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Πάσα αποστολη πρός τό Άρχαιολογικό11 Δελτίον γίνεται προς τον' Διευ

{}υντην του άρχαιολογικου τμήματος τού -Υπουργείου της Πq.ιδείας.
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ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙ Ν Η ΒΑΣΙΛΙ ΚΗ ΜΥΤΙΛΗ Ν ΗΣ

Α. ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤιΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒογ

ΕΙς τον αυξανόμενον όσημέραι άριθμον τώνι πρωτοβυζαντινών βασιλικών,

αί όποίαι κατα τα τελευταία ετη τόσον άφθόνως ερχονται είς φώς εις τας κυρίως

έλληνικας χώρας, όχι μικρον ουδε άνάξιον λόγου ερχεται να συνεισφέρτι και ή

Λέσβος. Άπό τινων ηδη έτών είχα άρχίσει να μελετώ την μεγάλην βασιλικην τού

Ύψηλομετώπου, της όποίας την δημοσίευσιν παρεχώρησα εις τον φίλον καθηγη

την κ. Όρλάνδον, οπως βραδύτερον ύπέδειξα εις τον ίδιον την προ πολλού ύπο

τού κ. Δαυιδ γνωστην γενομένην βασιλικην τού Άγίου "Ανδρέου της Έρεσού, ώς

και τρίτην την ύπ' έμού έπίσης το πρώτον άνακαλυφθείσαν έν Έρεσφ βασιλικην

τού Άφεντέλλη, τας όποίας ενεκα άλλων άσχολιών δεν ηδυνήθην έγω να δημο

σιεύσω 1. Εις ταύτας προσθέτω τώρα και την κατωτέρω δημοσιευομένην, την

όποίαν άνέσκαψα κατα τον παρελθόντα Νοέμβριον και' ή όποία δεν έξαντλεί

βεβαίως τα έπι της Λέσβου ύπάρχοντα λείψανα της παλαιοχριστιανικης τέχνης.

Έγω τουλάχιστον γνωρίζω προσέτι τρείς βασιλικας έν αυτΌ, έκ τών όποίων άνα

φέρω μίαν εις τα Λουτρα και άλλην εις τον Κλαπάδον και τας όποίας προτίθεμαι

να άποκαλύψω συν τφ χρόν<.ρ και καταστήσω έν καιρφ γνωστάς. Κατ' άνακοίνω

σιν δε τού φίλου έφόρου άρχαιοτήτων κ. Σ. Παρασκευαιδου και κατα την παρα

λίαν τού Πολιχνίτου παρατηρούνται λείψανα βασιλικης, ίσως δε και παρα το

Λισβόρι έπι της αυτης παραλίας.

Έκ τού πλουσίου τούτου ύλικού θα καταστΌ δυνατη όχι μόνον ή καλυτέρα

έξακρίΌωσις της έκκλησιαστικης ίστορίας της νήσου, άλλα και κυρίως ή μελέτη

της συγχρόνου αυτης τέχνης θα ευοδωθΌ, ωστε έμφανέστερον να έξαρθούν αί

τοπικαΙ ιδιορρυθμίαι καΙ να έκτιμηθΌ έπαξίως ή συμβολη μιας έκάστης χώρας εις

την συνολικην εικόνα της τέχνης τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, ή όποία

ούτω συμπληρώνεται καΙ πλουτίζεται.

Β. ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤιΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΥΤιΛΗΝΗΣ

'Ητο περίεργον οτι μέχρι σήμερον ουδεν σχεδΟν σημαντικον λείψανον πρω

τοβυζαντινού κτιρίου είχε παρατηρηθη εις την πόλιν Μυτιλήνην και το άλλοτε

ι Περι αυτών πρβλ. 'Oeλάvδοv, Πρακτ. Άκαδ. Άθηνών 1928 σελ. 324 έξ. και είκ. 1, 4, 7 και τήν εν

ΤΙΡ Άρχ. Δελτίφ 1929, 1,-82 λεπτομερη μελέτην τού ίδίου, δστις εΙχε τήν είιγενη καλωσύνην να μου άποστείλη

και ίδιαίτερον άπόσπασμα, δια το όποϊον και εδώ οφείλω να του εκφράσω τάς θερμάς μου ευχαριστίας.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1930 - 31 1
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2 Δημ. Εύαγγελίδη

ύπ' εμου δημοσιευθεν κιονόκρανον της Συλλογης Μυτιλήνης εν Άρχ. Δελτ. 9

(1922 - 1925) Παράρτ. σελ. 49 εΙκ. 15 δεν γνωρίζομεν πως εισηλθεν εις αυτήν.

Έπι της ακροπόλεως εν τφ φρουρίφ δπισθεν του αλλοτε τζαμίου σώζονται μόνον

τα λείψανα lήμικυκλικης κόγχης εκκλησίας 1, αλλ' ουδεν περισσότερον δυνάμεθα

να συναγάγω μεν εξ αυτων.

Μεγαλυτέραν σημασίαν εχουν τα λείψανα κατακόμβης - μαρτυρίου, τα όποία

εύρίσκονται εις το νότιον μέρος της πόλεως. Κατα το τέλος του Μακρυγιαλου εις

την β. κλιτυν του λόφου «Βουναράκι» ανήκοντος εις την οικογένειαν Άθανασιά

δου παρα την θάλασσαν προ πολλου εσημείωσα τα σωζόμενα εκεί ερείπια. Δυστυ

χως δεν είχα την ευκαιρίαν να ερευνήσω λεπτομερέστερον και δια της σκαπάνης

τον χωρον τούτον, θα περιγράψω δμως συντόμως αυτα επιφυλασσόμενος να επα

νέλθω τυχούσης ευκαιρίας.

Έκ του βορρά είναι ή είσοδος του μαρτυρίου, εις το όποίον κατήρχετό τις

πιθανώτατα δια βαθμίδων "1 κεκλιμένου επιπέδου, ώς είναι σήμερον μήκους 7 μ.

περίπου, αν και εις το σημείον τουτο ό βράχος είναι εφθαρμένος και ί,πο χωμά

των κεκαλυμμένος ωστε δεν είναι καταφανης ή άρχη της εισόδου. ΊΌ μαρτύριον

·αποτελεί τετράγωνος αίθουσα (4,15 χ 4,15 περίπου), εις τας πλευρας της όποίας

ανοίγονται όρθογώνιοι κόγχαι' τούτων ή μεν ανατ. και δυτ. έχουν 1,45 περίπου

βάθος, ή δε νοτ. 1,50 - 1,70, εν Φ προς βορράν, δπου είναι ή είσοδος, ό βράχος

είναι λαξευμένος βαθύτερον 1,65 -1,70 μέχρι του ανοίγματος της εισόδου, δπερ

είναι 2,202. Σημειωτέον δτι την ανατ. κόγχην περιθέει χαμηλον βάθρον πλάτους

0,35. Ή επιφάνεια του καθέτου βράχου της ν. πλευράς φέρει μικρας όπας εντος

των όποίων σώζονται λείψανα σιδηρων γόμφων, δια των όποίων φαίνεται δτ!

εστηρίζοντο πλάκες μαρμάρου 11 αλλα αντικείμενα χρησιμεύοντα προς επένδυσιν

του βράχου, προς τον όποίον συνεδέοντο και δι' ασβεστοκονιάματος «κουρασα

νίου» του όποίου σώζονται επι του βράχου λείψανα. Αί κόγχαι είχον ύπεράνω

τόξον i1 καμάραν δια πλίνθων όπτων αρχόμενον εις ϋψ. 1,20 (απο του σημερι

νου εδάφους), δπου ό βράχος είναι όριζοντίως λαξευμένος προς εδρασιν του

τόξου, μικρον λείψανον του όποίου σώζεται εκ κουρασανίου και τεμαχίου πλίν

θου κατα την βα. γωνίαν. Εις την α. κόγχην εις το σημείον της ενάρξεως τοί

τόξου ή νοτία παραστας του βράχου είναι διαμορφωμένη εις μικρον επίκρανΟ',

<!)ς κορωνίδα λοξότμητον, αλλ' ουχι καθ' δλον το μηκος. Έπι των τόξων τούτω1

θα έστηρίζετο επίσης πλινθόκτιστος τρουλλος, ώς συνήθως, δστις καλυπτόμενo~

εξωθεν ύπο των χωμάτων δεν θα διεκρίνετο εντελως.

τα ύπόγεια ταύτα κτίσματα ήσαν τάφοι περιέχοντες τα λείψανα των μαρτυ-

1 'Ορλάνδος Ήμερολόγ. Μ. Έλλάδος 1929 σελ. 123.
• Μικραι διαφοραι παρατηρουνται είς τας διαστάσεις ταύτας ενεκα της φθορας του βράχου.
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Πρωτο6υζαντινη βασιλ,κ"η Μυτιλήνης 3

ρησάντων υπερ της χριστιανικης πίστεως, λεγόμενα συνήθως μαeτύρια, Είναι

συχνότατα κατα τους πρώτους χριστιανικους χρόνους προελθόντα εκ τών εν

Παλαιστίνιι έβρα'ίκών τάφων - κρυπτών (Πρβλ. Kal1fmann, Handbl1ch der christ

licl1en Arclliiologie 2
, 1913 σελ 125 καΙ W111ff, Altcllrist1. und byz. Kl1l1st, Ι

σ. 18). Εις τα εν ταίς ελληνικαίς χώραις εύρεθέντα καΙ τα ύπο του Wn1ff ενθ' άν

άναφερόμενα προσθετέα: το εν Θήβαις παρα το μικρον Καστέλλι εύρεθεν (Κερα

μοπούλλου, Θηβα'ίκά, Άρχ. Δελτ. 3 (1917) εΙκ. 79 καΙ σελ. 113 εξ.) και το της

βασιλικης του Ίλισσου εν Άθήναις μαρτύριον του Λεωνίδη (Σωτηρίου, Άρχ.

Έφημ. 1919 εΙκ. 7 - 9 σελ. 8 εξ.), σπερ είναι ολόκληρον εν τψ βράχφ κατεσκευα

σμένον δια πλίνθων, ωστε και τα τόξα, επι τ(ί}ν οποίων στηρίζεται ο τρουλλος

άρχονται απο το δάπεδον του τάφου, εν Φ εις το της Μυτιλήνης εοαινον επι του

επίτηδες λαξευθέντος οριζοντίως βράχου, ώς είπομεν. Έκ τ(ί}ν της Συρίας όμοιό

τατον προς το εν Μυτιλήνl1 εΙναι το της Ml1dscheleja (Holtzinger, Altchrist1iche

l1nd b.JTzant. Bankunst3 εΙκ. 201), εις το οποίον προ της εισόδου ύπάρχει καΙ

πρόστασις δύο κιόνων, ώς εις το μαρτύριον των Θηβών.

Άλλ' ή κατωτέρω δημοσιευομένη βασιλικΎ] ειναι το πρώτον σπουδαίον μνη

μείον της πρωτο6υζαντινης ζωης της πόλεως αν και εύρίσκεται εις άρκετην

άπ' αυτης άπόστασιν προς νότον, σπου θα εξυπηρέτει εξοχικόν τινα συνοικισμόν.

Γ. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΓΑΛΩΝ ΤΗΣ ΜΥΤιΛΗΝΗΣ

Εις την τοποθεσίαν ,,'Άργαλα» περΙ τα εξακόσια μέτρα προς ν. του καφε

νείου του προαστείου της Μυτιλήνης «Νεαπόλεως» καΙ πλησίον της παραλίας

απεκαλύφθη εντελώς τυχαίως ή εκκλησία αυτη. Ειναι άληθες στι ή υπαρξις εις

την θέσιν εκείνην εκκλησίας ητο προ πολλου γνωστή. Έγω δε αυτος προ ετών

κατ' επίσκεΨίν μου εις το κτημα τουτο άνΎ)κον εις την κ. Σοφίαν λιβαδα (τότε

Γκριτζιώτη) ειχα παρατηρήσει μικρον εκεί παρεκκλήσιον τιμώμενον επ' ονόματι

τιις αγίας Ευπρεπείας 1 καΙ εγειρόμενον εν μέσφ άφθόνων θάμνων καΙ σωρού

ρωμα'ίκών καΙ χριστιανικών λίθων. Παρέλαβον μάλιστα τότε, παραχωρηθείσαν

ύπο της ιδιοκτητρίας καΙ επιτύμΌιον ελληνιστικην επιγραφΎ)ν φυλασσομένην εντος

του παρεκκλησίου (ΠρΌλ Άρχ. Δελτ. 6 (1920/1921) σελ 110). Έσκόπουν δε πιχν

τοτε καΙ δια σκαφης να ερευνΎΊσω τον χώρον, άλλ' ή κατα το παρελθον φθινόπω-

1 Το δνομα προηλθε κατα πασαν πιθανότητα εξ επικλΎισεως της Παναγίας: πρ6λ. Παναγία ή Παρά

κλησις εν τη μονη αγίου Στεφάνου των Μετει;'ρων (Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. 1924 σελ. 65 και είκ. 5),

ή 'Επίσκεψις, ψηφιδωτΊΙ εικων του βυζαντινου Μουσείου 'Αθηνων (Δελτ. Χριστ. Άρχ. Έταιρ. 1925 σελ. 45)

και ή Όξεια 'Επίσκεψις του αναγλύφου της Μακρυνίτσης της Θεσσαλίας (Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδων Α'

(1924) σελ 237 ες.) και επι αναγλύφου της επισκοπης Βόλου (Ξυγγο;τούλου αύτ. Β').
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4 Δημ. Ευαγγελίδη

ρον εναρξις της κατασκευης της εκείθεν διερχομένης εθνικης όδου Λέσβου Κρα

τίγου - Σιγρίου εγινεν άφορμη να άνακαλυφθυ Τ0 μνημείον. Οί εργαζόμενοι εις

την ρηθείσαν όδον εχοντες άνάγκην χώματος καΙ άλλου ύλικου προς άνύψωσιν

του επιπέδου αυτης 1)ρχισαν να άποκομίζουν ταυτα άπο της θέσεως ταύτης εκ

του σχηματισμένου εκείελαφρου ύψώματος. Κατα την πρόοδον της εργασίας

προσέκοψαν εις την κόγχην και τους τοίχους της εκκλησίας και εφεραν εις φως

γλυπτά τινα και μίαν ρωμα'ίκην επιτύμβιον επιγραφην (βλ. κατωτέρω), όπότε

επεμβάσει των άρχων διεκόπη ή περαιτέρω χωματοληψία. Τότε άδείg. και δαπάντι

του ε,πι της Παιδείας Ύπουργείου επελήφθην της άποκαλύψεως του μνημείου

δια μικράς άνασκαφης, της όποίας τα άποτελέσματα εκθέτω ενταυθα 1.

Άπο μακραν άκόμη βαδίζων κανεις επι της παραλιακης όδου άπο της Νεα

πόλεως προς την Κράτιγον βλέπει να λευκάζτι παρα την θάλασσαν μικρον παρεκ

κλήσιον δπισθεν ύψηλου καΙ μεγάλου σχίνου, δστις πυκνος και βαθια ριζωμένος

άπλώνει τους προστατευτικους κλάδους του· με το δασυ φύλλωμα εις τα ερείπια

της άψίδος της βασιλικης. Πρέπει να πλησιάστι δια να 'ιδτι το σύμπλεγμα των κτι

ρίων των εκτεινομένων προς ν. καΙ δ. αυτης, ή όποία με διεύθυνσιν κάθετον προς

την άκτην άρχίζει εις άπόστασιν έκατον περίπου μέτρων.

1. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ Ι ΚΗ

Σχημα, μέγεiJιoς και τοιχοδομία. Έκ του σχεδίου βλέπομεν άμέσως δτι

εχομεν ενώπιόν μας μεγάλην βασιλικην με εγγεγραμένην άψίδα, με τρία κλίτη, με

νάρθηκα καΙ με διάφορα προσκτίσματα (εΙκ. 1).Ή βασιλικη εχει συνολικον μηκος

26,10 καΙ πλάτος 17 μέτρων, Του κυρίως ναου το εσωτερικον είναι σχεδον τετρά

γωνον με μηκος 16,80 καΙ πλάτος 16 μ. εχον ούτω τον τύπον άνατολικης βασιλικης

καΙ μόνον ή προσθήκη του νάρθηκος μειώνει κάπως την εντύπωσιν του τετραγώ

νου χωρις δμως καΙ να προσδίδτι τον επιμήκη χαρακτηρα των έλληνιστικων βασι

λικων. Οί τοίχοι αυτης ·μόλις ύψουνται σήμερον ύπεράνω του εδάφους εκτος έλα

χίστων σημείων δπως κατα τα άκρα της άψίδος, δπου το μεν β. φθάνει 0,90, το

δε ν. τα 0,55 καΙ την ν. πλευραν του βαπτιστηρίου, ητις σώζεται εις ύψος 0,70.

ι 'Ενταϋθα οφείλω με ευγνωμοσύνην να αναφέρω στι μεγάλως εοοήθησεν εις την περάτωσιν της απο

καλύψεως Ο ρέκτης και φιλοπρόοδος Δήμαρχος Μυτιλήνης κ. Ν. Πετρόπουλος δια της πρωτοοουλίας και

φροντίδος τού οποίου εστεγάσθη εν μέρει το αποκαλυφθέν ψηφιδωτον δάπεδον και πρόκειται ν' απαλλο

τριωθ[1 Ο χώρος. 'Ε:τίσης πρέπει να εκφράσω θερμας ευχαριστίας εις τον Σεοασμιώτατον Μητροπολίτη\'

.:ιΙυτιλήνης κ. 'Ιάκωοον, διότι διευκόλυνε την ενέργειαν της ανασκαφης. 'Επίσης εις τους μαθητας τού εν

ΛΙυτιλίl"1Ι Πρακτικοϋ Λυκείου Λιοανίδην, Τρεοέδιον, Καζάζην και Χριστοδούλου τους οποίους εθεσεν εΙς

την διrί.θεσίν μου ο καθηγητης τών τεχνικών μαθημάτων καλλιτέχνης κ. Γαοαλάς και οί οποίοι ύπο τας οδη

γίας μου έξεπόνησαν τα εν τυ παρούσυ μελέτυ δημοσιευόμενα σχέδια.
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6 Δημ. Ευαγγελίδη

Ή εκχλησία εΙναι κτισμένη δια κοινών, αλλα καΙ είργασμένων λίθων, οί όποίο ι .
εχουν ληφθη εκ ρωμα"ίκών κτιρίων, μετ' ασβεστοκονιάματος. Μεταξυ αύτών παρεμ

βάλλονται συχνα καΙ οπταl πλίνθοι είς μικρα καΙ μεγάλα τεμάχια. Ή επιφάνεια

τών τοίχων εφερε καΙ επίχρισμα, είς την εξωτερικην μάλιστα όψιν της άψίδος,

ητις είχε κτισθη χωριστα κυκλικη καΙ επειτα επενδυθη με το ορθογώνιον περιθώ

ριον, διακρίνεται δ' ή δια τού μυστρίου έπιμελης επίστρωσις τού ασβεστοκονιά

ματος καΙ ή χάραξις τών μεταξυ τών λίθων άρμογών Ι, είς την εσωτερικην πάλιν

σώζεται τμημα τού συνεχούς επιχρίσματος, δπερ εκάλυπτε τον τοίχον.

eH άψίς. ΚαΙ άλλο δμως δείγμα άνατολικης επιδράσεως εχομεν εδώ να

παρατηρήσωμεν: την εγγεγραμμένην άψίδα, ώς άνωτέρω περιγράφη, το χαρα

κτηριστικον γνώρισμα τών συριακών εκκλησιών, τού όποίου την παρουσίαν εύρί

σκομεν εν Μ. Άσίιt καΙ εν Λέσβφ καΙ αλλαχού. Κατα την νοτίαν πλευραν της

άψίδος ύπάρχει μικρον επίμηκες δωμάτιον, το όποίον προσεκτίσθη βραδύτερον,

διότι ό ανατολικος αύτού τοίχος δεν εύρίσκεται είς εύθυγραμμίαν προς τον α. τοί

χον της άψίδος, τον όποίον οίονεΙ συνεχίζει καΙ δεν είναι οργανικώς προς αύτον

συνδεδεμένος, άλλ' εντελώς εξωτερικώς προσκεκολλημένος. 'Όμοιον δωμάτιον,

άλλ' είς την β. πλευραν της άψίδος, βλέπει κανεΙς καΙ είς την βασιλικην τού

Ήραίου της Σάμου (Πρβλ. Ath. Mitt. LVI (1929) σελ. 122 είκ. 14). Ή κόγχη

της άψίδος καΙ εν γένει το μέρος τούτο τού Ιερού βήματος φαίνεται δτι ύπέστη

βραδύτερον μεταβολάς, εκ τών όποίων προέρχονταί τινα τών νύν σωζομένων εκεί

ήμικυκλικών κτισμάτων. Έκ τούτων το πρώτον είναι παράλληλος προς την κόγ

χην τοίχος συνενούμενος κατα τα άκρα προς το τέρμα αύτης, δπου σώζεται το επί

χρισμα, επι τού όποίου επακoυμβ~, δθεν γίνεται φανερον δτι το κατασκεύασμα

τούτο είναι μεταγενέστερον της άρχικης άψίδος. Έντος αύτού πάλιν ύπάρχει καΙ

άλλο άρχικώς ύπάρχον ήμικύκλιον κανονικώτερα κατεσκευασμένον, τού όποίου τα

πέρατα δεν σώζονται, εγκάρσιος δμως τοίχος συνδέει ώς χορδη μέρος τού τόξου.

Ό μεταξυ τού ήμικυ~λίoυ τούτου καΙ τού πρόnου στενος (0,20) διάδρομος κοσμεί

ται ύπο μωσα'ίκού, εν Φ ό μεταξυ της άψίδος καΙ τού πρώτου ήμικυκλίου χώρος

{ιτο πιθανώς πλήρης. Άπο τους βραχίονας τού πρώτου ήμικυκλίου τους συνδέον

τας αύτο προς την άψίδα όρμώνται έκατέρωθεν δύο τοίχοι, οί όποίοι βαίνουν

προς το εσωτερικον τού ναού καΙ απετέλουν ίσως την άρχην τών πλευρών τού

:τρεσβυτερίου, ώς κατ' άρχας ύπέθεσα. 'Ένεκα δμως της εντελώς λοξης καΙ ούχΙ

παραλλήλου προς τους έκατέρωθεν στυλοβάτας θέσεώς των οί τοίχοι ουτοι είναι

μεταγενέστεροι καΙ άνήκουν πιθανώτατα είς βραδύτερον κτισθεν εν τφ καταστρα

φέντι ναφ παρεκκλήσιον, το όποίον διεδέχθη το πρό τινων ετών κατασκευασθεν

1 Πρβλ. δμοιον και εΙς βασιλικήν της Κορίνθου Amer. Journ. of Arch. 1929 σελ. 348 (Carpenter).
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Πρωτοουζαντινη βασιλικη Μυτιλήνης 7

καΙ νυν σωζόμενον. Έκ τών κατασκευών τούτων καΙ άλλων (ώς τάφων σκαφέν

των επ' εσχάτων προς ενταφίασιν μικρών παιδίων εξω της άψίδος του νεωτέρου

παρεκκλησίου) ήλλοιώθη βέβαια ή αρχικη κατάστασις τών κτισμάτων εις το

σημείον τουτο της βασιλικης. Πάντως ομως δύναται να θεωρηθη βέβαιον οτι ό

μεταξυ τών ήμικυκλίων με τιΊν ψηφιδωτην γιρλάνδαν στενος διάδρομος εΙναι

αρχαίος, ώς καΙ το παρ' αύτην τμημα τών ήμικυκλίων. Έπίσης ασφαλες εΙναι οτι

απο της άψίδος επροχώρει προς τον ναον το πρεσβυτέριον εις ίκανην απο τών

έκατέρωθεν κιονοστοιχιών απόστασιν, ώς εξάγεται εκ του οτι το ψηφιδωτον δάπε

δον του ναου δεν διακόπτεται ούδαμου εξακολουθουν μέχρι τών ανατολικών τοί

χων, οϋτω δε πρέπει να ύποθέσωμεν, αν καΙ δεν εσώθησαν οί τοίχοι αύτου, οτι το

πρεσβυτέριον εχει την μορφην τών πιιεσβυτερίων του ε' αιώνος, τών όποίων άρι

στον παράδειγμα καΙ καλώς σωζόμενον μας εχάρισεν ή ανασκαφη του καθηγητου

Σωτηρίου εις την Νέαν Άγχίαλον της Θεσσαλίας ('Αρχ. Έφημ. 1929 Πίν. Β βλ.

καΙ ~εΙκ. 155). Φαίνεται οτι καΙ το εσωτερικον δάπεδον του πρεσβυτερίου εΙχε

ψηφιδωτόν, ώς συμπεραίνομεν εξ ελαχίστων σωζομένων λειψάνων.

ΤΟ σχημα ομως, το όποίον ελαβε το ίερον βημα μετα της άψίδος εκ τών κτι

σμάτων τούτων δηλ. τών ήμικυκλίων, τα όποία εχρησίμευον πιθανώς ώς εδραι τών

ίερέων (οίονεΙ σύνθρονον), ενθυμίζει όμοίαν διάταξιν καΙ αλλαχου απαντώσαν, (ος

εις την εν άστει επισκοπικην βασιλικην της πόλεως Salona (Gerber, Forschungen
in Salona Ι εΙκ. 60 καΙ 62), οπου μεταξυ της άψίδος και του ήμικυκλικου βάθρου

εσχηματίσθη διάδρομος στενώτερος κατα τα άκρα καΙ εύρύτερος εις το μέσον. Ό

αύτος εκδότης αναφέρει καΙ άλλα δύο ομοια παραδείγματα, την άψίδα της βασι

λικης του ξενοδοχείου του Παμμαχίου εις το επίνειον της Ρώμης Όστίαν τόυ δ'

αιώνος (Rivoira, Le origini della architettura Lombarda 2 σελ. 21) καΙ της βασι

λικης εν αΕ του ε' αιώνος (Gerber ενθ' αν. σελ. 42, εΙκ. 63 c), οπου μάλιστα το

δάπεδον του διαδρόμου εχει καΙ ψηφιδωτόν, ώς το ήμέτερον. Εις ταυτα δύναταί

τις να προσθέση παραδείγματα εκ Δαλματίας, Ίστρίας και Τύνιδος, οπως την

βασιλικην εν Hoischhίigel του Νωρικου (R. Egger, FrίihchristlicherKirchenbau
im sίidlichen Νoricum σελ. 103 έξ.), την βασιλικην του Parenzo (Gerber, Alt
christliche Kultbauten Istriens und Dalnlatiens σελ. 37), την βασιλικην της

Oum -el- Abouab καΙ της Birj • bon - Rekba της Τύνιδος (Gauckler, Les basiliques
chretiennes de Tunisie Πίν. ΧΙΙ, σελ. 17) καΙ προς τούτοις την άψίδα του Λατε

ρανου. Ό δε διπλους τοίχος της βασιλικης του Grado της Δαλματίας (Swoboda,
Oester. Jahresh. ΙΧ (1906) Beib1. σελ. 7 εΙκ. 8) με το προ αύτου βάθρον εΙναι·

ίσως μία προβαθμΙς του συνθρόνου, ώς εις την βασιλικην της Γλυφάδας Άττικης

(Όρλάνδου, Πρακτικα Άκαδημίας Άθηνών, 1930 σελ. 8 καΙ εΙκ. 4 του ιδιαιτέ

ρου ανατυπώματος). Σαφέστερον μάλιστα εΙναι διαμορφωμένον το σημείον τουτο
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8 Δημ. Εύαγγελίδη

εις την βασιλικην Α τού Δουμετίου της Νικοπόλεως (Άρχαιολ. Έφημ. 1916 σελ.

35 -:15 καΙ Πίν. 3) καΙ εις την εν ΛέσβCΡ βασιλικην τού Άφεντέλλη (Όρλάνδου

Άρχ. Δελτ. 1929 σελ. 56 εΙκ. 61). Το άπλούστερον σχημα εχει πιθανώτατα εκ Μ.

Άσίας την άρχην ώς βλέπομεν εις την βασιλικην τού Άσκληπιείου της Μιλήτου

(Wiegand, Milet Ι, 7 Πίν. XXV) καΙ της Μυτιλήνης εδω, εντεύθεν δε επεξετάθη

εις τας μνημονευθείσας χώρας καΙ άποτελεί βαθμίδα εξελίξεως εις το σύνθρονον

τού ς' αιωνος.

Ό κυρίως ναός. .Αί κιονοστοιχίαι. Εις τους άνατολικους τοίχους έκατέρω

θεν της άψίδος καΙ εις μικραν άπ' αύτης άπόστασιν, ώς συνήθως, ερχονται οί στυ

λοβάται των κιονοστοιχιων, οί όποίο ι χωρίζουν το εσωτερικον τού ναού εις τρία

κλίτη. Οί στυλοβάται οΏτοι δεν σώζονται εις καλην κατάστασιν ούδε εις δλον το

μηκός των, είναι δε κατεσκευασμένοι κατα το πλείστον δια λίθων ειλημμένων εξ

άρχαίων οικοδομημάτων, άλλ' ούδεμία λιθίνη πλίνθος βάσεως εύρέθη εις την

κανονικήν της θέσιν ωστε να συμπεράνωμεν άσφαλως περΙ της θέσεως καΙ τού

άριθμού των κιόνων. Μόνον εκ σωθέντος μεγάλου θωρακίου (βλ. κατωτέρω εΙκ. R)
δυνάμεθα ίσως να ύπολογίσωμεν κατα προσέγγισιν τον άριθμον αύτων. "Αν λάβω

μεν δηλ. ύπ' δψιν δτι το μηκος τού ρηθέντος θωρακίου είναι 2,05 καΙ ή κάτω

διάμετρος των κιόνων 0,375, το δε δλον μηκος των στυλοβατων 16,80, τότε εις

το διάστημα τούτο άναλογούν εξ κίονες (6ΧΟ,375-+-7χ2,05=16,60 μ.), όσοι

ύπάρχουν καΙ εις την βασιλικην τού Ύψηλομετώπου.

ΚαΙ τον μεν στυλοβάτην της β. κιονοστοιχίας δυνάμεθα να παρακολουθήσω

μεν μέχρι τού δ. τοίχου πλην μικρού κενού εν τφ μέσCΡ, άλλα τον της ν. μόνον

μέχρι τινός. Οί στυλοβάται ησαν ίκανως ύψηλότεροι τού δαπέδου' καΙ τού μεν β.

σώζεται τμημα εις ϋψ. 0,25, δπου ώς εκ τού σωζωμένου άμμοκονιάματος θα

ύπηρχον και' άλλοι λίθοι, τού δε ν. τμημα ύψούται μέχρι 0,40. ΟΏτος συνέκειτο εκ

μικροτέρων λίθων, τους όποίους εις το σωζόμενον τούλάχιστον τμη μα επενέδυσαν

βραδύτερον δια πωρίνων πλακων, ύπ' αύτων δε εκαλύφθη καΙ μέρος τού ψηφιδω

τού δαπέδου. ''Αγνωστον δια τίνα λόγον επεχειρήθη ή επισκευη αϋτη. Πάντως ό

στυλοβάτης κατα το σημείον τούτο καΙ προ της επισκευης θα είχεν ϋψος ύπερ τα

0,60, πράγμα δχι άσύνηθες εις πλείστας παλαιοχριστιανικας βασιλικας της Μ.

Άσίας καΙ αύτης της Λέσβου άκόμη, ώς της τού Ύψηλομετώπου. Ύποπτεύω δτι

είς εκ των λόγων, δια τους όποίους κατεσκεύαζον συνήθως ύψηλους τους στυλο

οάτας, ητο καΙ ή δυσκολία της προμηθείας ύψηλων κορμων κιόνων καΙ ή μεγαλυ

τέρα άπαιτουμένη δαπάνη, ενφ ηδύναντο δια της ύψώσεως των στυλοβατων να

θεραπεύσουν την ελλειψιν ταύτην.

ΈπΙ των στυλοβατων τούτων εστηρίζοντο οί κίόνες, των όποίων εύρέθησαν εξ

κορμοι ούχΙ πάντες άκέραιοι. Είναι εξ εγχωρίου ύποκυάνου μαρμάρου άρράβδω-
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Ε/κ. 2. Κ,ο"6κeα"ο,, μετ' έπ,-{}ήματος καί a"άΥλνφα.

τοι καΙ οί άκέραιοι εχουν ϋψος 1,76 καΙ 1,77 με κάτω διάμετρον 0,37 καΙ 0,375
καΙ άνω 0,35 καΙ 0,36. Είς με διάμ. 0,33 ανω καΙ 0,375 κάτω εχει ύψος 1,55, έν

Φ άλλος άποκεκρουμένος με διάμ. περίπου 0,285 σώζει ϋψος 1,07. Ένος σώζεται

ή κεφαλή, δπου εχει έλαφρως έξέχοντα δακτύλιον. Είναι φανερον έκ τού διαφόρου

ϋψους των δτι δλοι οί κίονες ο-δτοι δεν είναι δυνατον να άνήκουν είς τας κάτω

κιονοστοιχίας, άλλα πρέπει ,να ύποθέσωμεν δτι ύπηρχε καΙ δευτέρα 'ύπεράνω της, .

πρώτης, είς την όποίαν θα άνήκουν οί μικρότεροι. Οί πλείστοι των κορμων τού-'

των εχουν δύο τόρμους συν

δέσμων είς ύψος 0,64 τον ένα

και 0,76 τον έτερον άπο της

βάσεως, οϊτινες έχρησίμευον

πιθάνώτατα προς στήριξιν των

μεταξυ αύτων ύπαρχόντων θω

ρακίων. <Ίσταντο δε έπΙ βά

σεων, των όποίων εύρέθησαν

τρείς. 'Εκ τούτων μία είναι

ίωνικη άττικού τύπου έπι πλίν

θου ,με άπεξεσμένον τον ανω

τόρον καΙ εχειόλικονϋψος0,21
και άνω διάμ. 0,39. Ήδευ
τέρα είναι άνεστραμμένον δω

ρικον κιονόκρανον με άπεξε

σμένην ύπο τους ίμάντας την

άρχην των ραβδώσεων, με όλικσν ϋψος 0,19 καΙ άνω διάμ. 0,33. Τέλος ή τρ~τη .
είναι άττικη βάσις έπΙ πλίνθου ϋψος 0,17 καΙ άνω διάμ. 0,33. <Άπασαι αί βάσεις

αύται έξ έγχωρίου ύποκυάνου μαρμάρου είναι είλημμέναι έξ άρχαίων Ρωμα·ϊκων

μνημείων σώζουσαι κατα την άνω έπιφάνειαν καΙ τόρμον συνδέσμου με αύλακα

έγχύσεως τού μολύβδου. Είναι πιθανον δτι μόνον ή πρώτη άνήκει είς κίονας των

κάτω κιονοστοιχιων, αί δε λοιπαΙ είςκίονας των άνω, ώς έκ των άνω διαμέτρων

των συνάγεται.

Κιοκράνων εύρέθησαν δύο είδη, τα μεν άπλά tωνικά, τ~ δε ίωνίζοντα μετ'

έπιθήματος (βλ. είκ. 2 και 3). Των πρώτων εχομεν δύο δμοια ϋψ. 0,11 καΙ πλάτ.

0,36 με άποκεκρουμένας τας έλικας άνήκοντα μάλλον είς τους κίονας της άνω

κιονοστοιχίας. των δευτέρων έσώθησαν τρία ούχι έντελως άκέραια ϋψ. 26 πλάτ.

στενης πλευράς έπιθήματος 0,45, 0,48, 0,52, πλάτ. μακράς πλευράς έπιθήματος

0,78 (τού ένος μόνον έν μέρει σωζομένου). Ή κάτω διάμετρος πεπλατυσμένη είναι

0,30 χ 0,34 καΙ 0,33 χ 0,36 (τού τρίτου όντος άποκεκΡουμένου). Ταύτα θ' άνείχον
APXAIOAorIKON ΔΕΛΤιΟΝ 1930 ·31 2
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ΕΙκ. 3. Κιο'l'όκeα'l'ο'l' μετ' έπι{}ήματος.

ΕΙκ. 4. 'Άμβων.

ύπέράνω αυτων τόξα, τα όποία ύπεδέχοντο τα έπι των κιονοκράνων έπιθ11ματα.

Περι της διακoσ~01σεώςτων βλ. κατωτέρω.

·0 αμβων. Έν τ4) μέσφ καΙ μάλλον κατα το δυτικον τμημα τού ναού εύρέθη

ήμικυκλικον κτίσμα, το όποίον

κατα πάσαν πιθανότητα έχρησί

μευεν ώς αμβων (είκ. 4). Σύγκει

ται έκ δύο όρθογωνίων λίθων, πα

ραλλήλως κειμένων, τους όποίους

κλείει έκ δυσ~HOν ετερος ήμικυ

κλικος συνδεόμενος προς αυτους

έκατέρωθεν δια πειοειδούς συνδέ

σμου. Ό λίθος ο{;τος ειναι είλημ

μένος έξ αρχαίας ήμικυκλικης έξέ

δρας, διότι ή έμπροσθία κοίλη

αυτού πλευρα φέρει είσέχον αίγυ

πτιάζον κυμάτιον και κατα τα

άκρα δύο λεοντόποδας (είκ. 4). ΤΟ
δλον αποτελεί πεταλοειδες σχημα

μήκους 1,20 και πλάτυυς 1,70.
Όπαι κατα τα άκρα των λίθων

έχρησίμευον προς γόμφωσιν των

πλακων, αί όποίαι δρθιαι έσχημάτιζον τας πλευρας αυτού και ανείχον το δάπε

δόν του. Τούτων εύρέθησαν δύο, ών ή μεν έκ τού πρώτου θωρακίου τού προστα

τεύοντος την κλίμακα

της άνόδου, ή δε κυ

κλοτερής, έκ της προ

σόψεως (βλ. κατωτέρω

πλείονα περι τού σχή

ματος και της δ ιακο-

.σμήσεως τού άμβωνος).

Παράi}vρα. Το

έσωτερικον της έκκλη

σίας έφωτίζετο βεβαίως

δια παραθίιρων, το)ν όποίων ουτε τον άριθμον ουτε την Αέσιν είμεθα είς θέσιν

να γνωρίζωμεν. Πάντως είς παράθυρον άνήκει ό μικρος άμφικιονίσκος της είκ. 5

δστις έχώριζεν αυτό, αν ητο μόνος, είς δύο λοβούς. Είναι έκ τού κοινού λεσβίου

τού έν μέρει ύποκυάνου μαρμάρου και εχει ϋψ. 0,875, πλάτ. 0,40 καΙ πάχ. 0,19.
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Πρωτοουζαντινι] βασιλικη Ι1Ιυτιλ1]νης 11

Σύγκειται εκ πλίνθου χαμηλής, άπλης ύπερ αυτην ταινίας, τού κορμού, του κιονο

κράνου και τοϋ επ' αυτού αΟακος. ΤΟ κιονόκρανον κοσμείται υπο τριφύλλου, το

δποίον αρχόμενον απο της βάσεως τού κιονοκράνου ανοίγει τα φύλλα προς τα

ανω. Ή πλαγία πλευρα εχει στενην διαχωριστικην ζώνη ν, εις την όποίαν προσαρ

μόζονται έκατέρωθεν οί δύο ήμικιονίσκοι. Εις το κάτω μέρος τής πλαγίας ταύτης

δψεως μικρα τετράγωνος κοιλότης εχρησίμευεν 'ίσως προς στ11ριξιν υαλοστασίου

εκτος αν υποτεθίΙ στι προέρχεται εκ προγενεστέρας χρήσεως τού λίθου, διότι εις

το ανω μέρος δεν ύπάρχει και αλλη κοιλότης απαραίτη

τος προς ασφαγiΊ ενθεσιν τού υαλοστασίου. Βλέπε Όμοιον

εκ τής βασιλικής Έρεσού Όρλάνδου, ΑΔ. 1929 σελ. 31

εΙκ. 31 με πέντε αντι τριων φύλλων εντφ επικράνφ.

·0 'ΙΙάei}η~, 'Εκ τού κυρίως ναού μετα6αίνει τις εις

τον νάρθηκα δια θύρας, εις την όποίαν ανήρχετό τις διCι

βαθμίδων, των όποίων σώζεται μία χαμηλή, κατεσκευα

σμένη δια μικρων λίθων, πλίνθων και ασβεστοκονιάματο;

και επενδεδυμένη την ανω επιφάνειαν δια λεπτής μαρμα

ρίνης πλακός. Ό νάρθηξ εχει πλάτος 3,35, μηκος 15,60
και λήγει κατα την ν. στενην πλευραν εις ήμικυκλικην

εγγεγραμμένην άψίδα, σχι πολυ συνήθη εις τας παλαιο

χριστιανικας βασιλικάς. Ευρίσκονται δμως παραδείγματα

τοιαύτης διαμορφώσεως τού νάρθηκος, των όποίων κατα

λέγω δσα μου είναι γνωστά. Εις την βασιλικην τού Gίil

baktche των Κλαζομενωνπαρα τα Βουρλα της Σμύρνης
ΕΙκ.5.

ό νάρθηξ είναι και κατα τας δύο στενας πλευρας άψιδω- 'ΑμφΙΚΙΟ1'ίσκος παρα{}ύρου.

τος (Πρ6λ. Strzygo\vSki, Klelnaslen, εΙκ. 35), δπως και

εν Xorykos της Κυλικίας (Herzfeld - Gu:γer: Merlamlik und Korykos 1930 εΙκ.

87 - 89) επίσης και του άγίου Βιταλίου της Ραοέννης (L. νοη Sybel, Chrlstliche
Antike ΙΙ εΙκ. 92). Παραπλήσιος είναι ό τού Βαπτιστηρίου τού Λατερανού (ΠρΌλ.

Holtzlnger, Altchrlstliche nnd byzantlnlsche Bankunst3 εΙκ. 63), της βασιλικης

της Άφροδισιάδος, τού Άφεντέλλη της Έρεσού, ό της εκκλησίας τού Μυρελαίου

Κων/πόλεως και ό της μεσοΌυζαντινης εκκλησίας της Νέας Μονης της Χίου

(Πρβλ. Orlandos, Les monuments byzantlns de Chios, 1930 ΙΙ Πίν. 10). Κατα

πασαν δε πιθανότητα και της βασιλικής της μονης Sohag της Αιγύπτου ό άλλοτε

νάρθηξ εληγεν εις άψίδα κατα την Ο: στενήν του πλευραν (βλ. σχέδιον εν Fresh
field, Cellae trlchorae ΙΙ σελ. 34 Πίν. 7). Και ό νάρθηξ της βασιλικης Α τού

Δουμετίου της Νικοπόλεως προεκτεινόμενος προς ν. λήγει εις ήμικυκλικην άψίδα

(Άρχ. Έφημ. 1917 εΙκ. 1 σελ. 49).
Το δάπεδον τού νάρθηκος δπως και το των πλαγίων κλιτων, ητο δι' όπτίΌν
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12 Δημ, ΕυαγΥελίδη

πλίνθων επεστρωμένον. Πώς εξωθεν εισήρχετό τις εις τον νάρθηκα δεν εΙναι

φανερον εκ τών σωζομένων έρειπίων.

2. Η ΔΙΑΚΟΣΜ ΗΣΙΣ ΤΗΣ 8ΑΣΙΛΙ ΚΗΣ

α'. τα Υλυπτά. Γλυπτονδιάκοσμον έχουν κυρίως τα. κιονόκρανα, τα. θωρά

κια καΙ ό άμβων.

τα κιονόκρανα. Ώς είπομεν άνωτέρω, ταύτα εΙναι άπλα ίωνικα. ,:ιαΙ ιωνί

ζοντα. τα.ίωνικα άνευ άβακος, ειλημμένα έξ άρχαίων οικοδομημάτων, έχουν κατα

τας δύο κυρίας πλευρας μεταξυ τών έλίκων έχίνον με κυμάτιον αυγ<ον, κατα δε.

την ενωσιν προς τας ελικας το γνωστον άνθέμιον. Αί πλάγιαι πλευραΙ είναι λεία ι,

εΙχον όμως εΙς εα άκρα ελικας, αί όποία ι πασαι ώς καΙ τών προσθίων πλευρων

εΙναι άποκεκρουμέΥαι Τι καΙ άπεξεσμέναι. Ό τύπος εΙναι ό τού διαγωνίου ιωνι

κού τού κατα τους έλληνιστικους χρόνους διαμορφωθέντος. Ή εργασία των εΙναι

έπιμελης τών καλών ρωμα'ίκών χρόνων.

Τών ίωνιζόντων κιονοκράνων εύρέθησαν τρία ούχΙ έντελώς άκέραια. Ταύτα

εΙναι πάντα τού αύτού τύπου με έλαφρας παραλλαγάς. Σύγκειvται έκ τού κυρίως

ίωνίζοντος τμήματος καΙ τού τραπεζοειδούς έπιθήματος. Ή προσθία έπιφάνεια

τού κιονοκράνου ή προς το μέσον κλίτος έστραμμένη εχει εΙς τα άκρα τας δύο

ύπο τού έπιθήματος τεμνομένας άνω ελικας, ό μεταξυ των όποίων έχίνος καταστή

σας ήμισφαιρικη προεξοχη κοσμείται ύπο τριφύλλων κατα διάφορον τρόπον εις

εκαστον κιονόκρανον διατεταγμένων: ούτω έπΙ τού ένος δύο τρίφυλλα εΙναι έκά

τέρωθεν μεσαίου τριφύλλου με μακρα. φύλλα (εΙκ. 3), έπΙ τού δευτέρου δύο τρί

φυλλα όρμώμενα εκ των έλίκων συγκλίνουν ώστε να έφάπτωνται τα άκρα τών

δύο φύλλων τωγ, επι δε τού τρίτου άντΙ τριφύλλου ύπάρχει πλαγίως κείμενος

κλάδος με άδρώς μόνον ειργασμένα φύλλα. Ή όπισθία πλευρα τού κιονοκράνου

ή βλέπουσα πgος πλάγιον κλίτος εις όλα τα κιονόκρανα εχει μεταξυ τών έλίκων

άδρώς χαραγμένον αύγον (εΙκ. 2). ΤΟ επίθημα εις την προσθίαν μεν έπιφάνειαν

εχει άνάγλυπτον λατινικον σταυρόν, εΙς δε την όπισθίαν εΙναι άκόσμητον, Τού

κιονοκράνου ή μακρα πλευρα ή προς τους παραπλεύρως κίονας βλέπουσα εχει

προσκεφάλαιον κοσμούμενον ύπο φύλλων ύδροχαρων φυτών εκφυoμένω"~.έκ τού

μέσου, όπου συσφίγγει αύτα άνάγλυπτος ζώνη. '11 άντίστοιχος προς αύτην πλευρα.

τού επιθήματος κάθετος ο-δσα εΙναι άκόσμητος, <~ς συνήθως συμβαίνει εΙς τα.

παλαιότερα όμοια ιωνίζοντα μετ' επιθήματος κιονόκρανα (βλ. παραδείγματα έν

\\Tulff Altchristl. nnd byz,Kunst Ι σελ. 275).Ή γλυπτη διακόσμησις αύτού εΙναι

άδρας εργασίας εντελώς γραμμικού χαρακτηρος. Όμοιότατα κιονόκρανα ύπάρ

χουν εν τη βασιλικη τού Ύψηλομετώπου ώς καΙ όμοιον εις το ΠΡ9πυλον της Α
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Είκ. 7. Θωeάκιο" τώ" κιο"οστοιχιώ".

βασιλικης τών ΧριστιανικώνΘηβών της Θεσσαλίας (Σωτηρίου Άρχ. Έφημ. 1929
σελ. 68 είκ. 75) με άδροτέραν κάπως έπεξεργασίαν.

Άναφέρω ένταύθα καΙ έπίθημα μεταγενεστέρου κιονοκράνου παραθύρου

πιθανώς σχήματος κολούρου πυραμίδος έξ ύποκυάνου μαρμάρου:Ύψος 0,25, πλά
τος ανω 0,31, πλάΤ. βάσεως 0,125. 'Οπίσω αποκεκρουμένον (είκ. 6). Ή προσθία

έπιφάνεια κοσμείται ύπο έπιμήκων φύλλων ριπιδο

ειδώς τεταγμένων περΙ κέντρον τι παρα την βάσιν.

Έργασία έντελώς 'ι'ραμμική, αί δε μορφαΙ μόνον

με βαθέα χαράγματα δηλωμέναι.

Θωράκια. 'Όπως εϊπομεν ανωτέρω, μεταξυ τών

κιόνων θα ύπηρχον θωράκια, τών όποίων εύρέθη

σαν διάφορα τεμάχια, δεν γνωρίζομεν όμως αν

πάντα ταύτα ανηκον πράγματι είς τα μετακιόνια ii
είς την σολέαν.

Πρώτον πρέπει να αναφέρω μεγάλην πλάκα"

έκ τραχύτου λίθου πωρώδους καΙ μαλλον έλαφροϋ Είκ. 6.
Έπ{{J.ημα κιο"οκeά"οll naea{J.veo".

είς πολλα τεμάχια εύρεθείσαν, έκ τών όποίων απε-

τελέσθη το ανω μέρος, ωστε εύκόλως να δύναται να αΠOκατασταθfί όλόκληρος.

Μηκος 2,05, ϋψος 0,80. ΕΙναι διακεκοσμημένη καΙ κατα τας δύο έπιφανείας (είκ.

7). Έμπρος έντος τριφυοϋς πλαισίου περιθέοντος την πλάκα διαγράφεται έν ανα-

γλύφCΡ κύκλος σχηματιζό

"ι μενος ύπο διπλης ταινίας,
Ι"{ . ή όποία συγκρατουμένη

ανω δια δακτυλίου αποτε

λεί κάτω κόμβον. Έκ τού

κόμβου τούτου έξέρχονται

κατ' αντίθετον διεύθυνσιν

δεξια καΙ αριστερα τα

ακρα ταινίας, τα όποία

ανελισσόμενα προς τα πλάγια λήγουν είς φύλλον' έπ' αύτοϋ ύψοϋται λατινικος

σταυρος με εύρυνομένας κατα τα ακρα τας κεραίας. Τον κεντρικον κύκλον 11 στέ

φανον πληροί το μονόγραμμα τοϋ Χριστού, τας δε γωνίας τού πλαισίου τρίφυλλα.

Ή όπισθία έπιφάνεια εχει έπίσης μεγάλους σταυρους έκατέρωθεν κύκλου. Το

θωράκιον τοϋτο έκειτο κατα πασαν πιθανότητα μεταξυ τών κιόνων, ο'ίτινες είς

ϋψος 0,76 έχουν κοιλότητα προς στήριξιν τοιούτων θωρακίων ϋψους O,~O. Ό

τύπος oiίτoς τών θωρακίων εΙναι κοινος κατα τον ε' καΙ ς' αίώνα πολλαχού

απαντών, όμοιότατον δε ύπάρχει είς την βασιλικην τοϋ Άφεντέλλη Λέσβου
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14 Δημ. Εύαγγελίδη

ΕΙκ. 8. Τεμάχιο" {Jωρακείων.

ΕΕκ. 9. θωράκιον αμβακος.

(Όρλάνδου ενθ' α\'ωτ. είκων 48) ανευ τών πληρούντων τας έσωτερικας γωνίας

τριφύλλων.

Διάφορον διακόσμησιν εχει τεμάχιον θωρακίου είκονιζόμενον έν είκ. 8 άνω

την έπιφάνειαν τού

του επλήρουν σειραΙ

χαρακτών τετραγώ

νων έντος πλαισίου,

τα όποία πολλάκις

ήσαν καΙ διάτρητα.

''Ο μο ιον θωράκιον

βλ. έκ της βασιλικης

τών Χριστιανικών

Θηοών της Θεσσα

λίας (Σωτηρίου ενθ'

αν. είκ. 99 (δεξια) καΙ

100 (άνω δεξιά).

Mεταξiι θωρακίων βέοαια έτίθεντο καΙ δύο τεμάχια μαρμαρίνων πεσσίσκων,

τα όποία εύρέθησαν. Τούτων το εν είναι έντειχισμένον είς τον Ο. τοίχον τού νεω

τέρου παρεκκλησίουέξ ύποκυάνου μαρ

μάρου πλάτος 0,23 καΙ εχει διακόσμη

σιν συνισταμένην έκ διπλού λαξευτού

καθέτου πλαισίου, έντος τού όποίου

περικλείεται ταινία με ήμικυκλικην άνω

απόληξιν (είκ. 8 κάτω). Το ετερον έντε

λώς δμοιον εύρέθη κατα την ανασκα-
, ,:ιι :ι , , ~,

φην και εχει εγκοπην μονον εις την

μίαν πλευράν, ώστε θα προέρχεται απο

την αρχην τού φράγματος (ϋψ. 0,20,
πλάτ. 0,225 καΙ πάχ. 0,21). Έντος τών

χωμάτων εύρέθη καΙ σφαιροειδης μαρ

μαρίνη απόφυσις, είς ην κατέληγεν άνω

ό πεσσίσκος. ΠρΟλ. δμοιον πεσσίσκον

,_; έξ άγίου Τίτου της Κρήτης, Όρλάν-

δου, ΈπετηρΙς ·Εταιρείας βυζαντινών

σπουδών Γ' σελ. 310 είκ. 6.

·Άμβων. Έντος τού κυρίως ναού,δπως είδομεν ανωτέρω, ήγείρετο ό άμοων

είς τον όποίον πάντως πρέπει να ανήκουν τα τεμάχια πλακών της είκ. 9 καΙ 11,
βέοαιον δε αυτού μέλος αποτελεί ή πλαξ είκ. 10 αποτελεσθείσα έκ πέντε τεμα

χίων. ·Ελλείπει το περιθώριον της άνω πλευράς καΙ μέρος της άνω αριστεράς
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ΕΙκ. 10. Θωράκιο" αμβω"ος και πεσσίσκοι.

γωνίας.'Έχει πλάτ. 0,93 και ϋψ. 1,05 και προέρχεται εκ των θωρακίων της κλίμα

κο> της άγούσης εις το κέντρον τού αμβωνος. Ή προσθία επιφάνεια κοσμείται

ύ:το άναγλύφων πλαισίων επαλλήλων περικλειόντων λατινικον σταυρον με εύρυ

νόμενα τα ακρα των κεραιων, εις τας γωνίας τα)ν όποίων είναι προσκεκολλημένα

σφαιρίδια (Πρβλ. τοιοϋτον σχημα σταυροϋ, άλλα μετάλλινον εκ Θεσσαλίας, Σωτη_

ρίου ενθ' άν. εΙκ. 144, 6). Εις τ.ην οπισθίαν επιφάνειαν διακρίνονται τα ίχνη τού

άπέργου, επι τού όποίου προσηρμόζοντο οί λίθοι της κλίμακος. Τούτο παρετη

ρήθη και επι θωρακίου της

βασιλικης τού Ήραίου της

Σάμου (Ath. Mitt. LIV(1929)
Beil. XL νπ, 1 καΙ σελ. 124).

Όμοιοτάτην πλάκα θωρα

κίου άμβωνος tx της αύτης

θέσεως βλ. εν τη βασιλικη

τού Νοτίου της Μ. Άσίας

Oest. Jahresh. νπι (1905)

σελ. 156 εΙκ. 37 καΙ καλύ

τερα αύτ: χν (1912) σελ. 37

εΙκ. 12 καΙ 13.

Εις τον άμβωνα άνηκε

καΙ άλλη πλαξ θωρακίου μό-·

νον κατα το άνω τμημα σω

ζομένη (εΙκ. 10). Είναι εξ ύποκυάνου μαρμάρου καΙ σώζει ϋΨος 0,45 καΙ πλά

τος 0,54.Ή προσθία αύτης επιφάνεια είναι καμπύλη, ή δε εσωτερικη άντιστοίχως

κοίλη και αί πλάγιαι κά.θετοι λοξως προς τα εσω επεξειργασμέναι, οπου προσηρ

μόζετο έκατέρωθεν άλλη μαρμαρίνη πλαξ συνδεομένη δια σιδηρων συνδέσμων,

των όποίων οί επιμήκεις τόρμοι σώζονται επι της ανω επιφανείας της πλακός.

ΈπΙ της προσθίας επιφανείας ύπηρχεν άνάγλυπτος σταυρός, τού όποίου σώζεται

ή άνω κεραία, επι δε τού f-ξέχοντος κατα την κορυφην πλαισίου εϊναι χαραγμένη

ή επιγραφή:

.. ΕCΤΑΤ~Π~ΕCΒνΤΕ~~ΚΕΗΓ~ΜΕΝ~
. ευσεβ]εστάτου Πρεσβυτέρου κ(αι) ήγουμένου.

Ή επιγραφη παλαιογραφικως δύναται να άνήκη εις παλαιους χρόνους, το ν,

με την όριζόντιον κεραίαν άπαντ~ ηδη εις την επιγραφην τού 'Αβερκίου (Πρβλ.

Kaufmann Handbuch der altchristlichen Epigraphik σελ. 171), τα δε συμπλέγ

ματα των γραμμάτων ηδη άπο τού γ' αιωνος.
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16 Δημ. Εύαγγελίδη

"Ομοιον τεμάχιον καμπύλον με σταυρον βλ. και εκ του Ήραίου της Σάμου

Ath. Mitt ενθ' αν. σελ. 124. Έκ της κυρτότητος δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ότι

11 πλαξ αϋτη .ανήκει είς το πρόσθιον μέρος του αμΒωνος το κυκλικόν, είς το όποίον

ανήρχετό τις δια βαθμίδων. Δεν γνωρίζομεν όμως το πληρες σχημά του. Πάντως

δεν ήτο οίον παρατηρουμενείς αμΒωνας σειράς βασιλικών δηλ. στρογγύλον σώμα,

είς το όποίον προσηρτώντο δύο όρθογώνιοι προεκτάσεις προς αν. και δ. με βαθμί

δας προς ανοδον, ώς είς την βασιλικην του Νοτίου (Oester. J ahr. ενθ' αν.), του

άγίου Τίτου Γόρτυνος της Κρήτης ('Ορλάνδος, Έπετηρις Βυζαντινών Σπουδών

Γ' σελ 313 είκ. 9) είς την εσχάτως ύπ' εμου ανασκαφείσαν τρίκογχον βασιλικην

της Παραμυθιάς της Ήπείρου, τών Δαφνουσίων της Λοκρίδος (Ορλάνδος, Πρα.

κτικα της Άκαδ.Άθηνών 4 (1929) σελ. 229 είκ.1=ΒΥΖantίοn V (1929/30) σελ.

221 Πίν. 34), είς την βυζαντινην βασιλικην της Καλαμπάκας, δπου το σχημα

τουλάχιστον καΙ μέρος της διακοσμήσεως είναι παλαιοχριστιανικα (Σωτηρίου εν

Έπετηρ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών C:' (1929) σελ 302 είκ. 3 - 4) και είς αλλα παρα

δείγματα καταλεγόμενα ύπο του 'Ορλάνδου εν Έπετηρίδι Βυζ. Σπουδών ενθ' αν.

σελ. 311 ....Ισως δμως ώμοίαζε προς το ήμικυκλικον σχημα του πλουσίου είς διάκό

σμησιν αμΒωνο, τών ΘηΒών Θεσσαλίας (Σωτηρίου, Άρχ. Έφημ. 1929 σελ 88-89
είκ. 107-111) καΙ του άγίου Γεωργίου της Θεσσαλονίκης (Hebrard Bnll. de Cocr.

Hel1eniqne 44 (1920) σελ. 28-30 είκ. 13-14), είς τον όποίον ανήκει ό περίφημος

εν τφ MoυσείCΡ της Κων/πόλεως γλυπτος διάκοσμος. Ή δε θέσις του ενθυμίζει

μεν τον αμσωνα του άγίου Τίτου της Γόρτυνος ('Ορλάνδος,Έπετ. Βυζ. Σπουδών

ενθ' αν. σελ 313 είκ. 9), αλλ' ή είς το δυτικον μέρος τοποθέτησίς του και ουχι εν

τφ μέσCΡ δεν εχει, δσον γνωρίζω, παράλληλα.

"Υπέρ{}υρα η γείσα. Τοιαυτα είναι τέσσαρα τεμάχια εκ μαρμάρου έχοντα

εμπρος ταινίαν, ύπ' αυτην αίγυπτιάζον κυμα καΙ κατωτέρω δύο ταινίας. Πάντα

εχουν το αυτο ϋψος 0,128 και πάχος 0,245, του ένος δε σώζεται καΙ ή γωνία.

'Ένεκα του μεγάλου μήκους, το όποίον αποτελουν δλα όμου, αν και δεν συνανή

κουν, διότι θα απετέλουν ποτε συνέχειαν, ώς φαίνεται εκ της έπ' αυτών επιγρα

φης, δεν είναι δυνατον να είναι ύπέρθυρα, ώς κατ' αρχας ύπέθεσα, αλλα θα εΙναι

μάλλον διακοσμητιΚ'ή τις ταινία επι τών τοίχων, ό λεγόμενος κοσμή.της, όστις

περιέθεε τον τοίχον ύπεράνω τών κιονοστοιχιών, ώς συνήθως, ή δε σωζομένη

γωνία θα προέρχεται εκ τμήματος παραστάδος, της όποίας την ;τροεξοχην παρη

κολούθει. Ταυτα είναι:

αΌ Τεμάχιον μήκους 0,70 επι της ταινίας έπιγραφή:

PMNHMHCK = ύπε]ρ μνήμης κ[αι ....

ΠρΒλ επιγραφην εκ Νοτίου Μ. 'Ασίας: ύπερ μνήμης και αναπαύσεως κτλ. Oester.
Jal1r. 8 (1~)05) σελ. 158.
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17

CΤΟΥΔΟΥI\ΟΥCΟ. = ... ς του δούλου σο[υ ....

. 'Όμοιον μήκους 0,87. Έ:ιτιγραφή:

ΕΛΙCΑΡΙΟΥ +HTHCI . ΑΓΑΘΗCΕΛΠΙΔΟCΙ

Β]ελισαρίου + ή της .. &γαθης ελπίδος ι ...

'Ίσως τα τρία ταύτα τεμάχια χωρίζει μικρον κενόν, όπότε ή EntYQaq:"~ δύνα-

ται συμπληρωθίΊ ώς έξης, εις το δποίον oUΔεν κcόλυμα ύπάρχεί: ύπε]ρ μΥΙ1μης

ευχη]ς του δούλου σ[ου Β]ελισαρίου κτλ

δΌ μοιον μήκους 1,04 σώζον δεξια και την γωνίαν (εΙκ. 11). 'Επιγραφή:

ΕΙκ.Ι1. Τμημα κοσμήτου ενεπίγραφο" .

. ΜΗΤΡΑCΠΑΡΘΕΝΟΥΧΕΔ .... LιIΡC:CΒIΑCΤΗCΘΕΟΤΟ. ,

.. μήτρας Παρθένου Χ(ριστ)ε δ[ια τη]ς πρεσβίας της ΘεΌτό[κου ...

'ΑξιοσημείωτονιοLναι το όμοιότατον εκ Μιλήτου του Μουσείου του Βερολί

νΌυ Altchrist1iche und U1ittelalt. Bild\verke." ίη Berlίn Ι άριθ. 171:').

Τούτο δμως είναι ολίγον ύψηλότερον και φέρει επιγραφην ύπο τιιν ταινίαν, της

τα γράμματα ομοιάζουν κατα τΟ πλείστον προς τα της ήμετέρας, εχουν

άκόμη τον χαρακτήρα άρχα'ίκών γραμμάτων πολυ πλησίον προς τα Ρωμα'ίκά.

Τούτο Όμως δεν δύναται 'ίσως να καταβιβάση τα -υπέρθυρα κάτω τού ς' αιώνος.

Δtάφοeα γλυπτά. 'Εδώ πρέπει να περιγράψω και αλλα τινα ανάγλυφα, τών

όπ,)ί\Ύιν δεν δύναμαι να ορίσω την θέσιν έν τφ ναφ και τα όποία χρονολογικώς

ισως εLναι κάπως μεταγενέστερα.

1, ΠΛαξ εκ πωρώδους λίθου άποκεκρουμένη δεξια καΙ κάτω, 'Ύψ. 0,36 πλάτ.

4. ΕΙκ. 12 εν τφ μέσφ. Ή πλαξ θα ητο τετράγωνος 11 ορθογώνιος διιιρημένη

εις ζcr)νας επαλλήλους, των όποίων ή πρώτη κοσμείται -υπο κυματοειδούς κλάδου,

τού όποίου τους κόλπους καταλαμβάνουν ελιξ άκάνθου, βότρυς καΙ σχη ματοποιη

μένον φύλλον. η1ν γωνίαν πληροί τρίφυλλον εξερχόμενον εκ δύο μεγάλων φύλ

λων. Μετα την ζώνην ταύτην άκολουθεί άστράγαλος και μετ' αυτον ζώνη αυγών.

APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1930 - 31 3
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18 Δημ. Ευαγγελίδη

την διακόσμητον έπιφάνειαν περιθέει λείον πλαίσιον, έπι τού όποίου είναι χαραγ

μένη ή έπιγραφή:

... ΤΟΥΘ4ΨCIΚIΟΥκ41€lw4t\ = ... του Θαρσικίου και Είωάν[νου ....

τα θέματα της διασκοσμήσεως ταύτης εύρίσκομεν έν μέρει και εις συγγενη

μνημεία της Μ. Άσίας ώς είς το τεμάχιον αμβωνος τού Μουσείου τού Βερολίνου

Wulff, Altchristl. und mittelalt Bildwerke ίη Berlin άριθ. 188 το προερχόμενον

έκ της απέναντι της Λέσβου μικροασιατικης ένδοχώρας. Είς τούτο παρατηρούμεν

και την ελικα και το σχηματοποιημένον έπιπεδόγλυφονφύλλον και το συμπλη-

Q

ΕΙκ. 12. Τεμάχια ά"αΥλ1ίφω".

ρούν τον μεταξυ κενον χώρον φυλλάριον και τον αύτον τρόπον της διατάξεως'

αύτών. Ώς νατουραλιστικωτέραν προβαθμίδα μερικών στοιχείων τού θέματος

τούτου δυνάμεθ.α να θεωρήσωμεν την κληματίδα τού έν Βερολίνφ άναγλύφου έκ

Μ. Άσίάς με τον β.ότρυν και το κληματόφυλλον (Wulff ενθ' άν. άριθ. 29), το

όποίον δεν πρέπει να κατέλθη κάτω τού ε' αιώνος. ~Eπειτα την ζώνην τών αύγών

της ήμετέρας πλακος εύρίσκομεν αύτουσίαν είς άλλο ~μάχιoν τού αύτού άμβωνος

τού Μουσείου τού Βερολίνου (Wulff ενθ' αν. άριθ. 189) με τον 'ίδιον τύπον, την

ίδίαν σχηματοποίησιν και την τεχνικήν. Ή τελευταία αϋτη έξεργάζεται τα θ~ματα

με βαθείαν χάραξιν (τριγωνικης τομης) και είς το περίγραμμα και τας έσωτερικας

λεπτομερείας, ώστε να έκφράζεται τραχέως μεν άλλα είς δυνατον ϋφος ή ζωη τών

διακοσμητικών θεμάτων με την ζωηραν αντίθεσιν τού φωτος και της σκιάς χωρίς

βεβαίως να παραβλάπτεται ό γραμμικος χαρακτηρ της άποδόσεως.

Δεν δύναμαι να κλίνω ύπερ της γνώμης, οτι και το τεμάχιόν της πλακος ταύ-
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Πρωtoουζαντινη βασιλικη Μυτιλήνης 19

της προέρχεται εξ αμβωνας, ως το ταυ Βερολίνου, διότι τα αλλα τεμάχια τοϋ

αμ()ωνος της βασιλικης είναι εκ μαρμάρου εν φ τουτο είναι εκ ncOQOU. υμοίαν

διαχόσμησιν δεικνύουν καΙ άλλα μικρότερα τεμάχια πλακων, ως το δεξια τού

προηγουμένου ε,ν εΙκ. 12 εικονιζόμενον, τα εν τΏ εΙκ. 13 ανω άριστερα δύο τεμά

χια και το κάτω δεξιά. Προς ταυτα είναι εντελώς ομοιον το τεμάχιον αριθ. ) 88

(\iVn1ff, Altchrist1. Bildwerke ίη Berlin) το άνωτέρω μνημονευθεν καΙ ως προς

την εργασίαν καΙ ως προς το θέμα. τουτο συνίσταται εκ κλάδου κοσμουμένου

κατ' έναλλαγην ύπο κέρατος Άμαλθείας, εξ 01) εκφύεται άδρον τρίφυλλον, εκ τοϋ

ΕΙκ. 13. Τεμάχια γλυπτών.

σχηματοποιημένουπενταφύλλου καΙ της ελικος. Εις το μικρον τεμάχιον εΙκ. 13

υπάρχει άντι του σχηματοποιημένου φύλλου τρίφυλλον με το εν φύλλον καμ

πτόμενον, οπως άκριοως καΙ επι του εν Βερολίνφ τεμαχίου. Ή όμοιότης μάλι

στα είναι τόση, ώστε να ύποθέσωμεν δτι πρόκειται περι εργων εχόντων κοινήν

την καταγωγή ν, δσον βέοαια ημπορεί να κρίνTl τις εκ τών εικόνων. Ή εργασία

του αναγλύφου τών ήμετέρων τεμαχίων εχει εντελώς επίπεδον χαρακτηρα χωρΙς

τούτο να σημαίνTl πολυ μεταγενεστέρους χρόνους. ΠρΟλ. τον επιπεδόγλυeeον κλά

δον κισσου επι του κιονοκράνου της βασιλικης τών Θηοών της Θεσσαλίας (Σωτη

ρίου, Άρχ. Έφημ. 1929 είκ. 57) του ε' αιώνος. Δια τουτο νομίζω ότι, όπως καΙ το

ανάγλυφον του Βερολίνου, δύναται να τοποθετηθΏ εις τον Go" αίώνα η το πολυ

είς το τέλος αύτου.

2. Διάφορα θέματα παρουσιάζουν δύο αλλα τεμάχια τί"jς είκ. 14 το μεν με

γάλα τετράφυλλα περικλείοντα αναμεταξύ των μικρα τρίφυλλα, το δε κυκλικας

ταινίας συμ~λεκoμένας καΙ περικλειοί!σας ρόδακας. ΤΟ τελευταίον τουτο είναι

πλαξ εκ μαρμάρου.

3. Έντελώς ιδιαίτερον χαρακτηρα εχει το κάτω αριστερα τεμάχιον (εκ δύο
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20 Δημ. Εύαγγελίδη

Είκ. 14. Τεμάχια Υλvπτώ".

συνανηκόντωντμημάτων) της είκ. 14. Είναι έκ πώρου εχει μηκος 0,49 και πλάτος

0,24. Είς τας δύο πλαγίας στενας πλευρας (πάχ. 0,12) φέρει δύο βαθείας έγκοπας

πλάτους 0,06 - 0,07, δπου φαίνεται δτι είσήρχοντο λεπταΙ πλάκες θωρακίων. Είς

την προσθίαν έπιφάνειαν άνω φέρει έπιμήκη τόρμον συνδέσμου προς άλλην πλάκα

(πιθανώς προς την βάσιν, δπου έστηρίζετο). "Ώστε πρόκειται περΙ πεσσίσκου, τού

όποίου σώζεται μόνον το κάτω τμημα (έν τΌ είκόνι είναι άνεστραμμένος). Πού

ητο τοποθετημένος ό πεσσίσκος οΏτος δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν, είς την

σολέαν, είς τας κάτω η άνω·

κιονοστοιχίας, δπως ύποθέ

τει π. χ. ό Όρλάνδος είς

την βασιλικην τού Ύψηλο':

μετώπου Λέσβου. Είς την

προσθίαν έπιφάνειαν εχει

έν τφ μέσφ διακόσμησιν,

ήτις δυστυχώς δεν σώζεται

καλώς, συνισταμένην έκ τε

τραγώνων καΙ έπιμήκων

ρόμβων, . τών όποίων τ~

έσωτερικα κοσμήματα εί

ναι άπεξεσμένα. τας γω

νίας περΙ τον ρόμβον πλη

ρούν τετράφυλλα καταλλήλως ώ; ήμισυ άνθεμίου διατεθειμένα. Παραπλησίαν

διακόσμησιν βλέπε έπΙ θωρακίου τού άμβωνος της βασιλικης τού Νοτίου της Μ.

Άσίας Oester. Jahresh. 8 (1905) σελ 156.
Άπο δμοιον πεσσίσκον προέρχεται καΙ άλλο τεμάχιον έπίσης έκ πώρου καΙ

όμοίων περίπου διαστάσεων (πλάτ. 0,26, πάχ. 0,10) με έγκοπην είς τας δύο στενας

πλευρας πλάτ: 0,06. Ή οπισθία πλευρά του σώζει καΙ μικρον σιδηρούν σύνδε

σμον, τού όποίου τον σκοπον δεν δύναμαι να έξηγήσω. Ή προσθία του έπιφάνεια

εχει άνάγλυφον διακόσμησιν ίκανώς έφθαρμένην, ήτις συνίσταται άπο τρίφυλλα

άνθέμια ένούμενα δια καμπύλων ταινιών έναλλαξ άντιστρόφως διατεθειμένα, τα

μεν προς τα άνω, τα δε προς τα κάτω. ΚαΙ αν δεν δύναμαι να φέρω παράλληλον

διακόσμησιν άλλαχόθεν, οφείλω δμως να παρατηρήσω· δτι καΙ ή τέχνη καΙ ή έργα

σία του δεν διαφέρει της τοϋ προηγουμένου.

4. 'Εδώ πρέπει να άναφέρω καΙ δύο τμήματα πωρ?λίθων έπιμήκη τραπεζοει

δούς τομης με έγκοπην είς την στενωτέραν πλευράν. Τούτων εν με πλάτος της

άνω έπιφανείας 0,21 καΙ 0,135 της κάτω, εχει έπΙ της τελευταίας έγκοπην πλάτ.

0,095, έπΙ δε της άνω έντος τετραγώνου έγχάρακτον σταυρον με εύρυνόμενα τρι-
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Πρωτο6υζαντικη βασιλικη Μυτιλήνης 21

γωνικώς τα άκρα τώ~ βραχιόνων. Το ετερον πλάτ. κάτω 0,23 και 0,095, ανω εχει

εγκοπην πλάτ. 0,06. Και τα δύο εχρησίμευον προς επικάλυψιν η επίστεψιν πλα

κών θωρακίων.

6'. Τά ψηφιδωτά. "Ολόκληρον το δάπεδον του κεντρικου κλίτους του ναου

\,,
Ι

Ι ;,u8,;.
! kvc:ινιιιι\l

3 "ιτρινο"

~
~

Είκ. 15. Τμήμα τής ψηφιδωτής διακοσμήσεως του δαπέδον.

ητο εστρωμένον δια ψηφιδωτης διακοσμήσεως, της όποίας διεσώθησαν πολλα

τμήματα άρκουντα να σχηματίσωμενάκριοη ίδέαν του συνόλου (είκ. 15). 'Εννοεί

ται οτι ούδεν γνωρίζομεν περΙ της διακοσμήσεως του Ιερου βήματος, καθόσον

έπ' αύτου εΙναι κτισμένον, ώς είπομεν, το νεώτερον παρεκκλήσιον. Μόνον μικρα
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22 Δημ. Εύαγγελίδη

λωρΙς μεταξiι τών δύο εντος της άψίδος ήμικυκλίων εχει ψηφιδωτην γιρλάνδαν.

Η διακόσμησις τού ναού ητο άπλουστάτη. ΤΟ σλον περιθέει ταινία πλάτους 1,07

με λευκον βάθος, επι τοϋ όποίου έλίσσεται άπλωτη γιρλάνδα συνισταμένη εκ

κυματοειδούς κλάδου με μεγάλα φύλλα κισσού. Τον κλάδον σχηματίζουν δύο σει

ραι τετραγώνων ψηφίδων ή μεν ερυθρών, ή δε κυανών, τα δε φύλλα τού κισσσύ

εΙναι εναλλαξ ερυθρα και κυανά. ΤΟ περιθώριον τούτο φθάνει μέχρι τών ανατολ.

τοίχων, σπου ή γιρλάνδα περατούται εις τετράγωνον κόσμημα αποτελούμενον

απο σύμπλεγμα ρόμΒων και τριγώνων, τα όποία περικλείουν εν τφ μέσφ Κύκλον.

Εις το σύμπλεγμα τούτο χρησιμοποιούνται ερυθρόν, κυανούν και κίτρινον χρώμα,

εις δε τας διαχωριζούσας γραμμας λευκόν. Εις το κέντρον της εκκλησίας μετα το

περιθώριον της γιρλάνδας ακολουθεί διπλη ευρεία ταινία ερυθρού χρώματος και

μετ' αυτην αρχεται το κύριον κόσμημα, το όποίον καλύπτει όλόκληρον την λοιπην

επιφάνειαν. Τούτο σύγκειται απο τετράφυλλα διαγωνίως διατεθειμένα τα όποία

σχηματίζονται δια της τομης μικρών κύκλων ωστε να αποτελούνται μεταξύ των

καμπυλόγραμμοι ρόμΒοι κιτρίνου και ερυθρού χρώματος.

ΤΟ ψηφιδωτον τούτο εΙναι κατεσκευασμένον δια μεγάλων κυΒικών ψηφίδων

αί όποίαι εΙναι εμπεπηγμέναι επι λεπτού στρώματος ασΒεστοκονιάματος αμέσως

επι τού χώματος επιτεθειμένου. Τούτο δεικνύει πoλiι πρόχειρον εκτέλεσιν εξηγού

σαν και την μεγάλην φθοράν, την όποίαν ύπέστη.

τα θέματα της διακοσμήσεως αυτης ειλημμένα εκ τού φυτικού κόσμου και

τών γεωμετρικών σχημι1.των εΙναι συνήθη εις τα παλαιοχριστιανικα μνημεία απαν

τώντα ήδη και εις ρωμα'ίκα ώς εις λουτρα της 'Ήλιδος (Oester. Jahresh. χιν
(1911) Beib1. σελ. 108 και εΙκ. 58) κτλ. Άναφέρω μόνον όμοίαν γιρλάνδαν περι

Βάλλουσαν επίσης την κεντρικην παράστασιν και την άψίδα εν τη βασιλικΌ τών

Δαφνουσίων της Λοκρίδος (Όρλάνδου Byzantion V (1929/30) σελ. 222 εΙκ. 9
και σελ. 225 εΙκ. 12 και Πίν. 33), σπου βεΒαίως ή γιρλάνδα αϋτη εχει πλουσιω

τέραν μορφήν. Σύστημα δε τετραφύλλων εχομεν καΙ εις την βασιλικην τού άγίου

'Ισιδώρου της Χίου, την νεωστι ανασκαφείσαν (Όρλάνδου, Les monuments by
zantins de Chios ΙΙ Πίν. 5 εις την ανω αριστεραν γωνίαν). Τετράφυλλα όμοια

χρησιμεύουν επίσης ώς περιθώριον τού ψηφιδωτού της βασιλικης της Παναγί

τσας της Σάμου (Schneider, Ath. Mitt. LIV (1929) Bei1. XILV τού Β' ήμίσεος
. .

τού ε' αιώνος), διηνθισμένα δε τετράφυλλα με ρόμΒους μεταξύ των και εις την

βασιλικην Oued Ramel της Τύνιδος (Gaukler, Basiliques chretiennes de Tunisie
Πίν. XVIII) κτλ. Έντελώς δε όμοια προς τα ενταύθα εχομεν εις την βασιλικην

της 'Ερεσού (Όρλάνδου, Άρχ. Δελτ. 1929 Πίν. Π) και τού Άφεντέλλη περιΒάλ

λοντα το ψηφιδωτον τού ίεροϋ (Όρλάνδου ενθ' αν. Πίν. ΠΙ).

Ή χρησις τοιούτων φυτι~ών και γεωμετρικών θεμάτων εΙναι συνήθης εις τα
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χριστιανικα. μωσα·ίκα. καΙ κατα. τον ε' καΙ κατα. τον F' αίωνα, ή δε τεχνοτροπία

αιηων δεν διαφέρει καθόλου είμη μόνον κατα. την σχηματοποίησιν καΙ την μαλ

λον γραμμικην απόδοσίν των κατα. τον F' αίωνα. 'Αλλ' είς τα. ενταϋθα μικρα. καΙ

συνήθη θέματα δεν είναι δυνατον να. παρατηρηθίi τοιαύτη διάκρισις, άλλα δε

στοιχεία δύνανται να. όδηγήσουν είς την ακριβεστέραν χρονολογικην κατ~ταξιν.

Το αυτο δύναται να. λεχθίi καΙ περΙ της γλυπτης διακοσμήσεως. τα. ίωνίζοντα

μετ' επιθήματος κιονόκρανα άπλα καΙ απέριττα τον διάκοσμον, αλλα. με τραχείαν

έκτέλεσιν ήμποροϋν να. ανήκουν δπως καΙ ανήκουν είς τον F' αίωνα, δπως καΙ τα.

θωράκια. Μόνον τα. τελευταία περιγραφέντα μικρα. γλυπτα. (είκ. 13 καΙ 14) ανή

κουν ασφαλως είς τον F' αίωναη το τέλος του.

3. ΤΑ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΑ

α'. Τό βαπτιστήριον(είκ. 16). Προς δ. τοϋ νάρθηκος καΙ προσκεκολλημένον

είς την δ. αυτοϋ πλευρα.ν είναι έκτισμένον ορθογώνιον οίκοδόμημα πλάτους 6,20

ΕΙκ. 16. ΤΟ βαπrισrήeιο'V.

καΙ μήκ. εσωτερικοϋ 7,75 μ. (είκ. 1). ΕΙναι κατα. τον αυτον τρόπον καΙ ή βασιλικη

κατεσκευασμένον δι' αργων λίθων μετ' ασβεστοκονιάματος καΙ οί τοίχοί του εχουν

το αυτο πάχος πλην τοϋ νοτίου (0,93 μ.). Είναι διτιρημένον εσωτερικως δια. δύο

εγκαρσίων τοίχων είς τρία διαμερίσματα, εκ των όποίων το μεσαίον εχει ύπερδι

πλάσιον πλάτος απο τα. έκατέρωθεν αυτοϋ. ΕΙναι πιθανον δτι το κτίριον τοϋτο θα.
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συνεκοινώνει μετα τού νάρθηκος δια θύρας, αν και δεν σώζεται σήμερον ούδεν

ιχνος αίιτης. Το πρωτον παρα τον νάρθηκα διαμέρισμα πλάτ. 1,67 μ. χωρίζεται

άπο τού μεσαίου δια τοίχου πλάτ. 0,37 συνισταμένου εξ άρχαίων δόμων είλημμέ

νων εκ Ρωμα·ίκων κτιρίων. Ό τοίχος ουτος δεν σώζεται όλόκληρος καταλείπων εν

τφ μέσφ κενόν, όπου θα εύρίσκετο θύρα. ΤΟ δάπεδον αύτού ήτο εστρωμένον δια

πλακων, αί όποίαι σώζονται μόνον κατα το ν. τμημα. Μετ' αύτο είσέρχεταί τις είς

το μεσαίον διαμέρισμα, το και μεγαλύτερον, πλάτους 3,85 μ., τού όποίου το πλα

κόστρωτον δάπεδον εΙναι εν μέρει κατεστραμμένον καΙ επεσκευασμένον δια τεμα

χίων πλακων και πλίνθων. Έν αύτφύψούτο κυκλικον κτίσμα κατεσκευα.σμένον ώς

συνήθως και φθάνον είς το ϋψος δύο ορθογωνίων πλακων εμπεπηγμένων είς το

εδαφος (0,60) κατα την ν. πλευράν. Αί πλάκες αυται εμειναν μόναι δρθιαι τού λοι

πού κτίσματος κατεδαφισμένου νύν είς το αύτο επίπεδον με το πλακόστρωτον του

δωματίου. Έν τφ μέσφ τού κυκλικού. τούτου κτίσματος είναι εσκαμμένη κοιλότης

βάθους 0,84 (άπο της κορυφης των ορθίων πλακων) εχουσα σχημα σταυρού, τού

όποίου ή μεν εξ άν. προς δ. κεραία εχει μηκ. 1,55 και πλάτ. 0,53 και λήγει είς

ήμικύκλιον, ή δε εκ ο. προς ν. εχει μηκ. 0,97 και λήγει είς εύθείαν επιφάνειαν, την

όποίαν εκ ν. άποτελεί ή μία των όρθίων πλακων. Είς την κοιλότητα κατέρχεταί τις

άνατολικως μεν δια μιας βαθμίδος, δυτικως δε δια δύο, αί όποία ι εΙναι κτισμέναι

είς τα άντίστοιχα άκρα των κεραιων του σταυρού."Απάσα ή εσωτερική της επιφά

νεια εΙναι έπιχρισμένη δι' άσοεστοκονιάματος, ωστε να μη διαρρέη το εντος ϋδωρ

το όποίον διωχέτευον ύπο το πλακόστρωτον δάπεδον πήλινοι στρογγύλοι σωλη

νες είσέτι σωζόμενοι διαμ. 0,15 και μηκ. 0,42-0,50 ερχόμενοι εκ δυσμων καΙ άπε

κόμιζον πάλιν όμοιοι σωληνες προς τον νάρθηκα της βασιλικης διευθυνόμενοι είς

χωνευτήριόντι πιθανως. ΕΙχε ληφθη φροντίς, ωστε και τα τυχον εξω της κοιλότη

ιος εκφεύγονταϋδατα να μη παραμένουν είς το δάπεδον, άλλ' εκρέουν κανονικως

δι' οπης, την όποίαν ηνοιξαν εις τινα πλάκα παρα την ν. πλευραν τού δωματίου.

Προς δ. ύπάρχει το άλλο στενον διαμέρισμα πλάτ. 1,63 χωριζόμενον δια τοίχου

και άνευ ούδεμιας πλακοστρώσεως.

Είναι φανερον- ότι είς το συγκρότημα τούτο πρέπει να άναγνωρίσωμεν

βαπτιστήριον, σύνηθες εξάρτημα είς τας παλαιοχριστιανικας βασιλικάς. Και το

μεν προς άν. στενον διαμέρισμα θα εχρησίμευεν ώς άποδυτήριον, όπου εγίνετο

και το χρίσμα, το δε μεσαίον ήτο ό κυρίως τόπος, ενθα ετελείτο το βάπτισμα

εντος της κυκλικης εξωτερικως, σταυροειδούς δε εσωτερικως κολυμΟήθρας.

τα βαπτιστήρια, άπαραίτητα είς τους πρώτους χριστιανικους χρόνους, προσηρ

τωντο άλλοτε μεν ε'ίς τινα των μακρων πλευρων της βασιλικης, ώς π. χ. είς την

βασιλικην τού Γκιουλμπαχτσε παρα τα Βουρλά, τας άρχαίας δηλ. Κλαζομενας

(Strzygowski, Kleinasie~ είκ. 35), άλλοτε δε προ τού νάρθηκος ,κατα την δ. πλευ-
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ράν, ώς π. χ. είς την δευτέραν βασιλικην τού άγίου Μηνα της Αίγύπτου (Kauf
11lann, Die Menasstadt, 1910 είκ. 22 - 23), προς δ. δέ, άλλα μετα το αίθριον εν

Parenzo (Holtzinger, Die altchristlicl1e und byzant. Baukunst είκ. 109). 'Έχουν

δε ταύτα συν11θως κυκλικον σχημα, άλλα και όκτάγωνον και τετράγωνον άκρμη,

ώς ενταύθα και άλλαχού (ΠρΒλ. Wulff, Die altchristl. und byzantiniche Kunst Ι

σελ. 249). Ή εν τφ μέσφ δε αύτων κολυμΒήθρα, συνήθως κυκλική, δύναται να

εΙναι και όκτάπλευρος, ώς π. χ. ή της βασιλικης των Χριστιανικων ΘηΒών της

Θεσσαλίας (Σωτηρίου Άρχ. Έφημ. 1929 σελ. 41) με κυκλικην εν τφ μέσφ λεκά

νην. Κυκλικιl δε κολυμΒήθρα με σταυροειδη λεκάνην, ώς ενταύθα ύπάρχει εν τη

βασιλικΌ Salona (Gerber, Forschuugen ίη Salona Ι σελ. 74), εν Έφέσφ κτλ.

Σταυρικον επίσης σχημα με κυκλικην άπόληξιν τ(ί}ν βραχιόνων τού σταυρού καΙ

με τέσσαρας βαθμίδας εχει ή κολυμΒήθρα εν Beit Au\va της Παλαιστίνης (Lecle
rcq - Cabrol, Dictionnaire d'archeologie chrHienne κτλ. ΙΙ σελ. 456 είκ. 1369) καΙ

εν Έμμαους (αύτ. σελ. 457/8 είκ. 1371), τετραγωνικην δε πάλιν με στρογγύλους

βραχίονας είς τας τέσσαρας πλευράς, ώστε να σχηματίζεται σταυρος βλέπε εν

Meninx της Τύνιδος (Gaukler, ενθ' άν. Πίν. ΧΧΧΙΙ). Προς τούτοις σταυρικον

σχημα παρατηροϋμεν και είς το βαπτιστήριον της Μήλου εν Κήπφ, είς το όποίον

οί τρείς βραχίονες τού σταυρού εχουν βαθμίδας, ό δε τέταρτος δύο βαθμίδας

(Annual οί the British School ΙΙ (1895/6 σ. 157) πρΒλ. καΙ BSA ΧΙΧ (1912/3)
σελ. 118 - 120. Έν Μήλφ επίσης καΙ κάτω τού χωρίου της Τρυπητης παρα τΙς

«τρείς έκκλησιες» ύπηρχεν (νύν κατεστραμμένη) όμοία κολυμΒήθρα με κανονικην

διοχέτευσιν ϋδατος, όπου τα έδώλια είναι στρογγύλα κατα τα άκρα (αύτ. σελ. 161),

όπως καΙ είς την Έκατονταπυλιανην της παρου, Λαμπάκη, Δελτ. Χριστιαν. Άρχ.

Έταιρ. Α' σελ. 111 =B.S.A. ΧΙΧ (1912/3) σελ. 123 είκ. 1. Και άλλας σταυροει

δείς και μάλιστα μονολίθους κολυμΒήθρας βλ. αύτόθι συλλεγείσας ύπο R. Μ.

Dawkins. Και είς την εσχάτως εν 'Ελευσίνι ύπο τού Κουρουνιώτη άνασκαφείσαν

βασιλικην εύρίσκομΖν προς Β. τού αίθρίου (;) βαπτιστήριον, εν τφ μέσφ τού

όποίου ή κυκλικη κολυμΒήθρα εχει τέσσαρας βραχίονας σχηματίζοντας σταυρόν.

'Εκ τούτων βλέπομεν ότι δεν ητο καΙ τόσον σπάνιον, ώς ίσχυρίζετο ό Kaufmann,
Handbuch der Chr. Archaeologie 2 σελ. 2251' το σχημα τού σταυρού το κύριον

σύμΒολον της χριστιανικης λατρείας, δια την κολυμΒήθραν, όπου άκριΒώς ετε

λείτο το μυστήριον τού βαπτίσματος.

Β'. Το μαυσσωλείον (είκ. 1 καΙ 17). Παραπλεύρως καΙ προς ν. τού βαπτιστη

ρίου ήγείρετο άλλο κτίριον εντελως άνεξάρτητον της βασιλικης. Τούτο ούδόλως

εφαίνετο προ της άνασκαφης πλην τμήματος της ν. πλευρας διακρινομένουέκ τού

άσβεστοκονιάματος, το όποίον έπεπόλαζεν. Ή άποχωμάτωσις είς το σημείον τούτο

καΙ ή καταστροφη των τοίχων εΙχε προχωρήσει τόσον, ωστε είχε φθάσει είς τινα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔEΛTIO~ 1930·31 4
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σημεία καΙ κάτω του δαπέδου. Το οικοδόμημα εξωτερικως εχει ορθογώνιον σχήμα

με εξέχουσαν ήμικυκλικην άψίδα κατα την άν. πλευραν καΙ άντιθέτως εισέχον ορθο

γώνιον εις την δ., δπου ήτο ή είσοδος. Εις τας τέσσαρας γωνίας τέσσαρες συμπα

γείς πεσσοΙ τετράγωνοι μεν κατα την ά. πλευραν (βα 1,85 χ 1,90-να 1,85 χ 1,85),

ορθογώνιοι δε κατα την δυτικην (βδ 2,20 χ J,90 - νδ 2,1 f) χ 1,85) προβάλλοντες

εις το εσωτερικον τού κτιρίου προσδίδουν εις α'υτο εσωτερικώς το σχήμα σταυ

ρού, τού όποίου οί διασταυρούμενοι βραχίονες σχηματίζουν τετράγωνον πλευράς

3,30. Αί μεγάλαι διαστάσεις των πεσσων ύποδηλ()ύν δτι επ' αυτών εστηρίζετο

Είκ. 17. ΤΟ μaυσσωλεΙον.

τρούλλος, δστις εκάλυπτε το κέντρον τού κτιρίου. Δεν γνωρίζομεν βεβαίως πώς εκ

τού τετραγώνου του μεταξυ των πεσσων εγίνετο ή μετάβασις εις τον τρούλλον, αν

δηλ. μεταξυ των επι των πεσσων τόξωνκαι. τού τρούλλου εμεσολάβουν λοφία

(σφαιρικα τρίγωνα, pendentifs) η ήμιχώνια (trompes d'angle).

