιπαθμόν]

,\Η]ΗΗΗΔΔΔΔ'

"""οΙ.vox6αι ά{ryupαί ,ρqιι;. ιnlaefIίIv

10 Χ(Η]ΗΗ~ΔΔΔ(fl1"]"

"""lφι011αι άpyι.ιρaί δύο, ιnαθμό, (HHfltHj

"""οίνοιόη άργu{κi, ιnαθμόν' IΑΗΙΙΙ-Ι-

χεΥόν

Ιφι]ιαη άQyυ{ιιi ~Aμμων~

1",.18,,0' [~HIHHff"
x8Vόν

75 [tεν!ιxi! dQ'YUQio σίιν ιωι dμφιδειδίωι,
στα μοι· ΙRΔΔΔΙ+ΗΙΙ·

vfιτfiι ά~ικϊ άπο τδ &'1[μι]αιη[ρΙίο
τοίν θ[ε)οίν, [ο)ταθμόν ΔΗιll]'

όμφυ.I'.]οί φιιυ.ών δύο, σταθμόγ !H~J·

. . vlllov άιη"ρον,

Ι",I·[θμ]" - -

0,46 κατιιπραμμiνσν

0,45 χαα/σΤΡαμμένον

[θιιμιατ/ριον bι:ίXρνσ]oν ίι!ιιόjχα1.lκοjν,
[σταθμον ΣUν 1σίς ηιοιις 10ίς χω.χοίι;

115 μΧΗΗΗΗI

L
θιιμιατ/ρισν ίπίUΙυσ[oν ~π6x.[α]λxoy,

σταθμον χχχjΗΡιΔ[Δ}

χενον

L
φιάλη χαλχοχράς β<φ5α)ΡIΙιή, ίι, ΚΙΙων

άνΕθηκιν, σταθμbν HΙZΙjΔΓΊΙ-HIIIΙ

120 Ιφιάλη ύπάpγιl(ιας dlα/]λωτ/,

[σταθμον HH!IIt

/
χρυσίΟ, έπίιηχτον dιι]ό ~ donίOOς

τής πρός τώι .εώι, σταθμόν Ι-Ι-ΗIIIIl'

[χροοίον ΙπίτηJΠOV ύπάQ'yU{lo" ιπαθμόν ι-~ι-!ι-ιll·

125 fl(l\lοίοv lπίτηX10ν dιιό τιίJ)ν άxρwτ/ρίων,

[σtαθμoν rHJI' EtE{lO' l.ιι]ίτ/χτον

[ώιό ιώ, oX(XI)τ/QΊΩv, σταθμόν ΔΙ-Ι-J-]·

ι.... ,.. Ι]Ωίrηψ!oν, ατιιθμόν - - -

l
φIίlllO, d.ιι:ό τής &ύlρας ώι:ό το 'ElCαtOlUl:έδo]·

]3(1 σtαθμIία τΟ: iν τώι χ[ιδωτίιιtιt

mό'<

!
,όδε όQyI>Φ [~.όxa-Wt]"
θuμιαtή!ριOY (xolx4 διιptioμaια qIIvI,
" Κ1m<Πpd,lη .mθη1",,1,

lοτοθμο'Ι ΧΗΗΗΔ[ΔΙ'
13..::, - - ιπ - -

"""",,[";,,1, η, ή θroς ,,01"
Jι1άσ[τρ«, ό: 11 θεός (-,ιει[

Οχθ[οι6ος-, δι' ή θεός εχΕΙ έJιί τώι 1pαxήAOtII·

ίί{ι[μοl πέη:ιΙ'

Ι[() ylΑU~ uιooij· αιyiς x~uΣΉ]'

Υo{lΙΥόνιιοτ xρuσoν)
φιάλη [χριισΤι, ην Ιν τήι χεψί ήειΙ'

"""στέ[φανας χρ"σδς, Ον Τιμόθεος dvffiηXEYj'

OIiφ[al'oς x(ιυσ~1 δν Φ(1ιaπας dνέθηm]'

]~ σ1έφ!ονας xρυσiίς, δν KaUtxλεla[

dvieIlJxεν θουllOOίδου Υυνή]·
στέφ ανας χρυσδς, Δv 11 βολίι dνέθηκιv]

ή Επι [ΊΠllOδάμαντος άΡχovτος]·

χενόν

φιάλ[η dQYUQii, ην Άριστσ50ιίΙη ανέθηκεv]·

Ι90 ξιφομ[ιίχιιιρα χαλχη ιιΡός τίιι π.α{Ιαστάδι]·

~ίφη [δύο π(lός ,ηι ιιαραοιάδι]·

""ο,

τάδε π(ροσπαρέδοσαν ταμίαι[

σί bι:ί [ - - - '&Ρχοντος!'
ατέφα(νος zρυσ~ Δv - - - άνέθηΦ]'

195 1.1,,;ιlη """"~ η. Ν,.......Ι
1θη,,,,,,,, "1iIη",,I,

"""τοο, Ιbι τΟ πIIpθεvόινoc;)·

-[-ι'
χάμΙχη χατιίzQ\!oo· Τυος ypVψ].

200 ν/υι:(ός: Π(4)tομή' nMIι μ.ηrι;I·

I;'-Ψ", ...τομ;" """",,,Ι'
έιι.:ίtρυσoς

mό'<

xliv[al ΧιορΥ[ς rll' ~ιφoμό:xαιραι ΓΊIΙIΙ'

!ntl~~''''' Ιiφη rl
:ια; 1Iώpαj"" Δr'I'

b. ιΌ ιπ~ωνoς τδ ένιαιtώΙ

ιό !xro - - - ~"""'I'
WΙηξ ,αhή�1. !ωτήpυσoςJ'

210 λlί{lΙαι &φιίπ1V<ΙΙ 1111' l~oι Qj1t\'III rl'
......1'" 111"(1",,'1'
άρ:!ίδες ~Jtόξ"λoι bίIΡ\.'ΙΙ01 ΔΔ["I~'

άσιι:(ίς ly Λίοδο uioηfIoς ΝΊΧΗ]'

άσπΙίς h Πιπαθηναtων bιίxιώιoς)'

21:1 J.ιίo[' στιίxvtς ΔΙ!' A:qI'zptιOov]

[θl""ι_ ΔΟ,Ι'
ήμι!ωW.IO' χΡιιΟΟν]·

cUαδΙασι:οθ~1aJ ω.υσι.)
d:pY]lJpάν εχοσα]·

220 μά[ιαιιχι 1ιύ.xii Ιν i1ύtρωι UεφαvtίvωιJ·

δlφ[p", ΔΙ"

άκ[ι,άχης x!'XP"σωUΈVoς]'

δ·ΙισθοχρηΠίδΕςΙ'
σπ αθί,

225 ,,61;,,1 Μηθ,μ"I""I'
κοί!τη ύπόφλος Χα/άχρ"σοςl'

0,47 κατιστραμμίνov
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ΈΠΙΥραφαί έκ του Παρθενώνος 125

έν τ<ρ μικρφ Μουσείφ της Άκροπόλεως, των δε λοιπών τινες μεν προ αυτού,

τινες δε έντος τού σηκού τού Παρθενωνος.

Των έπιγραφών τούτων την μελέτην, ϊνα μη επι μακρότερον χρόνον βρα

δύνη ή δημοσίευσις αυτών, έπέτρεψα εις τους προ δύο έτων έν Άθήναις παρεπι

δημούντας δεινους έπιγραφικους άρχαιολόγους, είς τον σοφον καΙ πολυν έν Βερο

λίνφ καθηγητην κ. Johannes Kirchner καΙ είς τον νέον άλλ' έμπειρότατον Άμε

ρικανον κ. Β. D. Meritt, είς ους έκφράζω τας έμας ευχαριστίας, καΙ είς μεν τον

πρώτον ίδίg δια το άπόγραφον της ύπ' άριθ. 1 έπιγραφης, είς δε τον δεύτερον

δια το της ύπ' άριθ. 2 έπιγραφης.

Αί έπιγραφαΙ α-{;ται ύπ' άριθ. 1 καΙ 2 συνεπληρώθησαν σχεδον κατα το όλον

έν παραβολη προς όμοίας έπιγραφας της αυτης κατηγορίας τών άπολογισμων

τών ταμιών της Άθηνάς, περιεχομένας έν τφ C.I.G. και έν τη μικροτέρg έκδόσει

τών ύπο J. Kirchner έκδεδομένων (I.G. ΙΙ2).

Έλλείψεις δέ τινες καΙ κενα η άτυχείς συμπληρώσεις τών ηδη αυτόθι έκδε

δομένων έπιγραφων συμπληρούνται καΙ έπανορθούνται πλήρως έκ των κατωτέρω

δημοσιευομένων έπιγραφών. Είς τας έπιγραφας ταύτας παραθέτομεν έλαχίστας

σημειώσεις άναγομένας κυρίως είς την παραβολην αυτών προς ταςηδη δημο

σιευομένας, έξ ης προηλθεν ή συμπλήρωσις αυτών ή έντος άγκυλων δηλουμένη.

Ή ταχύτης της δημοσιεύσεως ώς καΙ ή παρότρυνσις της διευθύνσεως τού

Άρχαιολογικού Δελτίου, όπως ελθωσι ταχέως αί έπιγραφαΙ είς φως δεν έπέτρε

ψαν είς ήμάς περισσοτέρας παρατηρήσεις. Σκοπος δ' άλλως τε ήμών ύπηρξεν,

όπως δια της δημοσιεύσεως αυτών παράσχωμεν την ευκαιρία'\' είς τους περΙ

ταύτα είδικώτερον άσχολουμένους, ϊνα λεπτομερέστερον μελετήσωσι και σπουδά

σωσι τας έν λόγφ έπιγραφάς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Άριi}. 1.

Ή ύπ' άριθ. 1 έπιγραφη έκ πεντελησίου μαρμάρου εχει ύψος 2 μέτρων, πλά

τος 0.60 καΙ πάχος 0.25 καΙ είναι λίαν τετριμμένη έπΙ της έξωτερικης άριστερας

καΙ δεξιάς πλευράς. Ώσαύτως τού μαρμάρου τα ακρα λίαν εϋθρυπτα προφανώς

έκ της έπηρείας τού πυρός. 'Έχει ώς έκ τούτου πολλα κενα συμπληρούμενα κατα

τον άκόλουθον τρόπον:

Οί στίχοι 9 - 24 της έπιγραφης συμπληρούνταικατα την ύπ' άριθ. 1425 τών

I.G. ΙΙ2 άπο τού στίχου 45 - 62.

Ό στίχος 60 κατα τον στίχον 70 της 1425 τών I.G. ΙΙ2.
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126 Ν. Κυπαρίσση

Ό στίχος 73 κατα τον στίχον 22 της Β' στήλης της επιγραφης ύπ' άριθ. 2.

Οί στίχοι 131- 135 κατα τους στίχους 110 - 116 της 1425 των I.G. ΙΙ2.

Οί στίχοι 136 -140 κατα τους στίχους 101-107 της 1421 των I.G. ΙΙ2.

Δια τον στίχον 140 πρβλ. καΙ στίχον 12 - 13 της Γ' στήλης της επιγραφης

ύπ' άριθ. 2.
Ό στίχος 141 κατα τον στίχον 111 της ύπ' άριθ. 1421 των I.G. ΙΙ2.

Ό στίχος 142 κατα τους στίχους 116 -117 της ύπ' άριθ. 1421 των I.G. ΙΙ2.

Ό στίχος 143 κατα τον στίχον 118 της ύπ' άριθ. 1421 των I.G. ΙΙ2 καΙ κατα

τους στίχους 18 -19 της Γ' στήλης της ύπ' άριθ. 2 επιγραφης.

Ό στίχος 147 κατα τον στίχον 23 της Γ' στήλης της επιγραφης ύπ' άριθ. 2.

Ό στίχος 149 κατα τον στίχον 26 της Γ' στήλης της επιγραφης ύπ' άριθ. 2

καΙ κατα τον στίχον 57 της ύπ' άριθ. 1400 επιγραφης των I.G. Π2•

Ό στίχος 152 κατα τον στίχον 10-11 της ύπ' άριθ. 1415 επιγρ. των I.G. ΙΙ2.

Οί στίχοι 152-159 κατα τους 10 καΙ έξης της ύπ' άριθ. 1415 επιγραφης των

I.G. Π2 καΙ κατα τΟ'υς στίχους 28 καΙ έξ. της Γ' στήλης της επιγραφης ύπ' άριθ. 2

Ό στίχος 159 κατα τους στίχους 95 - 96 της ύπ' άριθ. 1421 επιγρ. των I.G. ΙΙ2.

Ό στίχος 160 κατα τον στίχον 34 της Γ' στήλης της επιγραφης ύπ' άριθ. 2.

Ό στίχος 162 κατα τον στίχον 37 της Γ' στήλης της επιγραφης ύπ' άριθ. 2.
Οί στίχοι 164 - 177 κατα τους στίχους 74 καΙ έξ. της Γ' στήλης της επιγραφης

ύπ' άριθ. 2 καΙ κατα τον στίχον 294 της ύπ' άριθ. 1425 επιγραφης των I.G. Π2•

Ό στίχος 178-189 κατα τους στίχους 309-319 της ύπ·άριθ.1425επιγρα

φης καΙ κατα τους στίχους 142 :-153 της ύπ' άριθ. 1428 καΙ κατα τους στίχους

44 - 55 της ύπ' άριθ. 1429 των I.G. Π2 καΙ κατα τους στίχους 83 - 92 της Γ' στή

λης της επιγραφης ύπ' άριθ. 2.

Οι στίχοι 190-191 κατα τους στίχους 324- 326 της ύπ' άριθ. 1425 επιγρα-

φης των I.G. Π2 καΙ κατα τους στίχους 93-94 της Γ' στήλης της επιγρ. ύπ' άριθ. 2.
Οι στίχοι 193-194 κατα τους στίχους 58-59 της ύπ' αριθ.1429 των I.G. Π2•

Οί στίχοι 195-196 κατα τους στίχους 334-335 της ύπ' αριθ.1425 των I.G. ΙΙ2.

Οί στίχοι 197 - 205 κατα τους στίχους 250 - 256 της ύπ' αριθ. 1425 καΙ

κατα τΟ'υς στίχους 161 -169 της ύπ' αριθ. 1428 των I.G. Π2•

Οί στίχοι 206 - 226 κατα τους στίχόυς 257 - 272 της ύπ' αριθ. 1425 καΙ

κατα τους στίχους 170 - 190 της ύπ' αριθ. 1428 των I.G. Π2•

Ή έπιγραφη ύπ' αριθ. 1 έγένετο επι Κηφισοδώρου άρ~oντoς (366/6 π. Χ.).

Προ τούτου άρχων ητο ό Πολύζηλος (367/6), εις ον αναφέρεται ή ώσαύτως εκ

της βορείας παραστάδος της θύρας τού Όπισθοδόμου εξαχθείσα έπιγραφη (C.I.A.

Π, 2, 677 καΙ I.G. Π2 1428). Προ τούτου δε ό Ναυσιγένης (368/7).
Δηλ. οι ταμίαι της θεού έπι Πολυζήλου άρχοντος (367/6) παρέδο-
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σαν τάδε είς τΟ'υς ταμίας της θεού έπι Κηφισοδώρου άρχοντος (366/5) παραλα

βόντες παρα των ταμιων της θεού έπ1. Ναυσιγένους άρχοντος (368/7).

Πολύζηλος άρχων Όλ. 103, 2 = 367/6. Kirchner, Prosop. Att. 2, σελ. 213,
αριθ. 11960.

Άλκίβιος Παιανιει,ς ταμίας της θεού κατα το 367/6. Kirchner, Prosop. Att.
1 σελ. 49, αριθ. 605.

Φιλόφρων Θριάσιος ταμίας των της θεού κατα το 367/6. Kirchner, Prosop.
Att. 2, σελ. 381, αριθ. 14767.

·Ιερομνήμων Βησαιευς ταμίας των της θεού κατα το 367/6. Kirchner, Pro
sop. Att. 1, σελ. 491, αριθ. 7504.

Κηφισόδωροςάρχων Όλ. 103, 3=366/5. Kirchner, Prosop. Att. 1, σελ. 555,
αριθ.3842.

Μόσχος Κυδαθηναιευς γραμματευς μεν κατα το 368/7, 1 . 2, ταμίας δε της

θεού κατα το 367/6, 3. Kirchner, Prosop. Att. 2, σελ. 106, αριθ. 10461.

Ναυσιγένης άρχων Όλ. 103, 1 == 368/7. Kirchner, Pposop. Att. 2, σελ. 111,
αριθ. 10544.

Άρι1t. 2.

Ή έπιγραφη αύτη έγένετο έπι άρχοντος Δυσνικήτου. ~Ήρξεν δε ούτος κατα

Όλυμ. 102,3=370/69 π. Χ. Kirchner, Prosop. Att. 1, σελ. 306, αριθ. 4580. Γίνε

ται δε έν αυτΌ χρησις τού ου και τού δ, τού εί και τού ε.

Ό δε αμέσως μετα τον Δυσνίκητον αναφερόμενος Κόροιβος δεν είναι ό

άρχων, όστις ηρξεν κατα Όλυμ. 118,3=306 - 305 π. Χ. (Kirchner Prosop. Att.
1 σελ. 587, αριθ. 8720).

'Άλλοι άρχοντες αναφερόμενοι έν τΌ έπιγραφΌ είναι, κατα Kirchner ανω-

τέρω, οΙ έξης:

Ναυσίνικος άρχων Όλυμ. 100,3=378 - 377 π. Χ.

Σωκρατίδης άρχων Όλυμ. 101,3=374 -- 373 π. Χ.

Άντιγένης άρχων Όλυμ. 93,2=407 - 406 π. Χ.

Ευβουλίδης άρχων Όλυμ. 96,3=394 - 393 π. Χ.

Δημόστρατος άρχων Όλυμ. 96,4=393 - 392 π. Χ.

Χαρίσανδρος άρχων Όλυμ. 101,1=376 - 375 π. Χ.

Ίπποδάμας άρχων Όλυμ. 101,2=378 - 377 π. Χ.

Πάντων τούτων νεώτερος είναι ό άρχων Δυσνίκητος, έφ' ού νομίζομεν ότι

έγένετο ή έπιγραφή. Έπειδη δε ό άρχων Κόροιβος είναι τού -Δυσνικήτου κατα

έβδομήκοντα πέντε ετη νεώτερος, καθ' α ουδε1.ς άρχων αναφέρεται έν τη έπι

γραφΌ, νομίζομεν ότι δεν πρόκειται ένταύθα περΙ τού άρχοντος Κοροί60υ.
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Το μέγιστον ύψος τού μαρμάρου είναι δύο μέτρων, το πλάτος αυτού 1.10

και το πάχος 0.24.

Το ύψος τών μεν γραμμάτων της επικεφαλίδος είναι 0.007, τών δε γραμμά-

των της λοιπης επιγραφης 0.005. Της επιγραφης ταύτης όλοκλήρου
,

"μεν εχομεν

εν τέλει φωτοτυπικον πίνακα, μέρους δ' αυτης μεγέθυνσιν εν είκ. 3.

Προς ευκολίαν της μελέτης άμφοτέρων τών επιγραφών (ύπ' άριθ. 1 καΙ 2)

παρεβάλομεν αυτας προς αλλήλας καΙ τας παραβολας
. ,

σημειούμεν κατω-αυτας

τέρω, είς ας παραπέμπομεν τους θέλοντας πεQισσότερον περΙ αυτας να διατρίψωσιν.

Πρβλ. στίχο 9- 12 της επιγρ. 1 προς στίχο 50- 53 της Α' στήλης της επιγρ. 2
» » 1ϋ - 24 » » » » >; 54- 62 » » » » » »

» » 82 - 103 » » » » » 60 - 72 » Β' » » » »

)} » 104 - 112 » » ». » » 75 - 84 » » » » » »

)} » 113-117 » ;> » » » 98-101 » Α' » » » »

» » 118-121 » » » » » 95 - 97 » » » » » »

,> » 122-123 » » » » » 106 - 111 » » » >, » »

.., » 125-271 » » » » » 107-108 » » » » » »

.> » 131 » » » » » 5 » Β' » ;.) » »

» ;.) 132-134 » » » » » 11- 13 » » » » » »

» » 162-163 » » » » » 35 » Γ' » » » »

» » 136 - 140 » » » » » 9- 13 » » » » » »

» :> 141 » » » » » 15 » » » » » »

» » 164-190 » » » » » 74 - 94 » » » » » »

» » 197-205 » » » » » 41- 46 » » » » » »

» » 208 - 226 }) » :) » » 46 - 56 » » » }) » »

την ύπ' αριθ. 2 επιγραφην .ημών παραβάλλομεν προς την ύπ' αριθ. 1425

τών ύπο Johannes Kirchner εκδεδομένων IG, ΙΙ2, ενθα βλέπει τις όλην την

βιβλιογραφίαν.

Ή ύπ' αριθ. 1425 επιγραφη εξήχθη εκ της μεσημβρινης παραστάδος της

θύρας τού Όπισθοδόμου τού Παρθενώνος κατα Φεβρουάριον τού 1903 κατα

τας αυτόθι ύπο της Άρχαιολογικης Έταιρείας γενομένας εργασίας (Άρχ. Έφημ.

1903 σελ. 139), ώς καΙ ή άνα χείρας εκ της βορείας προ τεσσάρων ετών.

Αί συμπληρώσεις της ήμετέρας ύπ' αριθ. 2 επιγραφης οφείλονται το πλεί

στον είς παραβολην αυτης προς την ύπ' αριθ. 1425, όπως καΙ εκ της αυτης παρα

βολης συμπληρούνται πολλα κενα της ύπ' αριθ. 1425 επιγραφης η διορθούνται

ολίγαι ήμιτελείς η ατυχείς συμπληρώσεις.

ΚαΙ τας μεν συμπληρώσεις της ήμετέρας επιγραφης βλέπει τις εντος τών
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άγκυλων, τών δε συμπληρώσεων καΙ διορθώσεων της ύπ' άριθ. 1425 τινας σημει

ουμεν κάτωθι.

Κατα τον στίχον 55 της ήμετέρας επιγραφης πρέπει να συμπληρωθfι ό στίχο

55 της 1425 εις: [Ω]ΝΙΟ[Ν].

Κατα τον στίχον 59 πρέπει να συμπληρωθfι ό στίχος 58 της 1425: [Κ]Α[Ι]

ΚΑ[ΤΩΡΙΔΕ] . . .

Κατα τον στίχο 6 Ι πρέπει να συμπ.ληρωθωσι τα ελλείποντα του στίχο 61 της

1425 ητοι: [πε]ρονίδες [μία κατακλείεται].

ΕΙκ. 3. ΜεΥέ{}υνσις μέeοvς της υπ' det{}. 2 επιreαφης.

Κατα τον στίχο 50 της Γ' στήλης πρέπει να συμπληρωθουν οί στίχο 262-263
της 1425 εις: ·Ασπ[ίδες] εκ Παναθηναίωνέπίχαλκο[ι].

Κατα τον στίχο 53 της Γ' στήλης πρέπει να συμπληρωθfι ό στίχο 267 της

1425 άντί: χαλ[κος] εις: χαλ[ινος] κεχρυσωμένος.

Κατα τον στίχο 61 της Γ' στήλης πρέπει να συμπληρωθfι ό στίχο 279 της

1425 εις: [κανα] άντί: [κράνη].

Κατα τον στίχο 62 της Τ' στήλης πρέπει να συμπληρωθfι ό στίχο 281 της

1425 άντί: καιν[οί]· σωράκιον, εις: καΙ ή[μ]ισωράκιον. ΚαΙ οϋτω καθεξης.

Τον στίχο 140 της Α' στήλης ήμείς άναγινώσκομεν: [άν]ε[υ] πορπάκων, δηλ.

αί άσπίδες του Πασίωνος ησαν άνευ πορπάκων=άνευτων εσωτερικών της άσπί

δος λαβών της χειρός.Ί-f άνάγνωσιςαϋτη είναι δυνατη καΙ δια φακου εν τφ πίνακι.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΨΙΟΝ 1927 - 28 17
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130 Ν. Κυπαρίσση

. ΑΙ άσπίδες συνήθως άνετίθεντο ανευ πορπάκων.

Ώσαύτως εν τφ στίχφ 142 της Β' στήλης άναγινώσκομενσαφώς: καρύκινος.

Έν τφ στίχφ 157 της Β' στήλης άναγινώσκομεν σαφώς εν τφ λίθφ: ΘΕΡ

tν1AYΣTEIΣ, άλλα νομίζομεν δτι εγράφη ουτω κατα σφάλμα του χαράκτου άντΙ

της λέξεως: ΘερμαυστρΙς (ίδε J. Kircltuer; IG. Π 2, άριθ. 1414στίχ. 42).

·Αρι'3'. 3.

Μέγα μαρμάρινον βάθρον, επι: της επιφανείας του οποίου σφζονται ίχνη

θέσε(ι)ς ποδών εντΟςκοιλοτήτωΥ.. ..'

ΤΟ μάρμαρονεχειμ.ηκος1.20,Πλάτος?595κιιιυψοςΟ.27,.'Επιτης επιφα-
νείι:iς αυτου καΙπαρατο άκρον τηςστενηςπλευ'Ράς~πάρχει ήέπ~γραφή: .

• .:..,_' c· - .. :'. ,<.;

·OΡθoγώνι~ν·~ενε~ίγρ.&φ()ν'.' μάρμα~<)ν;)~ε{~ενόν' εισέΤ·ι···πρΡτρίΙμΙΚΡ9υ. Μου-
σείOυ}ηςΆκρoJτόλεως. 'Mηκoςαυτ~υ 1.32%.•".... ...•...•. /, ;..Ά'·\'

. '1'0 πλάτoςαυτoυ().;5?,φέρει'~oιλότητακαΙδ~o σι~ηρους>γόμφQυς. . ....
Το υψος της ~νεπιγράφoυ πλευράςΟ.37. Το'υψοςτων γραμμάτων είνε 0.05.

"Η επιγραφηεχει ώς έξης:

ΗΒΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗΜΟΣ

tν1APKONOYΙΨΤΑΝΟΝΛΕΥΚΙΟΝΟΥΙΨΤΑΝΟΝ

ΓΑΛΛΟΝ ΓΑΛΛΟΝ

ΑΡΕΤΗΣΕΝΕΚΑ ΑΡΕΤΗΣΕΝΕΚΑ,

Άριit. 5.

Μέγα όρθογ<ονιον μάρμαρον" το μηκοςτης ενεπιγράφου πλευράς τόϋοποίου

είνε 0.89, το Άπλάτος 0.62 καΙτΟπάχος-0.47;

ΈπΙ της ενεπιγράφου πλευράς φέρει δύοεπιγραφάς, μεταξυτών οποίων

ύπάρχει άπόστασις 0.24/Η'πρώτη έπιγραφηείνε εμμετρος και ευρηται δη μο

σιευμένηεν'ΟΙΑ ΠΙ, 112καΙ: εν Kaibel Ερ. Gr. 930, διότι ητο ορατή.
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Ή επιγραφη εχει ώς έξης:

ΝΙΚΑΣΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥΣΗΜΕΙΟΝΕΝΘΑΔΕΚΕΙΜΑΙ

ΣΤΑΣΕΔCΜΟΥΜΟΛΠΑΣΑΛΛΑΡΕΤΑΣΑΕΘΛΟΝ

ητοι

Νίκης ΆλκιΒιάδου σημείον ενθάδε κείμαι'

στησε δέ μ' ου μολπης αλλ' αρετης αεθλον.

Μέγεθος γραμμάτων 0.013.

131

Είκ. 4. Ή υπ' iiet1J. 6 εΠΙΥραφη εκ το;; Παρ1Jενώνος.

Κατωτέρω και είς το μέσον περίπου του μαρμάρου ύπάρχει ή επιγραφή:

ΕΠΙΙΕΡΕΙΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣΤΗΣΛΕΟΝΤΟΣ

ΕκχΟΛΛΕIΔΩΝ

Κείται ετι προ του μικρου Μουσείου της Άκροπόλεως.

Άρι1t. 6.

Μέγα ένεπίγραφον μάρμαρον μήκους 1.46, πάχους 0.27 και ϋψους 0.90.

Έπι της μιας αυτου στενης πλευράς ύπάρχει ή επιγραφή:

Ο ΔΗΜΟΣ

... ΕΛΑΟΝ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΝΑΡΕΤ . . ' ... ΝΟΙΑΣ

ητοι

Ό Δημος

(Μεν)έλαον φιλόπατριν άρετ(ης ενεκα και ευ)νοίας (είκ. 4).
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Άρι{)-. 7.

Μέγα ενεπίγραφον μάρμαρόν ϋψους ένος μέτρου, πλάτους 0.92 και πάχους

0.30. ΈπΙ της μιας στενης πλευρας ύπάρχουν δύο επιγραφαί. Προς τα άριστερα

εΙναι ό λίθος λοξώς κεκομμένος και ελλείπει μέγα μέρος αυτού. Μικρον δ' δμως

μέρος αυτού μετα της άρχης της επιγραφης σφζεται (είκ. 5).
Ί-Ι πρώτη επιγραφη είναι άρχα'ίκη άναγομένη είς το τέλος τού εκτου αίώ-

Είκ. 5. Ή -ύπ' άρι{}. 7 εΠΙΥραφη εκ τον Παρ{}εvώvος.

νος π. Χ. καΙ άναθηματικη με δύο άναθέτας, υίαυς τού Μνήσωνος, τη Άθην~

Ή πρώτη επιγραφη εχει ώς έξης:

[ΘΡΑJ5Υι.ι.Ο5 : ΚΑΙ ΛΝΑΘΙΟ5 : ΜΝΕ50ΝΟ5 : ΗΥΙΕ

[Εκι.]ΕΥΚΟΝΟIΟ : ΑΝΕΘΕΤΕΝ : ΤΑΘΕΝΑΙΑΙ

}lΤΟΙ ό [Θρά)συλλος καΙ ό Γναθίος, οί δύο υίοι τού Μνήσωνος εκ Λευκονοίου

άνέθεσαν τη Άθην~.

Ή δε δευτέρα είναι μεταγενεστέρα, ης ώσαύτως λείπει το άριστερον μέρος

καΙ εχει ώς έξης:

Ο ΔΗΜΟΣ

ΝΑΙΜΙΛΙΟΝ

ΠΑΥΛΛΟΝ

ΝΕΚΑ (εΙκ. 5)
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~τήλη Α'

Άρι\!,2.

Στήλη Β' Στήλη Γ'

σ

χλ νοοι Χ

παραλ[αJ6[όjV1:ες παρά 1:αμιών τών {ης θεδ

!π' Δlοσlγ, κlή)τσ άΙρΙχσντlσς! ΚοροίΙ60

σταθμία. xώιi ΔΙΙ'

ΜΆZII1ιxι σwη{lCi dεφιΠτι,o, J:ohόν 110
qoυσα, iΊν ή βου1ή dνέθηxεY

έπι ΆντιΥένοιις dQ10YIoς :.; βο(διον

Uι.ιpάnlvoν, Ο Iμuιύθη ό.νέθηχεΥ'

ιιαllάδιo' i1εφάnινo, l:ιιίNυσoν

r:aί ιΙοlιιδίσχη έ:ιι!n>uoος, Ο Άρχίας: άνέθιpcε" 1I!>
~υσίτιι; l.ίθoι; έ.; Χίονος ξul.ίvo·

---------τoiί.pιι.o

!ιφωtο; ριιμός χεφαlήJ. lιτεφά[,lη, ίi{ιμoς,

flYώιδια, υιι:oδqlίς, ήJlοl χρυσοί. χ!ειι»
άριοτψί, ιl:μφιtιέα!. ΊQιιoία μι_Ράι

{σtοJθμίn'! - - -
10 ιδιιίt~ ριιμός θώpαt στ)QόφΙOY. ιιt{lι.

!;ικιzη).Wιo"t, ατJolίΙλIε lδύ)o, μιxpd lΙΙUΣία

Ιστηθμον--------
τρίτοι; ρυμό;" ιτ.όιιτυΥμα] ΙΙqlόναι Μα,

i1loot δύο, l[Iυοία μuφd]
Ιό σταθμόν------

Ι "ψΙ ΙΨι, dμφ<!ίa,

Ι αιεφα].,*Ι, ιρυσία μι[χ]Ρά,

(σtαθμόν) χ .. ΗΗfIIΔΔΔΔΗ+Ι-

IAiμιι:τοι; ρuμός�' άιC{ιωτήΡΙΟΥ δll:ίσθιο'l',

20 lo><ίlη δio, ~'I"~ μ·ΙΡά,

l"I06,m [XXXXfHII]
Χ(Ι ιιτ/ι,> 11PuJσoioς ό lλάπων,

(σt!αθμoν .... Δf'Ί . - -
IUδιιqα χι:ιιιση, σταθμο'l' ΧΗfIIΔΔΗ+I-ΙIΙI

25 Ιίιδ(ιία zpvoii]. σtαθμO' ΧΗΗΙ-

(οί,οΖόη ιριιαη}, σταθμό'/' fIIΔf'H-111

ΟΥ Ε

HH~Δ

[φιάλαι ιιnΙωταl) έ;. σταθμό., χΔΔΔf'Ί~

30 (φιάλαl] αi.θιoιι:ίδες τέrιιψς,

[αταθμΟ. - - - -) 111
Ιφ",1Ιη ~,.,.η, η. Σψφφο< θάll,

Ιάνηθηιχεν, cπαθΙμoν HIIΔΔΔΔfΊH+

στ]Ιφαvoς χΙρ]υσό; της θεό ά{ιιστείον

3ό ΙbιΙ ΙΙαναθ[ηΙν[αίωνΙ τών αί NΑUOI'ΊXO

(iί{I}xoπoι;. σ!ταJθμό, ΗfI!ΔΔΔΔΓ+ΗIΙII

~μJδίOt' Inιvσό,l, σταθμό, ΔΔr'I+I)
tuoqojY l:Υ χιδωτίωι ώιό το xιrro, Τnι

[το\ lλεφάντ!ι,α] ζώια, σταθμο, ΔΔΔΔ

40 Ιδο xιμ{εiα! Αε[ία]ι l{Iυσαί τειιαράχοντα

~I, σιαθμό., ΡιΔΔΔΓ'Ι·Η·ΗII
υ]σίον, δ Jl:αq' Ά{lιoτά(lxωι

Ιηυl{lffiη σταθμό, Η·Ι
[εί] ΙX1l{>ες Άρτέμιδος 8{κιuδικιι,ίας

45 lχ{l]ιισΟί, [στα]θμόν I+ΗIIII

[φtίlUo, άll:δ ι[ίίlς θojpας άJr:ό του 'Exαιo[μjπiδo

ίIPIvΣΌ' ιW (τιW] itll}O ασταιο"

[σι)iφtπoς l{IΙΙOO~ δ, ιi Νίχη φι Ui της

[χεΙφώ.ης, ή Ι-ιί της xει{lός το tiyά),μαΙDς

fJO !ιή]ς Νίκης τijς bιί ΙωX{lαlWΟ ~oντoς

[JI{I]Iίιro; {ιιιμός χιφα).ή, aτεφιίη}, στίφαYllς,

Ιό ηJl:ί τ/ι xιφιιlηι, Πώιδια, υιιοδφς,

ΙΙQΙμος, ,,"" dμφόπqα, dμφώi«, 100.
[..Ι,θμ;' ΧΧΧ~ΔΔrfΗIII

5:) Ιδε]ύτεΡQς ριιμ6;, θώρας, πεeόναl, ζώνιον,

ixριισ]ίo, όιιίσθιον,

1",I,θμό. XXXHHH~ΔΔΔΔHII

[ι{l]ίιος ρυμός σχϋ.η ιίμφότερα xaί

[κψωlρJίδε δύο, σιαθμόv xχχHHP;ΙΔΔΔΓ'~~~

60 lτέ!τOQΤος όιιμό; άπ6.cvyμα, πόδε δύο,

ΙπεJρο,ίδες, μία ιιαταχ1είεται,

1..I06μ;' χΧΗΔΔΔΔΗIΙ·

ΙMI,~ Ι''''' ",06",. ΧΗΗΙΙΙ
ΙοιΙέφιινος Nυσoi'ις, d{ιιστείov τijς θεό

~; (oj Παναθηναίω, ιω, ίJιί IωX(lllIίδo

1~1ι,,,oς, "οθμό. Η~ΔΔΔfΗI

70 i:\~E,xιι.ιιoιi xαί..έJI:"ίtηXτα
ι UJl:OlcWιa, αcnαΙα"

!Χ{)]ατ/ιι bτίrηxιoς έJι:ίxριισoς {ιπά(lyuρoς

!ύιι:]όσταιον κραιήιιοι; ύπ6x~KO'

IΙII'Jίxιιuσoν :.; yo(lΎόνειoν x{lιισOv

73 ΙύιιΙάvMιo, b:irηxιo, ά.ιό τής άα.ίδος

Ιrii]ς ά.ιό του nι.~ ;.: do.ιδίσxaι i:ιιίnιιισoι

Ιίι.Ιάιιru(ιoι τέηιψς ;.: άχι,άχης

Ισι]δηρoUς Πι' λαδήν xρuσij, Εχων

Irb'J δε κο1εό, έl.εφάντι,o" JttQίχ{lιιοον
10 ιό] δε πylίo, ~{luOO' ;.; ιίσ.ί.δες

(fπΙίJ.{ιuσoι ιείαι διίο ;.; τρίΤ11 doilς ω-

11Ρ]IΙΟΙΚ; ΥορΥ6,ειο, εxouoα :.: dYθέμIO'

[χα]lχουν lπιτ/xτωι JttQικεχρuσωμέvοΥ'

lίιJι:joδqlίδιο, ξύΙινον lπίNuσoy'

8ό ~αjYOiί"r xaιΆZΡuσo" iJJl:όxαboν,

Ixajb.d blE(lUOμIIfII ιxσr

lτά]δε σταθμώι lI:ιφdά60με, X{l\lllQ.
90 [χα!1 έιrίrησa xaί ύ.όχα1χa·

lχαl,ιήί, X(IUσoν/ ~Jι:όxab.oν, ί'α

1I 'ψδ1λω., ..,θμΟ. ΧΧΧ~~ΔΔΔΔrf
IΙψ.ρον χανουν χρυσόν ίι.6χιώιον,

Γ<Ψ ό Ζ..;" ",06",. ΧXXJRΗΜΔΔΔ
9ό [φuiJlη ισJxoφ>; ~..;, η. ια/ω.

IMJOη.., ..,θμό. H~Δf'fHIIII

lφιjά1η όΙΙ:ά{ιyιιQOς dxu),ωτή, οταθμόν ΗΗΙΙΙΙ

\ΘUlμιατ/ριoν lKtz.Quσov ίι.6xιιb.oν, rva
ιό ιί1φα πιψιloιαήμιmαl, σταθμό.,

100 [..]ιοίς η1οις 10iς xcWιoiς xχXHH~~

[ΘUIμιιnήιιΙOY b:ίlQUOΟ' ύπ6xab.oν, ί'α

lτόΙ βητα ΙΙ:lIQQσεσήμαντα~

1..I06μΟ. XXXH~ΔII·

!nιυ)σίo, αίιηχτον

100 lδ.Jάqy,.,,,, "οθμΜ Η+ΗΙΙΙ

Inι]σίoν αίιηχτον dJι:ό τώ, &χιιωπιιιίων

tol νεώ rijς Νίχης, σιαθμόν 1"11-111
ριισίον bι:ίtηXl0ν άιι:ό ιijς d01tίδoς,

IιiiJς χρός lώι νεώι, αταθμόν Η+ΙΙΙΙΙ

110 [11]qιoν χιιοοίο, ύίrηxιoy

Ιώι:ό l ιώ, άxQωπκιί«ιν, σταθμόν ΔΙ-Ι+-
σφJραΥίδlΟΥ d(ιΥΙΙΙΙοUΝ δακτύΙιον lxov.

115 Ilν)lώι όJl:ισ9oδόμφιr'I.. ιιιφάπ,,, ,ι,ό ,•• ι!ι>ό•••,
εψε D.ιφαντίνα bUo,

δ]φεω; Aρyuρό ϊιμισu,

lά-]μονες σιδηQOί . 1111 ;.: σφtί{lllι - - -
120 lχ]lΙ()Φ!'Ιή{ιες ΔΔΙΙ :.; χι6ωιΟι;

[σώ(ια)χοι ιo~)εuμάτφ, ΗΗΡΙΔΔΔΔΓ'IΙΙI

Ilι....' ΔΔ

12!"> I!οΙ τή, loho&ή",l'·

liJoxi&< lxIjdob"
...... τ/1 . Χ . ΟΗΗΗΔΓ'
\Ασ]ιι:ίδες Ιιιίχα1ιιοι
τω\·] ιι:αρα Παοίωνος P'lHHfillll!

130 άσ.ίδες lιι:ίχα1χοι bι Πανα&η,αίων ΔII.

