
240 Λ. ΚΟΛΩΝΑΣ

μιά άρμονία σηΊν δλη σύνθεση, χρησιμοποιει για κάθισμα της Ήλέκτρας ηΊν κάλπη

του 'Ορέστη.

Ύπάρχει δμως και μια αλλη δυνατότητα έρμηνείας. Τό αγγειο της παράστασής

μας ίσως να μήν είναι τεφροδόχο, αλΜ ύδροφόρο. Σ' αυηΊ τήν περίπτωση. θα μπορου

σε να συσχετιστει με την ύδροφόρο Ήλεκτρα3Ο, που μνημονεύει ό Ευριπίδης στό ομώνυ

μο εργο του. Συγκεκριμένα, ό τραγικός ποιητης παρουσιάζει την Ήλέκτρα παντρεμένη,

χωρις αυτη να τό θέλει, μ' ενα φτωχό, αλλ' από αρχοντικη οικογένεια αγρότη του

~Αργους, που τό σπίτι του είναι κάπου κοντά στόν ποταμό 'Ίναχο31. Έκει, διωγμένη

από τό πατρικό ανάκτορο και χωρις θεραπαινίδες, μια αυγη βγαίνει από τό φτωχικό

της σπίτι με μια ύδρία στό κεφάλι και πηγαίνει στόν ποταμό 'Ίναχο να πάρει νερό

«εν 1J τόδ' αγγος τωδ' εφεδρευον κάρα φέρουσα πηγας ποταμίας μετέρχομαι»32. Δε

χάνει την ευκαιρία ακόμη και εκει, να θρηνήσει τό σκοτωμένο με δόλο πατέρα της

«θες τόδε τευχος εμας από κρατος έλουσ', ϊνα πατρι γόους νυχίους επορθρεύσω»33.

Κατα τόν Ευριπίδη εχουμε ενα θρηνο της Ήλέκτρας για τόν πατέρα της μακρια από

τόν τάφο του. Αυτό βέβαια είναι ενα στοιχειο, που θα μπορουσε, αφου στήν παρά

στασή μας δεν εχουμε τάφο, νά ενισχύσει τήν αποψή μου αυτή. Έπειδή δμως, δε βρηκα

σχετικες παραστασεις υδροφόρου Ήλέκτρας, θεωρω κάπως απίθανη αυτη τήν ερμηνεία.

~Eτσι. τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει ή Ήλέκτρα που θρηνει τόν

Όρέστη. Έξάλλου, από τό σύνολο των παραστάσεων του κύκλου της Ήλέκτρας, που

είδαμε παραπάνω, βγαίνει τό συμπέρασμα, πως ό θρηνος της Ήλέκτρας γιά τό χαμό

του 'Ορέστη είχε μεγαλύτερη διάδοση και ήταν τό πιό αγαπητό θέμα διακόσμησης

αγγείων η αλλων εργων της αρχαίας τέχνης34.

IV. Ό καλλιτέχνης

~Αγνωστος παραμένει σε μας και ό καλλιτέχνης του δαχτυλιδιου. Όπωσδήποτε

δμως πρέπει να ανήκει σε επαρχιακό ήλειακό εργαστήριο, που δέχεται επιδράσεις

από μεγαλύτερα καλλιτεχνικα κέντρα της εποχης του. Ή πλούσια πτύχωση και η

διαφάνεια του ενδύματος, ή πολυμερής κάμψη των μελων του κορμου και της κεφαλης

και τό ανάλαφρο πάτημα των πελμάτων, ανεξάρτητα από τις λεπτομερειακες ατέλειές

τους, δείχνουν καθαρά, πως ό καλλιτέχνης μιμηθηκε εργα μεγάλων καλλιτεχνων του

πλούσιου ρυθμου, δπως εκεινα της καθημένης Άθηνας του θωρακείου της Νίκης35 και

30. Ε. Diehl, Die Hydria, 1964, σ. 142.
31. Τό σημερινό ποτάμι Πάνιτσα.

32. Ευριπ., Ήλέκτρ., στίχο 55-56.
33. Ευριπ., Ήλέκτρ., στίχο 140-142.
34. Σύμφωνα με μια παράσταση του αμφορέα αριθ. 3225 του Μουσείου της Νεάπολης, θα μπορουσε

κανείς να ταυτίσει η'ιν παράσταση του δαχτυλιδιου μας, μέ την καθισμένη πάνω σέ πλαγιασμένη υδρία

Κασσιώπη, τη μητέρα της Άνδρομέδας. Δε νομίζω σμως ενα δευτερευον πρόσωπο, σπως η Κασσιώπη,

της αποσπασματικα σωζόμενης τραγωδίας «Άνδρομέδα» του Σοφοκλη η του Ευριπίδη, να αποτέλεσε

βασικό θέμα παράστασης δαχτυλιδιου. Για την παράσταση της Κασσιώπης βλ. L. Sechan, σ.π., σ. 261,
πίν. ΥΙ. Α. D. Trendall - Τ. Β. L. Webster, Illustrations of Greek Drama, σ. 79, είκ. ΠΙ 3, ] 1. Για τα απο

σπάσματα βλ. Augustus Nauck, Tragicorum Graecorum Fragmenta, 1889.
35. R. Carpenter, Sculpture of the Nike Temple, 1929, σ. 47, πίν. ΧΙΧ.
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των παραστάσεων τω" αττικων επιτυμβιων στηλών των χρόνων 430400 π.χ.:Μ. wEtm,
αν υπολοΥίσουμε και αύτή τή μίμηση, θά. πρέπει μάλλον νά. τοποθετήσουμε χρονολο·

Υικά τήν κατασκευή του δαχτυλιδιου στά τέλη το\) 5ου π.Χ. αΙ Παρόλο δμως, πού τόν

καλλιτέχνη μας τόν διακρίνει κάποια άδεξιότητα, πέτυχε άπόλυτα να προβάλει τά

ιδιαίτερα χαραχτηριστικά τοΒ θέματος, πού είχε νά έπεξεΡΥαστεl, προσφέροντάς μας

ετσι ενα μικροτεχνικό ΙΡΥΟ, πού ίκανοποιεΙ άπόλυτα άπό πλευρiiς σύνθεσης.

ΛΑ2ΑΡΟΣ ΚΟΑΩΝΑΣ

36. Η. Diepolder. DΊC atιisι.:hcn Grabreιίefs. 1965.
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ΜΙΝΟΑΝ SOURCES FOR STEATlTE ΑΝΟ OTHER STONES
USED FOR VASES ΑΝΟ ARTlFACTS:

Α PRELlMINARγ REPORΤ

(Plan 1)

Although Ihe archaeological Iίtcrature abounds with referenccs ιο Minoan quarrics
and SΙOne sources ηο specifίc locations have been designated and prcciscly described
in ρΓίηι Warrcn's (1969) genera] data pcrmitlcd 18 arcas ση Crclc 10 bc targeted, but
the absence οΓ spccific information rcqUΊred that a fic]d survcy be initiated.Field work
conducted by thc auIhor frorn Dcccmber 1975 through January οΓ 1976 was intended
10 dctcrminc Ihe cxtcnt οΓ «50ft stonc)} dcposits (stcatite, scrpcntinitc, chJoriIc) ση Crete
10 provide a basis for IocaIing Minoan quarries οΓ stone sources. Studies οΓ gcological
rnaps (Rcnz ct a1. 1954) and prcliminary ficld work demonstrated that oulcroppings οΓ

ch10rite and serpentinite throughoUl Greece are considcrably morc cxtcnsivc than gen
crally believed, and vastly more common than suggested by the archaeological liIcraturc.
Renz and his associates dcsignated numcrous zones as including «basic intrusivcsl> (peri
dotitc, scrpcntinite, gabbro, diabase), and distinguishcd ·their origins as being cithcr prc
tertiary ΟΓ Ierιiary. Οη the OIher hand, dcposiIs οΓ orcs such as ιίη and coppcr appear
far more rare than indicated ίη the archacologicalliterature (e.g. Faurc 1966), and would
requirc vcry detailed directions ιο pcrmit even Ihe most cxpcrienced field gcologist Ιο

10cate thcm.
[n order ιο initiate a search for thc origins οΓ stones used by the Minoans for stonc

vcsscls and artifacts, a study οΓ the gcology οΓ CreIc was undertakcn. Sincc only Ihc area
οΓ Hierapetra (Papastamatiou 1955: Νο.22) is covered by a map at Ι : 50.000, much οΓ

this work had 10 be conducted from information gleaned from the litcrature. The re
maining geological shccts for ccntral Cretc arc now bcing prodIlced by thc Greek Gco
10gical Service and their availability will by a great value 10 archacologists as well as
geologists.

Ιη addition ιο the cxtensivc oUlcroppings οΓ soft stones 10cated by thc author, cvcn
grcatcr numbcrs οΓ deposits were indicatcd by Michael G. Dial1inas (pers. com.) as Iying
just bclow various limestone bcds a]] over the island. Such strata occur from near sea
Icvcl ίη the area around Hcraklion 10 high ίηΙο the Dikti Mountains and are oftcn rc
vealed by modern building activities as wcll as by strcum crosion. True steatite is generally
uncommon, particularly ίη quantities sufficient 10 permit recovery for use as artifacts.
Actual field work was enormously bcnefitted through the use οΓ good maps οΓ Crete
(Ethniki Statistiki Ipircsia 1963). ΟΓ thc 28 maps shects which will cover Crete at a scale
οΓ Ι : 50.000 vcry few are now availablc. The Hierapctra Quadrange (Papastamatiou
1955: 10,22) was thc only available sheet which was οΓ usc ίη 1975.

Thc sources for soft stone οη Crete noted ίη the litcraturc are listed as Ι through 18
below with much οΓ this basic data coming from Warren (1969: 137-143). Subsequent
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listings, numbers 19-25, are those which have been ]ocated via (he research and field work
of the author (Becker Ms C). Τhίs work a]so Ρrονίded SΡecίfic e]abοraιίοηs οη the first
]8 sources. Afιer each area noted is αη ίndίcatίοη of the stoηe types avai]able, as foJlows:

(Α) Chlorite ΟΓ chΙοrίte schist.
(8) Serpeηtinite.

(C) Steatite.
Ιπ cases where such designations are inadequate to descrίbe the complex geοlοgίca] sit
uation a more SΡecίfic description ίs provided.

Ι. GOl1ies (Gol1iai) rcgiol1 (Α, Β)

This νίllage of Gonies ]jes inside the nome (nomos) of Heraklion, near the border
with (he nome of ReιhΥmηis. This ίs 26 km. west of Knossos. The mοsΙ simple roUΙe

is to drive west from Heraklίon toTylissos (14 km.) οη the ancient route to dίsιaηt Perama.
About 9 km. west of Gοnίes is Anoyeia, and then Axos (see Pash1ey Ι : chpt. 8). Τhίs eηtίre

CHAN10N. "IlΕΤΗΙΜΝΙδ 'IRAKUOU <USS1TH10U

.... '-~~~-
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area is charaCΙerized by serpentinites and chΙοriιes. Το the north of Gonies ]ίe Phodele
(Phodeli, Νο. 17) and Marathos. This ίs not the νίlΙage of Gοηίes meηtίοned by Pendle
bury (1965: Ι], 13), which ίs siιuated west of Lasίthί.

The νίΙΙage of Gonies, which is considerably changed since Pashiey (1970, 1: 159)
spent a mίserabΙe night (here, sits οπ a hiJl of serpeηΙίnίte. Warren (1969: 129) notes
(chlorite and ch]orite Iimestones are found ίη the fοοιhi!1s of the lda massίf around the
vil1age of Gοnίes», but did not ηοιe the Ρrο]ίfic and νarίed serpentinites of the area. The
most varied serΡenΙίnίtes, rangiηg ίη color from ]jght green through olive, red, brown,
and a]most b]ack, ίηc]udίng thin veins of asbestos aηd other mίnera]s, were fouηd here.
Α smaJl gul]y near a road outcrop, indicated by Μ. G. DiaJlinas, was found to cοnιaίn
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244 MARSHALL J. BECKER

a profusion οΓ roughJy polishcd serpentinite boulders which appear very suίΙabΙe for
working ίηΙο stone vases.

Renz (et al. 1954) notes an outcrop of «steatitcI) ίη a f1ysch zoηe, surrounded by
Cretaceous limestones. These aηcieηt limesιones abound ίη the area, but exteηsive ser
pentirιites are a150 found from here 10 the sea (ο the ηorιh and ηorιheast (Becker Ms. C).
How extensively they raηge ΙΟ the southwest is "οι yet knowη.

2. Kamares - Zaros (Α), Μοηί Aghios Antonios Vronmiou

Warren (1969 : 129) mere]y ηotes that Zaros is a large village east οΓ Kamares. The
actual distance by road is about Ι 1 km., and a1 least tWQ major outcrops οΓ chlorite can
be found ση this road, with ηumerous smaller deposits. Zaros lies astride the crossroad
10 km. west of Panassos. The outcrop under discussion is west of Zaros, just wesI of a
sma1J village (1) noted as Μοηί Aghios Antonios Vronmiou οη the Erhniki Sraristiki Ipire
sia (1963) map. Walking this ίη ]975, Ι did ηοΙ ηοιία rhis ~<villagc,), but ]ocated rhe
major outcrop of chloritc schist 2 ιο 3 km. east of Vorizia (Νο. 14).

Pendlcbury (1965: 12, 13, 35, 103, 111, 126, 137, 148) indicates that the area
including the Kamares (Kamarais) cave Ιο rhe northwest, contains Neolirhic remains,
ΜΜ Ι material, the rype ware for ΜΜ 1 Palace Sty]e pottery, and Kamares cave
ware of the ΜΜ lIa pcriod, and some terminal ΜΜ 111 materia] from Kamarcs cave.

From here Ι walkcd wcsr ιο Vorizia (Νο. 14) and thcn continued wesr past what
appears ιο be the gorgc wirhin which, Ιο thc north, lίes the Kamares cave. Due ιο time
]jmitations Ι continucd wesr ίηιο Kamarcs, took the south fork ίη the road, and οη Ιο

area Νο. ]5 (sce be]ow).

3. Miamou - Krofos (ABC)

Miamou, rwo hours by mule (Taramelli 1897) south of rhc ruins of Gorιyna (west
of modern Aghioi Deka), was reached by Pendlebury (1965 : 8, Map 2) from Vasilikc to
the ΝΕ. (Vasilike Anoyeia1) via Makry Livadhi ίη Ι Υ2 hours οη foot, Miamou being
the end of the traj] up rhc Asrcrousia Mountains. Makry Livadhi does ηοΙ appear οη

αηΥ map. OrIe can drivc Ι km. west of Aghioi Dcka, ΙUΓη south rhrough Merropolίs,Chou
stouliana and Platanos, and take rhe unasphalted road Ιο Plora then east 3 km. Ιο Apesso
kari, rhen south ίηΙο the mounrainsjust before Apessokari οη to thc traj] Ιο Lenda (ancienr
Lebena) οη the coasI. Miamou is about onc half thc distance ιο Lenda. ΟΓ about 1I km.

by road.
Warren (pers. com.) ]ocaIes the interesting rocks <;wel1 below Miamou, ίη rhe Lenda

Trypete - Krotos area>ι, as wel1 as <~westwards αΙ ancient Lasaia, just east of Kaloi Ιί

mcncs), (see also Warren ]969: 129). This area is well rIorcd by Renz (ct al. 1954) as a
source of u]Iramafic rock. Norc a]so thc outcrop to casr. which <φοίnιs to» Νο. 16, Lenda.
Ancient Lasaia (Lasea) is supposed Ιο have been siιuated about fιve miles (eight kilo
mcters) west of Lenda (Νο. 16) along Ihe coast. One may a]so go inland (norrh) from
Lenda, over the Astcrusian Range, toward Miamou. Krotos is ESE. of Miamou, about
3 km., arId rhc scparaIe deposiI (Renz er al. 1954) lίes cast of thc village.

Therc arc traccs of αη ancient Roman road ίη the pass, and Roman quarrics due
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west οΓ Miamou. The Roman quarries, however, are ηοΙ those which produce steatite
and related rock types. Α rivulet flows north from Ihe area οΓ Miamou, down through
the Coothills and to Ihe Messara. This stream fiows past Platanos and joins the Hieropo
tamos.

Archaeological remains from the Miamou - Krotos area include Neolίthic remains and
ΕΜ Ι burials. From the Grotιo aI Miamou (Taramelli 1897) are Sub-Neolίthic pottery
remains (Pendlebury 1965: 35, 47, Maps 3, 4). Warren says that this area produces a
Iίghter brown fgreen variety οΓ serpenIine, used extensively ίη the Messara, but rare aΓIer

ΜΜ Ι /11.
Μ. G. Diallinas (pers. com.) notes that a German operaIed talc mine was ίη this

area, as well as anoIher near Katharon (Νο. 11), but that both ceased operaIion due to
insufficient supplies οΓ raw materia1. Diallinas mentioned Aghia Escapi (?) and Aghia
Paraskevi (?) as landmarks for this mining operation.

4. MochIos (MoxIos) (Α)

Α very small island site east οΓ Ihe island οΓ Pseira, which is ίη Ihe Gulf οΓ Mirabello.
Mochlos is well known from Seager's publications (1909, 1912). Pendlebury (see index)
describes αη ΕΜ Ι house and related pottery, an ΕΜ 11 siIe wiIh all cultural material,
Ihe ΕΜ 111 site, and the ΜΜ Ι occupation. Seager (1909: 208) found an unfinished slOne
cup οπ Ihe siIe and suggested that Ihe ancient IOwn was αη area of manufacture Cor slOne
vessels. The sIone Iype οΓ Ihis unfinished object is unknown, nor has this piece been
specifically identified.

The modern village οΓ Mochlos, which has but 4 or 5 houses, lies οπ CreIe directly
south οΓ Ihe island οΓ Ihe same name. This tiny island which Seager called Mochlos is
called Aghios Nikolaos οη the Papastamatiou map (1955) as well as Ihe Ethniki Statistiki
lpiresia map οΓ 1963. PapasIamaIiou (1955) erred ίη designating as Mochlos, Ihe tiny
island οΓ Konida, which lies deep ίπ the Gulf οΓ Mirabello just off Pacheia Ammos (see
Ethniki Statistiki Ipiresia 1963: Νο. 31).

The island οΓ Mochlos is indicated as a solid mass οΓ thick bedded limestone. Οη
Ihe Papastamatiou (1955 : Νο. 22) map it is called Ag. Nikolaos, and is shown as a bedded
limestone with a patch οΓ marl-sandstone-conglomerate exposed ίη Ihe center. As with
Pseira (see Νο. 6 below) these late deposiIs probably overlie an ultrabasic layer, Crom
whence raw slOne may have been secured.

Warren (1969: 135) Cound extensive deposits οΓ mottled and banded marble, often
wiIh a bluish tinge. According 10 Renz (Renz et αl. 1954) the zone ίη which Mochlos
is locaΙed consisls οΓ undivided tertiary deposits, including (rarely) limestone and gypsum,
but mainly sand, clay, and mar1. Much οΓ Mochlos appears Ιο be οΓ limeslOne, and a
gypsum quarry Iίes οη Ihe shore immediaIely opposite Ihe island.

5. PreveIi Gorge (Α)

This site is «at the head)} (Warren 1969 : 130) oCthe gorge passing ίπlO Preveli, reached
by the new road south Crom Rethymnon about 22.5 km., turn west Ιο Kaxare (another
0.5 km.) and south 8 km. 10 Assomati. Another 6 km. souIh lies ΜοηΙ Preveli, aIIhough
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Ihis [a5t part iS poor !rai!. One could a[50 use Ihe old rouIe. leaving the new route at Pa
nagia (about 5 km. souIh οΓ Spili) and driving a poor ΙΓαί! ΙΟ km. 10 Drimiscos, then souιh

1 km. 10 a path leading wesr, which ί:) about 5 km. direct (air), but perhaps many rimes
thar length ση rhe ground as ίl descends 10 river and rises υρ rhe other side. The route
via Keramia ί:) απ o[d route useful only when πο roads existed.

Pendlebury (1965) 1ists a north-south roule from rhe Preveli Monastery, via Gerakeri,
Patsos, Bene, OrniIhi, and Monopari, but none οΓ Ihese locatίons nor the rouIe appears
οη his Μαρ 2, ηΟΓ 'απ they be found elsewhere. Νο Γυίη:) are mentione::l by Pendlebury.

This region including Ihe province (eparcheja) οΓ Aghios Vasilios (Aghios Vasiles) ίπ

cludes ηοΙ only the quarries οΓ Ihe Preve1i Gorge, buI also Ihose οΓ Spili (10 km. byair
ιο the north), Ardhakιos (Νο. 9) Ιο Ihe east-north-east, and Saktouria (Νο. 7) very far
east. ΑΙ! οΓ these areas are described and 10caΙed by Hood and Warren (1966). The area
had been noIed for Ihe pauciIy οΓ Minoan siIes but Hood and Warren (1966 : 165) nOIe
many, and refer ιο others located by Paul Faure ίη 1965. The Preveli Gorge area is de
scribed by Hood and Warren (1966: 180 - 182), who noIe three separaIe areas. The Megas
Potamos flows Ihrough the upstream gorge and past Kaιo Preveli (E!linikon), where ίι

is joined by a triburary flowing from the north-easI. The enlarged rjver flows through
the PreveIi Gorge 10 the sea aI Aghios Savvas. The gorge widens Ιο a vaIley over 100
meters across near the mouth, but is ποΙ accessible via Ihe gorge, but on!y by steep
paIhs from Ihe east and wesI rims. Hood and Warren (1966: 181) describe the date pa!ms
which grow Ihere and Iheir his\ory from Minoan times. Up Ihe western rim and 250 m.
Ιο the wesI lies a Minoan siIe. The car road is ~ km. Ιο Ihe north and the Preveli Μο

nasIery lies another kilometer Ιο Ihe west. Hood and Warren (1966 : 182) daIe the ceramics
to Midd!e Minoan 11 ιο LaIe Minoan Ι periods.

6. Pseira (Α)

Αη island site wesr οΓ Moch!os (Moch!os: Νο. 4), also wel! descrjbed by Seager(191O).
Pend!ebury (1965 : see index) noIes an ΕΜ 11 sjIe, over!ain by Μ Μ Ι houses, a destrucIion,
ΜΜ 111 Ihrough LM ιι occupaIion. Pseira is noted (Renz et at. 1954) as an island οΓ

CreIaceous 1imestone. Dia1linas suggests thaI sIeaIite may exisI οη ΟΓ near rhe is!and,
perhaps ίη beds beneath rhe limesIone !ayers. PapasIamaIiou (1955: Νο. 22) indicaIes
that Ihe west coasI οΓ Pseira is a bedded lίmestone, buι rhe west centra! ΡΟΓΙίοη is a mjxture
οΓ marl-sandsIone-conglomerate deposiIs, wiIh phylljtes appearing along Ihe eastern and
souIhern fringes. This more deIailed description does not signjficantly alter Ihe evaluation
οΓ Renz and his co!leagues, and may equa1ly concea! underlying beds οΓ u!trabasic rock.

7. SakIouria (Α)

Νοι noIed by Pendlebury, this deposit appears ιο be near Ihe south coast, wesl οΓ

Aghia Galene, perhaps near ΜουηΙ Vouva!a, SW. οΓ Melabes. NOIe thaI the ancient
name οΓ Aghia Galene was Sou!ia. Warren (1969: 130) says he found chlorite «Be!ow Sa
kιouria».

Sakιouria is reached from Me!abes (51 km. from Rethymnon) by driving norιh about
3 km. and turning SW. The road Ιο Saktourja thus enIers from the norIh-east and thence
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runs west 0.5 km. Ιο Kato Saktouria and another 4 km. Ιο Cape Melissa οη the coast.
Saktouria is about 1 km. from the area which Hood and Warren (1966: 171) call
«Tris Petres)}, where a post-Minoan settlement and burial area lίe. These are near the
waters of a spring ~(Renda}), ιο the west of which is the area known locally as «Εllί

nikon». About one hour south of Saktouria οη a southward facing slope lies a Minoan
settlement. This area is between the church at Aghios Ioannis and a steep gorge 125 m.
west of ίι. Hood and Warren (1966 : 172) describe the Minoan pottery as ΜΜ 11/111
ΙΜ Ι. This area is 0.5 km. from the sea. Continuing south Ιο the sea one reaches the church
of Aghios Markos. Some 50 m. to the east across the stream bed, and οη the edge of a
sea cliff appears Ιο be an isolated Minoan house. The pottery at the house (Hood and
Warren 1966: 172) is similar to that of the Minoan settlement just Ιο the north.

8. Sarakina VaIley (AC)

This area is ηοι noted by Pendlebury. Warren (1969 : 130) locates the deposits of
the Sarakina Yalley north of Myrtos, a site οη the south shore οη the coast road west
of Hierapetra. Warren says that the Sarakina Valley has excellent deposits of steatite,
first noted by Evans. Evans (1897 : 328) locaΙed the «beds of steatite ίη the valley of the
Sarakina stream one-half hour below ancient Malla». Warren (pers. com.) locaΙes these
beds south of modern Malles (Malai) while ancient Malla is about 1.2 km. east by
south. Evans' description would suggest that ancient Malla was about 3 km. from these
steatite beds.

9. Ardhaktos, Aghios VasiIios (8)

This area is ηοι noted by Pendlebury. Warren (1969: 139) locates the site far υρ

the east branch of the Preveli Gorge, approximately 5 km. southeast of l0catίon

Νο. 5 above. Warren says this area is south of Spili (see Νο. 12) «behind and to the
west and north of Ardhakιos» (Hood and Warren 1966: 166). Μ. Paul Faure visited
Aghios Vasilios ίη the summer of 1965 and noted Minoan and other sites around Ardhaktos
(ΗοΟΟ and Warren 1966: 165). Hood and Warren (1966: 175) saw extensive deposits
of «serpentine» ίη the «mountainous country around Ardhaktos and below it as far as
Yatos across the valley about five kilometers due south of Spili».

10. Gonies Lepria (Β)

Warren (1965a: 129) found serpentine ίη the narrow valley called Lepria which
opens directly οfT the south side of the main road to Anoyeia at a ροίηΙ 2.3 km. west of
the village of Gonies (see Νο. Ι above). Gonies is ίη Malevizi Province, but the valley
may be ίη Mylopotamos Province. ΑIl lie ίη the northern foothills of the Ida massif.
Warren describes the eastern side of the narrow Lepria valley as formed bya serpentine
hill wiIh a flat top, οη which the remains of a ΜΜ Ι to ΙΜ settlement were found. This
hilltop site is called Stalona ΟΓ Sta Alona (from Sta Alonia ?). The period of occupation
is noted by Warren as that during which serpentine was extensively used for vases.

Renz (et al. 1954) note a serpentine deposit ca. 2-3 km. East of Anoyeia. This could
be either Gonies (Νο. 1) ΟΓ Gonies Lepria (Νο. 10), for both are part of the same mass.
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Warren does ποι say how far souIh οΓ the main road 3nd ίηιο Lepria Ihis SιaΙοna (ΟΤ

Sta Alona) is l0caιed. ιr the Lepria Valley 3nd SIalona cannol be located, a search
should be made along the road and ιο Ihe east οΓ Ihe road souIh οΓ Sisarxa (Sisarcha),
beginning 200 m. souIh οΓ town and running ιο 1 km. souIh (Renz et al.).

11. Katharon (BC)

Ιη the small Katharon Plain, which lίes wesl οΓ KriIsa west οΓ the Bay οΓ Mirabello
(Pendlebury 1965 : 6, 10, 11, 365 : al50 Warren 1969 : 139), is a major Ia]c deposiI. Warren
refers Ιο Faure (1966: 49) Γοτ Ihe l0catίon οΓ Ihe Katharon site. Warrcn (1969: 4O)does
ποι believe Ihese deposits ιο have been used ίη Μίηοαη times.

Faure (1966: 49) [ocates the site 1% hours οη Γοοι west-souIhwest from Kritsa
(MirabeIlo) οη Ihe border οΓ Ihe Katharon Plateau (elev. 1100 m.). Faure places Ihis οη

the slope οΓ Mount Skaphidara, and to Ihe northeast and east οΓ the Selakano basin.
He believes the deposit οΓ hard rock and serpenIiniIe (pure magnesium silίcate) ιο be
l0caΙed souIh οΓ KaIharon. However, Ihe Selakano Basin may lίe east οΓ Moυηιaίη Ska
phidara, and the village οΓ Katharon could ηοι be reached ίη fewer Ihan 4 hours οπ foot
from Kritsa.

The supposed deposiI οΓ hard rock and serpentinite (described as pure magnesium
silicate) is l0caιed south οΓ KaIharon, which is about 8 km. (by air) WSW. οΓ Kritsa. The
road winds over rough mountains and is more than twice that distance. The edge οΓ the
Katharon Plateau is over 16 km. above KriIsa. Kritsa stands almost astride Ihe boundary,
running E.-W., for a limesιone - dolomite layer, being slightly north οΓ this interface with
a limestone - hornstone band (Renz et a1, 1954). This band οΓ limesιone - hornstone can
be c1early seen at the wesI end οΓ Ihe road between Kritsa and Aghios Niko1aos. The geo
logical boundary is ΓαίΓIΥ straight while the road winds Iorιurously beyond Kritsa ιο Ka
tharon. Faure l0cates Ihis deposit WSW. from Kritsa, along this boundary, which conti
nues WSW. ίη a slow rise.

Becker (Ms. C) l0caιed 2 quarries from which brighI yellow limestone was being
recovered, and βι about 16 km. wesI οΓ Kritsa found a green sIone (chlorite?) ίη the
road ballasI. Snow prevented Ihe discovery οΓ the source, but a l0cal resident οΓ KriIsa
Katharon indicated that such sιone came from the area around Katharon.

True steatite e:<isIs ίη Ihis area, which was mined by a German concern for some
Iime, as well as others interested ίη the l0cal minerals.

12. Spili (Β)

This area is ηοΙ noted by Pendlebury. Warren (1969) places Spili 4 ΟΓ 5 km. due
easI οΓ the Preveli Gorge (see Νο. 5 above). The hill just west οΓ Spili is said by Warren
ιο be a mass οΓ serpenIine. Hood and Warren (1966: 175-176) noIe an important
Minoan setιlement αι Ihis site, which Ihey expecIed since Spili is Ihe chief village ίη the
valley οΓ Aghios Vasilίos. Spili, ΟΓ more specifically the l0caιίon οΓ «Kefalia,) (Hood
and Warren 1966), is aI Ihe foot οΓ high cliffs. Α hiII which projects south «from Ihe
mountain wall οΓ Kedros,) supporιs Ihe ancient site. This lίes beyond the wesIern border
οΓ Ihe modern village, above the main road and modern cemetery. Hood and Warren
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(1966: 175) describe the hill as being «serpenIine)} (see also Ardhakτos, above). The hill
had been leveΙed ρΓίΟΓ Ιο 1965 Ιο make a football field, a process which destroyed the
large ancient settlement.

13. Tcγsa (Tcrfsa) (Β)

This area is also noted by Evans as <iArνi}), but is ηοι noted by Pendlebury. Placed
by Warren (1969 : 139) along Ihe south coasI some 10 km. (οη foot) west οΓ the Sarakina
Valley, between Myrtos and ΑΓνί. The locatίon lίes about 10 km. (direct) SSW. οΓ Ihe Sa
rakina Val]ey deposit (Νο. 8). The deposit is located i<jUSI wesI οΓ the Hamlet οΓ Tersa
(or Terzi)}) : (Warren 1969: ]39). Myrtos is a weIl known archaeological siIe.

Evans (1897 : 328) noted <iequaIly prolific}) deposits οΓ i<steatite)} οη Ihe coast at
Ihe Kakon Oros, a little east οΓ ΑΓνί. This is the deposit which Warren specificaIly des
ignates. Warren also says that this stone is almost black ίη coIor, with 1ighter patches,
and was not used for vases. Data οη Priansos (Νο. 18) appears below.

Pashley (1970, Ι : 275) speaks οΓ a cleft ίη the rock at ΑΓνί, a l0caιίon which might
be investigated as a possible sIone source.

14. Vorizia (Β)

This area is not noted by Pendlebury. This i<deposit» was 10cated by Warren within
two ΟΓ three kiIometers west οΓ what he calls (iKamares-zaros» (see Νο. 2 above). Warren
(1966: 139) describes the serpenIine here as i<much chloritised!}). Ιη 1976 (2 January)
Bccker found a peculίar «hίll» οΓ chlorite about 100 m. east οΓ the town οΓ Vorizia, and
aI leasI three veins were located within Ihe town along the main road which runs east·
west. The entire zone is well laced with ultrabasic rock. About 1 km. wesI οΓ Vorizia
one can see the vast gorge which opens to Ihe north ίηιο the mountain wall. The Ka
mares cave site lies υρ that gorge.

From Vorizia one can go about 4 km. west ιο Kamares, and take Ihe souIh fork ίη

Kamares 10 Grigoria (Νο. 15).

15. Kamarcs - Grigoria (C, pcr Warrco; Α ",ia Bcckcr)

Warren (1969: 140) p]aced this deposit, which he believes 10 be steatite, between
Kamares and Grigoria, and adds that it is οη Ihe souIhern slopes οΓ Mountain Ida.
However, all Ihree areas (2, 14, 15) ϊη Ihis zone are along Ihe southern s]opes οΓ

Mountain Ida.
Renz et al. (1954) depict an ultrabasic outcropping οΓ considerable extent southwest

οΓ Kamares. This outcropping is an elongaIed oval 3 10 4 km. east-west and over Ι km.
norIh-south, with the easternmost curve crossing the road so as το give an exposure οΓ

about 1 km. AIIhough ηο steatite was found, Ι did ηοι search Ihis area with any care.
The enIire zone appears 10 be ίη high hills (750 το 775 m. etev.), and chlorites were most
easily located along the stream valley north οΓ Grigoria.

This deposiI (Νο. 15) can also be reached by a good road from Ihe south. Passing
north οΓ the archaeological siIe οΓ Festos (Phaistos) to Mires (Moirai) and toward Tym-
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paki ση Ihe west, one turns norIh before Tympaki toward Vori. Take Ihe road πστtl}

οΓ Υατί, through Kalochorafitis and Grigoria Ιο Ihe deposit.

16. Lcnda (Leda) (C)

Lenda, the modern name Γστ ancienI Leben στ lebena (see Warren 1969: 140;
Pendlebury Ι 965 : Ι Ι), is located οη the souIh shore of Crete, souIh of the Messara, and
souIh οΓ Miamou νίη a ΙΓηίl 10 tl1e coast (see Να. 3 above). Α temple of Asklepios is
ηι Lenda.

Pendlebury (1965 : Ι Ι) calls ancienl lebena one of the harbors of αΟΓΙΥηη. Warren
(1969 : Fig. 4) says the steatiIe deposits ητε immediately wcst οΓ the viIlage of lenda
(see also Faure 1966: 52). Warren (1969 : 93) also refers 10 the excavations al Lebena.

J7. PhodhcIe (C)

TJ1e birthplace οΓ ΕΙ Greco. Lies wesI of Heraklίon off the north coasI route, between
Agl1ia Pelagia (ancient Οίοη) and BaIi (ancient AsIale) : (Pendlebury 1965: 12). Warren
(1969: 140) believes Phodhele, Iike KatI1aron (Νο. Ι Ι), was ηοΙ quarried for steatite ίη

Minoan times.
Becker (Ms C) found large deposits οΓ serpenIine ίη this area, some with very thin

veins οΓ steatite, and others with larger layers. T11e entire route from Gazi Ιο Phodhele
along the coast is laced wiIh massive serpentinite deposits, within which true steatite
can be found.

]8. Prίansos (8)

Νοι ιο be confused with Arvi, Priansos is noted by Evans (see Νο. 13 above) ίη

a very confusing description (Evans 1897: 328). Evans noted a deposit ίη the range wl1ich
separates Αηο and Kato Kastelliana οη the nortl1 from Τsutsuro (Tsoutsouros) οη tl1e
coasI. Τhis musI be Ihe Asterousian Range, with Ihe deposit 10caΙed ίη the northeastern
porIion of the range ίη the area οΓ ancient Priansos. Warren (pers. com.) provided a
clarification for Evans' description οΓ the locatίon οΓ Ihis exposure. Evans had confused
Ihe l0caιίon of outcroppings Νο. 13 and Νο. 18 ίη his published comments.

Α road runs directly from Kato KasteIliana Ιο TsOUIsouros, οη the south coast.
with the ancient site of Priansos situated about 1 km. souIh οΓ Kato Kastelliana, οη tI1e
easI side οΓ tl1e road. Kato Kastelliana is 10cated οη the new road running between Skinias
and Pyrgos.

]9. \VesI Pixikas

Renz (Renz et al. 1954) indicates an ultrabasic outcropping wiIh an exposure of
from Ι ιο 2 km. ίη diameter situated west οΓ Pixikas. This area can be reached by
taking the road nortl1 from Τympaki (Τympakion) past Kokkinos Pyrgos along tl1e route
ιο Rethymnon. OIlce through Apothoίιlou, 1-2 km. norIh οΓ intersection with tl1e road
10 Agl1ia Galene (past army depot οη left). tI1e road turns east. ΑlΙ rocks south of that
ροίηι are mainIy lίmestones. After Ihe road turns easI around a hill, which Iies οη the
souIh side οΓ the road at this ροίηι, a clear view can be seen οΓ the valley ιο the norIh.
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This hill οη the south side οΓ the road appears altered ultrabasic rock, and similar ma·
terial is plentiful further along the road as ίι winds toward the norIh.

20. Kalo Khorio

The ΙOwn σΓ Kalo Khorio, situaIed near the Gulf σΓ MirabeIlo, lίes directly astride
a tiny ouIcrop οΓ preterIiary acid intrusives (granite, syenite, diorite, etc.) surrounded
by a vasI fίeld σΓ tertiary deposits (mosIIY sand-clay-marl). The ιown is lσcated abouI
9 km. southeast of Kritsa (see Νσ. 11), and 9 km. wesI σΓ Pacheia Ammos (Pachyammos),
by sIraight lίne disIance. Νσ evidence σΓ OUIcrops σΓ ulIrabasic deposiIs appear ση the
geological maps (eg. Renz et a1.), but Μ. G. Diallinas suggests serpentinite deposits ίη

this area and possibly talc. Becker (Ms C) covered this area οη a day marked by sleeI
and rain, and failed to 10cate any indicaIions σΓ serpentinites σΓ related rocks. However,
closer inspection is considered desirable before reaching a conclusion regarding local
stone Iypes.

21. Pervola - Xondros

SouIh of Kato Viannos and west of the IWQ small towns σΓ Pervola and Xondros
js an u1trabasic outcrop which is indicated (Renz et a1. 1954) as almost 1 km. ίη diameIer.
This lies ση the norIh slope σΓ Kephala Xondrou (elev. 735 m.). Kato Viannos is about
1Ο km. by air west of Pevkos (Νο. 23).

22. Keraton

Southeast of Pervola and Xondros (Νσ. 21) is a small outcropping ση Ihe mountain
οΓ Keraton (elev. 621 m.). This deposit lίes easI of the road leadίng to KeraIokampos,
οπ Ihe south coasI (Renz et aI. 1954).

23. Pevkos (Viannou Province)

Α large zone extending west from Pevkos, nearly to Απο Viannos. The southern
margin includes the village of Amiras, and Ihe northern edge extends well ίηΙσ the
mountains (Renz et a1. 1954).

24. Murnies (Mournies. ΜουιηίΒί)

NorthwesI of Myrιos and souIhwest of the Sarakina Valley deposit (Νσ. 8) is a
large deposit of preIertiary basic intrusives. The norιhern limits are west σΓ the village
of Midoi (Midi) and Ihe deposit has the village of Murnies near its center. The southern
edge is crossed by Ihe main east-west road. Α talc mine (Renz et a1. 1954) is nOIed as
north of Murnies, but ησ one questioned ίη the area knew of such a mine ίη 1975.
Samples were col1ecIed by Becker (Ms. C), but snow prevented access Ιο the area norIh
σΓ Murnies.

Οπ Ihe road leading north from Myrιos aI least 3 veins of chlorites are evident before
reaching the Mournies intersection.
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25. SicoIogos Junction

Α chloritc laycr is cvident οπ the norIh side οΓ thc road about 0.2 10 0.3 km. west
οΓ the jιιπctίοn οΓ Ihe road οΓ Sicologos, just cast οΓ the ωΓΠ 10 Kalamion. This lίes be
twccn arcas 23 and 24 οπ thc main casI-wcst road along thc south shorc.

CONCLUSION

True steatite must cxisI ίη fairly thick dcposits ΟΓ laycrs 10 bc οΓ sufficicnt quantity
10 permiI quarrying for raw stone Ιο bc madc ίηΙο arlifacts. The composition οΓ steatilc
pcrmits large deposits Ιο bc quarried ίη such a fashion as ιο permit rcmoval οΓ blocks
οΓ the raw materiaI which can casily bc workcd. FaulIs and oIhcr inclusions may prcvcnt
the use of individual blocks quarried by such tcchniques, but for the most part such stonc
has grcaI potcnIial for beiI1g worked.

Serpcntinitc outcrops tcstcd οη CreIc werc quitc friable, and Ihe chloriIc dcposiIs
located cvcn morc friable, with the potcntial for rccovering useful blocks bcing raIher
Iow. The various deposits tested by the author (Becker Ms C) represent approximatcly
half οΓ Ihe known locatίons from which sofI stonc might bc recovcrcd. !π ηο case was
Ihcrc availablc sIone οΓ sufficicnI qualiIY Ιο pcrmit effoctivc quarrying οΓ raw maIcrial
for bowls οΓ scrpentiniIe ΟΓ chloriIc. Howcvcr, known deposiIs οΓ Ihese IwO stonc typcs
have bccn quarricd elsewhere, aI1d workable deposits οη Crete may be Iocated ίπ areas
ποι yct Iested. The vasI and varicd serpentinite hiIIs around Gonics and wcst IOward
Anoyeia (Νο. Ι) wcrc «mechanically ΡresοΓtcΦ) by I1aιuraI forccs through water erosion.
Α small ravinc through these hills was indicatcd as a potential source οΓ <φresοrted)

stones by Μ. G. Diallinas οΓ Hcraklion. Upon invcstigation thc erosion causcd by Ihis
stream had eaten ίπlO the scrpentiniIe hill and collapscd large quantities οΓ thc slOnc
ίηΙο the ravine Ihc cffcct οΓ rockslides οη Ihe stonc was Ιο fracιurc thc wcak stonc ίηιο

smaII picces, with the excepIion οΓ occasional nodulcs, which appear Ιο be Iess friable
and thercforc more suitablc Ιο bcing worked by Minoan craftsmen. The survival οΓ such
«bIocks» derived from the process οΓ natural erosion, and their subsequcnt abrading
and polishing by sIream action, in effect servcd as a mechanism for prcsorting this ma
terial which wouId havc been far more effectivc ίπ providing ncw maIerial Ihan even
a large scalc mining operation.

These obscrνations should provide a usefuI beginning Ιο research relating 10 stone
types used by thc ancicnt Minoans. Knowlcdge οΓ thcsc sources will facilitatc thc locatίon

and study οΓ Ihe spccific «quarrics») used by the ancient population οΓ Crete.

MARSHALL J. BECKER
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΕΛΟΥΝΤιΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ'

Η ΑΡχlΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ APXAIOΛOΓlKA ΕΝΔIΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ GEORGE WHIΤMORE

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

(Πίν. 104-110· Σχ. 1-9" Είκ. ]-5)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για να κατανοήσει κανένας σε βάθος το νεοκλασικισμό,το μι:γάλο αυτό ευρωπαϊ

κό στύλ, που κυριάρχησε στην τέχνη της ηπείρου μας, καθώς καΙ της Άμερικης, για

ενα περίπου αιώνα, καΙ. να φθάσει στη δίκαιη εκτίμηση τών επιτευγμάτωνάλλά και τών

αποτυχιών του εΙναι ανάγκη, νομίζω, νά προσπαθι)σει να δεί προσεχτικά τη γέννηση,

ανάπτυξη, διάδοση "αί, τέλος, την παρακμή του, από πολλές και διαφορετικέςπλευρές.

Προπάντων δμως, είναι αναγκαίο ν' άντιιφίσει κανένας το νεοκλασικισμό μέσα στό

εύρυ ιστορικό, ιiλλά καΙ. το κοινωνικό του πλαίσιο "αί, μάλιστα, δπως αυτό εμφανίζε

ται, οχι μόνο στίς χώρες δπου γεννήθηκε τό καινούριο στύλ, γύρω στά μέσα του 180υ

αί., αλλα καΙ σ' εκείνες, δπου διαδόθηκε αργότερα φερμένο απέξω, δπως εγινε στήν

περίπτωση της Έλλάδας.

WQσον αφορα, ειδικότερα, τή νεοκλασική αρχιτεκτονική δεν ύπαρχει αμφιβολία,

δη γιά τήν ανάπτυξή της στήν Ευρώπη σπουδαιότατο ρόλο επαιξαν οΙ αρχαιολογικες

ερευνες στό Ercolano, τήν Πομπηία, τό Σπαλάτο K.CU, άλλά πάνω άπ' δλα-και ίδιαί-

• Ή μελtτη αυτή. που τό δεύτερο μέρα; της θα δημοσιευτεΙ σε έπόμενο τόμο του ΑΔ, αποτελεΙ

τμημα μι1iς ευρύτερης εργασίας το() ύπογραφομένου στό InsliΙUle of Advanced Architectural Studics
(I.A.A.S.) τού Πανεπιστημίου τη.; 'Υόρκη.; τη.; 'Αγγλίας για τή χορήγηση τofι διπλώματος των Con
servalion Studies. τό 1975. κριτες (cxaminers) της εργασίας αυτης ύπηρξαν ό Δρ. Derek Linslrum,
RadcIiffe Lecturer ίπ Conservalion Studies. Διευθυντή.; TouConservalion Course του I.A.A.S" ό αρχιτέ

κτονας κ. Bernard Feilden. άναστηλωτή.; τού γοτθικου Minstcr του York καΙ του 51. Pau1's Calhedra!
το() Λονδίνου. καθώς καΙ ό Δρ. Howard Col~'in το() 51. John's ColIege της 'Οξφόρδης.

Ή παραπάνω εργασία εγκρίθηκε τό καλοκαίρι το() ]975, Ή σύνταξή της απαιτούσε. μεταξυ αλ

λων. τή διεξαγωγή μια.; έρευνα.; στήν Κέρκυρα (ΆρχεΙα 'Ιόνιας Γερουσίας) καΙ τό Λονδίνο (PubIic
Record Office), που θα ήταν αδύνατο να γίνει χωρΙς τή συμπαράσταση το() κ. Derek Linstrum. το() κ.

Howard Colvin, το() κ. John Harris (Διευθυντη τη.; Drawings Collection το() RoyaI Instituιe of Brilish
ArchitcclS -R.1.B.A.- το() Λονδίνου). το() κ. J. Ε. 50Ulh (Corps Library, Royal Engincers, Chatham,
Kenl), του κ. D. Κ. Smurlhwaite (Books and Archi~'es. NalionaI Army Museum, Λονδίνο), το() κ. Μ.

Wright (Cenlral Library. Royal Mililary Academy, 5andhurst, Cambcrlcy, 5urrey), τofι tι". Κωνστ. Μού

χα. Προέδρου της Άναγνωστικης Έταιρείας της Κέρκυρας, του κ. Ι. Δόικα, Διευθυντη τ&ν Κρο.τικ&ν

'Αρχείων τη.; Κέρκυρα.;, τού Kεptι"υρo.ίoυ αρχιτέκτονα ι;:. Γ. Κόλλα καί τη.; δ. Πηνελ. ΆγαλΜ:ιπούΜ:ιυ.

Έπιμελήτριας Κλασσικ&ν Άρχαιοτήτων, πρός τους όποΙους είμαι Ιδιαίτερα υποχρεωμένοι;.

ι CarIo PielrangeIi. ArchaeoIogical Excavalions ίπ 11aly. 1750- ]850, Κατάλογος της yεtι"θεση.;

του 1972 (Λονδίνο) με θέμα <.The Age of Neoclassicism». σ. XLVI κ.έ .. Mario Praz, Οπ Ncoclassicism.
έκδ. Thames and Hudson. 1972 (β' έκδ. papcrback). σ. 70 Κ,ε. (The AntiQuities of Herculaneum).
Hugh Ηοπουτ. Nco-C1assicism, Harmondsworιh ]973 (α' Cκδ. 1968), σ, 43 κ.ε. (The Vision of Απlί

Quity). Dora Wiebenson. 50urces οί Greek Revival Archilecιure, έκδ. Zwcmrner, London ]969. σ.

]9 - 35 (Expedilions, Tourisls, Patrons and Publications), σ. 36 - 6] (Rcception οί lhe Archaeologi
cal Publications) καΙ σ. 62· 74 (Α rchaeology and Archilecture).
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τερα Υιά τήν περίοδο της λεγόμενης «Έλληνικης ιίναβίωσηφ (Greek Reviva]) τοϋ νεο

κλασικισμοu-- ή (Ηινακάλυψφ} της 'Ελλάδας και τών κλασικ&ν της μνημΕίων, πού εφο

δίασαν τούς αρχιτέκτονες του νεοκλασικισμου με φρέσκες κι από πρώτο χέρι γνώσεις,

γύρω από τήν έλληνική άρχιτεκτονική 2. Καί είναι, δίχως αλλο, οι γνώσεις αύτες πolι

ί:δωσαν στούς νεοκλασικούς αρχιτέκτονες της Ευρώπης και της ΆμΕρικης ενα με-

----~
/

Ι

1>1-:1'1 •.\:'\

r·

Σχ. Ι. 'Η ΚέρκυρασηΊ β' δεκαετία τοΟ 1900 αΙ Διακρίνεται καθαρά ό χώρος tI,l.; Σπιανάδαι;. χωρισμέV<ιζ

μΙ: στενά δρομάκια σε δενrρoφυτεμένα, ακανόνιστα κομμίιτια. 'Ο γαλλικός αυτός χάρtlις της Κ{;ρκυρας

περιλαμβάνεται στόν Nouvel AtJas ρουΓ serνir I'hisιoi rc dcs 11cs ionicnnes (Paris 1823) Kαi έχει συνταχτεί

άπα εναν ancien ofιicicr slIpcrielIr cn nlission dans ces Iles, revu par le colone] Bory de Saint-Vincent.

2. Dora Wiebenson. σ. ] -]8 (Externa] History of Ihe ,<Antiquities of Athen~) και ]9- 3S (Εχ

pedίtions, Τourists, Palrons and Pub]icalions), και J. Mordaunt Crook. Τhe Greek Reviva], εκδ. John
MlIrray, London 1972. σ. 1 - 62 (The Rediscovcry of Gr=).
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ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΕΛΟΥΝΤιΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ",
Υάλης άκριβείας λεξιλόΥΙΟ κλασικων ρυθμών καϊ έσωτερικi'jς διακόσμησης. Τέλος,

ενας αλλος παράyovτας. πού άναΥνωρίζεται ώς στοιχεΙο βασικi'jς σημασίας στό ξεκίνη

μα της νεοκλασικ'i'jς άρχιτεκτονtκης. είναι μερικά εξέχοντα ονόματα σάν του Lodo�j3

και τοϋ Laugier\ πού χάρισαν στό νέο στύλ ενα θεωρητικό ύπόβαθρο και του έδωσαν

μερικές θεμελιακές άρχές πρός τήν κατεύθυνση της σαφήνειας καί καθαρότψ:ας του

σχεδίου καί της λειτουΡΥtκότητας της κατόψεως.

Ή σχέση της 'Ελλάδας μέ τή νεοκλασική άρχιτεκτονική παρουσιάζει ξεχωρtστή

σημασία σέ τρεΙς έπί μέρους τομείς, πού ένδιαφέρουν-περισσότεροη λΙΥότερο-τό

σο τήν ιστορία του νεοκλασικισμοίί, Υενικότερα, δσο καί τήν ιστορία τίΊς νεώτερης

άρχιτεκτονικίΊς αύτού του τόπου.