Το κτίριον εχρησίμευεν ώς τάφος, μαρτύριον η μαυσσωλείον, τούτο δ' επεοε

6αιώθη και εκ των εντος αυτού εύρεθέντων τάφων, ένος (Α) κατα την ΒΔ γωνίαν

και έτέρου (Β) κατα την άντίστοιχον ΝΔ. Και εκτος αυτού κατα την να. γωνίαν

άπεκαλύφθη άλλος. Τού πρώτου (Α) δστις είχε μήκος 1,95, πλάτος 0,85 και βάθος

0,65 την β. και δ. πλευραν άπετέλουν οί άντίστοιχοι τοίχοι τοΥ μαυσσωλείου, την

ά. εσχημάτιζον δύο μεγάλαι πήλιναι πλίνθοι και την ν. κατα το ημισυ μεν μεγαλη

πωρίνη πλάξ, κατα δε το ετερον ημισυ πήλιναι πλίνθοι πάλιν. Ό δεύτερος τάφος

(8) ήτο όλόκληρος εκ πλίνθων κατεσκευασμένος, αί όποίαι ήσαν τοποθετημέναι
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χαι εχαλcGπτοντο ύπο αι οποΙαι δμως είχαν βυθισθή εντος αυτού.

επίσης κατασκευην είχε καΙ δ εκτος του μαυσσωλείου τάφος. ΚαΙ άνα

της βασιλικης οταρετcι]ρησα τάφον, δστις είχε ανασκαφή καΙ συληθη προ

'''''',,,υυ. σπως καΙ άλλοι εν τοίς πέριξ.

Έντος τού πρώτου εύρέθησαν τα οστα έπτα τΟ'δλάχιστον νεκρων επ' αλλή

κειμένων, των όποίων εσώζοντο οπωσδήποτε καί τινα κρανία σχεδΌν ακέραια.

αυτού περισυνελέγησαν οκτω λύχνοι, περι των όποίων βλ κατωτέρω. Έκ τού

τάφου προέρχεται και είς ακόμη λύχνος, ο δε τρίτος ουδεν περιείχε

c;(I(}εtJlείς κατεστραμμένος και συλημένος, ώς εύρισκόμενος εν τφ χώματι ανευ των

,ιροστατευτικων τοίχων τού μαυσσωλείου.

ΤΟ σχημα τού μαυσσωλείου τούτου είναι λίαν χαρακτηριστικον προερχόμε

βεβαίως εκ των ύπογείων κατακομβων, αί όποίαι συνήθως εντος τού βράχου

λαξευόμεναι εκαλύπτοντο ύπο τρούλλου δια πλίνθων κατασκευαζομένου.

ύπόγειοι ούτοι τάφοι εύρίσκονται είς δλας τας χριστιανικας χώρας, ώς

rι;αρετηΡ11σαμεν και ανωτέρω προκειμένου περΙ τού εν Μυτιλήνη εύρεθέντος

ύπογείου. Έδώ προσθέτω καΙ το είς την 'Έφεσον μαυσσωλείον τού

Λι,ρα,οα (;) τού εκεί κοιμητηρίου τό)ν Έπτα Παίδων (Oesterr. Jahresh χχιν

Beibl. σελ. 10 εΙκ. 30 και σελ 17 εΙκ. 1Ο). Ύπηρχον δμως τοιαύτα κατα

(i;(,::;ucωμιατα ώς μαρτύρια χρησιμεύοντα καΙ ύπεράνω το;) εδάφους ώς αυτοτελη

Τοιούτον άναφέρω το εν Rnveha της κεντρικης Συρίας μαυσσωλείον το

(;',I,r)'),,,>\, εις τον Βίζζον καΙ την οικογένειαν αυτού, το οποίον εχει μεν την αυτην

της άψίδος) κάτοψιν προς το ενταυθα, αλλ' είναι όλόκληρον, ώς συνήθως

τ(~. εν Συρί~ κτίρια, δια τετραγώνων λίθων CΡκoδoμημένoν, εχει πρόστωον κατα

είσοδον και εΙναι κεκαλυμμένον με εντελως διαφορετικον τρούλλον (βλ. κάτο

'ψιν και τομην Holtzinger, Altchrist1. nnd byz. Banknnst 2 είκ. 216 - 217).

Εις τας τετραγώνους ταύτας αιθούσας των ύπογείων 11 επιγείων μαρτυρίων,

εις τι.Χς πλευρας των όποίων ανοίγονται επίπεδοι κόγχαι θολοσκέπαστοι, προσε

τέθη χατα την ανατολικην πλευραν ήμικυκλικη άψις προεξέχουσα και εντεύθεν

προήλθε καθαρον σχημα άπλού σταυρικού ναού επιτυμΟίου. Τούτο τελείως διατυ

"τωμένον εχομεν εν Μ. Άσίζι εις το Ήρφον της Τ. Κλ. Περικλείας της Τερμησ

σού, το οποίον μας παρουσιάζει τον τύπον σταυρικού τρουλλωτού ναού εν μικρο

γραφίι;.ι πολυτελέστερον κάπως διεσκευασμένον με πρόστασιν τεσσάρων κιόνων

εμπρος (StΓΖΥgΟ\\'ski, Kleinasien σελ 135 έξ. εΙκ. 104). Περίφημον δε και δια την

μωσαϊκήν του διακόσμησιν είναι το μαυσσωλείον της Γάλλας Πλακιδίας εν

Ρα6ένη] του εΙ αιωνος ελευθέρου δμως σταυρού.

Ειναι φανερα ή σημασία των κτισμάτων τούτων δια την σταυρικην τρουλ-
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28 Δημ. Ευαγγελίδη

λωτην εκκλησίαν καΙ θα είναι πoλiι δύσκολον να αρνηθΏ κανεΙς τΊιν επίδρασιν

αυτών επι"την διαμόρφωσιν της τρουλλωτης βασιλικης, ή όποία παρεμβάλλεται

τεχνικώς μεταξυ τού σταυρικού τρουλλωτου μαρτυρίου καΙ τΎlς σταυροειδούς

τρουλλωτης εκκλησίας (περΙ της εξελικτικης γενέσεως της τελευταίας βλ. Γ. ΣωτηQ

ρίου. "Ο ναος 'Ιωάννου του Θεολόγου εν Έφέσφ εν Άρχ. Δελτ. 1922 σελ. 219 εξ.

καΙ δσα εν συνάψει λέγει δ Όρλάνδος εν 'Επετηρ. Βυζαντ. Σπουδ. Γ' (1926) σε:Ι

326). Πάντως δύνανται να θεωρηθουν παραλλαγη όμοίων σταυροειδών τρουλλω

των κατασκευασμάτων των όποίων πολλα ύπάρχουν παραδείγματα.

γΌ Τράπεζα η ~ενoδoxεΤoν. ΤΟ τελευταίον προς ν. πρόσκτισμα της βασιλι

κής είναι στενον επίμηκες οικοδόμημα συνεχόμενον καΙ συγκοινωνουν προς aίIti}v

δια θύρας. Κατα την_α. πλευραν λήγει είς ήμιεξάπλευρον εξωτερικώς, ήμικυκλικην

δε εντος άψίδα καΙ δεν εΙναι εσωτερικώς διηρθρωμένον. ΤΟ δάπεδον αυτού ητο

επεστρωμένον δια πλίνθων οπτών, τού όποΙου σώζεται ίκανον τμήμα :ιτλησίον της

προς την βασιλικην θύρας, δπου δεν ύπάρχει κατώφλιον η ανάοασις της θύρας,

αλ~' εξακολουθεί ή αυτη πλινθόστρωσις, θα εκλείετο δε το άνοιγμα δια παραπε

ίάσματος 11 βήλου. Αί πλίνθοι aiitat είναι τετράγωνοι, αλλα διαφόρων μεγεθών

(0,48 Χ 0,80 καΙ 0,28 χ 0,28) ως τούτο συμ6αίνει εις τα πλάγια κλίτη καΙ τον

νάρθηκα.

ΠερΙ τού πρo~ρισμoύ τού προσκτίσματος τούτου δεν δύναμαι να είπω δ~l\'''
, Κ " :Ι:; '\ , ιr: Ρθ ~ι ρ "ζ'λλ' ,

στικον τι. αι κατ αρχας μεν υπε εσα οη προκειται περι τραπε ης, α α 'ι-οορα

κλίνω μάλλον να πιστεύσω ΟΤΙ τούτο είναι ξενοδοχείον ως καΙ το κατα την (),.

πλευραν της βασιλικής του Ήραίου της Σάμου επίμηκες κτίσμα, το επίσης δια

θύρας προς την βασιλικην συγκοινωνούν (Πρβλ v. Schneider, Ath. Μίιι ενθ' αν.

σελ. 122 καΙ 124/5). Ό χρόνος της κατασκευης δεν δύναται να εΙναι πολ" νεώτε

ρος τού της βασιλικής, διότι ή τεχνική του είναι εντελώς ή !.δία με την διαφοραν

ότι είναι πoλiι αμελεστέρα, ό νότιος μάλιστα τοίχος ενεκα τούτου κατήντησε λία:v

ανώμαλος ως εκ της ευτελεστέρας κατασκευης.

Ώς προς το σχήμα της άψίδος, τούτο δεν είναι πρωτοφανες είς παλαιοχρι

στιανικα μνημεία, πρβλ εσω καΙ εξω τριγωνικην άψίδα εν Σαγαλασφ της Πισι

δίας (Lanckoronski) Stiidte Pamphyliens und Pisidiens ΙΙ σελ 151), εξωτερικώς

πάλιν ήμιεξαγωνικην και εσωτερικώς στρογγύλην την εγγεγραμμένην άψίδα της

κάτω εκκλησίας της Πέργης της Παμφυλίας (Rott, Kleinasiatlsche Denkmaler

σελ. 46) την τρίπλευρον της βασιλικης της Κώ (Jahrbuch, 1903 Anzeig. 4) την

τού <Ηραίου της Σάμου και τΥlν βασιλικην τού 'Ιωάννου τού Στουδίτου έν

Κων/πόλει τού 463 (Ebersolt et Thiers, Les eglίses de Constantinople, 1913 Ρ1.

Ι) και την της άγίας Σοφίας ακόμη κτλ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:17 EEST - 52.53.217.230



Πρωτο6υζαντινη βασιλικη Μυτιλήνης

4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

29

Ι. Δί{}ιινa.' Ευθυς εν άΡΧΌ προ της συστηματικης άνασκαφης εύρέθη μεταξυ

των άλλων λίθων και ή κάτω δημοσιευομένη επιτύμβιος πλάξ. Είναι μαρμαρίνη

στήλη λήγουσα άνω εις άέτωμα τού οποίου το τύμπανον καταλαμβάνει άνάγλυ

πτος κυκλικη άσπίς. Το άέτωμα στηρίζεται επι χαμηλού επιστυλίου, το οποίον

βαστάζουν έκατέρωθεν δύο παραστάδες (είκ. Ι8). Ή μεταξυ αυτων επιφάνεια της

στήλης είναι κατα μέσον βαθύτερον εσκαμμένη

με τοξωτην άνω άπόληξιν, όπου πιθανώτατα ήτο

.γραπτη ή είκων τού νεκρού. Κάτωθεν είναι χα-

ραγμένη ή κατωτέρω επιγραφή:

ΣΟΦΕΑΣ ΧΡΕΣΤ Σοφέας Χρεστ[ε

ΧΕΡΕ χ(αί)ρε.

ΠΛΟΚΑΜΕ ΧΡΕ Πλόκαμε χρε

ΧΕΡΕ ΣΤΕ χ(αί)ρε στε

CH στήλη εκ τού συνήθως ύποκυάνου λεσβίου

μαρμάρου εχει ϋψος 0,60, πλάτος 0,37, πάχος

δε άνω μεν 0,Ι3, κάτω δε 0,Ι7 και άνήκει εις

τους μ. Χρ. ρωμα'ϊκους χρόνους.

2. Ώήλιινa. Ένταύθα άνήκουν οί λύχνοι,
οί οποίοι εύρέθησαν έντος των δύο τάφων τού

μαυσσωλείου (βλ. άνωτέρω): Πάντων των λύ-

χνων ,τούτων οί μυκτηρες είναι μέλανες εκ της 'ΕΙκ. 18. "Επιτvμβιοι; στήλη.

καύσεως, Ιόπερ δεικνύει ότι ετίθεντο εντος των

τάφων άνημμένοι. Δύνανται να καταταχθωσιν είς τέσσαρας κατηγορίας κατα το

σχημα καΙ την 'διακόσμησίν των.

ι. "Επιμήκης ωοειδης λύχνος, τού όποίου ο δίσκος και ο μυκτηρ περιλαμβά

νονταιέντος όκτωειδους συνεχούς γραμμης. την περιφέρειανκοσμούν λοξαl εντυ

ποι γραμμαΙκαι τον λαιμον, κύκλος εστιγμένος. Ταύτης της κατηγορίας εχομεν

δύο λύχνους, των οπόίων δ είς έξ ωχρερύθρου πηλού·με έρυθρον επίχρισμα, Μηκ.

Ο,ΙΟ, διάμ. 0,055, ϋψ. 0,035. Ώςλαβη χρησιμεύει άπόφυσις επιστρεφομένη. Μία

όπη επι τού δίσκου. Ό ετερος είναι όμοιος με την διαφοραν ότι ή περιφέρειά του

κοσμείται ύπο τεθλασμένης γραμμης.

2. Κυκλικος λύχνος με προεξέχοντα μυκτηρα. Λαβη κυκλικη συμπαγης με

αυλάκωσιν επι της Ράχεως. Έπι του δίσκου δύο όπαί, των οποίων ή έτέρα χρησι

μεύει προς αερισμον (Πρβλ. Fritz Fremersdorf, Romische Bί1dlampen, Ι922 σελ.

35). Εις την περτφέρειαν γλωσσοειδη [φύλλα 11 ραβδώσεις. Εις την βάσιν εντυπον
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30 Δημ. Εύαγγελίδη

Είκ. 20. Δύο χριστιαvικοi ltJxvot.

Είκ. 19. Δύο χeιστιαvικοi ltJxvot.

πέλμα. Είς την κατηγορίαν ταύτην άνήκουν τρείς λύχνοι. Τούτων ό πρώτος έξ

ύπερύθρου πηλού με έρυθρον έπίχρισμα εχει έπΙ τού δίσκου άνάγλυφον Νίκης

ίπταμένηςπρος άριστερά.Μηκ. 0,09,
διάμ. 0,06, ϋψ. 0,09. Ό δεύτερος

κατα τα άλλα δμοιος εχει έπΙ τού

δίσκου δυσδιάκριτον μορφην και

αύλακα έξ αυΤσ'υ μέχρι τού μυκτη

ρος. Λα6η άποκεκρουμένη (είκ 19).
3. Κυκλικος λύχνος. Λαβη δι

σκοειδης άτρητος. ΈπΙ τού δίσκου

μία όπή, είς την περιφέρειαν άνά

γλυπτοι κοκκίδες. Μεταξυ δίσκου

καΙ μυκτηρος γλωσσοειδη φύλλα.

της κατηγορίας ταύτης εύρέθησαν

δύο λύχνοι. Ό πρώτος εΙναι (είκ.

20) έξ ύπερύθρου πηλού με έπίχρι-

σμα ζωηρον έρυθρόν, κατα την κοιλίαν έν μέρει άποκεκρουμένος. Μηκ. 0,095,

διάμ. 0,07, ϋψ. 0,027. Είς την βάσιν πέλμα. Ό δεύτερος εΙναι έξ έρυθρού πηλού

με δμοιον έπίχρισμα. Ή άτρητος

λαβη λήγει όπίσω ύπο τον λύχνον

είς διχαλωτην ουράν, ώς είς τας

προσθέτους λαβας τών χαλκών

λύχνων.

4. Είς την κατηγορίαν ταύ

την άνήκουν τρείς λύχνοι, εχον

τες το αυτο με την προηγουμένην

κατηγορίαν σχημα, άλλ' άνάγλυ

φον παράστασιν έπΙ τού δίσκου.

Περιγράφομεν αυτους δια τούτο

ίδιαιτέρως ενα εκαστον.

αΌ Πηλος ϋπωχρος (είΚ. 21)

μηκ. 0,095, διάμ. 0,065, ϋψ. 0,027.
ΈπΙ της περιφερείας σειρα άναγλύ;ττων καΙ περιγεγραμμένων σφαιριδίων. ΈπΙ

τού δίσκου, δστις εχει έν τφ μέσφ μίαν ό;την είκονίζεται πτερωτη μορφη παιδός,

ά;το την προτεταμένην χείρα τού ό;τοίου ραμφίζει γρυ;τοειδες ζώον, εχον δηλ.

κεφαλijV καΙ ;ττερα ;ττηνου, ;τ"δας δε καΙ σώμα λέοντος (;). Δια στιγμών δηλούται
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ΕΙκ. 21. Χeιστιανικος λύχνος μετα

παeαστάσεως.

ΕΙκ. 22. Δύο χeιστιανικοι λύχνοι μετα παeαστάσεως·..

ή κόμη τού έρωτιδέως και το τριχωτον δέρμα

τού ζώου. Ή ατρητος με αυλακώσεις έπι της ρά

χεως λαοη λήγει οπίσω εις διχαζομένηνουραν με

αυλακώσεις (εΙκ. 21). Έντος τού διπλού κύκλου

της βάσεως πέλμα ποδος άνθρωπίνου. Έκτος

της βάσεως δεξια έγχάρακτον το γράμμα Κ, άρι

στερα μικρα εντυπος σφραγίς, έκατέρω!:ιεν τού

μυκτηρος δύο γραμμαί.

ο'. Πηλος ύπέρυθρος με έρυθρον έπίχρισμα

έξίτηλον (εΙκ. 22) τού αυτού μεγέθους με τον

προηγούμενον, μόνον ό μυκτηρ προεξέχει και

είναι ογκωδέστερος.Έπι της περιφερείας σειρα

άραιων περιγεγραμμένων σφαιριδίων άναγλύ

Jττων. Έπι τού δίσκου, δπου δύο οπαί, άνάγλυ

πτος παράστασις εικονίζουσα παϊδα με οϋλην

κόμην κύπτοντα προς αλλην μορφην προ αυτού

βαίνουσαν προς άριστερα και στρέφουσαν την

κεφαλην οπίσω προς τα δεξιά. Εις τας χείρας

κρατεί ορθογώνιόν τι σκεύος.: Λαοη ώς και ή τού προηγουμένου.Ύπο την βάσιν

πέλμα έντος διπλού: κύκλου (εΙκ. 23). :Δεξια σφραγίς, έκατέρωθεν τού μυκτηρος

δύο γραμμαί.

γΌ ΠηλΟς ϋπωχρος

(εΙκ. 22) μηκ. 0,09, διάμ

0,062, ϋψ. 0,025. Τον

λύχνον τούτον προσέ

φερεν εις την Συλλο

γην Μυτιλήνης ό Δη

μήτριος Πατσαμάνης,

κουρεύς. Κατα τας πλη

ροφορίας του προέρχε

ται έκ της αυτης άνα

σκαφης, εύρεθείς, φαί

νεται, κατα τας .πρώτας

ήμέρας τηςλήψεως έκ

τού χώρου χωμάτων,

δτε άνεσκάφησαν και

έσυλήθησαν και άλλοι
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πέριξ τάφοι. ΈπΙ της περιφερείας σειρα εντύπων αυγών εχόντων μεταξυ εστιγμέ

νον κύκλον. ΈπΙ τοϋ δίσκου, οπου δύο όπαί, είκονiζεται ερωτιδευς (είκ. 22), τοϋ

όποίου άνεμίζεται επι της ράχεως το ίμάτιον κύπτων προ κανίσtρου με βότρεις

σταφυλών (;). Είς την βάσιν 'πέλμα (είκ. 24).

ΚαΙ το σχημα καΙ ή διακόσμησις τών λύχνων τούτων είναι συνήθη εις τους

λύχνους τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, οί όποίο ι καΙ τα δύο παρελάμσανον

ΕΙκ. 28. ΤΟ κάτω μέf/Ο' τη, βάαεω,

Χf/,σnα",κοv λtίχ"οv.

ΕΙκ. 24. ΤΟ κάτφ μέf/Ο' τή, βάσεω,

Χf/,αnα",κοv λtίχ"οv.

εκ τών όμοίων λύχνων τών έθνικών ρωμαϊκών. Ώς προς την τέχνην όμως αί μορ

.φαΙ έχουν λίαν άπλo~oιηθη είς την άπόδοσιν καΙ σχεδον σχηματοποιηθη.

τα κοσμήματα είναι γεωμετρικα καΙ εντελώς γραμμικά, ώς ή σειρα τών

αυγών η φύλλων. Οί παίδες άποδίδονται δι' ελαχίστων καΙ μόνον είς τας γενικας

γραμμάς, άλλα με άσφαλη χείρα οπως είς το 4α καΙ 4γ. Αί πtέρυγες τοϋ ερωτι

δέως τοϋ πρώτου εΙναι εντελώς σχηματικαί, μόνον είς τον λύχνον γ της 4 κατηγο-

.ρίας ό ερωτιδευς εχει μεγαλυτέραν πλαστικότητα καΙ νατουραλιστικην άπόδοσιν,

ώς φαίνεται τοϋτο καΙ είς το δλον σχέδιον, με την ευκαμψίαν καΙ την στρογγυλό

τητα τών καθ' εκαστα μορφών, και είς την κεφαλην καΙ μάλιστα είς τας πτέρυγας

- πάντα χαρακτηριστικά, τα όποία προσδίδουν τεχνοτροπίαν άπο6λέπουσαν άκόμη

είς τα κλασσικα πρότυπα της έλληνιστικης τέχνης.
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"Ολοι οί λύχνοι ουτοι πλην των της πρώτης κατηγορίας εχουν, ώς είδομεν,

υπο την βάσιν ώς εμ6λημα, τοϋ εργοστασίου πιθανως, πέλμα άνθρώπινον, το

όποίον θα εσήμαινεν δτι προέρχονται εκ τού αύτού εγχωρίου εργαστηρίου. Δεν

είναι όρθον δμως να ύποτεθΏ δτι καΙ οί όπουδήποτε εύρεθέντες λύχνοι οί εχοντες

τα αύτα εμολημα πρέπει να άποδοθούν εις τοπικαν εκαστος εργαστήριον. Διότι

τοιούτοι εύρέθησαν καΙ εν Κορίνθφ π. χ. ΠρΟλ. De Broneer, Corinth, IV, 2, Ter
racotte Lamps άριθ. 1067 εΙκ. 172 καΙ εν Έφέσφ εν τφ κοιμητηρίφ τών Έπτα

Παίδων. ΠρΟλ. Keil, Oesterr. Jahr. ΧΧΙΙΙ (1926) Beib1. σελ. 294 - 295, δθεν ό

J. Keil ενθ. άν. θεωρεί αύτους ώς εγχωρίου κατασκευης. Δια τούτο πρέπει μάλλον

να παραδεχθώμεν δτι οί με το εμολημα τούτο λύχνοι θα προέρχωνται άπο μέγα τι

χριστιανικον κέντρον, δπου ηδύνατο να ύπάΡΧΏ καΙ εργαστήριον τοιούτο προμη

θεύον εις πολλα μέρη τού χριστιανικού κόσμου λύχνους. Καταλληλότατον τοιού

τον κέντρον δύναται βέοαια να θεωρηθΏ ή 'Έφεσος, δπου πλέον τών χιλίων εχουν

άνακαλυφθη άποτελούντες ολόκληρον σειράν.

Δ. ΓΕΝΙ ΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙ ΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κατα την γενικην διαμόρφωσιν αύτης ή βασιλικη της Μυτιλήνης δεικνύει

μεγάλην συγγένειαν προς τας εκκλησίας τών άκτών της Μ. Άσίας, άνηκούσας είς

την περιοχην της έλληνιστικης τέχνης, της oτcoίας το πνεύμα α1'iται γενικώς άκο

λουθούν. Ή εξέχουσα ήμικυκλικη η εγγεγραμμένη άψfς, ή εις τρία κλίτη διαίρε

σις τού κυρίως ναού δια τών κιονοστοιχιών, αί οποία ι προχωρούν μέχρι τών άνα

τολικων τοίχων έκατέρωθεν καΙ προ της άψίδος, ή ελλεΙψις άρχικώς παστοφορίων,

ή ϋπαρξις ύπερώου η γυναικωνίτου είναι κοινα αυτών χαρακτηριστικά. Άλλα το

γενικον σχημα της κατόψεως αυτών εις αλλας μέν, τας πλείστας, είναι όρθογώ

νιον, είς τινα δε πλησιάζει το τετράγωνον. ΤΟ τελευταίον τούτο, το οποίον παρα

τηροϋμεν εις την παρούσαν βασιλικήν, καθιστ~ αύτην συγγενη προς τον άνατολι

καν τύπον, ταν εχοντα εν Συρίg την άρχήν.

Άλλα ή επίδρασις της συριακης τέχνης δεν περιορίζεται μόνον εις το σημείον

τούτο: καΙ αλλη μορφη της συριακης άρχιτεκτονικης (της Άντιοχείας κατα τον

Wnlff), της οποίας άποτελεί σπουδαίον γνώρισμα, ή εγγεγραμμένη. άψίς, συχνα

άπαντ~ εις τα μνημεία ταύτα. Τούτων ιδιαίτερον στενον κύκλον άποτελούν αί

βασιλικαι της Λέσοου (Βλ. τας αλλας βασιλικας της Λέσοου εις την εν άΡΧΏ μνη

μονευθείσαν μελέτην τού Όρλάνδου εν 'Άρχ. Δελτ. 1929 σελ. 1- 82).

Εις δλας κοινον χαρακτηριστικον είναι ή εις τρία κλίτη διαίρεσις, ή εγγε

γραμμένη ύ.ψίς, Ο νάρθηξ καΙ ή παντελης ελλεΙψις τού αιθρίου με διαφορας εις

τας λεπτομερείας. Οϋτω δ κυρίως ναος της Έρεσού (32,20 χ 17,70) καΙ ταϊl
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34 Δημ. Εύαγγελίδη

Άφεντέλλη (30,70 χ 18) των αυτων περίπου διαστάσεων, είναι μάλλον επιμήκης

με πλάτος κατά Τί μεγαλύτερον τού ήμίσεος τού μήκους αυτού, το όποίον προσδί

δει είς τον ναον μέγα βάθος, δπερ σμως δεν άπομένει με την εντύπωσιν της στε

νότητος, άλλα προσλαμβάνει ευρύτητα μεγαλοπρεπη δια τού μεγάλου πλάτους

τού' μεσαίου κλίτους ί:περδιπλασίου τ00'.1 πλαγίων. τουναντίον ή βασιλικη του

<Υψηλομετα/που είναι βραχυτέρα, ωστε ό κυρίως ναος (18,50 χ 14-,50) να εχη άνα

λογίαν περίπου ώς 4 : 5, το δε μεσαίον κλίτος να είναι μόλις διπλάσιον των πλα

γίων. Προς τον τελευταίον τούτον όμοιάζει πως ΚίΧτα τας άναλGγίας καΙ ό της

Μυτιλήνης πλησιάζων σχεδον το τετράγωνον (16,80χ 16).

Άλλ' ή μεγαλυτέρα ΠΟΙΚLλία παρατηρείται είς την διαμόρφωσιν της άψίδος.

Ένφ είς σλας τας βασιλικας αϋτη είναι εγγεγραμμένη, είς την τού Ύψηλομετώ

που :tal τού Άφεντέλλη ό άνατολικος τοίχος περιλαμβάνει όλόκληρον το πλάτος

της εκκλησ~ας καΙ είς μεν την δευτέραν εφάπτεται της άψίδος άπ' ευθείας καΙ δια

δύο έκατέρωθεν λοξων τοίχων, είς δε την πρώτην συνδέεται μόνον δια τριων βρα

χιόνων, οΤτινες κατα τα άκρα σχη ματίζουν τα παστοφόρια, σπως καΙ είς τού

Άφεντέλλη.. Μόνον είς την της 'Ερεσού ή άψΙς εΙναι άπλως εγγεγραμμένη, άλλ'

όχι όλόκληρος, σπως εν Μυτιλήνη, προς την όποίαν παρουσιάζει πάντως μεγαλυ

τέραν συγγένειανκαΙ κατα την ελλειψιν των παστοφορίων. Ή τοιαύτη κατασκευη

της άψίδος εχει βέβαια την προέλευσίν της εκ της Συρίας, όπόθεν μετεδόθη είς

την Μ. Άσίαν, σπου μάλιστα άπαντωμεν χαρακτηριστικην μορφην είς την άψίδα

της εν Πέργη της Παμφυλίας βασιλικης (βλ. σχηματικην κάτοψινεν Beyer, Der

syrische Kirchel1ban σελ. 23 είκ. 10, 2). Άπο την μορφην αυτήν, της όποίας το
!

πρωτότυπον εύρίσκομεν εν Συρί<t, ώς είς την νοτίαν εκκλησίαν άρ. 6 της 11- An-

derel1 (βλ. Butler, Early Clnlrches ίl1 Syria, 1929 σελ. 209 είκ. 209) καΙ είς την

εκκλησίαν Παύλου καΙ Μωϋσέως εν Dar - κωι (Butler ενθ' άν. σελ. 31 είκ. 48)

προηλθον οί παρεμφερείς τού Άφεντέλλη καΙ τού Ύψηλομετώπου με τα έκατέ

ρωθεν παστοφόρια. Ή συριακη αυτη μορφη βλέπομεν δτι εφθασε καΙ μέχρι της

,Αδριατικης, ώς είς την εκκλησίαν της S. Maria delle Grazie τού Grado.

Είς το εσωτερικον ή άψΙς τού "Αφεντέλλη εχει πλήρη την διαμόρφωσιν τού

συνθρόνου, το όποtον δεν άπαντg είς τας άλλας πλην της Μυτιλήνης, σπου παρα

τηρούμεν μίαν μορφην ώσεΙ μεταβατικην προβαθμίδα είς αυτό, σπως δυνάμεθα

να έρμηνεύσωμεν το διπλούν ήμικύκλιον με τον μεταξυ διάδρομον. 'Όσον καΙ αν

είναι περίεργον το σχημα τούτο, φαίνεται δη ή παρουσία του εν Μ. Άσί<t (Μι

λήτφ, Μυτιλήνη) δεικνύει 'ίσως την δευτέραν γένεσίν του.

Προς τούτοις άξιοσημείωτος εΙναι ή όμοιότης τού τέμπλου τού Άφεντέλλη

προς το της Μυτιλήνης, αν καΙ ή ελλιπης διητήρησις αυτης δεν επιτρέπει ευρυτέ

ραν σύγκρισιν καΙ πορίσματα. Παρατηρητέον μόνον στι οί δύο τοίχοιαυτης
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ώρμώντο καΙ ι::ίς τας δύο έκ της κόγχης καΙ κατέλειπον μικρον διάδρομον προς

τας κιονοστοιχίας, έν<'ρ έν Ύψηλομετώπφ το τέμπλον βαίνει έγκαρσίως απο κίο

νος είς κίονα σ.νευ διαδρόμου (βλ. δσα γράφει περΙ τούτου ό 'Ορλάνδος ενθ' άν.

σελ. 53 έξ.).

'Αλλ' δ,τι μάλιστα διακρίνει την βασιλικην της Μυτιλήνης είναι το σύμ

πλεγμα τών διαφόρων κτιρίων, τα όποία είναι προσηρτημένα είς αύτήν: το βαπτι

στήριον, το μαυσσωλείον, ή τράπεζα. 'Οφείλομε'\.' δμως να παρατηρήσωμεν δτι

ούδεν ένιαίον καλώς έσκεμμένον σχέδιον χαρακτηρίζει το σύμπλεγμα τούτο. Έκτος

του βαπτιστηρίου, το όποίον κατέχον την θέσιν τού αίθρίου όργανικώς καΙ άρμο

νικώς συνάπτεται ,,-ρος το κύριον σώμα της βασιλικης, ή τράπεζα καΙ μάλ~στα το

μαυσσωλείον ουτε τεχνικώς ουτε συμμετρικώς προσέρχονται άπο την νοτίαν πλευ

ρυ.ν εις το κτίριον. 'Ίσως δύναται να απoδoθfι τούτο είς την διαδοχικην αύτών

κτίσιν, τού μαυσσωλείου μάλιστα ίδρυθέντος πιθανώς αρχαιότερον. Άλλ' εΙναι γνω

στον δτι τοιαυται καΙ μεγαλύτεραι ανωμαλίαι καΙ ελλειψις άρμονικης συγκροτή

σεως ένος συνόλου παρατηρουνται είς τα πρωτοβυζαντινα μνημεία καΙ φέρω πρό

χειρον παράδειγμα την βασιλικην τών Κλαζομενών καΙ τού Ήραίου της Σάμου,

άλλα γνωστότατα έξ άλλου είναι τα έπιβλητικα τοιαυτα συμπλέγματα της Παλαι

στίνης, της Συρίας, της Αίγύπτου κτλ., έξαιρετικον δε παράδειγμα ένιαίας καΙ

άρμονικης διατάξεως τοιούτου συγκροτήματος αποτελεί ή βασιλικη τών Χριστια

νικών Θηβών της Θεσσαλίας, την όποίαν έσχάτως έδημοσίευσε καΙ δεόντως έξετί

μησεν ό Σωτηρίου Άρχ. Έφημ. 1929.

"Αν θελήσωμεν ν' αποκαταστήσωμεν μίαν χρονολογικην σειραν τών βασιλι

κών τούτων της Λέσβου συμφώνως προς τα έξετασθέντα δεδομένα του σχήματος,

τών μορφών καΙ της έξελίξεως αύτών, πρώτην θα κατατάξωμεν την βασιλικηντης

Έρεσού με το έπίμηκες σχημα, δπου ή άψΙς δεν είναι άκόμη έντελώς έγγεγραμ

μένη, έλλείπουν δε όλοτελώς τα παστοφόρια.<Η βασιλικη αυτη άλλως είναι ασφα

λώς χρονολογημένη έκ της έπιγραφικης μαρτυρίας του έπισκόπου 'Ιωάννου είς το

πρώτον ήμισυ προς τα μέσα του ε' μ. Χρ. αίώνος (βλ. 'Ορλάνδου ενθ' αν. σελ.

38 έξ.). Είς τας αρχας του F' αίώνος ανήκει ή βασιλικη της Μυτιλήνης με το σχε

δον τετράγωνον σχημα, την πλήρως έγγεγραμμένην άψίδα, το προαγγελλόμενον

σύνθρονον και την ελλειψιν είσέτι τών παστοφορίων. Μετ' αύτην είς το πρώτον

Ι1μισυ και δη το δεύτερον τέταρτον του F' αίώνος ανέρχεται ή βασιλικη του

Άφεντέλλη, 5που ή (Lψις περιελήφθη είς τον ανατολικον τοίχον της έκκλησ.ίας

%αι ανεπτύχθησαν έπομένως τα παστοφόρια, το σύνθρονον διεμορφώθη τελείως

και το πρεσβυτέριον εύρίσκεται ακόμη έν τ<'ρ μέσφ τo~ κυρίου κ~ίτoυς μεταξυ

τών κιονοστοιχιών. Τελευταία και δη είς 'co δεύτερo~, ήμισ~ τού F' αίώνος

έρχεται ή βασιλικη του Ύψηλομετώπου με τα τελείως έξελιγ;μένα.παστοφόρια
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και την επέκτασιν της σολέας μέχρι τών έκατέρωθεν κιονοστοιχιών τού μεσαίου

κλίτους.

Ούτω άρχαιότερα παρατηρούμεν επικρατούντα τα έλληνιστικα εγχώρια στοι

χεία με τοπικας παραλλαγάς, συν τφ χρόν<ρ δε επερχόμενα καΙ επιοαλλόμενα τα

ξένα άνατολικα 11 συριακά. Τούτο δεικνύει ότι ή γένεσις και ή διαμόρφωσις της

πρωτοουζαντινης βασιλικης δεν εχει την άρχήν της είς εν μόνον κέντρον όπόθεν

διεδόθη ύστερον, άλλα ριζούται μεν είς την παλαιαν κληρονομίαν τού έλληνιστι

κού σχήματος, επλάσθη δε κατα τας τοπικας έκασταχού επικρατούσας τεχνικας

συνθήκας καΙ εξειλίχθη δια της άλληλεπιδράσεως τών μορφών τούτων σύμφωνα

καΙ προς τας λειτουργικας καΙ θρησκευτικας άνάγκας της νέας λατρείας.

"Αν ρίψωμεν τώρα εν βλέμμα καΙ είς την ψηφιδωτην διακόσμησιν τών βασι

λικών, θα παρατηρήσω μεν το αυτο μεν πνεύμα της διακοσμήσεως, άλλα διάφορον

βαθμίδα εξελίξεως τών παραστατικών μέσων, ητις συμφωνεί καΙ προς την διατυ

πωθείσαν άνωτέρω άρχιτεκτονικην εξέλιξιν. Όποίος πλούτος γεωμετρικών κυρίως

θεμάτων, ποικιλία διαθέσεως καΙ άρμονικος συνδυασμος αυτών είς την βασιλικην

τού. άγίου Άνδρέου της Έρεσού! (βλ. 'Ορλάνδου ενθ' άν. Πίν. Π). Χαρακτηρι

στικη όμως είναι ή άπόδοσις τίον εκ της φύσεως είλημμένων θεμάτων. Οί λυγηροΙ

κλάδοι της γιρλάνδας έλίσσονται με μαλακότητα καΙ συμμετρίαν εν τφ μέσ<ρ περί

που με τους διαοαθμιζομένους τόνους τών χρωμάτων καΙ την καθαρώς έλληνιστι

κην χάριν της παραστάσεώς των. Ίσχυρον νατουραλιστικον αίσθημα διαμορφώνει

καΙ τα λοιπα φυτικα θέματα καΙ μάλιστα τα πτηνά. Με γραμμικον βέοαια χαρα

κτηρα άποδίδεται το γενικον αυτών σχημα είς τα κύρια αυτού γνωρίσματα καΙ

συλλαμοάνεται άκριοώς ή κίνησις καΙ ή ζωή των. ΚαΙ δεν ύπάρχει μεν ή άφθονος

ποικιλία τών θεμάτων καΙ τών χρωμάτων, τα όποία παρατηρούμεν είς τα μωσα'ίκα

π. χ. τών τόξων της Άχειροποιήτου της Θεσσαλονίκης, άλλα τα άπέναντι άλλή

λων ραμφίζοντα τα μεταξύ των άνθη παγώνια, τα οίονεΙ σπεύδοντα να συναντη

θούν με θελκτικην χάριν καΙ καμάρι είναι λαμπρον δείγμα θαυμαστης άποδόσεως,

όπου ό καλλιτέχνης, παρ' όλην την επαναλαμοανομένην όμοίαν σχεδον κίνησιν,

γνωρίζει να είσαγάγη ζηλευτην ποικιλίαν με την ελαφρότάτην παραλλαγην της

στάσεως καΙ κινήσεως τού σώματος, τών ποδών, της κεφαλης καΙ της ουράς των.

Αί καθ' εκαστα μορφαΙ άποδίδονται άπλώς καΙ ευκρινώς με τον τονισμον τών

κυρίων γραμμών, άλλα καΙ με κάποιαν διαοάθμισιν τών χρωμάτων προς ελαφραν

δήλωσιν της πλαστικότητος (βλ. Όρλάνδου ενθ' άν. είκ. 34 καΙ 35). Το αυτο

παρατηρείται καΙ είς τα προφανώς κατωτέρας τέχνης μωσα'ίκά, ώς όρθώς εχει ηδη

παρατηρήσει καΙ ό 'Ορλάνδος, τού άνατολικού τετραγώνου ('Ορλάνδου ενθ' άν.

είκ. 38, 39, 40), όπου παρα την άδεξιότητα τού τεχνίτου τα παραστατικα μέσα

είναι τα αυτα δηλ. γραμμικότης, σαφης δήλωσις τών μερών καΙ όχι σχημαΤΙΚ1}
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απομάκρυνσις απο της φυσικης μορφης με την διαφοραν στι το σχέδιον βαρυ κα

πεπιεσμένον δεν δεικνύει ασφαλη χείρα καΙ ελευθερίαν αποδόσεως.

Οϋτω έδώ εχομεν μίαν βαθμίδα της τέχνης τών μωσα"ίκών, σπου και εις τα

θέματα καΙ εις την τεχνοτροπίαν επικρατεί ακόμη ή έλληνιστικη αντίληψις της

μορφης με την κίνησιν καΙ ζωήν της καΙ την σχεδον πλαστικην απόδοσιν της

πραγματικότητος, σπως είχε διαμορφωθη ό ρυθμος κατα το πρώτον ημισυ τού

πέμπτου αίώνος. Τούτο βλέπομεν είς τα μωσα"ίκα τού Άγίου Γεωργίου καΙ της

Άχειροποιήτου της Θεσσαλονίκης. Έκεί εις τα πτηνα- δια να περιορισθώμεν είς

την σύγκρισιν τών αυτών θεμάτων - το μεν σχημα σπανίως αποδίδεται δι' άπλού

περιγράμματος, συνήθως δε δια της διαβαθμίσεως τού χρώματος απο κυανού

η πρασίνου εις ανοικτότερον τόνον, ώστε να εξαίρεται ή πλαστικότης τού σώμα

τος, αί δε εσωτερικαΙ λεπτομέρειαι ύποδηλούνται σαφώς. τα μωσα'ίκα ταύτα ανή

κουν εις τας αρχας τού πέμπτου αίώνος, αλλα εις τα μωσα"ίκα της Έρεσού, αρχί

ζει πλέον το περίγραμμα, αί μεταΒάσεις απο επίπεδον εις επίπεδον δεν γίνονται

βαθμιαίως, αλλ' αποτόμως, οϋτω δε αί μορφαι ηρχισαν να φαίνωνται μεμονωμέ

ν ι καΙ οχι εν τφ συνόλφ, είναι καθαρώτεραι καΙ οίονεΙ αύτελείς αί εσωτερικαι

λεπτομέρειαι. Έπομένως τα μωσα"ίκα ταύτα δεικνύουν μάλλον προχωρημένον στά-

ιον εξελίξεως καΙ πρέπει δια τούτο να τεθούν εις το δεύτερον τέταρτον τού πέμ

πτου αιώνος, σπως άλλως εχει παρατηρηθη καΙ εις μεγαλυτέρας παραστάσεις

(ΠρΒλ. Komstedt, Vormittelalterlicl1e Malerei, 1929 σελ. 10).
Εις την βασιλικην της Μυτιλήνης τα θέματα είναι γεωμετρικα καΙ ταύτα

άπλά, κοινα καΙ όλίγα πλην της περιθεούσης το σλον γιρλάνδας, ~ις την άπόδοσιν

τών όποίων δεν εχομεν να κάμωμεν παρατηρήσεις τεχνοτροπίας.

Πλούσιον σμως εις διακοσμητικα θέματα εΙναι το ψηφιδωτον δάπεδον της

βασιλικης τού Άφεντέλλη (βλ. Όρλάνδου ενθ' άν. Πίν. ΠΙ). Αί φυσικαΙ μορφαι.

εχουν ύποΒληθη εις κάποιαν σχηματοποίησιν, όπως μάλιστα το βλέπομεν εις την

παράστασιν τού δαπέδου της άψίδος. ~Eκεί ή αυστηρα συμμετρικότης των εκ τού

κρατηρος εκφυομένων βλαστών με τας άντιστοίχως συσπειρουμένας ελικας φθά

νει μέχρι της άντιστοιχίας καΙ των άκραίων καΙ μεσαίων έλίκων που πληρούνται

με τα πτηνά. τα δε εν τφ μέσφ μεγαλοπρεπη παγώνια εχουν λάΒει σχεδον την

κομψην καΙ επιτηδευμένην εκείνην στάσιν της άκινήτου εθιμοτυπίας, ενφ αί πτέ

ρυγές των εχουν ήδη γίνει πεδίον διακοσμητικού παιγνιδίου (Όρλάνδου ενθ' αν.

είκ. 73), σπως καΙ τών μικρων πτηνών (αυτ. εΙκ. 74). Έν τούτοις ή άγάπη της

προς την φύσιν πλησι.αζούσης μορφης καΙ ενιαχού της κινήσεως (αυτ. είκ. 74)

εΙναι άκόμη άπαραγνώριστος.τα χαρακτηριστικα ταύτα φέρουν τα μωσα"ίκα τού

Άφεντέλλη εις τονεκτον αιώνα μάλλον η εις το τέλος τού πέμπτου καΙ μάλιστα

πολυ πλησίον αν μη εντος της 'Ιουστινιανείου περιόδου, όπότε πaρα την προχω-·
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38 Δημ. Ευαγγελίδη

ρημένην ήδη άπο τού 500 μ. Χρ. γραμμικην σχηματοποίησιν παρατηρείται επι

στροφή τις εις νατουραλιστικην κάπως άπόδοσιν ώρισμένων στοιχείων, όπως εν

S. Vitale της Ραβέννας, όπου ή μορφη είναι ζωντανωτέρα και πραγματικωτέρα

ιλ-ε προσοχην εις το σύνολον μάλλον η εις τας λεπτομερείας.

Εις την αυτην βαθμίδα δύνανται μάλλον να άναχθούν τα όλίγα μωσα'ίκα τα

εύρεθέντα εις την βασιλικην Θεοτόκου της Θεσσαλίας και όχι εις τον πέμπτον

αιώνα, όπου τα τοποθετεί ό Hasluck εν Annual οί the British School 1906/7

σελ 320. τα ζώα εχουν σχηματοποιηθη, ή δε εσωτερική των επιφάνεια κατήντησε

πεδίον γεωμετρικης διακοσμήσεως, ήτις ουδόλως συντελεί εις την πλαστικην η

άνατομικην εξαρσιν τών μορφών τού σώματvς, άλλ' άποτελεί πλαίσιον ώραίων

χρωματικών άρμονιών όπως π. χ. εις τα πτηνα Hasluck ενθ' άν. Πίν. Χ, C 10, 15,

13, 19 και μάλιστα εις το ζώον 7, ώς εντελώς σχηματικον γεωμετρικόν. Τινα τών

θεμάτων του εύρίσκομεν εν S. Vitale της Ραβέννας, όπως π. χ. εν τφ προ της άψί

δος θόλφ, όπου εις την βάσιν έκάστης τών τεσσάρων διαγωνίων γιρλανδών 'ίστα

ται εν κατα μέτωπον παγώνι επι σφαίρας (Πρβλ Van Berchem C1ouzot, Les

Mosaiques chretiennes σελ. 147 εΙκ. 186). τα δε μεταξυ τών γιρλανδών τούτων

τρίγωνα είναι πλήρη έλίκων περικλειουσών πτηνά, θέμα όμοιότατον και κατα 1>'rν

εκτέλεσ~ν προς το τού δαπέδου της άψίδος τού Άφεντέλλη.

Άλλ' εντελώς ιδιαιτέρας προσοχης άξια είναι τα ψηφl,δωτα τού Ύψηλομε

τώπου ('Ορλάνδου ενθ' άν. Πίν. Ι).

ΤΟ σύνολον εν γένει εΙναι κανονικώς διατεταγμένον εκτος έλαχίστων άνωμα

λιών, ώς τού όρθογωνίου της άνω άριστεράς γωνίας, όπερ άνευ περιθωρίου δεν

προσαρμόζετω καλώς εις τα όμόρρυθμα άντίστοιχα τμήματα (βλ. λεπτομερη περι

γραφην Όρλάνδου ενθ' άν. σελ 25 έξ.). Και τα μεν γεωμετριχα κοσμήματα άπο

δίδονται καλώς συμφώνως προς την φύσιν και τον χαρακτηρά των, άλλα τα εκ

τού φυτικού η ζω'ίκού κόσμου ειλημμένα θέματα (ουχι βέβαια άμέσως εκ της

φύσεως, άλλα κατσ πρότυπα δημιουργημένα ήδη και άποκρυσταλλωθέντα εις ώρι

σμένους διακοσμητικους τύπους) όχι μόνον με άδεξιότητα και άκαμΨίαν, ώς όρθώς

παρατηρεί ό 'Ορλάνδος, άλλα και χονδροκομμένα με κάποιαν παιδικην άφέλειαν

ύμοιάζοντα προς δημιουργήματα της λα'ίκης τέχνης, παρα τΌ όποίg θέματα προ

ερχόμενα συνήθως εκ της επισήμου τέχνης μετασχηματίζονται εις μορφας πολλά

κις χονδροειδείς καΙ άκάμπτου; χωρις να λαμβάνεται ύπ' όψιν ή όργανική των

χατασκευή. Έντεύθεν βλέπομεν εις τα μωσα'ίκα ταύτα να κυριαΡΧΌ τόσον πολυ ό

llorror vacui, ενεκα τού όποίου παραγεμίζετα~ όπωσδήποτε όλόκληρος ή επιφά

νεια με διαφόρους κλάδους η δένδρα, τα όποία δεν άποτελοϋν πάντοτε πραγματι

κον μέρος της παραστάσεως. Προς τούτοι; ή σχηματοποίησις είναι μεν το χαρα

κτηριστικον γνώρισμα, άλλα δέν εχει την αυστηραν και ώρισμένην κανονικότητα
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ΙΙρωτο6υζαντινι] βασιλική Μυτιλήνης

τοϋ καθαροϋ {ιυθμοϋ, αλλ' εφαρμόζεται με κάποιαν χαλαρότητα και ταλάντευσιν

Ή εσωτεΡΙΚΙ1 t~πιφάνεια τών μορφο)ν γίνεται πεδίον διακοσμητικών γραμμών

παιγνίων, δπως τών κισσοφύλλων και τών κεντρικών παγωνιών, δπου ηιν μεν

ούραν αρκοϋν να δηλώσουν σχηματικώς τρία μόνον πολύχρωμα πτερά, τας δε

πτέρυγας σύμπλεγμα τεθλασμένων διασταυρουμένων γραμμών. ΤΟ αύτο παρατη

ρούμε\' και εις τας κάτω δεξια μελεαγρίδας κτλ. Έπ~σης την αύτΎ]ν λrι"ίΚ11'ν αφέ

λειαν δεικνύουν και ή αδιαφόρως προς τον θεατην τοποθέτησις τών νησσο)ν που

κολυμ()οϋν και 1<] ελλειψις ένιαίου μέτρου εις τας αναλογίας τών παρ ιστανο μένων.

ΠτωΖη και περιωρισμένη εΙναι και ή κλίμαξ τών χρησιμοποιουμένων χρω

μάτων. Έκτος τού λευκού και τού μέλανος, το όποϊον σχηματίζει τα περιγράμ

ματα, μόνον το ):ίτρινον και το έ.ρυθρΟν φαιδρύνουν κάπως δια της άρμονικης

των Π:J.ραθέσεως την μικραν ζωην τών επιφανειών. Σπανίως ακούεται και το

χρώμα τού βυσσίνου, δπως εις το βράγχιον τού μεγάλου δεξιαίχθύος, εις τας

κάτωθι τών κεντρικών παγωνιών κολυμβώσας νήσσας και εις τον κορμον τοϋ δέν

δρου τού δεξια αμνού, δπου προσθέτουν ενα νέον τόνον εις την λιτην αύτην χρω

ματικην συμφωνίαν.

<Ως προς την τεχνοτροπίαν λοιπον τα μωσα'ίκα τού Ύψηλομετώπου παρου

σιάζουν ενα προχωρημένον στάδιον σχημαΤΟΠΟΙ11σεως, ποιοτικώς δε δεικνύουν

αμέλειαν και κατώτερον καλλιτέχνην, δστις δεν ητο κύριος και δεξιος χειριστης

τών παραστατικών μέσων. Τών τελευταίων τούτων εχομεν εδώ ωρισμένον σύστημα,

ωρισμένον ρυθμον 11 τεχνοτροπίαν, την όποίαν παρατηρούμεν πράγματι εις το

δεύτερον ημισυ τού εκτου αιώνος και εις τον εβδομον. Αυτη ούδεμίαν εχει σχέσιν

με την παρακμην της τέχνης, αλλ' αντιπροσωπεύει διάφορον τρόπον παραστάσεως

της πραγματικότητος, ή όποία δεν είναι ό σκοπος πλέον της εικόνος, αλλα χρησι

μεύει ως μέσον βαθυτέρας ψυχικης εκφράσεως. Τότε ή σχηματοποίησις, ή γραμ

μικότης καΙ ή διαχοσμητικότης εχορυφώθησαν εις κύρια παραστατικα και εκφρα

στικα μέσα της τέχνης.

'Απέναντι τών μωσα'ίκών πενιχρα είναι ή γλυπτη διακόσμησις των βασιλι

κών της Λέσβου. Και αυτη δμως παρουσιάζει κοινα στοιχεία με ΤJν αύτον τύπον

θωρακίων και κιονοκράνων. Μόνον εις την της Μυτιλήνης παρατηρούμεν ποι

κιλίαν τινCι. αναγλύφων. 'Αλλ' αισθητη είναι ή απουσία της ακανθωτης εν γένει

διακοσμήσεως εκ τών πρωτοβυζαντινών τούτων μνημείων της Λέσβου: τα κιονό

κρανα τoύλάχ~στoν είναι πάντα σχεδον τοϋ ιωνίζοντος τύπου μετα η &νευ επιθή

ματος, μόνον δε εν εκ κιονίσκου παραθύρου τού Ύψηλομετώπου κοσμείται με

τρίφυλλα, αύγα καΙ αστράγαλον (Όρλάνδου ενθ' αν. σελ. 8 εΙκ. 45), άλλο εκ τού

τέμπλου της βασιλικης τοϋ Άφεντέλλη ανήκει εις τον γνωστον ενδιαφέροντα

τύπον τών με τέσσαρα φύλλα κιονοκράνων (Όρλάνδου ενθ' άν. είκ. 53 και 54)
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40 Δημ. Ευαγγελίδη

περΙ του όποίου βλ. τινα εν Σωτηρίου ΧριστιανικαΙ Θηοαι της Θεσσαλίας, Άρχ.

Έφημ. 1929 σελ. 53 έξ., καΙ μιγ,ρον τεμάχιον ελικος με μέρος τού άβακος εκ

γωνίας κορινθιάζοντοςκιονοκράνου με οδοντωτην θεοδοσιάνειον άκανθον προέρ

χεται εκ της βασιλικης της Μυτιλήνης. Ταύτα όμως δεν είναι βέΌαια επαρκεί να

πληρώσουν το κενόν. 'Όσον καΙ αν αποδώσωμεν τουτο εις την πενιχρότητα εν

γένει τών μορφών καΙ τού ύλικού, το άποΤον συνήθως είναι εγχώριος τραχίτης

λίθος καΙ Ο'υχι πάντοτε μάρμαρον, παραμένει πάντως δυσεξήγητον το γεγονος εις

νησον τόσον πλησίον τούλάχιστοντης Προκοννήσου του κέντρου τούτου των θεο

δοσιανών "ιιονοκράνων.

Έν συνόψει φανερα είναι ή συγγένεια των βασιλικών τούτων της Λέσβου,

αί δποΤαι απο ενα κοινον κορμον ορμ(bμεναι παΡCΥuσιάζουντο αυτο μεν πνευμα,

διάφορον Όμως βαθμον εξελtξεως, τον οποιαν Υι συγ}tριηi~η μελέτη των μορφών
;t ..... _31 Ψ '\ Ο' '\.') '),. ~ 'Ι. \~ '\.i!:C'

αυΤΙΟΎ μας εJtετρε ε να }ωωορισωμεν itat εις την αρχΙΤ8",τονικηνκαι εις την Οια-

κοσμητικήν των τεχνοτροπίαν.

Γ
, ":! Ω~ ι:: '\ 9~ . t ιr ,17' /'

ενntωτερον ομως κασ εαυτας ει;ετα~oμεναι πρεπει -να παρατηρησωμεν

δη δεν εξέρχονται της κοινης καΙ συνήθους σκοπιμότητος τών θρησκευτικών κτι-
, " ,,'\ ιt: ,,, '\ =' f - ..... Ι

σματων με την πτωχηΎ και οιονει επαρχιωι,ην εντυπωσιν των μορφων των, μονον

δε αί ηρεμοι αποχρώσεις των ψηφιδωτών δαπέδων με δλην την άπλότητά των

προσδίδουν εις αυτας αϊγλην τινά,

θεσσαλονίκη ΔΗΜ. εΥΑΓΓΕΛIΔΗΣ
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Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Κάποια εξαιρετικώς εύτυχης συγκυρία εφερεν τον Άπρίλιον τού 1926 τα

δίκτυα Σκιαθιτών άλιέων, ενφ εσάρωναν τον βυθον της παρα το Άρτεμίσιοντης

Εύβοίας θαλάσσης, να εμπλακούν εις ενα -χάλκινον αγαλμα, άπο αιώνων κατακρη

μνισθεν εκεί, τόσον στερεα ωστε δεν ημπόρεσαννα επανέλθουν εις την επιφάνειαν

παρα συναποφέροντα εν τουλάχιστον τεκμήριον τού θησαυρού που εύρίσκετο εκεί

κάτω: άπέσπασαν βιαίως τον άριστερον βραχίονα τού άγάλματος- αύτού άκρι

βώς που άποτελεί το άντικείμενον της παρούσης μελέτης - δ δποίος μετεφέρθη

άπο τους άνθρώπους εις την Σκίαθον. Ή άρχαιολογικη ύπηρεσία επενέβη δια να

σώστι το εύρεθεν Λαι να ερευνήστι προς άνεύρεσιν και τού ύπολοίπου άγάλμα

τος, ύπεχώρησεν δμως προ της πληροφορίας τών άρμοδίων ναυτικών άρχών δτι

ερευνα μακρα εις τόσον μέγα βάθος (πλέον των 25 όργυιών) άπεκλείετο άπολύ

τως. τους ιδιώτας εν τούτοις εθέρμανεν ή ελπις τού κέρδους περισσότερονπαρα

τας ύπερβολικα νηφαλίους δημοσίας άρχας και τους εκαμε περισσότερον άποφα

σιστικούς: εσχημάτισαν επιχειρηματικην έταιρείαν, εξηρεύνησαν αύτοι τον βυθον

με δύτας ριψοκινδύνους,άπο εκείνους οί όποίοι και δια σφουγγάρια άκόμη βου

τούν εις βάθη μεγάλα με μόνην μίαν πέτραν ώς βάρος και χωρις καταδυτικην

μηχανήν, και δεν έβράδυναν να επιτύχουν κατα τα τέλη τού Σεπτεμορίου τού

1928 την άνακάλύψιν και τού ύπολοίπου άγάλματος. Ή εξαιρετικη δμως εκείνη

τύχη εοοήθησε και περαιτέρω ωστε το πραγμα να περιέλθτι πάλιν εγκαίρως εις

την γνώσιν τών :άρχών :και να μείντι ετσι το καλλιτέχνημα εις την πατρίδα του

δπου πριν άπο πολλους αιώνας είχεν 'ίδει δια πρώτην φοραν την ζωήν. Και όχι

μόνον τούτο, :άλλ' ύπηρξεν άκόμη άφορμη να εξέλθουν όλίγον άργότερον εις το

φώς και αλλα εργα τέχνης, κοντινοι 11 μακρυνοι συγγενείς τού πρώτου, κατακρη

μνισθέντα μαζί του εκεί κάτω: ενας νέος και ενας 'ίππος, χάλκινοι και αύτοΙ

Είναι εύνόητον δτι ή χαρά μας δια το γεγονος δεν εχει δρια, άκόμη και

ασχετα με την άτομικην άξίαν τών καλλιτεχνημάτων: άφού αισθανόμεθα και

άναγνωρίζομεν δτι μέσα εις τα διάφορα φανερώματα της ζωης ή τέχνη είναι άπο

τα πλέον πρωθόρμητα και πηγαία και έπομένως εύρίσκεται (δταν είναι πράγματι

τέχνη) δσον είναι δυνατον να φαντασθΏ κανεις μακραν άπο την μηχανην και την

δμοιόμορq:ον παραγωγή ν της, φυσιχον είναι δτι κανεν δημιούργημα εις την

τέχνην δεν 1ιμ:τορεί να μας είναι άπολίnως άδιάφορον, επειδ11 κάθε καλλιτεχνικον

δημιούργημα εχει %ά:τοιο άτομιχον ε\ιδιαφέρον και κάποιαν ιδικήν του άξίαν.

ΑΡΧΑΙΟ.\ΟΓΙΚΟ:\ .lEATlO:\ 1930 - 31 6
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42 Χ. Ι. Καρούζου

Άλλ' έδώ πρόκειται έπι πλέον δια μίαν τέχνην ή όποία μας έχει παραδοθη είς

άκρως έρειπωμένην κατά(Ηασιν και μάλιστα - είς την περίπτωσιν τού Ποσειδώ

νος και (καθως και έγω πιστεύω) τού ϊππου - δια μίαν έποχην της τέχνης αύτης

έκ τών κοσμο'ίστορικωτέρων, της όποίας ή άγνοιά μας εΙναι άπελπιστική. ΚαΙ

άκόμη !πρόκεΙΤαL δια κάτι σπουδQ.ιότερον: έχομεν εν έργον τέχνης μεγάλο αύτο

καθ' έαυτό. Πώς εΙναι δυνατον να μην είναι άμετρος ή χαρά μαζ;

τα άληθινα έργα όμιλούν μόνα των. Είς την παρούσαν μελέτην, ή όποία

σκοπον εχει να κάμιι πλατύτερον γνωστον το εϋρημα τού Άρτεμισίου, ό κύριοι;

τόνος πίπτει άναμφιοόλως είς τα άπεικονιζόμενα έργα καΙ οχι είς τα λόγια που

τα πλαισιώνουν. Τουλάχιστον με τοιαύτην έννοιαν έγράφη καΙ με τον σκοπον να

δώσιι προπάντων μερικας άναγκαίας πραγματικας πληροφορίας που οα εύκολύ

νουν ίσως την κατανόησιν 1.

Προκειμένου να έπιχειρήσωμεν την μορφολογικην κατανόησιν τού άγάλμα

τος πρέπει να έξηγήσωμεν ποία οψις αύτού ύπόκειται ώς βάσις είς την άκολουθιιύ

σαν άνάλυσιν, άφού δεν έσώθη ή άρχαία βάσις τού άγάλματος που θα έλυε άσυ

ζήτητα το πραγμα 2. 'Όχι διότι ό καλλιτέχνης εΙχε την αύτην σχέσιν με το άγαλμά

του και με τας διαφόρους οψεις του που θα είχεν ενας νεώτερος τεχνίτης, ό·

όποίο ς εχει συνηθCσει να άνάγιι τα πάντα είς το ύποκείμενόν του καΙ είς την δρα~

σίν του' γνωρίζει καΙ ή άρχαιότης τον δεύτερον τούτον τύπον, άλλα πoλiι άργό

τερα, οταν πλησιάζει να τελειώσιι ό 40ς αίων π. Χ. 'Αλλ' ό τεχνίτης της έπο

χης οπου άνήκει το άγαλμά μας, της δεκαετηρίδος 460 - 50, εχει τόσον δυνατην

άκόμη την πλαστικην και αύτόχρημα «σωματικην» θεώρησιν τών πραγμάτων τού

κόσμου, δηλ. το έργον της τέχνης του εΙναι καΙ αύτο τόσον πoλiι ζωντανον σώμα

1 Τ« κατωτέρω έκτιθέμενα περιέχονται έν σπέρματι είς έπιστολην δημοσιευθείσαν είς το «'Ελεύθερον

Βημα» την 31. 1. 29 σελ. 3 και είς πρόχειρον γνωστοποίησιν τοϋ εργου διά τοϋ]. Η. St. 1929 σελ. 141 κέ.

νΑλλα σχετικώς γραφέντα έγνώρισα τά έξης: Άρχ. Δελτ. 10 (1926) παράρτ. 86 κέ., οπου έκθέτονται λεπτομέ.

ρειαι και τών καrόπιν έρευνών έν τΌ θαλάσσυ. Πρακτ. Άκαδ. Άθην. 1928, 750 κέ. Antike V 214 κέ. Revue
·de ΙΆrt 1\:129,3 κΙ Monuments ΡίοΙ 1929 (110) 15 κέ. Πολέμων 1929, 79 κέ. ΤΟ βιβλίον cLa Statue d' Arte

mision. (191\0) τοϋ 'Ολλανδοϋ κ. Η. G. Beyen (Dr es Iettres), εργον πολλαχώς'έκπληκτικόν, ανέγνωσα μετα.

τη." πλήρη άπoπ~ράτωσ,."τής παρούσης μελέτης μόνον διά νά ίδω αν καθιστ~ την δημCίσίευσίντης περιττήν.

Ή παροϋσα μελέτη είναι βέβαια πάρα πολύ ατελής. 'Οχι μόνον θά ύιτάρχουν άσφαλώς και άλλαι

δυναταί απόψεις πού δεν έλήφθησαν ύπ' όψει, αλλά καί παραμερίσθησανθεληματικώς, διά διαφόρους ύποκει

μενικούς και άντικειμενικούς λόγους, πολλά ζητήματα: π. χ. δεν έγένετο καθόλου έκμε1:άλλευσις τών νομι

σμάτων και όχι δση θα επρεπε τ(\)ν άγγείων' δεν έξητάσθη καΟόλου το ζήτημα της τεχνικης κατασκευης τοϋ

αγάλματος, πού πρέπει νά το πραγματευθοϋν οί είδικοί' κ.τ.τ. Άλλά και γενικώτερον πρέπει γά σημειωθίί

εύθύ; αμέσως δτι ή μελέτη αυτη δεν· θά 1Ίμποροϋσε ούτε κατ' άρχην να γίνυ αν δεν εΤχε την έξαιρετικην

τύχην νά ευρη προ αύτης δύο θεμελιώδους σημασίας εργcι: τοϋ Buschor • Die Skulpturen des Zeustempels
zu Olympia. (1924,) και τοϋ Langlotz τάς • Friihgriechische Bίldhauerschulen. (1927).

• Πρβλ. προς τά κατωτέρω τά κάπως διάφορα τοϋ Buschor, Oiympia σελ. 18, βλ. και' Αρχ. Δ. 9, 163 έ.
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Ό Ποσειδων τού Άρτεμισίου 43

ύπάρχον άνεξαρτήτως της ίδικης μας όράσεως καΙ προκαλούν κυρίως είπείν την

άφήν μας μάλλον καΙ την τάσιν να το αίσθανθώμεν με όλόκλη.ρον τι) σώμα μας,

ωστε άγνοεί άπολύτως .,καΙ τον θεατην καΙ αύτο που ήμείς σήμερον όνομάζομεν

«αποψιν» η «όψιν» τού άγάλματος. Άλλα δι' αύτον άκριβώς τον λόγον, άκριβώς

ης σωματικης αύτης νοοτροπίας συνέπεια είναι δτι το αγαλμά μας κατl! ενα

μόνον τρόπον δύναται να ύπάρχΊl: κατ' εκείνον ό όποίος 1-0 παρουσιάζει ώς σώμα

είς δλην του την καθαρότητα, άποκλείει δηλαδη τας τυχαίας βραχύνσεις καΙ

συσκοτίσεις τών μερών που το άποτελούν και ίδίως τού περιγράμματος καΙ δίδει

είς το τελευταίον τούτο δλον του το νόημα' κατα τον τρόπον κατα τον όποίον

προφανώς το εφαντάσθη καΙ το είδε είς τον νούν του :(αΙ ό δη μιουργός του ό

ίδιος, διότι έτσι θα έφερεν είς τον νούν του και ενα πραγματικον ζωντανον σώμα

θέλων να το ίδτι καθαρά' κατα τον τρόπον τον όποίον βλέπομεν να ίσχύιι και είς

τα όλίγα όλόγλυφα έργα που μqς μένουν άπο τους χρόνους αύτούς, άλλα προ

πάντων είς τα άνάγλυφα καΙ άκόμη καθαρώτερα είς τα άετώματα: δια την άντί

ληψιν τού καλλιτέχνου δεν ύπάρχ:ει όρατη καΙ άόρατος όψις τών εναετίων μορ

φΟΟν άλλα σώματα ζωντανά, διο καΙ τα μη φαινόμενα μέρη τών άγαλμάτων είναι

έξ ίσου τέλεια είργασμένα δσον καΙ τα φαινόμενα' άλλ' δμως ό ΆπόλλωΥ π. χ.

ΤΟ1' Δ. άετώματος της 'Ολυμπίας ύπάρχει κατα ενα καΙ μόνον καθαρον τρόπον,

μία μόνη όψις του είναι ή άνταποκρινομένη είς την καθαραν πλαστικην άντίλη

ψιν' χάριν αύτης το πρόσωπόν του παρουσιάζει όρώμενον εντελώς κατ' ενώπιον

διαφόρους άσυμμετρίας, δπως συμβαίνει καΙ είς το αγαλμά μας καΙ είς πλείστας

αλλας περιπτώσεις. ΚαΙ δταν λοιπον άκόμη χρησιμοποιούμεν την ίδίαν λέξιν που

μεταχειριζόμεθα καΙ δια τα εργα της νεωτέρας ~έχνης, την «όψιν», εννοούμεν

δμως κ<iτι θεμελιωδώς διαφορετικόν: δια το νεώτερον εργον ή όψις δηλώνει σχέ

σιν τού εργου με τον δεατην την όποίαν ύπελόγισε καΙ εξεμεταλλεύθη ό δημι

ουργος τού εργqυ καΙ ή όποία περιέχει μέσα της άπείρους σχεδΟν δυνατότητας

δια το αγαλμά μας καΙ τα σύγχρονά του έργα όψις εΙναι ό τρόπος της ύπάρξεως

τού άγάλματος - σώ~ατoς, ό όποίος είναι εΙς καΙ μόνος: ό τρόπος τού κλασσικού

άναγλύφΌl'~

τα άνωτέρω σημαίνουν δτι μία καΙ μόνη «όψις» τού άγάλματός μας είναι

δυνατή, ή τού πίν. 1 καΙ είκ. Ί. ΚαΙ ή προχειροτάτη δε σύγκρισις αύτών με άλλας

(είκ. 2)κdμνει το πραγμα dμέσως φανερον χωρΙς να χρειάζωνται πολλα λόγια.
Μόνον αί δ~o πρώτα ι είκόνες άπλώνουν ενώπιόν μας δλον τον χαρακτηρα καΙ τας

άρετας τού εργου: το περίγραμμα - το θαυμαστον τουτο κατ' έξοχην μέσον της

πλαστικης έκφράσεως - εκπληρώνει εντελώς τον προορισμόν του καΙ είναι μεστον

νοήματος: περικλείει δεξια καΙ άριστερα καΙ συνέχει σφικτα μέσα του τΟ σώμα,

εχει καθαρωτάτην διάρθρωσιν καΙ βάζει τΟ'υς τόνους εκεί που χρειάζονται' βλέπε
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44 Χ. Ι. Καρούζου

την έκατέρωθεν περιγραφομένην όσφυακην χώραν ώς κέντρον καΙ πώς επειτα το

περίγραμμα άφ' ένος χύνεται άπλωτον άλλα ;τειθαρχουν προς τα κάτω καΙ σχημα

τίζει τας βάσεις της μορφης καΙ άφ' έτέρου άνεβαίνει δια να δημιουργήση τον

κορμόν, προκαλεί έλαφρον σύμμετρον κυματισμον είς τους βραχίονας, είς τΟ'υς

. 'ί

i
Ι

"ί'1
~.

Είκ. 1. Ό Ποσειδώ1l του 'Αeτεμισίου.

όποίους χαρίζει ρυθμον κινήσεως πτερύγων, και κλείνει το εργον του με την μεγα

λειώδη καμπύλην της κεφαλης καΙ την δραστικην σφηνα του πώγωνος (είκ. 9 - Ί Ο)
- είναι ώσαν να βλέπωμεν έμπρός μας όλόσωμον την μοναδικην λογικην της

δωρικης άρχιτεκτονικης.

Ό κορμος του θεου παρουσιάζει την θαυμαστην πλαστικότητά του (πρβλ.

και πίν. 3) έπίσης με την μεγαλυτέραν δυνατην συνέπειαν, με σχεδΌν γεωμετρικην

καθαρότητα. 'Αποτελεί εν τραπέζιον, το όποίον ώς πλατυτέραν πλευράν του εχει
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Ό Ποσειδών τού 'Αρτεμισίσυ 45

την όπισθίαν έ;τιφάνειαν του %ορμου καΙ στενεύει προς τα έμπρός, σαφέστατα και

λογικώτατα, Ζωρις να το ταράσση και να το σκοτίζll ή παραμικρα φωτοσκίασις

- .----~

ΕΙκ. 2. Ό Ποσειδών του Άρτεμισίον (εσφαλμένη Οψις).

επανω του κάθηται - ώσαν έπίκρανον παραστάδος που πλαταίνει καθως ανερχε

ται - το τμημα τού στήθους του όποίου την φοραν τού πλαγίου περιγράμματος

έ;ταναλαμβάνουν παρα την ρίζαν τού λαιμού αί δεξια καΙ άριστερα διχαζόμεναι
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γραμμαι τού στηθικού όστού' καΙ είς τών τελευταίων τούτων το ανοιγμα πίπτει

ώσ.αν όξυς τόνος καΙ κυριαρχικι) ή γραμμη τού μυος τού λαιμού.

Άλλα καΙ άλλως άποτελεί ό κορμος το κρισιμώτερον σημείον της συνθέσεως

της μορφης. 'Ιδιαιτέρως ή χώρα ή μεταξυ της περίπου εύθείας γραμμης της ηβης

καΙ τού όμφαλού είναι ώσαν κόμβος, το κέντρον, δπου μαζεύονι:αι η άπ' δπου

άκτινοβολούν δλαι αί άποτελούσαι τον έσωτερικον σκελετον της συνθέσεως γραμ

μαί: παρακολούθησε την κάθετον ή όποία άπο την ρίζαν τού λαιμού εως τον

όμφαλΟν χωρίζει τον κορμον είς δύο ίσα περίπου τμήματα καΙ συνεχίζει την

εύθείαν γραμμην τού μυος τού λαιμού, άλλ' όχι με τόσον σαφη κατεύθυνσιν δπως

έκείνη, διότι αύτη εχει έλαφρώς καμπύλην διαδρομην ώσαν να διστάζη ώς πρός

την άκολουθητέαν διεύθυνσιν - δικαίως δέ: διότι συνεχίζουσα νοερώς την πορείαν

της μέχρι της ρίζης τού άνδρικού μέλους, διχάζεται επειτα δεξια καΙ άριστερά,

άποτελούσα αύτη κυρίως τα έGωτερικα περιγράμματα τών δύο μηρών' είς τον

πίν. 1 μάλιστα είναι προφανες δτι καΙ το άνδρικον μέλος έξυπηρετεί την λειτουρ

γίαν αύτην της γραμμης ταυτιζόμενον άποφασιστικα με το περίγραμμα τού άρι

στερού μηρού. Ή περιγραφείσα αύτη πορεία δίδει όλοφάνερα καΙ άξιοθαύμαστα

μίαν περίεργον εύλυγισίαν καΙ ταυτόχρονον εύστάθειαν είς την μορφήν. την ύπο

στηρίζουν δε ώς προς τούτο άκόμη περισσότερον καΙ άλλοι άξονες όλιγώτερον

όρατοΙ ίσως, άλλ' όχι όλιγώτερον σοφα ύπολογισμένοι - πρβλ. τον δεξιον πόδα

με την άριστεραν χείρα, την δεξιαν χείρα με τόν άριστερον πόδα, πώς άνταποκρί

νονται μεταξύ των, τας γωνίας που σχηματίζονται (π. χ. την άμβλείαν τού δεξιού

άγκώνος με την άμβλείαν τού άριστερού γόνατος) κ. ο. κ. 'Άλλας δε μορφικας

λεπτομερείας θα λάβωμεν άφορμην να προσέξωμεν έντος όλίγου.

*
Άλλα τότε το ζήτημα τού τι εκράτει ό θεος είς την δεξιάν του χείρα, το.

ποίος θεος δηλαδη παριστάνεται, άποκτg δλωσδιόλου κεφαλαιώδη σημασίαν καΙ

δεν είναι ζήτημα άπλης περιεργείας, όπότε θα ητο μάλλον άδιάφορον. Δια τόν

καλλιτέχνην, τού όποίου είδομεν άνωτέρω τον τρόπον της έργασίας, εχει σημα

σίαν τό τΙ σύνολον γραμμών έπιστέφει άνω την μορφήν του.

Άφού είναι σχεδΟν αύτονόητον δτι πρόκειται περΙ θεού - καΙ αν ύπηρχε

κανεΙς ένδοιασμος τό κολοσσικον ύψος της μορφης, 2.09 μ., τον παραμερίζει άμέ

σως Ι-δύο μόνον κυρίως θεοΙ είναι δυνατον να πρόκεινται, ό Ζευς καΙ ό Ποσει-

ι •Άλλα μέτρα σχετικά: ϋψος μέχρι της ρίζης τού ανδρικού μέλους 1 μ. άνοιγμα χειρών από δείκτου

δεξιάς μέχρι δείκτου αριστεράς 2.10 μ. ύψος κεφαλής από τού ύπερ τό μέτωπον μυχού της κόμης μέχρι τοίί

κεντρικοίί σημείου τοίί πώγωνος (κάτω) 0.29 μ. άνοιγμα ποδών από τοίί μεγάλου δακτύλου τού δεξιού ποδός

μέχρι τοίί μεγάλου δακτύλου τού αριστεροίί (άκραι) 0.95 μ.
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Ό Ποσειδών τού Άρτεμισίου 4ϊ

δών. Κατα την εποχην είς την όποίαν εύρισκόμεθα, καΙ πολυ άργότερον άκόμη,

το πράγμα άπο της άπόψεως τού πνευματικού και ψυχικού περιεχομένου έκ~τέ

ρου τών θεών τούτων εΙναι εντελώς άδιάφορον' έπειδη δηλαδη ό πνευματικος

κόσμος είς τον όποίον άνήκουν δεν είχεν άκόμη διαφοροποιηθη μέχρι τού σημείου

ώστε ν' άπαιτΩ μορφικην εκφρασιν θεμελιωδώς διάφορον, αί παραστάσεις τού

Ποσειδώνος και του Διός, άλλα και άλλων άκόμη άνδρικών θεοτήτων, ήσαν κατα

βάσιν όμοιαι, όπως δίδάσκει και ή προχειροτέρα επισκόπησις τών πλέον άναμφι

6όλων παραστάσεων της εποχης, τών άγγειογραφιών' ας ενθυμημώμεν άκόμη ότι

καθως μάς πληροφορεί ό Παυσανίας (ΙΙ 24, 4), «Αίσχύλος ό Εύφορίωνος καλεί

Δία και τον έν θαλάσσιι» (πρβλ. Ν anck Τ. G. F.2 άριθ. 343) ι, Το χαρακτηριστι

κον σύμβολον (attribnt) της εν τη μυθικίί ζωίί δράσεως έκάστου θεού, άπαραίτη

τον δια την πλήρη σωματικην και πλαστικήν του ύπόστασιν,εΙναιάρκετον δια να

τους ξεχωρίζη μεταξύ των κατα την εποχην αύτήν, ή όποία δεν εχει άνάγκηνάπο

τους λεπτοτέρους ψυχικους χαρακτηρισμους της ύστερωτέρας τέχνης. Δια τον

λόγον τούτον: εκεί όπου αί συνθηκαι της διατηρήσεως εχουν εξαφανίσει το σύμ

60λον αί άμφιβολίαι θα ήσαν άτελεύτητοι- αν ή άναντίρρητος εύρεσις τού μνη

μείου έντος ίερού γνωστης λατρείας η ή άφιερωματικη έπιγραφη δεν ελυε κάποτε

το ζήτημα (χάλκινα άγαλμάτια Διος έκ Δωδώνης 2 και 'Ολυμπίας, Ποσειδών

Λιβαδόστρας, άγάλμάτιον Ποσειδώνος Μονάχου ενεπίγραφον Roscher Lex.

M)ltho1. ΠΙ 2877 είκ. 12). Είς αύτην όμως άκριβώς την δύσκολον περίπτωσιν της

έλλείψεως τού χαρακτηριστικού συμβόλου εύρισκόμεθα με το άγαλμα τού Άρτε

μισίου και μόνον άκριβης παρατήρησις τών σωζομένων ίχνών θα βοηθήση ίσως

είς την λύσιν 3.

Και πρώτον: ή προτεταμένη άριστερα χειρ δεν φέρει κανεν άπολύτως ίχνος

στερεώσεως άντικειμένουτινος'επι της άνω έπιφανείαςτης (είκ. 3 - 4)' άποκλείεtαι

τοιουτοτρόπως να επεκάθητο εκεί άετος π. χ., το πρώτον πράγμα δηλαδη που σκέ

πτεται πάς ό βλέπων Δία είς το άγαλμά μας, εχων ύπ' δψει πλείστας παραστάσεις

.είς εργα της μιχροτεχνίας και είς άγγειογραφίας. Της κεκαμμένης δεξιάς όμως οί

δάκτυλοι εχουν χαρακτηριστικην στάσιν (είκ. .5 - 8): εΙναι πολυ χαλαρα κλεισμένοι

σχηματίζοντες εν αύλόμορφον άνοιγμα, ή χαλάρωσις βαίνει αύξανομένη βαθμη

δον άπο τού μικρού δακτύλου προς τον μέσον, ό δε δείκτης άπομακρύνεταιίσχυ-

1 Γ"ωσταί δε εΙναι., άλλά ουσιαστικώς άδιάφοροι διά το ζήτημά μας, αί γνώμαι νεωτέρων μυθολόγων

-καί άρχαιολόγων περί άρχικ'ίις ταυτότητος τού συμ6όλου τού κεραυνού καί της τριαίνης (Blinkenberg, Thun·

~erweapon σελ. :ΊΟ κέ. Cook, Zeus, ΙΙ σελ. 786 κέ.).

• ~Oπoυ όμω; καί Ποσειδώνος άγαλμάτιον ευρέθη Lamb, Greek and Roman Bronzes πίν. LXIII
{Βερολί,·ο).

• ΤΟ λεχθεν στι οί πρώτοι δνομάσαντες το άγαλμα Ποσειδώνα παρεσύρθησαν έκ της έν τϋ θαλάσση

~ύρέσεώς του Τι έστηρίχθησαν έπί της κομμώσεώς του εΙναι άκατανόητον.
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ρως τών αλλων, προς τα εξω. Κατσ, τον τρόπον δμως τούτον δεν ε δυνατσν

να κρατηθΌ κεραυνός, είτε ώς σύμβολον άπλως φέρεται ειτε ά)ς μέλλων αμέσως

να έκσφενδονισθη νοείται, είτε ώς συμπαγης σφην παριστάνεται είτε ώς αναλυό

μενος εις φλόγας έκατέρωθεν της σφιγγούσης χειρός κρατείται πάντοτε σφικτα

ΕΙκ. 3. Άριστερα xete Ποσειδ(';Jvο,. Είκ. 4. Άριστερας χειρος ΠοσειδύJvος έσωτερικ6ν.

καΙ δι' δλων των δακτύλων εχ τού κεντρικού τμήματος τού κεραυνού, τοϊl στει

λεού του ουτως ειπείν. Δεν υπάρχει λόγος να απαριθμηθούνεδώ τα σχετικα παρα-

δ
' ( , - < , ,,'\ '\ ,., Ρ ) ι;:: " ";
ειγματα εκ των οποιων αΛΛως μερικα αναφερονται κατωτερω, οιοτι είναι

ευκολον να ευρεθουν- δεν γνωρίζω δμω; εκ της έλληνικης τέχνης, μέχρι και

- f :;, '\ ξ; 3' "31' λ ' "Ι'δ ef

των χρονων εις τους υποωυς ανηrtει το αγα μα μας, κανεν παρα είγμα οπου

να κρατηται ό κεραυνος χατσ. τρόπον διαφορετ:ικον α.πΟ τον περιγραφέντα καΙ

δπου 1<1 διό.θεσι; τίι)\, δαχτω,ων να είναι όμοία με Τ1ιν τc'7)ν δακτύλων της δεξιάς
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Ό Ποσειδών τού Άρτεμισιου 49

ΕΙκ. 5. Δεξια χειρ Ποσειδώ"ος.

τού άγάλματός μας 1. 'Ίσως

μάλιστα - άλλα τούτο ό μο

λογουμένως δεν είναι ίσχυ

ρον έπιχείρημα - εχει κά

ποιαν σημασίαν και το γε

γονος στι έπι τών άσφαλών

παραστάσεων τού Διος ή

κρατούσα τον κεραυνον δε

ξια κάμπτεται πάντοτε σχε

δΟν ίσχυρώς κατ' όρθην

περίπου γωνίαν και όχι χα

λαρώς κατ' άμβλείαν, σπως

είς το αγαλμά μας, ίσως

έπειδη τοιαύτην ίσχυραν

μάλλον κάμψιν άπαιτεί ό

χειρισμος τού κεραυνού.

Μίαν έξαίρεσιν εχω πρό

χειρον, το κατωτέρω άπει

κονιζόμενον(είκ.l7)καΙΔία

πιθανώτατα παριστάνον έξ

'Ολυμπίας άγαλμάτιον τού

Ε. Μ. 'Αθηνών 2.

'Αντιθέτως ή στάσις

αύτη ·τών δακτύλων ταιριά

ζει άπολύτως και είναι σχε

δΟν ή φυσικη δια μίαν έπι

μήκη και όμοιομόρφου πά

χους ράβδον η κοντόν τινα

(σπως είναι 1'1 τρίαινα) προ

ωρισμένον να διολισθήσll

δια μέσου της χαλαρα κλει

σμένης χειρός, σπως π. χ. ,είς το άγγείον Pfnhl 11. η. Ζ. ΠΙ 507. 'Ώστε, καθως

ευθυς έξ άρχης παρετηρήθη 3, και μόνη ή θέσις τών δαχτύλων της χειρος έπιβάλλει,

, Πρβλ. τα ύ:τό Jacobstllal, Der ΒΙίΙΖ (1908), καταλεχΘέντα παραδείγματα.

, Μολονότι κατ' άρχ,\ν δεν θά άπεκλείετο \ά :ταριστά"11 καί ΠoσειδίίJνα, πρβλ. το εκ του Δωδωναίου

ίερου του Διο; άγαλμάtιον τού Ποσειδ(ονος ιiνωtέρω σελ. 4ϊ σημ. 2' ιiλλι'ι. δεν επιμένω καθόλου είς τούtO.

3 • Έλεί'U, Bij μα. ε. (l.

ΑΓΧΑΙΟ.\Οrιlω:~..Ιf<:.\ΊΊ()~ 1930·31 ί
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50 Χ. Ι. Καρονζου

πιστεύω, άσφαλως την τρίαιναν. Άπομένει μόνον το ζήτημα τού πως θα έπροχώ-

ΕΙκ. 6. Δεξια χει/? Ποσειδώ'Υος.

προπάντων προ τού προσώπου καΙ μέχρι

τίνος άκριβως σημείου.

'Ως προς την διεύθυν

σίν της ύπάρχει άκόμη

μία ενδειξις άσφαλής:

το έσωτερικον της κε

κλεισμένης χειρος δεν

φέeειϊχνηείδικηςστε

eεώσεως τού δι' αύτης

διερχομένου άντικειμέ

νου, πραγμα που θα

έπερίμενεκανεΙς δια τον

βαρυν κεραυνόν. 'Αλλ'

είς το άνοιγμαεχει δοθη

κατεύθυνσις τοιαύτη

(είκ. 7) ωστε είναι άπο

λύτως βέβαιον ΟΤΙ το

σύμβολον έφέρετο δχι

παραλλήλως προς τον

κορμον καΙ έπομένως

καΙ προς το νοητον κά

θετον έπίπεδον έντος

τού όποίου μαλλον η

ηττον περιλαμβάνονται

καΙ αί χείρες, άλλα πα

ραλλήλως προς την κα

τεύθυνσιν της κεφαλης,

ηη>ι σχηματίζει όξείαν

γωνίαν με το ρηθεν έπί

πεδον. Τούτο πιστεύω

οτι εγινεν άκριβως δια

να μη προσκόΨη ή μα

κρα ράβδος της τριαί

νης είς την κεφα~ην τού άγάλματος, πραγμα που άσφαλως θα συνέοαινε αν ή

κατεύθυνσις της όπης της δεξιας χειρος ητο έντελως παράλληλος με το έπίπε·

δον έκείνο. Ένφ αν το άγαλμα έκράτει κεραυνόν, ό όποίος φυσικα θα έτελείωνε

ρει περαιτέρω προς το πρόσωπον καΙ

,:=---~. .. .------...,-----~-----..
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Ό Ποσειδών του Άρτεμισίου 51

_.._..-.~,

ι

:τολυ προ της κεφαλης, ήίδιοτροπία αυτη είς την κατεύθυνσιν τού συμβόλου της

δεξιάς καΙ ό Jίαραλληλισμός του προς την κατεύθυνσιν της κεφαλης μένει άνεξή

γητος. Με βάσιν το γεγονος τούτο καΙ με προϋπόθεσιν δτι το μηκος της τριαίνης

θα ητο δσον περίπου καΙ το ϋψος της μορφης - άλλα θα ημπορούσε να είναι καΙ

ΕΙκ. 7. Δεξια χειρ Ποσειδώ"ος. ΕΙκ. 8. Δεξια χειρ Ποσειδώ"ος.

μεγαλύτερον- εγινεν ή άπόπειρα να επανατεθΌ ή τρίαινα είς την χείρα τού

Ποσειδωνος καθως φαίνεται είς την είκ. 9' ό Ισχυρώς άπο των άλλων δακτύλων

ά:τομακρυνόμενος δείκτης είναι οϋτω βέβαιον δτι δεν εψαυε καθόλου το δια της

χειρος διερχόμενον σύμοολον, διο καΙ είναι ελεύθερος παντος σχετικοϋ ίχνους.

Προς σύγκρισιν ελήφθη καΙ ή είκ. 10, δπου ό ύποθετικος κεραυνος εχει προς το

υψος τού άγάλματος την αύτην σχέσιν που παρουσιάζει καΙ το εκ Δωδώνης άγαλ

μάτιον Διος τού Βερολίνου (Langl~tz, Bildhanerschnlen π. 37). Μολονότι αί επι

"!"Ού :τρωτοτύ:του εν 'Αθήναις γενόμεναι, κατ' άνάγκην περιωρισμέναι, άπόπειραι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:17 EEST - 52.53.217.230



52 Χ. Ι. Καρούζου

είναι ανεπαρκέστατα ι και το πράγμα πρέπει να δoκιμασθίi ανέτως καΙ πληρέστε

ρον έπι γυψίνων έίφαγείων, η ατομική μου εντύπωσις είναι Ότι η είκ. 9 δείχνει

καταφανως πόσον ευεργετικα συντάσσεται ή γραμμη της τριαίνης με τας αλλας

μεγάλας ευθείας της μορφής. Φυσικά, αναλόγως του ϋψους που δίδομεν είς το

βάθρον του αγάλματος 1 11 της αποστάσεως απο της όποίας το παρατηροϋμεν,

ΕΙ",. 9. Ό Ποσειδών το,υ 'Αρτεμισίου (δοκιμαστικώς με τρlσ.Ι1lα'l').

ποικίλλει ώς προς τον σύγχρονον θεατην το σημείον του προσώπου εις δ το

τέμνει καΘ' ϋψος ή τρίαινα. Αυτο Όμως μόνον δια τον σύγχρονον θεατην εχει

σημασίαν, δια τον όποΤον ή οπτικη είκων που εχει άπο ενα καλλιτέχνημα είναι το

παν, οχι Όμως και δια τον αρχαίον καλλιτέχνην δια τον όποΤον? όπως επανειλημ

μένως ετονίσθη, ό θεος με το σύμβολόν του υπάρχει ώς ζωντανον σώμα χάριν

έαυτου, ό δε οπτικώς μόνον αίσθανόμενος θεατης είναι ανύπαρκτος. Ύπάρχει εν

Όμοιον, μόνον αντίστροφον, παράδειγμα ασφαλες του τρόπου τούτου του αίσθά-

! Το σημερινόν του βάθρον εΤναι πάρα πολυ υψηλόν, 1.085 μ., ενφ, καθως δείχνουν αί σφζόμεl'αι εκ

τού 50" αιώνος βάσεις της 'Ολυμπίας (01}'ll1pia ΙΙ σ. 144 κΙ και V αρ. 193 κε.) και τών Δελφών, το αρχαίΟΥ

βάθρον του Ποσειδώνος εΤναι ζήτημα αν θα ητο υψηλότερον τών 0.80 - 0.90 μ., ισως δμως και χαμηλό

τερον άκόμη.
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Ό Ποσειδών τo~ Άρτεμισίου δ3

νεσθαι το καλλιτέχνημα, ακρως μεγαλειώδες, ό Άπόλλων τού Δ. άετώματος της

'Ολυμπίας: «ό θεος πoλεμ~ άόρατος με πνευματικα δπλα, με την καθαράν του

11ρω'ίΚ11ν μορφήν, με την στροφην της ευγενούς κεφαλης του, με το έπιτακτικώς

άπλωμένον χέρι του» (Buschor)' και δμως το τελευταίον τούτο στοιχείον, το τόσον

σημαντικον δια την έμφάνισιν τού θεού, κατα την μόνην δυνατην άναπαράστασιν

r-"----'---

ΕΙκ, 10. Ό Ποσειδώον τού Άρτεμισίον (δοκιμαστικώς με κερανονόον),

τού άετώματος ύπο τού Treu (Buschor σελ. 16. κ'ϊ.Β.2 340, 3 και άλλού συχνα)

τέμνεται έπανειλημμένως και σκοτίζεται ύπο της κινήσεως τού Πειρίθου, χάνει

~ηλαδη δια τον νιc:ώτερoν θεατην το πλείστον μέρος της μεγαλειώδους του καθα

ρότητος - άπόδειξις δτι τοιούτος «(θεατης» δια τον μεγάλον έκείνον δημιουργον

ητο άνύπαρκτος. Άλλα χαρακτηριστικον άφ' έτέρου είναι δτι δια τον λόγον αυτον

κυρίωςπολλοι νεώτεροι έπροτίμησαν να μεταθέσουν έναλλαξ τας έκατέρωθεν τού

Άπόλλωνος όμάδας τών μαχομένων (Wolters': S. Β. Bayer. Akad. 1908, 1 κέ.).