40nδEς αΊXcWιoι ιbό lω, ιοίχΙΙΙΥ pιr,

1001."" ΔΔΔrlll,

Κ1Jνα~ χαλκαί ΧΗΗΗΗΔΔΔΔΙΙΙ,

χρανιδια ΔΓ111 1 Itvημίδες IΑΔΔΓ11

I~\ χαλινοί ΜηδιχοΙ PΙΔΔΔJ1I, '
~.ιά}δι>ι xalxoί 1111 -vνη οιδη(lli,
χυΥ(α)ί 1ί1l:ό.,t:ιJloι 1I11
Kρά~Ιη] ιΊιι:~υlα :.; ;.; Ααιι:ίδες 1εuxαί ΧΗΗΗ
dσπιδες l:ιιιxα11101 ιων Πασίωνος

140 Ιι1ΨΙu! lι:οφι:ά1lω" ΔΔΙΙΙΙ

ιστιάφαι .ΟμΑ:ιχαί Η,

χοίται xαlxaί lfI 'Ιαί έιι:ίθημα KOίrη~

xaν(ί χαί ιι:ίναχες Η!ΙΙ,

χανόν μηα, Χα1'(ί νuμφιχα ΡιΓ1III,

145 κανα ~αία ΔΔ ;.: σφαγεία χαί φιά1ια

J:αi .αΙιιΙαΥιιιΜς χιιί σxaφία ΗΔΔ,

1ε6ηιίσχοι ytιμιxol ΔΓ'ΙΙΙΙ,

lν]δρίαι ΗΗΔΔΔΓ'ΙΙΙ ;.; οί'οχ6α1

χαί χιιημοφόQOΙ ΔΔΔ.

IfJO JI{I<lτijQEς άρΥοllΧΟί 1ι .
ύιι:όστατα xαlxii 11,
X(NIlijpες lαxωνιxoί 1"11, ύJl:όσ-ιατα 11,
ήθμοί 11Ι ;.: JI{I<ltitQ f{ιιηιιιιιχΟς

χαί IIq)oς μlχΟς ;.: χάδοι δύο,

155 άμφορε\ις xαlxoUς υοαιηρός,

Kαθtιij{lες χaί χιιδίσχοι 1"1 Ι,

dμ.......... ,., δIuio μιΥα/α 11,
ilάτtII) ό1χεία 1"11 ;.; lcWιία xoila 111,
yραμμαιεiα JflHHpiI,

160 θυμιαtηρίO Jύ.άoμαια, 1εxανOψuKτ/Ρ.

τάδε άpyu{Iα {ίιl.ΌXα1xιι·

hPIIIIήQLOY XΑΛXιi διψ:ίοματα

qov, δ Άριοτα/ιΡΙlος Ανέθηψνl

..,θ",. ΧΧΗΗ!Η!ΔΔΙΔΙ·

ΘUμιατ/ι>ιo, Xαlxιί δΨ"Ιεωματα

ψΥ σταθμόν XXHHίHHΔΔfΊ)+1

&uμιατ/ριο, Xαlxιί διq>εωματα

εχο." ο κιεοσιράτη ιIνίθηxιv,

σταθμόν ΧΗΗΗΔΔ.

,όδ< .ι..",..;

!πίν!ας μέΥας. σταθμ[ό, ..1 ΔΔΓ1~Hl1

[.ίναl;] llqlIψJ, σιαθμόν ΧΔΔΓ11+!-11

Ι.ί,αι! έ/t]ερoς, σταθμόν ... ΔΓ'

lιt!ρ'(ι&Jίoν, σταθμόν ΧΡΙ
(χι ΙΙYlΙ&.)ίον, σταθμό, [ΙRHH]ΗΗΔΔΔΔ

~Aμμωνικ; φllαΙλη, σταθμόν IRHtti~1

[oivoxJoot ιιιεί; σταθμό., ΧΗΗΗΡΙΔΔΔΓΗΙ

φιά),αι ά{ιΥιιραϊ δΟΟ, σταθμόν

τ/ς i'ιέραι; Η'

οίνοχόη ιίpyuιxί. σταθμό, IRHPΙΙI-I-

110(, Jι:ιΙ,ΙάΨ>, (v:Jικτμήματα,

σταθμό., ΔΔΔΔΙ-Ι-Ι-Ι-ΙΙΙ

\ξεlνιχο ά{ιΥιιρίο ιrinι 10ίν ιΙμφιδειδίΟΙΥ,

..,θμό. I~IΔΔΔI·HIII·
νηnα ά(ρtyιιιιό: ιW του θιιμιαιτκ.ιίου

[ιo~' θεοίν οιιιθμόΥ ΔΙΗΙ'

Ιόμφαll.oί. φιαlίtιπ δύο, σταθμον rt
~υμιατήρια τρία ιι:αιρό ιΙήν τρά.-εζαν

Ι
ιiσIιαια έπιιnιειιi'jς δεόμψα'

xavlou', Τνα τά llεφάjvnvla

Rωl Jα α.πατοτ.

ίιδ{lίαι ά{ιΥιιραϊ 'Αθηνάς Ποlιάδο[4·

.ρώιη, IΑΗΗΗΗfJιΔΔΔΔΓΊΙΗ

δa>dι>o, ~ΗΗΗΗ~ΔΔΔΔf

ι{lίτη, f'HHHiIilΔΔΔΗ·

τnά(ιτη, P'lHHHHIiIΔΔΔΓH~~

πέμιτιη, X~~HII

Ι"η, ~ΗΗΗΗ~ΔΔΔΔrffIIJII

<Μδμη, ffiΗΗΗ~ΔΔΔΔfff

όΥδόη, IIIHHHH~ΔΔΔΔf1Ill

nάιη, χι-lll

δειιάιη, IfΙΗΗΗΗΙΙΙΔΔΔΔΗ - -]
ΙνδεxάΠl, ffiΗΗΗIΙΙΔΔΙΔΔ]f1111

δo!αά"l _~ΔΔΔIΔI

ιρίτη xaί δεχάιη, IfΙΗΗΗΗpiιΔΔΔΔI-Ηll1

τειάριη καΊ δεκάtη, IΑΗΗΗΗΙΟΙΔΔΔΔrll1

πέμπτη χαί δαάτ/, IΑΗΗΗΗΙΟΙΔΔΔΔΗ+

""Ι '" δa«Πη, ~ΗΗΗΗ!~IΔΔΔΔr'l+fΗII

έδδόμη 'ΙαΊ δεχάτη, λ-fHHHIίIΔΔΔΔ~

lϊΥδόη καί δεκάτη, (Ι'ΙΗΗΗΗJiιΔΔΔΔ~~~~

Ινάιη και δvιάτη, (Ι'ΙΗΗΗΗΡιΔΔΔΔΗ+ΗII

εί1lοστή, ffiΗΗΗIίΙΔΔΔΔI+

μία xaί είΧοστή, XI-~I-H

δa>,......; εixoooi, ~IΗΗΗ~ΔΔΔΔff(11111

τρίτη καί είκοστή, ΧΓ[.ΙI

τετά{ιτη χα! ιΙχοστ/, ΙRΗΗΗΗΡ;ΙΔΔΔΔ~

xέμmι χαί εixoσιή, χ

ixtη xaί είr:oσιή, XΓ1~Γ~HIII

<Μδμη '" w<oσ<ή, χlllll

ύδρίαι ά(ιΥιιραί χοιναι

.";,,1, ~ΗΗΗΔΔΔΔfff
~" ~HHHHf111

ιιιίrη, fRHHHHIII

'λθηnίς Νίχ1ις ίιδQίαι'

ιι:ρώιη, (Ι'ΙΗΗΗΗΙΙΙΔ

δεuΠι>o, I'ΙΗΗΗΗ~ΔΔΔff

ιιιίtη, X~

ιετά{ιτη, (I,IHHHHpilΔΔΔΔ~1-

Άριίμιδος 8(>αuδ{lιι!,ίας iιδQίαι άQyuιιαί'

~"I, I'ΗΗΗΗ~ΔΔrffff

διuιέ{lα, JfιΗΗΗΡ:ΙΔΔΔ~~

τρίτη, JfιΗΗΗΗJiιΔΔΔf1~~

m"""I, I'ΙΗΗΗΗ~ΔΔΔΔff

πίμπτη. IRHt-HΗJιιΔΔI-~

έχτ/, JfιΗΗΗΗJiιΔΜI-

έlUμη, ~HHHH~rffff

".ο\,άχοιν Μ{ιίαι d{lyu{ιαί'

-11ώ"!, I'ΙΗΗΗ~ΔΔΔfff

δMIQ<I, I"ΗΗΗ~ΔΔΔΔrlll

τρίιη, (I'IHHHHΔΔΔ~I-

Δήμητρος ιιιιί Κό{ιης ύδ{ιίαι άQyιιραί·

ιιρώrη, JfιΗΗΗΗΔΔ~Η'ΗII

Iειπiι>" ~ΗΗΗΗΔΔΔrfff

τρίπι, JfιΗΗΗΗΔΔΓ1I+ΗII

ιπιψtη, ffiHHΗΔΔΔΓ1~1-1-

πΣμJΠη, IRHHHHAΊI-I-I-I-

Άφροδί1ης ΟΟρία dQy!ιρό: μία JflHHHH""

l\lfνtίoν ιό μέΥα τό (ιjtς θεοφια,

σχάφη xαlxii, J.εoπό(6!ασις,

σχάφη σ1QOytI!lη,

Χύιις μιΥά1η :.: ποδανιπτήιι,

1εxάvη ;.: χρατ/ρ μέyα~,

lσxάραι μεΥά).αι zαlxαί 11,
Ι'"' ~ ,., !i6η", μEJόlo<,
Ιιt(lOΙ θιίπος,

~ήιια :.: ΙΧίνος. χαρχήσια,

ήθμοΙ 111 :.; Α:οιήιιια 11 ;.;;.: χύΙιξ

J:ώθων ;.; xισΣUφιoν, ψιnιτ/ριoν,

χUαθoς μέΥας χιιί μιχός,

θυμιατ/ιιιο' μiyα, ίΙ:ΙΙΙΟΥ

μΙΧΡΌ' :.; όδεl.ίσxoι ΔΓ'ΙΙΙ,

bτίoιατoν, λuxνείoν ΑΡΥυρονν μέγα,

μUl{lά 11 ;.: 1UX'l'iov xαb.oυν

χα; &:νδ(luι~ ώι;' Μο,

.ινος lιθαqιης,

ύπόστατον, 10τ/ριον Ix!αb.oiiv,
ΟΟρίδιον μΙΧόν :.: xειlρ]oιι:έδα~

άσιιίδων έ.ίσημα 1I1
δεlφίς, αίετός, ί.ιι:ος.

χρησι:ήΡιο, :.; σίδηρος ό.χό t{lOto,
JLώθωνες xα1xo~

χόραι dπό ιών χανων ΔΙ,

xαQακrijρες Γ' ;.; δίσχος,

J:Uvαl ύό άνδ{lιΆVιων 11,
'Ιπίς oιδηpoiίς lιi1xιoν τ{lOIό" ixcιι"
τ{lOIός plxoϊiς ;.; λόφοι ό.aό τώΥ

dνδΡΙάντων 1111 ;.: ΥορΥό.,ειον,

ιι:αqα601Ισxoι τ/ς IEtQαxιίIιl0,

χά1ιχες σιδηQαί 11Ι1

θερμ.αuστεις 11 ιi έτ)ίΙιια ω.uoι, fxει

τιWmo, σταθμό., ;.; ψμήQ\lσις,

ζώιδια χιώια μlxCι 1111

""" 1<Wόi 11'.'1"0< μio, 11I"'μμo ιil",1
ιτιψά: rijς βou(lijςJ τής !lξ 'A(lf:ίou ΠάΥου σεσημασμίνο.,ι,

θ{lόνoι μεΥά1οι τρεί; oiιx ύyιε'iς, Ανα[χ1ίσει;1

εχονιες ήιεφανιlt1μlνας :.; [έτεροι; θρό\'()\:!

άνάκlι.σι' ούχ ηω, ;.; Ον/ς μέΥας !χατεαΥώς],

10 ",<iιη ισJ>ήι, η. κοιι"" Πι.θaιός IdYiθη""I·
θΡό... OmolOO>ς ,., "6ή,,l !ιεjφι"ψi"l! •
ή ιι:αqCι Μηθιιμναίων ίιτίXΡUΣoς ;.; δίφl~ κJαι\ε<ryioς εις!
ϊιyιεLς δύο :.: θρό,οι IiHIl{ltς, τούιω' κ[α]ψ]αΥώς είςl,

χλίναι ΜtΙησΙΟUΡΥε'i; δέκα, αισxεuίίς lδεομi,αιl'
lh όxl.αδίαι δέχα ;.; τ{lCί:ιιι:ζα Ιι1εφαν[ιωμένη)

άσ.ί&ς έJl:ix(IUooL itw(iξuloL ;.: ΔΔΠ ;.: uίαημoιj

τσύιω, μία oiιx ψι ιο lΛ:ίσημoν ;.; lδ~ έΥ 1lU1!I'~ΙI

χα1χηl άνευ δακιuΙίou ;.; ξllOιίς II[ν] ΦΙα!ρ[ν]αδ[- - - - -
dνiθηχεν u . ;.: 1lύιιΙιον έlεφάνι[ινoν)

20 έχο., ιό σχΙν]ιος . ο . . . ε .. . ον ύίnιιισoν

άι1ιιίδες: lΛ:ίxαlxoι - - - - - - --
ασταιος - - - - - οα - - - - μ- - -
10 . ε . ά{ιιο . ω . ;.; σφρα[Υηδιον llεφάπ[ινoν]

δακrύλιoY εχον ;.: oφικryιδίω Ιιθίνω δύο [τό μίνΙ

25 nιllOOίίν ίΖον (δ]αjιιJni1ιοΥ το δε ά{ιyu(Ioν,

Ηαιήρες Ix!ίδδηloι Ιly χι)δι:ατίοιι :xα(lά: ΛIά/xωl.,oςJ

σεσημασμiνωι Τ/Ι δημοσίι:ι.ι σφparίδι

δοχιμείον τ/ς οίΥοωόης τοίν θεοίν σταθμόν

χρuσίο ;.; 11 ;.: ly xll\ωτίιoL :.: δοκιμείον τής oΙ[νoxό~)

30 ιής 'Αθηνάς XQUOoii" σι:αθμόν ι;·; ιι ;.;] ίr κι6ιιιτίωι

δοχιΙμ)είον τον hQuo]iou 10U εις ιQς φιά1α[~
Ιlή χιδωιίιιιι σταθμό, ;.; Ι( ;.; δοχιμείο., 10U xιιulσίσυ!

10υ εις ιά θuμιατ/Qια ly κιδωτίωι [σταθμόν - - - 
δοκιμιίον ϊlφ>ν σιαθμόν ;.; 1(;·; xραvίδιον μltx{lόν]

3!> Jl:t(lΊZΡUΣOV lιφει.άς (xρυσIii.ς ϊχο, ι[όν δέ ιόψ]ον
i:lιφάπι,o, ;.; χύαθος μtJ{Iη{lός ό.{IyuQoiις; αστα!τοι;Ι

θήιχιια ;.; 1111 ;.: ,u:O.Io, XαlxoUΝ

ίχ loU Παρθενώνος

-rovrόπιo" χάμ." IJ:mιίI{luσα ;.: η••ος '(Pυt'"
ypuιι:Oς ιι:ροτομη ;.; Iyg\ιψ μέΥας :·:1 llonoς 11(1Ο10μή,

δ{ιωιων υίχρllOο[ς :.; χλίναι ΧΙ!Ο(ΙοΥείς ;.; Γ1IΙ

4fι ςιφομάχαφαι;-: Γ'ίll ;.: έnεI{l]mLov ;.; ξίφη ;.; r
θώι>""" ,., Δrl ,., ",[ΙηΙ l<ώόj� ,., Ι""' .",άι,,,,,,

l.rΙXΙL llειpάνlι.,α[ι ;.; 1111 ;.: 11ύ(ιαι ~lι,aι 1111
Jt{Iάνη lαlxά ;.; 111 ;.; ιησ.ηδες Ιίπόςιιλοι btpL - - 
Χ(>άνος lil\!{lιχό, ;.: dσπίς ly ΛέσtIou in:ισημος ;.: [ΝΊΧΗ]'

50 ό.σιι:ίδες έκ Παναθη,αίων l:ιιίxα1xoι ;.: Δ

hiov στάΖιιει; ;.; ΔΗ ;.; II:t{IIXPuσoι ;.; ά1α6αστο&ήχlηl

άluσιν ά{I'fU{Iάν izouoa ;.; μάΖαψα lαlxii έν ilUtQ[CdIJ
UΕφαντί'ωι ;.: χαλινός xεnιuσωμiνoι;

άχι,άχης XΙXpυι:ιωμiνoς ;.; χιβωιίω δύο

55 ό.ισθοχρηιτ'ίδεις:·; oOOήVI'J Mηδιxiι ;.; d1α6αστοθήχlηl

ιςjυlίνη :.; ΧΟίιη ύ.6ξuloι; xaτάl{lυσoς ;.; άσ.ίδες

ΙέJl:ησημOI :.: ΔΔΔΙΙΙ ;.; ιούτω, τpι'i.ς τεΎQIIΜΜΈVαι'

!άσjιι:ίδrι; έιι:ίxιιb.oι :.: Artl ;.: κο1εό., μαχαίQας

Γιατρ]ιxijς έl.εφάvτινoν ; -: xli,aI λιι1ησΙΟΙΙΡΥείς : : [1"11]

60 ~ΙΙ"Ιδις δ1io ,., ""!μi&oν (,oiyη ,., rl

1J:UI,αί xιιlxαί iiνω :.; ΔΔΓ'Ι ;.; xaνα χαΡ.χά) :.; 111
Ι..ν!....~ ,., ΗΔ ,., ,ώ(>Φ'ο, ,., rlll ,., """ ή!"""...""
ιl~]εuμάτων σαιtρων ΆΖΡήοιων ;.: δίφΙρ!οι :.: 11

εν τωι ά{lZaίαIl ytl~I,

στ!έφΙανος Nuσoυς, ον Κ6νων ιlVΈΘΗκεν, άστατος,

στέ[φανοι; NIIOOi'ις, δ, οΙ ιαμίαι άνέθεσαν οΙ

iιι:' Eiι6olίδo ci(ιxOντoς, α/tτιπoς ;.; σιiφανoς nιuσo~~,

70 rw οΙ JI:{IέαOOς ιίνέθwαν ot μετα: ΔίΦ,οι;,

στέφcπoς xρuσoiίς «σταlας, Ον οΙ ταμίαι ttνiθεσψI.

οΙ έJι:ί Δημοσιράιοu ~oντoι; :.; σιtφανoς xQuooulι;l

αοτατος, ίΙν Tιμαy6{lας άνέθηκεν ;.; στεφάνω ύ:ιoξτlllωI

δ1io ,., φui),η άρΥΙΦ ,....Ο< !Υ oωl<!iδι, η. Ει".,ι,ίl"ll

15 άνέθηχεν:·: φιιi1η ό.{IΎUQιi ασταιος, ην I1αιίr:ωνoς

yνrή ά"tiθηxεY ;.; φιάλη όq'fU{)ιi ασταιος, ην Δημώ

Άκουμενου γυνή άνέθηχεν ;.: άσ.ιδίω δ"ύο άρyu{lώ

χαΊ JI{I<lνιδίω δύο καί δoQάtιOν, άρYUQιi, αοταιιι,

φιlα11η ίιw6ξu1ος ί.J:ίxρllOoς :.; X{luoίo, ιiπu(ιoν,

80 Ο 6:,ί:&ηχε Φι1ιώ, ασιαtO, ;.: δαχιύΙιος l{IuσoUς

αστατος, δ., Ά{ιΙεδΊΧΗ άνέθηχεν :.; MO(lC1Ytήιιιoν

lQuoov, ασταιον, δ άνδριQς !χει :.; στεφάνη, ην ή θεός

εχε.ι, dάστ{lα, ιΊ ή θεbς ΕχεΙ' -Οχθοιδος. δν εχει ύί τωι

τρ<qήlιoι, δΡμοι ιι:mε, y1ιnι1x{lUO'ij, αίylς XQUσij'

85 yOQ'fόvε:ιoν Noooiί"r, φιάlη nιuσii. η, ίν rijI χειρί

ΨΙ ;;: στέφανος X{lIlOOUς αοταιος, δ., ή βουΙή ή bi
ΧαρισάνδQOΙΙ άνέθηKΕV :.; στέφανος Χ{l\lοοuς, ον

Τιμόθεος dνέθηm :.: στέφανικ; lρuσoUς, ον
ΦQ.w:oς ιIνffiηxιν :.: στέφιποι; zρuooUς, uy

90 Kα1lίxlι:ια dνiΘΗXΕΝ :.; στέφι:πος Noooi'ιι;, δν

ή β",Ιή ή iφ' Ί.,οδάμ,,,ο< dviOη." ,,' φui),η dι>Y"I'I~.

η, Άιιισιo6oUΙη Ανέθηχεν ;.; ξιφομάΧΙΙlQα xαlxη

I1Ρός rijL ιι:αραστάδι ;.; ξίφη δύο .(ιός τ/ι ιι:αοτάδι (sic)

100

100

120

125 ~ίιια IίδQlων ΔJ1ιlll ; : lεoντoδάσεις ΔIIΙ,

..ιιμι.~ 00(>'.' 1(1),
Ιπροι μLX{lOί Γ'Ι ;.: ξίφη,

μάχαL{lαι, ιΙχινάκαι ΗΗΗΔΔΔΓ',

διiQεισμα ιών ΝιΧΏ, Γ'11

130 μηνίοχοι lαlxoί 111 ;.: δεσμοί

σwηQOί τπιιaxιix1ω., ΔΔΔΔ,

ήl.oι xoi1oa μεΥα/.οι ΔΙΙ,

lτεQOΙ l1άττοιις ΔΔ :.: δεσμοΙ

l'θων ΔΔΔII :.; κρηιιχαι ώιίδις (Ι'ΙΗΡΙ

135 ιmιρά:xια ΗΗΙΙ ;.; X{)IIltUtai μιyιWιι Γ'

ένός Jι:iiIuς :.; μιχοιllll

ιΙσιτί&ς ίι:ίοημοι 11 ;.; κlε1ς τον

Έχαl0μιι:έδο :.: mιιyεUς,

σίlφειoν, '-ιθμο\ 111 ;.; Χ{ιεάν/αι

140 οΙιδJηρα'i 11 :.: στ1εΥΥίς ;.; (:ιτα ll6ητος

χΎΑ&ι δύο :.; οεψό,

άΙεIϊaες Γ'ΙΙ Λαχοινιχιιί ;.: σxalίς,

",ΙΙ!έκιον, <tIiφαyoς xαlxoUς,
Τιι: ιτΙος μuιός ;.: χλεΊς ό.νάπαιστGς,

145 iτέρα xατεtryiία ;.: Πiρα τής oτociς,

ιIσιtίδια ιι:ομιτιχα 11 ;.; .αJJ.άδιo,

xαlxoiί"r ;.; αμφι ΔΔΔ

ίιφάμμαιa ΡιΔΓ'IΙΙ ;.; τοιιεία ΜII

ύ.6σωμα, Ιύ(νοι χιώιοί 111
150 πttQ!ίyια χρο.νών 111.

155

160
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Έπιγραφα\ εκ τοίί Παρθενώνος

Άρι'fi'. 8.

133

Μέγα ενεπίγραφον μάρμαρον μήκους 1.47, πλάτους 1.18 καΙ πάχους 0.27 1/2'
ΈπΙ της μιας στενης πλευρας ύπάρχει ή επιγραφή. Προς τα άριστερα δε το μάρ

μαρον είναι κανονικώς κεκομμένον ελλcίποντος μέρους της επιγραφης. Είναι δε

αύτη φαίνεται εμμετρος και το σφζόμενον μέρος αύτη ς είναι το δεύτερον μέρος

ΕΙκ. 6. ΊΙ υπ' &.et-&. 8 επιreαφη εκ τού Παe-&ε1Ιώνος.

τού πενταμέτρου. Τούτου ενεκα λόγφ μετρικης άνάγκης προτάσσεται το τού

πατρος Ονομα.

Αύτη εχει (~ς έξης:

ΠΡΟΝΑΠΙΔΟΠΡΟΝΑΠΗΣ

ΝΕΜ[Ι]Α ΙΣΘΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ

ητοι Προναπίδου Προνάπης

Νέμεια, 'Ίσθ[μ]ια, Παναθήναια.

Περι τού όνόματος Προνάπης (γεν. ους) ίδε επιγραφας εκ της Άκροπόλεως,

εν οίς σφζεται το ονομα ούχl πληρες, συμπληρούμενον Προνάπ[ου] κ.λ. CIA. IV,

Ι, ρ. 184 καΙ Lol1ing 63 « ΈπιγραφαΙ εκ της Άκροπόλεως» καΙ Michel, 1031
. «Recuei1 d'inscriptions Grecques» καΙ CIA. IV, Ι, 418h . και Lol1ing άνωτέρω

άριθ. 64 (είκ. 6). .

Άρι'6'. 9.

Μέγα ενεπίγραφον όρθογώνιον μάρμαρον' ύψος γραμμάτων 0.015.
Μηκος μαρμάρου όρθογωνίου 1.09.

Πάχος αύτού, εφ' ο{ί 11 επιγραφη 0.55.
'Ύψος 0.61.
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134 Ν. Κυπαρίσση

Ή επιγραφή, εμμετρος ουσα, εχει ώς έξης:

ΘΕΙΟΛΟΓΟΥΛΑΙΤΟΙΟΜΕΤΑΡΣΙΟΝΥΜΝΟΝΑΚΟΥΣΑΣ

ΟΥΡΑΝΟΝΑΝΘΡΩΠΟΙΣΕΙΔΟΝΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΝ

ΕΙΚΑΤΑΠΥΘΑΓΟΡΑΝΨΥΧΗΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙΕΣΑΛΛΟΝ

ΕΝΣΟΙΛΑΙΤΕΠΛΑΤΩΝΖΗΠΑΛΙΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ

Ή επιγραφη εϋρηται δημοσιευμένη εν Cougny Anth. 1,294 (σελ. 47 - 48).

Έν Kaibel, Ερ. Qr. 882. Ύπο του Lueders εν Bull. Ach. 1872 σελ. 251.

Έν CIA. ΠΙ, 770 και εν Arx Athenarum ύπο Otto Jahn et Ad. Michaelis

514, σελ. 137.

ΑΙ ανω δημοσιεύσεις άναφέρουν Πυθαγόρην άντι Πυθαγόραν.

Ό Λαίτος είναι φιλόσοφος σύγχρονος του Πλωτίνου.

Ό ΒιλαμόΒιτς ύπο την φράσιν.: μετάρσιον ϋμνον λέγει δτι δυνατον να

εννοήστι τις η ποιήματα η ρητορικους λόγους η φιλοσοφίαν.

Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
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ΠΙΝΑ_ 3
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εΥΡΗΜΑΤΑ ΤΑΦΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
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ΛΗΚΥθΟΣ ΔΟΥΡΙΔΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 5

2

ΛΗ ΚΘΥΟΣ ΔΟΥΡΙΔΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΙ<ΟΝ ΔΕΛηΟΝ 192'1-28

TAM!AKr-r EHιrPAΦΙ-1 ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Π!ΝΑΕ δ
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Π Α ΡΑ R Τ Η -Μ Α-

ΤΟΥ ΑΡΧΑIΟΛΟΑκ-eV-ΔΕΛΤIΟΥ ΤΟΥ 1927-28
α απειράριθμα ταυτα αρχαία προέρχονται

ο τάφων καΙ εΙναι αγγεία, ειδώλια, ψή

ι, κομ6ία-Γδακτύλιοι, δίσκοι, κάτοπτρα, πόρ-

J.'J ΕΑ, TJPq~~H ΜΑΤΑ ". ο ο , .

α-.:α -':0 ε-.:ος • απαντα "Κ δστέ"ίνα.

ΕβΝ I,KQ'( ΑΡΧΑΙ9ΛοrΊ Kqy ΜΟΥΣΕΛΩιΥικαΙqp9jφοι και μικροτεχνήματα ~lναι κατε-
, Τα κατα το εt~ς 19,29 ε~σα~θεντα ~ις το Εθν; σχεuασμ§'ιiαι,α!ilpW~~. ~~ιδι~ι~*αι και βέλη
~ρχαι.?λ. Mo~σειoν ,αρχαι,! α~oτελo~ντ~ι, κ~τα χρυσόν.)lα/ ε,ίναι τα πλείστα πήλιναι;Kά:lmtyα η
το πλεισtOν, εχ πηλινων αγγειων και ειδωλιων συγκολληθέντα ' καθαρισθέντα απε-
προερχομένων εξ ανασκαφών διενεργηθεισών T~1c"'N" ~ί."",." 'περί- δε
ύπσ Έφόρων τού Κράτους, 11 ύπο ξένων ' '.. . . ,
χαιολΟΥ,ικών Σχολών Κ,αι εκ κατασχέσεως εις ~"';;"α ~αΙ τΙΙς -παραστάg~~.Π~Ι~ι~i~~α&ξΊ~Ψδ~ τα
.ποοεΟΥοιιεν(.\ν δεo~τα"θε~~1~ν "αι~,Ψ λ'

, _ . _ "~"--"K Βje-g-en~γ~ΊϊllvνερΨή.i'~γmς 'i'ifς χι ~ων ,
και χ~λκoυ., < ~εoν αςιο- α~ ανιχ:ΙΗ;>i't'φg~γειων προιστορικων, σ11μαντικων δια το
σημειωτα τυγχανουσι , " ~ ο, "1\.'11"'"

χειρας αρχαιοκαπηλων, ολιγα δε τινα ειναι αΥαλ- 'I.fUι1l rfi.ιίΤΜ!: ~"0ν"'" 'τΝ.. λl ' _
"λλ '..J' 'JfJ1IC. Π()uoυεt= "",πά{)~' ..... ",υ ,c η των

ματα και α α αντικειμενα τεχνης εκ μαρμ<J80υ δημοσιευσει ό

Κ(Χι, τωΎ ΙΙξ:ν πηλίνJ,Oν IιX_:JI: ' χuιω
ν

1) Προίστορικα εκ των αWJ.~)!.lfι.φψν της lVllSS ο

Lall1b, της Βρεττανικης ;ιgρχaίUλΟΥ. Σχολης, .. _ Εις .:tΙΙς άρrαιοτητqς το~Ρθ~..tου του "Αρ-
τών διενεργηθεισών εν Θερμη της Μυrιλήνης ναικων, μυ~ηναικων, γ~ωμετρικω.ν _κα~ααρ ι- ογ

, '" 1999 ΕΙΑ< tυ:t-ε1NI..m ii λ' 'λ ' -. Ο"φοαγ.ις /λ:lJκηναικnG-τεΎνης
κατα το ετo~ ~. ?Ι", ο υ πη ινα ? - -; .... εκ των ανασκαφων'του' Όλλανδου κα-

θηγητου κ. Vollgra-f των γ~νoμένων εν ετει

1928. Ταϋτα. είναι τεμάXk~τffiάwιίtξ>ν

τρωίκα Ι πλείστον

λείψανα τεσσάρων 'κων, ώ; και μία τεμά-

αnιιdto~(θ'i~}άxαtWεια και ειδ(όλια, ολίγα δέ τινα χάλ- Έπίσης και Τι συλλογη των άρχαίων εκ των
κοsι~'VWεYCαi οστ.έ'ίνα εργαλεΙα. Ευρεθη,σαΥ απαντα άνασκαφων toίrttη1Q.(JMO 'OWνΝ1.ν ιΜ1tιiρτου των γε-

,εν προ·ίστορ·ικω συνοικισμω συγχρόνω προ& ,τα νομ,ένων τ~)'\ι Ίούλιqν Τ,ου" 1929 εις
{ει;., κm IΙιrn ff Nh' όπείffi διακρίνoντα~Ψα τητωΙVΙOl\Ψuκη1ιI&~.υ 'M~α-Ι;ΙΙν'άP~ί)~~~ το
εν ιαφεροντα, ν, ;u ~ι:o ςρερ υ LXJ.~ '1<: -, α:vνεια υστεοο~υκηΙΥα~α'Cει'f!ο9tlν/2ftα εις
κτους γραμμας και στιγμΈtτ~ε~ε6ικlF-Q.Ε"~~Qυφ,;ΚΜW~ξυ τώ-ΙΙ σποι :xι<J'τε ~ν,.J.α;αειω'v γεωμετρι-
το σ ειναιΙτ~H.4:!iισlfuτιΨ'ι:αWcλ~~επ( ~~;'ι/~~ι'κτι~α υε ι %'Ιί1'lημα οΙκίας, καΙ
ανασκαφ(ον toJ)LιX β,αφης και εγχαράξεως. Είναι 3} Αξιόλογα είν~lδωια παριστά-

Mmϊί hul7Jili,! ιιeιi'iΊ ~εθg,m:αφΊiΠς 'F(Jibίέcτ~~έκαι νΗ.α.) φων της "'Ι ταλικης 'ίAιΦχαllδ@tl~~εmης εν Ήφαι-
νου itro'l1c:} και άλλα;φυ εν Μικρα Άσία. τα ~1JIς. Έκ τώ,," μεταλλίνωnι • ,

?) '?κατον έ6δομηκοντα π,έντε κιοώτια &Ρiγχutl\χ,,-τέραrα~ttfι~Έ'Qγl~διvlt\i1ι εVιτ~όε'ίΚl:: μ' εγ-

χαιων ιδ,- ,
, . χημα _του βιολίου., τα1 , C. :.η. ;'''1._ .ανo~O ,

και ετερα τριάκοντα ~~Xl()M-fM~lαl ~ο~"8ΙΗιmευση 4~ ΜJirrf'llιx'ί'Ηl 1I,:wt8 :i'cR ΟVtμ!l9fλffiιούτων
ρως αναφερόμενα αντικείμενα, προερχόμενα και δλων τών χρbνga;~'ι\}{&ιι1ffi~ωqει-ιmν%ριόδου

ταύτα εξ Ήραίου και εκ τ(σν ανασκαφών της ταύτης εκ τών ανασκαφών τού εφόρου' '~ηματων, αξια
αυτης Σχολης κατα το ετος 1928. κης κ. Ν. Κυπαρίσση εν Πικέρμι της Ά~κης, ρπ ε

εκ των ανασκαφων της εν Άθήναις Άμε- χαρακτα σημεια εκ χρυσου, ~ία στεφάνη εξ ηλέ-

ρικανικης Άρχαιολ. Σχολης των διενεργηθεισων κτρου, εις ενεπίγραφος χαλκους δίσκος και μία

εν Ήραίφ του 'Άργους κατα το ετος 1927, ως χαλκινη λήκυθος του 5°" αιω
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τον Ίούλιον, και εν Βελανιδέζη της Άττικης,
τον Αυγουστον του 1929. 'Εκ τούτων τα πλέον
αξιομνημόνευτα είναι δλίγαι ύψίποδες κύλικες
με παραστάσεις σηπιών, εν τυφλόστομον αμφο
ρίδιον, ψηφοι κυανης υελώδους μάζης και δύο

σφόνδυλοι εκ φαιόχρου στεατίτου. τα ευρήματα

ταυτα κατετέθησαν προσωρινώς εν τη απόθήκη

υπ' αριθ. 163, μέλλουσι δε να δημοσιευθώσι

παρα του εύρόντος αυτα εφόρου κ. Κυπαρίσση.

'Εν τη αυτη επίσης αποθήκη κατετέθησαν

καί τινα αλλα μυκηνα'ίκα αγγεία, τα πλείστα εΙς

τεμάχια, παραδοθέντα ήμίν υπο του εφόρου Άτ

τικης κ. Κυπαρίσση και προερχόμενα εκ κατα

σχ.έσεως του τμήματος της καταδιώξεως αρχαιο

καπήλων, εύρεθέντα δε εν τφ κτήματι Ντούνη

εκ του χωρίου Βουρ6άτσι της Άττικης.

5) Όλίγα τεμάχια γεωμετρικών αγγείων φέ

ροντα εγχάρακτα σημεία, ως και αρκετα μικρο.

τεχνήματα, ητοι πλακίδια εκ πορσελάνης και

κομ6ία εκ μετάλλου, πεποικιλμένα δια διαφό

ρων εγχαράκτων κοσμημάτων, απαντα κτερί

σματα τάφων της Τριφυλίας ανασκαφέντων υπο

του Σουηδου κ. Swenson. Παρεδόθησαν υπο

της Miss Stone, δια του κ. Κεραμοπούλου, και

κατετέθησαν εν τη υπ' αριθ. 25 αποθήκη του

Μουσείου.

6) Δέκα ακέραια αγγεία διαφόρων σχημά

των, καθαρώς γεωμετρικου ρυθμοϋ, ευρεθέντα,

τον Αύγουστον του 1929, εν ταίς θεμελίοις της

επι της διασταυρώσεως τών οδών Καλησπέρη

Καρυατίδων οΊκίας του καθηγητου του Πανε

πιστημίου Άθηνών κ. Σ. Κουγέα. Μεταξυ τού

των, περίεργα είναι δύο αγγεία εν σχήματι πτη

νών καί εν μόνωτον αγγείον μετα λαβης τοξοει

δοϋς και υψηλης (πρβλ. παρόμοιον αγγείον ύπ'

αριθ. Ευρετ. 707 έρμ. 4 Α' Αιθούσης Άγγείων).

<Άπαντα είναι κεκοσμημένα με γραμμικα σχή

ματα καί διηρημένα εΙς ζώνας φl::ρούσας αλλοτε

μεν μαίανδρον, αλλοτε δε dπλας στιγμας η και

εφαπτομένους κύκλους (εΙκ. 2 α - γ).

7) Τρία ειδώλια, κατατεθέντα εν τηαπoθ~κη

25, ητοι: α') κεφαλη λιθίνου αρχαίζοντος εΙδω

λίου, 6') πήλινον ειδώλιον Άρτέμιδος κρατού

σης δια της αριστερας τόξον και ανελκούσης δια

της δεξιας βέλη εκ της ανηρτημένης επι της ρά

χεώς της φαρέτραc, και γ') κεφαλη πηλίνου εΙ

δωλίου <Ήρας εκ τών ανασκαφιον του καθηγη

του κ. Α. Όρλάνδου εν Στυμφάλφ κατα το ετος

1925. <Όρα Πρακτ. Άρχ. Έταιρείας 1925-1926
σελ. 53 μετ' εΙκόνων.

8) Τρείς λήκυθοι, εξ ων ή μεγαλειτέρα ακε

ραία και λευκή, αί δε δύο μικρότεραι, κολοβαί

καί ερυθρόμορφοι. Εύρέθησαν εν τη δδφ Βου

κουρεστίου καί παρεδόθησαν, τον Όκτώ6ριον

τού 1929, υπο τού εργολάβου Σοφ. Πολυδώ.

ρου. 'Εκ τούτων, ή λευκή, ϋψους 0,31 μ., παρι·

ΕΙκ. 3a.

στ~ επίσκεψιν εις τάφον: 'Επί καθαρώς λευκου

εδάφους νεκρικη στήλη μετ' ανθεμίου καί επι

ΕΙκ. 3β.

μιας, 'ίσως, βαθμίδος ίδρυμένη,εκατέρωθεν δ' αυ

της δύο μορφαί, εξ ων ή μεν διξιόθεν ασπιδο

φόρος οπλίτης μετα χιτώνος, ή δε αριστερόθεν
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ΕΙκ. 1. Προϊσ-ωρικα άγγεία εκ Θερμης της Μυτιλήνης.

ΕΙκ. 2α. Γεωμετρικον αγγείον Ά-θηνών. ΕΙκ. 2β. Γεωμετρικο'l' αγγείον Ά-θηνών.

ΕΙκ. 2γ. Γεωμετρικα άγγεία 'Α-θηνών.
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ό νεκρός. Χρωματισμος ασπίδος cκαι μαιάνδρου
ερυθρός, χιτώνος κυανοϋς.

9) Δύο λύχνοι, εξ ών ό είς φέρει εκτυπον

παράστασιν όπλίτου μετα κράνους και ασπίδο;

σπεύδοντος ψυχοθύμως ώς προς μάχην, ό δ' ετε

ρος παράστασιν λέοντος επιπίπτοντος επι ϊππου

και καταρρίπτοντος αυτον (εΙκ. 3 α - ο). Οί λύχνοι

ούτοι μετα δύο υαλίνων μυροδόχων αγγείων και

με χάλκινον κάλυμμα κατόπτρου προέρχονται εξ

αγοράς απο τον σπουδαστην Σκελέαν εκ Λαρί

σης. Κατετέθησαν εν τη αποθήκη 25.
10) Δύο τεμάχια μεγαρικοϋ αγγείου και δύο

άγνϋθες, ευρεθέντα εν Φλωρίνη και δωρηθέντα

παρα τοϋ κ. Φ. Ε. Δραγούμη. Έκ τούτων εν

τεμάχιον της κοιλία, τοϋ σκύφου φέρει την έξης

ΕΙκ. 4. Τεμάχιον μεΥαρικου σκύφου.