Καταρχήν,είναι Ύνωστό. πώς τά έλλη\!1.κά μνημεfα άντικοτάστησον τϊς ρωμαϊκές

άρχαιότητες - παρ' δλες τις άVΤφρήσεις του Sir William Chambers!i και τήν πολεμική

J. '0 ΦρayιcισιcαVΌς μoναxΌC; Carlo Ιodolί. '1[00 ICIlroΥόtαν άl(ό τή Βενετία, θεωρείται I(atipα:;

tt'!:; θεωρίας tt'!:; mltοορΥlιcότηuιςιo στή νεώτερη εύρω1fαίκή άρxιwπoνιKή. Ό tδιoς δtν αφησε Kανtνα

κειμενο, άλλά οί Ιδέες tOIJ, O1fωo; είχαν ιtαρoυσιαστεΤ άιιό τόν Ιδιο ot μία σχολή, διι:ou φοιτούσαν νεαροΙ

Βενετοί άριστoιcράτε<;, σα/ 1740 - 1760. εχouν σuyκενtρωθεί στό βιβλίο τOίl Andrea Memlπo, EJemenci
di archiIeIIura Lodoliana. Ρώμη (1786), μετά ιό θάνατο toG Lodoli (1760) καΙ, κνρίως. στό Saggio
soρra Ι'archίιeιιυra (1756) καΙ τΙς LcIIere sopra I'archicettura (1764) τοΟ Francesco Algaroc.i. Κατά τό

Lodoli. «niente ha da \'cdersI ίπ υΜ fabbrka. che ηση abbia ί] ρτορτίο suo ufficio, e ηση sia parte
inlegrante della fabbrica SΙessa, che dal necessario ha da rίsυlιare onninamenle ]'ornatO>l (Α]μΓοιί, 5ag
gio, σ. 61). Γιά τό Lodoli καί τΙς θεωρΙε; του βλ. Emil Kaufmann, Architecture ίη Ihc Age of Rea
5On, έκδ. Doνer, New York 1968 (α' έκδ. στά 1955), σ. 95 κ.έ., καί σ. 242, σημ. 132 (δπou ovγKEνtρωμένη

βιβλΙοΥραφία). καθα/ι; κσί Hugh Honour, δ.π., σ. ]36.
4. Ό Γάλλος άflάς Μικ - Anloine Laugier. συπραφέας τou Essai sur I'Architccιurc (Παρίσl

1753), παραβάλλεται -Υιά τό έργο τοο- μt τό Lodo1i. Πίστευε 1fα/ς μονάχα ή άιιλότητα καΙ ή φοοικό

τητα μποροΟσε νά σώσει τήν άΡχηεκτονική άπό τήν παρακμή. Ό Lauaier, βέβαια, είχε υπόψη του τΙς

άκρότητε.; τοl! Μπαρόκ καί, κυρίως. του Ροκοκό. καΙ ΟΙ ίδtες του, κα&ω.; λέει ό Emil Kaufmartrt (δ.π.,

σ. 134), ά1l0τελΟΟοαν (Ihe menΙaΙίΙΥ of romanticism wiIh ίι!> predίlection for thc irn.:gular and for
produeιions of Ihe past with outspoken character, such as Egyptian and Gochic Works». Ή έΠIΡPoή του

στή Υενιά τlί)ν Γάλλων άρχηεKτ6vων του τέλους το\) ]80υ αΙ υπηρ~ε πολύ άξι6λοΥη, ιδίως όσον ά·

φορο. την είσαΥωΥή οτήν άΡΧΙΤΕ",ονlκή τών Kαθαpiί}ν yεωμεtρΙKlί)ν σχημάτων (Boullec, Lcdoux). Βλ.

κα! Hugh Honour, 6.11., σ. 29. Kαθι.iις καΙ Wcnd νοη Kalneim. Architecturc ίη che Agc of Neo-CIas
sicism, Kατάλoy~ Έκθεσης το\) 1972 ylit τό ΝεοκλασΙκισμό, δ.1Ι., σ. LV.

5. Ό σπουδασμένοι; στή Γαλλία καί σύΥΧΡΟνοι; το\) μεΥάλου Σκωτσέζου άρχιτέκτονα Robcrt
Adam, Sir Willίam Chambcrs (l72J _ 1796), σπoUΔΑΤoς Άηλος αρχιτέκτονας (καί δημιουΡΥός σχολ"ς)

το\) β' μισο\} το\} 180υ αΙ, ύπ"ρξε ΙΝw; άπό τούς πιό σφοδρούι; πoλέμιOUς το\) Greck ReviIIaI i1 μδλλον

το!) ((Grecian sIy]c», δπως λtyoνταν τόΤΕ στήν Άπλία τά νεοκλασικά άρχηεlC"tονlκά ρεύματα πού ξε

κινοΟσαν, κατά κιJρlo λόΥΟ, άπό τίς λαμπρ!ι; δημοσιεΟΟεις έλληνlκι1ιν μνημείων από τή Society of Di·
leιtanti. Όταν στά 1769 τνπώθηκαν άπό τήν τελειιταία οί Antiquitics or Ιοπίι, καΡ1fόι; τt'!ς Exρcdition

το!) 1749 στήν Ίωνία καΙ ιά νησιά τοϋ ΑΙΥαίου, τήν όποΙα εlχαν χρηματοδοτήσει οΙ DiletIanti, ό Cham
bers Ιστειλε ένα Υράμμα σroν James Ist Earl οfCharlemοnι, άρχηΥό ti't:; Exρcdίιίoπ, Υράφοντας. μετα~ύ

άλλων. ιά tξt'!ιo; «Τό έλεεινό αύτό βιβλίο 'ι{ού δημοσίεοοαν ΟΙ Dίιeιιanιί α1fοτε;.εΙται άπό μερικά ά'l{ό τά

χειρότερα παραδείΥματα αρχιτε",ονικης, ιι:οοεχω δεΙ ποτέ μou. Ε[ναι καθαρή φέλλα νά στέλνουμε έξω

άνθρώl(ouς Υιά νά μΟ'ς φtρoυν moω τέτοιο ύλικό. Μοϋ εΙπαν 'ι{ιΟς ή IttpiepγfI αύτή ύ'l{όθεση κόστισε στήν

Έταιρεία σχεδόν φεΙς χιλιάδες λίρες. Ένα τέτοιο Ι(οσό. αν είχε σωστά χρησιμοποlηθεΙ θά μl(οροΟσε

νά προσφέρει 'l{oλλtι; Ul(fIpεoitI;; στήν 'ι[ΡοαΥωΥή τ"ς τέχνης. Άυ.Jι.. τό νά ξoδt\il6Ι κσνείς τόσο πολλά,

Υιά νά εlσαΥάΥεI στή χώρα titOlQ κακοΥοιχπια ε[ναι καθαρή άηδία»!

Ή άl(λότητα κσl ή σαφήνεια τών «GrecIan buildings>t φαίνονταν στό δημιουργό του Somcrsel
House τσΟ Λονδίνου, τοΟ μεyαλύτεΡOU δημόσιou κτηρίου tt'!:; Άπλίαι; τoCt 1775 (ό Sir John Summer-
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τού Piranesi6- ώς πηΥη έμπνεύσεως στην ϋστερη φάση της νεοκλασικης άρχιτεκτονικης,

την περίοδο της «Greek Revival ArchiIeclUre}) της Ευρώπης καΙ n)ς Άμερικης7, στό

50η - Architci:ιurς ίη Britain 1530 - 1830, ~IannondsworIh 1970, σ. 420 -τό χαρακτηρίζει σαν ενα

«extremely IhoughIful and sensitiνe exampJe of IhaI eclecticism which we find ίη Ihe early phases οΓ Ihe
age of Neoclassicism,,), κάτι τό ταιριαστό μovό.χα γιό ηΊν αρχαία έλληνική κοινωνία. την κοινωνία

των αναρίθμητων έλληνικών κρατιδίων μέ τους ατέλειωτους έμφύλιους ιιoλtμoυς "αί τα πολύ ntpto
ρισμένσ οίκονομιroμέσα. Στην γ f"δ. (1791) ,οι) βιβλίου του TreaIise ση Civil ArchiIecιure, πρόσθεσε

ό Chambers παΡαπομnέ~, όπου δριμύτατα έπιτίθεται έναντίον των «πρωτόΎovων νεωτερισμωwl της

vi;ac; Ύενιάς τοϋ αγγλιιωϋ νεοκ:λασιιπσμοϋ: «Ιπ the Consιructive Part of Arςhitecture. the AncienIS
were πο greaI Proficients. Ι believe many of rhe Deformiries which we observe ίπ rhe Grecian Buildings
muSI be ascribed ιο their Ignorance ίπ Ihis Particular. such as their σουΙΥ CoJumns, thcir narrow ItlIer
vals, their disproportionate Architraves. their Ipetral Temples. which they knew ποι how ιο cover»! Βλ,

εκ:τενΟΟτερα J. Mordaunt Crook. Ο.π., σ. 86 - 90, καί Sir John Summerson, o.Jt .. σ. 415 κ:.ε.

6. 'ο Βενετός αρχιτέκτονας Giovanni 8attista Piranesi (1720 - 1178) εχει μείνει στήν ίστορΙα της

αρχιτεκτονικηι; ονομαστόι;, οχι τόσο για το ελάχιστο. εξάλλου. άρχιτεκτονικό του εΡΎΟ (διαμόρφωση

του πλατώματος των ((Ίπποτων της Μάλτας», στήν κορυφή τού λόφου Aventino της Ρώμης - βλ, Ma
τίο Praz. o.Jt .. σ. 92 - 93- κ:αί Jtρόσοψη της Santa Marla del Prioraιo. κοντά στό Jtapanavω ύψωμα

του Avenrino), όσο γιά τα δημΟ;Jιεύματα του. JtoIJ αρχίζουν από τα 1743 μέ τήν Prinla parte di arςhi

IeItura. δπου αποΚ'αλύπτει Κ'ιόλας, Κ'αθώς σημεια/νει ό Emil Kaufmann (0.11 .. σ. 105), «τήν Κ'λίση του

Ύιό τό μεγάλο κ:αί τό έJtιβλητικ:ό. για τό παράξενο Κ'αΙ τoUς ασυνήθιστους συνδυασμού:;>,. Στα (tμέσως

έ1Ιόμενα χρόνια. ό Piranesi 1Iαρouσίασε τα ((GroItcschi» ιroΙ τά «Capriccl» πάνω στο θέμα. ιruρίωι;. τοϋ

μαυσωλ.είου Κ'αΙ δημοσίευσε. στα 1745, τίς λ.εΎόμενες (,ΦuλαΚ'έρ> του, ενα σύνολο θολωτων χα/ρων τερά

στιων διαστάσεων, πού εχουν βΎεΙ άπό τούς χορταριασμένους θόλους των θερμων του Διοκλητιανου Κ'αl

τοϋ Kαραιcriλα. Κ'αΙ μολαταύτα δεν α1lεικ:ονίζουν Κ'ανένα συΎΚ'εΚ'ριμένο ρωμαϊΚ'ό ερείπιο. Έμβλήματα

Κ'αί Jtαλια 01lλα, άλυσίδες κ:αί σχοινιά, μέ δραματιΚ'ες έναλλαγές φωτος Κ'αΙ σΚ'ιας. δίνουν στό σύνολο

βάθος Κ'αΙ ύποβάλλουν στό θεατή. αναμειΚ'τα .•ό μεγαλ.ει(ί)δες καΙ τό τραΎιΚ'ό. ΛίΎΟ αΡΎότερα. παρουσία

σε ό Piranesi Ισέ σειρά τόμων) τίς Antichita Romanc. oJtou. ανάμεσα στά σχέδιά του με απόψεις γνωστ(ί)ν

μνημείων η συνόλων n,lc; Ρα/μ ης. ή φαντασία τοϋ Βενετού άρχιτέΚ'τονα είδε λ.εωφόρους θριάμβων. O1lap
μένες μέ μή αρχιτtΚ'τoνιΚ'α ανηΚ'είμενα. τρόJtαια. οJtλα Κ'.λJt.

'Η επιρροή των "ΦυλαΚ'(ί)ν» καΙ των «AnrichiIa» σε πoλλoUς άρχιτέκ:τονες της νεοκ:λαοικ:ης Γαλ

λίας (Ledoux). 'Αγγλίας (Sir John Soane) κ:ι άκ:όμη της 'ΛμεριΚ'ης (LaIrobe). ύπηρξε ίδιαίτερα αξιόλΟΎη.

καΙ Κ'ατα τόν Hugh Honour (o.Jt" σ. 57), «σχεδον σε κάθε χώρα. itJto τή Ρωσία μεχρι τήν ΆμεριΚ'ή,

(,Jtιjρξε μια άνταπόκριση στα μεΎαλομανιαΚ'α κ:αί δραμαηκα αρχιτεκτονικά του οράματψι.

Ή 1Ιρώτη εJtίθεση του Pirancsi εναντίον n,lc; διαρκως αύξανόμενης έλληνιΚ'ljς tnιppoljc; στή νεο

Κ'ι.ασικ:ή αρχnεκτονικ:ή έκδηλα/θηκε στα 1761 με τό εργο του DeIJa Magnificenza ed architeItura de' Ro
manί. ((Δε θά μποροϋσα. βi;βαιωJ, γράφει ό Piranesi (Della Magnificen;ιa. εΚ'δ. Firmin - Didot. Παρίσι
1836. σ. 4), (,1Ιοτέ μου να φανταστω όη ΟΙ Ρωμαίοι θα ήταν δυνατό να κατηΎορηθουν ώς ανθρωποι με

Jtεριορισμένο πνευμαηκ:ό ορίζοντα καΙ ώμοΙ τα περισσότερα από τά Κ'τηριά τους εχ:ουν, άσφαλ.ως, κα

ταστραφεί itJtb τούς Jtολέμους Κ'αΙ τό χρόνο. αλλ' ΟJtουδήJtοτε Κ'ι αν βλέπω τα μεΎαλόπρεπα μνημεία τους

στή Ρα/μη Κ'αί σ' όλόΚ'ληρη τήν Ίταλία. μένω Κ'ατά1lληΚ'τος από το γεγονός ότι κ:ρίση τόσο ίiδιΚ'η ανήΚ'ε\

σ' (tνOpώ1l0Uς που εχουν Κ'άποια παιδεία. Κι Ομως. έΚ'είνοι που αποδίδουν τα παντα στους -Ελληνες

Ι:χουν αυτη τή Ύνώμη Ύιά τοι.ς Ρωμαίους. ΚαΙ αφοϋ αυτη ή γνώμη άJtλώνεται όλο Κ'αΙ περισσότερο ανά

μεσα στα ξένα έθνη. θεωρω απόλυτα ταιριαστό στό επάΎΎελμά μου να εξετίισω τό δλο θi;μα σέ βάθος.

έτσι ωστε όταν δλυ τα εJtιχειρήματα Κ'αλοζυΎιστούν νά είναι ευκολότερο για όσους σκέπτονται δίκαια

Jtotci αΚ'ριβως Κ'ρίση θα δExtoiJv>l.

Ή κ:αταδιΚ'ασμένη σέ αποτυχία Jtολεμικ:ή τού Piranesi έΜναλήφθηκε στα 1765 με ενα εργο σέ

μΟΡφη διαλόγου. τό Parcre sull'archiIetιura. όπου επιτίθεται μέ δριμύτητα στήν ίδέα rlj.; άJtλότητας.

σαν μιας itJtb τΙς αpχιτtKΤOνιΚ'ές άρετές. ενώ Κ'εραυνοβολεί τους νόμους τοϋ Βιφούβωυ. Βλ. J. Mor
daunt Crook. o.Jt" σ. 86 κ:αΙ Academie de France a Rome. Pirancse et Jes Franςaίs 1740 - 1790. Cata
l0gυe, Paris 1976.

7. Για την Greek Revival Architecιure της ΆμεριΚ'ης. μια αJtό τΙς Jtιό JtεριεΚ'τικές μέχρι σήμερα
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190 αιώνα. Κι αύτή ή αλλαγή αποτέλεσε ενα αγγλικό, κατα κύριο λόΎΟ, έπίτευΥμα
β
,

πού πέτυχαν οϊ Stuart καΙ ReveI! -μέ τίς θαυμαστές τους δημοσιεύσεις των AnIiqui
Iies οΓ Athens - καθώς καΙ ο{ έκδόσεις της 'Εταιρείας των Dilettanti t .

'Από τήν άλλη πλεUΡά. ή 'Αθήνα, ή πρωτεύουσα της έλεύθερης 'Ελλάδας καί τό

σύμβολο του ιXrτερoυ νεOΙCΛασΙKισμOϋ, συΥκέντρωσε τά έπαηελματικά ένδιαφέροντα

πολλών Εύρωπαίων αρχιτεκτόνων, από τό 1830 καΙ ι3σtερα. Σχέδια νέων οικισμών,

άνάκτορα Ύιό τό βασιλιά ~OOωνα, δημόσια κτήρια καΙ έκκλησίες Ύιό τήν έρειπωμένη

χώρα, έπαύλεις καί ιδιωτικά μέγαρα Ύια τούς πελάτες της ανώτερης κοινωνικα καΙ οι

κονομικά ταξης, προσελΚ"ύσανε τό ένδιαφέρον ένός αξιόλΟΎου άριθμοϋ αρχιτεκτόνων,

ΎερμαVΙKης κuρίως, αλλά καί Ύαλλικης, δανικης τι καΙ άηλικης άκόμη καταΎωΎης, όπως

ό Gartner, ό SchinkeJ, ό KJenze, ό Schaubert, ό ZiJler, ό Boulanger, ό Troumpe. ό C.
CockereJl, οί δύο άδελφοί Theofil καί Chήsιίan Hansen. Μερικούς απ' αύτοίις τούς

εστειλε στην 'Ελλάδα ό ΛOuδoβίKoς της Βαυαρίας, θερμός φιλέλληνας καϊ πατέρας

τού βασιλιά ~OOωνα, ένώ άλλοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα στήν 'Αθήνα. Άλλοι, πόλι,

πήραν μέρος σέ άρχαιολΟΎικές άνασκαφές, αναστήλωσαν αρχαίους ναούς καί έδειξαν

ζωηρό ένδιαφέρον Ύιά τις υπέροχες κλασικές αρχαιότητες της χώρας.

Τέλος, υπάρχει ασφαλώς καί μια τρίτη πλευρά σ' αύτή την πολυσήμαντη σύνδεση

της 'Ελλάδας μέ το νεοκλασικισμό, πού ένδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα αύτή. Πρόκειται

Ύιά μιά καθαρό έλληνική νεοκλασική αρχιτεκτονική, πού άσκήθηκε από μιίι σειρU, λίΎΟ

ii πολύ, λησμονημένων και παραγνωρισμένων σήμερα 'Ελλήνων αρχιτεκτόνων, δπως ό

Κλεάνθης. ό Καυταντζόγλου, ό Κάλκος. ό Μεταξας, ό Λαζαρίνος. ό Σκούταρης. ό Ζέζος

Κ.α. 'Εκπαιδευμένοι στή Γερμανία, '{ή Γαλλία ii τήν Ίταλία. διαθέτοντας πολυ συχνά ενα

αξιοπρόσεχτο '{αλέντο, έφάρμοσαν σέ κάθε λΟΎης κτήρια ενα νεοκλασικό λεξιλόΎΙΟ,

όχι μόνο στην Άθήνα, '{ην πρωτεύουσα τού νεοσύστατου καϊ μικροσκοπικου κράτους

τού ·Οθωνα και του ΓεωΡΎίου Α', αλλά και στην Πάτρα. τον Πειραιά. τη Σύρο, τόν Πύρ

γο, τη Xαλιcίδα, τΟ Ναύπλιο κ.ά., καθώς καί σέ πόλεις εξω από τα σύνορα της έλληνικης

έπιιcράτειαςJlΙ.

'Ακόμη όμως παραπέρα, ό καινούριος ρυθμός, πού είχε εισαχθεί από τό έξωτερικό,

έργασίες εΙναι τό βιβλίο το\) Τalbot Hamlin. G r~tk Revival Α rc!litccιcιrc ίη An1crica, noiJ εΙδε τό φως τη;

δημοσιότητα;. '(ιό προ,τη φορά. στά 1944 άπό τό Oxford Ul1ivcrsiIy Pn:ss lω\ ξανατυπώθηκε στά 1964
άπό τιι; Dover I'ublications Inc.

8. Καθώ;. πολί,ι σωστά. νομΙζω. παΡατηρεΙ ό J. Mordaull1 Croolι. (δ.π .. σ. 41). \,Τhc π.:dίscονerΥ

uf Gπ.:oce ίη thc tarly I1ineIeenIh century was predo:nin9.IHly a British affair...
9. Γ,ά τlι; Antiquitics of Athcns, τήν περίφημη σειρά των αφιερωμένων στά έλληνικά μνημεία

βιβλίων. ιιου ξεκίνησαν (στά 1762) οί James SIuarI (ό Υνω3τό; KCIi 0,; Stuarι Ihc AIhcnian) κιιΙ ό Ni·
cholas RcveII. Kαθιi~ καΙ Ύιό τή DilcIIanli Society. τήν ΈταφεΙα των Άrι'oλIIV μυλόΡδων. IIOΙJ ξεκίνησε.

ίφχικά. οάν εναι; μικΡόΙ; όμιλο; Άγγλων φιλάρχαιων Ύλεντζέδων. Υιά νά φτάσει στη χρηματοδότηση

ύποστολιίιν στην τουρκοκρατούμενη Έλλόδα και Μικρό 'Ασία. καθω; KCIi στην Ικδοοη λαμ,φών βι

βλίων Ύιό τά έλί.ηνιιcα μνημεlα, βλ. όσα σχετικά ηχ'χφει ή Dora Wicbcnson. δ.Π.. σ. Ι - 61 ιcαΙ ό J.
MordaunI Crook. δ.π" σ. 1 ·62 (διιou ιδιαίτερα κατατοπιστική UVUφopίι στη Υένεση. την έξi;λιξη ιruΙ

τη δραστηριότητα τl'ιΙ; "Εταιρεία; τών DilcIIanti).
10. Παρά την ίΊξ,όλσΥη συμβολή μερικων Έλληνων καί ξένων έΡειινητών στη μελέτη τη; νεο

κλ.ασιιci'j<; άρχιτεκτονικi'\ι; στην 'Ελλάδα τoU 190u καΙ τών άρχων τοΟ 200u αΙ. η παραιιάνω τόσο ση

μαντική περίοδο; tf!'; άpxlτειcτoνιl('iΊ;τοΟ \'&α/τεροο Έλληνισμofιάdχει πάρα πολύ άιιό τσΟ νά μιwpεί

vό: θι.ωρηθεΙ αρκετίΊ διερευνημένη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



J. Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

/~<":..'" ~.",/_/..~/ .e-: .. ~./
9

~d/_.7" d.- /..L"β'7-/../--··.F~/

_ . c... __ ../--/'...&::._./."~~€~__~

./ β".". ",.'- ./".
~7-'- ---- --~....~~ "'~ .... ...-::::""-/....... - r_ ~~""-...