Γενικώς έχ της τμήσεως τού προσώπου ύπο της τριαίνης δεν ημπορούν να

άντληθούν έπιχειρήματα' κατωτέρω θα μνημονευθούν άγγειογραφίαι της έποχης
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ε
<7 ,

LaCDE()SL, οπου το

η καΙ f:ξωτερ

εις τέχνην Θα ειπουν δη εις

... δ ι ~ """' ~ ...
ειναι υνατον, ενω εις τα νο π.

διέρχεται οπισθεν της κεφαλης του ακριοώς δ

τούτο επιβάλλεται εις νομίσ

ΗIΎ1Γ>Η των '){αΙ τού περιωρισ

"'n"''''''H εξαρμα χα! δ

γνωστος νομίσματα δ

Π δ - ~,' e: δ' (,Α '1:<' 1 ,ι Q (\ ~ cι Κ ',,' οσει ων της ωα οστρας _' ρχ. -6φη 11) ,)J Jt. Q - -, ατα

την συμπλήρωσιν που Χάμνει του αγάλματος δ Bnlle (Rosc11el' Lex. Ivl:ythol,

Poseidon σελ. 2875 εΙκ. 1Ο) δ θεος εκράτει δ της υψωμένης καΙ εις τον HVJ.f.{ιl,''I!f'ff

κατ' ορθ'ην γωνίαν κεκαμμένης αριστεράς του Τ11ν τρίαιναν, επι δε της δεξιάς δελ-

- Τ' , λ '" - C' e """' '\ '\ ;ι δ - -
φι.να. ον τυπαν οιπον τουτον, ο οποιος ι{,ατα την πρωτην εκαετηρ του b°1)

αιο)νος ελαΌε την μορψην που μας δείχνει ό Ποσειδών της ΛιΌαδόστρας, εχρησι

μοποίησε και ό νεώτερος τεχνίτης του αγάλματος τού Άρτεμισίου' τον εΙδε Όμως

β
f e δ J' ef ~ ..... e '" '\, \ e , :) =- !JJ '"'λ "1 !Jjsoata ιαφορεηκα, οπως απαιτουσε η εποχη εις την οποιαν ανηκε: α'cΛως αντε-

λ11φθη αυτος την κίνησίν του ΛαΙ κυρίως εις αλλην σχέσιν τον εφαντάσθη ε'ί,ρισκό-

J JΊIonnU1ents Piot 1929 f, α,

? Πρβλ, και τό, αλλως αχρηστο" δι' ·ημάς, αρχα'ίστικον αγαλμάτων Ποσειδώνος της Νέας Ύόρκης

C;. Ri(:hter, Ν, \Όrk Bronzes &ρ,Θ. 206.
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Ό Ποσειδών του Άρτεμισίου 55

μενον με το αμεσον περι6άλλον του. Άκρι6ώς δε ό προσδιορισμος καΙ χαρακτηρι

σμος της εποχης του πρέπει τώρα να μας απασχολήση' συμφέρον δμως θα είναι

να έπιχειρηθίi τουτο απο διαφόρων διαδοχικώς απόψεων.

*
'Ήδη Ο τρόπος της κινήσεως του θεου είναι πολυ χαρακτηριστικός. Έπειδη

προς κατανόησιν της ίδιοτυπίας της χρειάζεται να συγκριθίi με τας παλαιοτέρας

λύσεις τού καλλιτεχνικού τούτου θέματος, θα επιχειρηθίi έδώ μία πρόχειρος επι

σκόπησις της εξελίξεως του μοτί60υ, το οποϊον αύτο καθ' έαυτο είναι πολυ

παλαιόν \ αλλ' ήμείς θα το παρακολουθήσω μεν μόνον απο τας τελευταίας δεκαε

τίας της αρχα'ίκης τέχνης και κάτω, λαμ6άνοντες κατα προτίμησιν ύπ' δψει εργα

πλαστικά, τα ολίγα της μνημειώδους τέχνης καΙ τα σχετικώς αφθονώτερα της

μικροτεχνίας, επικουρικώς δε μόνον τα αγγεία. Έντος έκάστης ομάδος ή σειρα

των εργων εΙναι περίπου ή χρονολογική.

ι, 1 Ήρακλης Ν. <Υόρκης Ricllter, ScuJpture and Sculptors of the Greeks εΙκ, 99
Langlotz π. 27 b.

2. ζωφόρος και αέτωμα Σιφνίων F. D. ιν π. νπ -χνπ. κ'ί.Β.2 209 - 210.

3. αγγεία Άνδοκίδου πχ. Pfuhl πι 266, 314,316.

Της δεκαετίας 530 - 20 τας μορφας διακρίνει καταφανώς εντονος γη'ίνη

βαρύτης που τας σύρει προς τα κάτω' πατούν στερεά, με το σχετικώς μεγάλο των

διασκέλισμα αποκτουν βάσιν σχεδον ακλόνητον αφού το κέντρον του βάρους

πίπτει προσεκτικα είς το μέσον της (αέτωμα Σιφνίων, Άνδοκίδης Pfuhl ΠΙ 316),

καΙ Όσον και αν ή επι μέρους κίνησις μέλους τινος είναι σφοδρά, μένει πάντοτε ή

αυθόρμητος εντύπωσις Ότι αί μορφαΙ αύται κυρίως είπείν δεν εχουν δρεξιν να

ξεκολλήσουν απο τον τόπον των. Σημειωτέον δτι σύγκρουσις μεταξυ του δυνατού

τούτου εκ των ανω βάρους καΙ του βαστάζοντος αυτο νοητου επιπέδου (ας είπω

μεν της γης) δεν ύπάρχει ποτε είς τας τοιαύτας μορφας μέχρι του τέλους του 60u

αίωνος, δηλαδη ή «γη» φέρει τας μορφας απολύτως παθητικώς.

11. 1. χάλκινον άγαλμάτ. πολεμιστοϋ εκ Δωδό)νης Βερολίνου 7470 Νeugebauer, Fίihrer

π. 8 Richter, Sculpt. είκ. 100. κ'ί.B.~ 221, 4.
2. Pellegrini, Mus. Civ. Bologna Col1ez. Palagi - Univers. αρ. 322 εΙκ. 47 (ό οπι

σθεν του Ήρακλέους πολεμιστής).

3. αγγεία Έπικτήτου π. χ. Pfuhl πι 323.

4. άγαλμάτ. Biblioth. Ν at. Παρισ. Babelon - BJanchet άρ. 176. ('Ίσως και αί μορφαl

τού Ευθυμίδου PfulJl πι 369 αυτην την παράδοσιν συνεχίζουν).

<Η νεωτέρα αϋτη ομάς, χωρΙς να αρνηται την καταγωγΙ1ν -ι;ης απο Τ1ιν πρώ

την, χαρακτηρίζεται δμως περισσότερον απο την θέλησιν τών μορφών της να

ι Langlotz, Bildhauerschulen σ. 64 καί 179 σημ 20 (άέτωμα Κερκύρας).
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Χ. Ι. Καρούζου

χινηθούν πραγματικα προς τα εμπρός συνήθως τονίζεται τώρα περισσότερον ή

γραμμη που ένώνει τον οπίσθιον πόδα με τα όπίσθιον περίγραμμα τού κορμού

καΙ dJtOXtQ: άποφασιστικην φοραν προς τα έμπρός, αύτην δε παρακολουθούνκαι

αι &λλαι γραμμαι που άποτελούν το σχημα της μορφής. Εις την άκροτάτη'\! της

δμως συνέπειαν φθάνει ή τάσις αύτη μετ' ολίγα ετη εις τας μορφας που έδημι

ούργησαν οι χρόνοι τού «καλού Λεάγρου», γύρω άπα το 510.
ΠΙ. 1. Κύλιξ Ευφρονίου με παράστασιν Γηρυόνου - 'Ηρακλέους Pfu1Ίl ΠΙ 391. Sprin

ger- Wolters 12 σελ. 222 εΙκ. 429.

2. αγαλμάτ. Ήρακλέους Oppernlann Bibliotll. Ν at. Παρισ. Bul]e. Sc11. :ΊΙenscl1 2 σελ.

165 ε[κ. 37. Br. - Rr. π. 3JΙα. Babelon, Bronzes Oppermann - Janze π. xvr.
3. ανάγλυφον Σπ(tρτης Α.Μ. 190-1 π. 2. Lang10tz π. 86α.

eo Ήρακλής Oppennal111, ό όποΤος χρονολογεΤται με άρκετην ασφάλειαν

χάρις εις Τ11ν όμοιόΤηϊά του άφ' ένuς με την κύλικα του Κύφρονίου και αφ' έτέ

ρου με μορφc(ς τα)ν μετοπών του θησαυροί' τών 'Αθηναίων (Δελφών), είναι τυπι

κον άλλα έξαιρετικα δυνατον παράδειγμα δυνάμενον να μετρηθΏ με τας καλυτέ

ρας δημιουργίας τού Ευφρονίου. 'Όχι μόνον επιτυγχάνει το επιδιωκόμενον άπο

τέλεσμα της άκατασχέτου προς τα έμπρος όρμης με τΟ να τονίου περισσότερον

τα άπα την προηγουμένην όμάδα κληρονομημένα στοιχεία, ά.λλα και τα πλουτίζει

με ένοποίησιν τών γlαμμο)ν δλων σπανίαν εις ΤΟcLις αρχα'ί,ωυς τούτους χρόνους

(πρΟλ. τού αυτού Ευφρονίου Τ11ν πελίκην του Λένινγκραντ με Τl1ν χελιδόνα Arcll.

AnZ. 1927 σελ. 70 κΙ Beil. Π).

Μετα τα εργα δμως αυτα ή αντίδρασις είναι αναπόφευκτος, δλαι αι δυνατό

τητες της τάσεως εκείνης έξηντλήθησαν.

ιν. 1. αγαλμάτ. 'Υορίσστα Fro11l1er, Col!. Tyszkie\\'icz π. ΧΧΙ. Νeugebauer, Βroη

zestatuetten εΙκ. 27.

2. πήλινον ανάγλι'φον απο ΜπέρεΧλα 'Αρκαδ. Ε. ΛΙ 'Αθηνών. J acobstl1al, :.'IIelische

Reliefs σελ. 186 π. ίΟ.

(ΠρΟλ. πελίκην Ευθυμίδου Βιέννης Pfulll ΙΙΙ 3ίΟ. Beazle~' 66 11 1).

V. 1. αγαλμάτ. Άθηνών εκ Δωδώνης 32, εδώ εΙκ. 11.

2. αγαλμάτ. Διος εξ:Ολυμπίας Ε. Μ. Άθηνών 6196 Olympia Bronzen π. ΥΙΙ 46, εδώ

εΙκ. 12.

3. αγαλμάτ. Ήρακλέουι:: εκ Περαχώρας Arcll. Anz. 1931, σελ. 258 εΙκ. :2ί.

(Βοηθητικον χρονολογίας αμφορ. Κλεοφράδους Μονάχου Pfuhl ΙΙΙ 3ί9, ολίγον μετα

το 500 'ίσως).

Τώρα άρχίζουν αι μορφαl να ανορθώνονται σιγα - σιγα και να τοποθετούν

το κέντρον τού βάρους των πάλιν σταθερώτερον μεταξυ του ανοίγματος τών σκε

λών. Δυστυχώς δεν εχομεν δια τα πρίοτα βήματα της αντιδράσεως εργα ποιοτικώς

δμοια με τα της προηγουμένης περιόδου. Έδώ δμως ανήκουν, νομίζω, τα κομμά

τια Ι\Τ 1 - 2 προερχόμενα εκ περιφερειακών σημείων της καλλιτεχνικης δράσεως'
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ή χρονολόγησίς των έξασφαλίζεται περίπου δια της όμοιότητος τού πρώτου έξ

αύτωνμε την μετόπην τού θησαυρού των Άθην. F. D. XLI(Ki.B.2 217, 6). 'Ότι
δμως καΙ είς τας Άθήνας το ίδιον συνέοαινε μαρτυρεί, πιστεύω, το άγγείοντού

«Εύθυμίδου» Pfuhl 370. τα έπόμενα δμως κομμάτια, Πελοποννησιακαέπίσης (τα

ν 2 - 3 συνδέονται τόσον στενα ωστέ θα προέρχωνται έκ του αύτού καλλιτεχνικού,

σικυωνικού η κορινθιακού, έργαστηρίου), εΙναι καΙ καθ' έαυτα άξιόλογα εργα καΙ

παρουσιάζουν με πολυ σαφη τρόπον τα νέα χαρακτηριστικά. Ώς προς την χρονο

λογίαν των δεν ύπάρχει άμφιοολία οτι άνήκουν είς τους χρόνους τού ~καλoύ

Παναιτίoυ:~, είς την δεκαετίαν 500 - 490 π. Χ., φθάνει να παραοάλει κανεις προ

χείρως' τα ωριμα άγγεία τού «ζωγράφου τού Παναιτίου" η τού «ζωγράφου τού

Kλεoφρ~δoυ» 11 άκόμη καΙ τας μορφας της βάσεως Πουλοπούλου Β. C. Η. 1922

π. 1 - 3. ''Ολαι αύταΙ αί μορφαΙ έχουν άναλογίας σώματος μάλλον έπιμήκεις καΙ

έλαστικότητα έξαιρετικήν' όμοιάζουν με τόξον το όποίον, άφού έστηρίχθη κατα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1!)30 - 31 8
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Χ. Ι. Καρούζου

γης το εν άκρον του, λυγίζεται δυνατα δια να περασθϋ ή χορδη είς το άλλο, έαν

όμως λυγισθϋ ολίγον άκόμη ένδέχεται να σπάσυ. Άλλ' ίσως τούτου άκριοώς τού

γεγονότος συνέπεια εΙναι το νέον στόιχείον με το όποίον ή έποχη αύτη πλουτίζει

την τέχνην καΙ το όποίον ύπεδηλώσαμεν άνωτέρω: δια πρώτην φοραν τώρα αί

μορφαι πιέζουν πραγματικα με το ενα τουλάχιστον πόδι των το φέρον αύτας

πεδίον, την «γην», ή όποία δεν τας βαστάζει τώρα πλέον παθητικώς, καΙ έκμεταλ

λεύονται την άντίστασίν της δια να ηΙν μεταμορφώσουν είς δύναμιν ίδικήν των,

β Υ

ΕΙκ: 13. Χάλκινα άΥαλμάnα ΔούΡeοv.

οι

είς φοραν προς τα έμπρός δι' αύτον τον σκοπον χρησιμεύει καΙ το συμμάζευμα

τών ποδών, ή άνόρθωσις τού κορμού, το ζύγισμα τών χειρών' άντιθέτως ή προς

τα έμπρος άκατάσχετος καΙ σχεδΟν άκαταλόγιστος όρμη της όμάδος ΠΙ, ή όποία

είχεν ηδη έλαττωθη είς την IV, έδώ έξαφανίζεται περίπου έντελώς.

νι 1. άγαλμάτ. Διος εξ Άμσρακίας Ε. Μ. Άθηνών Άρχ. Δι:λτ. 1920 - 21 παράρτημα

σελ. 170 - 1.
2. κύλιξ Βερολίνου F. R. π. 135 (Beazley, AttischeVasenmaler 187, 2).
3. άγαλμάτ. εξ Άνδριτσαίνης Λούσρου 129 Ridder, Bronzes Ι π. 14' εδώ είκ. 13α.

4. επιτιθέμενος Α. αετώματος Άφαίας δεξια Άθηνας, Γλυπτοθήκη Μονάχου Α 72. Furt-
wangIer, Aigina π. 25. κ'ΙΒ.2 222, 2.

5. Beazley, Vases ίη Poland π. 12, 2.
6. κάνθαρος Δούριδος Βρύξελλών C. V. ΠΙ 1 c π. 6. (BeazIey 208, 123).
7. κρατηρ Βοστώνης Α.':Τ. Α. 1916,145-6 (Beazley 113, 1).
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Ό Ποσειδών του 'Δρτεμισίου 59

(Βοηθητικα χρονολογίας: Η artwig, Meisterschalen LV [Beazley 155 ΠΙ 2]. Β. S. Α.
1R π. 13 [Beazley 94, 3], περι το 490).

της έπομένης δεκαετίας τα εργα (490- 80), τα όποία χρονολογούνται άφ' ένος

χάρις είς τον δεξια της Άθηνας επιτιθέμενον του Α. άετώματος της Αίγίνης καΙ

άφ' έτέρου διότι είναι προφανώς διάφορα και παλαιότερα τών κατα το 477 στη

θέντων Τυραννοκτόνων, δεν λησμονουν την νέαν κατάκτησιν της προηγουμένης

περιόδου, ~λλα την μεταμορ

φώνουν' άφ' ένος εχουν πάλιν

όλίγην Τι πολλην όρμην προς

τα εμπρός άφ' έτέρου δε - xql
τουτο είναι το σπουδαιότερον

άποοάλλοντα μέρος της ελα

στικότητος τών χρόνων του

Ιιαναιτίου, ή όποία διέτρεχε

ένιαίως όλόκληρον το σώμα,

θέλουν τώρα να δείξουν του

ναντίον όσον γίνεται καθαρώ

τερα τΙ λειτουργίαν εκτελεί το

κάθε μέλος του σώματος χωρι

στά' άπ' εδώ προέρχεται ή εν

τύπωσις του κομματιαστου,του

εξηρθρωμένουάκόμη,αν θέλετε,

χωρΙς όμως τουτο να σήμαίνΌ

καμμίαν άδυναμίαν άλλα του

ναντίον ώρισμένην θετικην

αξίαν. Της σειρας ταύτης το

άρχαιότερον μΕλος είναι, νο- ΕΙκ. 14. Χάλκι"ο" άγαλμάτι" Ε. l//l. 'A8-tι"ciW.

μίζω, ό Ζευς της ΆμΌρακίας,

άνήκων είς τους γύρω άπο το 490 χρόνους (είναι όλιγώτερον άρχαϊκος ~. ό,τι

φαίνεται), καΙ το νεώτερον ή άγγειογραφία της Βοστώνης (VI 7) ή όποία, πάρα

τα άρχα"ίκα στοιχεία της πτυχώσεως, δεν δύναται όμως καΙ λόγφ άκριβώς τού

χαρακτηρος της κινήσεως καΙ λόγφ τών κεφαλών τών γυναικών (πρβλ. Δαμαρέ

τειον νόμισμα Regling, Mίinze als Kunstwerk π. 18, 403) να χρονολογηθΌ πολυ

προ του 480. .

νπ!. 1. άγαλμάτιον Διος εξ Όλυμπ·ίαςΕ. Μ. Άθηνών 6195. 01ympia, Bronzen π.

νπ 45. Springer. Woltersl~ εΙκ. 446' έ~ώ εΙκ. 14.

2. άγαλμάτ. Ήρακλέους Λούβρου 159 Ridder, Bronzes Ι π. 17' έδώ είκ. 136.
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60 Χ, Ι. Καρούζου

'j

i

Είκ. 15. Χάλκι"ο1' &"αλμάτιο1' Ε. JJι1. Ά"'ι"ώ".·

3. αγαλμάτ. Διος εκ Δωδώνης Ε. Μ. Άθηνών 31. Carapanos π. 12, 4' έδώ είκ. 15.
4. αγαλμάτ. Λούβρου 127 Ridder, Bronzes Ι π. 14.
5. Τυραννοκτόνοι Κριτίου και Νησιώτου.

6. αγαλμάτ. Ήρακλέους Ε. Μ. Άθηνών 7603' εδώ είκ. 16.
7. αγαλμάτ Ήρακλέους εξ Ο'ίτη.; Μ. Θηβών. Άρχ. Δελτ. 5, 1919, παράρτ. σ. 13. Lang-

lotz π. 30α. .
._--...,,.......,...,....,...-----.,..~--.,.-~

8. <Ηρακλης Λούβρου εκ Μαντινείας

Monuments Piot 29, 1928 π. 4. Lang
lοtΖπ.30 b' εδώ είκ. 13γ.

9. Pellegrini, Mus. Civ. Bologna
Collez. Palagi - U nivers. αριθμος 156
είκ. 30.

10. C. V. Gallatin π. 18, 2.
11. 'Άρτεμις τού «ζωγράφου τού Πα

νος» Pfull1 ΠΙ 475 (Beazley 100, 1).
12. κρατ/ρ τού «ζωγράφου τού Λίγί

σθου ~ Λούβρου C. V. Π Ι 1 c π. 10 - 11.
F. R. π. 164. (Beazley 290, 1).

(Βοηθητικον χρονολογίας F. R. ΠΙ

σελ. 279 είκ. 128, περι το 480 - 70. ΟΙ

ανωτέρω αριθμο.Ι 9 - 10 εΙναι διδακτικον

να συγκριθοϋν με το Λ. αέτωματης Λίγί

νης λόγφ της όμοιότητος τοϋ μοτίβου. ΤΟ

αγαλμάτιον Άρχ. Έφημ. 1904 σελ. 185
είκ. 11 εΤναι προστυχότερον εργον τών

ετών 490 - 470 περίπου).

ΕΙς την όμάδα ταύτην νομ(ζω

δτι έχομεν την πρώτην έμφάνισιν,

μέσα είς τα πλαίσια πάντοτε τού

αυστηρού στίλ, ένος στοιχείου τού όποίου ή πλήρης άνάπτυξις άΠΟtελεί qυσιω

δες χαρακτηριστικον της κλασσικης τέχνης: αί μορφαΙ συγκραΤOύνταιμεταξiι της

προς τα έμπρος κινήσεως καΙ της προς τα όπίσω άδρανείας, ή κίνησις άπoκτ~

. περισσoτ€ραν ένότητα έν σχέσει με την προηγουμένην όμάδα, καΙ τούτο έκδηλώ

νεται καΙ εΙς την θέσιν των έπΙ μέρους μελων άλλα καΙ εΙς την φοραντού περι

γράμματος τού σώματος. 'Όσον καΙ αν εΙναι προσωπικον το εργον των Κριτίου

καΙ Νησιώτου βλέπει δμως κανείς, δταν το παρα6άλη με ταλλα μετριοφρονέστερα

εργα της μικροτεχνίας, δτι το νέον αυτο στοιχείον άνήκει εΙς την αίσθησιν όλο

κλήρου της έποχης. Ή όμας αϋτη χάρις εΙς το σύμπλεγμα των Τυραννοκτόνων

τοποθετείται με άρκετην άσφάλειαν εΙς την δεκαετίαν 480 - 70, άλλα νομίζω δτι

με το τελευταίον άγγείον της σειράς (άριθ. 12) καΙ ίσως με τον Ήρακλη τού
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Λούβρου (άριθ. 8) είσήλθαμεν tιδη είς την έπομένην, της όποίας το άγγείον έκείνο

εχει μερικα γνωρίσματα.

VlII. 1. λήκυθος Gallatin C. V. π. 16, Ι (Beazley 138, 23 ;).
2. αγαλμάτ. Διος Βερολίνου εκ Δωδώνης Langlotz π. 37.
3. στάμνος κενταυρομαχίας Φλωρεντίας Pfuhl ΠΙ 489. F. R. π. 166,2 (Beazley 308, 1).
4. Witte, Coll. ant. HOt. Lambert π. 19 (Beazley 287, 4).
5. χάλκ. αγαλμάτ. πολεμιcJτοϋ εξ Άφιόνας Κερκύρας Α. Μ. 1930 π. 12 (Bulle).
6. μετόπαι Σελινoiίντoς ναoiί Ε Br. - Br. Ki.B.2 245.
7. αγαλμάτ. <Ηρακλέους εκ Δωρίδος Λούβρου 157. Ridder, Bronzes Ι π. 17.

Ή δ~καετία αύτή, ή όποία εΙδε γεννώμενα τα παλαιότερα γλυπτα τού ναού

τού Διος της Όλυμπίας, εΙναι μία άπο τας κρισι- Ι-ο--'-._ .._._..._.

μωτέρας τού 5ου αίωνος. Ή μετά6ασις άπο το

αύστηρον στιλ είς την πρώϊμον κλασικότητα συν- \
τελείται άνεπαίσθητα. ΕΙναι ή περισσότερον άρχι

τεκτονικη περίοδος της πλαστικης, οί τεχνίται της

ξέρουν καλύτερα άπο κάθε άλλοτε να «κτίσουν»

μίαν μορφην και το κάμνουν, ίδίως είς την Πελο

πόννησον, με μαθηματικον φανατισμόν. Παρετη

ρήθη ηδη (Buschor, 01ympia 13 και 21. F. R. πι

σελ. 288) δτι ή ουσία των χρόνων αυτων έκφρά

ζεται με σοφως ύπολογισμένον συνδυασμον άξό

νων' κάτι άπο το πράγμα αυτο εχει ηδη το άγγείον

άνωτέρω νπ 12, άλλα πoλiι περισσότερον την ΕΙ". 16,
Χάλ",1'Ο1' ΙΙΥαλμάτ,ο1' Ε. Μ. Ά17ο"1'ώ1',

σφραγίδα του φέρει το της Φλωρεντίας (νπι 3)

και το χρονικως ίσως όλίγον παλαιότερον άλλα ε~' την άντίληψιν της κινήσεως

έντελως δμοιον άγαλμάτιον της Δωδώνης (νπι 2). 'Ιδιαιτέρως' ένδιαφέρον εΙναι

δτι κατα τύχην μπορούμεν να 'ίδωμεν και το πως ή τάσις της έποχης αυτης παρε

ξηγήθη είς τα περιφερειακα σημεία της καλλιτεχνικης ζωης: Αί μετόπαι τού ναού

Ε τού Σελινούντος παρα τα άρχα'ίκά των στοιχεία δεν εΙναι νοηται προ των της

Όλυμπίας 1, νομίζω μάλιστα δτι ενεκα νεωτερικης τινος λεπτομερείας είς την στά

σιν τού όπισθίου ποδός, την όποίαν θα έξετάσωμεν κατωτέρω, δεν άποκλείεται να

έγιναν και μετα το 460. Δεν εΙναι ή πρώτη φορα κατα την όποίαν ή τέχνη είς τον

Σελινούντα παρουσιάζει το περίεργον αυτο φαινόμενον άναμίξεως παλαιοτέρων

στοιχείων με άλλα πoλiι προοδευτικά, κατα την προτελευταίαν δεκαετηρίδα τού

1 Πρβλ. ίδίως Άρtεμιν μεtόπης ΆΚtαίωνος μέ Α. μεtόπας 'Ολυμπίας καί 'ίδε ]acobstal, AktaioDS

Tod (Marburger ]ahrbuch fίir Kunstwissenchaft V σελ. 10).
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62 Χ. Ι. Καρούζου

ΕΙκ. 17. Χάλκινον άΥαλμάτιον Ε. Μ. Άt90ηνων.

., .
.'

. <~

ϋου αιωνος παρετηρήθη το ίδιον πράγμα εις τας μετόπας τού ναού C 1. την αύτην

άντίληψιν της κινήσεως καΙ τον ύπερβολικον καΙ μονομερη τονισμον των άξόνων,

δπως καΙ εις τας μετόπας Ε τού Σελινούντος, βλέπομεν καΙ εις το εκ Δωρίδος

χάλκινον άγαλμάτιον Ήρακλέους τού Λούβρου.

Ή δεκαετία 460 - 447, οί χρόνοι της πρωίμου κλασικότητος και τού Δ.

άετώματος της 'Ολυμπίας, εχει εϋρει ώς προς το ήθος της χαρακτηρισμον βαθυν

καιθερμον άπο τον Buschor και
'-1

ι άλλους.Έδω παραθέτομενόλίγα

παραδείγματα χαλκίνων άγαλ

ματίων' άγγεία δε με παρομοίας

,ι μορφας θα συναντήσωμεν επί

σης μετ' όλίγον.

ΙΧ. 1. άγαλμάτ. συλλογης Καμ

πάνη Β. S. Α. ΠΙ (1896 - 7) πίν. Χ 1:
2. αγαλμάτ. Διος εξ Όλυμπίας

Ε. Μ. Άθηνών ... Olympia, Bron
zen π. νπ, 43' εδώ είκ. 17 καΙ 18.

3. κομμάτι χαλκίνου άγαλματίου

Διος εκ Φερρών Ε. Μ. Άθηνών, ανέκ

δοτον (νεώτερον, προς τον Παρθε-'

νώνα).

4. αγαλμάτ. Ήρακλέους Ε. Μ.

Άθηνών 14611' εδώ εΙκ. 19 (επίσης

νεώτερον, προς το 440).

'Ήδη εις τα εργα της όμά

δος νιιι παρετηρείτο μία κατα

φανης τάσις άνορθώσεως τού

σώματος άλλ' εκεί ή επιθυμία

της γεωμετρ ικως καθαράς παρα

στάσεως των άξόνων τού σώμα-

τος και της κινήσεως ητο τόσον ίσχυρα ωστε τα κάτω άκρα δεν παρακολουθού

σαν την κίνησιν τού κορμού, άλλ' είχον ιδικόν των άξονα. Τώρα ό «άξονισμος»

αύτος δεν εκλείπει βέβαια εντελως, γίνεται δμως άφανέστερος, επειδη ή καλλιτε

χνικη βούλησις των χρόνων τούτων ζητεί κάτι διαφορετικόν: αί μορφαί των δει

~νύoυν πρόδηλον προσπάθειαν εξισώσεως όλων των δυνάμεων που δημιουργεί

μία κίνησις και συγκεντρώσεώς των' εις το έσωτερικον τού σώματος, γύρω άπο εν

κέντρον, το γεγονος δε τούτο τρυς προσδίδει ενα περίεργον χαρακτηρα μετέχοντα

1 Βλ. Langlotz, Zeitbestimmtlng σ. 37 παρά τά αντίθετα του Studniczka, Arch. ]ahrbuch 1929,190.
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καΙ σταθερότητος καΙ άσταθείας, ενα είδος διαρκούς «ζυγιάσματος»' έξωτερικώς

δμως το περίγραμμα είναι αύστηρώς συμμετρικον καΙ μάλλον ηρεμον. '"Αλλο

χαρακτηριστικόν των είναι ή έξαιρετικη εύρύτης της χειρονομίας, περι της όποίας

θα λεχθούν περισσότερα κατωτέρω. Ή έξελικτικη δμως αύτη έπισκόπησις δείχνει,

νομίζω, όλοφάνερα δτι ό Ποσειδών τού Άρτεμισίου, τον όποίον έχαρακτηρίσα

μεν ηδη έν άρχfι, μόνον είς αύτην την όμάδα άνήκει άβιάστως καΙ είς καμμίαν

αλλην έκ τών προηγουμένων. Ώς προς δε την σχετικην χρονολογίαν τών δειγμά

των της έξεταζομένης όμάδος, νο

μίζω δτι ό Ζευς της 'Ολυμπίας

(ΙΧ 2) είναι ολίγον &ρχα'ίκώτε

ρος τού Ποσειδώνος διότι ή λοξη

φορα τού κορ μού του προς τα

οπίσω, ό τρόπος με τον όποίον

γίνεται φανερος άριστερα ό γλου

τος καΙ ή στάσις τού οπισθίου

ποδΟς (βλέπε κατωτέρω) δείχνουν

νοοτροπίαν έλαφρώς άρχα'ίκωτέ

ραν της τού Ποσειδώνος, τού μδλα

ταύτα αύστηρότερον έπιπεδικού

- άκόμη καΙ αν αί άπόλυτοι χρο

νολογίαι των είναι αί αύταί.

Θα επρεπε ή πάντως άτελης

καΙ πρόχειρος αύτη έπισκόπησις

να άποχωρίση το αγαλμά μας καΙ

προς τα κάτω, δηλαδη καΙ άπο τα' ΕΕκ, .18, Αεπτομέeεια εΕκόνος 17'

εργα που ηκολούθησαν μετ' αύτό'

άλλα πώς να προχειρολογήση κανεΙς δια τους χρόνους που έγέννησαν τον Παρ

θενώνα;' με πλήρη συναίσθησιν της άνεπαρκείας τών χαρακτηρισμών τούτων

ίδιαιτέρως δια την περίοδον 447 - 433, σημειώνω άπλώς την γενικην έντύπωσιν

δτι ή άντίληψις της κινήσεως είς τας μορφας τού Παρθενώνος είναι πάντως κατα

βάσίν ούχΙ διάφορος της τού Ποσειδώνος (τον όποίον καΙ δι' αύτον άκόμη τον

λόγον δεν θα ηθελα να άπομακρύνω πολυ άπο τον Παρθενώνα), δηλαδη σύρει

τας τελευταίας συνεπείας έκείνης είναι δμως άρκετον τούτο δια να δώση είς τας

κινήσεις τού Παρθενώνος αλλην είκόνα: ή κίνησις έδώ εχει εντασιν μεγαλυτέραν,

έσωτερικον πλούτον περισσότερον, ή φόρμα είναι περισσότερον ρέουσα δπως

φαίνεται καΙ είς το γενικον περίγραμμα της μορφης άλλα ταυτοχρόνως καΙ ή

σταθερότης είναι μεγαλυτέρα καΙ ή έσωτερικη συγκέντρωσις α,νευ όμοίου προη-
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ΕΙκ. 19. Χάλκινον αΥαλμάτιον Ε. Μ. 'Αθηνών.

Ή ευρύτης της χειρονομίας καί

της δλης εμφανίσεως τοϋ θεοϋ εΙναι

κάτι που κάμνει ευθυς άμέσως εκτά

κτως ισχυραν εντύπωσιν. την προκα

λούν δε άφ' ένος το τεράστιοναπλωμα

τών χειρών καΙ άφ' έτέρου ή, παρ·

δλας τας επι μέρους άποχρώσεις,εντε

λώς κατ' ενώπιονπαράστασιςτού σώ

ματος. Το σημείον τούτο, το πλάτος

αυτο της δλης ύπάρξεως, πιστεύω δτι

εϊναι άπο τα κυριώτερα νέα στοιχεία

που ξεχωρίζουν τον Ποσειδώνα άπο

την τέχνην της 'Ολυμπίας, ή άπο της

όποίας άπόστασις άλλως δεν εΙναι

μεγάλη. τα με την 'Ολυμπίαν συγγενεύοντα εργα τέχνης, προετοιμάζονταπροφα

νώς δημιουργήματαώσαν τον Ποσειδώνα, δσον καΙ αν όμοιάζουν μορφικώς καΙ

πνευματικώς εις πολλα πράγματα με αυτόν, εις το σημείον τούτο διαφέρουν.

,Αρκεί να παραοάλωμεν τας έξης άγγειογραφίας προερχομένας δλας εκ της δεκαε

τίας '70 - '60 (το κάτω δριον ληπτέον όχι αυστηρώς) κατα την έξης περίπου χρο-

νολογικην σειράν: .

Pfuhl ΠΙ 510 (Beazley 333, 1).
F. R. π. 164 (Beazley 290, 1).

F. R. π. 166 = Pful11 ΠΙ 489 (Beazley 308, 1).

F. R. π. 165 Lowy, Polygnot Π (Beazley 338, 9).
F. R. Π σ. 247. Schrader, Pl1idias είκ. 151. Lowy, Polygnot Π είκ. 4 (Beazley 337,5).

Ζannοήi, Certosa di Bologna π. 39 (Beazley 338, 16).

Χαρακτηριστικον εις δλα αυτα τα παραδείγματα καΙ εις αλλα άκόμη προη

γουμένως μνημονευθέντα (χάλκινα άγαλμάτια) εΙναι δτι ή βαστάζου σα το δπλον

γουμένου η επομένου. Το ισορροπημένον δμως τούτο άγώΥισμα τών διαφόρων

δυνάμεων δεν διαρκεί φυσικα παρα ελάχιστον χρονικον διάστημα, διότι άκολου

θούν κατόπιν αλλο ι χρόνοι οί όποίοι επιζητούν καΙ εις την τέχνην άλλους σκο

πούς. Ή επισκό;τησίς μας θα σταματήση εδώ, άλλα αν ρίΨη κανεΙς ενα βλέμμα

εις τα γλυπτα της Φιγαλείας π. χ. δεν

εχει άνάγκην πολλών λόγων δια να

κατανοήση την βαθείαν μετα60λήν.
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9

δεξια χειρ της μορφης με το να λυγίζεται περισσότερον η όλιγώτερον δυνατα

προς το μέρος της κεφαλης δεν άφήνει να γεννηθη ή εντύπωσις εκείνη της ευρύ

τητος και του άπλώματος 1.

Συγκρινόμενος ό Ποσειδων με τα παραδείγματα αυτα φαίνεται ώσαν να ζη

είς άλλον κόσμον, περισσότερον «ρεία ζώοντα», ενα κόσμον που μας γίνεται

αίσθητότερος χάρις πάλιν είς τα άγγεία' τα παραδείγματα που άναφέρομεν ώς

χαρακτηριστικώτερα εχουν γίνει δλα μετα το 460, μερικα δε και μετα το '50
ίσως. τας όμοιοτέρας με τον Ποσειδωνα μορφας εχει κάμει ό «ζωγράφος τα)ν

Νιοοιδων» (Beazley 33β κέ.),·αύτος ό όποίος και είς τόσα άλλα πράγματα καθρε

φτίζει περισσότερον άπο κάθε άλλον την μεγάλην τέχνην της εποχης του.

Monumenti ΧΙ π. 14 (Beazley 337, 1).
F. R. Ι σελ. 128 (Beazley 337,2).
Vente Col1ect. Lecuyer σελ. 61 αριθ. 379.
F. R. π. 26. Pfuhl ΠΙ 505 (Beazley 337, 4).
F. R. π. 118. Pfuhl ΠΙ 507 (Beazley 345).
F. R. π. 117 (Beazley 342 "Schule d. Niobidenma1.» 2).
F. R. Ι σελ. 128 - 9.

Και δεν είναι μόνον οί «σοοαροΙ» θεοι και ήρωες-που άποκτουν το πλάτος

αυτο της ύπάρξεως, άλλα και ό Διόνυσος καί οί εύθυμοι σύντροφοί του, σιληνοΙ

και μαινάδες, άκόμη δε καΙ κοινοΙ θνητοΙ κυνηγουντες η όπλιζόμενοι ':;;ρος άνα

χώρησιν 2.

Το αύτο φαινόμενον εκδηλώνεται καΙ κατ' άλλον τρόπον. "Αν π. χ. παραοά

λωμεν τον κατα την γέννησιν του Έριχθονίου παριστάμενον Ποσειδωνα (;) επι

της στάμνου του Έρμώνακτος του Μονάχου (F. R. π. 137. Beazley 300, 16) με

την όμοίας στάσεως δευτέρα~ εξ άριστερων μορφην του εν Bologna άγγείου

ι ~Aν εχωμεν εκ παλαιοτέρων χρόνων σπανίας τιν(Ίς μορφάς επι άγγείων πού παρουσιάζουν επίσης

ευρείας χειρονομίας,'οπως π. χ. εΙς τό άγγεϊον τού Εύεργίδου τού Cast1e Ashby (Papers Brit. Sch. Rome

ΧΙ σ. 18, 13. Beazley 33, 26) η είς τόν εκ τών τελευταίων χρόνων της δεκαετίας 480 - '70 κρατηρα του Λονδί

νου Α. J. Α. 1916 σ. 148 (B~azley 114, 9), τούτο είναι μόνον φαινομενικό,,: και εΙς τάς δύοπεριπτώσεις πρό

κειται διά μορφάς βλεπομένας εκ τών όπισθεν, ό δε άρχαϊκός η αυστηρός άγγειογράφος είναι προσκολλημέ

νος τόσον φανατικά είς την επιφάνειαν και θέλει τόσον πολύ νά είναι καθαρός και νά άποφύγυ κaθε βρά

χυνσιν, ωστε άπλώνει τό εκ τών όπισθεν βλεπόμενον χέρι όλόκληρον επί της επιφανείας καί δεν τό κάμπτει

πουθενά' 'είναι άνάλογον με εκεϊνο πού, καθως θά ϊδωμεν κατωτέρω, κάμνει ό ζωγράφος τού άγγείου Beaz

ley, Vas. ίη Pol. π. 4b - 5b διά τό εκ τών όπισθεν όρώμενον πόδι.

2 Π. χ. Pellegrini Bologna Vas. Felsin. σ. 131. -

Α. Μ. 1928 Beil. ιν 2 a.

νι 2.
C. V. Ηορρίη πίν. 11, 3.

κροκόδιλος Σωτάδου J. Η. St. ΙΧ σ. 220· Ι (Beazley 318, 7).
σκυφος της Bibl. Nat. εδώ είκ. 20 (Ridder άριθ. 845. Α. Μ. 1928 σ. 13).

Α ΡΧΑlOΛΟΓ1ΚΟΝ ΔΕΛ'l'ΙΟΝ 1930 - 31
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MonUlllenti Χ π. 54 (=Dedalo ΙΧ είκ. σελ. 330. Beazley 332,3) βλέπομεν κτυ

πητην την διαφοράν: είς την στάμνον τού Έρμώνακτος ύπερισχύει ή τάσις της

μορφης προς συγκέντρωσιν είς έαυτήν, ενα κλείσιμον πνεύματος καΙ χώρου, ένφ

ή δευτέρα κατέχεται πoΛU περισσότερον άπο την έπιθυμίαν της έλευθέρας στ~

σεώς της έν τφ χώρφ. Ή όμοία μορφη τού λεγομένου «κρατηρος των Άργοναυ

των» τού ίδίου ζωγράφου έν Λούβρφ (F. R. π. 108, Piuhl ΠΙ 492: μορφη 1η έξ

άριστερων) εΙναι περίπου σύγχρονος μεαύτήν, ητοι των ολίγον μετα το 460 χρό-

ΕΙκ. 20. Ζκύφος της Biblίoth. Nat. (Παelσι).

νων, ό δε εξοχος Άχιλλευς τού Βατικανού (F. R. π. 167, Dugas, Aison ....), ό

όποίος κατα το σημείον τούτο εχει πλέον όλοκληρώσει την ούτω σΙ ύποδηλωθεί

σαν έξέλιξιν, δεν ημπορεί να εΙναι - καΙ δι' άλλους λόγους άκόμη - παρα έλάχι

στα νεώτερος τού Ποσειδωνος μας.

ΕΙναι ώσαν ή τέχνη, δπως καΙ ή ζωή, επειτα άπο την πειθαρχημένην ύποτα

γήν της είς τους περιορισμους τού αύστηρού ρυθμού, ώσαν να θέλτι να πάρτι μίαν

βαθείαν άναπνοην που θα της φουσκώσει εύεργετικα καΙ άνακουφιστικα το στη

θος καΙ αί μορφαΙ τας όποίας τελευταίον άνεφέραμεν παρουσιάζονται μαζΙ με τον

Ποσειδωνα τού Άρτεμισίου ώς αί πρωται δημιουργηθείσαι μέσα είς τον νέο:ν

αύτον άέρα. Φυσικα δμως δεν λησμονούν το γεγονος δτι άπο τον αύστηρον ρυθ

μον προέρχονται, έπομένως αί άπελευθερωτικαί των κινήσεις δεν εχουν τίποτε το

έξαλλον καΙ το παιδικως ζωηρόν, άλλα. γίνονται με μέτρον καΙ σκέψιν. ΕΙναι αί
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μορφαι αύται οί αμεσώτατοι πρόδρομοι της έξακουστης μετόπης τού Παρθενώνος

Ν. ΧΧΥΙΙ (Smith π. 22, 1. Κί.Β.2 269, 4' πρβλ. την αγγειογραφίαν F. R. π. 140,

Beazley 425, 2). ΚαΙ είναι ταυτοχρόνως το πλαστικον φανέρωμα ένος κινήματος

πολυ βαθυτέρου, που το βλέπομεν και είς την λογοτεχνίαν εξαφνα 1.

Άλλα δεν πρέπει να νομισθΌ στι τοιουτοτρόπως έπανερχόμεθα είς αρχα'ίκώ

τερον στάδιον της τέχνης, οπου ή έξάπλωσις της μορφης έπι της έπιφανείας ήτο

επίσης αγαπητή. Ό Buschor (Olympia σελ. 8 - 9) παρέβαλε ώραία την εικόνα τού

εσωτερικού μιας κύλικος τού «ζωγράφου τού Παναιτίου» με άλλην όμοίου θέμα

τος τού «ζωγράφου της Πενθεσιλείας» δια να δείξ'!] πόση «συγκέντρωσις είς τον

χώρον :και είς την ψυχην» χωρίζει την τελευταίαν άπο την πρώτην. ΤΟ απλωμα

τών παλαιών έκείνων παιδικών χρόνων ήτο καθαρον κόσμημα της επιφανείας, ή

μορφη ήτο και αύτη έπιφάνεια αύστηρώς παράλληλος με το φόντο η διακοσμητι

κον μοτίβο έπιτιθέμενον έπ' αύτού. Άντιθέτως είς την περίοδον περι της όποίας

όμιλούμεν ή μορφή, όσον και αν λαμβάνη ύπ' Όψει της την έπιφάνειαν ώς ασφα

λες ερεισμά της, χειραφετείται όμως μέχρις ένος σημείου απ' αύτης, γίνεται ον

περισσότερον αύθύπαρκτον και κατορθώνει να ελθη εις κάποιαν δημιουργικην

σχέσιν με την φέρουσαν έπιφάνειαν (ποτε όμως εις αντίθεσιν η σύγκρουσιν)'

μόνον 'ετσι κατορθώνει να συγκεντρωθΌ πραγματικώς εις έαυτην η πάλιν να

άπλωθΌ ακτινοοολούσα έκ τών εσω προς τα έξω. Εις τον Ποσειδώνα τούτο θα

ίδωμεν στι έκδηλώνεται ακόμη και με την στάσιν τών ποδών του.

*
Ή νέα ακατανίκητος αναγκη που αισθάνονται κατα τους χρόνους τούτους

αί μορφαι (καΙ ήμείς μάζί των) να κινηθούν μέσα εις εύρυχωροτέραν ατμόσφαι

ραν καΙ που την βλέπομεν να αποπνέεται βαθέως απο όλόκληρον το σώμα, δεν

ήτο δυνατον να. μη περιλάβη μέσα της καΙ τον τρόπον με τον όποίον στέκονται αί

μορφαΙ αύται εις τους πόδας των. Το μοτίβο της στάσεως τού Ποσειδώνος εΙναι

απο της απόψεως αύτης άπλούν άλλα. πολυ χαρακτηριστικόν~ ό προβεβλημένος

αριστερός του πους παριστάνεται απο της αρχης τού μηρού μέχρι τού άκρου

ποδος σχεδον έντελώς εις προφίλ' ό δεξιός του σμως πους είναι πλήρης μεταβατι

κων σταδίων: όμηρος κατενώπιον, το γόνυ έστραμμένον ισχυρώς προς τα. εξω, ή

κνήμη κατα. 3/4 προφΙλ καΙ ό άκρος πους παρέχει πλαγίαν δψιν προς τα εξω άλλ'

όχι έντελο)ς εις προφίλ' τοιουτοτρόπως, αν προσθέσωμεν τας έπΙ μέρους κινήσεις

ι ΠρΟλ. Dornseiff, Pindars Stil σ. 8: «strenge gebundene Linie, archaische verschnorkelte Prezio

sitii.t ίη der Ornamentierung der Oberflii.che (ή χορικη ποίησις), die spii.ter abgelost wird durch eine

freie geklii.rte stromende Klassik νοη breit ausladender Gebii.rde». Άφ' έτέρου άνάλογον έξέλιξιν τής χει·

ΡΟ"ομίας εχομεν καί εΙς την τέχνην τής ·Ιταλικής.'Αναγεν"ήσεως(WoIfflin, Klassische Kunst 20ν μέρος).
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τας όποίας θα εξετέλει εκαστον τμημα τού ποδος τούτου, βλέπομεν οτι διαγράφεται

προς το μέρος τού θεατού τόξον νοητού κύκλου αντιστοιχούν προς γωνίαν ύπερ

βαίνουσαν αισθητώς τας 300 και πλησιάζουσαν τας 1350. ή γωνία σχηματίζεται εν

τη περιπτώσει ταύτη αφ' ένος ύπο της νοητης κατακορύφου επιφανείας ή όποία,

όπως το φόντο εις το ανάγλυφον, συγκρατεί οπισθεν την μορφην και ή όποία

είναι παράλληλος προς το στηθος π. χ. και προς τον προβεβλημένον αριστερον

πόδα, και αφ' έτέρου ύπο της γραμμης τού δεξιού άκρου ποδός ή γωνία αυτη αν

μετρηθη απο δεξιών (ώς προς τον θεατην) είναι αμβλεία. ΤΟ καλλιτεχνικον αποτέ

λεσμα τούτου είναι ότι ό Ποσειδών,αν και ό κορμός του στέκεται αυστηρώς κατε

νώπιον και εντελώς παράλληλος προς την ρηθείσαν νοητην επιφάνειαν, παρουσιά

ζεται εντούτοις δια της κιν11σεως τού δεξιού του ποδος κατέχων πολυ περισσότε

ρον «χώρον» 1 και περιβαλλόμενος ύπο περισσοτέρας ατμοσφαίρας. Και δια τών

ποδών του ακόμη ζη και αναπνέει ελευθερώτερα. Και εαν δεν εσώζετο απο το

άγαλμα παρα μόνον το κάτω ημισύ του με τους πόδας εν τη αρχικη των θέσει, θα

επρεπε και έκ μόνης της στάσεώς των να συμπεράνωμεν ότι ό καλλιτέχνης αύτος

δεν ανήκει εις την γενεαν που έδημιούργησε και έξεπροσώπησε καθαρα το αύστη

ρον στίλ, αλλ' έμφανίζει κάτι εντελώς νέον απέναντι αύτης αντιπροσωπεύει την

ιδίαν ανάγκην που εφερε και τον Πολύγνωτον, κατα τους χρόνους ακριβώς τού

τους, να ασχοληθΏ πρώτος με το πρόβλημα της διευρύνσεως τού χώρου, μέσα

πάντοτε εις τα όρια της κλασσικης θεωρήσεως τού κόσμου.

Δια να κατανοήσωμεν καλύτερα το νέον τούτο άπόκτημα της τέχνης θα

επρεπε να έξετασθΏ προσεκτικα ή έξέλιξις της στάσεως τών ποδών απο τών ύστέ

ρων τουλάχιστον άρχα"ίκών χρόνων, αλλ' αυτο δεν ή μπορεί να γίνη έδώ' θα περιο

ρισθώμεν πάλιν εις ύπαινιγμούς.

"Ας λάβωμεν ώς αφετηρίαν της συγκρίσεως την στάσιν τών ποδών ένος

παλαιοτέρου αγάλματος π. χ. τού Άριστογείτονος τού συμπλέγματος τών Τυραν

νοκτόνων, ή όποία είναι τυπικη δια τον ύστερώτερον αρχα"ίσμον καΙ όλόκληρον

τον αυστηρον ρυθμόν. Ό προβεβλημένος άριστερός του πους είναι έντελώς προ

φίλ, ό δε όπίσθιος δεξιος έντελώς κατ' ένώπιον και δη οϋτως ωστε ό άκρος πους

άπο τών αστραγάλων και κάτω να αποτελη ακριβη συνέχειαν τών αυστηρώς κατ'

ενώπιονόρωμένων κνήμης, γόνατος και μηρού' τοιουτοτρόπως το περίγραμμα

τού άκρου ποδος συνεχίζει σχεδΟν κατ' ευθείαν γραμμην το περίγραμμα τού άνω

ποδος και όλόκληρος ό πους τέμνει κατ' όρθην γωνίαν την οπισθεν κατακόρυφον

νοητην έπιφάνειαν' επι πλέον το απο τών αστραγάλων και κάτω τμημα παρουσιά-

1 'Εννοείται φυσικα οχι ό απειρος χώρος της νεωτέρας τέχνης, αλλ' ο χώρος τον οποίον δημιουργεί

αύτη αϋτη ή μορφή γύρω της μέ το να υπάΡΧΩ ώς σώμα [βλ. τώρα Krahmer, Figur und Raum ίη der iigy

ptischen und g1"iechi~ch-archaischenKunst, 1930, passimJ.
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ζεται ανευ ουδεμιας βραχύνσεως προοπτικης με εντελώς καθαρα δλα τα στοιχεία

του, ώσαν να τον εβλέπαμεν εκ τών άνω η ώσαν το μέρος αυτο του ποδας να ητο

κρεμασμένον κατακορύφως. Αυτην την σχέσιν βλέπομεν και είς τα εν τη ύποση

μειώσει μνημονευόμενα παραδείγματα τυχαίως εκ πολλών ληφθέντα 1. 'Επίσης

κατ' αυτον τον τρόπον στέκονται δλα τα χάλκινα αγαλμάτια που εξετάσαμεν ανω

τέρω ώς προς την κίνησίν :tων. Πλην του τρόπου τούτου (και του άλλου, κατα

τον όΠΩίον καΙ οί δύο πόδες είναι εστραμμένοι προς την κατεύθυνσιν της κινήσεως)

οί μέχρι του 460 περίπου χρόνοι δεν γνωρίζουν άλλο είδος στάσεως τών ποδών.

<Όπου κατα την πρώ'ίμον αυτην εποχην παρουσιάζονται εξαιρέσεις είναι φαινο

μενικαι καΙ πρέπει να έρμηνευθουν διαφορετικά: π. χ. είς τον <Έκτορα του αμφο

ρέως του Wίirzbl1rg F. R. π. 104 (Beazley 69, 4) καΙ είς τον Σιληνον του εν

Goll1cllo\v της Πολωνίας αμφορέως του Ευθυμίδου Beazley Vas. 1. ΡοΙ π. 4 b

5 b (σελ. 13 κέ.) φαίνεται δτι ό όπίσθιος πους άπλώνεται επι της επιφανείας κατα

τρόπον ανάλογον με τον του Ποσειδώνος, αλλ' ή όμοιότης είναι απατηλή' ό πραγ

ματικος λόγος είναι δτι καΙ είς τας δύο περιπτώσεις αί μορφαι βλέπονται εκ τών

Όπισθεν, ό δε ζωγράφος προσηλωμένος αυστηρώς είς την αντίληψιν της επιφα

νείας και αποφεύγων καΙ τας κατα διάνοιαν εστω βραχύνσεις επροτίμησε να

'άπλώση τους πόδας εντελώς, σπως εκαμαν καΙ κάποιοι άλλοι συνάδελφοί του δια

τα χέρια (ανωτέρω σελ. 65 σημ. 1) 2.

Βέβαια παρουσιάζονται γενικώς διάφοροι ποικιλίαι είς τας λεπτομερείας της

παραστάσεως του περι ου πρόκειται ποδός, π. χ. ενίοτε γίνεται όρατη ή πτέρνα 3.

αλλ' αί αποχρώσεις αυται δεν θίγουν την βασικην αρχην του να μη διασπασθϋ ή

καθαρα Οψις τών μελών του ποδας (παρουσιάζουν μόνον ποσοτικας διαφοράς, αν

δηλαδη θα δείξουν κάτι περισσότερον η όλιγώτερον) και του να απομακρύνεται

δσον' το δυνατον όλιγώτερον της καθέτου ή γραμμη του ποδας που ένώνει τα

δύο παράλληλα επίπεδα τα περιλαμβάνοντα κατακορύφως εμπροσθεν και οπισθεν

το άγαλμα.

ι J. Η. St. 1907 π. 19. = C. V. Brit. Mus. ΠΙ 1 c π. 3: 2 b (μεσαία μορφή).

F. R. π. 16 (Beazley 103, 39).
F. R. π. 85 b = Pfuhl πι 436 ('Ελένη. Beazley 211, 3).
C. V. Βρυξελλών πΙ 1 c π. 6 d· e (Beazley 208, 123).

. Ruschor, 01ympia Text εΙκ. 14.

, "Ας σημειωθίi οτι δεν λείπουν και εΙς πολυ πρώ'ίμον ακόμη έποχην τολμηραί βQαχύνσεις π. χ. αΙ

δύο ακριναί μορφαι τού αμφορέως J. Η. St. 1907 π. ΧΙΧ, τών χρόνων τού Λεάγρου.

s Π. χ. F. R. π. 104 b (Beazley 69, 4).
Ridder, Cata1. vas. peiuts Bib1. Nat. σ. 273 (Beazley 138, 21).
F. R. π. 118 = Pfuhl ΠΙ 475 (Άρτεμις. Beazley 100, 1).
F. R. π. 94 (Beazley 292 Oreithyia ma1. 1).
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Είς τους περΙ το 460 χρόνους άρχίζουν τα πράγματα καΙ έδώ σιγα - σιγα να

άλλάζουν 1.'Ήδη είς τον Θησέα της Φλωρεντινης στάμνου (Ρ. R. π. 166, 2) ό όπί

σθιος πους ύπακούει είς την νέαν άνάγκην, εστω καΙ αν το κάμνυ άκόμη με

κάποιαν άδεξιότητα: το άπο τού μηρού μέχρι τών άστραγάλων τμημα είναι σχε

δον έντέλώς κατ' ένώπιον με έλαφραν μάλιστα τάσιν στροφης προς τα δεξια (ώς

προς τον θεατην) καΙ ε'ξαφνα, χωρΙς καμμίαν έντελώς ένδιάμεσον προετοιμασίαν,

ό άκρος πους στρέφεται δυνατα καΙ άπότομα προς τάριστερά' το άποτέλεσμα εΙναι

δτι φαίνεται μεν ή πτέρνα πoλiι καΙ ό ταρσος δεν παρουσιάζεται βλεπόμενος έκ

τών άνω, άλλ' ό ζωγράφος δεν κατώρθωσε να συντήξυ είς ένιαίαν μορφην την έπι

θυμίαν τού νέου καΙ την έπιθυμίαν να δείξυ καθαρα καΙ σχεδον άνεξαρτήτως άλλή

λων δλας τας έξωτερικας καΙ έσωτερικας γραμμας τού ταρσού' ό ζωγραφίσας τον

κρατηρα της Villagiulίa καΙ την άμαζονομαχίαν τού Rnvo έδείχθησαν περισσότε

ρον φρόνιμοι είς την πραγμάτωσιντού νέου καΙ έπέτυχον περισσότερον.

Οί άκολουθούντεςχρόνοι άντιμετωπίζουντο πρόβλημα έντονώτερα καΙ άπο

τελεσματικώτερα2. τους είναι σχεδον άδύνατον 'πλέον να παραστήσουν μορφας

ίσταμένας κατ' ένώπιον χωρΙς να δώσουν είς τους δύο πόδας στάσιν πoλiι εύρυ

χωροτέραν παρα πρίνο Αί λύσεις που δίδονται είς το πρόβλημα είναι δύο: 11 τοπο

θετούνται καΙ οί δύο άκροι πόδες προφΙλ άλλ' άντιστρόφως 11 τοποθετούνται

άκριβώς δπως καΙ είς τον Ποσειδώνα. Το πρώτον άποτελεί μαλλον ταχυγραφικον

τρόπον λύσεως τού προβλήματος την δευτέραν λύσιν μας δίδουν εργα πρώτης

τάξεως: ή κύλιξ της Bologna τού «ζωγράφου της Πενθεσιλείας (C. V. ΠΙ 1 c Π.

11,1. Arch. Jahrbuch 1931 σελ. 21 είκ. 17), δπου άλλωστε '(>χι μόνον ή προς τον

βωμον φεύγουσα γυνη στρέφει τον όπίσθιον πόδα άκριβώς δπως ό Ποσειδών

άλλα καΙ αί μακρουλαΙ άναλογίαι τών σωμάτων, ή έπιβλητικη κάθετος γραμμη

τού Διος καΙ ή δλη πνευματικη καΙ ηθικη ϋπαρξις της σκηνης ένθυμίζουν κατα-

1 Π. χ. Beazley, Vas. 1. Amer. σ. ]37 είκ. 85 (Beazley 298, 24).

F. R. π. 166, 2 (Pfuhl πι 489. Beazley 305, Ι).

F. R. π. 17 - 18, DedaIo 1922 είκ. σ. 87 (Beazley 349, 1).
F. R. π. 26·27 (Pfuh1 πι 505. BeazIey 337. 4 μορφη 5η έξ άριστερών).

'Εδώ υπάγονται κυρίως καί αΙ μετόπαι τοϋ ναοϋ Ε τοϋ Σελινοϋντος.

2 Π. χ. F. R. π.... Pfuhl πι 5040 (2α έξ άρισtερών μορφή, 3η έκ δεξιών άμαζών).

J. Η. St. 1890 π. 12.
Pfuhl πι 506 (Beazley 342, 2).

Pfuhl ΙΠ 507 (Beazley 345).
Α. J. Α. 1899 π. 4 (Beazley 298, 33).
Bologna C. V. ΙΠ 1 c π. 11, 1 (Beazley 273, 3).

Buschor, Krok.odil des Sotades π. 1 (Beazley 318).
F. R. π. 167 Dugas Aison ... (Beazley 371, 1).
F. R. π. 183, 2 Pfuhl πι 559 (Beazley 396, 2).
F. R. π. 140 (Beazley 425, 2).
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πληκτιxQ. τον κ~σμoν τού ίδικού μας Ποσειδώνος σημειωτέον δτι ή κύλιξ αύτη

εΙναι προφανώς νεωτέρα άπο την εν Μονάχφ τού αύτού ζωγράφου με το θέμα

της θανατώσεως τού Τιτυού (Pfl1hl ΠΙ 502) ποιηθείσαν, καθως γενικώς άναγνω

ρίζεται, μετα το 460 και έπομένως θα εγινε δχι πολυ πριν άπο το 450. Έπίσης
εύρίσκω δτι ενθυμίζει τον Ποσειδώνα και με την στάσιν τών ποδών του άλλα

και με τας άπλας μεγάλας γραμμας της άρχιτεκτονικης του (βλέπε δόρυ!) ό θείος

•Αχιλλευς τού γνωστού άμφορέως τού Βατικανού. Άλλα και είς το Δ. αέτωμα τού

Παρθενώνος, εφ' δσον βέβαια εΙναι δυνατον να μαντεύσωμεν κάτι περι αύτού

άπο το «σχέδιον Carre:)"» (Κί.Β.2 271, 1), ό Ποσειδών και ή Άθηνα τού κέντρου

εστέκοντο πιθανώτατα κατα τον ίδιον τρόπον-δπως άλλωστε και αί μορφαι συγ

χρόνων του αγγείων, π. χ. της κύλικος της Θέμιδος τού «ζωγράφου τού Κόδρου»

(F. R. π. 140. Beazle)' 425, 2). Συνηθέστατον δε και αύτονόητον πλέον, δια τούτο

δε και προστυχότερον γίνεται το πραγμα είς τα ύστερώτερα εργα.

*
Έτονίσθη ήδη άνωτέρω επανειλημμένως το γεγονος δτι ό Ποσειδών εΙναι

εκ τών πρώτων εργων δπου βλέπομεν να άνοίγουν δρόμον και να καθιερώνονται

άί ούσιαστικαι άρχαι της κλασσικης τέχνης: άντίληψις της μορφης καθολικώτερον

και πολυμερέστερον πλαστική, συνεπεί~ τούτου άνάγκη περισσοτέρας άτμοσφαί

ρας περι αύτην και μεγαλυτέρας συγκεντρωτικης ένότητος. ΤΟ τελευταίον τούτο

σημαίνει δτι, αντίθετα με δ,τι εγίνετο είς παλαιοτέρας φάσεις, τώρα το μέρο<,

χάνει πολυ εκ της αύθυπαρξίας του άπέναντι τού δλου δια να ύποταχθΌ είς την

ανωτέραν ένότητα, τον παρατακτικον τρόπον άντικαθιστ~ βαθμιαίφς ό ύποτακτι

κός. Τοιουτοτρόπως και αί λεπτομέρειαι της παραστάσεως άλλάζουν πλέον χάρις

είς αύ'το κυρίως το γεγονος και οχι τόσον είς την συνειδητην επιθυμίαν τών καλ

λιτεχνών να άντιγράψουν πιστότερα την φύσιν' αλλα το άποτέλεσμα είναι βέβαια

δ-τι τα πάντα τώρα φαίνονται φυσικώτερα-κρινόμενα με την άποψιν τού ύστε

ρωτέρου νατουραλισμού - παρα τα άρχα'ίκώτερα εργα η και τα τού αύστη

ρού ρυθμού.

Τούτο το γεγονος διακρίνει και την ανατομίαν τού Ποσειδώνος. Έαν διε

ξέλθωμεν τα μέχρι τούδε απο άλλας αφορμας μνημονευθέντα μνημεία, πλαστικα

και άγγεία,βλέπομεν είς την παράστασιν τών κοιλιακών π. χ. μυών την έξης περί

που εξέλιξιν Ι: κατα την παλαιοτέρ:αν βαθμίδα (διαρκούσαν περίπου άπο τού

τέλους τού 60u αίώνος μέχρι τών περι το '50 χρόνων και εμφανίζουσαν φυσικα

διαφόρους εξελικ:τικτας άποχρώσεις) το μεταξυ τών μαστών και τού εφηβαίου

1 Πρβλ. σχετικώς HuIle, 8ch. Mensch' σ. 197 κέ. DeIla Seta, Il nudo neIl' arte Ι.
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άφ' ένος καΙ τών έκατέρωθεν πλευρών άφ' έτέρου τμημα του κορμου, εχον το

σχημα λύρας, διαιρείται εσωτερικώς δια μιας καθέτου γραμμης διηκούσης άπο

της κορυφης μέχρι του εφηβαίου σχεδον καΙ δύο όριζοντίων, έκ τών όποίων ή

μία διέρχεται δια του ομφαλου καΙ ή αλλη άνωτέρω αυτου, εις 6 μικρότερα τμή

ματα χωρισμένα σαφέστατα το εν άπο το αλλο. Εις την νεωτέραν φάσιν, δπο.υ καΙ

ό Ποσειδών άνήκει, ή κοιλία παρουσιάζει όψιν πολυ περισσότερον άπλοποιημέ

νην καΙ ένιαίαν: ή κατακόρυφος γραμμη σταματQ. τώρα εις τδν ομφαλον καΙ δεν

προχωρεί μέχρι του εφηβαίου, εκ τών όριζοντίων δε γραμμών ή δια του ομφαλου

διερχομένη εξαφανίζεται εντελώς (πίν. 3). Ώς προς το άπο πότε άρχίζει ό τρόπος

αυτός, σημαντικον είναι δτι άγγειογραφίαι δπως αί μνημονευθείσαι του «ζωγρά

φου τών Νιοβιδών», αί όποία ι αλλως τόσας άναλογίας παρουσιάζουν με τον

Ποσειδώνα, εις το σημείον τουτο άκολουθουν τον άρχαιότερον τρόπον (βλέπε καΙ

γλυπτα 'Ολυμπίας). Άγγεία τινα του «ζωγράφου της Πενθεσιλείας» εχουν ήδη

περιληπτικωτέραν άπόδοσιν της άνατομίας (π. χ. A.J. Α. 1915 σελ. 413-4=Beaz
ley Vas. 1. Amer. σελ. 130 εΙκ. 81). Άλλα ό Σωτάδης κυρίως παρέχει περισσό

τερα καΙ όμοιότερα παραδείγματα (Munchner Jahrbuch 1919 σελ. 21 εΙκ. 31.
Α. Μ. 1928 Bei1. ιν 2α. C. V. Compiegne π. 20, 10 κ. ο. κ.). Ή λήκυθος Riezler

π. 40 = Pfuhl πι 544 (χρονολογουμένη περΙ το 440: F. R. πι σελ. 295) χρησι

μοποιεί πλέον ελεύθερα τον τρόπον του Ποσειδώνος καΙ προχωρεί άκόμη περισ

σότερον εις την άπλοποίησιν καΙ εις την στιγμιαίαν σύλληΨίν της δια δε τους

ύστερωτέρους άγγειογράφους, Πολύγνωτον καΙ δλους δσους άναφέρει μετ' αυτον

ό Beazley, το πραγμα είναι πλέον αυτονόητον ώς το μόνονδυνατον πλέον. <Ώστε

φαίνεται δτι ό νέος περιληπτικώτερος καΙ μεγαλυτέραν ένότητα επιδιώκων τρόπος

άποδόσεως της κοιλιακης επιφάνείας, που βλέπομεν είς τον Ποσειδώνα, παρου

σιάζεται εις τους μεταξυ '60 καΙ '50 χρόνους.

Εις τον ίδιον κύκλον σκέψεων άνήκει καΙ το ζήτημα του προφΙλ της κεφα

φης του Ποσειδώνος. Προκειμένου περΙ πωγωνοφόρωνκεφαλών το προφΙλ καθο

ρίζεται ύπο του περιγράμματοςμετώπου-ρινοςκαΙ του περιγράμματοςτου γενείου,

δηλαδη ύπο της σχέσεως που εχουν αί δύο αυταΙ γραμμαΙ μεταξύ των. Κατα τους

χρόνους του Άνδοκίδου ή γραμμη μετώπου- ρινος καΙ ή του γενι;ίου είναι περί

που παράλληλοι εις την προς τα εμπρος δυνατην προεξοχήν των καΙ συνδέονται

μεταξύ των με την όριζοντίαν γραμμην της ρινος άποτελουσαι ετσι εν τριμερες

περίγραμμα με διακεκριμένα στοιχεία (π. χ. pfnhl πι 314). Άργότερα καΙ δη

κατα την άκμην του αυστηρου ρυθμου (περΙ το 480) αί δύο α'ίiται γραμμαΙ τέμνον

ται άμέσως κατα μικραν 11 μεγάλην άμβλείαν γωνίαν (π. χ. F. R. π. 64. Ποσειδών
άγγειογραφίας Wurzburg, έδώ εΙκ. 23). 'Έναντι τούτων το ζήτημα του προφΙλ

του Ποσειδώνος είναι, ώς ητο έπόμενον, πολυπλοκώτερον. ΤΟ προφιλ το άντι-
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στοιχούν είς την αποψιν τού κορμού που άνεγνωρίσθη άνωτέρω ώς ή γονιμω

τέρα (πίν. J - 2) φαίνεται εκ πρώτης όψεως ώς άνήσυχον μάλλον και στερούμενον

άρκετης ένότητος, ετι δε και ή κινητικότης που παρουσιάζει είναι μάλλον αρρυθ

μος άφ' έτέρου ή όψις αύτη της κεφαλης, κατα την όποίαν φαίνεται και μέρος

της όπισθίας, εχει, τουλάχιστον δια τον νεώτερον θεατήν, περισσοτέραν δύναμιν

καΙ ενέργειαν. Άλλα πάλιν το προφΙλ της είκ. 1 (πρβλ. πίν. 5), το όποίο ν δμως

πηγάζει εξ όψεως τού κορμού κάπως ελαττωματικης, είναι πολυ περισσότερον

ένιαίον, δίδει την εντύπωσιν δτι συνελήφθη καΙ εξετελέσθη με μίαν μοναδικην

πνοήν: ή γραμμη μετώπου - ρινος - γενείου, μολονότι διακόπτεται ελαφρα ύπο της

όπισθίας όφρύος και τού στόματος, εχει το σχημα ένος άβαθους τόξου που περι

κλείει με μίαν ώραίαν συνεχη γραμμην δλα τα στοιχεία τού περιγράμματος 1.

Δεν ήμπορώ να λύσω επι του παρόντος την άπορίαν αύτήν, άλλα δεν θέλω

και να όμιλήσω περι ελαττώματος τού εργου είς το σημείον τούτο, διότι δεν είμαι

βέβαιος δτι συνέλαβα την θετικην βούλησιν του καλλιτέχνου του καθολοκληρίαν.

Γεγονος παραμένει δτι είς το δλον περίγραμμα της κεφαλης, καΙ εκ τών εμπρο

σθεν'(πίν. 4) καΙ εκ τών πλαγίων όρωμένης (πίν. 5, είκ. 1), άπο τού τραχήλου όπι

σθεν ύπερ το κρανίον καΙ την γραμμην τού προσώπου μέχρι της σφηνος τού

γενείου, είς την κυκλΙΚ11ν αύτην γραμμην με τα σαφώς ύπολογισμένα εξέχοντα η

είσέχοντα τόξα ΠΌυ την άποτελουν καΙ τας όξείας γωνίας της ρινος καΙ του

γενείου που θέτούν τον τόνον εκεί που χρειάζεται, ενυπάρχει σπανία επιθυμία

ένότητος και ίσορροπίας. ΚαΙ άφού εύρισκόμεθα είς εποχην δπου εξακολουθεί

άκόμη ή πλαστι,κη εκφρασις να ταυτίζεται άπολύτως καΙ άξεδιάλυτα με τον πνευ

ματικον' χαρακτηρα και το ήθος, δπου ούσιαστικώς δεν ύπάρχει άκόμη καμμία

διάστασις μεταξυ σώματος καΙ νού, δπου εξακολουθεί άκόμη να είναι ζωντανος ό

πολύτιμος εκείνος άρχα'ίκος έλληνικας <φονισμος») ~ δια τον όποίον μόνη βάσις

είναι ή αίσθητη και άπτη ζωή, είναι άδύνατον να μη συλλογισθώμεν: ό Αίσχύλος

που άλλου ήτο δυνατον να φαντασθίi κατοικούσαν την «Διος άρμονίαν» (Προ

μηθ. 551) καΙ άπα που άλλοϋ άκτινοβολοϋσαν και δρώσαν παρα άπο ενα τέτοιο

κεφάλι;

*

Τοιουτοτρόπως ή προσπάθεια προς ούσιαστικώτερον χρονολογικον καθορι

σμον τού Ποσειδώνος, άπο διαφόρων πλευρών επιχειρηθείσα, μάς εφερεν επα-

ι Παραδείγματα τοιούτου προφίλ, μάλλον Τι ηττον όμοια, εΙναι π. χ, l\1onunlenti d. IJincei 17 σ. 446

είκ. 316 (Beazley 351, 26). ΕΙ. ceram. Ι π. 14 (Beazley 351, 27). J. Η. St. 1914 σ. 186 (Beazley 372, 3).

J. Η. St. 19140 σ. 195 (Beazle)' 374, 31) κ. ο. κ. Ή αύτη αρχη εξακολουθεί να τηρηται και ΚQτόπιν με τι,!\'

διαφοραν στ! ή φορα του προφιλ γίνεται πεΡΙGσότερον κάθετος, σπως εις τον Παρθε\'ώ\'α.

, ΠρΒλ. Α. Riegl, Spiitriinlisclle Kunstindustrie' (1927) σ.405 σημ. 1.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1930 - 31 10
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74 Χ, Ι. Καρούζου

νειλημμένως εις το μεταξυ 'Ολυμπίας και Παρθενώνος μικρον διάστημα, εις την

δεκαετίαν 460 - 50, και μάλλον προς το τέλος της. Το πόρισμα τούτο επικυρώνει

μία άκόμη, τελευταία, παρατήρησις άφορώσα εις τας άναλογίας τού σώματός του,

ητοι εις την σχέσιν τών μερών του προς αλληλα και προς το σύνολον, εκείνο

που οί άρχαίοι ώνόμαζαν «συμμετρίαν». Κατανοείται σιιμερον καλύτερα ή «θαυ

μαστη εσωτερικη νομοτέλεια με την όποίαν ναοί, κίονες, άγάλματα, άγγεία άλλάσ

σουν εκάστοτε την οικοδομικήν των και τον ρυθμόν των» (Bnscll0r) και εις την

παρακολούθησιν τού γεγονότος τούτου εχουν ηδη άφιερωθη γόνιμοι παρατηρή

σεις, το θέμα δμως εΙναι άκόμη πολυ μακραν άπο το να εξαντληθη 1.

''Αν τεθfl λοιπον ώς βάσις το σχημα της εξελίξεως που εδωσεν ό Langlotz

εις το βιβλίον του και που εΙναι βέβαια πρόχειρον άλλα βασίζεται στερεα εις την

εξέλιξιν τού σχήματος τών άγγείων και ιδί<t της στάμνου μέσα εις τας δεκαετίας

τού 50υ αιώνος (πρβλ. τον πίνακά του 14), συνάγονται δια τον Ποσειδώνα τα

έξης: ή βάσις δια της όποίας στέκεται, δηλαδη το ανοιγμα τών ποδών, είναι

βέβαια πάντοτε εύσταθης άλλα πάντως μικρα εν σχέσει με το απλωμα τών κυρι

άρχων γραμμών' γεννάται δε αύθόρμητα ή εντύπωσις δτι αί γραμμαι τού περι

γράμματος τών ποδών και τού κορμού σπεύδουν να άνέλθουν γρήγορα επάνω

δια να κατασταλάξουν εις την γειτονιαν τού στήθους και τών άνοιγμένων χειρών,

που εΙναι ουτως ειπείν το εξάρχης σκοπούμενον τέρμα των και ή πλήρωσίς των. Ή

μετάθεσις αύτη τού βάρους προς τα ανω εχει την συνέπειαν δτι ή μορφη δεν εχει

τίποτε το καθιστικον άλλα τουναντίον γίνεται πoλι'J επιμήκης και διαπνέεται άπο

μίαν νευρώδη άνάτασιν: άπο της άπόψεως αύτης εΙναι το άντίθετον άπο εκείνο

που ενσαρκώνουν τα γλυπτα π. χ. της 'Ολυμπίας, ή δε διαφορα αυτη πιστεύω δτι

δεν όφείλεται μόνον εις την πιθανην διαφοραν τού καλλιτεχνικού εργαστηρίου

άπ' δπου προηλθαν τα εργα αύτά, άλλα προσέτι και εις τούς, εστω και όλίγον,

νεωτέρους χρόνους τού Ποσειδώνος. Και νομίζω δτι τού γεγονότος αύτού

δεν ύπάρχει καλυτέρα επικύρωσις άπο την σύγκρισιν τού άγάλματός μας με την

παρα Langlotz πίν. 14 g άπεικονιζομένην στάμνον τού Παλέρμου, ή όποία χρο

νολογείται άσφαλώς εις τους γύρω άπο το 450 χρόνους και την όποίαν ό Lan

glotz ξεχωρίζει άπο τας προηγουμένας βαθμίδας με τα έξης λόγια: «άντι τών

κεκορεσμένων άπο δύναμιν και εύπαγών σωμάτων με τους ταυρείους αύχένα;

εμφανίζονται τώρα μορφαι ύπερλυγεραί, ώσαν κάλυκες, με μετρημένην κάθε των

κίνησιν, πλήρεις συλλογης και σκέψεως περι τον έαυτόν των, με μίαν τρυφερό

τητα σώματος δπως προσιδιάζει εις δλας τας εποχας που προαγγέλλουν την επερ-

1 Π. χ. Buschor, F. R. ΙΙΙ σ. 125 (είς πίν. 142). Langlotz. Frίihgriechische Bildhauerschulen σ. 13

κΙ (Die Tektonik ,"ση Solon bis Perikles).
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ΕΙκ.21.

Χάλκινον άγαλμάτιον Λούβρου.

χομένην κλασσικην τελείωσιν ... εκεί μόνον φυσικι] δύναμις - εδώ εμψύχωσις

όλοκλι'ιρου τού σώματος, ι.επτΟν ζύγισμα τών μερών εΙς την μεταξύ των σχέσιν

και τονισμος τού σηΊθους ώς τού εύγεστέρου μέρους ΤΟ1) σώματος» (σελ. 20 - 22).

Και δταν ακόμη αφαιρέσωμεν απο τον λεπτον τούτον χαρακτηρωμον (α πνευμα

τ.ικώτερα εκείνα στοιχεία που ανήκουν μόνον εΙς

τον μαγικον κόσμον τών Άττικών μορφών, εΙς

τας όποίας κυρίως αναφέρεται ό χαρακτηρισμός,

μένουν πάλιν αρκετα που ταιριάζουν πολυ καλα

εΙς το αγαλμά μας. Φαίνεται δτι μεταξυ της

πρω'ίμωτάτης κλασσικης τέχνης (π. χ. 'Ολυμπία)

και της τελειώσεώς της (Παρθενων) παρεντίθε-

ται αναποφεύκτως μία περίοδος δπου το νέον

που προσφέρει ή μέση αυτη τέχνη απέναντι της

πρωιμου εκεΙνης (πληρεστέρα συγκέντρωσις, με

γαλυτέρα ελαστικότης και ρευστότης της φόρ

μας) εξαγοράζεται με απώλειαν ση μαντικην της

σταθερότητος της φόρμας (Formel1tfestigung)

Τ1ιν όποίαν επανορθώνει ή αμέσως κατόπιν επα

κολουθούσα κυρίως κλασσικότης. την μέσην αύ-

"την περίοδον εκπροσωπεί αναμφιβόλως ό Πο- !

σειδών. Ι
Άλλα και λόγψ ηθους εύρίσκεται αβίαστα

εΙς τονς χρόνους τούτους ή Αε'ίκη μορφή του.

Έβδομήκοντα περίπου ετη τον χωρίζουν απο

την κύλικα τού 'Όλτου τού Corneto με παρά

στασιν συγκεντρώσεως τών θεών (Pfl1l11 ΠΙ 360,

Beazle)' 15, 1!9) δπου αί μορφαί, εντελώς αύθόρ

μητοι και ενστικτώδεις, χωρις συνείδησιν, ζούν

εΙς ενα καθαρον και στατικον κόσμον, δπου και

με τας χειρονομίας των και με τα σύμβολά των

χαι με δλην των την εμφάνισιν δίδουν την εντύπωσιν δτι δεν κάμνουν τίποτε

αλλο παρα να διηγούνται ίστορίας - αλλα χωρις έξέλιξιν. Τρι6.κοντα 11 τεσσαρά

κοντα ετη μετ' αύτην ό Μάκρων εζωγράφισεν επι ένος σκύφου την άποστολιιν τού

'Γριπτολέμου Όπου παραστέκονται και ϋ.λλοι θεοί, μεταξυ αύτών και ό Ποσειδών

και ή Άμφιτρίτη (F. R. π. 161 Pf1111 ΙΠΙ 437, Beazle)' 211,2)' δσον Όμως και αν

κρατούν uxufLJj οί θεοι κατα τον uρχα'ίκον τρόπον τα σύμβολά των (δελφίνι κτλ.)

(Ι.ν{νωuν τc!)ρα εΙς πολυ διαφορετικον κόσμον, ή συνείδησις εχει ξυπνήσει, ή δρα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:17 EEST - 52.53.217.230



Χ, Ι. Καρούζου

νεω-

τέρΟ'υ μου, IλEtC;(, το 4 Ί Ο

π. X' j πάλιν εχει τόσην βα-

ΕΙκ. 22. ' Αμφορευς εΙς το Wiirzl1urg. θείαν ζω'ίκότητα (vitalite) ωστε
, , θ" 'ζ ,

ευχαρισΗος α εφαντα ετο κανεις

δμοιον εις το ήθος τον Ποσειδώνα της σατυρικης « 'Αμυμώνης» του Αισχύλου1

μολονότι κατα εικοσι τουλάχιστον ετη παλαιοτέρας του αγγείου.

'Ότι εις τοιις έπομένους χρόνους που προετοιμάζουν τον Παρθενώνα αι
'\ ρ ~ / '::t Ι β' _

μορφαι γινονται εσωτερικωτεραΙ1 ,πνευματικωτεραι, εν μερει )αρος της πρω-

θορμήτου ζωϊκότητος άλλα μf βαθυτέραν συνείδησιν του έαυτοίι των καΙ συγκέν

τρωσιν, δη όσάΚίς μάχονται πολεμούν αχι τόσον με δπλα πραγμαηκα δσον με τον

πνευματικόν των κόσμον, τούτο εχει ηδη παρατηρηθη και ετονίσθη καΙ ανωτέρω,

'Η ενέργειά των ειναι 6.ποφασισΤΙΚ'}1 καΙ σφοδρά, τίποτε δεν 1'1 μπορεί να της αντι-
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αφ' έτέρου TCc;

προ τού 460

Έριχθονίου (Fo
εξελίξεως

ισορροπίας,

προτού να απο- ΕΙ". 23. ΑεJi;n:ηιι!:ρεια εΙ~16νι:ιι; 22.

τελειωτικήν της μορ··

'Ταυτοχρόνως εΙναι ολοφάνερον δτι το άρχα'ίκον σύμβολον του θεού, το

του, ητο δια την νέαν αϊσθησιν ά.νυπόφορος πλέον μικρολογία και άπλοϊκό

της καΙ φυσικα επρεπε να λείπυ απο το αγαλμά μας.

Μεταξυ των μορφικών λεπτομερειών αί όποίαι ιδιαιτέρως αξίζουν την προ

σοχήν μας είναι ασφαλως ή κόμμωσις τοί, Ποσειδώνος. Βλέπομεν πάλιν καθαρα

τί'ιν ϊδιον τρόπον της αΙσθήσεως που ευρομεν ανωτέρω να. έμψυχ(ονυ Τ1Ίν μορφι

Χ1Ίν απόδοσιν και αλλων λεπτομερειώνκαι τού συνόλου και ό όποίος προϋποθέτει

ενα ένιαϊον εσώτερον κέντρον: τα στοιχεία της κόμης διατάσσονται σύμφωνα με

βούλησιν πηγάζουσαν εκ τών εσω χαι μεταδίδει και εις αύτα ζωήν. Φανερον γίνε

ται το πραγμα αν παρα6άλωμεν π. χ. την κόμην της κεφαλης τού κατα 20 περί-
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ί8 Χ Ι. Καρούζου

ΕΙκ. 24. Χάλκινον αγαλμάτιον

εις το Antiquarium του Μονάχου.

Ι· ._---

που έτη παλαιοτέρου Δελφικού ήνιόχου, Όπου αί τρίχες επιτίθενται διακοσμητικως

επι της επιφανείας ωΌ κρανίου, άλλα δεν φαίνονται εκφυόμεναι έσωθεν.

Άλλα και ώς μοτίβο ή κόμμωσις εΙναι πολυ ενδιαφέρουσα. ΕΙναι ενας ώρι

σμένος τρόπος τού φέρειν την μακραν κόμην κατα τον όποίον οικονομείται αϋτη

δι' άπλού 11 διπλού πλόκου καΙ ό όποίος επικρατεί κατα τους χρόνους τού αύστη

ρού ρυθμού καΙ της πρωίμου κλασσικότητος 1.

Άλλα και ό τρόπος οiiτος παρουσιάζει διαφό

ρους παραλλαγας χρονικας καΙ τοπικάς, αί όποίαι

εΙναι κρίμα Ότι δεν εξητάσθησαν άκόμη σοβαρα

εως τώρα άπο της τελευταίας ταύτης απόψεως.

ουτε εδω πρόκειται γίνη το πράγμα τούτο. ΕΙναι

Όμως ενδιαφέρον να σημειωθΏ Ότι εκ της προ

χείρου επισκοπήσεως των μνημείων Όπου dJtavtg

ή κομμωτικη παραλλαγη τού Ποσειδωνος - να

σχηματίζονται δηλαδη εκ της όπίσω κόμης δύο

πλόκοι άρχόμενοι έκάτερος δπισθεν των ωτων

καΙ να φέρωνται έπειτα κάθε ενας κατ' άντίστρο

φον φοραν επι τού κρανίου, κατ' άρχας προς τα

όπίσω και κατόπιν προς τα εμπρός, Όπου καΙ

δένονται ύπερ το μέτωπον εξω των επ' αύτού

πιπτόντων βοστρύχων (βλέπε εικόνας 26 - 28 καΙ

πίν. 4-5)-ή παραλλαγη λοιπον αϋτη δεν άπαν

τάται επι ούδενος βεβαίου άττικού μνημείου' καΙ

τοιαύτα εΙναι τα άγγεία 2 καΙ πιθανώτατα καΙ το

κεφάλι τού ξανθού εφήβου της Άκροπόλεως 3.

Ή επι των άσφαλως άττικων μνημείων άπαν

τωσα παραλλαγη διαφέρει της τού Ποσειδωνος προπάντων κατα το δτι οί ύπερ

το μέτωπον δενόμενοι πλόκοι σκεπάζονται κατα κανόνα ύπο των επι τού μετώ-

1 Βλ. Α. Μ. 1893 σ. 246 κέ. Arch. Jahrbuch 1896 σ. 2-18 κέ. Curtius έν Br.- Br. π. 6<Η 604 κείμενον

σ.25 σημ. 3. Bremer, Haartracht des l\Iannes (1911) σ. 73 κέ. R. Ε. λ. Haartracht νιι σ. 2117, Α. J. Α.

1929 σ. 47 κέ.

, Π. χ. Elite ceram. ΙΙΙ π. V. l\Ionumenti Ι π. 52 (Beazley 158,2).

F. R. π. 16. (Beazlex 371, 1).

F. R. π. 85. Pfuhl ΙΙΙ 435 (Beazle)' 211, 3).

Pfuhl ΙΙ Ι 415 - 416 (Beazle)' 259, 4· 5).

Akrop. Vas. ΙΙ π. 19 άρ. 321,

J ahrbuch 1896 σ. 259 (Bea,.le)· 176, 7).

(ΠρΟλ. Jacol)sthal, i\Ie1ische Re\. π. 58).

S "Αλλως ό Langlotz, Bildhauerschnlen σ. 78 (πί\'. 39).
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Ί

ΕΙκ. 25. Δήκυ19ο0ς της Bib/ioth. Nat. (Παρίσι).

:τ:ου :τ:ι:τ:τόντων βοστρύΖων οϋίως ωστε το τέλος των, ό κόμΒος των, εν όύδεμι~

:τ:ερι;ττcoσειφαίνεται,ενφ είς την :τ:ερι τον Πoσειδ~να όμάδα είναι καθ' δλην των την

διαδρομΎ]ν μέΖΡΙ και του κόμβου όρατοί Ι.''Εν μόνον εργον ε{'ρεθεν εν Άττικίi συμ

φωνεί είς το σημείον τουτο

με την όμάδα τού Ποσειδώ

νος, το επι της Άκροπόλεως

εύρεθεν κομμάτ.ι κεφαλης

(Lechat, Scnlpt. att. σελ. 363

είκ. 28), άλλα συμφωνεί τό

σον :τ:ολ-υ ωσίε θα επίστευε

κανεις εύλόγως δτι πρέπει

και αλλως, στιλιστιχώς δη

λαδ11, να μ1] χωρισθίi άπο

την συντροφιάν του' ή κακή

του δμως διατήρησις δεν επι

τρέπει άσφαλη γνώμην.

Δυστυχώς και ή όμας

τού Ποσειδώνος δεν ήμπο

ρεί να έ.ντoπισθfΊ άναντιρρή-

1 Χάλκινον άγαλμάτιον έκ Τε

γέας εις το Hol)·oke ('Αμερικής) Α.

]. Α. 192? π. 4.

Τεμάχιον κεφαλής Μουσ.'Ακρο

πόλεως Lec1Jat, sculpt. Αιι. σελ. 363

εΙκ. 28.

Κεφαλij έκ Κύπρου ]. Η. St.

1913 π. Ι.

Πηλίνη κεφαλή Arch. Studien

Brunn σ. 15 είκ. 14.

Πηλίν!] κεφαλη Arc:h. Jahr

buch 1891 Anzeiger σ. 120 άρ. 4.

Χαλκίνη κεφαλη Νεαπόλεως

Langlot7. πίν. 22 f. Br. - Br. 506. 1\10

num. ΙΧ π. 18.

'Απόλλων 'Ομφαλοϋ .

•Ήνίοχος. Καπιτωλίου. έδώ

εΙ%. 29 - 30.

Ε. Α. 1109-1110 (\ll1a λ Ι banj).

Κεφαλή Λονδίνου Br.- Br. 517.

Κεφιιλαι Βερολίνου %ατάλογος

Rltil\1el 1\- Κ 135 και Κ 138.
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l'

τως και πιθανώς δεν. είναι και ένιαία, εκτος δε τούτου αποτελείται ατυχώς κατα

μέγα μέρος απο αντίγραφα.Έκ τ(ί>ν πρωτοτύπών μελών της σειράς ή κεφαλη της

Κύπρου είναι κάκιστα γνωστή, διότι ή δημοσιευμένη εικών της επιτρέπει μόνον

να 'διακρίνη τις οτι πρόκειται περΙ τοιούτου είδους κομμώσεως αλλ' αποκλείει

..... κάθε σύγκρισιν. 'Ως προς iO
, .' εκ ΠιαλΙ αγαλμάτιον Ηο-

lyoke 1 δύναται να λεχθη μeτα

μεγάλης βεβαιότητος μόνον

οτι άνήκει και λόγφ τού τρό

που της στάσεως και λόγφ

"Ίθους εις εν εκ τών βορείων

Πελοποννησιακών εργαστη

ρίων (όχι εις το Άργείον) 2.

Αί μνημονευθείσαι πήλιναι

κεφαλαι είναι και αύται πολυ

ελλιπώς γνωσταί' ή χαλκίνη

δμως κεφαλη της Νεαπόλεως

είναι όλοφάνερον οτι ανήκει

εις την κατα Langlotz «σιχυ-'

ωνικην» όμάδα. ΠερΙ δε τών

άλλων εις την σειραν ταύτην

ανηκόντων αντιγράφων είναι

πλέον η βέβαιον σήμερον οτι

δεν ανάγονται εις αττικα εργα,

αλλα πιθανώτατα εις καλλιτέ

χνην που ύπέστη δυνατην την

i Πελοποννησιακην επίδρασιν

~!!'!!!!:~-~..~.._,._~ (βλ. τελευταίον Langlotz σελ.
Ε/κ. 26. Κεφαλη Ποσειδώ1l0ς 'Αρτεμισίον. 49 _50, 174, 181 σημ. 40).

''Ίσως λοιπον να αποτελη και ή ώρισμένη αύτη 'παραλλαγη της κομμώσεως τών

διπλών πλόκων μίαν όχι εντελώς ασήμαντον ενδειξιν δια τον γενικώτερον στιλ ι

στικον εντοπισμον τών σχετικών εργων τέχνης,. αφού φαίνεται δτι ή κόμμωσις

αϋτη είναι κατ' έξοχην εις το σπίτι της εν τη βoρεί~ Πελοποννήσφ- αλλ' επειδη

1 Τό γνωρίζω μόνον άπό τας άνεπαρκείς φωτογραφίας τoiί Λ. J. Λ., διότι τό βιβλίον του (ι. Kennedy,

Studies in the'ΉistοrΥ and Criticistn of Gr. Sculpture δεν ύπαρχει εν 'Αθήναις.