παράστασιν και επιγραφήν: Δεξια εΙκονίζεται

εν ελαφρώς εκτύπψ αναγλύφψ φρούριον μετ'

επάλξεων, το 'Ίλιον, ολίγον δε περαιτέρω, εν τψ

μέσψ, το αέτωμα τοϋ της Άθηνάς ναοϋ προς

τον όποιον φαίνεται οτι προσήρχετο ή Κασσάν

δρα, ώς δηλοι τοϋτο ή επιγραφή:

KJACCAN NAOC ΙΛΙΟΝ

ΔΡ]Α ΑΘΗΝΑC

Περιφ. 0,12, μεγ. ϋψος 0,08
Άριθ. Ευρετ. 15437. Έρμ. 53 (εΙκ. 4).

Β' Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ι Ν Α

ύΑπαντα τα μαρμάρινα αντικείμενα προέρ
χονται η εκ κατασχέσεως εΙς χειρ ας αρχαιοκα

πήλων η εκ τυχαίας ευρέσεως κατα την ανόρυ

'ξιν θεμελίων οικιών η καλλιεργείας αγρών, εκ

τούτων δε αξια περιγραφης τυγχάνουσι τα έξης:

1) Στήλη επιτυμοία, αποκεκρουμένη ανω.

Παρίσταται γυνη κατ' ενώπιον με ποδήρη χι-

τώνα και ίμάτιον. Πρόσωπον αποκεκρουμένον.

Ή στήλη λήγει ανω εΙς επιστύλιον με μικρα

ακρωτήρια, φέρει δε την επιγραφήν:

ΚΛJΟΚΛWΙ ... uWTEPA

Ψωμα·ίκιΟν χρόνων. 'Ύψ. 0,65, μηκ. 0,42.
Προέρχεται απο Κουκουοάουνες εκ κατασχέ-

ΕΙκ.5.

σεως και κατετέθη εν τψ Παλαιψ Έργοστασίψ

τοϋ Μουσείου. Άριθ. Εύρετ. 3647.
2) Τεμάχιον σrήλης επιτυμοίας ληγούσης,

'ίσως, εΙς ανθεμοειδες αέrωμα. Σφζεται, δεξιά,

κεφαλη γυναικος καθημένης, αριστερα δε και

προ αύτης, το ανω μέρος τοϋ σώματ()ς δρθίας

γυναικός. Μεταξυ τοϋ αετώματος και της παρα

στάσεως ή επιγραφή:
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ΘCΟΔΟΤΗΝΙΚΟΣΤΡ

ΑΣΟΤΕΛΟΥΣΚΑΛΛ

Δ' π. Χ. αιώνος. 'Ύψ. 0,42. Έκ κατασχέσεως

οπου καΙ Τι ανωτέρω στήλη. Άριθ. Εύρετ. 3648.
3) Κάτω μέρος αναγλύφου. Σφζονται αΊ κνη

μαι και οι πόδεςγυναικος'τι παιδίσκης με πο

δήρη χιτώνα και κατ' ενώπιον. Παρα τους πό

δας αντικείμενον δυσδιάκριτον. 'Ύψος 0,35. <Ως

ανωτέρω. Άριθ. Εύρετ. 3649.
4) Άκέφαλον αγαλμα γυναικος με χειριδω

τον χιτώνα και βραχυ ιμάτιον, α\'οικτον προς

την αριστεραν ωμοπλάτην καΙ αφίνον να δια

φαίνηται Τι οσφύς. Δια της αριστεράς χειρος

κρατεί πηξίδα. Πρόκειται, προφανώς, περι δού

λης αποσπασθείσης εξ επιτυμοίας στήλης τού

τέλους τού Δ' π. Χ. αιώνος. 'Ύψος 1,40. Εύρί

σκετο εν τφ κτήματι Σκουζε εν Μαραθώνι καΙ

σιέστερον προς το κέντρον κοσμείται υπο ανα

γλύφων φύλλων .άκάνθης, το δε κατώτερον, το

αποτελούν την περιφέρειαν, εχει ανάγλυφα αν

θέμια λωτού' λεπτοτάτης τέχνης. Προ ενhς εκ

τών φύλλων λωτού παρίσταται, εις ισχυρότερον

ανάγλυφον, νεανίας γυμνος τρέχων προς τα δε

ξια καΙ κρατών αντικείμενόν τι δια της αριστε

ράς χειρος επι τού βραχίονος, αλλο δε επι της

δεξιάς ύψουμένης ύπεράνω της κεφαλης. Εις το

κέντρον ό δίσκος εΙνάι κενός, προφανώς προς

ενθεσιν επι τού λαιμού της λουτροφόρου. Σφ

ζεται καΙ τεμάχιον με ,ανάγλυφον ελικα καΙ ται

νίαν, προερχόμενον εκ της λαοης της ,λουτροφό

ρου. Μηκος ακτίνος τού κύκλου απο τού κέντρου

μέχρι της περιφερείας 0,35. Δ' π. Χ. αιώνος.

Έκ κατασχέσεως εκ Πειραιώς. Άρ. Εύρ. 3653.
Άποθήκη 90,

8) Μέρος σώματος τρέχοντος κυνός. Έλλεί-

ΕΙκ. 7. Μαeμάeινος κοeμος τeέχοντος κυνός,

κατετέθη εν τη αριστερQ: ΣτοQ: ύπ' αριθ. Εύρετ.

3650.
5) Έρμης της τετραγώνου εργασίας. Ή κόμη

πίπτει επι τού μετώπου είς έσχηματοποιημένους

βοστρύχους καΙ οπισθεν επι τού αυχένος. Γενειας

αρκετα μακρά. Άριστερος κρόταφος αποκεκρου

μένος. Έλλείπει τμημα της δεξιάς πλευράς θραυ

·σθέν. Άρχα'ίστικης επιμελούς τέχνης (Β' ημισυ

τού Ε' αιώνος ;). 'Ύψος 0,67. Έκ κατασχέσεως

εκ Πειραιώς. Άριθ. Εύρετ. 3651. Άποθήκη 90
.(εΙκ. 5).

6) Κεφαλη γυναικος 'ίσως εξ όλογλύφου αγάλ

ματος, καλώς διατηρουμένη. 'Ρίς, στόμα και σια

γων ελαφρώς αποκεκρουμένα.Ή κόμη χωρίζεται

ανω τού μετώπου καΙ δένεται οπισθεν εις κρω

ούλον. Ταινία περιθέειτην κεφαλήν. Δ' π. Χ.

αΙώνος. Έκ κατασχέσεως εκ Πειραιώς. 'Ύψος

0,25. Άριθ. Εύρετ. 3652. Άποθήκη 90 (εΙκ. 6).
7) Τμημα δίσκου λουτροφόρου εις 4 τεμάχια.

Διαιρείται εις δύο επίπεδα, τών όποίων το πλη-

πουν κεφαλη καΙ πόδες. ουρα συνεστραμμένη.

Εις εν μέρος τού σώματος, το προφανώς προς

τον θεατην εστραμμένον, δηλούντα ι δι' ελαφρού

αναγλύφου αι τρίχες τού δέρματος. Μηκος 0,59.
Έκ κατασχέσεως εκ Πειραιώς. Άρ. Εύρ. 3654.
Άποθήκη 90 (εΙκ. 7).

9) Μικρα κεφαλη Άθηνάς, φερούσης αττικον

κράνος επι τού όποίου ύπάρχουσι πέντε όπαΙ

προς ενθεσιν τού λόφου. Πιθανώς τών άρχών

του Δ' αιώνος π. Χ. 'Ύψος 0,11. Εύρέθη εν τφ

προαυλίψ της 'Ιεράς Συνόδου, τον 'Ιούνιον τού

1928. Άριθ. Εύρετ. 3655.
10) Μαρμαρίνη κεφαλη παιδίσκης. Περιοάλ

λεται ύπο πλατείας ταινίας. 'ΡΙς μάλλον σιμή,

ελαφρον μειδίαμα. Δ' π. Χ. αιώνος. 'Ύψ. 0,24.
Κατεσχέθη παρα άρχαιοπώλη Άσκητοπούλψ,

τον 'Ιούνιον τού 1928. Άρ. Εύρ. 3656. Άπο
θήκη 87 (εΙκ. 8).

11) Έπιτυμοία στήλη, σχήματος ναισκου εν
παραστάσι, λήγοντος ανω εις αέτωμα. ΕΙς το
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ΕΙκ. 15.

.'

ΕΙκ. 6. Μαρμαρiνη κεφαλη εκ Πειραιως.

ΕΙκ. 8. Κεφαλη παιδiσκης.

ΕΙκ. 11. Εικονιστικη κεφαλη εξ επιτυμβίο υ αναγλύφου.
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μεσαίον άκρωτήριον ελαφρώς άνάγλυφος Σει

ρην τίλλουσα την κόμην της. Δεξιά, επι εδρας

ανευ ερεισινώτου, κάθηται γυνη (χιτών, ιμάτιον

καλύπτον την κεφαλην) ητις δεξιοϋται πωγωνο

φόρον ανδρα ορθιον προ αυτης καΙ φέροντα

ιμάτιον. Μεταξυ τών δύο, εΙς το βάθος, γυνή,

(προς δεξια χιτών-, ιμάτιον) κρατοϋσα νεογνον

εσπαργανωμέΥον. ΈπΙ τοϋ επιστυλίου, ανωθεν

της γυναικός, ή επιγραφή:

ΦΑΝΑΓΟΡΑ ΝΙΚΟΜΕΝΟΥΣ Π]ΟΤΑΜΙΟ

Διατήρησις πολυ καλή. Μετρία τέχνη τών αρχών

τοϋ Δ' π. Χ. αιώνος.

'Ύψος μέγιστον 1,10 μ.

Ευρέθη εν τCΡ συνοικι

σμCΡ τοϋ Βύρωνος, εν οι

κοδομη Δήμητρας Ζώρ

κου, τον Αίίγουστον τοϋ

1928. Άριθ. Ευρ.3657.

Β' Στοα Μουσείου (Προ.

Άρχ. Δελτίον 1926, πα

ραρ. σελ. 63, εΙκ. 7).
12) πους τραπέζης

επι βάσεως τετραγώνου.

Προ τοϋ ποδΟς εΙναι

ισχυρώς άνάγλυφος Διό

νυσος γυμνος (κεφαλη

και πόδες ελλείπουν), με

βοστρύχους επι τοϋ στή

θους. Άριστερά, παρα

τον πόδα του, πάνθηρ

(ή κεφαλη ελλείπει) καΙ

δεξια μικρος κορμος δέν

δρου καταλήγων εΙς δύο

σπειροειδείς, βλαστούς.

Μετριωτάτη εργασία ρω

μα'ίκών χρόνων. 'Ύψος

0,82. Ευρέθη εν Άθή

ναις, εν τΌ οΙκίQ. Α. Για

ορια, κατα την διασταύ

ρωσιν τών όδών Άδρια

νοϋ - Χίλλ. Άριθ. Εύρ.

3658. Στοα άριστερα

(εΙκ. 9).
ΕΙκ. 9. πους τeaπέζης. 13) Έπιτυμοία στήλη

εκ φαιοϋ μαρμάρου μετ'

άετωματίου και επιστυλίου .ΈΠI της στήλης

εν τCΡ μέσφ, εικονίζεται, εν ταπεινοτέρφ εδά

φει και εντος πλαισίου, νεανίας ενδεδυμένος

βραχύ, μέχρι γονάτων, ιμάτιον πορπούμενον επι

τοϋ δεξιοϋ ωμου, κρεμάμενον δέ, κατα το ετε

ρον ακρον, εΠI τοϋ αριστεροϋ πήχεως καΙ καλύ

πτον τον βραχίονα. 'Ίσταται κατ' ενώπιον, προ

τείνων την δεξιαν εις τον ΠΙ»0 τοϋ δεξιοϋ ποδός

του άναπηδώντα κύνα. ΈΠI τοϋ επιστυλίου ή

επιγραφή:

ΚΑΛΛΙΦΑΝΗΣ

ΚΤΗΣΑΡΧΟΥ

ΦΛΥΕΥΣ

ΓΟΝΩ ΔΕ

ΣΕΛΕΥΚΟΥ ΕΞ ΟIΟΥ

'Ύψος 0,73, πλάτος 0,37. ΤΟ άνάγλυφον εκειτο

ΕΙκ. 10.

εν τΌ αυλΌ της οΙκίας Π. Ρώσση (όδΟς Μολλιέ

ρου 42) άπο πολλών ετών. Κατετέθη υπο ΑΙμ.

Gillίeron τCΡ 1929. Άριθ. Ευρετ. 3659. Γρα

φείον Διευθυντοϋ (εΙκ. 10).
14) Άνδρικη μαρμαρίνη κεφαλη μετα μέρους

τοϋ λαιμοϋ, φυσικοϋ μεγέθους, πωγωνοφόρος,

προερχομένη εκ μεγάλου επιτυμοίου άναγλύφου

ολως εκτύπου, τών καλουμένων να·ίδιοσχήμων.

ΕΙναι εΙκονιστική. Plς άποκεκρουμένη και δλί-
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γον τα χείλη. ΤΟ αριστεραν μέρος, ως μη άρα

τόν, είναι ήμικατειργασμένον. Διατηρεί επι της

αριστερας πλευρας και επι της κόμης 'ίχνη προσ

φύσεως δι' ης συνείχετο μετα της στήλης. 'Ύψος

0,25. Ευρέθη υπα τού εξ Αιγίνης αγγειοπλά

στου Ν. Σκλάοαινη τφ 1929 εν Koκκινι~ τού

Πειραιώς, εις βάθος- 4 μέτρο και έκομίσθη είς τα

Μουσείον υπα τού καθηγητού Κ. Α. Κεραμο

πούλου. Άρ. Ευρ. 3660. Άποθήκη 90 (εΙκ. 11).

Είκ. 12.

15) Άνάγλυφον μετα παραστάδων και επι

στυλίου εφ' 0-0 ή επιγραφή: ΘΕΟΚΛΗΣ Εικο

νίζεται εν αναγλύφφ παίς εν χιτώνι και ιματίφ

καλύπτοντι τα αριστεραν μέρος τού στήθους και

της χειρός. υ παίς κρατεί πτηναν προσφερόμε

νον εις κύνα, σστις αναπηδ~, σπως συλλάοη

αυτό. 'Έκφρασις προσώπου λεπτη και μελαγχο

λική. Έργασία επιμελής. ΔΙ π. Χ. αιώνος. 'Ύψος

0,60, πλάτ. 0,30. Κατεσχέθη εις χείρας Άθαν.

Μαυρη, κατοίκου Σπάτα. 'Ισχυρίζεται στι ανεύ

ρεν αυτα εις το εκεί κτημά του. Άρ. Εύρ. 3661.
Άποθήκη 90 (εΙκ. 12).

16) Έπιτύμβιος στήλη λήγουσα ανω εις το

ξοειδες αέτωμα μετ' ακρωτηρίων. της στήλης

σφζεται τα ανω ημισυ μέρος. Φέρει υπο τα αέ

τωμα την επιγραφήν:

ΑΝΤιΟΧΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ

ΦΛΕΙΗΣΙΟΣ

Ύπα ταύτην πρόστυπον ανάγλυφον εν εγγε

γλυμμένφ πλαισίφ. Άριστερά, γυνη καθημένη

Είκ. 13. Στήλη επιτυμβία.

επι θρόνου, ούτινος σφζεται μόνον τα ερεισίνω

τον, και δεξιουμένη τον πρα αυτης ιστάμενον

πωγωνοφόρονανδρα, ταν εαυτης σύζυγον πιθα

νώς. cH γυνη φέρει ιμάτιον καταλείπον γυμναν

τα δεξιαν του στήθους. Μεγ. ϋψος 0,42, μεγ.

πλάτος 0,35. Παρεδόθη δια τού cYπουργείου,

ύπα τού Άρχοντοπούλου Ήλ. Βλάχοι' εξ Άθη

νών. Άριθ. Εύρ. 3662. Άποθήκη 90 (εΙκ. 13).
17) Μαρμαρίνη κεφαλη αγάλματος γυναικας

φυσικού μεγέθους και καλης διατηρήσεως, πλην

τού ακρου της ρινας αποκεκρουμένης, ως και

μέρους της σιαγόνος. Φέρει πλουσίαν κόμην κυ

ματοειδώς φερομένην σπισθεν και απολήγουσαν

εις κρωβύλον συγκείμενον εξ 9 κοχλιοειδών βο-
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στρυχίων. 'Έκφρασις προσώπου ρεμβώδης, σκο

παδική. 'Έργον καλών χρόνων. 'Ύψ. 0,18. Εύ

ρέθη τον 'Ιούνιον τού 1929 εν Ά&ήναις, εν τΌ

προ των Παλαιών Άνακτόρων πλατεί~. Άριθ.

Εύρετ. 36631. Άποθήκη 90.
18) ΤΟ ημισυ τού μαρμαρίνου επιτυμ6ίου

αγγείου (λουτροφόρου). Φέρει ανάγλυπτον πα

ράστασιν τεσσάρων μορφών. Έν τφ μέσφ γυ

ναικεία μορφη επι θρόνου καθημένη, ή Άρχε-

πτίνου και της Άρχεστρά:rης τετριμμένα. 'Άνω

θεν τών μορφών ή επιγραφή:

ΠΡΑΞΙΑΔΗΣ ΛΕΠΤιΝΗΣ

ΦΙΛΟΧΑΡΟΥΣ ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΗ

Δ' π. Χ. αιώνος (;). 'Ύψ. 0,60, πλ. 0,40. Παρε

δόθη υπο 'Ιω. Ε. Μαυρογιάννου, εύρεθεν εν Πει

ραιεί, εις το εν τΌ θέσει Βάρι κτημά του. Άριθ.

Εύρετ. 3664. Άποθήκη 90 (εΙκ. 14).

Είκ. 14.

στράτη, δεξιουμένη τον προ αυτης ιστάμενον

και φέροντα επι της κεφαλης κράνος και βραχυ

ιμάτιον ανδρα, οστις δια της ύψουμένης αριστε

ρας κρατεί αλά6αστρον. 'Όπισθεν τη, καθημέ

νης γυναικος γέρων πωγωνοφόφος, δ σύζυγός

της πιθανώς. 'Όπισθεν δε τού νεανίου υιού της

μικρος παίς, δ δούλος, κρατών την ασπίδα τοϋ

απερχομένου κυρίου του. τα πρόσωπα τού Αε-

1 Μετα της ώς άνω κεφαλης ευρέθη πλησίον και ό
δεξιος βραχίων αγάλματος, αποκεκρουμένος το ακρον
τού απο τού καρπού μέρους. Πιθανώς ανήκεν oiίεoς το)
αγάλματι της κεφαλης υπ' αριθ. 3663. .

19) ΤΟ αριστερον ημισυ κεφαλής νεανίου εξ

επιτυμοίου αναγλύφου προερχόμενον. 'Ρις απο

κεκρουμένη. Ή κόμη, εκ μικρών βοστρύχων

αποτελουμένη, κατήρχετο επι τού μετώπου ατη

μελήτως. Έπι τού μετώπου καΙ μεταξυ τών

οφρύων φέρει εγχάρακτον σταυρόν, οστις εθεω

ρείτο ως σημείον εξαγνισμού. Ευρέθη εν Άθή

ναις, εν τΌ συνoικί~ Κολοκυνθούς, πλησίον εκ

κλησίας Έσταυρωμένου,εναντι Καπνοκοπτηρίοι'.

Άριθ. Εύρ. 3665.'Αποθήκη 90 (εΙκ. 15 εν σελ. 6).
20) Έπι πλίνθου εικονίζονται οι ακροι πόδες

κύκνου ίσταμένου. Μεταξυ τών ποδών Τρίτων

(θαλάσσιον οστρακον, οπερ μετεχειρίζοντο 0'1:
2
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ναυτικοί δίκην σάλπιγγος). Εύρέθη εν Βουλιαγ

μένη Άττικης, εν τφ άνασκαπτομένφ ύπο τού

κ. Κ. Κουρουνιώτη ναφ τού Ζωστηρος Άπόλ

λωνος 0,33 χΟ,27. 'Ύψ. 0,04. Άριθ. Εύρ. 3666.
Γραφειον Διευθυντού' (ίδε άνωτ. σ. 65 είκ. 33).

21) Λέων με άποκεκρουμένους τους πόδας

καΙ την ούραν καΙ ολίγον το χαινον στόμα.

ΕΙκ. 16.

<Ελληνιστικών χρόνων. Μηκος 1,10 μ. Εύρέθη

κατα το τέρμα οδού Άχαρνών. Άρ. Εύρ. 3667.
Άριστερα Στοα Μουσείου.

22) "Αγαλμα θωρακοφόρου άνδρος άπο τού

λαιμοϋ, πλαγίως άποτετμημένου, μέχρι που τών

γονάτων. 'Ιμάτιον πίπτον επί της άριστεράς

πλευράς καΙ λείψανα αύτού επι τού άριστερού

ωμου. Μαστοί, στέρνον καΙ ομφαλος τελείως

δεδηλωμένα. Έπί τών μηρών πτερύγια τού θώ

ρακος είς δύο σειράς, ημικυκλικά ανω καΙ μα

κρα κάτω. Ψωμα"ίκιί)ν χρόνων. Μεγ. ϋψ. 1,25 μ.

Εύρέθη κατα την εκσκαφην της οικίας Φέξη,

Βερανζέρου 15. Άριθ. Εύρετ. 3668. Άριστερα

Στοα Μουσείου (εΙκ. 16).
23) Στήλη επιτυμ6ία εν σχήματι να"ίδρίου εν

παραστάσι. ΈπΙ τοϋ επιστυλίου με διπλούν κυ-

ΕΙκ. 17.

μάτιον καΙ φιάλην εν τφ μέσφ ή έξης επιγραφή:

AP€CBOYΛΗΒΑCΚΑΝ ίΟΥΛΙΟC€ΦΗΒΟC

Θ

ΤΟΥ€κχΟΛΛΙΔWΝ χΟΛΑΡΓΕΥC

Έν τφ εκοαθύσματι, άριστερα άνηρ εν ίματίφ

βλέπει κατ' ενώπιον καΙ κρατει δια της άριστε

ράς κύλινδρον, την δε δεξιαν φέρει επί τοϋ στή

θους. Φορεί σανδάλια. Δεξια αύτοϋ γυνη βλέ

πουσα επίσης κατ' ενώπιον. Φορει χιτώνα καΙ

ίμάτιον καΙ δια μεν της δεξιάς άνασύρει το κρά

σπεδον τού Ιματίου, την δ' άριστεραν εχει κα

θειμένην επί τοϋ μηροϋ. Μορφαί σο6αραί.'ΎΨ.
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ΕΙκ. 22. Γύψινον εκμαΥείον χαλκoiί ιiyάλματoς Άρτεμισίου.

ΕΙκ. 21.

ΕΙκ. 19.

ΕΙκ. 20.
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1,06, πλάτ. 0,67, πάχ. 0,07 (είκ. 17). Εύρέθη εν

τοίς θεμελίοις της οικίας της οδοϋ Κολοκοτρώνη

αρ. 15 και εδωρήθη ύπο τοϋ ίδιοκτήτου κ. Νικ.

Είκ. 18.

~Aθανασίoυ, ναυάρχου. Άριθ. Εύρ. 3669. 'Αρι

στερα Στοα Μουσείου.

24) Στήλη επιτυμσία μετ' αετώματος φέρον

τος εις την κορυφην ανθεμωτον ακρωτήριον.

Έπί της στήλης, εν αοαθει εδάφει, εικονίζονται

εκ δεξιών προς άριστερά: ανηρ με ποδηρες ιμά

τιον (το οποίον αφίνει γυμνον το δεξιον ημισυ

τοϋ στήθους) καθήμενος επί θρόνου μετ' ερεισι-

νώτου και στηρίζων τους πόδας επι θρήνυος,

δεξιοϋται τον προ αυτοίί ιστάμενον νεανίαν,

οπισθεν τοϋ οποίου Ύσταται. γυνή. 'Άνωθεν της

παραστάσεως ή επιγραφή:

ΤιΜΟΣΤΡΑΤΗ

εΥΝΟΣΤΙΔΗΣ ΦΑΛΗρεΥΣ

Άποκεκρουμένη κάτω δεξιά. Β' ΊΊμισυ τοϋ Δ'

αιώνος. 'Ύψ. 1,15, πλάτ. 0,43. Εύρέθη εν Παλ.

Φαλήρφ, εν τη οικίιΖ, Ζιάγκου, συνοικία Άγίων

Θεοδώρων, Νοέμοριον τoίi 1929. Άριθ. Εύρετ.

3670. Άποθήκη 90 (εΙκ.· 18).

r' ΧΑΛ Κ Ι Ν Α

τα νέα χάλκινα προσκτήματα του Μουσείου

προέρχονται εξ ανασκαφών και εκ τυχαίων ευ

ρημάτων. Και τα μεν εξ ανασκαφών προερχό

μενα αρχαία είναι τα έξης:

1) Χαλκης ύδρίας το ανω μέρος μέχρι τών

μεσαίων λαΟών. Περι το στόμιον είναι ανάγλυ

πτον κόσμημα ομοιάζον προς κυμάτιον. Ή κά

θετος λαοη λήγει ανω εις δύο λεοντιδείς και

κάτω εις ανθέμιον ανωθεν τοϋ οποίου είναι αρ

χα'ίκη προτομη γυναικος με τους βοστρύχους

πίπτοντας επι τοϋ σtήθους και επι του ωμου,

εκατέρωθεν δε καί ολίγον κατωτέρω αυτης είναι

δύο κριοι χρησιμεύοντες προς σύνδεσιν της λα

οης με τον ωμον τού αγγείου. Αι δύο πλάγιαι

λαοαι λήγουν εις ανθέμια καΙ κεφαλας κύκνου.

ΤΟ κάτω μέρος της Κόιλίας, αποτελούμενον εκ

πολλών συγκεκολλημένων τεμαχίων, είναι απε

σπασμένον τοϋ ύπολοίπου. Ό πους σφζεται. ΤΟ

στόμιον της ύδρίαςείναι κλειστον δια μολυσδί

νου ελάσματος προσηρμοσμένου δια χαλκών

ηλων. Πιθανώς τού Β' ημίσεως τού ς' π. Χ.

αιώνος. Διάμ. στομίου 0,30. Άριθ. Εύρ. 15137.
Έπι του ύπ' αριθ. 197 έρμαρίου της Χαλκοθή

κης. Έκομίσθη το 1926, ύπο τού τότε εφόρου

Παπαδάκη, εύρεθείσα πλησίον συστάδος ανα

σκαφέντων ύπο της Άρχ. Έταιρείας τάφων εν

Έρετρίq..

2) "Εξ κράνη εξ Όλυμπίας, τα οποία, καθα

ρισθέντα, κατετέθησαν εν τη Χαλκοθήκη, εν τφ

έρμαρίφ 205 ύπ' άριθμους 15151 - 15156. Και

τα μεν 15151 και 15152 διατηρούνται σχεδΟν

σώα, τα λοιπα ομως τέσσαρα είναι εφθαρμένα

κατα το ημισυ. 'Άπαντα εχουσι τας παραγναθί

δας άνασηκωμένας, το δε ύπ' άριθ. 15155, το

και πλέον κατεστραμμένον, φέρει την έξης επι

γραφήν:

EPXOMENIOIANEEI1EI!'[TOI]
ΔΙΤΟΙΟL-.,ΡΙΟΙΟΟΡΟΙ'ΙΕΙΑ
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'Εe,χομένιοι dνέ{}ειαν τφ Δι τφ ΌλυμπΙφ

Κορωνεια[ν έλόντες}.

3) Εις την σειραν τών νέων χαλκίνων προσ

κτημάτων τού Μουσείου σημαντικην κατέχουσι

θέσιν τα ύπο τού εφόρου κ. Ν. Μπέρτου παρα

δοθέντα αρχαια, ατινα ανελκύσθησαν εκ τού

βυθού της παρα το Άρτεμίσιον θαλάσσης καΙ

τα οποια απετέλουν, μετα πολλών αλλων ε1Ξα

φανισθέντων, το πολύτιμον φορτίον ναυαγή
σαντος, εκει που, κατα τον 1ον π. Χ. αιώνα,

πλοίου, ώς τοϋτο συνάγεται εκ τών συνευρεθέν

των αγγείων της χρήσεως τού πληρώμ(Ηος.

τα εν λόγφ αρχαια είναι:

α') 'Άγκυρα μολυ6δίνη. 'Έχει μηκος ] ,25 καί

μέγιστον πάχος 0,12 καί ειναι, κατα την τεχνο

τροπίαν, υμοία προς τρείς αλλας κατατεθειμένας

ηδη εν, τη Χαλκοθήκη, κάτωθεν τών ερμαρίων

229 κα.ι 232.
6') Δύο πόδες, Ο δεξιος πρόσθιος και Ο αρι

στερός οπίσθιος, τού "ίππου τού ευρεθέντος, το

1928, εν τη αυτη θέσει τού 'Αρτεμισίου. ('Όρα

Άρχ. Δελτίον τού 1926 σελ. 94).
4) Άξιοσημείωτος, επίσης, είναι και 11 χαλ

κίνη συλλογη αρχαίων της Δωδώνης εκ τών τε

λευταίων ανασκαφών τού τέως εφόρου τού Έθν.

Μουσείου και νύν καθηγητού εν τώ Πανεπι

στημίφ Θεσσαλονίκης κ. Δ. Eυαγγ~λίδoυ. Ή
συλλογη αϋτη αποτελειται, ώς επί το πλείστον,

εκ μολυ6δίνων ελασμάτων ενέπιγράφων εχόν

των ερωτήσεις τοϋ χρησμοίί, ομοίων προς τας

εν τη συλλογη Καραπάνου, και εκ διαφόρων

αλλων χαλκών λειψάνων σκευών και μικροτε

χνημάτων, μεταξυ τών οποίων σημαντικά, δια

την εντέλειαν της παραστάσεως και την καλην.

διατήρησιν, τυγχάνουσι μία κεκοσμημένη πόρπη,

είς αλέκτωρ και μία κεφαλη Μεδούσης θαυμα

σίας τέχνης, περι των οποίων τα δέοντα θέλει

δημοσιεύσει ο εύρων ταύτα κ. Ευαγγελίδης.

5) Άγαλμάτιον 'Άρεως (;) με βραχυν χιτώνα,

θώρακα, κράνος και ·υψηλα σανδάλια. Ή δεξια

(αποκεκρουμένη απο τού καρπού και κάτω),

ύψουμένη, θα εκράτει 'ίσως ασπίδα, ή δ' αρι

στερα δόρυ. Εις τον θώρακα, επι τοϋ στήθους,

Γοργόνιον, ϋψος 0,24. Άνασκaφαι της Άμε

ρικ. Άρχ. Σχολής εν Κορίνθφ, το 1927. Άριθ.

Εύρετ. 15133. Έρμ. 196 (εΙκ. 19).
,τα δε ..εκ τυχαίων περιστατικών ευρεθέντα

χαλκινα ειναι:

6) 'Αρχα'ίκον εΙδώλιον γυμνού ανδρός. Μορφη

εφθαρμένη. Μαστοι ικανώς δεδηλωμένοι. Αι χεί

ρες τοξοειδώς καμπτόμεναι προς τα εξω, εφά

πτονται μόνον τοις δακτύλοις επι των μηρών.

Σκέλη ηνεωγμένα. Έλαφρα κλίσις τού στήθους

προς τα εσω. ''Ιχνη οξειδώσεως, ϋψ. 0,12. 'Άγνω-

στος προέλευσις. Παρεδόθη ύπα Κ. Σκαπενά

κου. Ά~ι~. Eύ~. 151~0. <Ερt". 195, (εΙκ. 20).
.. J) Eιδωλι~ν E!?~oυ γε~ειωντoς εν βαδίσματι
η _εν π~o60λη., Δι ι;μφoτερω~ τών χειρώΥ κρα
τει κριον κατα περιεργον τροπον τουτέστι δια

τ?ύ αριστερού βραχίονος ιXνεγει~oμένoυ προς
την κεφαλην κρατει σφιγκτα το ζωον ούτινος

προ6άλλουσι προς τα εμπρας ή κεφαλη και οι
πρόσθιοι πόδες, δια δε της δεξιας εκ τών οπι

σθεν ~αι κάτω κρατει τούτον απο της οσφύος

χαλαρως. Άρχα·ίκόν. Έλλιπες απα τών γονά

;ων και κάτω, ϋψος 0,09. Άριθ. Εύρετ. 15142.
Ερμαρ. Ιθ5 (εΙκ. 21) 1.

8) Χαλκούς αμφίστομος πέλεκυς καλης δια

τηρήσεως. Μήκος 0,14. Εύρέθη εΙς Σιδηρόκα

στρον Τριφυλίας, θέσιν Σφακούλιι;ι. Άριθ. Εύρ.

'15157. <Ερμ. 219.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑρργΘΜIΣΕIΣ

Έν τφ εργαστηρίφ τού Μουσείου ε1Ξακολου

θοϋσιν αι εργασίαι προς συγκόλλησιν ~αι συμ
πλήρωσιν τών χαλκών αρχαίων τών ανελκυσθέν

των εκ του βυθού της παρα το 'Αρτεμίσιον
θαλάσσης. Αι εργασίαι εκτελούνται ύπο τού ϊκα

νωτάτου βιομηχάνου κ. Χρ. Καραμάνου προσ

~η~θέντoς ε~τ~κτως ε~ τφ Μουσείφ ύπο την
επι6λεψιν του αρχιτεχνιτου καλλιτέχνου κ. Άνδ.

~αναγι~τάκrl' Αϊ,εργα~ίαι ~αίνoυσι δραστη

~ιως κ~ι μετα με~αλης, ε~ιτυχιας. Συνεκολλήθη
ηδη και συνεπληι>ωθη το εις πολλα τεμάχια ανευ

ρεθεν αγαλμάτιον τού μικρού παιδΟς (ανα6άτου

η fLιγάδος). Έπίσης και τό μέγα αγαλμα τού

Δως (εΙκ. 22) συγκολλαται, δι' 'ίδίας σλως μεθό

δου, λίαν επιτυχώς, ελπίζεται δε στι μέχρι τέλους

του εcoυς θα περατωθώσιν αϊ εργασίαι και θα

ε~τε~ώσι, τα, περίcι:.ημα ταύ,τα αγάλματα εν τη
OlXEL<;t αιθουση του Μουσειου εις κοινην θέαν.

:Ελλιπης μόνον θα μείνη ό χαλκους "ίππος του

Αρτεμισίου, ώς μη ευρεθέντος εισέτι τού ήμί-

σεως οπισθίου μέρους τού σώματος. <ο καθαρι

σμος .εγένετο μετα μεγάλης προσοχής και επι

φυλάξεως, ωστε να μη αλλοιωθη το παράπαν ή

αρχαία κατίωσις τών αγαλμάτων και τουτο, ευ

τυχώ§, επε_τεύχθη, τη όδηγί<;t πάντοτε τού καθη

γητου του Πανεπιστημίου κ. Ζέγγελη, σστις

μετα ζήλου παρηκολούθησε τας εργασίας, δίδων

τας σοφας αύτου συμ60υλάς.

ΒΑΣ. Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ

1 Κατ' άνακοίνωσιν του κ. Deffner, αγοραστου του

είδωλί?υ έν Κυνουρί«ι- και δωρητου εις το Μουσείον,

κατ' αυτον τον τρόπον κρατουσι και νυν οΙ ποιμένες τα

πρόβατά των εις τ11ν Τσακωνιάν.
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ

ΕΚ ΜΥΤιΛΗΝΗΣ

Α. ΤΟ θΕΑΤΡΟΝ

Περίφημον ητο το θέατρον της Μυτιλήνης
κατα την άρχαιότητα. "Ως άναφέρει ό Πλού
ταρχος (Πομπ. 42) ό Πομπή"ίος ελθων εΙς Μυ

τιλήνην «τον άγώνα τον πάτριον εθεάσατο τών

ποιητών, υπόθεσιν μίαν εχοντα τας εκείνου πρά-

δε εκ της εκσκαφης ταύτης ύλικον εχρησιμοποίη

σαν σπως επιχώσουν κατα το μέσον περίπου

αυτης τον χώρον ωστε να σχηματισθη ή ορχή

στρα και ιδρυθη ή σκηνή. Κείμενον εΙς άρκετόν

ϋψος ολίγον κατωτέρω της κορυφης τοϋ λόφου,

σπου διέρχεται το τείχος της πόλεως εΙχε κάτω

θέν του όλόκληρον αύτην με τους δύο εκατέρω

θεν λιμένας καί την άπέναντι ύψουμένην άκρό

πολιν, την παλαιαν πόλιν, την όποίαν σήμερον

επιστέφει το γενοατικον φρούριον με τους Ογ.

ΕΙκ. 1. Μaρμaρίνη βάσις του τοίχου τών έδωλίων του -{}εάτρου Μιτυλήνης.

ξεις. "Ησθείς δε τφ θεάτρφ περιεγράψατο το εΙ

δος αυτοϋ και τον τόπον ως σμοιον άπεργασό

μενος το εν Ρώμη, μείζον δε και σεμνότερον».

Θα εΙχε iιoιπoν άρκετον ενδιαφέρον, εαν εγνω

ρίζομεν καλώς τα κατ' αυτό, διότι ή κατασκευη

όμοίου θεάτρου εν Ρώμη πολυ θα επέδρασεν

επί της διαμορφώσεως τοϋ ΡωμαΟίκοϋ. Τοϋτο με

παρεκίνησε προς ενέργειαν μικρας δοκιμαστικης

σκαφης, της όποίας την δαπάνην προθύμως

άνέλαβεν ό δημος Μυτιλήνης.

ΤΟ θέατρον ευρίσκεται εΙς φυσικην χαραδρο

ειδη κοιλότητα τών άπο Δ. άποκλειόντων την

πόλιν λόφων, την όποίαν εσκαψαν βαθύτερον

και διεμόρφωσαν εΙς το κοίλον τοϋ θεάτρου, το

κώδεις στρογγύλους πύργους του. Άλλ' αν ή

θέσις τοϋ θεάτρου εΙναι γνωστη (Πρβλ. Conze,
Reise auf der Inse! Lesbos, 1865 σελ. 9),
ούδεν σχεδΟν διεσώθη της εσωτερικης του κατα

σκευης και διατάξεως. Προ τριάκοντα και πέντε

ετών ό R. Koldewey ενήργησεν άναγνώρισίν

τινα τοϋ εδάφους και ωρυξε μεγάλην τάφρον

δια τοϋ κοίλου τοϋ θεάτρου καθ' δλον το ϋψος

αυτοϋ μέχρι τοϋ βράχου και πέραν της ορχή

στρας, άλλ' ούδεν εύρε σχετικον με την θέσιν

τών εδωλίων και το σχημα της ορχήστρας, πα

ρετήρησε μόνον πολλα φύρδην μίγδην ερριμμένα

μαρμάρινα εδώλια, τών όποίων άπεικονίζει το

σχημα κατα παράδοξον τρόπον εντελώς εσφαλ-
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μένως (Koldewey, Dieantiken Baureste auf
der Insel Lesbos σελ. ). Έσώζοντο ομως επι

τών χρόνων αυτου ώς αναφέρει ενθ' άν. πoλiι

περισσότερα πράγματα 11 σήμερον, τα οποία

εξηφανίσθησαν εν τφ μεταξύ. Δεξια δηλ. βο

ρείως της τάφρου του Koldewey παρα την ορ

χήστραν εσκαψα καΙ εγω καΙ εύρον κατ' άρχας

πλείστα έδώλια, τα οποια κατολισθήσανταεκ του

κοίλουσυνεσωρεύθησανάλλεπάλληλαεκεi:.'Έπειτα

λώμεναι δι' ασβεστοκονιάματος. Συντρίμματα

αυτών ευρέθησαν εντος τών χωμάτων καΙ μι

κρον τεμάχιον κατα χώραν. της μαρμαρίνης

βάσεως, ητις εχρησίμειιεν ώς ορθοστάτης οϋτως

ειπειν του ύπερ αυτών ορθομαρμαρωμένουτοί

χου απεκαλύφθη ικανον τμημα μέχρι επτα μέ

τρων βαίνον κυκλικώς συμφώνως προς το σχημα

του κοίλου του θεάτρου. Δεν εσώθη ή ανω άπό

ληξις του τοίχου τούτου, του οποίου το ϋψος

ΕΙκ. 2. Μαρμάρινα έδώλια του {}εάτρου Μυτιλήνης.

μετατοπίσας μερικα εξ αυτων ανεκάλυψα κατα

το τέλος της ορχήστρας ΤΟi:χον κατεσκευασμένον

δια κοινών λίθων καΙ δη εκ του α'υτου βράχου,

εφ' ού το θέατρον, μετ' αλλων διαφόρων καΙ

πώρων άκόμη μετ' άσΟέστου. Ό τοιχος ούτος

είναι εκτισμένος επι βάσεως, την οποίαν σχη

ματίζουν μεγάλαι μαρμάριναι πλάκες ϋψ. 0,45
καΙ πάχ. 0,15 στηριζόμεναι επι του βράχου, του

φυσικου δηλ. εδάφους, οπου ηρχιζεν ή δρχή

στρα (εΙκ. 1). Αι πλάκες εις την ανω επιφάνειαν

του πάχους των εχουν άοαθη αυλάκωσιν πλάτ.