L/L4.//7 ~~ ~_4'.://A!!::'

~~~ .....//7" -/-:-~/._~7

L.. ....:~7 L.,r _~~)~~ ~ .-.?~
..:

.....~~_./-_/_.:..?__/~__ ...r'Χ&-.~.

_ ••-<- ."e~/;::...- .

~~-', ~ ~..;..y....__ Ζ:",
. /

,('~~... ..,# .....4 "'#~ ~ ...~-- .. -~

Εί ... Ι. Λονδίνο. Pub1ic Record Officc. Δέσμη C. 0./136/12. φύλο 9R.
Γράμμα τΟΟ Maitland 7ιρ(>ς τ6 Λόρδο BathursI. μέ ημερομη"ία 28.1.1819.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 259

δχl μόνο σuνδέΟηκε σuμβολικά μέ τήν επανεμφάνιση του ~Eθνoυς στό παγκόσμιο πολι

τικό προσκήνιο, μετά άπό εναν έξαιρετικά μακροχρόνιο λήθαργο καί αίχμαλωσία σ' ε

να κατώτερης πολιτιστικfjςστάθμης κατακτητή, αλλά καΙ. εΙχε εισδύσει σΙΥά • σιγά στήν
άνώνυμη άρχιτεκτονική τών άστικών κέντρων καΙ. εκαμε αισθητή τήν παρουσία τοο

στίς προσόψεις καί τών πιό ταπεινών άκόμη ίδιωτικών σπιτιών τιDν έλληνικών οίκισμών.

'Αρκετά παράδοξα, πάντως, ό άνθρωπος, πού πρώτος ξεκίνησε τή νεοκλασική άρχι

τεκτονική σε έλληνικό εδαφος, διν ήταν ούτε ένας άπό τοίχ; μεγάλους ΓερμανoUς δα

σκάλους τΤΙς όΟωνικτις περιόδοο οϋτε κάποιος άπό τούς ~Eλληνες νεοκλασικούς. ΠρώτΟ

απ' όλα, διν ηταν κάν αρχιτέ....ονας. Είχε έκπαιδευτεί ώς άξιωματικός τού άΥγλικοίί

στρατοίί. Μολαταίίτα, μπορεί νά θεωρηθεί ώς ένας άξl6λΟΥος έρασιτέχνης - άρχιτέκτο
νας καί άρχαιολόΎος. ~Eφιrrε από τήν'ΑΥΥλία Υια να διακριΟεί στήν Έλλάδα στήν άρχι

τεκτονική καί τήν αρχαιολογία, άλλά, παρόλο τό σημαντικότατο εργο πού άφησε στήν

Κέρκυρα, εμεινε άγνωστος &ς σήμερα άκόμη καί στην ίδια του την πατρίδα. Πρόκειται

Υιά τό συνταγματάρχ.η, κι άργότερα στρατηγό, του Βασιλικοϋ Μηχανικοϋ τοίί άγγλl

κού στρατοΟ Sir George \Vhitmore.

Ο SIR ΤHOMAS MAIΤLAND ΚΑΙ Ο SIR FREDERICK ΑΟΑΜ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΗ

ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1810

Μετά από τέσσερεις αίώνtς αδιάκοπης βενετικiις κυριαρχίας, ή KtPKupα γνώρισε,

μαζί μt τα άλλα Έπτάνησα, μιά δεκαοκτάχρονη περίοδο ξενικδ)ν κατοχ.δ)ν, πού όλες

τους αντιστοιχουν σέ διάφορες φάσεις της Ναπολεόντειας περιπέτειας τfjς Εύρώπης.

Ή Kαταρpέouσα Βενετία παράδωσε στά 1797, μέ τή συνθήκη τού Calnpoformio, τά Έ

πτάνησα στούς Γάλλους, άφίνοντας στήν Κέρκυρα μιά προνομιοi:lχο τάξη είιγενών καί

γαιοκτημόνων, πού KUpIapxouoav στήν οίκονομική καί κοινωνική ζωή του νησιου,

άλλά καί αξιόλογο πολιτιστικό επίπεδο, καΟώς καί πλούσια άρχιτεκτονlκή κληρονομιά,

φανερή στις οχυρώσεις τfjς πρωτεύουσας του νησtOϋ, στά δημόσια κτήρια, τίς εκκλη

σίες, τά ιδιωτικά μέγαρα καί τα aJtinall. Δυό χρόνια άργότερα, τούς δημοκρατικους

Γάλλους διαδέχ.τηκαν οί Ρώσοι καί οί τουρκοι, οΙ όποίοl, τόν έπόμενο κιόλας χρόνο,

στά 1800, αναγνώρισαν τα 'Ιόνια νησιά ώς ήμιανεξάρτητο κράτος υπό τήν ((προστασία»

του Τσάρου καί του Σουλτάνου. Τά ((Ένωμένα Κράτη των νησιων τοΟ Ίονίοω) (Stuti
υπίιί delle [so]e Jonie), όπως ονομάστηκε τό αδύναμο αυτό σύνολο Τi'jς 'Ιόνιας Πολι

τείας, εζησε μόνο για έφτα χρόνια (1800 - 1807), αλλά στό μεταξύ εδωσε τήν ευκαιρία

στόν Κόμη Ίωάννη Καποδίστρια (1776 - 1831), τόν Κερκυραίο ευγενή, πού εγινε αργό

τερα 6 Κυβερνητης της ελεύθερης 'Ελλάδας, ν' άρχίσει τη λαμπρή tou σταδιοδρομίαώς

διπλωμάτης. Ό Καποδίστριας διορίστηκε υπουργός τδ)ν Έξωτερικδ)ν τi'jς Ίόνιας Πο

λιτείας, ένδ) άλλοι ΚερκυραΙοι ευγενείς μοιράστηκανμεταξύ τους τίς θέσεις τf'jς Γερου

σίας καί της διοικησεως τδ)ν νησιδ)ν.

Στά 1807, μέ τη συνθήκη του Tilsit, ό Τσάρος 'Αλέξανδρος παράδωσε τό 'Επτάνησα

στό Ναπολέοντα, αύτοκράτορα τώρα τιDν Γάλλων, κι ετσl ή Κέρκυρα πέρασε γιό δεύτε-

11. Γιά τήν άρχιrεκ:tΟVLκή aτήν KέΡΚUΡα aτό διάστημα tf'\; BεvεΤOKρατlα; (1386- 1797) βλ.

Luigi Cn:m:ι, Ι MonumenIi Veneti di Corfu. BoIlctlioo dellΆssο:ialiοne tnIcrnaliollale Sιudi MediIer
πιπeί, Μηο νι. Ν. ι ·6, 1935. σ. 29·39 ι.:αl. ιcυρΙως. τή διδαnορικ:ή διατριβή τ!Ί; ΆφροδΙτη; ΆΥΟΡΟ

πoύλou· Μπιρμπιλη,Ή άρχιτεΚtοV\lcήτi'jς πόλ.εωi;; rιΊr; KtplCύpα; "ατά τήν περίοδο τiΊ; 'Evετoιr;:ρατία.r;.

ΆθίΊvo.ι 1976.
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ρη ψορα ύπο τό γαλλικο ελεγχο (1807 - 1814)Ht. Με τη λεγομενη (~Δεύτεpη Ειρήνφ, (Se
cond Peace) του ΠαplσlOt'ι, που ύπογράφτηκε στΙς 20 Νοεμβρίου του 1815, μετά τίς περι

πετειώδεις Έκατο Μέρες τfΊς επανόδου τot'ι Ναπολέοντα άπο την πρώτη του εξορία, τα

'Ιόνια νησιά αποτέλεσαν, τυπικά, ενα έλεύθερο καΙ ανεξάρτητο κράτος ύπό την προστα

σία τοϋ άγγλικου στέμματοςΙ3. Ή προσωπική συμβολή του Καποδίστρια στην έγκαθί

δρυση αγγλικου Προτεκτοράτου στήν Έπτάνησο ήταν πραγματικα σημαντική. Τελείως

αντίθετος στις έπιδιωξεις ΤOt'ι Metlernich να επεκτείνει το απολυταρχικό καθεστως της

Αυστρίας στην ίδια του την πατρίδα, ό Καποδίστριας, ύπουργός τώρα των Έξωτερικών

στην τσαρικη Ρωσία, «διαβεβαίωνε τον νΑγγλο πρεσβευτή πως οί Έπτανήσιοι θά προ

τιμοϋσαν τήν προστασία της Μεγάλης Βρετανίας>} καί, δπως λέει ό Whitιiηgham, συγ

γραφέας μιας ίστορίας της αγγλοιφατούμενης Έπτανήσου, <;τα διαβήματα του Κόμη

εΤχαν μεγάλη βαρύτητα»14. Μολαταυτα, ή ίδια ή «Δεύτερη Είρήνφ:. του Παρισιου απο

τελεί ενα συγκεχυμένο καί άσαφέστατο κείμενο, δσον αφορα την τύχη τών έφη! νησιών

του 'Ιονίου. Δίνει μεν στήν 'Ιόνια Πολιτεία τό δικαίωμα να ρυθμίσει ελεύθερα τήν έσω

τερικη της όργανωση, αλλα τονίζει πώς αύτό θα γίνει μόνο με την «εγκριση καί επικύ

ρωση της Προσταηδας Δύναμηρ" Έξουσιοδοτεί, επίσης, τό βασιλιά της Μεγαλης

Βρετανίας να ρυθμίσει ,(τους νόμους καί τή γενική διοίκηση τών νησιών~), καθως καί

να διορίσει "ενα Λόρδο ~γπατo Άρμοστή}, (Lord High Commissioner), ό όποίος θα

εχει τήν εξουσία να κατευθύνει μια «Άντιπροσωπεία» (AssembJy) από ντόπιους, που

σκοπος της θά είναι ή δημιουργία του «Καταστατικου χάρτη του νέου κρατους»Ιδ.

Δεν ύπάρχει αμφιβολία δτι, παρ' όλες τίς κατοπινες διαμαρτυρίες γιά τήν έρμηνεία

πού εδινε ή Βρετανία στό κείμενο τών συμφωνιών αυτών, ή τελευταία, δπως λέει ό

WhiIIingham, «πρέπει νά πίστευε πώς στήν πράξη τά Έπτάνησα είχαν καταστεί ολότελα

κτήση της»Ι6. Κι αύτή ή αποικιακη πολιτικη στήν Κέρκυρα, το «κλειδί της Άδριατι-

12. Για τΙς δω περιόδους της γαλλικης κατοχης της Κέρκυρας (1797 -1799 καΙ 1807 - 1814), κα

θώς καΙ για τη σχεnκη βιβλιογραφία βλ. Raymond MatΙOn, Corfou, εκδ. Cοllcι;:tiοn de ΙΊnstίιut Franι;aίs

dΆιhenes. 'Αθήνα 1960, σ. 138 - 144. 147 -152 καί 246 καί, iC\)piooς, Jaι;:ques Baeyens, Les Franι;ais a
Corfou, 'Αθήνα 1973, σ. 17 - 52, 59. Ι 39 καΙ 165· 174.

13. The Great EυΓoρeaη Treaties of the Νίnetccnth Cen\Ury, εκδ. ταιν Augusιus Oakes καΙ R. Β.

MOW<it, έπαν{;κδ. 1970 (Oxford UnίνersίtΥ Press). σ. 111 καΙ 392.
Σύμφωνα μέ τό 40 άρθρο τfjς συνθήκης μεταξύ της Μεγ. Βρετανίας, rfjo; Γαλλίας καΙ της Ρωσίας,

από τή μια μεριά. καΙ τfjς Δανίας από τήν άλλη, για τήν ανοδο στόν έλληνικό θρόνο του πρίγκιπα Γου

λιέλμου της Δανίας. πού υπογράφηκε στό Λονδίνο στΙς 13 ΊουλΙου του 1863, (the Hmtls of the Greek
territory. deιermίned by arrangement conCluded at Constantinol)le beIween the Three Courts and the
Onoman Porte, οη the 21st July 1832, shall rcc>,:ive an eχtensίοn by the υηΙοη of lhe lonian Islands ΙΟ

the Hcl1enic Kingdom)~. Βλ. δ.π .. σ. 124.
14. F. Whittlngham, Four Years Ιη the lonΙan Islands, τόμο Ι, London 1864. σ. 76 - 77. Τό βιβλίο

έκδόθ!ικε άπό τόν Άγγλο UπOKόμη Kirkwal1. Πρβλ. καΙ Ρ. Petridis, Die lonisι;:hc Frage auf dem wlener
Kongress und den partscr Friedensverhandlungcn in Jahre 1815, Jus Gentium 14 (1972) σ. 2J κ.έ., κα

θώς καί Ζαχαρία Τσιρπανλη. 'Υπομνήματα καΙ 'Εκθέσεις τού Ίωάννη Καποδίστρια. Δωδώνη (Έπι

στημονική Έπετηρίδα της Φιλοσοφικης Σχολης τού Παν/μίου Ίωαννίνων), ΣΤ, 1977, σ. Ι 15 καΙ σημ. 3.
Κατα τόν Whtttingham (δ.π., σ. 78). (<ύπάρχει κάθε λόγος να πιστέψουμε. πώς. μολονότι ή συν

θήκη ύπOΎPαφηιcε από δλες τΙς κυριότερες EύρωπαιΙCΈς Δυνάμεις (με την έξαΙρεση της Γαλλίας). οί λε

πτομέρειες είχαν ρυθμιστεί κυρίως από τόν ύποκόμητα Casllereagh (πρωθυπουργό, τότε, της Μ. Βρετα

νίας) καΙ τόν Κόμη Kαπoδίστριω~.

15. Whittingham, δ.π .. σ. 80.
16. WhitIingham, δ.π., σ. 83. Πρβλ. καΙ Jacques Baeyens. δ.π., σ. 141. Γιά τό διεθνές καθε-
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κη9', Όπως τήν ελεγαν μερικοι έκεινη τήν έποχή17, έπρόκειτο νά γίνει πραγματικά σαφέ

στατη στή διάρκεια της αυταρχικης διοίκησης των δυό πρώτων "Αγγλων ~γπατωνΆρ"

μοστων των νησιων τοϋ 'Ιονίου: τοϋ Sir Thomas Mait]and και τοϋ Sir Frederick Adam.
Γεννημένος στά 1759, ό Thomas MaiIland1B, δεύτερος γιός τοϋ κόμη τοϋ Lander

dale, εΙχε μιά πετυχημένη σταδιοδρομία στον άγγλικό στρατό. 'Υπηρέτησε στήν 'Ινδία,

στό St Domingo, στις Δυτικές 'Ινδίες και στάλθηκε με μυστική άποστολή στή Γαλλία,

στά 1798. Άπό τά ]803 μέχρι τά 1805, ό MaiIland διοικοϋσε ενα τάγμα καί, άμέσως κα·

τόπιν, μιά ταξιαρχία στό Sussex. Στά ]806, διορίστηκε διοικητής (Commander" ίη ~

Chief) στήν Κεϋλάνη, δπου εμεινε μέχρι τά 1811. Τότε, εγινε υποστράτηγος και διορί

στηκε κυβερνήτης της Μάλτας, Όπου, καθώς εχουν πεΙ, «ο{ έκκεντρικ6τητες καί ή αυ

ταρχική διακυβέρνηση τοϋ βασιλια Tom, δπως χαραχτηριστικάτόν άποκαλοϋσαν, τόν

εκαναν πολύ μισητό στούς ύφισταμένους τοω,lθ. Τό Δεκέμβριο τού ]8]5, ό Sir Thomas
εγινε Λόρδος·Υπατος Άρμοστής των νησιων τού 'Ιονίου και διοικητής της Μεσογείου,

μέ τήν έξαίρεση τοϋ Γιβραλτάρ, διατηρώντας παράλληλα καί τή θέση τού κυβερνήτη

της Μάλτας. Κράτησε τίς θέσεις αυτές μέχρι πού πέθανε ξαφνικά στή Μάλτα στις 17
'Ιανουαρίου τού 1824.

στώς της 'Ιόνιας nολιτείας κατα τήν περίοδο τiΊς αyyλΙKiΊς KατoχiΊς βλ. Στρ. Καλογερόπουλου, Τό

διεθνές καθεστώς των 'Ιονίων Νήσων ύπό άΥΥλικήν προστασίαν, Δελτίον ΆναγVα/σΤΙKiΊς Έταιρείας

Kερriιρας, 10 (973), σ, 44" 64.
17, Κατα τόν •Αγγλο συνταγματάρχη Charle~ Jame~ Napier (TheColonie~:TreaIing of their νθl·

ue generally οΥ the lonίan l~land~, εκδ. των Thoma~ καί William Boonc. london 1833, σ. 173), «Corfu
ί~ ,al1ed the key of Adriatic, and it does, ίη some degree, guard the entrance ίηιο thc seaII. Άλλά ό

ίδιος ό Napier, πoiι είχε ύπηρετήσει στά Έπτάνησα στή διάρκεια τiΊς άρμοστείας του Maitland, καί τοϋ

διαδόχου του Sir Fredcrick Adam. σημειώνει (δ.π., σ, 174) δτι «The Frcnch po~~e~sed Corfu during
the lθ~Ι war; the English rulcd Ihe sea bUI dared not atta,k Corfu; ~o invulnerable did we con~ider her for
tificaIions. She never prevented our entering the Adriatic, however, and wc laughed θΙ this key. Sir William
Ho~te'~ ~quadron wa~ the real 'key' οΥ Ihe Adriatic; but still while ranging the sea~ at ουΓ plea~ure the ~ol

diers of Napoleon mocked us from behind the rampart~ of Corfu»!
'Αξίζει νά σημειωθεΙ δτι ό φιλελεύθερος στό φρόνημα συνταγματάρχης Napier, πoiι υπiΊρξε κυ

βερνήτης τiΊς ΚεΦαλλονιdς στά χρόνια τi')ς άρμοστείας του Maitland, ήταν έκεΤνος που φιλοξένησε, τό

καλοκαίρι τού 1823, τό λόρδο Biιρωνα, οταν έφτασε στό νησί στίς 3 AυyoιJστoυ 1823 με προορισμό τό

Μεσολόγγι. Βλ. Κόμητος Πέτρου Γκάμπα, 'Ο Βυρων έν Έλλάδι, μετάφρ, Μπάμπη "Αννινου, εκδ. Γα

λαξία. 'Αθήνα 1966. σ, 21 - 23,
18, Γιά τά βιογραφικά στοιχεια τού Sir Thomas Maitland βλ. Dictionary of National Biography,

Oxford UniversiIy Press, τόμο χιι, σ. 818 - 820.
19. Dictionary, δ.π" σ, 819. 'Ο Napier περιγράφει τό Maitland ώς «rough old despot», μέ «ταλέν

το μέν, άλλ' οχι καΙ πολύ σπουδαl(»), στενοκέφαλο, που εβλεπε πάρα πολλά πράγματα «under false
ligh\)) καΙ περιβαλλόταν άπό <<συκοφάντες που τόν θεωροϋσαν θεό, έπειδή ήταν μόνο καί μόνο εξυ

πνότερός τους», Καί οΙ έξουσίες τού Sir Thomas στήν Κέρκυρα. καθώς καί έκείνες τού διαδόχου του

Adam, ήταν απεριόριστες. «'Ο αυτοκράτορας τiΊς Ρωσίας,), λέει ό Napier (δ.π., σ. 18Ι), <<δέν είναι πε

ρισσότερο αiιταpχΙKός άπό τό Λόρδο Άρμοστή». Άλλά καί ό Whittingham (δ.Π., σ. 85), μας Ι;χει

άφήσει μιά παρόμοια είκόνα τού πρώτου "Αγγλου ΆρμoστiΊ στήν Έπτάνησο: «a man οΥ greaI abili
ties and much respe:;I», «a man of energy, resolution and soldier -1ike frankncss», χαρακn1ρισnκά, πoiι

κατά τόν ίδιο συγγραφέα που γνώρισε άπό κοντά τόν Sir Τhomas,«would have attra,ted more admi·
Γθιίοη, had they not been counterbalanced by an excessive coarneS!; and roughnes~ of language and manncr.
which made him many cnemie~. Βυτ even the:se ,ould find ηο fault ίη his morals, excepIing wiIh regard το

the cxtraordinary lengths ιο which he carried hi~ hospiIable conviviality. ΤΟ a IemperaIe race 1ike the Greck~,

thi~ appeared very despicable; but iI was undoubtedly the faulI rather οΥ the age than of the man»!
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Ό MaiIland έφτασε στην Κέρκυρα τό Φεβρουάριο του ]81620 και αμέσως άρχισε

να οργανώνει τη διοίκηση των 'Ιόνιων νησιών και να καταστρώνει τόν καταστατικό

χάρτη της 'Ιόνιας Πολιτεί ας2Ι. Μετα από λίγους μηνες, εφυγε για τό Λονδίνο, όπου,

πιθανότατα, εΙχε μερικές διαβουλεύσεις με την τότε αγγλικη κυβέρνηση (CastJereagh,
BaIhursI κ.α.) για το σύνταγμα, που θά μπορουσε να παραχωρηθεr στους κατοίκους της

Έπτανησου22• ΤΟ τελευταΙο, εχει θεωρηθεΤ από μερικούς ώς τό σπουδαιότερο επίτευγμα

της αρμοστείας του Sir Thomas καί, κατα τό Dictionary οΓ NationaI Biography, ~<εIναι

θεμελιωμένο πάνω σε αρχές δικαιοσύνης καί όρθης πολιτικης»t3. Ό καταστατικός χάρ

της τού MaiIland μπήκε σε έφαρμογη στά ]817 και στην πραγματικότητα αντικατο

πτρίζει τήν τότε αποικιακή πολιτικη της 'Αγγλίας στο 'Ιόνιο.

~Oπως καί ναχει τό πραγμα, τα ~(ίKανoπoιηΤΙKα}) αποτελέσματα του ταξιδιου του

Sir Thomas στό Λονδίνο διαφαίνονται καθαρά σ' ενα κείμενο πού δημοσιεύτηκε στις

16 Νοεμβρίου του 1816, στήν έφημερίδα της Κυβερνήσεως τών νησιών τοϋ 'Ιονίου,

τή γνωστή ~<Gazzena Jonia» η, όπως ονομάστηκε αργότερα, «Gazzetta degli Sιaιί

υηίιί delle Isole Jonie»u, ΤΟ κείμενο αναφέρεται στήν απόφαση μιας ομάδας Κερκυραί

ων ευγενών νά υψώσουν προς τιμην του Λόρδου -Υπατου Άρμοστη. ~<ενα μαρμάρινο

μνημcΤο (monIImento marmoreo), παρόμοιο μ' αίιτό πού δείχνει τό συνημμένο σχέδιο»,

μέ το σκοπό νά μνημονεύεται ετσι γιά πάντα ή άφοσίωση τους προς τον Sir Thomas
και να εκφραστουνεξ ονόματος της 'Ιόνιας πολιτείας, Τι εί!γνωμοσύνη και τα είλικρινη

αίσθήματα θαυμασμου και ικανοποίησης γιά τό γυρισμο του τελευταίου από τή Μεγά-

20. Whittingham, ό.Π., σ. 86.
21, Κατα τόιι Whittingham, δ.π .. σ. 86 - 87, μόλις ό Maitland εφτασε στήιι Κέρκυρα, διέλοοε

τι') Γερουσία. πού τήιι εΙχαιι σεβαστεΙ τουλάχιστο τυπικά. οί αύτοκρατορικοί Γαλλοι, Έπίση.;, «υίο

θέτησε άμξσως τη γιιώμη δτι ό λαός τη.; Έπταιιησοl! ηταιι όλότελα άVΏpιμoς γιά συιιταΥματική διακυ

βi.ρνηση, τουλαχιστο με τήιι αΥγλική cvvolu τοΟ δροι»>. Έτσι, αποφασισε ούσιαστικά ιιά διατηρησει

~~ror Ihe present, a diclaIorship ίη his own hands».
22. Κατα τόιι WhiIIinghan1, δ.π .. σ.87, ό Maitland πηγε στήν Άγγλία γιά νά κάμει τήν άναφορά

του καί να πάρει οδηγίες, φα{ιιεται δέ δτι tξoooΙOδOτήθηKε vΆ προχωρησει σε δ.τι σχεδίαζε νά κάμει.

23. DicIionary, δ.π" σ. 819. Άντίθετα, ό Whiιιingham όχι μόνο μας δ{νει μια σαφή είκόνα τοΟ

αύταρχικοΟ συιιταγματο.; πού έφτιαξε ό MaiIland. αλλό σημειώιιει, παράλληλα (δ. π., σ. 9S.!, τά επα

νειλημμένα διαβήματα πρός τό Λονδίνο, πού εκαμε ό Καποδίστριας. ώς ύπουργός Έξωτερικων n,l.; Ρω
σίας, διαμαρτυρ6μεvo.; <<againsI Ihe constiΙUtion οΓ r817 as directly coηΙ rary 10 Ihe TreaIY οΓ I'aris». Άλ
λά, καθώς παρατηρεΙ ό άντικειμενικός Whittingham (δ.π.). «his rcprcsentations had ηο errecI eiIher
wiIh Sir Thomas Maitland ΟΓ with the MinisIers of England. He was looked υροη as the sLrong parIisan
or Russia, ίη whose diplomaIic service he had beeII so long emloyed».

24. Δειι εΙναι καθόλου περίεργο ότι ή γλώσσα της ~~Gauetta» ήταν τά ίταλικά κα! όχι τά έλληνικά.

Έδω. npi;nct κανένας VΑχει υπόψη του τη μεΥαλη έπφροή n,l.; Ίταλία.; σ' δλα τα 'Επταιιησα καί ίδιαί

τερα στήν Κέρκυρα μέ τήν αδιάπτωτη βενετική κατοχή των τετρακοσίων χρόνων. πού μοιραΙα Επηρέασε

τόν έπταιιησιακό πολιτισμό Kαi πολυ περισσότερο τί.; αιιώτερες ταξεις τώιι εύΎεvών καί γαιοκτημό

νων, πού είχαν συιιδεθεΙ ακόμη πιό στενά μέ τό ξένο στοιχείο. Στήν Ίταλία σποΟΟαζαν τά παιδιά τών

Κερκυραίωιι καΙ ZακυνθιVΏII άριστοκρατωιι καί έκει εΙχε σπουδάσει καΙ ό ΔιoVΎσιoς Σολωμός. ό όποίος.

δταιι γύρισε στήν πατρίδα του από τήν Ίταλία. δέν μΠC>ΡΟ{\Jε νά έκφραστεΙ παρά μονάχα στά ίταλικά.

Έτσι. μό\ΙQ στη διαρκεια της άρμοστείας του τρίτου στη σειρά Ύπατου Άρμοστη. δηλ. του George
Grcnville NugenI, η ;<Gauetta» μπόρεσε vΆ έμφαιιιστε! στα i;λληvικα. Μια πληρης σειρό της έπίσημη.;

αυτης 'Εφημερίδας της 'Ιόνιας Πολιτείας βρίσκεται στά ΆρχεΙα της Κέρκυρας. μιά άλλη στη Βιβλιοθή

κη της Βουλής, καΙ τρίτη στό Pub1ic Reι;οrd OΠίι;e του Λονδίνου με τα στοιχεΙα: Rerercnce C.O./1361
252 -C.O./136/288.
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λη Βρετανία. Μια υποσημείωση, στό ίδιο κείμενο, επεξηγεί δτι τό προτεινόμενο μνη

μείο θά είναι ιωvικου ρυθμου, ό όποΙος όπως αναφέρεται, είναι ,(κομψόρ" καθώς και

«όλο μεγαλοπρέπειω) γιά ενα τέτοιο σκοπό 25.

Άλλα τί ακριβώς είχε προκαλέσει τη βαθια αυτή ικανοποίηση-ειλικρινή iΊ πρoσ~

ποιητή-των Κερκυραίων αριστοκρατών μποροϋμε να το πληροφορηθούμε από την

έλληνική έπιγραφή, που προοριζόταν, σύμφωνα με το ίδιο ψήφισμα, για την πρόσοψη

του προτεινόμενου μνημείου. Πρόκειται για ενα μαλλον ρητορικό κείμενο, που ή

{(Gazzetla JOniM το δίνει τόσο στά ιταλικά, την έπίσημη γλώσσα της κυβερνήσεως των

'Ιόνιων νησιών ως τις άρχές της τέταρτης δεκαετίας τοϋ 190υ αίώνα, όσο καΙ στά έλ~

ληνικά: «Είς ανάμνησιν αίσίου ημέρας της εκ Μεγάλης Βρεταννίας έπανόδου Θωμα

Μαιτλανδίου Λόρδ Άρμοστου Ύπερτέρου της Α.Μ. του προστατου βασιλέως παρα

ταίς Ίονικαίς ηνωμέναις νησοις, εύθυντηρος του πολιτικου καταστηματος ΚερκυραΤοι

πoλrται ύπόμνημα τόδε ανέστησαν της σφων αύτων καί κοινης χαρμοσύνης τοίς επιγε

νομένοις τεκμηριον τη ΚΕ' 'Οκτωβρίου /ΣΤ Νοεμβρίου AΩfΣΤ)} (18] 6). Στο ίδιο φύλλο

της «Gazzelta Jonia», δεν ύπάρχει κανένα άλλο στοιχείο που νά δείχνει τη μορφη του

προτεινόμενου μνημείου-πέρα άπ' δσα λέει η ύποσημείωση που προαναφέρθηκε γιά

τόν ίωνικό ρυθμό τού οίκοδομηματος αύτοϋ- καί στην πραγματικότητα τό τελευταΤο

δέ χτίστηκε παρά στά 182], δηλαδη πέντε χρόνια αργότερα. Μολαταύτα, με τήν έλληνική

επιγραφή του μνημείου MaiIlaηd, όπως αυτό δψώθηκε, αργότερα, στη Σπιανάδα της Kέρ~

κυρας, τη χρονια που στη γειτονικη ηπειρωτική 'Ελλάδα είχε κιόλας ξεσπάσει η μεγά~

λη 'Ελληνικη έπανασταση, γίνεται, καθώς θά δούμε, ενας ακόμη σαφέστερος ύπαινιγμός

γιά τή συμβολη του MaiIland στόν καταστατικό χάρτη του] 817, απ' δσο άφηνει νά εννοη

θεί τό παραπάνω κείμΕνο στην περικοπη «ευθυντηρος του πολιτικου καταστηματοφ.

Δεν ύπάρχει, πάντως, αμφιβολία πώς ή άριστοκρατία της Κέρκυρας σκόπευε μ' αύτή

τήν ενέργειά της νά κολακεύσει προσωπικά τόν MaiIland26. Τό ψήφισμα ύπογράφεται

άπό 46 συνολικά εύγενεΤς, ανάμΕσα στούς όποίους περιλαμβάνεται καί ό Άντώνιος

Μαρία Καποδίστριας, πατέρας τού 'Ιωάννη Καποδίστρια.

Τέλος, άξίζει νά σημειωθεί πώς ή αριστοκρατία της Κέρκυρας είχε κάμει, δπως

25. Δtν είναι απίθανο ή elite των Κερκυραίων ε\Jγενων να κάνει I:δaι κάποια σύγχοοη της κατα

γωγης τοΟ όνόματος του ιωνικο(j ρυθμο(j (ordine Jonlo στό ιταλικό κείμενο) μέ έκεΤνο των νησιων toU
'Ιονίου (iso]e Jonie, άντίστοιχα), σάν να ύπηρχ.ε τάχ.α κάποια σχέση άναμεσα στο. τελευταΤα καΙ τόν ίω

νικό ρυθμό.

26. Βέβαια, η διάθεση αύτη των Κερκυραίων είryενων νά κολακεύσουν τόν Ισχυρό της στιγμης

δέν ήταν κάτι τό καινούριο για το. μέλη της κερκυραϊκης αριστοκρατίας. Πραγματικά, μας εΤναι γνω

στό δτι, τό ΦεβρουάρlO ToU ]8]0, τα μέλη της 'Ιόνιας Γερουσίας lστειλαν μέ κρατικά fξoδα στη Ρώμη

τόν na(jλo Προσαλέντη (1784-1837). τόν Κερκυραίο νεοκλασικό γλύπτη. που είχε μαθητεύσει κοντά

στόν περίφημο 'Ιταλό δάσκαλο της Νεοκλασικης γλυπτικης Αηιοηίο CanoIIa (1757 - ]822), να δεΙ τόν

τελευταΤο καΙ να διαπραγματευτεί, έξ όνόματος της γαλλοκρατούμενης 'Ιόνιας Πολιτείας. τη φιλοτέχνη

ση ένός άνδριάντα τοϋ Ναπολέοντα, πού τόν προόριζαν γιο. τήν αίθουσα των συνεδριάσεων της Γερου

σίας. Άφο(j εμεινε έπτα μηνες στη Ρώμη. ό Προσαλέντης '(ύρισε στην Κέρκυρα φέρνοντας μαζί του

fva χάλκινο μπούστο to(j Βοναπάρτη, fpyo τοΟ Canova, γιο. τό όποίο ό τελευταίος πηρε αμοιβή 200 τά

λιρα, ποσό που αντιπροσώπευε, σύμφωνα μέ fva γράμμα τοϋ Τδιου του Canova πρός την 'Ιόνια Γερου

σία, μΙ: 11μερομηνία 28 'Απριλίου 1810, μονάχα την άξία των ύλικων, Στα ]864. τό μπούστο τοΟ Ναπολέ

οντα μεταφέρθηκε στην 'Αγγλία καΙ καθως λέΎεται, άνήκει σήμερα στή συλλογή τοϋ Δούκα to(j De~

IIonshire. Βλ. Σπ. Θεοτόκη, Προτομη to(j Μεγάλου Ναπολέοντος έκ χαλκο(j έν Κερκύρα, εργον Άντω

νίου Κανόβα, Δελτίον Άναγνωστικής Έταιρείας Κερκύρας ]0 (1973). σ. 5~ ]5.
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διαφαίνεται άπό τό ίδιο αυτό κείμενο της «Gazzetιa Jonia", ηΊν έκλογη του χώρου, σπου

θα ανεγειρόταν τό προτεινόμενο μνημείο: τό οικόπεδο είχε βρεθεΙ πάνω στόν πελώριο

ανοιχτό χώρο της Σπιανάδας, πού είχε άφεθει άκάλυπτη άπό τους Βενετούς, γιά εύνόη

τους άμυντικούς λόγους, μπροστά στήν όχυρωμένη Fortezza Vecchia (Π ί ν. 1Ο4α), πού

χώριζε τήν όχυρη αύτή άκρόπολη από τήν τειχισμένη με προμαχώνες καί τάφρο πόλη

της Κέρκυρας. 'Από ενα γαλλικό χάρτη (Σ χ. Ι), πού ανάγεται στή δεύτερη περίοδο της

γαλλικης κατοχης (1807 - 1814), γίνεται φανερή οχι μόνο ή κατάσταση της Σπιανάδας

στα 1816, άλλ' επίσης καί ή καλη εκλογή οικοπέδου πού είχαν κάμει οΙ ντόπιοι άριστο

κράτες, μιά και είναι αμφίβολο, αν θά μπορούσε νά βρεθεΙ άλλος τέτοιος μεγάλος καί

έλεύθερος χώρος μέσα στην οχυρωμένη περίμετρο της Κέρκυρας τών άρχών του 190υ

αίώνα.

Ή άπάντηση του Maitland στήν τιμητική προσφορά τών Κερκυραίων δημοσιεύεται

στη δεύτερη σελίδα της ίδιας έκδοσης της ~~Gazzena JoniM. Ό Sir Thomas έκφράζει

τίς εύχαριστίες του και διαβεβαιώνει τό τοπικό άρχοντολόι,πώ:; σκοπεύει νά φέρει σέ

Μίσιο πέρας» τήν αποστολή του στα 'Επτάνησα, ό'>στε «να καθοδηγήσει τούς κοινούς

κόπους σ' ενα εύτυχισμένο τέλ09~ (~φer guidare le comuni faιίche ad υη esίιο favore
vole»).

Δεν είναι γνωστό τί άκριβως οδήγησε στήν αναβολή της άνέγερσης του μνημείου

στα 1816 η στα αμέσως έπόμενα χρόνια. Μπορούμε, πάντως, νά ύποθέσουμε πώς ή κα

θυστέρηση αύτη συνδεόταν, πιθανότατα, με μερικά σχέδια, πού είχε στό μυαλό του ό

πρώτος Λόρδος Άρμοστής, σχετικά μέ τό κτήριο πού του πρόσφερε κατάλυμα κατά τη

διάρκεια της διαμονης του στήν πρωτεύουσα της 'Επτανήσου.

Πραγματικά, φαίνεται πώς στήν Κέρκυρα του 1816 δεν υπηρχε κανένα δημόσιο

κτήριο για νά στεγάσει τόν Lord High Commissioner, έκτος από ενα παλιό κτηριο, πού

βρισκόταν μέσα στην όχυρωμtνη περίμετρο τού Παλιου Φρουρίου, σπου έμεναν, παλιό

τερα, οί Βενετοι Γενικοι Προνοητες της Κέρκυρας. Καί τώρα, κάτω άπό τήν ίδια άκριβώς

στέγη, μπορουσε κανένας νά βρεί τό ύπνοδωμάτιο του Sir Thomas, καθα/ς και μικρό

άριθμό άλλων δωματίων γιά τούς ύπηρέτες του, άλλα επίσης και τήν αίθουσα της Γε

ρουσίας, έκείνη τού Νομοθετικού Σώματος κλπ.". Τό σαλόνι του, παραπονιόταν ό

Μaίιland στόν Βaιhursι, στέγαζε τό Συμβούλιο τών Άντιπροσώπων, ένω τό Νομοθετικό

Σώμα «συνεδρίαζε στό χώλ της εIσόδoυ)~ και ό ίδιος δεν είχε «που να βάλει τό πιατο

τοω)28!

Θα ήταν, βέβαια, δυνατό νά θεωρησει κανεις όλα αυτά ύπερβολές, άλλά, όπωσδή~

ποτε, δείχνουν τίς προθέσεις του «βασιλιι1 Τόμ": ήθελε ν' άποκτήσει μιά αξιοπρεπη για

τη θέση καί τό άξίωμά του κατοικία. Τό μεγάλο ερωτηματικό γιά την Έξοχότητά του

ήταν τώρα πώς να παρουσιάσει τό πρόβλημά του τόσο στό Λονδίνο, σσο και στην '1ό-

27. Katti <ό Napicr (δ.π.. σ. 211). στην Κέρκυρα toD 1816 μπορουσε κανένας να δεΙ «tb παλιό

ανάκtoρΟ η»ν Bενεtων, ένα κραηκό Κtήριο πού βρισκόtαν μέσα σηΊν οχυρωμένη ακρόπολη καί δεν

Tιtav αρχηεΚtOνΙKα ωραϊο. πρέπει νά παραδεχθώ. άλλα Tιtav δμως <όσο με)'αλόπρεπο δσο Tιtav επι

rpεJttb να ανεχθεί έναο; κυβερνήτης. πού διοικεΙ ενα KptitOo; με προϋπολογισμό μόνον tKQtb σαράνtα

χιλιάδεο; λίρεο; <ό χρ6νσ».

28. Tim Qarke. Britain ίη ιllι:: Adriatic. Eng1ish Rcgency Architccturc in Corfu, Counιry Life,
<εϋχ. 10.9.1938, σ.255. Γιά <ό μέγαρο <ου ΓενικοD nρoνoηtoD _rι~ Κέρκυραο; βλ. Άφρ. 'Αγοροπούλου

Μπιρμπίλη, δ.π.. σ. 87.
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νια Γερουσία. Χρειαζόταν να βρει μερικά γερά έπιχειρήματα καί δικαιολογίες, αφου

η Γερουσία επρεπε νά έξασφαλίσει τη χρηματική δαπάνη, ένω η άγγλικη κυβέρνηση

τμαν ανάγκη να πεισθει για την αναγκαιότητα της οίκοδόμησης ένός τέτοιου κτηρίου,

πού ασφαλώς θά στοίχιζε άΡΚΕτα στόν ασθενικό προϋπολογισμό της 'Ιόνιας .πολι

τείας.

Ή μεγάλη εύκαιρία γιά την πραγματοποίηση των σχεδίων τοϊι Maitland παρουσιά

στηκε στά 18]8. όταν ό τελευταίος κατάφερε τελικά νά πείσει τό Λονδίνο να ιδρύσει

ενα καινούριο τάγμα Ίπποτων της αυτοκρατορίας, τό Τάγμα των Άγίων Μιχαήλ καΙ

Γεωργίου, πού τα διάσημα του, μολονότι αργότερα άπονέμονταν, γενικά, στους κατοί

κους των βρετανικών αποικιών, αρχικά προορίζονταν μονάχα γιά τούς νησιώτες της

Μάλτας και της Έπτανήσου. ~Eνα ανώνυμο και αδημοσίευτο άκόμη εντυπο τών Κρατι

κών 'Αρχείων (Public Record Office) τού Λονδίνου, με χρονολογία 16 Αύγούστου 1887
καί τίτλο (~HisIory and ConsIiιution of Ihe mosI distinguished order of SainI Michael
and Saint George,>, διασαφηνίζει ότι ό Sir Thomas, (~became strong]y impressed with
Ihe advantages of rewarding Ihe merlIS and encouraging the ]oyalty of Ihe natives of
those islands by the granI of some rank of Ihe royal favoun,29. WΕτσι, ό WΑγγλος άντιβα

σιλιάς (~απoδέχτηKε τήν εισήγηση νά δημιουργήσει ενα νέο ίπποτικό ταγμα γι' αυτό τό

σκοπό>,30. Τό Τάγμα τών 'Αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου ίδρύθηκε τον Άπρίλιο τού 1818
και στις 12 Αύγούστου τοΟ Ιδιου χρόνου, τέλειωσε όλη ή σχετική νομοθετική διαδικα

σία. Σύμφωνα μέ τό καταστατικό, ό βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας ορίστηκε άρχηγός

τοΟ Τάγματος, ένώ ό εκάστοτε Λόρδος WΥπατος Άρμοστής της Έπτανήσου η άλλος

διακεκριμένος άνώτατος άξιωματικός τοϋ άγγλικοΟ στρατού η τού πολεμικού ναυτικοϋ

μπορούσε νά γίνει ό Grand Master τοϋ ταγματος:!].

Μόλις λίγους μηvες άργότερα,στίς 28 'Ιανουαρίου τοϋ 18 [9, ό MaiIland γνωστοποι

ούσε από τήν Κέρκυρα, με τρόπο, τά σχέδιά του στό Λόρδο BathursI, σ' ενα γράμμα του

προς τον τελευταιο, που περιλαμβάνεταιστή δέσμη C.o./I36/12 τών Κρατικών'Αρχείων

τοΟ Λονδίνου(Ε ί κ. Ι). 'ο Sir Thomas, άφού σκόπιμααναφέρεταιάρχικά στήν εκ μέρους

του απόρριψη της προσφορΕΙςτης 'Ιόνιας Γερουσίαςνό τοΟ απονείμει,τώρα που εΙχε διο-

29. Βλ. History and Constitution οΓ lhe most Distinguished Order οΓ Saint Michael and Saint
George, 16th August Ig87, london, printed for Her Majesty's Stationary Office. Λονδίνο, Public Re
cord Office. C.O./136/405, σ. 3. Πρβλ. και τή σειρα του P,R.O.: Commissioners Papers. Courts Mar
tial Qrder οΓ St. Michael and St. George.

30. History and Constitution, δ.Π., σ. 3. Ό ανώνυμος συντάκτης του ίδιου έντυπου (σ. 3) μδς

tξηyει γιατί τό νέο αυτό Τάγμα συνδέθηκε μέ τoUς Άγίους Γεώργιο και Μιχαήλ: «ΠPQφανως, ή έπι

θυμία ήταν να συνδεθεί ονομαστικα τό Τάγμα μέ Πι χώl!α στήν όποία ανηκε, Γι' αυτό ακριβώς, υίοθετή

θηκε τό ονομα τού' ΑγΙου Γεωργίου. Άλλά, καθώς ό τελευταίος (δηλ. ό'Αγιο; Γεώργιος. πού είναι ό ~~-Α

γιοφ των Άγγλων) αποτελουσε τόν προστάτη Άγιο του (<Τάγματος της Περικνημίδος» (Order οΓ the
Garter). αποφασίστηκενά lφQηγηθεΙ (στό όνομα ΤQύ νέου Τάγματος) τό δνομα του Άγίου Μιχαήλ. πού

είναι ένας ση:αΤΙα/τικόςΆγιος, ό όποιος τιμάται τό Ιδιο απ' όλους τοι)ς Χριστιανούςtltt είναι lφοτε

στάντες. είτε ρωμαιοκαθ<>λικοι ΙΊ έλληνορθόδοξοι", Ύστερα από αύτά, καταλαβαίνει κανένας γιατι

τό Τάγμα ονομάστηκε «ταγμα τού Άγίου Μιχαήλ και του Άγίου ftoopyiQU".
31. Ό.π., σ. 4, Έκτός από τό «Μεγάλο Μάγιστρο» (Grand Master). πού ταυτιζόταν με τόν έκά

στοτε Λόρδο -Υπατο Άρμοστή της Έπτανήσου. τό Τάγμα περιλάμβανε (και περιλαμβάνει μέχρι καί

σήμερα) οχτώ Ίππό~ες του «Μεγάλου Σταυρου" (G rand Cross), δώδεκα «επικες;αλΙΙς» 'Ιππότες (Knights
Con1manders) καΙ εΤκοσι τ&σσερεις 'Ιππότες (Knights),
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ριστεΙ Grand Master του νέου Τάγματος, τα διάσημα του αξιώματόςτου στή μορφή ένός

αστεριου, φτιαγμένου από διαμάντια, όξίας 10.000 λιρων, ποίι φυσικά θά προέρχ.ονταν

από τό φτωχ.ό κρατικό προϋπολογισμό της Έπτανήσου, ερχ.εται στό θέμα ποίι τόν όπα·

σX.OλoUΣε όπό καιρό: ((ή κατάσταση των δημοσίων κτηρίων tδ<U ε{ναι τέτοια ποίι πραγμα·

~ = 1 ..2fk = ~

~ ~ Q - n !=]
~ ! ιi: ~ΓΙΙ ~
~~f~ 'Ά"~-~~~

\f = Jj,F "1Τ 1=-=-= ~

Ι:~~'λ==cJ~
•

Σχ. 3. ΆνόιποΡο Άγίων Μιχαήλ ιc:αί Γεα/ΡΥίοο. Κάtο\Vη ορόφου.

τικά άποτελεΙ ντροπή (disgra~) για τήν ιcυβέρνηση». Γι αυτό, άνάμεσα στά ίiλλα προ

βλήματα πο\l άντιμετωπίζονται άπό τίς Άρχ.ές τούτη τή στιγμή, είναι καί ((κάποιο θέμα,

γιύ. τ6 όποΙο δtν εχ.ω άκόμη άποφασίσει τίποτε 1'6 οριστικό. τουτο σχ.ετίζεται, πάντως,

μέ τήν άνέγερση ένός «hall • οτ raIher a house». πού vΆ προορίζεται γιιί. τό Τάγμα αί>--
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το, Υιά τό όποίο μίλησα πρωτυτερα 32 • Καί ή αίτία πού δεν εχω άποφασίσει τίποτε

πάνω ο' αύτό τό θέμα εΙναι στι μέχρι στιγμf'jς δεν Ι:χω άρκετά σχετικά στοιχεία στή διά

θεση μouι), Πάντως, (αν ή δαπάνη δεν είναι υπερβολική, είναι σωστό νά ενθαρρύνει

κανείς τούς κατοίκους της 'Επτανήσου σε κάθε τομέα, δπου διαπιστώνεται πώς υπάρχει

Ιδιαίτερο και άμοιβαίο ενδιαφέρον, τόσο γιά την προστάτιδα, όσο και την προστατευό

μενη Δύναμφ) (Ε ί Κ. 1).

Κaί όμως, δ,τι λέει ό Sir Thomas στο λόρδο Βaιhurst φαίνεται νά μην άνταποιφί

νεται προς την άλήθεια. Πραγματικά, υπάρχουν πoλλCι στοιχεία, που πείθουνπως ή άνέ

γερση ενός άνακτόρου στήν Κέρκυρα άπoτελot'ισε άπό νωρίς εμμονη ίδέα τού Mait
land. Γιατί, δπως προκύπτει άπό σχετικά έγγραφα στοιχεία της Βιβλιοθήκης του βα

σιλικου Μηχανικου, στό ChaIham της ΚομητείαςKenI, j(στίς 4 Μαίου του Ι 818, μιά όμάδα
άπό πενήντα ανδρες του Σώματος τών Βασιλικών Σκαπανέων καί 'Υπονομευτών (Royal
Sappers and Miners), πού πρίν άπό τό 1813 ήταν γνωστό ώς Σωμα των Βασιλικ&ν Τε

χνιτ&ν, ξεκίνησε με καράβι άπό τό Portsmouth καί έφτασε στήν Κέρκυρα τόν Αύγου

στο του 1818, άφου σταμάτησε γιά λίγο καιρό στη Μάλτα. Οί πενήντα "Αγγλοι τεχνίτες

προορίζονταν, σύμφωνα με τά ίδια στοιχεία, «γιά δουλειά στό άνάκτορο πού σκόπευε

νά κτίσει γιά τόν έαυτό του ό λόρδος ~γπατoς Άρμοστής»33.

Άπό την άλλη πλευρά, ένα πολύτιμο έγγραφο του Άρχείου Τf'jς 'Ιόνιας Γερουσίας,

στην Κέρκυρα, ρίχνει και πάλι φως στις προθέσεις του MaiIland. ΤΟ ίδιο αύτο ντοκου

μέντο, αν εξεταστεί σε συνδυασμό με δσα έχουμε πεί μέχρι τώρα, δείχνει τον πραγματικά

πανοϋργο τρόπο, με τόν όποίο χειρίστηκε ό MaiIland τό θέμα του άνακτόρου Τf'jς Κέρκυ·

ρας. Πρόκειται γιά άπόφαση της 'Ιόνιας Γερουσίας, μέ άριθμό 422 καί ήμερομηνία 30

32. Πρβλ. και όσα σχετικά γράφει γιο. την παιχιπάνω περικοπη τι'!ς έπιστολι'!ς αύτης του Malt
Iand ό Στ. Χουρμούζιος στό δρθρο του γιο. τό ανακτορο τU:Ιν 'ΑΥίων Μιχαηλ καΙ Γεωργίου (SIclio Iiour
mouzlos. Απ English Palacc ίπ COrfIl, Country Lifc. τεΟχ. 26.4.1962, σ. 959).

Κατα τό Napier όμως (δ.π.. σ. 2] Ι), μεταξύ των έπιχειρηματων πού πρόβαλε ό Maltland γιο.

την ανέ"Υερση τοΟ ανακτόρου ήταν καΙ τό νά «έξοικοllOμησει κανένας το. χρηματα πού χρειάζονταν γιο.

τό νοίκιασμα κτηΡίωw), πού ήταν αναγκαΙα γιο. τίς διάφορες ύπηρεσίες. άφου τό ανακτορο προορι

ζόταν, ακόμη. καΙ γιό την έγκατάσταση διαφορων κρατικων ύπηρεσιων. 'Οσον αφορα τό «διαμαντένιο

δστρο)}, που δέ δέχθηκε ό MaiIland. αξΙζει νά σημειωθεί, συμπληρωματικά, δτι ό Napicr (ό.π.. σ. 2] Ι)

κατηγορεί τό δεύτερο Λόρδο 'Αρμοστη στα Έπτάνησα. τό Sir Frcdcrlck Adam, ότι εΙχε αποδεχτεl

παρόμοιο δG:ιΡO από τη Γερουσία, την πληρωμη δηλαδη δύο χιλιάδων λιρ{Dν γιο. ένα διαμαντένιο άστρο,

που φαίνεται πώς αποτελοίισε τό διάσημο του μεγαλου μαγίστρου του Τάγματος των 'Αγίων Μιχαηλ

καΙ Γεωργίου. ΤοΟτο οφειλόταν. κατά τό Napier, στό γεγονός ότι ό Adam «η ταν απόλυτα κύριος n)ς

Γερουσίας. κι αυτη ή Γερουσία αποφάσισε μέ ψηφοφορία νά του στήσει (ίγαλμα (τό όποίο σώζεται

ακόμη μπροστά στήν εΙσο&> τοΟ ανακτόρου, έργο του Π. Προσάλεντη). καθως καΙ δυό χιλιάδες λίρες

άπό τό πάμπτωχο θησαυροφυλακιο της Έπτανησοι»>! «'Αφίνω,). συμπληρώνει ό Napier, «τόν αναγνώ

στη να σχηματίσει μόνος του γνώμη για τήν έντψότητα αυτής τής συναλλαγής».

Όπως δμως διηγεlται ό Whiιιingham (δ.π., σ. ] 14 σημ. 2). πού εlχε διαβάσει τό βιβλΙο τοΟ Na
pler, ό φιλελεύθερος διοικητής τι'!ς Κεφαλλονιάς (δηλ. ό Napicr) είχε προσωπικους λόγους για να μη

συμπαθεΙ καθόλου τόν Adam. γιατl ό τελευταίος τόν εΙχε διατάξει. όταν έΎινε Άρμοστης μετά τό θάνατο

τοΟ MaiIland, να ξυρΙσει τό μοοοτάκι του «μια καΙ &ν έπιτρεπόταν στους άξιωματικούς του πεζικου

νά διατη ρουν μοοοτάκι»!

33. το. παραπανω στοιχεία μου χορηγήθηκαν από τό Διευθυντή της Royal Engincers Corps Ιί·

brary, κ. J. Ε. South, καΙ βασίζονται σέ στρατιωτικά έγγραφα πού φυλάσσονται στό Instiιution οΓ Royal
Enginccrs (Chatham, Kent).
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Νοεμβρίου 1818, (Ε Ι κ. 2-3). Στήν άρχή τό "είμενο αυτό άναφέρεται στήν άπόφαση της

έκτελεστικης έξouσίας «νά χτίσει ενα δημόσιο άνάκτορο (Palazzo Pubb1ico), προορισμέ
νο ν' άποτελέσει τήν κατοικία του Grand MasIer του Τάγματος των 'Αγίων Μιχαήλ "αι

Γεωργίου». Ή απόφαση της 'Ιόνιας Γερουσίας, τήν όποία "αθοδηγουσε, χωρίς άμφι

βολία, ό βαρωνος θεOτόKης"l, αφοσιωμένος φίλος του MaiIland, περιλαμβάνει μονάχα

δύο άρθρα. Μέ τό πρώτο δίνεται ή εντολή στό Δημόσιο Ταμείο νά δώσει στό συνταγμα

τάρχη RobInson 10.000 τάλιρα. Ό τελευταίος lJtPEJtE, «τό συντομώτερο δυνατό», νά

προχωρήσει στή συλλογή ((του αναγ"αίου οΙ"οδομι"ου ύλι"οϋ» (Ε Ι κ. 3). Τέλος, τό

δεύτερο άρθρο, άναφέρει πώς ή άπόφαση αύτή τίΊς Γερουσίας θά κοινοποιηθεί στό συν

ταγματάρχη Robinson, καθα/ζ έπίσης και στό Γενικό θησαυροφύλακα (TesorIero Ge
nerale). Τουλάχιστον ό Maitland εΙχε τή διακριτικότητα νά άποφύΥει νά έγκρίνει μέ τήν

υπογραφή του τό υπαγορευμένο αυτό κείμενο. Αύτό τό καθηκον μποροΟΟε δμως νά άφε

θεί από τόν Λόρδο wYJtUto 'Αρμοστή στόν Sir FrederIck Adam, τόν άναπληρωτή του,

πού ή υπογραφή του έμφανίζεται στήν κάτω δεξια γωνία τής δεύτερης σελίδας: «Αρ

proved, FrederΊCk Adam»36 (Ε Ι κ. 3).
Γεwημένος στά 1781 ό Frederίck, ήταν ό τέταρτος γιός τού διακεκριμένου ρήτορα,

ΣKωτσtζOυ δικαστή καί μέλους του 'Αγγλικου Κοινοβουλίου William Adam, άπό τό

ΒΙθίΓ Adam του Fireshire της Σκωτίας'δ. Ό Frederίck άρχισε τή στρατιωτική του στα

διοδρομία στά 1796, σΙ ήλικία μόλις 15 έτών. 'Εκπαιδεύτηκε στή Στρατιωτική 'Ακαδημία

του Woolwich καί lytYε λοχαγός στά 1799. Οί Ναπολεόντειοι πόλεμοι lδιooav στόν

F~derick τήν ευκαιρία νά διακριθεί σε πολλές έπιχειρήσεις. Ύπηρέτησε στήν Αίγυ

πτο, τή Σικελία "αί τήν Ίσπανία. Στο Βατερλώ, ό FrederIck Adam διοικοϋσε μιά τα

ξιαρχία καί lπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο στή μάχη, γιατί εμπόδισε, στήν πιο κρίσιμη

34. Για τόν Έμμανouηλ θοοτόι.:η (1777 - 18]7). Πρόεδρο τfΊ~ Γερoooία~ για χρόνια ι.:αί μέλος

τfΊ~ ΈπιψorιfΊ~ των εί>-(ενδ)ν, rιoύ εΙχε σtιΎKΡOτήσει ό Maitland για τήν καroρηση το(ί κάθε dλλo παρα

φιλελεύθερου συντάγματ~ τού 1817, ό WhitIingham (δ.rι .. σ. 90) rιαρατηρεΤ: «This lonian, an amiable
man. and a pleasing auIhor, has been the object of much obloquy for the manner ίη which he
supported the English Protectorate ίη the Jslands. Certainly this zea1 was wcll rewarded».

]5. Στήν [δια σελΙδα, πιό κάτω άπό τήν υπογραφή τού Adam. ύπάρχει καΙ ή ύπογΡ<τφή του Sid
ncy Ο. Osbornc καΙ, λίγο πιό ι.:άτω άπ' αύτήν, άναφέρovται τα έξfΊ.; (στό δεξιό κάτω ('iι.:ρο τfΊ~ σελίδας),

στά άΥΥλικά:

('ΒΥ Command οΓ His Excellency
Sidney G. Osborne

Acting Private Sccretary
10 thc L.H.C.»

Δηλαδή: ((Έντολf} τΙ\<; Αύτοσ Έξοχ6τητο<;

ΣίντνεU Τζ. -Οσμπορν

Άναπληρωτή~ 'Ιδιαίτερος ΓραμμαΤΕύς

Παρά τψ Λόρδω Ύπάτω Άρμoστ(j».

Πρέπει νά οημειωθc{ δη ό Osbome ήταν φίλος καΙ συπενή~ τοί) Λόρδou Βύρωνα καί. καθώς άνα

φέΡCΙ ό κόμη.; Πέτρος Γκά:μπα(δ.Jt., σ. ]9). roν Όκτώβριο τοΟ 1823. όταν ό μεγάλος ·λΥΥλος ποιητήι;,

ό όJtοΙος δt συμπαθοΟσε ΙΙ"αθόλοο τόν Maitland για τή σroση πού κρατ()()σε uJttvavτI στήν ΈλληνΙ101

Έχανάσταση (δ.π., σ. 22), βρισκόταν ακόμη στήν Κεφαλλονιά. ό Osbome «ήλθεν έιc Κερκίιρα.; διά

νά τ6ν έJtΙOKCφΘO Kαi διέτριljlε μαζί τοο έπί τινας ήμέpαQt.

36. Για τα βιογραφικά στοιχεία τοίι Sir FrederΊCk Adam βλ. DΊCtίornιry of Natίonal Biog:raphy,
Oxford Uniνersity Press. τόμ. Ι, σ. 85 - 86.
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στιγμή, την παλια φρουρά του Ναπολέοντα v' άνασυvταχτεί, έξασφαλίζοvτας μ' αυτο

τόν τρόπο, τη νίκη στους συμμάχους. Για δ,τι εκαμε έκείνη την ήμέρα, ό Adam ανακη

ρύχτηκε 'Ιππότης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, του Τάγματος της Μαρίας Θηρε

σίας της Αυστρίας καί του ΆΥ. 'Ανδρέα της Ρωσίας37. Άπό τα 18]7 μέχρι τα 1822, δ

Sir Frederick είχε τή διοίκηση μιας μεραρχίας πού στάθμευε στη Μάλτα καΙ, μετά το

θάνατο του MaiIland, στά 1824, πηρε τη θέση του Λόρδου ~γπατoυ Άρμοστη στα Έπτα

νησα, που την κράτησε ως τα 1831. Τότε, γύρισε για λίγο στήν 'Αγγλία καί τόν έπόμεvο

χρόνο εφυγε για τις Ίνδίες, οπου διορίστηκε κυβερνήτης του Madras (1832 - 1837). Πέ

θανε ξαφνικά στό Λονδίνο, στίς 17 Αυγούστου του 1853.
Δέν είναι γνωστό πότε ακριβώς γνώρισε ό Adam τόν Maitland. Αυτό μπορεί να εγινε

στα 1817, οταν ό πρώτος εφθασε στη Μάλτα, iΊ στά 1818, σταν ό Adam επισκέφτηκε την

w-..-:-.. -- -- .-·.-·:..·.-·.-ί :: ,
J

Σχ. 4. Κάτοψη καΙ όψη το!) Admir:tlty Screcn στό Whitehall τol} Λονδίνου. Σχέδιο

τol} Rob~rt Adam (1760).