2 Πιiνcως δεν εΤναt Ιωνικόν καί εγώ τουλάχιστον δεν κατορθώνω να είίρω καμμίαν όμοιότητα με τόν

'Απόλλωνα Chats\vorth (R ΙΙ1. 1930 σ. 25 σημ. 4).
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Ό Ποσειδων του Άρτεμισίου 8Ι

το ύλικον εΙναι τόσον όλίγον καΙ πληρες κενών, ό ίσχυρισμος οtτος είναι φυσικα

πολυ πρόωρος γενίκευσις. Μεταξυ τώρα τών μελών της όμάδος του την μεγαλυ-

ΕΙκ. 27. Πλαγία οψις κεφαλής Ποσειδώνος.

τέραν όμοιότητα παρουσιάζειή κόμμωσις τού Ποσειδώνος με η\ν τού Άπόλλω

νος τού 'Ομφαλού καΙ τού «ήνιόχου» τού Καπιτωλίου. Αί άπεικονιζόμεναιλεπτο·

. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔEΛ'I'lύN 1930·31 11
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82 χ. Ι. Καρούζου

μέρειαι κάμνουν περιττας τας μακρας περιγραφας καΙ συγκρίσεις (εΙκ. 26 - 30).

Αί σημαντικώτεραι διαφοραΙ είναι δτι: εις τον Ποσειδώνα οί πλόκοι άναχωρούν

καΙ οί δύο έκατέρωθ~ν τών ωτων άκριβώς εκ τού αύτού ύψους, διασταυρώνονται

δε δπισθεν ύπερ το μέσον τού αύχένος καΙ είτα άρχίζουνάνερχόμενοι προς τα

εμπρός εν<'ρ εις τον Άπόλλωνα τού 'Ομφαλού (δπως τουλάχιστον τον παρουσιά

ζουν τ€t σχετικώς άξιοπιστότερα άντίγραφα τών 'Αθηνών, τού Λούβρου καΙ τού

----... -,-.,-'-'~

\
Ι·
i
ι

.' Ι
Ι

L---::...---,,-- ----'---~Il
ΕΙκ. 28. Ή κεφαλή τον Ποσειδώ1l0ς έκ τώll αllω.

Μuseo Ν azionale της Ρώμης, καΙ δχι δπως ό τύπος Choiseul- Gouffier, Stad~l

Jahrbuch Ι 1921, σελ. 31 εΙκ. 10) οί πλόκοι άρχίζουν φυόμενQΙ παρα τα ώτα

άλλ' εις διαφορε.τικΟν ύψος άριστερα (ύψηλότερα) παρα δεξια. (χαμηλότερα), άντι

παρέρχονται δε ετσι ό ενας τον άλλον δπισθεν ύπερ τον αύχένα χωρΙς να δια

σταυρωθούν πουθενά."Αλλη διαφορα σημαντικη είναι ό τρόπος με τον όποίον

κατέρχονται οί βόστρυχοι της κόμης άπο της κορυφης τού κρανίόυ προς τα

έμπρος καΙ τα πλάγια: εις τον Ποσειδώνα αί τρίχες αύταΙ δπως καΙ δλαι αί άλλαι

συνενώνονται πρώτον εις μικρας όμάδας επειτα το μεν εμπρόσθιον τμημα, που

καταλήγει εις τους επι τού μετώπου πίπτοντας βοστρύχους, κατέρχεται με έλα

φρους κυματισμους όμαλώς προς τα εμπρός το οπίσθιον δμως τμημα, καΙ ιδίως

εις τα ση μεία δπου δεξια καΙ άριστορα άρχίζουν να γεννώνται παρα τα ώτα οί

πλόκοι, παρουσιάζει ζωηροτέραν κίνησιν, αί όμάδες τών τριχών κάμνουν κυματι-
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σμους μεγαλυτέρου πλάτους, εν μικρον μέρος των δε χώνεται καΙ καλύπτεται ύπο

το έμ:τρόσθιον τμημα τώνβοστρύχων. Είςτον Άπόλλωνα τού 'Ομφαλού ή ίδία

άQχη της διαθέσεως τών τριχών έπηρε μορφην πολυπλοκωτέραν καΙ έντεχνοτέ

ραν, σχεδΟν έξεζητημένην. Σημειωτέον δτι είς τα σημεία κατα τα όποία ό Άπόλ

λων τού 'Ομφαλού άποκλίνει άπο τού Ποσειδώνος, ό«ήνίοχος» τού Καπιτωλίου

συμφωνεί με τον 'Απόλλωνα.

'Όχι όλι','ώτερον σημαντικον κέρδος είναι δτι τώρα έπΙ τέλους δια πρώτην

φοραν βλέπομεν τΙ δψιν πρέπει να είχεν ενας πρωτότυπος πώγων τών πρώτων

Είκ. 29.
Κεφaλη τoiί «Ή"J'ιόχοv» τού Κaπιτωλίου.

Είκ. 30.
Κεφaλη τoiί «Ή"J'ιόχοv» τού Κaπιτωλίου.

κλασσικών χρόνων (πρβλ. καΙ είκ. 31). Ή έποχη αύτη άντέγράφη είς τους ρωμα'ί

κους χρόνους πάρα πολύ, άλλ' άκριβώς οί πώγωνες τών ρωμα'ίκών άντιγράφων

εΙναι κατα κανόνα άνεξαίρετον το όλιγώτερον εύχάριστον καΙ το όλιγώτερον άξιό

πιστον σημείον των: έδώ οί άντιγραφείς έδείχθησαν η 1tολυ κατώτεροι τού σκόπού

των η πολυ αύθαίρετοι 1. 'Ο πώγων τού ποσειδώνος εΙναι φανερον δτι άνάγεται

κατα τελευταίον λόγον δια μέσου της πρωίμου κλασσικότητος είς την λαμπραν

περίοδον τού αύστηρού ρυθμού, δτι συνεχίζει την παράδοσιν τών Τυραννοκτόνων

καΙ τών άετωμάτωντης 'Ολυμπίας (πρβλ. μάντιν Α. άετώματος Buschor-Hamann

π. χχιν και προπάντων τεμάχιον Δ. άετώματος Buschor - Hamann π. XLIX).

Άλλα βέβαια ή νέα έσωτερικη ζωη που διαπερν~ όλόκληρον την μορφηνέκδη-

ι Βλέπε π. χ. τήν έρμα'(κην κεφαλήν τού Βρετ. Μουσείου Arch. ]ahrbnch 1913 π. 1-2, δπου όχι μόνον

Τι σχηματοποίησιςτού πώγωνος κατά τον ύπερ60λικοντούτον τρόπον εΙναι άγνωστος είς τον ;)ον αιώνα, άλλα

κ"ί όλόκληρος ό πώγων εχει προστεθή αυθαιρέτως καί δλως έξωτερικώς είς κεφαλην άλλην, την τού 'Απόλ

λωνος τού Τι6έρεως (Lippold R. 1\1. 1917, 104)' έπομένως το σύνολο\' εΙναι άπολύτως άχρηστον δια τον 50ν

αΙΙ;Η'α (Buschor, Olympia σ. 30).
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καΙ είς την περίπτωσιν του γενείου με το να δίδη πλουσιωτέραν, άλλα

ερρυθμον καΙ σύμμετρον κίνησιν είς τους βοστρύχους του πώγωνος, τον

ΕΙκ. 31. Λεπτομέρεια του γε'Vείοv τού ΠοσειδW'Vος.

όποίον άρχιτεκτονικως κτίζει πάντοτε κατα τας ίδίας άρχας δπως καΙ όλόκληρον

την μορφήν. ΤΟ ωJΤΟ έντελως ίσχύει χαΙ δια τας τρίχας της η6ης.
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Περίεργον εΙναι δτι ενα σύγχρονον με τον Ποσειδώνα μας ρεύμα της τέχνης

αρχαίζον, το όποίον δυστυχώς γνωρίζομεν μόνον απο ρωμα"ίκα αντίγραφα έπι

6άnοντα κάθε έπιφύλαξιν, αποδίδει αρκετα πιστα την «σχηματοποίησιν» τού

πώγωνος του Ποσειδώνος: είναι ή έρμα'ίκη κεφαλη τού τύπου τού λεγομένου

«Si111onetti - Torlonia - Μονάχου» (Ε. Schruidt, Archaistische Knnst σελ, 44 κέ,

\Vrede έν Α.Μ. 192t> σελ. 79 κέ. βλέπε ίδίως το αντίτυπον τού Άθηνα'ίκού Στα- .

δίου Arch. Jahrbnch 1917 σελ. 82 κέ. είκ. 50 - 52). 'Ήδη ό Wrede εχρονολόγησε

όρθώς τον τύπον αύτον τού γενείου είς πρωίμους φειδιακους χρόνους (ένφ ό

Schnlidt είχεν ανέλθει μέχρι τού 470, πολυ ένωρίς). Άντιστέκομαι δμως είς τον

·πειρασμΟν να συναγάγω κάτι ώς προς την καλλιτεχνικην πατρίδα τού Ποσειδώ-

νος και της Έρμα'ίκης στήλης χρησιμοποιών τας σκέψεις τού Ε. Schmidt αύτ.

σελ. 45 - 6 (και Bnschor, OlY111p. σελ. iH) ι,

*
Ή κατανόησις τού αγάλματός μας δεν θα εΙναι πλήρης αν δεν προσπαθήσω

μεν να συλλάβωμεν την ατομικότητq του δημιουργού του η τουλάχιστον τού καλ

λιτεχνικού εργαστηρίου δπου έπλάσ(jη~ 'Αλλ' έδώ προσκρούομεν είς δυσκολίας

έξαιρετικα μεγάλας, διότι τα κενα της γνώσεώς μας της πρωτοτύπου τέχνης τών

ετών 470 - 40 εΙναι σχεδΟν απελπιστικά. Έκ της μνημειώδους τέχνης μας διεσώ

θησαν ,έλάχιστα πράγματα' καΙ αντεγράφησαν μεν κατα κόρον ύπο τών τεχνιτών

τών ρωμα'ίκών χρόνων τα περιφημότερα εργα τών μεγάλων καλλιτεχνών τού 5°u

αίώνο,?, αλλ' ή πηγΎ) αύτη είναι τόσον θολη ωστε καταντ~ δια την γνώσιν τού 5°u

αίώνος προς το παρον αχρηστος περίπου. Πρέπει δε να το πάρωμεν τελοσπάντων

απόφασιν δτι έφ' δσον το πρόβλημα τών ύστέρων αντιγράφων δεν εχει εξετασθη

εν τφ συνόλCΡ του και κατα βάσιν, έφ' δσον τα αντίγραφα δεν εχουν καταταχθη

χρονολογικώς και κατανοηθη κατα πρώτιστον λόγον ώς δημιουργήματα της ίδι

κης των έποχης, έφ' δσον δηλαδη αγνοούμεν με τι ύλικον εχομεν να κάμωμεν, δεν

εχει καμμίαν ούσιαστικην αξίαν το να έπικαλούμεθα έν δεδομένη περιπτώσει, κατ'

αύθαίρετον ύποκειμενικην έπιλογην της στιγμης, τούτο 11 εκείνο το αντίγραφον

και να στηρίζωμεν έπ' αύτού συμπεράσματα δια τα έλληνικα πρωτότυπα' το φρο

ημώτερον προς το παρον είναι να κρατώμεν αύστηρώς κεχωρισμένα τα πρωτό

τυπα απο τα αντίγραφα, να μην ανακατώνω μεν τας δύο πηγάς. ΚαΙ λέγω ταύτα,

μολονότι εΙναι πολυ γνωστα καΙ μολονότι κατωτέρω δεν κατορθώνω να αποφύγω

ουτε έγω ό ϊδιος έντελώς τον τρόπον αύτον της έργασίας, ακριβώς δια να εκφράσω

ι Πρ6λ. ;τεραιτέρω τοιι; σλιγιοτερον άξιο;τίστους ;τώγωνας Ε. Α. 2656 και StI1art Jones, :\lus. Capito1.

π. 26, 13. Yoa06J; και το\' 'Ερμi'j\' N~·· Carlsebrg, J oubin Sculpt Gr. ΕΙκ. 26· 2ί Arndt, ΝΥ - Carlsbel'g πί\'. 11.
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έτσι ρητην καΙ ίσχυραν έπιφύλαξιν ώς προς την απόλυτον αξίαν τών κατωτέρω

έκτεθησομένων τοιούτων ισχυρισμών μου.

Το αύτο ακριδώς ισχύει καΙ δια μίαν αλλην πηγην της γνώσεώς μας, την

αρχαίαν καλλιτεχνικην φιλολογίαν. ΚαΙ έδώ πάλιν δεν επεζητήθη ακόμη συστη

ματικώς να κατανοηθούν πλήρως αί γραπταΙ π'!!γαί μας καθ' έαυτας καί, κατ' άρ

χας τουλάχιστον, ασχέτως προς τα γνωστά μας Τι αγνωστα καλλιτεχνήματα είς τα

όποία αναφέρονται' άλλα χωρΙς να είμεθα πάντοτε βέβαιοι οτι κατανοούμεν Τ11ν

τεχνικην όρολογίαν τών αρχαίων όρθά, χωρΙς να τακτοποιήσωμεν πλήρως χρονlk.

λογικώς και επειτα καΙ ατομικώς τας πηγάς μας, επικαλούμεθα, oτ~ν μας χρειάζε

ται, το εν Τι το αλλο χωρίον δίδοντές του την έρμηνείαν ή όποία ταιριάζει περισ

σότερον με την προσωπικήν μας αποψιν περΙ τού ζητήματος. Πώς είναι δυνατον

π. χ. απο τας καθαρώς ιμπρεσσιονιστικας ώς προς την ύφήν των' καΙ με είδΙΛας

λογοτεχνικας αξιώσεις γραμμένας κρίσεις καΙ πληροφορίας τού Λουκιανού να

συμπεράνωμεν κάτι ακριβες .καΙ αναντίρρητον είτε ώς προς την εξωτερικην όψιν

τών.· καλλιτεχνημάτων είτε ώς προς 'τον χαρακτηρα της τέχνης των; βλέπε τας

περΙ της περιφήμου Σωσάνδρας του Καλάμιδος συζητήσεις. ΕΙναι φανερόν οτι

καΙ ή πηγη αύτη εΙναιακόμη ποΜ θολη καΙ μόνον μεμεγάλας προφυλάξεις

ημπορούμεν να την χρησιμοποιούμεν.

Δεν μένει αλλο μέσον δια να προχωρήσω μεν εις την ερευνάν μας παρα τα

πραγματικα έλληνικα πρωτότυπα' αν απο την μνημειώδη τέχνην εχωμεν έλάχιστα

πΡάγ.ματα, απο την μετριωτέρων ομως αξιώσεων μικροτεχνίαν εσώθησαν πoλiι

περισσότερα· τα τελευταία ταύτα είναι ασυγκρίτως προτιμότερα καΙ πάντως ασφα

λέστερα απο τα καλύτερα ρωμα'ίκα αντίγραφα. Τού γεγονότος δε τούτου εγινεν

ηδη αποτελεσματιΚ'η καΙ έπιτυχης χρησις (κυρίως Buschor καΙ Langlotz εις τα

ανωτέρω μνημονευθέντα εργα των).' . .

Εύκολώτερον είναι να καθoρισθfί πρώτον αρνητικώς το αγαλμάμάς, πού

δηλαδη δεν ανήκει. 'Ότι δεν φέρει κανεν ίχνος ίωνικότητος, όχι μόνον [ης ανατο

λικης της Μ. Άσίας αλλ' ούτε καΙ της πλησιεστέρας προς την έλλαδικην αίσθησιν

κυκλαδικης, θέωρώ εκτος πάσης συζητήσεως. Άλλα καΙ εις τον αττικον κύκλον

φαίνεται ασφαλες οτι δεν ανήκει. Βεβαίως εχομεν έλάχιίηα Π9άγματα απα την

. αττικην πλαστικην τών χρόνων τo~των. Έκ τών αρχαιοτέρων εργων δεΎ δυνά

μεθα να παραβάλ~μεν παρα την κατα είκοσι περίπου ετη παλαιοτέραν ώραίαν

κεφαλην τού Διονύσου τού Βερολίνου (Α. Μ. 1928 π. 2 - 3..Blίimel κατάλογ. ΙΙΙ

αριθ. Κ 2)καί, δι' αύτης εμμέσως, τα αντίγραφα τού συμπλέγματος τών Τυραν

νοκτόνων' επίσης την σύγχρονον περίπου' με τον 'Aρισ~oγείτoνα.κεφαλην εκ

Ραμνούντος τού Ε. Μ. Άθηνών (Ε. Α. 12661'7. Buschor, 01ympia σελ. 29). Θ&

όμoλoγηθfί οτι καΙ απο απόψεως μορφικης καΙ απο απόψεως πνευματικού περιε-
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χομένου ό Ποσειδών δεν εύρίσκεται είς την γραμμην της έξελίξεως. την διερχομέ

νην δια τών άττικών τούτων εργων' ένφ άντιθέτως έδώ άνήκει κατα μεγίσ1;ην

πιθανότητα ή περίπου σύγχρονος με τον Ποσειδώνα κεφαλη τού Άπόλλωνος

Chatsι\'οrth (Furt\vangler, lritermezzi π. 1- 4. ΑηΙ Denkm. 4 π. 21κε. Langlotz

π. 12) και πιστεύω ότι εχει δίκαιον ό Langlotz που την κατατάσει είς τα άττικα

εργα 1. Συγκρινομένη με αύτΟν· ή κεφαλη τού Ποσειδώνος φαίνεται άληθώς

κάπως άμβλεία' ό έσωτερικο> πλούτος, ή μορφικη και πνευματικη άβρότης και

διαφόροποίησις έκείνου εΙναι τα πολύτιμα άττικα στοιχεία που λείπουν άπο την

άπλην και γερην άλλό. ένστικτώδη άρχιτεκτονικην αύστηρότητα τού ποσειδώνος.

την διαφοραν αύτην την έπανευρίσκομεν και όταν τον συγκρ ίνω μεν με το άττι

κον χάλκινον άγαλμάτιον τού Cabin, d. Medailles, Langlotz π. 99. K~ι όσοι όμως

άκόμη άρνούνται την άττικην ύπόστασιν ιού Άπόλλωνος Chatsworthea παρα

δεχθούν ότι τίποτε δεν συνδέει τον Ποσειδώνα με την κατα μίανδεκαετίαν

περίπου νεωτέραν ώραίαν κεφαλην τού Μ. ΆκροπSλεως άριθ. 699 (Br. - Br.

461. Schrader, Phidias είκ. 113 -115, 119. Buscho': σελ. 29) και με τας αλλας

μεγάλας δημιουργίας τών Περικλείων χρόνων. Δια τα συνήθως είς την περί

στασίν μας χρησιμοποιούμενα ρωμα'ίκα άντίγραφα άττικών εργων προτιμώ 'να

μην όμιλήσω.

Είς το αίγινητικον έργαστήριον, το όποίον σύμφωνα και με την παράδο

σιν θα ημπορούσε κατ' άρχην να διεκδικήση σοβαρώς άξιώσεις καλλιτεχνικης .

πατρότητος έπι τού Ποσειδώνος, θα έπανέλθω κατωτέρω, δια να καταλήξω όμως

είς άρνητικον συμπέρασμα' ώς προς δε τα έργαστήρια της Μ. Έλλάδος και της

Σικελίμς νομίζω ότι, καθως θα φανύ προπάντων έκ της άλληλουχίας τών θετικών

άποδεικτικών λόγων είς τους δποίους άμέσως θα μεταβώμεν, δεν πλανώμαι αν τα

παρέλθω σιωπηρά.

.Άπομένουν αί πελοποννησιακαι σχολαί, 'Εξ αύτών έκείνη της όποίας ήμπο

ρούμεν καθαρώτερα να ξεχωρίσωμεν την άτομικότητα και εΙναι περισσότερον

άπ' όλας άπηλλαγμένη άμφισβητήσεων είναι ή Άργεία' όπως μας την παρουσία

σεν ό Langlotz (σελ. 55 - 67, ;ι:ι;ίν. 23 - 32) εΙναι ή συνεπεστέρα όμας τού βιβλίου

του. Το φυσικον βάρος τού σώματος είτε ήσ~χως ίσταμένου είτε έν κινήσει εύρι

σκομένου και τα καλλιτεχνικαπροβλήματα που παρουσιάζει, ή κατανομη τού

βάρους είς τα μέλη τού σώματος (ponderation), ήκαθαρα - όπως έίς τον δωρι

κον κίονα - εκφρασις της σχέσεως τού βαστάζοντος μέλους (ποδών) προς το

βασταζόμενον (κορμόν), έκίνησαν πάν:tοτε ζωηρα το ένδιαφέρον τών τεχνιτών

αύτών και είναι φυσικον ότι αί τάσεις τού έργαστηρίου τούτου κορυφώνονται και

1 WΑλλως ό BuscIίor. σ. 37 καί ό L. Curtius R. Μ. 1930 σ. 25 (Ιωνικον EQYOV).
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όλοκληρώνονται εις τας δημιουργίας 'τού μεγάλου Πολυκλείτου. τα σώματα είναΙ.

κοντόχοντρα εις τας άναλογίας, ή γενικη δψις τών μορφών «τετράγωνος».

Και πρόχειρος δμως σύγκρισις τού Ποσειδώνος με τα παρα Langlotz ειχο

νιζόμενα εργα (και με τα κατα τελευταίον λόγον πλησιέστατα προς τάργεία γλυ

πτα της 'Ολυμπίας) δείχνει δτι, αν καΙ δεν εύρίσκεται πoλiJ μακράν των, άσφαλώς

δμως δεν ταυτίζεται με αύτά. Εις τον Ποσειδώνα βλέπομεν πολυ περισσότερον

να τονίζεται καΙ να εκφράζεται με εξαιρετικrιν σαφήνειαν ή οικοδομική, ας ε'ίπω

μεν, λειτουργία τών μερών τού σώματος, ό ειδικος ρόλος που άναλαμοάνει εκα

στον αύτών δια την κατασκευην της δλης μορφης οι διάφοροι αξονες άπαρτί

ζουν ενα όρατον σκελετον περΙ τον όποίον κτίζεται ή μορφη καΙ ή σύνθεσις, ή

κεφαλή του δείχνει τον ίδιον χαρακτηρα. Το πρόβλημα τού βάρους δεν εύρίσκε

ται εις το κέντρον τού ενδιαφέροντος, άλλα ύπάρχει μάλλον εις λανθ.άνουσαν

κατάστασιν' αι άναλογίαι είναι μάλλον επιμήκεις καΙ την δλην μορφην διαπερνQ.

μία εξαιρετικη ελαστικότης. τα χαρακτηριστικα αύτα τα επανευρίσκομεν, με την

ιδίαν συνέπειαν, μόνον εις μίαν αλλην όμάδα βορειοπελοποννησιακώνεργων, την

κατα τον Langlotz «σικυωνικην»-δπου πρέπει να σημειώσωμεν δτι δεν εχει

τόσον πολλην σημασίαν ό ειδικος εντοπισμος εις εν ώρισμένον κέντρον δσην ή

κατάταξις τών συγγενών εργων εί;; την αύτην όμάδα' καΙ όμολογώ δτι, 1tλην ολί

γων εξαιρέσεων, τα εργα που συνεκέντρωσεν ό LangJotz ύπο το Σικυωνικον

εργαστήριον συνδέουν μεταξύ των στενα κοινοΙ χαρακτηρες1:0 εκ τών άρχών τού

,»ou αιώνος Άπόλλων τού Piombino (Langlotz π. 19), ό εκ τών πρώτων ετών

τού αύστηρού ρυθμού μικρος χάλκινος νεανίας τών Άβών (Melanges Perrot π.

ΠΙ, Langlotz π. 21 α), ό ολίγον παλαιότερος τού Ποσειδώνος εκ ΚαΌειρίου

δισκοΟόλος τού Ε. Μ. 7412 (Langlotz π. 20 γ), δυστυχώς πoλiJ φαγωμένος άλλα

πάντως επιτρέπων δια της γενικης του στάσεως καΙ δψεως παραΌολήν,καΙ-καθως

εγω πιστεύω - το άγαλμάτιον τού Βρεττανικού Μουσείου Ε 514 (Monuments

Grecs Π 1895 - 97 π. 15. Joubin, Sculpt. Gr. σελ. 121 κέ. εΙκ. 35), είναι κατάλ

ληλα να φωτίσουν τας σχέσεις της καταγωγης τού Ποσειδώνος εκ τού ιδίου με.

αύτα εργαστηρίου' φθάνει μόνον να εχωμεν πάντοτε εις τον νούν μας δτι ό

Ποσειδών εγινεν άπο προσωπικον καλλιτέχνην, τού όποίου ή άτομικότης εγονιμο

ποιήθη άσφαλώς καΙ άπο αλλας επιδράσεις, ενφ εκείνα είναι εργα πoλiJ μετριώ

τερα. ΚαΙ εν αλλο εργον είναι κατάλληλον δια τον σκοπον αύτόν, ό Ποσειδών της

Λιβαδόστρας (Άρχ. Έφημ. 1899 π. 5 - 6) καΙ ιδιαιτέρως, επειδη το σώμα του

είναι κακα διατηρημένον καΙ βαναύ~ως δια γύψου συμπληρωμένον, ή κεφαλη

αύτού (Buschor, ΟlΥήψ. εΙκ. 35, Langlotz π. 22 h). τα χαρακτηριστικα τού «σικυ-

1 [Βλ. τώρα και το σχετικον κεφάλαιον του βιΌλίου του Payne, Necrocorinthia].
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ωνικού» εργαστηρίου τα εμφανίζει το κεφάλι τούτο με την πλέον ευκταίαν καθα

ρότητα' ή οικοδομική του, ή λειτουργία της κάθε μίας καμπύλης δια το κτίσιμον

του θόλου του, παρουσιάζεται με γεωμετρικην σαφήνειαν καΙ άπλότητα. Παρα τα

40 περίπου έτη που χωρίζουν την κεφαλην α1)την απο την τού Ποσειδώνος μας

βλέπομεν δτι αί ί:διαι εντελώς αρχαΙ διέπουν την κατασκευην καΙ της τελευταίας,

πλουτισμέναι μόνον με την νέαν εκείνην ευκαμψίαν καΙ ρευστότητα που εφεραν

οί κλασσικοΙ χρόνοι. Ό ρόλος τού στρογγυλοϋ περιγράμματος τού κρανίου, της

γραμμης τών όφρύων (ποσοτικώς όλιγώτερον καμπύλης παρα εις τον Ποσειδώνα

της Λιοαδόστρας, αλλα κατα βάθος της ιδίας λειτουργίας), τού πώγωνος και τού

μύστακος, τών σαρκίνων άκόμη επιφανειών τού προσώπου είναι, νομίζω, εντελώς

ό 'ϊδιος καΙ μία λεπτομέρεια, που επρόσέξεν ό Langlotz (σελ. 101) δτι ξεχωρίζει

τον «σικυωνικον» Ποσειδώνα απο συγχρόνους αιγινητικας π. χ. κεφαλάς, επανευ

ρίσκεται εις τον ιδικόν μας Ποσειδώνα καΙ ίσως δεν είναι άνευ σημασίας: το επι

τών παρειών άνω περίγραμμα τού πώγωνος κατευθύνεται καΙ εις τους δύο Ποσει

δώνας κυκλικώς προς τα πτερύγια της ρινος καΙ σχι ευθυγράμμως μάλλον προς

τας γωνίας τού στόματος. Γενικώς παραμένει ισχυρα ή εντύπωσις δτι εκ της βασι

κης αισθήσεως τού «σικυωνικού» εργαστηρίου εΠ'{ιγασεν καΙ ό καλλιτέχνης τού

Ποσειδώνος τού Άρτεμισίου. Σημειωτέον δτι, καθως παρετηρήθη ήδη, καΙ ό

Ποσειδών της Λιοαδόστρας καΙ άλλα έργα της σχολης αυτης εύρέθησαν εν Βοιω

τίg, πραγμα που εχει κάποιαν σημασίαν δια τον καθορισμον της τοπικης περιο

χης δπου είχεν εξαπλωθη ή όμας αύτη η τουλάχιστον αί εξ αυτης απότοκοι επι

δράσεις.

Δια να προχωρήσωμεν τώρα περισσότερον εις την έρευναν θα χρησιμοποιή

σωμεν άναποφεύκτως, άλλα ύπενθυμίζοντες τας ρητας επιφυλάξεις που εκάμαμεν

11δη, καΙ μερικα ρωμα'ίκα άντίγραφα έργων εύρισκομένωνχρονολογικώς καΙ στι

λιστικ(ί)ς πλησίον εις τον Ποσειδώνα μας. Ή λεγομένη «Άσπασία» (R. Μ. 1900

π. 3 - 4. Κ.ί.Β.2 236, 5 - 6. Blίimel κατάλογος Βερολίνου ιν Κ 166 -167) είναι εν

τοιούτον έργον: "Η κεφαλή της είναι συγγενούς τύπου' αλλα προπάντων ό καθα

ρος τρόπος με τον όποίον συνθέτονται αί μεγάλαι γραμμαΙ τών πτυχών τού ίμα

τίου της καΙ άποτελούντο ίκρίωμα δια να κτισθη ή μορφη είναι ό 'ίδιος καΙ δικαίως

κατετάχθη εις τον σικυωνοοοιωτικον κύκλον (Langlotz σελ: 174 νι, παράβαλέ

την με το χάλκινον άγαλμάτιον της Κοπεγχάγης Langlotz π. 17 b) 1. Ώς προς την

κεφαλήν, ή σύγκρισις τού Ποσειδώνος μας με την κεφαλην Townley τού Βρετ.

ι Άντιθέτως πρέπει όριστικώς να χωρισθfι απ' αυτην ή αργεία ,'Εστία» Giustiniani Κ.ί.Β' 236, 4
(Lal1 glotz σ. 174 ν Ι), μολονότι ή κεφαλή της εχει προσλάβει κάΠQιαν όμοιότητα με την κεq:αλην τού Άπόλ

λωνος τοϋ 'Ομφαλού- σύνολον ϋπο:ττον; νέον αντίγραφον, ακέφαλον δυστυχώς, έξ 'Εφέσου bsterr. Jahres
hefte .1929 Beibl. σ. 46 εl.κ, 23.

ΑΡΧΑIOΛ$ΗΊΚΟΝ ΔΕΛΊΊΟΝ 1930·31 12
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Μουσείου, της όποίας ή συγγένεια με τον Ποσειδωνα της Λιβαδόστρας και ή

άναγωγη είς το «σικυωνικον» εργαστήριον άνεγνωρίσθη ,ήδη (Langlotz σελ. 33

άριθ. 43 και σελ. 39 κε.), δεικνύει επίσης είς την γενικην κατασκευην και είς

άλλας λεπτομερείας,που εΙναι περιττον να επαναλάβωμεν, σημαντικας όμοιότητας.

"Εν άλλο εργον όμως εύρίσκεται άκόμη πλησιέστερον προς τον Ποσειδώνα,

ό λεγόμενος Άπόλλων τού ·Ομφαλού, τόσον πλησίον ωστε ό:τρώτος ίδων τον

Ποσειδώνα μετα την εκ της θαλάσσης άνέλκυσίν του ενεθυμήθη άμέσως τον

'Απόλλωνα, κυρίως βέβαια εξ αιτίας της κομμώσεώς του. Άλλ' άρχίζουν άμέσως αί

συμφυείς με την φύσιν τών ρωμα"ίκών άντιγράφων και μέχρι της στιγμης άλυτοι

άκόμη δυσκολίαι. Τού τύπου τούτου τού Άπόλλωνος διεσώθησαν, ώς γνωστόν,

πολλα άντίγραφα όμοιάζοντα εξωτερικώς άλλα και παρουσιάζοντα εις κρίσιμα

σημεία ούσιώδεις εσωτερικας διαφορας (βλ. τελευταίον Blίitnel κατάλ. Βερολίνου

ιν Κ 136 -137). 'Ιδίως ώς προς την κεq:αλην τα περισσότερον ενδιαφέΡΩντα

άντίγραφα, τών Άθηνών (Ε.Α. 625-626 = Antike V1929 σελ. 215 εΙκ. 1), τού

Mnseo Ν azionale της Ρώμης (Bullet. Comunale 1904 π. 10) και τού Λούορου

(Monuments Piot Ι π. 8 - 9), έχουν εντελώς διαφορετικην κατασκε~·iιν και εκφρα

σιν. τα δύο πρώτα εξ αιτίας τού επιμήκους σχηματισμού τών οφθαλμών, της

βαθείας έγκοιτάσεώς των και της συσφίγξεως τών χειλέων παίρνουν ενα χαρα

κτηρα αίσθηματικης και φευγαλέας στροφης προς τα έσω δηθεν, ή όποία όμως

δι' αύτον άκριβώς τον λόγον εΙναι πολυ ύποπτος 1 και ή όποία δεν ύπάρχει εις το

άντίγραφον τού Λούβρου' ή δε κεφαλη τού Άπύλλωνος Choiseul- Gouffier εΙναι

και εξωτερικώς άναξιόπιστος (κόμμωσις: Stadel-Jahrbuch Ι σελ. 31 εΙκ. 10).

Ποίον λοιπον άντίγραφον να χρησιμΟΠΟιΊ1σωμεν ώς βάσιν της συγκρίσεως; το

κεφάλι τού Λούβρου, που και εις τον Furtwangler είχε φανη περισσότερον άξιό

πιστον (Intermezzi σελ. 7 σημ. 2), το πιστεύω και έγω προτιμότερον, άλλα βε

βαίως ή κατα διαίσθησιν προτίμησις αύτη, όπως και δλαι αί άλλαι εως τώρα, δεν

εχει καμμίαν άποδεικτικην σημασίαν 2

ι Πρβλ. ώς προς το σημείον τούτο τας πρωτοτύπους κεφαλας Langlotz π. 32α, 87α (= Buschor

είκ. 34, 33), τήν κεφαλήν τού ανωτέρω μνημο\'ευθέντος χαλκί\'ου αγαλματίου τού Βρετανικού Μουσείού Τι

τα νομίσματα τής Αι\'Ου π. χ. Regling, die Mίinze als Kunstwerk. άριθ. 352·4.

• Ή περίπτωσις εΙναι όμοία δπως και προκειμένου να εύρωμεν τήν κεφαλήν που αρμόζει είς την

πεπλοφορούσαν γυ\'αίκα τού τύπου Museo Nazionale της Ρώμης (Ludowisi) He1big3 αριθ. 1287. Ό Lang

lotz παρατηρεί σωστα (σελ. 174 VI), στι ή κεφαλή τού Λατερα\'ού (Helbig J 1151. Atti d. R. Accademia d.

Napo1i 1905 σελ. 172 κε. εΙκ. 6·7), με τήν όποίαν συνήθως συμπληρώνουν το άγαλμα, δεν ταιριάζει με το

ούσιωδώς διαφόρου χαρακτήρος και καθαρώς άργείον ύπόλοιπον άγαλμα και στι εις το μόνον μετα συνα\'η

κούσης κεφαλης εύρεθεν αντίtυπον τού Μουσείου Ήρακλείου Κρήτης (Bul1et. Comnn. 1892 π. 12 -13) αύτη

εΤναι πολυ πλατυτέρα και βαρυτέρα. αρμόζουσα πραγματικώς τήν φοραν αύτήν εις το ύπόλοιπο\' σώμα. Και

σμως αί έξωτερικΟ:ι όμοιότητες της κεφαλής τού Λατερανού και τού 'Ηρακλείου εΤ\'αι τόσον μεγάλαι ωοτε

εΤναι άδύνατον να δεχθcϊ>μεν δύο διαφορετικα πρότυπα, ή δε έσχάτως προστεθείσα παραλλαγή της κεφαλης
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Ώς προς το εργαστήριον άπ' δπου είναι δυνατον να εξηλθε ό Άπόλλων τού

'Ομφαλού ό Furtwiingler είχεν ηδη παρατηρήσει(Mίinchner Jahrbuch 1906 σελ.

9), καΙ επανέλαβεν ό Buschor (σελ. 33) καΙ ό Langlotz (σελ. 102), ότι εχει στενην

σχέσιν με την ώραίαν Σφίγγα της Αιγίνης (Mίinchner Jahrbuch ε. ά. π. 1- IV.

Bulle, Sch. Mensch π. 244). την τελευταίαν ταύτην δεν εννοώ διατΙ ό Langlotz

θεωρεί αχρηστον δια την γνώσιν τού αιγινητικού εργαστηρίου' εύρίσκω άντιθέτως

δτι, ιδί~ όσον ιJ.φoρ~ εις τον χαρακτηρα τού σαρκίνου περιβλήματος τών όστών

τού προσώπου καΙ την σχέσιν εκείνου προς

ταύτα, συνεχίζει γνησίως εργα όπως π. χ. ή

κατα 20 ετη παλαιοτέρα χαρακτηριστικη κε

φαλη εξ Αιγίνης τού Ε. Μ. Άθηνών 1940

(Furtwiingler, Aigina π. S4. Buschor σελ. 33.

Langlotz σελ. 90 άριθ. 11). Έπίσης όμως δεν

κατορθώνω, εγω τουλάχιστον, να εννοήσω τΙ

είναι εκείνο που συνδέει την Σφίγγα με τον

Άπόλλωνα τού 'Ομφαλού, πλην τών γενι-

κών όμοιοτήτων που εχουν εργα της αυτης

εποχης. Χαρακτηριστικον είναι εν πρώτοις

ότι προς σύγκρισιν επικαλόύνται μόνον το

άντίτυπον τού Museo Ν azionale της Ρώμης.

Άλλ' επειτα τού Άπόλλωνος ή κεφαλη εχει

εκδηλον τον αυστηρώς τεκτονικον χαρα

κτηρα της κατασκευης της και είναι περισσό

τεQον γε.μάτη εις σάρκα, ενώ εις την Σφίγγα
ΕΙκ. 32.

ή κεφαλη είναι πολυ όλιγώτερον αυστηρα Κεφαλή τον Μουσ. τον C/eve/and ('Αμ,ερική).

εις το πρώτον σημείον, παρουσιάζει περισσό-

τερον πλούτον καΙ διαφοροποίησιν γραμμών καΙ περιγράμματος καΙ ή σαρξ κεί

ται περισσότερον λιτη επάνω εις τα όστα. Νομίζω ότι τα δύο εργα-εφ' όσον

είναι κατ' άρχην θεμιτη ή σύγκρισις πρωτοτύπου με άντίγραφον- πρέπει να

χωρισθούν κατα βάσιν, ή δε ΣφΙγξ να μείνη εις το αιγινητικον περιβάλλον της.

Ό Langlotz είχε την καλωσύνην να μού ύποδείξη καΙ μίαν αλλην κεφαλήν, τού

Μουσείου τού Cleveland (Bnlletin οί the Cleveland Museunl οί Art 1929

έκ Τίνοlί (Notizie d. Sca\'i 1927 π. 27, Arcb. Anzeiger 1928 σελ. 184 εΙκ. 33) περιπλέκει μόνον τό ζήτημα,

διότι α:tομακρύνεται άκόμη περισσότερον. Τό ύπο τοϋ Metropo1itan Museum τελευταίως άποκτηθεν άντί

γραφον (Bulletin 1931 σελ. 95 κΙ) δείχνει εΙς το προφιλ (αυτόθι εΙκ. 2 και 4) μίαν λεπτομέρειαν εΙς την

διάταξιν της κόμης που θυμίζει πολυ τον Ποσειδώνα, τον 'Απόλλωνα τοϋ 'Ομφαλοϋ και τον νέον τοϋ Καπι

:tωλίοu' λοιπον συμφυρμός πόλιν;
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January, σελ. 7, εδώ είκ. 32 - 33),. με την πληροφορίαν στι την θεωρεί πρώ'ίμον

εργον τού τεχνίτου τού Άπόλλωνος τού Όμφαλού. Είναι έργον τών περι το

470 χρόνων. Άλλα και εδώ δεν ήμπορώ να διακρίνω καμμίαν σημαντικην όμοιό

τητα και εύρίσκω στι εχει πoλiι μεγαλυτέραν συγγένειαν με αργείας κεφαλας

σπως τού εκ Λυκαίου χαλκίνου άγαλματίου τού Ε. Μ. 1319 (Έφημ. 190~ π. 10,

Langlotz π. 31) η με τας εξ Όλυμπίας Langlotz π. 30 b - c.

Τον Άπόλλωνα τού' Όμφαλού σύρει τελικώς μαζί του ό Ποσειδών. Το

σώμα τού επιμελούς άντιγράφου τών Άθηνών (Bulle, Sch. Mench π. 105 δεξια)

δείχνει, παρα τας ελαφρας εκ της άλ

λοίας στάσεως διαφοράς, γενικην αί

σθησιν πoλiι συγγενικήν'ύπάρχουνκαι

λ~πτoμερειακαι όμοιότητες, ή άπόδο

σις και διάθεσις τών κοιλιακών μυών

και της ηβης, ή εγκοίτασις τού όμ

φαλού. Ό δε τρόπος με τον όποίον

διατάσσεται ή κόμη είναι καΙ εξωτε

ρικώς άλλα και είς τον έσώτερόν της

χαρακτηρα πραγματικώςτόσον σμοιος

ωστε πρέπει να όμιλήσωμεν περι ένος

και τού αύτού καλλιτέχνου. Με τον

Άπόλλωνα τού Όμφαλού συνδέεται

στενώς ό «ήνίοχος» τού Καπιτωλίου

(Helbig 3 973. S. J ones, Pal. Conser

vat. σελ. 211 άριθ. 4 και 372 add.),

ΕΙκ. 33. Πλαγία οψις της κεφαλης εΙκ. 32. τού όποίου ή κεφαλη ένώπιον και

προφίλ, ή κόμμωσις καί, εφ' σσον ήμ

πορούμεν να κρίνωμεν εκ τών άνεπαρκών απεικονίσεων, το σώμα παρουσιάζουν

και με τον Ποσειδώνα μεγάλας όμοιότητας βλέπει σμως πάλιν κανεΙς αν συγ

κρίνη τας ανωτέρω απεικονίσεις. πώς είς την κόμμωσιν π. χ. ό πρωθόρμητος

χαρακτηρ τών γραμμών τών βοστρύχων μεταφράζεται ύπο τού άντιγραφέως τού

νέου τού Καπιτωλίου είς σχολικην καλλιγραφίαν1

Συνοψίζοντες πιστεύομεν στι πρέπει να θεωρηθΏ άρκετα άσφαλες στι ό Άπόλ

λων τού Όμφαλού και ό νέος Ποσειδών τού Άρτεμισίου οχι μόνον έχουν την

1 Θα ημποροϋσε κανεις να συγκρίνl1 τον Ποσειδώνα και με ϋ.λλα έργα, είτε προς διάκρισιν είτε προς

συσχέτισιν, π. χ. με την κεφαλην του Βρετανικοϋ Μουσείου Br.- Br. 517 (Arch. Jahrbuch 1927 σελ. 144 εΙκ. 8.
Buschor, Olympia σελ. 32) η με κάποιον τύπον Άμμωνος Arc!l. J ahrbncll 1926 σελ. 258 είκ. 12 Κ.Τ.τ. (πρβλ.

και J. Η. St. 1929, 142), αλλ' έδώ ή ασφάλεια τοϋ έδάφους εΙναι έλαχίστη.
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ΕΙ". 34.
Πήλ,,,ο,, &"άγλυφον ΓλυπτοΙλ Μονάχου αρ,fί. 187.π. 31. Studnicika ε.α. π. 6.

γε'νΙΥι,αn;έραν χ,αλλιιτεχνiιχηl_ι πατρίδα, άλλ' δτι εξηλθον και εκ τo'u αύωϋ προ

'"Ι)τ",κου εργαστηρίου' και οη, ώς προς το πρωταν σημείον, ύποστηρίζουν αμοι

τον εν τΏ Σικυωνo50ιωτικίJ πεΡιοχή εντοπισμόν των, αφού ούτος είχε γίνει

τον Άπόλλωνα (Langlotz 174 IV). Να αποπειραθωμεν τώρα να όνομά-

το" δημιουργόν των χρησιμοποιούντες τας οχι πολυ χαθαρας πληροφορίας

άρ,χα:ίω,ν περΙ ;;ων καλλιτεχνών των χρόνων εκείνων; το πράγμα είναι βέοαια

δελεαστntον καΙ δια τον 'Απόλλωνα του 'Ομφαλου επροτάθη ηδη ό Kάλα~

ασφαλως

μέχρι της

IUΙΟιηCΙ'CΨ' ιι'ι" καλ-

233, 3), προστίθεται καΙ

επιχείρή μα, διότι αφ' ένας συνεχίζει γνησίως βοιωτικην παράδοσιν (Βη

ΞC]10Τ σελ. 31, Langlotz σελ. 48 - 5>0 καΙ 181 ση μ. 40), άφ' ετέρου δέ, αν δεν

d.πατl[i) μαι, εχει ιfρκετα κοινα με την κεφαλην τού Ποσειδώνος καΙ πάντως δεν

παρουσιάζει κανεν στοιχείον που να άποκλείTl την συσχέτισιν. Άλλ' αρχίζομεν

να παρασυρόμεθα εις εδαφος κάθε άλλο παρα στερεΌν και δια τούτο προ

να οταμαηΊσω, αποσιωπών καΙ άλλας συσχετίσεις τας όποίας αισθάνεται

χανεις τον πειρασμον να κάμTl καΙ αί όποίαι έν μέρει έγιναν 1Ίδη απο άλλους.

'Κτίσης επανειλημμέναι έγιναν εως τώρα απόπειραι να συνδυασθούν αί οχι έλεύ

αντιφάσεων κρίσεις ηον αρχαίων περι της τέχνης τού Καλάμιδος με Ό,τι

μσ.ς διδάσκουν τα εικαζόμενο. έργα του εΙς μίαν λογικην και πιθανην συνολικην
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*

ΕΙκ. 35.
Πήλι'Vο'V α'VάΥλvφο'V Γλυπτοif. Μο'Vάχοv Iietif. 186.

είκόνα' άλλά, δπως ητο έπόμενον δια τους λόγους που είδαμεν έν άρχη, καμμία

άπο τας άποπείρας αυτας δεν ίκανοποιεί. ΚαΙ όμολογώ δτι καΙ το νέον πρωτότυ

πον αγαλμα δεν φωτίζει πολυ περισσότερον ταζ κρίσεις τών άρχαίων. Έαν όπωσ

δήποτε μείνη τελικώς συνδεδεμένος ό Ποσειδών του Άρτεμισίου με το όνομα

κάποιου Κάλλιτέχνου, :τ. χ. του Καλάμιδος, ό μόνος γόνιμος τρόπος δια να συλ

λάβωμεν την άτομικότητα του καλλιτέχνου αυτου θα εΙναι να ξεκινήσωμεν άπο

το νέον πρωτότυπον αγαλμα που

άπεκτήσαμεν και ποτε άπο τα

άντίγραφα η άπο τας πληροφο

ρίας καΙ τος κρίσεις τών άρχαίων.

Θα έπερίμενεκανεΙς κατ' άρ

χην δτι ενα τόσον σπουδαίον ερ

γον ένος άσφαλώς περιφήμου

καλλιτέχνου τών πρωίμων κλασ

σικών χρόνων θα εΙχε κινήσει την

:τροσοχην τών ύστέρων θαυμα

στών της τέχνης έκείνης (δι' αυτο

δα άκριβώς ήθέλησαννα το μετα

φέρουν, ποιος ξέρει που) καΙ θα

εΙχε ίσως καΙ άντιγραφη προτου

έξαφανισθη είς τον βυθον της

θαλάσσης). 'Αλλα μεταξυ του είς

άντίγραφα ύλικου μας έγω του

λάχιστον δεν συμβαίνει να γνω

ρίζω κανεν το όποίον να άνάΎεται άσφαλώς είς το αγαλμά μας. Ή πωγωνόφόρος

κεφαλη της Villa Albani (Ε. Α. 1109 - 1110. Jonbin, Scnlpt Gr. σελ. 104 σημ. 1.

Bnschor, Olympia σελ. 30) μου φαίνεται, έφ' δσον ήμπορώ να κρίνω άπο τας

1 Το ζήτημα του δυνατου τόπου της προελεύσεως του Ποσειδώνος (πρβλ. J. Η. St. 1\J29. 141) και της

πιθανής χρο\'Ολογίας του ναυαγίου θά πραγματευθώ ίδιαιτέρως, σταν καΟαρισθουν έντελώς καί συγκολλη

θούν τά έν τφ πυθμένι της θαλάσσης ευρεθέντα αγγεία και γίνη δυνατή ή ακριβής χρονολόγησίς των. Προς

το παρον ή έντύ:τωσις είναι στι ανήκουν εις έλλΨ'ιστικους χρόνους αρκετά πρωΙμους. Έχτος τώ" διαφόρων

nIOav(i)v η απιθάνων δυνατοτήτων. αί όποίαι έσημειώθησανήδη ύπο άλλων. μνημονευτέα και ή Ενδειξις της

επιγραφης Inschriften \'. Pergamon VIII. 1 σελ. 41 κέ. αρ. 50 (βάθρον αγάλματος με έπιγραφην <έξ Ώρεου»,

κατά την όποίαν, επι Άττάλου τού Ι πιθανώς και συνεπεί~ ίσως της άλώσεως της πόλεως υπ' αIιτoiί το 200

π. Χ , μετεφέρθη cις Πέργαμον άγαλμα «έξ Ώρ'εου. σπως καί έκ τόσων άλλων μερών (ιτρβλ. Lippold, Kopien

σελ. 239 ΙΙ σημ. 30).
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Ό Ποσειδών τού Άρτεμισίου 95

Ε/κ. 36.
Πήλ,νον άνάΥλυφον Γλυπτο{}. Μονάχου άe'-θ. 1.89.

φωτογραφίας, όιι παρουσιάζει πάρα πολυ στενας όμοιότητας με την τού Ποσει

δώνος, ωστε θα έκλινα είς τΟ να τας συσχετίσω ώς πρότυπον και άντίγραφον'

εΙναι όμως φοβερα κακα διατηρημένη και πολυ άσχημα συμπληρωμένη, ωστε

χωρις αύτοψίαν δεν 1ιμπορω τίποτε βέβαιον να είπω.

Πιστεύω όμως ότι μίαν άπήχησιν, τουλάχιστον, άρκετα πιστην εχομεν είς

άλλο μνημείον, εν πήλινον άνάγλυφον της Γλυπτοθήκης τού Μονάχου φέρον ώς

παράστασιν κεφαλην Ποσειδω- _---
νος. Άποτελεί μέλος μιας σειράς

εξ όμοίων άναγλύφων κοσμούν

των άλλοτε τα φατνώματα της

όροφης μιας ρωμα'ίκης βίλλας

είς τΟ Porcigliano (σημερινοι

άριθμοι Γλυπτοθήκης 185 - 189.
Fnrtwi.i.ngler, Beschreibnng d.

Glypt. 2 σελ. 74 κέ. άριθ. 62 - 66.
Hnndert Tafeln π. 17. έδω είκ.

34 - 3R) ι. ΕΙναι κλασσικιστικα

προ'ίόντα των χρόνων τού Αύ

γούστου (Fnrt\vangler, Gelnll1en

πι' σελ. 350) και είδικώτερον,

νομίζω, τού κλασσικισμού τού

κύκλου της Ara Pacis, άποδί

δουν δε-θα ίδωμεν άν και xatq

πόσον πιστα - κεφαλας άγαλ

μάτων τού αύστηρού στιλ και

-των πρώτων κλασσικών χρόνων.

Τούτο δεν εΙναι μοναδικη περί

πτωσις άλλο γνωστότατον παράδειγμα εΙναι το επι μαρμαρίνου φατνώματος έκ

τού Σεραπείου της Μιλήτου άντίγραφον της κεφαλης τού Φιλησίου Άπόλλωνος

τού Κανάχου (Langlotz π. 22 e σελ 46. Arch. Anz. 1911 σελ. 425 είκ. 5). Πού

κατεσκευάσθησαν τα τοιαύτα πήλινα φατνώματα δεν γνωρίζομεν, πιθανώτατα

βέβαια είς την 'Ιταλίαν έπι τη βάσει ίσως άρχικων τύπων έλληνικων, άλλΟ ίσως

είσήγοντο ένίοτε και ετοιμα έξ Έλλάδος 2.

ι Τάς νέας φωτογραφίας χρεωστώ εtς την φροντίδα τού κ. Weickert, την άδεια" τής δημοσιεύσεως

εί; την καλωσύl'Ψ' τού καθηγητού κ. Wolters.

, EΙ\'uι γνωστον οτι ό Κικέρων π. χ. παραγγέλλει είς το" φίλον του 'Αττικον νό. τού φέρτι εξ Έλλά·

δο; διά νά στολίση τl)ν βίλλαl' του τοιαύtα έργα τέχνης: «praeterea typos tibi mando quos ίη tectorio
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ΕΙκ. 37.
Πήλινον άνάγλυφον Γλυπτο{). Μονάχου άρι{}. 188.

<Ότι αί κεφαλαι είναι έλεύθεραι μεταπλάσεις κεφαλών τού αυστηρού ρυθμού

. ανεγνωρίσθη ήδη προ πολλού και εΙδικώς δια την γυναικείαν κεφαλην αριθ. 187
ωνομάσθη και το πρότυπόν της, ή «Άσπασία;) (Fnrt\vangler, Beschleibnng 2

σελ. 75). Δια την ύπ' αριθ. 186 κεφαληντης 'Qμφάλης είναι πολυ αμφίβολον αν

ανάγεται πραγματικα εΙς πρότυπον τού 5°u αΙώνος, έπειδη είναι έκ πνευματικών

λόγων απιθανώτατον ότι ή κλασσικη τέχνη παρέστησε ποτε τον θηλυκον Ήρακλη

(πρβλ. Ashmole, Anc. Marbles
Ince Blnndell αρ. 94) και αφού

μάλιστα ή κεφαλη αύτη της

Όμφάλης όμοιάζει γενικώς ,με

την αλλην της « Άσπασίας» αρ.

187 τόσον, ώστε δεν εΙναι παρά

ξενον να έχρησιμοποίησεν ό

αντιγραφευς ενα οίονδήποτε

γυναικείον τύπον της πρωίμου

κλασσικότητος είς τον όποίον

να έπέθεσεν σύμφωνα με το

ρωμα"ίκον γούστο μίαν λεον

την.Ή ύπ' αριθ. 189 πλαξ εί~αι

συντεθειμένη είς νεωτέρουςχρό

νους έκ 2. διαφόρων πλακών,

τού κάτω τμήματος μιας Άθη

νας και ένΌς μικρού προσθίου

τμήματος προσώπου ανδρικης

κεφαλης (έπι της εΙκόνος δια

κρίνεται καθαρα ότι όλον το

ύπόλοιπον είναι νεωτέρα συμπλήρωσις). Ή απόδοσις της κομμώσεως δεν είναι

έντελώς κατανοητή, ό συνδυασμΌς τού πλόκου με τους άλλους έπι τού μετώπου

βοστρύχους κάπως ϋποπτος. Είναι δυνατΌν ό αντιγραφεύς, αν πραγματικώς έσκέ

φθη κάποιο ώρισμένον πρότυπον,να είχεν ύπ' όψει του π. χ. τον τύπον τού Άπόλ

λωνος Pitti (Br. Br. π. 304. Ε. Α. 208 - 9. Stndniczka, KalamisJi: 10. Bnschor

01ympia σελ. 31), τον οποίον όμως έν τοιαύτη περιπτώσει δεν ήκολούθησε πιστά.

Ή ύπ' αριθ. 188 κεφαλη είναι πολυ περίεργος λόγφ της κομμώσεώς της, ή

όποία εχει συσσωρεύσει τρία ειδη αρχα'ίκης η αυστηρα!; κομμώσεως, και ήδη (nς

έκ τούτου τού γεγονότος πολυ ϋποπτος δεν ύπάρχει τουλάχιστον κανεν πρωτότυ-

atriolί possitn includere et pntealia sigil1ata duo» (ad Atticnnl Ι 10,3' πρβλ. ν: Roll<ien - \Vinnefeld, Ter·
rakotten Ι V σελ. 11),
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:τον μνημείον που να παρουσιάζη την συσσώρευσιν αυτην τών άρχα'ίκών μοτίβων,

t'] όποία άλλωστε εΙναι και λογικώς άνόητος. Και ό μεν πλόκος και οί επι τού

μετιοπου κοχλιοειδείς βόστρυχοι δεν εχουν τίποτε το ιδιαίτερον, πολυ περίεργος

δμως εΙναι ό τρόπος με τον όποίον οί κάτωθεν τού πλόκου βόστρυχοι συγκεντρώ

νονται δπισθεν καΙ δένονται εις ενα εΙδος κρωβύλου (το τέλος του εΙναι νεωτέρα

συμπλήρωσις, δπως φαίνεται και εις την εικόνα, άλλα ή άρχη τού σχοινίου εΙναι

άρχαία, ωστε ή συμπλήρωσις είναι πολυ πιθανή). Έκ πρώτης δψεως όμοιάζει εις

το σημείον τούτο με την μοναδικην εις το είδος της κόμμωσιν της μικράς όμάδος

τών σικελικών, πιθανώτατα, κεφαλών που επραγματεύθη ό Anlelung, Arch. Jahr
bl1ch 1920 σελ. 4~ κέ. π. ιν -νι, Langlttz π. 22 Ι (πρβλ. Bnschor σgλ. 31

- Original nnd Kopie - και σελ. 38. Langlotz σελ. 42 και σημ. 19). Το ιδιαί

τερον χαρακτηριστικον της κομμώσεως ταύτης είναι δτι οί άποτελούντες τον κρω

βύλον βόστρυχοι άρχίζουν άκριβώς δπισθεν τών ωτων, άποχωρίζοντ'αι καθαρα

άπο τών άλλων τριχών της όπισθίας κόμης, τών όποίων ουδαμού άποτελούν συνέ

χειαν καΙ μετα τών όποίων δεν συνενώνονται εις μίαν μάζαν, και δένονται χω'ρις

να πίπτουν επι τού αυχένος άλλα στέκονται άλύγιστοι μακραν αυτού' πώς άκριβώς

κατορθώνοντο ταύτα δεν δυνάμεθα εντελώς να το εννοήσω μεν. Έκ τών άλλων

παραδειγμάτων που άναφέρει ό Langlotz, δια να ύποστηρίξη δτι ή κόμμωσις

αυτη δεν εΙναι μοναδικη εις την όμάδα τών σικελικών κεφαλών, το άγαλμάτιον

της Κοπεγχάγης (Rclyet, Monunlents de l'art autique Ι π. 22. Langlotz π. 17

σελ. 52) εχει κόμμωσιν διαφορετικην παρα εκείναι, εχει δηλαδη τον συνήθη άρχα'ί

κον «θύλακον» (Haarbentel) ό όποίος σχηματίζεται άμέσως ύπο την συγκρατού

σαν τας τρίχας ταινίαν εξ όλοκλήρου της μάζης αυτών και καταπίπτει επι τού

αυχένος (περίπου δπως π. χ. εις τον 'Απόλλωνα Pionlbino Κί.Β.2 221,1)' τοιαύτην

δε κόμμωσιν εχει, φαίνεται, και ή τερρακόττα της Κοπεγχάγης ΝΥ - Carlsberg J
ιν 11681 (φωτογραφίαντης χρεωστώ εις τον Langlotz), ή τού Λούβρου Μοηιιω.

Piot ιν π. 18, έτέρα τού Λούβρου Μ. Ν. C. 235 (την γνώσιν της ύπάρξεώς της

χρεωστώ εις τον Langlotz, φωτογραφίαν εις τον κ. Jacobsthal) και ή της συλλο

γης Loeb, Sieveking, Terrakotten Ι π. 15, 1. Εις ταύτα τα παραδείγματα προσ

θετέα και ή εκ Ραμνούντος κεφαλη τού Ε. Μ. 'Αθηνών (Ε. Α. 1266-7. Bnschor

σελ. 29, ενταύθα άνω σελ. 8(;), ώραίον πρωτ6τυπον τών χρόνων τών Τυραννο

κτόνων, μολονότι εδώ το τέλος τού «θυλάκου» δεν σώζεται' ωστε αυταΙ δεν μπο

ρούν να ταυτισθούν ώς προς την κόμμωσιν με τα πραγματικώς παράμερα άπομέ

νοντα σικελικα κεφάλια. Περισσότερον όμοιάζει με αυτα ή κόμμωσις χαλκίνου

άγαλματίου της Κων/πόλεως (Br. Br. Text ΖΙΙ Taf. 69R εΙκ. 17 - 19. Langlotz σελ.

ι ί9 σημ. 19), τουλάχιστον ώς προς το χαρακτηριστικον δτι ό κρωβύλος στέκεται

({λύγιστος ύψηλα και μακραν τού αυχένος, διότι άλλως ή κόμη τού άγαλματίου

[χει πολυ πΈριληπτικα άποδοθη· άλλα ή εκ τών εικόνων εντύπωσις εΙναι δτι και
ΑΡΧΑΙΟΛOl'IΚΟΝ ΔEΛ'ΓlON 1930·31 13
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98 Χ, Ι. Καρούζου

έδώ ό κρωούλος άποτελείται εκ της μάζης όλης της κόμης και δχι μόνον έξ ώρι

σμένων βοστρύχων παρα τα ώτα, όπως είς τα σικελικα εκείνα. Ποίαν έξ όλων

αύτών τών άποχρώσεων εννοεί ό κατασκευαστης του ύπ' άριθ. 188 πηλίνου άνα

γλύφου του Μονάχου; εΙναι πολυ δύσκολον να το είπωμεν, διότι με το να προσ':

θέση άνοήτως και τον πλόκον εσκότισε την γένεσιν τοϊ; κρωούλου' ένδέχεται άκρι-

ΕΙκ. 38. Πήλινον ανάΥλυφον Γλυπτο{}ήκης Μονάχου αρι{}. 185.

οώς λόγφ της σπανιότητός της να εννοη την ειδικην εκείνην κόμμωσιν τών σικε

λικών 'κεφαλών' άλλ' ημπορεί και να μην εννοη τ(ποτε αλλο παρα τον συνήθη

άρχαΤκον «θύλακον» τον όποίον προ όλίγου εϊδομεν, δηλαδη το ίδιον πράγμα

που παριστάνει καΙ ό τεχνίτης του άρχα'ίστικου προστομιαίου φρέατος του Museo

Capitolino ώς κόμην του Ποσειδωνος του (8. Jones, Mus. Capito1. π. 29,31 Β 5)

η του κλασσικισtικου χαλκίνου άγαλματίου της Νεαπόλεως Arch. Anz.1930 σελ.
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Ό Ποσειδών του Άρτεμισίου 99

398 εΙκ. 43. 'Οπωσδήποτε είναι φανερον δη καΙ αν ύπoτεθfι δτι ό τεχνίτης τών

άναγλύφων τού Μονάχου η ή πηγή του είχε δια την πλάκα 188 ώρισμένον πρό-
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τυπον τού 5°u αιώνος, ειργάσθη δμως ετσι ωστε είναι πολυ δύσκολον τό)ρα να το.

ταυτίσωμεν η καΙ άπλώς να εϋρωμεν τα γνήσια στοιχεία τού 50u αιώνος.

τα άνώτέρω κάμνουν βέΒαια καΙ την κεφαλην τού Ποσειδώνος της σειράς

(άριθ. 185, εΙκ. 38) κατ' άρχην ϋποπτον, άλλ' δμως, νομίζω, άδίκως. Ή κεφαλη
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100 Χ. Ι. Καρούζου

ΕΙκ. 40. Δεξιος πους Ποσειδώ'Υος.

ειναι κλασσικιστικη φυσικά' βλέπει την κλασσικην τέχνην με τα μάτια των αύγου

στείων χρόνων, είς τας τρίχας δίδει κινητικότητα και καλλιγραφικον τέλος, το

στόμα το άνοίγει έλαφρα δπως ό Άσπάσιος το στόμα της Παρθένου έπι του

γνωστου λίθου του' άλλως δμως κάμνει γενικως καθαραν έντύπωσιν, δπως και ή

«Άσπασία» της σειράς, και δεν παρουσιάζει ύπόπτους συμφυρμούς. Τώρα δε

μετα την άνεύρεσιν του Ποσει

δωνος του Άρτεμισίου ή με

γάλη όμοιότης κτυπ~ πλέον είς

τους οφθαλμούςπράγματι, πλην

των κλασσικιστικων στοιχείων,

άντικειμενικηνδιαφορανδεν εχει

καμμίαν έκτος δτι το αύτι είς το

άνάγλυφον σκεπάζεται άπο την

κόμην.Άντιθέτωςδμως εχει πολυ

χαρακτηριστιχας όμοιότητας είς

την κόμμωσιν: ή διαδρομη των

πλόκων, ό τρόπος με τον όποίον

άνέρχονται έκ της ρίζης της κό

μης αί τρίχες προς τα άνω ύπο

τους πλόχους, ό κυματισμος και

διχασμος το)ν έκ του κρανίου

προς τους πλόκους και τα ώτα

κατερχομένων τριχων εΙναι τό

σον δμοιαωστε,άφου δεν έπανευ

ρίσκονται είς κανεν άλλο άγαλμα

με τοιαύτην κόμμωσιν καΙ άφου

εύρίσκομεν τώρα εν πρωτότυπον

άγαλμα που εχει δλα αύτα τα

στοιχεία, δεν έννοω διατι πρέπει

να χωρίσωμεν τα δύο μνημεία.

Δεν είναι άνάγκη βέβαια ό κατασκευαστηςάκριβως των πηλίνων τούτων άναγλύφων

η καλύτερον της μήτρας οπόθεν έχύθησαν αύτα να είδε το ϊδιον το άγαλμά μας ό

«τύπος» των, που μπορεί και να είσήχθη έξ Έλλciδος (βλ. άνω σελ. 94 σημ. 1),

ένδέχεται να εγινε έπι τΌ βάσει η άμέσως του Ποσειδωνος Ύ) άλλου όλογλύφου

άντιγράφου του - το τελευταίον μάλιστα τουτο πρέπει ύποχρεωτικα να παραδε

χθωμεν αν έξακριβωθΌ δτι το ναυάγιον εγινεν άρκετα ένωρις κατα τους μέσου;

έλληνιστικους χρόνους (βλ. άνω σελ. 95 σημ. 1). Το γεγονος δμως της (έμμέσου
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Ό Ποσειδων του Άρτεμι.σίου 101

μάλλον ;ταρα άμέσου) άναγωγής της άναγλύφου κεφαλής τού Μονάχου είς τον

νέον Ποσειδώνα νομίζω στι δεν ήμπορεί να κλονισθΌ, διότι θα ητο περίεργος και

μοναδικη σύμπτωσις αν ό ρωμαίος άντιγραφΕ'υς μεταπλάττων μίαν κεφαλην τού

!)ou αίώνος 11, άκόμη χειρότερον, άνακατώνων διάφορα κλασσικα στοιχεία έπετύγ

χανε άποτέλεσμα σχετικώς τόσον καθαρον και το όποίο ν να όμοιάζη άντικειμενι

κώς τόσον καταπληκτικα με εν πρωτότυπον αγαλμα τού Ποσειδώνος.

'Άλλο ζήτημα είναι βέβαια αν το πρωτότυπον αγαλμα που το άνά'{λυφον

τού Μονάχου άπηχεί l'μο άρχικώς πράγματι Ποσειδών, διότι έκ τού έπΙ τού άνα

γλύφου συμβόλου δεν ήμπορεί κατ' άρχην να συναχθΌ τίποτε ώς προς το πρω

τότυ;τον, ΕΊναι γνωστη 1) αύ-
ι

θαιρεσία τών ρωμαίων άντι- !

γραφέων είς το ση μείον τούτο,

έντος τής σειράς μας δε ειδο

μεν άνωτέρω εν πιθανον τοι

ούτον παράδειγμα, την 'Ομ

φάλην. ΚαΙ έπανέρχεται μεν

ή ίδία κεφαλΊI ώς Ποσειδών

έπΙ τού γεγλυμμένου λίθου

FΙΙΓt\vaιιgΙeΓ, Gell1lnen π. 40,

4, έπΙ ένας όμοίου τού Μο

νάχου (Μ uIIcltner Jalnbuch

1923 Νeιιeι'\veΓbιιngen σελ. ΕΕκ. 41. Δεξιός ακρος ποvς Ποσειδώvος, εκ τώ" κάτω.

179, Taf. Β άριθ. 9) και 'ίσως

καΙ έπΙ άλλων τοιούτων μνημείων' άλλα την έπανευρίσκομεν όμοίαν περίπου (πλην

ώς προς τΟ'υς έπΙ τούαύχένος έλευθέρως πίπτοντας βοστρύχους) καΙ άνευ συμβό

λου είς λίθους τού Βρετ. Μουσείου (Cata1. οί the engr. Gems a. Cameos άριθ.

1553 - 4 π. ΧΧΙ, σπου έρμηνεύεται ώς Διόνυσος) καΙ έπΙ ένας λίθου τού Βερολί

νου (Fnrt\vangler, Besc}Ir. d. Geschnitt. Steine άριθ. 4820 π. 25, σπου μετ' άμφι

βολίας έρμηνεύεται ώς Ζεύς). ΈπΙ μιάς δε άρχιτεκτονικής τερρακότας τού Museo

Nazionale τής Ρώμης (άριθ. 62746) φερούσης τέσσαρας προτομας θεών, προστύ

χου άλλως, έπαναβλέπομεν άμελέστερον άποδεδομένον τον τύπον τής άπασχολού

σης ήμάς κεφαλής έπΙ προτομής ίματιοφορούσηςτην όποίαν την φοραν αύτην το

σκήπτρον χαρακτηρίζει άσφαλώς ώς Δία (ν. Rohden - vViunefeld, Terrakotten ιν

CXIV 3. HelbigR 1685). Συνεπώς ή αύθαιρεσία καΙ άναξιοπιστία tfuY δευτερευ

όντων τούτων ρωμα'ίκών εργων είς τα σύμβολα φέρει είς το λογικον συμπέρασμα.

δτι δια τα ζήτημα τής-όνομασίας τού άγάλματός μας όλίγα πράγματα διδάσκουν,

Έν τούτοις νομίζω στι τα καθ' έαυτο δχι πολλής πίστεως άξιον άνάγλυφον τού
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102 Χ, Ι. Καοούζου

Μονάχου, το όποίον προφανώς άνάγεται είς τον τύπον του άγάλματός μας (θ'α ητο

ύπερ60λικον να δεχθώμεν δύο έντελώς δμοια ςεχωριστα άγάλματα Διος καΙ

El... 42. ΠλαΥία όψις κορμου Ποσειδώvος.

Ποσειδώνος της αύτης έποχης), προστιθέμενονείς τας άλλας ένδείξεις που άνεφέ

ραμεν άνωτέρω δεν στερείται κάθε σημασίας δια το ζήτημα αν το άγαλμα εΙναι

Ζευς η ΠοσειδΟ)ν. Άλλ' έν πάση περιπτώσει δεν εΙναι όλως διόλου άσήμαντον
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κέρδος στι κατέχομεν μίαν άπήχησιν του άγάλματός μας εΙς την ύστερωτέραν

κλασσικιστικην τέχνην και στι μπορουμεν εΙς μίαν άκόμη; εστω και δευτερεύου

σαν, περίπτωσιν να μετρήσωμεν πώς οι άντιγραφείς εχρησιμοποίησαν τα έλληνικα

πρωτότυπα 1,

*
'Έτσι λοιπον ό Ποσειδών του Άρτεμισίου άποτελεί ενα πολύτιμον κομμάτι

της τέχνης του 5ου αιώνος και μας κάμνει γνωστήν, κυρίως τώρα πρώτην φοράν,

μίαν σπουδαίαν καλλιτεχνικην προσωπικότητα. "Ας κοιτάξω μεν άλλην μίαν φοραν

το άγαλμα προτού να το άποχαιρετίσωμεν. Στέκεται εύσταθώς, άλλα ή στάσις του

περιέχει εν δυνάμει καΙ περαιτέρω ενέργειαν' ή άρχιτεκτονική του είναι καθαρα

καΙ άπλη, δεν εκφράζεται σμως με άλύγιστον μαθηματικον φανατισμόν, άλλα ζων

τανεύεται με κάποιαν ρευστότητα γραμμών' ή κίνησίς του εχει όρμην που μετριά

ζεται άπο κάποιο εσωτερικον βάρος και ζύγισμα, εχει εσωτερικην ένότητα ή όποία

ύποτάσσει εις έαυτην σλα τα μέλη, μίαν άνάτασιν που μας σύρει προς τα επάνω'

πηγάζει όλόκληρος άπο ενα μεγαλοπρεπες πλάτος ύπάρ~εως πνευματικης και μορ

φικης ή πλαστικη σύλληψις της μορφης δεν είναι μόνον θεμελιώδης άρχη και

γενικον πλαίσιον, άλλα και χαρίζει εΙς τας επιφανείας - πάντοτε εκ τών εσω προς

τα εξω, εΙς διάκρισιν άπο παλαιοτέρων φάσεων - μέγαν πλουτον πλαστικών λε

πτομερειών. 'Όλα αύτα τα στοιχεία, με την ειδικην μορφην που εχουν εΙς τον

Ποσειδώνα, το",, απομακρύνουν χρονικώς καΙ τοπικώς άπο τηνάλλην κολοσσιαίαν

δημιουργίαν της έποχης, άπο τα γλυπτα της Όλυμπίας (εστω και αν μερικα εύρί

σκονται ηδη εις αύτα) και τον φέρουν πλησιέστερον προς ενα άλλο" κόσμον, προς

τα άττικα άγγεία καΙ τον Παρθενώνα. Δεν ταυτίζεται σμως ό Ποσειδών άπολύ

τως με αύτά' καΙ θα άναφέρωμεν εδώ, εκτος τών λόγων που είδαμεν προηγουμέ

νως, και ενα άλλον άκόμη: ή κάπως βασανιστικη και άρκετα φανερα προσήλωσις

του τεχνίτου του εΙς τα μορφικα προβλήματα, ό έλαφρος δηλαδη φορμαλισμός

του, ή ματιά του ή όποία βλέπει μεν εύρέως άλλα προσέχει εξαιρετικα καΙ την

λεπτομέρειαν και την εξεργάζεται με καταφανη Ιδιαιτέραν άγάπην, δείχνουν νοο

τροπίαν κάπως περισσότερον παλαι'ίκην και οχι άττικήν' ό καλλιτέχνης αύτος θα

ητο πολυ ύπερήφανος δια τηνύπομονητικην και επιμελη εργασίαν του, δια τους

ι [του βι6λίου του L. Cllrtius, Zeus und Hermes, 1931, λαμ6άνω γνώσιν κατά τας διορθώσεις μόνον,

ωστε δέν ημπορώ πλέον νά συζητήσω εις το κείμενον την ενδιαφέρουσαν γl·ώμην του σελ. 7· 14' κατα ταύ

την ή κεφαλη τής ΓλυπτοΟήκης Ν)' - Carlsberg, Arndt πίν. 15, της όποίας διαπιστώνει τρία άντίγραφα, εΙναι

η ίδιόχειρον iiQYQ" του τεχνίτου του Ποσειδώνος μας η ένος συντρόφου του εργαστηρίου του. Δυστυχώς δεν

ημπορώ νύ.ποδιχθώ την γνώμην αυτή\" διότι και αν ή κεφαλη τής Κοπεγχάγης ήτο ύ.ναμφισ6ητήτως πρω

τότυπος εργασία του 50υ αιώνος, πράγμα πού δεν το πιστεύω, άνίικει ομως άσφαλώς εις το άττικον εργαστή

ριον (Ενθυμίζει εργα δπως ή κεφαλη τής 'Aκρoπόλ~ως 699, Schrader, Phidias είκ. 113 κΙ), δπου ό Ποσει

δών, ,Επίσης άσφαλώς, δεν άνήκει].
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104 Χ. Τ. Καρούζου

σοφους καΙ άκλονήτους ύπολογισμούς του η, όπως καΙ ό πιθανώτατα συμπατριώ

της του Πίνδαρος, δια την «μελέταν» καΙ την «καρτεραν μέριμνάν» του (Νεμ.6,

54. Ίσθμ. R, 13).

Πρέπει να προσπαθήσωμεν (οί περισσότεροι βέβαια με την διανόησίν μας

μόνην καΙ ολίγοι μόνον με όλόκληρον το εΙναι των) να βυθισθώμεν είς τον κόσμον

τών παλαιών εκείνων δημιουργών καΙ να εννοήσωμεν την θετικην σχέσιν των με

την ζωην καΙ την θετικην προσφοράν των είς αυτήν, το τΙ δηλαδη ήθέλησαν να

εκφράσουν καΙ πώς το εξέφρασαν, gχοντες πάντοτε είς τον νούν μας το ένιαίον

της καλλιτεχνικης δημιουργίας (βουλήσεως καΙ δυνάμεως) καΙ την στενην συνάρ

τησίν της με την ύπόλοιπον ζωήν. Ό άσφαλέστερος τρόπος να παραγνωρίσωμεν

το εργον εντελώς θα ητο να κομματιάσωμεν την εσωτερικην καλλιτεχνικην λει

τουργίαν, θεωρούντες π. χ. ώς θεμελιώδη τάσιν της την εξέλιξιν προς την φυσικό

τητα καΙ προσθέτοντες επειτα είς αύτην εκ τών εξω διαφόρους αλλας τεχνιχας

ίκανότητας καΙ Ιδιότητας εξιδανικεύσεως Κ.τ.τ., καΙ να επαναλάβωμεν ό,τι ελεγαν

κάποιοι άρχαίοι τεχνοκρίται τού έλληνιστικού νατουραλισμού η τού ρωμα'ίκού

ίμπρεσσιονισμού δια τα φειδιακα εργα: «εχει τι κα1. μεγαλείον καΙ άΚf!ιβες

σ.μα» 1_ άφ' ένος μεγαλοπρέπεια, άφ' έτέρου φυσικότης!

'Ότι όμως, πέραν τών άρχαιολογικών τούτων συλλογισμών, ό Ποσειδών

είναι ενα μεγάλο εργον τέχνης βαθύτατα είλικρινές, οτι ό καλλιτέχνης που επλού

τισε την ζωήν μας με ενα κορμΙ όπως τού πίνακος 3 είναι μεγάλος πλάστης,

τούτο το αίσθάνεται κανεΙς καΙ το ζΏ μάλλον παρα το δείχνει με λόγια.

Χ. Ι. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

[Τάς φωτογραφίας τών πιν. 1 - 5, τών πλείστων έν τφ κειμένφ άπεικονιζομένων λεπτομερειών τού

ιίγιίλματος και δλων τών χαλκίνων άγαλματίων τού Έθν. Μουσείου εκαμε ό έν 'Αθήναις Γερμανος φωτο

γράφος κ. Η. Wagner).

1 [Δημητρίου) «περι έρμηνείας. 14. O\'erbeck Schriftqnellen ί9J. (ΠρΟλ. Scl.ιrader, Phidias σελ. 35).
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Ο ΛΕΥΚΙΟΣ ΜΟΜΜΙΟΣ ΕΝ ΒΟIΩΤIΑI
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Κατα Σεπτέμβριον τού 1929 εν τινι τών στενών όδών τού νοτίου μέρους

της πόλεως τών Θηβών παρα το μικρον εκκλησίδιον της Μεταμορφώσεως τού

Σωτηρος, προ τού όποίου συνελέγησαν καΙ βυζαντιακοΙ λίθοι, εξήγαγον εκ τών

χωμάτων της όδού μόλις όρατον λίθον μέλανα ενεπίγραφον, ου ή άριστερα

πλευρα καΙ ή όπισθεν εΙνε άποκεκρουμέναικαΙ ελλιπείς.

Ό μέλας η βαθυκύανος λίθος, ου ή χρήσις ητο συνήθης εν τοίς παλαιοίς

χρόνοις εν Boιωτί~, κυρίως δε κατα τον Ε' αίώνα καΙ πέραν, καταφανώς δε σπα

νία τον Δ' καΙ εντεύθεν τού Δ' αίώνος πρός τε επιτάφια καΙ προς άναθηματικα

μνημεία, εύρίοκεται μέν, ώς εγραψα εν Άρχ. Έφημ. 1920, σελ. 1, εν πάση τύ

Ταναγρα'ίκΤΙ, τίΊ Θηβα'ίκϋ καΙ

τίΊ Πλατα'ίκίΊ χώρ% άλλΟ εγγυς

τών Θηβών εϋρηται άρχαίον

λατομείον τοιούτου λίθου έν

θέσει Κοτσιλιά, ητις, κειμένη

πέραν της θέσεως Περιστεριώ

νας είνε προσήλιον μέρος τού

ΒΔ άπέναντι τών Θηβών μεί

ζονος λόφου η όρους Κότσικας ΕΙκ. 1. Α. Κάτοψις καί πρόσοψις τοϊι λί{}ου τοϊι άνα{}ήματος
τών [Κορω}νέων ε" Θήβαις.

άνηκον τΌ κοινότητι Βαγίων

καΙ προσιτον άπο της κατα την κλιτυν τού Κότσικα εκκλησίας τού Άγ. Δημητρίου.

'Ενταύθα, ώς μ' εβεοαίωσαν, ύπάρχουσι λελατομημένοι πάλαι τοιού-το ι λίθοι

μη άποκομισθέντες, καΙ εγγυς αύτών αί θέσεις της ορύξεως ώς καΙ ή προπαρα

σκευη τών ι)πο)ν προς ενθεσιν σφηνών χάριν εξορύξεως άλλων. Συνήθως εχομεν

πλάκας εκ τοιούτου λίθου μεταοληθείσας είς στήλας έπιταφίους, ων πολλαι. εν τφ

μουσείφ Θηοών καΙ τφ της Τανάγρας, άλλα καΙ βάθρα άναθημάτων είνε πολλα

(πρβλ. π. χ. Κεραμοπούλλου Θηβαϊκα σελ. 401 σημ., 476 σημ.).

Ό εύρεθεΙς νϋν λίθος (είκ. 1 καΙ 2) επι της άνω επιφανείας πρυς άριστερα

επι τού κρημνού της αύτόθι θραύσεως και είς άπόστασιν άπο μεν της ενεπιγράφου

πλευράς 0.35 μ. άπο δε της δεξιάς 0.40, εχει οπην βάθ. 0.09 μήκ. 0.05 καΙ πλάτ.

0.04, άλλα το πλάτος ηδύνατο να είνε μείζον ούχι δμως είς σχΎΊμα πέλματος ποδός.

Δύο είνε αί επιγραφαί, ας φέρει, άμφότεραι επι της προσόψεως ή άνω είνε
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106 Άντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου

τού Ε' αίωνος π. χ., ή αλλη των χρόνων της πτώσεως της Έλλάδος ύπο τους

'Ρωμαίους.

Ή πρώτη τρίστιχος έπιγραφη άρχεται 0.02 μ. ύπο το άνω χείλος της προσό

ψεως, το ϋψος των γραμμάτων αυτης είνε 0.025 το διάστιχον 0.02. Ή δευ

τέρα είνε μονόστιχος κείται 0.02 ύπο την πρώτην, το δε ϋψος των γραμμάτων

ΕΙκ. 2. Α. Ή επιγραφη του &ναίtήματoς τών {Κορω]νέων και εΙτα του Μομμίου εν Θήβαις.

αυτης είνε 0.01 μ. Ύπ' αυτην Τι δψις τού λίθου καταλείπεται κενη (ϋψ. 0.295).

Μεταγραφομένη Τι έπιγραφη εχει ούτωσί:

Fi ι > Μ Ε f'I Ι \."

\ι\ Ο Α Ψ Ο f'I Τ Ο >
f'J Ε Ι Ε > Α tν' Ε $ Ε ι Α tν'

ΥΚΙΟΥΣΤΡΑTHrc:::ynAΤΟΣΡΩΜΑIΩf'ιΑΠΟΛΛΩΝ

Άπόλλονι] Η ισμεινίο[ι

μα αρχοντος

νείες ανέθειαν

Τού ΕΙ τοϋ α' στίχου Τι άνω όριζοντία γραμμη ά;τεκρούσθη. Το πρωτο\'

γράμμα τού δευτέρου είνε Μ, επονται δε ο Α και επειτα φθορά τις τού λίθου

έγγυς τού Α δεικνύει χαμηλα μικρόν τι ο, ου πέραν ό λίθος είνε βεβλαμμένος

άκριβ&ς έκεί, ενΕια εδει να κείται το έλλείπον γρciμμα, ωστε να άπέΧl1 κανανονι

κως άπο των εκατέρωθεν.'Ίσως το δεξιον μέρος έκείνου τοϋ δυσαναλόγως μικροί'

ο είνε μέρος της κατακορύφου γραμμης τού άναγκαίου Ρ. Το τρίτον γράμμα τοί'

-/ στίχου εΙνε Ι και δχι Τ, ώς θα ένόμιζέ τις άπατώμενοςύπο της είκόνος τού έκτύ-
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'Ανάθημα [Κορω]νέων εν Θή6αις 107

που. Οί μέλανες ο{;τοι λίθοι της Βοιωτίας, ένέχοντες πυρίτιον, πάσχουσι φθορας

έκ της tνώσεωςτού πυριτίου μετα τού οξυγόνου ΤΤjς άτμοσφαίρας. Έντεύθεν

παράγονται αϋλακες, ας έπιτείνει το έπιρρέον ϋδωρ. Τοιαύτην αυλακα είχεν ήδη

παλαιαν ό λίθος τουλάχιστον μίαν, έκείνην δηλ., ητις ήνάγκασε τον χαράκτην της

β' έπιγραφης να χαράξη το Ω τού ΡΩΜ χαμηλάτερον τού δέοντος.

Ή δευτέρα έπιγραφη δύναται, νομίζω, να συμπληρωθη άσφαλώς (πρβλ. IG

νπ 2478, 2478α) Λεύκιος Μόμμιος Λε]υκίου, στρατηγός ϋπατος ·Ρωμαίων

'Απόλλων[ι. Έαν δε ήρχετο άπο τού άριστερού ακρου τού λίθου καθως καταλή

γει είς το δεξιόν, τότε παρέχει το πιθανον πλάτος της ένεπιγράφου πλευράς και

δίδει βάσιν προς συμπλήρωσιν της πρώτης έπιγραφης. τα έλλείπoντ~ προς άρι

στερα 16 γράμματα της δευτέρας έπιγραφης άπαιτούσιν εκτασιν 0.20 - 0.22 μ.

Τόσην εκτασιν τουλάχιστον πρέπει να προσθέσωμεν είς τον β' και γ' στίχον της

πρώτης έπιγραφης, οϊτινες, δσον σφζονται, είνε ίσομήκεις προς την β' έπιγραφήν.

Ό πρώτος στίχος είνε περισσότερον βεβλαμμένος, αν δέ, ώς είνε εύλογον, συμ

πληρ<δσωμεν έν άρχη [ΑΓ10ι..ι..οl'll~, τότε τα τρία πρώτα γράμματα ΑΓ10 πίπτουσιν

έπι της συμπληρωτέας τών 0.20 μ. έκτάσεως άλλα δια τούτων δεν καλύπτονται

τα 0.22 μ., ωστε ή πρώτη έπιγραφη δεν ήρχιζεν έγΥυς τού άριστερού χείλους της

ένεπιγράφου πλευράς. Άξιοσημείωτο'\' είνε, δη ή έπιγραφη αϋτη διαιρείται είς

τρία, δσοι και οί στίχοι, νοητικα μέρη κατα το περιεχόμενον: ό πρώτος.στίχος

περιέχει το δνομα τού θεού, Φ γίνεται ή άνάθεσις, ό δεύτερος την χρονολογίαν

της άναθέσεως (έπι τίνος αρχοντος) και ό τρίτος το δνομα τών άναθετών. Έπειδη

είς το τέλος εκαστος στίχος καταλήγει έκεί, δπου άπαιτείτο νόημα αύτού, έν φ τα

γράμματα, χωρις να είνε στοιχηδόν, εύρίσκονται δι' εκαστον στίχον είς κανονικας

άπ' άλλήλων άποστάσεις, θα ήδύνατό τις να εϊπη, δτι και ή άρχη αυτών, θα ητο

δπου άπίμει το μηκος τών λέξεων τού οίκεί()υ νοήματος. Άλλ' είς τον δεύτερον

στίχον, δστις καταλείπει έν τέλει κενον χώρον, ουδεις λόγος συνέτρεχεν, ωστε ό

χαράκτης να μη σεβασθη το εμφυτον αίσθήμα της τάξεως και να μη άρχίση τον

στίχον έκεί, δπου είχε την άρχην και ό πρώτος. Τοιουτοτρόπως το δνομα τού

άρχοντος έν τ~ δευτέρ<ρ στίχ<ρ πρέπει να συμπληρωθη δια τριών γραμμάτων έν

άρχη, ωστε να είνέ τι, οΙον Κάδ]μο, Χάρ]μο, Σάμ]μο.

Είς τον τρίτον στίχον πιθανώτατα εχομεν έθνικον δνομα καταληγον είς

-νείες. Έπειδη δε ή διάλεκτος της έΠΙΎραφης εινε βοιωτικη (πρβλ. άνέθειαν) το

έθνικον τοιαύτης καταλήξεως πρέπει να άναζητηθη έν ΒοιωτίQ.. Τοιαύτα δε ονό

ματα εχομεν Χαι(η ;)ρω]νείες, Λαρυμ]νείες, Κορω]νείες. "Αν δεχθώμεν εν τών δύο

.πρώτων έθνικων, θα συμπληρώσωμεν πέντε γράμματα' έπομένως ό τρίτος στίχος

θα ήρχιζεν άνωμάλως ήτοι άριστερώτερα ώς προς τους δύο πρώτους στίχους. "Αν

δεχθώμεν το τρίτον έθνικόν, θα συμπληρώσωμεν τέσσαρα μόνον γράμματα, ατινα
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108 Άντωνίου Δ. ΚεQαμοπούλλου

δύνανται να ευρωσι θέσιν ύπο τα τρία τών προηγουμένων στίχων δια μικράς

πυκνώσεως, ο'ίαν εχει ό σr.ίχος και έν τέλει της λέξεως «ανέθειαν», ώς εχει γενι

κώς αραί<wσιν ό δεύτερος. Κατ' ακολουθίαν δέχομαι ώς συμπληρωτέον το όνομα

τών Κορωνέων. "Ωστε οί στίχοι ηρχοντο ουχι μεν έκ του αριστερου χείλους,

αλλ' έκ της αυτ/ς κατακορύφου άριστερά, και ελεγον:

Άπόλλονι) Ηιομεινίοι

π. χ. Σάμ)μω lf.[e)χοντος

Κορω)νείες dνέD-ειαν.

<Ότι και αναθέσεις έχρονολογουντο, μαρτυρεί ό κολοοος πώρινος άι'χα'ίκος ραο

δωτος κίων IG νπ 2526 (Πύρο άρχοντος), εύρισκόμενος νυν έν τφ μουσείφ

Θηοών, βαστάζων δέ ποτε ανάθημά τι, έδραζόμενον έπΙ του συστήματος λαξευ

τών κοιλοτήτων της σφζομένης άνω έπιφανείας αυτου, Ό άρχων έν τίΊ νέg έπι

γραφίΊ εΙνε, νομίζω, τών Θηοών καΙ ουχι της Κορωνείας, έπειδη ξένη χρονολογία

θα εδει να καθορισθίΊ ακριοώς, και πάλιν δε θα ητο άγνώστος έν τφ τεμένει του

Ίσμηνίου Άπόλλωνος έν Θήοαις,

ΕΙπον, δτι το «ανέθειαν» μαρτυρεί βοιωτικην την διάλεκτον' μετέγραψα δε

«Σάμμω» «Ηισμεινίοι» (πρΟλ. Bechtel, Die griech. Dialekte 218 έξ.). ΊΌ «Κο

ρονείες» (=Κορωνέες) δεικνύει ενα τών πολλών τρόπων (Ε, ΕΙ 1-, Ι), καθ' ους

γράφεται προ φωνήεντος έν τίΊ έπιχωρίφ γραφίΊ το ύπο της έτυμολογίας απαι

τούμενον Ε (πρΟλ. Bechtel ε. ά. 231).

Έπιγραφικώς τα σχήματα πάντων σχεδΟν τών γραμμάτων της πρώτης έπι

γραφης ευρηνται τφ 424 π. Χ. εις ταυς λίθους του Θεσπικου πολυανδρίου και εις

τους συγχρόνους της Τανάγρας και τών Θηοών (IG νπ 585, 1888. ΠρΟλ. Πρα

κτικα της :4ρχ. Έταιρ. 1911, 153 έξ. Άρχ. Έφημ. 1921 αΡΧίΊ). Το σ έν μεν τφ

Ταναγρα'ίκφ και τοίς Θεσπικοϊς λίθοις εΙνε τρισκελές, έν δε τοϊς Θηοα"ίκοίς τετρα

σκελές. Έπίσης εις τους συγχρόνους ιδιωτικαυς έπιτυμοίους λίθους δύο τών νε

κρών ταναγραίων του πολυανδρίου, του Σαυγένους και του Κοιράνου εΙνε τρι

σκελες (Κεραμόπουλλος, •}Ιρχ. Έφημ. 1921 σελ. 8 εΙκ. 2 και πίν. 2), αλλ' έπι του

συγχρόνου ώσαύτως λίθου του Θηοαίου Μνάσωνος και έπι άλλων θηοα"ίκών

λίθων έξελθόντων έκ τών χειρών του αυτου τεχνίτου εΙνε τετρασκελες (αυτ. σελ.