{),08 χρησιμεύρυσαν οπως τεθουν εν αυτη καΙ

στηριχθουν λεπτότεραι πλάκες, αι ΟΠΟi:αι επε

νέδυον τον οπίσω αυτών μνημονευθέντα ασβε

στόκτιστον ΤΟi:χον ώς ορθομαρμάρωσις προσκολ-

φθάνει σωζόμενον μέχρι 1,30 μ. γπεράνω αυ

του ηρχιζον τα έδώλια. Έκ του άποτελέσματος

τούτου της άνασκαφης μανθάνομεν οτι τα έδώ

λια του θεάτρου της Μυτιλήνης δεν κατήρχοντο

μέχρι του εδάφους της ορχήστρας, ώς συνήθως

εγίνετο εις τα έλληνικα θέατρα, άλλ' ηρχιζον

ύψηλότερον, πράγμα το οποιον παρατηρεi:ται

είς τα ρωμα'ίκά, οπου ενεκα τών μονομαχιών

καΙ αλλων παρομοίων θεαμάτων οι θεαταΙ δεν

επρεπε να εύρίσκωνται πoλiι πλησίον καΙ επι

του αυτου επιπέδου της ορχήστρας (Προ. Dorp
feld, Arch. Anzeig. ΧΧΧ (1915) σελ. 99). ΤΟ
ύπο του Dorpfeld ενθ' άν. λεγόμενον, οτι ο

Πομπή"ίος άντιγράφων το θέατρον της Μυτιλή

νης εν Ρώμη μετέοαλε κατα τουτο μόνον το

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:41 EEST - 52.53.217.230



16 Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1927.28

σχέδιόν του, ωστε τα εδώλια να μη φθάνουν

μέχρι τijς ορχήστρας, δεν επιοεοαιουται απο το

σωθεν τουτο τμημα του θεάτρου της Μυτιλή

νης. Πρέπει δηλ. να συμπεράνωμεν δτι και πρό

τερον πριν δηλ. κτισθίj λίθινον θέατρον εν ΡώμIl

το του Πομπηιου (55 π. Χ.), ηδη εν τίj ανατο

λικίj Έλλάδι είχε καθορισθη εκ της ανάγκης

των παραστάσεων ή τοιαύτη μορφη του θεά

τρου και ταύτην παρέλαοεν επίσης ο Πομπή'ίος,

δεν εισήγαγε δε πρδ')τος αυτός. Και το συμπέ

ρασμα δμως τουτο δεν είναι εντελως βέοαιον,

διότι δεν αποκλείεται καθ' ολοκληρίαν 11 πιθα

νότης δτι 11 σημερινη μορφη του κοίλου του

θεάτρου της Μυτιλήνης προέρχεται εκ μεταγε

νεστέρας διασκευης κατα το σημείον τουτο, το

οποίον θα δείξη περαιτέρω εργασία και μελέτη

τού θεάτρου. ΤΟ σχημα τουτο εχει και το θέα

τρον Μιλήτου Marquand, Greek Architecture
εΙκ. 377 πρΟλ. και Νoack, Die Baukunst des
Altertums Πίν. 87 και αλλα θέατρα.

ΤΟ σχημα των εδωλίων ειναι το σύνηθες: ή

προσθία επιφάνεια κοσμείται ανω ύπο μικρου

t" o,lf t'- 0,)75 -t

.:"/ΎVι;~πι.~~~ψ(+
<;

t'-- 0.32

ΕΙκ. 3. Έδώλια {}εάτρου ·Μυτιλήνης.

κυματίου ακολουθουμένουύπο λείας ταινίας,ύπο

την οποίαν ή πρόσοψις του λίθου εχει κοίλην

εσοχην κατερχομένηνβαθμηδανκαθέτως προς τα

κάτω (εΙκ. 2). ΤΟ δλον ϋψος είναι 0,33. Ή ανω

επιφάνεια διακρίνεται εις το τμημα, το οποίον

εχρησίμευεν ως εδρα (πλάτ. 0,34 - 0,375) και εις

βαθύτερα κατα 0,025 μ. εσκαμμένον πέραν εκεί·

νου τμημα δια να πατουν οι πόδες του ύπε

ράνω καθημένου θεατου της αμέσως ανωτέρας

σειράς. των εδωλίων ύπάρχουν δύο ε'ίδη: τα

μεν είναι μι)(ρα συμπληρούμενα οπίσω δι' αλλου

τεμαχίου μαρμάρου (είκ. 3Α), τα δε είναι με

γάλα εχοντα και ολόκληρον την εγκοπην δια

ΤΘυς πόδας του ανω θεατου εκ του αυτου λίθου

και δη πλάτους 0,37 ολίγον τι μεγαλυτέραν του

μήκους του ποδας (εί.κ. 3 Β). Έπι της εδρας

των πλείστων εκ των εύρεθέντων εδωλίων ύπάρ·

χουν εγχάρακτα μεγάλα γράμματα, τα οποία.

αντιγράφω εδω:

1. Ο 5. Μ 9. Ν 13. ΛΟΚ
2. γΛ 6. €ω 10. ΔΝ 14. Ζ <D
3. ΚΤΩ 7. ΛΟΣ 11 . ΙΡΔ

4. Ε 8. w 1Ί. [~ω

τα γράμματα ταυτα πάντως είναι πολυ μετα-

ΕΙκ. 4. Έδώλια μέ χαράγματα εκ τον {}εάτρου

Μυτιλήνης.

γενέστερα της κατασκευης των εδωλίων, των

οποίων ή εργασία είναι λίαν επιμελής. Έκτος

τούτων επί τινος εδωλίου εχει εγχαραχθη δρέ

πανον και επι ετέρου μάχαιρα πλησίον σ,'μ

πλέγματος γραμμάτων Ε και Κ (εΙκ. 4). Παρό

μοια γράμματα εδημσσίευσε και ο Paton IG.
ΧΙΙ2 αριθ. 273 επι εδωλίων εκ του μεσαιωνι

κου φρουρίου, τα οποία μετεκομίσθησαν εκεϊ:

ως οικοδομήσιμον ύλικον εκ του θεάτρου. Έκ

του αυτου θεάτρου προέρχεται και ο εν τη αυλίj

της Μητροπόλεως Μυτιλήνης εστημένος μαρμά

ρινος θρόνος του Ποτάμωνος, ο προ πολλού

γνωστος με τΎlν πλουσίαν διακόσμησιν και την
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Β. ΣΤΩίΚΟΝ ΟIΚΟΔΟΜΗΜΑ ΠΑΡΑ ΤΟΝ

Β. ΛΙΜΕΝΑ

ΕΙκ. 8. Στωϊκον οικοδόμημα εν Mυτιληνrι.

εξ επιστυλίου ϋψος 0,06 εν ε'ίδη χαμηλης λείας

ταινίας, εκ τριγλύφων ϋψος 0,10 καΙ πλάτ. 0,07
καΙ μετοπώνϋψος Ο, 105 και πλάτ. 0,15. ΤΟ γείσον

προέχον κατα 0,07 συνίσταται εκ λοξοτμήτου

μέρους αποκεκρουμένου καΙ κανόνος ύπ' αυτό

·ΕΙκ. 7. Μαρμάρινος #ριγκος τού #εάτρου

Μυτιλήνης.

Προκειμένου να απαλλοτριωθουν τα. εν ri}
Άπάνω Σκάλq. κατα τον Β. λιμένα εκτεινόμενα

τουρκικα νεκτροταφεία και να. κτισθουν επ' αυ

τών οικοδομήματα, όπότε θα ητο αδύνατος πασα

αυτών αρχαιολογικη ερευνα, ηθέλησα δια μι

κρών δοκιμαστικών σκαφών να εξετάσω τον

χώρον εκείνον, σστις εκειτο αμέσως προ τού

αρχαίου λιμένος. Οϋτως εσκαψα και πάλιν δα

πάναις του Δήμου Μυτιλήνης, κατα ΝΔ. γω

νίαν του Δ. νεκροταφείου απέναντι της πρώην

οικίας Μπεκέρ - μπεη. Εις βάθος 0,80 μ. εύρον

επίμηκες οΙκοδόμημα, το όποίον παρηκολού

θησα μέχρι της προς Δ. όδου, ωστε το ανασκα-

3

ΕΕκ. 6. Μαρμάρινος #ρόνος Ποτάμωνος.

ΕΙκ. 5. Μαρμάρινος #ρόνος Ποτάμωνος.

επιμελή εργασίαν. Τούτου παρέχομεν εικόνα εκ τρου εύρίσκετο ό θρόνος του Ποτάμωνος, 11
ανασκαφη δε θα δείξη αν προέρχεται εκ της

προεδρίας, ητις θα εκειτο προ του τοίχου τών

έδωλίων, σπως εν Έφέσψ (Forschungen ίη

Ephesos ΙΙ εΙκ. \:16).
Κατα την ανασκαφην του θεάτρου εύρέθη

καΙ τμημα μικρου μαρμαρίνου θριγκου εις δύο

τεμάχια, το όποίον εκόσμει κατα πασαν πιθανό

τητα εξέδραν τινα 11 βωμον (εΙκ. 7). Συνίσταται.

νέας φωτογραφίας του αρχιτέκτονος κ. Όρλάν-

δου EiJYEVUJ; παραχωρηθείσης (εΙκ. 5 καΙ 6). Δεν

γνωρίζομεν βεβαίως εΙ,ς ποίον σημείον του θεά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:41 EEST - 52.53.217.230



18 Παράρτημα τού Άρyαιoλoγικoiί Δελτίου 1927·28

φεν τμημα εφθασεν εις μηκος 22,15 μ. (εΙκ. 8).
ΔΙΌρείτο εις εξ τουλάχιστον τετράγωνα δωμάτια

(4,45 χ 4,50) χωριζόμενα άπ' άλλήλων δι' εγκαρ

σίων τοίχων, έκ τών όποίων τα δύο εκατέρωθεν

ΕΙκ. 9. >Επιτύμβιο", aΥαλμα Υυ",αικός ε", Aέσβcρ.

άκραία δεν άνεσκάφησαν έξ ολοκλήρου. Τοϋ

κτιρίου τούτου σώζονται μόνον τα θεμέλια συγ

κείμενα έξ έρυθρωποϋ πωρώδους λίθου κατ'

ίσοδομικον σύστημα έκτισμένα καΙ βαίνουν εLς

βάθος 1,35, σπου' στηρίζονται έπι τοϋ φυσικοϋ

έδάφους. Έπι τοϋ Β. μακροϋ τοίχου στηρίζεται

μόλις απτόμενος αύτοϋ ετερος τοίχος συγκείμε

νος έκ στενών δόμων άσσεστολίθου, προ τοϋ

όποίου ύπάρχουν κατα κανονικας άποστάσεις, 2
μέχρι 2,15, πλάκες τετράγωνοι (0,90 χ 0,95),
έξ ων σώζονται τρείς. τα μεταξυ τών πλακών

τούτων κενα πληροϋνται δια μικροτέρων λίθων

καΙ άσσέστου. Είναι φανερον σΗ τα έκ πώρου

έκείνα θεμέλια άνήκουν εις δωμάτια στω'ίκοϋ

τινος οΙκοδομήματος δυναμένου να άναχθη το

πολυ εΙς τον τέταρτον αΙώνα π. Χ., ώς φαίνε

ται και έκ τών εύρεθέντων τεμαχίων άγγείων,

τών οποίων τα μεν πλείστα είναι άπλώς μελαμ

σαφη με πολυ καλον γάνωμα, εν δε εχει εντυπα

κοινα κοσμήματα και εν γιρλάνδάν κισσοϋ δια

παχυρεύστου άνοικτορροδίνου χρώματος. Βρα

δύτερον κατα τους ρωμα'ίκους χρόνους προ τοϋ

οΙκοδομήματοςτούτου έτάχθη σειρα κιόνων, τών

οποίων ώς στυλο6άται έχρησίμευον αί μνημο

νευθείσαι τετράγωνοι πλάκες.

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΧΑΙΑ

1. ΕΙς το μίαν ωραν προς Β. της Μυτιλήνης

κείμενον χωρίον Πάμφιλα καΙ εLς το κτημα

Έλευθερίου Κατσάνου εύρέθη τυχαίως ύπεράνω

τάφου το έν εΙκ. 9 αγαλμα. 'Ύψος 1,55, πλάτ.

<'όμων 0,42. Είναι έκ μαρμάρου, έλλείπουσι δε

Τι κεφαλη μετα λαιμοϋ, t] άριστερα χειρ άπο

τοϋ άγκώνος και ο ακρος δεξιος πους προσηρ

μοσμένος έξ Ιδιαιτέρου τεμαχίου δια δύο σιδη

ρών συνδέσμων, μέρος τού ενος τών οποίων

σώζεται. Εικονίζει γυναίκα ισταμένην έπι βά

σεως και στηριζομένην έπι τοϋ άριστεροϋ σκέ

λους με το δεξιον έλεύθερον καΙ ολίγον πλα

γίως κείμενον. Δια της κεκαμμένης προς τα ανω

αριστεράς έστήριζε την κεφαλήν, ένφ ίΊ δεξια

φερομένη προ τοϋ σώματος οριζοντίως ύποσα

στάζει τον άγκώνα της άριστεράς έν στάσει τε

θλιμμένης. Φορεί ποδήρη χιτώνα με, μακρας

χειρίδας έζωσμένον ύψηλα ύπο το στηθος και

συγκρατούμενον δια ταινιών διασταυρουμένων

έπι της ράχεως και κατερχομένων άπο τοϋ τρα

χήλου ύπο τας μασχάλας ωστε γα σχηματίζων

ται περι αύτας πολλαι μικραι πτυχαί. υ χιτων

άναδιπλοϋται είς μακρον άπόπτυγμα με εύρείαν

παρυφήν, το οποίον φθάνει μέχρι τών γονάτων.

Ή στάσις με τας χείρας βασταζούσας την

κεφαλην είναι γνωστη ηδη άπο τοϋ Δ ι αίώνος

εΙς έπιτύμσια μνημεία (πρσ. δυτ. πλευραν της

σαρκοφάγου τών πενθουσών της Σιδώνος κτλ.)

ώς και το μακρον άπόπτυγμα άπαντών έπΙ τών

άναγλύφων της βάσεως της Μαντινείας. ΚαΙ Τι

ύψηλη ζώσις πιθανώς ηδη απο τών μέσων τοϋ

Δ ι αίώνος καΙ έξης ηρχισε (πρσ. Rodenwaldt,
Roem. Mitt. XXXIV (1919) σελ. 65 καΙ Ιδί~
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σελ. 71- 72)."Ωστε ανήκει εις τύπον τού Δ' αιώ

νος διασκευασθέντα κατα τους ρωμα'ίκους χρό

νους. Ή εργασία είναι αδρα και εις μεγάλας

γραμμας και μέ τινα γραφικην απόδοσιν τών

επιφανειών.

2. Μαρμάρινον ειδώλιον ανηκον εις την συλ

λογην Άπ. Γριμάνη εκ Μυτιλήνης (εΙκ. ΙΟ).

Έπειδη το πλείστον αυτης κατηρτίσθη εν Μ.

ΕΙ... 10. Μαρμάρι",ον εΙδώλιο",.

Άσίq., εικάζω στι εκείθεν προέρχεται και το ει

δώλιον τούτο. Έλλείπει Τι κεφαλή, ητις εσώζετο

οτε ελήφθη Τι φωτογραφία πριν Τι συλλΟΥη δη

λωθη εις την αρχαιολογικην υπηρεσίαν. Αϋτη

ητο ώειδής, επ' αυτης δε δηλούται Τι ρις δια

μικράς τριγωνικης προεξοχης. Συνδέεται δια

τού κυλινδρικού λαιμού μετα τού σώματος, το

οποίον εχει σχημα τριγώνου, με την κορυφην

προς τα κάτω. ΟΙ (Τ)μοι απεστρογγυλωμένοικα

τέρχονται λοξώς προς τα κάτω. Έν τφ μέσφ

εκατέρωθεν δύο βαθείαι εγκοπαι εΙσχωρούσαι

λοξώς προς τα ανω του κορμοίί σχηματίζουν

τους βραχίονας, οι οποίοι φαίνονται ως. πτερύ

για. Ουδεμία αλλη πλαστικότης παρατηρείται.

ca τύπος τού ειδωλίου τούτου δεν είναι μεμο

νωμένος: αλλα σμοια συνέλεξεν ηδη ό VaJ.
Mίiller, Frίil1e Plastik ίη GrieC}lenland und
Vorderasien, 1927 σελ. 24. ΤΟ εκ της Θρακι

κης Χερσονήσου Ιδίq. παρουσιάζει καεαπληκτι

κην ομοιότητα προς το ιδικόν μας (ν. Mίiller

ενθ' αν. ΡJ. νι αριθ. 125) με την διαφοραν ση

Τι κεφαλη είναι μεν ώοειδης η μάλλον ελλειψο

ειδής, αλλ' οριζοντίως τοποθετημένη.

ΤΟ εκ Γιορταν της Μυσίας (Comptes - Ren
dus de l'Aead. des Inscriptions σελ. 814 καΙ

ΡJ. Ι, 2) δεν είναι καλώς απεικονισμένον καΙ

φαίνεται πολυ αποκεκρουμένον, ανήκει σμως εΙς

τον αυτον τύπον. Σπουδαιότερα είναι τα εκ της

ΝΔ. Μικράς Άσίας (B.S.A. χνι (1909/] 910)
Pl. νιι, 18, 19). Ταύτα είναι λεία και εΙς τας δύο

επιφανείας, αλλ' ο Ormerod εν B.S.A. ενθ' αν.

σελ. 105 σημειώνει στι το 19 εχει τους βραχίο

νας κεκαμμένους προς τα ανω επι τού στήθους.

'Έτσι εξηγείται Τι οξεία γωνία τών πτερυγίων,

Τι οποία αποδίδει τους αγκώνας. Τούτο δε δη

λώνει προς τούτοις στι τα εΙδώλια ταύτα πα

ριστάνουν θήλειαν μορφην με την αρχέγονον

θέσιν τών χειρών επι τού στήθους. Έδώ ανήκει

καΊ. το εκ Χανάί - τεπε της Τρωάδος ειδώλιον

Schliemann, Troia σ. 954 εΙκ. 1702, το οποίον

ανεστραμμένον εΙκονιζόμενον εκλαμσάνεται ως

ανθΟζ. Δυστυχώς δεν περιγράφεται λεπτομερέστε

ρον, αν είναι επίπεδον η στρογγύλον, εκ τηςεΙκό

νος σμως δυνάμεθα να εικάσωμεν στι παρου

σιάζει πλαστικότητά τινα, κατα το μέσον δε τού

κάτω σώματος εχει δύο δακτυλίους πλαστικούς.

υ περίεργος ούτος γεωμετρικος τύπος τών

μικρασιατικών εΙδωλίων εχει σχέσιν προς τα

κυκλαδικά, τα στενούμενα κατα την βάσιν, πολυ

περισσότερον παρα προς τα θεσσαλικα ως θέλει

ό ν. Mίiller ενθ' αν. σελ. 20, αν παρατηρήσ'Π

μάλιστα τα αυτόθι Ρl. ΙΙ αριθ. 31, 32, 36, τα

οποία αποδίδουν τον αυτον γεωμετρικον τύπον,

δεν εχουν δε μόνον την εγκοπην δια τας χείρας

και την στρογγυλότητα της ράχεως.

3. Κυλινδρικος βωμος εκ φαιού μαρμάρου

ϋψος 0,47, διάμ. 0,38 (εΙκ. 11). Ευρέθη εντος

τών χωμάτων προς ΕΔ. του ορφανοτροφείου

Μυτιλήνης. Ή βάσις του αποτελείται εκ χαμη

λου τόρου, εlς ον περατουται πλατεία· ταινία,

απόληξις, ητις επαναλαμσάνεται και εΙς την στέ

ψιν του βωμου με χαμηλην πλίνθον. Ταύτης Τι

ανω επιφάνεια ογκουμένη ολίγον εχει επΊ. της

κορυφης εν τφκέντρφ στρογγύλην άβαθη φιά

λην, προς την οποίαν άνέρπει οφις άποκεκρου-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:41 EEST - 52.53.217.230



20 Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1927 - 28

μένος τώρα πλην της ουράς. Προ τού οφεως

εις το ακρον εμπρος ύπάρχει άνάγλυφον βό

τρυος σταφυλης καΙ ροιάς. Ό οφις εικονίζει τον

χθόνιον ηρωα, δια τον οποίον προορίζεται ή

σταφυλη καΙ ή ροιά. ΤΟ κύριον σωμα τού βω

μού καcαλαμοάνει εμπρος άνάγλυφον ορθογώ

νιον κτίσμα συγκείμενον εκ δύο παραστάδων,

αί οποίαι ελαφρως συγκλίνουσαι προς τα ανω

ύποοαστάζουν χημηλον θριγκον με επιστύλιον

καΙ γείσον κοσμούμενον ύπο άνθεμίων.Ό μεταξυ

των παραστάδων χωρος βαθύτερον εσκαμμένος

ει.κονίζει ελαφρωζ άνάγλυφον θύραν συμοολί

ζουσαν την πύλην τού "~δoυ (ΠρΟλ. Altmann,

ΕΙκ. 11. >Επιτύμβιος μαρμάρινος βωμός

εκ Μυτιλήνης.

Romische Grabaltare σελ. 16 εξ.). <Εκατέρω

θεν της πύλης καταλήγουν τα εις κωδωνοειδες

ανθος περατούμενα ακρα άτμήτου στρογγύλης

γιρλάνδας περιθεούσης κατ· Cάνερχομένας και

κατερχομένας καμπύλας τον κορμον τού βωμού.

Κατα τους μυχους των καμπυλων ύπάρχουν

άνάγλυφα είΚΩνίζοντα ανθη ροιάς, φιάλην, βου

κράνια καί ρόδακας. Ύπερ τΊ1ν θύραν εΙναι χα

ραγμένη ή επιγραφή:

Διονυσιφάης Ι Διονυσυφάου.

Και περαιτέρω δεξιά:

εαν δέ τις μετάρη ταν δείναν,

εξξώλης και πρωώλης γένοιτο

αι!τος καΙ γένος το κή-

νω.

<Ως εΙναι φανερόν, πρόκειται περι επιτυμοίου

βωμού Q'υνήθους εν τη Mικρ~ ΆσίQ. και ταίς

νήσοις ώς εν Ρόδψ με βουκράνια καΙ στεφά

νους Α.Μ. ΧΧΧ (1905) σελ 148 εκ τού γ'

καΙ ο' αίωνος π. Χ. Άλλα καΙ εν Μυτιλήνη

παρόμοιοι εχουν ευρεθη Paton IG ενθ' άν.

άριθ.286. ΠρΟλ. Pfu1J1, Das Beiwerk auf den
ostgriechiscllen GrabreJiefs εν Jahrb. ΧΧ
(1905) σελ 85 καΙ Kίister, Dίe Schlange ίn

der Griechischen Kunst und Religion σ. 66.
<Ως προς το ονομα πρΟλ. Διονουσοφάεις εκ

Θεσπιων IG, νπ, 1752,6. Περι των άρων βλ.

Larfeld, Griech. Epig-raphik 3 σελ 452.

ΕΙκ. 12. Μαρμάρινον επί-&ημα επιτυμβίου βωμου

εκ Μυτιλήνης.

4. Τετράγωνον επίθημα επιτυμοίου βωμού εξ

ύποκυάνου μαρμάΡΩυ (είκ. 12). 'Ύψ. 0,26, πλάτ.

0,48, πάχ. 0,48. Ευρέθη ενθα και ό προηγού

μενος βωμος καΙ άποτελείται εκ τετραγώνου

πλακός, ιΊτις εχει κατα μεν τας τέσσαρας γωνίας

άνα εν άνθεμωτον άκρωτήριον αψητον, την δε

ανω επιφάνειαν διωγκωμένην είς ήμισφαιρικην

προεξοχήν. ΈπΙ της κορυφης αυτης εΙναι εσκαμ

μένη κυκλικη κοιλότης (διcίμ. 0,12 καΙ βάθος

0,09) προς ενθεσιν μεταλλικού τινος δοχείου 11
φιάλης. Πέριξ της οπής ερπουσιν δύο οφεις

εχοντες εκαστος προ τού στόματος αυτων πό·

πανον.

5. 'Όμοιον τφ προηγουμένψ τετράγωνον επί

θημα βωμού φαιού μαρμάρου. μικρότερον, εύ

ρεθεν εν τφ προσφυγικφ συνοικισμφ ανωθεν

τού εργοστασίου Γεωργιάδη (είκ. 13).'Ύψ. 0,135
πλάτ. καΙ πάχ. 0,31. τα άνθεμωτα άκρωτήρια
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εν μέρει βεβλαμμένα. <Η κορυφιΊ της ανω επι·

φανείας δεν εχει κοιλότητα, αλλ' είναι επίπεδος.

τα τετράγωνα ταυτα επιθήματα εβαινον πι

θανώς επι κυβικου λίθου, μετα του οποίου

συναπετέλουν εν είδος βωμου, εύρέθησαν και

αλλα εν Μυτιλήνη. Πρβλ. Pato11, 10- ΧΙΙ2 αρ.

287. ΤΟ σχημα αυτών με τον προς τα ανω δγ

ΚΟ1ίμενον κόλουρον κώνον μάλλον 11 ήμισφαί-

Είκ. 13. Μαρμάρινον επιτύμβιον επί{}ημα

εκ Μυτιλήνης.

ριον θα προηλθεν αρχικώς εκ του τύμβου, σστις

συνήθως ύψουτο ύπερ τον τάφον, και του οποίου

διασώζει την ανάμνησιν αποκοπείσης της κορυ

φης του δια να ύποδεχθίl την φιάλην την χρη

σιμεύουσαν προς τας χοας (Πρβλ. περι τούτων

Οίκονόμου, De prOfUSi011Um receptaculis
sepulcralibus): <Ως επληροφορήθην παρα του

κ. Κουρουνιώτου πολλοι τοιουτοι λίθοι εl'ρέθη

σαν εν Περγάμφ, σπου καΙ εύρίσκονται, δεν

γνωρίζω σμως, αν εχουν δημoσιευθί'i που.

Δ .. ΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΚΙΟΝΙΣΚΟΣ

ΕΚ ΡΩΜΑίΚΗΣ ΟIΚΙΑΣ

1. 'Έξω του Όρφανοτροφείου Μυτιλήνης

κατα την ΒΑ. πλευραν του. Γυμναστηρίου του

αποκομιζομένων χωμάτων ευρέθησαν λείψανα

ρωμα·ίκης οικίας, της όποίας τμήματα τοίχων

σωζόμενα εις το κατώτατον μέρος εφερον γρα-
, Ε' , β , e' , ~, ζ λ '

φας. ις την ασιν ενος τοιχου εσω οντο ει-

ψανα τοιαύτης γραπτης διακοσμήσεως συνιστα

μένης εις κρεμαμένας γιρλάνδας, αι οποία ι

ησαν εζωγραφημέναι δια πρασίl'ου, ερυθρου

και κιτρίνου χρώματος, εν Φ :το περιθώριον {ΙΤΟ

δι' ερυθρου (είκ. 14). Έξ ένο; δωματίου, το

οποίον κατα την ΒΑ. πλευραν είχε μικρας κόγ

χας, εν δε τφ μέσφ φρέαρ καΙ παρ' αυτο τον

κατωτέρω περιγραφόμενον κιονίσκον, κατώρ·

θωσα να διασώσω εν τεμάχιον του τοίχου

(0,66 χ 0,28), δστις σώζει επι του κονιάματος

γραπτην παράστασιν πτηνου ομοιάζοντος προς

ιοιν (είκ. 15). Εικονίζεται ιστάμενον εις λει-

Είκ. 14. Τμήμα βάσεως τοίχου μετα γeαφών .
εκ Μυτιλήνης.

μώνα, ως φαίνεται εκ του κατα την αριστεραν

κάτω γωνίαν εκφυομένου: ανθους, με διπλωμέ

νας τας πτέρυγας και τείνον την κεφαλην προς

τα ανω. Είναι εζωγραφημένον δια κυανου χρώ

ματος επι λευκου βάθους πλαισιουμένου έκατέ

ρωθεν δι' ερυθρών ταινιών. ΤΟ σχέδιον είναι

ωραίον με ασφάλειαν εις την διαγραφην και

ελαφρότητα εις την κίνησιν. τα χρώματα είναι

ιμπρεσσιονιστικώς τοποθετημένα καΙ εισχωρουν

το εν εις το αλλο, σπως π. χ. εις τον λαιμόν. Ό

οφθαλμος δηλουται δια λευκου παχέος χρώμα

τος άδρομερώς επιτεθειμένου, εις δε τας πτέρυ

γας λευκαι επίθετοι γραμμαι εξαίρουν το σχημα

και την κατεύθυνσιν αί'τών ως και εις την ου-
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ΕΙκ. 15. Τεμά'χίον τοίχου με reαπτην εΙκόνα πτηνου έκ' Μυ'Τιλήνης. '

ράν. cH μορφη επ.ιΟάλλεται σχι δια τοίί αυστη

ροίί περιγρά""ματ% αλλα μάΑλον ως σιλουέττα

ΕΙκ. -~6. ,Μαeμά,eινος, κιoνίσ~oς Μυτιλήνης.

καΙ Τι γενικη εντύπωσις εΤναι μάλλον γραφικη

Τι γραμμική. ΔΕν δύναμαι δμως ακριβώς να

καθορίσω, αν ανήκει εις τον' δεύτερον η τον

τέταρτον. ποΊlπηϊανQv.,ρυθμόν, κλίνω ομως μάλ
λον να πιστεύσω οτι εΤναι πολυ"μεταγενέστεραι

μορφαι τοίί β' η γ 'αιώνος., .
2. Ό δε μαρμάρινος κιoνίσκ~ς (εΙκ. 16) ητο

εις πολλα τεμάχια κατατετμημένος, ελλείπουσι

δε καΙ μ~ρη τιναάνω. 'Ύψος .0;94, διάμ, άνω

0,44, κάτω 0,51. Έπιτης άνφ' επιφανείας φέ

ρει τετράγωνον κοιλότητα προς στερέωσιν, άλ
λου λίθου (πλακΟς. π;:χ. τραqτέζης). ΤΟ σώμα

αυτοίί δ,ιακρίνεται εις δύο. μέρη, εις εν εΤδος

κιονοκράνουκαl.τοκύριον σώμα. ΤΟ κιονόκρα

νον αποτελείται απ.Oστ~νην άνω πλίνθον καΙ

απο το ύπ'αυτην εισέχον ως αίγυπτιάζον κίίμα

τμημα. Τοίίτο κοσμείτφ ύποζώνης μεγάλων
φύλλων ακάνθου, μεταξυ τών όποίωνεκφύον.

ται άλλα στενότερα, με άδραν πλαστικην δια

μόρφωσιν" ητις τονίζει, την νατουράλιστικην

απόδοσινκαι την χυμώδη δροσερότητα αυτών,

ουχι δμως εις ισχυρώς'εξέχον' ανάγλυφον, αλλα

κρατούμενον και προσκολλώμενον μάλλον έν τη
επιφανεί~,Ύπo τα φύλλα ακολουθεί ζώνη αστρα

γάλου και' μετ' αυτην' αδρόμορφον'λέσοιον κ\,

μάτιον, αναμέσον των' καρδιοσχήμων .. φύλλων
τοίί όποίου εκκινοίίν αι. ακμαΙ τών ραβδώσεων

τοίί. κιονίσκου· καΙ κατέρχονl1αι γλαφυρώς ανοί·

γουσαι προς τα κάτω εις την άπλουμένήνβά

σιν. Ταύτην αποτελείαβαθης σκοτία καί σπείρα.

Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΧΙΟΥ

Άπο καιροίί εις καιρον κατεδαφιζομένων

παλαιών οικιών τοίί φρουρίου και αλλαχοίί της

πόλεως ευρίσκονται πολλαι επιγραφαι αποκεί

μεναι εν τ<ρ Μουσείφ. Τούτων κρίνω επάναγ

χες να παράσχω εδώ τουλάχισroν το κείμενον

μετ' εκτύπου.

1. Τεμάχιον πλακος ύπομέλανος μαρμάρου

αριστερα και κάτω αποκεκρουμένης (εΙκ. 1).'Ύψ.

κατα]τοσοίίτοντωνδεόμο

ν ό ω ] ν α ν α γ Ρ α Ψ ά τ ω σ α ν ο '1.-0 ρ

χο]ντεςταονόματαειςπέ

ταλ]ακαιπροσπερονησαιε

10 ίςτην]στοηνγράψαιδετο[ν

νόμονεις]στήλαςλιθίν[α

ςκαιστησ]αιμιαμμεν[εντω

ι Ι ε Ρ ω ι, μ ί α ν δ ε ε ι ς τ [η ν σ τ

ο η ν ... ]

Συνεπλήρωσα προχείρως στίχους τινάς. την

ΕΙκ. 1. Έπιγραφη έκ Χίου.

0,29, πλάτ. 0,36, πάχ. 0,16. Φέρει επιγραφην στοι

χηδΟν χαραγμένην με ϋψος γραμμ. O,Ol- 0,017.
Έκ τοίί ογδόου στίχου ευρίσκομεν ση εκαστος

στίχος είχεν είκοσι η είκοσι εν γράμματα, διότι

π. χ. ό [)ος, 60ς και 80ς δεν εχουν πέραν τοίί

εικοστοίί γράμματος 'ίχνη χαράξεως, τοίί λίθου

σωζομένου καλως. Ταυτα είναι κανονικα και

εχουν τα ακρα αί.των ολίγον ευρύτερα. του ε

ή μεσαία κεραία είναι βραχιιτέρα των αλλων,

τοίί δε σ τα σκέλη δεν είναι πολυ ανοικτά, ώ;

και τοίί μ, πλησιάζοντα εκείνου μεν εις όριζόν

τια, τούτου δε εις κάθετα. Κατα το σχημα αυ

των ήεπιγραφη ανήκει. εις δ' αιωνα τελευτωντα.

.......... παρευρε[θη] ι.

" ]δ; "[λ...... ην ετιςγραψηοφ -
ενεκαστ] οντωγγραψάντων

οβολον]αργυρίουτηιπολε

5 ικαηίι]πέχοντ[α]τηνδίκην

αρχην τοίί 4 δύναταί τις να συμπληρώση: 6βο

λόν. Εις το τέλος τοίί 8 και την αρχην τοίί 9
στίχου συνεπλήρωσα το πέ- εις πέ[ταλjα. Πρβλ.

χρυσα πέταλα Sylloge3 153,35' Εις. δε την αρ

χην τοίί 11 ύπέθεσα την λέξιν νόμον αρμόζου

σαν εις την εννοιαν της επιγραφης. τας λοιπας

συμπληρώσεις αφή~ω ει; αλλουςδεινοτέρους

περι τα τοιαυτα.

2. 'Ορθογώνιος στήλη φαιοίί μαρμάρου απο

κεκρουμένη την ανω αριστεραν γωνίαν και κάτω

δεξιά, υψ. 0,535, πλάτ. 0,31, πάχ. 0,15 (εΙκ. 2).
eH επιφάνεια ενιαχοίί εφθαρμέΥη. Φέρει ανω

επιγραφην στοιχηδόν:

.α ν α-

πο] τ η ς τ ρ ί τ

ης σ τ η [λ] η ς ε

Ρ ι τ α ό τ η ς

τ] η ς σ τ 11 λ η ς
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α) ο) πα

δ ε 5
α π

ν μ ε

εσχεω μ η

. ο σ. παρ

λ η σ .. τ ι 6 ε 10
σ . αρ τ υ

Ο ε ι ο ς πο τ ε

η σ ι ς πε Ρ σ

α ς Δκ μη

ων ε κ ασ 15
000 σ' ι

"Υψος γραμμ. 0,02. Το τελευταίον γράμμα

του δευτέρου στίχου ητο κατ' αρχας tϊ 11 Η καΙ

επειταδιωρθώθη εις Τ χωρΙς να απαλειφθοϋν

αι κεραία ι τών προηγουμένων γραμμάτων. Έπι

μελης γραφη του ε' αιώνος.

3. Δεξιον τμημα πλακος κυανοφαίου μαρμά

ρου ανω καΙ κάτω αποκεκρουμένον, ϋψος 0,30,
πλάτ. 0,13, πάχ. 0,12. Φέρει επι τών δύο Οψεων

επιγραφην στοιχηδόν:

Γράμματα ε' αιώνος ϋψος 0,015 (εΙκ. 3α - ο).

4. Πλαξ μελανοφαίου λίθου εχουσα ανω καΙ

κάτω ελαφρώς εξέχον πλαίσιον, το οποίον συνε

χίζεται καΙ επι τών πλαγίων πλευρών, δηλοϋν

δη απετέλει μέρος βάθρου τ"νος (εΙκ. 4). Έπι της

ανω επιφανείας υπάρχουν τόρμοι συνδΙσμων,

ϋψος 0,90, πλάτ. 0,81, πάχ. 0,32. "Υπο το πλαί

σιον επιγραφή:

υ δημος

Λεύκιον Δομίτιον

Άηνόοαροον τον πάτρωνα

της πόλεως.

Μεταξυ του πρώτου καΙ δευτέρου στίχου εΙς

στίχος είναι απεξεσμένος.'Ύψ. γραμμ. 0,02. Ή
επιγραφη είναι πιθανον ση αναφέρεται εις τον

Λ. Δ. Άηνόοαροον τον υϊον τοϋ Γναίου Δομι

τίου Άηνοοάροου της γνωστης μεγάλης οικο

γενείας ητις συνεδέθη δια συγγενικών δεσμών

καΙπρος τον Αϋγουστον. υ Λεύκιος Δ. Άηνό

οαροος ολίγον μετα το 8 π. Χ. διωρίσθη αρχων

του '1λλυρικοϋ υπο τοϋ Αυγούστου, βραδύτερον

δε 'ίσως γενόμενος ϋπατος επεσκέφθη καΙ την

Άνατολην μεταοας εις Άθήνας, Μίλητον καΙ

Χίον, σπου και αγάλματα ανηγέρθησαν προς

τιμήν του, ώς γνωρίζομεν εξ επιγραφών: εν

Άθήναις CIA ΠΙ, 58, εν Μιλήτφ S. Ber.
Akad. Berl. 1901 σελ. 906.

5. Όρθογώνιος πλαξ κυανοφαίου μαρμάρου

κάτω αποκεκρουμένη και τα κάτω της δεξιας

πλευρας, ϋψος 0,54, πλάτ. 1,02, πάχ. 0,18, ϋψος
γραμμ. 0,019 (εΙκ. 5). ΈπΊ της ανω επιφανείας

τόρμοι συνδέσμων. cH επιγραφη εΙς το δεξιον

ημισυ της επιφανείας, ή δε συνέχεια αυτης θα

υπηρχεν επι συνεχομένης πλακος προς τα δεξιά.

... α]κόλο[υ]θον αναλογίαν λυ . ωι
την προς την πόλιν ευν~ιαν και προθυ
κουσιν , μετοχης δε καΊ τοίς παρεπιδ . -'
τροδώρας μεγαλοψυχίαν βεΟουλ. -
έκτος τών διαγομένων ενπορικών σ

και διαταγη διαψηφίσματος οιουο

θεμασιν ακοπίατον εχουσα πιν-

νων φροντίδας, μεγαλοψυχω δε ευ 
μένων επιμέλειαν έπανήρηται εο -
κόσμου καΊ δι' aiJtO τοϋτο γυναιξιν

καΊ εσκευασμέ'\'ου λουτρώνος το ι . 
γεγονότος αυταίς βαλανήου μη

τύχη ,αγαθη, και ε~Ί σω~ηρία της .. -
τουμενης, πολεως εκ θεων κα -
περι αύτη. ευχας εις πολυχρον -
απο τας ενπόρων εις την υπηρ .. 
προς την αΙώνιον γενέσθαι δι .. -
βαλανήων χ[ρ]ήσεως σταν προτ .. 
νω γέγραπται δεδόχθαι το συ .. -

20 περΊ τούτων οποίον αν αυτη μι .. 
υπο Κλαυδίας Μητροδωρ .. -

Πρόκειται πιθανώς περΙ ψηφίσματος υπερ

της Κλαυδίας Μητροδώρας, ητις ευηργέτησε

την πόλιν.

6. Τεμάχιον φαιοϋ μαρμάρου πανταχόθεν

αποκεκρουμένον. 'Ύψος 0,34, πλάτ. 0,24, πάχ.

0,21, ϋψος γραμμ. 0,017 (εΙκ. 6).

· . αίαςκαΙ. λ . αδι ..
· νεις απόλαυσις μεν .
· ν διαγγέλλουσι της πόλεως

σκευασμένοις βαλανήοις ..
5 .. αγησαμένων υπο αύτ ....

· . θη επι δε μεγάλοις καΙ δια.

· . ρτιζομένη τας περΙ. τω

· . δης φυλά,ϋϋσυυίλ 'ιη'"ν".

ελουσα προνοου

10 ... ρ ..

'Ίσως η επιγραφη αϋτη ανήκει εις την προη

γουμένην.