Κέρκυρα καί εβαλε την ύπογραφή του στήν απόφαση 422 της Ίόνιας Γερουσιας, παρεμ

βάλλοντας ετσι τό σνομά του στό θέμα της ανέγερσης του ανακτόρου τli)ν Άγιων Μι

χαηλ καί Γεωργίου38 , Στίς 22 Μαρτίου του 1821, ό MaiIland ανακηρυξε τόν Adam άνα

πληρωτη Λόρδο ~γπατo Άρμοστή της Έπτανησου κατα τά διαστηματα,πού εκείνος

τύχαινε να απουσιαζει από την KέΡKυρα3~ καί μολονότι, βέβαια, αύτό δε θά μποροϋσε

νά είχε γινει χωρίς τη συγκατάθεση του Λονδίνου, είναι, πάντως, φανερό πώς ό Μaίt

iand πίστευε πως ό Adam ηταν ανθρωπος στόν όποίο μπορουσε ναχει έμπιστοσύνη.

Πέρα άπ' αύτούς τούς λόγους όμως, είναι πολύ πιθανό πως ή ενέργεια αύτή ύπα-

37. Ό.Π .. σ. 86.
38. Καθ»; σl\μι:ιώVi:Ι ό Whittingham, δ.π .. σ, Ι] Ι, ό Sir Fr~derick "had be;,:n for some years sc

cond ίη command υΓ thc troops and ίη lhe occasional absence οΓ his chIef al his government al Malta Sir
Frederick had had temporary charge οΓ thc civj] govcrnIllcnt of thc is]ands».

39, Ή σχετική άπόφαση δημοσιεύεται στό φύλλο ]69 τού Σαββάτου 12/24 Μαρτίου ]82] της

Gazzcna degli SIati υnίιί dcllc Isole Jonie καί. όπως άναφέρεται στό προοίμιο της. ή άναπλήρωση του

MaiIland βασίζεται στήν παράγρ<ιψο 7α τού Άρθρου 9 του Κατα:ττατικού Χάρτη ΙCarta Costiιuzio

nale) του 1817,
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γορεύτηκε κι άπό τήν έπιθυμία τού Adam νά μένει στήν πρωτεύουσα της 'Ιόνιας Πο

λιτείας δπου, έξάλλου, μπορούσε νά περνάει πολύ πιο ευχάριστα, άπ' όσο στο πιο άπo~

μονωμένο καΙ μικρότερο νησΙ της Μάλτας40. Παντρεμένος με τήν Κερκυραία Νίνα

Παλατιανού, ό Sir Frederick Adam ηταν άναμφίβολα πιό δημοφιλής από τον προκάτοχο

του, που ή έξαιρετικά έχΟρική στάση του άπέναvτl στή μεγάλη Έλληνική 'Επανάσταση

τού 1821 τον εκαμε μισητο στο λαό της Έπτανήσου 4Ι •

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓιΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓιΟΥ

'Ανάμεσα στά πλήθη τών Έλλήνων καί ξένων περιηγητών που ξεχύνονται τα κα

λοκαιριάτικα πρωινά στή Σπιανάδα της Κέρκυρας. φαντάζομαι. πω; εΙναι λίγοι έκείνοι

που γνωρίζουν δτι το πελώριο στις διαστάσεις του κτήριο που ύψώνεται στο βόρειο ακρο

αύτης της τεράστιας πλατείας (Π ί ν. 1Ο4β), άγκαλιάζοντάς την με τις κυκλικές του κιο

νοστοιχίες. εΙναι τό άνάκτορο τών "Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου 42 , Κι δμω;, τό κτήριο

αύτο εχει παρουσιαστεί αρκετές φορές τόσο άπο WΕλληνες όσο και Γάλλους καί νΑγ_

γλους συγγραφείς σχετικών άρθρων 43, πού το έχουν περιγράψει σαν ενα κτήριο με «bel

40. Κατά τόν WhitIingham (6.11., σ. Ι Ι Ι), Ο Sir Frederick «είχε συνδεθεί με στενέ.. , 1Ιροσω1lικέ..
σχέσεις μέ τούς μορφωμένοι><; καΙ ευχάριστοι><; στήν παρέα τους είιγεvεί .. τη .. Κέρκυρας. Καθώς Μνε,

αίιτο τό γεγονός επηΡΟΟ:Jε τή συ;.ιπεριφ.JΡ:Ι Kαi τή διακυβέρνηση τοl) Λόρδου Ύ1Ιατου 'Αρμοστf'j και

τον fριξε στά χέρια των φεουδαρχιΟν». Κατά συνέ1Ιεια, σπω; 1Ιαρατηρεί ό 1διο<; συγγραφΟΟ .. (6.11 .• σ.

112), «εΙναι βέβαιο πώς ο δείιτερος Λόρδος Ύ1Ιατο<; Άρμοστής εύνooi)σε τήν άριστοκρατία, ή όποία,

μέ τή σειρά της, τόν έχει ix1lQ τότε θεωρήσει ώ<; τον καλ(ιτερο καΙ πιό δημοφιλή ix1lQ fOUo; Άγγλους
Κυβερνl)τες». Πρβλ. καΙ Μαρία .. 'Ασπιώτη, 'Ο Λόρδο .. Νιούτζεντ στήν Κέρκυρα. Δελτίον Άναγνω

στικη.; 'Εταιρείας Κερκύρας II (1974), σ. 95-97.
41. Γιά τή σταση της ΆγγλΙα<; καΙ τo\:l MaiIland απέναντι στήν Έλληνική Έπανάσταση καΙ τά

ιίντίστοιχα αισθήματα τoίi λαο\:l της Έπ,ανήσου βλ. Whitlingham δ.π.. σ. 103, 105, Christian Mill1cr.
Voyagc cn Gre~e ct dans Ics Jlcs l0nίenncs. γαλλ. μεταφραση τοl) γερμανικοl:i κειμένου, Paris 1822, σ.

108, R. MaIιon. δ.π., σ. 155. Jacqucs Baey~lls, 6.11., σ. ]41, Διον. Κόκκινου, Ή Έλληνική Έπανά

στασις, τόμο 2, Άθηναι ]932, σ. ]37-14]. τόμ.3, Άθηναι 1932, σ. 354-368, ΣlTUρίδωνος Τρικού

πη, 'Ιστορία της Έλληνικης Έπαναστάσεω;, έπανέκδ. ΝΕΒ (]971), τόμο Ι, σ. 29] _294, «'Ελληνικά

Χρονικά», Μεσολογγι, φύλλο τι).; 24.12.1823, δ1lOυ αν~ελληνΙKή 1Ιροκήρυ;η TO\:l Μ:ιίtland καΙ σχόλια

των «'Ελληνικών Χρονικων» ('Ο Τύπος στον 'Αγώνα. εκδ. Νέας Έλλ. Βιβλιοθήκης, με επιμέλεια Α.

Koυμαριανoίi. τΟμ. Β', σ. ]2 - 16), Έλευθ. Πρεβελάκη, Ή Έπανάσταση του ]82] καΙ ή Βρετανική Πο

λιτική, 'Αφιέρωμα εις τά 150 χρόνια άπο της "Ε1Ιαναστάσεωι:; τοl) ]82]. Δημοσιεύματα τη.; Έταιρείας Μα

κεδονικών Σ1Ιοοοων, τόμο 3], θεσσαλονίκη ]971, σ. 205 - 218, Τά"η Σταματόπουλου. "Ο εσωτερικός

αγώνα .. 1Ιριν καΙ κατατήνεπανάσταση τοϋ ]821. εκδ. Κάλβου. τόμο Β', Άθήνα ]972 (β·fκδ.), σ.

438 - 458. 466 - 472, δπου ιδιαΙτερο κεφάλαιο με τΙτλο «'Ο μισελληνισμός του ΜαΙτλαντ», καΙ τέ

λος, 'Ιστορία του "Ελληνικου -E~νoυ:;, τΟμ.IΒ· (Ή Έλληνική Έπανάσταση), Άθήνα 1975. σ. ]93
]94 καΙ 243.

42. Τό ανάκτορο στεγάζει τώρα τό Μουσείο Σινοϊαπωνικη.; τέχνη.;, τά Γραφεία tf'j., τοπικης Έ

φορείας Κλασσικων Άρχαιοτήτων. τό Άρχειο τη.; 'Ιόνιας ΓερουσΙας. τή Δημόσια Βιβλιοθήκη τη.; Κέρ·

κυρας καΙ τά γραφεΙα της Τροχαίας.

43. Στά τελευταJα σαράντα, περΙπου, χρόνια έχουν έμφανιστει τέσσερα κείμενα στά αΥγλικΟ: κι ε

να στα έλληνικά. πού ε!ναι δλα αφιερωμένα στο 'Ανάκτορο τών ΆγΙων Μιχαήλ καί Γεωργίου. Άπ'

αύτά, τό άρθρο τοϋ Στέλιου Χουρμούζιου στό Country Lifc, τει:iχ. 26.4.1962, σ. 958 - 960. με τον τί

τλο Αη English Palace ίπ Corfu, καί τό βιβλιαράκι της Μαρίας Άσ1lιώτη. Τό 'Ανάκτορο των ΆγΙων

Μιχαήλ καΙ Γεωργίου, ή βασιλική f!ταυλις Mon Repos, Κέρκυρα. ]964, περιέχουν αξιόλογα στοlχεΙα

γύρω <i1lQ τήν άν{;Υερση τοϋ κτηρίου καί τόν αρχιτέκτονά του. 'Ο Nigcl Nicolson εχει γραψει ένα άρθρο
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effel»)44, 1<magnificent»46, 1<sobre el eleganI)46, {(remarkably dignified»4~ (Π ί ν. 1Ο5α-β),

εν& άλλοι πάλι έχουν πεί πώς <{ανάμεσα ot όλα τά άνάκτορα της Εύρώπης, αυτό έδώ

φαίνεται να εΙναι τό πιο ταιριαστό πρός τό άμεσο περιβάλλοντου και τό ΠΙΟ σεμνό στόν

τονισμό της έπιβολης και της κυριαρχίας του πάνω στά γύρω κτήρια»!4S (Π ί ν. Ι06α)

Τό ανάκτορο τών 'Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου είναι, βασικά, ενα κτήριο απλό

στό σχέδιο, και με σαφήνεια δοσμένης λειτουργίας (Σ χ. 2), ολοφάνερα σχεδιασμένο

πάνω σ' εναν άξονα συμμετρίας, παράλληλο προς τή νοτιοανατολική και τή νοτιοδυ

ΤΙΚΙ; πλευρά της Σπιανάδας, πού κατηφορίζει από τό νότο προς τήν κατεύθυνση του

βορρα. Πάντως, εφόσον τό κτήριο ύψώνεται στό βόρειο αυτό καί χαμηλότερο άκρο της

κερκυραϊκης πλατείας, ό αρχικός σκοπός της τελευταίας, πού ήταν ή υπαρξη ενός με

γάλου έλεύθερου χώρου μπροστα στα κανόνια του βενετσιάνικου φρουρίου της For
tezza Vecchia, δεν αλλοιώνεται καθόλου49 • Ταυτόχρονα, ή τοποθέτηση αυτή επιτρέπει

τή χρησιμοποίηση του πελώριου χώρου της πλατείας για στρατιωτικές παρελάσεις, έπί-

με τόν τίτλο Corfu, Ihe Palace erected ίπ Ηοπουτ of Sc Michael and St George. στό βιβλίο πούεχουν

έκδόσει στό Λονδίνο. στα ]964, οί Weidenfeld καί Nicolson μέ τίτλο GreaI Palaces (σ. 274 - 281). Ό
NicoJson παίρνει τΙς πιό σημανηκες πληροφορίες του από το αρθρο το\:l Στ. Χουρμούζιου.

Τό ιιρθρο τού. Τίnι CΙarke στό CounIry Life. τεύχ. 10.9.1938, σ. 252 - 256. μέ τίτλο Bricaln in
Ihe Ad rlatic. English Regency ArchiIecιure ίπ Corfu, εΙναι τό παλιότερο αγγλικό κείμενο γιά τό άνάΚΙ0ΡΟ

της κερκυρας, αλλά, ταυτόχρονα. τό πιό λαθεμένο από δλα. δσον αφορα τήν ταυτότητα τού άρχιτέκτονα

τού κτηρίου. Τέλος. στό λεύκωμα πού τύπωσε στην 'Αθήνα (στα αγγλικά). στα 1959, ή 'Αγγλοελληνική

Έπιτροπή πο& εΙχε φροντίσει γιά τήν έκτέλεση στερεωτικΦν καί άλλων αναστηλωτικα/ν έργασι&ν στό

κτήριο (ανάμεσα στό Μάιο τού 1954 καί τό Νοέμβριο του 1956). μέ τήν έπίβλεψη τού Κερκυραίου αρχι

τέκτονα Γιάννη Κόλλα. υπαρχει ενα είσαγωγικό σημείωμα σχεηκο με το ανάκτορο γραμμένο από τόν

Α. lamberI, ό όποΙος ύπηρετοϋσε τότε στήν βρετανική πρεσβεία της 'Αθήνας. Όπως δμως γράφει δ

Lan1bert. δσα λέγονται έκεί για τήν αρχιτεκτονική το\:l κτηρίου αποτελούν συμβολη το\:l Γ. Κόλλα.

'Αξίζει. μάλιστα. νά σημειωθεί πως οί συσχετίσεις τού κτηρίου μέ συγκεκριμένα παραδείγματα τού αγ

γλικού νεοκλασικισμού αντιγράφονται μέ ακρίβεια από τό Στ. Χουρμούζιο στό αρθρο τού τελευταίου

πού προαναφέρθηκε.

44. Alexandre Buchon, Voyage dans l'Eubee, les Iles lonίennes et les Cyclades en 1841. Parls 19] 1.
σ. 121.

45. Napler, δ.Π.. σ. 21].
46. Rayn10nd Matton. δ.Π., σ. 160.
47. Tim C1arke, δ.π., σ. 255.
48. Nigel Nicolson. δ.Π.. σ. 278. Πρβλ. καΙ τό παραπόνω είσαγωγlκό σημείωμα του Α. Larn

bert στό λεύκωμα The RestoraIion of the Palace of Saint Michae1 and Salnt George at Corfu. AIhens
]959, τελευταία σελίδα, καί Μαρ. 'Ασπιωτη. δ.π.. σ. 7.

49. Σε χάρτη (Pianta) της πόλης της Κέρκυρας καΙ των όχυρώσεων της. της εποχης της Βενετο

κρατίας (πιστεύω πώς άνήκεl, οπωσδήποτε. στό 180 αΙ). τόν όποιο εχει πρόσφατα δημοσιεΟΟει ή

'Αφρ. Άγοροπούλου- Μπιρμπίλη (δ.π., εΙκ. ]7). στό βορειότερο άκρο της Σπιανάδας έμφανίζονταl δύο

κτήρια. Έκεlνο που είναι στό βόρειο μυχό χαρακτηρίζεται μέ τόν αριθμό 33. Στό ύπόμνημα τοϋ χάρτη,

στόν αντίστοιχο αριθμό Ιπού τόν ξαναβρίσκουμε, τόν ίδιο. καΙ σ' ένα αλλο κτήριο πού σχεδιάζεται,

τούτη τή φορά. στή Forteua Vecchia), διαβάζουμε: ~~33, Due Ospedali. una ίπ ciιιa ρeΓ lί stradioti, I'altro
ίπ ForIezza vecchia per 1ί condanllatl». Είναι, λοιπόν, φανερό πως στήν άκρη αύτή της Σπιανάδας ύπηρ

χε ένα στραηωηκό νοσοκομεlο. πού δέν ύπάρχει πια σήμερα. γιατί κατεδαφίστηκε, προφανα/ι;, από τόν

Maitland, δταν κηζόταν τό ανάκτορο του. Άλλά, στόν ίδιο χάρτη βλέπουμε κι ενα άλλο στενόμακρο

κτήριο. στό ίδιο βόρειο άκρο της Σπιανάδας, πού εlναι τοποθετημένο μέ τόν άξονά του παρόλληλο, πε

ρίπου, μέ τόν κατά μηκος άξονα της Σπιανάδας. Τό κτήριο φέρει τόν αριθμό 45 καΙ στό ύπόμνημα δια

βάζουμε: {{45. MonIe di PieIa}l. Είναι φανερό πώς πρόκειται για τό οίκημα κάποιου φιλανθρωπικοίι
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σημες τελετές και καθημερινές συΥκεντρώσεις τοΟ κερκυραΙκοΟ λαού μέχρι σήμερα. Εί·

ναι, ΥΙ' αίιτό, πολύ φυσικό πού ή πρόσοψη τοΟ άνακτόρου είναι στραμμένη πρόι; τήν

πλευρά της μοναδικης αίιτης Esplanade (Π ί ν. l04β, 105α-β).

Τό [διο το κτήριο παρουσιάζεται στή μορφή ένός συμπαγούς δΥκου σχήματος Π,

πού έκτείνεται κατά μηκος {ων φιών πλευρών μιας όρθοΥωνικης εσωτερικης αύλης, πού

Είκ,4. Άνάκτορο tGIv 'Αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου. Όψη πρόι; τή Σιιιανάδα. Δυτικη ναΊδιόσχημη

lιτέρυγα. ΛΕπτομέρεια άπό tό άέτωμα καί τό θριγκό.

βρίσκεται στό πίσω μέρος του ανακτόρου (Σ χ. 2 - 3). Περιλαμβάνει τέσσερα εΠΙΜ

πεδα: υπόγειο, ισόγειο, πρωτον δροφο κι ενα ύπερω::ι, κάτω ύ-κριβω; από τή στέΥη. Στόν

κύριο αύτό κορμό τού κτηρίου έρχεται να προστεθεί μιά ισόγεια κιονοστοιχία, πού

συνάπτεται προς την επίπεδη πρόσοψη του ανακτόρου (Π ί ν. 105a' Σ χ. 2). Ή στοά συνο

δεύεται κι άπό τά δυό της dKpa άπό δύο ψηλtς, θολωτές πύλες, πού προβάλλουν ελαφρά

πιό έξω άπό τή στοά, επιφέποντας την έπικοινωνία μεταξύ της Σπιανάδας καί των πίσω

άπό τό άνάκτορο χώρων (Π ί ν. 106β, 1Ο7α' Σ χ. 2). Και ο{ δύο πύλες συνδέονται κατόπιν

Ιδρύματοι; tl'\; βεν;;τοιφατούμενη; Kέρκuραι;. Τό κτήριο αύτό ξέφυγε, τελ.ιώ:. tfJv καtεδάφιση καί αιιο..

ftλεoε, διιω; θό δοϋμε ιιιό κάΜ, ίνα τμημα τών βοηθητι"ών δ.αμερισμάτων τoU άναKτόΡOU τών Άγίων

Μ.χαηλ. καΙ ΓεωΡΥίov.
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με κιονοστοιχίες τεταρτοκυκλικης χάραξης, που απολήγουν σε όρθΟΥωνικης κάτοψης

πτέρυγες, στή μορφή δωρικοϋ ναοϋ εν παραστάσι (Π ί v. 1Ο6α" Σ χ. 2). ΟΙ πύλες έδράζον

ταl πάνω σε τέσσερεις πεσσούς ή καθεμιά (Σ χ. 2) και φέρουν πάνω από το τόξο έλληνι

κές έΠΙΥραφές, που τις ταυτίζουν, τή μια με τήν πύλη τού Άγίου Γεωργίου (Π ί v.
1Ο6β) καΙ την άλλη με την πύλη TOI) Άρχαγγέλλου Μιχαήλ (Π ί v. 1Ο7α).

Τέλος, μια στενόμακρη μονάδα, που συνεχίζει προς τό βορρά την πορεία της δυτι

κης πτέρυγας, άνήκει σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της βενετοιφατούμενης Κέρκυρας (ενε

χυροδανειστήριο), πού χτίστηκε η ιδρύθηκε στα 1769, σύμφωνα μέ σχετικη λατινική

επιyραφήllσ (Σ χ. 2).

Άπο τΙς όψεις TOI) ανακτόρου, ή πιό ενδιαφέρουσα εΤναι εκείνη πού στρέφεται πρός

τή Σπιαναδα. Τό ίδιο ισχύει καί για τις δυο πλάγιες πτέρυγες μέ τίς άετωματικές προ

σόψεις.

Για τό εσωτερικό τού κτηρίου και τόν προορισμο τ&ν πολυάριθμων διαμερισμάτων

του, τ&ν βοηθητικ&ν χώρων, τ&ν διαδρόμων, τ&ν κλιμακοστασίων κλπ. υπάρχει ακρι

βέστατη καί λεπτομερειακή περιγραφή της έποχης, στή μορφή ένός ανυπόγραφου άρ~

θρου, στο δποίο έστρεψε πρώτη τήν προσοχή μας ή Μαρία ΆσπιώτηΜ.

Τό άρθρο αρχίζει μ' ενα είσαγωγικό σημείωμα, πού εχει πιθανότατα γραφεί από

τόν έκδότη της έφημερίδας. Αυτός δίνει με ακρίβεια καί τήν ήμερομηνία της θεμελίωσης

50. Στό σημεΤο Ε του σχεδίου της κάτοψης του ισογείου του ανακτόρου (Σ χ. 2) δείχνω τή θέση της

όΡθογωνικης πλακας της λατινικης αυτης επιγραφης, που εΙναι πολύ καλα διατηρημένη μέχρι σήμερα.

πάνω στόν έξωτερικό τοΤχο πρός τήν έσωτερική ανλή του στενόμακρου αύτου κτηρίου της Βενετο·

κρατίας.'Η ενσωμάτωσή του στό ανό.κτορο των Άγίων Μιχα11λ καΙ Γεωργίου Ιγινε γιατί, πρoφανG)ς,

όχι μόνο σωζόταν σέ πολύ καλή κατασταση, 0.10..10..0. προσφερόταν με τό στενόμακρο σχημα του καί, πι

θανόν, τήν εσωτερική του διάταξη, για τήν εξοικονόμηση μερικων βοηθητικGιν χώρων του ανακτόρου.

Ή επιγραφή λέει τα έξης:

Ο.Ο.Μ.

ANDREAE DΟΝΑΤΟ PRQC.
QUOO

HQC PERENNI SUBSIDΙO

.ΤΕ

EG ΕΝ IS
PROSPEXERΤT

CORCYRA
MOCCLXΤX

Δηλαδή: «ΕΙς τόν ΆνδρέανΔονατον, Άνθύπατον(= Γενικόν Προνοητήν). επειδή τουτο (ενν, τό εργο)

εΙς διαρκη βοήθειαν εύσεβ(ίιι; χάριν των ενδεGιν επεμελήθη, εν Κερκύρq.. Ι 769)}.
Είναι. λοιπόν. φανερό πως στο. 1769, όταν ό Arιdrca Oonato ήταν Provvcditore Gerιerale da Mar

της Γαληνοτάτηςστ/ν Κέρκυρα (βλ. Σπ. Θεοτόκη, Άναμνηστικόντε(\χος της Πανιονίου Άναδρομικης

'Εκθέσεως. μέρος Α', Ένετοκρατία,Κέρκυρα 1914, σ. 25, όπου καταλογος tGlv Γενικων Προβλεπτων

της Κέρκυρας, παρμένος από τα Chroniques Greco - Romaincs του Καρόλου Hopf). εγινε ενα ίδρυμα,

πού όνομαζόταν Μοηιe di Piela. ήταν δηλαδή ενα ενεχυροδανειστήριο. 'Ανάλογο (φιλανθρωπικό)

ίδρυμα ύπηρχε καΙ στή Βενετία στό όποΙο, μάλιστα, απαγoρεt!όταν ή είσοδος στούς Έβραίους καΙ στους

ξένους. ΕΙχε κοινωνικό χαρQ:Xτllρα καΙ όχι εμπορικό. Βλ. Ρ. Molmerιti. La storia di Venezia neJla vIIa
privala, τόμο 3, επανέκδ. ]973, σ. 32 - 73 καΙ 286.

51. Μαρ. Άσπιώτη, δ.π.. σ. 12-13. Τό άρθρο δημοσιεύεται στή δεύτερη κα] τήν τρίτη σελίδα

της επίσημηςέφημερίδαςτης 'Ιόνιας Πολιτείας, της γνωστης μας «Gazzetta dcgli stati υηίιί delle Isole
Jonie.» το1) Σαββάτου, 24 Φεβρουαρίου /8 Μαρτίου ]823.
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το\) ανακτόρου: 23 'Απριλίου το\) 1819, ήμέρα τ11ς γιοΡτ11ς του 'Αγίου Γεωργίου, δηλαδή

πέντε περίπου μηνες μετα τήν απόφαση της 'Ιόνιας Γερουσίας, στήν όποία εχουμε κιόλας

αναφερθεί, και εννέα περίπου μηνες άφότου μιά όμάδα 50 άνδρων του σώματος των

Royal Sappers and Miners έφτασε στήν Κέρκυρα. τουτο σίγουρα σημαίνει πώς, πολυ

νωρίτερα από τόν Άπρίλιο του 1819, δλα Γι τουλάχιστο τα κυριότερα i'ι τά γενικά αρ

χιτεκτονικά σχέδια του άνακτόρου ήταν κιόλας ετοιμα καί, φυσικά, είχαν εγκριθεί από

τόν Sir Thomas Μaίιlandα/!. Τώρα, αν ό τελευταίος είχε πάρει τή γνώμη καί του Sir
Frederick Adam πάνω στά σχέδια αυτά i'ι όχι, εΙναι ένα ερώτημα, στό όποίο μπορουμε

να δώσουμε μια μί'ίλλον θετική άπάντηση. Πάντως, δπως και νάχει τό πραγμα, ό έκδοτης

της ~<Gazzeιta» πληροφορεί τους αναγνωστες του, δτι οί εργασίες για τήν ανέγερση του

ανακτόρου βρίσκονται πρός τό τέλος τους «~quasi a1 suo termine»), αλλ' οπωσδήποτε

'Ο'" ."',, ,.• " .."n~ ..

Σχ. 5. Το Kcdlcston Hal1 στό Derbyshire, δπως συμπληρώθηκε από τόν Roberι Adam στά 1765
(αρχικό σχέδιο τού James Painc). Κάτοψη υπερυψωμένου ίσογείου.

52. Άπό στοιχεlα πού σvyKέντρωσε ό J. Ε. South από τή R. Ε. Corps library. προκύπτει δη ή

όμάδα τ6)ν πενήντα Roya] Sappers and Mincrs, πού, καθως είδαμε, ~φτασαν στήν Κέρκυρα τόν Αύγου

στο το(} ]8]8, «ασχολήθηκε, στήν αρχΑ μΙ: έκβραχισμους καί κατεδαφίσεις που γίνονταν μΙ: ανατίναξη,

μΙ: τή χρήση έκρηKΤΙKii'ιν, για τή θεμελίωση τού ανακτόρου, ·Οταν τέλειωσε αυτή ή αποστολή. 34 αν

δρες από τoιJ<; 50 τι)ς όμάδας εφΙ)Υε για τήν 'Αγγλία μΙ: τό πλοίο Christian, στΙς 14 Νοεμβρίου ]8]9».
'Η πληροφορία δείχνει πώς. πιθανότατα. τήν ανοιξη η ακόμη νωρίτερα. ό Sir Τhomas εlχε δεΙ κα! εγκρί

νει τά σχέδια γιά τό ανάκτορο τii'ιν Άγίων Μιχαήλ καΙ Γεωργίου. Εlναι. έπίσης, βέβαιο πως έργο της

όμάδας αυτι)ς τii'ιν 50 Sappers and Miners ήταν, πέρα άπό τους έκβραχισμούι; γιά τήν έκσκαφή τii'ιν ύπό·

γειων χώρων. καθως καΙ τii'ιν θεμελίων τοΟ κτηρίου, καί ή κατεδόφιση τού βενετσιάνικου στρατιωτικού

νοσοκομείου, που ύπηρχε μέχρι τότε στή βορειότερη γωνια της ΣπιαVΆδας, στό όποΙο αναφερθήκαμε

νωρίτερα.
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~(x.ρειάζoνται ακόμη πσλλό να γίνουν για την έσωτερική του διακόσμηση>'Ii3.

Κατόπιν, μετά από ενα σύντομο εγκώμιο, πού αναφέρεται στην κομψότητα, τη με

γαλοπρέπεια κλπ. τού κτηρίου και άφοΟ ύπομνηστεϊ στους Κερκυραίους πώς τό δνομα

του ανακτόρου αύτού συνδέεται μΙ τό όνομα του ενδοξου Τάγματος των Άγίων Μιχαήλ

και Γεωργίου, άκολουθεΤ ενα μακρυ κείμενο κάτω άπο τόν υπότιτλο: «Τά έπόμενα άπο

τελουν μια σύντομη περιγραφη τού παραπανω ανακτόροl))), Ό ανώνυμος συγγραφέας

της περιγραφής αύτης φαίνεται να εχει πάρει τίς πληροφορίες του από πρώτο χέρι.

Γιατί, δχι μόνο συγκεντρώνει το ένδιαφέρον του στο έσωτερικό, καθώς και στό εξωτε

ρικό του κτηρίου, που φαίνεται να τό ξέρει πολύ καλά, άλλά μυς δίνει και πολλες άπό

τίς βασικές διαστάσεις τοϋ άνακτόρου, μετρημένες όλες σε έγγλέζικα πόδια. Άρχίζει

με τήν πρόσοψη, πού εχει μήκος 325 πόδια (σ' αύτα περιλαμβάνονται καί οί δυο πλάγιες

πτέρυγες) καί ή όποία ύψώνεται πάνω σ' ενα περιφραγμένο με στηθαίο επίπεδο, πού εχει

πλάτος 65 πόδια. Ό κορμός τοϋ κτηρίου είναι 145 χ 150 πόδια και είναι ένωμένος με

εναν ~(ξυστό», δηλαδή, δπως έπεξηγείται στό ίταλικό κείμενο, ~(μια συνεχή στοά υπό

32 ραβδωτές κολόνες δωρικοϋ ρυθμοϋ, κατά τό πρότυπο τών κιόνων τού Παρθενώνα»

53. Ση'ιν πρώτη ιςαί τή δεύτερη σελΙδα του ίδιου φvλλου Ti!.; ..Gazzetta» (αριθμ. 271, Σάββατο,

24 ΦεβροοαρΙου/8 Μαρτίου 1823) υπάρχει μιά είδηση. γραμμένη. πιθανότατα. από τόν έιςΟΟτl], ή

όποία αναφέρεται σΕ μιά δεξίωση πού «δόθηκε τήν περασμένη Πέμπηl άπό τΙς ΆγγλιιςΕς πολιτιιςές Άρ

χές ιςαί τους άξιωματιιςoUς της φΡουρας της Kέριcυρας πρός τιμή το() βαρώνου Θεοτόκη καΙ ή όποία μπο

ρεΙ νά θεωρηθεί σαν ή πιό λαμπρή απ' όσες έχουμε δεΙ ποτε σ" aVto τό Κράτος».

'Η δεξίωση έγινε στό IςQlYovplO άνάιςτορο: <<είχαν προσιςληθει έξαιςόσια πρόσωπα. Τό πρ6.ιτο

πάτωμα το() άνακτόρου των'Αγίων Μιχα;λ ιςαί ΓεωΡΎίου είχε κατάλληλα διευθετηθεί δσο. βέβαια. τό

έπέτρεπε ή κατάσταση στήν όποία βρίσκεται. γιατί πρέπει νά έχει ι<:ανείς ύπόψη του δτι δtν εχει ολό

τελα τελειώσει».

ΤρεΙς μi!νες άργότερα, τό άνάι<:τορο έγι<:αινιάστηκε καΙ τυπικά μέ μεγάλες γιορτες. Στήν πρώτη

σελίδα της ~<Gazzella» της 28 'Απριλίου /10 Μαίου 1823 έμφανίζεται ενα σημείωμα που πληροφορεί

τόν άναγνώστη ότι <σή Δευτέρα. πέμπτη μέρα αίΙτου το() μήνα. γιορτάστηι<:αν τά γενtθλια της Α.Μ. το()

Βασιλιίί. Γεωργίου 500. το() Προστάτη Μονάρχη μας. ΟΙ γιορτές άναγγέλθηκαν νωρίς τό πρωί με ενα

βασιλιιςο χαιρετισμο άπό τα ιςανόνια του Φρουρίου ιςαί τά πολεμιll;ά ιι;αράβια που βρίσ"ονταν στό λι

μανι. Στίς 11 ή ώρα Π.μ. ή Α.Ε. ό Άντιστράτηγος ΣΕρ Φρέντεριις "Ανταμ, 'Αναπληρωτής του Λόρδου

Ύπατου 'Αρμοστη αυτο() του Κράτους tγll;αινίασε (Lenne Lcvee nel Νυονο Palazzo di S.M. e 5.0.)
τό ιι;αινούριο άνάκτορο των Άγίων Μιχαήλ ι<:αl Γεωργίου. πού ήταν άσφυχτιll;ά γεμάτο μί; στρατιωτι

ιςούς ι<:αί πολίτες. καθώς έπίσης καί άπό τό σύν,)λο τ&ν ευγεν&ν (άριστοιςρατων)αυτης της χώρας».

Άπό τήν άλλη πλευρά, ό Άγγλος στρατιώτηςWilliam Whcelcr, ό όποΙος ύπηρετο()σε στή φρου

ρά ri!.; Κέριςυρας τήν άνοιξη το() 1823 ιι;αί ύπiΊρξε αυτόιττης μάρτυρας τ&ν έορτ&ν αυτων, θυμαται, σ'

ένα γράμμα του γραμμένο στήν Kέριcυρα στΙς 2 Μαίου 1823 (βλ. The LctIers of Private Wheeler 1809
1828. Cll;δ. Β. Η. Liddel Harι. Balh 1971. σ. 2(7). ιςαί περιγράφει ιςατα τρόπο έναργή καΙ γραφιι<:ό τoi!ς

αθληΤΙKOi!ς αγ&νες. πΟΙΙ γίνονταν στΙς 23 Άπριλίου (νέο ήμερολόγιο) του 1823 στή Σπιανάδα, δπου είχε

συγιςεντρωθεί πολύς ι<:ΟΟμος: <,Ελληνες ντυμένοι μέ τήν τοπική ένδυμασΙα τ&ν νησι&ν τού 'Ιονίου,

άπό τα όποΙα προέρχονταν, Άλβανοί, στρατι&τες. ναύτες ι<:.ά .. όλοι ανακατεμένοι σ' ενα (πολύχρωμο)

σύνολο, που επαιρναν μέρος, προσπαθώντας να είναι οΙ νιιςητέι;. στoUς διάφορους αγ&νες» (πήδημα.

τρέξιμο. πάλη). «Είναι έκπληκτικό», συνεχίζει ό Wheeler, «πόσο ιςαλα τά ιι;ατάφεραν οί "Ελληνες. πού

ε!ναι μια ι<:αλή. ζωηρή ι<:αι γεροδεμένη ράτσα»! Τελιι<:ά. ~(Tή νύχτα, εγινε φωταψία ιςαί τό αVΆι<:τoρo ο

λό.κερο ήταν σαν νάχε παρει φωτιά, έν& μεγάλος χορός δόθηιςε στό παλό.τι από τόν προσωρινό Λόρδο

-Υπατο 'Αρμοστή» (προφανως τόν Adam). Ό χορός «συνεχίστηκε μέχρι τΙς 5 το πρωί. πού συνοδέψαμε

το Βαρ&νο θεοτόll;η στο σπίτι του μΕ τή συνοδεία της φιλαρμονιll;iΊς το() στρατoU καί τΙς σημαΙες των

διαφόρων συνταγμάτων της φρουρας. ξυπνώντας τόν lι;αημένο τον ιςοσμο άπό τον υπνο του καί, κατόπιν

βαδίσαμε πρός τούς στρατ&νες μαφ.
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(Π ί ν. 1Ο5α-β, 1Ο7β' Σ χ. 2). Ή πρόσοψη του ανακτόρου «κορυφώνεταο), δπως λέει τό ί

διοκείμενο, <ψέ τά έμβλήματα των επτα νησιων του 'Ιονίου, τά όποία έπιστέφονται μέ ά

γάλματα μεγέθους μεγαλύτερου από τό φυσικό, ποο παριστάνουν τη Μεγάλη Βρετανία

μέ τό λιοντάρι της, καθώς και άλλα σύμβολα πού ύποδηλώνουν την προστάτιδα Δύνα

μψΜ (Π ί ν. IΟ8α).

Δημιουργοι των γλυπτων αύτων καθώς καί των έπτα ανάγλυφων πλακών, που κο

σμουν άκομη την πρόσοψη του κτηρίου, θεωρουνται πώς εΙναι ό Παυλος Προσαλέντης

και ό Μαλτέζος γλύπτης Dimech. ΤΟ άγαλμα η"Ίς Άγγλίας, στή μορφή μιας γυναικείας

μορφής, τοποθετημένο στο άκροπρωρο ενός καραβιου, αφαιρέθηκε στά 1864 από τούς

-Αγγλους και μεταφέρθηκε, σύμφωνα με όρισμένες πληροφορίες, στη Μάλτα. Άπο την

άλλη όμως πλευρά, ό Γερμανός περιηγητης ChrisIian Mίiller, πού επισκέφθηκε την

Κέρκυρα τό καλοκαίρι του 1821, μας πληροφορεί πώς, καθώς είχε άκούσει, και οί δυο

τοξωτές πύλες των πλαγίων πτερύγων του άνακτόρου οα επιστέφονταν με άγάλματα,

πού θα παρουσίαζαν τέθριππα άρματα καί άλλες φιγουρες, οί όποίες όμως δέν κατα

σκευάστηκαν ποτέ. ΟΙ πληροφορίες αυτές εΙναι πιθανό ν' ανταποκρίνονται πρός τήν

αλήθεια, δεδομένου όη είναι βέβαιο δτι ό Προσαλέντης είναι ό καλλιτέχνης πού μας

άφησε τό χάλκινο ανδριάντα του Adam, ό όποίος ύψώνεται άκόμη μπροστά στή δωρική

στοά του κτηρίου, καθώς επίσης καί των μπούστων του Adam και τοϋ MaiIland.
πού βρίσκονται μέσα στό ίδιο ανάκτορο.

Συνεχίζοντας τήν περιγραφή του ανακτόρου, τό παραπάνω ανυπόγραφο άρθρο, άνα

φέρεται κατόπιν στή «διπλή σκάλα πού οδηγεί από τό δωρικό προστωο στο χώλ του

Ισογείου)) (Σ χ. 2). Τό τελευταίο περιλαμβάνει και τό μνημειακό κλιμακοστάσιο

54. Ό Kερκvραίoς νεοκλασικός Ύλίm;τη.; Παϋλο.; Πρoσαλtντη.;. στόν όποίο αναφερθήκαμε

κιόλα.;. εlχε σπουδάσει γλυπτική στή Ρώμη. δπου εΙχε τήν τύχη νά γίνει μαθητής του μεΎάλου Canova.
Μετά τδ τέλος των σπουδων του. ό Προσαλέντης γύρισε στήν Kέρκvιχι καΙ ίδρυσε μιά ίδιωτική σχολή

Καλα/ν Τεχνων, στίς άρχέ.; της δεκαετία.; τοϋ 1810.
Πιστεύεται δτι στο. 1822, δταν χτιζόταν άκόμη το άνάκτορο, ανατέθηκε (εΙτε άπο το Maitland

εΙτε άπό τδν Adam) στον Προσαλέντη καί στδ Μαλτέζο γλύπτη DiΠ\C('h ή εκτέλεση ένός μεγάλου μαρ

μάρινου γλυπτοϋ, 1Ι0ύ παρίστανε, στον τύ1l0 μια.; ΎVναΙKείας μορφης. τή Μεγάλη Βρετανία μέ τό 1Ια·

ΤΡΟ1lαράδοτο σύμβολο της τελευταίας, δηλαδή ενα λιοντάρι. Είναι φανερό πως ή πεΡΙΚ01lή αύτή τοΟ

άιιυπογραφου άρθρου της «GazzcIIa) αναφέρεται στήν Μραπάνω σύνθεση. που στο. 1864, με τήν προο

πτική n)ς άμετάκλητης άποχώρησης των "Αγγλων άπό το. Έπτάνησα, άφαιρέθηκε άπό τή θέση του καΙ

μεταφέρθηκε στή Μάλτα. Τό μόνο κομμάη τη.; σύνθεση.;, 1Ι0υ μένει στή θέση του άκόμη, εΙναι τδ άκρό

πρωρο ενός καραβιου, σύμβολο n)ς θαλασσοκράτειρας (τότε) Άλβιόll«ς.

Στη θέση τους επίσης παραμένουν οί έπτά 1Ιώριιιες άνάγλυφες πλάκες το() στηθαίου το() κεντρικου

(μεσαίΟ\) μέρους της πρόσοψη.; του κτηρίΟ\), που είχαν σχεδιαστεί, πιθανότατα, άπό τόν [διο γλύπτη.

'Αξίζει, μάλιστα, νά σημειωθεί δη ό Γερμανός περιηγητής Christian MίIllcr, που ε1lισκέφθηκε τήν Κέρ

κvρα τό καλοκαίρι το() 1821, λέει δτι καί οί δUΌ τοξωτες πύλες το() ixllaKropoυ θα επιστέφονταν μέ γλυ-

πτές μορφες στόν τύπο τοΟ ttOpi1lItOIJ άρματο<; κ-λπ. 1ΙΡάΎμα δμως που ποτε δέν fYIve. Βλ. Μαρ. Άσπιώ

τη, δ.π., σ. 12.
Πάιιτως, ό Προσαλtιιτης fφτιαξε, οπωσδήποτε, την μ1lρούτζινη καΙ τή μαρμάρινη προτομή τοΟ

MaiIland καί του Adam, άντίστοιχα. Καί οί δυό lΙροτομέ.; προορίζονταν για τήν αίθουσα τi1ς Γερουσία.;.

στο Ισόγειο του κτηρίου. δπου ΚΙΙΙ βρίσκονται ακόμη. Έκτός δμως άπό τίς napα1lixνoo παραγΥελίες, ό

Προσαλέντηι; πηρε και την ανάθεση γιο. τόν μπρούτζινο άνδριάντα του Adam, που ύψιί,νεται ακόμη

μπροστα στήν πρόσοψη του άιιακτόρου. Γιο. τδν Πρoσαλtντη καΙ τα παραπάνω νεoιcλασΙKα του fΡΎα,

βλ. "Αγγελου ΠροκοπίΟ\), 'Ιστορία της τέχlιης, 1750· 1950, τόμο 1 (Νεοκλασσικισμόι;), 'Αθήνα 1967,
σ. 375 Κ.ε.. καΙ εΙκόνες 20~α· 208β.
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πρός τόν όροφο καί εχει διαστάσεις 84 χ 34 πόδια (Π ί v. 1Ο8β· Σ χ. 2). Ή όροφή του

υποβαστάζεται από ]4 lωνικές κολόνε;, πού. δπω; Ύράφ!:\ ή «Gaz:zetIat>, «εχουν αντι

γραφεί με ακρίβεια από τίς κολόνες τού ερειπωμένου ναοϋ της Πολιάδος Άθηνδ.ς στήν

Πριήνη της Μικρας 'Ασίας». 'Από τ6 χώλ της εισόδου, μπαίνει κανείς σε δυο επίσημες

αίθουσες, πού προορίζονται για nΊν 'Ιόνια Γερουσία και τ6 Νομοθετικό Σώμα, με δια

στάσεις 38 χ 25 καΙ 20 χ 25 πόδια, αντίστοιχα (Σ χ. 2). Κατόπιν, το κλιμακοστάσιο

Eιl(. 5. Τό KedIesιon Hall στό Dcrbyshire. '1"! βόρεια δψη, όπως τροποποιήθηl(ε ",αϊ συμπληρώθηti:ε

υπό τόν Robert Adam στα ]761.

προς τον όροφο, βγάζει σέ μια μεγάλη υπόστυλη αίθουσα (Σ χ. 3). JI<l 8 κορινθιακές

κολόνες, «άντιγραμμένες από τΙς κολόνες τοϋ Μνημείου τοϋ Λυσικράτους», σπω; λέει

τό κείμενο.

Άπό κεί, έπτα συνολικα πόρτε:; από μαόνι όδηγοϋν στά βασικά διαμερίσματα τοϋ

όρόφου, ένώ όλόκληρη ή όψη τοϋ ανακτόρου προς ττΊν πλατεία, περιλαμβάνει μόνο τίς

τρείς έπίσημες αίθουσες του όρόφου: «στο κέντρο», δπως γράφει ή «GazzeIIa», «ύπάρ

χει μιά κυκλικη θολωτη αίθουσα μέ διάμετρο 37 πόδια, στολισμένη μέ καθρέφτες στους

τοίχους, καθως καί μέ έπlχρυσωμένους ρόδακες, τοποθετημένου; χωριστά τον καθένα

μέσα στα φατνώματα του θόλοω> (Π ί ν. ]09, Ι ]Οα' Σχ. 3). ΤΟ ϋψος της είναι 34 πόδια, ένώ

οί δυό πλάγιες αίθουσες είναι 50 χ 34 πόδια και εχουν ύψος 27 πόδια. Οί δυο αύτές

αίθουσες εχουν διακοσμηθεί μέ κορνιζωματα καί έπlστέψεlς που απομψοϋνταl έλληνικα

ύποδείγματα καί περιλαμβάνουν μαρμάρινα τζάκια, ένώ οί πλευρικοί τοίχοι εχουν

έπικαλυφθεί μέ δαμασκηνά μεταξωτά, φερμένα από τη Λυών. Άπο τίς αίθουσες αυτές,

ή μια προορίζεται για το έπίσημο σαλόνι, όπου αργότερα τοποθετήθηκε και ενας θρό

νος, και ή αλλη γιά την επίσημη τραπεζαρία (Σ χ. 3). 'Από την ύπόστυλη κεντρικη
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αίθουσα μπορεί κανείς να κατευθυνθεί στις δυό πτέρυγες του ορόφου, πού περικλείουν

άπό τις δυό πλευρές τήν ~σωτεΡΙKή αυλή. Κάθε πτέρυγα περιλαμβανει 5 συνολικα χώ

ρους, που προορίζονταν για τή στέγαση τών ιδιαίτερων διαμερισμάτων του Λόρδου

wYnarou Άρμοστη τών 'Επτανήσων (Σ χ. 3).
Τέλος, τό αττικόν (atιic storey), δηλαδή ό κάτω από την κεραμοσκέπαστη στέγη

χαμηλός χώρος. προοριζόταν για τό ύπηρετικό προσωπικό. Μερικά βοηθητικά δωμά

τια βρίσκονται εκεί, ώστόσο, τα πιο πολλά έχουν αφεθεί στό ύπόγειο του κτηρίου.

ΟΙ δυό πλάγιες πτέρυγες του ισογείου προορίζονταν γιά τη φρουρά καί το σταυλο (Σ χ. 2).
Ή περιγραφη του ανακτόρου από τόν ανώνυμο αρθρογράφο της ~(GazzeIIa» τελειώ

νει με μερικές γραμμές αφιερωμένες στόν αρχιτέκτονα και στά κτηρια που άφησε ό

τελευταίος στην Κέρκυρα. Πρός το παρόν, θα περιοριστουμε μονάχα στις πρώτες σειρές

αύτης της αναφορiiς, γιά να επανέλθουμε άργότερα και στίς υπόλοιπες γραμμές. Πρό

κειται γιά μια μόνο παράγραφο όπου κατα λέξη, σε μετάφραση άπό τά ιταλικά, αναφέρε

ται: {~Δέν είναι δυνατό νά τελειώσουμε αυτό τό άρθρο χωρις νά άπευθύνουμε τον οφειλό

μενο έπαινο στό διακεκριμένο συνταγματάρχη Whitmore, που είναι ό πρώτος καί μονα

δικός αρχιτέκτονας αύτου του ανακτόρου και επέβλεψε τις εργασίες που έγιναν γιά την

κατασκευη και τη διακόσμησή του». Τό χωρίο δεν άφήνει αμφιβολία γιά την ταυτό

τητα του άρχιτέκτονα και είναι έξω από κάθε πραγματικότητα όσα έχει γράψει ό Tim
CΙarke άποδίδοντας λαθεμένα τό ανάκτορο στόν αρχιτέκτονα Daniel Aster Alexande~.

Τέλος, δεν πρέπει ν' αμφιβάλλουμε πώς, η ό ίδιος ό Whitmore έδωσε προφορικά στόν

έκδοτη της ~(Gazzetta» τις λεπτομερειακες αύτές πληροφορίες γιά τό κτήριο, il έγραψε
ό ίδιος τήν περιγραφή του ανακτόρου, που μεταφράστηκε κατόπιν στά ιταλικά. Πραγμα

κά, τό ϋφος καί μερικοί αρχιτεκτονικοί όροι του άρθρου αυτου μπορουν νά όδηγήσουν

στη δεύτερη μiiλλον εκδοχή.

Άλλά ποιός ηταν ό Whitmore; Φοβiiμαι πώς γιά τη ζωή του ξέρουμε λίγα πράγμα

τα56• Πιό συγκεκριμένα, μας είναι άγνωστο πότε ακριβώς γεννήθηκε. ποιοι. ήταν οί

γονείς του καί, τέλος, πότε παντρεύτηκε. Άπό τά αρχεία όμως της Royal Engineers
Corps Library στό Chaιham του Kent, προέρχεται ή πληροφορία, πώς ό George Whit
more εγινε δεκτός στη Βασιλική Στρατιωτικη 'Ακαδημία (Royal Military Academy).
στο Woolwich, τήν Ι η Σεπτεμβρίου του 1789. ΤΗταν στην τύχη του Whitmore νά γίνει κά

ποτε ύποδιοικητης του όνομαστου αύτου ιδρύματος, πού καί σήμερα ακόμη εκπαιδεύει

άξιωματικούς του άγγλικου στρατου. Στίς 18 Σεπτεμβρίου του 1793, ό WhiImore, πού

προφανώς μόλις είχε τελειώσει τίς σπουδές του στό Woolwich. έγινε δεκτός στό Royal
Arιillery (το Πυροβολικό), ώς Second LieuIenanI R. Α. δηλαδή ανθυπολοχαγός Β', και

την Ι η Ίανουαρίου του 1794 έγινε η μετάταξη του στό Βασιλικό Μηχανικό. Άπό τά ίδια

55. Ό Τim C1arke (δ.π .. σ. 255 - 256) αποδίδει τό ανάκτορο στόν Danlel Aster Alexander (1768
1846), ο Ollol'o.; έχτισε. μεταξύ αλλων, μια σειρά φάρων στήν Άγγλία. Ό Στέλιο:; Χουρμούζιος ήταν ό

πρωτος 1Ι0ύ αιιόδωσε, πολίι σωστά, το μεγάλο αύτό κτήριο στόν Whitmore (δ.π.. σ. 958 - 59) καϊ τό ίδιο

εκαμαν, ιtργότερα, ήΜαρ. ΆσιιιώΤΙ1 (δ.π.• σ. 9) καΙ ό Nlgel Nlcolson (δ.π., σ. 278). Άιιό τoi>ς δυό

τελευταίους, ήΜαρ, Άσιιιώτη βασίζει τα (σωστά) αίιτα συμιιεράσματά ΤΙ1" στις ιιληροφορίες της "Gaz
zelta>;, KαθιiJ.ς tlliGlj'; καϊ στό άρθρο του Στ. Χουρμούζιου, ένω ό Ν. NicolsoIl στηρίζεται αποκλειστικα

στό άρθρο το,) Στ. Χουρμούζιου.

56. Δεν ullαPXEI rillorE στό Dictionary of National Biography για τΟν George Whitmore. Άντί_

θετα. ύιιαρχει Ι;να λημμα γιο. τόν Sir George Whitmore. Λόρδο Δήμαρχο το,) Λονδίνου (t 1654).
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άρχεια, καθως καί από τόν Κατάλογο των Harts Army Lists του ]860 μαθαίνουμε τίς

έπόμενες ήμερομηνίες προαγωγών τοΟ Whitmore: 5 Φεβρουαρίου 1796: άνθυπολοχα

γός Α', 28 Φεβρουαρίου 1801: υπολοχαγός, 4 'Ιουνίου 18]3: ταγματάρχης, 21 'Ιουλίου

J813: αντισυνταγματάρχης, 23 Μαίσυ 1825: συνταγματάρχης, J η 'Απριλίου J836: ταξίαρ
χος, 10 Ίανουαρίου 1837: υποστράτηγος, 9 Νοεμβρίου 1846: αντιστράτηγος καί, τέλος,

20 '[ουνίου 1854: στρατηγό ς5'. 'Από τά ίδια αρχεια παίρνουμε τήν πληροφορία, πως από

τό Φεβρουάριο του 1794 μέχρι τό Μάρτιο του 1800 ύιτηρέτησε με τό Μηχανικό στό

Γιβραλτάρ. Άπό τό Μάρτιο του 1803 μέχρι τό Σεπτέμβριο του 181 r βρισκόταν σε υπη

ρεσία στά νησιά της Καραϊβικ:ης. Άιτό τόν Όκτωβρισ του 1811 μέχρι τό Νοέμβριο του

1829 ό Whitmore ήταν έιτικεφαλi'jς του Μηχανικου στή Μαλτα καί άσφαλώς είναι αύτή

ή ιτερίοδος της στρατιωηκης του σταδιοδρομίας ιτου μας ένδιαφέρει Ιδιαίτερα. 'Λιτό τόν

Ίανουάριο tOI) 1835 μέχρι τόν Ίούλιο του Ι837 ό Whitmore ήταν ειτικεφαλής τol) Μη

χανικου στήν ιτεριοχή του Plymouth. στήν 'Αγγλία, καί από τόν Άιτρίλιο του J840 μέχρι

τόν Άπρίλιο του Ι846 υιτηρξε υποδιοικητής της Royal Military Academy του Wool
wich. Πέθανε στό Charlton tOI) Kent στίς 2 Άπριλίου του 1862.
Άπό τήν άλλη πλευρά. από τά έγγραφα τi'jς R. Ε. Corps Lίbrary πηγάζει ή πληροφορία

δη στίς 8 Μαρτίου του J816. ενώ δ Whitmore βρισκόταν στή Μάλτα, πήρε διαταγή από

τόν Sir Thomas MaitJand νά κάμει ειτιθεώρηση στά νησιά του 'Ιονίου καί νά έτοιμάσει

κατόπιν σχέδια γιά τήν ένίσχυση της άμυνας τους. Τά σχέδια έιτρεπε νά υποβληθουν

για εγκριση στό Board οΓ Ordnance, ένός επιτελικου οργάνου τών βρετανικών κυβερ

νήσεων γιά θέματα εθνικi'jς άμυνας, που βρισκόταντότε κάτω άπό τήν ήγεσία του Δουκα

του Wel1ington, του νικητi'j του Waterloo. Δέν υιτάρχει. βέβαια. αμφιβολία πως ό Whit
more δε θά μπορουσε νά μήν υπακούσει στίς διαταγες αυτες του «Βασιλιά Τόμ». Άλλά,

μολαταυτα, τέτοια σχέδια δΙ φαίνεται. από τίς έρευνές μας στό Λονδίνο. νά υπάρχουνστίς

συλλογές του War ΟίΤία του PubJic Record OfTϊce καί τό μόνο πρόγραμμα άμυντικών

εργων (στήν Κέρκυρα), στό όποίο πήρε ενεργό μέρος ό Whitmore χρονολογείται στίς

άρχες του J820 και σ' αυτό θ' αναφερθουμε άργότερα. ~Eτσι, άμφιβαλλει κανείς, αν σκό

πευε ποτέ ό Maitland νά πάρει στά χέρια του μια αναφορά του Whitmore γιά τίς όχυρώ

σεις της 'Επτανήσου. τουτο όδηγεί στό συμιτέρασμα πώς ό πρωτος Λόρδος Άρμοστής

έπίτηδες μηχανεύτηκε μια δικαιολογία. γιά να αποσπάσει τόν Whitmore άιτό τή Μάλτα

στήν Κέρκυρα με τό σκοπό νά συζητήσει μαζί του τά σχέδιά του νά χτίσει ενα ανάκτορο

γιά τόν έαυτό του. ~Oπως καί νάχει, πάντως, το πράγμα οί δυό άνδρες θα πρέιτει νά είχαν

ιτρωτογνωριστεί στή Μαλτα, στήν όποία διορίστηκε κυβερνήτης ό Maitland στά 1813
ενώ ό Whi"more βρισκόταν κιόλας έκεί άπό τό φθινόπωρο του J811.

Αυτές οί λιγοστές, άλλά αξιόλογες είδήσεις δείχνουν, ίσως, πως δέν ύπάρχουν αλλα

έπίσημα έγγραφα πού να άναφέρουν τόν Whitmore ώς τόν άρχιτέκτονα του άνακτόρου

των'Αγίων Μιχαηλ καί Γεωργίου. 'Αλλά πάνω άπό δλα ιτροέχει τό γεγονός,πώς τά σχέ

δια του \Vhitmore δέν έχουν διασωθεί i\ τουλαχιστο δέ βρίσκονται στό War iΊ Colonial
Office των Άρχείων του Λονδίνου ούτε στή R. Ε. Corps LibI·ary. τό R. Ε. Museum. το

57, Harιs Army Lίsι του 1860, σ. 399. ΤΙς {διες ακριβ&ς πληροφορίες πηρα άπό τόν κ. Μ. \VrighI. 'Α
ναπληρωτή Διευθυντή της ΚενΤρικης βιβλιοθήκης της Royal Mi1iιary Academy (Sandhurst. Camberley,
Surrey). 'Ι-Ι μόνη πρόσθετη πληροφορία ήταν δτι ό G. WhiImore είχε ιίνακηρυχθεϊ Κηίghι Commander
του Royal Hanoverian Guelphic Order.
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National Army Museum, την Κεντρικη Βιβλιοθήκη της Royal Military Academy τοϋ

Sandhurst Kai τη Μίnίstry or Derence Library (Cenιral and Army). Kai απ' δ,τι φαίνεται,

τα σχέδια αύτα εΙναι απίθανο να βρίσκονται στην Κέρκυρα5Β . ~Αν, πάντως, δέ βρεθοϋ'"

κάποτε ούτε στη Μάλτα, σημαίvει πως μάλλον εχουν χαθεί γιά πάντα.

:"--~-~-.:,":---:,ι .""~"
-ΟΝ

-1.-~-.,--~

~'~~'J'4~~
•__ ~.: w ~ ":':~,~" ~ l[

'Γ

I~·
• • • • ltιHι...~HΛ •
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Σχ. 6. Τό αρχικό σχέδιο τοϋ Robert Adam για άλλαγές στό έσωτερικό καί τήν όλοκλήρωση tol)
SyolJ House στό MiddIessex (1762).

Έκτός δμως άπό την παραπάνω περιγραφη τοϋ άνακτόρου άπό τη «Gauctta,}, γιά

το ίδιο κτήριο ύπάρχει κι ενα αλλο παλιό κείμενο, τό όποίο, Civ κρίνει καvεiς από μερικά

άποσπάσματα που δημοσιεύτηκα", από τό Στέλιο Χουρμούζιο, φαίνεται νά είναι έξίσου

λεπτομερειακό για τό κτηριο που μίiς ένδιαφέρει.

58. Δεν αποκλείεται όμως καθόλου νά trnapχel κάτι στά ύπόγεια τοϋ ανακτόρου, δπου ακόμη φΙ!

λάσσονταl σωρο! έπισήμων έγγΡόφων της παραπάνω περιόδου.
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Πρόκειται γιά ενα τμf1μα των αδημοσίευτων ακόμη απομνημονευμάτων Ίού WhiI
more, πού βρίσκονται τώρα στά χέρια Τf1ς κυρίας Ρ. Whitmore, χήρας του δισέγγονου

του George Whitmore59.

'Από τά δημοσιευμένα αποσπάσματα τών απομνημονευμάτων αυτών προκύπτει

πώς τουλάχιστο για τό ανάκτορο τών Άγίων Μιχαηλ και Γεωργίου δ συγγραφέας

τους είχε παράπονα για τρία διαφορετικΙΙ θtματα. Τό πρώτο αναφέρεται στην «έλάχl~

στη βοηθεΙα1), πού του έγινε άπό τούς διάφορους τεχνίτες πού χρησιμοποιήθηκαν στο κτί

σιμο του ανακτόρου
βΟ

• (~Eίχα), λέει, ({ενα λοχία του Σώματος τών Σκαπανέων για ξυλουρ

γό. ενα δεκανέα από τό ίδιο Σώμα για επιστάτη τών έργασιών, κι εναν αρχιτεχνίτη από

τή Μάλτα, που δέν καταλάβαινε τίποτα από σχέδια61. ~Eτσι, αναγκάστηκα νά κάνω μο

ντέλα γιά κάθε τμημα της οίκοδομf1ς καί νομίζω πώς στό γιαπί μπορουσε καθένας ν' άκού

σει οχι λιγότερες από οκτώ διαφορετικες γλώσσες που μιλουσαν οί εργάτες, οί όποίοι

μάλιστα σπάνια iΊξεραν καί καμμια άλλη αλφαβήτα εκτός από τη δικη τους62. Πώς τώρα

μπόρεσε κάποτε να τελειώσει αύτός ό Πύργος Τf1ς Βαβέλ, μου φαίνεται κι εμενα άκόμη

αKατανόηΤOI~63.

Τό δεύτερο παράπονο τού WhiImore άναφέρεται στην επιμονη του Maitland νά

επενδυθεί εξωτερικά τό κτήριο μέ πωρόλιθο άπό τη Μάλτα6-l. Ό Tim C1arke έχει βέβαια

ύποστηρίξει την άποψη πώς ή χρηση της μαλτέζικης αύτης πέτρας όφειλόταν στό γε

γονός, πώς στην Κέρκυρα τών πρώτων δεκαετιών τού] 90υ αιώνα ηταν άδύνατη ή προμη

θεια μεγάλων κομματιών ντόπιας πέτρας από τα λατομεία τού νησιoυ~. Παρ' όλα αύτά,

59. Είμαι υποχρεωμένος στόν αρχιτέκτονα και πολυ αξιόλογο "Αγγλο έρευνητή κ. John Harris,
της R.I.B.A. Drawings Co!l~tion, πού εκαμε τόν κόπο να μέ φέρει σέ έπαφή μέ τήν κ. Ρ. Whitmore.