24)....Αν δ' ή έν τίΊ Άρχ. Έφη μ. ε. ά. γνώμη μου, δτι πάντες ο{iτοι οί χαρακτας

.παραστάσεις φέροντες μέλανες έπιτύμοιοι λίθοι έξηλθον έκ του έργαστηρίου του

Θηοαίου 'Αριστείδου, είνε αληθής, δεικνύει, δτι όχι μόνον έν Θήοαις, αλλα και έν

ένΙ καΙ τφ αυτφ έργαστηρίφέγράφετο τότε .gκόμη το σ άλλοτε τρισκελες καΙ

~λλoτε τετρασκελές. Ή πρώτη δεκαετία του Πελοπονησιακου πολέμου αποτελεϊ

iv Boιωτί~ την μετάοασιν απο της πρώτης μορφης εις την δευτέραν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:17 EEST - 52.53.217.230



'Ανάθημα [Κορωjναίων εν Θή6αις 109

Το θ όμως κατα τον αυτον χρόνον γράφεται ηδη Θ. Έπομένως ή επιγραψη

τών ΚορωJνέων είνε παλαιοτέρα τού Πελοποννησιακου πολέμου. Ή δεμορψη $

'άνάγει την επιγραφην προς τον 6 0ν αίώνα π. Χ. "Ωστε ίσως δεν πρέπει να σχε

τισθη π~pς το γνωστον ευτυχες γεγονος της βοιωτικης ίστορίας, τrιν κατα των

Άθηναίων παρα την Κορώνειαν βοιωτικην νίκην τφ 447 Ι, δι' ης άπηλλάγη πάσα

ή Βοιωτία της Άθηνα'ίκης πιέσεως καΙ δυναστείας. Τότε (Θουκ. 1,113) «την Βοι

ωτίαν εξέλιπον Άθηναίοι πάσαν, σπονδας ποιησάμενοι ... καΙ οί φεύγοντες Βοιω

τών κατελθόντες καΙ οί άλλοι πάντες αύτόνομοι πάλιν εγένοντο». ΤΙ άνέθεσαν είς

τον Ίσμήνιον 'Απόλλωνα οί Κορωνείς καΙ διατΙ άνέθεσαν καΙ πότε άκριβα)ς, δεν

είνε φανερον ουτε εκ της επιγραφης ουτε εκ της μικράς - ώς φαίνεται - κοιλό

τητος της άνω επιφανείας του λίθου, ου το οπισθεν μέρος λείπει.

Ή δευτέρα επιγραφη - ονομάζω αύτην Α - δεν λέγει, αν επι του λίθου

ϊστατο άνδριας του Μομμίου η άνάθημα. 'Αλλ' επειδη τους άνδριάντας του Μομ

μίου θα άνέθετον αί ελληνίδες πόλεις προς τιμην η κολακείαν, ώς ή πόλις των

Ήλείων εν Όλυμπίg (/nschr. νοπ O/ympia 319=Dittenberger Syll.3 676),

είνε πιθανόν, ότι ό λίθος εβάσταζεν άνάθημά τι άλλο τού Μομμίου. 'Εν άλλοις

λίθοις προσθέτει ό Μόμμιος είς το κείμενον, δ εχουσιν ο{;τοι όμοιον προς τον νυν

δημοσιευόμενον, τας λέξεις «τοίς θεοίς» (πρβλ. IG νιι 2478, lROR), άλλ' ή ελλει

ψις τών λέξεων τούτων δεν σημαίνει, ότι άνδριας του Μομμίου ϊστατο επάνω,

επειδη καΙ ό άνδριας θα ητο άνάθημα θεφ τινι ύπο του Μομμίου, άφ' ο{; δεν

δύναται να είνε άνάθημα τών πόλεων:

Έπειδη ή πρώτη επιγραφη δηλοι άνάθημα είς τον Ίσμήνιον Άπόλλωνα,

προφανες είνε, ότι είς το τέμενος του θεου τούτου ε-Ορε την βάσιν ό Μόμμιος καΙ

εκεί άνέθηκε καΙ το εαυτου άνάθημα.

Άλλα τουτο δεν είνε το μόνον εν Θήβαις ό Μόμμιος είχεν άναθέσει ενταυθα

καΙ άλλα δύο άναθήματα, ων το μεν - ονομάζω αύτο Β - λέγει (IG νιι 2478)
«Α]εύκιος Μόμμιος Αευκίου/ l1]τρατηγός ϋπατ[ος Ρω]μαίων τοίς l}ε[Οίς»,

το δε-εστω τουτο Γ-(αύτ. 2478α) «Αεύκι]ος Μόμμιος Αευκίου l1]τρ]ατη

γός ύπατος Ρωμαίων».

Τον πρωτον τούτων των δύο λίθων, τον Β, δεν ε-Ορον εν τφ μουσείφ Θηβών'

προ πολλών δεκαετηρίδων άντεγράφη κείμενος προ οίκίας τινος κατα τα ταπεινα

δυτικα μέρη της πόλεως, άλλ' όρίζεται ώς· «ara inversa», ητοι, αν ορθως εννοώ,

οτι ητό ποτε βωμος καΙ άναστραφεΙς εχρησιμοποιήθη χάριν του άναθήματος του

ι Καί ή επιγΡ<fφη του εξ 'Ολυμπίας άναθηματικου των εκ Βοιωτίας 'Ορχομενίων κράνους ('Αρχ. 'Εφ.

1923·6, σελ. 87) μοι φαίνι;ται παλαιοτέρα τού 447 π, Χ. καί έπομένως άσχετος πρός τα γεγονότα τού έτους

τούτου.
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Είκ. 3. Γ.

Kάτoψ~ς λί{}ου παλα~oiί άνα{}ήματος

καί εΙτα τού Μομμίου Ι.., Θήβα~ς.

0,90

Ο
ltI

ό

1-

Μομμίου. Ό δεύτερος λίθος, ό Γ (είκ. 3 και 4), εϋρηται έν τφ μουσείφ και είνε

μέλας Τι βαθυκύανος, ώς ό νυν έκδιδόμενος, έπομένως δε παλαιότερος τού Μομ

μίου, έφ' όσον τοιούτοι λίθοι δεν ησαν έν χρήσει μετα τον δον καΙ 40ν αίώνα.

'Έχει δε ό λίθος ούτος την όψιν δια5εορωμένην περισσότΊ"ρον η ό των Κορωνέων

καΙ φέρει έκατέρωθεν καΙ άναθύρωσιν, ωστε άνηκε πρότερον είς άλλο μνημείον,

ή δ' έπιγραφη τού Μομμίου εΙνε γεγραμμένη

~.- δια μικρών γραμμάτων καΙ στενοχωρείται έπΙ

της προσόψεως τού ένος τούτου λίθου. "Ωστε

καΙ ένταύθα εχομεν την έπιγραφην τού Μομ

μίου έπΙ παλαιοτέρας βάσεως.

Ύπηρχεν όμως καΙ έν Θεσπιαίς άνάθημα

τού Μομμίου (IG νπ 1807 - 1808) - εστω

τούτο Δ - διττην φέρον καΙ τούτο έπιγραφην

(είκ. δ καΙ 6), ώς το νύν δημοσιευόμενον' λέγει

δηλ.: α') «Ίσμεινόδω[ρος .... / άγωνο1}ετεί.
σας [... ! τοίς 1}εοίς». 5') «Λεύκιος Μόμμιος Λευκίου στρατηγός / ϋπατος
Ρωμαίων τοίς 1}εοίς. Είνε προφανές, ότι καΙ έν τούτφ εχομεν λίθον παλαιό

τttΡOν, χρησιμοποιηθέντα χάριν άναθήματος τού Μομμίου. Δεν γνωρίζω τους

Είκ. 4. Γ. <Η εΠΙΥeαφη τού Μομμίου επί τής πeοσ6ψεως τού λί{}ου είκ. 3.

λίθους τών άναθημάτων τού Μομμίου έν Ώρωπφ (IG νπ 433) καΙ έν Όλυμπί~

(/nschr. v. O/ymp. 278 - 281).
Άλλα πώς πρέπει να έξηγηθύ, το ότι ό πανίσχυρος ύπατος, όστις εΙχεν ύπο

τας πτέρνας αύτού σύμπασαν την Έλλάδα, εστησεν άναθήματα, πάντως δαπα

νηρά, χάριν τών όποίων όμως έχρησιμοποίησε τας τυχούσας ξένας βάσειr" γλί

σχρως, άτόπως, άσυνήθως, άναξίως καΙ παντος ίδιώτου ιούσεβούς "Ελληνος; ΚαΙ

πώς να έξηγηθύ, ότι αύτος ό τοσούτον σκληρώς καταστρέψας την καταληφθ~ίσαν

ανευ άντιστάσεως Κόρινθον, έν μέρει δε καΙ τας συμμάχους αύτης Θήβας καΙ

Χαλκίδα (Liv. epit. 52 Πρακτ. της ΌΑρχ. ςΕταιρ. 1930, 73), ό τοσούτον άσεβώς

λεηλατή~ι:tς την Έλλάδα, μάλιστα δε την Πελοπόννησον καΙ την Βοιωτίαν, άνέ

θηκεν άναθήματα εύσε6ώς είς τας χώρας ταύτας άκριβώς, προς ας ύπηρξε τόσον
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σκληρόζ; ~Αν δ' οί λίθοι οί μη φέροντες τας λέξεις «τοϊς θεoϊς~ άνείχον άνδριάν

τα; αύτού καΙ ησαν άναθήματα τών πόλεων, πώς θα έξηγηθΏ, δτι έστάθησαν

ουτοι έκεί άκριβώς, ενθα έξετάθη ή μαρτυρουμένη

λεηλασία αύτού ούχΙ δ' έν πόλεσιν, ας άφηκεν ~

αύτη άθίκτους; ΚαΙ διατι τότε θα εϊχομεν, δχι

ενα μόνον, άλλα δύο άνδριάντας αύτού έν Θήβαις

(τους μη φέροντας τας λέξεις «τοίς θεοίς»), έπΙ

ξένων δε βάσεων άμφοτέρους χαΙ μετ' έπιγραφών

δια μικρών γραμμάτων, ϋψους ένας έκατοστού (\~

τού μέτρου, δπερ είνε άνάρμοστον καΙ αν αύτος ό ~,
Μόμμιος άνέθετε τα άναθήματα, είκονίζοντα ειτε " \

αύτον είτε θεόν τινα εϊτε δ,τιδήποτε αλλο; ΚαΙ \ Ι'

αν οί λίθοι έβάσταζον άναθήματα τού Μομμίου, ~. \ I~, \ .. 1 :

πότε πρέπει να παρήγγειλε\' ο{;τος αύτά,- θα ησαν ~ fi.J 'Ι

βεβαίως πολλα - πότε έξετελέσθησαν ταύτα, και ~ .' Ι

πότε έφQόντισεν ό Μόμμιος περΙ της Ιδρύσεως t--~

αύτών; τα άπορήματα ταύτα, ζητούσι, νομίζω, t 0·90

διασάφησ'ν τινα. Πόσο\' σκληρας ύ:τη-ρ'Cε πρα~ τη'ν ΕΙκ. 5. Δ. Κάτοψιςτου Θεσπικουλί{}ου
ι ." ." '.α ' '1 δ ' 'l 

αναυηματος σμηνο ωρου και e ra του

Κ()ρινθονκαι τα καλλιτεχνήματααύτης ό Μόμμιος, Μομμίου (νυν έν τι;> μουσείο/ Θηβών)..

φαίνεται έκ τού Πολυβίου κατα Στρβ. 8,380 έξ.

Ό Στράβων έν R,381 έπ~ναλαμβάνει πώς ό Πολύβιος, «τα συμβάντα περΙ

την αλωσιν (της Κορίνθου) έν οϊκτου μέρει λέγων, προστίθησι καΙ την στρατιω-

ΕΙκ. 6. Δ. Ή έπι)'ραφη του 'Ισμη'l'οδώρου και του Μομμίου.

τικην όλΙΥωρίαν την περι τα τών τεχνών εΡΥα και τα άνα{}ήματα· φησΊ γαρ

Ιδεϊν παρων έρριμένους πίνακας έπ' έδάφους, πεττεύοντας δε τους στρατιώτας

έπι τούτων. όνομάζει δ' αύτών 'Αριστείδου γραφην τού Διονύσου (έφ' ου 'τινες,
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112 Άντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου

είρησθαί φασι το «ούδεν προς τον Διόνυσον») και τον Ήρακλέα τον καταπονού

μενον τφ της Δη'ίανείρας χιτώνιο τουτον μεν 0-0'11 ούχ έωράκαμεν ημείς, τον δε

Διόνυσον άνακείμενον εν τφ Δημητριείφ τφ εν Ρώμη κάλλισΤΟΥ εργον έωρώμεν'

εμπρησθέντος δε του νεα/ συνηφανίσθη και η γραφη νεωστί. σχεδΟν δέ τι και τών

άλλων αναθημάτων τών εν Ρώμη τα πλείστα και αριστα εντευθεν άφίχθαι' τινα

δε και αί κύκλω της Ρώμης πόλεις εσχον. μεγαλόφρων γαρ ων μάλλον fj φιλό

τεχνος ό Μόμμιος, ως φασι, μετεδίδου {)(~δίως τοίς δεηθείσι. Λεύκολλος δε κατα·

σκευάσας το της Εύτυχίας ίερον και στοάν τινα, χρησιν ήτήσατο f!)v εΙχεν &νδρι

άντων ό Μόμμιος, ώς κοσμήσων το ιερον μέχρι αναδείξεως, εΙτ' αποδώσων' αύκ

άπέδωκε δέ, αλλ' άνέθηκε κελεύσας αίρειν ει βούλεται' πράως δ' ηνεΥκεν έκεί.

νος ου φροντίσας ουδέν, ωστ' ηύδοκίμει του άναθέντος μάλλον».

Είνε αξιοσημείωτος ή ;ιροσοχη και του ΙΙολυβίου και του Στράοωνος άπο

διδόντων την καταστροφην τών καλλιτεχνημάτων άπλ&ς είς «όλιγωρίαν στρατιω

τιωτικήν», ην άνάγουσιν οίονει εις γενικον κανόνα, ωστε να μη βαρύνη μόνον τον

Μόμμιον και τον στρατον αύτου. Άμφότεροι οΙ συγγραφείς εγραφον ύπο τους

Ρωμαίους καΙ μετα δυσκολίας καΙ προσχημάτων λέγουσι την Ιστορικην αλήθειαν.

<Όταν ό Στράβων κατα τον Πολύβιον λέγη, οτι ό Μόμμιος δεν ,ητο φιλότεχνος

-ήτο λοιπον άπλώς καταστροφευς καΙ αρπαξ-προσθέτει ού μόνον το φρόνιμον

έκείνο «ως φασι» άλλα και το οτι ήτο κατα τδ.λλα «μεγαλόφρων». Δια τουτο,

τών σκληρών μαλακώς λεγομένων, «πράως ηνεγκε» την διαγωγην του Λουκούλ

λου και δεν έφρόντισε να άναλάβη τα δανεισθέντα αύτφ εργα τέχνης. 'Ίσως οϋτω

πράως η αναισθήτως κατεχαρίσατο τα άρπαγέντα, ωστε καΙ ό Κικέρων (de off. ΙΙ

76) και ό Λίβιος (epit. 52) να βεβαιώσιν, οτι ούδεν κατείχεν έν τφ ίδίφ οίκφ.

"Οτι ομως άπήγαγε πολλα εργα τέχνης, βεβαιοί και ό Πλίνιος (34, 12. 35,

24) καΙ ό Λίβιος (ε. α.) και ό Κικέρων (ε. α.) και ό Πολύβιος (Στρβ. 381) και ό

Παυσ. 7,16,8: «άναθημάτων δε καΙ του αλλου κόσμου τα μεν μάλιστα ανήκοντα

εις θαυμα άνήγετο, τα δε εκείνοις ούχ όμοίου λόγου Φιλοποίμενι ό Μόμμιος τφ

παρ' Άττάλου στρατηγφ δίδωσί. καΙ ην ΠεργαμηνοΙς και ές έμε ετι λάφυρα

Κορίνθια». Πιστεύω, οτι, οσα ελαβεν ό Φοιλοποίμην, θα ήσαν καλύτερα εκείνωγ,

ατινα έστέλλοντο εις Ρώμην, αν άπλώς η έκλογη τούτων έγίνετο καθ' άπλοϋν

θαυμασμον και ύπ' άνθρώπων μη φιλοτέχνων. '0 Πολύβιος (11, 17) διδάσκει

προσέτι, οτι, οσα έθεωρήθησαν ώς μη πολύτιμα κατεστράφησαν η έδόθησαν ώς

δώρα η έπωλήθησαν κατα πλειοδοσίαν.

Περι ένος τ(ον εργων τούτων παρέχει διδακτικας ειδήσεις ό Πλίν. 35, 24'

οτι δηλ. την ύπο του Άριστείδου φιλοτεχνηθείσαν εικόνα του Διονίισου, ηγόρα

σεν ό 'Άτταλος άντι 600 χιλ. δραχμών και οτι ό Μόμμιος έκπλαγεις εκ της τιμης

ταύτης και ύποπτε'ύσας οτι η είκα/ν ενείχε δύναμίν τινα μυστικήν, ην αύτος ηγνόει
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" ρ
εγε-

ι δ λίθος δεν έταλαιπωρήθη επάνω της δευτέ-

παλαιον άνάθημα μετεγράφη τα βιδλία τού ναού

ινος '»1 επιγραφή, προστεθείσα, δανείζεται ούτω και

,
το

~? :;) ;ι ;;1 5"
ανω επιφανεια ομως εινε κωtJα!Jα,

νετο λόγος, ωστε να fif\N' i 'I,,~11 ΤιΓ'Η

, θ ρ Ε'

ανα εσεω;, ως εΙ

• δν6 ι τοϋ JYIOv"r...,,~v'u.

θεού

των Κορωνέων.

θηδα'ίχος μέλας λίθος Γ δεν σφζεται όπισθεν όλόκληρος. 'Έχει πάχ.Ο.20 μ.

~H ανω επιφάνεια αύτοϋ εχει την κάτοψιν είκ. 3. Έαν ο λίθος οf)τος άπετέλει

ολόκληρον την βάσιν τού άναθήματος τού Ι\ιΙ0μμίου, δεν θα εΙχε πολυ μέγα βάθος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤlOΝ 1930 ~ ~H 15
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114 Άντωνίου Δ.Κεριαμοπούλλου

και έπομένως τα ϊχνη του άναθήματος επρεπε να ύπάρχωσιν επι τΊΊς ανω επιφα

νείας. 'Αλλ' αυτη είνε εντελώς καθαρά. 'Εκ τούτου συνάγεται, δη ή επιγραφ11 του

Μομμίου ετ,έθη ,επι ξένου άναθήματος μετα βάσεως συνθέτου, άποτελουμένης δηλ.

• \ l ' λ'θ • δ' ,. ζ' . ρ θ ' θ '
υπο Πιι,ειονων Ι ι ων, ως εικνυουσι και αι σφ ομεναι εκατερω εν ανα υρωσεις,

"Αν δ' έστενοχωρήθη δια μικρών γραμμάτων (ϋψ. 0.015) επι του ένας καΙ μόνου

τούτου λίθου άμελώς γραφείσα μεθ' ένος μάλιστα σφάλματος (PΩMAI~ΩN) διωρ

θωμένου προχείρως, τούω εγένετο δια λόγον, ον θό ίδωμεν κατωτέρω. τα πρώ

τον ανάθημα τού λίθου τούτου, επι μακράς βάσεως ίδρυμένον, ίσως ητο εφιππός

τις άνδριας επιτρέπων άραια ίχνη ποδών, θα είχε δε την άρχικΎ]ν επιγραφ1Ίν εις

το πρόσωπον, εν Φ η τού Μομμίου ετέθη εις την πλευράν.

ΤΟ πράγμα γίνεται βεοαιότερον εκ τού Θεσπικού λίθου Δ, δστις ε6άσταζε το

άνάθημα του Ίσμηνοδώρου. Ό λίθος ο'6τος εχων πάχος ητοι ϋψος 0.365 καΙ

πάντοθεν ων καλώς ειργασμένος, εχει επάνω την κάτοψιν της είκ. 5. Λείπει η

οπισθεν άριστερα γωνία, καΙ δύο άποθραύσεις επιπόλαιαι εϊνε άρωτερα, καΙ

εμπρός, ενθα λείπει χα! μέρος της επιγραφης δια τούίΟ. 'Όπισθεν εις το μέσον

αχριΌως της ανω πλευρας καΙ εις άπόστασιν 0.10 μ. άπο της όπισθίας είνε α'δλαξ

μήκ. 0.22, πλάτ. 0.04 )ϊαι βάθ. 0.06. Εις άπόστασιν 0.57 μ. άπο της οπισθίας πλευ

ράς καΙ 0.04 άπο της αριστεράς εΙνε όπΎI τετράγωνος, πλευράς 0.04 χαΙ έντεύΘεν

αιn::ης 0.0:1 άλλη παράλληλος όμοία. Κατα την άριστεραν προσθίαν γωνίαν εΙνε

σύστημα ομοίων οπών, (δν αί τρείς δεικνύουσι πλευραν ουχι προς τας πλευρας

τού λίθου (αί δύο άριστεραΙ άπέχουσιν έκατέρα της έγγυς πλευράς 0.04, ώς αί

δύο πρώται), αλλα προς μείζονα στρογγύλην οπην εν μέσφ αυτών κειμέ\'ην εις

απόστασιν 0.05 άφ' έκάστης καΙ εχουσαν διάμετρον μεν 0.1 ο, βάθος δε ισο" προς

τας άλλας. Προς την δεξιαν γωνίαν εΙνε πέλμα χαλκού άγάλματος χατατείνον

προς την γωνίαν, εχον μηκος 0.20 μ., βάθ. 0.04 χαι άπέχον άπό τε της προσόψεως

και άπο της δεξιάς πλευράς 0.25, άπο δε της δεξιάς τών τριών μικρ[ον οπών O.2S.

Το εν τη αριστερ~ γωνίq, σύστημα των τριών τετραγώνων μικρ("bν απα)ν

περι την μείζονα στρογγύλην προφανώς προέρχεται εκ τρίποδος, δΘεν γίνεται

πιθανόν, οτι το πέλμα άνηκεν εις άγαλμα τού Άπόλλωνος. Έπειδη δε άλλου

ποδος 'ίχνος δεν ύπάρχει, αί δ' άλλαι λαξεύσεις εύρίσκονται μακράν, διατηρείται

δ' η επιφάνεια της πλευράς άριστα, είνε βέΒαιον, δη το άγαλμα τού Άπόλλωνος

ίστάμενον επι του άριστερού ποδας εκούφιζε τον δεξιον κατ' αγνωστον μεν τρό

πον, αλλ' ουτως ωστε να μη πατΏ ο'6τος. Έπειδη δε δεν θα είχεν ουτω ικανΎlν

ε'υστάθειαν, δ τεχνίτης εφρόντισε να συνάΨη προς αυτο κατά ηνα τρόπον τον

μετα κεντρικού κίονος ύψηλον τρίποδα καΙ άλλας τινας προσθήκας στηριζομένας

επι τού ζεύγους τών οπών και της οπισθίας αύλακος, ητις φαίνεται, δτι εδέχετσ
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'Ανά.θημα [Κορω]'.ιέων SV Θήβαις 1 5

βάθος εν

μα ταυ καΙ επειδη επι

δ Μόμμιος α1n;ο δια.υυ εαυτου ονοματος.

Έπειδη καΙ δ Ρreωersteίn παρε,ήρησε το αυτο εις το εν Tsyiiq. ανάθημα

(Oesterr. jahresiJ1cfi:e 1912,199), προκύπτει, στι, αν μ'Υ] πάντα, άλλα πολλα των

άναθημάτων των φερόντων το ονομα τού Μομμίου είνε δι'ημας σήμερον εξευτε

λωΗκος διασυρμος του ονόματος του στρατηγου τούτου, ον πρωτος δ Σύλλας

εμφ11θη, καΙ δη εν Θεσπιαϊς, ενθα (Παυσ, 9, 30, 1) «το αγαλμα ανέθηκε Σύλ-

λας του Διονύσου ορθόν, εργον των ΝΙύρωνος, θέας μάλιστα αξιον μετά γε τον

:~I';"""",R"" Έρεχθέα' ανέθηκε δε ουκ οικοθεν, Όρχομενίους δε άφελόμενος τους

ταυτό εσ!ι τούπο Έλλήνων λεγόμενον 'θυμιάμασιν αλλοτρίοις το θείον

Πότε όμως ιι,αΙ πώς αί άναθέσεις afitat;

Λίβιος 52 λέγει ΟΤΙ «Theb:EJe q!ilO(jue ε! C'!hIJ1Jc!s, qn:oιe anxilio

δ δε Πλίνιος 34, 12, ότι "Mnιnmii vlctorla Corlnthum qnl

denl dinxit, sed, ;:;, AC!1ajae iDPyYidis siιnnl aera dispersit». Ό δε

Κικέρων ία Verr. 4, 4 α.ναφερόμενος εις τας Θεσπιας καΙ πολυπραγμονών λέγει:

.. , "idern, ορίηοτ, artifex (Praxlteles) ejusdeIn modi Cupidinem fecit ίl1nιn, qui

est T'hespiis, propter qneω Thespiae visunturo nam alia visendi cansa nulla est.

Atqne ille L. Mummins, cum Thespia,,]a.s, qnae ad aedem Felicitatis stlnt, cete
r!f;f~μ!e profa.na. ~x ΠΙο oppido signa toiJeret. hunc marιnoreuιn Cupidinem.

quod erat con:seci'atas. ποπ attigjt~. Οί λόγοι ΟVΤΟΙ του Κικέρωνος δηλουσι

πραnον, οτι αύτοπροσώJτως ό Μόμμιος εξέλεγε τα άπακτέα εργα τέχνης, καΙ δεύ

~ερov δτιητοάπλοϋς καΙ δεισιδαίμων αληθώς, ως δεικνύουσι καΙ τα περΙ της

εΙJ,όνος το'Ό 'Αριστείδουειρημένα, αντιθέτως προς την γνώμην του Colin Rome
!fJt f;;. Orece 631 εξ. πειρωμένου να άναιρέση κατηγορίας εξενεχθείσας κατα τοϋ

Μομμίουύπο ομοεθνών αύτφ ανδρων στηριχθέντων εις γεγονότα.

Δια να είνε παρων δ Μόμμιος, ή εκλογη τών ύπ' αύτου προτιμηθέντων

εργων EttE προς δωρεας εϊτε προς άπαγωγην πρέπει να εγένετο κατα το εαρ του

145 π. Χ, οτε, φυγόντων εις'lταλίαν τών εκείθεν ελθόντων 10 συγκλητικών, ό

Μόμμιος ήμερώτερος γενόμενος και ϊσως καΙ εις εισηγήσεις του Πολυ6ίου ενδί

δων, έδείχθη εύσεβης προς τα ίερα τού 'Ισθμου, της 'Ολυμπίας καΙ των Δελφών

καΙ (Πολύ6. 40, 11) «ταίς έξης ήμέραις έπεπορεύετο τας πόλεις, τιμώμενος εν

εκάστη καΙ τυγχάνων της άρμοζούσης χάριτος. Εικότως δε τιμασθαι συνέ6αινεν

αυτον και κοινΌ και κατ' ιδίαν' καΙ γαρ εγκρατώς και καθαρώς άνεστράφη, και

πράως εχρήσατο τοίς δλοις πράγμασι, μέγαν χαιρον εν τοίς <Έλλησιν εχων και

μεγάλην έξουσίαν, Και γαρ εν ο'[ς εδόκει παρεωρακέναι τι των καt}ηκόντων,
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116 Άντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου .

έμο'ί μεν ούκ έφαίνετο δι' έαυτον τουτο πεποιηκέναι, δια δε τούς παρακει

μένους φίλους' τούτο δ' ην καταφανέστατον έν τοίς τών Χαλκιδέων ίππεύσιν,

οϋς ανείλε» (καθως και ενα τούλάχιστον, ον γινώσκομεν, Βοιωτον και Θηοαίον

τον Πυθέαν ΠολύΟ. 40, 3 πρΟλ. Παυσ. 7, 14, 6. 15, 10).

Είς τους λόγους τού Πολυοίου δύναταί τις να θαυμάση την διπλωματίαν

τών φοοερών έκείνων 'δια την Έλλάδα καιρών. Οί ανθρωποι απέδιδον είς τον

Μόμμιον αύτον σκληρας καΙ σκαιας πράξεις, ό Πολύοιος δε μνημονεύει έντέχνως

τούτου έξίστορικού καθήκοντος, αλλά, σφζων έαυτφ την ρωμα'ίκην εϋνοιαν, περι

οάλλει τον Μόμμιον δι' έγκωμιαστικης κενολογίας, προσθέτων καΙ την προς τον

πορθητην «άρμόζουσαν χάριν» τών έλληνίδων πόλεων, α'ίτινες δμως, πλην της

"Ήλιδος, ούδένα ανδριάντα εστησαν αύτφ. Ή πραγματικότης λοιπον κείται ούχι

είς τας γραμμας τού Πολυοίου αλλα μεταξυ αύτών.

Άλλ' αν περΙ τών απαχθέντων εΙνε όπωσδήποτε φανερόν, δτι ή προτίμησις

τού Μομμίου παρόντος εσχε ροπήν, δεν εΙνε φανερον τίς έξέλεξε τα εργα τα

πωληθέντα δια δημοπρασίας. ΠερΙ τούτων πιστεύω, δτι τα πλείστα ησαν Κορίν

θια καΙ άνετράπησαν κατ' άρχας έν τΌ όρμΌ της είσοολης ύπο τών 'Ρωμαίων

στρατιωτών, τα δ' αλλα, δσα ύπηρχον εξω της Κορίνθου, θα προηλθον έξ όμοίας

τινος βιαίας διαγωγης τού στρατού, τούλάχιστον έν Θήοαις καΙ Χαλκίδι, ας

επληξε καταστροφη (dirutae) πιστωθεί~α έν Θήοαις (Πρακτ. τ. :Α. "Ε. 1930, 69).

"Υπηρχεν δμως και αλλη τις κατηγορία καλλιτεχνημάτων η άπλώς αντικει

μένων πλειστηριασθέντων, αποτελουμένη έξ έκείνων, ατινα ανηκον είς έχθρους

της "Ρώμης είτε ζώντας είτε τεθνεώτας. Ό Πολύοιος 40, 8 αφηγείται πώς εσωσε

τας είκόνας τού Άχαιού, τού Άράτου και τού Φιλοποίμενος. 'Αλλα 40, 9 λέγει

πώς διετάχθη ύπο τών 10 συγκλητικών ό ταμίας (quaestor), 'ίνα «έπιπορευόμενος

τας πόλεις πάντων των τφ Διαίφ κοινωνησάντων πωλΌ τας ούσίας τών και

κατακριθέντων, δσοι μη παίδας η γονέας εΙχον», καΙ πώς ύπεχρεούτο να χαρίση

ται τφ Πολυοίφ δ,τι ο-Οτος ήθελεν έπιθυμήσει έκ τών τού Διαίου, και πώς αύτος

ό Πολύοιος ούδεν έδέχθη, αλλα «και τους φίλους παρεκάλεσε καi}' όλου μηi}ε.

νος έπιi}vμησαι των ύπο του ταμίου πωλουμένων», και πώς «οί κατακολουθή

σαντες τΌ συμοουλίg καλλίστην δόξαν έξηνέγκαντο παρα τοίς πολίταις» (δηλ. τοίς

'Έλλησι). Άλλα δια να δύναται ό Πολύοιος νο παρεμοαίνη κατα την πώλησιν

και δια να δύναται να παρακαλΌ τους φίλους να μη έπιζητήσωσι την απόκτησιν

μηδενος καi}' όλου. τών ύπο τού ταμίου πωλουμένων, επρεπε να εΙνε παρων καΙ

να συνοδεύη τον ταμίαν έπιπορευόμενον τας πόλεις πάντων τών τφ Διαίφ κοινω

νησάντων. 'Ησαν δ' οί κοινωνήσαντες και πόλεις δλαι και ατομα έξέχοντα καΙ

πρωτοοουλίαν σχόντα έκασταχού, ώς ό Θηοαίος Πυθέας καΙ οί ίπποοόται της

Χαλκίδος.
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στι ό Πολύ6ιος 6.λη8&; συνώδευε Διότι, καΘ' δ\'

οί 10 συγκλητι/(οι (εαρ ωυ 145) παρ{ιγγελλον τανωτέρω τφ ταμίq., «ενε

τείλαντο τφ Πολυβίφ, (40, 10) χωριζόμενοι, τας πόlιεις επιπορευiΗjναι και περι

ων οί (ίνθρωποι αμφιβάλλουσι διευκρινησαι, μέχρι ου συνήθειαν εχωσι τη πολι.

τείq. και τοίς νόμοις (δηλ. προς το νέον πολιτικον καθεστώς)' ό Μι και μετά τινα....
χρόνον εποίησε προς το ταυς ανθρώπους στέρξαι την δεδομένην (πολιτείαν»>.

Ό Πολύβιος επεφορτίσθη ουτω ύπο τών 'Ρωμαίων δια. σπουδαιοτά.της αποστο

λο?]ς, χρησιμώ~ατoς αποφαινόμενος και αξιος πάσης άμοιβης, ίσως δε καΙ εξεμαί

ευσε την αποστολην ταύτην, το μεν 'ίνα φαίνηται εύνους τοίς 'Ρωμαίοις, το δε 'ίνα

ευΡΏ καιρΌν προς μετριασμον 11 θεραπείαν δεινών τινων και παρηγορήση Τσ'υς

aΕλληνας - ετίμησαν δ' αΊ"τον ευγνωμονουντες οί 'Έλληνες «κατα πόλεις και

ζώντα >:αΙ μεταλλάξαντα» - εκανόνισε δε το ταξίδιόν του, ωστε να συμπέσυ

του «μετά τινα χρόνον», αφ' o{j θα επερατούτο Τι δημoπρα~

σία τών εν πωλητέων.

Προχωρουντες νυν δυνάμεθα, προδιωκουντες τα περαιτέρω, να ε'ίπωμεν, δτι

άνι:χυο:σειις του Μομμίου εν Θήβαις και Θεσπιαϊς, δεν εγένοντο επιπορευομένου

αυτού τούτου, εν εκδοΧί! έδει τα γράμματα αυτών να εΙνε

JιL,/ω',μΙL"U και ισα (λίθος Δ) η πολλφ μικρότερα τών της παλαιοτέρας ανα

θέσεως (λίθος 1.:1.,) rj δυσαναλόγως μικρα ώς προς το μέγεθος της βάσεως και του

ματος και αμελώς κεχαραγμένα μετα σφαλμάτων (λίθος Γ), αφ' ο'δ ό Μόμ

μιος «ειχε μέγαν καιρον εν τοίς 'Έλλησι καΙ μεγάλην εξουσίαν» δεν ήτα δε «ante

nn1-t51<:" αλλ' «iutra ill1.lrOS» των επτοημένων πόλεων.

'ΈΎιναν λοιπον βραδύτεροΙ' αί αναθέσεις καί, καθως φαντάζομαι, εγιναν ώς

: δ ταμίας επεχείρει την πώλησιν του αναθήματος τών εχθρών της 'Ρώμης

δ Πολύοιος εν τη εξoυσίιt, ην είχε λαβων παρα τών 10, εσφζεν

και υπε,ρ τού Μομμίου, αναλαμβανούσης της πόλεως τό}Ί! Θηβαίων η

'[Q)ΊI Κορωνέων να μεταγράΨη αυτο προσφόρως.Ή εργασία αυτη εγίνετο βεΒαίως

α1Jθωρει αλλα μετά τινας ήμέρας, αναχωρήσαντος του ταμίου' οί δε μεταγρα

φείς εν τη εκτελέσει της τυπικης ταύτης ύποχρεώσεως εξεδήλουν το εκδικητικον

αισθημά των δια μιχροτήτων, δια τών μικρων και δυσαναλόγων γραμμάτων σχε-

προς την παλαωτέραν ανάθεσιν 11 προς το μέγεθος τού λίθου 11 τού δλου

βάθρου, δια της αποδεδειγμένης απροσεξίας περι την χάραξιν και της προχειρό

τητας :τερι την διόρθωσιν του παρεισδύσαντος λάθους και διό, της χαράξεως της

δευτέρας επιγραφής εις δευτερεύουσαν πλευραν τού αναθήματος.

Το ανάθημα δμως του Ίσμηνοδώρου ύποθέτει οίκον 11 άνδρα καταδικα

σθέντα ώς εχθρον της 'Ρώμης, έ:τcμένως δε ϊ] ζώντα 11 ουχι προ πολλού αποθα

νόντα. ~Oτι τοιοϋτόν τι συνέβαινεν, αποδεικνύει ή όμοιότης της γραφης εν αμφο-
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Αντωνιου Δ. Κεραμοπούλλου

τέραις ταίς άναθέσεσι τού λίθου. Ή δευτέρα γραφή, ή τού Μομμίου, δεν είνε

πoλiι νεωτέρα της τού Ίσμηνοδώρου παρα τα ίσχυρως διάφορα σχήματα, ατινα

δίδει εις αντας το Corpus. 'Ότι δε ενδιαφερόμενος και πεφοβισμένος ιδιώτης άνέ

λαβε την ύποχρέωσιν της μεταγραφης, δεικνύει το μέγεθος των γραμμάτων αυτης

ίσων προς τα της πρώτης άναθέσεως. 'Όταν δε βλέπομεν, στι ή άνάθεσις γίνεται

επι άνεστραμμένου βωμού (λίθος r), τούτο σημαίνει, στι και ό ~ωμoς και το άνά

θημα είχον πάθει βιαίαν άνατροπην (dirutae Ι), εσώθη δε κατα τάνωτέρω το καλ

λιτέχνημα τη τελευταί~ στιγμη ύπο των φροντιζόντων περι αυτού ευσεβων και

φιλοτέχνων άνθρώπων 'Ελλήνων και ετοποθετήθη επι τού άτυχήσαντος βωμού

προς δόξαν τού κατακτητού.

Άξιοσημείωτον δ' είνε καΙ τούτο, στι άναθέσεις του Μομμίου δεν γίνονται

προς ώρισμένον θεόν, δ δηλοί, στι δεν ητο γνωστη άκριβως ή θέλησις τού Μομ

μίου, επεδιώκετο δε ή επίτευξις αυτης δια της γενικης ρήσεως «τοίς θεοίς» Τι

δια σιωπης.

Δεν γνωρίζω εις τίνα πορίσματα θα κατέληγεν έπιμελης μελέτη των λίθων

της Όλυμπίας και τού Ώρωπού, άλλ' εις τας Θεσπιας και τας Θήβας αί άναθέ

σεις τού Μομμίου δεικνύουσιν ονχι τι εδωκεν άλλα τι δεν ελαβεν ο{;τος,η τι δεν

έπωφελήθη εις οφελος έαυτού Τι τού 'Ρωμαϊκού κράτους.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ
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Κατα τας άρχας τού .~Ioυνίoυ τού 1931 γινομένης επεκτάσεως προς την

όδΟν Σαχτούρη της εν τϋ πλατείQ. Έλευθερίας οικίας Κουμουνδούρου εύρέθη είς

τα άνοιγόμενα θεμέλια ό καθήμενος εκ μαρμάρου άρχα"ίκος άνδριάς, ον κατ' άρχας

μεν εκόμισα είς την συλλογην τού Θησείου, εύθiις άμέσως είδοποιηθεις ύπο τών

αύτόθι εργαζομένων περι της εύρέσεως αύτού, μετα την πρώτην δ' αύτού μελέτην

μετ' όλίγας ήμέρας λόγΟ) της μεγάλης αύτού σπουδαιότητος εις το κεντρικον

Άρχαιολογικον Μουσεϊον.

Ό μαρμάρινος ούτος άρχα'ίκος καθήμενος άνδριας μετα την φωτογράφησιν

καΙ λεπτομερη σχεδίασιν αύτού εν φωτεινϋ αίθούση ύπο τού κ. Αίμιλ. Ζιλλερόν,

ίδρύθη άμέσως εν τφ ΜουσείΟ) καταλαβων θέσιν εν τϋ πρώτη αίθούση τών άρχα"ί

κών εργων παρα τον ετερον τών κιόνων αύτης καΙ ύπο τον άριθ. 3711 τού εύρε·

τηρίου (είκ. 1- 4).
Ό άνδριας εΙναι εκ Ωαρίου μαρμάρου και τα μέτρα τών σΟ)ζομένων μερών

αύτού είναι:

ΤΟ μέγιστον ϋψος αύτού μετρουμένου οπισθεν άπο τού τραχήλου μέχρι καΙ

της βάσεως, εφ' ης στηρίζονται οί λεQντόποδες τού δίφρου, μ. 1.11.

Το μέγιστον πλάτος τού δίφρου οπισθεν 0.57.

ΤΟ μέγιστον πλάτος οπισθεν είς το τέρμα της ράχεως και είς το σημεϊον τών

γλουτ(ί)ν 0.41.

Πλαγίως δε το μέγιστον πλάτος άπο τών γονάτων μέχρι της καμπης τών

γλουτών 0.60.

Τού δε δί<Ρρου το ϋψος πλαγίως άπο της επιφανείας αύτού μέχρι τών λεον

τοπόδων 0.47.

Τού καθημένου άνδριάντος ελλείπουσιν ή χεφαλη μετα τού λαιμού, ό καρ

πος της άριστερας χειρός, όλόκληρος ή δεξια χεΙρ μετα της μασχάλης καΙ οπισθεν

άφ' ένος μεν εχει άποτριβη ή επιφάνεια τού δεξιού μέρους της ράχεως μετα τού

περικλείοντος αύτην ίματίου, άφ' έτέρου δε εις το άριστερον μέρος προς τα κάτω

εχει άποκρουσθη μέρος τού καταπίπτοντος άκρου τού ίματίου. 'Έρευνα επι τού

τόπου της εύρέσεως ύπ' .εμού γενομένη προς εϋρεσιν της άπο τών άρχαίων χρό

νων άποκοπείσης κεφαλης δυστυχώς άπέβη ματαία καΙ άνευ άποτελέσματος.

ΈπΙ δίφρου όκλαδίου, ούτινος οί πόδες καταλήγουσιν εις χηλας λέοντος,

κάθηται κατα μέτωπον άνηρ περικεκαλυμένον έχων το σώμα μόνον δια τού μεγά-
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120 Ν. Κυπαρίσση

- , ~,

μενος συΥκρατει το υφασμα,

διέρχεται ύπο την δεξιαν

μασχάλην καΙ άφίνει όλό

κλη{>ον την δεξι.αν χείρα

έλευθέραν προς δράσιν.

Οί πόδες αύτοϋ στηρί

ζονται έπΙ ύψηλοτέρου ση

μείου η οί πόδες τοϋ δίφρου,

προς δήλωσιν τοϋ ύποπο

δίου, όπερ όμως ούδεν ετε

ρον ίδιον γνώρισμα εχει καΙ

δπερ έδηλοϋτο άλλοτε δια

χρώματος έρυθροϋ.

Άνδριας και δίφρος

καΙ ύποπόδιον είναι κατειρ-

~, _, _ Ν

τιον απο του αριστερου ωμου,

καλύπτει τον άριστερον βρα

χίονα, δστις 'όλίγον άνυψού-

, ~,~, .. -
γασμενα επι ενος και του

~ -, ,
αυτου τμηματος: μαρμαρου.

Τοϋ αύτοϋ λίθου έστιν ό άν

δριας και το σφέλας (πίναξ

6 και 7).
Και την μεν άριστεραν

~ - - "
αυτου χειρα καμπτομενην εις

τον άγκωνα δLF.υθύνει όρι

ζοντίως προς τα πρόσω, χω

ρις ό έλλείπων αύτης καρ-
ΕΙκ. 1. Ό κa{}ήμενος Διόνυσος εμπροσ{}εν.

λου πολυπτύχου '1ωνικοϋ ίματίου, όπερ έχέσαρκον ον, άφίνει γυμνους μόνον τους

πόδας άπο των άστραγάλων, μέρος τοϋ δεξιοϋ στήΟους μεται της 1έλλεj.ιϊOύσης

δεξιά; χειρος και το κεντρι

κον κατώταΤΟΥ μέρος της ρά

χεως αύτοϋ.

Καταπίπτει δε το ίμά-

, ", --
πος να εφαπτεταιτου μηρου,

ώς συμβαίνει είς αλλους :ταραπλησίους και τοϋ αύτοϋ τύπου καθημένους άνδρι

άντας, περι ών κατωτέρω γίνεται λόγος, την δε δεξιαν χείρα, έλλείπουσαν δλως
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Είκ. 2. Ό κα{}ήμεvος Διόvvσος Qπισ{}εv.

(ί;το ιίΊ; μασι.άί,ης, θα εξέτεινεν ωσαύτως :τρος τα ;τρόσω αλλ' ύψηλότερον τη;

ιι.ριστερύς και θα εκράτει αντικείμενόν τι, ο;τερ θα 1'μο και το κυριιοτατον )'νώρι

σμα, έξ ΟΙ\ θα ανε'ι'νωρίζο

μεν ασ(Γαλιϊ)ς, τίνα είκονί

ζει τι) καθ1'lμενον αγαλμα.

Οί ;τάδε; φέρουσι ;τέ

l) ιλα, ο ί δi: ί μάντες α IIτcoν

έδηλουντο δια. δύο ε;τι;το

λα ίων ε'ι'ι.αράκτων γραμ

μών μεταξυ τών δύο πρώ

των δακτίιλων έκάστου

;τοδάς. Το μεταξυ τιον

γραμμών στενον μέρος

1'μο κεχρωσμένον, αλλα

το χρίϊ' μα εγένετο εξίτη

λον (είκ. 1).
Ό ανδριας είχε πολ-

... -, \ ~ -
ι,αχου χρωματα, τα οποια

ενιαχού μόνον" αμυδρώς

διετηρήθησαν. "Απασα ή

εξωτάτη παρυφη τού πλου

σίου ίματίου καθ' ολοΙ'

αύτού τον γϋρον ητο κε

ϊ.ρωσ μένη, το εδαφος, εφ'

n{j ό δίφρος 'ίσταται, ως

και τα ύποκείμενα μέρη

αύτού ησαν ερυθρα. και

το ϋφασμα του δίφρου,

αμφοτέρωθεν τού καθη

!Iένου σώματος, διασφ

ζει πλούσια συμ:τλέγμuτα

μαιάνδρων διπλίον και

πταυρoειδίi)ν κοσ.μη μά

των, αναλόγων Ιδίι;..ι ;τρός

τα εν τι] ύ:τ> cJ.o. 6 ~ 2 %601]
ι " ..... "

τοί, :\Ιουσείου 'Ακρο:τό-

λεως (εΙκ. 1).
Κατυ. μΓjκoς του ύφάσματος τού δίφρου είναι εκτεταμένοΙ' δέρμα πάνθηρος,

~:'φ >o{j κάθηται ό ει%ονιζόμενος ανήρ. Τού πάνθηρος τούτου τα ακρα, αφ' ένος

ΑI-'ΧΑ!ωυΓΙΙ\ΙJ.'\ ~E.\TIO.'\ 1930 -;)1 16
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Είκ. 3. Ό κα-θ-ήμε1'ος Διό1'υσος έκ δεξιώ1'.

Ν. Κυπαρίσση

μεν ή ούρα μετα τών όπισθίων ποδών (είκ. 4), άφ' έτέρου δε ή κεφαλη μετα τών

έμπροσθίων (είκ. 3), πίπτουσιν έκατέρωθεν τού δίφρου πλαγίως καΙ πληρούσι τα

κενα τών τριγώνων τα

όποία σχηματίζουσιν οί

διαπτυχθέντες τού δίφρου

πόδες, αί κλειδώσεις τών

όποίων κοσμούνται δια

ροδάκων.

Χρcοματα διακρίνο

μεν το ερυθρόν, το λευ-
, ", ,

κον και το πρασινον το

όποίον πιθανώς να είναι

το άρχικώς κυανούν ώξει

δωμένον.

Αί τρίχες τού δέρ

ματος σαφώς δηλούνται

ανωθι της κεφαλης κατα

την διεύθυνσιν της σπον

δυλικης στήλης προς τα

ανω καΙ εμφανίζονται έτέ

ρωθεν με τiιν αύτην διεύ

θυνσιν προς τα κάτω μέ

χρι της ούρας, ητις άπολή

γει είς θύσανον (είκ. 5 -7).
Έκατέρωθεν τών τρι

χών επι της δορας κατα

διαστήματα συστάδες μι

κρών κύκλων άνα τρεϊς

δίδαυσιν είς ήμας το γνώ

ρισμα τού πάνθηρας (είκ.

5 - 6) σαφώς.

'Ωσαύτως ταζ διακο

σμήσεις τού ύφάσματος

τού δίφρου εν ιιεγενθύσει

δύναταί τις να ίδιι άκρι

βέστερον είς τας είκόνας

8 καΙ 9.

Ό ήμέτερας καθήμενος άρχα'ίκος άνδριας άνήκει είς τον γνωστον ηδη είς

ήμας εκ πολλών περισωθέντων εργων γενικον τύπον των καθημένων άνδριάντων
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Ό καθ,ιμενος ,1.ρ;ι:αίκΟς Διόνυσος 123

ύ.νδρών και γυναικών,

δστις εχει σαφώς πλέον

καθορισθη εν τη ίστο

ρίq. της τέχνης ι καΙ μά

λιστα μετα την δη μο

σιευθείσαν περΙ τούτου

πραγματείαν τού καθη

γητού κ. Haus Mobius,
διδάκτορος της φιλολο

γίας καΙ ύφηγητού εν

τφ Πανεπιστημίφ τού

Marburg ο:περΙτης μορ

φης καΙ ση μασίας τού

κα'θημένου πρo~ώπoυ

εν τη τέχνη της Άνα

τολης και τών Έλλή_.

νων» (εν τιρ περιοδικφ

ΑΜ, XLI, 1916 σελ.

119-219, τυπ'ωθέντι

τφ 1927).
Είς την Έλληνι

κην άνδριανΤΟJ1:0ιιαν
~, r, ?,.

εισαγεταιο τυπος ουτος

τού καθη μένου άνθρώ

που κατ' άρχας συγχρό

νως με τον τού ίσταμέ

νου και εκ τού πλήθους

l;OOV σωθέντων εργων

κρίνοντες βλέπομεν δτι

ητο μαλλον διαδεδο

μένος εν τοίς άρχα'ί

κοίς χρόνοις η εν τοίς
Είκ. 4. Ό κα-&ήμενος Διόννσος εξ &eιατεeών,

νεωτέροις.

Και τούτο διότι ή Έλληνικη τέχνη τας άρχας της πλαστικης τέχνης παρέ

λαβεν παρα της Αίγύπτου καΙ της Άνατολης, των δεσποτικως διοικουμένων

ι Άλλά και πλείστα άλλα συγγράμματα κα,Ι., εΙδικαι μελέται περι τής άρχα'ίκής τέχνης παρέχουσιν εΙς

ήμάς λεπτομερή γνώσιν τής γενέσεως και έξελίξε~ς αύτής. Τοιαύτα εργα, τα όποία είχομεν προ οφθαλμών,
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124 Ν. Κυπαρίσση

χωρών, εν αΙς {] παράστασις τού δεσπότου καθημένου ητο το πύμοολον της {'ψί

στης δυνάμεως. 'Όταν δμως βραδύτερον εξέπεσεν ή ΈλληνικΥ] η!ραννίς, εμεινεν

ό θρόνος σύμβολον μόνον τών θεών (Η. Mobius, ανω σελ. 164).

'Ένεκα τούτου fμφανίζονται κατα την αρχατκην περίοδον θεοι. καθήμενοι, εν

Ψ κατα τους χρόνους της ακμης της τέχνης παρίστανται δρθιοι, ώς 1'1 'Αθηνά και

ό Διόνυσος καΙ εν γένει κατα τΟ'υς χρόνους της αρχα'ίκϊι; τέχνης 1] ;ταράστασις

ΕΙκ. 5. 'ΕΙ δορα μετα τής κεφαλής του πάνffηρος.

τού καθημένου εΙναι παράστασις τού δεσπότου καΙ τού θεού μόνον, εν φ απο τού

μέσου τού πέμπτου αίώνος π. Χ. εγενικεύθη αυτη και ήδύνατο πάς πολίτης να

παραστήση έαυτον καθήμενον εϊτε επι. λίθου εϊτε επι αγγειογραφίας.

εΤναι του w. Deonna «Les Apollos archaiques 1908> και Rev. des etlIdes Grecqnes 1917 σελ. 337, τσίί

Lange «Οίε: Darstellung des Menschen ίη der ii1teren griechischen Knnst. 1899>, του Lechat "La sculp

ture attique avant Phidias, 1904. και «Αιι l\lusee de !';\cropole d'Athenes κ.λ. 1903", τυύ Ponlsen • D"r

Orient nnll die frίihgriechische Kunst 1\)12·>, του Schrader ,Archaische ~Iarιl1nrsculptlIrίΙl1 λkrΟΡοlίSI11tΙ

seuln Ζn Athel1> 1909 κ.λ. Άλλα τό τελευταίον και νεώτατον σύγγριιμμα τοL, καθηγητοiΊ τού Πανεπιστημίου

της Γενεύης κ. \V. Deonnil «Deda1e ou la statne de la Grece archaiCjlle» 1930. εμβριθές και περισπούδιιοτον

μεtα όαφηνείας και θαυμαστης μεθοδικότητος αναπτύσσει τας αρχας και τiιν ε;έλιξιν tfl!v αρχα'ίκών ιιγαλ

μιίτων και λύει πλείστα αίσιJητικα και τεχνιχα προολllμιιτα αύτών. ΕΙναι κvίμα αληlΙι,): διότι δέν έ:Τl'οφθα

σεν ό κ. Deonna να έΧl1 ύπ> όψιν εις τό σύγγραμμα τούτο και τόν 1Ίμέτερον καθlιμενον α,δριάντα, ανωωi.ι'

φΟέι'τα ίο"· έτος μετα ηΊν εχτύπωσιν εκείνο!'.
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Ό καΟι] μενος άρχα·ίκΟς Διόνυσος

Έν τϋ Πλαστικtι 1] μορφ)] τού καθημένου προσώπου εχει αφθονα παραδείγ

ματα κυρίως εν Αιγύπτο;>, εν τΌ ΆνατολΌ, εν τη Μεσοποταμί(ξ, εν τη Φοινίκη,

εν τΌ μικρq. Άσί(ξ και είτα εν τη Έλλάδι της αρχα'ίκης περιόδου (W, Deonna

~ Dedale» σελ, 199),

Έκ της συγκριτικης μελέτης του ημετέρου ανδριάντος προς τΟ'υς λοιπΟ'υς

περισωθέντας αρχα'ίκΟ'υς καθημένους ανδριάντας και ιδί(ξ τού 'Ιωνικού εργαστη-

ΕΙκ. 6. Ή δορα μετα τής κεφαλής και τής ράχεως του πάv-{J.ηρος,

ρίου δυνάμεθα σχεδΟν μετα βεβαιότητος να καθορίσωμεν την χρονολογίαν και

την τεχνοτροπίαν αυτού,

τα κυριώτατα τών εν λόγο;> εργων είναι τα εύρεθέντα κατα την απο της

θαλάσσης τού Πανόρμου εις Βραγχίδας αγουσαν όδον και έκατέρωθεν αυτης

κατα τον Αιγυπτιακον ·τρόπον μετα λέοντος Υ,αΙ σφιγγος ίδρυμένα προς τιμην

τού εν Διδύμοις ίερού τού Διδυμαίου Άπόλλωνος, ατινα εκομίσθησαν καΙ από

κεινται νί)ν εις το Βρεττανικον Μουσείον,

Τούτων το εν φέρει καΙ την γνωστην επιγραφην «Χάρης ειμΙ ό Κλείσιος

(Κλέσιος) Τειχιούσσης(τειχιόσης) αρχός, αγαλμα τού (τ6) Άπόλλωνος», εν η ή

λέξις αγαλμα εχει την πρώτην καΙ κυριολεκτικην αυτης σημασία'\'.

Έν τούτΟ) κάθηται ανηρ ε;τι μεγάλου θρόνου εν πλ11Ρει ηρεμί(ξ, ημφιεσμένος
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· ] ~6 Ν. Κυπαρίσση

βαρεί.αν άμφίεσιν εκ ποδήρους χιτώνος και ίματίου' καΙ του μεν χιτώνος αί πτυ

χαΙ εΙναι κάθετοι του δε ίματίου πλάγιαι, άλλα λίαν έπιπόλαιαι η άκριβέστερον

γραμμικαί. τα μέρη του σώματος εΙναι σαρκώδη καΙ στρογγύλα καΙ περιβάλλον

ται ύπο της άμφιέσεως ως τις ογκος άκατέργαστος ανευ ζωης.

Είς τους άρχαιοτέρους ίδίg τών άνδριάντων τούτων του 'Ιωνικου εργαστη

ρίου ή παράστασις του καθημένου εΙναι τόσον βαρεία, τόσον συνυφασμένη μετα

Ει... 7. Ή δορα μετα τής ουράς του πά,,{J.ηρος.

του θρόνου, ωστε παρέχει την έντύπωσιν δτι ο{ίτος ούδέποτε πλέον σκοπεύει να

έγερθ,ίΊ (Mobius σελ. 166).

τουτο δε ώς καΙ ό βαρυς ίματισμος ετι δε καΙ ή άκρίβεια έπουσιωδών μερών

δεικνύουσιν έπίδρασιν της Άσσυριακης τέχνης. Προς τόύτοις δε ή τεχνοτροπία

αύτών καΙ το σχημα τών γραμμάτων δεικνύουσιν δτι οί άνδριάντες ο{ίτοι άνάγον

ται είς τας άρχας του 6 0υ αίώνος π. Χ.

Δεν συμβαίνει δ' δμως τουτο και είς τον ήμέτερον άνδριάντα.

Ό τύπος του καθημένου εν αύτφ εΙναι λίαν έξειλιγμένος καΙ άποπνέει

ζωην καΙ κίνησιν έμφυσηθείσαν είς αύτον ύπο της δημιουργου πνοης της Άττι

κης τέχνης.

Ό παρακολουθών την έξέλιξιν του τύπου τών ίσταμένων άρχα'ίκών άνδριάν

των καΙ βλέπων πώς ή 'Αττικη τέχνη μικρον κατα μικρον άπηλλάγη της κατα
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Ό καθήμενος άρχα'ίκός Διόνυσος' 127

παράδοσιν επιδράσεως, πιj)ς ήλευθέρωσε τας πρότερον καθειμένας καΙ ταίς πλευ

ραί; προσκεκολλη μένας χείρας, πώς διεχώρισε τους πόδας καΙ είς τα πρότερον

σύμποδα καΙ ακίνητα εργα μετέδωκε κίνησιν, πώς είς τα απεσφιγμένα καΙ νευ

ρώδη καΙ σκληρα καΙ ακριβώς αποτεταμένα ταίς γραμμαίς μέχρι τότε εργα ενεφύ

αποδόσεως τών ανατο-σησε δι€t τού μειδιάματος ζωήν, πώς δια της μελέτης καΙ

μικών λεπτομερειών τού ανθρω

πίνου σώματος (έπιγονατίς, πούς,

μυώνες) εφθασεν απο τού πλα

κοειδούς είδώλου είς τον τύπον

τού Τενεάτου Άπόλλωνος, ούτος

δύναται να κατανοήοη καΙ την

παραπλησίαν καΙ ανάλογον δια

φοραν μεταξυ τού ή μετέρου αν

δριά, τος καί τών αλλων τών περι

σωθέντων εκ τών ακτών της

'Ιωνίας. Ό ήμέτερος ανδριας εχει

ηδη απαλλαγη τού βαρέος ποδ11

ρους χιτώνος τη,ς Άσσυριακης

επιδράσεως εν μαρμαρίνοις ερ

γοις καΙ εν αγγειογραφίαις, τού

όρθοσταδίου ανευ ζωστηρος χι

τώνος, δεν στηρίζει τας χείρας επί t
τών γονάτων κατα τρόπον ξηρον

καΙ νεκρόν, ούδ' εξάγει ύπο τον

χιτώνα τους πόδας αύτού ώς απο

φύσεις άπλώς προς δήλωση' τών

ποδών.

Ό ημετερος ανδριας περι- Είκ. 8. τα κοσμήματα του ύφάσματος τού δίφρου δεξιά.

βάλλεται μόνον δια πλουσιωτά-

του μεν είς μέγεθος αλλ' ελαφροτάτου είς την απόδοσιν ίματίου, κάτωθι τού

όποίου ή δημιουργος Άττικη τέχνη κατώρθωσεν ηδη να διαγράΨη το σώμα καΙ

ίδί<;:ι απο τών γονάτων μέχρι τών ποδfuν, επί τοσούτον, ωστε καΙ λεπτομέρειαι

μυ'ίκαί τών κνημών καθαρώτατανα διαφαίνωνται. Οί πόδες τού ήμετέρου ανδριάν

τος ανατομικώς εχουσιν αποδοθη τελείως, ό δε μικρος δάκτυλος εχει κάμψιν τινά,

11τις παρατηρείταιείς τον Τενεάτην Άπόλλωνα καί της όποίας στερούνταιτα εργα

τού όμοίου τύπου της Αίγυπτιακης τέχνης καΙ τα αρχαιότερα της Έλληνικης.

Διέμειναν βεβαίως πολλα στοιχεία της ανατολικης επιδράσεως είς τον 1Ίμέ-
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τερον άνδριάντα, άλλα ταύτα δια της ΆΤΤικης τέχνης ελαβον μείζονα ζωην και

δικαιολογούνται φυσικώτερον. Διέμεινεν είς τον ήμέτερον άνδριάντα, όρώμενον

πλαγίως (είκ. 3), το σαρκώδες καΙ λιπαρόν, δηλούμενον δι' ύπερβολικης στρογγυ

λότητος, διατηρείται είσέτι εν αύτφ ό τύπος της κατα μέτωπον παραστάσεως τού

καθημένου, τον όποίον ή Έλληνικη τέχνη μόλις κατα το 500 π. Χ. άρχίζει να

άπορρίΠΤΌ (W. Deonna «Dedale~

σελ. 209), άμφότεροι οί πόδες

αύτού βαίνουσιν εφ' όλοκλήρου

τού πέλματος ετι και αί πτυχαΙ

τού ίματίου είναι ετι επιπόλαιαι

και σχεδΟν γραμμικαί. 'Αλλ' αί
'τ, ,

πτυχαι αυται, καιπερ γραμμικαι,

δεν εχουσι την γεωμετρικην εμφά

νισιν, άλλ' είναι σύμφωνοι προς

την φύσιν τού ύφάσματος καΙ προς
, , -, \

την στασιν του σωματος και ποι:

κιλώταται ουσαι δια της πoικ~λίας

αύτών εμβάλλουσι ζωην καΙ κίνη

σιν είς το άγαλμα.

Όμοίως ή καθημένη Άθηνά

τού Μουσείου της Άκροπόλεως,

ή είς τον "'Ενδοιον άποδιδομένη,

ης μάλιστα" ό ετερος πους πατεί

επι τών δακτύλων ήδη, δεικνύεΙ.

κίνησίν τινα καΙ ζωΎlν καΙ νομί

ζεις δτι μέλλει να άναστΏ.

Ή απουσία ετι τών κυμά-
-, - ,

ΕΙκ. 9. τα κοσμήματατού {)φάσματοςτού δίφρου ae,στεeά. των της κομης των καταπιπτον-

των οπισθεν επι τού τραχήλου και'

της ράχεως καΙ διαιρουμένων δι' εγκοπών καθέτων η όριζοντίων, εκ τού ήμετέρου

d.νδριάντος, τα όποία ύπάρχουσι καΙ είς τον κορμον τού εν Ίκαρί~ εύρεθέντος

Διονύσου (ΑΜ. XLI, 1916 Taf. ΧΙ, Papers οί Amer. School of lass. Stud. at
Athens. 5, 18Η6 - 90, 6. 111 καΙ 114) δηλοί την τάσιν της Άττικης τέχνης προς

άπομάκρυνσιν άπο τού τύπου της παραδόσεως καΙ προς άπελεύθέρωσιν αύτης άπο

τα δεσμα της άκαμΨίας τα κατ' ανάγκην επι γενεας άπο τεχνίτου είς τεχνίτην δια

πολλους λόγους παραδιδόμενα καΙ αναγκαίως ύπ' αύτών επαναλαμΟανόμενα.

Είπομεν ανώτέρω δτι τού αύτού λίθου εστΙν ό άνδριας καΙ το σφέλας, δτ\,
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δηλ. απας ό 6.νδριας μετΔ τού δίφρου και του ύποποδίου (η της πλίνθου) είναι

κατειργασμένος εφ' ένος >ωι τού αυτού ογκου μαρμάρου, παρα. την συνήθεια" της

αρχαϊκης τέχνης, της όποίας τα εργα συνήθως δεν είναι μονόλιθα. Διότι πλείστα

μέρη αυτ(ον Ιδιαιτέρως κατειργασμένα προσαρμόζονται κατόπιν εις τον κορμον

(κεφαλή, βραχίονες, τα εσχατα κράσπεδα των ενδυμά.των, βόστρυχοι, αιδοία αν

δρικα κλπ.) και ιδίQt εις τα αγάλματα των γυναικων. 'Αλλ' εις τα εργα του τέλους

τού 6°u αίωνος π. χ., εις χρόνους, καθ' ους εγκαταλείπονται πλέον οΙ τρόποι της

άρχα·ίγ.Τις τέχνης, δεν παρατηρείται τουτο, ώς είναι ή Άθηνά του αετώματος

τ5)ν χρόνων των Πεισιστρατιδων, ή κόρη του Άντήνορος κλπ. Ή μέθοδος αϋτη

της κατ' ιδίαν επεξεργασίας των μερων του αγάλματος και της κατόπιν εις εν

προσαρμογης αυτων φαίνεται δτι εχει την αρχήν της εκ ιων εργων της ξυλογλυ

φίας, τα όποία είτα μετεφέροντο χάριν μείζονος διαρκείας εις τον πωρον η εις το

μάρμαρον. Τη,ες άνά.γουσι την αρχην αυτης εις την χαλκοπλαστικήν, της όποίας

τα εργα ευκολώτερον κατα μέρη ητα δυνατον να χύνωνται καΙ είτα να προσαρ

μόζωνται.

Ή μέθοδος αυτη έκλείπουσα κατα το τέλος του εκτου αιωνος αναφαίνεται

εις την ανδριαντοποι"ιαν των χρυσελεφαντίνων αγαλμάτων κατα ταυς χρόνους της

dχμης, λόγφ της ποικιλίας της υλης, εξ ης απετελουντο τα εργα αυτης.

Φαίνεται δε δτι τι μέθοδος αυτη εξηρτατο εκ του είδους της {,λης, ην θα

κατειργάζετο δ τεχνίτης και δτι εφηρμόζετο μάλλον εις τα εκ μαλακωτέρας υλης

(ξύλου, ελέφαντος, πώρου) εργα η εις τα εκ μαρμάρου.

'Εν τούτοις καίτοι κατα ταυς χρόνους της ακμης τηζ Τέχνης, καθ' συς ύπηρ

χεν εις τους καλλιτέχνας άσφαλεστέρα πεποίθησις εις την εκτέλεσιν των ειπων

των, έλαττούται ή χρησις της μεθόδου αυτης, δεν εξέλιπεν δμως αυτη εντελα)ς,

διότι εχομεν ίκανα παραδείγματα αυτης περισωθέντα εκ των της ακμης χρόνων.

Ή μέθοδος αϋτη και κατα τους χρόνους της Έλληνικης περιόδου κερδίζει εδα

φος καΙ τα παραδείγματα αυτης πολλαπλασιάζονται εκ της επιθυμίας των τεχνι

των, δπως κερδίσωσι χρόνον, διότι ηδύναντο ουτω πολλοΙ βοηθοι του τεχνίτου να

εργασθώσιν εις εν και το αυτο άγαλμα.

Κατα τους χρόνους της 'Ρωμα'ίκης Αυτοκρατορίας και δη εν τη π<?ιήσει των

έπιταφίων ανδριάντων συνηθέστερον ειργάζοντο οΙ τεχνίται εφ' ένος και μόνον

λίθου το δλον τού αγάλματος και μόνον την κεφαλην συνήθως εποίουν ενθετον,

δια να δύνανται εις τους εκ των προτέρων κατεσκευασμένους κορμους να προσαρ

μόζωσί κατόπιν τας εικονιστικας κεφαλας κατα βούλησιν και κατ' εκλογην τ{ον

πελατών των (W. Deonna «Dedale» σελ. 139 κ.έ.).

Ή Γλυπτική, ή ελευθερία τέχνη, είχε μεταβληθη ηδη εις βιομηχανίαν. Άλλ'

ει; τον 11μέτερον καθήμενον ανδριάντα δεν εφηρμόσθη ή μέθοδος αϋτη. Ή Γλυ-
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πτικη κατα το τέλος τού 6°u αιώνος εύρίσκεται εις την εντονωτέραν περίοδον της

δημιουργικης της δυνάμεως. Άποβάλλει τας παλαιας παραδεδομένας συνηθείας,

άποτινάσσει τας κατ' άνάγκην μεθόδους τών προτέρων χρόνων, ώς είναι ή κατ'

άνάγκην λόγφ άδυναμίας επεξεργασία κατ' ιδίαν τών μερών τού σώματος καΙ είτα

ή εφαρμογη αύτών εις εν, μελετq. άνατομικώς το άνθρώπινον σώμα εις βαθμον

άνυπέρβλητον καΙ εχουσα πλέον πεποίθησιν εις τας δυνάμεις της προβαίνει εις

ΤΙ1ν ποίησιν τού εργου της συλλήψεώς ιης, όσονδήποτε πολλαπλούν και αν είναι

τούτο, f~φ' ένος και τού αύτού ογκου μαρ μάρου.

Κατα ταύτα δεν δύναται μεν ό ημέτερος άνδριας να είναι άρχαιότερος τού

525 π. Χ. άλλ' ούδε νεώτερος τού 500 π, Χ. λόγφ της πλήρους εισέτι κατα μέτω

πον συμφώνως τη παραδόσει παραστάσεως.

Είναι γενικον χαρακτηριστικον γνώρισμα άγαλμάτων άνατολικών θεών, δη

ό θρόνος αύτών κοσμείται ύπο ζφων (Mobins άνω σελ. 160). Άλλα καΙ εν τη

ΈλληνικΌ τέχνη η παράστασις ζφων είναί τι σύνηθες. Άλλα τούτων τα μεν

(κριός, ταύρος, μόσχος, γλαύξ, κύων, ϊππος) εΙναι γηγενη και επιχώρια, τα δε

(πάνθηρ, λέων) εν τη ΈλληνικΌ τέχνη διασφζονται μόνον ώς άνάμνησις τού

πολιτισμού της Άνατολης και τού Αιγαίου (W. Deonna «Dedale» σελ. 63).

Άλλα το ζφον, δι' o'b εκοσμείτο τΟ υποπόδιον της θεάς εις Άσσυριακα άνά

γλυφα, ό πάνθηρ ό ύπάρχων ύπο τον όκλαδίαν δίφρον τού Άρκεσίλα εν τη περι

φήμφ όμωνύμφ κύλικι και τα παρόμοια, εις τον ημέτερον άνδριάντα μετεβλήθη

άπλώς εις δέρμα πάνθηρος γραπτώς δεδηλωμένον, 'ίνα άναπαυτικώτερον κάθη

ται επ' αύτού ό εικονιζόμενος δεσπότης είτε θεός. Διότι είναι δυσχερης η διάκρι

σις αύτού.

ΆΕπειδη η άρχα'ίκη τέχνη διακρίνει τον θεον δι' ιδιαιτέρων άντικειμένων καΙ

δεν χωρίζει αύτον άπο τού θνητού δια λεπτοτέρων γνωρισμάτων 11 άλλων χαρα

κτηριστικών της ύπάρξεώς του (Mobins άνω σελ. 175) εν τφ ημετέρφ δε άνδριάνη

τα ιδιαίτερα ταύτα γνωρίσματα άπώλοντο εν μέρει, ελλειπουσών τών χειρών, εν

αϊς θα ύπηρχον, δεν δυνάμεθα μετ' άπολύτου βεβαιότητος να καθορίσωμcν τίνα

εικονίζει ό καθήμενος άνδριάς, ώς δεν δυνάμεθα μετα βεβαιότητος να καθο

ρίσωμεν και την καθημένην άρχα'ίκην θεαν τού Βερολίνου, ελλειπουσών τών χει

ρών αύτης, lδι' ων θα εκράτει τα σύμβολα, ίεξ ων θα άνεγνωρίζετο άνευ άμφι

σβητήσεως.

'Εξ άλλου δεν ύπάρχει διάκρισις μεταξυ τών ενδυμάτων τα)ν θνητών και τών

τών θεών, ο'ίτινες διακρίνονται κυρίως εκ τού μεγέθους και εκ τών συμβόλων

αύιών. Διότι άλλως θα ήδυνάμεθα να λάβωμεν τούλάχιστον τούτο ύπ' Οψιν εις

τον καθορισμον αύτού. Ώσαύτως γνωρίζομεν οτι η μεγάλη πλαστικη άποδέχεται
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tlΊν ιδεώδη γυμνότήτα δια την απεικόνισιν θνητού καΙ δτι τα ενδεδυμένα άρρενα

αγ<iλματα εΙναι έξαιρέσεις, ώς είναι λ. χ. ό Μοσχοφόρος της Άκροπόλεως, οί

χαθ)lμεν~H ανδριάντες της Μιλήτου εν τη όδφ τών Βραγχιδών καΙ οί της Σάμου

χαι οί καλούμενοι γραφείς τού Μουσείου της Άκροπόλεως.

'Αλλ' ή έξαίρεσις αϋτη εΙναι 'Ιωνικης τέχνης ίδιον καΙ επίδρασις μόνον τού

'Ιωνικού εργαστηρίου (W. Deonna « Dedale» σελ. 425).

Γνωρίζομεν προς τούτοις δτι τα ιερα τεμένη και οί ναοΙ δεν δέχονται

μόνον τα λατρευτικα τών θεών αγάλματα, αλλα καΙ δσα ή πόλις και οί πιστοΙ

προσφέρουσιν ώς αναθήματα εις τους θεούς, τοποθετούμενα γενικώς Ιν τφ περι

6όλ<ρ τών ναών. Οί "Ελληνες καΙ κατ' εξοχην οί Άθηναίοι ανεγνώριζον ώς την

μεγίστην τών τέρψεων τών θεών την άνάθεσιν εις αυτους αγαλμάτων, εφ' οlς

οδτοι ηγάλλοντο. Δια τούτο ανέθετον ου μόνον εν, αλλα πολλα καΙ ενίοτε πλείστά

αγάλματα εις ενα καΙ τον αυτον θεόν. Άγάλματα της Άθηνάς εν τφ κατ' εξοχην

τεμένει αύτης, εν τη Άκροπόλει, πλείστα ησαν ίδρυμένα ώς αναθήματα είτε συμ

:τάσης της πόλεως είτε καΙ άπλών ίδιωτών.

Άλλ' εις ταιερα τεμένη ανετίθεντο καΙ εικονιστικοΙ ανδριάντες αυτών τού

των τών αναθετών, οίτινες οϋτως αφιέρωνον έαυτους τφ θεφ, ώς είναι ό ανδριας

του αρχηγού της Τειχιούσσης, τού Χάρητος, τού υίού τού Κλείσιος. Οί τοιούτοι

ενεπίγραφοι ανδριάντες αντιπροσωπεύουσι τους αναθέτας εις το διηνεκες καΙ

αποτελούσι πλέον μέρος τού ιερού καΙ είναι μεν ύπο την διαρκη προστασίαν τού

θεού αλλα και απευθύνουν διηνεκη σεβασμον προς τον θεόν.

Άλλ' ύπάρχουσι καΙ πλήθη ανωνύμων αγαλμάτων ανδρών καΙ γυναικών, τα

όποία αφιερώνουσιν οί θνητοΙ εις τους θεους καΙ ~ας θεας καΙ δη κατα γενικον

κανόνα οί μεν άρρενες εις τους θεους τα τών ανδρών αγάλματα, αί δε γυναίκες

εις τας θεας τα τών γυναικών, με αραιας μόνον εξαιρέσεις τού κανόνος τούτου.

ΤΟ πληθος τών κορών της 'Ακροπόλεως προ της ύπο τών Περσών κατα

στροφης προέρχεται εξ αυτού τού λόγου. Είναι δ' δμως δυνατον να αφιερώσωσι

καΙ άνδρες γυναικών αγάλματα εις την θεαν ώς είναι ή Κόρη, την όποίαν ό Ευθύ

δικος, ό υίος τού Θαλιάρχου, ανέθηκε τη 'AθηνιJ εν τΌ Άκροπόλει (W. Deonna

«Dedale» σελ. 56 - 57).

Εις τον ήμέτερον ανδριάντα το μέγεθος αυτού ύποβοηθεί ήμάς μόνον, 'ίνα

θεωρήσωμεν αυτον ώς λατρευτικον άγαλμα καΙ ουχι ώς αναθηματικόν, δι' ov αφιέ

ρωσέ τις έαυτον τφ θεφ, ώς αφιέρωσεν έαυτον ό Χάρης τφ Διδυμαί~ Άπόλλωνι.

ΚαΙ με τοιαύτην προϋπόθεσιν ό καθήμενος ανδριας εϊναι ό θεος Διόνυσος

κρατών εις την εκτεινομένην καΙ μικρον ύψουμένην δεξιαν τον κάνθαρον πιθα

ν<!)ς εκ τού ποδός, ώς ό καρπος της χειρος τού κορμού τού Διονύσου εν 'Iκαρί~

της Άττικης δηλοί εις ήμας 11 εκ τού ωτός, ώς διδάσκει ήμάς το ανάγλυφον της
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Χρυσάφας καΙ άλλαι σχετικαΙ άγγειογραφίαι καΙ τΟ προ ήμερων εύρεθεν μέγα

άνάγλυφον τού Διονύσου ι.

Άλλα εις πΛείστας άγγειογραφίας ό Διόνυσος διακρίνεται καΙ εκ τού οκλα

δίου δίφρου (ίδε Hans Mobius σελ. 188), ον εχει πάντοτε εν χερσίν, δπερ δεικνύει

τον μαλθακον καΙ τρυφηλον τού Διονύσου βίον.

Οϋτω πάντοτε εν χερσΙν εχοντες τους οκλαδίας δίφρους οί παίδες (=οί ύπη

ρέται) ηκολούθουν τους Μαραθωνομάχους'Αθηναίους, ϊνα μη καθίζωσιν, ώς ετυ

χεν, άλλα μετά τινος μαλθακότητος καΙ τρυq:ηλότητος, διότι το μεθ' ήδονης καΙ

τρυφης διάγειν είναι άνάλογον προς τον ελευθέριον καΙ μεγαλόψυχον βίον, ώς

διδάσκει ό φιλόσοφ()ς Ήρακλείδης ό Ποντικος (παρ' Άθην. ΧΙΙ. 512 C).

ΚαΙ ενταύθα παρα τ<ρ Διονύσφ το καθησθαι είναι έκφρασις της τρυφηλότη

τος καΙ μαλθακότητος αύτού (Hans Mobins σελ. 192).

Εις τον καθορισμον τού ήμετέρου άνδριάντος ώς Διονύσου ύποβοηθεί ήμάς

πιθανως καΙ δ τόπος της εύρέσεως αύτού, είς την εξέτασιν καΙ την ση μασίαν τού

όποίου κατ' άνάγκην θα είσέλθωμεν.

Ώς είδομεν εν άρχη της διατριβής ήμων (σελ. 119) ό καθήμενος άνδριας

ευρέθη εν τη δδφ Σαχτούρη καΙ δη εν τη οίκίg. Κουμουνδούρου κειμένη εν τη

γωνίg. της οδού Σαχτούρη καΙ της πλατείας της Έλευθερίας.

Το σημείον τουτο της άρχαίας πόλεως κείται εντος των τειχων του αστεως

ώς σημειοί ο Judeich είς την τοπογραφίαν των Άθηνων εν τη δευτέρg. εκδόσει

Plan 1, 2 Ε, προς ον συμφωνοΊΊσιν αί παρατηρήσεις ήμων παρακολουθησάντων

το άρχαίον τείχος καΙ την διεύθυνσιν αύτού εν τη όδ<ρ Σοφοκλέους, δταν φκοδο

μείτο ή νέα προς την όδΟν ταύτην επέκτασις τού μεγάρου της Έθνικης Τραπέζης,

έν τη γωνίg. των άδων Σοφοκλέους καΙ Άθηνάς καΙ έν τη γωνίq. των άδων

Σοφοκλέους καΙ Μενάνδρου (ίδ. Άρχ. Δελτ. τόμο 11, παράρτημα σελ. 51 καΙ έξ.).

Ώσαύτως το τείχος τούτο κατι::ρχόμενον προς τον Κεραμεικον συνηντήσαμεν

εν τη άδ<ρ Διπύλου, δπου άνασκάψαντες καΙ ερευνΙ1σαν:τες εϋρομεν πολλας επι

γραφας έντετειχισμένας είς επισκευήν τινα του τείχους 11 είς μεταγενεστέραν προσ

θήκην 11 οχυρωματικην επέκτασιν αύτού, ίσως χάριν υπερασπίσεως των αύτόθι

υπο τού Judeich πρότερον τοποθετημένων Θριασίων πυλ(ον (ίδ. Άρχ. Δελτ. τόμο

ι Μέγα άνάγλυφον Διονύσου φυσικού μεγέθους με τον κάνθαρον εις την δεξιάν χείρα καί τον Διονυ

σιακον θύρσον είς την άριστεράν εδρεθεν είς θέσιν Λούτσες μεταξυ Χαλανδρίου και αγίας Παρασκευης της

Άττικης, έκομίσθη υπ' έμοίί είς το Κεντρικον 'Αρχαιολογικον Μουσείον. ΤΟ άνάγλυφον τούτο εΤναι άρχα'ίστι

κης τεχνοτροπίας. άλλ' έποιήθη είς χρόνους άκμης της Τέχνης, καθ' ους οί τεχνίται ηρχισαν νά μιμώνται και

νά έκτελώσι τά άρχαιότροπα καί άΠΟtελεί κατ' άκολουθίαν πιστοτέραν άπόδοσιν τού άρχα'ίκοϊί προτύπου, έν

<Ρ άλ.λα άντίγραφα αυτοϊί ε[ναι bλ.ιγώtερον πισtά (ίδ. Ed. Schmidt Archaistische Kunst σελ. 26 και Taf. ΧΙΙ,

1), Τό άνάγλυφQν τούτο θέλομεν δημοσιεύσει λεπτομερώς προσεχώς,
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11, Παριχρτημα σελ. 57 - 11 δι' γενικόJτεΡOν λόγον επισκευης του τεί-

χους εις το μέρος εκείνο κατα τον τρίτον μ. Χ. αιώνα.

Ό Jndeicll εν τη πρώτη εκδόσει της τοπογραφίας τών 'Αθηνών καΙ εν Plan

1, D 3, τοποθετεί τας Θριασίας πύλας εν τη γωνίq. το)ν δδών Διπύλου χαΙ βασιλέως

Ήρακλείου (καΙ ουχι Ήρακλείδου ως σημειοί ό Jndeicll εν τφ ανω αύτοϋ χάρτη

1) Ήρακλειδών ως γράφει δ Κεραμόπουλλος εν τφ Άρχ. Δελτ. τόμο 11, σελ. 118).

'Εν τη δευτέρ<f εκδόσει της τοπογραφίας τών 'Αθηνών τού 1931, δ Judeich

παρέλιπε να σημειώση τας Θριασίας πύλας εν τφ χάρτη (Plan 1, D 3), νομίζων

πλέον οτι το Δίπυλον καΙ αί Θριάσιαι πύλαι είναι εν καΙ το αυτο πραγμα ηδη απο

της άρχης του Πελοποννησιακου πολέμου καΙ συμφώνως προς το χωρίον τού

Πλουτάρχου (Πλ. Περ. 30 «παρα τας Θριασίας πύλας, α'ι νυν Δίπυλον ονομάζον

ται» κλ.) ως ρητώς λέγει εν τη σημειώσει ττΊς σελ. 138 της δευτέρας εκδόσεως της

τοπογραφίας τ{f)ν Άθηvίoν. Τούτο δεν εχει επίδρασιν επι τ·ης μελέτης τού Κερα

μοπούλλου «ΤΟ βουλευτήριον τα)ν Τεχνιτών εν Άθήναις» δημοσιευθείσης εις τον

11 τόμον τού Άρχ. σελ. 111 - 122, ουδ' επι τών εμών εκ της μελέτης του

Κεραμοπούλλου δρμηθεωών κατωτέρω σκέψεων, διότι καΙ το Δίπυλον καΙ cη πρΙν

κατα Jndeich θέσις τα)ν Θριασίων πυλcον είναι λίαν εγγυς αλλήλων.

Άλλα καΙ αΙ Θριάσιαι πύλω αν δεν τοποθέτηθώσιν εις το σημείον αυτο της

γωνίας τών όδών Διπύλου καΙ βασιλέως 'Ηρακλείου, πάντως αυτόθι ύπηρχε πύρ

γος τις ση μειούμενος καΙ εν τφ χάρτ'!) της δευτέρας εκΜσεως ύπο του Jndeich,

παρα τον όποίον το ύφ' ημών εύρεθεν επι της όδού Διπύλου και έναντι της οδού

Λεωκορίου τμήμα του τείχουςκαταστραφεν επεσκευάσθη πιθανόnατα κατα τον

τρίτον μ. Χ. αιώνα, ώς απέδειξαν οΙ εν αυτφ εντετειχισμένοι ενεπίγραφοι λίθοι,

χρονολογούμενοι απο του 500 Π. Χ. μέχρι τcoν Αυτοκρατορικών 'Ρωμαϊκών χρό~

νων και των όποίων τας μεν άπλουστέρας και νεωτέρας εδημοσιεύσαμενηδη, τας

δε αρχαιοτέρας καΙ σπουδαιοτέρας θα δημοσιεύσωμενλίαν προσεχώς (Άρχ. Δελτ.

τόμο 11, Παράρτημα σελ. 58).

Το σημείον τούτο της ανασκαφης ήμο)ν καΙ των προτέρων Θριασίων πυλών

άπα μεν το'ί, Διπύλου απέχει ολίγα μέτρα, περΙ τα διακόσια δε βήματα άπο της

γωνίας της όδού Σαχτούρη καΙ πλατείας Έλευθερίας, οπου εις τα θεμέλια της

οικίας Κουμουνδούρο'!) εύρέθη ό καθήμενος Διόνυσος.

Έαν δια της γραμμης αυτης άπο της γωνίας της όδου Σαχτούρη μέχρι της

δδού Άσωμάτων σχηματίσωμεν σχεδον τετράγωνον με διεύθυνσιν προς την

εκιιλησίαν των άγίων Άσωμάτων καΙ δη την θέσιν, οπου εύρέθη ή βάσις του

μνημείου τού Ε{,()ουλίδου καΙ με αντίστοιχον παράλληλον πλευραν ακολουθού

σαν την δδΩν Σαρη προς την εκκλησίαν τών άγίων Άναργύρων, έχομεν ενα

μέγαν χώρον εντος τού όποίου πρέπει να ζητήσωμεν ίερον τού Διονύσου, ίνα
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δικαιολογήσωμεν την εϋρεσιν του εύρεθέντος λατρευτικου αγάλματος του καθη μέ

νου Διονύσου.

Κατα τον Παυσανίαν (1, 4, 5) ύπηρχε κατα τους χρόνους της περιηγήσεώς

του έντος της άνω περιοχης οίκημα αφιερωμένον εις τον Διόνυσον, τον όποίον

έκάλουν Μελπόμενον, ώς εκάλουν Μουσηγέτην τον Άπόλλωνα. ΚαΙ το τέμενος

τουτο, ώς το ονομάζει ευθυς κατωτέρω ό Παυσανίας, ήτο ή πριν οικία του Που

λυτίωνος, έν τίί όποίq. οί έπιφανέστατοι τών 'Α.θηναίων διεκωμφδησαν την τελε

την τών Έλευσινίων μυστηρίων καΙ την όποίαν ενεκα τούτου οί 'Αθηναίοι

δημεύσαντες, ώς έδήμευσαν καΙ πάσαν την περιουσίαν τών Έρμοκοπιδών, παρε

χώρησαν εκτοτε εις το ιερον του απο παλαιοτάτων χρόνων έκεί που λατρευομένου

Διονύσου, εις ον την του Μελπομένου προσωνυμίαν απένειμαν.

Οϋτω το ιερον του Διονύσου δια της παραχωρηθείσης οικίας του Πουλυτίω

νος, έμεγεθύνθη καΙ απετέλεσεν οϋτω παμμέγιστον ίερον χώρον, ον ονομάζει ό

Παυσανίας τέμενος.

Ό Άντώνιος Κεραμόπουλλος ζητών δια της ανωτέρω μνημονευομένης κρι

τικωτάτης αύτου μελέτης «το βουλευτήριον τών τεχνιτών έν Άθήναις» να καθο

ρίσll την θέσιν αυτου καταλήγει εις τα έξης συμπεράσματα.

1) <Ότι το βουλευτήριον τών Τεχνιτών εκειτο έντος τών τειχών του άστεως

καΙ πλησίον τών πυλών του Κεραμεικου (Άρχ. Δελτ. τόμο 11, σελ. 113).

2) <Ότι τουτο εκειτο προ όδου, την όποίαν απαιτουσιν αί εις την γωνίαν

τών όδών Ήρακλείου καΙ Διπύλου κείμεναι Θριάσιαι πύλαι (αυτόθι σελ. 118).

3) <Ότι o~ τεχνίται οί εχοντες το βουλευτήριον έν 'Αθήναις ήσαν οί περΙ

τον Διόνυσον τεχνίται (αυτόθι σελ. 111).

4) <Ότι το βουλευτήριον τών τεχνιτών καΙ ή οικία του Πουλυτίωνος ήτοι

το τέμενος του Διονύσου είναι εν καΙ το αυτο καθίδρυμα (αυτόθι σελ. 118), προς
ο ταυτίζεται καΙ «το τέμενος τών περΙ τον Διόνυσον τεχνιτών» (αυτόθι σελ. 120).

5) <Ότι καΙ ό μελετεων η μελετών (οίκος) ταυτίζεται προς το τέμενος του

Διονύσου (αυτόθι σελ. 122) καΙ

6) <Ότι ή οικία του Πουλυτίωνος ήτο παμμεγίστη (αυτόθι σελ. 116).
Προς τα συμπεράσματα ταυτα ήμείς τουλάχιστον ουδόλως αμφιυάλλομεν,

τουναντίον μάλιστα δια της ευρέσεως του καθημένου Διονύσου ίκανώς ένισχύο

μεν αυτά.

Συμπληρωματικώς μόνον ήμείς παραδεχόμεθα οτι καΙ εις αρχαιοτέρους χρό.

νους (λ. χ. κατα τον 6 0ν αιώνα Π. Χ. ώς απαιτεί το εύρεθεν του καθημένου Διονύ

σου άγαλμα) ύπηρχε πλησί~ν της οικίας του Πουλυτίωνος ίερον του Διονύσου, το

όποίον βραδύτερον κατέστη δια της δημεύσεως της οικίας του Πουλυτίωνος μέγα

τέμενος, έν Φ οί περΙ τον Διόνυσον τεχνίται εΙχον ου μόνον την κοινην έστίαν
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αυτων και το βουλευτήριον αλλα καΙ αλλας αιθούσας συνόδων και γευμάτων και

ύποδοχης ξένων και ρητορικών η αλλων επιδείξεων καΙ άσκήσεων, περΙ ο)ν ό

Κεραμόπουλλος όμιλεϊ (αυτόθι σελ. 120),

Κατα ταύτα ήμείς παραδεχόμεθα ΟΤΙ το ευρεθεν αγαλμα λόγφ του μεγέθους

του είναι λατρευτικον καΙ εικονίζει τον Διόνυσον, τον θεόν, δστις με το κυρ ιώτα

τον γνό)ρισμά του, τον κάνθαρον εις τας χείρας, κατ' εξοχην εμέλπετο (εξυμνείτο,

έλατρεύετο) υπο των τεχνιτων αύτο"ίΎ.

'Η λατρεία τού Διονύσου τούτου ητο άρχαιοτάτη και ετελείτο αυτόθι κατ'

άρχας μεν υπο τού άρχαίου γένους των κυνειδων, είτα δε ιδίιΖ, υπο τών περι τον

Διόνυσον τεχνιτα)ν, ο'ίτινες, (ός και οΙ Ευνεϊδαι, εξέλεγον ιδιον εξ έαυτων Ιερέα

του Διονύσου (ιδ. Jndeich, Τορ, '1011 At11en, β' εκδοσις σελ. 364 και την αυτΌθι

παραπομπην IG. 274, 278).

Έπειδη δε ή λατρεία τού Διονύσου εν Άθήναις μικρον κατα μι~tρον ελαβε

μεγίστην εκτασιν και σημασίαν δια της άπο ταύτης αναπτύξεως του θεάτρου εις

βαθμον ανυπέρβλητον εξελίξεως και προόδου και του δράματος, τού εξοχωτάτου

τούτου προ'ίόντος τού Άθηνα'ίκοϋ πνεύματος, κατ' ανάγκην μετα την τιμωρίαν

τ(/)ν Έρμοκοπιδων, παρεχωΡ11θη εις το εκεl που πρότερον μικρον ιερο'! τοϋ Διο

νύσου ή πλησίον αυτου μεγίστη οικία του Πουλυτίωνος, προς εγκατάστασιν

αυτόθι των αναπτυχθεισών πολλαπλών της λατρείας τού Διονύσου αναγκών, α'ίτι

νες μόνον δια της με"lιΧλης εκτάσεως της οικίας του Πουλυτίωνος ήτο δυνατον να

Ικανοποιηθωσιν.