7. Τεμάχιον πλακος φαιοϋ λίθου μόνον δεξια

ακέραιον. 'Ύψ. 0,30. πλάτ. 0,27, πάχ. 0,09, ϋψ.

γραμμ. 0,015 (εΙκ. 7).
4
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ΕΙκ. 7.

ΕΙκ·1·

ΕΙκ. 12.

ΕΙκ. 6.

ΕΙκ. Βα.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΙΟΥ
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. οι και εξεια

. . . τω επι στεφαν(ηφό

ρου] ..... ίας Σκυθείνου θυ

γατρος Μητροδώρας τ. ο' στεφα·

νοϋσι τ]ον εαυτών συνάρ-

χοντα Λε]ύκιον Κοκκή'ίον Γορ

διανον] , .. ου Χείλωνα Άρούν

κιον] ... αρε]της εν(ε]κα και α-

. δικαιοσύνης

. πά]σης.

Ή .... ία Σκυθείνου ητο το δεύτερον στε

φανηφόρος και θυγάτηρ της Μητροδώρας, 'ίσως

της Κλαυδίας Μητροδώρας, της γνωστης ευερ

γέτιδος, της αναφερομένης εΙς την 5 επιγραφήν.

8. 'Ορθογώνιον βάθρον ύποκυάνου μαρμάρου.

'Ύψος 0,335, πλάτ. 1,06, πάχ. 0,54 (εΙκ. 8α - ο).

Έπι της άνω επιφανείας δύο ορθογώνιοι τόρμοι

συνδέσμων και αριστερα γραμμη δεικνύουσα στι

επ' αυτης εοαινεν'άλλος δόμος. Και είς την αρι

στεραν πλευραν δύο οπαι συνδέσμων και μία

πλαγία. Φέρειεπιγραφην εμπρος (α) και οπίσω (ο).

α:Ή γε(ρ)ουσία ετείμησεν

..... ον ~ Λούκιον ουλπιον ~

.... υιόν, Σεργία, Γλύκωνα. ου φι ..
λήθη άνδρα καλον και αγαθονκ~ι φιλόπα(τρι]ν

5 αρετης ενεκα πάσης και της εις

σύστημα φιλοτειμίας ~ επιμελη

θέντων της κατασκευης τώ(ν)

αρχόντων.

Ή αρχη τοίί 2 στίχου είναι απεξεσμένη.

ο: αγαθ]η τύχη ~

Ή βουλη και δ δημος ετείμησεν

Αυρ(ήλιον ~ Νείκανδρον ο' εν πάσαις

ιήσαντα.

Ή αρχη τοίί 4 στίχου απεξεσμένη. Ό τιμώ

μενος της α' επιγραφης Λούκιος ουλπιος ανη

κεν εΙς την Σεργίαν φυλήν.

9. Τεμάχιον πλακος κυανοφαίου λίθου δεξια

και αριστερα αποκεκρουμένης (είκ. 9).'Ύψ. 0,12,
πλάτ. 0,29, πάχ. 0,13, ϋψ. γραμμ 0,015 - 0,02.
'Άνω κυμάτιον άποκεκρουμένον:

δ δ]ημος

ον ουινίκιον

α]νθύπατον κ(αι

πάτρων]ι;ι της πόλεω(ς

10. 'Ορθογώνιος πλαξ ύπερύθρου άσοεστολί

θου κάτω άπεστρογγυλωμένη (είκ. lΟ)."Υψ. 0,51,

πλάτ. 0,745, πάχ. 0,26, ϋψ. γραμμ. 0,017. 'Οπίσω
ανώμαλος. "Ανω 11 επιγραφή:.

Σαράπιδι Φίλιννα Χαρίνου

Χαριστήριον.

11. Τεμάχιον πλακος φαlOϊ; μαρμάρου παν

ταχόθεν αποκεκρουμένον.

"Υψος 0,51, πλάτ. 0,19,
πάχ. 0,26 (εΙκ. 11).

ουδήμου ..
ναριω .
νιλει .
αχμασο ..
ον ενοιηοα

ενιαυτον .
δώσεικα .
λιπηδιδω

τουτου .
ντηριωνο

κοτασπο .
σουκατα .
ταρτηκ ..
ειεισεκ ..
ηται με

ολοιπον

ου πα

τ ..

12. Τεμάχιον μέλανος

μαρμάρου αποκεκρουμένου

αριστερα και την. δεξιαν

άνω γωνίαν. 'Ύψος 0,38,
πλάτ. 0,21, πάχ. 0,37, ϋψ. ΕΙκ. 11.
γραμμ. 0,011 (εΙκ. 12). Ή Έπιγρaφη εκ Χίου-.

άνω επιφάνεια εχειμικραν

κοιλότητα, ή δε δεξια πλευρα αναθύρωσιν.

... λιλ ..
· ας πάλη.

· ας πυγ(μη

· ρας πατ

ει την αν .
θλον σα ..

ον δετ .
πωλικη .
ς Μιθραδ(άτου

ιδι τελεία ε . .
ως Μιθραδα(του

πωλικώ βασιλευς

ως ΜιθραΜτου ευ

τι τελείω βασιλευς

ως Μιθαδράτου ευ-

π]ωλικώ Ευκληια μη

.. τελείωι Μειδίας Λι'

Άγωνιστικη επιγραφή.
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ΕΙκ. 8β. ΕΙκ. 18.

ΕΙκ. 13α. Είκ. 13β. ΕΙκ. 13γ.

ΕΙκ. 14. "

ΕΙκ. 21.

ΕΙκ. 16.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΙΟΥ

ΕΙκ. 15.

ΕΙκ. 18.
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13. Τεμάχιον στήλης φαιού λίθου αποκεκρου

μένης ανω, κάτω και εν μέρει τας τρείς πλευ

ρας (εΙκ. 13α - γ). 'Ύψ. 0,50, πλάτ. 0,28. Φέρει

επιγραφην εΙς τρείς πλευράς, εμπρος (α), δεξια

(β) και αριστερα (γ).

νον (είκ. 16). 'Ύψος 0,56, πλ<ίτ.0,46, πάχ. 0,45.
Εύρέθη πλησίον τα)ν βυρσοδεψείων.

Διος

Σεβαστού

16. Όρθογώνιος βωμος μέλανος μαρμάρου

με, κυμάτιον ανω και κάτω νύν αποκεκρουμέ-

14. Στήλη μέλανος λίθου ανω και δεξια απο

κεκρουμένη (εΙκ. 14). 'Ύψος 0,30, πλάτ. 0,25,
πάχ. 0,18. Ή επιφάνεια ανω αριστερα απολε

πισμένη. Κατάλογος συνεισφορών.

15. Τεμάχιον γωνίας μέλανος λίθου δεξια και

οπίσω αποκεκρουμένον (είκ. 15):Ύψ. 0,24, πλάτ.

0,14, πάχ. 0,215. Έπιγραφη εμπρος (α) καΙ αρι

στερα (β) εντος χαραγμένων γραμμών.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

1. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Τηγανίου 296). Κυλιν

δρικον βάθρον εκ σκληρού ασβεστολίθου (είκ.22).

'Άνω καΙ κάτω εχει κυμάτια αποκεκρουμένα ενια-

ΕΙκ. 17. Έπιγραφη εκ Χίου.

17. Δεξιον τμημα πλακος εκ βάθρου μελανο-

ρ ι σ Χ ε

ήπλεον

20. Τετράγωνος επιτύμβιος τράπεζα ύπομέλα

νος λίθου με αποκεκρουμέναι: γωνίας (εΙκ. 20).
'Ύψ.Ο,55,πλάτ.0,61,πάχ. 0,36. Κάτωή επιγραφη

Άρτέμης Ίκεσίου.

21. Στήλη λευκού μαρμάρου μέ αέτωμα."'Υψ.

0,29, πλάτ.0,24, πάχ. 0,08 (εΙκ. 21). Έκ Πυργίου.

Θρεπτος

Θρεπτος

Χρη [στέ χαίρε].

. . Ευκράτου

εστησεν

18. Στήλη μέλανος λίθου σχεδΟν ακατεργά

στου δεξια αποκεκρουμένη (εΙκ. 18). 'Ύψ. 0,40,
πλάτ. 0,32, πάχ. 0,19. Εύρέθη είς τους Όλύμπους.

Έορυσθέ[νης

Δημητρ ...
Εορυσθέν(ης

Βοδέης .

19. Όρθογώνιος στήλη ύποκυάνου μαρμάρου

άδρώς μόνον ανω επεξειργασμένη, τα δέ χάτω

ανώμαλος (είκ. 19). 'Ύψ. 1,18, πλάτ. 0,32, ανω

0,40, κάτω πάχ. 0,30. Γράμματα στοιχηδόν.

φαίου λίθου (εΙκ. 17). 'Ύψος 0,15, πλάτ. 0,31,
πάχ.0,18.

ΣτρατονιοςΣτα

ΛεύκιοςΑ ι ... ιος
Άννίοας Οι. απ

Άντ(ιφά]νης .. π
Φησίνος.. λον ..
... ημος Φιλο ..
.... μος Άριστ

.... ις μεγ

.,. ος Σι ....

γ)

β) . . . ου τ~υ ,πoσ~ι Ι
.. του απΌ του η

... ο μον διοτι

ο)

. .. της

Άν]τίγονος

Ε]υρυκράτης

'ΗριΊφαντος

Σκυθίνος

Ήγήσιππος

'Λθηναγόρας
Χαρμίδης

Φίλων

Θ]εόδωρος
Π]ύρρανδρος

Μ]έ\'ανδρ(ος

Αμαλ ..
~~ι:(έ"ης

α) Επισιε ...
τητονα

ενεικα

· '. ης ...
· λης Άν .
· σδιωξ ...
· ος Φίλω(νος

· άναξ Γε .
· . ιάδ,ης ~ .
· . αγορας Αν .
· . άτης Άπολλ. .
Θεύδοτος Σιμ ... [μετα]

τών υίών ΧΧ

Θεύπροπος Δω . . . (μετα]

τού υίού ΧΧ

Έπίτροποι ηγητ

,Απολλων ίδου

α)

'Αρτεμ .
Παυσανίας

Σημύλος
Λεύκιος

'Αθάμας

Άθηνόκριτος

'Αγαθοκλης

Δωρέθεο(ς

Στάφυ(λος

. . ι .

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:41 EEST - 52.53.217.230



30 Παράρτημα τού Αρχαιολογικού Δελτίου 1927 - 28

ΕΙ",. 22.

ΕΙκ. 32.

ΕΙκ. 20. Έπιγραφη Χίου.

•.
ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΣΑΜΟΥ

ΕΙκ. 31..

ΕΙκ. 24.

ΕΙκ. 27.

ΕΙκ. 25.
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χου. Εύρέθη εν τη άμπέλCΡ Κ. Σκούφου. "Υψος

1,15, άνω διάμ. 0,57.

'Η βουλη καΙ δ δημος

τιιν στεφαν[η)φό-

ρον καΙ φιλόπατριν

Μυρτάλην 'Ερμίππου

Άγροτί[α;)ν δημιουργή-

σασαν προς μεν τους

θεους καΙ σεοαστους

ευσεοώς, προς δε την

πατρίδα εκτενώς και

φιλοδόξως.

'Ο δημιουργος ητο θρησκευτικον λειτούρ

γημα ως πολλαχοίί πρΟλ. Dittenberger Syl-

ΕΙκ. 23. ΈΠΙΥραφη Σάμου.

loge2, 426: δαμιουργεόντων τα ιερά. Έν τη

ΣάμCΡ δε 'Υμό ποτε και επώνυμος άρχων βλ.

Sylloge2, 666. Έκ Μικράς Άσίας δε είναι γνω·

στη καΙ γυνη δημιουργήσασα ως εν Πόγλ~ προ.

Β C.H. ΧΥΙ, 421, 425.
2. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Βαθέως 40). Όρθογώ

νιο; πλαξ μαρμάρου ϋψ. 0,40, πλάτ. 0,31, πάχ.

-0,03 - 0,05 (εΙκ. 23).'Άνω φέρει εγχάρακτον ωσει

πρώραν πλοίου, επι του χαράγματος δε ειιόπησαν

βραδύτερον στιγμαι σχηματίζουσαι δύο ορθας

γωνίας άντινώτους. Ύπο το σχεδίασμα ύπάρχει

.εκ δεξιών προς τ' άριστερα χαραγμένη επιγραφη

εις άραμα'ίκην (;) γλώσσαν λίαν ομως εξίτηλος,

ωστε να μ τι είναι εί!κολος ή άνάγ\'ωσις αυτης.

Κάτωθι αυτης ή επιγραφή:

~Ωρoς Φάωνος Κανωπίτης Άπόλλωνι

ευχήν.

Εις το κάτω μέρος της πλακος πάλιν υπάρ

χει άντιστρόφως χαραγμένη βραδύτερον η έξης

επιγραφή:

Καλλίστη

Βασίλιον

Άσκλάς

Άνδρόνικος

Ι1ρωες χρηστοι

χαίρετε.

'Η πλαξ αϋτη είναι γνωστη και πρότερον,

δημοσιευθείσα το πρώτον -υπο του Κρητικίδου

εν Πανδώρας Φυλλ. 191 και εντευθεν παραλη

φθείσα ύπο του Σταματιάδου εν τη Συλλογη

Σαμιακών Έπιγραφών σελ. λο' αριθ. 41, άλλ'

ή επιγραφιι άνεγνώσθη ουχι Ορθως.

3. (Εύρ. Μουσ..Τηγανίου 1Ο). 'Ορθογώνιος πλαξ

φαιού μαρμάρο1.; οπίσω σχεδόν άκατέργαστος

(εΙκ. 24). "Υψος 0,18, πλάτ. 0,13, :rιάχ. 0,085.

Διος

και "Ηρης

4. Όρθογώνιος πλαξ μαρμάρου άποκεκρου

μένη κάτω και ολίγον δεξια (εΙκ. 25). Άπετει

χίσθη εκ τού δαπέδου της οικίας κληρονόμων

Άρ. Σολούνια. 'Ύψ. 0,195, ·πλάτ. 0,295, πάχ.

0,55. 'Εν τιρ μέσCΡ φέρει επιγραφήν:

Άρσινόης Φιλαδέλφου.

Ή Άρσινόη, άδελφη του Πτολεμαίου Β', τού

Φιλαδέλφου επικαλουμένου, εγένετο σύζυγος αυ

του καΙ μετ' ολίγον άπέθανε πιθανώς κατα το

271 η 270. Τότε άνεκηρύχθη υπο του Π τολε

μαίο'\} θεος και άπενεμήθησαν εις αυτην θεία ι

τιμαί. Αι δε έλληνικαι επαρχίαι αι υπαγόμεναι

εις το βασίλειον των Πτολεμαίων η αί επιθυ

μούσαι να φανοϋν ευάρεστοι είς τόν βασιλέα

Πτολεμαίον άπεδέχθησαν την λατρείαν αυτης.

'Όθεν καί βωμοί και άλλα κτήματα άνετέθησαν

πολλαχου εις την Άρσινόην. Τούroυ δε ενδεί

ξεις είναι καΙ διάφοροι σωζόμεναι επιγραφαι

άναφερόμεναι ει; αυτήν. ΠρΟλ. Perdrizet B.C.H.
ΧΧ (1896) σελ. 358 - 30Ο, οστις δημοσιεύων

ενδεκα τοιαύτας επιγραφας θεωρεί αυτας ως

άνατεθείσας ύπο 'ίδιωτα)ν προς τιμην της'Αρσι

νόης θεάς γενομένης δηλ. μετα τον θάνατ;ός της.

'Ο αυτος βραδύτερον εν Re\'ue des Etudes
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anciennes 1904 σελ. 156 εκλαμοάνει τας επι

γραφας ταύτας ώς σρους τών κτημάτων τα οποία

εΙχον ανατεθη και ανηκον είς την ΆρσινιSην.Ό

Dittenberger τουναντίον δυσκόλως παραδέχε

ται στι αι επιγραφαι α{ίται είναι ίδιωτών ανα

θήματα, λέγει δε στι ανετέθησαν εις την Άρσι

νόην ζώσαν ετι. Προ. Or. gr. Insc. Se1. Supp.
ΙΙ σελ. 539. Ό Bouche Leclercq πάλιν εν

Histoire des Lagides σελ. 313 φρονεί στι η

Άρσινόη εγένετο Φιλάδελφος μετα τον θάνατον

(270) και την θεοποίησίν της, το οποίον παρα

δέχεται και ό Stl'ack εν Archi v ίίίι- Papyrus
forschung ΙΙ σελ 539 αριθ. 5. Περι της θεο

ποιήσεως της Άρσινόης πρΟλ. Strack, Rl1ein.
Mus. 55 (1900) σελ. 164, σστις παρατηρει στι

εΙναι πιθανον μερικαι εκ τών επιγραφών να

ανετέθησαν εις την Άρσινόην εφ' οσον αϋτη

ητο εν τη ζωη. Περι της 'Αρσινόης Φιλ~δέλ

φου βλ εσχάτως W. Otto, Ku!turg'eschtchte
des Altertums σελ 113, σπου και ή σχετικη

νεωτάτη βιΟλιογραφία.

5. 'Ορθογώνιος πλαξ ύποκυάνου μαρμάρου

ϋψος 0,32, πλάτ. 0,66, πάχ. 0,66 (ει\(. 26). Έπι

Tιi γράμματα είναι κανονικώτατα και ακρι

οώς στοιχηδόν και μετ' επιμελείας χαραγμένα.

Ή επιγραφη σύγχρονος της Ήγησαγόρας Ja.
cobsthal ενθ' αν. σελ. 415 εξ. ΠρΟλ. και Άρχ.

Έφημ. 1924 σελ. 84.
7. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Τηγ. 285). 'Ορθογώ·

νιος επιτύμοιος τράπεζα εξ ασοεστολίθου (εΙκ. 28).

ΕΙκ. 28. Έπιγρaφη Ιάμου.

<Ύψ. O,29f>, πλάτ. 0,37, πάχ. 0,34. ΑΙ. ακμαι τών

κάτω γωνιών αποκεκρουμέναι. Ή κάτω επιφά

νεια αδρώς επεξειργασμένη ώς εαν ητο τοποθε

τημένη επι του χώματος. Εύρέθη είς θέσιν Τσα

καλόρεμα τών Μυτιληνών εν τφ αγρφ Δ. Κ.

Χίου. 'Άνω και εις απόστασιν 0,05 απο της κο

ρυφης ή επιγραφή:

ΕΙκ. 26. Έπιγeaφη .:Σάμου.

της στενης πλευράς η επιτύμοιος επιγραφη κα

ταλαμοάνουσα ολόκληρον το πλάτος:

Φιλαίνης της Ήρογέτονος

Στησιμάχο δε γυνή.

<ο λί{}ος είναι επιμελώς ειργασμένος, τα δε

γράμματα κανονικα και στοιχηδόν περίπου. Τών
μέσων τΟ'υλάχιστον του ε' αιώνος. Βλέπε η1ν

άνακολου{}ίαν εν τφ 2 στίχφ ώς εαν ο πρώτος

στίχος τμο κατ' Ονομαστl.κήν. <Η επιγραφη ανα

φέρεται ώς αδημοσίευτος ύπο Jacobstha! Α.Μ.

Ι906, 416 σημ. Ι. ΠρΟλ. και Άρχ. Έφημ. 1924
σελ. 84.

6. Έπιτύμοιος πλαξ εκ μαρμάρου δεξια απ0

κεκρουμένη (εΙκ. 27). Εύρέθη εν τφ αγρφ Πα

παμιχάλη παρα την οδόν Χώρας - Τηγανίου ολί

γον προ της Γλυφάδας.

Πασίγνωτ[ος

<Ηραγόρεω.

Φοξίης

Άπολλωνίδεω.

τα γράμματα (ϋψ. 0,017) είναι επιμελώς και

βαθέως χαραγμένα, κατα το σχημα δε άνέρχον

ται μέχρι του τέλους του ε' αίώνος.

Περι τών τραπεζών τούτων βλ Άρχ. Έφημ.

1924 σελ. 84 - 85.
ΤΟ ονομα Φοξίης εκ του φοξΩς (Πρβλ. Be

cl1tel, Die eίnstaΙ11ωίgen Ρersοnennaωen

σελ. 21) απανT~ πολλάκις.

ΕΙκ. 29. Έπιγeaφη Ιάμου.

8. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Τηγ. 348). 'Ορθογώ.

νιον μάρμαρον αριστερα απεξεσμένον ημικυκλι-
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ΕΙκ. 30. ΈΠΙΥραφη Σάμου.

Έλίκη Διοκλείους
Νικομηδις ήρωινη

χαίρε.

κώς (εΙκ. 29).'Ύψ. 0,225, πλάτ.0,44, πάχ.0,545.

'Άνω ή επιγραφή:

Πόλλιχος

Καλλίνο(υ)

Δ' αιώνος.

9. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Τηγ. 349). Όρθογώ
νιος πλαξ εξ άσοεστολίθου (εΙκ. 30). Έπιφάνεια

ουχι καλώς λελειασμένη.'Ύψος 0,64, πλάτ. 0,48,
πάχ.0,36:

Γ' αιώνος.

10. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Τηγ. 223). Έπιτύμ

οιος στήλη μετ' άετώματος αποκεκρουμένη την

κάτω δεξιαν γωνίαν. Ή στήλη προς τα ανω εί

ναι στενωτέρα (εΙκ. 31). "Υψ. 0,90, πλάτ. 0,37,
πάχ. 0,05. Εύρέθη εν ΤΙΡ κτήματι Σπ. Μωραιτη

παρα την Γλυφάδαν καΙ ανωθεν αυτης.

Πολεμαίος

Νικάνορος

Ήπειρώτης.

Γ' αιώνος.

Πτολεμαίος είναι ή όρθη εκφορα τοϋ όνόμα

τος. Προ. Dittenberger Sylloge3 Ι ά.ριθ. 32~2'

11. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Τηγ. 30). Ορθογω

νιος μαρμαρίνη στήλη εχουσα ανω εξέχουσαν

κορωνίδα νυν άποκεκρουμένην. "Υψ. 1,22, πλάτ.

0,26, πάχ. 0,125.
Κό'ίντος Λυ

τάτιος Μέ

"νανδρος

Έρασμίφ

ΤΙΡ ίδίφ θρ

επτΙΡ μνή-

μης χάρ(ιν) καΙ

εύνοίας.

γπο την επιγραφην ησαν εικονισμένα εν

αναγλύφφ εργαλεία κοπίς, ξύστρα και ετερα δύο

δυσδιάκριτα. Πάντα ταυτα άπεξέσθησαν ωστε

μόνον το περίγραμμα να ύπολείπεται. Τοιαυτα

σκεύη άπαντώσι συχνα επι επιτυμοίων ρωμα'ί

κών μνημείων. Προ. τον επιτύμοιον βωμον του

Βατικανου, ΑΠ1eΙung Skulpturen des Vatik.
Museunls σελ. 275 άριθ. 147 Bd. Ι Taf. 30
αριθ. 147. Προ. Pfuhl, Das Beiwerk κτλ.

Jahrb. 1905.

ΈπΙ της άριστεράς πλευράς καΙ κατα μηκος

αύτης εχαράχθη βραδύτερον ή βυζαντινη επι

γραφή:

+ Φωτίου Κολοκυνθίου καΙ Σισιννίου +
12. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Τηγ. 292). ΤΟ ανω

μέρος επιτυμοίου πλακος εκ μαρμάρου κάτω

άποκεκρουμένον ως καΙ την ανω δεξιαν γωνίαν

(είκ. 32)."Υψ. 0,30, πλάτ. 0,32, πάχ. 0,125. Εύ

ρέθη εν ΤΙΡ άγριρ Μαν. Κορωνιου παρα ταυς
Άγιάδες.

Θεόξενος

Διοσκουρίδο[υ

Μητρω

'Απολλάδος

ηρωες χαίρετε.

Άπολλάς - άδος εκ του Άπολλόδωρος, συνή

θης εν 'Ιωνίg σχηματισμός. Προ. SGD, 4, 4:1;
σελ. 93916' Το ονομα γνωστόν. Προ. Wiegand,
7er Vorlaufiger Bericht ίiber die Ausgra
bungen ίη Milet und DίdΥΠ1a σελ. 60 επιγρ.

ιν στίχο 49 «οί ύπο ήγούμενον Άπολλάν» κτλ.

13. (Άριθ. Εύρ. Μουσ. Τηγ. 107). Έπιτύμ

οιος πλαξ εκ μαρμάρου. Έν εκοαθύσματι είχεν

άνάγλυπτον προτομήν, της οποίας ή κεφαλη εί

ναι τώρα εντελώς άπεξεσμένη. ·Υπ' αύτην επι

γραφή. "Υψ. 0,38, πλατ. 0,30, πάχ. 0,115.

Άσκληπιάδης και

Τουρκουάτος καΙ Σύν

φορ(ο)ς Άκνονείς Βαλε

ριανώ άδελφώ μνίας

χάριν.

Δ. ΕΥΑΓΓΕλΙΔΗΣ

5
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΝΘογ

ΑΙ ανασκαφαΙ της 'Αρχαίας Όλύνθου Ι1ΡΧΙ

σαν την 17ην Φεσρουαρίου, κατόπιν της απο

9ης Φεσρουαρίου εΙδικης αδείάς του -Υπουρ

γείου της Παιδείας καΙ υπο την αμεσον επο

πτείαν της εν Άθήναις Άμερικανικης Σχολης

Κλασικων Σπουδων, εξηκολούθησαν δε μέχρι

της 2ας 'Ιουνίου.

Περι τας 20 τάφροι ήνοίχθησαν επι του παρα

το Μυριόφυτον λόφου του γνωστου υπο το

ονομα «Μεγάλη Τούμπα» καΙ επι λόφων προς

βορράν καΙ εΙς μικραν τrιύτoυ απόστασιν. Σκο

πος των τάφρων τούτων ήτο Ο καθορισμος της

θέσεως της Άρχαίας Όλύνθου καΙ ή ανεύρεσις

των δημοσίων κτιρίων καΙ των ναων της πόλεως.

Μέχρι τουδε ουδΕν δημόσιον κτίριον καλως δια

τηρούμενον ανεκαλύφθη μολονότι ανεσκάφη αρ

κετον μέρος της αρχαίας πόλεως, τα ανακαλυ

φθέντα δμως λείψανα είναι σπουδαιότατα.

ΈπΙ της νοτίας προεξοχης της «Μεγάλης

Τούμπας» αι. τάφροι αριθ. 1- 3 εφερον είς φως

λείψανα Βυζαντινου πύργου αποτελουμένου εκ

σειράς δωματίων και περικλείοντος 3 αποθήκας

σχήματος μεγάλων πίθων, εσκαμμένας εντος του

στερεου βράχου, καΙ δύο δεξαμενάς, αιτινες πι

θανως εχρησιμοποιουντο δια την αποθήκευσιν

ελαίου. Μία των αποθηκων ευρέθη σχεδΟν πλή

ρης σίτου. -ο πύργος ήτο εκτισμένος επι νεολι

θικου συνοικισμου, ή επίχωσις του οποίου ήτο

αδιατάΡακτος. (-Όρα κατωτέρω σελ. 29 έ.). Έπι

της ανατολικης πλευράς τί'Ίς περιοχης ταύτης

ανεκαλύφθησαν λείψανα οίκημάτων, ασφαλως

χρονολογούμενα υπο των ευρεθέντων τεμαχίων

ερυθρομόρφων αγγείων. τα σπουδαιότερα των

οστράκων ανήκουσιν είς κρατηρα, ή προσθία

tOυ οποίου επιφάνεια φέρει ωραιοτάτην παρά

στασιν μαινάδων και σατύρων (είκ. 1).
ΠερΙ το μέσον του λόφου και κατα πλάτος

αυτου, εκ δυσμων προς ανατολάς, εσκάφη ή

υπ' αριθμον 4 τάφρος αποκαλύψασα τοίχους

διαφόρων οίκιων κατασκευασμένους εκ μικρων

λίθων και φέροντας καταφανη 'ίχνη πυρός.

Μεταξυ των μικροτέρων ευρημάτων καταλέγον

ται τεμάχια ερυθρομόρφων αγγείων, όστρακα

γραπτων αγγείων ρυθμου Κορινθιάζοντος, τε

μάχια αγγείων της πρωιμου σιδηράς εποχης,

αγγεία καθημερινης χρήσεως, πίθος εννος του

οποίου ανευρέθησαν οστά ανθρώπινα, και κε

φαλη μικρου πηλίνου είδωλίου ποριστωντος

Πάνα.

ΈπΙ της ανατολικης πλευράς της «Μεγάλης

Τούμπας» εσκάφησαν απο νότου προς βορράν

αι. υπ' αριθμον 5 και 6 τάφροι, αι. οποίαι βρα

δύτερον ενωθείσαι απετέλεσαν ευρείαν ανασκα

φήν, ήτις εφερεν είς φως πολλα λείψανα οΙκη

μάτων. Μεταξυ των ευρημάτων καταλέγονται

δύο πίθοι των κλασικων χρόνων, ϋψους περί

που 2 μέτρων, αφθονα οστρακα της πρωιμου

σιδηράς εποχης και τεμάχια μελανομόρφων και

ερυθρομόρφων αγγείων. τα σπουδαιότερα των

,μελανομόρφων οστράκων ανήκουσιν είς αγγείον

των μέσων περίπου της εκτης εκατονταετηρίδος,

επι της επιφανείας του οποίου απεικονίζεται

πιθανως ή -Ιστορία του Βουσίριδος. ΤΟ διασω

θεν μέρος της παραστάσεως, απεικονίζει ανδρα

ΕΙκ. 1. Έρv{}ρόμορφος κρατηρ 'OliJ,,{}ov.

υπερμεγέθους αναστήματος αναρριχώμενον τον

υψηλον τοίχον βωμου, ανωθεν του οποίου δια

της δεξιάς σύρει δεύτερον ανδρα, προφανως ενα

των υπερασπιστων του βωμου, είς βοήθειαν του

οποίου σπεύδει τρίτος φέρων ακόντιον. Πολλοι

των υπερασπιστων τρέπονται είς φυγήν, επι του

εδάφους δε και πλησίον του τοίχου του βωμου

κείtαι είς των πολιορκητων.

-Η υπ' αριθμον 7 τάφρος εσκάφη επι του

λόφου του κειμένου προς τα ΒΑ. της «Μεγάλης

Τούμπας». Ό λόφος οvτος προφανως απετέλει

το κέντρον της εμπορικης αγοράς της Όλύν

θου, ως συνάγεται εκ του μεγάλου αριθμου των

ανευρεθέντων νομισμάτων 1, ανηκόντων είς 45
διαφόρους πόλεις, και εκ του μεγάλου αριθμου

ι 'Εκ των 1180 νομισμάτων, των άνεuC,lεθέντων εΙς

όλόκληρον την άνασκαφην τα 618 προέρχονται εκ της

τάφρου ταύτης.
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των πηλίνων μητρων. Πολλα των καταστημάτων

καΙ οικιων ανεσκάφησαν, ανευρέθησαν δε πολ

λαΙ ατραποΙ καΙ 3 πλατείς δρόμοι φέροντες εΙς

την ϋπαιθρον αγοράν. Μία των οικιων διεσώθη

εΙς αρκετα καλην κατάστασιν. Πλησίον της εΙσό

δου ανευρέθη μικρα λιθόστρωτος αυλη μετα

κιόνων, περιστοιχιζομένη υπο δωματίων. Προς

δυσμας της αυλης ανεσκάφη ευρεία α'ίθουσα,

επι τού λευκού επιχρίσματος των τοίχων της

όποίας είναι εζωγραφημένα δι' ερυθρού χρώμα

τος διάφορα γεωμετρικα σχήματα καΙ στέφανοι.

ΕΙκ. 2. Μήτeα εΙδωλίου πηλί"η έξ Όλύ,,{Jου.

ΤΟ δάπεδον της αΙθούσης ταύτης δεν είναι Ισοϋ

ψές, αλλα φέρει χείλος εκτεινόμενον κατα μηκος

των τοίχων καΙ πέραν τούτων εΙς πλάτος 0.90 μ.

κατεσκευασμένον εκ τσιμέντου καΙ ύψούμενον

περΙ τα 0.30 μ. ανωθεν της επιφανείας τού κέν

τρου, το όποίον οϋτω παρουσιάζει χαμηλοτέραν

επιφάνειαν. ΕΙς την ανατολικην πλευραν της

χαμηλoτέρ~ς επιφανείας τού δαπέδου ανευρέθη

οπή, δια της όποίας το ϋδωρ εξέφευγε εΙς μαρ

μαρίνην λεκάνην, ητις ανευρέθη εκτος τού δω

ματίου καΙ εΙς την αρχικην αυτης θέσιν. τα

λοιπα μικρότερα δωμάτια είχον τοίχους κεχρι

σμένους δια λευκού καΙ ερυθρού κονιάματος καΙ

δάπεδον Ισοϋψές. Πλείσται μητραι εΙδωλίων

ανευρέθησαν εΙς τα δωμάτια ταύτα. Μία τού

των, σπουδαιότατονκαΙ μοναδικον λείψανον ου

μόνον της τέχνης αλλα καΙ της θρησκείας των

αρχαίων <Ελλήνων, παριστ~ Κυοέλην φέρουσαν

στέμμα επι της μακράς κυματοειδούς αυτης κό-

μης, ενώτια καΙ περιδέραιον, καΙ κρατούσαν εις

την αριστεραν χείρα τύμπανον (εΙκ. 2). Παρα

στάσεις της Κυοέλης εχομεν καΙ εΙς αλλα πήλινα

εΙδώλια καΙ μήτρας, ώς καΙ εΙς αργυράν πλάκα,

σπου αϋτη φέρεται επι αρματός συρομένου υπο

δύο λεόντων καΙ συνοδεύεται υπο Τ9ύ <Ερμού.

Αι πολλαΙ παραστάσεις της θεότητος ταύτης

υποδεικνύουσιν ισως στι ή Κυοέλη ετιμάτο ιδι

αιτέρως εν Όλύνθιρ.

Πλησίον της αγοράς ανεκαλύφθησαν πολλα

τεμάχια πηλίνων σωλήνων, φερόντων απο βορρά

προς νότον καΙ απο νότου προς βορράν, απο

δεικνύοντα στι ή περιοχη αϋτη είχεν αφθ«?~νoν

ϋδωρ καΙ στι οι κάτοικοι της Όλύνθου είχον

ανεπτυγμένας υδραυλικας γνώσεις. ΕΙς μίαν των

ανασκαφεισων οικιων ανευρέθη είς ακέραιος

πήλινος λουτήρ. ΕΙς το κατώτερον αυτού ακρον

φέρει βύθισμα, φαίνεται δε στι οι λουόμενοι

εκάθηντο με τους πόδας εντος τού βυθίσματος.

τούτου.
. Πλείστα πήλινα εΙδώλια καλως διατηρούμενα

καΙ τεμάχια ερυθρομόρφων αγγείων περιλαμοά

νονται μεταξυ των μικροτέρων ευρημάτων εκ

της περιοχης ταύτης.

Εις τα νοτιοανατολικα τού αυτού λόφου ηνοί

χθη ή υπ' αριθμον 8 τάφρος, ητις απεκάλιιψε

την περιοχην των οικιων των πλουσίων της 5ης

καΙ 4ης π. Χ. έκοτοντοετηρίδος. ΠολλαΙ ώραίαι

καΙ μεγάλα ι οικίαι η επαύλεις ανεσκάφησαν

πλήρως. Ό Δημοσθένης λέγων (ΠερΙ παραπρε

σοείας 426) ση ό Μακεδονικος χρυσος επλούτι

σεν αιφνιδίως πολλους των Όλυνθίων, οϊτινες:

επέδειξαν ασυνήθη μεγαλοπρέπειαν εΙς την κατα

σκευην καΙ τον ευ~ρεπισμoν των οικιων των,

είχε πιθανως υπ' Οψιν του τοιαύτας οΙκίας (εΙκ.

3). Στενον προαύλιον φέρει απο της όδού εις

λιθόστρωτον αυλήν, ητις ενίοτε εχει βαθείαν δε

ξαμενην όμοίαν προς τας συναντωμένας εν ταίς

αυλαίς των οΙκημάτων της Περγάμου. ΠερΙ την

αυλην υπηρχον πολλα δωμάτια, εμπροσθεν δε

ταύτης καΙ προς την όδΟν καταστήματα. ΕΙς

μίαν των αυλων ανεύρομεν θεμέλια κλίμακος,

προφανως αγούσης εΙς τον δεύτερον οροφον της

οΙκίας. ΤΟ κύριον δωμάτιον των οικιων όμοιά

ζει προς το ανευρεθεν εν τη τάφριρ αριθμος 7.
<Επτα τοιαύτα δωμάτια ανευρέθησαν εν καλΏ

καταστάσει, εκτος των τριων των αποκαλυφθέν

των εν τη τάφρφ αριθμος 7 καΙ εν τη τάφρψ

αριθμος 13 (εΙκ. 4). Το περl τους τοίχους χείλος

είναι κατεσκευασμένον εξ ασοεστοχρίσματος, Τι δε

χαμηλοτέρα κεντρικη επιφάνεια τού δαπέδου κα

λύπτεται όμοίως υπο ασοεστοχρίσματος ενίοτε

δε υπο ώραιοτάτου μωσα"ίκού. Συνήθως το δά

πεδον είναι επικλινες καΙ εΙς το χαμηλότερον
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αυτοϋ σημείον φέρει δπήν, εκ της όποίας εξέ

φευγε το υδωρ έις λεκάνην. Εις τα κατώτατα

μέρη των τοίχων διετηρήθη πολλαχοϋ λεπτότα

τον κονίαμα χρώματος λευκοϋ η Πομπε'ίανοϋ

ερυθροϋ. το δάπεδον ενος των δωματίων εκαλύ

πτετο δι' ωραιοτάτου μωσα'ίκοϋ κατεσκευασμέ

νου εκ μικρων τεμαχίων λίθου χρώματος λευκου

και βαθέως κυανου κειμένων ει; στρωμα ερυ- .

λουθίαν είναι αρχαιότερα των οικιων της Πριή

νης και Δήλου. ΑΈ οικίαι της 'Ολύνθου είναι

σπουδαιότατα ι διότι είναι αΈ μόναι υπάρχουσαι

εκ των προ του Μεγάλου Άλεξάνδρου χρόνων,

και άποτελουσι εν των σπουδαιοτάτων άποτελε

σμάτων των άνασκαφΟ>ν. Δέκα τέσσαρες εν δλCΡ

οικίαι άνευρέθησαν εις την μέχρι τουδε άνασκα

φείσαν περιοχην της Άρχαίας 'Ολύνθου. ΑΈ 01-

ΕΙκ. 3. ΟΙκίαι Όλύν{Jοv.

θρου πηλου.<Υπο ωρισμένον φως ο συνδυασμος

του λευκού, κυανου κ~ί ερυθρου χρώματος είναι

μεγάλης ωραιότητος.

ΤΟ δάπεδον ετέρου δωματίου εκαλύπτετο υπο

μωσα'ίκ'ου της καλλίστης ελληνικης τέχνης. Έπι

της επιφανείας του άπεικονίζονται 3 Νηρηιδε;

ίππεύουσαι δελφίνας και Έπποκάμπους, ανωθεν

δε αυτων δύο λέοντες προσβάλλοντες ελαφον.

cH δλη παράστασις περικλείεται υπο ταινίας

κοσμουμένης δια μαιάνδρων. Περισσότερον του
c, - .. -, τ

ημισεος του μωσαικου τουτου ειναι κατεστραμ-

μένον υπο των άρότρων άρκετον δμως αύτου

μέρος διεσώθη παρέχον σαφη εικόνα του δλου.

τα οικήματα ταυτα είναι τα υπο του Φιλίπ

που καταστραφέντα τφ 348 π. Χ. και κατ' άκο-

κίαι αΈ άχθείσαι εις φως υπο της τάφρου άριθ.

8 είναι εκτισμέναι εκατέρωθεν οδου πλάτους 15
περίπον ποδων άγούσης άπο βορρά προς νότον

(εικ, 3), Μακρον της οδου μέρος εκαθαρίσθη ως

και ετεραι τρείς πάροδοι τέμνουσαι ταύτην κατ'

όρθην γωνίαν.

Έντος των οικιων άνευρέθησαν τεμάχια αγ

γείων μετα γραπτων παραστάσεων, μερικα των

οποίων προσκολληθέντα εσχημάτισαν σχεδον

πληρες ερυθρόμορφον πινάκιον, επι τοϋ οποίου

άπεικονίζεται ο <Ηρακλης και Τι Άθηνά ηη

'Ομφάλη κρατουσα δόρυ. Mεταξiι των πηλίνων

αντικειμένων καταλέγονται κεφαλαι Αιθιόπων,

ηνίοχος οδηγων δύο θυμοειδείς ιππους, παιδίον

καθήμενον και κρατων αλέκτορα, και πολλοι μι-
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ΚΡΟΙ οίκιακοΙ βωμοί. Εις μίαν των άνασκαφει

σων οικιων άνευρέθη και μεγάλη μαρμάρινη

λεκάνη (περιρραντήριον)ως και Ο κιονίσκος, επι

τού οποίου ητο τοποθετημένη.