χήρα του δισέγγονου του George WhiImore. έπαφή πού δέν κατέληξε δμως στό θετικό έκείνο αποτέλε

σμα που περίμενα. "Η κ. WhiImore δέν εχει σχέδια τοο WhiImore. Κατέχει δμως ενα μπλοκ μέ σκίτσα

τοπιων πού έκαμε ό αρχιτέκτονας του κεριωραΙκου ανακτόρου από τοα; διαφορους τόπους δπου υπη

ρέτησε. το. όποία, μάλιστα, δπως μέ πληροφόρησε, δtν εlναι ,,~ery good ones». nάντως. ή χήρα του

δισέγγονου του Whitmore σκοπεύει νά έκδώσει τα παραπανω απομνημονεύματα.

60. Στ. Χουρμούζιου, δ.Π.. σ. 958 - 959.
61. Ό. π. Άπό τΙς πληροφορίες που πηρα από τόν κ. J. Ε. SoulhiRoyal Engineers Corps Library)

προκύπτει δτι άπό τούς 34 dνδρεc, των Royal Sappers and Miners. που εμειναν τελικά στην Κέρκυρα μετά

τήν αποπεράτωση των κατεδαφίσεων καΙ των έκσκαφων, μερικοl χρησιμοποιήθηκανώς τεχνίτες η καί

έπιι..:εφαλης των διάφορων συνεργείων, άνάλογα μέ τήν εΙδικότητά τους. Ό λοχίας John Hall Π.χ. ήταν

αρχιτεχνίτης ξυλουργός για τέσσερα χρόνια καί ό δεκανέας Andrew Lawson. ένας ανθρωπος μέ αξιό

λογο ταλέντο, έπιστάτης οικοδόμος. που καθοδηγούσε τους χτίστει; λιθοδομων και οπτοπλινθοδομων.

ένα/ ό Gamaliel Ashton. ενας χτίστης οπτοπλινθοδομων, σκοτώθηκε πέφτοντας άπό μιά σκαλωσιά.

62. 'Οσο ΟΟερβολική κι αν μdς φαίνεται ή περικοπή αύτή από το. άπομνημονεύματα του Whit
more, μποροί'ιμε νά υποθέσουμε πώς στό έργατοτεχνικό προσωπικό τοΟ αναιcτόρoυ περιλαμβάνονταν

·Ελλην&<;, Έγγλέζοι, Άλβανοί. 'Ιταλοί, Μαλτέζοι καί, Υσως. καί αλλοι ακόμη. Τό 'διο απόσπασμα δεί

χνει δτι οί Μαλτέζοι οικοδόμοι καί αλλα '<practical persons» από τήν άγγλική φρουρά της Κέρκυρας

(καΙ ίσως, τη; Μάλτας) είχαν χρησιμοποιηθειστήν οίκοδομή, προφανιί)ς μετά άπό σχετική έντολη τοο

πανίσχυρου Maitland. ΟΙ απόγονοι. μαλιστα. τα/ν Μαλτέζων αυτων τεχνιτων. που ήταν, καθα/; φαίνεται.

πολυ έπιδέξιοι λιθοξόοι, συγκροτουν ακόμη καί σήμερα μιά ομΟΙΟΎενή Κοινότητα στήν Κέρκυρα.

Γιά τήν αξιόλογη αρχιτεκτονικη της Μάλτας καΙ την έπιδεξιότητα των τεχνιτων της στις λαξειr

τές. ίδίως, λιθοδομές. βλ. J. Qu~nIin Hughes, The Building οΓ Malta, εκδ. Alec Τίτιιηιί, london 1956.
63. Στ. Χουρμούζιου, δ.π., σ. 958.
64. Στ. Χουρμούζιου. δ.π.

65. Tίm Clarke, δ.π., σ. 255.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΕΛΟΥΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ '85

η αποψη του CΙarke φαίνεται αστήρικτη καί έτσι δέ διαφωτίζονται ίκανοποιητικά οί

λόγοι πού οδήγησαν τόν MaitJand σ' αύτή τήv Uπόφαση6G.

Τό τρίτο θέμα πού θίγει στίς RecoJlecIions ό WhiImore άvαφέρεται στίς άδιάκοπες

έπεμβάσεις τοσ ίδιου του MaitJand. Γιατί, καθα/ς λέει ό WhiImore, «μετά τήν έΎκριση

τών σχεδίων μου καί ακόμη πολύ μετά τήv έναρξη τών έργασιών, μοϋ είπαν πώς ή αί

θοοοα των συνεδριάσεων του νομοθετικου σώματος πρέπει νά στεγαστεΙ στό ίδιο κτή

ριο)). ΑίΙτό σημαινε πώς οί αίθουσες τού ισογείου έπρεπε νά Xnarouv πολΙ; μεγαλύτερες

άπ' δσο EtXav άρχικά σχεδιαστεί. Τούτο άποτελοσσε μιά τροποποίηση πού, κατά τόν

WhiImorc, άλλαξε στό τέλος τήν πρόσοψη του κτηρίου, δπως τήν ε{χε συλλάβει στο. σχέ

διά του". ΔΙν ύπάρχ:ει καμμιά αμφιβολία, πώς ό \Vhitmorc άναφέρεται στό ύΥος του ισο

γείου, πού είχε σχεδιαστεί αρκετά πιό χαμηλό άπ' όσο χτίστηκε τελικά. ·Ετσι, οί κολόνες

της δωρικης του στοdς, πού φαίνεται πώς είχαν "ιόλας κοπεΙ στό ύφος πού προβλεπό

ταν στο. σχέδια, αVΑγKασΤΙKά τοποθετηθηκαν είτε πάνω σ' ένα συμπαγές στηθαΙο είτε

πά\lα/ σΙ τετραγωνικης κάτοψης απέριττες βάσεις (Π ί ν. 1050, l06β καί l07β' Σ χ. 2).
Αύτό άποτελεί, πραγματικά, ενα σημαντικό συμπέρασμα. Γιατί φαvερώνει πόσα α

λήθεια οφείλει ό Whitmore σt μια άπό τίς πιό σημαντικές πηγές της άρχιτεκτοvικηςτου,

πού όμως δέν άναφέρεται ούτε στα άπομνημονεύματά του άλλ' ούτε καί στη «Gazzetta)).
Κι αύτοή ή πηγή είναι τοό λεγόμενο AdmiraIIy Screen, στό Whitchall, τήν κατά παράδοση

περιοχή t'oov κραnκών υπηρεσιών της βρετανικης πρωτεύουσας (Σ χ. 4). Άρχlt'έκτο

νας τοης νεοκλασικης αuτi'jς κιοvοστοιχίας ήταν ό διάσημος Robert Adam (Ι 728· J792),
πού καταγόταv άπό τό Kirkcaldy τού Fifeshire της ΣKωτίαςU, δηλαδή άκριβώς άπό την

ίδια κομητεία, άπό την όποία προερχ.όταν ό άναπληρωτής του MaiIland, κι άργότερα

δεύτερος στή σειρα Λόρδος 'Αρμοστης Sir Frederick Adam. Βέβαια, ή χρονική περίοδος

πού έζησε ό πρωτος δέν ταφιάζει μ' εκείνη τοϋ δεύτερου. Ταιριάζει δμως έκείνη τοίΊ πα

τέρα του Si r Frederick Adam με εκείνη τοϋ όνομαστοϋ αύτοϋ Βρετανο(ι άρχιτέκτονα τοϋ

νεοκλασικισμοϋ. Κατά συνέπεια, είναι πάρα πολύ πιθανό, πώς ό Sir Frederick ήταν έκεΙ·

νος πού είσήγαγε τόν \Vhitmore, εναν ερασιτέχνη αρχιτέκτονα, στήν άρχιτεκτονική τοϋ

μεΥάλου συγγενή του, που ασφαλώς συνδεόταν καί προσωπικά μέ τόν πατέρα του, εναν

όνομαστό Σκωτο δικαστικό καί μέλος του ΆΥγλικοϋ Κοινοβουλίου. Στήν αντίθετη

περΙπτωση, ό Whilmore μόνος του μπορεί να αποφάσισε νά υίοθετήσει τό σχέδιο τοϋ

Adam Υιά τό AdmiralIy Screen, προσαρμόζοντας το στίς τεταρτοκυκλικές στοές των δυό

πλάγιων πτερύΥων τ~ς πρόσοψης του ανακτόρου (π ί ν. 1000' Σ χ. 2), δ;ο μόνο Υιατί πί

στευε, πώς ήταν μιά άπόλυτα ταιριαστή λύση Υια τίς προθέσεις του, άπό καθαρά αρχι

τεκτονική σκοπιά, άλλά καί έπειδη μπορεΙ να ε1χε θελησει νά κολακεύσει καΙ. τιμήσει

μ' αύτό τόν τρόπο τό δείιτερο ισχυρό άνδρα στην αηλοκρατοίιμενη 'Επτάνησο, τόν

66. Τό γεyoν6~. πάντως, είναι ότ_ Γάλλοι, ϊδΙως. σuγypαφεI~ εχουν ασl\ήοει fντονη I\ρlτιιοΊ γι'

αυτό τό θέμα. 110π inIporlaJJ. γράφει ό Jacques Baeyens γιά τούς ·AπλoUΖ (δ.!t.• σ. 142). Ilmcme: de
Malle les pierres desIj~s a construire le palais des gOU\'crneurs ιιυί dcvinI par la suiIe palais royal
grec. IΌunaπι les Venitiens avaίent montre cc que ΙΌπ pouvait faire aνec Ics moellons du pays. C'cst Ρευι

elre pour eela que I'edifice oonstruII a\"C<: Ie corιcoun des «P..oyal Sappers» esI dans υπ ιεl cιat de delabre·
ment. La pierre eIrangere n'a pas resisIe au climat corfiOΙCH. Πρβλ. Ι\αϊ Στ. XoopμOOζtou. δ.Jt., σ. 958.

67. Στ. Χουρμούζιου. δ.1Ir.. σ. 958.
68. Howard Μ. Colvin. Α Biograpbical Dkιionary ο( Eng1ish Archilecls Ι 660 - 1840. f"δ. John

Murray. 1954, σ. 28.
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άναπληρωτή του Maitland, κι όπωσδήιroτε άρκετά καλλιεργημένο, Sir Frederick Adam,
συνδέοντας μ' αυτό τόν τρόπο τό όνομα και την σκωτσέζικη καταΥωγη του τελευταίου

μ' ενα μεγάλο αρχιτέκτονα, πού, όπως λέει ό Sir Nikolaus Persner, μπορεί να θεωρηθεί

ώς «διεθνως γνωστός πατέρας της Greek Reνivat»69, της φάσης δηλαδη της <~έλληνΙKης

άναβίωσης» της νεοκλασικης άρχιτεκτονικης στη Βρετανία7Ο•

..

ι ι Ι ~ ,,

ι"-

Ί

Σχ. 7. Πριήνη. Ναός Πολιάδος Άθηνας. Σχέδιο Ιωνlκης κολόνας άπό τις Ionian Antiquities. Cκδ.

της Dilettanai Society. τόμο Ι, London 1769. Κεφ. 11, πίν. ιι.

Τόσο ή κάτοψη όσο καί ή όψη του ΑdmίraΙΙΥ Screen δημοσιεύτηκαν στά ι 773 στόν

πρώτο τόμο τών ({Works ίη ArchitectureH, ενα δίτομο (1Ρχιτεκτονικό βιβλίο που τύπωσε

69. Sir Nikolaus Persner, Αη Outline of European Architecture, Penguln Books, έπανέιcδ. 1968,
σ. 353.

70. Ό κ. Howard Μ. ColyIn, βαθυς έρεuνητής και βιογράφος των παλαιότερων Βρετανών αρχι

τεκτόνων (βλ. σημ, 68) καΙ ενα.. από τους e,aIlliners τούτης της έρΥασίας, κατόρθωσε νά βρεΙ πώς

ό πατέρας του Sir Frederick καΙ ό Robert Adam ήταν ξαδέρφια. Ή διαπίστωση αύτή fYIYC μετά τήν

i!ποβολή της έρΥασίας αύτης στό Πανεπιστήμιο της York ιcαΙ fτσι, έπιβεβαιώνονται δσα εlχα υποθέσει

πώς ιcρύβoνταν πίσω από τή σχέση τών κιονοστοιχιών του κερκυραϊκού αναιcτόΡOυ καΙ τού AdmI
ralty Screen roi) μεΥαλου Σιcωτσέζoυ νεOΙCλασΙKOi'ι δασκάλου.
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ό ίδιος ό Robert Adam, καθώς έπίσης και στό βιβλίο του Jean Franςοίs de NeufΓorge

«Recueil elemenIaIre dΆrchίιeClUre», (Παρίσι, ]757 - 1780). Στην πραγματικότητα δμως,

τα σχέδια του Adam για το Admiralty Screen ήταν ακόμη νωρίτερα γνωστά, γιατι ό Τδιος

πάντα αρχιτέκτονας τά τύπωσε σ' εναν αυτοτελη πίνακα, στις 20 Φεβρουαριου ]761,
μέ την επεξηγηση «RoberI Adam, ArchiIecI, !ηνι., Delin. 1760», δηλαδη «ό (αρχιτέ

κτονας) Robert Adam εκανε τη σύνΟεση αύτη και ό ίδιος τη σχεδίασε στα 1760». Τό
τυπωμένο σχέδιο του Adam πουλιόταν τόν καιρό εκείνο στη SIrand του Λονδίνου 2
σελίνια και 6 πένες71. #Οπως μαλιστα γράφει ό Emil Kaufmann. «ειναι, ίσως, σημαδια

κό πως ό Adam ηταν προορισμένος νά χτίσει τό Admiralty Screen στην αρχη της στα

διοδρομίας του, στά 1760. Γιατί, ήταν πεπρωμένο του νά ξαναφέρει στη ζωη τόν τύπο

της Μπαρόκ σύνθεσης, ταυτόχρονα όμως και να αφαιρέσει άπ' αύτη κάθε αλαζονεία καί

πληΟωρικότητω)72. Και είναι, ασφαλως, πολυσύνθετο τό στυλ του Robert Adam: 'Αγ

γλικός Παλλαδιανισμός του πρώτου μισου του 180υ αιώνα, προσανατολισμένος πρός

την κατεύθυνση του κύκλου του Λόρδου Βurlίngιοn και του KenI, με ιδιαίτερη, μάλιστα,

εμφαση στην «κίνηση» τών μαζών, όπως έλεγε ό Τδιος ό Adam, γαλλικές επιρροές, κα

τεξοχην αίσθητές στά περίτεχνα σιδερένια κιγκλιδώματα τών κλιμακοστασίων, καθώς

καί στά αναρίθμητα σχέδια ξύλινων νεοκλασικών έπίπλων του ίδιου Σκωτσέζου αρχι

τέκτονα. μεγάλοι Δασκαλοι της Ίταλικης 'Αναγέννησης του CinquecenIo καί, φυσικά,

αρχαιολογικές επιρροές φερμένες κατευθείαν από την πρωτο - ανασκαπτόμενη Πομ

πηία, τό Μπααλμπέκ της ρωμαrκης Συρίας, την κλασικη Άθηνα και τό ανάκτορο του

Διοκλητιανου στό Σπαλάτο της Δαλματίας, τό όποίο μάλιστα ό ίδιος ό Adam είχε πρώ

τος μελετησει και δημοσιεύσει73.

Στην περίπτωση μας, τό μνημειακό AdmIralIY Screen αποτελεί την πηγη, από την

όποία αντλησε ό WhiImore την όρθη προβολη, καθως και επιμέρους λεπτομέρειες από

την κάτοψη τών δυό αντιμετρικών, τεταρτοκυκλικης μορφης στοών, πού αγκαλιάζουν

την κερκυραrκη Σπιανάδα. 'Ιδιαίτερα μάλιστα πρέπει κανεις να προσέξει τό «δέσιμο»

τών δυό θριαμβευτικών τόξων μέ τις έκατέρωθεν δωρικές κιονοστοιχίες και ώς δψη

καί ώς κάτοψη (π ί ν, IΟ6α, ΙΟ6β, IΟ7α' Σ χ. 2).
Είναι, ακόμη, χαρακτηριστικη και η διαμόρφωση του πίσω από τα δυό τόξα τοίχου

τόσο στόν Adam, όσο και στόν Whitmore: και οΙ δυό φροντίζουν για την ανετη διακίνη

ση του κόσμου και τών τροχοφόρων άπό τη μια πρός την αλλη κατεύθυνση (Σ χ. 2
και 4). 'Επίσης, εξαιρετικά αξιόλογη είναι η αντιστοιχία τών δυό ακρινιΟν ναϊδιόσχη

μων - στόν τύπο έν παραστάσι ναου (Π ί ν. ]Ο6α' Σ χ. 2' Ε ί κ. 4) - πτερύγων επάνω

στό συμπαγη τοίχο, τών όποιων ό μεν Adam διανοίγει τρείς συνολικά από τις τόσο

αγαπητές στον Palladio ημικυκλικές κόγχες (Σ χ. 4), ένιΟ ό WhiImore επαναλαμβάνει

τις δυό ακραίες, βάζοντας ανάμεσά τους μια πόρτα.

71. Κατά τόν Arthur BOllOn, συγγραφέα τού δίτομου καί μνημειακου εργου The Architecture
of Roberι and Janίcs Adam, τόμ, ], london 1932, σ. 37.

72. Emil Κaufmann, Architecture ίπ Ihe Age Reason. Baroque and PosI-Baroquc ίπ England. Ita
ΙΥ, France, Dovcr Pub!ications Inc., Ncw York, σ. 36.

73. Sir John Sun1mcrson, Architecture ίπ Britain ]530- ]830, Pclican Paperback cdition, 1970.
σ. 425 - 426. Πρβλ. καΙ Sir Niko]aus Persncr, δ.π.. σ. 356, Peter Kidson, Peter Murray and Paul
Thompson, Α History of English Architecture, Penguin Books, 1969, σ. 238, καΙ J. MordaunI Crook,
δ,π., σ. 72 - 73.
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Μολαταυτα, τό AdmiralIY $creen δέν αποτελεί τη μοναδιlοΊ επιρροη της αρχιτε

κτονικής τσυ RoberI Adam, που βρίσκει κανεις στό Άνάκτορο τ&ν 'Αγίων Μιχαηλ καί

Γεωργίου. Πραγματικα, τό πρωτσ μεγάλο νεοκλασικό ΚΤιΊΡto, που βρίσκει κανείς σή

μερα σέ έλληνικό έδαφος, εχει συνδεθεί μέ δυό ονομαστα εργο του Adam, δηλαδη τό

Kedleston Hall (Σ χ. 5- Ε ί Κ. 5), στό Derbyshire, που συμπληρώθηκεαπό τόν Adam στά

1761 -1765, καΙ τό Syon House (Σ χ. 6), στό Middlessex, μια Έλισαβετιανή εξοχική

κατοικία, πού ανακαινίστηκε καί τροποποιήθηκε ευρύτατα από τόν Adam στά 176274.
Τέλος, γιά τήν πλούσια διακόσμηση του έσωτερικοϋ του ανακτόρου άπό τόν Whit

morc, θέμα στο όποίο αναφέρεται ό Nicolson75, μποροϋμε να παρατηρήσουμε πώς, τόσο

ή ροτόντα, δσο καί οΙ δυό πλάγιες αίθουσες του πρώτου όρόφου, παρουσιάζουν ενα μείγ

μα άπό περισσότερα στύλ: ΟΙ διακοσμήσεις άπό stucco στούς τοίχους καί τα ταβάνια. κα

θα/ς καί οΙ καθρέφτες (Π ί ν. 109) θυμίζουν τήν inner decoration του άλλου μεγάλου~Aγ

γλου νεοκλασικου, του James WyaII76, ένω ή άγάπη γιά τις κλειστές κυκλικές φόρμες,

καί κυρίως ΟΙ ήμικυκλικές κόγχες που ανοίγονται στούς τοίχους της ροτόντας, μέ τό

ρωμαΙκό - παλλαδιανό τους παρελθόν, φέρνουν στό νου τόν Robert Adam, τόν «Ro
man Bob)~, δπως αποκαλουσαν τό μεγάλο Σκωτσέζο νεοκλασικό μερικοί συνάδελφοι

καί φίλοι του τελευταίου.

Άπό τήν άλλη πλευρά, ό Whitmore θα μπορουσε νάχε δει τά αρχικά σχέδια του

Syon House77, πού περιλάμβαναν καί μιά ροτόντα ή όποία δμως ποτέ δέν εγινε (Σ χ.

6). Πάντως, τό σχέδιο δημοσιεύτηκε από τόν ίδιο τόν RοberΙ Adam στά «WorksH που

προαναφέραμε, καί θά μπορουσε άπό κεί ναχε γίνει γνωστό στόν Whitmore, είτε μέσω

λόγου χάρη του Sir Frederick Adam, που μπορεί να είχε στήν κατοχή του τα «Works~>

στήν Κέρκυρα, είτε καί νά ήταν και στήν ίδιοκτησία του ίδιου του Whitmore78• Όπωσ-

74. 'Η μορφολογική σύνδεση τοϋ ανακτόρου μέ τα δυό παραπαvω εργα τοι:. RοberΙ Adam f:XEl
γίνει στο εΙσαγωγικό σημείωμα τoi\ Α. Lambert στο λεύκωμα, τό όποίο τυπώθηκε για τις αναστηλω

τιιcες έργασίες του 1954 - 1956, πού ο.ναφέρθηκε κιόλας. κι δπου γίνεται ή παρατήρηση. πως δσα λέγον

ται έκεΙ γιο. τήν αρχιτεκτονική τοϋ ανακτόρου απoτελofίν συμβολή του Κερκυραίου αρχιτέιcτoνα Γιαννη

Κόλλα. «Architecturally. ο.ναφέρεται στήν τελευταία σελίδα τοι:. παpαπαvω λευκωματος, the palace at
Corfu contains ιιο innovations. and there are features ίη ίι whlch obviously derive from e<ιrlier examples
οΥ the Eng1ish neo - classical style such as Kedleston and Syon Hou5e,,:H περικοπή αύτή αντιγραφεται

μέ απόλυτη ακρίβεια στό άρθρο του Στ. Χουρμούζιου (δ.π., σ. 960).
75. Κατο. τό Nicolsol\ (δ.π .. σ. 278); «The Irlglyph frieze and guttae above the frontal portlco,

and the cornlces οΥ the high wings at the back. prepare the visitor for the Adam-1ike care wlth which the
ornamentation οΥ the main rooms ",'as execuτed}~.

76. Για τόν James Wyatt και τό σπουδαίο αρχιτεκτονικό του εργο βλ. Sir John SummerSOIl. Ar
chitecture ίη Britaln 1530-1830. Pelican History οΥ ΑΓΙ. Paperback editlon, Harmondsworth 1970, σ.

458 κ.Ι, J. Mordaunt Crook. δ.π., σ. 75 κ 1;. και εΙκόνες 63 (κυκλικό Drawing Room στό Cast\e Coole
μέ καθρl;φτες στους γύρω τοίχους), 65 - 69.

77. Γιο. τό Syon House βλ. Arthur Bolto.1, δ.π., σ. 246 Κ.έ. καΙ εΙκόνα σ. 248 (το σχέδιο τοι:.

Syon House. πού δημοσίευσε ό Τδιος ό Adam στα Works). Πρβλ. Sir John Summerson, δ.π" σ.

429-432 καΙ εικόνα 340, Ρ. Kidson, Ρ. Murray και Ρ. Thompson. δ.Π .. σ. 239-240 καΙ J. Mordaunt
Crook, δ.Π.. σ. 72.

78. Στο. αρχικα σχέδια του Robert Adam για τό Syon House περ:λαμβανόταν καΙ μια ροτόντα, στό

έσωτερικό τοι:. κτηρίου, παρομοια μ' αύτήν τοι:. ορόφου του o.ναιcτόρoυ τ!Ίς Κέρκυρας. Βλ. Σχετικο. Sir
John Summcrson, δ.π .. σ. 429. Τό αρχικό aiJrC> σχέδιο εΙχε δημοσιευθεί στα Works τofί Adam (τείiχ. Ι,

London 1773, πίν. V). Βλ. Σχ. 6.
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δήποτε όμως, πέρα άπό τήν άπλή αύτή αναφορά, δε θά μπορουσε κανείς νά προχωρήσει

σε αλλες συσχετίσεις. 'Αντίθετα όμως, πιστεύω πώς μερικά στοιχεία της νότιας πρό

σοψης του KedJesιon HaII79, δπως λόγου χο.ρη το. παράθυρα του Attic SIorey (Ε ί κ. 5),
στο. όποία ό Summerson βρίσκει ενα παράδειγμα του μικτου στυλ του Adam με συγκε·

κριμένη τώρα πηγή τους Ίταλους δασκάλους του Cinquecenιo80, θά μπορουσαν νάχουν

αποτελέσει ενα προηγούμενο για τόν τρόπο, μέ τόν όποιο χειρίστηκε ό WhiImore το.

παράθυρα του τελευταίου ορόφου του ανακτόρου των Άγίων Μιχαήλ και Γεωργίου

Ι + • + Ι t

•• ~.,II Ι ••• ~ • • •••• •Ι ~1• ~> • • •.. - -
[ί-- 1-, ,.'

•
,.. 'Ι,

~--

Σχ. 8. Κάτοψη καί πρόσοψη της εξοχικης κατοικίας τοϋ John Wal1er στό Bcaconsfield τοϋ Bucking·
hamshire (σχέδιο Τ. MiIler).

(Π ί ν. 1Ο5β, 1Ο8α). 'Ακόμη κι ό περιορισμένων διαστάσεων τοίχος του στηθαίου, που κο

ρυφώνει τήν πρόσοψη του άνακτόρου καί τονίζει τόν κατακόρυφο άξονα συμμετρίας,

φέρνει καί παλι στό νου τό Kedleston HalJ καί τό θριαμβικό τόξο του Κωνσταντίνου

στή Ρώμη, απ' δπου ό «Roman Bob» είχε δανειστεί, μi; μια Μπαρόκ πλαστικότητα, όλό

κληρο τό Fronispiece του κτηρίουSI (Ε i κ. 5).
Τώρα, άπό δσα τόσο ξεκάθαρα λέγονται στό άρθρο της «Gazzetla Jonia», καί το. ό~

79. Γιά τιι δουλειό. toi) Robert Adam στό Kedlesion Hall βλ, Α. BollOn, δ.π., σ. 229 K.t. καϊ εΙ·

κόνα 230 (κάτοψη). Πρβλ. Sil' John Sllmmcrson. δ.π.• σ. 369 καΙ 432. Βλ. Σ χ. 5 και Ε ί κ. 5.
80. Sir John SIlmmersorι, δ.Π .. σ. 432.
81. Καθώς παρατηρεί ό J. Mordaunt Crook (δ. π., σ. 73); Τhe Roman triumphal arch moIif

(the arch of Con5tantine) is boldly manipulated ιπ puτsuit of a vaιiety and pIasticity of that Baroquc 'nla·
nifcsIaIion touristiquc', thc Fontana Trcvi ίη ROnle (tinishcd 1762). And ιι is herc-as much ίη Adam's
compositional theory as ιη his handling of decoraIivc motifs- that the classic· ronlantic anlbivalence of
the Adanl styIe is c!carcst.
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Σχ. 9. Λονδίνο. Pub1io; Reo;ord Offίcc, W.O.j78j]591. (Reference: ΜΡΗΗ ]541.
Σχέδιο του George WhiImore για τ/ν «Ao;o;ommodation οΓ the ArIillery establishement aI Colchestcn>.
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ποΙα δε φαίνονται νά επαναλαμβάνονται στα απομνημ'Jνεύματα τού Whitmore, γίνεται ο

λοφάνερο πώς άλλες «έλάσσονε9' πηγές στο νεοκλασικο λεξιλογιο τού αρχιτέκτονα τού

κερκυραικου ανακτόρου iΊταν τα αρχαιολογικα δημοσιεύματα της εποχης. Καί είναι

καί σ' αύτο τό σημεΙο συνειδητά νεοκλασικός ό Whitmore, αφου διαλέγει έκούσια

στους κλασικους ρυθμους της αρχιτεκτονικης γλώσσας, κάνοντας μια επιλογή ά

νάμεσα στούς 8 συνολικά ρυθμούς πού είχαν πιά στη διάθεσή τους οί νεοκλασικοί:

τους πέντε ρωμαϊκούς, πού είχε καθιερώσει πριν αιώνες ό Serlio, και τούς τρεΙς έλληνι

κούς, που μπορουσε κανεις νά βρεΙ ξεφυλλίζοντας τούς StuarI και ReveII82. ΚαΙ είναι

σωστό τό συμπέρασμα του J.MordaunI Crook, δτι ή ούσιαστικη σημασία του μνημεια

κοϊί εργου τών δυό αυτών νΑγγλων άρχιτεκτόνωνδέν ήταν τόσο ή αξία του εργου τους

άπό άρχαιολογικηςπλευρας, όσο ή παρακίνηση πού δέχτηκαν οί νεοκλασικοί της Άγ

γλίας καί της Ευρώπης για μιά αρχιτεκτονική επανάσταση, «κερδίζοντας ζηλευτα βά

θρα γιά τούς έαυτούς τους μέσα στό Πάνθεο του Νεοκλασικισμου»83.Άλλά ποια άκρι

βιος αρχαιολογικά βιβλία της εποχης είχε η γνώριζε ό- WhiImore; Τουλάχιστο δυό:

(ι) Τίς «'Αρχαιότητες της 'Αθήνας}, (The Antiquities of AIhens), συγκεκριμένα τόν πρώτο
τόμο (1762), όπου τό Χορηγικό ΜνημεΙο του Λυσικράτους, καί τό δεύτερο τόμο (1787),
δπου ό Παρθενώνας, και (2) Τίς ({'Αρχαιότητες της Ίονίας» (Ionian AnIiquiIies), τον

πρώτο τόμο (1769), δπου ό ναος της Πολιάδος Άθηνας στήν Πριήνη της Μικρας

Άσίας, εργο που τυπώθηκε από τήν περίφημη 'Εταιρεία τών Diletιanti8-1.

Γεγονος, πάντως, είναι δτι ό ναός της Πολιάδος Άθηνας της πριηνης έδωσε στόν

Whitmore ένα άλλόκοτο, στήν πρώτη ματιά, παράδειγμα ίωνικης βάσης, πού αντιγρά

φηκε μέ άκρίβεια στις 14 άρράβδωτες κολόνες της ισόγειας αίθουσας. Πραγματικά, ό επι

σκέπτης το() Μουσείου Σινικης Τέχνης, πού στεγάζεται σήμερα στό ισόγειο του ανακτό

ρου, παραξενεύεται μ' ενα, φαινομενικά, χτυπητό άρχιτεκτονικό λάθος, βλέποντας πώς

οί κολόνες του χώλ της είσόδου πατουν έπανω σέ άνεστραμμένες βάσεις (Π ί ν. 1Ο8β,

IlΟβ). Ό ναός είχε χτιστεΙ στά πρG:ιτα χρόνια της τέταρτης δεκαετίας τού 40υ Π.Χ. αΙ,

σύμφωνα μέ τά σχέδια του άρχιτέκτονα Πύθιου, συγγραφέα καΙ ένός δοκιμίου περί αρχι

τεκτονlκης που δέν εχει διασωθεΙ. Ό Richard Chandler, πού ήταν έπικεφαλης της όμά

δας πού εστειλε στην 'Ιωνία ή 'Εταιρεία των DileIIanti85, γράφει σχετικά με τίς βάσεις

τά έξης: «The upper scotia is inverted, which diversifies and gives 10 the profile a gre<tl
er beauty than is ίη the vitruvian base. ίη which Ihe scoIiae are placed one over the other
unίnνerιeφ,86. Καί τό συμπέρασμα αύτό το() Chandler ήταν απόλυτα σωστό8ί (Σ χ. 7).

82. Sir John Summerson. The C1assical Langu~ge of Archilecιure. εκδ. Methuen. London 1964,
σ. 39. Πρβλ. lΙ"αΙ Dora Wjebenson. δ.π., σ. 66 - 67.

83. «Bιiζoντα<; ετσι>~, συμπληρώνει ό Mordaunt Crook (ό.π.. σ. 71). «και οί δυό τους μαζί (δη

λαδη ό Sιuart lΙ"αΙ ό Revett). τα θεμέλια για μια αΡΧΙΤεll"ΤOνΙKη επανάσταση".

84. Για τό ξεll"ίvημα της -Εταιρείας των Dίlettanιί. που δέν εχει Ο:lΙ"όμη ξεll"αθαριστεi (εvας άπό

τους UPXLIl"OU'; ό!Χ'υς για την έγγραφη κάποιου ώς μέλους tl,l.; Έταιρείας ήταν νά εχει lΙ"αμει ό τελευταίος

τό ((grand ΙουΓ" ti'j; 'Ιταλίας), την πρώτη τη.; συγll"ρότηση άπό σαράντα εω; Itevitvra "Αγγλου.; ευγε

νείς η γιους είryεVΩν βλ., κυρΙως. J. Mordaunt Crook. ό.π.. σ. 6·62.
85. Για την αποστολη τού Richard Chandler στη δυτικη ΜικρΟ: 'Ασία lΙ"αί τόν πρωτο τόμο των

Ionian AntIquities (Ι 769) βλ. J. Μοrdaιιnι Crook. δ.π., σ. 20· 21.
86, IΟί1ίan Antiquities, τόμο Ι, 1769, The Temple of Minerva Polίas at Prjene, σ. 17, σημείωση

γιά τόν nivall"Q Ι.

87. A.W. Lawrence, Greek Architecture. Pelican Historyof ΑΓΙ. Hannondsworth.1957, σ. 193. Ό
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~Eνα τελευτα10 θέμα σχετικά με την αρχιτεκτονική και τόν ιφχιτέκτονα του όνο

κτόρσυ των 'Αγίων Μιχαηλ καί Γεωργίου είναι τό τεταΡΤOIα/Kλιιι:ό σχημα των κιονο

στοιχιών n)ς πρόσοψης, άφοϋ μόνο του τό Admi raJty Screen του Adam δέ μπορεΙ να

εξηγήσει τό παραπάνω καμπυλωτό σχι)μα. Βέβαια, στή δυτική άρχιτεΚΤΟVIΚΙ1, γενικά αί

στρογγυλεμένες στοές, πού πλαισιώνουν 1(\ άπό τά δυο πλάγια της πρόσοψης τό κυρίως

κτήριο, εχουν ενα παρελθόν. πρωτας ό Andrea PaJladio εισάγει την ίδέα αυτή σε έξοχι

κές βίλλες που χτίζει στην περιοχή του Brenta για εύπορους άστους καί cφιστοκράτες

της βενετσιάνικης ενδοχώρας. Τέτοια λόγου χάρη είναι η περίπτωση της βίλλας Ba
doer, ενώ στίς ξυλογραφίες των Quattro lίbrί dell'architetlura (Βενετία 1570) ό ίδιος

άρχιτέκτονας θ' αφησει κι άλλα σχετικά παραδείγματα. Μέ την άνθηση του ΆΥΥλικου

Παλλαδιανισμου, στό πρώτο μισο του 180υ αΙ, οί κυκλοτερεις στοές του Palladio
εύδοκίμησαν στα καταπρασινα λειβάδια της νότιας καί κεντρικης 'Αγγλίας, ενώνοντας

τόν κεντρικό κορμό τών Country Houses καί Halls της εξοχης, δπου προτιμούν νά ε

δρεύουν πολλοί WΑγγλοι αριστοκράτες, μέ πλάγιες πτέρυγες βοηθητικών διαμερισμά

των, μέ τη μορφη καμπυλωτών διαδρόμων η στοών. Καί τέτοια άκριβως είναι η περί

πτωση του Kedlesιon Hall, που είδαμε πρίν88 (Σ χ. 5). Άλλά καί στόν «Vitruvius
BrjIannicus~), τη μνημειακη εκδοση του Campbell, εμφανίζονται αρκετά άνάλογα παρα

δείγματα από n)ν αΥΥλικη adapIaIion του Palladio, δπως λόγου χάρη η κατεστραμμένη

στα 1812 από πυρκαγιά εξοχικι) κατοικία τοϋ John Waller (Σχ. 8), γνωστη ώς «Gre,
gories>1, στο Beaconsfield του Buckinghamshire, εργο του αρχιτέκτονα Τ. Millcr, στίς

αρχές του 180υ αίώνα89 . 'Ανάλογα παραδείγματα μπορεΙ κανείς νά δεί στό Ditchley του

Oxon, από τόν James Gibbs (1720 - 22), καί στό λεγόμενο γοτθικό ανάκτορο τοϋ

James Wyatt στό Kew, που κατεδαφίστηκε στά 182790.
Άλλα η ίδια ιδεα των κυκλοτερών αύτών κοινοστοιχιων είσέδυσε στό γνωστό τύπο

τών Cour d'honneur, καί μάλιστα στην περίοδο n)ς ακμης του αΥΥλικου νεοκλασι

κισμου. wEtal, ό Benzamin Dean WyaII, γιος του James Wyalt, σχεδίασε, μετά την i;ttG

του Ναπολέοντα στό Βατερλώ, ενα πελώριο άνακτορικό συγκρότημα για τό νικητη,

τό Δούκα του WelJίngιon. τα μεγαλεπηβολασχέδια του νεαρου Wyatt ποτέ δέν πραγμα

τοποιηθηκαν, αλλά εχουν πάντως διασωθεΙ και δείχνουν μια πελώρια όρθογωνικη πλα

τεία, πού εκτείνεται μπροστά στό ανάκτορο, στη μορφη της Cour d'honneur. Οί δυό

μακρές πλευρές καταλαμβάνονταιαπό κτηρια πού θα στέγαζαν τούς επιτελείς του Δού

κα, ενώ ή τέταρτη πλευρά, απέναντι στην πρόσοψη, παίρνει τη μορφι) ενός μνημειώδους

Screen. Οί τέσσερεις αυτές κτηριακές μονάδες συνδέονται μεταξύ τους με τεταρτοκυ

κλικές γωνιές μέ κολόνες, κι όλόκληρη η αύλη προσφέρεται γιά παρελάσεις καί στρατιω

τικές τελετές9!.

έξάστuλoς αύτός Ιωνικός ναός είχε χτιστεί μεταξύ του 340 και του 334 π.Χ., σέ σχέδια τού άρχlτέκτονα

Πυθίου καΙ είχε έΎκαινιαστεί άπό τόν Ιδιο τό Μεγάλο Άλtξανδρo.

Για τή μίμηση των αρχαιοελληνlκων άρχιτεκτονικων μορφων στή νεοκλασική Τι μάλλον τή

Greek Revival Aro;hiteo;ture ti1c; Άγγλίας βλ. J. Mordaunl Crook, δ.Π.. σ. 91. Βλ. άκόμη. τί λtει. γενικα.

για τή μίμηση στή νοοκλασική τέχνη ό Hugh Honour. δ.π.. σ. Ι Ι Ι.

88. Sir John Summerson. Architecture ίπ Britain κλπ.. δ.π.. σ. 432.
89. ViIruvius Britannio;us. τόμο 2. 1717, πίνακας 47.
90. Sir John Summerson, δ.π.. σ. 349 - 350.
91. D~rek Linstrum, Τhe WaIerloo Palace, The ArchitecΙUral Review, τόμο CLV, άριθ. 926, Ά

πρίλιος 1974, σ. 217·223.
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Ξαναγυρίζοντας τώρα στόν George Whitmore και τό άνάκτορο της Κέρκυρας, μπο

ρουμε νά διαπιστώσουμε πώς ό ανώτερος αυτός αξιωματικός τοϋ Μηχανικοϋ καί έρα

σιτέχνης αρχιτέκτονας ηταν οικείος και πρός τίς Cours d'honneur καί πρός τίς τεταρ

τοlωκλικές τους γωνίες, γιατί φαίνεται πως ήταν σέ χρήση στόν άγγλικό στρατό της

έποχης, άκριβ&ς εξαιτίας του σχήματος τους, τόσο ταιριαστοϋ εξάλλου γιά παρελάσεις

καί άθλητικους άγ&νες. Πραγματικά, τά παραπάνω μποροϋν νά αποδειχτοϋν εύκολα

απο ενα σχέδιο που προοριζόταν για τις «Έγκαταστάσεις του Πυροβολικου στο Co]
chester)~ (Σ χ. 9).

Τό σχέδιο άνήκει στίς συλλογές του War Office του Publίc Record Office του Λον

δίνου καί φέρνει, εκτός άπό τήν ήμερομηνία (6 'Απριλίου 1806), και τήν ύπογραφή και

τό βαθμο τοϋ George Whitmore. 'Η ίδια ή αύλή (6]0 χ 5]0 πόδια) φέρεται ώς Para
de καί περιβάλλεται από διάφορα κτήρια, συμμετρικά τοποθετημένα και συνδεόμενα

μεταξύ τους μέ τοίχους, στή μορφή τεταρτοκυκλικ&ν γωνι&ν92• Τό σχέδιο αύτό τού

Whitmore άσφαλ&ς δέν εΙναι αξιόλογο, αλλα μπορεί ίσως νά εξηγήσει π&ς, μετά από

οσα είπαμε, ό ταλαντούχος και μορφωμένος αυτός συνταγματάρχης οδηγήθηκε, ύστερα

άπο δώδεκα περίπου χρόνια, στήν αρχιτεκτονική σύλληψη ένός συμπαγους πυρήνα

συνοδευμένουάπό ισόγειες, καμπυλωτές και νεοκλασικης μορφης στοές, που άνοίγον

ταν με τους δύο πελώριους βραχίονές τους πρός τήν κατεύθυνση της κερκυραϊκης Σπια

νάδας άγκαλιάζοντας λαο καί στρατο σε μέρα γιορτης καί παρελάσεων.

/ΟΡΔΑΝΗΣ Ε. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

92. Για ,ό ίδιο κ,ηριακό συγκρό,ημα, σ'("1Ίν ϊδια σεφα σχεδίων '("Ου W. ο. ,αιν Public Record Of
fice ,ου Λονδίνου. ύπάρχουν. επίσης. δψεις ,lOv κ,ηρίων, πού περικλείουν '("11 μεγάλη αυλή (Parade).
Ή ήμερομηνία που fxouv κι αυ,α ,α σχέδια ,ου George WhiImore εlναι ή ίδια: 6 'Απριλίου 1806.
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤιΓΡΑΦΩΝ*

(ΠΙν.I]I-]24)

Είναι ήδη γνωστό δτι, στά πλαίσια μιας πανηγυρικης ίστορικης άναφορας των

στρατιωτικων επιχειρήσεων και των πολιτικων άγώνων για την 'Ανεξαρτησία, οΙ ήρωι

κές πράξεις καί οΙ θυσίες των 'Αγωνιστών στάθηκαν πηγη πλούσιας έμπνευσης για τήν

ποίηση, τη μουσική καί τίς εικαστικές τέχνεςΙ.

Παράλληλα με τήν είκονολΟΥική ίστόρηση των μεγάλων προγραμματισμένων

κύκλων που άφοροϋν τήν έλληνlκή Έπανάσταση του 1821 ---όπως οΙ γνωστές σειρές

του v. Gajassi (1833), του Peter νοη Hess (] 836· 1844), τοϋ Π. Ζωγράφου - Ί. Μαιφυ

γιάννη (1836 - 1839), του -Α. Ήσαία (] 839) καί πολλών άλλων άκόμη2_. αναπτύσσεται

και επαναλαμβάνεται με μια συγκινησιακή είκαστικη φόρτιση ή επί μέρους απεικόνιση

ορισμένων {στορικων και ήρωικων γεγονότων. Ή «Φυγη της Πάργας», ό «Χορός του

Ζαλόγγου». ό «'Όρκος της 'Αγίας Λαύραρ>, ή «Πυρπόληση τοϋ Κανάρψ>, ό «Θάνατος

τού Μάρκου Μπότσαρψ>, ή «(Εξοδος τοϋ Μεσολογγίοω) είναι μερικά άπά τά βασικά

θέματα μιας φιλολογικης και καλλιτεχνικης παραγωγής. θέματα πού έμπνέουν έπίσης

ενα Φιλελληνισμό, που ή δράση και τα ιδεολογικα και πολιτικα αίτιά του είναι μόνο

ως ενα σημείο γνωστα καί μελετημένα. Στα θέματα αυτά, που γίνηκαν «μύθΟ9>, ή ευρω.

παϊκη λογοτεχνία άφιερώνει ποιητικές σελίδες, εργα θεατρικά και μουσικά, ένω ταυτό

χρονα έμφανίζεται μια πολύμορφη σειρά από πίνακες, χαρακτικά. καθως καί -στις

• Για τήν εύγενή καΙ πρόθυμη πάντα βοήθειά του:;, δπως καΙ τήν άδεια φωτογράφηση:; του (ολικού.

ευχαριστω θερμά τόν κ. Δ, Παπαστάμο, Διευθυντή tl1:; Έθνικης Πινω'οθήκης 'Αθηνών καΙ τή συνερ

γάτιδά του κ. Νέλλη Μισιρλη, τόν κ. Άγγ. Δεληβορρια, Διευθυντη τού Μουσείου Μπενάκη, τήν κ. Μ.

Μινώτου καΙ τη διεύθυνση του 'Ιστορικού Μουσείου Άθηνών, τόν Dr G. MonIcncro καΙ τόν συνεργά

τη του Β. Fcrlgutti, τήν δ. Όλγα Κατσιαρδl1 καΙ τόν κ. Γ. Payt{l. διευθυντή τών έκδόσεων «Μέλισσα».

Ei"ιχαριστώ έπίσης τοΙΧ: κκ. Μ. Σκιαδαρέση, Δ. Χλιβερό καί Α. R. Pozzar. Είιχαριστώ έπίσης τήν δ.

Καίτη Φτυαρ(t. 'Επιμελήτρια Δημοσιευμάτων της "Υπηρεσία:; Άρχαιοτήτων, γιό τήν πολύμορφη συμ

παράστασή της σnιν έκτύπωση αύτης της μελέτης.

]. Βλ. τή βιβλιογραφική τεκμηρίωση της L. DrouJia, Phίlhcllcnisme, ouvrages lnsplres par la
guerrc de ΙΊndependence grecque J821 - ]833. Athenes ]974. Γιά μιά πρώτη γνωριμία τοϋ είκονογραφικού

υλικο\Ί, έκτός από τίς διάφορες είκονογραφημένες Ιστορίες tl1:; Έπανάστασης του 2], πολύ χρήσιμο

εΙναι τό 'Ιστορικό Λεύκωμα της Έλληνικής 'Επαναστάσεως. J, ΙJ, fκδ. Μέλισσα, Άθηναι ]970.
2. V. Gajassl, Storla della Grecia moderna dal ]803 al 1832, Roma 1833. (Βλ. έπίσης διάφορες

Cιναπαραστάσεις αuτl1ς tl1:; σειρΟς στήν 'Ιστορία του Έλλ. "Εθνους. τόμο ΙΑ", Άθήνα ]975. σ. 407,415'
ΙΒ", Άθήνα ]975, σ, 60 - 6],13]). Ρ, νοη Ι-Ιess. Griechcn!ands Ikfreiung in 39 Dildern (λιθογρ. Η. Kohlcr).
MiInchen ]852 (βλ, Στ, Λυδάκη, 'Ιστορία tl1:; Νεοελ. Ζωγραφικης. ϊκδ. Μέλισσα, Άθήνα ]976, σ, 67,
460 - 61, καί Ίστορ. Λεύκωμα, δ.π., passim). Ί. Μακρυγιάννη - Π. Ζωγράφου. Hlstoire plcτurale de ]a
guerre de ΙΊndependeηce l-Ιelleπiqιιe par le genera] Makryiannis, Noticc historlque de J. GennadiIls,
Parls 1926. (Βλ. τελευτα1α, -Ελληνες Ζωγράφοι. ϊκδ. Μέλισσα. J, Άθήνα 1974. σ. 12 κ.έ.. 35 κ.ε. καΙ

Γ. Πετρη, Μακρυγιάννης καΙ Παν. Ζωγράφος, 'Αθήνα 1975). Γιά τόν Ήσαία, βλ. τελευταΙα Γ. Πετρη,

Ό Μακρυγιάννης καΙ ή είκονογραφία τοϋ Ήσαία, {{'Αντί» 20/3/76, σ. 28 Κ.Ι:. Γιά αλλους είκονογραφι

κούς κύκλους βλ. Π.χ. Jnstiτut Franι;aίs dΆthenes, Images du Phi]heJlenlsme Franι;als (1820· ]840).
Exposition. Athenes 1971, passlm.
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λεγόμενες «εφαρμοσμένες τέxνες}~ διάφορα αντικείμενα, δπως πιάτα, όρειχάλκινα

άγαλματίδια, ρολόγια, χαρτιά ταπετσαρίας κλπ. Στίς εικαστικές τέχνες μάλιστα γίνε·

ται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα -και άπό τήν καθαρά μορφολογική καί άπό τήν πολιτικο 
ιδεολογική δποψη-, ή επανάληψη της εικονογραφίας ένός θέματος, πού ξεκινάει άπό

μιά δημιουργική δέσμευση, δπως είναι ενας πίνακας, γιά νά περάσει σέ μιά φάση μηχα

νικης άναπαραγωγης καί έπομένως πλατιάς διάδοσης, όπως είναι τά κ«θε είδους χαρα

κτικά iΊ ακόμη τά άντικείμενα κοινης χρήσης, όπως ιστορημένα πιάτα άναμνηστικου

τύπου. Τό φαινόμενο αύτό, πού παίρνει διαστάσεις κυρίως στήν περίοδο της 'Επανάστα

σης του 21, θά συνεχlστεΙ καί στα μετέπειτα δύσκολα χρόνια της νεοελληνικης ίστο-

ρίας, δπως π.χ. στήν Κρητική 'Επανάσταση του 1866·69, χάρη στήν όποία μάλιστα

σημειώνεται, δχι μόνο στήν Εύρώπη, άλλά και στήν 'Αμερική, μιά δεύτερη φάση ένός

ενθερμου φιλελληνισμοϊι'.

Τό «κρητικό ζήτημα», όπως συνθετικά εκθέτει στή μελέτη του ό 'Ελευθέριος Πρε·

βελάKη~, «δεν J'ιταν υπόθεση μόνο κρητική, άλλά φυσικά, καί έλληνική και βαλκανικη

καί τουρκική καί εύρωπαική», καί αποτελοϊισε μιά από τίς σημαντικές φάσεις του έπί

μαχου ΆνατολικoUζητηματος. WΕχουμε λοιπόν καί Μι, στήν περίπτωση της Κρήτης,

ενα ήρωικό επεισόδιο. πού άποκτά τή συμβολική σήμανση ένός όλόκληρου άγώνα.

Στίς 8 του Νοέμβρη 1866, οί τουρκικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασα, 15 χιλιάδες

περίπου άνδρες μέ 30 κανόνια, περιζώνουν το Άρκάδι, εδρα της έπαναστατικης έπιτρο

πης Ρεθύμνου. Στό μοναστήρι, δπου εχουν καταφύγει γύρω στά 600 γυναικόπαιδα καί

300 οπλοφόροι αγωνιστές, δεσπόζουν οί δύο ήγετικές μορφές πού οργανώνουν καΙ. συν

τονίζουν τήν άμυνα: ό άνθυπολοχαγός Ίωάννης Δημακόπουλος, φρούραρχος της Μο

νης, καί ό ήγούμενος Γαβριήλ, ψυχη των πολιορκημένων. Ό αγώνας είναι άνισος καί

δραματικός. -Υστερα από τή ματαιη προσπαθεια και άναμονη των στρατιωτικων ένι

σχύσεων τοΟ συνταγματάρχη έθελοντη Πάνου Κορωναίου, τοΟ όπλαρχηγού Μιχαήλ

Κόρακα καΙ του 'Ιωάννη Ζυμπρακάκη -γενικων άρχηγών της 'Επανάστασης-, στην

εγκλειστη φρουρά του Άρκαδίου δέν άπόμενε άλλο παρά ή ήρωική άπόφαση «(ελευθερία

il θάνατος». Πραγματικά, τήν άλλη μέρα το πρωί, στίς 9 του Νοέμβρη, η άμυνα έφτασε

στήν πιο κρίσιμη καΙ. μοιραία της ώρα: ΟΙ βoλtς της τουρκικης <φπουμπάρδας» γκρεμί

ζουν τη δυΤΙKιl Πύλη του μοναστηριοϋ καΙ. ανοίγουν τό δρόμο στούς εξαγριωμένους

Τούρκους. Ό ήγούμενος είναι ήδη νεκρός. Ό άγώνας είναι πιά καταδικασμένος. Ή τε

λευταία πράξη θά κλείσει με τήν ήρωική στάση της θυσίας πού ξαναζεΙ τίς αντίστοιχες

αποφάσεις ενος Σαμουήλ, ένός Όλύμπιου, ενός Καψάλη: άνατίναξη καΙ όλοκαύτωμα,

παρά τον έξευτελισμό μιας παράδοσης καϊ ύποταγης. Ό Γιαμπουδάκης, iί, δπως λέει

τό δημοτικό τραγοΟΟι, ό άνωγειανός δάσκαλος ΣKoυλdς βάζει φωτια στήν πυριτιδα

ποθήκη της ΜονίΚ Κάτω άπό τά ερείπια της ανατίναξης θά βροΟν το θάνατο δχι μόνο

οί τραγικοί πολιορκημένοι, άλλά καί μεγάλος αριθμός Τούρκων, πού στο μεταξύ είχαν

μπεί στό μοναστήρι καΙ. είχαν άρχίσει 1'6 εργο της σφαγηςs.

3. Έλ. Πρεβελάιc:η,"H μεγάλη Kρηηιc:ή Έιι;ανάσταση 1866-69, Άθήvα 1966, σ. 31, σημ. Ι (βl

βλΙοΥραφΙα).

4. Πρeβελάιc:η. δ.ιι;., 0.11.
s. Τ. βtνtρη, Τό Άριc:άδι διά των αΙώνων, ΆθηVΑI 1938, σ. 209 - 421.
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«(Τό Άρκάδι έγινε ίδέα, από τις ιδέες εκείνες πού γονιμοποιούν τήν 'Ιστορία καί

στήν άμεση πραγματικότητα και στή μνήμη των λαων»6,

«Άρκάδι» θά είναι και τό όνομα του καταδρομικου, προσφορας τών φιλελληνικών

έπιτροπων που υποστηρίζουν τήν επανάσταση με αποστολές χρημάτων, εθελοντών, με

δημοσιεύματα στις εφημερίδες κ.λπ. ΤΟ {(Άρκάδι»), μαζί με τ' άλλα καράβια (όπως ή

«(γδραl" τό «Πανελλήνιον», ή «Ευνομία», ή «·Ενωσψι, ή ({Κρήτη»), θα παρασταθουν

στόν 'Αγώνα που συνεχίζεται και μετά τήν καταστροφή του μοναστηριου, βοηθώντας

τόν ανεφοδιασμό των αποκλεισμένων από τόν Τουρκικό στόλο 'Επαναστατών?,

ΤΟ όλοκαύτωμα τσυ ίστορικου Άρκαδίου, συγκινεί τη διεθνή κοινη γνώμη καί πέ

ρα από τό σοβαρό αντίχτυπο στόν πολιτικό καί διπλωματικό τομέα καί τα. σχόλια στόν

έλληνικό καί ξένο τύπο
β
, έμπνέει μιό: σειΡό: φιλολογικώνΙΙ καί καλλιτεχνικών εκδηλώσε

ων. Έναν οπωσδήποτε σπουδαίο ρόλο στήν ύπόθεση της Κρήτης καί γενικότερα τιjς

Έλλάδας επαιξαν τά μεγάλα εικονογραφημένα περιοδικά της εποχής εκείνης, δπως τό

IlIustrated London News, τό IlIustration τοϋ ΠαρισlOϋ, τό Illuslrierte Zeitung της Αει

ψίας -που είχαν σχετικά σημαντική κυκλοφορία-προπαντός με τήν αποστολή ειδι

κών ανταποκριτών, δπως ή Madame Dora dΊstrίa, ό σκιτσογράφος Montaud i'ι ακόμη

μέ τή συνεργασία 'Ελλήνων καλλιτεχνών που εστελναν άρθρα, φωτογραφίες, σχέδια

χαρακτικό:. στα πλαίσια ένός δημοσιογραφικοΟ reportage10•

τα εικονογραφημένα επεισόδια από τόν Άγώνα της Κρήτης είναι πάρα πολλά,

καθώς καί οί ναυτικές σκηνές που εξαίρουν κυρίως τό σημαντικό ρόλο τοϋ εμπορικοϋ

βοηθητικού στόλου, ό όποίος εΙχε σαν αφετηρία του τή βάση της Σύρας, κέντρο ανεφο

διασμού τών Κρητών ανταρτωνΙI . Άλλα τό θέμα τού Άρκαδίου μένει πάντα στό κέντρο

ένός συγκινησιακού κοινωνικού ενδιαφέροντος με μιό: πλατύτερη απήχηση. Έκτος

από τίς εφημερίδες καί τό: περιοδικό:, κυκλοφορούν και διάφορα χαρακτικό: σε ελεύθερα

φύλλα, δπως ή (ιΘυσία τού Άρκαδίου}), τυπωμένη στό Βουκουρέστι «(Ύπερ των Κρη

τών)), με τή φροντίδα του Έ. Φραγκούδη 12, που δημοσιεύει -πάντα στό Βουκουρέστι-

6. Πρεβελάκη, δ.π., σ. 22.
7. Μ.Ε.Ε., Συμπλ. Α', σ. 704. Μ.Ε.Ε" Ε' 1928. σ. 528. Μ.Ε.Ε. 10' 1932, σ. 515 Κ.έ.

8. Βενέρη, δ.π .. σ. 422 Κ.έ. Ε. zan1beltakis. Influence de Γhοlocaustc dΆrkadί sur IΌρίηίοη

mondialc. Κρητικά Χρονικά 8 (1954). σ. 413_427.
9. Χ. Γ. Σακελλαριάδη. Τό Άρκάδι στήν ποίησή μας, Έλλην. Δημιουργία 6 (1950). σ. 87 K.t.

10. 11luslr. u.ndon News. 1867. 19 Jan., σ. 69. 26 Jan.. σ. 81 (from a skctch by a Greek artist). Ι'

IIlustration. 1867. σ. 5 κ.έ .. (5/1/1867). σ. 8. σ. 53 (2611/1867), σ. 156 (91311867), σ.220 (6/4/1867),
σ. 232 (1314/1867). σ. 276 (41511867). σ. 116 (2418/1867). IIlustrlerιc Zcitung. Lcipzig 1867. σ. 25. 33,
60. 112. 113.

11. Μ.Ε.Ε. ΚΒ' (1933). σ. 629. Μ.Ε.Ε .. Συμπλ. Α.Ο" Α Ι σ. 704. Βλ. δυό πίvακες του Ί. Άλταμού

ρα rfic; συλλογfjς Κουτλίδη. (Σπ. Μαρκεζίνη. Πολιτική 'Ιστορία rfic; Νεωτέρας Έλλάδoc;. 11, 'Aefival
1966. σ. 333. 340) καί ενα πίvαKα τοΟ Ρώσου ζωγράφου W. Choudiakoff μέ τόν τίτλο «Οί Καντιωτες ι:ε

ριμέvoυν Η) καράβι «Άρκάδμ)' βλ. Τhiemc - Recker. Vl, 1912. σ. 552.
12. ΜουσεΤο Μπενάκη. Φάκ. 13, 849 (0.57 χ 0.46): Ή εν Άρκαδίω ίερωτάτη όλοκαύτωσις τη

Έλευθερίι:ι 10 Νοεμβρίου 1866. Λιθογρ. Ι. Ούσνεβέργου έν Βουκουρεστίοις -άριστερά- καΙ 'Επαμ.

Ι. Φραγκούδης -δεξιά. Πρβλ. ~να άντίτυπο έργο τοίι Στ. Χρηστίδη (Λυδάκη, Λεξικό, f.κδ. Μέλισσα.

Άθηνα 1976, σ. 486) στό Λεύκωμα rfjc; Έλλ. 'Ιστορία<; 1828 -1922, έκδ. Φυτράκη. 'Aefjval 1976. ε/κ.

σ. ΙΟ7.
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το 1867 καΙ. fva δίΎλωσσο έπιτάφιο λόΎΟ είς μνήμην των πεσόντωνΙ3 . Τό ήρωικό ολο

καύτωμα του 'Αρκαδίου θά Ύίνει επίσης και τό βασικό θέμα στήν εi.καστική άναπαρά

σταση εΡΎων με μεΎαλύτερη καλλιτεχνική υπευθυνότητα και δέσμευση. Ό Ύέρος πιά