'Ότι το μέγεθος της οικίας αυτής ήτο παροιμιωδώς μέγα καΙ δη κατα την

αντίληψιν των άρχαίων εις εκτασιν (ίδ. Κεραμόπουλλον αυτόθι σελ 116), διδάσκει

ό Πλάτων εν τφ Έρυξίιι: 400 Β, παραΟάλλων τον κτήτορα της οικίας τού Που

λυτίωνος, προς τον κατα τύχην κτήτορα ολοκλήρου τού Λυκαοηττου (ίδ. Jndeich

αιnόθι σημ. της σελ. :>64).

Οϋτως άνεπτύχθη το τέμενος τού Διονύσου, περι oii ομιλεί ό Παυσανίας, εις

δ ευρον καταφύγιον οί περι τον Διόνυσον τεχνίται, ων το εργον, μελπόντων τον

Διόνυσον, πιθανο)ς συνετέλεσεν εις το να δοθΏ ή προσωνυμία αϋtη εκτοτε εις τον

ανέκαθεν εκεί πλησίον λατρευόμενον Διόνυσον.

Ή εγκατάλειψις των θριασίων πυλων υπο του Judeich, ταΙJτιζOμένωννυν

ύπ' αΙJτOυ προς το Δίπυλον, δεν δύναται να μεταΟάλ:η τα πορίσματα του Κεραμο

πούλλου ουδε τα ιδικά μου συμπεράσματα,λόγφ της μικράς αποστάσεως αμφοτέ

ρων απ() της θέσεως της ευρέσεως του αγάλματος καΙ της θέσεως, οπου ητα Ιδρυ

μένον το μνη-μείον τού Ευοουλίδου, το οποίον τοπογραφικώς εχει σπουδαιοτάτην

σημασίαν δια τον καθορισμαν του βουλευτηρίου το)ν τεχνιτών και της παμμεγί

στης οικίας του Πουλυτίωνος.
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'Ως χρονολογίαν της κατάσκευης του αγάλματος όρίζομεν το τελευταίον

τέταρτον του εκτου π. Χ. αιωνος, μη δυνάμενοι, καθ' α ανεπτύξαμεν, να κατα6ι6ά

σωμεν αύτο κάτω του 500 π. Χ. και λόγφ της κατα μέτωπον εισέτι παραστάσεως

του καθημένου και λόγφ της εκ της ράχεως απουσίας της καταπιπτούσης οπισθεν

αρχα'ίκης τεχνοτροπίας κόμης (ίδ. άνω σελ. 128).

Ώσαύτως και το μονόλιθον αύτου κωλύει ήμας προς τουτο.

Κατ' ακολουθίαν πάντων τούτων ό καθήμενος αρχα"ίκος Διόνυσος είναι

εργον πρωτότυπον της προηγμένης τέχνης της αρχα'ίκης περιόδου, εργον εχον μεν

εν τΌ συνολικΌ του συλλήψει την επίδρασιν των ακτων της 'Ιωνίας αλλ' εν τΌ

λεπτομερειακΌ του εκτελέσει εργον καθαρον Άττικου εργαστηρίου, έJλψυχωθεν

ύπο της δημιουργικης πνοης της άλματωδως κατα το τέλος του εκτου αιωνος

αναπτυσσομένης Άττικης τέχνης, το όποίον λόγφ του καθορισμου της οικίας του

Πουλυτίωνος ώς βουλευτηρίου των πεΡI τον Διόνυσον τεχνιτα)ν καΙ λόγφ της εκεί

πλησίον εύρέσεως του αγάλματος ταύτίζομεν προς το ύπο του Παυσανίου μνημο

νευόμενον άγαλμα του Μελπομένου Διονύσου.

'Ένεκα του λόγου τούτου καΙ επειδη το άγαλμα του Μελπομένου Διονύσου

είναι το κάλλιστον των σφζομένων του όμοίου τύπου αγαλμάτων, ώς ανεπτύξα

μεν ηδη, το εργον τουτο δια την ίστορίαν της Τέχνης είναι σπoυδαιόrατoν και

αποτελεί αληθη αρχαιολογικον θησαυρον δια τα μουσεία της Έλλάδος.
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ΕΙκ. 1. ':Αποψις το;; τάφον Α (άeιστεeά) μετά τοϊί πeός Boeeίi... τοπlον.

ΔΥΟ ΠΡΩΙΜΟΙ ΜΙΝΩΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

ΕΚ ΒΟΡΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ

Παρηλθον τριάκοντα ~αΙ πλέον ετη, άφότου έν τη πεδιάδι της Μεσαράς εν

Κρήτη παρετηρήθησαν {)ί πρώτοι μεγάλοι κυκλικοι ΠΜ τάφοι, όκτω δ' ετη άφό

του ό Στέφανος Ξανθουδίδης έξέδωκε το περΙ τούτων βιβλίον του 1. Οί τάφοι

OVtOL πάντοτε περιεγράφησανώς θολωτοΙ καΙ ούτως έπεκράτησε να όνομάζων

tat, πράγμα το όποίον δηλοί ήδη ό τίτλος τού βιβλίου τού Ξανθουδίδου. Κατα

της θολωτης στεγάσεως τών τάφων τούτων ύπάρχουσι σοβαραΙ άντιρρήσεις, ας

έξήνεγκον ήδη ένπεριλήψει άλλαχού 2, αυτος δ' είναι ό λόγος, δια τον όποιον

καΙ ενταύθα άποφεύγω να τιτλοφορήσω τους δύο κατωτέρω δημοσιευομένους

τάφους «θολωτούς».

1 Xanthudides - Droop, the Vaulted Tombs οί Mesara, 1924. Μεσαρά εΤναι περιληπτικός ορος, διότι

τόσον τάφοι έρευνηθέντες ύπό του Ξανθουδίδου (λ. χ. ό τών Καλαθιανών) οσον και 01. ημέτεροι δέν κείνται

πλέον έντός της πεδιάδος Μεσαράς, ιiλλ' οπως δήποτε εύρίσκονται πλησίον ταύτης.

, Deutsche Lit. Zeitung 1928, 1569. 'Αρχ. Δελτ. 1929, 140 - 141.

ΑΡΧΑ1όΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1930 - 31 18
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Οί τάφοι ουτοι δεν κείνται κυρίως ειπείν έντος της πεδιάδος Μεσαρας 1,
άλλα 'δεν δύναταί τις να άρνηθΌ οτι εύρισκόμεθα ετι έντος της αύτης περιοχης.

Στού Βορού 2 καλείται μικρος έκ τεσσάρων- πέντε οικιών συνοικισμος (μετόχι κατα

την κρητικην διάλεκτον), άνήκων διοικητικώς εις την έπαρχίαν Μονοφατσίου. Ή

άπόστασις άπο Άγίων Δέκα (Γόρτυνος) είναι δια ζφου 2 ωραι καί τι πλέον προς

ΒΑ. Κατα το μέσον της. άποστάσεως κείται το χωρίον Γκαγκάλες, όμού μετα τού

όποίου έγκαταλείπομεν καΙ την πεδιάδα Μεσαρας, άνερχόμενοι διαρκώς ηπια

ύψώματα μέχρις οτου φθάσωμεν εις τού Βορού. Οί τάφοι άνεκαλύφθησαν εις

ολίγην άπόστασιν δυτικώς καΙ βορειοδυτικώς τού χωρίου, έντος έρήμου έκτάσεως,

ητις κατα το πλείστον είναι βοσκότοπος, ολίγοι δε μόνον άγροΙ άροτριούνται. Ή

τοποθεσία οπου εύρέθη ό τάφος Α, ηπία κορυφη λοφίσκου προς ην συνάπτονται

βορειοανατολικώς καΙ άλλαι αιχμηρότεραι (εΙκ. 1), καλείται Τουρλωτο Παπούρι.

Ό τάφος Β άνεκαλύφθη εις άπόστασιν χιλιομέτρου περίπου νοτίως τού Α, εις

τοποθεσίαν 'Άγιος Ήλίας. Έννοείται οτι τα ονόματα γνωρίζει μόνος όίδιοκτή

της τού χώρου άρχιποιμην Παντουβας καΙ το πολυ δύο - τρείς ετι έκ τών πέριξ

ποιμένων. Γενικώς ή ΠF,ριοχη είναι γνωστη ώς «Βορινά». Άφορμην εις την άνα

κάλυψιν τού τάφου Α εδωκεν ό ρηθεΙς Παντουβας, οστις θελήσας να κατασκευάσΌ

μάνδραν ευρε καΙ κατέστρεψε μερικας σαρκοφάγους καΙ «μαρμάρινα πιάτα ».

Τον τάφον Β άνεκάλυψα κατόπιν μόνος μου, είναι δε σχεδον βέβαιον οτι ύπάρ

χουσι καΙ άλλοι.

Ή κατασκευη των τάφων. Έκ τών δύο τάφων ό Α είναι ό μεγαλύτερος

καΙ έπιμελέστερον έκτισμένος. Ή έσωτερική του διάμετρος είναι 5.50 μ., το δε

πάχος τών τοίχων δεν είναι πανταχού κανονικον (Σχέδιον εΙκ. 2). Κατα την Ν.

καΙ Δ. πλευραν ποικίλλει μεταξυ 1.30 - 1.60, κατα δε την βορείαν φθάνει εις 1.90,

οπερ είναι καΙ το μέγιστον πάχος. 'Ιδιαιτέρως πρέπει να σημειωθΌ, οτι ή πλευρα

αύτη φαίνεται ώς να έπερρώσθη συμπληρωματικώς εξωθεν δια προσθέτου τοίχου

(δρα το σχέδιον), δι' δ καΙ φέρει μεγαλύτερον πάχος. ΤΟ αύτο φαινόμενον παρα

τηρείται, ολιγώτερον σαφώς, καΙ έπΙ τού τάφου Β, έξηκριβώθη δ' ετι καΙ έπΙ τού

θo~ωτoύ τάφου Κράσι Πεδιάδος 3. Έπειδη προς άνέγερσιν τού τάφου Α έχρησι

μοποιήθη ή άνατολικη πλευρα τού λόφου, ητις καΙ έκοιλάνθη προς τον σκοπον

ι 'Ως γνωστόν, οΙ «θολωτοΙ. τάφοι άπήντων μόνον εν MEoaQq., πράγμα τό όποϊον ετονίσθη ιδιαιτέ

ρως ώς άπόδειξις της λιβυκης καταγωγης των. 'Εν τφ μεταξυ άνεσκάφη ύπ' εμού ό σπουδαϊος τάq:ος Κράσι

(Άρχ. Δελτ. έ. ά.), δστις εΤναι ό πρώτος και μόνος μέχρι τούδε κατα τα βόρεια της νήσου παρατηρηθείς.

2 Βορός λέγεται εις τινας έλλληνικας διαλέκτους ή μάνδρα, εν Κρήτη δμως 'ίσως ή λ. είχε προσηγο

ρικην σημασίr.ιν, αν και δεν ηδυνήθην να εξακριβώσω τούτο τελείως.

• Άρχ. Δελτ. 1929 σελ. 108 και εΙκ. 2 εν σελ. 1040. 'Εκεί παρετήρησα διCι πρώτην φοραν τό φαινόμε

νον τούτο της άνοργάνου συνδέσεως τοίί προσθέτου εξωτερικού τοίχου, δπερ επαναλαμβάνεται εις άμφοτέ-

ρους τούς παρόντας τάφους. .
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τούτον άρκούντως, φυσικον εΙναι δτι το μέγιστον ϋψος των τοίχων διετηρήθη

κααl το δυτικον μέρος, δπου φθάνει μέχρις 1.80. Είς το βόρειον μέρος εΙναι

1.20, είς το νότιον 1 μ., είς δε το άνατολικον μόνον 30 - 40 εκατοστα (εννοείται,

πάντοτε, εκ της εσωτερικης πλευράς). Ούδεν λείψανον θύρας έξηκριυώθη κατα το

άνατολικον μέρος, δπου κατα κανόνα κείται ή θύρα των κυκλικων τάφων, έκτος

αν ώς κατώφλιον ταύτης θεωρηθωσιν οί κατα το μέρος τούτο περισωθέντες τρείς

ΕΙκ. 2. Σχέδιο" τάφου Α.

11 τέσσαρες εύμεγέθεις πλακωτοι λίθοι (δρα το σχέδιον). Των μεγαλιθικων συνή

θων παραστάδων δεν ήδυνήθην να εϋρω ίχνος ούτε είς τα πέριξ. Προ της ύποτι

θεμένης θύρας άρχίζει άποτόμως ό κατήφορος μιάς χαράδρας, δπου πιθανον έκυ

λίσθησαν αί παραστάδες όμού μετα των λοιπων λίθων της λίαν κατεστραμμένης

άνατολικης πλευράς.

Είς εν σημείον της νοτίας εξωτερικης πλευράς εύρέθησαν έν αωΡ<Q οί λίθοι,

ώς είχον καταπέσει προς τα εξω, πιθανως {ος άποτέλεσμα σεισμού (είκ. 3). Το
αύτο παρετηρήθη και κατα την βορείαν πλευράν, ενθα οί λίθοι ήσαν ετι πλείονες.

την οίκοδομικην κατασκευην τοϊ:ι τάφου Α δεικνύουσιν αί είκόνες 1 (άρι

στερά), και 3 - 4. Κατα την άνατολικην και 'ίδίως την ΒΑ πλευράν, εν μέρει δε

και την ΝΑ τοιαύτην, εχρησιμοποιήθησαν προ παντος λίθοι μεγάλοι, καταλαμυά

νοντ?ς ενίοτε όλόκληρον το πάχος τού τοίχου. Συνήθως ήσαν λογάδες λίθοι εκ
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της κοίτης της παρακειμένης χαράδρας;ώς άποδεικνύει το σχημα των, όμοιον

προς το των ποταμίων χαλίκων. Έσωτερικως έπελεκωντο ϊνα άποκτήσυ πρόσω

πον ό τοίχος. Ή φροντίς αύτη περί την κο.τασκευην τού άνατολικού ήμίσεος τού

τοίχου δια μεγάλων λίθων έρμηνεύεται έκ τού γεγονότος, δτι ένταύθα έχρειάζετο

στερεα οίκοδομή, έπειδη οί τοίχοιησαν γυμνοΙ καί έκτεθειμένοι. Τούναντίον είς

το δυτικον μέρος, δπου ό τοίχος ητο κεχωσμένος καΙ ή λάξευσις τού λόφου έοοή

θει είς την στερεότητα, ό τοίχος κατεσκ~υάσθη άμελέστατα, δια λίθων μικρων καΙ

ΕΕκ. 3. AilJ.o, έκ τηι; "οτΙαι; nlweίi!; τοίί τάφον .Α πεσό"τει; πeόι; τά έξω.

μεγάλων άναμείξ, μετα μεγάλων κενων διαστημάτων μεταξύ των, τα όποία σήμε

ρον εΙναι πλήρη χώματος, τότε εΙχον ίσως πληρωθη πηλού. 'ΕπΙ της είκ. 3 καΙ 4
φαίνονται οί τρόποι της οίκοδομης.

Κατα την εναρξιν της άνασκαφης τού τάφου "έλάχιστο ι λίθοι, πάντες δε πλα

κωτοΙ καΙ εύμεγέθεις, εύρέθησαν έπΙ της έπιφανείας τού λόφου. Ή κατόπιν έπίχω

σις συνέκειτό έκ χώματος καΙ άραιων λίθων, εΙτα έκ καθαρού χώματος. τα τοιχώ

ματα τού τάφου εΙναι έντελως κάθετα, χωρΙς να. παρατηρηται καμμία προς τ"α

εσω φορα των λίθων, άκόμη καΙ είς το ύψηλότατα σφζόμενον δυτικον μέρος.

Κατα το έξωτερικον μέρος της πλευράς ταύτης άνεκαλύφθησαν διαμερίσματα, τα

όποία μεταγενεστέρως κτισθέντα ώς έπιοοηθητικά, <ίνα δεχθωσι νέας ταφάς, φέ

ρουσι γενικως εύτελέστερον οίκοδομικον χαρακτηρα, χρησιμοποιουμένων έν μέρει
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.l!1EH. 4. ΙΗο80μικη του τάφον Α. (Άπ6ψειι> έξ Ά"ατολώ", lJ."ω,· καΙ έκ Ν6τον, Ηάτω).

άκατεργά(Jτων μεγάλων λίθων ώς εύρέθησαν είς την θέσιν των 1. Έπίσης τα διά.-

ι Toιαiίτα διαμερίσματα εΤναι ήδη γνωστά εκ των τάφων Μεσαρα.ς (Ποιιτί καί Κουμάσα), ένταiίθα.

όμως ο'6χί κατά το δυτικόν, άλλά κατά τό άνοτολικόν μέρος των τάφων, προ της θύρα; (Xanthudides, Vaul
ted Tombs πίν. 62), ετι δ' εκ της μεγάλης cθόλου. Άγ. Τριάδος, όπου τα.ίίτα εκειντο ΝΑ, σuyκoινωνoiίντα.

κατά το πλεiστον προς τον cδρόμον. (Halbherr; Mem. Inst. Lombardo 31, 249 καΙ εΙκ. 18-19). Τούναντίον
εΙ; τον τάφον Κράσι παρετηρήθησαν πάλιν κατα .τήν δυτικήν έξωτερικήν πλευράν άθρόαι ταφαί, άλλά χωρί~
νίι. χ:ι;ισθωσιν έπίτηδες διαμερίσματα: 'Αρχ, Δελτ. 1929, 110, 113 έξ.
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- ς., ,,!
ρειται οια τοιχαριων εις τρια

μικρότερα. 'Αγγεία καΙ λείψανα

οστων εύρέθησαν καΙ ετι νοτιώ

τερον του διαμερίσματος τούτου.

<ο τάφος Β, απέχωντου :rCQ(n-
, , ~ F , Ν

του περι το ΧΙΛιομετρον προς ,Ι.,

ΕΙκ. 5. Σχέδιον του τάφου Β.

μερίσματα ταυτα 'ίστανται εΙς υψηλότερον έπίπεδον η δάπεδον του

τάφου, μη κριθέντος αναγκαίου να εκσκαφΤΙ τόσον βαθέως ό λ6φος.

Κατ' άρχας έκτίσθη εν σχήματι τόξου καΙ παραλλ1~λως προς' την εξωτερικην

,ι:λευραν του τάφου, τοίχος πλάτους 0.50 περίπου. Δι' εγκαρσίων τοιχαρίων είτα,

εχόντων διπλάσιον πάχος, εσχηματίσθησαντα Δ(ιαμερίσματα) 1 καΙ 2 (Δ 1 καΙ Δ2

επι του σχεδίου εΙκ. 2). 'Έτι δυτικώτερον τούτων έπανελήφθη ή αύτΎ] περίπου

μέθοδος και ουτφς έσχηματίσθησαν 01: χώροι, Ο'υς αποκαλώ Δ(υτικον) Δ(ιαμέρισμα)

1, ΔΔ 2 καΙ ΔΔ 3, ατινα πάντα

ευρέθησαν πλήρη πίΘων, σαρκο

φάγων καΙ 5.λλων κτερισμάτων

δμου μετα σκελετών 1. Το τελευ

ταίον διαμέρισμα, ΔΔ 3, υποδιαι-

Θ:iι:; ο 'εφψ~,vι",.. :'~ Γ7 0,·"·,,,°-,·
/ Θ·όΙ"3.,~&',"",f,,"q.4~<;'

V 0,1;... ! •• -":>;~" είναι μικρότεοοc: Ital εν νένει
]oe.ο\ι T~o':> Β· ~ι..il"",a. "'f~ ~'C.~,"'" .... - i

ΚΑ',,"-! i.SO , λ ' - Ό '
-~+-~-';-~-!h"--~+-~~"'J.. ευτε εστερας κατασκευης. μοιως

καΙ τα εύρή ματά του ύπηρξαν

πολυ πτωχότερα. Ούτος διατηρεί

ται κατα τα 3/4 περίπου της περιφερείας του (δρα το σχέδιον εΙκ. 5), καταστρα

φέντος ύπο τού αρότρου εντελώς τού προς ΝΑ. μέρους. Προ της ανασκαφης του

δεν εφαίνετο 11 όμας λίθων περίπου κυκλικης μορφης εις το ακρον καλλιεργoυμέ~

νου αγρου, κατα το-υς πρόποδας του Άγ. 'Ηλία, του ύψηλοτέρου των πέριξ λόφων.

Ή μεγίστη έσωτερικη διάμετρος του τάφου Β είναι 4.50, διότι δ τάφος δεν

είναι εντελώς κυκλικός. ΤΟ πάχος τών τοίχων ποικίλλει απο 1.30 (βορειοδυτ.πλευρα)

μέχρι 2 μέτρων κατα την βορείαν πλευράν, ητις φέρει πρόσθετον έξωτερικον τοί

χον, ώς ηδη έλέχθη. Ή θύρα εκειτο, ώς κατα κανόνα, προς το ανατολιχ:ον μέρος.

'Εξ αύτης διατηρείται ετι το μέγα ανώφλιον, δπερ εχει καταπέσει φυσικα καΙ εχει.

μηκος 1.60, υψος 1 μ. και μέσον πάχος 0.40, Έπίσης διατηρείται καλώς κατα

1 τας άνωτέρω διακρίσεις, ητοι των χώρων Δ 1 και Δ 2, ετι δε των ΔΔ 1 - 3, ας εδωκα διαρκούσης της

άνασκαφης προς διcί.κρισιν των ευρημάτων, καθιερώνω και εν τη δημοσιεύσει σκοπίμως, ινα ό τυχον μέλλων

ερευνηηΊς δύναται ν'ι'ι. διακρίν"(1 την άκριση προέλευσιν των κτερισμάτων, τα όποία φέρουσι συνήθως (ιπο τον

πυθμένα τα άνωτέρω διακριτικά.
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Είκ. 6. Οίκοδομικη τάφου Β. ('Απόψεις /χνω έξ Άνατολών μετσ. τού πεσόντος ανωφλίοtl

εΙς τα. εμπροσ{}εν, κάτω εκ Νότου).

χώραν καΙ η δεξια μεγαλιθικη παραστ6.ς. (Όρα το σχέδιον και την εΙκ. 6). Ή
έξωτερικη περιφέρεια τού τάφQυ ούδαμου διατηρείται εις ϋψος υπερβαίνον τον

πρώτον δόμον' της θεμελιώσεως: Έκ της έσωτερικης περιφερείας μόνον εν τμήμα

κατα την δυτικην πλευραν υπερβαίνει κατά τι το εν μέτρον εις ϋψος. ~Eνταϋθα
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εΙναι και αίσθητη ή προς τα εσω φορα των'άει ύπερκειμένων λίθων, ώστε θα ήδυ

νατό τις να συναγάγπ, ότι ό τάφος ούτος ύπηρξε θολωτος ώς ό τοϋ Κράσι 1.

Τοϋτο δε πράγματι πιστεύω. Έν τούτοις όλίγον περαιτέρω συμβαίνει τούναντίόν,

ή άνωτέρα δηλ.· σειρα των λίθων κείται έξώτερον, και δη εΙς το σεβαστον βάθος

των 20 - 25 εκατοστών. Τοϋτο είναι είτε άμέλεια χατασκευης, είτε μετακίνησις

των λίθων ύπο τοϋ χρόνου. Γενικως όμως ή βορεία πλευρά, ητις είναι και ή καλύ

τερον σc:ρζOμένη, δεικννει την τάσιν της έσωτερικης φοράς προς θολωτην στέγασιν

τοϋ τάφου.

Ή κατασκευη των τοίχων εΤναι άμελεστάτη. Οί λίθοι φαίνονται τελείως

άπελέκητοι και είναι κακως προσηρμοσμένοι,συνίστανται δέ, ώς και το. μνημονευ

θεν κατώφλιον, έκ μαλακοϋ κροκαλοπαγοϋς μείγματος. Δια την έσωτερικην πλευ

ραν τοϋ τtχφoυ έλήφθη φροντΙς να έκλέγωνται όγκώδεις καΙ βαρείς λίθοι, ένφ

έξωτερικως καΙ εΙς τον μεσαίον πυρηνα τοϋ τοίχου έχρησιμοποιοϋντο συνήθως

μικρότεροι. Ή γενικη έντύπωσις ην δίδει το άδέξιον τοϋτο κατασκεύασμα, είναι

ότι έκλείετο θολωτως δι' ίσχυράς έσωτερικης φοράς των λίθων, είς τρόπον ώστε

να εΧΌ έλάχιστον έσωτερικον ϋψος. την έντύπωσιν ταύτην ένισχύει το γεγονός,

ότι οί έντος τοϋ τάφου τοποθετηθέντες νεκρικοΙ πίθοι είχον τους πύθμένας έντος

έπΙ τούτφ άνοιχθέντων λάκκων έπΙ τοϋ δαπέδου. ΕΙς μάλιστα μέγας πίθος, όστις

εΤχε τοποθετηθη παρα την βορείαν πλευράν, εύρέθη κεκλιμένος, ώσεΙ ό τάφος μη

.ητο άρκούντως ύψηλός, Τνα χωρήση τοϋτον σρθιον.

"Εν ετί εϋρημα δέον να μνημονευθϋ, το όποίον πιθανως εχει σχέσιν προς

την οΙκοδομικην τοϋ τάφου: Κατα τον καθαρισμον τούτου έσωτερικώς άφ!1ρέθη

σαν κατα πρωτον 6 - 8 λίθοι κείμενοι έπΙ της ~πιφανείας. ΕΙς βάθος 0.40 περίπου

εκειτο ήδη το δάπεδον τοϋ τάφου, έντος δε της έπιχώσεωςεύρίσκοντο ετι λίθοι

μικροι καΙ εύμεγέθεις, ούχι όμως και όγκώδειι::. MεταξiJ τών λίθων τούτων εύρέθη,

παρα την άνατολικην πλευραν τοϋ τάφου; λίθος άκανoνίστ~υ κυκλικοϋ σχήματος

(διάμ. 0.30, πάχος 0.13), φέρων έν τφ μέσc:ρ όπην διαμέτρου 0.08. Το ημισυ

άναλόγου λίθου εύρέθη· καΙ κατα titv άνασκαφην τοϋ τάφου Α έντος τοϋ ΔΔ 2,
το σχημα του όμως ητο όλμοειδές, ή όπη δηλα δη δεν ητο διαμπερής. Άμφό

τεροι ούτοι οί λίθοι άνακαλοϋσιν είς την μνήμην τον περίφημον έλλειψοειδη

κοίλον λίθον τ~ς «θόλου» Β τοϋ Πλατάνου, ον ό Ξανθo~δ(δης· περιέγραψεν

(ανευ άπεικονίσεως) ώς τον κορυφαίον πιθανώς λίθον ·τοϋ τάφου, bτανέλα~oν δε

είτα πολλοΙ το πράγμα ώς έπιχείρημα ύπερ της θολωτης στεγάσεως τών τάφων 2.

ι •Αρχ. Δελτ. έ. ά.

• Xanthudides, Vaulted Tombs 91. Πλήν "(ης είς έπ:α~ειλημμέyας ήδη δημοσιεuσεις μνείας "(ου λίθο".

ήρω"(ήθην καί έγώ γραπτώς η προφορικώς περί "(ou"(ou, αν ύπ:άρχ'Ο η αν "(ούλάχιστον εύρίσκε"(αι καμμία

είκών. Δεν κα"(ανοώ "(.ην φήμην ην άπ:έκ"(ησεν ό (άλλως εξαφανισθείς) εκείνος λίθος, ουτε εΙναι φανερόν, δια
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Πρόχειρον και άδέξιον κατασκεύασμα ώς ό τάφος Β έπόμενον τΊτο να άρχίση

να καταστρέφεται λίαν ένωρίς. τουτο άποδεικνύουσι δύο ταφικοι πίθοι κατα την

έξωτερικην περιφέρειαν, εLς παρα την θύραν και είς παρα την ΝΔ πλευραν (δρα

το σχέδιον). 'Ιδίως ό τελευταίος ο{ίτος δεικνύει, δτι ή έξωτερικη τουλάχιστον περι

φέρεια του τάφου είχεν άρχίσει να διαρρέη, αν μη ο{ίτος είχεν ήδη καταπέσει όλό

κληρος ευθυς όλίγον μετα την άποπεράτωσίν του. τουτο μάλιστα φαίνονται να

ΕΙκ. 7. :ΣαρκοφάΥΟΙ έ'Ι'τος τον τάφου Α ('Ι'οτία πλευρά).

άποδεικνύουν αί έλάχισται ταφαί, ας είχε προφθάσει να δεχθΌ είς το έσωτε

ρικόν του.

·ΙστορικΟν των ένταφιασμώνκαι εύρημάτων.Ό τάφος Α, άνακαλυφθείς,

ώς έλέχθη, ύπο του άρχιποιμένος Πα~τoυ6α, ύπέστη άναμόχλευσινκατα το άνα

τολικον μέρος και καταστροφην τριών Τι τεσσάρων σαρκοφάγων, α'ίτινες εκειντο

εύθυς μετα την θύραν. Ή συστηματικη άνασκαφη εδειξεν, οτι ό τάφος περιέκλειε

ποίον λόγον έπρεπεν ό κεντρικος ανώτατος λίθος μιάς .θόλου. να έχτι ίδιαιτέρως επεξειργασμένον σχήμα.

τοιουτόν τι δεν εξάγεtαι ούδε εκ τών θόλων τής 'Ελλάδος, αϊτινες εν τούτοις έχουν πολύ τελειοτέραν αρχι.

τεκτονικήν μορφήν. Φαίνεtαι στι ό Ξανθουδίδης γράφων περί του λίθου εκείνου (αύτολεξεί γράφει -Ι am

tempted Ιο believe ίι Ιο be the slab tbat covered the apertιtre.) εΤχεν εν "4> τούς λόγους του Παυσανίου

περί του θησαυρου του ΜI\·ύου (Παυσ. 9, 38, 2), ώς επίσης και οί δόντες σημασίαν είς τήν nπλήν ύπόνοιαν το&

Ξανθουδίδου. ΕΙναι 'σμως άναμφί60λον, στι οί λόγοι του Παυσανίου άνάγοντιιι είς τα ανάξια προσοχής σσα

ώ; «curiosites. διηγουντο είς αύτον οί όδηγοί του. Το κατ' εμε φρονώ στι ό διάτρητος λίθος του τάφου Β

και ό όλμοειδης του Α εΤχον άλλον τινά προορισμον(εναπόθεσιναίχμηρου αγγείου, ύποδοχήν σπονδής τινος)

Τι το πολύ εχρησιμοποιήθησανάρχιτεΚΤΟ\'ικώςείκu, ούχι βε6αίως σπως τοποθετηθώσινώς κορυφαίοι λίθοι.

APXAIOAorlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1930·31 19
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τριών είδών ταφάς: 1) Νεκρους κειμένους έχτάδην (έφόσον ητο δυνατον να έξα

κριβωθϊΊ) έπι τού έδάφους. Ούτοι εκειντο άναμειξ έπι τού δαπέδου, άλλα γενικώς

ΕΙκ. 8. Πώματα πί{}ου και σαρκοφάΥου εκ τον τάφου Α.

ΕΙκ.9. ΆΥΥεΙο.. εΥκλείο .. σκελετό .. παιδίου.

[.