Μοναδικον εϋρημα ητο 11 άνακάλυψις μικροϋ

δωματίου λουτρού τελείως διατηρουμένου. ΤΟ

δάπεδον αυτοϋ καλύπτεται ύπο πηλίνων πλα

κων, εις μίαν δε γωνίαν τοϋ δωματίου άνευρέθη

καλυφθέντων μέχρι τούδε γλυπτων μνημείων.
τα γλυπτα ταύτα άνήκουσιν εΙς το τέλος της 5ης

π. Χ. έκατονταετηρίδος. 'Η ύπ' άριθ. 9 τάφρος

σκαφείσα άπο νότου προς βορράν καΙ επι της
«Μεγάλης Τούμπας» εφερεν εις φως λείψανα

οικημάτων καταστραφέντων δια πυρός. τα μι
κρότερα εύρήματα εκ της τάφρου ταύτης περι

λαμοάνουσιν οστρακα της πρωιμου σιδηράς

Είκ. 4. Δωμάτια οίκιων Όλύν{}ου.

πήλινος λουτηρ σμοιος προς τον άνακαλυφθέντα

εΙς την περιοχην της τάφρου 7.
Εις μίαν των. αυλων των άνασκαφεισων οΙ

κιων και πλησίο;v μεγάλου μυλολίθου άνευρέθη

μαρμαρίνη κεφαλη μετα προσ<ι')που εστραμμέ

νου προς τα κάτω. Κατα πάσαν πιθανότητα πα

ριστ~ 'Άρτεμιν, ητις, σπως και Ο άδελφός της

Άπόλλων, είκονίζεταιμετα διαδήματος επι των

νομισμάτων της Όλύνθου. Δύναται επίσης να

παριστ~ 'Ήραν, l'Ίτις συνήθως φέρει διάδημα.

Δύο μαρμάριναι άκροκέραμοι φέρουσαι ανά

γλυφα άνθέμια, και δύο μαρμάριναι πλάκες, μία

·των οποίων φέρει άνάγλυφον παράστασιν γρυ

πων κατασχιζόντων ήμίονον, ή δ' έτέρα 2 πτε

ρωΤσ'υς γρύπας άποτελούσι το σύνολον των άνα-

εποχης, τεμάχια μελανομόρφων άγγείων και χον

δροειδη σκεύη. ΕΙς εν δωμάτιον άνευρέθησαν 6
ύπερμεγέθεις πίθοι ϋψους άναστήματος άνδρός.

ΤΟ σπουδαιότ-ερον εϋρημα εκ της τάφρου ταύ

της, χρονολογούμενον προ τού 460 π. Χ., είναι

πήλινος τετράπλευρός βωμός, φέρων παράστα

σιν ίππέως επι. των τριων αυτού πλευρων.

'Η ύπ' άριθ. 10 τάφρος σκαφείσα κατα μη

κος τού βορείου ακρου της «Μεγάλης Τούμπας»

εκ δυσμων προς άνατολας άπεκάλνψε λιθόστρω

τον δάπεδον και πολλσ'υς τοίχους οΙκιών, παρα

Τσ'υς οποίους άνευρέθησαν οστρακα της πρωι

μου σιδηράς εποχης και των ύστερωτέρων χρό

νων. τα επι της πλευράς ταύτης τού λόφου κτί

ρια περιλαμοάνουσι πολλας ύπογείας άποθήκας
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σχήματος μεγάλου πίθου, εσκαμμένας εντός του

στερεου βράχου.

Εις την ανατολικην περιοχην της «Μεγάλης

Τούμπας» και πλησίον του φυλακείου εσκάφη

η ύπ' αριθ. 11 τάφρος Αϋτη εφερεν εις φώς

πολλους τοίχους οικιών, μεταξυ τών όποίων

ανευρέθη λίθινος οκτάγωνος κίων στενούμενος

προς τα ανω και στρώμα περιλαμ6άνον πληθυν

πηλίνων ειδωλίων, προφανώς αποθέτης ίερου

τινος. 'Άλλα τών ειδωλίων παριστώσι την 'Άρ

τεμιν και αλλα την Άφροδίτην. Μερικα τούτων

ανάγονται εις την αρχα'ίκην εποχήν, ψέρουσι το

λεγnμενον αρχα'ίκον μειδίαμα το χαρακτηρίζον

τους χρόνους τ'ης 6ης εκατονταετηρίδος. 'Άλλα,

όμοιάζοντα προς τον Ρόδιον τύπον, ανάγονται

πιθανώς εις το τέλος της 6ης και εις τι~ς αρχας

της 5ης εκατονταετηρίδος, πάντως Όμως εις χρό

νους προγενεστέρους της καταστροφης της πό

λεως ύπο του Άρτα6άζου τφ 479 π. Χ. (Ήροδ,

8, 127). Άνεσκάψαμεν όλόκληρον τον περι τον

αποθέτην χώρον δια να ανεύρωμεν το ίερόν, εις

το όποίον ούτος ανηκε. Κατα την ανασκαψην

άνευρέθησαν μεγάλα τεμάχια κατειργασμένων

λίθων φέροντα αναθύρωσιν και αρχα'ίκους συν

δέσμους σχήματος Ι Ι ευρυ θεμέλιον τοί

χου πιθανώς βωμου τινος, και πλείστα τεμάχια

πολυχρώμου κονιάματος. Τέσσαρα τεμάχια του

κονιάματος τούτου προσκολληθέντα απετέλεσαν

πληρες δωρικον κιονόκρανον κοσμούμενον δι'

ορθογωνίων σχημάτων ερυθρώνκαι λευκών εναλ

λάξ, χωριζομένων ύπο γραμμών χρώματος με

λανου και πρασίνου. Ή ανω επιφάνεια του έχί

νου εΙναι επίπεδος και εχει πλάτος 0,37 μ., 1]
πλαγία του Οψις εχει ϋψος 0.09 μ. Το πλάτός
της κάτω επιφανείας είναι 0,30 μ. το εγχρωμον

τουτο κιονόκρανον, Ετερον ομοιον κιονόκρανον

και τα αφθονα τεμάχια εγχρώμου κονιάματος

αναγόμενα εις την 6ην εκατονταετηρίδα προέρ

χονται ασφαλώς ε; αρχα'εκου ναου, Όστις τελείως

κατεστράφη.

Εις την περιοχην ταύτην άνεκαλύφθη μέγα

δημόσιον κτίριον, του όποίου διασώζονται οί

στενοι τοίχοί και βάσεις τών κιόνων του βο

ρείου και νοτίου προπύλου. ΤΟ κτίριον τουτο

εκτίσθη εσπευσμένως και εκ λίθων ειλημμένων

εξ ετέρου αρχαιοτέρου κτιρίου, καταστραφέντος

ύπο της στρατιάς του Ξέρξου, εχρησίμευεν δε

πιθανώς ως Πρυτανείον συγχρόνως και αγορά,

και απετέλει το στρατιωτικόν, πολιτικον καΙ θρη

σκευτικον κέντρον της 'Ολύνθου. Ε'ίκοσι πέντε

ύπόγειαι αποθηκαι και 2 βαι'tείαι δεξαμεναι

ανευρέθησαν περι το Πρυτανείον καθως και

πολλα μικρότερα οικήματα ανήκοντα πιθανώς

εις τους στρατιωτικους αρχηγους και ίερείς της

Όλύνθου. Μεταξυ τών ανακαλυφθέντων πολυ

πληθών οστράκων καταλέγονται τεμάχια ανή

κοντα εΙς Παναθηνα'ίκον αμφορέα φέροντα επι

της προσθίας μεν Οψεως Άθηναν, επι της οπι

σθίας δε πυγμαχουντας αθλητας (εΙκ. 5). τα τε

μάχια ταυτα συνεκολλήθησαν και ό αμφορευς

συμπληρωθεις απόκειται νυν εις το Μουσείον

ΕΙκ. 5. Πανα{}ηναϊκος αμφοeευς εξ Όλύν{}ου.

Θεσσαλονίκης.'Άλλα εύρήματα είναι ωραιοτάτη

γυναικεία κεφαλη εκ πηλου, ύπερφυσικου μεγέ

θους, της 5ης εκατονταεtηρίδος,2 χαλκά τριγω

ν~κα περιώμια, το εν τών όποίων φέρει παρά

στασιν Άπόλλωνος και το Ετερον παράστασιν

γέροντος φέροντος φρυγικον πίλον και κρατουν

τος μακραν ράοδον 11 σκηπτρον, εν μικρον ει

δώλιον εξ ελεφαντοστου ίερείας κρατούσης στέ

φανον ύπερ την κεφαλήν, δύο μικρα μολύοδινα

ειδώλια Πριάπου και γυναικείας τινος θεότητος,

θησαυρος 35 αργυρών νοιιισμάτων της Χαλκι

δικης και επιγραψη αναφερομένη εις αγοραπω

λησίας οικοδομών. τα ποικίλα και σπουδαία
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ταυτα ευρήματα υποδεικνύουσιν στι ή περιοχη

αϋτη του λόφου ητο το κέντρον του δημοσίου

βίου της Όλύνθου.

Ή υπ' αριθ. 12 τάφρος, ανοιγείσα επι της

ανατολικης πλευράς της «Μεγάλης Τούμπας»,

απεκάλυψε αρχαίον δρόμον λιθόσ&ρωτον εκτει

νόμενον επι της πλευρά; ταύτης του λόφου απο

βορρά προς νότον. Πλησίον του κατωτάτου

σημείου του δρόμου τούτου και σπου πιθανως

ευρίσκετο ή ανατολικη ε'ίσοδος της πόλεως ανε

καλύφθη Νυμφαίον μετα τοίχων εκ μεγάλων

καλως κατειργασμένων λίθων καΙ δαπέδου πλα

κοστρώτου. ΟΙ πήλινοι σωληνες, οϊτινες εφερον

το ϋδωρ είς το νυμφαίον τουτο διεσώθησαν είς

μίαν των εσωτέρων αύτου γωνιων.

ΈπΙ λόφου κειμένου προς ανατολας της «Με

γάλης Τούμπας» δοκιμαστικη τάφρος υπ' αριθ.

13 εφερεν είς φως 3 μεγάλαοίκήματα. Πολλα

τεμάχια ερυθρομόρφων αγγείων ανευρέθησαν

-κατα την ανασκαφην της τάφρου ταύτης, ανά

γλυφος παράστασις της Άθηνάς Παρθένου και

πλείστα χαλκά αντικείμενα, Έκ τούτων σπου

δαιότερα είναι αγγεία, δακτύλιοι, πόρπη καΙ τε

μάχια χαλκου περιδεραίου.

Είς όλόκληρον την ανασκαφείσαν περιοχην

άνεκαλύφθ~σαν ~ερι τoυ~ 70, πήλιν~H λύχνοι,
7 - 8 διαφορων τυπων. Ει; τουτων ειναι κατε

σι<ευασμένος εκ λίθου, ετερος δε εκ Υαλκου.

T(t ανακαλυφθέντα νομίσματα είναι σπου

δαιότατα καΙ δια την τέχνην και δια την ιστ/)

ρίαν. τα ανευρεθέντα νομίσματα της Χαλκιδι

κης ενώσεως αΠ01;ελουντα το μεγαλύτερον μέρος

του αριθμου των ανακαλυφθέντων 1180 νομι

σμάτων (εκ των όποίων 84 μόνον είναι αργυρά)

είναι αρκετα δια να αποδείξωσιν στι ανεσκάψα

μεν την 'Όλυνθον καΙ να όρίσωσι την διαμφι

σση'τηθείσαν θέσιν της πόλεως ταύτης. OίJδεμία

άλλη πόλις της περιοχης ηδύνατο να _εΧΌ τόσον

εμπόριον σσον υποδεικνύουσι τα ανευρεθέντα

νομίσματα, Πολλα των νομισμάτων είναι πραγ~

ματικα καλλιτεχνήματα, τα σπάνια αργυρά τε

τράδραχμα, καταλεγόμενα μεταξυ των ώραιοτέ

ρων γνωσl;(j>ν νομισμcίτων, φέρουσιν επι της

μιάς οψεως την, ώραίαν κεφαλην του Άπόλλω

νος καΙ.' επι της ετέρας λύραν μετα της επιγρα

φης ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Πολυπληθη είναι και τα

ανακαλυφθέντα χαλκά νομίσματα, τα φέροντα

επι της μιάς Οψεως κεφαλην 'Αρτέμιδος 11
Άπόλλωνος και επι της ετέρας λύραν 11 τρί

ποδα. Μεταξυ των ανακαλυφθέντων περιλαμ

Όάνονται νομίσματα και των κάτωθι πόλεων:

"Ακάνθου, Αίγων, Α'ίνου, ΆΑμφιπόλεως, Άφύ

τιδος, Άπολλωνίας, Άθηνων (464 - 393 π. Χ,),

Βοττιαίων, Καισαρείας της Καπποδοκίας, Κα

,ρύστου, Δίου, Έρετρίας, Γόρτυνος, <Ηρακλείου,

<Ερμιόνης, <Ιστιαίας, Λαμίας, Λαμψάκου, Λαρί

σης, Μαρωνείας, Μένδης, Φ'αρσάλου, Ποτιδαίας

Πύδνας, Σάμου, Ξερμύλης, Τορώνης, Θάσου,

Θεσσαλονίκης, των Μακεδόνων βασιλέων Άλε

ξάνδρου του Ι, Άμύντα του ΠΙ, Άρχελάου,

Περδίκκα του πΙ καΙ Φιλίππου του ΙΙ. Έκτος

ένος 11 δύο νομισμάτων των χρόνων του Κων

σταντίνου και των υστερωτέρων χρόνων δεν ανε

καλύφθησαν νομίσματα των χρόνων των Ρω

μα'ίκων αύτοκρατόρων. Άνεκαλύφθησαν σμως

αρκετα νομίσματα των Βυζαντινων χρόνων. τα

νομίσματα ταύτα μετα των πολυπληθων τεμα

χίων των Βυζαντινων αγγείων αποδεικνύουσιν

ση κατα τους Βυζαντινους χρόνους ή 'Όλυνθος

και πάλιν κατφκήθη. "Εν νόμισμα του Άντω

νίνου του Πίου, ανευρεθεν εν τη αγoρ~, είναι

τόσον εφθαρμένον ωστε ασφαλως ητο εν χρήσει

κατα τους Βυζαντινους χρόνους. Γνωρίζομεν στι

τοιαυτα νομίσματα 11σαν εν χρήσει και εις πολυ

μεταγενεστέρους των Βυζαντινων χρόνους, αφ'

0'(; Ναπολέων ό Ι εξέδωκε διάταγμα απαγο

ρεύων την κυκλοφορίαν τοιούτων νομισμάτων.

Προς τούτοις το νόμισμα του Άντωνίνου του

Πίου, προερχόμενον εκ του νομισματοκοπείου

της Καισαρείας εν Kαππαδoκί~, δεν δύναΤαl να

εΧΌ σχέσιν προς την Ρώμην.

Δυνάμεθα να συμπεράνωμεν στι ή 'Όλυνθος

δεν κατφκείτο κατα τους Ρωμα'ίκους χρόνους

και πιθανως και κατα τους <Ελληνιστικούς. <Η

γενομένη καταστροφη της Όλύνθου υπο Φιλίπ

που του Μακεδόνος ητο πλήρης. τα 'ίχνη παν

τελους καταστροφης και μεγάλων πυρων είναι

καταφανη είς όλόκληρον την ανασκαφείσαν πε

ριοχήν. τα τείχη και τα οίκήματα της Όλύνθου

κατεστράφησαν τφ 348 π. Χ. ΟΙ αγροι διενε

μήθησαν μεταξυ των αξιωματικων του Φιλίπ

που, ενφ οι κάτοικοι της Όλύνθου επωλήθησαν

(ος δουλοι είς δημόσιον πλειστηριασμόν. (Διόδ.

ΧΥΙ, 53; Δείναρχος κατα Δημοσθένους,93; Δη

μοσθένης Περι ΠαραπρεσΌείας439). cH πληρο

φορία αϋτη δεν είναι απολύτως εξηκριΌωμένη,

'ίσως δε είναι και υπερΌολική. Πιθανως μερικοι

των κατοίκων παρέμειναν είς την περιοχην της

καταστραφείσης πόλεφς καΙ μετα το 348 και

μέχρι 312 π. Χ. όπότε εκτίσθη ή Κασσάνδρεια,

είς ην μετεφέρθησαν οι επιζήσαντες των Όλυν

θίων. Αι μέχρι τούδε γενόμεναι ανασκαφα.Ι δεν

εφερον είς φως λείψανα δυνάμενα μετα βεΌαιό

τητος να αναχθωσιν είς τους <Ελληνιστικους η

Ρωμα'ίκους χρόνους.

Άμερικανικη Σχολή.

Έν •Αθήναις τη 1511 'Ιουλίου, 1928.

DAVID Μ. RO~INSON
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Α. πΡοϊΣΤΟΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΕΚ ΤΗΣ ΟΛΥΝΘΟΥ

Έπι της νοτίας πλευράς τού λόφου τού γνω

στού ύπο το ονομα «Μεγάλη Τούμπου» παρα

το χωρίον Μυριόφυτον της Χαλκιδικης, σπου

εκειτο ή αρχαία 'Όλυνθος, ανευρέθη και ανε

σκάφη ύπο τού Δρος David Μ. Rodinson '\'εο

λιθικος συνοικισμος αναγόμενος εις τας αρχας

της 3ης π. Χ, χιλιετηρίδος. (Πρβλ. Μυλωνά,The
Neolίthic Settlement at 0Iynthus,' Balti
more, 1929). τα εκ του συνοικισμού τούτου

εύρήματα περιλαμβάνουσι τα ακόλουθα.

1. Άγγεία μονόχρωμα μετα στιλπνης συνή

θως μελανης επιφανείας και δακτυλοειδούς λα

βης. Έγχάρακτα χονδροειδούς κατασκευης, τε

τραπλεύρων σχημάτων και μικρών διαστάσεων.

τα αγγεία ταυτα εχρησιμοποιούντο ουχι δια τας

ανάγκας τού καθημερινού βίου, αλλα πιθανώς

δια τας πρωτογόνους τών κατοίκων θρησκευτι

κας τελετάς. (Πρβλ. και τα ύπο τού καθηγητού

Χ. Τσούντα ανευρεθέντα εν Θεσσαλί~ μικρο

σκοπικα αγγεία: Προ'ίστορικαι ακροπόλεις Δι

μην ίου και Σέσκλου, εικόνες 86 - 88). Γραπτά,

μετα ερυθράς στιλπνης επιφανείας και διακο

σμήσεως σπειροειδούς και μαιανδροειδούς εζω

γραφημένης δια χρώματος καστανού προς το

μελανόν. Συνήθη σχήματα αγγείων είναι το τών

κυπέλλων, το τού σκύφου, το τών βαθειών

φιαλών.

2. Έννέα λίθινα και πήλινα ειδώλια. ΣχεδΟν

απαντα είναι .τύπου αμόρφου,,'δύο δε φέρουσιν

οπάς, δια τών οποίων ηδύναντο να αναρτη

θώσι. τα ειδώλια, εύρεθέντα εντος τών οΙκημά

των τού συνοικισμού, απεικονίζουσι την θεό

τητα την λατρευομένην ύπο τών πρωτογόνων

κατοίκων της «Μεγάλης Τούμπας». (Πρβλ. θεω

ρίαν Β. G. Hogarth εν Essays ίη Aegean
Archaeologie, σελ. 55 κ. εξ. και Μυλωνά ε. α.
σελ. 59 ύποσημείωσιν 16).

3. <Εξήκοντα πέντε λίθιναι αξίναι τών γνω

στών Θεσσαλικών σχημάτων και δύο τύπων

ιδιαζόντων εις τον συΥοικισμον της Όλύνθου.

4. Μικρότερα αντικείμενα: ητοι, πεσσοι σφεν

δονών (εκ λίθου και εκ πηλού), ιγδία, κρατt:υταί,

οστέ'ίνα εργαλεία και οδόντες αγριοχοίρων.

5. Άρχιτεκτονικα κτίσματα. Κατα την ανα

σκαφην ανευρέθησαν τα θεμέλια τεσσάρων τε

τραπλεύρων οικημάτων ανήκοντα και εις τας

τρείς περιόδους της διαρκείας τού συνοικισμού.

Είναι κατεσκευασμένα εκ μικρών λίθων κειμέ

νων εν πηλφ και εχουσι μέγα πλάτος (0.75χ
0.95 μ.)' προφανώς εφερον τοίχους κατεσκευα

σμένους εκ πλίνθων.

Κατα την ανατολικην ακραν τού συνοικισμού

και κάτωθεν Βυζαντινού τοίχου ανευρέθη το

δάπεδον χεραμεικού 'ίπνού τών νεολιθικών χρό

νων. ΤΟ δάπεδον, σχήματος ελλειψοειδούς, εχει

μηκος 1.10 μ. και πλάτος μέγιστον 0.70 μ. Όλί

γον πέραν τού κέντρου αυτού φέρει οπήν, δια

μέτρου 0.075 μ., δια της οποίας ή θερμότης της

εστίας ανήρχετο εις τον θόλον τού ίπνού. Ή

εστία, ευρεθείσα πλήρης τέφρας και απηνθρα

κωμένωνξύλων και σύκων, εχει σχημα τετρά

πλευρον (0,70 χ 0.55 μ,) και ϋψος περι το ημισυ

μέτρον. Εις ταύτην εφερον τρείς πλάγιοι αυλοί,

οϊτινες εχρησιμοποιούντο δια την ρύθμισιν τού

εν τη εστί~ πυρός. Οϋδεν λείψανον τού θόλου

τού ίπνού ανευρέθη ουδε 'ίχνος τι τούτου ητο

καταφανες επι της λείας και καλώς διατηρουμέ

νης επιφανείας τού δαπέδου. Μετα βεβαιότητος

δύναται να λεχθη ση ο νεολιθικος 'ίπνος της

Όλύνθου δεν είχε μόνιμον θόλον, αλλ' εκάσΤΟΤΕ

μετα την τοποθέτησιν τών αγγείων επι τού δα

πέδου ιδρύετο τοιούτος προχείρως εκ ξηρών

κλάδων και πηλού. Και ταυς 'ίπνους τών τε ιστο

ρικών και προ'ίστορικών χρόνων πρέπει να δε

χθώμεν ως εστερημένους μονίμου θόλου, αλλ'

εχοντας τοιούτον εκάστοτε προχείρως κατεσκευα

σμένον. <Η εις τον ιπνον εΙσαγωγη τών εξ απο

ξηραθέντος πηλού μεγάλων και βαρυτάτων Μι

νω'ίκών, τών Μυκηνα'ίκών και Γεωμετρικών

πίθων και αγγείων θα παρουσίαζε πλείστας καΙ

ανυπερβλήτους τεχνικας δυσχερείας εαν ύποθέ

σωμεν ση αϋτη εγένετο δια της αναγκαστικώς

στενης θύρας μονίμου θόλου. Δια τούτο δεχό

μεθα σcι οι πίθοι κατεσκευάζοντοεπι τού δαπέ

δου αυτού του 'ίπνού,μετα δε την αποξήρανσι:"

ο θόλος εσχηματίζετο πέριξ αυτών δια ξηρών

κλάδων κεχρισμένων πηλφ. ΤΟ τοιούτον γίνε

ται ακόμη καΙ σήμερον εις πλείστους κεραμει

κους ιπνους (φούρνους). ΤΟ εκ τού νεολιθικού

ιπνού δίδαγμα αποβαίνει οϋτως ΧΡ'ιισιμον και

δια την κατανόησιν τού τεχνικού μέρους της

. οπτήσεως τών πίθων τών προ'ίστορικών και

ιστορικών χρόνων.

οα νεολιθικος πολιτιqμος ο α\'α,καλυφθεις έις

'Όλυνθον παρουσιάζει πλείστα κοινα στοιχεία

προς τον τού ΔικελΙ Τάς, παρα την Δράμαν και'

τον τού Διμηνίου. Δυνάμεθα λοιπον να δεχθώ

μεν στι φύλα της αυτηι; ομοφυλίας κατείχον και

τας τρείς, ταύτας περιοχας κατιΧτην δευτέραν

περίοδον της νεολιθικης εποχης. (Πρβλ. και' Μυ

λωνά εν τη νεολιθικη εποχη εν <Ελλάδι, σελ.

145 κ. εξ.).· τα φύλα ταύτα δεν ανηκον εις την

Ίνδο - Ευρωπα'ίκην ομοφυλίαν, ως δε αποδει

κνύεται εκ τών αγγείων τών ανακαλυφθέντων

~δίω,ς εν Όλύνθφ, αρχικώς ωρμήθησαν εκ της

Ασιας.
.~
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Β. ΜΕΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΟΛΥΝθΟΥ

<Η προ - ελληνικη κατάληξις «νθος:> του ονο

ματος «'Όλυνθος» προϋποθέτει την ϋπαρξιν συ

νοικισμού της πρωίμου Χαλκης εποχης επ1. της

«Μεγάλης Τούμπας». (Πρ6λ. C. W. Blegen
«The Coming οί the Greeks» εν Α. ]. Α.,

1928, σελ. 152). Κατα τας ύπο τού· Δρος Ro
binson δμως εκτελεσθείσαςανασκαφας δεν ανε

καλύφθησαν λείψανα δυνάμενα να αποδείξωσι

την ϋπαρξιν τοιούτου συνοικισμού. τα ανακα

λυφθέντα μεταγενέστερα τών νεολιθικών εύρή

ματα ανήκουσιν εΙς την πρώ'ίμον σιδηράν επο

χήν. Προφανώς μετα την καταστροφην τού

νεολιθικού συνοικισμού ή «Μεγάλη Τούμπα»

εγκατελείφθη καΙ κατφκήθη εκ νέου περΙ τα

1000 π. Χ. <Η θεωρία τού C. W. Blegen, δτι

αι εΙς «νθος, σσος» κτλ. προ - ελληνικαl καταλή

ξεις ανήκουσιν εΙς συνοικισμΟ'υς της πρωίμου

Χαλκης εποχης, ελέγχεται ώς δρθη ύπο τών εύ

ρημάτων της λοιπης <Ελλάδος. Άλλα καΙ ή θέ

σις της Όλύνθου επι της «Μεγάλης Τούμπας»

και εις τους περΙ ταύτην λόφους δύναται να

θεωρηθfι ώς ώρισθείσα ύπο τών ανασκαφών

τού Δρος Robinson. Πώς δυνάμεθα λοιπον να

επεξηγήσωμεν την μη ανακάλυψιν συνοικισμού

της πρwίμου Χαλκης εποχης εις θέσιν, ητις κατα

τους ίστορικους χρόνους εφερε το προ - ελληνι

κον ονομα 'Όλυνθος χωρις να προσκρούσωμεν

εις τα ορθα πορίσματα της Προ'ίστορικης 'Αρ-

χαιολογίας ; .
Εις μικραν της «Μεγάλη, Τούμπας»απόστα

σιν καΙ παρα τον 'Άγιον Μάμαν ό Heurtley
ανέσκαψε Τούμπαν σχηματισθείσανεκ τών ερει

πίων συνοικισμών Νεολιθικης καΙ Χαλκης επο- .
χης (δρα Woodward εν ]. Η. 5., 198, σελ. 186).
Ούδεν λείψανον της πρω'ίμου Σιδηράς εποχης

ανεκαλύφθη εις την Τούμπαν ταύτην εν <!.> του

ναντίον επ1. της «Μεγάλης Τούμπας», δπου εύ

ρήματα της Χαλκης εν γένει περιόδου είναι

ανύπαρκτα, ανεκαλύφθησαν αφθονα οστρακα

της πρωίμου Σιδηράς επ()χης. Προς τούτοις τα

νεολιθικα εύρήματα καΙ τών δύο συνοικισμών

είναι τελείως δμοια. Συσχετίζοντες τα εύρήματα

τα ανακαλυφθέντα καΙ εις τους δύο τούτους γει

τονικους συνοικισμους δυνάμεθα ,\,α συμπερά

νωμεν δτι κατα την Νεολιθικην εποχην ή παρα

τον 'Άγιον Μάμαν Τούμπα καΙ ή .. Μεγάλη
Τούμπα» κατείχοντο ύπο συγγενών φύλων. 'Ότι

κατα τας αρχας της Χαλκης εποχης (περι τα

2500;) εχθρικα φύλα επιδραμόντα κατέστρεψαν

καΙ τους δύο συνοικισμους καΙ εγκατασταθέντα

εις την παρα τον 'Άγιον Μάμαν θέσιν ωνόμα

σαν ταύτην «'Όλυνθον». τα φύλα ταύτα ανη

κον εις την προ - ελληνικην όμοφυλίαν την κα

τέχουσαν όλόκληρον την ανατολικην πλευραν

της <Ελλάδος καΙ τας νήσους τού Αίγαίου κατα

την πρώ'ίμον Χαλκην εποχην καΙ εισαγαγούσαν

τα είς νθος, σσος κτλ. τοπωνύμια. Ό παρα τον

'Άγίον Μάμαν συνοικισμός, αποκληθεις 'Όλυν

θος, κατφκήθη μέχρι τού τέλους της Χαλκης

εποχης, όπότε οι κάτοικοι αυτού πιεζόμενοι ύπο

ετέρων φύλων εκ δυσμών μεtακινoυμένων, 'ίσως

συνεπεία της προς νότον καθόδου τών Μακεδο

νικών - Δωρικών φύλων, εγκατέλειψαν αυτον καΙ

εγκατεστάθησαν εις την φύσει οχυρωτέραν κο

ρυφην της «Μεγάλης Τούμπας». ΤΟ νέον αυτών

χωρίον απεκάλεσαν δια τού ονόματος τού εγκ~
ταλειφθέντος συνοικισμού' το ωνόμασαν δηλαδη

«''Ολυνθον». ουτως νομίζομεν δτι δυνάμεθα να

επεξηγήσωμεν το προ - ελληνικονονομα της

Όλύνθου της κειμένης επι και περΙ την «Με

γάλην Τούμπαν» χωρις να προσκρούσωμεν εις

τα περΙ τών ονομάτων τούτων πορίσματα της

Προ'ίσΤΟΙΗκης Άρχαιολογίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΔΟΚIΜΑΣΤιΚΗ ΣΚΑΦΗ

ΕΙΣ (ΜΟΛΥΒΟΝ) ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 1928

'Η σκαφη εγένετο εις τα βορειοδυτικα της

σημερινης πόλεως και εις θέσιν γνωστην ύπο το

ονομα «Δάμπια». Αι μέχρι τού βράχου σκαφεί

σαι τάφροι εφερον εις φώς σαφη 'ίχνη αρχαίων

συνοικισμών, ό αρχαιότερος τών όποίων ανάγε

ται εις την 7 η πιθανώς δε και εις την 8ην π. Χ.

εκατονταετηρίδα και ό νεώτερος εις τΟ'υς Ρω

μα'ίκους χρόνους.' ΤΟ μεγαλύτερον βάθος της

επιχώσεως ανήρχετο εις 2.50 μέτρα. τα ανευρε

θέντα αρχαιότερα κτίσματα είχον διαταραχθεί η

τελείως καταστραφεί ύπο τών νεωτέρων και κατ'

ακολουθίαν τα διάφορα στρώματα, ανασκαφέντα

προσεκτικώς καΙ ανα 0.50 μ. εκάστοτε, καΙ τα

εν αυτοίς οστρακα εύρέθησαν ταραγμένα, εκτος

μερικών εύρεθέντων εντος βυθισμάτων τών ύπο

κειμένων βράχων.

τα εύρήματα περιλαμ6άνουσιν:

1) 'Έρωτα χάλκινον της 3'ί~ π. Χ. εκατονταε

τηρίδος. Έλλείπει μία τών πτερύγων του.

2) 21 χαλκά νομίσματα, προφανώς Ρωμα"ίκά,

τόσον κατεστραμμένα, ωστε δεν διακρίνονται αι

επ' αυτών επιγραφαι καΙ μορφαί.

6
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3) Χάλκινοι ήλοι, και τεμάχια χαλκου, σιδή

ρου και υέλου.

4) Πολυπληθη τεμάχια μελανών αγγείων

(Bucchero, Λέσσια Τι Αιολικά j) ανευρεθέντα

εις σλα τα στρώματα.

5) Άγγεία διάφορα: Άττικον ερυθρόμορφον,

Έλ/ηνιστικόν, Κορινθιακόν (1 τεμάχιον);, Μι

λήσιον (Ι τεμάχιον).

ουδεν ανεκαλύφθη εις τας δύο τάφρους τας

σκαφείσας εΙς θέσιν κειμένην νοτίως της πόλεως.

Οί ανασκαφέντες τάφοι προς τα ανατολικα της

πόλεως ευρέθησανκενοι κτερισμάτων.

WINIFRED Ιι\ΜΒ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟ ΗΡΑΙΟΝ

ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

Α. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1927

Ή δευτέρα ανασκαφη περι το ·Ηραίον του

'Άργους γf.νομένη δια χρημάτων δωρηθέντων

υπο Δρος JOSepll Clark Ηορρίη προς τον

σκοπον τουτον εΙς την Άμερικανικην Σχολήν,

ηρχισε την 17ην Άπριλίου και εσυνεχίσθη μέ

χρι της 1ης 'Ιουνίου. ΤΟ προσωπικον τών ανα

σκαφών απετελείτο εκ του c. w. Blegen της

ΔΙδος D. Η. Cox, του R. S. Darbishire, της

Κας Blegen, της Κα; Hill και της ΔΙδος Ε. Ρ.

Clarke. Δέκα επτα Μυκηνα"ίκοι θαλαμωτοι τά

φοι ανευρέθησαν και ανεσκάφησαν. Τούτων οί

αρχαιότεροι είναι σύγχρονοι τών τάφων τών

ανακαλυφθέντωνυπο του Schlienlann και του

Σταματάκη εις την Άκρόπολιν τών Μυκηνών,

οΙ δε νεώτεροι ανήκουσιν εΙς την μετασατικην

περίοδον εκ της Μυκηνα"ίκης εΙς την Γεωμετρι

κήν. 'Όλοι είναι του γνωστου τύπου τών θαλα

μωτών τάφων και αποτελούνται εκ του δρόμου,

του στομίου και του θαλάμου λαξευμένων εΙς

τον βρί:iχoν. ΕΙς τας λεπτομερείας σμως παρου

σιάζουν αρτεκας διαφοράς ό 260ς. τάφος, παρα

δείγματος χάριν, εχει ορθογώνιον πλάγιον θάλα

μον, ό 33ός εχει πλάγιον θάλαμον ακανονίστου

σχήματος και 250ς τάφος εχει τρείς θαλάμους,

ενα προς τα δεξιά, ετερον προς τα αριστερα και

τρίτον προς τα οπίσω. ·0 170ς περιείχε λάρνακα,

εντος της όποίας ανευρέθησαν τα οστά νηπίου,

προφανώς ή πρώτη περίπτωσις λάρνακος εΙς

Μυκηνα"ίκον τάφον εν τη ηπειρωτικη Έλλάδι.

τα ανθρώπινα λείψανα ησαν σλως σεσαθρω

μένα και τεθρυμματισμένα, ουδεν δε οστουν ευ

ρέθη τόσον διατηρημένον ωστε ή διατήρησίς

του να θεωρηθη ωφέλιμος. Έκ του αριθμου

τιον κρανίων καταφαίνεται στι εκαστος τάφος

περιελάμσανε τουλάχιστον δέκα νεκρούς. τα κτε

ρίσματα είναι πολλα και διάφορα και περιλαμ

σάνουσι πολλας ψήφους εξ υεολομάζης, αμεθύ

στου κτλ., τρείς εγχαράκτους σφραγιδολίθους,

λείψανα κτενίων και κοσμημάτων εξ ελεφαντο

σroυ, δωδεκάδα χαλκών μαχαιρών και εγχειρι

δίων, τρείς αΙχμας δοράτων κατεσκευασμένας εκ

χαλκου, εν χάλκινον πριόνιον, τρία χαλκά κάτο

πτρα, περι τα; ε'ίκοσιν αΙχμας βελών εκ χαλκου,

αγγεία χαλκά μετα μακράς λασης, περι τα τεσ·

σαράκοντα πήλινα εΙδώλια παριστώντα την αν

θρωπίνην μορφην ώς καΙ δύο μικροσκοπικα

αρματα συρόμενα υπο δύο ιππωνεκαστον και

φέροντα ήνίοχον. Οί τάφοι ησαν Ιδίως πλούσιοι

εΙς αγγεία. Τό σύνολον τών ανευρεθέντων αγ

γείων υπερσαίνει τα τριάκοντα και ή συλλογη

επεξηγεΙ την σλην εξέλιξιν τών Μυκηνα"ίκών αγ

γείων απο,τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του

τέλους της περιόδου ταύτης.

ΈπΙ πλατώματος ουχι μακραν του θολωτου

τάφου· του ανασκαφέντος υπο του Σταματάκη

τφ 1879, ανεκαλύφθη στρώμα περιέχον χαλκά

αντικείμενα και αγγεία Γεωμετρικα και Κοριν

θιακά. τα ευρήματα ταυτα φαίνεται στι είναι

τα υπολείμματα αναθημάτων ίδρυμένων εΙς βω

μόν, σστις κάποτε ιστατο επι τού πλατώματος.

Περιλαμ6άνουσιπολλας καρφίδας, δίσκους και

φιάλας εκ χαλκού, πηλίνην κεφαλην σφιγγος και

μικρον κύπελλον πρωιμου Κορινθιακου ρυθμου,

το όποίον φέρει εγχάρακτον επιγραφήν~ το

σπουδαιότερον σμως εύρημα είναι μέγα τεμά

χιον χαλκίνου ελάσματος προερχομένου απο την

επένδυσιν ξυλίνου κισωτίου, Τι ποδΟς θρόνου.

Φέρει εκτύπους παραστάσεις εΙς ζώνας χωριζο

μένας υπο ταινίας, εκ τών όποίων διεσώθησαν

μόνον δύο" ΕΙς την υπερκειμένην ζώνην, δυστυ

χώς κατεστραμένην κατα την κορυφήν, παρίστα

ται γυνη ακολουθουμένη υπο ώπλισμένου πολε

μιστου. ΕΙς την δευτέραν υποκειμένην ζώνην,

φαίνονται δύο ίστάμεναι γυναίκες, ή μία εχει

άρπάση την ετέραν εκ της κόμης δια της αρι

στεράς χειρός, εν Φ δια της δεξιάς την πλήττει

εΙς την οσψυν δια μαχαίρας. Αί λεπτομέρειαι

τών παραστάσεων εΙκονίζονται δι' εγχαράξεων.

Έκ της τεχνοτροπίας, αρκετα καλης, δυνάμεθα

να συμπεράνωμεν στι το ελασμα ανάγεται εΙς

το τέλος της 7ης π. Χ. εκατονταετηρίδος και στι

είναι παράδειγμα θαυμαστον τών προ"ίόντων τών

εργαστηρίων του "Αργους και της Κορίνθου.

Αί παριστανόμεναι σκηναι δύνανται να εξηγη

θώσιν εκ της εντοπίου Άργείας παραδόσεως

είναι δε πoλiι δελεαστικον να δεχθώμεν στι αύ

ται εΙκονίζουσι την επάνοδον του •Αγαμέμνονος
εκ Τροίας και τον φόνον της Κασσάνδρας υπο

της Κλυταιμνήστρας.
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Β. ΤΟΥ εΤΟΥΣ 1928

"Η τρίτη καΙ τελευιι:αία ανασκαφη περΙ το

"Ηραίον τοϋ "Αργους διήρκεσεν άπο της 18ηι;

Άπριλίου μέχρι της 8,,1c; 'Ιουνίου 1928, εγένετο

δε δια τών χρημάτων τών δωρηθέντων προς

τον σκοπον τοϋτον ύπο Δρος Joseph Clark
Ηορρίη είς την Άμερικανικην Σχολήν. ΤΟ

προσωπικον τών ανασκαφών άπετελείτο εκ τοϋ

C. W. Blegen, της ΔΙδοι; D. Η. Cox, της Κα;

R. Κ. Hack, της ΔΙδοι; M.Rawson, τοϋ C. Β.

Spitzer, τοϋ Δρος καΙ της Και; W. Τ. Semple,
της Και; Blegen καΙ της Και; ΗίΙl. Κατα το

διάστημα τών άνασκαφών άνεκαλύφθησαν δύο

τάφοι της Νεολιθικης προφανώς περιόδου 19
τάφοι της Μεσο -"Ελλαδικης εποχης, καΙ 21 Μυ

κηναϊκοί θαλαμωτοί.