καΙ. σχεδόν τυφλός Βρυζάκης ζωΎραφίζει στό Μόναχο l.va ('Αρκαδι». πού άνήκει στά

τελευταΙα εργα τίΊς σταδιοδρομίας του ώς ίστορικοΟ ζωγράφoυΙ~: ό ιιίνακας-που πέ·

ρασε κληρονομικά μαζί με άλλα του εργα πρώτα στή συλλογή του Πανεπιστημίου καί

άργότερα στήν Έθνική Πινακοθήκη 'Αθηνών. σπου βρίσκεται σήμερα- παρουσιά

ζει εμφανέστατα τά σημάδια μιας παλιας και κακης έπέμβασης Ύιά τή συντήρηση του

έΡΥου.

·Ενα άλλο «Άρκάδι» θά ζωγραφίσει ό ΚερκυραΙος Χαράλαμπος Παχης. Ό πίνακας

αύτός τοΟ ΠαxfΊ εΥινε τελευταΙα θέμα μιας μελέτης του Ήλία Μυκονιάτη. σχετικά μέ

δ, τι άφοΡα τό έργο καΙ. τά πιθανά πρότυπά του.- σχέση συναλλαyfΊς καΙ. δανείOι.r---- η

θά λέγαμε τό πρόβλημα τίΊς ένταξης τοΟ εργου σt μιά ακριβή εικονΟΎραφική παρά

δoσηl~.

Στή μελέτη αύτή -τήν όποία έκτιμουμε σάν μιά πρώτη και ένδιαφέρουσα προσπά·

θεια ανάλυσης τών ένδεχόμενων σχέσεων πού μπορεΙ νά ύπάρχουν άνάμεσα σέ έργα δια

φορετικίΊς φί>σης- παραχέμπουμε τόν άναγνώστη για μιά καλύτερη ενημέρωση βιβλιο·

Ύραφιιcή. Δέν μας είναι όμως δυνατό vΆ δεχτΟΟμε τις θέσεις και τίς άπόψεις τού συΎ

γραφέα Υιά λόγους μιας κάποιας μεθoδoλoYΙKfΊς τάξης καί έρευνας, όπως θά έκ:θt:σOυμε

ιιαρακάτω. ~Aς μας επιτραπεί λοιπόν νά έπανέλθουμε στό ίδιο θέμα τόσο σύντομα μετά

τή δημοσίευση ΤfΊς μελέτης.

Τρία είναι τά εργα γύρω άπό τά όποία κινείται ή μελέτη τοϋ Μυκονιάτη. Άφορμή

καί άφετηρία του ειναι 6 πίνακας του Χαράλαμπου ΠαΧίΊ, σήμερα στή συλλογή Έ.

ΚουτλίδηΙδ. Τό δεύτερο ντοκουμέντο, εικονογραφικά δεμένο μέ τό ζωγραφικό εργο,

είναι (φιά μικρή λιθογραφία με τ6 ίδιο θέμα της '6λοκαύτωσης τοΟ Άρκαδίου" εργο

τοΟ ΊταλοΟ ζωγράφου ιωί χαράκτη ίστορικών θεμάτων G. L. Gatteri)). πού ύπάρχει

-κατά τόν Μυκονιάτη- στό Μουσείο ΜπενάκηΙ? Τέλος, (φιά τρίτη παραλλαγή του

Ιδιου θέματος είκονΙζεται στό έσωτερικό ένός αναμνηστικοΟ πιάτο\))). τίΊς γνωστης σει·

ρας πιάτων τi'jς Σύρας. παραγγελμένο καΙ. κατασκευασμένο στήν ΆγγλίαΙ8 .

Καί στά τρΙα αύτά εργα, τά όποία άναλύει διεξοδικά ό μελετητής, παρατηρεΙται

πραγματικά ή ϋπαρξη πολλών κοινών στοιχείων, που μαρτυροΟν. χωρίς άμφιβολία, μιά

σχέση συναλλαγi'jς καί δανείου' σε κανένα όμως άπό τά τρία εργα δέν επαναλαμβάνεται

άκριβώς. με τήν εννοια τi'jς άντιγραφfΊς, ή ίδια σύνθεση. Διαπιστώνεται άκόμη μια κά·

ποια στενότερη σχέση ανιφεσα στήν παράσταση τοΟ πιάτου καί στό λάδι τού ΠαxfΊ.

]3. Έιιαμ. Φρα:ΥκοΟΟη, λόγ~ είς τό ίεΡόν καί δημοτελς μνημόσυνον τlί)ν έν Κρήτη ύllέρ Πίστεω;

καΙ ΠατΡΙδος ιιεσόντων .... " Bιιcaresl 1867.
14. Δ. Παπασιάμου, Έ&vιιc:η ΠΙ\I(lκοθήlcη, Έ),ληνικη ΖωΥΡαφικη άπό τό 1640, Άθήνα 1976, σ. 34,

Άρ. 835. Πρβλ. έπίση:;. λUΔΆιc:η, ΈJλ, ΖωΊράφοι, Ι. 'ΑΘήνα 1974, σ. 82, σημ.. 32.
15. Ήλία Μυκονιάτη, ΤΟ «Άρκάδlll τού Χαράλαμπου Παχι). Πιθανά ιι:pότuιw., 'Eλληνιιc:ά 28

(1975),2, σ. 401 -408. Βλ. έιι:ίση; Φ. Γιοφύλλη, 'Ιστορία τl'ι:; vεoελ. τέχvης. ι, "ΑΘήνα 1962. σ. 212 Κ.έ.

Lydakis. Gι:schichιe der ΙΓίectι. Malerei des 19 Jahrh., Munchen ]972, ο. 141, K\φί~, δμω; 256.
]6. ΜUιCovιάτη, δ.π.. πίν. 2, ο. 40] K.t. Λ{ιδι σέ Kαμf\ά (0.82 χ 1.10).
17. ΜUιCονιu.τη. δ.π., ιriν. 3, σ. 401 K.t.
18. Μυκονιάτη, δ.ιι: .• ιι:ίν. Ι, σ. 401 ΙC:.έ.
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δπως επίσης καί τό γεγονός δτι στο εσωτερικό TOI) πιάτου υπάρχουν λεπτομέρειες, πού

δέ συναντωνται στον πίνακα τού Παχη. Ή αποδοχη τών παρατηρήσεων αυτων προϋ

ποθέτει μιάν άνεξάρτητη προέλευση τών δύο εργων από ενα κοινο πρότυποΙ'.

Βάση όμως για μιαν άιφιβη ανάλυση καί διαπίστωση μιας τέτοιας προέλευσης καί

έξάρτησης είναι φυσικά ό προσδιορισμός της ΧΡOνOλOγΙKί'jς σχέσης άνάμεσα στα τρία

έργα, πού ό μελετητής θέτει υπόψη μας.

Άλλiι «γιά κανένα από τά τρία εργω) -πάντοτε κατά τόν Μυκονιάτη- ,<δεν έχου

με σίγουρη χρονολόγησψ20. ~Eτσι, ό μελετητής προχωρεί ({σέ ορισμένα συμπεράσμα

τα, χάρη στην ϋπαρξη μερικων ενδείξεων» καί προτείνει -υποθετικά επομένως- την

ακόλουθη διαδοχη :

(1) Ή "λιθογραφία" του Μουσείου Μπενάκη

Μια σημείωση γραμμένη μέ πένα στό πίσω μέρος της λιθογραφίας, με τό δνομα

του καλλιτέχνη, κι άπό κάτω {(Triest περιόδου 1870», θά ήταν ένδεικτική για τόν τόπο

της κατασκευης, καθώς καί γιά τη χρονολογία. 'Ως πρός τη χρονολόγηση μάλιστα, ό

συγγραφέας θεωρεί δτι το έργο θά επρεπε ναχει γίνει δυό - τρία χρόνια νωρίτερα. δηλα

δη πιό KOVΤα η καλύτερα ένώ διαρκουσε ακόμη η Κρητικη επανάσταση, στην όποία

ό έλληνικός τύπος της Τεργέστης -{(Ήμέρα» καί «Κλειώ),- αφιερώνει μιάν Cντονη

καί συγκινητικη άρθρογραφία. {(Έδώ λοιπόν, καί κατά παραγγελία πατριωτών της ακ

μάζουσας έλληνικης παροικίας, σχεδιάστηκε, τυπώθηκε καί κυκλοφόρησε τό χαρακτι

κό αύτό),21.

(2) Ή ελαιογραφία του Παχη

Ό συγγραφέας πολυ σωστά άντιτίθεται στη σχετικη νεοελληνικη βιβλιογραφία

πού, συνδέοντας τη γένεση του πίνακα μέ το ποίημα του Γ. Μαρκορα (/0 δρκος}) (]875),
χρονολογεί το έργο του Παχη μετα τό ]875, και μάλιστα στά τελευταία χρόνια της Kαλ~

λιτεχνΙKί'jς του δραστηριότητας. 'Ενώ γιά τόν Μυκονιάτη {(Το έργο πιο σωστά ίσως θά

πρέπει να χρονολογηθεΙ στά δυο πρώτα χρόνια μετά την έπιστροφη του στην Κέρκυρα,

το 1870»22.

(3) 'Αναμνηστικό πιάτο

</Η κατασκευη τοω>, κατά τόν μελετητη, «ίσως θά πρέπει νά τοποθετηθεί στό τε

λευταίο τέταρτο του 190υ .... η στίς αρχες του 200υ αιώνα»23.

Ό Μυκονιάτης, δπως ηδη αναφέραμε, σημειώνει την ύπαρξη μιας στενης εικονο

γραφΙKί'jς σχέσης άνάμεσα στην παράσταση του πιάτου και στο λάδι του Παχη. Στην

παράσταση δμως τοΟ πιάτου η παρουσία μορφών καί λεπτομερειών,που δεν ύπάρχουν

στον πίνακα του Παχη, αποκλείει οπωσδηποτε την εικονΟΥραφικη έξάρτηση του πρώ-

19. Μυl(ονιάτη, ό.ιι., σ. 407.
20. Μυl(ονιάτη, ό.ιι., σ. 404.
21. Μυl(ονιάτη, ό.π .. σ. 4()4 K.t.
22. Μυκονιάτη, ό.ιι" σ. 495 κ:.έ.

23. Μυκονιάτη, δ.π., σ. 4Ot'i K.t .. "αϊ σημ. S.
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του άπό τό δεύτερο. 'Αποκλείεται έπίσης καί μιά άνεξάρτητη προέλευση των δύο εργων

άπό τή «λιθογραφία» τού Gattcri τού Μουσείου MπεVΌKη, γιατί παρόλο πού άρκετές λε

πτομέρειες είναι κοινές καΙ στά δυό εργα, έντούτοις ή παράσταση διαφέρει καΙ στήν

τάξη τ~ς δoμ~ς καΙ στό υΡXιτεKΤOVΙKό σκηνικό πλαίσιο. Ό Μυκονιάτης, λοιπόν, πε

ριορίζοντας τό Οέμα, βασικά στή διευκρίνιση των σχέσεων μεταξύ τ~ς παράστασης τού

πιάτου καΙ τού εργου τού Παχη, πιστεύει ότι ή ερευνα «σ' ενα μόνο συμπέρασμα μπο

PCi \'ά. οδηγήσει, τούτο: τό πρότυπο των δυό εργων ήταν επίσης ενα χαρακτικό καΙ ό

τεχνίτης του δtν μπορεί vΆ βρίσιcετα1 μακριά άπό τόν Galteri. ισως vό. ήταν ένας άπό

τούς μαθητές του ....)%1.

Μια όμω:; συvετώτερη καί προσεκτικότερηάνάγνωση των τΡιων εργων πού εξετά

ζουμε καί προπαντός ή γνώση δύο τουλάχιστον άκόμη στοιχείων-βασικων-σ' αυτή

τήν ερει.ινα, πού αγνοεί ό Μυκονιάτης. θό: είχαν οδηγήσει σ' ενα τελείως άλλο συμπέρα

σμα. πιό ε-yιrupo μεθοδολογικά καί φ1λολογικά καΙ σημαντικότερο ιστορικά.

Ή πρώτη παραδρομή, πού εξασθενίζει τή βάση τού συλλογισμού του. άφορα τό

ντοκουμέντο τού Μουσείου Μπενάκη. Δεν πρόκειται για λιθογραφία «άσπρόμαυρη,

τυπωμένη σε σκληρό χαρτί, τό όποίο μέ τά χρόνια KιτρίVΙσε καΙ τό μελάνι πηρε μιά

άπόχρωση καφετιw>U! Πρόκειται άπλούστατα γιά μιά φωτογραφία, άσπρόμαυρη, πού

χάρισε -μαζί μέ άλλο υλικό-τό 1937 ό Περικλης Σταυρόπουλος, μέλος έλληνικης

οικογένειας. έγκατεστημένης στήν Τεργέστη, καί πολυ γνωστης στοί>ς πνευματικοί>ς

καί καλλιτεχνικούς κύκλους της πόλης, χάρη στή δωρεά μιας σημαντικής συλλογής

εργων Tέχνης~.

'Η φωτογραφία άναπαριστάνει μιά θαυμάσια άκουαρέλλα (Π ί ν. 111), πού βρίσκεται

στό Μουσείο Revo1tella τι)ς Τεργέστης, μαζί μΙ πολλά άλλα εργα τού Galten -έπίτΡΟ

που τότε τού Μουσείου-, εργα τά όποία άφησε μΙ τή διαθήκη της, στή συλλογή τού

Μουσείου, ή άδελφή τού ζωγράφου Matilde Weber Gatieri, τόν Όχτώβρη τού 19042'.
Τό εργο, άνέκδοτο28, γνωστό με τον τίτλο «'Επίθεση στό μοναστήρι τοΟ Άρκαδίου»,

προέρχεται από τ6 σπίτι τοΟ ζωγράφου, έπομένως από τήν προσωπική παρακαταθήκη

τοΟ άτελlέ του. Δεν πρόκειται λοιπόν γιά παραγγελία, γιατί τότε θά είχε φτάσει στό

συγκεκριμένο της προορισμό. Κατα τή γνώμη μας. πρόκειται για μια μελέτη τοΟ καλλι

τέχνη, μια πρώτη έκδοση, θα λέγαμε, του θέματος πού τον ενδιαφέρει, της όποίας μά

λιστα ύπάρχει ένα επί μέρους προσχέδιο (Π ί ν. 112)29. Τό έργο λοιπόν αυτό μένει έξω

άπό τό πρόβλημα της προέλευσης-μετάδοσης μιας είκονογραφίας, όπως λογαριάζει

24. Μ\,\κονιάτη, δ.π., σ. 407.
25. Μuκονι(ιτη, δ.π" σ. 401, σημ. 3.
26. Ή σuλλοΥιΊ το\) ΣταuΡόπouλου βρίσκεται στήν ΤεΡΎέστη, via ImbrIani 5. Ό Περlκληι; rtau

ρόπouλος; ήταν άδελ~ τοΟ Σωκρ(ιτη Σταυρόπουι.ou,δωρητη της συλλΟΎηι; στην πόλη ιης Τεργέστης,

πoiJ πέθανε στή Ζuρίχη στίς 25/10/1960. (Βλ Διαθήκη ηοιιίο ινν. Οlιυ('ο Modυgno, TrίeSte, rcgIsιr.

22/2/1961 Νο 4036. τόμο 121. Στό MouσεIo RcνοlιelΙa υπάρχει ένα άντίΥραφο).

27. Civico Museo Revοlιclla. Tricstc: Gallcria d"artc mαlcrna. Catalogo, Τriesιc 1967, ο, 5.
28, ΤερΎέστη. ΜοοοεΤο Rcvollella. Άριθ. Εύρ. 187. Άκοοαρέλλα (0.55 χ 0.7]). ΠίΊρε μέρος οτΙς

τιμητικέ; έκθέσεις lρΥων τοΟ Gaιιcrί στήν Τεργέστη τό 1954 καί ~ό 1964. Ή φα/ΤΟΎραφία Itού δημοοιε6

ουιιε εΙναι τη; Giornalroto της ΤεΡΎέστης.

29. Τερ-Υέστη, ΜouoεΙο Rcvoltella. Άριθ. Ευρ. GaΙΙcri 204 (0.20 χ 0.25). Σχέδιο μέ μολύβι καί

μελάνι. Στό ItIoω μέρος μέ μολύβι είναι τό σχέδιο τοΟ Π ί ν. 114. Ύιά τό όποιο θά μιλήσOUΜε παρακάτω.
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ό Μυκονιατης, μια και είναι σίγουρο πώς ως τό ]904 κανεις δε γνώριζε την ύπαρξή του.

Τό δτι θεωρουμε την ακουαρέλλα της Τεργέστης σαν μια πρώτη ίδέα, μια πρώτη

σύνθεση για ενα πίνακα πού τόν έπεξεργό.ζεται με μεγαλύτερη επιμέλεια, καί ώς πρός τό

βασικό θέμα κα/. ώς προς τις λεπτομέρειες, επιβεβαιώνεται απο δύο προμελέτες, πού σα

φως προέρχονται άπό την άκουαρέλλα αύτη, μα πού οδηΥοϋν στην πραγμάτωση ενός

δεύτερου εργου τοϋ Gatteri. ~Eνα σκίτσο με μολύβι και μελάνι (π ί v. ] ])30 αναποδογυ

ρίζει πράγματι, ώς προς την αρχική ακουαρέλλα, τη σκηνοθετικη διάταξη και την αρχι

τεκτονική σκηνογραφία, μεταθέτονταςστ' αριστερά την αίματηρή σύγκρουση των αγω

νιστών με τούς Τούρκους. Άλλά. σ' αυτή την καινούργια διάταξη, παρατηρουμε και

μια σειρα νέων στοιχεΙων, πού αφοροϋν τις λεπτομέρειες, δπως Π.χ. ή ομαδα τών μαχό

μενων γυναικών γύρω από τό σημαιοφόρο- μοναχό, πού ό Gatteri ιδια!τερα θα μελετή

σει σ' ενα δεύτερο γραμμικό σχεδ!ασμα με μολύβι (Π! ν. ] ]4γη.
Άποτέλεσμα αύτης της πολλαπλης γραφικης διεργασίας είναι μια ελαιογραφία που

βρ!σκεται σήμερα στήν Έθνική Πινακοθήκη Άθηνών (Π ί ν. ] 15 καί ]22γJ2, δωρεα τού

Γεωργίου Άφεντούλη από τό 196]. Τό εργο δέν μπορεί να πεί κανεις δτι είναι άγνωστο,

από τή στιγμή πού γιά αρκετό καιρό εμεινε στή διαρκή νΕκθεση της Πινακοθήκης και

είναι δημοσιευμένο στήν «'[στορία της Νεωτέρας Έλλάδoς>~ τοϋ Δ. Κόκκινου33, εκδοση

πλατιας κυκλοφορίας πού βγηκε καί σε εβδομαδιαΤα φυλλάδια. Και είναι κρ!μα πού διέ

φυγε άπό τήν ερευνα τού Μυκονιάτη, γιατί αύτό ακριβώς τό εργο, δπως είναι εϋκολο να

άντιληφθεΙ κανεις μ' ένα προσεχτικό έλεγχο, άντιπροσωπεύει τό πρότυπο από τό όποίο

προέρχεται, με μεγαλύτερη είκονογραφική πιστότητα, ή παράσταση τού πιάτου, δπως

επ!σης, με μια κάποια έπιλογή των βασικων στοιχείων, και ό πίνακας τού Παχη.

Ή έλαιογραφ!α τού Gatteri δε μας προσφέρει μόνο τή λύση σ' ενα πρόβλημα πού

είχε με!νει ως τώρα στά πλαίσια μιας ύπόθεσης, άλλά μας επιτρέπει καί τήν άνασύνθεση

μιας σημαντικής σελ!δας τού Φιλελληνισμου σέ μιά περίοδο ίδιαίτερα δραματική της

έθνικης μας ίστορίας.

Τό εργο, πού δωρήθηκε, δπως iiδη αναφέραμε, από τόν Γεώργιο Άφεντούλη, εγινε

στήν Τεργέστη μέ ίδιαίτερη έπιμέλεια, δπως φαίνεται και άπό τήν επεξεργασία των

μορφολογικώνστοιχε!ωνμε τα προκαταρκτικάσχέδια, καί άπό τό γεγονός δτι είχε προ

ηγηθεί μιά πρώτη εκδοση με τή γρήγορη τεχνική της άκουαρέλλας. νΟλα αύτά, και 100

ρ!ως ή προέλευση τού εργου, προϋποθέτουν παραγγελία ένός υψηλού επιπέδου και μιας

κάποιας ύπευθυνότητας.

Ό Γεώργιος Άφεντούλης είναι απόγονος μιας άπό τις πλέον λαμπρές καί δραστή-

30. Τεργέστη. Μουσείο Revoltella. Άριθ. Εύρ. Gatteri 214 (0.33 χ 0.208). ΤΟ σχέδιο εlναι μέ μο

λύβι καΙ μελάνι γκρίζο. Στο πίσω μέρος του φύλλου υπάρχουν τρία σκίτσα γιό τή βάση μιας προτομης

με την έπιγραφη (Πιι duca. tιι maestro. ιιι signore. MDcecLXVI~~. καΙ τι! χρονολογία ,,8 Novembre
1866)). νΕνα στοιχείο που εχει οπωσδήποτε σχέση με τήν naρ(xotaatl της ορθijς όψης, το ολοκαύτωμα

τού Άρκαδίου.

31. Τεργέστη. ΜουσεΙο Revcltella. Άριθ. Εύρ. Gatteri 204 (πρjlλ. σημ. 29). ΤΟ σκίτσο αυτό με

,ιπΙό μολύjlι είναι στό πίσω μέρος του πρώτου σχεδίου γιό τό ,{Αρκάδω. πού πrιαγματώνεται στήν &κου·

αρέλλα του Μο:ισείου Revolt::l!a (Π ί ν. Ι] Ι). Στοιχείο που φανερώνει μιiι ίδιαίτερη επεξεργασία τού Οέ

ιιατος στο. χρονικά δρια της ίδιας περιόδου.

32. Άθήνα. 'Εθνικη Πινακοθήκη, Άριθ. Εύρ. 2427. Λαδι σ'; καμβά (0.70 χ ].04).
33. Δ. Α. Κόκκινου. Ίστορία της Νεωτέρας 'Ελλάδος. εΥχρωμη (ίκ. σ. 632 - 633.
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,ο,

ριες οικογένειες της έλληνικης Κοινότητας της Τεργέστης3". Έδli:ι, στην Τεργέστη, πού

ήταν τ6τε Ινα άπ6 τα πι6 σπουδαία λιμάνια της Άδριατικης, ό Ίωάννης Άφεντούλης

ιδρύει πρ6:ιτος εναν εμπορικό Οίκο καί άργότερα, τό 1842, συνεταιρίζεται με τόν αδελφό

του Γεώργιο. Ό τρίτος αδελφός, δ Θεόδωρος, ακολουθεί επιστημονικη σταδιοδρομία

καί γίνεται καθηγητης της Φαρμακολογίας στό Πανεπιστημιο 'Αθηνών με σημαVΤΙ

κη συμβολη στην εR:ιστημη, άλλα καί στο. γράμματα, ώς ποιητης καί μεταφραστης του

Lessing καί του Schiller». Μέ την εκρηξη της Κρητικης Έπαναστασης, συνθετει μια

σειρα ποιημάτων, πού ξεχωρίζουν δχι τόσο για την ποιότητα του λογοτεχνικοlJ ϋφouς,

όσο για τό πάθος μιας πολιτικης καί ανθρώπινης δέσμευσης. Ή συλλογη, με τίτλο «τα

Κρητικά», δημοσιεύεται για πρώτη l,Κ>ρά τό ]867 καί ξαναδημοσιεύεται στα «Φιλολογικα

ΠάρεΡγά» του τό 188]311. Στην Τεργέστη, πάντα., ό Γεώργιος Άφεντούλης, ανεξάρτητος

πλtoν οίκονομικά από τόν ό.δελφό του, ίδρύει τό 1854 μιάν άλλη εμπορικη επιχείρηση

και με τήν προσωπική το\) δραστηριότητα άναπτύσσει μεγάλο και σημαντικό κύκλο

έργασιli:ιν. Στην επιχείρηση αύτη, τό 1856, προσλαμβάνεται ώς λοΥιστης ό νεαρός Κων

σταντίνος Βολανάκης, γόνος Κρητικης οικογένειας, πού με τήν Έπανάσταση είχε κα

ταφύγει στή Σύρα. Ό νεαρός λογΙΟίής, όμως, γρήγορα θά εγκαταλείψει τα λογιστικά

βιβλία γιο. τό σχέδιο, καί με την ενθαρρυντική συμπαράσταση τοίι Άφεντούλη -πού

έκτός από τίς εμπορικές το\) ικανότητες Tιtav ενθερμος πατριώtης καί φιλότεχνος- άφι

ερώνεται αποκλειστικά στή ζωγραφική37.

Ό Γεώργιος Άφεντούλης iItav λοιπόν δ άρχικός ίδΙOκtήτης και πιθανόtατα εκεί

νος πού παράγγειλε τό έργο, πού μέσφ '{ου γιου του Άλέξανδρου και tOI) ανιψιου του

Γεώργιου, lφtασε στήν Έθνική Πινακοθήκη 'Αθηνών.

~Oπως αναφέραμε ήδη, τό ενδιαφέρον τοί) έλληνlκοί) τύπο\) '{ης Τεργέστης για τό

δράμα της Κρήtης ηταν πολύ μεγάλο καί εντονο '{ήν εποχή εκείνη. Ή Ήμέρα καί ή

Κλειώ κυρίως, περισσότερο άπό κάθε άλλη εφημερίδα ii περιοδικό ελληνικό καί ξέ

νο, παρακολουθούσαν βημα πρός βημα τις σψατιωτικές επιχειρησεις στό νησί, δπως

και τίς διπλωματικές διαπραγματεύ σεις38. Ή ΤεΡΥέΟίη, με τήν οίκονομική δύναμη της

ακμάζουσας έλληνΙKtΊς Κοινόtητας, ytvttat '{ό κένψο συλλογης καί παρoxtΊς βοηθειας

γιο. '{ήν άνεξαρtησία τοί) νησιοϋ39, και χάρη σtήν εμπορική καί ναυτικη της δραΟίη

ρι6τηtα βρίσκεται σέ συνΕχή έπαφή μέ τή Σύρα, βασικη αφετηρία άνεφοδιασμου καί

ενισχύσεων του Κρητικο\) άΥώνα<W.

34. Γιά n'ιν οΙκογένεια Άφεντούλη της Τεργέστηι; τελευιαlα: Μ. βλάχου, Ό ζωγράφοι; Κωνστ.

lkIλανάκηι;, Άθήνα [974. σ. 36 σημ. 4. Πρβλ. έιι:ίσηι; τή νεφολογία γιό ιόν Γ. Άφενιούλη στή Νέα

Ήμέρα της ΤφΥέστηι; \4/26 Ίoυνίo~ 1909, φ. 1802/2779.
3S. Μ.Ε.Ε .. λ. θ. ΆφεντΟΟληι;.

36. θ. Άφενtoύλη. Τά Κρηnκά, Άθηναι 1867. ΤΟΟ ίδιου, Φιλολογικά ΠάρεΡΎα (Τά Κρηn.ru. ώδαί

ΆλκαΙκα!. Σύμμικια\, ΆθiΊναι 1881.
37. βλάχου. 6.11: .. σ. 36 κ.έ.

38. Πρβλ. zambeItaJιis, 6.11: .. σ. 418,426. ΚαΙ βλ. lΙ:.χ- ΚΙ.εια/ 11/23 Νοεμβρlου 1866. 'Ημέρα S Νο

εμβρΙου 1866. Ζ9 Νοεμβρίου 1866, 2{) Μαρτίου 1868, Ζ3 Σεll:tΕμβρίοο 1869, !7 ΌΚt(ιιβρίοο 1869.
39. zambcIιakis. 0.11.. σ. 418 (La Ro:rιaissanα: 12 Dec. 1866).
40. MεlαξiιΤεΡγέστηι; καΙ ΣύΡας ύιtiΊΡXε άτμοιιλΟίκή συΥκοινωνία δυό φoptι; lήν έβδομάδα μέ tU;

γραμμές too Lloyd AdriaIico. Γιά τή σηιιασία καί τό ρόλο riΊς Σύραι; σιή διάριcτlα τiΊς KρηnKiΊι; Έιω·

νόσι:αοης. Μ.Ε.Ε. ΚΟ' (\933). σ. 629. Πρεβελάκ:η, 0.11: .. σ. 28.
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Με τις προϋποθέσεις αυτές, καταλαβαίνει κανείς, πώς κοι γιατί γεννήθηκε κοι ανα

τέθηκε η παραγγελία του πίνακα σ' εναν άπο τούς πιό ονομαστούς ζωγράφους ίστορι·

κων θεμάτων της Τεργέστης, όπως ήταν ό Giuseppe Lorenzo GaIteri, πού ειχε πολεμήσει

κι ό ίδιος στά προχώματα <i):; Μαργκέρας το 1848 γιά τήν ανεξαρτησία της Βενετιας,

κοί πού, δπως γράφει ό Caprin. «δταν επρόκειτο να ζωγραφίσει θέματα προσωπικης

του έκλΟΥης, ή καρδιά του και ή σκέψη του ηταν πάντα στούς αγωνες της 'Ελλάδας, της

Πολωνίας 11 στις κατατρεΥμένες οίΚΟΥένειες των έξορίστων ...>~41.

Ό ίδιος συγγραφέας σε συνέχεια, αναφέρει δη: «στο 'Άρκάδι' μαζεύει εξω άπο

τ6 μοναστήρι, Υυρω άπό τον 'Επίσκοπο πού ύψώνει το Σταυρό. τούς γέρους αρχηγούς

των πατριαρχικων οικογενειων, τίς μανάδες, τίς νιόπαντρες, τά παιδιά, τούς έφηβους,

άποφασισμένους νά μπουν στό θρησκευτικό καταφύγιο καί να επικοινωνήσουν με τό

Θεό, πρίν νά ταφουν μαζί με τ' αγια και τίς εικόνες κάτω από τα ερείπια ...>~.

Καί θ' άντιληφθεί κανείς τή μεγάλη ίστορική σημασία πού παίρνει τό έργο, διαπι

στώνοντας τίς σχέσεις που τό συνδέουν με άλλα ντοκουμέντα,τά όποία παρουσιάζουμε

καί τά όποία πιστεύουμε δτι άποτελουν ενα καθοριστικό παράγοντα στήν {<κάπως περί

πλοκη σχέση προτύπου καί αντιγράφου»42.

Καί πρωτα απ' δλα, μιά τρίτη έκδοση του <{ΆΡKαδίoυ)~ (Π ί ν. 116)43, πού ό Oatteri
ζωγράφισε εχοντας για πρότυπο τή δομή τής αρχικής του ακουαρέλλας.Ό νεωτερισμός,

σ' αύτή τήν τρίτη έκδοση, είναι ή προοπτικη διάταξη του κτηρίου με το βαρυ πλαστικο

γείσο, το όποίο δανείζεται άπό τήν έλαιογραφία του, πού βρίσκεται σήμερα στην Έθνι

κη Πινακοθήκη Άθηνων. Τό έργο παρουσιάζεται στή μεγάλη ~EKθεση της Τεργέστης

του ]871 καί, δπως αναφέρεται στόν κατάλογο, ήταν ιδιοκτησία της γνωστης έλληνικης

οΙκογένειας του Κωνστ. Ρουχπάνη. Ή συμμετοχή του πίνακα στήν ~EKθεση είναι τι

μητικη, εκτος διαγωνισμου, επειδή ό Oatteri ηταν μέλος τής κριτικής επιτροπης. Φαί·

νεται λοιπόν, δτι, με την εύκαιρία αύτή, έγινε καί η φJ)τογραφία πού παρουσιάζουμε,

καί πού μας προσφέρει δυό σημαντικα στοιχεία που λείπουν από τά σχετικά τεκμήρια

που αναφέρουμε: τήν ένδειξη της ύπογραφηςτου καλλιτέχνη και πρό παντος τής χρονο

λογίας πού διαβάζουμε σαφως κάτω δεξιά: <'ο. L. Oatteri ]870».
Ή ελαιογραφία του Oattcri της 'Εθνικης Πινακοθήκης 'Αθηνών δεν έχει ούτε

ύπογραφη ούτε χρονολογία. τη δυνατοτητα ώστόσο μιας χρονολογικής εντόπισης του

έργου, όπωσδηποτε προγενέστερης του πίνακα πού παίρνει μέρος στήν έκθεση του

187], μας την προσφέρει τό ίδιο το πιάτο (Π ί ν. ] 17), του όποίου την έρευνα δεν εξ

αντλεί στη μελέτη του ό Μυκονιάτης.

Ή παράσταση του άναμνηστικου πιάτου άνήκει σέ μιά σειρά σερβίτσιων με πιατέ-

41. G. C'aprin, Tempi AIldati, Τεργέστη 1891, σ. 177 ις,έ, Γιι't τόν Gatteri, έιςτός άπό τόν Thiemc·
Beckcr ΧI11. 1920. σ. 249, βλ. καί Μ. Malabotta, στό Archeografo Triestino, 1929 - 30, σ. 353 κΑ,393.

Α. Bcrlam, στό ;;Archcografo Triestino» 1946. σ. 369 ",t.
42. Μυιςονιάτη, δ.π .. σ. 402.
43, Πρβλ. Αιιί della esposizlonc agrlco!a industriale e di bcllc arIi a TrlC'ste nel SeIIenlbrc 1871, Tcρ.·

γέστη 1872, σ. 116. Νο 35: Gatteri G. Ι .. 11 monasIero di ArC1dion (SollevazioIle di Candia nel 1866).
Propricta dcl Sign. ConSIanIino G. Ruchpal1I. Ό Κωνσταντίνος Ι. Ρουχπάνης (βλ. Βιβλίο ΚαταχωΡΙ1σεως

Θανάτων, 111. σ. 90, στά άρχεία της Έλληνι"ης Κοινότητας η"ς Τεργέστης) πεθαίνει 79 χρονών στΙς

19/6/1899. 'Ι" φωτογραφία που παρoυσιά~oυμε (Π ί ν. 116) εlναι άπό την έποχή της Έιςθεσης καΙ φυ·

Μ:ισσε,αι στό άρχείο Gatteri τού Μου::rεΌυ Revoltella.
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λες οβάλ, πιάτα ρηχα και βαθιά άπό φαγεντιανή, σέ έλαφρούς χρωματικούς τόνους τού

γκρίζου η τού ανοιχτου πράσινου. Τά πιάτα αυτά, γνωστά ώς «Συριανά», εγιναν στήν

Άγγλία, όπως αποδεικνυει ό τύπος της ρομβοειδούς σήμανσης (paIenI mark) στό πίσω

μέρος, κατα παραγγελία του συριανού έμπορου Δ.χ. Άργυρόπουλου (Π ί ν. 124).
Είναι περίεργο πως ό Μυκονιάτης εκφράζει τόση άβεβαιότητα γιά τό χρόνο της

κατασκευης τους: ~<oί γνώσεις μας,>, γράφει, «σχετικό μέ τή χρονολόγηση, είναι ακόμη

πιό περιορισμένες. Ή εξάρτηση ώστόσο της παράστασης από ιταλικό πρότυπο καί ή

κατασκευή τού πιάτου στήν 'Αγγλία κατά παραγγελία συριανού εμπορου, προϋποθέ

τουν αρκετό πλατιό χρονικό δριω,44.

Άντιθέτως, πρέπει άμέσως να διευκρινίσουμε ότι ή χρονολογική όπόσταση όπό

τό πρότυπο είναι πάρα πολύ μικρή, όπως άλλωστε μας πληροφορούν δυό σίγουρα και

βασικά στοιχεΙα. πρωτα, ή άνάγνωση της ρομβοειδούς σήμανσης (τού patenI mark).
Τό σημα στό κέντρο (Rd = Registered) μας εξηγεί άκριβως δτι εχουμε μπροστά μας

τή σφραγίδα της κατάθεσης του σχεδίου τού πιάτου στό άρμόδιο γραφείο (BriIish Ρα

Ient Office), τό όποιο ετσι διασφάλιζε στόν Οίκο τήν αποκλειστικότητα της παραγωγης

γιά τρία τουλάχιστον χρόνια45 • Ό λατινικός άριθμός ιν, στό πάνω μέρος τοί! ρομβοει

δούς τετραπλεύρου, σημειώνει τήν τάξη τού εργου καί είναι ενδεικτικό των κεραμεικων

καί των προϊόντων από γυαλί. Ό αριθμός 4, στό εσωτερικό της αριστερης γωνίας,'εΙναι

ό αύξων αριθμός της καταγραφης καί τά υπόλοιπα στοιχεΙα, 16, W, χ, δηλώνουν τή χρο

νολογία:

Ι6 (πάνω) = ή ήμερομηνία

W (κάτω) = ό μήνας Μάρτης

χ (δεξιά) = ό χρόνος 1868
Ή κατάθεση του σχεδίου του πιάτου στό BriIish Paten! Office του Λονδίνου, στίς Ι6

Μαρτίου 1868, αποτελεί φυσικά, τό ierminus ante quem γιό τή χρονολόγηση της ελαιο

γραφίας καί της άκουαρελλας του GatIeri.

-Ενα δεύτερο στοιχείο σημαντικό, πού πρέπει ναχουμε υπόψη μας, γιατί μας είσά

γει στά μυστικό της είκονογραφίας τού άναμνηστικού πιάτου, είναι ή θεώρηση του

συνόλου καί όχι μόνο ή εξέταση της κεντρικης παράστασης. Στό πλαίσιο τού πιάτου

εναλλάσσονται τά πορτραίτα μερικων πρωταγωνιστων τού Κρητικου Άγώνα46 και οί

όναπαραστάσεις, σε όβάλ κορνίζα, της Μονης καί των πλοίων (~ΆΡKάδn, και (~Πανελ

λήνιον,). Τό πανηγυρικό πρόγραμμα της σύνθεσης δε χρειάζεται σχόλια' αποτελεί μέρος

μιας ανάλογης πρωτοβουλίας καί κίνησης που είχε χαραχτήρα φιλολογικό, αλλά πάντα

με τή σημασία της συμπαράστασης, που δημιουργήθηκε τότε σέ διάφορα μέρη του κό

σμου καί ίδιαίτερα στή Συρα. Άναφέρουμε ενδεικτικά τό δράμα «οί Μάρτυρες του Άρ-

44. Μυ",ονιάτη. δ.π" σ. 406.
45. Geoffrey Α. Gιχlden. British Porcelain. London 1974. σ. 26 - 27. J. Ρ. Cushion. Pocket Book of

BrlIish Ceramic Marks including Index ιο Rcgistered Deslgns ]842-1883. london ]976. σ. ]2. 285 Κ.έ.

46. Ύπάρχουν τά πορτραΤτα τών ηρωικών ύπερασπιστών ΤOίJ 'Ap"'aiiiou: ηγούμενου Γαβριήλ καΙ

Ι. Δημακόπουλου' τοϋ άξιωματικοΙ; Πραίδη καΙ των εθελοντών Έσλεν. Βαφειάδη "'αί Βαρνάβα. πού tItE
σαν στή μάχη τοϋ Βαφέ Άπο"'ορώνου. στΙς ]2 Όκτωβρίου 1866' του αξιωματικοϋ Βασιλείου και του

δημοσιογράφου - πατριώτη Μ. 'Αναγνωστόπουλου, που ήταν αρχηγός της (,ΦιλανθρωΠΙΚ!1ς Άποστο

λί'iς πρός περίθαλψιν των Κρητικων προσφύγω\'>, (Μ.Ε.Ε. Δ' (1928), σ. 479).
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l.-αδίοω) του Τιμ. Άμπελά, τυπωμένο στή Σύρα το 1867 και «Ή Κρήτη και ή Εύρώπφ>,

τυπωμένο επίσης στη Σύρα το 1868, με την αιφιβη μάλιστα ένδειξη στην τελευταία σε

λίδα: «πωλεiταt υπέρ τ(ί}ν έν Σύρω κρηΤΙκ6)ν οίκογενει&ν»47.

Άλλά θά θέλαμε νά επιστήσουμε τη προσοχη καΙ σ' ενα άλλο γεγονός. ~Oλo το

είκονΟΥραφικο υλικό του πλαισίου του πιάτου είναι παρμένο (με μικρές φυσικά παραλ

λαγές, πού όφείλονται στή μετάφραση του θέματος άπ6 το πρωτότυπο στη φαΥεντιανlυ,

από το γνωστό «Έθνικόν 'Ημερολόγιον» του ΜαρΙνου Βρεττου τοΟ 186848 (Π ί ν. Ι 18 
119α-β. 120β). Είναι ευκολο έπομένως να προσδιορίσει κανεΙς την είκονογραφική κα

ταγωγή το1) πιάτου. όπως καΙ τη στιγμή της σύλληψης του, πού κυμαίνεται ανάμεσα στό

τέλος του 1867 -περίοδο μεγάλης κυκλοφορίας το1) </Ημερολογίοω> στήν Έλλάδα καΙ.

στήν Ευρώπη- και στή χρονολογία τής κατάθεσης του σχεδίου του πιάτου στήν Άγ

γλία (χρονολογία της σήμανσης - patent mark): 16 Μαρτίου 1868.
Άπό τό «'Hμερoλόγιoν~) του Βρεττου λείπει μόνο τό πορτραίτο τοΟ Άναγνωστό

πουλου καί ή κεντρική παράσταση του πιάτου, που αντιγράφει τό έργο τοΟ Gatleri.
Έπειδή δμως μέχρι σήμερα, παρ' δλες τις έρευνές μας στις πιό πλούσιες ιταλικές καί

ελληνικές συλλογές, δέ στάθηκε δυνατο να εντοπίσουμε καμιά λιθογραφία - αναπαρά
σταση τής ελαιογραφίας του Gatteri, που θά έλυνε πράγματι το πρόβλημα τής εικονο

γραφικής μετάδοσης. πρέπει να υποθέσουμε δτι, μαζl με τις εικόνες άπό τό «Ήμερο

λόγιον» του Βρεττου, στάλθηκαν στήν Άγγλία, μιά φωτογραφία του Άναγνωστόπουλου

καί μια φωτογραφία του εργου του Gatteri.
ΆKριβίi>ς, μια απο αυτές τίς φωτογραφίες κυκλοφόρησε τοτε, κολλημένη πάνω σε

ενα κομψο χαρτόνι, καί σύμφωνα με τήν παράδοση τής τυπολογίας τιUν λιθογραφιών

έχει στό κάτω μέρος του πλαισίου τυπωμένες τις έξής ενδείξεις: Άριστερά: «G. L.
Gatteri ίην. e dip.»· δεξιά: «Foto di G. Malovich, Trleste» στο κέντρο: «diritto di ΓίρΓΟ

duzione riservatQ) και πιο κάτω, μΙ: μεγαλύτερα γράμματα, τό δίγλωσσο τίτλο το1) έρ

γου-αριστερά-«'Η Μονή του 'Αρκαδίοω>-δεξια-«ιι monastero di Αrcadίω)49.

'Η φωτογραφία αυτή λοιπόν και όχι μια λιθογραφία βρίσκεται στή βάση τής αντιγρα

φικης διαδικασίας του αγγλικοϋ κεραμεικου εργαστηρίου.

WΑλλωστε, όπως ηδη σημειώσαμε, οΙ στενές, γενικά, σχέσεις μεταξύ Τεργέστης

και Σύρας, καί είδικα οί δεσμοί του Τριεστίνου μεγαλέμπορου Γεώργιου Άφεντούλη με

το νησί, χάρη στους ΒολανάκηδεςΟΟ -πού ήταν κρητικής καταγωγης-, όπως και τά

αίσθήματα μιας πατριωτικής και πολιτικής ευαισθησίας όλων τών μελών της οlκογέ-

47. Γ. Α. Ναύτη, 'Η Κρήτη και ή Εύρώπη. επιστολή το() πρώην βουλευτου Σύρου, Έρμούπολις

1868.
48. 'F.θνικόν Ήμερολόγιον του Μ. ΒρεττοΟ, 1868 tu1loγp. φυλ. ε' (Τό ΆρΚ"άδιον. τό Πανελλή

νιον), σ. 160 (ΆρΚ"άδι, μοναστήριον), σ. 144. (πορτραΊτα "Εσλεν, Βαφειάδη, Πραιδη, Βασιλείου), σ. 128
(Γαβριήλ. ΔημαΚ"ό1lOυλου), σ. 321 (Βαρνάβα).

49. ΜαζΙ μ' αυτή τή φωτογραφία (0.24 χ 0.17, 1Ιάνω σέ χαρτόνι διαστάσεων 0.41 χ 0.31) iι1lάρχουν

στό άρχείο GaIIeri το\') Μοοοείου RevoItella δυό άλλες άκόμη φωτογραφίες. του Ιδιου εργου, άλλά σε

μικρότερες διαστασεις: (α) 0.31 χ 0.20, σε χαρτόνι διαστ. 0.38 χ 0.2S. με τήν αυτόγραφη σημείωση το\')

GaIIeri (<Arcadion 1866~>, καΙ (β) 0.10 χ 0.06. Και οΙ δυό αυτες φωτογραφίες 1Ιρoi:ρχονται ά1lό τό φωτο

γραφικό έργαστήρι του G. Malovich, via dcl TorrenIe 16, Triestc.
50. Ή οΙΚ"ογένεια Βολανάκη θα μεταφερθεΊ στόν Πειραια πoΛU άμγότερα. (Μ. Βλάχου, 6.11., σ.

37, σημ. Ι).
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νειάς του γιο. τό θέμα της Κρήτης μπορούννά έξηγήσουνμιά τέτοια ένέργεια της όποιας

τήν άκριβή τεκμηρίωση έλπίζουμε νά άνακαλύψουμε μέ τόν καιρό.

Έξάλλου, ή ιστορία του πιάτου της Σύρας δέν είναι τό μοναδικό ένδεικτικό στοι

χείο γιά τήν τύχη η καλύτερα τήν είκονογραφική επιτυχία τού έργου τού Gatteri στά

πλαίσια των πατριωτικών ύπέρ της Κρήτης ενεργει@ν.

Στή βιτρίνα τού 'Ιστορικού Μουσείου 'Αθην@ν, σπου φυλάσσονται άρκετά κειμή

λια τού Κρητικού 'Αγώνα 1866 - 1869, δίπλα σ' ενα πιάτο της σειρdς πού άναφέραμε,

είναι εκτεθειμένο ενα άναμνηστικό μετάλλιο. Τό χάλκινο αύτό μετάλλιο'1 (Π ί ν. 1200.),
διαμέτρου 6 έκατ., άναπαριστα στήν δρθια όψη τήν κεντρική παράσταση της ελαιο

γραφίας του GaIteri, μέ τή λεζάντα «Κρητικός 'Αγών 1866 - 67 - 68» καί στό πίσω μέρος,

τό σύμβολο τού Φοίνικα μέ τή γραφή «αναγεννώμαι εκ της τέφρας μου». Μαζί με τό

αναμνηστικό μετάλλιο σώζεται -εκτεθειμενη επίσης στήν ίδια βιτρίνα- καί ή πρωτό

τυπη προκήρυξη της ΠροεΥγραlj)ης γιο. τήν «έγχάραξιν αύτού» (Π ί ν. 12]). ~Aς μας έπι

τραπεl νά παραθέσουμε τό κείμενο μέ τήν ύπογραφή του Γ. ΓιάμαρηU, γιατί πιστεύουμε

δτι Ιτσι anoICtd καί μιά καινούργια σημασία ή πρωτοβουλία της Τεργέστης, σιενά δε

μένη μέ κε{νον τόν πίνακα τού Gatteri, πού στό χι1φο της έλληνικης Κοινότητας πρέπει

νά είχε πάρει τήν άξία ένός συμβόλου.

Τό φύλλο της προκήρυξης μέ τό προκαταρκτικόσχέδιο τού μεταλλίου (έλάχιστα

άλλαγμένου στήν κατοπινή πραγμάτωσή του) γράφει το. έξfΊς: (CΤό προκείμενον μετά

λιον μέλλει να καταστήση άείμνηστον τόν κρητικόν αγώνα. Παρακαλούνται λοιπόν οί

ΦιλογενεΙς καί Φιλέλληνες νά συνδράμωσιν είς τήν έγχάραξιν αύτου, άφ' ου μάλιστα

τά ΣUλλεγησόμεναχρήμαια προσδιορίζονταιώς μικρός έρανος είς τήν ναυπήγησιν έλ

ληνικού στόλου.

Συνδρομή ένός μεταλίου χαλ"ου δtKα φράγκα 10
» )} » άργυρου είκοσι πέντε » 25

Αί συνδρομαί προκαταβάλλονται παρα τοΙς έπιστασίαις της ({Ή μέρας» καί της ((Κλει

οϋρ) καί παρά τοΙς έπιτετραμμένοις ύπό τού λαβόντος τήν πρωτοβουλίαν.

ΓΕΩΡΠΟΥ ΓιΑΜΑΡΗ

TEPΓEtTH, κατά μάΤον 1869».

Σ' αύτή τήν αλληλένδετη και διαδοχική σειρα τ{ί)ν τεκμηρίων πού αναφέραμε, τό

((Άρκάδι» τού Χαράλαμπου Παχη, της συλλογης Κουτλίδη (Π ί ν. 123), φαίνεται ξένο

καί άπομονωμένο. Βέβαια, τώρα, ή διαπίστωση της ϋπαρξης τών φωτογραφι{ί)ν θά μπο

ρουσε νά διιcαιoλoγήσει μια μεγαλη διάδοση n)ς εί"ονογραφίας τοΟ Gatteri έξω από τά

σύνορα της Τεργέστης καί έπομένως τή δυνατότηταπού θα είχε ό Παχης να ζωγραφίσει

τόν πίνακά του στήν Κέρκυρα, μετά τήν έπιστροφή τou άπό τήν Ίταλία63 •

Πιό πιθανή μας φαίνεται ή ύπόθεση ότι ή σύλληψη καί ή πρoμελtτη, ----iίν όχι τό

ίδιο τό έργο, τόσο στενά δεμένο με τήν έλαιογραφία της Τεργέστης-έγινε στήν Ίτα-

51. 'Αθήνα, 'Jοtορικό ΜοοσεΤο, Άριθ. Ε{φ. 2082. Τό χάλκινο μεtάλλιο C{\'(l! δωρι;ά toυ σuμβo_

λαιoyράφou Δημ. Κιοοόπouλοο άπό tό -Αργος. Μιά είκόνα to(ι μεtαλλίou Oto(ί βενέρη, δ.π .• ο. 332.
52. Γιά {όν Γ. Γιάμαρη. Ήμtρα 19/31 Όκτωβρίou 1863, φ.424. Ήμέρα 18/2/1878 -νεκρο

λΟΥία.

53. Μuκονιάtη. ό.π., σ. 405.
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λία. Πράγματι, ό Παχης, υστερα από παραμονή και ενταnκη μελέτη δυό χρόνων στη

Νεάπολη και στην Άκαδημία του'Αγίου ΛουκιΊ της Ρώμης (1868 - 69), πραγματοποιεΙ

ένα μεγαλσ ταξίδι καλλιτεχvικης ενημέρωσης στην 'Ιταλία και στην Εύρώπη μέχρι

το 1870 πού γυρίζει στην ΚέρκυραΜ. Κατά τη διάρκεια αύτσυ τοίί ταξιδιου (11 ίσως και

πριν ακόμη, τον καιρό της μαθητείας του) θα πρέπει να πέρασε άπό την Τεργέστη και

νά ηρθε σε άμεση έποψη με τό εργο. Άπό τον πίνακα του Gaιteri αντιγραφει, -μέ μια

έκλεκτική άφαίρεση και μεΡικες παραλλαγές στά χρώματα- τι'] δομη της δικης του

σύνθεσης, που δηλώνει όπωσδήποτε μια δεξιοτεχνία και μια κάποια δύναμη συνθετική.

"Οτον ό Παχης, μετά τίς σπουδές του, γυρίζει στην Κέρκυρα, το εργο πού άποτελουσε

μέρος του καλλιτεχνιιι:ου του dossier, πρέπει να έκαμε εντύπωση και νά έπαιξε ένα ρόλο

στήν πνCΥμαΤΙKή ζωή του τόπου, στήν όποία συμμετέχει ενεργά σάν ζωγράφος και σαν

δάσκαλος στή σχολή του Καποδίστρια κι άργότερα στό δικό του άνεξάρτητοεργαστήρι.

VΙσως μαλιστα θάπρεπε ν' αναρωτηθεί κανείς, μήπως ή μέχρι τώρα δεκτή άποψη,

γιά τή σχέση άνάμεσα στόν «Όρκο» του Κερκυραίου ποιητη Γ. Μαρκορα καί στό ερ

γο του Παχη, είναι άντίστροφη. Μήπως δηλαδή τό έργο του ζωγράφου στάθηκε τό ιδανι

κό προοίμιο γιά τή Μούσα του ποιητη, που τραγουδάει το δραμα του ήρωικου μοναστη

ριου μερικα χρόνια ύστερα άπό τό ιστορικό γεγονός που συγκλόνισε τή διεθνή κοινή

γνώμηδ5.

Τελειώνοντας, μπορουμε, νομίζω, νά εκθέσουμε συμπερασματικά το διάγραμμα της

ενδιαφέρουσας αύτης διαδοχης πραγμάτων καί γεγονότων, που άφορουν τΙς σχέσεις

προτύπου καί αντιγράφων.

Στό φιλελληνικό κλίμα της Τεργέστης (δπως καί στό Βουκουρέστι καί στο Μόνα

χο), τό ολοκαύτωμα του Άρκαδίου γίνεται τό σύμβολο της Κρητικης Έπανάστασης του

]866 - 69. τα σχόλια καί ή αρθρογραφία στίς τοπικές ελληνικές εφημερίδες καί οί

«φιλανθρωπικέφ πατριωτικές πρωτοβουλίες της άκμάζουσας έλληνικης Κοινότητας

άποτελουν τΙς πνευματικες και πολιτικες προϋποθέσεις του έργου του G. L. GaIIeri.
Ό Γεώργιος Άφεντούλης, άπό τους πιό δυναμικους αντιπροσώπους της Κοινότητας,

πού είχε στενές εμπορικές σχέσεις μέ τή Σύρα -κέντρο ανεφοδιασμου και γέφυρα γιά

τήν παροχή βοήθειας στούς αποκλεισμένους αγωνιστές της Κρήτης-, είναι εκείνος πού

ενέπνευσε καί παράγγειλε τό έργο σ' εναν από τους πιό σημαντικους ζωγράφους ίστο

ρικών θεμάτων της βενετσιάνικης σχολης του 190υ αίώνα, τόν Giuseppe Lorenzo Gat~

Ieri.
Ό ζωγράφος ήταν γνωστός, κυρίως από τι'] σειρά τών ]50 χαλκογραφιών στήν ΕΙ

κονογραφημένη 'Ιστορία της Βενετίας του Francesco Zanotto, από τή συμμετοχή του

σέ ιταλικές καί διεθνεΙς εκθέσεις (Μιλάνο ]842, Βενετία 1866, Βιέννη 1860 καί 1882,
Δρέσδη 1883) καί από τΙς ιδιωτικές καί κρατικές παραγγελίες, δπως οί περίφημες τέσ

σερεις άκουαρέλλες γιά τους γάμους τοϋ πρίγκιπα - διαδόχου Umberto τό 1867(,6.
Στόν ίδιο χρόνο -1867- άνήκει καΙ η πρώτη έκδοση του «Άρκαδίοω), πού τη

χαρακτηρίζει ή αμεσοτητα ενός ζωντανοϋ σχεδίου και ή γρήγορη τεχνικη της ακουα-

54. Πρβλ. Γιοφύλλη. ο.π .. σ. 212. L}dakis, Geschichte, σ. 140 κ.ε., 256. ΤΟ;;' ίδιου, Ίσtορία,

σ. 48, 58.
55. Πρβλ. Χ. Γ. Σακελλαριάδη. δ.Π.. σ. 2 Κ.ε .. καί Μυκονιάtη, δ.π., σ. 405.
56. Τhieme - Becker, δ.π. λ. Gatterίo
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ρέλλας. Στό φόντο κυρlαρχεΙ η αρχιτεκτονική σκηνογραφία μέ τή λοξή προοπτική της

διάταξη' άριστερά, ή πυριτιδαποθήκη μέ τό μεγάλο τοξωτό πρόθιιρο' στόν άξονα του

πίνακα, άνάμεσα στους καπνούς της μάχης, ή έκκλησία καί δεξιά ό γκρεμισμένος περί

βολος του μοναστηριοίι μέ τους πολεμιστές πού πρoσnαθoυν άπεγνωσμένα ν' άντικρού

σουν τήν εισβολη τών Τούρκων. Σκηνοθετικά, ή όργάνωση τών μαζ6:ιν ορίζεται καί κι

νεΙται σέ δlJό ομάδες: άριστερό τά γυναικόπαιδα καί οί γέροι πλαισιώνουν τόν ήγούμενο

Γαβριήλ μέ τό σταυρό στό ένα χέρι καί τό δαυλό στό άλλο, ετοιμο ν' άνά,l,ει τή φωτιά

στήν πυριτιδαποθήκη, καί δεξιά, πρός τό κέντρο οϊ άγωνιστες σέ μιά εικόνα όλέθρου "αί

άπελπισίας. Τό σύνολο της παράστασης εντάσσεται σ' ένα ένlαΙο σχi)μα πυραμίδας πού

τό στεφανώνουν οϊ ηρωικές μορφές του γενναίου φρούραρχοιι τίΊς ΜονίΊς Ίωάννη Δημα

κόποιιλοιι μέ ίιψωμένο τό ξίφος, του καλόγεροιι. σημαιοφόρου "αί μιας νεαρης γυναί•
.-ας, πού άμύνεται εκσφενδονίζοντας τά γκρεμισμένα άγκωνάρια "αί τίς πέτρες του πε

ριβόλοιι. Ή συνθετική αύτή λύση πρέπει νά ήταν ιδιαίτερα άγαπητή στόν ζωγράφο,

γιατί θά τήν επαναλάβει τό 1870 σ' έναν άλλο πίνακα μέ τό ίδιο θέμα, παραγγελία της

οί.-ογένειας Κωνστ. Ροιιχπάνη της Τεργέστης. "Η έφηκτική άφόσφαιρα της καταστρο

φης, ή έναλλαγή μιας διαφάνειας χρωματικης με τή διιναμική προβολή των σκούρων

κηλίδων του "ό.-κινου, του μαύρου καί του πράσινου, η ενταση του μπαρόκ συμπλtγ

ματος σωμάτων .-αί ερειπίων καί ή άμεσότητα της γΡαφi)ς του καλλιτέχνη, μας μιλουν

γιά ένα ύφος, μιά τεχνοτροπία, πού είναι περισσότερο .-οντά στίς έμπειρίες της βενετσιά

νι"ης ζωγραφικi)ς του 170υ "αl του] 80ιι αίώνα, παρά στις νεοκλασικές και άκαδημαι

.-ες προοπτικές τi)ς εποχης τοιι.

Λίγο άργότερα, ό ζωγράφος επεξεργάζεται τήν τελειωτική μορφή του θέματος με

την τεχνική ri); ελαιογραφίας. 'Από τόν πίνακα όμως λείπει ε"είνη ή συγκίνηση καί ό

παλμός τι'Ίς πρώτης γέννας καί, παρ' όλη τη χρωματική διάθεση της λαμπρης βενετσιά

νικης παλέτας του, κινεΙταl μέσα στά πλαίσια ένός χώρου θαυμάσια οργανωμένου άλλά

άκαδημαΙιωϋ.

Τό ένιαΤο πυραμιδοειδέςσχημα της άκουαρέλλαςδιαχωρίζεται έδω με μιά ισορροπία

δυνάμεων σε δυό ομάδες: δεξιά καί πρός τόν άξονα τοΟ πίνακα, στέκει τώρα ό ήγούμενος

με τό μικρό τρομοκρατημένοπλi)θος των γυναικών, τά παιδιά καί τούς γέρους ίιριστερά,

οί πολεμιστf.ς,στην i-:ξαρση ri); ύστατης προσπάθειας, η γφεμισμένη πύλη και οί χιλιά

δες των Τούρκων μέσα στους καπνους της άνισης μάχης. Ή διχοτόμηση αυτη δημιουρ

γεl μιάν άλλαγη στή δομή της άρχιτεκτονικης σκηνογραφίας, πού δεν εχει πια τη λοξή

προοπτικη διάταξη, άλλα μια μετωπικη και ανάστροφη σέ σχέση μέ τήν άκουαρέλλα.

Οί μορφές στίς ομάδες έπαναλαμβάνονται,άλλά οργανωμένες σε μια καινούργια σύνθε

ση καί σύνταξη. Ή έλαιογραφία αυτή του GatIeri, μέσω μιας φωτογραφίας, στάθηκε

τό πρόΤUΠO γιά τό δημlOιιργό του γνωστοίι τύπου της σειρίίς των άναμνηστικων πιάτων

που κατασκευάστηκαν στην Άγγλία στίς 16 Μαρτίοιι 1868, δπως ύποδεικνύει ή άνά:

γνωση τι'Ίς ρομβοειδοίίς σήμανσης (patent mark). Τά πιάτα αύτα είχαν μεγάλη διάδοση

στό έμπόριο της Σύρας καί άνηκουν στόν ,,-(ικλο τών πρωτοβοιιλιων της Φιλοκρητικης

κίνησης, rtOI1 είχε κέντρο τό νησί. "Η παράσταση στό κέντρο του πιάτου -αποκορύφωμα

57. Ποβλ. ιήν κριηκή ηΝ F. Ekllonzi. La pittura di sIoria dell'OΤtoc:ento iIaliano. Μίlιηο 1967
σ. 21. ιι:ίν. χχγ. bι:ίση,- δσα αllα~έρεl ό Μ. Brion, The Αη of Ihc Romantic Era, London 1966, σ. 219.
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μιας έποποιίας- πλαισιώνεται μέ τά πορτραιτα καί τα σύμβολα τοίί KρητtKOϋ 'Αγώνα,

που είιωνογραφlκα προέρχονται από τό «Έθνικόν Ήμερoλόyιoν~) του Βρεττοίί του 1868.
Τό Μάη του 1869, τό κεντρικό θέμα της έλαΙΟΥραφίας τού GaHerI θά περασει στό

αναμνηστικό μετάλλιο της θυσίας των Κρητων, που εγινε μέ σκοπό να πουληθει ιωί

νά διατεθούν τα χρήματα γιά τη ναυπηΥηση στόλου. Μια συγκινητικη χειρονομία του

απόδημου Έλληνισμου, που εφτασε όμως πoΛU άΡΥα γιά την 'Επανάσταση καί για τα

θύματα.

Τέλος, ό Κερκυραίος ζωγράφος Χαράλαμπος Παχης, πού εκείνα τά δύσκολα και