ι

ί-

εΙχον διεύθυνσιν άπο Δ προς Α. τα μακρα άστα, ατινα και μόνα διετηρούντο,

εύρίσκοντο έκτεταμένα, έπομένως δεν έπρόκειτο περι «άκλαζόντων» νεκρών. τα

κρανία φαίνεται δτι εύρίσκοντο

προς Δυσμάς. Ύπερ τους νεκρους

τούτους εκειτο .στρώμα χώματος

λευκού καθαρού 0.10 μ. περί

που, έφ' ού ύπηρχον αί αλλαι

ταφαι llτοι: 2) Έντος σαρκοφά

γων 11 μικροτέρων χυτροειδών

άγγείων. 3) Έντος πίθων, ο'ίτινες

ησαν κατα κανόνα όρθιοι, ούχι

άνεστραμμένοι, ώς άλλαχού πα

ρετηρήθη. Οί πίθοι ούτοι εφερον

ι πολλάκις πώμα, το όποίον είς

~~~~-:;:;..z.;--~-::':-;:;J!-:!I τεμάχια (άλλα πάντοτε έλλιπες)

εύρίσκετο έντος αύτών (είκ. 8,

πρβλ. και είκ. 9). Πίθοι εύρέ-

θησαν όλίγοι και ίδίως κατα το βόρειον ημισυ τού τάφου. Αί σαρκοφάγοι έπανει

λημμένως εύρέθησαν κείμεναι ή μία έπι της αλλης, ίδίως εις το νότιον έσωτερι

κον τού τάφου, διετηρούντο δ' αθικτοι 1. Έπανειλημμένως παρετηρήθη, δτι τινες

I~

i

ι Είς εν τυΥ;αίον δυστύΥ;ημα όφείλεται ή καταστροφί] δλων σχεδόν tGJV φωτογραφιώ\' τού εσωτερικού

τού τάφου διαρκούσης τη; άνασκαφης, ώ; εκ τούτου 1] μόνη φωτογραφία ητις περιεσώθη είναι 1] τής ~ίκ. 7.
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σαρκοφάγοι ησαν κεναί. Έπομένως δύο έρμηνείαι χωρούσιν: "Η έφωδιάζετο δ

τάφος δια κενών σαρκοφάγων, α'ίτινες ουτω περιέμενον τον νεκρόν, κομιζόμενον

έκεί άλλως πως, η έκενούντο και παρεμερίζοντο παλαιότεραι σαρκοφάγοι (χωρΙς

δμως να χρησιμοποιηθώσιν έκ νέου, διότι ησαν ηδη άλλου νεκρού ίδιοκτησία),

ίνα έξοικονομηθίΊ χώρος. Είς ύστερωτέραν έΠΟΖην δεν έσέβοντο όμοίω; τας θήκας

τών προγόνων διότι έκενούντο 'ίνα δεχθούν τους έπιγόνους, τα δε οστα τών κενου

μένων σαρκοφάγων συνελέγοντο είς μίαν καΙ μόνην ι.

Σπανιώτατα παρετηρήθησαν εύρήματα έντος τών σαρκοφάγων η τών JTίθων

τού τάφου. Συνήθως

περιείχον μόνον τον

σκελετόν."Απαξ εύρέθη

το μετα προχύσεως αγ

γείον είκ. 18, πρώτον

έξ αριστερών της άνω

σειρας, έντο; μιας σαρ

κοφάγου παρα την θύ

ραν τού τάφου. Ή σαρ

κοφάγος αυτη ανηκεν

είς την κατηγορίαν τών

ορθογωνίων (είκα/ν 1Ο

άνω δεξιά), το δε αγ-

γείον εκειτο ανεστραμ- ΕΙκ. 10. Σαρκοφάγοι εκ του τάφου Α.

μένον ύπο το κρανίον

τού νεκρού. Έπίσης έντος ενος πίθου εύρέθη αωτον κύπελλον. Πάντα τα άλλα

εύρήματα εκειντο έπΙ τού έδάφους έκτος τών πίθων καΙ λαρνάΥ.ων. Σημειωτέον

τέλος, οτι έντος τεμαχίου έκ τού πυθμένος πιθοειδούς d.γγείου εύρέθη αρκετη

τέφρα, ούδεν δ' ετερον. Τούτο είχε τεθη κολοβον έντος τού τάφου μετ' ανημμένης

πυράς έντος αύτού προς καύσιν λιβανωτού. Άνάλογον εθιμον βλέπει τις μέχρι

σήμερον έπΙ νεοσκαφών τάφων, έφ' ών κείνται κολοβα πήλινα αγγεία φέροντα

άνθρακας.

Έκ τών εύρεθεισών σαρκοφάγων έντος καΙ έκτος τού τάφου Α, ώς καΙ έντος

τού Β, ούδεμία εκειτο ανάστροφος, ώς τούτο παρετηΡ11θη έν Παχυάμμφ 2. Γενι

Χώς ένταϋθα παρατηρείται σεβασμος προς την τελευταίαν κατοιχίαν τών αποθα-

1 Παραδείγματα έκ τού νεκροταq;είοu Λιλιανών (Φαιστοί,) :.\10Π. Ant. 14,1904,651. 'Εξ Άμνισού (ση

lιερι\'ού Καρτεροίι):'Άρχ. Δελτ. 1927 - 28, 75.

, Seager, Pacb:'an1n1os 13.
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..
L. ',;

υπηρχε καΙ μόνωτον κυ

λινδρικον κύπελλον. Μό

λις άψtlρέθησαντα σκεύη

ταϋ'τα, παρουσιάσθησαν

βάθος. 'Έκειντο καΙ ταύτα έν σωρφ, έκυ-

r , Τ ''''δ ..
οποιων ησαν μερικοι ετι «κω ωνες», εις

ΕΙκ. 12. Κάδος και πΗ;'οι έκ τώ" δυτικώ" διαμερισμάτω"τοϊί τάφου λ.

. '

ΕΕκ. 11. Πί{}οι έκ τοv τάφου λ. <Ο μεσαίος φέρει κωδω'l'οειδή

πόδα και πρόχvσι'l'.

νόντων, αι δε διαταραχαΙ έκ δευτερευουσων ταφων, αίτινες παρετηρήθησαν εις

το ΜΜ νεκροταφείον τού Παχυάμμου δεν παρουσιάσθησαν ένταύθα 1.

Τοσαύτα περΙ τού

έσωτερ ικού τού τάφου Α .

Έξωτερικως παρετηρήθη

σαν τα άκόλουθα: Κατα

το μέσον της βορείας πλευ

ράς παρουσιάσθησαν έν

σωρφ κατακείμενα πληθος

των περιέργω.ν έκείνων

σκευων των «κωδωνοει

δων» καλουμένων, ων τα

καλύτερα παρουσιάζει ή

εΙκ. 21. Μετα τούτων συν-

κάτωθεν τούτων άλλα εις μεγαλύτερον

ριάρχουν δε κύπελλα, όμού μετό των

σκύφος μετα προχοης

~oύ τύπου των δύο

άκραίων της ανωτάτης

σειράς της εΙκ. 24), 1]

πρόχους μετ' ευρέος

στομίου εΙκ. 21, μέσο"

της κάτω σειράς και τέ

λος ή «τε'ίέρα» εΙκ. 24,

μέσον της δευτέρας έκ

των άνω !1ειράς. Το

περίεργον ε,lναι, δτι

πάντα ταύτα τα αγγεία

εκειντο ύπο την έξωτά

την ζώνην των λίθων τού τάφου (δρα την τομην έν τφ σχεδίφ εΙκ. 2). Ή ζώνη

αϋτη, έξικνουμένη, απο της θύρας μέχρις ακριβως τού σημείου τούτου, είδομεν

1 Seager, έ. ά. 11.
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ΕΙκ. 13. 'Αγγεία naqa τη" έξωτεqικη1l 1Ιοτιοδvτικη1l πλεvqa1l

τοϊί τάφοv :Α.

άνωτέρω οτι φαίνεται να προσετέθη κατόπιν, ώς κειμένη δ' έπΙ τών άγγείων δέον

να εΙναι μεταγενεστέρατης αποθέσεως τούτων. Έκτίσθη αρά γε προς προστασίαν

τού κλονιζομένου τάφου; Δια να έξαγάγωμεν τα άγγεία ηναγκάσθημεννα άφαι

ρέσωμεν τους τρείς τελευταίους λίθους, ο'ίτινες έπΙ τού σχεδίου είκονίσθησαν δια

κοκκιδ<ότού περιγράμματος.

Ή νοτίαέξωτερικηπλευρα

τού τάφου παρουσίασε μερικα

άγγεία μόνον κατα το δυτι

κώτερον ήμισυ. Ταύτα εκειντο

σποραδικώςέδώ και έκεί, άλλα

κατα 'το ΝΔ μέρος παρουσιά

σθησαν καΙ μία όμας άγγείων

πυκνώς παρ' άλληλα κείμενα

(είκ. 13). Έπρόκειτο κυρίως

περΙ πιθαρίων καΙ πρόχων,
ατινα εκειντο όρθια, ετι δε

περΙ μονώτων καΙ αώτων κυά

θων, οίτινες εκειντο άνεστραμ

μένοι. ΤΟ τελευταίον τούτο

παρετηρήθη σχεδον κατα κα

νόνα πανταχού τού τάφου. Οί

κύαθοι πολλάκις εκειντο έπαλ

λήλως άνα δύο καΙ τρείς.

Τόσον είς την βορείαν,

Όσον καΙ είς την νοτίαν πλευ

ραν πρόκειται περΙ αφιερω

μάτων άπλών, διότι ούδεν

ίχνος ένταφιασμών παρετη

ρήθη. Ή δυτικη τούναντίον

πλευρα ~ διερρυθμίσθη δπως

, δεχθϋ καΙ νεκρους οίτινες, ώς και εν τφ εσωτερικφ τού τάφου εΙχον τοποθετηθη

κατα γης,·εντΟς πίθων καΙ έντος λαρνάκων η χυτρίΌν. Τούτο συνέβη κυρίως είς τα

ΔΔ 1 - 3, διότι τα διαμερίσματα Δ 1 καΙ Δ 2 περιείχον μόνον κτερίσματα, ούχΙ

Όμως καΙ σκελετούς. Έντος τού Δ 1 εύρέθησαν προ παντος πρόχοι καΙ άωτα

κύπελλα, έντος δε τού Δ 2, οπου φαίνεται οτι κυρίως απετίθεντο τα αγγεία, εκειντο

κατα σωρους 'άωτα καΙ μόνωτα κύπελλα, πρόχοι καΙ άλλα σπανιώτερα σχήματα,

ετι δ' εν καΙ μόνον κωδωνόσχημον. Οί κύαθοι εκειντο ανα δύο καΙ τρείς έπαλλή-
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ΕΙ,.. 14. Πίf}οι είς έπάλληλα Jτρώματα έντος του ΔΔ 2
του τάφου Α.

λως. "Εν παράδειγμα άπεικονίσθη έν είκ. 23, μέσον της δευτέρας έκ των ανω σει

ρας. Ένταύθα εύρέθη καΙ το πιθάριον είκ. 24 έν τφ μέσCΡ της ανω σειρας (ϋψος

0.29), το όποίον φέρει τέσσαρας σειρας καθέτων λαοων καλυπτουσων όλόκληρον

σχεδον την κοιλίαν. Έντος αύτού περιείχετο έν τεμαχίοις και έ.λλιπές, άρχηθεν

αρα θραυσι1έν, το ετι μικρό

τερον πιθάριονείκ. 23, δεύ

τερον έξ άριστερων της κάτω

σειρας. Το άπο τού ήμίσεος

και ανω μέρος τού u.γγείου

εύρέθη έν τεμαχίοις έντος

των ΔΔ 2 - 3. Το πιθάριαν

τούτο φέρει μαύρον γάνωμα

γ..αΙ είναι το μόνον, δπερ δια

τηρεί έλάχιστα ιχνη ώραίας

πολυχρώμου διακοσμήσεως.

τα ΛΔ 1 - 3 περιείχον

πάντα νεκρούς, τΟ'υς πλεί

στους δμως το ΔΔ 2. Άξιο

σημείωτον είναι, δτι πίθοι

τινες έκ των διαμερισμάτων

τούτων δεν περιείχον άστα,

ένφ αλλοι πάλιν περιείχον

λείψανα δύο σκελετων. Έν

τος τού ΔΔ 1 εύρέθη είς πί

θος μετα προχοης (άριθ. 1

έν τφ σχεδίCΡ είκ. 2). ετερον

κολοοον πιθάριαν (άριθ. 2),

κολοοΎI σαρκοφάγος (άριθ. 3)
καΙ μικρον άγγείον (άριθ . .J.)
περιέχον άστα παιδίου όμού

μετα των έν είκ. 29 θαλασ

σίων άστρέων (πλην της κάτω σειράς). ΤΟ ΔΔ 2 περιείχε μετρίου μεγέθους πίθους

(είκ. 11 - 12), δπως γενικως ήσαν οΙ τού τάφου τούτου. Άξιοσημείωτον είναι, δτι

οΙ πίθοι ο-δτοι, τινες H~ν όποίων ήσαν κενοί, ήσαν διατεταγμένοι είς δύο έπαλλ11

λους σειράς, είς δύο πατώματα οϋτως είπείν (είκ. 1-1). Είς μίαν μάλιστα περίπτω

σιν εύρέθη είς πίθος πατων δια τοίl διαοεβρωμένου πυθμένο; του έπι των χειλέων

ένας ύποκειμένου πίθου (άριθ. 1 και 3 έπι του σχεδίου είκ. η. Το κάτω πάτωμα
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ΕΙκ. 15. Όστσ. ιiJς εvρέf}ησα'll τοποf}ετημέ'ΙΙα

εΙς το ΔΔ 2 τοϊί τάφου Α.

:τεριείχε δύο πίθους όρθίους και τον «κάδοΙ'» είκ. 12, Όστις εκειτο αναστροφος

(είκ. 14). Το αγγείον τούτο (αριθ. 2 εν τφ σχεδίφ), Όπερ φέρει προχοήν, δύο όρι

ζοντίους λαβας και μίαν κάθετοΙ', εκάλυπτε σκελετον καλως διατηρούμενοΙ', αλλ'

ανευ της κεφαλης. Έκάλυψαν επομένως δια τούτου πτωμα ακέφαλοΙ', αν ή ταφΊ]

εμεινεν αδιατάρακτος - καΙ αυδεν σημείον μεταγενεστέρας διαταράξεως παρετη

ρήθη -. "Εν κρανίον εύρέθη εκτος και παραπλεύρως τού αγγείου, δπερ πιθανως

άνηκεν είς τον σκελετόν.

Ό ύπ' αριθ. 3 πίθος εφερε καλως

διατηρούμενοΙ' σκελετον καΙ δύο κρανία,

εξ ών το εν παιδικόν. Ύπο τον πυθμένα

τού πίθου τούτου εύρέθη μικρον αωτον

κύ:τελλον. Ό πίθος 4 περιείχε δύο σκελε

ταυς καΙ δύο κύπελλα, κολοβα αμφότερα.

Ό :τίθος 5 τέλος περιείχεν ενα σκελετόν.

Φαίνεται Ότι μετα την έναπόθεσιν

εκάστου νεκρού έντος τού αγγείου έτί

θετο ανωθεν εις λίθος, Όπως πιέζη τον νε

κρόν, Όστις δεν έχώρει έντος των μετρίων

έκείνων κεραμείων. Τούτο δύναται να

θεωρηθϋ ασφαλές, διότι έντος πλείστων

πίθων και μικροτέρων αγγι::ίων εύρέθη

σαν λίθοι, προ παντος δε και έντος του

ύπ' αριθ. i5, έφ' ου, ώς έλέχθη, 'ίστατο

αλλος πίθος. Έντος μικρου χυτροειδους

άγγείου (είκ. :?5 κάτω άριστερα) εύρέθη

σαν όστάρια καΙ σιαγων παιδίου Όπερ, εαν κρίνη τις έκ των όδόντων, θα ητο

ήδη 8 - 10 έτων. Έπειδη θα ητο άδύνατον να χωρήση, εστω καΙ τεμαχιζόμενον,

εντος του αγγείου, πρόκειται αρα περι δευτέρας ανακομιδης των όστων, η ταυτα

καΙ τυχαίως εύρέθησαν έντος του σκεύους. Σκελετων λείψανα καΙ τρία κρανία

πυκνως παρ' αλληλα κείμενα εύρέθησαν καΙ έκτος των πίθων επι του δαπέδου, όμου

μετά τινων ευτελων άγγείων, μεταξiι των όποίων καΙ εν φωλεόσχημον λίθινοΙ'.

Κατα την ~ Α γωνίαν του διαμερίσματος τούτου έχωρίσθη δι' όρθίας πλα

κος 0.25 χ 0.35 εν μικρον διάστημα, έντος του όποίου, κατα το ήμερολόγιόν μου

ανεκαλύφθη «καθήμενος σκελετός», Όστις καΙ έφωτογροφήθη (είκ. 15). Ή προσε

κτικη έξέτασις της είκόνος αποκαλύπτει μίαν σιαγόνα, τεμάχιον κρανίου καΙ μακρα

όστα προερχόμενα έκ πλειόνων του ενος σκελετων. Κατ' ακολουθίαν όρθοτέρα

εΙναι ή ερμηνεία, Ότι έπ' ευκαιρίQ ταφης τινος συνέλεξαν τα όστα προγενεστέρων
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Είκ. 17. ΣαqκοφάΥος έκ του τάφου Β.

Είκ. 16. Πί{}οι έκ του τάφου Β.

νεκρών και εναποθέσαντες εύΛ.α6ώς είς

την γωνίαν ?κείνην εχώρισαν ταύτα δια

της πλακος ιΧπο τού ύπολοίπου τάφου.

Το ΔΔ 3 ήτο το μέγιστον τών δια

μερισμάτων, ύποδιαιρούμενον είς μικρό

τερα (δρα το σχέδιον), άλλα παρουσίασε

το περιεχόμενόν του εν μεγάλη άταξί~.

Οί νεκροι ενταύθα εθάπτοντο άναμεΙξ

εντος τού χώματος, δπου εύρέθησαν λεί

ψανα .. - 8 σκ:ολετών. Έν άκαταστασίιι.

και πάσαι τεθραυσμέναι εκειντο επίσης

3 - 4 μικραι λάρνακες, 2 - 3 πιθάρια Τι χυ

τροειδη άγγεία και άλλα τινα μικρότερα,

ίδίως πρόχοι.

Είς δλα μαζυ τα διαμερίσματα ταύτα

ΔΔ 1- 3, ύπελογίσθη δτι οί ταφέντες νεκροι ήσαν 16 - 18.

Ό τάφος Β παρουσίασεν άσυγκρίτως πτωχότερον περιεχόμενον: Διαρκούσης

.της άνασκαφης τού εσωτερικού του εύρίσκοντο διάφορα τεμάχια πίθων φερόντων

το σύνηθες' σχοινιοειδες

κόσμημα. Είς βάθ. 0.40
0.50 εκειτοηδη ό πυθ

μην τού τάφου. Κατα την

. ΒΑ πλευραν εφάνη μία

σαρκοφ!άγος εύμεγφης

(είκ. 17), ήτις περιείχεν

ενα νεκρον (επι τού σχε

δ ίου άρ ιθ. 1), δύο δ' ετε

ροι εκειντο εκτος ταύτης

επι τού εδάφους. Είς την

βορείαν πλευραν έφάνη

μέγας πίθος κεκλιμένος

με το στόμιον προς Άνα

τολας (ά.ριθ. 2), δπτις

περιείχεν ελάχιστα τεμάχια οστών. Είς την δυτικην πλευραν εύρέθη ορθιος πίθος,

κατεστραμμένος (άριθ. 3). ''Ισως παρ' αύτον εκειτο ετερος μικρότερος, διότι τα

οστρακα ήσαν δύο είδών. Ό πίθος περιείχε σκελετον και τρία μικρα άγγεία (είκ. 26

πρώτον και τρίτον εξ άριστερών της άνω σειράς, προτελευταίον της κάτω σειράς):
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Εις την νοτίαν πλευραν εύρέθη σκύφος ευμεγέθης (άριθ. 4) μετ' άμβλείας προ

χοης (εΙκ. 25 άνω άριστερα) περιέχων σκελετον βρέφους (λεπτότατον κρανίον).

"Εκειτο άνάστροφος. Τέλος πqρ' αυτον κατα την ΝΑ πλευραν εκειντο δύο κολο

βΟ1 πίθοι (άριθ. 5 - 6) εχοντες άμφότεροι γωνιώδη τομην τών χειλέων (εΙκ. 16),

ο'ίτινες ευρέθησαν ό εις επι τού άλλου στόμιον προς στόμιον. 'Εντος αυτών περιεί

χετο εις σκελετός, έπ' αυτών δε τα τεμάχια άγγείου, το όποίον πιθανώς είναι ό

σκύφος εΙκ. 25 άνω δεξιά. Παρα Τσ'υς πίθους εκειτο επι τού εδάφους ετερος σκε

λετός, εις διαφόρους δε θέσεις εντος τού τάφου εύρέθησαν τα εν εΙκ. 26 άγγεία

καΙ εις τρία τεμάχια άγγείον εκ φαιού στεατίτου όλμοειδές, μετα δύο όριζοντίων

ελαφρώς εξεχουσών άτρήτων λαβών.

'Εξωτερικώς παρουσιάσθη κατα το ΝΔ μέρος εΙς χονδροειδης πίθος άνά

στροφος:(άριθ. 7), δστις εύρέθη περιέχων άκαυτον σκελετόν, άλλα καί τινα τεμά

χια κεκαυμένων όστών, ετι δ' εν άωτον κύπελλον καΙ ύπολείμματα δύο χαλκών

κρίκων. 'Επίσης παρα την δεξιαν παραστάδα της εΙσόδου εύρέθησαν τα τεμάχια

άλλου πίθου (άριθ. 8). 'Εν συνόλ<ρ εξηκριβώθησαν εντος καΙ εκτος τού τάφου

τούτου 9 - 1Ο ταφαί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Γενικώς οί τάφοι τού Βορού παρουσιάζουσιν άμφότεροι το χαρακτηριστικόν,

δτι εγένοντο δπως εντος αυτών τοποθετώνται κυρίως νεκροι εντος πίθων και λαρ

νάκων. Τούτο και μόνον το γεγονος άρκεί, δπως πιστοποιήση το σχετικώς μεταγε

νέστερον τών τάφων τούτων, διότι άκριβώς ή εμφάνισις λαρνάκων καΙ ταφικών

πίθων ύποδεικνύει κυρίως την περίοδον της ΜΜ εποχης, καθ' ην εγκαταλείπονται

οί όμαδικοι ένταφιασμΟ1 εντος τών «θολωτών» καλουμένων τάφων και εφαρμόζε

ται ή άτομικη ταφή 1.

Σχετικώς προς τον τρόπον της ταφης παρατηρούμεν, δτι ενταύθα σχεδΟν

κατα γενικον κανόνα τοποθετούνται όρθιοι οί πίθοι, εν <ρ εν συγχρόνοις περίπου

νεκροταφείοις της άνατολικης Κρήτης ου μόνον οί ταφικοι πίθοι εχουσιν άνά

στροφον θέσιν, άλλα πολλάκις και αυται αί σαρκοφάγοι, καίτοι εφωδιασμέναι

ενίοτε δια πωμάτων 2. Οί νεκροΙ εν άμφοτέροις τοίς τάφοις τοποθετούνται καΙ

επι τού δαπέδου, αί δε ταφαι αύται λογικώς δέον να θεωρηθώσι και αί παλαιό-

ι Έννοείται στι τοίιτο εΤναι εν γενικαίς γραμμαίς άληθές, διότι μεμονωμένως συναντώμεν λάρνακας

και εν. ΤΤΙ ΠΜ έποχτι, λ. χ. εντός τοίι ταφικοίι σπηλαίου Πύργου. Άρχ. Δελτ. ]918, 140 έξ.

, Ε. Hall, Sphungaras 59, R. Seager Pachyammos 11 και 13. ('Ο τελευταίος ουδαμοίι λέγει σαφώς

περί της θέσεως τών πίθων, άλλα συνάγεται τοίιτο εκ τών γραφομένων του). Τέλος εκ Παλαικάστρου ύπάρ

χει εν μοναδικόν παράδειγμα άναστρόφου μικράς σαρκοφάγου: BSA Supp1. 1, The Unpublished Objects

from Palaecastro 156, εlκ. 138. .

APXAlOAOrlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1930·31 20
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τεραι, πράγμα το οποιον επικυροϋσι αί εντος του τάφου Α γενόμεναι παρα

τηρήσεις.

Ώς προς τους πίθους και τας σαρκοφάγους παρατηρουμεν, δτι τα σχήματά

των γενικώς είναι γνωστα εκ το)ν νεκροταφείων της ανατολικης Κρήτης, ώς και

ή δια τών «καταλειβάδων> διακόσμησις ενίων πίθων. Έν τούτοις τοπικαl διαφο

ραί, ώς ητο έπόμενον, είναι αμέσως αισθηταί: Οί πίθοι γενικώς ενταυθα εχουσιν

όλιγόΗερον ανεπτυγμένον τον λαιμον και το χείλος εν σχέσει προς τους της ανα

τολικης Κρήτης \ δια τούτο παρέχουσιν αρχα'ίκωτέραν δψιν. Μοναδικος εις το

είδος του, ώς φέρων κωδωνόσχημον κοίλον πόδα, είναι Ο πίθος εν τφ μέσφ της

είκ. 11. Εις μικρα αγγεία ο κοιλος πους είναι βεΒαίως γνωσtός, άπα της πρωίμου

ΠΜ μάλιστα εποχης εις τα «αμφικύπελλα» της συλλογης Πύργου 2. Δια να ευρω

μεν δμως το χαρακτηριστικον τούτο εις μεγάλα αγγεία πρέπει να κατέλθω μεν πολ

λας έκατοντάδας ετών, μέχρι της εποχής τών ,υστερομυκηνα'ίκών και πρωτογεωμε

τρικών κρατηρίσκων. Ό προκείμενος πίθος ασφαλώς δεν τΊτο άπλα;ς ταφικός, αλλ"

οίκιακον σκευος, ενεκα της προχύσεως δι' 11ς είναι έφωδιασμένος παρα τον πυθ

μένα. Τοιαύται προχύσεις είναι γνωσταΙ καΙ εκ πίθων τού Παχυάμμου 3,

Οί δύο πίθοι της εΙκ. 16 είναι ιδιαιτέρως κατάλληλοι προς ταφην νεκρών

ενεκα τού ευρέος στομίου των. 'Ανάλογοι εύρέθησαν εν Παχυάμμφ και' άλλαχού 4.

'Ως ανωτέρω ελέχθη, κατα μοναδικην περίπτωσιν οί δύο oiitot πίθοι έκάλυψαν

νεκρον τοποθετηθέντες στόμιον προς στόμιον ό εΙς επι τού άλλου.Ή μεμονωμένη

αϋτη ταφΥI θα ητο επικίνδυνον να χρησιμοποιηθΏ προς συναγωγΎ)ν συμΠΕρασμά

των. 'Όπως δ11ποτε, το εθιμον της τοιαύτης τοποθετήσεως δύο ταφικών αγγείων,

των οποίων μάλιστα τα χείλη συνεκολλωντο δι' ασφάλτου, είναι άνατολικόν 5.

τα χυτροειδη αγγεία εχρησιμοποιουντο άναμφιΒόλως μόνον προκειμένου

περι ταφης νηπίων. Ένταύθα άπεικονίσθησαν δcuο τοιαύτα, εν εΙκ. 9, δπερ είναι

σχετικώς μέγα (ϋψος 0.33 όμου μετα τού πώματος) καΙ εν εΙκ. 25 κάτω άριστερά,

δπερ είναι κατα το ημισυ μικρότερον, 'Ανάλογα σκεύη ύπάρχουσι καΙ έκ του

νεκροταφείου Παχυάμμου 6,

! ΠρΒλ. λ. χ. τας εικόνας 11 καί 12 προς τας παρα Seager, PacJlyalTlmos πίν. 5. Ή επεξήγησις εν τφ

ανωτέρω πίνακι χρονολογει τους πίθους ιο; ΜΜ 3, αλλ' ασφαλώς δεν εΊναι ολοι σύγχρονοι.

, Άρχ. Δελτ. 1918 151, 155 και πίν. Β.

• Seager, Pach)'ammos πίν. 5 και 16. 'Επίσης εκ Μαλίων και αλλαχόθεν ύπάρχουσι παραδείγματα.

• Pachyammos πίν. 2.

δ ·Ορα R. Ko1dewey, Das \viedererstehende Babylon 265. Πρβλ. και Β. Meissner, Baby10nien ιι.

Αss)τίen 1 426 « Topf- und Doppeltopfgriiber,,) και εικόνα πινάκων 219. Έκ Κρήτης υπάρχει εν ετι παρα,

δειγμα δύο επαλλι)λων σαρκοφάγων στόμιον προς στόμιον, αλλ' ενταύθα πρόκειται περι μετακομιδης οστών:

HSA Suppl. Ι (Unpnbl. Objects from'Palaecastro) 155, εΙκ. 137.
" Seager ε. α. πίν. 2, Προκειμένου περι της χύτρας εΙκ. 9 κατα λάθο; εγράφη εν Α}Α 1927, Archaelo.

Ne\\'s, 127 στι εγω εμνημόνευσα τέφρας εντΌς τού αγγείου. Μόνον ακαυτα οστά περιείχε.
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Δύο πρ,("μοι μινωΙΚΟI <άφοι εκ Boρoίi Μεσαρ(ις Ιόό

'Ως προ; τα; σαρκοφύ,γους τέλος, ιΤ)ν δείγματα παρέχουσιν αί εικόνες 10 καΙ

17, πρέπει να σημειωθli δη παρατηρείται εντΌς της δμά.δος J10ιά τις εξέλιξις. τα

παλαιότατα παραδείγματα σαρκοφάγων είναι Φοειδούς σχιlματος, ουτως αί ΠΝ1

tOl' ΠίlΡΥου και Παχυάμμου ι, Α ί προnαι μάλιστα, α'ίτινες είναι αί υ.ρχαιόιαται

πασιί)ν το)ν μέχρι ΤΟllδε γνωστο)\/, δεν φέρουσιν ακόμη λα6ιJ.ς, υ.λλα καθέτως

τετρημένας αJ10φύσεις. Αί εκ Παχυάμμου, α'ίτινες είναι 6φθαλμοφανο)ς πλέον

προκεχωρη μένου τύπου, είναι Π:\1 ο. Έκ τών 1] μετέρων ό αρχα'ίκώτατος τύπος

είναι ό της εΙκ. 10 ανω αριστερά, δστις εν τούτοις παρουσιάζει πρόοδοΙ' σχετικώς

προς τας εκ Παχυάμμου ανωτέρω σαρκοφάγους, ΟΙΙ μόνον ώς προς τι)ν διάταξιν

τών λα()(;)ν, αλλα και διότι το φοειδες περίγραμμα τcίνει να προσεγγίση προς τον

ορθογώνιοΙ' 1ίύπον. Ώς εκ τούτου δέον να. τεθίi ή σαρκοφάγος αυτη εις τΎ]ν αρχην

της ΜΜ έποχης. Αί ύπόλοιποι παρουσιάζουσιν ετι εμφανεστέραν t11V εξέλιξιν. Αί

της κάτω σειράς, α'ίτινες φέρουσι πρωτοφανη μέχρι σ11μερον κομβία προς ταίς

λαΌαίς, εχουσι πλέον λάβει το ορθογώνιοΙ' σχήμα, αλλα μετ' ακανονίστων γωνιών

και πλευρών, διότι ποιούνται ετι δια τής ελευθέρας χειρΌς κατα την τεχνικην του

προηγουμένου τύπου. ΤΟ αΊJΤΟ συμβαίνει και εν τη σαρκοφάγφ ανω δεξια της

είκ. 10, 11τις τυπολογικως είναι ή τελευταία της δλης σειράς 2. Μοναδικον περί~

γραμμα χειλέων μετα οδοντωτής καταλήξεως τών μακρών πλευρών παρουσιάζει ή

εν εΙκ. 1 Ί σαρκοφάγος εκ τού τάφου Β.

Και ταύτα μεν κοινα ώς προς αμφοτέρους τους τάφους. Έκ τών μικρών

αγγείων και λοιπών εύρημάτων ιδιαιτέρως πρέπει να εξετασθώσι τα εκ τού εσω

τερικού τού τάφου Α αγγεϊα, προς ακριβεστέραν χρονολόγησιν. Ταύτα, ολίγα

αλλως αντα, εύρίσκονται επι το)ν εικόνων 18 - 20. Δεν εχουσι παραλειφθη 11 '± - 5

εντελώς ελλιπή η αλλως εφθαρμένα τεμάχια. Είναι δια του πρώτου βλέμμα ως

αντιληπτόν, οτι 1'1 κεραμεΙΚ11 αυτη ανήκει κυρίως εις την άρχην της ΜΜ εποχής.

"Ασφαλώς ΠΜ αγγεϊα, και ταύτα εκ της τελευταίας ΠΜ περιόδου, δεν ύπάρχουσι

περισσότερα τών τεσσάρων η πέντε. ΤΟ κυριώτατον τούτων ητο σκεύος τριποδι

κον λεοητοειδές, τού όποίου μόνον το κατώτατοΙ' μέρος εν τεμαχίοις διεσώθη (μη

άπεικονιζόμενον). Ό πηλΌς είναι ύπόξανθος ακάθαρτος, ατελώς ωπτημένος δια

Jtρίνονται δ' 'ίχνη ερυθρωπής αλοιφής. Άνάλογον σκεύος ύπάρχει εκ Πύργου 3.

ι Ξανθουδίδης εν Άρχ. Δελτ. 1918 142 είκ.4, Seager, Pach)'ammos πίν. 12, = Evans Pa1ace κλπ. 1
126 είκ. 94.

, Εις ταν κατόπιν οριστικώς σχεδαν επικρατήσαντα ορθογώνιον τύπον της ΥΜ εποχης φαίνεται δτι

ει; τα καλύτερα τεμάχια αϊ πλευραί κατεσκευάζοντο επι τύπου και εΙτα προσεκολλώντο πρας άλλήλας. Μία

μελέτη συσrημαtlΚ'j της εξελίξεως τών σαρκοφάγων, ητις να ά.ντικαταστήση την παλαιαν τοιαύτην τού Orsi,

,aω; 'ιθελε καταλήξει είς ενδιαφέροντα συμπεράσματα ως πρας τα τοπικα εργαστήρια καί την εν γένει έξέ

λι';ιν τι7>,. πολυπληθών τούτων κεραμεικών προ'ίόντων της μινωικης εποχης.

, ' ΆρΙ.ο Δελτ, 1918 147 είκ. 7 ά.ριθ. 40.
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Είς το τέλος της ΠΜ έποχης δύνανται να άναχθώσι και όλίγα προχοιδια έξ

ωχροκιτρίνου Τι έρυθρωπού άκαθάρτου πηλού, κακώς ωπτημένου (είκ. 18 πρώτον

έκ δεξιών της ανω σειράς, είκ. 20 δεύτερον έκ δεξιών της κάτω σειράς), ώς έπίσης

τινες τών κυάθων, ο'ίτινες εΙναι χειροποίητοι και φέρουσιν ίχνη καθέτου έπεξερ-

ΕΙκ. 18. Άγγεία έκ το;; έσωτεeικο;; το;; Α.

γασίας δ'ια μαχαιρίου 1. "Ισως ένταύθα δέον να άναχθfί και ή έξ άκαθάρτου πηλού

μετα ~άχέων τοιχφμάτων πρόχους είκ. 18, δευτέρα έξ άριστερών της ανω σειράς.

ΠΡΡκειμένου περι χονδροαδών οίκιακών σκευών, ώς τα παρόντα, άκριοης χρονο

λογησις δεν εΙναι εϋκολος. τα. ύπόλοιπα άγγεία εΙναι μεσομινωικά, έπι δε τών

περισσοτέρων κυάθων εΙναι εκδηλα τα ίχνη τού τροχού και τού θώμιγγος, δι' 0-0
τα πλαττόμενα άγγεία άπεκόπτοντο άπο τού πυρηνος τού πηλού. ΤΟ έν είκ. 18

ι Πρβλ. Evans, Palace κλπ. 1, 73 εΙκ. 40.
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άνω άριστερα άγγείον μετα προχύσεως εξ ωχρού καθαρού πηλού είναι άσφαλώς

ΜΜ 1, ου μόνον διότι εύρέθη εντος όρθογωνίας σαρκοφάγου, άλλα καΙ διότι

εντελώς ομοια ~ν ΜΜ 1 πολυχρώμψ ρυθμφ ύπάρχουσιν εκ Μεσαράς (Πορτί,

Άγία τριας κλπ.) 1.

Περίεργον είναι το πυξιδοειδες με-τα προχοης άγγείον είκ. 18, μέσον της

άνω σειράς. "'Ισως άνήκει ετι είς ΠΜ περίοδον. (Το πώμα δεν είναι βέ6αιον οτι

άνήκει είς το άγγείον). Φέρει τριών διαφόρων είδών λα6άς, ητοι τοξοειδείς τοιαύ

τας δύο όριζοντίους και μίαν κά.θετον,

ετι δε τέσσαρας καθέτως τετρημένας άπο- Ι·:

φύσεις. ΤΟ πώμα πυξίδος είκ. 20, μέσον

της μεσαίας σειράς εΙναι Μ1\1 1 (κιρρος

πηλός, καστανόμελαν βερνίκιον). Σχεδον

την αυτην διακόσμησίν φέρει το πώμα

κάλπης εκ Ψείρας 2.

Έκ τών χαρακτηριστικών «τροπι

δωτών» μονώτων κυάθων άξιολογώτατος

είναι ό εν είκ. 18 τρίτος εκ δεξιών της

μεσαίας σειρας, οστις είναι καΙ το ώραιό

τατον άγγείον της άνασκαφης Βορού. τα

τοιχώματά του είναι λεπτά, ή δε διακό

σμησις, συνισταμένη εκ στιλπνού μέλανος

βερνικίου μετα λευκού περιγράμματος,

μιμείται την σύνθεσιν άμυγδαλίτου λίθου ΕΙκ. 19. ΤΟ εσωτερικο'!' κvά-θοv εκ του τάφοv Α.

(breccia). Ή φωτογραφία είκ. 19 παριστ~

το εσωτεριχον το-υ κυάθου. ΤΟ εσωτερικον τού τάφου παρέσχε καΙ τα εν είκ. 20

άνω λίθινα άγγεία, δύο χάλικας τριπτηρας (κατα τα άκρα της σειρας), ετι δε το

είς την κάτω σειραν της είκόνος όστρακον, εύρημα σχεδον άναπόσπαστον τών

τάφω" πάσης μινωικης περιόδου.

τα εκ τού εξωτερικού τού τάφου Α άγγεία εύρίσκονται επι τών είκόνων

21 - 24. Χαρακτηριστικη είναι ή σειρα τών άώτων ύψηλών κυπέλλων μετα ποδος

εν είκ. 22 καΙ τών λοπαδοσχήμων ευρέων άγγείων της είκ. 23. Άμφότεροι οί

τύποι εΙναι χαρακτηριστικοΙ της άρχης της ΜΜ περιόδου 3, τα δε κύπελλα φέ

ρουσι πάντα σχεδον μέλαν γάνωμα καΙ μερικα διατηρούσι λευκας όριζοντίους

ζώνας. Λεπτομερέστερος χαρακτηρισμος τών διαφόρων άλλων άγγείων δεν είναι

ι ·Ορα iπι παραδείγματι Xanthudides, Vau1ted Tombs εγχρ. πίν. 6, ciριθ. 5056, 5059.
, Seager, Excavations οη the Island οί Pseira 19, είκ. 4 αριστερά.

• Evans, Palace κλπ. 1 173 είκ. 122, πρσλ. ετι είκ. 118α ciριθ. 18.
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άναγκαίος ένταύθα, ολίΊαι όμως λέξεις έπιοάλλονται προκειμένου περΙ τών έν

σωρφ εύρεθέντων «κωδώνων» (εΙκ. 21). 'Ότι πρόκειται περΙ σκευών τελετουργι

κών ητο και πρότερον γνωστόν, διότι το σχημα των εΙναι άρκούντως εϋγλωττον.

ΕΙναι όμως ή πρώτη φορα καθ' ην εύρίσκονται έν τάφφ, ώς έκ τούτου είδικεύε-

ΕΙκ. 20. Εveήματα εκ του εσωτεe,κου του τάφου Α.

ται ή σημασία των πιθανώτατα ώς νεκρική. Τοιαύτα σκεύη, ατινα είναι χαρακτη

ριστικα ΜΜ 1 στρωμάτων Ι, είναι κυρίως γνωστα έκ Τυλίσου καΙ έκ τού «δαπέ

δου τών μονολιθικών πεσσών» έν Κνωσφ. Ούδεμία πειστικη έρμηνεία μέχρι

σήμερον εύρέθη. Ό Χατζιδάκης ήρμήνευσε ταύtα ώς άναθηματικας ίερας έσθη

τας, ό δε Sir Α. Eνans τα νομίζει μάλλον ώς άπομιμήσεις πραγματικών κωδώ

νων, ενεκα τών οπών 2. Έκ τών ήμετέρων παραδειγμάτων εν (εΙκ. 22 μέσον της

1 Palace έ. ά. 175.
t Palace 1, 175 καί είχ. 124. 'Εν τούτοις τα πλείστα φέρουσι τάς οπας χατά τα πλάγια τοιχώμιιτα,
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Δύο πριίJιμoι μινωικοι τάφοι έκ Βοροϋ Μεσαράς 169

ανω σειρά;), είναι έντελώς πεπλατυσμένου σχήματος.'Άλλα είναι δλως πρωτόγονα,

εξ ακαθάρτου πηλού και κακώς ωπτημένα. Φαίνονται ώς εργα παίδων. Ταύτα δεν

εΖουσι και γραπτην διακόσμησιν. Τρία ησαν διπλά (το εν μόνον περιεσώθη ακέ

ραιον). 'Άλλα φέρουσιν ανω τοξοειδη λαβήν, δ.λλα απλώς διάτρητον η μη απόφυ-

ι:"~~'~~, ., ~.- ! >;' ~

,;

.:>~_;_~ r.

-....ιr.....~......_II*:"""1
:

Ι

ΕΙκ. 21. 'ΑΥΥεία και σκtiιη έκ του έξωτεe,κου του τάφου .Α.

σιν, άλλα στεροtνται παντάπασι λαβης, διαφέρουσι δ' απ' αλλήλων έν ταίς λεπτο

μερείες. Έξάρτησίς των αποίερων δένδρων, ώς ύπετέθη, αποκλείεται, έφόσον τινα

στερούνται λαβης, το δε μόνον νεώτερον το όποίον κερδίζομεν εΙναι δτι έχρησί

μευον προς νεκρικας τελετάς, μεθ' δ απετίθεντο είς μίαν κρύπτην τού τάφου.

έπομέ\'ως άποκλείεται να ησαν αυται προς έξάρτησιν γλωσσιδίων κατα μίμησιν τών κωδώνων. "Επειτα μi.

νουσι προς έρμηΥείαν κυρίως αί κερατοειδεϊς άποφύσεις, αί όποϊαι άπομακρύνουσι τα σκεύη άπ' άμφοτέρων

τών προταθεισών έρμηνειών.
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τα έλάχιστα άγγεία, ατινα εύρέθησαν έν τcρ τάφφ Β (είκ. 25 - 26) φαίνονται

πάντα, έφόσον δύνανται να χρονολογηθο)σι, ΜΜ έποχης. Το περίεργον τεμά

χιον είκ. 26 οπερ φέρει τρείς άοαθείς έπιμήκεις άπας καΙ σύγκειται έξ ακα

θάρτου, καλωςώπτημένου Π'lλοϋ, εΙναι άγνώστου χρήσεως. Φαίνεται οτι κατέ

ληγεν αίχμηρως κατ' άμφότερα τα ακρα.

Είκ. 22. 'ΑΥΥεία έκ του έξωτερικου του τάφου Α.

Έκ των μικροτέρων άναμείκτων εύρημάτων ή είκ. 29 παρουσιάζει διάφορα

κογχύλια. ΤΟ άνώτατον οστρακον Cytherea ώς καΙ τα έν όρμαθCΡ οστρακα, άνή

κοντα είς το εΙδος Tritonium nodiferum εύρέθησαν έντος άγγείου τοϋ ΔΔ 1, οί

δε έν τη κατωτάτη γραμμη μικροΙ κτένες (pectunculί) εύρέθησαν έντος των ΔΔ

2 - 3. Έπειδη οί κωνοι του Τριτωνίου εΙναι πάντες διάτρητοι κατα το ανω μέρος

έχρησιμοποιοϋντο άναμφιβόλως ώς περιδέραιον. Φαίνεται δμως δτι και πλην της
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ϊ.ρΊ1σεως ταύτης ησαν παίγνια παίδων. (Το άγγείον έν Φ εύρέθηqαν περιείχε σκε

λετον παιδίου) 1.

Αί δύο μοναδικαΙ σφραγίδες έκ της άνασκαφης (είκ. 2R καΙ 29) προέρχονται

εκ του έσωτερικου του τάφου Α. Έξ αύτών ή πρώτη εΙναι έξ έλεφαντόδοτος,

Γ
ι

.1

ΕΙκ. 23. Άγγεία εκ τoiί εξωτεeLΚΟV τoiί τάφοv Α.

τομής έλλειψοc:ιδους καΙ διάτρητος κατα τον μικρον άξονα. Φέρει λίαν ά6αθώς

ι Το αυτο άποδεικνύεταιεκ εκ του γεγονότος, δτι το μουσείον 'Ηρακλείουκατέχει εκ τών άνασκαφών

Παλαικάστρουάπομίμησιν οστράκου κώνου εξ ορείας κρυστάλλου (άριθ. καταλ. 154), άναμφι6όλως παίγνιον

τών τέκνων ευπορωτέρου τινός άστου. ''Εν ετι παράδειγμα ευμέγεθες λίθινον ευρίσκεται (άκατάγραφον) εντός

της προθήκης 69 Τυλίσου (πιθανώς πρόκειται περι άπολιθώματος), επίσηι; δε μία πηλίνη μήτρα εκ Τουρνιών,

προς κατασκευ11ν Τριτωνίων. 'Εν τη πατρίδι μου ΚεφαλληνίΙ?' τά όστρακα ταύτα ονομάζονται στριφταρόλια

καί εΙναι προσφιλες παίγνιον τών παίδων, μεtαχειριζομένων ταυτα άντι στρο6ίλου (σ6ούρας), δστις εν τΌ

τοπικη διαλέκτφ λέγετιι ι στρίφτουλας. Διακόσμησιν εξ άναγλύφων Τριτωνίων φέρει εν χαλκούν τηγανοειδες

σκεύος έκ Μιδέας; Persson, Ro)'al Toιnbs at Dendra 96, πίν. 32, 1.

Α ΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔEΛTlO~ 1930.31 21
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-,

ΕΙκ. 24. 'Αγγεία έκ του έξωτερικου του τάφου Α.

κεχαραγμένην την επι της είκ. 28 άρωμένην γραμμικι1ν διακόσμησιν. Ή δευτέρα

σφραγίς, εκ μέλανος στεατίτου, είναι κολοοη το ανω μέρος. Προφανώς είχε σχημα

ραβδωτοϋ κώνου, ώς και αλλα περί;του ανάλογα σχήματα 1'Jπάρχουσι 1. 'Έφερεν

1 F. IΊIatz, Die Friilιkretisclιen Sίege! πί\'. 6, 5. 9, 21. 11, 17.
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ΕΙκ. 25. Ά ΥΥεία έκ των τάφων Λ (κάτω άριστερα) και Β.

(ί)ς είναι σύνηθες, δύο είδών διατρήσεις, ητοι μίαν όριζοντίαν καΙ άνα μίαν αλλην

έκατέρωθεν λοξώς προς τα άνω, είς τρόπον ωστε να είναι δυνατον να άναρταται

1'1 σφραγίς. ΚαΙ ταύτης ή διακόσμησις είναι γραμμικη καΙ έρείδεται έπι. γνωστών

ηδη θεμάτων 1,

Έκ μεταλλικών εύρη μάτων μόνον ενα κολοοον χαλκούν δακτύλιον καΙ ζεύ

γος χαλκών έπαργύρων ένω-

τίων παρουσίασεν ό τι.lφoς Α

έκ τού έσωτερικού του (είκ.

27).'0 δακτύλιος,του όποίοιι

έλλείπειτεμάχιοντου κρίκου,

φέρει κυκλικην σφενδόνην.

Πρόκειται περΙ γνωστου τύ

:του μινωικώνδακτυλίωνκοι-- , , ,
νων εις την μεσομινωικην

και την κατόπιν έποχην μέχρι

της τελευταίας περιόδου. ΤΟ

περιφημότατον παράδειγμα
, , '1' t:

του τυπου τουτου ειναι ο

χρυσους δακτύλιος έκ Μαύ

ρου Σπήλιου(παρατην Κνω

σον) μετα σπειροειδους έπι

γραφης έπΙ της σφενδόνης2.

Σπουδαιότερα είναι τα

εύρεθέντα ένώτια τα όποία

αποτελουσι το παλαιότατα

τον χρονολογήσιμον δείγμα

του διακόσμου τούτου. Εί

ναι κοίλα καΙ συνίστανται έκ

φύλλου χαλκου, περιενδεδυμένου εξωθεν δι' έτέρου φύλλου αργύρου. Καθ' ην

έποχην άνευρέθησαν ήσαν σχεδον πρωτοφανη, άλλα πληρεστέρα μελέτη τού ύπάρ

χοντος ύλικου καΙ νεώτεραι άνακαλύψεις προσέθηκαν καΙ άλλα δείγματα. Ύπάρ

χουσι και χρυσά τοιαυτα, εν έντελώς δμοιον προς τα παρόντα, εύρεθεν έσχάτως

είς τας άνασκαφας τών Μαλίων (άδημοσίευτον), καθως καΙ τρία άλλα έκ τών έν

ι Πρβλ. λ. χ. J\Iatz ε. ά. πίν. 11 άριθ. 9.

, RSA 28, 284 είκ. 37 και πίν. 19. 'Η σφενδόνη τού δακτυλίου τούτου εχει ηδη τάσιν προς το έλλει

,!,ΟΕιδές οχ1Ίμα. 'Εκ της ΥΜ ε;τοχης εΙναι κοινότατο ι τοιούτου τύπου δακτύλιοι, λ. χ. Hall, Sphungaras 69

ειi-:. 43.
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Λευκάδι άνασκαφών του Dorpfeld 1. Διαφορετικών σχημάτων ενώτια ύπάΡΖου

σιν, ώς γνωσιόν, ου μόνον εκ τών παλαιοτάτων στρωμάτων της Τροίας, άλλα καΙ

εκ τών βασιλικών τάφων τών l\Ιυκηνό")ν 2. Το σπουδαιότατον δμως είναι, διι επι

σταμένη ερευνα εντος τού μουσείου Ήρακλείου εδειξεν άρκετα ετι ενώτια δμοια

προς τα εκ Βοροϋ ου μόνον ώς προς το σχημα, άλλα καΙ ώς προς το μέταλλον.

Τοιαύτα είναι: 1) 'Ήμισυ άργυροϋ ενωτίου προερχόμενον εκ Πλατάνου, ύπ' άριθ.

κατ. 4993. 2) Ζεϋγος άκαταγράφων άργυρών ενωτίων εντος κυτίου, προερχομέ,.

ΕΙκ. 26. ΆΥΥεία εκ τον τάφου Β.

νων εκ της περιοχης τών Μαλίων 4. 3) "Εν άργυρούν ενώτιον εύρεθεν κατα τας

άνασκαφας Μαύρου Σπήλιου 5.

Ή όμοιότης τών σχη μάτων καΙ προ παντος τού ύλικo~ πάντων τούτων τών

ενωτίων ύποδεικνύει μίαν κοινην πηγην προΡλεύσεως. Έξ αυτών εξειλίχθησαν

εΤτα τα μεταγενέστερα ΥΜ ώραία ενώτια μετα κοκκιδωτης διακοσμήσεως, ών τα

ώραιότερα παραδείγματα εύρέθησαν εσχάτως εν τοίς νεκροταφείοις της Κνωσού 6.

\ Ρ. Goessler παρά w. Dorpfeld, Alt - Ithaka 28Β· 9, Beil. 60, 4. 'Αμφότεροι οί συγγραφείς κλίνουοι

νά όνομάοωσι ταύτα μάλλον σφηκωτηρας Τι κάλυκας (Lockenringe), ό.λλ' εΙναι δύσκολον να άπομακρυνθώ

μεν της έρμηνείας τών ένωτίων, άφού μάλιστα ταύτα ευρέθησαν έντος γυναικείου τάφου, αν καί δεν θά ήτο

διόλου παράδοξον να ευρεθώσι καί έντος άνδρικού τοιούτου. WΕφερον καί οί ανδρες ένώτια, ώς τούτο εΙναι

άλλοθεν γνωστόν.

• Hnb. Schmidt, Schlίemann's Sammlung Trvjan. ΑΙtertίίmer αριθ. 5929 - 32, 5986 -7, 6126. ινα

άναφέρωμεν μόνον τά «άσκόμορφα., ϋ,τινα εΙναι τά ουγγενέστερα προς τα α\'ωτέρω αναφερόμενα. Μυκήναι:

G. Karo, Schachtgriiber ν. :\lykenae πίν. 20.

• Προθήκη 57. 'Εν τιρ καταλόγιρ περιγράφεται έσφαλμένως ώς τεμάχιον κέρατος.

• Προθήκη 70 Α. Ταύτα προέρχονται έκ μιάς έξ έκείνων τών άνασκαφών - sport, αιτινες δεν πρέπει

έν τιρ μέλλοντι να έπιτραπώσιν. Αί σκαφαί ένηργήθησαν υπο τεσσάρων αλλοδαπών δεσποινίδων, αίτινες

ήλθον τφ 1926 εΙς Κρήτην. WΑγνωστον αν έδημοσιεύθη τι περί τιί>ν εύρημάτων, αποτελουμένων κυρίως έξ

άξιολόγων ΜΜ άγγείων.

ό Forsdyke, BSA 28 252 αριθ. 3, πίν. 18 ΠΙ 3.
, Πρβλ. Forsdyke έ. ά. πίν. 18 νπ Α Ικαί Β 1.
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ΕΙκ. 27. Έ"ώηα, δακτύλ40i κα, σφeαΥ'δεi έκ τον έσωτεe4κον

τον τάφον Α.

;

!"', .
lίν .~'

τα εκ Βορού επάργυρα ενώτια εύρέθησαν εν τ<ρ εσωτερικφ τού τάφου Α,

έπομένως ή ΜΜ 1 εποχη είναι ό terminus ante quen, διότι ούδεν μεταγενέστερον

της χρονολογίας ταύτης περιέκλειεν ό τάφος. Ή εποχη αϋτη λήγει περΙ το 1900

π. Χ., ώς είναι καλώς βεβαιωμένον1. Τοιαύτης παλαιότητος ενώτια εΙναι γνωστα

κυρίως μόνον εκ Τροίας, εν πάση δε περιπτώσει ή άνατολικη περιοχή, ούχΙ ή

Αίγυπτος, πρέπει να θεωρηθΌ

ώς πηγη της είσαγωγης τού

συρμού τών ενωτίων εν Κρή

τη 2. ΕΙναι δπως δήποτε περί

εργον, δτι παρ' δλην την σχε

τικην συχνότητα ΜΜ και ΥΜ

ενωτίων εν Κρήτη, επι τών

άπεικοvίσεων δεν εχουσι δια

σωθη τοιαύτα, πλην είς μίαν

η δύο περιπτώσεις, αϊτινες

άκρισώς θεωρούνται ξενότρο

ποι τύποι. (Δίσκος Φαιστού,

τεμάχιον τοιχογραφίας ΜΜ

εποχης είκονίζον περιδέραιον

μετα «νεγροειδών», χεφαλών).

Ή λεπτομερεστέρα εξέτασις

τού ζητήματος τούτου θα μας ήγε πολυ μακραν και επιφυλάσσεται δι' αλλην θέσιν.

ΚeαvιολΟΥικαι παeατηρησεις. 'Εξ ήμισείας περίπου δωδεκάδος κρανίων

ατινα ώς τα κάλλιστα πάντων διατηρούμενα μετεφέρθησαν είς το μουσείον Ήρα-

ι Πρβλ. Palace κλπ. 1 202.

, Έκ τής: δευτέρας τρωικής πόλεως ίιπάρχει δραξ συνωξειδωμένων άντικειμένων, μεταξiι τών όποίων

και δύο άργυρά ε\·ώτια άσκοειδή κατα τον Η. Smibt (Schliem. Samml. άριθ. 6140). Ή σχετικη εικων παρα

Schliemann Troja 115 εΙκ. 39 (σελις 107 εν τΌ άγγλικΌ εκδόσει ην έχω "π' όψιν μου) δεν δεικνύει σαφώς τα

ενώτια. ΕΙναι δμως σπουδαίον δτι σύγκεινται και ταύτα εξ άργύρου. Έκ τού αυτου μετάλλου εύρέθησαν

τελευταίως δύο σπειροειδή τοιαυτα εντος μεσοελλαδικού τάφου έν Κορίνθιρ (Karo Arch. Anz. 1931, 243).

Άσφαλώς δεν δύ\'αται εν πάσαις ταύταις ταίς περιπτώσεσι να εΤναι τυχαία ή χρήσις του αργύρου, δστις κατα

τα άλλα εΙναι σπανιώτατος προς κατασκευην κοσμημάτων. 'Επι του ζητήματος τούτου χρειciζεται μία περαι

τέρω ερευνα. Ένώτια κατα το σχήμα πανόμοια προς τα εκ Βορου ίιπάρχουν και εκ Μεσοποταμίας, άλλ' άνευ

άκρι6εστέρας χρονολογίας (R. Koldewe)', das wiedererstehende Babylon' εΙκ. 186 και 201). Πρβλ. άλλα

παραδείγματα εξ νΕγκωμης, Exc. ίη Cyprus πίν, 8. Ή Αίγυπτος, εκτος ένος μεμονωμένου παραδείγματος

επί αγάλματος τής ε' δυναστείας, εγνώρισε τα ενώτια το πρώτον δια τής εΙσβολής τών Ύκσώς, αλλα και

πάλιν εμειναν σπάνια, μέχρις οτου Τούθμωσις ό Δ' ενυμφεύθη πριγκίπισσαν εκ του μικρασιατικου κράτους

τών Μιττάη (περί το 1415 π. Χ.). νΕκτοτε τα ενώτια φέρονται συγχνάκις υπο ανδρών και γυναικών εν σχή

ματι κρίκων, δίσκων και ροδάκων, 'Ιδίους τύπους δεν fδημιούργησαν οί ΑΙγύπτιοι: (G. Moller, Die Metall
kunst der alten Aegypter 39 εξ.).
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ΕΙκ. 28. Αί δύο σφραγίδες της εΙκόνος 28.

κλείου, μόνον εν εΙναι άθικτον, δύο δ' άλλων κατωρθώθη άρκούσα άνασυγκρότησι;

(είκ. 30). "Εν τέταρτον άνασυνεκροτήθη κατα το πλείστον μέρος, άλλα δεν ά:τεικο

νίσθη. Ή μέτρησις τών κρανίων τούτων, γενομένη οσον τδ δυνατον έ:τιμελώς

έφόσον δεν ύπηρχον είδικα έργαλεία, δεικνύει κεφαλικον δείκτην δια το πρώτον

κρανίον 72,9, δια το δεύτερον 70,2 και δια το τρίτον 80. Κατα ταύτα το :τρώτον

και δεύτερον κρανίον παρουσιάζουσι δολιχοκεq:αλίαν, το δεύτερον μάλιστα μέγαν

βαθμον πλησιάζοντα προς την

ύπερδολιχοκεφαλίαν. ΤΟ τελευ

ταίον παρουσιάζει τον πρώτον

και κατώτατον βαθμον της βρα

χυκεφαλίας (ή μεσοκεφαλία έξι

κνείται μέχρις 79, 9). ΤΟ τέ

ταρτον κρανίον δεν ήτο δυνα-

τον να μετρηθΏ μετ' άκριβείας,

διότι έλλείπει τεμάχιον έκ τού

πλαγίου, έν πάση περιπτώσει

προσεκτικη μέτρησις άπέδωκε

δείκτην 75, 6, ητοι μεσοκε

φαλίαν.

τα άποτελέσματα ταύτα

είναι σύμφωνα προς άλλαχοϋ

καΙ έν αύτΏ τΏ ΜεσαρQ. γενο

μένας παρατηρήσεις, καθ' ας

πλεονάζει πάντοτε ή δολιχοκε

φαλία, σπανιωτέρα είναι ή μεσοκεφαλία, τα δε βραχυκέφαλα κρανία είναι λίαν

σπάνια. Έκ μετρήσεων τού άνθρωπολόγου Dnck\vorth έπι πλουσίου ύλικού της

άνατολικης Κρήτης εύρέθησαν δολιχοκέφαλα κρανία 65 - 70°/0 εναντι 5 - 8 Ο/ο

βραχυκεφάλων 1.

Ό συνοικισμός τών τάφων Βορου. Ώς είς :τολλας αλλας περι:ττώσεις

πρωίμων όμαδικών τάφων οϋτω και ένταϋθα ύπηρξεν εϋκολον να άνευρεθοϋν τα

ϊχνη τού συνοικισμοϋ, είς τον όποίον άνηκεν ό τάφος Α τούλάχιστον. Ό Ξανθου

δίδης είχεν άνεύρει όμοίους συνοικισμούς, παρατηρήσας δη τα «κοινοτάφια» τού

των εκειντο προς Δυσμας συν11θως, έξ ου πιθανον να έβασίζετο το :τραγμα έ:τι

ώρισμένης δo~ασίας 2. Ένταϋθα τα ϊχνη τοϋ συνοικισμοϋ εύρέθησcι.ν έ:τΊ. τών προς

ι ·Ορα συνοπτικώς τα σχεΤΙΖα α;τοτελέσματα όμοϋ μετα ;ταρατηρ{ισεων έξ αλλων ΖQανίων τιον τάqων

~[εσαράς ;ταρα ΞανιJOllδίδη, \'aulted Totubs 126 - 7.

, Vaulted Totnbs 3 και 49, 81 και 8!, ιδίως δ' 'Αρχ. ..'>ελτ. 1918168 - 9.
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Δύο πρώιμοι μινωικοί tάφοι έκ Βοροϋ Μεσαράς 16ί

ΕΙκ. 29. ΚΟΥχυλια έκ του δυτΙκοϊί διαμερίσματοςτοϊί τάφου Α.

Βορράν τοϋ τάφου κορυφογραμμών(είκ. 1). Ούδεμία σκαφικη τούτων εξερεύνη

σις εγένετο, άλλ' ε;τι της επιφανείας φαίνονται τα λείψανα τετραπλεύρων οίκιών

και διατηρούνται ετι Όρθια τα κατώτερα μέρη πηλίνων εύμεγέθων άγγείων. "'Αν

;τοτε ή ~Ρόoδoς της επιστήμης άπαιτήση επισταμένην ερευναν τοιούτων οίκημά

των, προ παντος δ' επιτρέψωσι τούτο αί οίκονομικαι αύτης δυνάμεις, ή περιοχη'

τού Βοροίl θα είναι πολύ

τιμος προς τούτο. 'Έρημος

015σα και μένουσα άκαλλι

έργητος διατηρεί πολλαχού

λείψανα μινωικών ίδιωτι

κών οίκοδομών. Τινες τού

των είναι μεμονωμένα ορ

θογώνια i~τήρια, δια δε το

ϋψος της επιχώσεως ύπό

σχονται καλην' διατήρησιν

και ενδιαφερούσας παρα

τηρήσεις.

CH φύσις τών τάφων.

Έξηκριοώθη άνωτέρω, στι
t"j

ό μεν τάφος Β δεν είχε χρη- ί
ι=---=-z:.....:;:..:..---"-'~~-=:...:-:...__.;...;;...~=~"--~

σιμοποιηθη προς πλείονας

τών 1Ο ταφών, τα δ' εξω

τερικ α διαμερίσματα τού Α

δεν εδέχθησαν περισσοτέρους τών 16 - 18 νεκρών. Έκ τού εσωτερικού τού Α

δεν ετηρήθη δυστυχώς άρίθμησις J. 'Η προσωπική μου άνάμνησις, λίαν ζωηρά,

περι τών επι τού δαπέδου σκελετών εν συνδυασμφ προς τας 15 τούλάχιστον

ταφας εντος τών πίθων και λαρνάκων, επιτρέπει να καθορίσω ανευ μεγάλου

σφάλματος τον άριθμον τών νεκρών είς 35 - 40. τα συμπεράσματα ταύτα συμφω

νούσι κατα τον άριθμον τών νεκρών προς τας εκ Κράσι παρατηρήσεις 2, ητοι ό

άριθμος τών νεκρών είναι λίαν περιωρισμένος εν σχέσει προς τον μακρότατον

χρόνον χρησιμοποιήσεως τών τάφων. Ή φύσις τών τάφων τούτων δεν δύναται

έπομένως να είναι η οίκογενειακή, διότι φυλη 11 και όλόκληρος συνοικισμος θα

ι Το έσωτερικον του τάq:ου Α ύ:τηρ'ζε μία τα/ν πρώτων άνασκαφα/ν μου έν Κρήτη (κατά το 1926),

ό:τότε δεν είχον έν νφ τα σχετικά πl}οβλήματα, 'ίνα έπισηΊσω την προσΟχlιν μου και έ:τί του άριθμου τα/ν

ταq;έντων νεκρα/ν.

, '..\ρχ. Δελτ. 1929 110. 113-l!.
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168 Σπ. Μαρινάτου

είχεν έπΙ έκατονταετηρίδας πολλας καθ' ας οί τάφοι έδέχοντο ένταφιασμΩύς, ύπέ

ρογκον άριθμον νεκρων. Ή θεωρία άρα δτι οί κυκλικοΙ τάφοι ησαν τάφοι φυλης

η συνοικισμού δέον να έγκαταλειφθΌ.

ΚαΙ ταύτα μεν ώς προς τον προορισμον των τάφων. <Όσον άφoρ~ είς το

φλέγον κατασταν ζήτημα της στεγάσεως τούτων Ι, οί προκείμενοι τάφοι παρέχουσι

νέας :τολυτίμους συμοο

λάς. 'Επιφυλασσόμενος να

έκθέσω άλλαχού τα κατα

το ζήτημα τούτο έν έκτά

σει, περιορίζομαι να το

νίσω μόνον, δτι έπικυρούν

ται καΙ έντεύθεν δσα κατα

την δη μοσίευσιν τού τά

φου Κράσι έν συνόψει έξέ

θηκα 2: <Ότι φαίνεται να

ύπάρχουν δύο είδων τά

φοι: Α') ΜικροΙ καΙ έξ

όΥκωδεστέρωνλίθων, ο'ίτι

νες ηδύναντονα είναι θο

λωτοί, καΙ Β') μεγάλοι έκ

μικρων λίθων κατεσκευα-
, , ~, ~

σμενοι ταφοι, οιτινες Ιόιναι

άδύνατον να ύπηρξαν θο-

ΕΙκ. 30. Κeα"ία εκ του τάφου-Α. λωτοί. Τοιούτοι φαίνεται

να ησαν οί πλείστοι, αν

μη πάντες οί μέχρι σήμερον γνωστοΙ τάφοι της Μεσαρας. Oiίτoι θα έστεγάζοντο

δι' όριζοντίας είτε κωνικης στέγης έκ δοκων, κλάδων και χώμd.τος ύπερ τούτους.

Έκ των τάφων τού Βορού ό Β άνήκει είς την Α' κατηγορίαν, διότι είναι μι.κρός,

σύγκειται έκ μεγάλων λίθων καΙ έπομένως ητο δυνατον να στεγασθΌ θολωτως,

ώς καΙ τού Κράσι. Τούναντίον ό τάφος Α άνήκει είς την Β' κατηγορίαν.ΈκτΟς

τού γεγονότος, δτι οί τοίχοι του έσωτερικως παρουσιάζονται έντελως κάθετοι, θα

.ηρκει καΙ μόνον το γεγονος της άμελούς κατασκευης του κατα την δυτικην πλευ

ραν δια να δείξTl, δτι δεν προωρίζετο να δεχθΌ το ύπέρογκον βάρος της θολωτης

στεγάσεως. ΤΟ σπουδαιότατον όμως κατα· ταύτης έπιχείρημα είναι ή ϋπαρξις

-----------

1 Πρ6λ. τελευταίον \Vace παρα Α. Persson, The Royal Tombs at Dendra 145.

• Άρχ. Δελτ. 1929 141 και σημ. 1.
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τοσούτων πίθων και σαρκοφάγων ακεραίων, πολλάκις μάλιστα της μιας σαρκοφά

γου έπι της αλλης. Θα ητο άδύνατον να διατηρηθώσιν οϋτως, αν ό τάφος ύπηρξέ

:τοτε πράγuα.τι θολωτός, διότι κατα την σύμπτωσίν των οί τοίχοι Ι1θελον κατατε

μαχίσει τα πάντα. Πλην τούτου άμφότεροι οί τάφοι κείνται εις ερημον μέρος.

Έντος α.ύτών δεν εύρέθησαν σχεδον λίθοι, άλλ' έδώ δεν είναι δ υνατον να έφαρ

μοσθ6 ή στερεότυπος έξήγησις της διαρπαγης τού οικοδομησίμου ύλικού. Και αν

δ' άκόμη συνέβαινε τούτο, οί λιθοσυλλέκται δεν ηθελον συλλέξει τους λίθους άπο

τα μεταξυ τ<ον άγγείων κενά, εύλαβούμενοι τους πίθους και τας σαρκοφάγους.

Έ:τομένως ό τάφος Α εφερεν έλαφραν στέγην έκ ξύλων, τα όποία ηδύνανΤQ να

κείνται ειτε όριζοντίως έπι τών τοίχων, ειτε να ~υνέρχωνται εις κωνικην στέγα

σιν. Άμφότεροι οί τρόποι είναι εύχερείς, χρησιμοποιούνται δε και σήμερον και

είς την λα'ίκην άρχιτεκτονικην τών γεωργών και τών ποιμένων. Έπι τών ξύλων

τούτων έτίθεντο κλάδοι και είτα στρώμα χώματος, το όποίον άσφαλώς θα ητο ή

και σήμερον ύπο τών Κρητών χωρικών χρησιμοποιουμένη άδιάοροχος άργιλλώ

δης γη (λεπίδα).

Χρονολογία. Έρχόμεθα τέλος εις το ζήτημα της χρονολογίας τών τάφων

Βορού. Δια τον Α δύναται να θεωρηθfι ότι έκτίσθη κατα το τέλος της ΠΜ έπο

χης, ης ιχνη παρουσίασε το έσωτερικον του. Έν τούτοις το σύνολον σχεδΟν τών

εύρημάτων συμπίπτει προς την πρώτην περίοδον της ΜΜ έποχης, ΜΜ 1. 'Έν

μόνον άγγείον, το μικρον κομψον πιθάριον εΙκ. 23 κάτω, δεύτερον έξ άριστερών

φαίνεται ότι άνήκει εις την έπομένην λαμπραν περίοδον της καμαραϊκης πολυ

χρωμίας. Είναι δυστυχώς έξίτηλον, άλλ' έκ τών διατηρηθέντων Ιχνών φαίνεται ότι

εφερε κλάδον φυτού δια λευκού χρώματος εις το κάτω μέρος της κοιλίας, έπι δε

τών ώμων σπειροειδη Τι γενικώς Κάμπυλόγραμμον έρυθραν διάκόσμησιν ι. Έπί

σης ό έπι τού προχο'ίδίσυ εΙκ. 24 ανω δεξια άστηρ (καστανόμελαν βερνίκιον έπι

τού ωχρού πηλού) εΙναι πρόδρομος τού αύτού διακόσμου έπι πρόχου έκ Φαιστού,

άνηκούσης εις το τέλος της ΜΜ 2 περιόδου 2. Κατα ταύτα, συμφώνως προς τας

ισχυούσας χρονολογίας, ό τάφος Α έκτίσθη περι το 2100 π. Χ. και οί τελευταίοι

νεκροι τους όποίους έδέχθη δεν θα κατέρχωνται πολυ μετα το 1900, όπότε λήγει

ή ΜΜ 1 έποχή. Ό τάφος Β έκτίσθη εις ετι νεωτέραν περίοδον, άφού ούδεν ΠΜ

εϋρημα έσημειώθη έντος αύτού, είναι δε ό μοναδικος μέχρι σήμερον ύπάρχων,

όστις έκτίσθη κατα την ΜΜ έποχήν, διότι τότε έχρησιμοποιούντο μόνον οί ηδη

ύπάρχοντες και τούτο με τάσεις προς έγκατάλειΨίν των ύπερ της άτομικης ταφης.

Διδακτικον είναι ότι οί δύο τάφοι τού Βορού έν άντιθέσει προς την ύπόλοιπον

1 'Ο κλάδος φαίνεται να εΙχε τό σχημα τού επί των αγγείων Evans, Palace 1 264 είκ. 196 και 197.

, Palace ε. ά. 267 είκ. 189.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ 1930 - 31 22
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170 Σπ. Μαρινάτου

μεγάλην αρχιτεκτονικην πρόοδον της εποχης των (ΠΜ;) -ΜΜ 1, όπότε θεμε

λιοϋνται και τα. μεγάλα κρητικα. ανάκτορα) παρουσιάζουσι τελείαν οίκοδομικην

παρακμην εν σχέσει προς "t"-οVς προκατόχους των. 'Ιδίως ό τάφος Β είναι ελεεινον

κατασκεύασμα, το όποίον δεικνύει οτι ή οίκοδομη τοιούτων τάφων είχεν ήδη προ

πολλοϋ λησμονηθη, επιβιώσασα μόνον είς την απόκεντρον εκείνην και πτωχην

περιφέρειαν, ώς συμβαίνει πάντοτε είς τοιαύτας περιπτώσεις. ΊΌ γεγονος της

οίκοδομικης παρακμης αμφοτέρων των τάφων αποβαίνει και περαιτέρω διδακτι

κον ώς προς τα.ς θεωρίας περι αρχιτεκτονικης εξελίξεως των θολωτων τάφων

της Έλλάδος 1.

Ήρciκλε ιον , Μάρτιος 1931. Ση. ΜλΡIΝλΤΟΣ

1 ΕΙναι γνωστή ή θεωρία τού Wace περl ταξινομήσεως χρονολογικης των τάφων τούτων αναλόγως

της κατασκευηςτων εν BSA τόμο 25 και μετά τινων τροποποιήσεων εν τφ μνημoν~υθέντι βιολίφ τού Pers
son σελ. 140 έξ.) καΙαΙ κατ' αύτης παρατηρήσεις τού Sir Α. Evans, όστις αντιτάσσει μεταξυ των αλλων ότι

πολλάκις τα. ατελέστερα και αμελέστερα αρχιτεκτονήματα μιας σειρας δέν εΙναι και τα. αρχαιότερα, αλλά

τούναντίοννεώτερα και σημαίνονταπαρακμήν. (The Shaft - Graves and Beehive - Tombs οί Mycenae 67 έξ.)
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Η ΑθΗ ΝΑ ΤΗΣ ΠΝΥΚΟΣ

την πρώτην Όκτωβρίου τού 1931 παρελήφθη ύπ' εμού καΙ παρεδόθη εις το

Έθνικον Άρχαιολογικον Μουσείον ή εικονιζομένη ενταύθα (Παρένθ. πίν. 1 καΙ 2)
κεφαλη Άθηνάς, καταχωρισθείσα εις το Εύρετήριον τών γλυπτών τού Μουσείου

ύπ' άριθ. 3718. Ή κεφαλη αύτη εύρέθη την προτεραίαν εν Άθήναις, εν τΌ όδφ

'Ιουλίου Σ μΙθ καΙ εντος καθαρών χωμάτων,. εις βάθος δε τριών μέτρων παρα τα

θεμέλια της κατεδαφισθείσης προς άνοικοδόμησιν ύπ' άριθ. 19 οικίας ΤΟύίδιοκτή

τ()υ Σπυρίδωνος Κ. Μπουρνέζου.Ή όδος 'ΙουλCου ~μΙθ καταλήγει εις την μεταξυ

της Πνυκος καΙ τού λόφου τών Μουσών άνωφέρ~~α,\l' ή δ' ύπ' άριθ. 19 οικία,

παρατηΥ όποίαν εύρέθηή κεφαλή,άπέχει περΙ τα 100 μόνον μέτρα άπο τού

προς βοΡ~.qν άναλημματικού τείχουςi'ης Πνυκός. <'Ενεκα της γειτνιάσεως ταύτης
καΙ προς διάκρισιν άπο παρομοίων α'j.λων κεφαλών, όνομάζομεν την εύρεθείσαν

ενταύθα κεφαλην ή «Άθηνά:tης Πν~'κός» 1. Ή κεφαλη εlναι καΤΜκευασμένΥI εξ

έ~~ς τεμαχίου λευκού πεντελησίου μαρμάρου καΙ παριστ~ κρανοφόρον γυναικείαν
κεφαλην μετα τού λαιμού καΙ μικρού περΙ αύτον μέρους τού στήθους καΙ τών

νώΤ(ί)ν. ΤΟ πλείστον μέρος τού κράνους μετα της κόμης εΙναι ήμιτελώς ειργα

σμένα', το πρόσωπον εΙναι στιλπνώς λελεασμένον, το δε κάτω μέρος τέμνεται ελλει

ψοειδώς καΙ άπολήγει εις άμβλυ κ~ΙκωνΙ,κoν ~ετα τραχείας επιφανείας εμβολον

προς ενθεσιν της κεφαλης εις κορμόν. Το'εργΟ~/dΦζεται άλώβητον, πλην μικράς

άποκρούσεως επι τού κάτω βλεφάρου τού δεξιού όφθαλμού, καΙ εχει ϋψος, άπο

μεν της κορυφης τού λοφίου τού κράνους μέχρι καΙ της βάσεως τού εμβόλου,

0.75, Ιάπο δε της ρίζης τού λόφου μέχρι της άρχης τού ώμου 0.50. Αί διαστά

σεις αvται φανερώνουσιν στι πρόκειται περΙ κολοσσικού εργου, το ενθετον δε

της κεφαλης, καΙ μάλιστα τα επι της επιφανείας άνεπεξέργαστα ίχνη της βελόνης

καΙ ή ύπερβολικη λείανσις τών γυμνών μερών δηλούσιν εργασίαν άντιγραφέως

τών ρωμα'ίκών χρόνων 2. (Πρβλ. Carl Blίimmel: Griechische Bildhauerarbeit

σελ. 22 καΙ 39).

ι Το παρα την Πνύκα ώσαύτως ευρεθέν τιμ 1859 περίφημον άγαλμάτιον της 'Αθηνάς έπεκράτησε να

όνομάζεται ή ,'Αθηνά τού Λένορμαν•.
, Κατα ποίαν άκρι6ώς περίοδον τών ρωμα'ίκών χρόνων έξετελέσθη το άντίγραφον τούτο, δέν εΤναι

ευκολον να έξακρι6ωθίi, διότι ούδέν ετερον διαφωτιστικον σημείον - η κτίσμα η έπιγραφη - ευρέθη μετ'

aiιtoii. τα έκ τών διενεργηθεισών προς τον σκοπον τούτον ΙΙπο τούσυναδέλφου κ. Φ. Σταυροπούλου δοκι

μαστικών άνασιιαφών έλθόντα εΙς φώς άρχαία - μία ένεπίγραφος στήλη προευκλειδείου έποχης καί τινα λεί

ψανα θεμελίων ρωμα'ίκου κτίσματος, ατινα ευρέθησαν περαιτέρω καί έν τίi όδφ -- ούδόλως συντελούσιν είς

τον καθορισμον τοίί χρόνου.
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Δεν ύπάρχει, λοιπόν, άμφιβολία στι πρόκειται περι άντιγράφου κολοσσικού

άγάλματος. Άλλα περΙ άντιγράφου τίνος, dρά γε, εργου πρόκειται;

Προς λύσιν τού ζητήματος τούτου ένδείκνυται βεβαίως ή σύγκρισις καΙ παρα

βολη της κεφαλης ταύτης προς άλλας γνωστας παρομοίας κεφαλάς αλλα προ πά

σης τοιαύτης συσχετίσεως, ας έξετάσωμεν πρωτίστως λεπτομερώς τα έπι μέρους

χαρακτηριστικα και τας διαστάσεις τών διαφόρών μερών τού ήμετέρου εύρήματος.

Το κράνος παρουσιάζει τον τύπον τού άττικού κράνους με το ήμισφαιρικον

σχημα. Ή περι το μέτωπον στεφάνη αύτού, έξέχουσα όλίγον της έπιφανείας τού

κυρίως καλύμματος, ήτοι τού καλουμένου έπικράνου, διαγράφει κατα την έπι τού

μετώπου κάτω πλευραν αύτης δύο έκατέρωθεν ήμικυκλικας σχεδον γραμμας απο

ληγούσας, είς το μέσον και άκριβώς είς την γραμμην της ρινός, είς άμβλείαν αίχ

μήν, έξαφανίζεται δ' έκατέρωθεν, ώς μη έκτελεσθείσα, είς πυκνούς, άλλ' άνεπε

ξεργάστους' έπίσης βραχείς βοστρύχους. Άπόδειξις τού ήμιτελούς τού τμήματος

τούτου πρόκεινται και τα δύο έπΙ της στεφάνης προεξέχοντα σημεία καταμετρή

σεως τών διαστάσεων (points de repere). Ό έπι τού ήμισφαιρικού έπικράνου

λόφος, άρχόμενος είς άπόστασιν 0.08 άπο της έσωτερικης γραμμης της στεφά

νης, και εχων ϋψος μεν 0.03, πλάτος δε 0.04, παρακολουθεί την κλίσιν τού ήμι

σφαιρικού έπικράνου, έλαττούμενος δε βαθμιαίως, κατέρχεται όπίσω μέχρι τού

σημείου τού έπαυχενίου. ΤΟ έπαυχένιον εχει ϋψος 0.09, φέρει έξέχον πλαίσιον

καΙ έξέρχεται έκατέρωθεν τού λαιμού είς καμπύλην γραμμήν. Ή σλη έπιφάνεια

τού κράνους F-lvaL ήμιτελώς είργασμένη. Άλλ' ή μεν στεφάνη, το περισσότερον

και δη το έμπρόσθιον τμημα τού έπικράνου μετα τού λόφου καΙ ή άριστερα προε

ξοχη τού έπΙ τού τραχήλου έπαυχενίου εχουσιν όμαλην την έπιφάνειαν' το όπίσθιον

σμως τμημα τού έπικράνου καΙ το έπαυχένιον μετα της δεξιάς προεξοχης αύτού

εχουσιν ταύτην λίαν τραχείαν, σχεδον ανεπεξέργαστον. την αύτην άτελη έπεξεργα

σίαν παρουσιάζουσι καΙ οί έκατέρωθεν και άνωθεν τών ωτων καΙ έπΙ τών κροτά

φων πίπτοντες δύο πυκνοΙ καΙ βραχείς βόστρυχοι, ώς καΙ το έπΙ τών νώτων καΙ

κάτωθι τού έπαυχενίου μέρος της αδηλώτου είσέτι κόμης, ητις, σμως, ώς έκ τών

καθέτων γραμμών της σμίλης είκάζεται, θα έδηλούτο έξερχομένη τού έπαυχενίου

και πίπτουσα έπΙ τών νώτων είς ήνωμένους κυματίζοντας βοστρύχους (Παρ. πίν. 3).
ΤΟ πρόσωπον εχει λίαν λελεασμένην την έπιφάνειαν καΙ βλέπει κατ' ένώπιον

μετ' έλαφράς σμως στροφης προς τα δεξια αύτού. Αί όφρύες είναι δεδηλωμέναι

δια σχεδον όριζοντίας γραμμης μετ' όξείας άκμης. Οί όφθαλμοΙ είναι μεγάλοι καΙ

αμυγδαλωτοί, εχουσιν απόστασιν έσωτερικών κανθών 0.045 και έξωτερικών 0.152,
άφίστανται δε πολυ της ρίζης της ρινός. Ή ρίς, εύμήκης καΙ ευθεία, σχηματί

ζει σχεδον ευθείαν γραμμην μετα τού μετώπου, άπο τού όποίου μόλις χωρίζεται

δι' άνεπαισθΙ1του κλίσεως. Ή απο της αίχμης της στεφάνης μέχρι τού άκρου της
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Παρέν-t}. πίν. 2

Κεφαλή Άf}ηνα.ς της Πνυκός.
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ρινος άπόστασις είναι 0.142. Το στόμα μετα των εύσάρκων χειλέων μένει ήμιά

νοικτον, εχον πλάτος 0.065. Ή σιαγών, άπέχουσα 0.25 άπο της αΙχμης της στε

φάνης, είναι ισχυρά, ό δε πλατυς καΙ ύψηλος λαιμός, εχων διάμετρον 0,19, φέρει

έμπροσθεν και κάτωθεν της σιαγόνος τρείς επιπολαίας και όριζοντίας γραμμας

προς δήλωσιν των εκ της εύσαρκίας πτυχων αύτου.

Και ταυτα μεν είναι τα επι μέρους χαρακτηριστικα της προτομης ταύτης

τα γενικα δε χαρακτηριστικα του συνολικου περιγράμματος της μορφης είναι ή

ογκηρα καΙ σχεδον τετραγωνικη διάπλασις της κεφαλης καΙ του προσώπου καΙ το

μαλλον βραχυ φοειδες του ανω και κάτω εύρέος προσώπου μετα της Ισχυρας

σιαγόνος και των πεπλατυσμένων παρειων. Ή ογκώδης αϋτη καΙ τετραγωνικη

σχεδον διάπλασις του προσώπου εχει μηκος μεν άπο αΙχμης στεφάνης μέχρι σια-

. γόνος 0.165, άπόστασιν δε 11 πλάτος άπο των λοβων των ωτων 0.225. Άλλα

τά τε μερικα και τα γενικα ταύτα γνωρίσματα της κεφαλης της Πνυκος εΙναι καΙ

τα κύρια κοινα γνωρίσματα της φειδιακης τέχνης, ώς διέγνωσαν ταύτην καΙ καθώ

ρισαν τα κύρια αύτης γνωρίσματα οί εΙδικώτερον άσχοληθέντες περΙ ταύτην

]amot (Revue Archeo1. 18952, σελ. 24) καΙ Η. Schrader (Pheidias, σελ. 24).

Κατα ταυτα, ή Άθηνα της Πνυκος εΙναι άσφαλως άντίγραφον τύπου Άθη

νας του Φειδίου. Ποίου δμως τύπου;

Έαν παραβάλωμεν το ήμέτερον εϋρημα προς τα μέχρι τουδε σφζόμενα

άντίγραφα εργων, τα όποία παριστωσι την Άθηναν, και τα όποία, επι τΌ βάσει

άκριβως της άνωτέρω τεχνοτροπίας, άποδίδονται εΙς τον Φειδίαν, θα παρατηρή

σωμεν δτι ή κολοσσικη αϋτη κεφαλη εχει τας αύτας διαστάσεις, τας όποίας εχουσι

και πασαι αί μέχρι τουδε εύρεθείσαι κολοσσικαl κεφαλαί, αϊτινες καΙ κατα το

σχημα του κράνους και κατα Τ1ιν μορφην άνήκουσιν εΙς τον φειδιακον τύπον της

Άθηνας της επιλεγομένης Άθηνας των Μεδίκων (Athena Medici), ώς συνεπλή

ρωσεν αύτην ό Alllelnng. τα εν λόγφ άντίγραφα είναι:

1) Ή κολοσσικη κεφαλη της Βιέννης (R. v. Schneider, Album auserlesener

Gegenstande der antik. SamInlungen des allerhochsten Kaiserhauses (1895)

Πίν. ΠΙ).

2) Ή κολοσσικου μεγέθους κεφαλη του Βατικανου (Helbig, Fίihrer, ΝΟ 70).

3) Ή κολοσσικη κεφαλη του Λονδίνου (Α. Η. Smith, Catalogue οί anc.
scu]pt. ίη Br. Museum ΠΙ, ΝΟ 1572).

4) Ή κολοσσικοίι μεγέθους κεφαλη ή επιλεγομένη της Vil1a Carpegna καΙ

εύρισκομένηνυν εν τφ μουσείφτων Θερμωντης <Ρώμης (Helbig, Fίihrer ΝΟ 1867).
5) Ί-l κολοσσικη κεφαλη της Θεσσαλονίκης (Εύστρ. Πελεκίδη, ό τύπος της'

Άθηνας των Μεδίκων. Άρχ. Δελτίον 1924- 25, σελ. 121).
Κατα τον συγκριτικον πίνακα τονόποίον δίδουσιν ό W. Amelung (εν Ja-
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l1resh - Band ΧΙ, τού 1908, σελ. 17Η) καΙ ό Ευστρ. Πελεκίδης (εν Άρχ. Δελτίφ

1924- 25, σελ. 136), τα ειρημένα αντίγραφα, αντιπαραοαλλόμενα προς άλληλα

καΙ προς την •Αθηναν της Πνυκός, παρέχουσι τας έξης αναλογικας σχέσεις:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑ=: ΚΕΦΑΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΩΝ ΜΕΔΙΚΩΝ

U' 6 U' i:I
;:> I:j

-ο « U' f
ο ;;:

'Α πό στασιν
χ I:j ,::' χ ,;:> .~ ...
;:> t:> χ - ο <Ο ~;. t:> .~ ·ω ~ ;. ;. c:ι

t:::: ω ;.
ι:ϊ:i ι:Q

ο I:j
φ <: ::.:=

,Απα αίχμης στεφάνης μέχρις ακρου ρινας . 0,1421 0,14 Ι Ο,145 Ι 0,149 Ι 0,14 1°,146

Άπα αιχμης στεφάνης μέχρις ανοίγμ. στόματος 0,1651 0,17 Ι 0,17 Ι 0,17 Ι 0,17 Ι 0,17
- -

0,25 Ι 0,235 Ι Ι 0,25 Ι 0,235 Ι 0,25Άπα αίχμης στεφάνης μέχρι σιαγόνος . 0,25

,Απόστασιν εσωτερικών κανθών οφθαλμών . 0,0451 0,045 Ι 0,05 Ι 0,0491 0,05 Ι 0,047
-

0,152 Ι 0,151 Ι 0,15 Ι 0,152 Ι 0,15 Ι 0,149Άπόστασιν εξωτερικών κανθών οφθαλμών.

Άπόστασιν ωτων . 0,2251 0,23 ./ 0,2251 0,23 Ι 0,237 Ι 0,23

Πλάτος στόματος . 0,0651 0,065/ 0,062 Ι 0,0671 0,067 Ι 0,061

Διάμετρος λαιμού . 0,19 Ι 0,196 Ι 0,1951 0,1981 0,1971 0,19

Αί εν τφ συγκριτικφ τoύτ~ πίνακι παρατηρούμεναι ελαφραΙ διαφοραΙ των

επι μέρους διαστάσεων, όφειλόμεναι 11 εις διάφορον βαθμον ακριοείας των αντι

γράφων 11 εις τον ατελη τρόπον της καταμετρήσεως ανωμάλων επιφανειων, ουδό

λως, βεοαίως, διασείουσι την ύφισταμένην μεταξυ των ώς άνω αντιγράφων πλήρη

κατα τας διαστάσεις συμφωνίαν. (Πρβλ. Jamot, Rev. Archeo1. 18952, σελ ~1).

Άλλα το ότι ή Άθηνα της Πνυκος ανήκει εις τον τύπον της Άθηνας των Μεδί

κων, τούτο ουχι μόνον εκ της σημαντικης καΙ κεφαλαιώδους αποδείξεως των δια

στάσεων ελέγχεται, αλλα καΙ εκ της στάσεως της κεφαλης καΙ εκ τού σχήματος

τού κράνους.

ΚαΙ όσον μεν αφoρ~ εις την στάσιν, τcρ δντι, απασαι αί ώς άνω κεφαλαί,

καίπερ βλέπουσαι κατ' ενώπιον, είναι ελαφρως εστραμμέναι προς τα έαυτων δεξιά,

χωρΙς εν τούτοις τούτο να :3πηρεάζη την σταθερότητα τού βλέμματος. Ή στροφη

της 1Ίμετέρας Άθηνας, μετρουμένη δια καθέτου γραμμης απο της ρινός, παρου

σιάζει απόκλισιν μεταξυ της γραμμης ταύτης καΙ τού λακκίσκου τού λαιμού,
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0,030. Συγκριτικος πίναξ καΙ περΙ της στροφης θα προσέθετε μίαν επι πλέον

άπόδειξιν της καθ' δλα όμοιότητος προς άλλήλας των είρημένων κεφαλων, άλλ' οί

περιγράψαντες τας κεφαλας εκείνας ηρκέσθησαν να παρατηρήσωσι την στροφήν,

χωρΙς να όρίσωσιν αύτην καΙ δια καταμετρήσεως. Είς επίρρωσιν ούχ ήττον της

κατα τοιούτον τρόπον στάσεως της κεφαλης τού τύπου τούτου πρόκειται ή επι

Άθηνατκων νομισμάτων των αύτοκρατορικων χρόνων παράστασις της Άθηνάς

τού τύπου της Medici, εμφανιζομένη εν κατατομΏ δια πλήρους πρδς τα δεξια

στροφης τού ωμου. (Πρβλ. Κ6ρρ, Νeue Jahrb. ΧΧΙΙΙ, 474 - 475).

Σημαντικην επίσης άπόδειξιν τού τύπου άποτελεί καΙ το σχημα τού κράνους

καΙ ή διάταξις της κόμης. Δυστυχως το ήμιτελες των μερων τούτων της ήμετέρας

Άθηνάς, ώς άποδεικνύουσι τούτο καΙ δύο ετερα σημεία καταμετρήσεως όπίσω

επι τού κρανίου καΙ έκατέρωθεν τού λοφίου (είκ. 2), καθιστq. δύσκολον την παρα

βολη", εν ταίς λεπτομερείαις, άλλα καΙ ταύτα γενικως δεν διαφέρουσι προς αλληλα.

Χαρακτηρισηκη εν τούτοις είναι ή όμοιότης τού κράνους της Άθηνάς της Πνυ

κος προς το κράνος της Άθηνάς τού Βρεττανικού Μουσείου κατα την θλάσιν της

αίχμης της στεφάνης και' κατα το σχημα της προεξοχης τού επαυχενίου επι τού

λαιμού. (Πρβλ. είκόνες 66 καΙ 67 Amelung: Athena des Phidias, Jahresh, Band

ΧΙ, 1908)'. ίδίως δε προς την Άθηνάν της Θεσσαλονίκης κατα πάντα μεν τάνω

τέρω μάλιστα δε κατα το λοφίον. (Πρβλ. Άρχ. Δελτίον 1924 - 25, είκ. 1 καΙ 2 εν

σελ. 122 καΙ 123, ώς καΙ πίνακα 1). ΠερΙ τού επιθέτου έπΙ τού κράνους κόσμου

ούδεν δυνάμεθα να είκάσωμεν, διότι το άνεπεξέργαστον αύτού ούδεμίαν όπην η

σημείον φέρει ώς φέρούσιν αλλαι κεφαλαΙ καΙ δη ή κεφαλη της Θεσσαλονίκης.

ΠερΙ της διατάξεως της κόμης ούδεμία επίσης δύναται να γίνη ενδελεχης παρα

βολη δια την αύτην άκριβως αίτίαν' εκ τού άκατεργάστου δμως ογκου τού μαρ

μάρου επι των κροτάφων καΙ ανω των ωτων καΙ εκ της επιπολαίας είσέτι δηλώ

σεως της κόμης επι τού αύχένος είκάζεται δτι, εαν είχεν εκτελεσθΏ ή κόμη, θα

παρουσίαζεν επι μεν τού μετώπου τους βραχείς, πυκνους βοστρύχους, τους όποίους

παρ υσιάζει επι των κροτάφων ή Άθηνά της Μαδρίτης (Amelung ώς ανω είκ.

73 και 74) καΙ ή Άθηνά τού Λονδίνου (είκ. 65) καΙ ή της Συλλ. Carpegna (είκ.

62), ώς άφίνουσι να συμπεράνη τις άσφαλως τούτο αί πολλαΙ επι των κροτάφων

τών κεφαλων τούτων μικραΙ όπαΙ προς f.νθεσιν των βοστρύχων, επι δε τού αύχένος

θα εϊχομεν κόμην εξερχομένην επι τού επαυχενίου καΙ καταπίπτουσαν καθ' ήνω

μένους, κυματίζοντας βοστρύχους επι των νώτων, ώς εχει ταύτην ή Άθηνά της

Θεσσαλονίκης, ή της Συλλ. Carpegna καΙ ή τού Λονδίνου.

Σημαντικήν, επίσης, παραλλαγην της επι τού μετώπου καΙ των κροτάφων

διατάξεως της κόμης παρουσιάζουσινή κεφαλη της Θεσσαλονίκης, της όποίας ή

κόμη κατιlρχετο, φαίνεται, καΙ επι των παρειών καΙ επι τού λαιμού. (Πρβλ. Πελε-
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κίδου Άρχ. Δελτίον 1924 - 25, σελ. 141) και ή κεφαλη της Μαδρίτης, ή όποία

φέρει έκατέρωθεν επι τού λαιμού άνα δύο διπλούς βοστρύχους. (Πρβλ. είκ. 73 και

74 Amelung: Athena des Pheidias εν Jahresh. Band ΧΙ, 1908, σελ. 194 και

195). Προς την Άθηνάν τού Λονδίνου καΙ της Συλλ. Carpegna ή ήμετέρα 'Αθηνά

όμοιάζει άκόμη και κατα τας επι τού λαιμού πτυχάς. Άλλά, παρα τας άναποφεύ

κτους ταύτας παραλλαγας τού συρμού της εποχης η της τέχνης, εκ της παραβολης

της Άθηνάς της Πνυκος προς τα άντίγραφα τα άνεγνωρισμέναώς άνήκοντα είς

τον τύπον της Άθηνάς τών Μεδίκων καΙ κατα τα χαρακτηριστικα της μορφης

καΙ κατα την στάσιν της κεφαλης και κατα την διάταξιν της κόμης καΙ κατα το

σχημα τού κράνους, προ πάντων δε κατα τας τελείως όμοίας διαστάσεις αυτών,

άσφαλες συνάγεται το συμπέρασμα οτι καΙ το νέον τούτο εϋρημα παρέχει μετα 

τών άλλων κεφαλών τρανην την άπόδειξιν οτι πρόκειται περι άντιγράφων, τα

όποία άποδίδουσι πιστώς τας άναλογίας καΙ την πλαστικότητα όνομαστού πρωτο

τύπου εργου τού Φειδίου, εργου, το όποίον, διακρινόμενον «κατα το σεμνον και

μεγαλότεχνον καΙ άξιωματικον της τέχνης» τού περιφήμου εκείνου πλάστου, ίσχυ

ρώς, φαίνεται, επεβλήθη είς την μετέπειτα τέχνην 1.

ΒΑΣ. Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ

ι ΑΙσθάνομαι Τ11ν υποχρέωσιν να άπονείμω και έντεύθεν τάς θερμάς μου ευχαριστίας προς τον κ. Γ.

Π. ΟΙκονόμον, διευθυντήν τού Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου, και δια τήν ην μοι παρεχώρησεν άδειαν δημοσιεύ

σεως τού νέου τούτου προσκτήματος τού Έθν. Μουσείου, και δια τας πολυτίμους έπιστημονικας \ιποδεί!;εις,

τας όποίας λίαν προφρόνως μοι παρέσχε προς σύνταξιν της παρούσης μελέτης.

Β. Δ. θ.
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ΑΡΧΑϊΚΟΣ ΚΑθΗΜΕΝΟΣ ΔIΟΝγΣΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ 1930 u 31

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΡΩΜΑϊΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Μετα πάροδον μηνας απα της ενάρξεως τών

ύπα της ΆμερικανικηςΣχολης ΚλασσικώνΣπου

δών μεγάλων ανασκαφών εν τη oνoμασθείσn

αμερικανικη ζών~, δι' ών επιδιώκεται ή συν τφ

χρό"ιρ αποκάλυψις της Άγοράς τών Άρχαίων

Άθηνών, ητοι το πρώtoν δεκαήμερον του 'Ιου

νίου, ηρξανro ύπα της Έλληνικης αρχαιολογι

κης ύπηρειJίας και "πο την διεύθυνσιν του διευ

θυνroύ αυτης κ. Κ. Κουρουνιώτουαι ανασκαφαι

της 'Ρωμα'ίκης Άγοράς τών Άθηνών . Ή διε

ξαγωγη της ανασκαφης ανετέθη εις εμέ.

<Η δαπάνη κατεολήθη εκ γενν,ιιόφρονος χο

ρηγήματος της Άμερικανικης Σχολης Κλασσι

κών Σπουδών.

Σκοπος της ανασκαφης ητο ή πλήρης απο

κι.ίλυψις του κτηρίου της 'Ρωμα'ίκης Ά ,,!,οράς,

περι ού ουδεμίαν σαφή μαρτυρίαν τών αρχαίων

συγγραφέων εχομεν.

Περι ,,:ών μέχρι σήμερον αποτελεσμάτων τών

ήμετέρων εργαιJιών, δι' ών ρπανελήφθη τρό

πον τινα ή απο του 1910 ύπο τών Π. Κα

στριώτου και Άλ. Φιλαδελφέως διακοπείσα ανα

σκαφή, ης πάλιν εΙχεν προηγηθη ή του 1890
της Άρχαιολογικης<Εταιρείας δια τού Στ. Κου

μανούδη, και περι τών εύρημάτων αυτών, σύν

τομον, επι τη βάσει τού ύπ' εμου τηρουμένου

ήμερολογίου της ανασκαφ;ϊς, ύποοάλλω περίλη

ψιν, επιφυλασσομένηςτης καθαρώς επιστημονι

κης δημοσιεύσεως μετα την αποπεριίτωσιν της

ανασκαφης roύ μεγαλοπρεπεστάroυ τούτου ταΊν

ρωμαϊκών χρόνων κτηρίου, ητις ουτε κατα το

έπόμενον εroς θα συντελεσθη, διότι εκτος τών

ολίγων προσφυγικών παραπηγμάτων, ών πι

στεύομεν νιι εχωμεν απαλλαγη .αμα τη επανα

λήψει τιί:ιν εργασιών, ανάγκη εΙναι και την του

Στρατιωτικού Άρτοποιείου απομάκρυνσιν να

επιτύχωμεν, συγχρόνU)ς δε και την αιταλλοτρίω

σιν τών προς Δ. τούτου παρακειμένων ελrιχί

στων και ευτελών, ευτυχώc, ιδιωτικών οίκιών.

Ή εφετεινη ανασκαφή, είς ην Ο αριθμος τών

εργασθέντων κατα μέσον δρον εργατών ανηλθεν

είς τριάκοντα ήμερησίως εξηκολούθησε συνεχώς

μέχρι της 24ης Σεπτεμορίου, εγένεro δε εις τρία

μέρη της Άγοράς, αωα δια τών γραμμάτων Α,

Β και Γ, σημεlOυνται εν τφ παρατιθεμένιρ σχε

διαγράμματι, οπερ εξεπονήθη ύπο του συνερ·

γαιJθέντo; αρχιτέκτονος κ. Ι Τραυλου και ενφ

εμφαίνεται και το δια τών προμνημονευθεισών

ανασκαφαιν αποκαλυφθεν τμημα ταύτης.

Α

<ο κυρίως ανασκαφεις εφετος χώρος, ύπο

τον οποίον απεκαλύφθη το ύπόλοιπον περίπου

τμημα της Ν. κιονοστοιχίας και αρκετον του

Δυτικού μέρους της Άγοράς, κατελαμΟάνετούπο

τών δύο κτηρίων του 160υ Δημοτικού Σχολείου

(πρφην Χιλλ) και τη, αυλης τούroυ, ως και ύπα

τμήματος της οδού Πανος (εΙκ. 1).
'Έναρξις τών εργασιών εγένετο απο της δια

σταυρώσεως τών οδών Έπαμεινώνδου και Πα

νός, ενθεν και μόνον ητο ευκολος ή τών χωμά

των αποκόμισις, με διεύθυνσιν απο Β. προς Ν.

Έσκάφη δηλ. κατα την πρώτην έΟδομι.ίδα το

παραχωρηθεν ήμίν αμέσως τμημα της αυλης τού

Σχολείου και αρκετον μέρος της οδού Πανός,

είς βάθος μέχρις ένος μέτρου και ήλθον εις φώς

διάφορα ασήμαντα αρχαίrι, ως επιτύμοιοι κιο

νίσκοι ρωμα'ίκών χρόνων, παλαιοχριστιανικα επί

κρανα, τμήματα βυζαντινών θωρακίων με πλού

σιον ανάγλυφον διάκοσμον, .ελάχιστα θραύσματα

βΙ'ζαντινών αγγείων και σωρεία τεθραυσμένων

t;οιμποvκιών.

cH εξερεύνησις τού μέρους τούτου δεν εγέ

νετο κανονικώς, δηλ. δεν ανεσκάφη εν συνεχεί~

ολόκληρο: ή εκτασις είς ωρισμένον βάθος, καθ'

δσον ημπόδιζον τα ύπάρχοντα σχολικα κτήρια.

ών ή καταδάφισις αρξαμένη συγχρόνως περί

που με τας εργασίας συνετελέσθη μόλις περι τα

μέσα Αυγούστου. Πάντως και ο ύπ' αύτών κατε

χόμενος χώρος ανασκαφεlς κατόπιν τμηματικώς

είς το βάθος τούτο, και εΙτα βαθύτερον (μέχρι

1,80), μετα τού προμνημονευθέντος τμήματος

ουδεν το σπουδαιότερον παρουσίασεν είμη το

κάτω μέρος τοιχαρίων κακοκτίστου μεταγενεστέ

ρας οίκία=, χρηιJιμoπoιoύσης ούκ ολίγον αρχαίον

ύλικον και συγκειμένης εκ πολλών μικρα)ν δω-

Ι
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Παράρτημα τοί: Άρχαιολογικο-r Δεί.τίου 1930·31

ματίων, με πήλινον δχετον και κλίμΓικα, ιΊς εσά,

ζοντο ετι δύο βαθμίδες. Ταί'τα πχεδιάσαντες

κατεστρέψαμεν και olιιως εμεινεν ό ϊ.(7ιρος μό

νον με το ανω μέρος πέντε ιΊρθίων μαιηιαρί'ων

μονολίθων κιόνων είΊρισ%ομένων εις ε(,Οεία"l'

γραμμην και 'ίσον περίπου α:ιηόνΤ(ι)ν αλλljλω)',

παν :τολλαι ;ωρι'ι Tl]ν γνωστ1]ν κατατομιιν της

lΙνι'χος πρβλ. jJau l)' - \\Tisso\\'a R. Ε. i.. ίΊψι

σroς 1. C;. ι Ι Ι 132 Ι. 'Ίσως δε και η α,,(ο! έι,ω

επιγραφΙ11 εκ της ιδίας θ.έσεως μετεφέcιθη rL;
Τ11ν 'Ρωμαίχην Ό-\ YOQ(.iν). Ώσαύτω; εύρέθηπιιν

ειργασμένα αρχιτεκτονικα μέλη, διαφόρων επο-

ΕΙκ. 1. Ό παρά την Πύλην της Άγορας χώρος (Α) ολίγον μετα την εναρξιν της ανασκαφης.

συς κατ' αρχας ύπελάβομεν ως αποτελούντας

μέρος της εσωτερικης νοτίου κιονοστοιχίας της

Άγοράς, και με αρκετους πίθους δ ιαφόρων με

γεθών, ως και καλώς διατηρούμενον λιθόκτι

στον Οχετόν.

eH ευρεσις παντοίων κολοοών γλυπτών εξα

κολουθεί' μεταξυ τούτων είναι μικρον ανάγλυφοΙ'

Κυβέλης, τμήματα αγαλμάτων και επιγραφών,

ως και η ύπ' αριθ. 17 (αυξων αριθμος εύρημά

των ημερολογίου ανασκαφης) μικρα εκ μαρμά

-ρου, ακεραία, ρωμα'ίκης εποχης, αναθηματικη

πλαξ (ε'ίκ. 2), εχουσα καλώς γεγλυμμένα τα πέλ

ματα δύο ποδών και ανωθεν τούτων την επι

γραφην εις δύο στίχους

ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΧΗΝ ΘΕΩ

ΥΨιΣΤΩ ΑΝΕΘΗΚΑ

ϋψ. 0,29, πλάτ. 0,23 και πάχος 0,06. ('Όμοιαι

έπιγραφαι αφιερωμέναι Θεφ <Υψίστφ ευρέθη-

χών, προπαντος δε γείσα ιωνικα ανήκοντα εις

το κτήριον της Άγοράς και εχοντα άπαξάπαντα

αποκεκρουμέναςτας λεοντοκεφαλας (ίιδρορρόας).

Κατα την πρόοδον της εργασίας, εις το βά

θος τών δύο μέτρων, κάτωθεν της αύλης τού

Σχολείου το πρώτον, παρετηρήσαμεν στρώμα

αρκετα πειιατημένον, κατάμεστον θραυσμάτων

βυζαντινών, και διαφόρων θεμελίων συγχρόνων

οικιών, άλλα και μεταγενεστέρων(εΙκ. 3). Ειδικώς
τούτο μετα προσοχης και ενδιαφέροντος παρακο

λουθήσαντες, ε'ίδομεν οτι εξετείνετο, καλώς διατη

ρούμενοΙ', καθ' ολοΙ' τον χώρον τού μέρους τού

του (Α) εις βάθος αλλαχού μεν μέχρι 2, άλλαχού δε

μέχρι 3 μέτρων, άπο της σημερινης επιφανείας,

λόγφ του επικλινούς του εδάφους, πιστεύομεν

δ' στι θα εσυνεχίζετο και εις την άνασκαφείσαν

1 Έδημοσιεύθη έν τφ μεταξiι είκα/ν έν Hesperia Ι

σ. 198 (Kourouniotes- Thompson the Pnyx in Athens).
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Παράρτημα τοϊΑρχαιολογικού Δελτίuυ 1930 - 31

κατιι το 1910 εκτασιν. Και τα μεν λείψανα τ(7)ν

θεμελίων συντελεσθείσηςτης ανασχαφης του χ(ό

ρου τούτου, μόλις αλλωστε σψζόμενα, αμέσως

κατεπτρέψαμεν, αντελήφθημεν ομως, δτι τα)ν

προαναφερθέντων κιόνων, ο'ίτ ι ης και περ ισσό

τερον απεκαλύφθησαν, οί μεν τρεις (:!ος 3 0 ς και

θούσης αφ' fl'O; καταστροφης εκ των μετυγενε

στέρων οικοδομων, ών τα θεμέλια φθάνουν και

μέχρι του ρωμα'ίχοϋ δαπέδου και αφ' ετέρου

τοϋ μικροϋ δωτηροι'μένου τμήματος, δεν δυνά

μεθα να ε'ίπωμεν τι το σαφες ουτε περι τοϋ

σχιlματος ο\:τε και του ε'ίδους τοϋ κτηρίου τοίο-

ΕΙκ. 2. Μαρμαρίνη ανα-8ηματικη πλάξ.

40ς του σχεδίου) προέρχονται μεν εκ των της

Άγοράς, δεν άποτελουν Όμως μέρος της δυτικης

κωνοστοιχίας, άλλα στηρίζονται προχείρως επι

του βυζαντινού στρώματος (και llδη παραμέ

νουσιν ώς εύρέθησαν, εΙναι ανάγκη Όμως να

άφαιρεθωσι, διότι άπομονωθέντες των πέριξ

χωμάτων ύπάρχει φόβος να καταπ~σωσι) χρη

σιμοποιηθέντες, ώς φαίνεται, εις βυζαντινον

κτίσμα, δπερ δια της τοποθετήσεως ταύτης εξε

μεταλλεύθη και τον τελευταίον των νεοανακα

λυφθέντων κιόνων της εξωτερικης νοτίου κιονο

στοιχίας. Έπι του δευτέρου τούτων (20\1 σχεδίου)

..εΙναι προχείρως κάτω κεχαραγμένον και το ση

μείον τού σταυρου. Δυστυχως, λόγφ της επελ-

του, δπερ θα ητο ο'ίκημα η στοα πρόχε.ρον πάν

τως, αν και δεν &ποκλείηται να διαφωτισθωμεν

βραδύτερον δια της άνασκαφης τοϋ ύπο των

προσφυγικων παραπηγμάτων κατεχομένου fxti
πλησίον χόψου. Δεν εΙναι δε νομίζω άπίθανον

και ό πλησίον τούτων ύπ' άριθ. 5 κίων, δ καΟ'

Όμοιον πρόχειρον τρόπον στηριζόμενος επι τοϋ

δαπέδου δμως της Άγοράς, να άηΙκη εις την Β.

πλευραν τοϋ κτίσματος τούτου. Κατάπληξιν επρο

ξένησεν εις πάντας Ι] πληθώρα των άποχαλυ

φθέντων πίθων, εις το μέρος τουτο κυρίως της

σκαφης, οιτινες δύνανται να διαιρεθωσι εις δύο

κατηγορίας: εις τοι.'ς επι τοϋ στρώματος άπο

κειμένου; και εις τυι.'ς εντος αυτοϋ κεχωσμένοι'ς.
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Α ΓΟΡΑ PQ!"\A IΊ,,(QN ΧΡΟΝΡΝ

TOI,'\t--\ Α-Β

Elu, 3. Τομ-η βυζαντινού στ(!cQματι:ις;.

0'[ μεν πρωτοι ονπες άπλοΤ πήλινοι φέρουσι

συν11θως μολΙJοσινα τρίγωνα επι των πλευρών

οι(1, λίιγους μαλλον σu1ltηρήσεως, οι δε αλλοι

ΕΙκ. 4. Πί1}ος φέρων επι της επιφανείας

εγχρωμα βυζαντιακα 1J.ραύσματα.

πάλιν 11 λιθόκτιστοι-σιροι (εκ λίθων καΊ ασβέ

στου) )1 πήλινοι, φέροντες Όμως εζOηεΡΙX(ΊJ~

στριομα ασβέστου, εφ' ού εΙγαι επιχεκολλημένα,

εν ε'ίδει φολίδων, θραύσματα διαφόρων α.γγείων.

Πολλοι των πίΘων τούτων διεσώΘησαν, είς Μ
'λ θ ' '- , (' 4' ' "μα ιστααυμασιως σφι,ομενος εικ Ι φερει επι

-, '" βζ '8'της επιφανειας εγχρωμα , υ αντιακα ραυσμ,ατα.

'Ωσαύτως α11:0ρίας αξιον εΙναι, δη πολλοι

πίθοι, και ακέραιοι ιιαl κεκαλυμμένοι πω-
, λ-, ζ' ... "λ 'μαίων ,ια ως εφαρμο ομενων, ησαν Οι ως κενοι.

Π , - < " θ Q' ( , , λ'
ρο του υπ αρι . v 1ιωνος ΗΚ. απεκα υ·

φθη πίθος τι!)ν φερόντων επίχρισμα ασσέσ'ιωυ

(Ωί περισσότεροι τών κεχωσμένων πίθων στηρί

ζονται επι -ωυ δαπέδου τϊΊς Άγορας) ϋψος 1,30
και διάμ. 1,15, δσης 11"0 σχεδΌν πλήρης θραυ

σμάτων βυζαντινών, εχων προς τα δεξια μεν

ετερον αλλα λιθ6χnστον με και:εστραμμένα τα

τοιχώμ.α-cα, ωσαύτως περιέχοντα όμοίων αγγείων

Θ ' '.' • , δ' " ~ β ]ο
ραυσματα, προς τα αριστερα ε επι του υ6,αν-

.... ι::' ι e "Ί

ΤΙΊ'ου ομως κατασκευασμα ημικυΛιν-

δρικου σΧ11ματος, δια μιχρών λίθων εχτισμένον

(σφζόμ, υψος 0,70, διαμ. δε 1,27) o:rn:Q εχρησι

μΟΠΩίει ως βά.σιν το πεπατημένον βυζαντινον

στρώμα. Περιείχεν αυκ ολίγην τέφρα\' χαι αν

θρακας και ηω πλήρες ουχι θραυσμάτων, αλλ'

αγγείων, ατινα προφανως ετεμαχίσθησαν εκ του

ανωθεν αυτων βιtρους. Ή περισυλλογη των εκ

τοίΊ κτίσματος ωύωυ εξαχθέντων τεμαχίων εγέ

νετο μετα περωσης φροντίδος χαι πιστεύω, δη

θ(χ αποκτήσωμεν σε6αστον αριθμΌν πλήρων αγ

γείων, αφου δια τού αρχιτεχνίωυ Γ. Κοντογεώρ

γηl αμα τη ευρέσει των, συνεκολλήθησαν αρκετα

(ει.κ. Ό), παΡΩυσιάζοντα ανεπαισθήτους ω,ας ελ

λείψεις δφειλομένας μαλλον Ει.ς το O,ίl καθίστατο

δυσκοl.ωΤΙ(ίη Ύ] διαλογη και ανεύρεσις πάντων

των σχετικων τεμαχίων, λόγφ της πληθώρας

των ευρημάτων και του περιωρισμέι'ου χώρου

εις ον ευρίσκοντο ταυ τα. (τα διάφορα ευΡ 11ματα

κατ€tίθεντo ει; το 'ΩρολόΎιον του Άνδρονίκου,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:17 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα "{ού 'Αρχαιολογικού Δελ"tίου 1930 - 31 5

το χρησιμεύον ώς γραφείον τών ανασκαφών

και Εν n'i> όποίφ εγένετο ό καθαρισμός, η συγ

κόλλησις κ.λ.π. Έν τφ Ήμερολογίφ της ανα

nκαφης κατεγράφησαν και περιεγράφησαν-ύπ'

αριθ. 1 - 117 - μόνον τα όπωσδήποτε ά'ξια λό

γου γλυπτά).

'Ήδη προκειμένου να χαρακn,ρίσωμεν το

κατασκεύασμα τούτο είμεθα της γνώμης, δτι

φόρου σχήματος και μεγέθΟΙ'ς και φέρουσι πλου

σιώτατον και ώραίον διάκοσμον εκ φυτικών και

γεωμετρικών θεμάτων, αλλα και ζΙΡων, πτηνών.

πλοίων κ.λ.π., είς ον ΚΙ'ριαρχεί τΟ κυανοϋν και

πράσινον χρώμα, αποδεικνύει, στι ταύτα δεν

εχουσι ακόμη χρησιμοποιηθη. (τα εν τη ανα

σκαφη εύρεθέντα αγγεία κατετέθησαν είς ':" \ Βυ

ζαντινον Μουσείον, κατα την γνώμην δε τυϋ

ΕΙκ. 5. Ό κεραμικός κρίβα'llος (αριστερα) και οί πλήρεις itραvσμάτων βvζα'llτι'llώ'll αγγείων πίitοι.

περι άποθήκης, ώς κατ' άρχην ύπεθέσαμεν, προ

φανώς δεν πρόκειται, άλλα μάλλον περι κερα

μικοϋ κριβάνου (φούρνου), εΙς roν όποίον εψή·

νοντο τα εκεί που πλησίον κατασκευαζόμενα

αγγεία, ερχομένων είς επίρρωσιν τ~σoν τών

παρατηρηθέντων άνθράκων και τέφρας, σσον

και της ύπάρξεως μεταξυ τών εξαχθέντων άγ

γείων τεμαχίων προερχομένων εξ άποτυχούσης

οπτήσεως, ώς και της ανευρέσεως εύαρίθμων εκ

τών προς ύπο6άσταξιν τούτων τρισκελών τρι

γωνικών πηλίνων βάσεων. Πλην δε πάντων

τούτων και ό καθαρισμος τών εκ της καμίνου
ι ", ι:ι ,. δ

ταυτηςο-προερχομενων αγγειων, ατινα Βναι ια-

κ. Ξυγγοπούλλου, δστις μελετ~ και εντος ολίγου

θα δημοσιεύση ταϋτα, χρονολογικώς δύνανται να

τοποθετηθώσι μεταξυ τοϋ 10°\1 και 14°\1 αΙώνος).

Έκ της ανωθεν τοϋ βυζαντινού στρώματος

εξερευνηθείσης επιχώσεως συνελέξαμεν πλείστα

νfώτερα χαλκά νομίσματα, ημέτερα και ξένα, ώς

και τα έξης βι.ζαντιακά:

1 Τιβέριος Κωνσταντίνος 578 - 582.
4 εφθαρμένα ς' - ζ' αΙώνος.

1 Ήράκλειος 610 - 641.
2 Βασίλειος Α' και Κωνσταντίνος 869 - 874.
1 Βπσίλειος Α' Κωνσταντίνος και Λέων

789 - 886.
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6 Παράρτημα τοϊ: 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1930· 31

2 Λέων ς' ό Σοφας 886 - 912.
1 Ψωμανας Δ' 1067 . 1071.
2 Κομνηνών ΙΒ' αιώνος

Έκ του βυζαντινου δε στρώμαtOς τα κάτωθι:
3 εφθαρμένα ς'- ζ' αιωνος.

2 Λέων ς' ό Σοφας 886 - 912.

συνεχίζοντες τρόπον τινα αμεσως την ανασκα

φην του 1910. Άπα της πρώτης ή μέρας ηρχισε

να αποκαλύπτηται στρωσις εκ μεγάλων μαρμα
ρίνων και διαφόρων διαστάσεων πλακών, δι' ών,

ως γνωσταν Υμο εστρωμένος απας ό της Άγοράς

ύπάίθριος χωρος. ΚαίtOι είιρισκόμεθα εις τοι-

i,
ι·

i
Ι
ι

ι

1-.
ι

ι

ι

ι

Ι
'.

, " ~

-~-- '~}f~?:~~',-Ά~-~ ,-
"

Ι, ι

Ι. ;

Ι'

ΕΙκ. 6. Πινάκια με διαφόρους παραστάσεις. (Μόνον το φέρον πλοίον προέρχεται

εκ του κεραμικου κριβάνου).

2 Ψωμανας Α' Λεκαπηνας 919 - ~44.
1 Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος 913

959.
5 ανώνυμα χρόνων 'Ιωάννου Τσιμισκη και

διαδόχων αυτου 969 - 1057.
1 Κωνσταντίνος Θ' ό Μονομάχος 10 2-1055.
6 Νικηφόρος Γ' ό Βοτανειάτης 1078 -1081.
5 ανώνυμα χρόνων Άλεξίου του Κομνηνού

1081 - 1118.
τας εργασίας εΙτα εξετείναμεν και προς Άν.

οϋtO βάθος εξακολουθεί μετα των θραυσμάτων

των ρωμα'ίκων χρόνων και ή ανεύρεσις πλεί

στων βυζαντινων.

Συν τψ χρόνφ ανασκάπτεται και άφαιρείται

απασα ή επίχωσις αϋτη πάχους 1.15 - 1.40, ανευ
ρισκομένων μεταξυ των αλλων και διαφόρων

τεμαχίων επιγραφων, ών δύο (αριθ. 8 και 84)
ανήκοντα εις την αυτην με ολίγας σειρας γραμ

μάτων, αρχα'ίκης εποχηc, εΙναι πιθανώτατα εκ

των του Παρθενωνος. Έντείιθεν προέρχεται κα'
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Παράρτημα τοί: 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1930·31 7

το εν τη Άγoρ~ νυν ιδρυμένον, κάτωθεν του

χ<όρου τής εύρέσεώς του, μέγα μαρμάρινον βά

θρον, ρωμα'ίκών χρόνων, άκέραιον, τετράπλευ

ρον, φέρον επι της μιας αυτου πλευράς (πλάτ.

0.55) εις έπτα στίχους την κάτωθι επιγραφην

ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ

ΚΑΣΙΑΝΟΝ ΑΝΤΙΟΥ

ΤΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΙΟΝ

ΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΟΝΤΑ

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ Η ΒΟΥΛΗ

ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ

-ϋψος 1.15 (Ι G. ΠΙ 1063 αρχων Κασιανος

της εποχής του Καρ.ακάλλα 211 - 218 μ. Χ. και

1194 αρχων Κασιανος Ίεροκήρυξ Στειριευς 11
230 - 31 η 234 - 35 η 238 - 9), ως και το εκ

τών καταστροφής τών θεμελίων του σχολείου

ημισυ μαρμαρίνου κυλινδρικου βάθρου (αριθ.

75) εφ' ου ιστατο αγαλμα, σπερ εκ της επιγρα-

φης πληροφορούμεθα στι .

(Ν)ΑΥΣΙΚΛΗΣ ΝΑΥΚΛΕΟΥΣ

(Ε)ΡΜΕΙ ΦΑΛΑΝΘΕΙΩ ΑΝΕΘΗΚΕΝ

Διαμ. 0.38 (τουτο εύρίσκεται ηδη δια δευτέραν

φοράν. Ό Πιττάκης τφ 1836 το ευρεν εκεί

πλησίον, άλλα το άνέγνωσε, κακώς, ως έξης:

ΛΥΣΙΚΛΗΣ ΝΑΥΚΛΕΟΥΣ

ΕΡΜΕΙ ΦΑΛΑΝΘΕΙ ΑΝΕΘΗΚΕΝ

Ι. G. ΙΙ 3 1606).
Έπίσης εύρέθησαν ολίγοι χαλκοί δακτύλιοι,

ψϊjφoι σρμου, αρκετα άρχιτεκτονικα μέλη, ως

επιστύλια, γείσα, κιονόκρανα μικρα 'ίωνικα και

διάφορα γλυπτά, ών ά'ξια λόγου θεωρουμεν

τα έξης:

1) 'Αρκετον μέρος τριγωνικου εκ μαρμάρου

χορηγικου μνημείου (αριθ. 27) γεγλυμμένον άπο

τη" μίαν μόνον πλευράν, εφ' 1Ίς νυν σψζεται

το κάτω μέρος μορφης κινουμένης επι βράχου,

ως και τμημα ενδύματος έτέρας, κάτωθεν δε ή

-έπιγραφη

ΧΟΡΕΓΟΙ ΟIΝΕIΔΟΣ

ΥΙΟΣ ΕΡΜΗΣ ΗΙΠΠΟΤΟΜΑ .

Είς τα γράμματα προσπαθεί δ χαράκτης να μι

μηθη την αρχα'ίκην γραφήν, άλλα δεν το επι

τυγχάνει μέχρι τέλους. ΕΙναι ρωμα'ίκης εποχης.

Σψζ. υψος 0.95 ε·ι,ρέθη παρα το δάπεδον της

Άγοράs (εΙκ. 7).

2) Μαρμαρίνη κεφαλη (άριθ. 28) φ;uσ,ικου

μεγέθους, σCΡζoμένη μέχρι του λαιμου, με απο

κεκρουμένην ti'jv ρίνα. 'Ρωμα'ίκών χρόνων. ΣCΡζ.

{~ψoς 0.27 (είκ. 8).
3) Έπιτυμβίου μαρμαρίνης πλακος τμημα

(άριθ. 80) φέρον άνάγλυπτον στήλην ραδινήν,

χρησιμεύουσαν ως βάσιν ωραιοτάτης ύδρίας.

Έπιμελης και λεπτη εργασία καλών χρόνων.

ΣCΡζ· ί;ψος 0.35.
4) Μικρα μαρμαρίνη κεφαλη (αριθ. 32) μετα

τμήματος του λαιμου άρίστης τέχνης και καλης

σχετικώς διατηΡΙ1σεως, συμφωνουσα ως προς

την τέχνη ν και τας διαστάσεις προς τας Ν ίκας

του θωρακείου του ναου της Άθηνάς Νίκης.

Φέρει καλύπτραν και μόνον ή ρις εΙναι άπο

κεκρουμένη. ΣCΡζ. υψος 0.18 (εΙκ. 9).
Πλησίον του δια γράμματος Β (δεύτερος κατα

σειραν τών νεοανακαλυφθέντων) σημειουμένου

κίnνος της εξωτερικης Ν, κιονοστοιχίας συνην

τήσαμεν εις βάθος μεν 2,55 άπο του σCΡζoμ.

ύψους αύτουτην συνέχειαν του βυζαντινου στρώ

ματος, εχοντος μέγαν οχετον ούχι κτιστόν, αλλ'

εκ τριπλεύρων πηλίνων σωλήνων (πλάτ. πυθμ.

0.34) καλυπτόμένων δια τετραγώνων πλίνθων

και δια μίγματος άσβέστου και μικρών λίθων

πλαγίως συγκρατούμενον, κάτωθεν δε τούτον,

μετα απλην επίχωσιν, πάχους 0.68 ετερον στρώμα,

διατηρουΎ και τουτο πήλινον μικρον οχετον και
τας βάσεις μετ' άρκετου τμήματος της κοιλίας

πέντε πίθων, περιεχόντων θραύσματα βυζαντινά.

ΤΟ τελευταίον τουτο στρώμα είιρισκόμενον κατα

0.55 ίιψηλόtερον του ρωμα'ίκου δαπέδου δεν

παρετηρήθη εις αλλο μέρος της άνασκαφης φαί

νεται στι θα εΙχε συνέχειαν είς τον άνεσκαμ

μένον χώρον του 1910. Άτυχώς η ελλειψις ήμε

ρολογίου άνασκαφης ως και ή λίαν περιληπτικη

δημοσίευσις αύτης (βλ. Πρακτικα ' Λρ. ΟΕτ. 1910
σελ. 112) δεν επιτρέπουσι προς το παρον να ε'ί

πωμεν αλλο τι πεQL του στρώματος τούτου.'Όπι

σθεν τών χωνευτηρίων και πλησίον του εν λόγφ

κίονος, απεκαλύφθησαν δύο μικραι παρακείμε

ναι δεξαμι::ναι επικεχρισμέναι εσωθεν δια ύδραυ

λικου κονιάματος, ών το προς Δ. (το ημισυ περί

που) μέρος κατεστράφη εκ του Α. τοίχου τοι'

μεγάλου σχολικου κτηρίου.

Μετα την κατάρριψιν και του μέχρι τέλους

περίπου παραμείναν'τος άθίκτου δια την εξα

σφάλισιν του χώρου τοίχου της Β. πλευράς του

μικρου σχολικου κτηρίου, ή καθαρισθείσα εκτα

σις αύτη ήνώθη μετα της Δυτικης Πύλης και

ουτω παρουσιάζεται σήμερον σλον το μέρος

τουτο ως εΙχε κατα τους ρωμα'ίκους χρόνους.
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8 Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1930.31

Είκ. 7.- Μaρμάρι'l'ο'l' χορηγικό" μ'l'ημεiο'l'.

Έπι τού δαπέδου της Άγορά; εϋρομεν τα
κάτωθι δέκα χαλκά νομίσματα.

2. Άθηναι. ΈποχΥI των αρχόντων 220· 30
π. Χ.

5. Άθηναι. 'Ρωμα'ίκοι (ιιηoκρrιτoρικol χοή"οι,

Ι. 'Ρωμα'ίκη αύτοκρατορία. Γορδια"ος Γ 238
244 μ. Χ.

1. Ψωμα'ίκη αυτοκρ Αυρηλιανος270-276 μ. Χ.

1. Έψθ,ιρμένον, τελευταίων 'Ρωμαίων αυτο

κρατόρων 40ς αίων μ. Χ.

(ΤιΊ νομίσματα παρεδόθησαν εις το Νομισμα.

τ!κον Μουσείον. Ή κατάταξίς των οφείλεται είς

τον Διειιθuντην κ. Κ. Κωνσταντόπουλλον, προς

ον εκφvάζομεν τας ευχαριστίας ημων).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:17 EEST - 52.53.217.230
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ΕΙκ, 8. Μαρμαρίνη κεφαλiι ρωμαϊκών χρόνω.. ,

Έαν κατα το διάστημα τών εφετεινών ~ργα

σιών επετυγχάνετο το μεν ή διάλυσις τών παρα

την Πύλην της Άγοράς προσφυγικών παραπηγ

μάτων, το δε η παραχώρησις τμή ματος της οδου

Πολυγνώτου &νασκαπτομένου του ύπ' αυτών

καταλαμβανομένου χώρου θα ε'ίχομεν σντως απο,

καλύψει το ΙΙ3 της δλης 'Ρωμα'ίκης Άγορά; (ειχ

10):Ήδη ηναγκάσθημεν να διακόψωμεν το εργον

της ανασκαφης εΙς το σημείον τουτο δηλ εις τον

εσωτερικον στυλοβάτην της Δ, πλευράς, αποκα

λύψαντες πλτ'ίρως μεν τον χώρον του εσωτερι

κου Ν, xdl Δ, στυλο6άτου, ούτινος σψζονται

μόνον αϊ της πρώτη; βαθμίδος, της χρησιμευού

σης και ως ευθυντηρία;. πλάκες, κατα την Ν,

μόνον πλευραν και εν μέρει (εδώ εΙναι εντελώς

κατεστραμμένος Ο μαρμάρινος οχετός), '(σον δε

2
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κεφαλη Π!J'οιεlt):Υ~Ηι~rν$1 πι\~'α'ν(i)Ι1!:α,;ι:'i

'!:tfJv ναου

τοϋ εξωτερικού Ν. διατηρουμένου εν

κeιταστάσει κeιΙ έφ~O'O εύρίσκονται κατα χώραν
ι '''λλ ~., t'ii.ιiT ξ'

κιονες, μικρον ε ειπεις ανω. (.Ι:n,ετα υ

:> 'Α 'Δ 'Γ' :>λΊ '- απο . προς . - και κιονος ε Λειπουσι

δύο εΙς μ~ταξυ τού Ε ς. Μεταξυ δε τού
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Παράρτημα ΤΟ'U 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1930 - 31 11

νος καθ' όλην αυτού την εκτασιν καλώ;, οστις

προχωρεί και κάτωθεν τού άσκάπτου μέρους και

ενθα Τι συνέχεια του στυλο6άτου φαίνεται να

ελλείπη·

ΤΟ καθαρισθέν τουτο τμήμα της Άγοράς είχε

πολλα μικρα πήλινα ύδραγωγεία, εντος τών

στοών, ών τινα σώζονται ετι καΙ νυν άλλα κατε

στραμμένα, και φρέαρ εν τψ πλακοστρώτφ δα-

τού παρ' αυτο χώρου τών δωματίων, αίτινες

διήρκεσαν επι πολύ, ενεκα της μεγάλης επι

χώσεως.

Δια της ημετέρας σκαφης συνετελέσθη η άπο

κάλυψις τού τείχους καθ' ολην αυτού την εκτα

σιν και Ο καθαρισμος τού ακρου της ΝΑ. εξω

τερικης Ν. Στοάς και μετα τών διακοπτόντων

αύτην περΙ το μέσον δωματίων (μαγαζιών) κρη-

ΕΕκ. 10. Γενικη οψις της 'Ρωμαϊκης ΆΥοιιας μετα την &.νασκαφην του χώιιου Α.

πέδφ και προ της βυζαντινης καμίνου, το οποίον

καθαρισθέν εν μέρει άπέδωκε σωρεία', οστρά

κων ρωμα'ίκwν χρόνων, κυρίως ύδριών, και βυ

ζαντινών, εξ ών συναπηρτίσθησαν αρκετα ανευ

διακοσμήσεως, άλλ' ίκανώς τέλεια αγγεία.

Β

,Απο των πρώτων ή μερων της ανασκαφης

εγένοντο εκ παραλλήλου εργασίαι εις το Ν, μέ.

ρος της 'Αγοράς δια την παρακολούθησιν τού

εν μέρει μόνον αποκαλυφθέ'\ζτος κατα το 1910
άναλημματικοϋ ισοδομικοϋ τείχους ταύτης και

νων κλπ. ών ή πρόσοψις μόνον δια της πα

λαιάς &νασκαφης είχεν άναφανη.

cH Στοα αυτη μήκους 43,20 αρχεται άπο του

τελευταίου δεξια του μικρού προπύλου και παρα

το τείχος δωματίου, συγκοινωνεί δέ μετα του

πρώτου των καταστημάτων α' (εΊκ. 11), ούτινος

το βάθος είναι κατα 0.45 ολιγώτεροναύτης δια

. της νυν ελθούσης εις φως ώραιας και ευρυχώρου

θύρας (ανοιγμα, 1.225 κάτω και 1.10 ανω) ης

σφζονται κατα χώραν αι δύο μαρμάριναι παρα

στάδες (ϋψ. 2.40 και πάχ. 0.65) και το κατώ

φλιον (υψ. 0.28).
Οί σταθμοι στέφονται ύφ' ένος περιθωρίου
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12 Παράρτημα τo~ ΆρχαιολΟΥικον Δελτίου 1930·31

έσωτερικώς δε προς το μέρος της Στοάς φέ

ρουσι θέσιν δια την τοποθέτησιν της θύρας. {Ή

θύρα αϋτη έφράχθη αργότερον δια μικρών λί

θων, ους λόγφ ασφαλείας τών παραστάδων διε

τηρήσαμεν μέχρις ωρισμένου ϋψους. ΤΟ δωμά

τιον ΤΘϋτο (διαστ 5.40χ 4.00), όπερ φαίνεται

QtL έχρησιμοποίει ως Ν. πλευραν αυτο τοϋtO το

.προστατευτικΟν τείχος, εχει δευτέραν ε'ίσοδον

χρησιν, πιθανώς δε να ητο κρήνη, αν λάου τις

ύπ' οψει και την ύπάρχουσαν έπι τού μαρμα

ρίνου όρθοστάτου της προσόψεως όπήν. 'Ακο

λούθως έκαθαρίσθη το ανω μέρος της κλίμακο:

γΊ έχούσης πέντε βαθμίδας και απεκαλύφθη ο

παράλληλος τοϋ άναλημματικοϋ τείχους έκ μεγά

λων λίθων άποτελούμενος τοίχος δ Ί εις ον φαί

νεται δτι ανήκουν και οΙ λίθοι εΊ δστις κατε-

ΕΙκ. 11. ΤΟ δωμάι:ιον α' και τι αποκαλvφ8-είσα (αeιστεeα) 8-vea avroiί.

:προς Β. και τρίτην μικροτέραν προς Ν. δι' ης

συγκοινωνεί με το παρακείμενον δωμάτιον ο Ί

ο-δτινος αί πλευραι είναι ανισοι (2.00, 5.00, 3.35
και 4.65) και το οποίον χρησιμοποιεί πάλιν ως

Ν.αυτού πλευραν το άναλημματικον τείχος, δπερ

εις το σημείον μόνον τοϋτο δεν βαίνει παραλ

λήλως προς τον στυλοΟάτην, άλλα σχηματίζει

μετα τού ανατολικού τοίχου τού δωματίου τού

του αμολείαν γωνίαν. ΤΟ δωμάτιον ο Ί ο-δτινος

ή στάθμη εύρίσκεται κατα 0.40 υψηλότερον τού

στυλ06άτου, ως αποδεικνύεται και εκ των ύπαρ

χόντων λειψάνων εντος αυτού - βάσις παρα

στάδος και ή επιμεμελημένη κατα το ημισυ

<ιτρωσις αυτού -φαίνεται, δτι είχε και αλλην

στράφη εν μέρει δια τού μεταγενεστέρως τοπο

θετηθέντος και νύν σφζομένου καλως πίθου ζ'.

Προς τα δεξια της κλίμακος υπάρχει ή καλλίτε

ρον πάντων των κτισμάτων τούτων διατηρου

μένη γνωστη κρήνη η'. ης εσκάφη εφέτος το Ν.

μέρος προς εϋρεσιν της δεξαμενης. Πλην δμως

διακοπείσης της άνασκαφης λόγφ της εποχης,

δεν ήρευνήθη δ χωρος ο-δτος θ Ί παρα εις ωρι

σμένον μόνον βάθος. Πάντως ή Ν. πλευρα τού

του ι Ί είναι συνέχεια τού τοίχου δ', ε'.

Είτα ειργάσθημεν δια την αποκάλυψιν των

καταχωσθέντων και αύθις ετέρου χωνευτηρίου

βυζαντινού και μαρμαρίνης κρήνης ρωμαΟίκων

χρόνων, ατινα ήλθον εις φως δια της ανασκα-
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1930 ο 31 13

φης,του 191~ 'ΗΥεΤς Itδη παρατηρoυ~εν δτι ό
μΕσοτοιχος των δυο τουτων χωνFυτηριων εΙναι

εχτlσμένος επι της συνεχείας της προσόψεως "ης

κρήνης ταύτης.

Πλησίον Τ1ϊς κατεδαφισθείσης οικίας Φατσ&α

ια', εζηnlcιαμεν δια μικράς σκαφης να εξακρι

οώσωμεν πως εχει τΩ τείχος εξωτερικως. Ήνοί

ξαμεν τάφρον βάθους 1.80 και πάχος 2.00 και

.;;:ίδομεν Ότι τουτο στερείται εξωτερικης Όψεως

θεσιν ήμών, το προ του Στρατ. Άρι:οποιείου

τμήμα της οδού Έπαμεινώνδου, μεταφερθείσης

της θύρας αυτού χάριν τού εργου της ανασκα

ψης πρας Β. και <η προς Α. τούτου ανώνυμος

οδός, ενθα και ειργάσθημεν επι ενα μηνα, &λλα

δι' ολίγων εργατών, λόγφ της στενότηως του

χώρου (εΙκ. 13).
Κατ' αρχας εσκάφη εις βάθος 1 μ. ή ανώνυ

μος οδός, ανεφάνησαν δε οι τοίχοι συνεχομένων

El'J.'t. 12. <Ή πρo~ τα εξω ;iτλεvρσ. τσϋ αναλημματ&κου τείχο"υς Τ1]ς ~Aγoρας.

12), γενόμενο" αρχιχώς, ινα στηριχθfl αμέ

σως επ,Ι τού, στερεου φυσικού εδάφους, δπερ επί-

τηδε~ απεΚΟ,πη. " , ~ " ,
Το παρΘενον εδαφος ενταυΘα ευρισΚΕΤαι εις

το ϋψος της σημερινης επιφανείας τού τείχους,

ούτινος δεν δυνάμεθα να 'Υνωρίσωμεν το αρχι

κον υψος, διότι είναι πανταχού κατεστραμμέ

νοΙ'. (Όγκόλιθοι ανήκοντες εις τούτο ευρέθησαν

πάρα πολλΟI χρησιμοποιηθέντες εις μεταγενέ

σ,ερα κτήρια). Βέοαιον δε τέλος είναι δτι όλό~

κληρος ό χώρος ούτος (Β) ως και το τείχος

εχουσιν ύποστη κατα διαφόρους εποχας πολλας

επισκευάς, προσθήκας και μεταρρυθμίσεις.

Γ

Περι τα μέσα ΑυγΌύστου, παρα του Ύπουρ

γείου τών Στρατιωτικων, ετέθησαν εις την διά-

δωματίων, βυζαντινων χρόνων, σψζοντες αρκε

τον ϋψος και χρησιμοποιούντες το πλείστον

αρχαίον ύλικόν, ων η συνέχεια εΙναι κάτωθεν

τού Άρτοποιείου καΙ προ αυτών κατα σειραν

πέντε πίθοι, ων οι τρεΙς ακέραιοι και μετα

πωμάτων, και πλησίον χωνευτήριον σύγχρονον

καλώς διατηρούμενον, εκ τού καθαρισμού τού

οποίου συνελέξαμεν αρκετα οστά ανθρώπων και

ζώων ως και ελάχιστα βυζαντιακα Όστρακα.

ΤΟ χωνευτήριον τούτο δεν είναι της αυτης

επιμεμελη μένης εργασίας τών δύο δ.λλων τού

1910' εΙναι ορθογωνίου περίπου σχήματος, εκτι

σμένον δια μικρών λίθων και κατεστραμμένοΙ'

νύν μόνον εις τα πρόσθιον μέρος, ενθα εντος

φέρει μικρον προεξέχοντα λίθον, βοηθητικον εις

την κατάΟασιν. 'Άνω και εις το κέντρον εψερεν .
οπήν, ητις βραδύτερον εφράχθη, σχηματισθεί-
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14 Παράρτημα τοi Αρχαιολογικού Δελτίου 1930·31

ση; σαμαρωτης εκ πλίνθων στέγη;. 'Ύψ. 1.75,
πλάτ. 1.70 και μηκ. 2.95.

'Εν συνεχεί~ εσκάψαμεν προ τοϋ Άρτοποι

είου, εΙς βιτθος περίπου 2 μέτρων, αποκαλύ

πτοντες διαρκώς πίθους και διάφορα συνήθη

γλυπτά, προ παντος βυζαντινα και χριστιανικά.

'Επειδη δε μετ' ολίγον θα διεκόπτοντο αί εργα

σίαι, περιωρίσθημεν εΙς το να ανασκάψωμεν μέχρι

τοϋ δαπέδου της Άγορας το μέρος μόνον εκείνο,

ενθα εξ αρχης απεκαλύφθησαν κίονες της Α.

ρίως ενεκτισμένα εις νεώτερα κτήρια, αναφέρο

μεν ενταϋθα το ανευρεθεν εΙς τρία τμήματα

(αριθ. 98 και 110) αγαλμάτιον τοϋ ''Αττιος,

σστις φέρει χλαμύδα μέχρι τών μηρών και φρυ

γικον πίλον και ψέλλια εΙς τας προ της κοιλίας

εσταυρωμένας χείρας. 'Ελλιπες τον δεξιον πόδα

απο τοϋ γόνατος και τον ακρον αριστερόν. Σφζ.

ϋψος 0.65.

(Κατα το διάστημα τών εργασιών ήμών προέ-

'-':---.-.:. ... .- - - ----;_.,--_.-.. ,-._.-_ .. ---

Είχ. 13. Ό χrnρος τή" παλαιάς ανασκαφής μετα τον κα{}αρισμόν.

κιονοστοιχίας και οϋτω κατωρθώσαμεν, το απο

κεκαλυμμένον τμημα ταύτης, δια τοϋ έλθόντος

εΙ; φώς μέρους τοϋ στυλοοάτου με .τσ-υς επ' αυο

τοϋ τρείς κίονας - τού πρώτου τούτων διατη

ρείται εΙς την θέσιν της μόνον ή βάσις - να

ένωθη με τους εντος τού Στρατ. Άρτοποιείου

σφζομένους δύο κίονας τους διατηρούντας και

το επιστύλιον.

'Εκ τών διαφόρων γλυπτών, ατινα ησαν κυ-

οημεν και εις τον καθαρισμον τού χώρου τώΥ
παλαιών ανασκαφών, σστις απησχόλησεν επl

πολλας ήμέρας πολλους εργάτας, διότι ή σχημα

τισθείσα συν τφ χρόνφ επίχωσις, κατα μέσον

σρον, ητο πάχος 0.35, μετα το πέρας δε τούτων

και εΙς την όπωσδήιτοτε ευιτρεπη τακτοποίησιν

τών συσσωρευθεισών εντος της Άγοράς διαφό

ρων μεγάλων αρχαιοτήτων, γλυπτών, αρχιτεκτο

νικών μελών και ογκολίθων).

ΦΟΙΒΟΣ Δ. ΣΤΑγΡΟΠΟΥΛΛΟΣ
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Παράρτημα τον'Αρχαιολογικον Δελτίου 1930 - 31 15

ΑΡΧΑϊΣΤΙΚΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Μόλις παρηλθεν εroς απο της εύρέσεως του

πολυτίμου λειψάνου της αρχαίας Τέχνης και θρη.

σκείας, του αρχα"ίκου καθημένου Διονύσοι', τον

ΟΠΟ ίον δη μοσιεύομεν εις τον παρόντα τόμf1ν του

Άrχαιολογικ()υ Δελτίου (ανω σελ. 119 - 13β) και

Ιδου πάλιν η Άττικη γη προσφέρουσα εις ημάς

ΕΙκ. 1. Άι?xαϊστ~κoν άνάγλυφον Διονύσου.

δλως τυχαίως μέγα ανάγλυφον. Διονύσου, αρί
στη; διατηρήσεως, το οποίον επι χιλιετηρίδας

μετα σroργης διεφύλαξεν εις ταυς κόλπους της.

Μεταξυ Χαλανδρίου και άγίας Παρασκευης,

εις το μέσον περίπου της μεταξύ των αποστά

σεως, εν μέσφ αμπέλων ανηκουσών εις τους εξ

Άμαρουσίου αδελφους Άνδρέαν, Κωνσταντί

νον και Βασίλειον Κόσκορον, εν φ ο{,τοι 11ΡΧΙ

σαν αυτόθι εργαζόμενοι προς ανόρυξιν φρέατος,

εύρέθη το εν λόγφ ανάγλυφον, μόλι::: εις βάθος

0.6Ο του μέτρου κατα τας αρχας 'Ιουλίοι' τού

τρέχοντος ετους 1932.

ΟΊ εύρέται αδελφοί, ώς φι/.ονομοι ΠΟλΙΤαι.

ειδοποίησαν αμέσως τας. αρχας περι της είlρέ

σεως του αρχαίου αναγλύφου, το οποίον μετέ

φεραν εις την εν Άμαρουσίφ οικίαν των, οπό

θεν εγω μετα δύο ήμρρα; συναινούντων .τών

αδελφG)ν το εκόμισα δι' αυτών εις το Κεντρι

κον Άρχαιολογικον Μουσείον.

Mετc'ι του αναγλύφου ευρέθησαν και δ)'κοι

αρχιτεκτονικών μαρμάι.ιων ανήκοντες προφανώς

είς την βάσιν και ει; το αρχιτεκτονικον εκείνο

ΕΙκ. 2. Άρχαϊστικον άνάγλυφον Διονύσου.

κατασκεύασμα,το όποιον περιειχε το σπουδαίον
αρχαιολογικον ευρημα.

Λεπτομερη; ερευνα του μέρους εκείνου γενο

μένη ύπ' εμού κατ' αυτάς, 'ίσως θέλει λύσει τα.

περι το εύρεθεν ανάγλυφον τού Διονύσου ανα·

φυόμενα ζηnΙματα και διαφωτίσει 1)μάς, αν το

εύρεθεν ανάγλυφον {μο μονηρες 11 αν ανήκεν
• ') :> '\' i - ~ Ι ~

Εις συμπ .εγμα αναγΛυπτων ΠΛακων, ων μια ει·

«θ'Δ' ,~:>- ~ ...
ναι ο ευρε εις ιονυσος, και αν ανηκεν αΡΧΙΥ.ως

εις την θέσιν αυnΙν, οπου εί'ρέθη, και εν το!·

α{'τη 1tεΡΙΠΗόσει τι ύπήρχεν εκεΙ.
<ο' , C "Ι α. ' \ ... ι__ σαυτω; και η ακριvης ΤΟΠΟΊραφικη με/.ετη
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16 Παράρτημα Toi Αρχαιολογικού Δελτίου 1930 - 31

τού μέρους εκεινου θέλει σπουδαίως βοηθήσει

ήμας είς ηΊν λύσιν των ζητημάτων αυτων, περι

ών θα ομιλήσω μεν βραδύτερον, οταν θα δημο

σιεύσωμεν την περι αυτού μελέτην ('ίδε ανω

σημ. σελ. 132) και θα αναλύσω μεν την καλλιτε·

χνικην τού αναγλύφου τού Διονύσου ύπόστασιν.

Ένταύθα αρκούμεθα άπλως να δώσωμεν την

εικόνα τού ευρεθέντος αναγλύφου (εΙκ. 1 και 2)
τα μέτρα των διαστάσεων αυτού και το Ίστορι

κον της εύρέσεώς του, ινα κατα την αρχην ήμων

παραδώσω μεν αυτο εις την γενικην παρατήρη

σιν και μελέτη ν των ενδιαφερομένων αρχαιο

λόγων.

ΤΟ ι:ίνάγλυφον ϋψους 1,61, πλάτους 0,90, πά

χου; 0,11 είναι εκ πεντελησίου μαρμάρου και

είνα; αρχα'ίστικης τεχνοτρο:τίας καί, ως εξάγεται

εκ τινων ενδείξεων, εποιήθη εις χρόν()υς, καθ'

ους ενεκα καλλιτεχνικης ιδιοτροπίας εμιμούντο

τα αρχαιόrροπα, καίτοι η τέχνη ευρίσκετο εισέτι

εν ακμΊΊ ,
το ανάγλυφον τούτο πλησιάζει περισσότερον

προς το πρότυπον - εαν αυτο τοί'ΤΟ δεν είναι

το πρότυπον - 11 Ετερον αντίγραφον τού τύπου

αι'τού τού Διονύσου, απο τον οποίον ελλείπουσι

λε;ττομέρειαι ουσιώδεις, αί οποίαι ύπάρχουσιν

μεν ει; το η μέτερον ανάγλυφον ελλείπουσι δε

απο τας επαναλήψεις αυτού διότι δεν ησαν

αναγκαίαι εις τους κατόπιν χρησιμοποιήσαντας

τον τύπον αυτον τού Διονύσου δια την παρά-

στασιν πομπων f-x περισσοτέρων προσιό:των.

(Προλ, πίν. ΧΙΙ εν τφ εργφ τοϋ Eduard
Schmidt: Archaistische Kunst ίη Grie
chenland und Rom.
Ό Διόνυσος ενταύθα πολλφ μάλλον η εν

τοίς νεωτέροις αντιτύποις αυτού με τον ποδήρη

χιτωνα και τον Κάνθαρον εις την χείρα και τον

θύρσον εις την έτέραν δεν φαίνεται να αποτελη

μέρος συμπλέγματο; πομπης εκ περισσοτέρων

προσώπων, αλλ' είναι μάλλον αυτοτελής, καίτοι
βαδίζει. ι

Δια τούτο ελάχιστα ελπίζομεν εις την γενη

σομένην ερευναν τού τόπου της είψέσεως απι\

της απόψεως αυτης, τουναντίον δε ελπίζομεν

εις την ευρεσιν επιγραφης τινος" 1]τις f3Ct δια

φωτίση 11μά; περισσότερον,

ΤΟ ανάγλυφον τού Διονύσοι;, καίτοι δεν εί

ναι αρχα'ίκον οτε η αξία αυτού θα [μο πολυ

μεγαλυτέρα, εν τούτοις και ως αρχα'ίστικον ερ

γον δια τα μουσεία της Έλλάδος εχει σημασίαν

πολλήν, διότι δεν περιεσώθησαν ε\' Έλλάδι

πολλα αρχα'ίστικα εργα, τα οποία εγίνοντο υπο

των εν Άθήναις εργαστηρίων και Ιδίq. .ων

Νεοαττικων προς εμπορίαν και εξαγωγην εις το

εξωτερικόν, οί' ενεκα τα μουσεία τη; Ευρώπης και

δτι της 'Ιταλίας εχουσι μέγαν αριθμον εξ αυτων,

Έν τούτοις το ημέτερον ανάγλυφον πιθανως

δεν ανήκει εις την τάξιν των δι' εξαγωγην εκτε

λεσθέντων εργων, Άλλα περι τούτου προσεχως.

Ν. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ
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ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΩ, ΤΕΛΕΣΤΗΡΙΩ,

Κατα τα δύο τελευταία ετη ανεσκάφη εν

Έλευσίνι ό χώρος τού Τελεστηρίου, κατ' εύτυ

χίαν δε ητο δυνατον εις τα μάλλον ενδιαφέροντα

σημεία να διευθύνη την εκτέλεσιν της ανασκα-

'Γ " ",-c'~;~,'

!:

Ώς εΙναι γνωστον Τι θέσις τού Τελεστηρίου

επι της ανατολικης κλιτύος τού Έλευσινιακοίί

λόφου δεν μετετοπίσθη κατα την αρχαιότητα

καΙ ό χώρος επι τού οποίου εγείρεται το Τελε

στήριον τών Κλασσικών καΙ τών 'Ρωμα'ίκών

χρόνων (εΙκ. 1), είναι Τι 'ίδία θέσις σπου ίδρύθη

πολ/ους αίώνας πρότερον το πρώτον μυστηρια

κον ίερόν, απετελέσθη δε αφ' ενος μεν δια της

λατομήσεως και 'ίσοπεδώσεως [μεγίστου μέρους

τού λόφου και αφ' Ετέρου δια της προσθήκης

ΕΙκ. 1. ΤΟ Τελεστήeιον πeο τής τελευταίας ανασκαφής.

φης ό καθηγητης κ. Μυλωνάς, 'Αρχιτέκτων ητο

ό Ίωάν. Τηαυλός, εξετελείτο δε Τι ανασκαφη

κατα το πλείστον ύπο την αμεσον καΙ διαρκη

επίολΕψ'ν τού επιμελητού 1. θρεψιάδη.

τα σπουδαιότατα αποτελέσματα της ανασκα

φης ταύτης ελπίζομεν, στι θα καταστΌ δυνατον

να δημοσιευθώσιν λεπτομερώς ύπο τών μετα

σχόντων είς την ανασκαφην ώς δεύτερον τεύχος

τών Έλευσινιακών εντος τού προσεχούς ετους

επι τού παρόντος μόνον βραχείαν εκθεσιν περι

τούτων δημοσιεύομεν ενταύθα.

τεχνητού επιπέδου κατασκευασθέντος δια μεγί

στων επιχώσεων επι της κατωφερικης πλευράς

τού λόφου.

Ή τελευταία ανασκαφη. εγινεν επι τού κατα

σκευασθέντος δι' επιχώσεως χώρου. Παραπλη

σία εργασία εΙχε γίνη ύπο τού Φιλίου και κατα

την πρώτην περίοδον της ανασκαφης, μικραΙ

δ' ανασκαλεύσεις της επιχώσεως εγιναν και

ύπο τού αειμνήστου Νoack, αλλα τότε Τι ανα

σκαφη δεν εγινεν τόσον ριζική, σπως Τι τε

λευταία ύφ' ημών γενομένη, και δια τούτο τα

3
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σημείων της νοτίας και

Έλευσίνος ή

Τελεστή-

'φ :χ ν να τοπο·

θέσεώς των,

συνέ-

χώρου καΙ ερείπια τοίχων.

, και

ίπο

Κάτωθεν των οστων ι;ιναι πάντοτε

χαλίκια. Είναι συνήθως κιοω-

οΙκήματο;.

18

ρικλέου;

ουδε δύο βάσεων κιόνων του Πεισιστρατείου Τελε-

ηριου τας ιας α lIρεσ, με δια

, εφ' ο~οκλ~~ά~fI'I'fλfδ1!α:Ilν/,~fii.σt'WΙA~ο'Uις Δελ.τίου 1930 - 31
σχηματισθεντοc χωρου του "'ηοllVη'ΊJημεν να-κιI\fδρισωμε~ Όσφαλως την

δεν l]μπόδιζον σωζόμενα χειαν των αλλεπαλλήλων οικοδομήσεων και την

αποτελέσμqΤ,α, Μν ησαν JόqονακΜ\~~!κιι,σφα11li "χεδΟν χρονολόγησιν του-
, Jt:Επιχωσις προσωρινως εις των,σΧέδι-ον'1}. " c ,

τοσον σWF'fελεστηρίου (Παρένθ, πίν, "Οπως εφ' δλων των στ , ΟΠΟ

Ή αν~<μ~λεεrπεξ>ε'E~η&ν~τoλικης πλευρ~ς του λόφου. της, ,
- δ f}ρ,[i,9ύϊ;';'ί '~πι του συμπαγους πρωτη χρησιμοποιησις και του υπο το

του ι q~IιΧW~Στοάς, και βλέ- ριον- χώρου εγινε είς προμυκηνα'ίκους χρόνους,
πει τιι1f<εAθOtιιιρtσlJ~νoδτόOιu>oν γυμνον τον είς τους τελευταίους χρόνους της μεσοελλαδ'ικης

τμη' μ&~~Oντmι toj ι'θ'Νm,ειν"ΙddlJ:!\οifειJt~δ(ι~,.(""γε~l'ιιW,,~εια,xdi ~μαυρό~ρω~α ~ε, " c:: ζίς όλα ta σljμεΜ, ιlWί'>'ύ γεωμετρ~~~'κι%ΊΤήΊhν), Εκ της περιοδου ταυ-
φερθη Δο θiΩ~(tOfJiJνκιόνων και της εχομεν τάφους ευρεθέντας σποραδικως είς

το δυτικον τμημα " . του " _ "
, '>\ _ c , , Οι ταφοι Κ6<νται σχεδον επι του βραχου

'Εκ~~εf!ψέr[α/Ιδ9;WtΡJlς ικανη να δεχθΏ μόνον λεπτον στρωμα γης χωρίζει τα οστά (
ισοπεδωθέντος δ' , .•
λιΜ~όW8~mwt Τελεστηρίου, προς εστρωμένα λε1l'<α

ητα ανάγκη να γίνη μικρά τεχνητη ίσο- σκευασμένοι δια πλ~κίiJνl και

κατωψεoι~'Υ , , ", 'λλ' , :θ "λ
,προς αφτ ,α. προς. την κατωφερ~αν α ευρε ησαν και μεγα ων

με\'ον' to·, '-ελεστηQrl&~,εγινε προς Και οι σωζόμενοι τοίχοι τιί'

δεν καλύπτεται. του ~ρoπεισι- εΙναι τεθεψένοι συν1θως επι του βράχου, Όλό-
- θ λ' Κ"",α τΤ]ν ,οικοδομη>ι κληρον κ:οηριον δεν"'lΤΟ δ δ ' -

των εμε ιων των tOιχων των κτισμα,'ων των ιαφορα σημεια

διαφόρων tmι,>ιιοοroν,
, &λ1' ή. μεγίστη. λατόμησις ιι,αθ' ην Χθς (σχέδ, 1 Α) κείμε,

τικόν βάθος εν πολυ μέγα λως προς την βΟΡ'είαν

και μετρίου μ~α-με,?,ΒθeJ~- κtftρoo1>(lαQ{9υε3t0ιεε τούτου,
ράς tq\i"M<R~ τη;> 'E~ευσίνoς (~δ~ εΙκ~ 1) η,ρχι; μεγα_σχ~τικως ~τίσμα ~υνάμενoν να
σεν κάttl'~~~Όικοδομ,!1σιν του ιε~oυ μετα τα σταθTl (οχι μετα βεΌαιοτητος)
Πεpσιroπtillttlη:σ~~ ~ HαtEλ't~~ Gιiα'ftXρχ~ί~~υ1fιtΊ1" τοειδείς (προ, ΈλευσΙVΙακα 1 σελ. 39 έξ.) κατα-

nίφ~ κατα ΤΟθς Ρωμα'ίκους χρόνους, ό τοίχος να ανήκει και εΙς πoλiι μικρων δια-

'Η 'Ίi'\i:ωσις εν τω_ ΤελεΡ:2w.ίω , ~~ ~'lXQl-, σθέντος , , 'θ
Όώθη~dύ~ &~fW<α~~\tν,Ο&πεW~θ)ΙJεUl10λt~QιΜε'l!~ και q~;u'!l~~~ε~ιlJΎf.Ι ως είναι τάφοι μικρων παιδίων,

πάντοτειης, ή όποια εχουσα ελάχιστον ναι τα λείψανα της ανθρώπων τάφοι'
~ λ' εις τινα σημεια &ρχη-, , ,

του ΟΙΙψι,ιών taιl:l~bιtι'ιtιIτ'tMi:>xa{\'ι'ωt'fA ,ν χρονων τουτων

Δυσμας κατα την τοποθέτησιν _
στρατείου Τελεστηρίου. . ' σε~ς λΤΟ,υ _ υνατον να καθορίσω-

προς, ΤΟ-Υ, π ειστου του , " "
τού ΠεισιστρατείΟΒιςΙ'τε-Νς01tfηQ<j.Ο\λι>6]γινε σημαντι- μεν' πλην αλλων μικροτερων τοιχων (σχέδ. 1 Α'),

κωτέρα οπωσδήποτε εξ υπο- ~~ι;'θ~Vfvσ~~η1ντου εις την περίοδον ταύτην ανήκει καΙ μακρος τοί-

δ 'θ του, λ' , λλ'
ιευ υνσιν της βάσεως του Ός Π ησιον και παρα η-

M~/)~1iY*V ιim1μ.~\Κω?Oς του ,Τε- Τεl1στηρίο 3). πλευραν των θεμελίων τού
,στηρί6~~~λεν l!lv~νaσ~lx!Ρ'η Π.ΡO~~9ν, ε,cι- "δυνατον να , ~I :), ~
τμ~ω~ Mfct'~\MI tlf~'dM'I\ εΙχον κλ~ρων οικημάτων, και να Ηηριου, οστις ανηκει εις

η εΙχον θεωρήσει περιττα να ανασκα-' οχετοι 'κάι περίΌολοι. Άλλα' αναπαρα-

οι προ ημων εργασθέντες, και προς του- εϋρημα εκ της περιόδου ταύτης εΙναι ro μεγαροειδως ώς

~ρόδoμoν.ΔύναταιOμως

περίοολον εξαφανι-

εκ της φυσικης Ό

μόνον πάχος εκάλυπτεν

θεν τον βράχον, '
ύπολειμμάτων κατα την χρησιμοποίησιν τοϋ

χώρου καΙ των κτηρίων ύπο των ανθρώπων,

καΙ εκ γης μεταφερθείσης αλλοθεν ειδικως

σχηματισμον ισοπέδου χώρου, "
ίκανης εκτάσεως ή επίχωσις απετελείτο' c

λειμμάτων των θυσιων γενομένων ~κεί επί έκα

τονταετηρίδας 'ίσως.

λc 
τυχόντες

άμελήσει

ψωσιν

τοις σκάψαντες το

. '

άτάρακτον εδαφος κάτωθεν

μυκηναικης περιόδου. Άκο

λουθοϋσιν αμεσως ανωθεν των λειψάνων της

μεσοελλαδικης περιόδου, καΙ εύρίσκονται εφ' όλο

κλήρου της δι' επιχώσεως σχηματισθείσης εκτά-

Τελεστηρίου (απως αλλως τε και επι
, .... , \ 3

χωρου της νοτια; και ανατο-

πλευράς τοϋ Έλευσινιακού λόφου), Εις

, =Ι' _ περικλειομένου ύπο

των θεμελίων Πεισιστρατείου Τελεστηρίου

~ώρoυ μέχρι , Προπεισιστρατίου

υ (εΙκ. της περιόδου ταύτης εγινε

συμπληρωθωσι τα διαγράμματα όλο-

, 'σημειωθωσιν όδοί,

το σπουδαιότερον

κάτω

θεν ακριοως τοϋ Προπεισιστρατείου Τελεστη-
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ElH. 3. <Η ανασκαφη ε,'τος του χώρου του Πεισιστρατείο'υ Τελεστηρίου. Π νότιος το'ίχος Πεισιστρατείου Τελεστηρίου.

Ξ το'ίχος Προπεισίστρατείου Τελεστηρίου. α β ϊ' οΕ κίονες του Πεισιστρατείου Τελεστηρίου. ΛΔ' τα ακρα των παραστάδωι'

του μ ε ϊ' ά e ο υ. Ό φύλαξ κάtfηται επί της ϊ'ωνίας του επί το,υ πeοδόμου του μ ε ϊ' ά e ο υ lξώστοv.
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ρίοι' αποκαλυφθεν κτίσμα. 'Έχει τοίιτ() εν μέρει

την τυπικην μορφην παναρχαίου μεγάρου με

μεγάλην (ή θέσις της:οπισθίας πλευράς δεν ώρί

σθη μετ' απολύτου ασφαλείας) α'ίθουσαν, εμ

προσΘεν της όποίας σχηματίζεται ό πρόδομος

δια των προεχουσών παραστάδων, εις τας όποίας

καταλήγουσιν οί πλάγιοι τοίχοι της αιθούσης

(σχέδ. 1 Β, αί παραστιiδες ΔΔ" εΙκ. 4).

πλαγίων τοίχων τού εξώστου, ανήρχοντο εις τού

τον' μόνον επι της μιάς πλευράς, της νστίας,

ευρέθη 11 κλίμαξ. Ταύτης η ανωτάτη /βαθμΙ

αποτελείται εκ μεγάλης πλακος αμυγδαλίτου λί

θου καΙ ευρίσκεται εις το αυτο ϋψος με το δάς

πεδον τού εξώστου. Ή αναλογία της κατασκευη;

καθιστά αναμφί60λον, δτι καΙ επι της ετέρας

πλευρας ύπηρχεν όμοία κλίμαξ καταστραφείσα,

----- ------

\ \
\ \

_---..J.J
, ι _-----.-:--=-----
ι L----- ----L-------

01i:=:Ξ9=ΞEHiΞ!!=:=!ΞFi!i\;Ξ5i:=====':χf'Μ.

ΕΙκ, 4. Μvκη'llaϊΚGV μ έ r οι Ρ () \V μετα περιβόλο'l) υπδ τα έρείπια.

του πρωΊμου αρχαϊκού Τελεστηρί.ου.

Καινοφανης εΙναι ό σχηματισμος τού προ

δόμου' το μεσαίον τμημα. αυτοϋ με απόστασιν

1 μ. εκατέρωθεν απο των παραστάδων κατέχε

ται υπο ε'ίδους τετραγωνικοϋ εξώστου (Γ), δστις

εξέχει ίκανως προ τοϋ ακρου των παραστάδων.

ΤΟ δάπεδον αυτού εξ επικεκρουμένης γης μετα

πιθανού χρίσματος ασδέστου, εμφανισθεν εν μι

κρφ μέρει κάτωθεν της θεμελιώσεως ενος κίο

νος τοϋ Κιμωνίου Τελεστηρίου εύρίσκεται 0.30
περίπου χαμηλότερον τού δαπέδου της αιθού

σης τού μεγάρου, τού οποίου επίσης μικρον μέ

ρος ευρέθη κάτωθεν της θεμελιώσεως τού αυτού

κίονος. ~ια μικράς κλίμακος κατασκευασμένης

μεταξυ της παραστάδος τού μεγάρου και των

σπως δα καΙ το πλείστον τοί. οικοδομήματος

εχει εξαφανισθη. Έκ του εξώστου δια βαθμίδος

εισήρχοντο είς τήν α'ίθουσαν της όποίας ή θύρα

!ινοίγετο εις το μέσον τού εξώστου. ΤΟ μέγαρον

διευθύνεται Εκ δυσμων προς ανατολάς, το δε

εδαφος ΕπΙ τού όποίου έκτίσθη τούτο είναι ισχυ

ρως κατωφερικόν, καΙ ή πρόσοψις α'υτοϋ είναι

θεμελιωμένη επι πολυ χαμηλοτέρου σημείου, OV
τως ωστε και ό εγκάρσιος τοιχος της αιθούσης

ώς και ό. πρόσθιος τοίχος του εξώστου εχρη

σίμευον και ώς αναλημματικοΙ τοίχοι της επι

χώσεως, ή δποία θα εχρησιμοποιήθη προς ισο

πέδωσιν καΙ σχηματισμον τού δαπέδου.

Παραλλήλως προς ταν νότιον τοίχον τού οι-
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κοδομήματος πολυ πλησίον τούτου εκτείνεται

ίσχυρος τοίχος περιβόλου (Ε) τού οποίου δυστυ

χώς οϋτε ή αρχή, ουτε το τέρμα εΤναι πλέον δυ

νατον να ορισθΏ, αλλ' ή σχέσις αυτού προς το

περιγραφέν οίκοδόμημα εΤναι βεβαία, διότι και

αναμφισβητήτως σύγχρονα αποδεικνύονται δια

τον τρόπον της οίκοδομης και δια τών εύρεθέν

των αγγείων, και προς τούτοις διότι τα ϋδατα

ρας. Ό δυτικος τοίχος αυτού (σχέδ. 1 παρα τον

κίονα β 4), Όστις εΤναι εν μέρει προσκεκολλημένος

επι τού προσθίου τοίχου της αίθούσης τού προη

γουμένως περιγραφέντος μεγάρου, δεν διατη

ρείται ολόκληρος 1. Παραλλήλως προς τον βό

ρειον τοίχον τούτου, είς απόστασιν μικροτέραν

τών 2 μ. απ' αυτού, απεκαλύφθη μέρος παχέος

τοίχου (2), οστις πιθανώτατα είναι το βόρειον

Είκ. δ. Τμημα στeΟΥΥvλον η έλλειψοειJονς κτηeίον.

τού μεγάρου φέρονται δι' οχετού, Όστις ευτυ

χώς διακρίνεται ακόμη, επιτηδείως κατασκευα

σθέντος κάτωθεν της προμνησθείσης μικρας

κλίμακος της προσόψεως, προς μεγάλην οπην

έκροης εύρισκομένην επι τού τοίχου τού περι

δόλου (ΕΙ).

Κατα μηκος της προσόψεως της αΙθούσης

τού περιγραφέντος κτηρίου απεκαλύφθη αλλο

μέγα σχετικώς δωμάτιον δρθογωνικον (lδε είκ.

3 και σχέδιον 1 Η), το οποίον Όμως εχει διεύ

θυνσιν εκ βορρα προς νότον με το κυρίως ανοι-

. γμα προς νότον επι τού εξώστου, και μίαν πλα

γίαν θύραν επι τού μέσου της ανατολικης πλευ-

σκέλος τού περιβόλου τού πρώτου' μεγάρου,

ι ΤΟ δωμάτιον Η συνείχετο ίσως προς άνατολας μέ

άλλο δωμάτιον.

2 Ή ανασκαφη εΙς π.ολλα σημεία, άλλα προ πάντων

είς την θέσιν αϋτην ήτο δυσκολωτάτη, και .μόνον χά·
ρις είς τας έπιμόνους και έπιπόνους προσπαθείας τού

κυρίου Μυλωνά και τών συνεργατών μας άρχιτέκτονος

Τραυλού και θρεψιάδη, και είς την φιλότιμον έργα

σίαν τού έπιστάτου Στράτη Κεχαγιά και τού έργάτου
Γεωργίου Κεχαγιά Ιjδυνήθημεν να έπιτύχωμεν τόσον

πoλλc1 και θετικα αποτελέσματα. Ή σκαφη εγίνετο

πολλάκις υπό το σφζόμενον δάπεδον δι' όπών άνοιγο
μένων εΙς το έδαφος, οπου μόλις ήδύνατο να κιτ/ται
μετα δυσκολίας ό εργαζόμενος.
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περΙ του νοτίου σκέλους του όποίου ωμιλήσα

μεν ηδη ανωτέρω' επι τού τοίχου τούτου ύπάρ

χει άνοιγμα εΙσόδου, εΙς ην κατέληγε πιθανώς

όδΟς ερχομένη απο Βορρά, Μεταξυ του τοίχου

τούτου και του βορείου τοίχου του δωματίου

ρέει καλώς σφζόμενος ευρύχωρος οχετός. ΤΟ

δάπεδον του δευτέρου δωματίου Η όμοίως

έξ επικεκρουμένης γης (εύρέθη ευτυχώς και τού-

φην Τι παραμέλησιν του πρώτου μεγάρου δεν

δυνάμεθα να βεβαιώσωμεν εΠI του παρόντος 1.

Έντος του χώρου του Πεισιστρατείου Τελε

στηρίου απεκαλύφθη και το μικρον τμημα καμ

πύλου τοίχου (εΙκ. 5, σχέδ. 1 Κ) εκ στρογγύλου

Τι ελλειψοειδους κτίσματος, ηδη σημειωθεν ύπο'

Φιλίου καΙ περιγραφεν ύπο; Νoack (Eleusis σελ.

10). Είναι θεμελιωμένον επι μυκηνα'ίκης επιχώ-

Ε/κ, 7. Πeώϊμος αeχαϊκος πεeίβολος.

του μικρον τμημα) είναι περίπου εις το ϋψος

τfjς αΙθούσης του πρώτου μεγάρου. ΤΟ δωμάτιον

Η είναι 'ίσως μεταγενέστεροντου πρώτου μεγά

{>ου, ως γίνεται πιθανον καΙ εκ τών εύρισκομέ

νων όστράκων εν τη αμέσως ανωθεν του δαπέ

δου αυτου επιχώσει, και εκ του τρόπου καθ' ον

~ίναι ό δυτικος τοίχος αύτουεν μέρει επεκτι

(Υμένος επι του τοίχου της προσόψεως του πρώ

του μεγάρου. Ποία Τι σχέσις του δευτέρου δω

ματίου Η προς το πρώτον μέγαρον, αν ί]σάν

ποτε αμφότερα ταυτοχρόνως εν ενεργείq., 11 αν

το δωμάτιον Η εχρησιμοποιήθη μετα καταστρο·

σεως και επικάθηται εν μέρει επι του προμνη

σθέντος νοτίου τοίχου του παρα το πρώτον μέ

γαρον περιβόλου,

Δια της παρατηρήσεως ταύτης χαρακτηρίζε

ται το κτίσμα εΙς το όποίον ανήκει ό τοίχος

ουτος ως μεταμυκηνα"ίκόν, άλλ' αλλα εύρήματα

ι ,Αρκούμεθα ενταύθα να σημειώσωμεν μόνο\' περι

ληπτικώς τα ευρήματα επιφυλαττόμενοι να εκφέρωμεν

τήν γνώμην ήμών περι της πιθανής σχέσεως αύτών

προς τα ύστερώτερα Τελεστήρια και tl]" λατρείαν της

Έλευσίνος κατα η1ν δημοσίευση' τούτων εν τφ δευ

τέριρ τεύχει τών Έλευσινιακών.
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και παρατηρήσεις καθιστώσι σχεδΟν βέβαιον δη

κατεσκευάσθη κατα γεωμετρικους χρόνους και

ύφLστατο μέχριτών τελευταLων γεωμετρικών

χρόνων, καθ' ου; πρωτnκορινθιακαάγγεία συν

υπηρχον εν άφθoνί~ μετα τών γεωμετρικών. ΤΟ

στρογγύλονη ελλειψοειδεςκτίσμα, εκ τού όποίου

(δηλαδη το πρώτον άσφαλες) Ίερον κτίσμα επι

τού χώρου τού ΤελεστηΡLου της :Ελευσίνος 1.

ΕΙς το κυκλοτερες τούτο ίερον άντιστοιχεί ό

περίβολος, σστις περιγράφεται ύπο τού Νoack
(Eleusis σελ. 9 - 10) ώς το &Ι'-1λημμα τού πρώ

του τεχνητώς σχηματισθέντος χάριν λατρευτικών

ΕΙκ. 8. ΔείΥμ.α του πολυΥω"ικου τοίχου του πρωϊ'μου αρχαϊκου περιβόλου.

εμεινεν μόνον το μικρον τμημα τού θεμελίου

τού τοίχου θαείχεν άρκετον μέγεθος θα εκειτο

δε και κατα το πλείστον επι τού χώρου, τον

όποίον κατείχε το προμνησθεν πρώτον μέγαρον,

και ή επιφάνεια τού δαπέδου αυτού θα ητο ολί

γον μόνον χαμηλότερον της ~άσεως τού Προ

πεισιστρατείου ΤελεστηΡLου, Δεν είναι δυνατον

δυστυχώς να γνωρίζωμεν πώς ητο εσχηματισμέ

νον τοστρογγύλον (j) τούτο κτίσμα, βέβαιον

δμως θεωρούμεν, δτι είναι τούτο το πρώτον

σκοπών επιπέδου επι τού χώρου ενθα βραδύτε

ρον ιδρύθη το Τελεστήριον, Τούτου τού περιβό

λου άπεκαλύψαμεν μέγα τμημα (εΙκ. 6 καΙ σχέ

διον 1 Μ) εξωθεν της νοτίας πλευράς τών θε

μελίων τού Πεισιστρατείου Τελεστηρίου. Είναι

1 Ή γνώμη τών συνεργατών μου και έμου εΤναι, δτι

εΤναι πoλiι πιθανόν, ότι ήδη '(ό μυκηνα'ίκόν. μέγαρον

ητο ίερόν. την γνώμην μας μετα τών λόγων. οί όποίοι

ένισχύουσι ταύτην θα εκΟέσωμεν έν εκτάσει κατα την

δη μοσίευσιν του δευτέρου' τεύχους των Έλευσινιακών,
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και αίιτος κτισμένος επι μυκηναικης επιχώσεως

και παρ' αυτον εί'ρίσκονται πρωτοκορινθιακα

και γεωμετρικα ι')στρακα, και τα πρωτογενους

όμαλή. Φυσικα το ύψηλότερον μέρος αυτου θα

εσυνεχίζετο δι' ωμών πλίνθων. Δύναται να θεω

ρηθfl ως βέβαιον δτι (ως παρεnιρησεν 1\δη ό

.;~
!i, 1

Ι
--,

'ι
Ί
j

ΕΙκ. 9. Μελανόμορφον fJvμιατήριον έκ τού

υπολείμματος τών fJvotιOy.

εργασίας είδώλια, τών όποίων δείγματα απεικο

νίζονται εν Νoack Eleusis σελ. 10. Είναι ίκα

νώς παχυς δι' ακατεργάστων πλακωτών ως επι

το πολύ, μεγάλων σχετικώς λίθων κτισμένος και

ή εξωτερικη αυτου όψις παρουσιάζεται πολυ

Είκ. 10. Ό Έρμής έπι τού fJvμιατηρίοv

τής εΙκόνος 9.

Νoack Eleusis σελ. 12) το νοτιοδυτικον ύφ'

ήμών εξ όλοκλήρου αποκαλυφθεν τμημα είναι

συνέχεια του απέναντι του βορείου τοίχου του

Τελεστηρίου ύπο Φιλίου ηδη αποκαλυφθέντος

και ύπ' αυτοίί ως παναρχαίου αναλήμματος χα-

4
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ρακτηρισθέντος τοίχου, είναι δε πολυ πιθανόν,

δτι ή μορφη αυτου )μο ως φαίνεται επι του

πίνω-ως 1~1 του Νoack. Έντας του πολυγωνικου

σχεδον χώρου του περικλειομένουυπο ίου περι

Όόλου τούτου χωρεί και (χρμόζει κάλλιστα στρογ

γύλον ιερόν, του κτίσματος του οποίου μόνον μι

κρον τμημα ένος τοίχου εχομεν. Ή ε'ίσοδος του

περιοόλου τούτου Ιμο εκ των νοτιοδυτικων, εκεί

σπου απεκαλύφθησαν αΊ βαθμίδες της φερούσης
, , ~ , ('δ 1 1\1') "Ο ' -,εις ταυίην ΚΛιμακος σχε. " τι cκει 1]ΤΟ

ΆπεκαλΙJφθη Επίσης ι)λίΎα μέτρα προ( νότον

και νorιανατoλικως του γεωμετρικου περιοόλου

ο αντιστοιχων εις τα πρώ'ίμον &ρχα'ίχον Τελε

σηιριον πολυγωνικος περίβολος (Φ εΙκ. 6 και ί),

δστις είχεν εν μέρει αποχαλυφθΏυπο Φιλί(1υ (επι

τού πίνακος 140 τ:ου Νoack δ εσωτερικΑς χυανοί'ς

τοίχος). Σώζεται εις Ι;λον αυτου σχεδΟν ΤΟ ϋψος

καθ' δλην την διαδρομήν τσι' εντος του χώροι'

του Τελεστηρίου' κατεστράφη το τμημα αυτ:οί·

πλησίον της νοτιανατ:ολικηςγωνίας των θεμελίων

ΕΙκ. 11. Βάσι, κίονο, Πεισιστρατείου Τελεστηρίου.

το ανοιγμα της εισόδου φαίνεται και εκ του επι

των βαθμίδων δυτικου τέρματ:ος του σωζομένου

τοίχου του περι6όλου, το οποίον είναι κατάδη

λΟΥ, ση εχει σχηματισθΏ ως παραστάς. Ή πύλη

και εν γένει η ε'ίσοδος θα ησαν ξύλινα κατα

σκευάσματα, σπως είναι δυνατον να )μο και το

στρογγύλον (;) κτήριον κατα το πλείστον ξύλινον

Παρα την ε'ίσοδον του γεωμετρικου τ:ουιου

περιοιίλου φαίνεται ΟΤΙ εγίνοντο επι μακρον

θυσίαι. 'Ίχνη καπνού εκ των πυρών των θυσιων

απέμειναν πολλα επι των λίθων του περιΟόλου,

και ο Φίλιος, δστις ανέσκαψεν η1ν εκεί εκτασιν

εύρε πληθος εκ των του ανωΤfρω αναφερθέντος

πρωτογενούς τύπου είδωλίων εντος τών υπο

λειμμάτων των θυσιών.Ό Νoack αδίκως ημφε

σοήτησε την ϋπαρξιν τόπου θυσιών επι της

Θέσεως ταύτης.

του ΠεισιστρατείουΤελεστηρίουπροφανως κατα

την οίκοδόμησιν το·ύτου. Ό τοίχος Εδράζεται επι

παχέως θεμελίου εκ μετρίου μεγέθους αχατεργά

στων λίθων και είναι υψηλότερον των θεμελίων

το μεν κατώτερο\' μέρος του κτισμένον κατα

πολυγωνικον τρόπον (εΙκ. 8), το δ' ανώτερον μέ

ρος ακολουθεί βαθ μιδωτον μέχρι του ση μείου

σπου είναι πιθαι'ον να εσυνεχίζετο είς ϋψος εξ

ωμω\' πλίνθων, 'Η ε'ίσοδος και τούτου θα εύρί

σκειο προς νοτιοδυτικα (είς το σημείον ο' του

πίνακος 14 του Noack' δυστυχως είς το σημείον

αυτο είναι κατεστραμμένος), καθ' ην διεύθυνσιν

ητο και ή ε'ίσοδος του αρχαιοτέρου γεωμετρικου

περιΟόλου. Και προ του τοίχου τούτου επι με

γάλης εκτάσεως φαίνεναι δη έίελοϋντο θυσίαι'

ό τοίχος είναι Εις πoλλcΊ. σημεία ίσχυρως μαυρι

σμένος υπΌ των πυρων, Ει;τυχως προ του άνα-
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τολικωτέρου ακρου τοι;του εϊορομεν μικρον τμημα

αδιατάρακτον (μη ανασκαφεν πρότερον) τών

ίιπολειμμάτων της πυράς τών θυσιών;, και ήδυ

νήθημεν οϋτω να καθορίσωμεν χρονικώς την

μακραν συνέχειαν τούτων. ΤΟ αl'ώτερον στρώμα

ίκανού πάχους περιέχει κυρίως μελανόμορφα

αγγεία απο τών αρχαιοτέρων μέχρι τών μάλλον

τον να ύποθέσωμεν, οτι α'ί πυραι επι της θέ
σεως ταύτης ηρχισαν καθ' ην εποχην ήσαν εν

χρήσει τα Κορινθιακα αγγεία καΙ εγίνοντο μέ

χρι rG)v τελευταίων χρόνων της επικρατήσεως;

τών μελανομόρφων αγγείων, δηλαδη τουλάχι·

στον σλον τον εκτον ('ίσως καΙ εντος τού έ6δό

μου αιώνος) καΙ τας αρχας τού πέμπτου αίώνος,

ΕΙκ. 12. Βάσις κίονος Κιμωνείου Τελεστηeίοv.

ανεπτυγμένων (είκ. 9 και 10), ώς και πήλινα εί

δώλια, ών τα πλείστα καθημένης η δρθίας θεάς

τού τύπου τ&ν εύρεθέντων εν τη προπερσικη

επιχώσει της Άκροπόλεως, το δε κατώτερον

στρώμα χαρακτήρίζεται δια Κορινθιακών καΙ

:τρωτοκορινθιακών αγγείων. Λοιπον είναι δυνα-

1 Πoλiι μικρον τμήμα του ίιπολειφθέντος σγκου χω

μάτων τών θυσιών φαίνεται καί έπί τής είκόνος 7 έν

τψ μέσφ περίπου του κατωτάτου δόμου του πολυγω

νικοϋ τμήματος του τοίχου.

ΑΙ χρονολογίαι αύται νομίζομεν ΟΤΙ μας βε

οαιώνουσι και την χρονολογίαν τού τελευταίου

περιγραφέντος πολυγωνικού περιοόλου και τού

μικρού πολυγωνικού Τελεστηρίου. Φαίνεtαι δη

λαδή, οτι καΙ ταύτα εκτίσθησαν περι το τέλος

τού 7 0υ αιώνος, οτε καΙ ηρχισαν να γίνωνται αΙ

θυσίαι προ τού πολυγωνικού περιΒόλου μετατο

πισθέντος εκεί τού τόπου τούτων εκ της, θέσεως

προ τού παλαιοτέρου, τού χαρακτηρισθέντος ώς

γεωμετρικού, περιΒόλου, ητις εκαλύφθη δι' επι

χώσεως, οτε εκτίσθη ό πολυγωνικος περίΟολος.
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Άλλ' ό πολυγωνικος περίΟολος εμεινεν ακά.

λυπτος και εν χρήσει και μετα ττιν οικοδομην

του ύστερωτέρου Πεισιστρατείου Τελεστηρίου,

μέχρι της καταστροφής τοίι Ίερου ύπο των Περ

σων και της ανεγέρσεως τοί, Κιμωνίου Τελε

στηρίου.

Π λ ' '."" ~ο υ σημαντιχον ειναι επισης το αποκαΛΙΙ-

νακος 15 του 1'\oack Eleusis, (;)ς και του χώ

ρου παρα την παλαιαν πύλην προ των σιρων

(Ι) (9 του αυτου πίνακοc) το αρχαίον πολυ

γωνικον τείχος, επι του όποίου ιδρύθη μετα τα

περσικα το ψεvδο'ίσόδομον τείχος, είναι συνέ

χεια του Πεισιστρο.τείο1ι περιβόλου, και ουχι

ορθως ό J\Όack θεωρεί τοί'ΤΟ ως Προπεισι-

E1H, 13. Βάσιο κίονος το';:; σχεδιασiJ.έντος, αλλιΙ μη εκτελεσiJ.έντος Ίκτινείου Τελεστηρίου.

φθεν παρα την νοτιανατολικην γωνίαν του Τε

λεστηρίου δπόλοιπον του τείχους του Πεισιστρα

τείου περι6όλου (ΡΣ), Είχον ηδη την ευκαιρίαν

(Ηundertjallrsfeier des deu tscllen arcll, J nst.
σελ. 253 - Δ και εν διαλέξει γενομένη εν τψ

Γερμανικψ αρχαιολογικψ Ίνστιτούτφ της 'Ρώ·

μης) να ανακοινώσω, δτι καθ' α εξάγεται εκ της

γενομένης ύπ' εμου προ ολίγων ετων πλήρους

ανασκαφης του μεταξυ της Φιλωνείου στοάς και

του ψευδο'ίσοδόμου Κιμωνίου τείχους χώρου

(μεταξυ των σημείων C" D2 Dl D Β4 του πί-

στράτειον άντιθέτως προς τους προ αυτου ασχο

ληθέντας με το ζήτημα ι~ίως τον Φίλιον και

τον Rubensolln, οιτινες εχαρακτήριζον τουω

ορθώς ως Πεισιστράτειον. ΕΙς τον περίΒολον

τουτον είχεν 1\δη ορθώς αναγνωρισθη δτι ανή

κει το νοτιοδυτικώ<" του Τελεστηρίου αποκαλυ

φθεν τμημα (C C2 επι του προμνημονευθέντος

πίνακος) πολυγωνικου τείχους και ή επι του θε

μελίου της νοτίου πλι;υράς του Τελεστηρίου μι

κρα γωνία (C f> ε;τι του αυτου πίνακος), και ό

Νoack είχε προοη εΙς ύποθετικην συμπλήρωσιν
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της κάτωθεν του Τελεστηρίου φοράς του τείχους

τούτου. Κατωρθώσαμεν δι' επιπόνου καΙ επι

κινδύνου σκαφης ν' άφαιρέσωμεν το πλείστον

μέρος της πλησίον της γωνίας του Τελεστηρίου

επιχώσεως, καΙ άπεκαλύψαμεν οϋτω σχετικώς κα

λώς διατηρούμενον μέγα τμημα του Πεισιστρα

τείου τείχους άπο της θέσεως, οπου θα ύπηρχεν

περίπου ή δεξια παραστας της πύλης αύτου

(Seetor του Noack) μέχρι της εσωτερικηςΟψεως

τείχους τούτου και του άναλημματικου τοίχοι'

του Προπεισιστρατε(ου Τελεστηρίου ητο πράγ

ματι κενός, και οτι μεταξiι τών δύο τούτων τοίχων

εσχηματίζετοκοίλη όδος ίκανου βάθους εΙς πολλα

σημεία, καΙ δτι ή άναπαράστασις την όποίαν

δίδει ό Noack (σελ. 44 εΙκ. 19) παρέχει την

δρθην εντύπωσιν (μόνον ως προς το άφορών

την κοίλην όδον τμημα), αν φαντασθώ μεν άντΙ

του παρα την νοτίαν πύλην μεγάλου άγκώνο;

Είκων 14. Ή ανασκαφη δυτικώς της ακροπόλεως.

της άνατολικης πλευράς της κρηπίδος του Περι

κλείου Τελεστηρίου(σχέδ. 1 Σ).'Η εσωτερική, βο

ρεία ()ψις του τείχους τούτου διατηρείται καλώς

είς πολλα σημεία' διατηρείται προς τούτοις εΙς

πολλα σημεία και το άνώτερον εξ (i)μών πλίνθων

μέρος του τείχους.Έφάνη ουτω, δτι το τείχος διευ

θύνεται προς τα νοτιοανατολικα σχεδΟν παραλ

λήλως προς τον άρχαιότερον πολl'γωνικον περί

βολον χωρΙς να σχηματίζη τον μέγαν γωνιώδη

άγκu)\'α προς το C5 του πίνακος του ;\ oack. Ή
γωνία C5 είναι γωνία μεγάλου πύργου (σχέδ. 1
Ρ), ό όποίος ί,πηρχεν παρα την Πύλην (Seetor).
Έπειδη και ή εσωτερικη (';ψις του τείχους τού

του είναι πολι' καλώς προς θέαν είργασμένη,

πρέπει να δεχθώμεν δτι ό χώρος μεταξiι του

του τείχους ενα μεγάλον πύργον καΙ επΊ τοϋ

επιπέδου του Ίερου το μέγα Πεισιστράτειον Τε

λεστήριον άντι του μικρου Προπεισιστρατείοι:.

Δια της άπομακρύνσεω; της επιχώσεω; Εκ

του εσωτερικου του Τελεστηρίου άπεκαλύφθη

σαν εξ όλοκλ11ρου μέχρι τοϋ βρcιχου τα θεμέλια

του Πεισιστρατείου Τελεστηρίου και τα θεμέλια

τών πλείστων εκ τών βάσεων τών κιόνων τών

διαφόρων Τελεστηρίων (είκ. 11 - 13). Έκ της

μελέτης τών διαφόρων θεμελιώσεων θα δειχθϊl

'ίσως, δτι κατα την οίκοδομτ]ν του Περικλείοι'

Τελεστηρίου εκτος της γνωστης τροποποιήσεω;

του σχεδίου (άραιόστυλον Ίκτίνειον, και πυκνό

στυλον) εγινε καΙ αλλη τρο:τοποίησι;, διότι πλη

σίον τινών εκ τών βάσεων εκτείνεται στρώσις
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εκ πώρων, ητις δύναται μόνον να εξηγηθΏ ως

αρχη θεμελιώσεως κίονος κατ' αλλο σχέδιον.

ΆφΏρέθη προς τούτοις ή επίχωσις του χώ

ρου παρα την νοτίαν πλευραν τοϋ Τελεστηρίου

μεταξυ της κρηπίί'ιος τούτου, του σωζομένου

εκεί σκέλους του Πεισιστρατείου τείχους και

της δυτικώς της νοτίας πύλης του Λυκουργείου

τείχους στοάς. 'Απεκαλύφθη και εκεί χαρακτη

ριστικον τμημα της μυκηνα'ίκης πόλεως μετα

μέρους ανηφορικης όδου. Ταυτοχρόνως εξητά.

σθησαν εκ νέου και εφωτογραφήθησαντα ολίγα

λείψανα του καΤάστραφέντος ηδη κατα την αρ

χαιότητα νοτίου σκέλους, του Περικλείου τεί

χους. Έξηκριβώθη δτι ή νοτία πύλη ύπηρχε

πράγματι καΙ επι του Περικλείου τείχους, ως

σημειουται επι του πίνακος 16 του Νoack.
Έλάχιστα μόνον άλλα άσφαλη λείψανα δεικνύ

ουσι τουτο, καΙ δεν εχει λόγον ή αμφισβήτησις

την όποίαν εξεδήλωσα εν Έλευσινιακοί; τεύχ. 1
σελ. 1ίΌ' ή ανάβασις εκ ταύτης εις το ύψηλότε

ρον ευρισκόμενον δάπεδον της αυλης του Τελε

στηρίου εγίνετο δια κλίμακος η δια κεκλιμένου

επιπέδου (Rampe), του όποίου πιθανώς ό πρώ.

τος λίθος σώζεται εν τη αΡΧικΏ θέσει.

Άλλ' εξηκριβώθη προς τούτοις, δτι το σκέ

λος τουτο του Περικλείο\! τείχους δεν εξετείνετο

προς δυσμας δπως σημειουται επι του σχεδίου

του Noack (πίν. 16), αλλα κατέληγεν επι του

εκεί υπάρχοντος Πεισιστρατείου τείχους, ως καΙ

το ανατολικον σκέλος του Ιδίου Περικλείου τεί

χους καταλήγει όμοίως επι τ()υ Πεισιστρατείου

τείχους, το όποίον συνεχίζεται εκείθεν ως περί

βολος πλέον της πόλεως της Έλεvσίνoς

'Άλλο αξιοσημείωτον αποτέλεσμα της ανα

σκαφης του τελευταίου ετους είναι Τι εύρεσις

σπουδαίων λειψάνων μυκηνα'ίκου οικήματος επι

του ύψηλοτέρου τμή ματος του λόφου της Έλευ

σίνος πλησίον του Έκκλησιδίου της Πάναγίας,

και ολίγον δυτικώτερον τούτου, διότι, ως είναι

γνωστον ολαι αι μέχρι τουδε γενόμεναι επι πλεί

στων σημείων του ύψηλοτέρου λόφου της Άκρο

πόλεως της Έλευσίνος απόπειραι προς εϋρεσιν

παλαιών λειψάνων είχον δειχθΏ μάταιαι, εγίνετο

δ' ουτω αμφίβολον αν ή Όμηρικη πόλις ήτα

επι της κορυφης, και εφερεν τουτο σύγχυσιν εις

τους ζητουντας να τοποθετήσωσιν κατα τον

υμνον τον πρώτον ναον τη; Δήμητρος ύπαι

π6λιν αιπυ τε τείχος. .
Δια πρώτην φοραν εγινεν εφέτος ανασκαφη

καΙ επι του δυτικώς της Άκροπόλεως της Έλεv

σίνος χαμηλοτέρου επιπέδου μεταξυ του ύψώ

ματος του φέροντος το ερείπιον του φραγκικου

πύργου καΙ του λόφου της Άκροπόλεως απε

καλύφθη εκεί επι του νοτιωτέρου ακρου του

επιπέδου ανάλημμα μεγάλης εκτάσεως, εκτισμέ

νον με πολλην επιμέλειαν δια μεγάλων Έλευ

σινιακών λίθων κατα το σύνηθες εις τον τέταρ

τον αιώνα, καΙ 'ίσως και τους πρώτους <Ελλη

νιστικους χρόνους πολυγωνικον σύστημα, καθ' δ

είναι κτισμένον και το τείχος του περιβόλου

παρ(! το Καλλίχορον και τα Μεγάλα Προπύ

λαια. Διευθύνεtάι επί ίκανον διάστημα εξ Άνα

τολών προς Δυσμάς, και κάμπτεται κατα το δυ

τικώτερον ακρον αυτου απέναντι περίπου του

νέου εκκλησιδίου του Άγ. Ν .κολάου προς βορ

ρaV' ό σχηματισμος του σωζομένου μικρου σκέ

λους του κατευθυνομένου προς βορράν καθιστ~

λίαν αμφίβολον την εκδοχήν, δτι εν γένει ό

τοίχος ούτος, δστις εχει μόνον μίαν όψιν και

χαρακτηρίζεται δια τούτου και δια του λοιπου

τρόπου της κατασκευης του αναμφιβόλως ως

ανάλημμα, Υμα τμημα της νοτίας πλευράς του

τείχους της πόλεως της Έλευσίνος. Και κατα το

άνατολικον ακρον του αποκαλυφθέντος τοίχου

υπάρχει γωνία, κάμπτεται δε και εκεί ό τοίχος

προς βορράν. Ή ύπόθεσις οτι εχομεν προ ήμών

ανάλημμα αλλου τινος τεμένους κειμένου εντος

της πόλεως, η αλλου μεγάλου δημοσίου κτηρίου

είναι πολυ πιθανή.

Κατα μηκος της προσόψεως τοϋ τοίχου τού

του βαίνει ευρεία όδός (ε?χ. 14), της όποίας την

νοτίαν πλευραν αποτελουσιν οι τοίχοι συνεχών

οικίσκων κτισμένων επι του νοτίου πλαγίου του

λόφου. Έπι του βράχου ύπάρχουσι πολλα 'ίχνη

χαρακτηριστικα της όδου.

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
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ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕθΝIΚΟΥ

ΝΟΜ ΙΣΜΑΤΙ ΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΚΑΤ Α ΤΑ ΕΤΗ 1930 ΚΑΙ 1931

Ι. ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1930

τα προσκτήματα του ετους 1930 προέρχον

ται Α') 'Εξ ανασκαφών. - Β ') 'Εκ τυχαίων ευ

ρημάτων. - Γ ') 'Εκ κατασχέσεως. - Δ') Έξ αγο

ράς. - Ε ') Έκ δωρεών.

A~ ΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

1. '~νασκαφα/. Κορίν{}ου ύπο τής tv Ά{}ή

ναις _'Αμερικανικής Σχολής. Τεσσαράκοντα

και είς χρυσοί στατηρες Φιλίππου Β' βασιλέως

Μακεδονίας (3ό9 - 336 3\. Χ.) και ίιέκl1 του υίου

αυτου 'Αλεξάνδρου Γ' του Μεγάλου (336.323),
πάντες αρίστης διατηρήσεως καί, πλην δύο η

τριών, εκ διαφόρων σφραγίδων. Φέρουσι διά

φορα σύμβολα, 11ΤΟΙ τα μεν του Φιλίππου τρί

αιναν, ασπίδα, μηνίσκον, ρόπαλον, κερα~νόν,
πρι!ψαν, φύλλον κισσου, κάνθαρον (αγγείον) και

Νίκην, τα δε του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου, τρίαι

ναν, κάνθαρον, ξίφος, στάχυν και κηρύκειον. Τό

εϋρημα τουτο εΙναι τό σπουδαιότεροντου ετους

19;\0,
2, Άνασκαφα/. Κερκύρας ('Α.φιόνα) ύπο

τού Γερμανού άρχαιολόγου Η. Bu//e. Τέσ

σαρα αργυρά νομίσματα και ε'ίκοσι και εν χαλκά.

τα αργυρά εΙναι δύο μεν ρωμαίκα δηνάρια n'iιν

οικογενειών Κρεπουσίας (84 π. Χ.) και Ποστου

μίας (43 - 44 π. Χ.), εν μικρόν βενετικόν του

δόγη 'Ανδρέου Griti (1523 - 1538 μ. Χ.) και

εν ίσπανικον Φιλίππου Δ' 'Αραγωνίας (1021 
1665 μ. Χ.). τα χαλκά εΙναι τα πλείστα της

Κερκύρας (300 - 40 π. Χ.) μετριωτάτης il κακης

διατηρήσεως.

3. 'Α.νασκαφα/. Δίου Μακεδονίας ύπο Γ.

Σωτηριάδου. "Εξ χαλκιί. Δίου ρωμα'ίκών α-ΙΊτο

κρατορικών χρόνων, δύο Φιλίππου Β' βασιλέως

Μακεδονίας, δύο 'ΑλεξάνδΡΟύ Γ' του Μεγάλου,

εν Κασσάνδρου (31 f) - 297 π. Χ.), δύο 'Αντιγό

νου Γονατά (27ϊ - 239 π. Χ.) πάντα χαλκά. Δύο

αηυρά ρωμα'ίκα δηνάρια δημοκρατίας, δύ0 εκ

κράματος δηνάρια αυτοκρατορικώνχρόνων, δύο

χαλκά Κωνσταντίνου του Μεγάλου (306- ;\37),
εν χαλκουν Θεοδοσίου Α' (379 - 395) καί τινα

αλλα δλως εφθαρμένα, εσΧΓ.ίτων ρωμαίκών αυτο

κρατορικών χρόνων.

4. 'Λνασκαφα/. Νέας 'Λγχιάλου και Νικο

πόλεως ύπο Γ. Σωτηρίου. Δύο χαλκά νομί

σματα Κωνσταντίου Β' (323 - 361 μ Χ.) και

ε'ίκοσι και εν (οσαύτως χαλκά νομίσματα Ήρα-

κλείου και συμβασιλέων (610 - 641), δύο χαλκά

χρόνων Κομνηνών και εν ελληνικόν χαλκουν

εφθαρμένον (Θεσσαλονίκης).

5. 'Λνασκαφα/. Θηβών ύπο Α. K~ραμo

πούλου. "Εν χαλκουν νόμισμα Φιλίππου Β'

Μακεδονίας, εν κοινου Βοιωτών τρίτου η δευτέ

ρου π. Χ. αίώνος και εν Μεγάρων της αυτης

:τερίπου εποχης.

β. 'Λνασκαφα/. 'Ελευσίνος ύπο Κ. Kov
ρουνιώτη. Εικοσιτέσσαρα χαλκά αθηνα'ίκα νο

μίσματα, τα πλείστα της νέας τεχνοτροπίας η

εποχης τών αρχόντων (229 - 30 π. Χ.), πάντα

κακης διατηρήσεως.

7. 'Λνασκαφα/. Έρατύρας(Σελίτσης) Μα

κ~όoνίας ύπο Α. Κεραμοπούλου. "Εν χαλκουν

νομισμα Πέλλης δευτέρου 11 πρώτου π. Χ. αίώ

νος, δύο χαλκά Μακεδονίας ως ρωμα'ίκης επαρ~

χίας (το εν δευτέρου η πρώτου π. Χ. αίώνος

τό αλλο ρωμα'ίκών αυτοκρατορικών χρόνων), ε~
άργυρουν ρωμα'ίκόν δηνάριον ουαλερίας οικο

γενείας (L. Valerius Flaccus 104 π. Χ.) (εΙκ. 1),

ΕΙκ. 1. Δηνάριον ουαλερίας οικογενείας.

~ν αδιάγνωστον τεθραυσμένον εις εξ τεμάχια και

εν νομισματόμορφον πέταλον άδήλου χρήσεως.

8. 'Λνασκαφη τής βασιλικής Γλυφάδας

ύπο Α. Όρλάνδου. "Εν χαλκουν βυζαντιακον

νόμισμα εκ τών λεγομένων ανωνύμων, χρόνων

Αλεξίου Α' του Κομνηνου (1081 - 1118),

ΒΌ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Εϋρημα γενόμενον tv Θεσπρωτικφ

Ήπείρου. Δέκα ίσπανικα τάλληρα Καρόλου

του Δ' (1788 - 1808), δύο Φερδινάνδου του Η'

(1811 -1833), εν αυστριακόν τάλληρον Φραγκί

σκου Α' (1804 - 1835), εν βενετικόν δουκάτον

του δόγη Παύλου 'Ρα'ίνερίου (1779 - 1789) και

ε'ίκοσι και fV τουρκικα νομίσματα αργυρά και

επάργυρα μεγέθους ταλλήρου η και μικρότερrx

της αυτης περίπου εποχης.

2. Εϋρημα Μακρυχωρίου Καβάλλας (Μα

κεδονίας). Δύο νομίσματα αργυρά Μακεδόνων,

δευτέρου π. Χ. αιώνος και εν άργυρουν 'Ιστιαίας

Elιβoίας της αυτης εποχης,
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3. ΕiJρημα περιφερεΙας κώμης Κόσt:ινα

Ευβοίας. Πέντε αύστριακα τάλληρα Μαρίας

Θηρεσίας (1740- J780).

.ΓΌ ΕΚ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ

1. Kat:aaXefJotvt:a εΙς χείρας Ε. Μπελο

γιάννη lat:eoiί έξ 'Εl1εt:ρΙας. Πέντε αργυρι'i νο

μίσματα, ητοι εν τετράδραχμον Περσέως βασι

λέως Μακεδονίας (178-168 π. Χ.), εν τετράδραχ

μον κοινοϋ Αίτωλών τρίτου 11 δευτέρου π, Χ.

αιώνος, εν δίδραχμον "Ηλιδος τετάρτου π. Χ.

αιώνος- (εικ, 2), μία δραχμη ΕΜοέων τετάρτου

ΕΙκ. 2. Δίδραχμο'!' 'Ήλιδος.

π, Χ. αιώνοςΤκαι εν χαλκοϋν:Κορίνθουώς'ρωμα'ί

κης αποικίας. Πρός τούτοις τρία αργυρά κίΌδηλα,

ητοι εν δίδραχμον Άμφικτυώνων,εν δίδραχμον

Φενεοϋ και εν δίδραχμον Μώδης πόλεως Κρήτης.

2. Εκ καt:ασχέσεως γενομένης έν Καβάλλq..

''Εν αργυροϋν και ενδεκα χαλκά νομίσματα Θά

σΟυ. Το αργυροϋν είναι τέλους εκτου η αρχών

πέμπτου αιώνος, τα δε χαλκά τετάρτου, τρίτου

και δευτέρου π. Χ. αιώνος, εν χαλκού ν Μαξι

μιανού αύτοκράτορος Ψώμης (286 - 306 μ. Χ.),

εννέα χ..χλκά τελευταίων 'Ρωμαίων αύτοκρατό

ρων(τέταρτος μ. Χ. αιων) και εν χαλκούν σκυ

φωτόν χρόνων Κομνηνών (δωδέκατος αιών),

3. τα Hat:aaXefJotvt:a έν Κεφαλληνι". ύπό

τού διοικητοϋ χωροφυλακης Πάλλης και παρα

δοθέντα εις τόν εφορον αρχαιοτήτων Σ. Μαρι

νάτον, δεκαπέντε αργυρά νομίσματα, πάντα κί·

Όδηλα, πλην ένός (Σικυώνος) αλλα και τούτου

ύπόπτου.
ΔΌ ΕΞ ΑΓΟΡΑΣ

σΗγοράσθησαν παρα Ι. Λεράκη πέντε πήλινα

αρχαία αθηνα'ίκα σύμΌολα (εισιτήρια τοϋ θεά

τρου η της ΙκκλησΙας), εύρεθέντα εν τη αύτη

θέσει εν τι και τα κατα τό ετος 1929 εισαχθέντα

εις τό Μουσείον ομοια σύμΌολα, ητοι παρα τας

βορειοδυτικας κλιτύας τού λόφου τοϋ Μουσείου

(Φιλοπάππου). Ταύτα φέρουσι έκατέρωθεν τα

έξης α') Κεφαλην αγένειον μετα στεφάνου και

απισθεν Ελαφον τρέχουσαν. Ό ') Σφίγγα και απι

σθεν Υ. γ') Έρμην της τετραγώνου εργασίας

μετα δέρδρου πρό αύτού και απισθεν m. δ') Κε

φαλην φέρουσαν μικρας πτέρυγας και απισθεν

~. ε') Τύπον ασαφη(σφίγγα;) και απισθεν fi.
(Τό σύμΌολον σώζεται κατα τό ημισυ) (εΙκ. 3).

ΕΌ ΕΚ ΔΩΡΕΩΝ

1. Δωρεα 'Avt:. Χρησt:ομάνοv. Ή σπου

δαιοτέρα τών δωρεών είναι ή γενομένη υπό

ΕΙκ. 3. Πήλι'!'α άττικά σύμβολα.

τοϋ διαπρεποϋς ιατροϋ και πρώην καθηγητοϋ

τοϋ Πανεπιστημίουκαι ύπουργοϋ κ. Άντ. Χρη

στομάνου, οστις εδωρήσατο εις τό Έθνικόν

Νομισματικόν Μουσείον την νομισματικην αύ

τού συλλογην (πλην τών ρωμα'ίκών αύτοκρατο

ρικών ατινα εδωρήσατο τό έπόμενον ετος 1931).
σΗ συλλογη αϋτη αποτελείται εκ 3540 περίπου

νομισμάτων αργυρών και χαλκών, κατηρτίσθη

δ' υπο τού κ. Χρηστσμάνου εις διάστημα πολ

λών ετών, κατατάξαντοςαύτην συστηματικώςκαι

μετα σχετικης ακριΌείας. Κυρίως αϋτη περιλαμ-
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δάνει νομίσματα του αρχαίου κόσμου, αργυΡ<l
και χαλκά, από της κάτω 'Ιταλίας και Σικελίας

μέχρι της Άφρικης. Πλ11ν τούτων περιλαμδάνει

και ρωμα'ίκά, βυζαντιακά, φραγκικα μεσαιωνικα

και νεωτερικιί, δεκατέσσαρα βυζαντιακα μολυ

βδόβουλλα, ενα δακτυλιόλιθον ανάγλυπτσν και

ενα εγγλυπτον ενεπίγραφον εκ τών λεγομένων

γνωστικών.

2. ιIroeed Ι. Παπαδημητeίου fπιμελητοϋ

deχαιοτήτων. Δεκατέσσαρα αργυρά και έκατον

τριάκοντα χαλκά (ών τινα εκ κράματος) νομί

σματα έλληνικά, ρωμα'ίκά, βυζαντιακά, φραγκικα

μεσαιωνικα και νεωτερικά. τα πλείστα τούτων

εΙναι μετριωτάτης 11 κακης διατηρήσεως. Έκ

τών καλώς όπωσδήποτε διατηρουμένων τα μάλ

λον αξια λόγου είναι τα έξης α') Άργυρά. Φι

λίππου Β' βασιλέως Μακεδονίας, Χαλκίδος, κοι-

ΕΙκ.4.

Τετeάδeαχμ,ο" Ενβοέω" και δίδeαχμ,ο1' ΚαeVστοv.

νοϋ Βοιωτών, Κορίνθου, Σικυώνος, Λέσβου,

ΣέλΥης, Άριαράθου Γ' βασιλέως Καππαδοκίας,

ΟύF.σπασιανου και Μάρκου 'Αντωνίνου αύτοκρα

τόρων Ψώμης. β ') 'Εκ κράματος. Γαλλιηνοϋ

και Πρόβου αύτοκρατόρων Ψώμης. γ ') Χαλκά.

Φιλίππου Β' βασιλέως Μακεδο"ίας, 'Αντιγόνου

Γονατα, κοινοϋ Μακεδόνων, Ά μφιπόλεως, κοι

νου θειτσαλών, Λαρίσης, Φαλάννης, Άθηνών,

"Αργους, Άμισού, Τρωάδος, Δαρδάνου, Έφέ

σου, Σμύρνης, Χίου, Άντιόχοιι Α' βασιλέως

Συρίας και Σίδης. Προς τούτοις εν σταθμίον

μολύδδινον, είς σφόνδυλο; ατράκτου μολύοδι

νος και εν αδιάγνωστον μολύοδινον πέταλον.

3. Δωρεα Γρηγ. 'Εμπεδοκλέους τραπεζ,ί

του. 'Έν τετράδραχμον Εύοοέων τετάρτου αιώ-

νος π. Χ, και εν δίδραχμον Καρύστου τετάρτου

ώσαύτως αιώνος (εΙκ. 4).
4. Λωρεα Μ'χαηλ Καμπάνη. Τρία αθη

να'ίκι'ι τετράδραχμα της εποχης τών αρχόντων

(229 - 30 π. Χ,), τέσσαρα αργυρΠ ΕύΟοέων τέ

τάρτου π, Χ. αιώνος, εν αργυρούν Καρύστου

δευτέρου π. Χ. αιώνος (εικ, Ό) και δύο αργυρά

Ψόδου τρίτου η δευτέρου π, Χ. αιώνος.

Ό. Δωρεα Ι. Λεράκη. Εικοσιδύο μικρα χαλκά

νομίσματα Άθηνών, τα. πλείστα, μετριωτάτης Τι

κακης διατηρήσεως, εν χαλκούν νομισματόση

μον νεωτέρων χρόνων, τριάκοντα εξ μολύΟδινα

αττικα σύμοολα, εν μολύοδινον βυζαντιακονσύ μ

ΕΙκ. 5. Δίδeαχμ,ο1' ΚaρVστοv.

οολον, δύο βυζαντιακα μολυοδόοουλλα και εν

σταθμίον μολύΟδινον.

6. Δωρεα Ι. K~είδη. "~ν χαλκούν νόμισμα

Κασσάνδρου βασιλέως Μακεδονίας (316 - 297).
7. Δωρεα Γ. Μελεμένη. "Εν χαλκούν νόμι

σμα Φωκέων, τετάρτου Τι τρίτου π. Χ. αιώνος.

8. ιIroeed Π. Γαλάτη. "Εν ρωμα'ίκον δηνά

ριον Γορδιανού Γ' (238. 244 μ. Χ), δύο Φι

λίππου 'Άραοος (244 - 249) και εν χαλκούν σκυ-

φωτον βυζαντιακόν, χρόνων Κομνηνών. -
9. Δωρεα Ch. Seltmann 'Αγγλου νομισμα

τολΟγου. "Εν βυζαντιακον μολυοδόοουλλον της

βασιλίσσης 'Άννης Παλαιολογίνης(1326.1347).
10. ιIroeed Δ. ΠΟταρη. "Εν luigino εκ κρά-

ματος Λιοίας Spinola Centurioni (Tessarolo)
τού 1666.

11. Δωρεα Α. Τσιγώνη. "Εν αργυρούν νό

μισμα (20 Kreuzer) Φραγκίσκου Α' Αύστρίας,

τού ετους 1809.
12. Δωρεα Ι. Φωκίτου. Μία αργυρά σφρα

γις Άνθίμου ίερομονάχου, νεωτέρων χρόνων.

13. Δωρεα Ι. Καλιτσουνάκη. "Εν νόμισμα

εξ αλουμινίου Γερμανίας (1 pfennig) τού ετους

1917.
14. Δωρεα Γ. Δροσίνη. "Εν νομισματόση

μον εκ κράματος Γερμανίας, νεωτέρων χρόνων.

15. Δωρεα Α. Paskevicius καΙ Μ. Salcnis
Λι19ο0υανών δημοσιογράφων. Δέκα 'μι/(ρα νο

μίσματα Λιθουανίας νεωτέρων χρόνων.

5
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34 Παράρτημα το\! 'Αρχαιολογικού Δελτίον 1930 - 31

16. Αωeεα. Αιευ"'ύvσεως ΑημοσΙου ΛΟΥΙ

στικού. Τρία δοκίμια (essais) ελληνικών νομι

σμάτων 20, 10 καΙ 5 δραχμών, κοπέντων εν

Λονδίνφ εν Ετει 1930, ών τα δύο πρώτα εκ

κράματος χαλκοϋ και αργύρου, το δε τρίτον εκ

νικελίου.

17. Αωeεα. Έπιτeοπijς τού συvελ..,όvτος

11' Ά"'ήvαις r. Bυζαvrιoλoyικoiί Σvvεδelο1l.

ΤΟ σημα τών συνέδρων εκ λευκού μετάλου.

11. ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1931

τα προσκτήματα τοϋ Ετους 19.:)1 προέρχον

ται Α') εξ ανασκαφών, Β') εκ τυχαίων εύρημά

των, Γ') εξ αγοράς και Δ') εκ δωρεών.

Α', ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

1. 'Λ,vασκαφαι Έλ.ευσίvος υπό Κ. Κου

eοvvιώτη. Τριακόσια τεσσαράκοντα πέντε χαλκά

νομίσματα Άθηνών, της νέας τεχνοτροπίας η

εποχης τών αρχόντων (229 - 30 π. Χ.) καΙ ρω

μαίκών αυτοκρατορικών χρόνων, δύο χαλκά νο

μίσματα Κορίνθου ως ρωμα'ίκης αποικίας, αυτο

κρατορικών χρόνων, εν χαλκοϋν Μεγάρων Άν

τωνίνου Ευσε60ύς (138.161 μ. Χ.), εν δηνάριον

αργυροϋν Τρα'ίανού (98 -117 μ. Χ), εν χαλκούν

Άδριανού (117 - 138 μ. Χ.), εν δηνάριον κρά

ματος Γορδιανού Γ' (238 - 244 μ Χ.), εν χαλ

κούν Κωνσταντίου Β' (323 - 361 μ. Χ.), εν χαλ

κούν θεοδοσίου τού Μεγάλου (379· 395 μ. Χ.),

δύο χαλκά ρωμα'ίκα τετάρτου μ. Χ. αιώνος, εν

χαλκούν βυζαντιακον εκ τών λεγομένων ανωνύ

μων (967 - 1059 μ. Χ.), και δύ() χαλκά μικρα

ρωμα'ίκα τετάρτου μ. Χ. αίώνος, ευρεθέντα εν

τος παλαιοχριστιανικού τάφου. τα πλείστα τών

ανωτέρω νομισμάτων είναι μετριωτάτης διατη

ρήσεως.

2. Άι-ασκαφαι Έλευσίvος υπό Γ. Μυλωvά.

Δεκαοκτω χαλκά αθηνα'ίκα νομίσματα, τα πλεί

στα της νέας τεχνοτροπίας η εποχης τών αρ

χόντων (229 - 30 π. Χ.) (πλην δύο ατινα άνή

κουσιν είς την αμέσως προηγουμένην εποχην)

καΙ τα ·ϋ.λλα ρωμα'ίκών αυτοκρατορικώνχρόνων,

πάντα μετριωτάτης διατηρήσεως. '
3. Άvασκαφαι Θέeμοv υπό Κ. ΡωμαΙου.

Τρία αργυρά νομίσματα Σικυώνος (τετάρτου

π. Χ. αίώνος), εν αργυρούν Άριο6αρζάνου Α'

βασιλέως Καππαδοκίας (95 - 62 π. Χ.), εικοσι

πέντε χαλκά κοινού Αιτωλών (τρίτου η δευτέρου

π. Χ. αίώνος), δύο χαλκά Οιταίων της αυτης επο

χης, εν χαλκούν θυρρείου (τρίτου π. Χ. αίώνος),

Μό χαλκά αποικιακα Κορίνθου, ρωμα'ίκών αυτο

κρατορικών χρόνων, εν χαλκούν Φαρσάλου (τρί

του π. Χ. αίώνος), τρία χαλκά αποικιακα Πα-

τρών, ρωμα'ίκών αυτοκρατορικών χρόνων, τρία

χαλκά Σικυώνος (τετάρτου η τρίτου π. Χ. αιώ

νος), εν χαλκούν Λαρίσης Κρεμαστης Θεσσαλίας

(τρίτου π. Χ. αίώνος), εν χαλκούν Φιλίππου Β'

βασιλέως Μακεδονίας (359 - 336) καΙ εννέα ϋ.λλα

έλληνικα εφθαρμένα.

4. Άvασκαφαι Σάμου υπό W. Wrede
εταίρου της εν Άθήναις Γερμανικης Άρχαιο

λογικης Σχολης. Τρία χαλκά νομίσματα Σάμου

(τρίτου η δευτέρου π. Χ. αιώνος) καί εν ρωμα'ί

κών αυτοκρατορικώνχρόνων, εν χαλκούν Πτο

λεμαίου Β' Φιλαδέλφου βασιλέως Αιγύπτου

(285 . 247), εν ϋ.λλο έλληνικον εφθαρμένον, εν

χαλκοϋν Κωνσταντίνου Α' τού Μεγάλου (306
337) καΙ εν χαλκούν βυζαντιακον Ίουστίνου Β'

(565 - 578).
5. Ά"ασκαφαι ~ωμαϊκής άΥοeάς Ά"'ηvώv

υπό Κ. Κοveοvvιώτη. <Ελληvικά' έπτα χαλκά

νομίσματα Άθηνών, της νέας τεχνοτροπίας η

εποχης τών αρχόντων (229 - 30 π. Χ.) καΙ ρωμα'ί

κών αυτοκρατορικώνχρόνων.<Ρωμαϊκα. χαλκά'

εν Γορδιανού Γ' (238 - 244), εν Αυρηλιανού

(270 - 275). Βυζαvτιακα. χαλκά' εν Τι6ερίου

Κωνσταντίνου (578 - 582), εν <Ηρακλείου (610
641), εν Βασιλείου Α' τού Μακεδόνος (867
886), εν Βασιλείου Α' καΙ Κωνσταντίνου (869 
Η79), εν Βασιλείου Α' Κωνσταντίνου καΙ Λέον

τος (879 -886), τέσσαρα Λέοντος ς;' τού Σοφού

(886-912), δύο <Ρωμανού Α' Λεκαπηνού (919
944), εν Κωνσταντίνου Ζ' τού Πορφυρογεννή

του (913 - 959), πέντε ανώνυμα Τσιμισκη καΙ

διαδόχων (967 - 1057), εν Κωνσταντίνου θ' τού

Μονομάχου (1042 - 1053), εν Κωνσταντίνου Ι'

τού Δούκα (1059 - 1067), εν 'Ρωμανού Δ' Διο

γένους (1067-1071), εν Νικηφόρου Γ' τού Βο

τανειάτου (1078.1081), εξ ανώνυμα Κομνηνών,

εν Βενετικών κτήσεων Άνατολης (δεκάτου έ6δό

~oυ η ~εκάτoυ ογδόου αιώνος) καί τινα ϋ.λλα
εφθαρμενα.

6. Άvασκαφαι όδού ΆκαδημΙας Πλάτω

vος υπό n. ~eιστ6φeοvος. Τρία χαλκά νομί

σματα Άθηνών της νέας τεχνοτροπίας η εποχης

τών αρχόντων (229 - :30π. Χ.), δύο χαλκά βυζαν.

•τιακα ενδεκάτου καΙ δωδεκάτου αιώνος και δύο

δλως fφθαρμένα.

7. Άvασκαφαι ΜακεδοvΙας υπό Α. Keea
μοπουλου. (Φλωρίνηςκαι Καστορίας). "Εν χαλ

κοϋν Άντιγόνου Γονατά βασιλέως Μακεδονίας

(277 - 239), ~:ν χαλκοϋν Φιλίππου Ε' βασιλέως

Μακεδονίας (~20·179), εν χαλκούν Περσέως βα

σιλέως Μακεδονίας (I78.1G8), οκτω χαλκά θεσ

σαλονίκης (δευτέρου η πρώτου π. Χ. αιώνος),

δύο χαλκά Πέλλης (δευτέρου η πρώτου π. Χ.

αιώνος), εν αργυροϋν (quinarius) ρωμα'ίκης δη-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:17 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα τον Άρχαιολογικον Δελτίον 1830·31 35

μοκρατίας (Titus Clovius 101 π. Χ.) (εΙκ. 6),
εν χαλκοϋν ρωμαϊκον Κωνσταντίου Β' (323
361) καΙ εν της αύτης εποχης εφθαρμένον, δύο

χαλχά βυζαντιακα χρόνων Κομνηνών, εν αργυ

ροϋν γρόσσον βενετικόν τοϋ δόγη 'Ιωάννου 50
ranzo (1312 -1328), εν αργυροϋν περίαπτον

ΕΙκ. 6. QuJnarJus (Titus CJovlus 101 π. Χ.)

μετα6υζαντιακον καΙ εν χαλκοϋν ελασμα, πιθα

νώς σ.,;α,δμ{otι.

8. 'Α'Ι'α,σκα,φαι LJlov Μακεδο'l'Ιας υπο Γ.

Ζω.,;ηριάδοv. Νομίσματα έλληνικα καΙ ρωμαϊκ<!

εν αργυροϋν, εν εκ κράματος καΙ έκατον εννε

νήκοντα εννέα χαλκά. τα πλείστα τών νομισμά

των είναι μετριωτάτη; διατηρήσεως. Έκ τών

καλώς διατηρουμένων τα μάλλον άξια λόγου

είναι τα έξης. Έκ μεν τών ελληνικών εξ νομί

σματα Δίο\! ώς ρωμα'ίκης αποικίας, εν Έδέσης

Γορδιανοϋ Τ' (228 - 244), επτα Θεσσαλονίκης

πρώτου π. Χ. αίώνος και ρωμα'ίκών αύτοκρα

τορικών χρόνων, τρία κοινοϋ Μακεδόνων, εν

Φιλίππου Β Ί εν Άλεξάνδρου Τύϋ Μεγάλου, εν

Κασσάνδρου (316 - 297), εν Άντιγόνου Γονατά

(277 299), εν Περσέως (178-168) πάντα χαλκά.

Έκ δε τών ρωμα'ίκών, εν Φιλίππου "Αρα60;

(244·249 μ. Χ.), δύο Αύρηλιανοϋ (270.275), εν

Μαξιμιανοϋ (292. 305), εν Κωνσταντίνου τοίί

Μεγάλου (306 - 337), εν Λικινίου (307 - 323), εν

Κωνσταντίου Β' (323-361), εν Όνωρίου (395
423) καΙ εν Θεοδοσίου Β' (408 - 450).

9. Πα,λα,ια,ι Δ"α,σκα,φα,Ί .Δ.εβα,δεΙα,ς υπό λ.

Κεραμοποt'Jλοv. ''Εν χαλκοϋν Κασσάνδρου βα

σιλέως Μακεδονίας (310-297), δύο χαλκά φραγ

κικα τορνήσια Έλλάδος, εν χαλκοϋν βενετικον

καΙ δέκα εκ κράματος μικρα τουρκικά.

θΌ ΤΥΧΑlλ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Εϋρημα, ΙΙαλαιοκάστροv ΚαρδΙ.,;σης."Εν

τετράδραχμον Φιλίππου Β' βασιλέως Μακεδο

νίας (3f'C) - 336), τρία τετράδραχμα Άλεξάνδρου

Γ' τοϋ Μεγάλου βασιλέως Μακεδονίας (336
32i3). πέντε τετράδραχμα Άντιγόνου Γονατά

βασιλέως Μακεδονίας (277 - 239), τρία τετρά

δραχμα Λυσιμάχου βασιλέως Θρ~κης (323-281),
τέσσαρα δίδραχμα Λαρίσης Θεσσαλίας (τετάρ

του π. Χ. αιώνος), (είκ. 7) μία δραχμη Λαρίσης

της αύτης εποχης, δύο δίδραχμα Θη6ών Βοιωτίας

(τετάρτου αιώνος), έπτα ΤΕτράδραχμα Άθηνών

(τετάρτου αιώνος), εν δίδραχμον Σικυώνος (τε

τάρτου αιώνος), εν τετράδραχμον Έφέσου 'Ιω

νίας (τετάρτου αιώνος), δύο τετράδραχμα Άντιό-

ΕΙκ. 7. Δίδραχμα Λαρίσης.

χου Β' βασιλέως Συρία.ς (261-246 π. Χ.) (είκ. 8),
εν χαλκοϋν Φιλίππου Β', εν χαλκοϋν Άντιγόνου

Γονατά, εν χαλκοϋν Θη6ών Φθιωτίδων (τρίτου

π. Χ. αιισνος), εν χαλκοϋν κοινοϋ Θεσσαλών χρό

νων Άδριανοϋ (Ι 17 - 138 μ. Χ.) καΙ πένΤΕ άλλα

έλληνικα εφθαρμένα.

2. Εϋρημα, xroelov Θερια'l'oiί 'λχα,tας. Νο

μίσματα αργυρά. "Εν τριώ60λον Φαρσάλου, δύο

τριώ60λα Φωκέων, δύο τετραώ60λα 'Ιστιαίας

Εύ60ίας,εν τριώ60λον Καρύστου,δεκατρίατριώ

υολα Χαλκίδος, μία δραχμη και εν τριώ60λον

Κορίνθου, τριάκοντα και εν τριώ60λα Σικυώ-
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νος και τρία τριώοολα 'Άργους. Πάντα τα ανω

τέρω νομίσματα ανήκυυσιν είς τον τέταρτον και

τον τρίτον π. Χ. αίώνα.

3. Νόμισμα e1Jee/Hv tv τϋ tσωτεeικfj αiιλϋ

τοv Έ~vικοv ~eχαιολογικοϋΜουσεΙου. Χαλ

κούν ΉφαιστίαςΛήμνου (περι τα 2RO-197 π. Χ.).

Ε/κ. 8. Tετράδραxμoν'AντιόXotιιr βασιλέως.Συρίας.

4. Εveημα Κουφών ΆλμveοV. 'Ένδεκα

χρυσά και τεσσαράκοντα έπτα αργυρά τουρκικά,

εξ αργυρά αυστριακά, δεκατέσσαρα αργυρά πο

λωνικά, δύο αργυρ(Ί Ισπανικά, εν αργυρούν βε- .
νετικόν, εν γαλλικόν, εν ίταλικον και εν γερμα

νικόν, απαντα νεωτέρων χρόνων.

5. Εveημα rλvφάδας Άττικής. Διακόσια

τέσσαρα αργυρά νομίσματα, τα πλείστα 'Ραγού

ζης, Πολωνίας, 'Ισπανίας και Τουρκίας νεωτέ

ρων χρόνων.
ΓΌ ΕΞ ΑΓΟΡΑΣ

Έπτα πήλινα σύμοολα (είσιτήρια τού θεά

τρου Τι της tκκλησlας) εύρεθέντα παρα τας βο

ρειοδυτικας κλιτύας τού λόφου τού Μουσε(ου

(Φιλοππάπου) εν fJ θέσει εύρέθησαν και τα αλλα

τα είσαχθέντα είς το Νομισματικον Μουσείον

κατα τα ετη 1929 και 1930 (εΙκ. 9).
τα σύμβολα ταύτα φέρουσιν εφ' ένος τύπους

και εφ' έτέρου γράμματα ώς έξης.

1. 'Ίππος προς δεξια. . Ρ

2. Κύων » ιΞ:

3. Περιστερα προς δεξια Ο

4. 'Ερμης της τετραγώνου εργασίας

προς δεξια . . . . . . . . ~

6. Όμοίως . . . . . . . . . . Υ

6. Κεφαλη προς δεξια φέρουσα μι-

κράς πτέρυγας. . . Φ

7. Τρίπους ..... Ε

ΔΌ ΕΚ ΔΩΡΕΑΣ

1. Δωeεα 'Cvela, Πηνελαπης .Σ. Δέλτα.

ΌκτΟ> χρυσοί δαρεικοι στατηρες, οϊτινες πιθα'

νώτατα προέρχονται εκ τού πρό τινων ετών γε-

ΕΙκ. 9. Πήλινα αnικα σύμβολα.

νομένου εν Ά.Jήναις παρα την 'Ριζάρειον Σ/()

λην εύρήματος δαρεικών στατήρων.
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2. ijMeed ΆντωνΙου Ε. Μιιενάκη. Νομί

σμαtα ελληνικα και ρωμα'ίκά, αργυρά δεκαπέντε,

κράματος επτά, χαλκα εβδομήκοντα τέσσαρα. τα

μαλλον ενδιαφέροντα εξ αυτων είναι εκ των

αργυρων εν κοινού Θεσσαλων, εν Κορίνθου καΊ

εν Κράγου Λυκίας, εκ δέ των χαλκων εν Φιλίπ

που Μακεδονίας, εν Βοιωτων, εν κοινού Ει'

60έων, εν Έπιδαύρου, εν 'Άργους, εν Ήραίας

Άρκαδίας, εν Άπτέρας Κρήτης, εν Ά6ύδοι'

Τρωάδος, εν Τήμνου ΑΙολίδος, εν Σάρδεων Λυ

δίας και εν Σαμοσάτων Κομμαγηνης.

3. Δωρεα ΆντωνΙου Χeηστομάνοv κrι.-D-η
γητου. Χίλια εκατον πεντήκοντα περίπου αρ

γυρά και χαλκα νομίσματα ρωμα'ίκά, ών ολίγα

μέν της. δημοκρατίας, πάντα δέ (α αλλα των

αύτοκρατόρων απο Αύγούσtoυ μέχρι Μαρκια-

Ε/κ. 10. Διώβολο1' Καρύστου.

νού. Ή δωρεα αutη είναι ή σπουδαιοτέρα το\'

έτους ]931.
4. Δωρεα L. NaviIIe νομισματολόΥου Ι"

reveV7J. 'Έν αργυρούν διώβολον Καρύστου

{δευtέρου π. Χ. αίωνος) (είκ. 10).
5. Δω~εα ένος φοιτητου τής φιλολΟΥΙας

.std τοv κα-D-ηΥητοϋ Γ. ΟΙκονόμου. "Εν χαλ

κούν νόμισμα Εύμενείας Φρυγίας (χρόνων Τι

Όερίου).

6. Δωρεά Μ. Μιτσοϋ ~IIιμελητoϋ dexaLo
τήτων. "Εν χαλκούν νόμισμα έλληνικον (τρί

του η δευτέρου π. Χ. αία)νος) δλως εφθαρμένον,

:εΧΟν δμως επι της ετέρας (ών οψεων (ρία είιδιά

i(ριτα ύστερόσημα (πτηνόν, βότρυν και κλάδον).

7. ijMeed 'ΑντωνΙου Ε. Μιιενάκη. "Εν βυ
ζαντιακον χαλκούν νόμισμα (Ηρακλείου) και

.εξήκοντα οκτω βυζαντιακα μολυβδόβουλλα, εν

νεωτέρων χρόνων μολυβδόβουλλον, δύο μολίl 

Όδινα σύμβολα και πέντε μολύβδινα πα'ψαtα

αγγείων.

8. ijMeed Ζ. Σεφεeιάδοv. Ε'ίκοσι επτα βι',

.ζαντιακα μολυβδόβουλλα.

~I. Δωρεά Ι. Δεeάκη. "Εν χαλκούν νόμισμα

:\ εα:τόλεως (Κα6άλλας) Μακεδονίας (τετάρτου

:τ. Χ αιωνος, εν χαλκούν Χαλκίδος (τρίτου 11
δευτέρου π. Χ. αίωνος), ε'ίκοσι χαλκά Άθηνών

τα πλείσtα της νέας τεχνοτροπίας 11 εποχης των

αρχόντων (22~ - 30 π. Χ.), εν χαλκούν βυζανηα

κον Νικηφόρου Βοτανειάτου (1078 - 1081), δε

κατέσσαρα μολύ6δινα ατηκα σύμ60λα, εν μολύ

σδινον σταθμίον και μίαν μολl'6δίδα σφενδόνης.

10. JMeed D. CarJίni ναυτικου άκολού

-D-ov τής έν Ά-D-ήναις Γαλλικής neeaPelafJ.
"Εν αργυρούν νόμισμα ανατολικον (μωαμεθα

νικον) Σελτζουκιδων τού Έρ.-'Ρούμ.

11. LJMeed τής Ιπιτροιιής τοv σvνελ-D-όν

τος έν Ά-D-ήvαις πeώτ:οv Βαλκανικου Συνε

δρίου. Δύο νομισματόσημα δμοια εκ χαλκού,

αναμνηστικα τού Συνεδρίου.

12. JMeed άνωνύμου.Δύο μολύβδιναισφρα

γίδες προς σφράγισιν εμπορευμάτων, τού Τελω

νείου Ειδομένης (Γευγελης).

13. JMeed τής Κέντeικής Έπιτeοnής

ΈκατονταετηeΙδος. Τέσσαρα μετάλλια χαλκά

άπλα αναμνηστικα ναυτικων και σκοπευτικων

αγώνων.

14. ijMeed τής Ιν 'Α-D-ήvαις Ίταλοελληνι
κης Έμποeικής Τραπέζης. Μια πλήρης σειρα

των κοπέντων νομισμάτων της πόλεως τού Βα

τικανού, -IjtOl εν χρυσούν εκατσν λιρεtτων, εν

άργυρούν δέκα λιρεττων, εν αργυρούν πέντε λι·

ρεηων, τέσσαρα εκ νικελίου (δύο λιρεηών, μιας

λιρέηας, πεντήκοντα και εϊκοσι λεπτών), και δύο

χαλκά (δέκα και πέντε λεπτων).

15. Δωeεά ΆντωνΙου Ε. Μπενάκη. Έτέρα

σειρα πλήρης των αύτων νομισμάτων της πό

λεως τού Βατικανοίl.

16. LJMeed :4.ντωνίου ΚεeαμοποVλοv. Τρία

νικέλινα νομίσματα Άλβανίας 1 Lek (1927),
12 Lek (1926) και 1/4 Lek (1927).

1ϊ. LJMeed E/emer joniι.s νομισματολόΥου

Ιν τψ Έ{}νικφ ΜουσεΙφ Βουδαπέστης."Εν

νικέλινον νόμισμα Οίιγγαρίας 20 fiJler τού 1926
και εν χαλκούν 2 fi l1er τού 1930.

Προς τούτοις παρεδό-&ησαν είς το Έθνικον

Νομισματικον Μουσείον παρα τού Κεντρικού

Ταμείο,' και της Διευθ. Δημοσίου Λογιστικού

αί μητραι και τα προπλάσματα της εκτυπώσεως

των νέων μεταλλικων κερμάτων ε'ίκοσι, δέκα,

πέντε, δύο και μιας δραχμης, πεντήκοντα και

εϊκοσι λεπτων.

Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥλΟΣ
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ΕΚθΕΣΕIΣ

Ό κύριος Νεράτζουλης εκ Πατρών αναφέρει

τα έξης:

.Τερματισθείσης της ερεύνης της εις το γήπε

δον Βούδ, ύστερορρωμα·ίκης επαύλεως (ώς εχρo~

νολόγησαν ταύτην τα ανευρεθέντα πολυάριθμα

θραύσματα αγγείων κ.λ.π.) ανεϋρον ενσυνόλφ

δέκα αρχαία αγάλματα, ιΙ>ν πρόχειρος περιγραφη

(~)ς επεται:

lον) 'Άγαλμα Ήρακλέους, ϋψος 1.40 μ., ή

δ~ξια χειρ ελλείπει απο του αγκώνος, Τι αρι-

ΕΙκ.1.

':ΑΥαλμα Ήρακλέους &ρ. 1 καί κεφαλ1ι &ρ. 11.

στερά, ης ελλείπει μόνον ή ακρα χεΙρ εΤναι κε
καμμ~~η προς τα εμπρός. Ύπο τον βραχίονα ή

λεοντοκεφαλη δάκνουσα οστουν η αλλο αντικεί

μενον, ό ηρως εικονίζεται εις νεανικην ήλικίαν,

φαίνεται στηριζόμενος επι του αριστεροϋ ποδΟς

ενιρ ό δεξιος εΤναι ολίγον προτεταμένος. Μέρος

της κεφαλης ελλείπει απο τών οφρύων, φαίνε

ται κατασκευασμένον χωριστά. ΤΟ ακρον της Ρι.

νοςκαΙ της σιαγόνος αποκεκρουσμένα. Όφθαλ-

μοΙ διασώζονται καΙ στόμα καΙ ιΙ>τα· φορεί επ&

της κεφαλης σκέπάσμα (εΙκ. 1). ,,;
20ν) "Αγαλμα νεαρού Σατύρου κατα Ύνωστον

Πραξιτέλειον τύπον. Ή δορα περιεστραμμένη

γύρω τοϋ σώματος εχει την κεφαλην εμπροσθεν

τοϋ δεξιοϋ μαστοϋ. Ή δεξια χεΙρ ελλείπει απο

τοϋ (όιιου.

'Η ~εφαλη ούχι ενθετος είναι αποκεκρουσμένη
απο της ρίζης τοϋ λαιμοϋ. Ή αριστερα χείι>

ελλείπει απο ελάχιστον κάτω τοϋ ωμου' ό δεξιος

ιΙ>μος αίσθητώς -υψωμένος, διαφαινομένης κινή-

ΕΙκ. 2. "λ"αλμα Σατύρου &ρ. 2 καί &"αλμάηοl'

Έρμον &ρ,Οο. 5.

σεως τινος τοϋ ολου κορμοϋ. το αγαλμα σκε

πάζει ερυθρα εξίτηλος βαφή. Μάρμαρον. 'Ύψος

1.05, περ. (είκ. 2).
30ν) Άρχα'tζoυσα κόρη, ης ή κεφαλη ενθετος

ελλείπει. Ένδεδυμένη κατα τον κομψοπρεπη

ίωνικον τύπον, ή αριστερα χειρ κεκαμμένη προς

τα εμπρος και ε~oυσα γυμνον τον βραχίονα

φαίνεται κρατοϋσα αντικείμενόν τι, ή ακρα χειι>

ελλείπει, επίσης ή δεξια απο τοϋ αγκώνος ενθε;

τος ελλείπει. Χειρίδες διακεκοσμημέναι, παρυ

φαι 'ίματίου εντεχνώταται. "Ακροι πόδες συγκε

κολλημένοι, προβαλλομένου ολίγον τοϋ αριστε

ροϋ σκέλους ύπο τον ποδήρη διαφανη χιτώνα.

Μάρμαρον. 'Ύψος 1.05 (εΙκ. 5).
40ν) "Αγαλμα Έρμοϋ, φέρει επι τοϋ αριστε

ροϋ ωμου εμπορπωμένον ακρον ίματίου, ου τό

.έτερον ακρον κρέμαται απο τοϋ αριστεροϋ βρα-
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. 4/) Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1930·31

ΕΙ,.. 5. Άρχαιζουσα
,.όρη άριΙλ 3.

Ζίονο; Έλλείπει απι) της αριστεράς. 11 <'Ικρα χείρ,

ή δεξια χειρ ελλείπει απο τού (~"μoυ, ή κεφαλη

ουχΊ fveEfU; ελλείπει ώσαύτως απο της ρίζης

τοί. λαιμού. Δεξιος πους ελλείπει ολόκληρος, 0\
δε αριστερος απο τού γόνατος. ΤΟ αγαλμα δια

σιόζει ερυθραν βαφή"!" ιΊς καταφανη 'ίχνη ει;

;ας ε,σωτερι~ας ΠΤΙ'y'~:ς τού
ιματιου. Μαρμπρον. Υψος

I.RO μ. (εΙκ. 3).
jc') Άγαλμάτιον πιθα

νωςΈρμού,ακέφαλοναπο

κεκρουσμένονκατα τας χεί

ρας καιτΟ'υς πόδας κακη~

τέχνης. Μάρμαρον.'Ύψος

0;')5 μ. (είκ. 2).
60") 'Άγαλμα γυναικός,

ί)ωμα'ίκόν, Ι!ψοι'ς 2 μ. επι

συμφυούς πλίνθου. Φέρει

ποδήρη χιτωνα και ιμά

τιον εσφιγμένον εις τα ('ίπι

σθεν και αναρριπτόμενον

απο τού δεξιοί' (γψου και

σκεπάζον ολόκληρον τη\'

δεξιαν χείρα ητις βάστά

ζοι'σα τούτο δια των δα

κτύλων κάμπτεται επΊ τοί,

στή'θους φορεί πέδιλα, 1~1

κεφαλη ενθεως .ελλείπει.

Μ((ιψαρον (εΙκ. 4).
ίΌν) ''1\γαλμα γυναικΌς

.μεΥαλοπρεποίις, πιθανώς

θεάς, ρωμα'ίκωΥ χρόνων,

φορεί πολυτελες ιμιίτιον

και ποδήρη πτυχωτον χι

τωνα, κεφαλη Ενθετος και

χείρες ελλείπουσι Μάρμπ

ρον.'Ύψος 185 μ. (είκ. 6).
ι:;ον) υΕτερον αγαλμα,

ρωμα'ίκων χρόνων, εν χι

τωνι και ίματίφ, ούτινος

α>φον κριιτει επι του πτήθους δια της δεξιάς, η

ετέρα είναι καθημένη και κρατεί ομοίως ακρον

τού Ίμαrίoι', εχει τον, αριστερον πόδα ολίγον

προτεταμένον. Ή κεφαλη εΎθετος ελλείπει. ΕΙ-
, "" , ~\- ,

ναι απoκεκρoυσμενOντΓl ΚΓ(τω απο των γC!ν(("

των .. Μάρμαρον. 'Ύψος 1.20 μ. (είκ. η.

\)0") .υΕτερον αγαλμα, ρωμα'ίκων χρόνων, του

ιδίου τύπου, .εν χιτωνι και ίματίφ συγκρατοι!

μένφ δια μεν της δεξιας επι τού στήθους δια δε

της ~τέρας, εις. τ~ 'κάτω ~ριστερ~, κεφαλη "ελλεί.
πει ως και ()ι ακροι ποδες. Μαρμαρον. Υψος

].4;') μ. (εΙχ. -1-),.

10°\') 'Άγαλμα ανδρος ήμικαθημένου, ρωμα'ί

κων χρόνων ακέφαλον, φορεί βραχυ ίμάτιον.'

εζωσμέν.ον περΊ την οσφlJν, καΊ χλαίνην πoρπoυ~

μένην επΊ τού δεξιού (~Ίμoυ. Φέρει ύψηλα υπο

δήματα (Ο 25 μ.) δεδεμένα εμπροσθεν δι' Ίμάν-"

των και α:rι;oλήγoντα ανω εις δαντελωτας παρυ- '.
φα; (είκ..-1).

11ον) Κεφαλη κορασίδος, Ι,ψους 0.1 ϊ μ. "ιάρ-

ΕΙ,.. 6. 'Αl'αλμα l'υναι,.ός άρι{}. 7. ,'ι

μαρον. 'Έχει κόμωσιν στρωτην μετα ταινίας

περι το μέσον; ίκαν("i>ς αποκεκρουσμένη(είκ. 1ί·

Πάντα τα ανευρεθέντα ανωτέρω αγάλματα

συνεκέντρωσα εις την ενταυθα αποθήκην" τ η~

αρχαιολογιΚ'ης συλλογης αποκαθαρίσας οσον, Τ'Ο

δυνατο" δι' είδικ("i>ν τεχνιτων εκ των ασοεσεΟ'

μάτων. Με εl'ίσχυσε δε χρηματικως εξ αρχης

τής ερεύνης προς τερματισμον αυτης, λίαν προ

φρόνως ό Δημος Παrρέων.

Π. ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ
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ΤιμΙ] έκάστου τόμου τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου

μετά τού Παραρτήματος δραχμαι 250.

•
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