ΟΙ άνακαλυφθέντες μέχρι τοϋδε αρχαιότεροι

τάφοι τοϋ "Ηραίου ήσαν πολυ άπλοί. τα οστά

εύρέθησαν άνάμικτα μετα μικρών λιθαρίων συσ

σωρευμένα είς εν σημείον καΙ είς μικρών δια

στάσεων βυθίσματα εσκαμμένα είς τον φυσικον

βράχον. Μερικα τών οστών φέρουσι σαφη ίχνη

καύσεως, ύπεράνω δε τών τάφων ύπηρχε στρώμα

μελανης γης καΙ άπηνθρακωμένωνοστών. Προς

τιμην τών νεκρών προφανώς προσεφέρθησαν

θυσίαι μετα την ταφήν. ΣχεδΟν ούδεν κτέρισμα

άνευρέθη εντος τών τάφων άλλα το καλύπτον

τούτους χώμα περιείχε πολλα οστρακα cνεολ1θι-

κών,. άπολύτως τύπων. '
Δώδεκα εκ τών Μεσο - "Ελλαδικών τάφων

εσχημάτιζον μικρον νεκροταφείον είς τας ύπω

ρείας τοϋ άνατολικοϋ Γερογαλάρου. ΕΤναι εσκαμ

μένοι είς τον στερεον βράχον, εΤναι πολυ άοα-

θείς καΙ εχουσι σχημα τετραγωνικον (κιοωτιό

σχημον). Συνήθως, ούχΙ ομως καΙ πάντοτε το

στόμιον αύτών εκαλύπτετο ύπο πλακών. τα εκ

τών τάφων τούτων κτερίσματα περιλαμοάνουσι

μικρα άγγεία κεκοσμημένα δι' άμαυροχρώμου

βαφης, ολίγα χάλκινα εργαλεία και άπλα κοσμή

ματα εξ ύελομάζης, κρυστάλλου καΙ χαλκοϋ.

Οί άνευρεθέντε; Μυκηνα'ίκοΙ τάφοι, του αύτοϋ

τύπου ώς καΙ οί της προηγουμένης άνασκαφης,

ήσαν άσυνήθως πλούσιοι είς άγγεία, κοσμήματα

καΙ χάλκινα Οπλα. ΤΟ σύνολον τών άνευρεθέν

των άγγείων δεν ύπολείπεται κατα πολυ τών

400. τα κοσμήματαπεριλαμοάνουσιάντικείμενα

εκ χρυσοϋ. άργύρου, χαλκοϋ, άμεθύστου, κρυ

στάλλου, ηλέκτρου, ύελομάζης κτλ. τα σπουδαιό

τερα τών κτερισμάτων εΤναι χρυσοϋς δακτύλιος

καΙ μικρον άγαλμάτιον εξ ελεφαντοστοϋ."Ο δα

κτύλιος φέρει παράστασιν δύο γρυπών προσολε

πόντων αλλήλους και Ισταμένωνέκατέρωθενκίο

νος φέροντος σπειροειδείς ΡαΟδώσεις. ΤΟ άγαλ

μάτιον παριστ~ ίσταμένην θεαν φέρουσαν Μι

νω'ίκην ενδυμασίαν καΙ δρμον περΙ τον λαιμόν.

Δυστυχώς το είδώλιον εύρέθη είς κακην κατά

στασιν αλλ' επιδιορθώθη τεχνικώτατα ύπο τοϋ

κ. Ε. Gillieron. "Ο δεξιος βραχίων ελλείπει, άλλ'

Τι χειρ ήτοτοποθετημένη επι τοϋ δεξιοϋ στή

θους είς θέσίν σχεδΟν όμοίαν προς την τοϋ Κρη

τικου είδωλίου τοϋ εύρισκομένου είς το Μου

σείον Fitzwilliam. "Η αριστερα χείρ, κεκαμμένη

κατα τον άγκώνα, εφέρετο ενώπιοντοϋ στήθους.

ΤΟ είδώλιον εΤναι το πρώτον εϋρημα τοϋ είδους

τούτου εκ της Ήπειρωτικης "Ελλάδος.

CARL W. BLEGEN
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ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΙ ΚΗΣ

Κατα την διέλευσιν του ετους 1929 ώς και

κατα την του παρελθόντος ετους ύπηρξεν ώσαύ

τως πλουσία η συγκομιδη αρχαίων είς την &ρ

χαιολογικην συλλογην του Θησείου, προερχο

μένη το μεν εξ ευρημάτων μικρών ανασκαπτι

κών ερευνών εν Άθήναις και τοίς περιχώροις,

το δε εκ μονομερών τυχαίων εύρημάτων ε'ίτε

εν νέαις οίκοδομαίς ε'ίτε εκ δηλc.όσεων ιδιωτών,

ε'ίτε εκ κατασχέσεως.

'Γα εκ τοιούτων λόγων' προερχόμενα αρχαία

εξακολουθουμεν συγκομίζοντες είς το εσωτερι

κον του ναου του λεγομένου Θησείου, σπου

καταρτίζεται αξία λόγου αρχαιολογικη συλλογή,

ητις με' ολίγον χρόνον θα εχ:η τελείως καταρτι

σθη με την αμέριστον και πρόθυμον συνδρομην

της κεντρικης αρχαιολογικης διευθύνσεως.

Τινα ιών εν λόγCΡ αρχαίων ε'ίτε λόγCΡ του

είδους αύτών ε'ίτε λόγCΡ της εξαιρετικης των

σπουδαιότητοςκομίζονται εΙς το Κεντρικον Άρ

χαιολογικον Μουσείον η είς το Έπιγραφικόν.

Ήμείς Ενταυθα δημοσιεύομεν μόνον σσα ημείς

αύτοι εύρόντες κομίζομεν εις τα ανω Μουσεία

και τα εν τη Συλλογη Θησείου αποτιθέμενα με

την αρίθμησιν, την όποίαν ταυτα λαμοάνουσιν

εν τ<ρ καταλόγCΡ αυτης και μικραν μόνον περι

γραφην και φωτογραφίανκατα το δυνατόν, απο

κλειστικον σκοπον εχοντες, σπως δώσωμεν είς

την δημοσιότητα πάντα τα εύρήματα της διοι

κητικης ημών δικαιοδοσίας προς κοινην μελέ

την υπ' εκείνων, οϊτινες επιθυμουσινα πραγμα

τευθώσι λεπτομερέστερον και είδικώτερον τινα

εξ αυτΟ>ν. Έκτος δ' σμως τούτου ή δημοσίευσις

ίδίq. τ<ον πολλών νέων επιγραφών εUΘυς μετα

την εϋρεσιν αυτών μεγάλως ωφελεί διεθνώς την

επιγραφιΚ'ην Έπιστήμην και την συντελουμένην

νέαν εκδοσιν ίδίg τών Έλληνικών Έπιγραφών.

APXAIOΛOΓlKH ΣΥΛΛΟΓΗ ΘΗΣΕΙΟΥ

cyπο τους κάτωθι αριθμους του καταλόγου

της Συλλογης του Θησείου ύπάρχουσι τα εξης

αρχαία.

154. Λήκυθος μαρμαρίνη εύρεθείσα Εν κτή

ματι του κ. Ζυγομαλά είς Γλυφάδαν τον Μά'ίον

του 1929, δηλωθείσα ύπ' αυτου και ύπ' εμου

κομισθείσα είς την Συλλογην του Θησείου.

Φέρει τέσσαρας: μορφας επι -της κ()ιλίας. Γυνη

κάθηται επι κλισμου και χαιρετίζει τον προ

αύτης ίστάμενον γέροντα, όπισθεν του όποίου

ισταται Ετερος γέρων. 'Όπισθεν της καθημένης

ϊσταται γυναικεία μορφή. Φέρει τος επιγραφας

κατα σειραν εξ αριστερών προς να δεξιά.

ΜΥΣ ΣΩΚΛΕΙΔΗ ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ ΦΙΛΙΑ

Έργασία ίκανώς καλή, ϋψ. 0.911/2'
152. Τεμάχιον αναγλύφου μαρμαρίνου. Είς

το αριστερον κάτω μέρος αυτου παρίσταται

γλυπτώς λουτροφόρος προ της όποίας ϊσταται

γυνή, στηρίζουσά τον δεξιον αγκώνα επι του

πλατέος χείλους τηςλουτροφόρου. Το ανω μέ

ρος της γυναικος ελλείπει. Ό δεξιος πους εΙναι

ολίγον κεκαμμένος. Τέχνη καλή. Εύρέθη παρα

την εκκλησίαν <Αγ. 'Ιωάννου Μπραχαμίου παρα

την όδΟν Βουλιαγμένης και μετεφέρθη ύπ' εμου

είς την Συλλογην Θησείου, ϋψ. σφζόμενον 0,58,
πλάτ. 0.31. Προφανώς πρόκειται περι αποθα

νούσης ανυμφεύτου κόρης.

153. Μαρμαρίνη επιτυμοία λήκυθος, εύρε

θείσα εν τη oίκί~ :του κ. Σκούταρη, παρα τόν

αγιον Νικόλαον της Βούλας και κομισθείσα τόν

'Ιούνιον του 1929 υπ' εμοί! είς την Συλλογην

του Θησείου. Φέρει παράστασιν καθημένου αν

δρος χαιρετίζοντος δια της δεξιάς τόν εναντι

αυτου ίστάμενον. "Ανωθι του καθημένου φέρει

την επιγραφην

ΛΕΩΝΦΙΑΓΡΟ

(Ο χαράκτης παρέλειψε το Λ. "Ιδε κατωτέρω

&ριθμον Ι 71, σπου το όνομα ΦΙΛΑΓΡΟΥ) και

ανωθι του 'ίσταμένου την επιγραφην

Λ Ε Ω Ν Α Υ'τ ο κ Ρ Α Τ Ο Σ

της ληκύθου ελλείπουν στόμιον και πούς, ϋψ.

0.59.
Έκομίσθησαν είς την Συλλογην του Θησείorι

ύπο του γραμματέως του Άρχαιολ. τμήματος

κ. Μ. Πιτίδου τη 7/6/29 δύο επιτύμοιαι λήκυ

θοι, εκ κατασχέσεως προερχόμεναι παρα τ<ρ

κ. ΆλεξάνδρCΡ KtEvg, κατοίκφ Καισαριανης

ύπ' αριθ. 165 και 166. ΕΙναl δε αύται:

165. Μαρμαρίνη λήκυθος εχουσα κεκομμένον

τον λαιμόν και την βάσιν ανευ επιγραφης, ϋψ.

σCΡζ. 0.62. Φέρει παράστασιν τεσσάρων μορφών

βαινουσών επι ευθείας εξεχούσης γραμμης. Έν

τ<ρ μέσφ πωγονοφόρος ανηρ ορθιος στηριζόμενος

δι' αμφοτέρων τών χειρών επι βακτηρίας προσ

6λέπει την εναντι αυτου ίσταμένην και υψοίί

σαν την δεξιάν της χείρα γυναίκα."Οπισθεν του

ανδρός ορθιος νεανίας &σπιδοφόρος κρατών την

ασπίδα δια της αριστεράς χειρός και οπισθεν

της γυναικος όρθία γυνή. L\ιαnιρησις μετρία

(είκ. 1). -r ~
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166. Μαρμαρίνη λήκυθος φέρουσα επι της

κοιλίας παράστασιν τεσσάρων μορφών βαινου

σών επι ευθείας εξεχούσης γραμμης, ϋψ. σφζ.

0.61. Έν τCΡ μέσφ πωγονοφόρος ανηρ με βρα

χουν χιτωνίσκον και χλαμύδα χαιρετίζει δια της

δεξιας την εναντι αυτου Ί.σταμένην γυναίκα, ής

ΕΕκ. 1. Δήκv'θος εκ Κaισaeιavης αeι'θ. 165.

το 'Ιμάτιον καλύπτει και το οπισθεν της κεφαλης.
'Όπισθεν του ανδρος νεανίας κρατεί το κράνος
και την ασπίδα του πωγονοφόρου πολεμιστου
και οπισθεν της γυναικος γέρων ανηρ περί6ε
6λημένος πλούσιον ίμάτιον μετα λύπης προσ
6λέπων την σκηνην του αποχωρισμου (είκ. 2).

CH όμοιnτης τών δύο -υπ' αριθ. 165 και 166
ληκύθων εΤναι καταπληκτικη και κατα την πα-

ράστασιν και κατα το μέγεθος. "Ωσαύτως και Τι

-υπ' αριθ. 153 προς την ύπ' αριθ. 171 μετα τών

αυτών μάλιστα επιγραφών, ως και αί ύπ' αριθ.

168 και 170. Συχνότατα παρουσια'ζεται το φαι

νόμενον τουτο της καταπληκτικης όμοιότητος

δύο επιτυμ6ίων ληκύθων εν τCΡ αυτCΡ μέρει ευ

ρεθεισών. τουτο εξηγεί ό καθηγητης και σοφος

του Κεραμεικου ερευνητης κ. ΑΙ. Briikner εκ

λαμ6άνων τας ληκύθους ταύτας ως ακρωτήρια

τών περι6όλων τών οΙκογενειακών τάφων.

167. Μεγάλη τρίπλευρος βάσις εκ μαρμάρου,

ής αί πλευραι κοιλαίνονται καί αφίνουσι μεταξύ

των μικρον γεφύριον πλάτους 0.05. ΤΟ δλον

ϋψος είναι 0.331/2' Εύρέθη κατα την μεταξiι

Μοσχάτου καΙ Πειραιώς εκτασιν ύπο του φοι

τητου κ. Α. Α. Παπαγιαννοπούλου Παλαιου,

ύφ' ού καΙ εδημοσιεύθη Τι εν ταίς δύο πλευραίς

της βάσεως επιγραφη εν τCΡ 1ψ τεύχει του Α'

τόμου του Περιοδικου «Πολέμων» εν σελ. 44
και έξ. δiι:oυ βλέπει τις λεπτομερη αυτης περι

γΡαφήν.

CH επιγραφη εχει ως έξης:

Α'

.::.υπεταιόνες εν-

ίκων' Άριστοφών ήρχε'

Κώμαρχοι

Φίλτων Αίσχύτο

Πάμφιλος Αίσχύτο

Πεισιμάδας Πεισίδο

Λυκίνος Λύκωνο[ς].

Β'

Κωμασται [Π]άμφιλος [Αί]σχύτου

Φίλτων Αίσχύτου

Κηφίσιος Κηφι[σ]ίου

[Φ]ιλαί[ο]ς Φίλωνος

Πυθέ[ας].

"Εν τινι περι6όλφ οικιας τινος εν όδCΡ Χα

τζηχρήστου κατεσχέσαμεν τα έξης αρχαία, ατινα

εκομίσαμεν είς την Συλλογην του Θησείου και

κατεγράψαμεν ύπο τους αριθμους 168 - 171.
168. Μαρμαρίνη επιτυμ6ία λήκυθος ϋψ. 0.70.

"ιππευς παρα τον ϊππον χαιρετίζει δια της δε
ξιας τον εναντι ίστάμενον γέροντα. "Ανωθι του
ίππέως Τι επιγραφη

(ΜΕ)ΝΥΛΛΟΣΑΛΑΙΕΥΣ

ανωθι του ισταμένου:

ΑΣΤΥΦΙΛΟΣΑΛΑΙΕΥΣ
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ΕΙναι ομοιοτάτη κατά τε την παράστασινκαι τας

επιγραφας προς την έπομένην λήκυθον (είκ. 3).
170. Μαρμαρίνη επιτυμβία λήκυθος ομοιο

τάτη προς την προηγουμένην αλλ' εχουσα χον

δροειδεστέραν την επεξεργασίαν τών αυτών πα

ραστάσεων. Αί αυταί επιγραφαίσυμπληρώνουσι

τελείως την ανάγνωσιν καί τών επιγραφών της

προηγουμένης ληκύθου, ϋψ. 0.57.
169. Μαρμάρινος ερωτιδευς μέχρις ομφαλού

σφζόμενος με κεκομμένας τας χείρας. Προ τού

στήθους διαγωνίως διέρχεται ίμάς, οστις συνε

κράτει οπισθεν την φαρέτραν, παρα τη oπoί~

ΕΙκ.4.

ΜαeμάeΙ1'ος >Εeωτιδεvς Αvτοκeατοeικώ1' χeό1'ω1'

επι τών ωμων φαίνονται αί βάσεις τών πτερύ

γων αυτοϋ. <Η κόμη κυματοειδης με βοστρύχια

πλαγίως καί εις το μέσον. Άπο τοϋ μετώπου

μέχρις οπίσω βοστρυχώδης πλωχμός. 'Έργον με

τριωτάτης εργασίας τών Αυτοκρατορικών Ρω

μα'ίκών χρόνων, οπερ θα εστόλιζε την κόγχην

Ρωμα'ίκης τινος επαύλεως Τι κήπου. Σφζόμενον

ϋψ. 0.36 (είκ. 4).
171. Μαρμαρίνη λήκυθος σχεδΟν καθ' Ολ·ο

κληρίαν ομοία προς την ανωτέρω ύπ' αριθμον

153 περιγραφείσαν με την αυτην παράστασιν

και τας αυτας επιγράφάς.<Η ομοιότης αϋτη φέ

ρει ήμάς εις την ύπόθεσιν, οτι και ή ύπ' αριθ.

171 λήκυθος ώς και τα πλείστα τών εν οδφ

Χατζηχρήστου κατασχεθένιων αρχαίων, θα εχουν

τόπον εύρέσεως τον περί την οίκίαν τοϋ κ. Σκού
ταρη παρα τον αγιον Νικόλαον της Βούλας χώ

ρον, οπου τυμβωρύχοι λαθραίως σκάπτοντες ευ

ρον τα ανωτέρω αρχαία καί μετεκόμισαν είς

Άθήνας, ενθα κατεσχέσαμεν αυτά. •Ανωθι τοϋ

καθημένου ύπάρχει ή επιγραφη

ΛΕΩΝΦΙΛΑΓΡb

καί ανωθι τοϋ 'ισταμένου:

ΛΕΩΝΑΥΤΟΚΡΑΤΟΥΣ

ϋψ. 0.60.

172. Λήκυθος μαρμαρίνη κομισθείσα είς Θη

σείον τη 7/2/25 εξ οδοϋ Δομβραίνης. Φέρει εξ

παραστάσεις καΙ τας επιγραφας

ΔΟΚΙΜΟΣ ΝΙΚΙΠΠΗ ΔΙΟΜΝΗΣΤΟΣ

ΣΚΑΜΒΩΝΙΔΗΣ

ΕΥΚΟΛΙΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΗ

ϋψ.0.90.

Έπι κλισμοϋ κάθηται γέρων ανηρ ο Δόκιμος

και παρ' αυτον ϊσταται ή σύζυγος αυτοϋ Νι

κίππη. υ γέρων χαιρετίζει δια της δεξιάς τον

προ αυτου 'ιστάμενον νέον πολεμιστην Διόμνη

στον, προφανώς υίόν του (είκ. 5). Τοϋ χαιρετι

σμού μετέχει καΙ ή Νικίππη δια της εκτάιJεως

τών χειρών της προς αυτόν. <ο νέος φέρει μό

νον τον θώρακα, εν φ οπισθεν αυτοϋ ο θεράπων

Σκαμβωνίδης κρατεί την ασπίδα και το κράνος

του. 'Όπισθεν ϊστανται περίλυποι δύο θεράπαι

ναι ή Ευκολίνη καΙ Λυσιμάχη (είκ. 6).
Πάσιιι αί μορφαΙ βαίνουσι επι εξεχούσης ται

νίας. Τέχνη μετρία καΙ διατήρησις καλή.

173. Μαρμαρίνη επιτυμβία στήλη με τριγω

νικον αέτωμα. Έπι της κυρίως πλακος ύπάρχει

κοιλότης τετράγωνος, εφ' ης φέρεται παράστα

σις δύο γυναικείων μορφών, αί οποίαι ορθιαι

χαιρετίζονται δια της δεξιάς.

'Άνωθι τών μορφών ίιπάρχουσι δύο ονόματα

λίαν τετριμμένα. Έπι της δεξιάς μορφης ανω

θεν διακρίνομεν τας τελευταίας συλλαβας τοϋ

ονόματος ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΗ...
<Η στήλη εδηλώθη {Υπο τοϋ κ. Α. Χ. Άνδρί

τσου (οδΟς Τσάμη - Καρατάση) και εκομίσθη είς

Θησείον τον Αυγουστον τοϋ 1929.
174. Κιονίσκος ευμεγέθης κομισθεις ύπ' εμοϋ

είς Θησείον εξ οδοϋ Κωνσταντινουπόλεως τη

10/'ί/23/9, ϋψ. 0.89. Διάμ. 0.30. •
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θα εκράτει το ρόπαλον προς τα κάτω, διότι 'ίχνη

αυτού διακρίνονται πλησίον τού πέλματος τοϋ

δεξιού ποδός.

Εύρέθη εν τη πλατεία τών παλαιών άνακτό

ρων κατα την εκσκαφην αύτης προς εϋρυνσιν

της οδού και εκομίσθη ύπ' εμού εις Θησειον.

181. Κιονίσκος εύμεγέθης άριστης διατηρή

σεως, ϋψ. 0.94 καΙ ανω διαμ. 0.35, κομισθεις

ύπ' εμού εις Συλλογην Θησείου τη 10/9/29, εκ

Σ [Ω] Σ Ι Ν Ι

ΕΡΜΙΟΥ

Λ Α,Π Π Α Ι f:ιJ.

ΝΊΚΑΝΔΡ

ΔΕΙΡΑΔΙ

ΓΥΝΗΙ

Φέρει την επιγραφην

ΑΓΑΘΟΚ

Α ΓΑ Θ Ω N~O~Σ~ιiIit
ΑΝΚΥΡΑΝΗ

ΕΥΔΟΞΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΥ

Τ Υ Ν Η

'175. Παρόμοιος' κιoνίσκ~Ά/.I)ΊΙιρ~~Ις ωσαυ
τως εξ όδοt Κωνσταντινουπο e ο' εμοϋ εις

~ήσεΙθν τη 10/7;"2';). Σφζ. "w. , : 'ιάμ. 0.26.
Φέρει την επιγραφην

176. Λήκυθος μαρμαρίνη άριστης διατηρή

σεως. Έπι της μιας Οψεως της κοιλίας δια δυο

γραμμών εχει σχηματισθη ελαφρα κοιλότης, εν

τος της όποιας υπάρχει παράστασις άνδρος όρ

θιου πωγωνοφόρου χαιρετίζοντος τον προ αύτοϋ

ίστάμενον παρα τον 'ίππον του ανδρα, κρατοϋντα

δια της άριστερας δόρυ, εν ω ό πέτασος αύτοϋ

εχει πέσει προς τον τράχηλ()ν (εικ. 7).
'Όπισθεν τοϋ πρώτου ετέρα μορφη παρα τον

'ίππον με τον πέτασον προς τα οπίσω και κρα

τοϋντα δια της άριστερας τα ηνία, γραπτώς δε

δηλωμένα αλλοτε και νϋν εξίτηλα ϋψ. 1.06 (εΙκ.

8). Τέχνη αρίστη τοϋ τέλους τοϋ 5°\1 αιώνος.

Έκομίσθη εις Θησειον την 21 'Ιουνίου 1924
εκ τοϋ οικοπέδου τοϋ κ. Σακελλαριάδου εν όδώ

Πειραιώς.

177. Μεγάλη μαρμαρίνη παρασrας εχουσα

επι της στενης πλευρας εκτυπον άνάγλυφον

Ήρακλέους στηριζομένου επι γλυπτώς δεδηλω

μένης πλίνθου. Μέγιστον ϋψος σφζόμεvον 1.26,
πλάτος 0.52, πάχος 0.25. "Υψος μόνον τοϋ ανα

γλυφου μετα της πλίνθου και της ελλειπούσης

κεφαλης 0.92, της πλί.νθου μόνης 0.18. Έργα
σία καλη Pωμcι'ϊκών χρόνων (εΙκ. 9).

Κεφαλή, δεξια χειρ απο τού αγκώνος, δεξιος

μηρος και πους ελλείπουσι. Τού δεξιού ποδΟς

σώζεται μόνον το πέλμα μετα τών δακτύλων.

CO Ήρακλης στηρίζεται επ' αμφοτέρων τών

ποδών, με ολίγον προέχοντα τον δεξιον πόδα

καΙ δια μεν της αριστερας χειρος κρατει την

Λεοντην, ην εχει απορρίψει επι κορμού δένδρου

άποκρυπτομένου ύπ' αύτης, δια δε της δεξιας

Είκ. 9. Ά1'άΥλυφο1' Ήρακλέους.

της παρα την οδΟν Άναπαύσεως οικοδομης τού

κ. Γκρούη. Φέρει εν τω μέσω γλυπτην παρά

στασιν λουτροφόρου εντος τετραπλεύρου κοιλώ

ματος καΙ ανωθι αύτης την επιγραφην

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Μάρμαρον ·Υμηττοίί.
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Οίκοδομη Έ'6νικής Τραπέζης.

Έν τη οδΙΡ Σοφοκλέους και ακρι6ώς απε

ναντι της στοας Πάππου εγείρεται απο του πα

ρελθόντος ετους καΙ εξακολουθεί μέχρι σήμερον

ετι εγειρομένη μεγάλη οίκοδομη της Έθνικης

Τράπέζης μέλλουσα να ένωθη μετα του κυρίου

μεγάρου αυτης. Κατα την εκσκαφην προς θεμε

λίωσιν της οικοδομης αυτης ανF.φάνη ακρι6ώς

εΙς το κράσπεδον του πεζοδρομίου της οδου Σο

φοκλέους και με ελαφραν προς την οδον από

κλισιν το τείχος της αρχαίας πόλεως ερχόμενον

εκ τών άνω πρo~ τα κάτω. ΤΟ τείχος τουτο εΙσερ

χόμενον δια της ελαφρας αυτου κλίσεως εΙς την

οδΟν Σοφοκλέους καΙ προχωρουν προς τα κάτω

συνηντήσαμεν προ δύο ετών εΙς την γωνίαν της

οδου Άθηνας καΙ Σοφοκλέους αλλ' επι του αν

τιθέτου πλέον πεζοδρομίου καΙ κατα το' ετος

τουτο κατα μηνα Μά'ίον του 1930 κατωτέρω

εΙς την γωνίαν τών όδών, Μενάνδρου καΙ Σο

φοκλέους. Άμφοτέρων τούτων των, μερών του

αρχαίου τείχους ελά60μεν σχέδια προ. της κατα

στροφης αύτών ύπο τών αυτόθι οΙκοδομών.

Έπι του τείχους της οΙκοδομης της Έθνικης

Τραπέζης καΙ άκρι6ώς απέναντι τηςστoiiς Πάπ

που ίιπάρχει προσθήκη τις μεταγενεστέρα επι

Ρωμαίκών χρόνων εν εΊδει προμαχώνος (εΙκ. 10)
προς τα εσω επι του οποίου ητο εντετειχισμένη

βάσις εκ μέλανος Έλευσινίου μαρμάρου ενεπί

γραφος (είκ. 11). Σημειωτέον δτι ολίγα βήματα

κατωτέρω καιακρι6ώς, επι της γωνίας οδου

Σοφοκλέους και ΑΙόλου ο JudeicJl εν τοπογρα·

φίq. Άθηνών τοποθετεί τας Άχαρνικας πύλας.

eH ϋπαρξις προμαχώνος παρα τας πύλας δι

καιολογεί και εν μεταγενεστέροις χρόνοις την

ανάγκην της ενισχύσεως αυτών,

Έκ της οΙκοδομης ταύτης της Έθνικης Τρα

πέζης εκομίσθησαν καί τινα άλλα αρχαία μετα

της άνω επιγραφης εΙς την 'Αρχαιολογικην Συλ

λογην Θησείου, δπου εύρίσκονται ύπο τους έξης

αριθμούς.

160, Μεγάλη ενεπίγραφος τετράγωνος βάσις

εξ Έλευσινίου μέλανος μαρμάρου εντετειχισμένη

επι του πύργου η προμαχώνος του τείχους της

πόλεως (εΙκ. 12). ΈπΙ της επιφανείας αύτης σφ

ζονται τα 'ίχνη τών ποδών του ε,Π' αύτης αν

δριάντος, πλάτος 0.79, ϋψ. 0.33. Έπί της μιας

πλευρας ύπάρχει ή επιγραφη

ΗΒΟΥΛΗΚΑΙΟΔΗΜΟΣ

ΔΡΟΥΣΟΝΚΑΙΣΑΡΑΘΕΟΥ

ΥΙΟΝΝΕΟΝΘΕΟΝΑΡΗ

τα γράμματα της επιγραφης περιορίζονταί εν-

τος δύο εγχαράκτων γραμμών, ύπ'ο του χαρά
κτου της επιγραφης γενομένων, ϊνα διατηρηθη

το αύτο μέγεθος τών γραμμάτων, Έκομίσθη εΙς

Θησείον τη 3/6/29.
161. Κιονίσκος ενεπίγραφος ϋψ. 0.60. Διάμ.

0.221/2' Φέρει την επιγραφην

ΖΩΣΙΜΗ

ΕΥΚΡΑΤΟΥΣ

ΜΕΙΛΗΣΙΑ

Έκομίσθη το'ν Μά'ίον του 1929.
162. "Ανω τμημα κιονίσκου ενεπιγ{>άφου ϋψ-

0.30. Διάμ. 0.18. Φέρει την επιγραφην

ΕΥΗΜΕΡΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΕΡΜΗΣΙΑ

ΦΙΛΙΣΤΙΩΝΌΣ
ΠΤΕΛΕΑΣΙΟΥ

ΓΥΝΗ

Έκομίσθη τον Μά'ίοντου 1929.
163. Λίθος άγριος ϋψ. 0.19, πλάτ. 0.15, κε

κομμένος εξ δλων τών πλευρών πλην της άνω.

Φέρει την Έπιγραφην ύποθήκης κτήματος

ΟΡΟΣ (ΧΩΡΙΟ

ΠΕΠΡΑΜΕΝΟ

ΕΠΙΛΥΣΕΙΕΥ

ΤΡΑΩΝΙΕΚΚΕ

ΡΑΜΕΩΝ

ΓΑ
ητοι «δρος χωρίου πεπραμένου επι λύσει Εύ

τράωνι εκ Κεραμέων. 500».'Εκομίσθη τον Μά'ίον

του 1929.
164. ΤΟ κάτω τμημα κορμου γυναικείου αγάλ

ματος φέροντος ποδήρη πολύπτυχον χιτώνα καΙ

πολύπτυχον ιμάτιον, δι' ου περι6άλλεται. Σφζε

ζεται απο του μηρου και κάτω. τα δάκτυλα του

δεξιου ποδός, εφ' ου εστηρίζετο το άγαλμα σφ

ζονται, εν φ του μικρον ύψουμένου και προς τα

οπίσω φερομένου αριστερου ποδΟς δεν σφζον

ται, ϋψ. 0.63. Έκομίσθη τη 3/6/29.
178. Κιονίσκος ύποκυά\'ου μαρμάρου, ύψος

0.57. 'Άνω διάμ. 0.161/2' Φέριι την επιγραφην

Ε Υ Κ.Λ Ε Ι Α

ΧΡΗΣΤΗ

179. Κιονίσκος ύψος 0.42. "Ανω διάμ. 0.14.
Φέρει την επιγραφην

ΦΑΛΟΚΡΑΤΗΣ

ΣΥΒΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:41 EEST - 52.53.217.230



52 Παράρτημα του Άρχαιολογικού Δελτίου 1921 ~ 28

.J
"-
~

Ι_. __ .t__
1----

ΕΙκ. 11. Έσφτερικη όψις της μεταΥεl'εστέρας προσ{}'Ι/κης του τείχους

μετα της εl'τετειχισμένης έΠΙΥραφης.

ΕΙκ. 12. 'Ή εl'τετειχισμένη εΠιΥραφη άρι{}. 160.
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= Άλέξανδρος

180. Στήλη ύποκυάl'ου μαρμάρου ϋψ. 0.76,
πλάτ. 0.35, γεγλυμμένον ϋψ. 0.39 με την έπι

γραφην

ΝΟΥΜΗΝΙΟΣ

Οίκοδομη όδού Άπελλού και Λυκούργου.

Έν τη γωνί~ τών όδών Λυκούργου καΙ Άπελ·

λοϋ κατα την έκσκαφην προς θεμελίωσιν οίκο

δομης τών Άσφαλιστικών Έταιρειών «Καλη

Πίστις» καΙ «"Εθνικη Ιωη» ύπο τοϋ μηχανι

κοϋ κ. Ρ. Μιχαηλίδου, ανευρέθησαν ίχνη κατα

στραφέντος νεκροταφείου Ρωμα'ίκών χρόνων

κατατο πλείστον, με κατεστραμμένον περί60

λον καΙ πληθυν έρριμμένων ένεπιγράφων κιο

νίσκων, ους έκόμισα είς την έν τφ θησείφ

Συλλογήν. Ε-Ορον και μεγάλας καΙ παχείας πλά·

κας μετα στρογγύλης κοιλότητος, έν η είχον έν

σφηνωθη ΟΙ κιονίσκοι. ΟΙ κιονίσκοι ο-Οτοι είναι

οι εξης:

182. ΑΡΙΣΤΙΟΝ

ΣΑΤΥΡΟΥ

ΚΗΦΙΣΙΕΩΣ

ΘΥΓΑΤΗΡ

ϋψ. 1.05. Διάμ. 0.30.

183. ΠΑΡΜΕΝΩΝ

ΑΚΡΑΤΟΥ

ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ

ϋψ. 0.58. Διάμ. 0.17.

184. [Ρ] Υ Τ Ω Ν

[Ε] Υ Α

[Μ]ΥΡΗΝΙΟΣ

ϋψ. 0.48. Διάμ. 0.20.

185. ΑΘΗΝΑΙΙΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ

ΑΛΛΙΕΩΣ

ΘΥΓΑΤI;-tΡ

ϋψ. 0.40. Διάμ. 0.17.

186.. ΔΩΡΟΣ

ΛΑΟΔΙΚΕΥΣ

ϋψ. 0.32. Διάμ. 0.20.

187. ΑΛΣΞΑ ΝΔΡΟΣ

ΙΣΙΔΩΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ

ϋψ. 0.32. Διάμ. 0.18.

"ο χαράκτης έχάραξεν είς την λέξιν "Αλέξαν

δρος Σ αντΙ τοϋ γράμματος Ε.

188. ΕΥΗΡΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ

ϋψ. 0.78. Διάμ. 0.25.

189. ΚΑΛΛΙΝΩ

ΘΕΟΧΑΡΜΙΔΑ

ΑΙΓιΝΗΤΙΣ

ϋψ. 0.78. Διάμ. 0.20.

190. ZWnyPOC
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

n€ANIEYC

Σφζ. ϋψ. 1.15. Διάμ. 0.37.
"Υπο την έπιγραφην έν τφ μέσφ τοϋ κιονί

σκου δηλοϋται γλυπτώς Λουτροφόρος. "Η έπι~

γραφη έντος έγχαράκτου πλαισίου. "Υπηρχε πα·

λαιοτέρα έπιγραφή, ητις απεξέσθη καΙ έπι τοϋ

αυτοϋ μέρους έτέθη ή ανωτέρω.

191. ΔΗΜΗΤΡΙΑ

ΑΚΡΑΤΟΥ

ΜΙΛΗΣΙΑ

ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ

ΒΗΡΥΤΙΟΥ

ΓΥΝΗ

ϋψ. 1.18. Διάμ. 0.42.,

192. ΑΡΜΟΝΙΑ

ΕΒΕΝΟΥ

ϋψ. 0.29. Διάμ. 0.19.
193. Τμημα κιονίσκου.

ΛΗΝΑΙΟΣ

ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΩΤΗΣ

ϋψ. 0.25. Διάμ. 0.18.
194. Τμημα κιονίσκου.

ΜΗΝΑΣ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ

Ν ΟΜ

ϋψ. 0.19. Διάμ. 0.16.
195. Κιονίσκος.

ΝΗΝΕΜΟΝ

ϋψ. 0.49. Διάμ. 0.13.
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196. Κιονίσκος της επιγραφής του οποίου

πασαι <Χι σειραι πλην τής πρώτης εις την αρχην

εχουσι τα γράμματα εφθαρμένα.

ΑΡΧΠΠΗ

ΓΥΛΟΥ

ΡΑΙΕΩΣ

-ΑΤΗΡ

ΙΩΝΟΣ

ΙΔΟΥ

[ΓΥΝ]1:i

ΣΙΡζ. ϋψ. 0.35. Διάμ. 0.25 (πιθανως ό χαράκτης

ελησμόνησε το Ι (= δηλ. Άρχίππη).

197. Κιονίσκος.

ΣΟΛΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ

~ψ. 0.53. Διάμ. 0.14.

198. Κιον ίσκος.

ΗΡΑΚΛΕΩΝ

ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ

ϋψ. 0.21. Διάμ. 0.15.

199. Στήλη πλακος επιτυμβία με επιγραφην

δύο ονομάτων εφθαρμένων προς τα δεξιά. "Υψ.

όλικον 0.51, πλάτ. 0.24, ϋψ. γεγλυμμένον 0.29.
"Η πλαξ εχει αποξεσθή πιθανως προς αναγρα

φην νέας επιγραφής. της παλαιοτέρας διακρίνω

«νωθι των σφζομένων δύο ονομάτων τα γράμ

ματα Ε και Σ.

ΔΙΟΝ(ΥΣΙΟΣ)

ΣΑΛΑΜ(ΙΝΙΟΣ)

200. Κιονίσκος ϋψ. 0.83. 'Άνω διάμ. 0.28.
Φέρει την επιγραφην

ΕγΒIΟΣ

ΑΓΥΛΟΥ

ΘΟΡΑΙΕΥΣ

201. Κιονίσκος ϋψ. 1.02. 'Άνω διάμ. 0.30.
Φέρει την επιγραφην

ΣΗΝΗΘΗΑ

ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΥ

ΜΑΡΩΝΙΤΙΣ

202. Κιονίσκος. Σφζόμ. ϋψ. 0.29. Διάμ.0.14.

Φέρει την επιγραφην .

ΣΑΡΑΠΙΩΝ

203. Κινονίσκος με εφθαρμένα γράμματα.

Σφζόμενον ϋψ. 0.32. Διάμ. 0.15. Μόλις αναγι

νώσκομεν

ΚΑΛΛΙΣΤΩ

Α ΝΔΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΩΤΙΣ

204. Κιονίσκος ϋψ. 1.12. Διάμ. 0.31. Φέρει

ττιν επιγραφην

ΑΙΣΧ[Υ

ΔΙΩίΝΟΣ]

ΤΡΙ

Ώσαύτως εν τη οικοδομη ταύτη των όδων

Λυκούργου και Άπελλοϋ εντος τάφου ανεφγ

μένου και κατεστραμμένου συνελέγησαν ίκανα

φύλλα χρυσοϋ ως καί τινα ευρήματα ασήμαντα

ΕΙκ. 13. Προσωπείον πήλ,νον Πανόι;.

(στλεγγίς, ληκύθια κ.λ.), ατινα πάντα απεστάλη

σαν εις το Κεντρικον Μουσείον και κατεγρά

φησαν εν τφ βιβλίφ εισαγωγης ύπ' αριθ. 301.
των εύρημάτων τούτων το σπουδαιότατον

ητο πήλινον προσωπείον Πανός, εν αρίστη κα

ταστάσει, πηλοϋ ερυθροϋ, με όπας παρα το μέ-
, ,.. ", (' 13)

τωπον και τα ωτα προς αναρτησιν εικ. ,
δπερ εξετέθη ύπ' αριθ. καταλόγου 15445 εν. τη

ύπ' αριθ. 142 προθήκη'τοϋ Κεντρικοϋ Μου

σείου. Έν τη αύτη προσθήκη ύπ' αριθ. 4451
ύπάρχει εκτεθειμένον ετερον όμοιότατον προσω

πείον Πανος με λευκον επίχρισμα.
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Οίκοδομη οίκίας Σκο-υλούδη.

Γινομένης οικοδομης εν τη δπισθί~ αυλΌ της

οικίας Στ. Σκουλούδη εν οδφ Βουκουρεστίου

εύρέθησαν τάφοι τινεςκαΙ κιονίσκοι ενεπίγρα

φοι. οι τάφοι ο-Οτοι εΙναι συνέχεια τώνεν τφ

οικοπέδω τών απέναντι Βασιλικών Στάβλων

εύρεθέντ~ντάφων. Έντος αυτών εύρέθησαν μι
κρα εύρήματα, θραύσματα ληκυθίων, αγγεία

ολίγα καΙ τεμάχια λευκών ληκύθων, ατινα πάντα

παρελήφθησαν δια πρωτοκόλλου καΙ παρεδόθη

σαν εις το Κεντρικον Άρχαιολογικον Μουσείον.

Έκτος τών άνω μικρών εύρημάτων εύρέθησαν

καΙ τα εΙς την Συλλογην θησείου κομισθέντα

έπόμενα αρχαία.

205. Κιονίσκος ϋψους σφζομένου 0.70 καΙ

άνω διαμέτρου 0.20. Φέρει την επιγραφην

ΜΕΓιΣΤΗ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ

ΣΙΔΩΝΙΑ

.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΕΙΦΙΣΤΙΑΔΟΥ

ΓΥΝΗ

Έν τη δευτέρ~ λέξει ητο ιΧρχικώς γεγραμμένον

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ καΙ Ο χαράκτης εΤτα εξεσε το Α

καΙ εγραψεν ΟΥ.