πικρά χρόνια του Κρητικοίί 'Αγώνα βρισκόταν στήν 'Ιταλία, πρέπει νά αΙσθάνθηκε βα~

θύτερα tΊl'" πολιτικη καί καλλιτεχνlκη γοητεία τού εργου του Gattcri, γιατί, πρώτος αυ~

τός, μ' ενα άπλοποιημένοάντίγραφό του, θα φέρει τό μηVΥμα στην πατρίδα του, την Κέρ

κυρα, που μόλις εΙχε άπελευθερωθείκαι ένωθεί μέ την 'Ελλάδα, σάν ευχη για τό ποθητό

τέλος τών άγώνων και την ενωση της παντέρμης Κρήτης.

Ρώμη, Μάη!; 1977 ΚΛΤΕΡΙΝΛ ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ-ΒΕSCΗΙ
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υ Ο SCAVO OEL 1819 NEL ΟΕΜΟ ΟΙ ΑΙΧΟΝΕ (GLYPHAOA)
NUOVE INDMDUAZIONI

(favv.I15-133; Figg. 1-2)

RiIrovamenIi sporadici, vecchi e nuovi, scavi occasionali, editi e inediIi, debbono
contribuire a ricomρorre ίl quadro storico-archeologίco. soprattutto di quei demi che,
siιuati nei pressi di AIene e ίη aree di recente sviluppo, 50no divenUii campo di υπ rapi
dissimo e inlenso sfrunamento edilizio. Poiche ίη Iali condizioni ί margini per nuove sco
ρerle si 50ηο notevolmente rίdotti, ogni documenIo di inIcrvenIi. a carattere ρίυ ο meno
scienIifico, eseguiti nel passalo sul teπenο, acquista υπ ΡarticoΙ<ιre valorc.

Ε ίl caso del demo di Aixone, siιuato nell' area dell' atιuale Glyphada, sulla sIrada
che collega Atene a Capo SunioI

. Qui. gίβ nel novembre del 1805, tra la piccola chiesa
tardobizantina di Hagios Nikolaos Ρήnarί, unica cosiruzione nella zona, e la penisoIena
di Capo PunIa, ίl Dod\\-'el1 aveva registrato varie antichita affioranIi dal terren02• ΡΓΟΡΓίο

queste emergenze archeologiche dovetιero guidare, nella primavera del 1819 e su υη lungo
tratto, le oρerazioni congiunte di due antiquari ateniesi del Iempo, ίΙ vice-console francese
L. S. Fauvel e ίl console ausiriaco G. Gropius, affiancati da1 generale olandese Β. Ε. Roi
tiers:Ι. Nel 1864 υπο scavo, ancora a fίπί di collezionismo, νί fu condotto dall' ambascia
tore russo ίπ Grecia, conle BlourdorffI

. Νυονο interesse suscito la scoperta casuale,
presso Capo Punla, di alcune tombe micenee e geometriche nel 1880. Le uniche iniziative
scientifiche sono del nOSIro secoIo : una serie di esplorazioni e scavi del Keramopoullos
nel 1919, del Kyparissis e dellΌrlandοs (che νί scavo una basilica paleocristiana) ne11927,
del PapadimiIriou che dal 1954 scavo nella vicina Voula una serie di Iombe tardomicenee,
fino al recente sιudio del Themelis sui resIi di una grande sIruIΙUra, probabilmente fu
neraria~.

Una visione panoramica e critica dei risuliaii di queste indagini salιuarie nel demo
di Aixone e gia presenIe nell' ampio sιudio che C. W. Εlίοι ha dedicato ai demi costieri

ι. Sui problemi ιopografici dcl dcmo e sui principa1i reperti della sua area, cfr. rceenIelncnIe ; C.
W. ΕΙϊοι. CoasIal Dc:mes of Aιιica (Phoenix SuppI. Υ), ΤΟΓοηιο 1962, ρ. 6 SS. : Ρ. Τhemelis. ΑΟ 25 (1970):
ΧΡονιι;ά, ρ. 123 ss.; Μ. PeIropoulakou - Ε. PenIazos. 'Αττική, AIcne 1976, ρρ. 101, 11 Ο e s. P.::r ϊ] corιese

permesso di pubb]icazione e per ]a concessione di foIografie ringrazio ]ι: Direzioni del Museo dell' Acro
po1i. di Lcida e deg1i Scavi de]l' Agora ateπiese, dei DiparιimenIi di Antichita greche e romane del Loυν~
e del BriIish Museum, del1a BiblioIheque Nationale di Parigi e dcgli Archivi Generali di StaIo di AIenc.
Ι disegni sono dclla Signorina Aspasia Dringopoulou.

2. Ε. Dodwell, Α classical and Iopographical ΤουΓ Ihrough Grttee, London 1819, Ι, ρ. 525.
3. Elioι, O.c.. ρ. 10 ss.; Τhemelis. o.c" ρ. 126. Sul1e figure dei ιτι: scavaIon cfr. Ph. Ε. Legπιnd. RA

1897, Ι, ρρ. 41 ss., 185 ss., 385 ss. (a ρ. 393 e rkOfdaIo 10 scavo ίη questione); 11, ρρ. 94 SS., 185 ss.; Ε.

ProIopsalfis, Ό Γtώρyιoι; Χ. Gropius, AIene 1947 (a ρ. 82, ]0 scavo ίη questione); ΕΗοι, o.c., ρ. 13 ss.
4. Α. RolJSOpouk>s, Scavi aItki di Aixone. 1864. Τra gli scavI deI Igl9 c dcl Ig64. alIre ncerche nel-

I'a~a (υroηο escguiIe ώΙ PIιιaKίι; cfr. ΑΕ 1842, ρ. 519.
S. σΓ. bib" ίη Εlίοι, o.C., ρ. 17; ΤbemelΊS, o.c., ρ. 126; PeIropoulakou - PenIazos, O.C., ρρ. 101 (lιx:.

9), 110 (kxc. 38-40), 111 (Ioc. 41).
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dcII' AtticaG• Ι' obiettivo principale del]' aulOrc c ηaturalmcnte la dcfinizione dei problcmi
ιopografici dcl demo e a Ιαl finc c cscmplare ίl punιualc accerIamenιo del luogo di pro
venicnza di ben ηove decreti del demo, argomento fondamenIale pcr fissarnc ίl ccηIro

poliIico. Μα al!' csamc dclle iscrizioni, proveηicηti per ΙΟ ρίυ daII' arca della chiesella di
Η. NikoΙaos Prinari - a mczza strada ιτα ίl YiI]aggio di Trachones (anIico dcmo di Euony
mon) e di Vari (antico demo di Anagyrous) - 5ί intrCccia opportunameηIe, ίη ταρροτισ

αί due dccrcti IG, '12, 1199c 2492, υπ esame di υπ ρίυ largo contcsto archeologico.
Ι due decrcti provengono iηfatti dagli scavi gia ciIati del 1819; ϊΙ secondo, coI Iesto

della sua prima riga (κατάδε έμίσΟωσαν ΑlξωνεΙς την Φελλείδα), dovel1c anzi fornire
agIi scavatori ίΙ nome del demo (Aixone) e deIla campagna rocciosa (Φελληίς=ChamΡS

phelIeens) cntro la quale essi sIavano opcrando. υna rapida relazione dei risulIaIi di
quegli scavi e contcnuta ίη υη passo di una lettera deIl' Ι Ι aprilc 1819 del Fauvc], che
Ι' Ειiοι pubblica e commenta', Νυονϊ documenIi conscntono ora di inIegrare ί] commenlO
de][' ΕΙϊοι c di ricomporrc quindi, con le vicende di υηο scavo, anchc υη gruppo di mo
numcnII, finalmente di accertata provenienza.

11 citalO passo del Fauve] rappresenta ancora ί] documento fondamenIalc; e quiIldi
neeessario impostarc υη commcnto sulla sua ossatura, riportandone per esteso iI testo :

({Je vicns de faire des fouiIles entre AIacc Ct Exone dans Ics champs fcIlecns a 2 licus
dΆthcηes; imagiIlcz vous une plaine de roches couvertc de que]ques pouces de terre,
de pIus de 2 licus d'eIendue, de 3{4 Iieu dc large de pied de ]'himclte a la mer, couverte
d'une mu]Iitude dc tumulus qui la pIus parI sont des amas de pierailles qui couvrcnt dcs

sarcophages, des urnes dc cuivre, ου bronze, des cipes brizes, des bas rcIiefs renverses,
bcaucoup dc vascs, dcs disques dont sc servoicnt les aIhletcs, υη cipe de 12 pieds avec
υη beau fleuron pcint port le nom dc Θέρονος, nom quc j'ai Ιυ aussi sur υη casque qui
avoit ctc trouve a Olympie, οη Υ a trouve dcs medaiIlcs des atheniens, dcs cmpcrcurs
romains, de Gordicn, de Muxime, de Constantin eI pIus bas - υη lίοη, une lίoηe quc je
crois representcr Leana maitrcssc dΆrmοdίυs -- υη boeuf grand commc nalUrc. J'ai eu
ρουΓ ma parI υη bas reIief conscrve de 4 figurcs du bon tcmps, d'environ deux pieds, re
presentant l'affranchissemcnt d'un escIave, une urne d'un pied de haut et d'un pied et
demi de largc, cn cuivrc encorc dorc ct ροΙί cn certains endroits; cllc conIcnoit des os a
demi bruIes, des vases, dcs coupes, dans une des pommes tres reconnaissabIes, des tabIettes
encore enduitcs de cire ου j'ai Ιυ Ies caractcres qui donnent ]'epoquc qui esI ce][e des mo
numcnts dΆthenes dc Pcricles. Dans cette urnc, pardcssus Ies os brules et ]es vascs, iI Υ

avoit une piccc de lOile finc de Ιίη de 4 pieds de Iarge eI de huit de 10ng, roulee, fort serrec
dc manicre a OCl;llper le vidc que lassoienI lcs os ct Ics vases; cctte toile;J ρυ etrc dcrou]ce,
et c'est devcnue verIe par Ie voisinagc du cuivre, Ies anscs de l'urne sont garnis d'elOffe.
Οη a trouvc des inscripIions dont dcs donaIions de terreins par Ics habitanIs dΈχοηe...
]a plus part de ces urnes sont renfermccs dans dcs marbres, ου dc gros vases de tcrrc.
11 est difficiIc dc lcs avoir cnticres. Quand ίΙ se fera qucIques decouvertes, mon ami, je
vous en ferai parI eI vous au public, si vous la jugez a propos».

6. ΕΙίοι. o.c.. sopraιtuιto a ρρ. Ι 7-20.
7. Ειiοτ. O.c., ρ. Ιl s. (Paris. Bibl. Nat .. mss. franc. 2287t, f. 28). Nel1a citazionedi qu~ιo e dei se·

guenti passi ηοη si ~ νοΙυΤο intenzionalmente rispettare una riproduzione paleografica del testo per faci
1itarne la leτιura.
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Fig, Ι. Pianta schcmatica dc]]o scavo ]819 ncl dcmo di Aixonc.
Α) Area dcHo sca\'o Fauνel, Β) Area dcllo scavo Gropius,
q Area de!1o scavo Rοιιίcrς, Ο) Recίnιο runerario. c.d. sIeccaIo di Procl05.
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La breve relazione inizia con alcune indicazioni ιopografίche (ν. F ί g. Ι). Ι' area
dello scavo del Fauvel a due leghe da AIene, quindi a circa 9 Km. dalle rnura della ciIIa,
si esIendeva (~enIre Alace et Exone dans les champs felleens» : ί due ultimi toponimi hanno
origine, come s' e visto, da υπ IesIo epigrafico (10, 112, 2492), che ίl Fauvel SIeSSQ ricorda
ρίυ avanIi (inscriprions dont des donations des terreins par les habitants d' Exone), menIre
ίl primo (Alace) va letιo «Alaee», ad indicare iI demo di Halai Aixonides presso Capo
Punta. Nella piana rocciosa che si srende dalI' ImeIIo a] marc, e precisamenIe nell' area
corrispondenIe oggi al quarIiere abitato di Glyphada, ίl Fauvel regisrra genericamente
ιurnuli (molIi dei quali forse ηΟΩ di caranere funerario), serie di maIeriali archeologici,
ηοη precisati per poter procedere ad individuazioni. 8010 ίη direzione inversa, nel caso
cioe di oggeIti di accertata provenienza, possono esser stabiliIi dei nessi ; tre 10uIrophoroi
a fίgure nere, oggi a Berlino ma provenienti dal10 scavo ίη quesIione tramiIe ίl Gropius
che ne Γιι Ι' originario possessore. sono ricordate daIl' Εlίοι SOIIO Ι' esponente generico
«beaucoup de vases»8. La provenienza dalla collezione del Gropius ηΟΩ deve sorprendere
se si tengono presenIi ί Iermini giuridici della collaborazione dei Ire antiquari - scavatori,
operanIi ίη setιori diversi ma nel contesto di una iniziaIiva uniιaria che vede alla fίne dei
laνorί operazioni di scambio e di commercio dei materiali riIrovati'.

Dορο una premessa generica, ίl Fauvel enumera singoli reperIi. 11 primo e la stele
di Τheron. Iroppo nota e commentata per doverci nuovamente diffondere su di essaIo•

ΕηΙΓΟ nella collezione del Fauvel dove la vide. fresca di scavo nelI' aprile del 1819, ίl ρίι

IOre francese Ι. Dupre, che la de1ineo ίη ιιη angolo del corιile della sua casa aIeniese ίη

una ormai celebre litografίa (Τ a ν ν. 125-126a). Τra le macerie della sIessa casa. distrutta nel
1825, essa dovetιe subire vari danni al ρυηlO che ιιη suo largo senore comprendente iI
nome di Theron. Γιι reimpiegato come soglia, ίη una casa cl1e sorse nel10 stesso luogo alla
fίne del confliIIO greco - Iurco (Τ a ν. 126b)Il. Ι' aspetto del1a stele ci e noΙO anche da una
descrizione del Vuilliamy e da υη suo disegno del capiIello a palmeIta postillaιo da misure ;
la sua documenIazione sembra avere la garanzia dell' autopsia, trovandosi Ι' auIore ίη

Grecia e ίη Italia dal 1818 al 1821. Ιο stesso ηΟΩ puo dirsi della riproduzione del10 Stackel
berg ίl quale dovetιe esserne informato indireItamenIe. trovandosi ίη quegli anni a Roma.

8. Eliol. O.C" ρ. 21 θ. (e relaI. bibl.).
9. ΕlίΟI, ρ. 14 nOla 34, ρ. 15.

10. Cfr" ρίυ recenlemenle, G. Μ. Α. Richter, The archaic Gravestones of Aιιica, London 1961.
ρ. 43 n. 60 figg. 148-150; E1iol, O.C., ρ. 11 ss.• ρ. 22 sS.; Ε. Harrison, Alh. Agora ΧΙ (Archaic and archaislic
Scu1pΙUre), 1965, ρ. 43 θθ. tay. 20; Ο. Harl, ΑΑΑ ιν (1971), ρ. 417 sS.; Ε. Vanderpool, ΑΑΑ ν (1972).
ρ. 248 5θ.

11. Sulle vicende della casa. gia 5itua1a sul1' angolo SE dell' Odeion di Agrippa pres50 la SIoa di
A1ta10, e della col1ezione anliquaria del Fauvel e di prossima pubblicazione una mia specifica ricerca.
σΓ.. per ora. Α. Kokkou, Ή μέριμνα γιά τΙς Άρχαιότητες στήν Έλλάδα, Atene 1977. ρ. 20 s.. figg.
12-13, dove θί pubblica, per mia concession~. υΩ1 ricoslruzione plastica della casa di Fauve1. effetιuaIa

da J. Travlos su do:um~nli ine<tili da me segnalati. La stele di Τheron ha subiIo. nel suo reimpiego,
una nOlevole consunzione che ne ha parzialmenIe cancellaIo l' iscrizione retrograda e parzialmente Γί

dotlO 10 spessore; alla base del frammenIo 10 spessore e di 15 cm. a sin"e 13 cm. a destra; sulla som·
mita del frammenlO 10 spessore e di 13 cm. a θίη., e di cm. 11, 2 a deslra.
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Fig. 2. Discgno ricosIrutlί"'o dcJ1a s1ele arcaica di Thefon (prospetto e profilo).
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Ugualmente derivato, probabilmenIe dal VuilIiamy, ίl disegno del KinnardI2 • Da questa
documentazione, criticamente valulala 'ση parricolare riguardo ai dati ρίυ concreIi del
Vuilliamy, si ρυο dedurre che l' alIezza complessiva del monumenιo fosse di 12 piedi,
dei quali 2 piedi e 2 1/2 pollici erano occupari dal capirello :]a misura genera]e di 12 piedi
(dara anche dal Fauvel) impiega quindi probabilmenre Ι' unita inglese, cioe ίΙ piede di
m. 0,305. Su questa base meIrica ,ί sembra possibile ιentare una ricostruzione grafica
della stele, basata anche su[ frammenlo riscoperlo neg1i scavi americani deII' Agora ate
niese (F ί g. 2). Del singolare capiIello a palmetta ποη si ebbe ρίυ notizia: ma υπ frammento
di palmeIIa anfigIifa, originariamente a 9 petali (Τ a ν. 127), degIi stessi rapporti m~trici e
deIlo stesso disegno di queIla deIla stele di Theron, potrebbe esserlc pertinenIe, anche per
[a sua provcnienza dai IivelIi ottocenteschi della vicina area delIa Stoa di Attalol3•

Dορο un ricordo generico di monete varie, e una indicazione topografica (plus bas)
che sposIa ρΗι a Sud (ο ρίιι verso la costa) un nuovo nucleo di ricerca e di reperIi, Fauvel
ricorda ίl ritrovamento di tre animali funerari. Su di essi si ampliera ίΙ nosIro commenIo
piu avanti.

Ricorda quindi un bassorilievo con qualtro figure, rappresenIante Ι' «affrancl1issement
d' un esclave>}. Poiche e possibile che la caratIerizzazione del Fauvel nasca da una esegesi
scorretta, Ι' idenIificazione e oggi parIicolarmente ardua. Senz' altro da escludere e un
rilievo oggi a Mariemont, ricordato ma esc[uso anche dall' Ε[ίοι, perche ίl rilievo era
ίη collezione romana almeno fino dai χνι secoloH • Νοη νί sono argomenti suΓficienIi

per una seria considerazione di un altro rilievo raΓfiguranIe la lίberazίone di uno schiavolb•

Νοη si esclude, dato ίl contesIo «funerario» degli altri ritrovamenIi, che ίl riIievo poIesse
essere sempIicemente una stele funeraria ο un frammenIo di sarcofago, inIerpretaIo fan
Iasticamente dal Fauvel, che 10 ottenne ίη proprieta per la sua partecipazione allo scavo.
UgualmenIe del Fauvel fu Ι' urna cineraria di rame dorato con ίl suo conIenuto detta

gliaIamente descriIIo. MenIre ί frammenIi di sιoffa furono inviati al Lebrun e passarono
successivamenIe nel Museo del Louvre16, Ι' urna fu da luί venduta, IramiIe ίl Famin,

sul mercato antiquario francese, ma ηοπ 'ί e stato possibile ancora rintracciarne le sorti
successive17 •

12. Pcr la documenlazionc grafica dcl1a stclc, sfrutιata dal Conze, Atι. Grabre1iefs, Ι, n. 23, lav, XIV;
L. Vuillian1y, Exan1pICs of ornamental Sculpturc ίπ Architccture, drawn from the Originals ίπ Grecce,
Asia ΜίΠΟΓ and Italy ίη thc Years 1818-1821, London 1824-26, tav, 20,4; Kinnard, ίπ Stuart - Revett,
Antiquities of Achens, lν Stιppl., ρ. 13 ss. fίg, 3; Ο. Μ. ν. Stackclberg, Graber der Hel1enen, 1837, ρ. 41,
tay. νι, 2·5,

13, Atene, Agora SI386 dal settorc ΣΑ, n. 324 ; Richter, O.C., ρ. 41 Ώ. 56 figg. 142-43; Harrison, o.c..
n. 106. La stcle di Τheron e ricordata dal Fauvcl anchc ίπ Paris, Bib1. Nat., mss. franς., n877, Ι, f. 38.

14, ΕΙίοι, o.c.. ρ. 24 (Antiquites du Musec de Maricn10nt, rav. (9). Ma cfr. gia ίπ G, Β. De Cavalle
riis, Antiquarum statuarum urbis Romac, 1585-1594.

15, Cfr. Museo Archcologico Nazionale di Chieti, inv. 782 (di ignota provcnicnza, gia all' Aquila);
Museo Archeologico Nazionale di Chieci, Schede, lν Seric, tav, s.n,

16, Cfr. Ε. Michon, ίπ Mcm. Soc. Antiq. 58 (1899), ρ. 42 nota 2, Cfr. anche Α. Kaloyeropou1ou,
ΑΟ 24 (1969): Mελtται, ρ. 224 nota 60 (dovc ίl reperto, con altri, c visto nel Ρrοblcιηa gcneralc dcl
ΙΌ1Τcrta rituale di stoffe ai defunci).

17. Cfr. Paris, Bib1. Naf.. mss. franς. 22877, 2, f. 14 ν, ; «Le 5 juillet 18n j'ai embarquc 3 caisses
contenant des vases et aucres objets CIlrieux, Le n. 3 est unc caisse carce d'environ 1 pied 8 pouccs dans
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La rclazione si conclude, infine, cοπ ίΙ ricordo dei decreti, aIIenIamenIe riconsiderati
dall' Εlίοιl8 •

Le informazioni forniIe dal Fauvel nel passo citato (esIraIIo da una lettera!) ποπ

sono ovviamcnte una regίsIrazione esauriente di come si svolsero ί laνori e di quanIo Γυ

IrovaIO ίη quel marzo del 1819. Ne e prova quanto gίa Ι' [Ιίοι e riusciIO a ricomporre ηεl

suo sιudio suIIa base di alIre informazίoni e ne sono conferma i documenIi che riferiremo
,ra brevc. Νοπ va dimenticato. per escmpio. quanIO scrive ίl RoItiers a proposiIo del suo
riIrovamento principale, ίl rilievo funerano di Archestrate oggi ncl Museo di Leida (Τ a v.
128): «11 Γυι Irouve dans le couranI de mars 1819 aux fouilles des Iombeaux prcs de I'endroit
ού. eIait ancicnnement le bourg dΈ.χοηes a trois lieus ου 9 millcs dΆthcηes sur I'ancienne
route a Sounion»ll. ΑlΙτί passi ancora IeSIimoniano che la sua inizίativa era conIempo
ranea e coordinaIa a quella del Gropius e del Fauvel!O; ma le Ire leghe sopra indicate
indicano υη area lonιana da quella delle operazioni dcl Fauvel. oltre Η. Nikolaos Prinari.
nell' arca quindi dell' attuale Voula. ormai ίη direzione di Capo Zoster. Dalla stessa area
provicne υπ sccondo τίlίενο funerario. la sIele di DemosIraIe, venduta dal RoItiers al
Museo di Leida (Τ a v. 129)21. Non va ugualmenIe dimcntieaIo che nello stesso penodo
Γυ scavato \(ncar Cape Zoster». e probabilmente ηεΙ ContesIo di quesIe ricerche. anch~

ίl ηοΙΟ c finc riIievo di Aristomache : gia ίη possesso di Lady Ruth\l:en. pittrice allora
operanIe ad AIcne, rcsto a Iungo a Winton CasIle, ed ora si trova nel Museo di Edinburgo
ίη S~oziaII.

Tra la zona delle ricerche dcl Fauvel, a 2 leghe da Atene, c quclla del Rotιiers, ormai
a 3 leghe. doveva operare ίl Gropius : Ι' epicentro doveva cssere. come ha attenlamenIe
definiIo Ι' Εlίοι. la chiesetta di Η. Nikolaos (F i g. Ι). Ι risulIati dei ιτε canIieri si intrec
ciano e ιιιlνοlια si complicano per la documenIazione disarticolaIa e per le sorti che ί

singoli reperIi ebbero a scavi compiuti. Ce Ιο dimostra ίΙ caso della serie dei Ιτε animali
funerari che ίΙ Fauvel ricorda nel brano sopra citato : «υη Ιίοη. υηε lione , ε!

υη boeuf grand comme nature».

(Ι) Un Ιίοη

Gia ίΙ Michon ηεl J89923 , giusIificando ulcune discordanze della Iradizione scriIta

la quelle tSt υηι: υτηι: dc cuivrc dorc. dcs vases J'ai embarquc ICS caisses sur lι f.Ie Rose Υρ. ηι:

Conet; jt Ics ιί reCOJnmandees a Μ. Famin. 11 m'en a aceuse lι rectΡtiοn>ι. Cfr. ancora. Paris. Bibl.
Nat., mss. fran~ .. 22874. f. ]50 ss. (lcltcra di Famin, ]0.8.]824: ... J'ai loujours Ics dcu,l( caisscs etc ... ).
Con Icttera del 25.9.]828, ίl Famin informa ί] Fauve] che ί suoi vasi sono 51Διί venduti a Parigi. (Paris,
Bibl. Nat., mss. fra~ .. 22874, f. ]52 ss.).

18. ΕΗοι, O.c., ρ. 9 S5., πη. 4 e 8.

19. 10,11'.7423; Conze. o.c., ι, 66-tH, n. 297 e Cοn.ι:e, O.C., IV, ρ. 1]4 (NachIrage) n.297. ατ. m:ent.
Album «Αncfacι>ι, Lcyden ]968, ρ. 47 lιν. 87. I1 tcsto cit. e da Εlίοι, o.C.. ρ. ]4.

20. Elioι, o.C., ρ. ]4.
21. Conze, o.c.. Ι. n. ]23 ιιν. 42. Η. W. Pleket. Τhc Oreek InscripIion5 ίη the .ιRijksmuseum νΔΩ

Oudhedcn» ΒΙ Leyden. 1958, Ω. 72 ρ. 92, ΙΔν. ΧΥΙ.

22. ατ. Α. Michaelis. Ancient Marnles ίn Great ΒτίΙΔίn, 1882, ρ. 721; JHS 6 (1885), ρ. ]6 tay. Β;

JHS 36 (1916). ρ. 286; Mobius, OrnamenIe gr. GrabsI.. ρ. 30 ΙΔν. 15b.
23. Ε. Mictmn, Mcm. Soc. AnIiq. 58 (1899), ρ. ]2 SS. Ilg. Ι: Μ. CoIlignon, Les Statues funeraires

dans I'an grec, Paris 1911, ρ. 129 fig. 19.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



316 LUlGI BESCHI

relativa, aveva precisato la provenienza di υπ leone de! Museo del u,uvre (donaιo

neIl' oltobre del 1824 dalI' Ammiraglio Halgan a Car]o Χ) (Τ a v. 130a-b) daglί scavi
negli <~environs du Cap Zoster dans les Champs Phelleens}). Ι] leone, giunιo ίη Francia
da AIene nel 1822, sarebbe quindi sIaIo IrovaΙO negli scavi congiunIi de! Gropius e del
Fauvel nelIa primavera del 1819N . Mancava tutιavia al Michon la notizia pίiι precisa,
implicita neIla letlera sopra citata che ha permesso a11' ΕΙίοΙ υπ discorso pίiι arIicolato
sulla sua esatta provenienza. Αί suoi accertamenti aggiungiamo ora una noIizia inediIa
che conferma ]' originaria appartenenza del pezzo al Fauvel e ne spiega ίl primo momento
della sua storia col1ezionisIica da inquadrare nelle a1terne vicende della biograna del
Fauvel nei primi tempi della rivoluzione greca del 1821. ιι vice - console francese era,
com' e ηοιο, fi!oturco e quindi, dopo υη primo momento di attesa di fronte alIo svolgi
menιo dei fatti, egli aveva opportunamenIe lasciaIo AIene, alIorche ί Greci insorti ave
vano occupaΙO la piazzaforte dell' Acropoli. Ad AIene egli aveva lascίato tulla la sua
collezione (e quindi anche ί risulIaIi dei suoi uJIimi scavi!) nel1a sua maison - musee ίl

giorno ίη cui una palla di cannone, forse ηοη de! ωtlο casua!e, era piombaIa sulla sua
casa, davanti ai suoi piedi25• Convinto che il succcsso greco sarebbe stato momenIaneo,
risultaιo di υη coraggioso ed eroico entusiasmo ma senza rivoluzionarie conseguenze
poliIiche, eglί si era riIirato provvisoriamente a Kea. Ma ηοη appena ί Turchi riconqui
sIarono ad Atene le posizioni perduιe, Fauvel ritorna nella sua casa ateniese (ancora per
breve tempo prima delIa sua partenza definitiva per Smirne). Ιη occasione appunιo di
quel suo rienIro eglί dono ίι !eone ίη quesIione al!' ammiraglίo Halgan, per ricompensa
di υη trasbordo dalI' iso!a di Kea alle coste del!' Aιιica.

11 passo re!ativo del Fauvel26 , presente ίη υη «releve des noIes eparses dans υη jour
nal», merita di esser riportato per eSIeso, anche perche, come documenιo da affiancare
alla lettera citata dall' ΕΙίοι, costituira υη preciso Iramite per la considerazione de! caso
della ~(Iione)).

(~J'ai decouverι a 3 heures d'Athenes, assez pres du Cap ZosIer, au pied d'un grand
tumulus, une lione en marbre d'un Ires beau travail dont le pied de devant paroit avoir
ete ιorture, ce qui m'a faiI presumer qu'il avoiI eIe pose sur ce tumulus qui pourraiI bien
etre la sepolture de la courtisane Leena, maiIresse d'Armodius, qu' Hippias fiI mettre a
la torture pour connaiIre !es complices d'Armodius eI qui se coupa la langue pour eIre
dans I'impossibilite de rien reveler. Pausanias diI qu'on avoit place dans la citadelle une
1ione en bronze sans langue, a coIe d'une statue de Venus faite par Calamis. La lione donI
je viens de parler a la patte disloquee; je n'avoiI ρυ m'assurer si el!e avoit eIe sans !angue,
le nez et le machoire etanI mutile. Mais νυ qui est rare de voire sculpIe des liones, que
celle cy ornait υη tumulus, que Pausanias ne dit pas ou Leena fut inhumee, ma conjecture
n'est ροίηι dessous de vraisemblance. Dans les environs de tumulus, ίΙ Υ en a quantiIe
d'autres. J'y ai trouve des lions, dontj'ai fait present d'un tres beau a Μ. ΙΆmίral Halgan,

24. ΕΙίοΙ. o.c., ρ. 24, I1 Michon, o.c., ρ. 49 ss. ricorda anche ίΙ ritrovamento della ~<lionc", di cui piu
avanti.

25. crr. Legrand. o.c" 11, ρ. 203 ss.
26. Paris, Bibl. Nat., mss, franς., 22871, f. 157.
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lorsqu'il me re<::onduiI de Cea a AIhenes apres que les Turcs furent rendus maiIres, ayanI
ete secourus par [e Pacha de egroρont».

11 leoπe Halgan ποπ era quindi ίl 50[0 animale funerario ne1l' area dei «Champs
Phelleens», e neppure ίl repeno al quale ίl Fauvel aIIribuisse maggiore imporIanza.

(2) Une «Iione»

Gia ίl Michon ed ora Ι' Εlίοι. collegando una nollzla del Dodv,'ell con una del
Prokesch νοη Osten17, idenIifίcano ίl peuo con una sculιura siιuata all' ingresso del
Ι' Acropoli ateniese, presso la pona Beu1e. Α dire ί! vero Ι' ΕΙίοι resta sorpreso di fronle
a[le diνerse lungheue rireriIe (Dodwell : 4 feeI, 9 inches; Prokesch νοη OsIen : nicht
iiber 4 Fuss lang), ma cerca di giustifίcame 10 scano. cosi come di spiegarne Ι' errata
indicazione del ritrovamento su[la sommiIa di υπ ιumulo. 11 ηυονο documento del Fauvel
e esplicito al riguardo e dimosIra, con altri documenti, che la connessione stabi1ita dai
due sιudiosi ηοη e corretta.

11 passo del Fauvel, a prescindere dalla «pittoresca» idenIifίcazione della Leaina dei
Tirannicίd~ (ποπ senza interesse come caso di ermeneuIica asIorica!), aggiunge infaIti,
a quanto gia πΟΙο, Ie condizioni del ritrovamento ai piedi di υπ grande tumulo, e alcune
note descriltive del pezzo, come la fraIΙUra sul lato frontaie del muso. υπ altro passo,
ρυτ ripetendo le gia nOIe considerazioni, precisa uIIeriormente ί fatti~ :

«Dans υπ voyage que j'avais de faire a Cap ZosIer ρουτ en avoir le ρlιη ιυ detail,
pres d'un liutre Cap eloigne d'une lieu de celui vers Athenes, j'ai decouverI au pied d'un
tumulus de 20 pieds de haut, et qui a eIe fouille, une lίone en marbre de 5 pieds de l0ng,
couchee. Le mufle est casse, elle paroit avoir la patte de devanl disloquee, ce qui me feraII
croire que ce lombeau a ρυ eCre celui de Leena maitresse dΆrίsιοgίtοπ a la que[le les
Atheniens fίrenI eriger une sIaιue sous la fίgure d'une lίοne.... Dans ce meme voyage
j'ai νυ [a pa[estre de Proclus a une demi heure plus pres dΆlheπes, indique par Slrabon
Iraduclion ila[jenne -10 steccato di Procl0. C'est υπ mur de tres grand pierres, forI beau,
formant environs les trois cotes d'un carre de 60 pieds sur 15 de haut ..... ».

11 tesIo offre quindi alcuni ρυηιί fondamentali di υπ conIesto Iopografico. ιι Capo
ZosIer e ί[ ρυπιο ρίιι [onIano; ad una lega da esso, ίη direzione di Atene, ίl promonIorio
di Capo Punta, presso ίl quale si effettuano g]i scavi de] 18]9. Ancora o[tre, a circa una
meu' ora di cammino verso Atene, una costruzione detta palestra di Proclos che va iden·
Iifίcata con una struIIura rimasta sempre ίπ evidenza e sposIaIa recenIemente ai bordi
dell' areoporIo ateniese30: υπ recinto funerario ίπ tecnica isodomica, dalle misure cor
rispondenti a que][e riferite dal Fauve], ίl qua]e ricorda anche, su] bordo d' una moda
natura, ί resti di υπ demotico ΛαμπτρΙ ποπ ήcοrdato altrove.

27. Dodwell. ]. c.: Α. Prokesch νοπ Osten, DenkwίIrdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient.
11. ρ. 394. σΓ. Ειiοι, O.C., ρ. tS ηοιι 37; Michon. o.c.. ρ. 49 ss.

28. Ι' esegesi si basa, com' e ηοιο. su Paus.. Ι. 23, 2.
29. Parίs, BibI. Nal., πιu. franς., 22877, Ι, f. 39.
30. στ. w. Wrede. ΑΙΙ. Mauern. Athen Ι933, ρ. 23 ss. (m. 1950χ8,40); ΑD 17(1961-62): Χρονικά,

ρ. 30 55. (con altra bibl.): Pelroρou]akou - Pentazos, 0.1::., ρ. 100 (Ioc. 7). La strana denominario~ del
Fauvel nascιe dal passo ό ΠατρόKλou χ:άραξ (ίη akuni πιu. ό Πρόκ:λO!J χ:άραξ) : cfr. 5lrab., Geograph.,
Ber1in 1847, ΙΙ, ρ. 227 Α 611.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



318 LUΙGI BESCHI

Ma ιorniamo alla nostra scu1tura trovata ai piedi d' υη turnulo, alto 20 piedi : essa
ρυσ esserc [a slessa che gia nel 1805 ricorda ίl Dodwcll. abbandonata Ira ί cespugli presso
Capo Punta : «Among thc bushcs Ι discovcred a marble 1ίοη, admirably sculptured ίη

thc sIyle οΓ thosc al Mycenae; ϊl ί!> ϊπ a recumbent posturc; ίι!> lenghΙ ί!> four feet nine
inches; buI ίι!> hcad is mutilated»31. Ι cinquc piedi di lunghezza daIi dal Fauvcl coinci
dono all' inciγca con la misura dcl Dodwell, mentre suscitano ίΙ dubbio che la scultura
ricordaIa dal Prokesch νοη Ostcn all' ingrcsso dcJl' Acropoli, lunga 11011 ρίυ di quatlro

picdi, 11011 corrisponda assolutamcnte all' esemplare ϊπ questionc.
La prova definitiva che guidera la nostra idenIificazione, escludendo le prccedenti

ipotesi, ci viene ancora dalle carIe dcl Fauvcl, che evidcntcmcntc attribuiva alla scoperta
υη parιicolare valore motivaιo dal1a sua esegesi. Due discgni a matiIa ci forniscono ormai
Ι' aspetto della sculιura.

Οί fronte al primo (Τ a ν. 13]a)32 e la scritta : «Lionc qui a orne υη ιumulus prcs du
Cap Zostcr a trois hcures de marche dΆthcnes. 11 est a prcsumer qu'elle ctoit sur le IOm
beau dc la courIisanc Leena maiIrcsse dΆτmοdίus quΊΡΡίas fit metιre a la torιure ρουτ

dccouvrir les compliccs de son amant et qui se coupat la languc ρουτ nc ρουνοίτ ricn
rcvc]er : cette courageuse rcmmc mourut dans les tourmcnIS. ιι cst a rcmarqucr que ce
appui ma conjccιurc esI quc cctιe lione a la patιe disloquee. Si le mufte n'etoit pas cassc
οπ vcrrait, jc pense, la langue coupee. Ι] Υ avoiI une lione semblable en bronzc dans la
citadclle dΆιhcnes a cotc d'une statuc dc Vcnus. Elle etoit sans langue~>.

Οί rronte al sccondo schizzo (Τ a ν. 131 b)33, chc rep[jca la sculIura da υη altro punto
di vista, c scriιto : «La courtisane Leena maitresse dΆτmοdίus etoit rcpresenIee en bronzc
dans ]a ciIadelle dΆthencs. Son Iombeau etoit, je pense, pres du Cap Zostcr, pres du νίl

lage nomlHe Tragones. J'ai νυ une lίone sur υη ιumulus, c'est a dire qu'elle Υ avoit ete,
ellc ctoit au picd. Α trois heures dΆthenes du cote du Cap Zoster., .. 11 est a remarquer
quc cctιc lionc a la pattc disloquec, ce qui fait allusion a la torΙUrc qu'a subi la maiIresse
dΆτmοdίus. 11 esI probablc quc si le muflc n'ctoit pas casse οη verrait la langue coupee)~.

Ι due schizzi permctιono finalmcntc di idcntificare [a «Iionc}) di fauvcl ίπ una scul
ιura csposta nel cortile semicircolare ad Ovest dell' HephaisIcion (Τ a ν. 132)34. Proba
bilmenIe cssa si trova ίη zona fin dai primi anni dclla Grccia indipendente, a poca di
stanza dalla casa del Fauvel, dovc cssa dovcva esscrc originariamenIe conservata. c nei
prcssi dell' HcphaisIcion, funzionantc allora comc Museo ateniese3fi •

(3) υπ bocuf grand commc naιure

Νοη ne e mai stata Icntata una identificazione, anchc se ]a relativa rarita del tcnla
poteva essere invitante. Esso va riconosciuto, a nostro avviso, ίη υη esemplare ben nolO,
ma del qualc si ignora tutt' ora la prccisa provcnicnza di scavo : υη toro sdraiato dcl

31. DodweII. o.c.. J. ρ. 525.
32. Paris. BibJ. Nal .. nιss. fran(j:., 22870. f. 88 ν. (discgno). f. 89 Γ. (IC510).
33. Paris. Bib1. NaI .. mss. fran(j:., 22870, f. 89 ν. (di5cgno), f. 90 r. (Iesτo).

34. La scuJιura. ιη marnlo penteJico, ha subito danni rispeιto ιιJ!ο 51a10 regi51ra10 dai disegni dc!
FauveJ; misura cm. 75 di altc:ua, cm. ]22 di lunghez.za mass., e cm. 40 di Iarghezzfl.

35. Kokkou, O.c.• ρ. 154 ss. La nosIra seuITιιra e regi51ra1a ιη AJA 72 (1968). ρ. 101.
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Museo B,;tann;co d; Lond" (ΤΟ v. Ι 33a-b)". Esso av"bbe "gg;unιo Ι' Ingh;lteπa

dalla Gret:ia, con ιιη singolare naufragio fιnale nel Tamigi, circa sessant' anni prima
del1a redazIone degli «AncIent Marbles» del Michaelis nel 1882, quindi attorno al 182237.
11 destinatario era ίl celebre architetto CockereII, scavalore di Egina e Basse, che ηοη

riliro la sculιura presso ιlί uffici doganaIi britannici, dopo ίl suo COSIOSO recupero. Fu
quIndi acquistata da Mr. J. Bandinel, e dopo ιιη lungo soggiorno nel parco di Mr. Mills
a Hillingdon Coun, passσ al Museo Britannico.

La prova che ίl toro londinese proviene dallo scavo del marzo 1819 nella nec;opoli
del demo di Aixone, ίη aceordo con le sue dimensioni nalurali e con Γepoca dell' acquisto,
ci viene ΟΓΔ da una leιιera inedita del Gropius, conservala negli ArchiVI di $tato di Atene"l.
11 console auslriaco scrive infaιtί a G. Waddington ίη Inghilterra ίl seguente post-scrIpτum.

ίη margine alla sua lettera del 31 maggio 1824 :
«En cas que vous voyez CockerelI, veuillez le saluer de ma part, et Ιι: prier de me

donner nouvelle t/e πιο" Iaureou. celui que lιιί ful (ηνΟΥΙ: par Mr. Fischer de Smyrne
ίl Υ a trois ans. Je n'ai ροίηι de nouveIIes de Γacquίsίtίοn que vous avez faile a Egine».

La notizia del Gropius, nel conIesIo di una leΙΙera che informa sui fatIi drammatici
della rivoluzione greca, offre due interessanti nolizie. La seconda precisa la fonte di ιιη

acquislo dei WaddingIon, ηοιο viaggiatore inglese deI prImi decenni dell' OIIocento".
La prima spiega anche ίl silenzio del Cockerell nei confronti dell' operaZΊone antiquarIa
del Gropius, ίl quale, negli anni ιurbolenli dello scoppio della rivoluzione greca nel corso
del 1821, gli aveva ίηοΙΙΓΔΙΟ ίl «suo 1Oro», Iramite la via ρίυ sicura di SmIrne. 11 «suo
loro», data la partecipazione del Gropius ΔιΙί scaVI di Αίχοηι: nel 1819, deve quindi esser
idenlificaιo con ίl «boeuf»), ricordalo dal Fauve1, e inserito nel contesIo degli animaIi
funerari Ieste commenIali. Risulta ίη !al modo corretta anche la pubblicazione del 10ΓΟ

londinese nel quadro dello «Staιues funeraires» del Collignon, ίl quale ne aveva ίηιιιίιο,

ρίυ che dimostrato, la pertinenza alla classe, gia nel 191140.
Col recupero della realta monumentale deI tre animali ricordatI dal Fauvel (ί prImi

due di sua propriela, ίΙ terzo di Gropius), manca purlroppo la possibilita di portare avanti
ίl discorso dai termInI di una storIa del collezionismo ad una loro collocazione ίn υπ

preciso conlesto lopografico - archeologico, e quindi storico. Mallca purtroppo, Iίno ad
oggi, una pianlina denagliata dello scavo. Tuttavia ί νΔΓί accenni lopografici presenli
qua e Ι .. nei documenti citati, e υnΔ pianlina abbozzala dell' AIIica, opera del Fauvel
e ancora inedita, con Ι' Indicazione del tumulo con la «Lione de Leefl8)) a Nord-Est di
Capo Punla e di alcuni ΙUmuli a Sud della stessaH

, ci consentono di Indicare approssi-

36. Α. Η. 5mith, Α Catalogue of Sculpture, ΒΓίι. Mus. Ι, 1892, ρ. 324 n. 680; cfr. anche AJA 59
(1955), ρ. 136. LΠ marmo pentelico. la scultura misura m. 1.52 di lunghena, m. 0,92 di alte:ι:za.

37. Michaelis. ο.ι;:., ρ. 301: Id.. JH5 6 (1885), ρ. 32 tav. C.
38. Alene, Archivi Generali dello 5lato, ίην. 000.022 (An;hivio Gropius, Κ 44).
39. G. Waddinston. Α VisiI ιο Greece ίπ 1823 a. 1824, London 1825, ρ. 96.
40. Collignon, o.c., ρ. 238 fig. 156. 11 ΙΟΓΟ 10ndine5e, come la «liollC» dell' HephaisIeion. ha ίl lato

ρosIeriore ποη rίfiπiιο.

41. Paris, Dibl. NaI.. Dept. Cartes et Plans, Reg. C. 2238 f. 23. Uti1e un confronto C{)fl la tav. ΥΙΙΙ

di Curtius· Kauptrt, Kanen ν. Aιιika. dove si registra la Slessa densita di turnuli rιell' area indicata dal
Fau\'el, e dalla quale si ρuo ricaνare υη corretto schema del1a viabilita anlica nella :ι:ona. αΓ. anche Pe·
troρoulakou - PentazQS, o.c.. pianta ΠΓ. 9.
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mativamenie Ι' area dei ritrovamenti (F ί g. Ι). ιι Fauvel dov<:tte scavare a 2 leghe da
AIene, Ira Trachones e Prinari; il ritrovamenιo ρίιι setIenIrionale Γυ quello della stele
di Theron; ,φ!us bas»), nell' area dell' attuale Glyphada, egli dovette trovare ί tre animali,
nonche ίl bassorilievo con qualtro figure e Ι· urna di rame dorato. Presso Η. Niko]aos,
per le considerazioni dell' Ε]ίοι, furono trovate le iscrizioni pubbliche del demo : Ι' area
era conIrollaIa dal Gropius. Ρίίι a Sud ancora, a 3 leghe da Atene, tra Glyphada e Voula,
ί ritrovamenti del Rottiers. Procedere oltre queste considerazioni approssimaIive ηοη ci
sembra oggi possibile. 11 ritrovamento recente dei probabίli resti di υη grande tumulo
funerario42 a 500 m. da ι-ι Nikolaos ηοη consenIe una sicura individuazione, dati ί nu
merosi tumuli ricordati nella zona; neppure con ίl grande tumu]o della (,Leaina)i, che
doveva trovarsi notevolmenIe ρΗI a Nord.

Resta quindi da esaminare, asIraIIo da υη contesto archeologico e come risultato
di υηο scavo prescientifico, teso al collezionismo e solo vagamenIe alIa definizione di
prob]emi topografici (come la individuazione - gia alIora conseguita - del demo di Αί

xone), υη campionario di materiali di varia datazione.
La sIele di Theron e ί] documento ρίίι antico e Γυ trovato nelle buone condizioni

dei monumenti funerari arcaici provenienti dai demi. La distruzione persiana, cosi pesante
nelIa necropoli aIeniese, ηΟΩ poIeva ovviamente estendersi capiIlarmente nelle ampie
necropoli dei demi. La datazione al 530 circa ρυό, a nostro avviso, esser riconfermata
anche dal frammento di palmetta che le va probabilmenIe riferiιo.

Segue ]a ste]e di Aristomache, υηο degli esemplari ρίιι impegnati e rappresentativi
della scultura funeraria aιιica dei primi decenni del ιν secolo.

La stele di Archestrate figlia di A]exo del demo del Sunion, interessa oltre che per
le sue qualita formali che la datano ai primi decenni del]a seconda meta del ιν secolo,
anche per ίl probabίle rapporto familiare con A]exo Sunieus, titolare del grande e pro
fondo naiskos di poco posteriore e di a]tra provenienza48 : documenti di ricche famiglie
distribuite a distanza dal demo di appartenenza. Dello stesso periodo, ma molto ρίιι

semplice, ίl rilievo di Demostrate.
Ι tre anima]j funerari, Ιυιιί nei termini cronologici degli ultimi decenni di fioritura

delle necropoli attiche prima del decreto contro il lusso di Demetrio Fa]ereo, documen
tano, come ρίιι raramente ad AIene, ]' eslensione e la conformazione monumenta]e deIle
aree tombalί nei demi. 11 leone poIeva, secondo casi analoghi44 , affrontarsi ad υη alIro