206. Κιονίσκος σφζομένου ϋψους 0.58 καΙ

άνω διαμέτρου 0.14. Φέρει την επιγραφην

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

207. Κιονίσκος σφζομένου ϋψους 0.50 καΙ

άνω διαμέτρου 0.17. Φέρει την επιγραφην

ΕΡΓΑΣΤΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ

208. Ευμεγέθης κιονίσκος σφζομένου ϋψους

0.75 καΙ άνω διαμέτρου 0.38. Άποξεσθείσης της

παλαιά; επιγραφης εχαράχθη Τι επιγραφη

COYPOYAA
ο

ΠΜΟΥΝΑΤΙΟΥ

AOYC( .. )ΟΥ

ΔΟΥΛ( . )

'Έτι εύρέθη καΙ τεμάχιον επικρανίτιδος με γλυ

πτα κοσμήματα καΙ τεμάχιον επιστυλίου απο

κείμενον εν τφ θησείφ.

Έκ της συνοικίας αγίου "Ιωάννου Ρέντη καΙ

εκ τού κτήματος κ. Βοριά έκομίσθησαν εΙς θη

σείον ύπ' εμού τα έξης:

209. Κιονίσκος σφζομένου ϋψους 0.33 και

διαμέτρου 0.18. Φέρει την επιγραφην

ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ

ΝΙΚΑΓΟΡΟΥ

ΥΒΑΔΗΣ

210. Κιονίσκος σφζομένουϋψους 0.60 καΙ

άνω διαμέτρου 0.34. Φέρει την ε1tιγραφην

ΔΗΜΗΤΡΙΑ

ΑΝΤΙΟΧΙΕΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΟΧΕΩΣ

ΓΥΝΗ

211. Κιονίσκυς άνω διαμέτρου 0.27. Φέρει

την επιγραφην

ΔHMHΤPΙO~

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ

Έκ τού αυτόθι δε κτήματος τού κ. Λεγάκη

εκομίσθη ύπ' εμού εΙς θησείον:

212. Κιονίσκος σφζομένου ϋψους 0.39 καΙ

άνω διρμέτρου 0.19. Φέρει την επιγραφην

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΗΣ

'Έτι δε αυτόθι ευρέθη μεγάλη τράπεζα αρι

στης διατηρήσεως κατα χώραν αφεθείσα λόγφ

τού βάρους, είς την γωνίαν της οποίας ύπηρχε

Τι επιγραφη

ΔΑΝΑΙΣΗΡΑΚΛΕΩΤΙΣ

213. Παρα τού προέδρου της κοινότητος Γλυ

φάδος κ. Γ. Γιαννιτσοπούλου παρέλαβον καΙ

εκόμισα εΙς την Συλλογην θησείου μαρμαρίνην

επιτυμβίαν στήλην, εύρεθείσαν εν τφ αυτόθι

ανεγειρομένφ σχολείφ. Ή στήλη αύτη ακεραία

φέρει τριγωνικον αέτωμα, εχει ϋψος ολικον 1.34.
άνω πλάτος 0.40 καΙ κάτω πλάτος 0.44 καΙ φέ

ρει είς το άνω μέρος της στήλης την επιγραφην

ΔΗΜΟΣΤΡΑΤΟΣ

ΔΗΜΕΟΥ

ΑΙΞΩΝΕΥΣ

214. Στήλη επιτυμβία μαρμαρίνη με πλη(lες

ανθέμιον εύρεθείσα εν οικοδομΌ οδού Ζήνωνος

καΙ Μενάνδρου καΙ κομισθείσα ύπ' εμού εις

θησείον, ϋψ. 1.44, κάτω πλάτ. 0.36, πάχ. 0.07.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:41 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα τού Άρχαιολογι?ιού Δελτίο" 1927 - 28

"Υπο το άνθέμιον καΙ ύπο την ταινίαν ύπάρχει
Τι επιγραφη εν μι~ σειΡ<7

ΚΑΛΛΙΑΣΣΙΚ γΩΝ (ΩΣ

215. Έν τί\ αύτη ανω οΙκοδομί\ εύρέθη καΙ

αλλη στήλη επιτυμυία με τριγωνικον άέτωμα,

ύφ' Ο ήεπιγραφη

ΑΡΤΕΜΙΣ

ΚΑΔΟΥΣ

ϋψ. 1.18, κάτω πλάτος 0.39, πάχ. 0.06. Άμφό
τεραι αΙ στηλαι περί το μέσον φέρουσιν ζ,πάς,

διότι εΙχον χρησιμοποιήσει αυτας είς νεωτάτους

χρόνους ως κρήνας.

216. Λήκυθος μαρμαρίνη εχουσα σφζόμενον

ϋψος 1.08. Εύρέθη ύπο Κων. Σταμπέλου κα

τοίκου αγίου Νικολάου Βούλας καΙ εκομίσθη

ύπ' αυτοϋ καΙ παρεδόθη είς Θησείον. Φέρει

παράστασιν γυναικος καθημένης επί κλισμοϋ

χαιρετιζούσης τον προ αύτης ιστάμενον γέροντα.

'Άνωθι της καθημένης η επιγραφη

ΘΕΟΞΕΝΗ

καί ανωθι τοϋ γέροντος η επιγραφη

ΝΙΚΟΚΛΗΣ

Διατήρησις καλή.

217. Στήλη επιτυμβία μετα καμπύλου ημικυ

κλικού άετώματος, άποκεκρουσμένη μόνον κατα

το κάτω μέρος. Εύρέθη κατα την κατεδάφισιν

οΙκίας κειμένης επι των οδων Μενάνδρου καΙ

Ζήνωνος καί έκομίσθη ύπο τού επιμελητού των

άρχαιοτήτων κ. Ι. Παπαδημητρίου κα,τα μηνα

Δεκέμβριον το\! 1929 εΙς το Θησείον. Έπι του

άετώματος φαίνονται ιχνη χαραγμάτων κύκλων,

εξ ών εμφαίνεταιστι εφερέ ποτε γραπτον άνθέ

μιον. ΕΙς το κάτω μέρος του άετώματος φέρει

μονόστιχον επιγραφήν,δκτάστιχον δε επί της

επιφανείας της στήλης. Μέγιστον ϋψος μετ' άε

τώματος 0.95, πλάτος ανω 0.44, πλάτος κάτω

0.46, πάχος 0.06 - 0.07. 'Ύψος γραμμάτων της

επί του άετώματος επιγραφης 0.02, της επί της

στήλης 0.007 - 0.10, διάστιχον 0.010.
Ή έπιγραφη εξεδόθη ύπο Κουμανούδη 2468

καΙ παρελήφθη ύπο του Kaihel (Epigr. Gr.
88). Ό Κουμανούδης εξέδωκεν ολόκληρον την

επιγραφήν, της οποίας νυν ελλείπει το Σ του

πρώτου στίχου. Εύρίσκεται επίσης δημοσιευμένη

εν Ι. G. ΙΙΙ2, 3412. 'Ο Koehler όμως εύρε την

στήλην εντετειχισμένην, δια τοϋτο συμπληρώνει

τα προς τα άριστερα της στήλης γράμματα έκ

του Κουμανούδη.

[Σ]ύμμαχος Σίμωνος Χίος.

Πλείστα μεν ευφρανθείς βιότωι, λύπαις δε ελα-

[χίσταις,

χρησάμενος, γήρως τέρμα μολων προς ακρον,

Χίος μεν γενεαν βλαστών, πατρος δε Σίμωνος

Σύμμαχος εν δαπέδοις Κεκροπίας εκλίθην.

Ή μεν καλλικόμοις πτόρθοις βοτρ,υώδεος ο'ίνης

Χίος άγαλλομένη Συμμάχωι εστί πατρίς,

αι δε θεοίσι μάλιστα φίλαι θνητοίσί τε Άθηναι

σωμα συν εγ κόλποις κρύψαν άποφθίμενον .

Άνασκαφη όδοϋ Διπύλου.

Μεταξυ της οδού Άσωμάτων καί της πλα

τείας του Κουμουνδούρου (πλατείας Έλευθε

ρίας) εν τί\ οδφ ΔιπύλουκαΙ απέναντι άκριυως

τοϋ άνοίγματος της όδου Λεωκορίου γινομένης

της τοποθετήσεως των υδροσωλήνωντης Ούλεν,

εύρέθησαν λείψανα τείχους Ισχυρά, τα οποία

ηρευνΙ1σαμεν οσον ητο δυνατοv άκριοως.

ΤΟ τείχος του'ω, το όποίον τις βλέπει εν εΙκ.

σχεδ. 14 καΙ το οποίον παρηκολουθήσαμεν μέ

χρι τού άπέναντι της οδου Λεωκορίου πεζοδρο

μίου, προχωρεί εντος της αύλης καί της οΙκίας

της κειμένης εν γωνί~ όδ<'i)ν Διπύλου καΙ Άσω

μάτων. ΤΟ μέρος τούτο τού τείχους άναμφιΟό

λως εχει σχέσιν προς το εκ της όδού Σοφο

κλέους κατερχόμενον δια. του νέου μεγάρου της

Έθνικης Τραπέζης, δια της γωνίας της όδου

Άθηνας και Σοφοκλέους καΙ τέλος δια της όδου

Μενάνδρου παρα το παλαιον θέατρον του Μπού

κουρα ('ίδε άνωτέρω σελ. ) καΙ δια της πλα

τείας του Κουμουνδούρου περατούμενον εις το

Δίπυλον.

Ένταίίθα ο J udeich γράφει εν τί\ τοπογρα

φί~ των Άθηνων σελ. 120 οτι εΙχε παρατηρηθη

ύπ' αλλων λείψανον πύργου της τελευταίας προς

το Δίπυλον γραμμης του Θεμιστοκλείου τείχους

εν όδφ βασιλέως <Ηρακλείου (καΙ ούχί Ήρα

κλείδου, ως αυτόθι γράφει ο Judeich καΙ ως

σημειοί εν τφ χάρτη αυτου). ΤΟ σχέδιον ημών

δίδει σαφεστέραν ιδέαν τού μέρους τούτου του

τείχους.Ό J udeich ολίγα μέτρα περαιτέρω της

άνασκαφης ημών καί δη εν τί\ δυτικί\ γωνί~

των οδων Διπύλου καΙ Βασιλέως Ήρακλείου

σημειοί την υπαρξιν τών Θριασίων πυλών. Δια

της πορείσ.ς του υφ' ημών άποκαλυφθfντοςεπε

σκευασμένου τείχους 'ίσως γίνη δυνατη η άκρι

βεστέρα τοποθέτησις αυτων (J udeich Τοπογρ.

Άθηνών σελ. 129).
ΤΟ δια της ανασκαφης ημων άποκαλυφθεν
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~χέδιo1l ά1lασκαφής όδοv Διπύλου.

ΕΙκ. 15. Tednel;at &τετειχισμέl1αι εις τί) αποκαλvφf}εl1 τμήμα του τείχους tl1 όδο/ Διπύλου.
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μέρος τοϋ τείχους (εΙκ. 15) είναι επισκευη αυτοϋ

ίΙ προσθήκη δχιιρωματικη επι τοϋ παλαιοϋ τεί

χους γενομένη κατα τους μ. Χ. αΙώνας καΙ 'ίσως

ακριβέστερον κατα τους χρόνους τοϋ αυτοκρά

τορος Βαλεριανοϋ (περΙ το 253 μ. Χ.).

Κατα τους χρόνους τούτους, ώς αναφέρει ό

ίστορικος Ζώσιμος, ακμάσας κατα το δεύτερον

ημισυ της πέμπτης μ. Χ. έκατονταετηρίδος (Ζωσ.

Ι, 29), αί "ΕλληνικαΙ χώραι ενεκα της επιδρο

μης τών Σκυθών καΙ Ιδί~ η Θεσσαλονίκη διέ

τρεξαν τών μέγιστον τών κινδύνων ... καΙ στι

οί Άθηναί(Ηεπεμελουντοτοϋ τείχους το όποίον,

αφ' στου κατεστράφη ύπό τοϋ Σύλλα, ουδεμιάς

ήξιώθη ύπ' αυτών φροντίδος.

Κατα την καθ' ημάς επισκευην αυτην τοϋ

τείχους ενετειχίσθησαν πλείστα αρχαία ενε;;ιί

γρα.φα μάρμαρα, τών όποίων Τι χρονολογία

διήκει απο το:ϋ 500 π. Χ. μέχρι τών Αυτοκρα

τορικών Ρωμαϊ)(ών χρόνων καΙ τα όποία βε

βαίως απεσπάσθησαν εκ τοϋ πλησίον τοϋ τεί

χους αυτόθι πλουσιωτάτου νεκροταφείου.

ΚαΙ εΙς προγενέστερα ετη ενταϋθα κατα την

περιοχην τών όδών 'Ασωμάτων, Ψαρομηλίγγου

καΙ βασιλέως <Ηρακλείου εύρέθησαν πάμπολλα

καΙ σπουδαία επιτύμβια εργα, περΙ ών δύναταί

τις πλείστα να 'ίδη εν τη Toπoγραφί~ τοϋ Ju
deicll εν σελ. 120 καΙ έξης καΙ εν τιιίς ύποση

μειώσεσιν, σπου ύπάρχουσι πλήρεις αί παρα

πομπαΙ εΙς την βιβλιογραφίαν αυτών.

τα ενεπίγραφα ταϋτα μάρμαρα αποτειχίσαν

τες εκομίσαμεν εις την αρχαιολογικην Συλλογην

Θησείου καΙ τούτων τας μέν σπουδαιοτέρας επι

γραφας θέλομεν ιδιαιτέQως δημοσιεύσει βραδύ

τερον, τας δέ άπλουστέρας δημοσιεύομεν κα

τωτέρω.

218. ΤράΠfζα μαρμαρίνη' μηκος 1.59, πλάτος
0.75, ϋψος 0.60. Έπι της μιάς στενης πλευράς

φέρει την επιγραφην

ΠΑΤΡΩΝ

ΜΕΝΝΕΟΥ

ΒΕΡΕΝΙΚΙΔΗΣ

219. Τράπεζα μαρμαρίνη' μηκος 1.57, πλά

τος 070, ϋψος 0.62. ΈπΙ της μιάς στενης πλευ

ρά; φέρει την επιγραφην

ΓΑΙΟΣΠΟΠΠΑ IΟΣΓΑΙΟΥ

ΠΟΠΠΑΙΟΥΖΗΝΩΝΟΣ

ΥΙΟΣΑΤΤΑΛΟΣΑΦΡΟΔΙΣΕΥΣ
ι

220. Τράπεζα μαρμαρίνη' μηκος 1.56, πλά

τος α76, ϋψος 0.601/'.1' ΈπΙ της μιάς στενης

πλευράς φέρει την επιγραφην

ΓΑΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ

ΓΑΙΟΥΥΙΟΣΦΛΑΜΜΑΣ

ΟΚΑΙΑΡΙΣΤΟΒΟΥ ΛΟΣ

ΓΑΡΓΗΤΤΙΟΣ

221. Τράπεζα μαρμαρίνη' μηκος 1.49, πλά

τος 0.64, ϋψος 0.57. ΈπΙ της μιά; στενης πλευ

ράς φέρει την επιγραφην

ΞΕΝΩΝΝΕΜΗΝΙΟΥ

ΣΙΚΕΛΟΣΑΠΟΝΕΑΙΤΟΥ

222. Τράπεζα μαρμαρίνη εντετειχισμένη αν

τιστρόφως, μηκ. 1.58, πλάτ. 0.76, ϋψ. 0.61. ΈπΙ
της μιάς στενης πλευράς φέρει την έπιγραφην

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ

ΣΙΚΕΛΟΣΑΠΟ[Κ]ΑΛΗΣ

ΑΚΤ[Η]Σ

CH Καλη ακτΙς ύπάρχει εις την βόρειον παρα

λίαν της Σικελίας «Ηρόδ. 6, 22).
223. Στήλη μαρμαρίνη ενεπίγραφος κεκομ

μένη όριζοντίως. ΤΟ ανω μέρος αυτης φέρει την

επιγραφην

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Μετα την επιγραφην φέρει δύο ρόδακας γλυ

πτούς, μεθ' ους την επιγραφην

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Σφζόμενον ϋψος 0.79. 'Άνω πλάτος 0.60. Κάτω
πλιιτος 0.63 καΙ πάχος 0.20.

224. Μεγάλη στήλη μαρμαρίνη, ης ελάχιστον

μέι,ιος σφζεται ώς καΙ απαν το πλουσιώτατον

μέγα αν~έμιoν αυτης. ΤΟ σφζόμενον ϋψος 1.15.
Σφζόμενον πλάτος στήλης εν τη θέσει της επι

γραφης 0.45. ΕΙς τΩ αl'ω μέρος της στήλης,

ύπο την ταινίαν, εφ' ης ύψοϋται το μέγα ανθέ_ο

μιον ύπάρχει μόνον Τι επιγραφη

. ΥΘΟΙΝΟΣ
ΛΟΡΙΛΟΥ

225. Μέρος αναγλύφου καλης διατηρήσεως

καΙ τέχνης μέ την παράστασιν τοϋ Βελλερεφόν

του, ανηκον εΙς πλευραν σαρκοφάγου καΙ εύρε

θέν είς την όδΟν Έρατοσθένους καί επι της

όδου πληπίον τοϋ άΥίου Σπυρίδωνος. Έκομί

σθη είς την Σι λλογην τοϋ Θησείου τη 6/10/26
καΙ παρεχωρήθη εΙς τον επιμελητην αρχαιοτή-
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'"

'",

"
"

ΕΙκ. 16. "'Κεφαλη αΥάλ\l<ατοS' άριστη" διατη

• , ,,> .Pω~αϊκώ." χe.όvωv.,

"

Και μέχρι μεν τουδε εσκαπτον of;tOL εις θέ

σεις νεκροταφείων ιστορικων χρόνων προςάνεύ

ρευσιν τάφων και επιτυμοίων γλυπτων εργων,

άφ' στου δ' σμως ημ~ς ,άνεσκάψαμεν τάφου;

Μυκηναϊκους εΙς Πόρtb - Ράφτη, ησχολήθησ<ΑΙ

Οf;ΤΟΙ καί εις ζήτησιν Μυκηνα'ίκων νεκροταφείων.

Οϋτως ημείς ακοντες εtενόμεθα διδάσκαλοι

αύτ<:'iν, διδαχθέντων την μεθοδον της ζητήσεως ..
και ερεύνης των Μυκηνα'ίκων τάφων,

~' .. ,

ΜΥΚΗΝΑΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ,"

'Εν 'ΑττικΌ κατα τα τελευταία τρία ετη' εy€-
νοντο σποραδικαί πολλαι πολλαχου άρχαιολογι- ΜυκήνβίκοΙ τάφοιείς Πόρτο - Ρά
καΙ ερευναι, δοθείσης άφορμης υπσ τυμβωρύχων,
συλληφθέντων και άνακαλυφθέντων, καθ' ΟΥ. χ\?ό~" Ίεσσ!Ιράκοντα- "μέΤΡQ: μι;:Τα.τσ 330ν Χ
νον εσκαπτον κρυφίως προς άνεύρεσιν αρχαίων, , τρον της άπ~ ΆθηνωγεΙς' Πόρτο - Ράφτ

Όλίγον περαιτέQω του υπ' άριθ. 17:J lΙναγλύ- .
φου ευρέθη ή ωραία γυναικεία κεφαλη (είκ. 16
και 17), ηt>ις μεθ' ενος -βραχίονος ετέρου αγάλ- . Έπειδη δ' σμως ή ερειwα των τάφων
ματος πλησίον ευρεθέντος εκομίσθ.η \1Π' εμοϋ είςάπήτει πολυΥ χρόνον, σχ~δOν. πάντοτε

τΟ Κεντρικσν Μουσειον υπ' άριθ, Εύρετηρ. 3663 θραίοι τυμοωρύχοι σύνελήφθησαν εγκ
και περί ης 'ίδε ανωτέρω σελ.- 8 - 9, άριθ. 17. προτοϋ δυνηθωσ,ι να λάοωι» την λείαν

ΕΙς την υπ' άριθ. 134 Συλλογής Θησείου εν Φ τουναντίον παρέσχον εις ημάς την

μαρμαρίνην λήκυθον δημοσιευθεισανεν τφ :Jtu'- .' .ρίαν να εξακολουθήσωμεν .την ερευναν

ραρτήματι σελ. 60 τοϋ προηγουμένου δεκάτου κάι να περισώσωμεν πάμπολλακαί :n;
τόμου τοϋ 'Άρχαιολογικου Δελτίου παρελείφθη Όπουδαια άρχαιολογικα των' χρόνων ε
να σημειωθΌ ή ανωθι τοϋ καθημενου επιγραφη εύρήματα.

ΑΝΤιΔΩΡΟΣ. Τοιαύτας θέσεις και κατα. ,τοιουτον

εσκάψαμεν κατα τα τρία τελευτάία ετη ει

.το ~ Ράφτη, . εΙς ΒουρΟάτσι,' εΙς ΒεΑανιδέ
." εΙς Πικέρι:ιι.· ' . ,',

των 'Κ. Παπαδημητρίου προς μελέτην και δη

μοσίευσιν.

226. Μεγαλη τετραγωνος βάσις εξ Έλευσι

νιου μαρμάρου ίσόπλευρος πλάτους 0.78 και

ϋψους 0.30, ενεπίγραφος, εφ' ης διακρίνονται

τα 'ίχνη των ποδων του αγάλματος, ο εφερεν.

Ευρέθη εις σκαπτικας εργασίας εΙς το προαύ

λιον του 7°" πεζικου Συντάγματος και εκομίσθη

υπ' εμου εΙς το Θησείον ..
ΤΟ μάρμαρον τουτο εχρησιμοποιήθη δις ως

πλίνθος, εφ' ης εστηρίζετο αytxλμα Τι άνδριας

κατ' αρχας κ~ι εΙτα επιτύμβιον άνάγλυφον, δπερ

εικάζεται εκ των δυο επιγραφων, ας φέρει επι

των αντιστοίχων πλευρων καΙ «ντιθέτως. Άρ

χαιοτερα ειναι ή πρώτη επιγραφή. Βραδύτερον

ανέτρεψαν την βραδύτερον ανέτρεψαν την βά

σιν, εφ' ης ϊσ~ατo το αγc4μα, τα 'ίχνη τω", πο-"

δων του όποιου σώζονται και επι της αντιστοί

χου επιφανείας εντος κοιλώματος υπάιn;oντoς

ετι, εν τφ μ!σω εσ~~ριξαν ε;τιτύμοιόν τι εργον,
στηλην Τι ληκυθον η τι παρομοιον.

Ή πρώτη επιγραφη εΙναι στοιχηδΟν (υψος

γραμμάτων 0.028).
" "ΗΒΟΥΛΗΗΕΠΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣΑΡΧΟΝΤΟΣΑΝΕ

ΘΗΚΕΝΤΟIΣΔΩΔΕΚΑΘΕΟΙΣΣΤΕφΑΝΩΘΕIΣΑ

ΥΠΟΤΟΥΔΗΜΟΥΤΟΥΑΘΗΝΑΙΩΝΑΡΕΤΗΣΕΝΕ

KAKAIΔΙ~AΙOΣYNHΣ" , '"

<Η δευτέρα δια ~εγαλυτέρων γραμμάτων (ϋψ.

γραμμάτων 0.034) εΙναι ή ε~ης:

ΠΥΘοκριτ6ΣΞΕΝΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΚΚΘΙΛΗΣΚΑΙΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΘΕ

ΟΔΟΤΟΥΠΑΛΛΗΝΕΥΣΑΝΕΘΗ

" ΚΑΝ

ι,

c
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:41 EEST - 52.53.217.230



60 Παράρτημα τοij 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1927.28

και άριστερα τφ εξ Άθηνών δδεύοντι ευθυς

μετα την τάφρον της οδοϋ ύπάρχει χθαμαλος

γήλοφος ευθρύπτου συστάσεως λίαν πρόσφορος

εις την κατασκευην λαξευτών τάφων. Τοιοϋτοι

τάφοι εΤχον αυτόθι άναφανη προ πολλών δεκά

δων ετών εις μικρας άπ' άλλήλων άποστάσεις,

αί όπαι και τα στόμια τών οποίων εν μέρει

εκαλύφθησαν, εν μέρει δε ετι και νϋν σΦζονται.

Παρα τους τάφους αυτους ερευνήσαντεςάκρι

σώς τεσσαράκοντα μέτρα μετα το 330ν χιλιόμε

τρον άνεύρομεν καΙ ήμε1; ,ciφΌ'" άσύλη,ο'. τοϋ

τοκόλλου εις το Κεντρικον ΆρχαιολογικονΜου

σείον τη 9/9/27, εΤναι δέ τα έξης:

1) Ψευδόστομον άμφορείδιον, άκέραιον, κε

κοσμημένον δια σηπίας (εΙκ. 18).
2) Πέντε τυφλόστομα άμφορείδια τοϋ συνή

θους τύπου.

3) Είςύψίπους κρατηρίσκος 11 πίθος τρίωτος.

4) Μία λυχνία (;) με λασην αναρτήσεως και

στόμιον επίμηκες, λεπτόν.

5) Δύο κρατηρίσκοι δίωτοι.

6) Δύο οινοχόαι άκέραιαι μόνωτοι.

ΕΙκ. 17. Κεφαλη αγάλματος αeίστης διατηeήσεως Ρωμαϊκων χeόνων.

0ιτοίου δ διάδρομος ητο μεν 5.50 μ. αλλ' εισε

χώρει προς την δδΟν εις μηκος 'ίσως έτέρων

τοσούτων μέτρων. ΤΟ πλάως τοϋ διαδρόμου

ητο 0.80 μ. ?<αι το ϋψος τών πλευρών αυτοϋ

εφθασε τα 2.50 μ.

Εις το βάθος εϋρομεν την λιθόκτιστον θυ

ρίδα πλάτους 0.40. Άτυχώς ό τάφος ητοπλή

ρης χώμαως οϋτως ωστε δεν ηδυνήθημεν να

μελετήσωμεν λεπτομερείας θέσεως νεκρών κ.λ.

Εύρήματα εσχομεν ίκανα εις άγγεία και σφον

δύλια. τα άγγεία εΤναι σχεδΟν εν τφ συνόλφ

αυτα)ν ύστεροελλαδικα 11 ύστερομυκηνα'ίκα με

γεωμετρικην διακόσμησιν πλην ένος ψευδοστό

μου άμφορειδίου, φέροντος διακόσμησιν επι της

κοιλίας σηπίας εσχημαωποιημένης μετα πτερυ

ρίων ιχθύος (εΙκ. 18).
τα εύρήματα ταϋτα πάντα κατέθεσα δια πρω-

7) ,Αμφορευς με δύο ελλειπούσας λασάς.

8) Λοπας βαθεία δίωτος εις δύο τεμάχια.

9) "Εν μικρον δίωτον λεσήτιον.

10) Σκύφος δίωτος κακης τέχνης με ερυθρω-

πην αλοιφήν.

11) Δίωτον άμφορείδιον στενόστομον.

12) Μικρα οινοχόη στρογγυλόστομος.

13) Πέντε μικρα πιθοειδη άγγεία δίωτα.

14) Θραύσματα άγγείων και

15) Δ ' .,. δ 'λ' ,
εκα και επτα σφον υ ια εκ στεατιτου ποι-

κοιλοχρά)μου λίθου.

Μυκηναϊκοι τάφοι είς Πικέρμι,

Πλησίον τοϋ σταθμοϋ τοϋ Πικερ μίου, ΟΠΟ\1

ύπάρχει το εξοχικον κέντρον τοϋ Χρ. Δ. Διαγ

γελάκη, εν μέσφ άμπέλων άνηκουσών εις Κων.
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ΕΙκ. 22. Μυκηναί'κδι;
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<Εξηντάρην υπάρχει μικρος λοφίσκος, εξισωθεις

σχεδΟν προς το έδαφος τών άμπέλων ύπο της

καλλιεργείας, εντος τοίί όποίου ευρέθησαν λα

ξευτοΙ Μυκηνα'ίκοΙ τάφοι.

Είς την τυχαίαν εϋρεσιν τοίί πρώτου εξ αυτών

Σπεύσαντες ήμεϊς ηρευνήσαμενκαΙ αυτον και

ετέρους δύο τάφους πλησίον τοίί πριδτου."Απαν

τες ήσαν βεβυθισμένοι, ως βεβυθισμένοι θα εΤ

ναι καΙ πάντες οΙ υπολειπόμενοι, λόγφ της με

γάλης και συνεχοίίς άπο πολλών ετών καλλιερ-

ΕΕκ. 23. Δ,άφοeα Μνκηναϊκά άΥΥεία Ικ της {}έσεως Βοveβάτσ, Άττικης.

συνετέλεσεν ό αυτόθι ως άνθρακοποιος εργαζό

μενος ΧαράλαμποςΧ. θεοδωρατος, όστις πολλα

ετη εργασθεΙς ως εργάτης είς τας εν Ρόδφ άνα

σκαφας τα)ν Ίταλών εΤχε πολλην εμπειρίαν είς

την άνασκαφην άρχαίων τάφων.

γείας "(οίί λόφου. ΟΙ τάφοι ούτοι, τους όποίους

άνέφξα ενεκα τούτου εκ τών ανω, εΤχον θαλά

μους περιφερείς, ών τα μέτρα εΤναι τα έξης: τοϋ

πρώτου μηκος 3.70Χ 3.20, τοίί δευτέρου μηκος

2.70Χ 2.10 καΙ τοίί τρίτου μηκος 2.10χ 1.70.
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64 Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίο'\! 1927 - 28

Έντος των τάφων εϋρομεν ολίγα αγγεία των

ύστεροελλαδικων η ύστερομυκηνα"ίκων χρόνων

καί τινα σφονδύλια παραδοθέντα εΙς το Κεντρι

κον Άρχαιολογικον Μουσείον, τα οποία εΙσέτι

ακαθάριστα απόκεινται εν τη αποθήκη των εύ

ρημάτων των εμων ανασκαφων. Σημειωτέον, στι

πρώτην φοραν εγένετο αυτόθι ερευνα ύφ' ημων,

αφορμης δοθείσης ύπο λαθραίων τυμυωρύχων.

Είς την περιφέρειαν της Βαλανιδέζας προς βορ

ραν του ναου του άγίου Σωτηρος ύψουται ευ

ρυς καΙ μέγας λόφος κατάφυτος ύπο ύψηλοτά

των πευκων, σπερ συνετέλεσε μέχρι σήμερον

Ε/κ. 25. Διάφoqα Μυκηναϊκα άΥΥεία εκ της -ΙJέσεως Βουρβάτσι 'Αττικης.

απέναντι των αμπέλων, εν αίς οΙ τάφοι, ύπάρ

χει ύπάρχει ύψηλος λόφος 'Έτοζι ονομαζόμενος,

χρήζων ερεύνης ώς περισφζων 'ίχνη αρχαίας τει~

χοδομίας.

Μ'υκηναίκοΙ τάφοι είς Βελανιδέζαν.

"Η Βελανιδέζα καΙ άλλοτε παρέσχεν αφορμην

είς την Άρχαιολογικηνύπηρεσίαν προς ερευναν

τάφων καΙ δη τύμυων Ιστορικων χρόνων (ύπο

Βαλερίου Στάη 'ίδε Άρχαιολογικον Δελτίον του

1890 σελ. 16). Δια Μυκηνα"ίκους τάφους σμως

ωστε ο λόφος να μείνη ανενόχλητος καΙ ανε

ρεύνητος.

"Ημείς ερευνήσαντες τον λόφον ηνοίξαμεν

πέντε μόνον λαξευτους τάφους πλησίον των

άλλων, τους οποίους οΙ τυμυωρύχοι είχον ανοί

ξει. ΟΙ πέντε ο-Οτοι τάφοι είχον τας έξης δια

στάσεις 1.90 χ 1.10, 3"20 Χ 2.10, 3 μ. Χ 1.80,
2.90χ 1.70, καΙ 2 μ. Χ 1.20. Παρατηρήσεις δεν

ηδυνήθημεν να κάμωμεν ίiλλας, διότι κατα σύμ

πτωσιν πάντες ησαν πλήρεις χώματος.

Έν αυτοίς είίρομεν καΙ πάλιν τα συνήθη αγ

γεία και εύρήματα των ύστέρων Μυκηνα"ίκων
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ΟΙνοχόαι μικραι και μεγάλαι μετα στενης εξε

χούσης εκροης και λαβης αναρτήσεως (εΙκ. 24).
ΟΙνοχόαι πολλαΙ καΙ μεγάλαι μετα ποικίλης

διακοσμήσεως καί τινες εξ αυτών μετα ραμφο

ειδούς στομίου (είκόνες 23 και 24).
Τρία ρυτά, ών το εν μεtα γεωμετρικης δια-

χρόνων, τα όποία κατεθέσαμεν εΙς το Κεντρι

κον •Αρχαιολογικον Μουσείον.

Συγχρόνως επιστοποιήσαμεν την ϋπαρξιν τριών

επαλλήλων σειρών λαξευτών τάφων επι τών πλευ

ρών τού λόφου.

·Υπολείπεται αυτόθι πl)λλη εργασία προς ερευ

ναν τών επι τού λόφου ύπολειπομένων αφθό

νων εΙσέτι, κατα την κρίσιν ημών, τάφων.

Μυκηναϊκοι τάφοι είι; Βουρβάτσι.

ΕΙς απόστασιν μιας ωρας απο τού χωρίου

Κορωπίου καΙ εΙς το μέσον περίπου της απο

Κορωπίου εΙς Βάρην όδού επι τού πρανούς

χθαμαλού λόφου εκτείνεται μέγιστον εΙς εκτασιν

νεκροταφείον εκ λαξευτών τάφων, δια τού όποίου

διέρχεται η όδΟς τέμνουσα αυτό. Καταλαμβάνει

δε εξ όλοκλήρου αγρούς, ανήκοντας είς τους κα

τοίκους τού Κορωπίου κ. κ. Πρόφην και Ντού

νην και αλλους.'Απέναντι της κλιτύος τού λόφου,

εν Φ το νεκροταφείον και εΙς μικραν απόστασιν,

ύψούται λόφος διασφζων ίχνη ακροπόλεως και

επι τών πλευρών αυτού λείψανα κτισμάτων. CO
λόφος ούτος χρΤΙζει πλείονος συστηματικης ερεύ

νης (εΙκ. 19).
'Εκ της βυθίσεως ενος τάφου, ανωθι τού

όποίου διήρχετο η όδός, λα6όντες αφορμην οί

τυμβωρύχοι ηρχισαν ερευνόντες αυτον ανωθεν

εΙσελθόντες καΙ ανασκάπτοντες προς ανεύρεσιν

καΙ αλλων. Ευτυχώς εγκαίρως προλα6όντες εξη

κολουθήσαμεν ημείς την ερευναν αυτών.

Τινες τών τάφων είχον μακρους διαδρόμους

καΙ ίκανώς επικλινείς, ωστε η λιθόκτιστος θυρΙς

αυτών εκειτο εις Ικανον βάθος (είκ. 20). Οί πλεί

στοι τών τάφων, καίπερ ασύλητοι, ησαν πλήρεις

χώματος καί τινες εξ αυτών βεβυθισμένοι.

Πλην της ερεύνης τών ύπο τών τυμβωρύχων

ανοιχθέντων τάφων, ημείς ηνοίξαμεν ετέρους

επτα (εΙκ. 21 καΙ 22), εκ της εξετάσεως τών

όποίων απεκομίσαμεν αξιόλογον αρχαιολογικην

λείαν. Αί διαστάσεις τών τάφων αυτών ησαν

3.30χ2.70, 4.lΟχ3.30, 3.lΟχ2.60, 2.70χ2.40,

2.85χ2.80, 2.80χ2.30 καΙ 3.lΟχ2.50.

τα εύρήματα τών τάφων αυιών, ανερχόμενα

εΙς εκατοντάδας αγγείων σχεδΟν ακεραίων και

αρίστης διατηρήσεως, παρεδόθησαν εΙς το Κεν

τρικον Άρχαιολογικον Μουσείον και καθαρι

σθέντα απόκεινται εΙς τας αποθήκας αυτού.

Πάντα σχεδΟν ανήκουσιν εΙς την ύστεροελλα

δικην η ύστερομυκηνα'ίκην εποχην καΙ είναι εν

γενικωτάτ'[l κατα ε'ίδη επιγραφη τα εξης.

Πληθυς ύψιπόδων κυλίκων τριώτων η διώ

των ποικίλου πηλού καΙ ποικίλων κοσμημάτων

(εΙκόνες 23, 24 και 25).

ΕΙκ. 26. ΡνΤΟ"ν Μνκη"ναί'ΚΟ"ν &κέeαΙΟ"ν.

κοσμήσεως, δι'[lρημένον εΙς ζώνας συμμετρικας

πεπληρωμένας δια λεπτών γραμμών ερυθρωπη

αλοιφη (εΙκ. 27) καΙ το ετερον πρασινοφαίου

πηλού με γεωμετρικας όμοίας διακοσμήσεις καΙ

με παράστασιν επι τού πλατυτέρου μέρους της

κοιλίας εσχηματοποιημένου δένδρου η ζφου τού

βασιλείου της θαλάσσης (εΙκ. 26).
9
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Μέγας αριθμος διώτων και μονώτων κυπέλ

λων (εΙκ.24).

Μέγας αριθμος τριώτων κρατηρίσκων η πί

θων ωχροπρασίνου ως επι το πλείστον πηλού.

Μέγας αριθμος τυφλοστόμων αμφορειδίων

(εΙκ. 25).
Δύο δίωτα και στενόστομα γαστρώδη μικρα

αγγεία αρίστης διατηρήσεως, ερυθρωπού πηλού,

ΕΙκ. 27. Ρυτό'!' Μvκηvαϊκόv άκέeαιοv.

με συγκεντρικΟ'υς κύκλους επι τών δύο Οψεων

τής κοιλίας, οντα απομιμήσεις ξυλίνων αγγείων

(τσότρες),

Άρύταιναι άπλαί με ταινιοσχήμους λαβάς,

Άσκοειδή αγγεία.

Ποτήρια, ών το εν αρίστης διατηρήσεως (εΙκ.

24), πλατέα, στενούμενα μικρον κατα το μέσον

και πάλιν ευρυνόμενα μέχρι τού πυθμένος, με

εν ους εΙς το μέσον (εΙκόνες 23 και 24):Όμοιον

εύρέθη εκ μετάλλου εν Mιδέ~ .,Άργους εκτεθει-

μένον νύν εν τη Μυκηνα'ίκη αΙθούσυ τού Κεν

τρικού Μουσείου.

Μεγάλοι κρατήρες η πίθοι δίωτοι μετα πλου

σίας και ποικίλης διακοσμήσεως.

Μέγας ~ρατηρ τρίωτος μετα εξεχούσης μικρον

ανοικτής εκροής καΙ τριών ποδών, εφ' ών στη

ρίζεται.

ΟΙνοχόη ακεραία, αρίστης διατηρήσεως, μό

νωτος με δύο μικρότερα ωτα επι τής κοιλίας,

μεταξυ τών οποίων ύπάρχουσιν ανα τέσσαρες

ανάγλυπτοι μικραΙ ασπίδες. Πηλος ωχροκίτρι

νος μετα ερυθρωπής αλοιφής. ΕΙναι αγγείον

ωραίον και σπάνιον. Φέρει δπην επι τής βάσεως.

Ώραιότατον καλαθοειδες αγγείον μετα μεγά

λης λαβής αναρτήσεως, πλατέος στομίου και

πλατείας κοιλίας μικρον κατα μικρον ελαττου

μένης και αποληγούσης εΙς μικραν στρογγύλην

βάσιν, φέρουσαν δπήν. <Όλον το αγγείον διαι

ρείται εΙς συμμετρικας ζώνας ερυθρωπφ βερνι

κί<ρ, πεπληρωμένας δια λεπτοτέρων κυκλικών

γραμμών.

Ίκανα πτηνόσχημα αγγεία επιμήκη.

Κύπελλα μικρα ωραιότατα μόνωτα μετα μι-

κρον εξεχούσης ανοικτής εκροής.

ΕΙδώλια πήλινα τών συνήθων.

Πήλινα ζωάρια.

Λύχνος κυκλικος ακέραιος ώχροφαίου πηλού

μετα λαβής και στομίου εξέχοντος μικρον προς
, "

τα ανω.

Πινάκιον μετα συγκεντρικών κύκλων ενδον

(ει.κ. 24).
ΟΙνοχόαι τινε; ακέραιαι και αρίστης διατη

ρήσεως, μόνωτοι, φέρουσι γραπτώς δεδηλωμέ

νας καμπύλας η ελικοειδείς ταινίας, στενας εΙς

τα ακρα και ευρυνομένας εΙς το μέσον, αί οποίαι

διήκουσιν απο τού λαιμού μέχρι τής βάσεως

τού αγγείου και παρέχουσιν οϋτω επιμηκεστέ

ραν την Οψιν τού αγγείου.

τα ανω οϋτως άδρομερώς και κατα είδη

περιγραφέντα αγγεία εΙναι τοσαύτα, ωστε μετα

τών αγγείων τού Πόρτο - Ράφτη, τού Πικερ

μίου και τής Βελανιδέζας αποτελούσι πλουσιω

τάτην και ποικιλοτάτην την Συλλογην τών Μυ

κηνα'ίκών αγγείων τής 'Αττικής.

Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
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