simi]e, simmetricamente esposto sulla fronte di υη recinΙO funerario familiare; ο forse,
come ne] caso degli altri due animali, poIeva essere collocato sulla sommita di υη tumulo.
Le grosse fondazioni reιιango]ari spesso presenti nell' area cenIrale dei recinti circo]ari
dei tumu]j, potevano forse esser destinate a reggere ]e figure dominanti dell' animale,
custode della tomba. La (,Iione;) del Fauvel raffigura ίη reaIta una pantera, ingrandita
o]Ire le dimensioni naturali forse per la collocazione sulla sommiia di υη grosso tumulo.

42. Themelis. O.C., ρ. ]23 ss. dis. 2 e 3.
43. Cfr. Conze. o.c.. ιν (NachIrage), ρ. 1]4 π. 297; S. Karouzou,'Eev. Άρχ. ΜουσεΙο\!. Συλλογη

ΓλιmτιUν, Atene 1967, ρ. 121 π. 2574 (e anche, Guide du Musee NaIional dΆιheηes, Atene 1927, ρ. ]65).
44. Cfr. Karouzou, o.c.. ρ. 125 πη. 803·804 (dalla tomba di Dionysios Ko[]yteus al Ceramico). Cfr.

anche ΜΑ 72 (]968), ρ. 99 ss. e AJA 76 (1972), ρ. 49 ss.
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Ι confronti ίη ιαl senso ηοη mancano. anche tra quelle sculture collocaIe presso la porta
Beule, ΙΓα le quali essa era fino ad oggi indicaIa45• CerIamente isolaIa doveva essere lα

figura de] toro recumbenIe. rara iconograficamente rispetto alla piu consueta figura del
ΙΟΓΟ sIante e talvolιa minaccios016.

La qualiIa dei singoli pezzi e Iale da ηοη giusIificare υη discorso su una produzione
locale. esclusa anche dal]a notevole vicinanza de! demo di Aixone ad AIene. Μα ]a sIessa
qualiIa e la varieIa di monumenIi. ίη assenza di ρίΙΙ concreIi nessi archeologici e topo
grafici, aprono υηο spiraglio ηοη Irascurabile sulla natura dei monumenIi sIessi e sulle
disponibilita economiche dei commiιtenti, memori dei loro scomparsi e impliciIamente
interessati ad una celebrazione familiare lungo lα via principale che collegava lα capiIale
agli importanIi demi della Paralia fino al Capo Sunio.

LUJG/ BESCH!

45. αΓ. AJA 72 (1968), ρ. 101 ed ΕΙίοΙ, o.C., ρ. 15. AJA 76 (1972), ρ. 58.
46. AJA 76 (1972), ρ. 56 s. Cfr. rec. J~IS Arch. Rep. 1968-69, fig. 7.
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ΛΑΞΕΥΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΣγΜΠι\ΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

WOrav ή μελέτη μας για τη λαξευτή ίχθυοδεξαμενηστά Φέρμα Ίεραπέτρας που πε

ριλαμβάνεται στόν παρόντα τόμο (σ. 149) είχε πια προχωρησει για τύπωμα, εφθασε

στα χέρια μας μία μελέτη που είχε μόλις κυκλοφορησει καί πού εδημοσίευε ενα συγ

κρότημα ιχθυοδεξαμενών εντοπισμένο στην Κύπρο. στην παραλία της Λαπίθου'. Ό

Α. Flinder στή μελέτη αύτη προαναγγέλλει τη δημοσίευση ένός άλλου συγκροτήματος

εντοπισμένου στην Caesarea Maritima2• Τό συγκρότημα n)ς Λαπίθου δεν εχει ειδικες

τεχνικές ομοιότητες με τη μνημειώδη ίχΟυοδεξαμενή της Ίεραπέτρας. Περισσότερο

θυμίζει - σε διαστάσεις καί γενική διαρρύθμιση - τό συγκρότημα ίχθυοδεξαμενων

της Σητείας3 που αναφέραμε καί πιό πάνω.

Οί ρωμαΙκές ιχθυοδεξαμενές (piscinae) πούεΙναι λαξευμένες στό βράχο εΙναι πραγ~

ματικα πολύ σπάνιες, 6πως αναφέρει και ό ColuneIla (νΗΙ, 17, Ι): Id auIem sIagnum
veI excidiΙUr ίη Petra, cuius parissima est occasio, veI ίη liIore consIruitur opere signiro.
~Eτσι. είναι χρησιμο να συλλέγονται δλα τα παράλληλα τού Μεσογειακοϋ χώρου:

ας αναφέρουμε μία ιχΟυοδεξαμενη στη ΦoινίKη~. ενα μεγάλο συγκρότημα στην Άπολ

λωνία5• τέλος δέ άρκετες ιχΟυοδεξαμενές πιό κοντά στό κέντρο τού ρωμαΙκοϋ κόσμου,

στην Ίταλία'.

ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΒΑΡΑΣ

ι. Κ. Nicolaou καΙ Α. Flinder, Ancient 1ish-Ianks at Lapithos, Cyprus, Nautical Archacology S,
1976, 133·42 είκ. 1- 12. Τό συγκρότημα αύτό μνηνovεύεται iΊδη με συντομlα στό BCH 84, 1960,
299 εΙκ. 78.

2. Σε εvα προσεχή τόμο τοϋ Isracl Corporation Journal.
3. C. Davaras, BSA 69 (]974). σ. 87 Κ.Ι.

4. Στό Sararand: J.B. Pritchard, Bulletin du Musce de Beyrouth 24, 1971, 43~S.

5. Ν. C. Flcmming, Cities ίη thc sca, 1972; τό βιβλΙο αύτό, όπως Kαi τό Ιπόμενο, δεν μπορέ·

σαμε νά τό βρουμε στΙς βιβλιοθηκες της 'Αθήνας.

6. G. Schmicdt, 1I Jivcllo antico del mar Τirrcno, 1972.
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HELIOS υΝΟ ΟΙΕ HALlEIA
(Abb. 1-9; Taf. 1.2)

1m vorliegendcn AufsaIz werden die Fragmente νοη drei schwarzfigurigen Gefassen,
wahrscheinlich Amphoren, im Museum νοη Rhodos, aus rhodischen Werkstatlen der
zweiIen HalfIe des 4. und des beginnenden 3. Jh. v. Chr. behandell. Ihre Darstellungen,
das frontale Helios - Viergespann auf der einen Seite und der Wcttkampf auf der anderen
(hier, einmal, der Fackellauf), beweisen dass Gefasse der Art der Panathenaischen Vasen
als Preise απ die Sieger der bei dem beruhmten rhodischen Helίosfesl, die Halieia, ab
gehaltenen Spiele verleiII wurden. Diese TaIsache, ausser ihrer Bedeutung fur die Orga
nisaIion des FesIes selbst, liefert cin ncues Argumenr fur den Einftuss Athen bei der InSIi
tuIionsreforrn des rhodischen Staates.

Andcrseits, durch cine beschriftelc Bronze-Hydria. cinc Preisvase, im deutschen
PrivaIbesiIz. werden die Halieia schon ίη die letzten Jahren des 5. Jh. sicher belegI; ihre
polίtische Bedeuιung fur die Grundung des neuen Staales lasst sich nichI mchr bCSIreiIen.
Schlίesslich bei der UbersichI der rhodischcn Heliosdarstellungcn werdcn dic Theorien
uber den Koloss des Chares gesprochen. dcr ΙΓΟΙΖ einer reichen - allerdings spaleren 
schriftlichen Oberlicferung immcr noch ein unbekannles Bi1dwerk bleibl.

EOS Α. ZERVOUDAKl
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GRAΥΕ STELE FROM ΙΝ DΙON PIERIA
(Pls. ]6 - 17)

The fragmenIary sIele from Οίοπ ίπ Pieria (Ρ J. 16, 17a) is one of Ihe few sculpΙUres

of the 5Ih cenΙUry B.C. from Macedonia known ιο us Ιο date. Judging from whal remains
of its finial we can assurne Ihal ίl is a pedimental sIele wiIh a fat lisIel at the side, which
can be compared Ιο the one from Athens ίη the NaIional Musem acc. πο. 3254 (ΡΙ. 17b).

Οη Ihe slab was represenIed only one figure. a young gir\ ίη profile Ιο the left, wearing
a chiιon wiIh an overfold and «ψευδοχειρίδεςΗ and holding probably an object ϊη her
righI hand. The relation of this figure ιο Ihe whole οΓ the archileclUral frame does ποι al·
]OW us ιο accept the existence of a second figure ση the missing left οΓ Ihe slab.

This grave stele, 50 far as Ihe type of Ihe monumenI and representation are con
cerned, is closely related ιο those of Ihe islands. Its sIyle however, bearing provincial
Iraits and the sort of marble used, allow us Ιο consider Ihat the stele was localy curved
by an artist ofionian origin. The mosI advanced featuresofthe reliefpoint ιο a date within
Ihe firsI decade of the second half of the 5Ih century.

TIIessaloniki 1976 THEODOSIA STEFANIDOU-T/VERIOU
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EARLY, MIDDLE ΑΝΟ LATE HELLADIC FINDS
FROM Α RESCUE EXCAVATlON ΙΝ THEBES

(PIs. 18-39; Figs. 1-9)

Ιη Ihc summer of 1973 during a rescue cxcavation οη the property of Panagioιo

poulos and Papageorgiou ίη Thcbcs, a small area of ΕΗ, ΜΗ and LH sctt1emenIs was
rcvcaled. Thc properιy, ση Pindarou and Dirkis strcct, is ίη Ihe SE pαrι of Ihe Kadmeia
wherc earlicr cxcavations ίη nearby plots have already given evidencc of Early and Middlc
Helladic occupation (F ί g. Ι). BCC3lIse of thc conIinuous habitation of the site straIifi
cation was vcry disturbed.

Two building periods were distinguished ίη the ΕΗ deposiI. which was found di
rectly οη thc bcdrock αΙ 2.70- 2.90 m. bclow thc modern road. or Ihe first building phase
ΩΟ architcctural remains survivcd, buI cuHings ση the rock and scvcral shallow cavities
probably servcd for wooden post-hole huts. EighI storage pits, used as rubbish piIs ίη

the foIlowing building phasc werc also uncovercd. Thc Icvcl rcpresenting thc first building
phasc consistcd mosIIY of burnt debris suggesting destruction of the huts ΟΓ houses by
fire (accidenIal?).

Το Ihc sccond buίlding phasc bclong small fragments of Iwo waIls (waIls σ, δ ίη

F ί g. 2), a small clay ρίι, probably for cooking and a badly preserved gravc (F ί g.
2 : Τ) wiIh Iwo skclctons. The gravc was rcctangular, bui1t of largc sIones. Νο cover
slabs survived (Ρ 1. 19 α).

Thcrc werc ηο signs of dcsIrucIion ίη Ihis building phasc. Α Ihin laycr of mixcd ΕΗ

and ΜΗ sherds separatcd the ΕΗ from the ΜΗ deposiI. Two phascs of ΜΗ habitation
werc obscrvcd. Το Ihe first phase are assigned parts of Iwo rooms, one wiIh αη apsidal
cnd (rooms Ι and 11 ίη F ί g. 2), a child's burial ίη a pithos below thc floor of room Ι,

a badly prescrved clay oval sIrucιure, probably an oven, and two cisI graves (F ί g.
2: 1,2). BoIh graves werc large recIangular cisIs madc of uprighI slabs and had large
slab covers (F ί g. 3). Gravc Ι was found intact and contained thrcc burials, two adulIs
and a baby, Iwo pots (ρι. 31 β, στ), Iwo small bronzc bracelets, a bronze ring (ΡΙ.

37 γ) and a clay spool (Ρ Ι. 38 β : η).
Thc sccond ΜΗ levcl was rich ίη pottery but lacked architecιural rcmains, becausc

of building activities of laΙer periods. Only a piIhos burial with parι of a child's skelcιon

and beads of amethyst and faience was discovered.
Thc LH dcposiI was much disturbed by Roman and modern buildings. Thrce ΜΥ

cenacan walls werc uncovered, two of which bclong ιο Ihc same room (walIs Ο, Ι, κ, ίη

F ί g. 2).

ΡΟΠΕRV

Early HeIIadic

Α considcrable quanIity of ΕΗ sherds and two almost completc vases were found.
Because of thc disΙUrbance of Ihe sIratification, Ihc classification was based principally
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buI ποι exclusively ΟΠ sIylίsIic criIeria. Almost aJl typical ΕΗ ιι and ΙΙΙ wares occur but
πο ΕΗ Ι has been idenIified.

Most οΓ Ihe ponery is handmade although Ihere are a few sherds from wheel-made
poIs οΓ the lighI-on-dark sIyle. The fabric is οη Ihe whole good. The clay is usualJy fine
and iIs colour is buff, pa]e brown, pale red and grey. The firing is even. The following
groups have been re<::ognised :

SIippcd and polishcd. The commonest ware. Thick slip usually red ΟΓ black. OΓten

scribble burnished. Α few show mottled colours. Most sherds be]ong ιο bowls with ίη

curving rims ΟΓ large raIher coarse bowls ΟΓ plates with T-rim. Solid horizontal lugs
at ΟΓ near the rim appear ΟΠ both shapes (Fig. 6:7-22, 7:9-13,21,22; Ρ!. 24δ, 25β).

Other shaρes are: askoid jugs (Ρ Ι. 23 β; F ί g. 5: 3), a few sauceboats (Ρ Ι. 24 ε:

β-γ, ζ, 26α:δ; Fig. 7:8), cups, pyxides, jars and jugs.
Urfίrnis. Black ΟΓ red glaze usually Ihin and dull. The whoIly glazed class includes

askoi (Ρ Ι. 27 β: α-γ, ε), a few T-rim bowls, one-handled (Trojan cups) (Ρ Ι. 23 α; F ί g.
5: 2), sauceboaIs, jugs and jars. Characteristic shapes οΓ the partly glazed class are big
rounded jars with flaring necks and cups with a painted band around Ihe oullurned rim
(Ρ Ι 27 δ : β-δ, 28 β, 28 γ : β, ε, 28 δ). There are a]so a few sherds which seem ιο

belong ιο Ihe «smear ware~} (Ρ Ι. 26 β : α).

Pattcrned. Almost aIl examples are ίη the light-on-dark (Agia Marina) technique.
Common shapes are tankards and cups with oulturned rims (Ρ Ι. 29 α-β). On]y two pie
ces οΓ Ihe dark-on-light sIyle occur.

Coarsc. The commonesI shape is Ihe big amphora or jar with narrow t1aring neck
and lοορ handles (Ρ Ι 29 γ; F ί g. 5: 4). Some sherds have a scored surface (Ρ Ι. 30 α).

OIher shapes are : pithoi, some decorated with a p]astic band ΟΓ knobs, small jars, a
scoop and a pyxis.

Middlc Helladic

Α great number οΓ ΜΗ sherds and three compleIe pots were found. ΑΙ] the typical
wares οΓ Ihe ΜΗ ρeriod are present.

Grcy Minyan. The most prevalent ware. Almost all examples are οΓ excellent quality,
well polished and silver grey ίη colour. The principal shape is Ihe goblet wiIh either Iall,
ringed pedestal ΟΓ l0w plain base (ρι. 31γ, 33η; Fig. 9:4-7). Most ofthe gobleIs
have an angular profile, although some have well-rounded bodies and strap handles οη Ihe
shoulder or high swung above Ihe rim. Rims are frequently everted and rarely collar
like. The distinctive «hawk's beak}} rim also occurs. Some οΓ Ihe gobleIs have a deco
raIion οΓ parallel grooves οη Ihe shou]der. Α rather common shape is the carinated ΟΓ

hemispherical kantharos with collar-Iike rim and high swung strap or roH handles. Some
piece~ have grooved decoration οη the shoulder (Ρ Ι. 32 β : β, 32 γ : γ, 32 δ : α; F ί g. 8 : 5).
Other open shaρes are bowls wiIh flat base (Ρ Ι. 32 α: β-γ; F ί g. 9: 3) and Vapheio cups
(Ρ Ι. 33 δ : α-γ; F ί g. 9: 1). Some closed. vessels also occur: a complete small"jar found
ίη cist grave Ι and sherds'"from"big jars.

81ack Minyan. Very few pieces οΓ the typicaI bowl οΓ this ware; οηε with incised
decoration (Ρ Ι. 33α : α-β).
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Yellow ΜίηΥιη. On[y one sherd of the true ye[low Minyan ware was identified, pos

sibly an import from the Argolid (Ρ Ι. 33 γ: γ).

Red ΜίηΥιη. Many sherds of rhis ware, which is Iypical of Boeoria, were found.
Most come from big pedesIal goblets, but bowls wiIh flat bases and some closed vases
also occur. Two sherds preserve bands of white slip (Ρ Ι. 33 στ; α-β, 34 δ: γ, στ: α-δ).

Monochrome. Under this heading we include sherds from pots which have Minyan
shapes but are covered wiIh a light-coloured (pale brown, pale red, brownish grey) highly
polished slip. This ware is often referred to as yellow Minyan. Most sherds belong 10
gobleIs with «(hawk's beak'>~ rims and splaying base (Ρ Ι. 33 ζ, 33ε: α). The second compleIe
vase from cist grave Ι can be assigned ιο Ihis ware. It is a semiglobular jar with grooved
decoration οη the shoulder, clearly al1 imitation of Minyan ware (Ρ Ι. 31 β; F ί g. 4: 2).

MaIIpainIed. Α large amount of Manpainted pottery was found. Α 11 Ihree groups
of this ware are represenred, coarse, fi.ne and polychrome (bichrome).

Coarse ware. Almost all Ihe classes described by R. Buck are represented : Buff
green (or Aigina) ware, white slipped ware, red ware and 011e sherd of the light-on-dark
ware. The commonest shape is Ihe large pithos but bowls, basins and jars also occur.
Motifs are chiefly recti1inear (Ρ Ι. 34 β, γ, ε, 35 α).

Fine ware. This group, which is small, includes the green yel10w (Ρ Ι. 35 δ: γ, ζ, η,

36 δ: δ) and the yellow Minyan (with mattpainted decoration) wares (Ρ Ι. 35 δ: α-β).

Shapes recognised are bowls and a Vapheio cup.

Polychrome ware. Some sherds are rather coarse and others of fine qualίty. Both
caIegories are wheel made. Patierns are painred ίη dark brown ΟΓ black and purple.
Motifs are simple, usually rectilil1ear and rarely curvilinear (Ρ Ι. 35 β-γ). Most sherds
belol1g ιο closed vases (jars and jugs). Craters 3I1d bowls also appear.

Incised (AdriaIic) v'are. Only a few coarse sherds wiIh incised herril1gbone paHern
were found (Ρ Ι. 33 β: β, ε, ζ, θ).

Coarse ware. Much coarse household poHery has been discovered. The clay is
griHY, red, brown ΟΓ grey and Ihe surface is often slightly po1ished. The interiors are
someIimes black. The commonesr shape is the pithos with everted rim and plastic knobs
οη Ihe shoulder. Handles are crescenI, tongue-shaped ΟΓ horse-shoe-shaped (Ρ Ι. 24 β : ζ,

31 α, 35 ε, 36 στ, 36 ε: α, ζ). Jars and small cooking pots occur, 100.

Late Helladic

Νοι much Mycenaean poιtεΓY was found. Sherds from almost all the main ΙΗ

phases occur, but ΙΗ Ι is absenI. Five sherds are dated to ΙΗ ΙΙΑ-Β (Ρ 1.36 δ: α-γ, ε).

Three are from gobleIs and one from a Vapheio cup. There is also a disc from a palace
sIyle stirrup jar. Sherds of ΙΗ ΙΙΙΑ2 were identified, mosιIy from kylikes wiIh ocιopus

and whorl-shell decoration (ρι. 36γ:ε,η, δ:ζ,). Mostsherds belongtoLHIIIBI.The
shapes are Iypical of rhe. period : Decorated: deep bowls of group Α (Ρ Ι. 36 γ: γ, ζ)

and storage stirrup jars. Undecorated : kylikes (conical ΟΓ carinared), cups, jugs and a
ladle. Three sherds from deep bowls with a medium band around the rim and coated
inside can be assigned Ιο Ihe early phase of ΙΗ IIIC.
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MJSCELLANEOUS OBJECΤS

The smaIl objects are ηοl lisled ίπ chronological order but according ιο Iheir ma
teriaI. As some οΓ Ihe leνels were mixed ίι is sometimes diffi.cult 10 assign an objecI 10
a particular period (ΕΗ ΟΓ ΜΗ). When. however, Ihe date is certain ίι is indicaIed ίη

Ihe IexI.
Among the objecIs found were: a bronze ring and Iwo small bronze braceleIs dis

covered ίη ΜΗ cist grave Ι, terracoIta spindle whorls and oIher 100m weighIs made οΓ

potsherds (Ρ Ι. 37 α, 37 β: ε, ζ, ι, 38 α). Iwo spoo[s, one οΓ Ihem found ίη ΜΗ cist grave 1.
Ihree small clay spherical objects (Ρ Ι. 37 β: β-δ) οΓ ΜΗ daIe, obsidian and flint blades and
chips, stone pounders and axes (Ρ Ι. 39 α), bone punches and awls οΓ the ΕΗ and Μ Η

periods (Ρ 1. 37 ε : α, γ-ι, ν), a bone ρίη (Ρ Ι. 37 ε: β), a bone conica! objecI (Ρ 1. 37 β: η),

an anIler fragmenI, some pieces of mother of pearl and beads of amethyst and faience
(Ρ Ι. 39 δ) from a ΜΗ pithos burial. The only figurine discovered is a Mycenaean quad
ruped wiIh linear decoraIion daIed ιο ΙΗ 1118.

Of specia! interesI are two ίνΟΓΥ objects. One, found ίη an undisιurbed ΕΗ level,
is probably a pommel οΓ a dagger ΟΓ sceptre (Ρ Ι. 37 ε: μ). The oIher is a rectangular
p!aque with incised decoration of 10zenges (Ρ Ι. 37 δ). It was found οη the floor of ΜΗ
room 11 and is probab!y part οΓ Ihe panel1ing of a wooden box.

CHRONOLOGY AND CONCLUSΙONS

Occupalion οΓ the siIe begins with a laιe phase of the ΕΗ 11 period and conIinues
almost uninterruPIed Ihroughout Ihe ΕΗ 111 and Ihe whole ΜΗ and ΙΗ periods.

Το the ΕΗ 11 period must be assigned Ihe sherds from askoid ~ugs, the few frag
ments of sauceboals, the glazed one-hand!ed cup, the two examples οΓ moιtIed ware
and Ihe sherds from coarse pithoi wiIh p!astic ornaments. The Ihin and dull glaze οΓ Ihe
Urfirnis ware, characteriSIic οΓ the !ate phase οΓ ΕΗ 11, Ihe scarciIY οΓ the two typical
shapes of the ΕΗ ιι period, the sauceboaI and the small bowl ΟΓ saucer wiIh incurving
rim and ring base, support the daIing of Ihe ΕΗ 11 poιtery ιο a laιe stage of Ihe period.

The large bowls wiIh flaI bottoms and incurving rims ΟΓ T-rims, found ίη great
abundance ίη the excavation, are almoSI identical with bowls from Orchomenos, Thessaly,
Macedonia and Lefkandi Ι. Those from Orchomenos, Thessaly and Macedonia are daIed
10 laιe phases of Ihe ΕΗ period. The bowls and plates from lefkandi Ι belong, according
ιο Ihe excavators, to a sIage following ΕΗ 11 οη Euboea and contemporary wiIh the
end of ΕΗ ιι elsewhere. This stage, which has also been identified ίη Kea, has been termed
Early Cycladic 111 by R. Howell. Besides these bowls, Ihere are other similarities between
ουΓ ΕΗ poIIery and that from Lefkandi Ι : red and black polished slip, ofIen scribble
burnished, one-handled (Trojan) cups and scored ware. However, Ihe exisIence of Ihis
parιicular phase (Lefkandi Ι ΟΓ EC 111) ίη Thebes is problematic because much οΓ the ma
Ierial from earlier excavations is as yet unpublished. For the present we can οηlΥ suggeSI
Ihat Thebes and perhaps 80eotia ίη general had direct contacIs with Euboea aI the end
of Ihe ΕΗ ιι period.

The ΕΗ Ι 11 period is wel1 represented. There are many sherds of the lighI-on-dark
patterned ware, characterisIic of Boeolia and Phocis, and only two pieces οΓ the dark
on-lighI technique. ΤΟ Ihe ΕΗ 111 period belong also the partially glazed big ~ars and
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smalI bowls with outturned rims as well as the few examples οΓ the «smear ware)). Α Cew
sherds οΓ grey ΜίηΥαη ware were Cound ίη the ΕΗ levels. but because οΓ the disturbance
ofthe stratification ίι Is ηοΙ cenaIn that they can be dated ιο Ihe ΕΗ 111 period, like those
found aI Lerna and ιerkandi.

ΜΗ poItery Is plentifUΙ and covers all phases οΓ the period. Among Ihe sherds οΓ

grey Minyan ware there are some belongίng ιο the ΜΗ Ι period. i.e. deep bowls wIth
everted rIms and strap high swung handles. Sherds assignable ιο the ΜΗ 11 period come
Crom carinated goblets οη high rInged οτ plaIn pedestaIs and carinated kantharoI οη

low rIng bases. Grey Minyan ware οΓ Ihe fina! phase οΓ the period Includes deep rounded
bow!s wIth high swung handles and thin, collar-like rims ΟΓ heavy «hawk's beak~ rims
and Vapheio cups.

Much οΓ the red Minyan ware must be dated ιο a late stage οΓ the ΜΗ period be·
cause οΓ Its angular shapes and tall pedestals. ΑΙΙ sherds οΓ light-coloured monochrome
goblets wiIh «hawk's beak~ rims can be assigned ιο the end οΓ the Μ Η period. The coarse
maIIpainted ware belongs mainly ιο the first and second phases οΓ the period as is shown
by the mosIIY rectilinear decoratIon. The fine manpainted sherds are Cew and among
them one οΓ definite ΜΗ ΙΙΙ date comes Crom a VapheIo cup. Polychrome ware Is οΓ

course dated ιο the ιϊηα! phase οΓ the period. The coarse IncIsed sherds οΓ AdriatIc ware
come Crom the deepest Μ Η leνels οΓ the excavatIon and accordingiy must be dated Ιο

the beginning οΓ the pe:riod.
The Μ Η rooms Ι and ιι can be assigned ιο the second phase οΓ the period as ίη

dicated by the poιtery Cound οη the floor οΓ room ιι and by the fact that room Ι Is οη

the same leνel as room 11. The structure οΓ the two cIst graves Ι and 2 and Ihe finds Crom
grave Ι show thaI Ihey were constructed ίπ a late phase οΓ the period, possibly αΙ Ihe
end οΓ ΜΗ 11. They are evidently contemporary wiIh rooms Ι and 11 as ΙheΥ arc parallel
ιο the waIls οΓ room Ι.

As Indicated by the Mycenaean pottery Cound. the site was Inhabited almost through
ουΙ the ΙΗ perIod. Architectural remaIns are, however, scanty, apρarently destroyed by
the building actIVItIes οΓ later p~riods.

Κ. DΕΜΑκομΟULΟU· D.KONSOLAS
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ΙΌCΤΟGΟΝΕ DE THESSALONIQUE
NOUVEL ESSA! ΟΕ RESTlTUTlON

(PJanches 40·52' Plans 1·20)

Cetιe etude a pour objet les problemes architecturaux de IΌctοgοne de Thessalonique
(Macedoine - Grece) eI de 50η vesIibule (vestibulum). Nous 1'3vonS presenIee au mois
de fevrier 1975 a l'Ecole dΆrchίΙecιure de Rome en vue dΌbΙenίr le diplome de «Spe
cialίsIe de la resIiΙUIion des monuments anIiques),.

ElIe comprend des dessins de I'octogone eI du vesIibule - etat acιuel -, des pro
posiIions pour leur restitution et I'expose des recherches que nous avons effecιuees dans
le vesIibule, en collaboraIion avec IΈΡhοrίe des AnIiquites Classiques. vers la fin de 1973.

Ces recherches nous σηι permis de deIerminer, pour la premjer~ fois, la largeur
exacte de la niche orientale (13.65 m.) et de fixer la nature de la cloison (1.70 m. de Iarge),
faite de pierre et de mortier qui a ferme I'entree Sud νers la piece octogonale quand ]e
νesribule a ete transforme en bassin. Nous aνons en outre retrouve, dans la niche orien
tale, ]'escalier curviligne que Ch. Macaronas avair deja mentionne en 1955.

Le batiment comporte donc trois phases successiνes - la phase romaine, la phase
paleochretienne et la phase byzantine tardive - auxquel]es οη ajoutera les deux phases
du paIais de Galere (νoir Ρ Ι a n s 14, ]6), la premiere aνant la construction de ΙΌctο

gone, la seconde apres celle-ci.
Le palais de Galere ne suit pas la diνision quadripartite du palais royal de Spalato

mais des axes ηΟΩ apparents et perpendicuIaires entre eux. Ι] comporte plusieurs secteurs
- qui existent toujours - dont deux cours, I'une au Nord et l'autre au Sud, cette derniere
recouνerte par la rue dΊssaνrοn, a I'endroit ου IΌη a decouνert l'arc decoratif aνec une
representation de Galere.

Dans la premiere phase il Υ avait, iι la place de IΌctοgοne, une grande salle rectan
gulaire dont une partie des fondations est encore en cours de fouille. Dans la seconde
phase du palais royal οη a construit ΙΌctοgοne et son νesribule, vers le Sud et a la place
de la grande salle, tandis que les murs au Nord et a l'Ouest du palais sonr restes tels quels;
la jonction entre l'entree du νestibule et la cour anterieure se fait au Sud, a 150 m. environ
du port imperial. υη grand espace a ete laίsse libre a l'Ouest.

Αυ cours de nos recherches dans la sixieme niche nous aνons retrouνe a une hauteur
de 5.85 m. les restes de l'arc frontal dont ]a clef etait a 8.45 m. de hauI.

Pour la piece octogonale nous donnons trois restitutions possibles - dont seule la
premiere a ete esquissee - qui ne different que par la forme des fenetres; dans la seconde
solution les fenetres sont hautes (Tempio della Tosse), alors que la troisieme reprend la
forme des fenetres de la Rotonde de ThessaIonique,

Comme couνerture de I'espace rectangulaire nous proposons une grande νoίite d'arete
comme celle du caldarium des Thermes de Tiers. Enfin, nous decrivons les transforma
tions surνenues sur le pourtour de I'octogone iι l'epoque moderne.

OClobre. 1976 JEAN KNlTHAKIS
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ΑΠΙC INSCRIPTIONS: NOTES

Α number οΓ inscriptions are treated fully ΟΓ partially ίη Ihis study and they can be
convenienIIY locaIed in the Index above (ρρ. 120 - ]39), which includes ίη addition namcs
and words 0[. significance Ιο the sιudy. The asterisk before each inscription. name ΟΓ

word indicates some treatment.

ELIAS KAPETANOPOULOS
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HEILIGTUM DER DORPOFOROΙ

ΝΟTlΖΕΝ AUS PARQS
(Taf.53-58)

Eine bisher unhekannte Inschrift, die an der Mauer einer a1ten 01presse ίη Paroikia
νοη Paros eingebaur ist, deutet auf einen Kull hin, νοη dern uns keine Auskunft weder
aus Paros selbst noch aus den ubrigen GebieIen Griechenlands bisher uber1ieferI 1St.

Die Inschrift lautel: ΔΟΡΠΟΦΟΡΩΝ JEPQN (Heiligturn der OpfergabenIragerinnen).
Der Name Dorpoforos iSI nur ein einziges Mal bei einer anderen schon langst bekannlen
InschrifI belegI, die gleichfalls aus Paros kommt. Verschiedene FachgelehrIe haben dem
Namen ({Dorpoforos;) jeweils unIerschiedlichen Sinn zugeschriebcn, da sein eigenIficher
Inhalt unbekannt und die Inschrift selbsl slark fragmentiert war. So hat man den Namen
als Adjektiv gedeulet und ihn au~ den Altar oder die Nymphen bezogen, die ίη der Ιη

schriΓI erwahnt werden.
Die neιιenιdeckte Inschrift νοη Paros macht es ηυη moglich, den alten Fund doch

n,il ausreichender Genauigkeit zu erganzen. Dadιιrch werden auch die metrischen Οί

vergenzen beseiligt, die ίη allen frίίheren Lesungsversuchen enthalten sind und manchm<i1
sogar Ζυ Abweichungen vom eigenllichen Text der Inschrift gefίihrt haben. Wir sch!agen
also folgende Lesung und Erganzung der alten InschriΓt νΟΓ:

Βωμον ΔοβΠΟιΡιί[βοις καί

Nι;μφcιισιν μ' αl,έθη/κεν

ήνίκα Παπιανος κτ[ίσσατο

M~βσlνro;

Inhaltsgemaf3 isl also Ζυ erschliel3en, daJ3 die ΟΟΓροΓΟΓοί auch ίη dieser InschriΓt

GotIheiten darslellen. Die Inschriftplatte ist am Turpfosten eines Hauses ίη Psychopiana
(Pelaloudes) νοη Paros eingemauerl, und ihre Form sowie einige lechnische Merkmale
sprechen fίίΓ ihre ursprίίngliche Zugehorigkeil Ζυ einem kleinen Allar. Anhand dieser
erhaltenen Hinweise haben wir einen Rekonstruktionsversuch des A1tars gemacht, zu
dem noch eine Plalte gehorl, die ίη dem Turpfoslen gegenίiber eingemauerl iSI.

Es fehlt uns vol1ig an Zeugnissen ίίber den Ku11 der ΟΟΓΡοΓΟΓοί abgesehen νοη dem,
was sich aus ihrem Namen ersch1ieJ3en lassl. Demnach isl Ζυ vermulen, da!3 den so be
nannten GotIheiten abends ku1lische Opfer {(Dorpia», d.h. zum Abend gespeisle Gaben,
dargebracht wurden. Da ηυη der parische Altar zugleich den Nymphen gewidmel war,
dίίrfle man annehmen, da!3 die ΟΟΓΡοΓΟΓοί jenen ahnliche Wesen darstellen, Aus Alhen
isl uns das Fest «Deipnoforia>\ (Abendmahlzug) belegt, das zu Ehre der Kekropidae
Aglauros, Herse und Pandrosos gefeierl wurde, die gleichfalls Nymphen waren. Man scheint
daher durchaus annehmen zu konnen, daJ3 ein entsprechendes, Dorpoforia genanntes
Fesl auch ίη Paros statIfand. Da also den ΟΟΓΡοΓΟΓοί Speisen als Opfergaben geschenkt
wurden, und sie zudem den Nymphen verwandte GotIheiten waren, mu!3 ihr ΚυΙι ίη

Beziehung mil der Fruchtbarkeil und der Vegetalion gestanden haben, was auch fίiΓ den
athenischen Kull der Kekropidae am ehesten wahrscheinlich ist.
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Die neue parische Inschrift, die ins 4. Jh. daliert wird. durfle als (\Horos» ίn einem
Heiligtum der Dorpoforoi gcdient haben.

Ζυ diesem AnlaB wird hier noch eine Inschrift aus Paros veroffenIlίchI: Es handell
sich um die Basis einer Grabstele, die mit dem Namen Erasifron beschriftet isI und wohl
dem 3. Jh. ν, Chr. angehoren wird. Der Name iSI bisher ίn Paros sonst nichI beIegt.

MICHALI$ T/VERIOS
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Α ROCK-CUΤ FISH-ΤANK NEAR HIERAPETRA
(Pls. 59-66; Plan Ι)

Α strangc rclic of the Roman era ϊη Crete arc some rare rock-cut fish-Ianks near the
sca. Two groups οΓ Ihem - αΙ Chcrsoncsos and Mochlos _. have been publishcd by
Sinclair Hood and John L. Leatham (note Ι) ίη a fundamental study about this subjecI.
RcccnIIY the author published anothcr tank of monumcnιal size αι SiIeia (note 2). Traccs
of sevcral othcr tanks show that hcrc was Ihc largesι enIerprise ίη Crete Γστ sιoring fish
alivc.

Α ncw fish-tank was recenIIY found ση the southern coast of Crcte, οη the Libyan
Sea, eight kms 10 the cast οΓ Hierapctra, ίη the arca known as SIa Ferma. This imprcssivc
monumcnt ί:; well hiddcn ίη Ihc high cliffs of the shore, cut ϊη the lίνίng rock. 11 ί:; almosl
5 m. high. Α sIaircase with ten high steps was hewn a.long its north side. Ιη Ihe opposiIe
side are Iwo Irapezoidal entrances for Ihe sea-water, each corresponding to a comparI
ment of Ihc tank. Thc cnIrance to Ihe right has bccn enlargcd probably by sca-acIion.
Abovc cach entrance is a pair of squarc cuttings to which was fastened a system of bronze
grilles ΟΓ gratings ιο prevcnI Ihe fish from escaping while pcrmiIting thc free circulation
of frcsh sca-water.

Along each side of thc tank is a ledge, a kind of sidc-walk necessary for the per
sonncl ιο rcach aI various parts of Ihc tank ίη ordcr to clean ίι, and cspecially ιο catch

fish by using long implcments like harpoons. The tank is divided into two compartments
by mcans of a parIition-wall hewn ουι of the living rock. There is a similar arrangemcnt
ίη the Mochlos tank. Above Ihis partition-wall a light fence was pcrhaps fastened along
a cutting, ίη order Ιο allow the waves ιο pass ovcr ίηιο the next compartmenI, but ηοι

Ihe fish. lt sccms that thc tank was espccially wcll madc, because there is always fresh
sea-watcr rushing from both enIranccs Ιο Ihe inside of the Iank even by calm weaIher.
50 channels like Ihose we sce ίη other Ianks were not ncccssary here and neither was any
kind of roofing ιο keep thc water always cool, because of Ihe cxcepIional dcpth of this

Iank.
Α considerable parI of Ihc wcst comparIn1enI is today hidden bcneath a hugc rock

fallen from above, evidently during some strong seismic shock.
Ιη Ihe publication of Ihc 5iteia Iank we have discussed at somc Icngth Ihc problem

of Ihc rise ίη sea-Ievel since ancienI Iimes. Thc Hicrapetra Iank brings some new data
which confirm thc gcncral conclusions madc therc, Ihat the soil has also risen but ίη a
much smaller degree, this time not above Ihe rise of the sea-Ievcl but below ίι.

sυΡΡLΕΜΕΝΤΑRV ΝΟΤΕ

Whilc the publίcation of Ihe fίsh-tank ncar Hicrapetra was already ίη press ίη the
present volume of thc Α Dclt. (scc ρ. 155), a new publicaIion reached us concerning a
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

complex of fish-tanks at Lapithos, Cyprus (note 1). Here the publication of yet another
fish-tank is announced (note 2).

Rock-cut Roman piscinαe are indeed very rare (cf. Colunella VHI, 17, 1) : therefore
everyknown example is of importance for their study cf. notes 4-6 (the last two books
are not available ίη Athens).

COSTIS DA VARAS

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



NEW WALL-PAINTlNGS OF ΤΗΕ ΙΑΤΕ ANTlQUITY
(Plates 67-69; Plans 1-4)

Ιη Decembcr ]974 architecιural rcmains, probably οΓ secular buildings, dating from
Late Antiquity were fouηd by chance ηοΙ Γατ from Saint George's Rotunda, ίη corner
buildings 101, 2 PhiJippou Dragoumi and Konstantinou Pa]aio]ogou Street, Thessaloniki.
They bc]ong 10 two pcriods, Ihe earlier being more important, whilc sccond aηtedates

in on]y s1ightly aηd is ο( ]ess intcrcst.
The carlicr building prcscηts us \vith some partial1y preserved wall decoration, di

vided ίηΙο rectangu]ar pane[s bctween upright narrow piJaslcrs, both framed by bordcring
baηds, in imitation οΓ co]oured marble slabs (Δnkrustaιίοnsstίl)).

The painting οΓ latc Antiquity is ποι yct completcly known. $0 ίι is difficult to datc
Ihe painted decoraIion only οη thc basis οΓ thematic and stylistic criIcria. Οη the contrary
excavational data give a safer chronology.

Belo\\I Ihc desIrucIion Icvel many coins werc found, dating from 330-350 A.D. Οη

the basis οΓ these coins, as well as ceramics, Ihc building οΓ Ihc carlier pcriod as "'cl1 as
iIs paintcd dccoraIion is dated afιcr the middle οΓ thc 3rd century but dcfinitcly ηοΙ latcr
Ihan thc middle οΓ Ihc 4th century. $0 thcsc wall-painIings b)' their certain dating can
considerably help thc sιudy οΓ thc LaIe Antiquity painIing.

THEOCHARJS PAZARAS
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"ΜΕΤΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΛΛΑ»

(Plates 70-71; Plans 1-]0)

Work was recently (1974-76) underIaken ίη ancienI PeΙJa 10 repair and restore the
Jarge house ίη block 5 (excavation section 1). This made iI possibJe for the wriIer ΙΌ open
trial trenches both ίη the earth substrucιure ίη the interior οΓ the northern rooms οΓ Ihe
compIex wiIh Ihe mosaic fioors of the SIag hunI, the rape of Helen and Ihe fragmentary
remains of the {<anIhemia» rnosaic, and a]so ίη the inIerior of the room in the house
with Ihe mosaic οΓ Ihe Ιίοη hunt ίη block Ι of the same section.

The basic purpose οΓ the excavaIion was 10 collect archaeoJogicaI evidence ίη order
10 esIablish wiIh greater accuracy the date οΓ the conslruction and insIallation of these
1100rs, and consequentJy of the buildings ίη excavaIion section Ι Α second aim was ιο

invesIigate and record the materials and Ihe techniques used by Ihe ancient mosaic·
workers both ίη preparing the ground and in the composiIion and laying of the mortar.

The results may be summarised as follows :
(a) Ιη all the floors investigaIed, wiIhout exception. Ihe method of mixing and laying

Ihe maIerials used ίη the mOΓlar base was the same. As was Ihe basic composition and
arrangement of the slraIa ίη the earIh subsIrucιure; this suggesIs Ihat both, Ihe construc
ιίοη of the buildings and the floor decoraIions were contemporary.

(b) Ιη ηο instance can the small finds and, in particular, Ihe sherds be daIed lηuch

later Ihan 325 B.C. This leads Ιο Ihe conclusion thaI the building acIivity (at least that
aItesIed ίη Ihe parI of ancienI Pella covered by excavation section Ι) should undoubtedly
be assigned ιο the last quaΓler of Ihe 4th century B.C., and mOSI probably 10 the firsI
years of the rule οΓ Cassander - certainly from 316 B.C. onwards.

The building activitY was parI of a grandiose unified ciIy plan which bore Ihe halJ
marks of the period of Ihe Epigonoi, enriched by their participaIion ίη Alexander's wars
ίη Ihe east.

Veroia· Pe/Ja· AIheI/S. 1976 J. τουRATSOGLOU
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IKONOGRAPH ΙΕ 11

Α. ΕΙΝ PORΤRAT DES ANTONlNUS PIUS ΙΜ NATJONALMUSEUM Ζυ ΑΗΙΕΝ

(Taf.72-77)

Der Kop~ des reifen. bartigen Mannes unIer lην. Nr. 5241, der SiC]1 im Magazin
des Nationalmuseums bel1ndeI, stellt den Kaiser AnIoninus Pius dar.

Β. SEVERISCHE PORΤRAΤS ΙΜ NATJONALMUSEUM Ζυ ΑΤΗΕΝ

rraf.78-96]

Die drei unpubIizierιen Frauenkopfe unIer Ιην. Nr. 55], 509, und 571 die sich auch
im Nationalmuseum befinden gehoren der Severisc11en Zeit an.

ALKM/N/ DATSULIS· STAVRID/S
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NEW PREHISTOR1C SITES ΙΝ EASTERN MACEDONIA
(ΡΙ. 97; Plans 1-7)

This article reports the location οΓ new prehisιoric siIes ίη Eastern Macedonia, apart
from those 27 ciIed ίη Theocharis 197]. The catalogue has now grown 1048. This number
includes: Α. sites already known from Ihe lίterature, Β. sites known from surface finds,
C. sites found during surveys, and (inally D. siIes l0cated by Ihe excavators οΓ Ihe prehi
storic seιιlement οΓ Sitagroi.

The presenIaIion fol1ows the mode! οΓ French 1967: lopographical information. des
cription of the site, description of surface finds (old στ recenI). The list does ποι include
sites Γστ which a complete lopographical descripIion is available, as well as those thaI have
been excavated. This lisΙ aims <Ιl: (a) stating (he e;ιι;ίsting ιopographical problems ίπ the hope
ιhaι this will pave the way for a future comprehensive study of the area, which -as
suming of course, ιhaι some further e;ιι;cavaιίοn work will have taken place- will make
possible the reconstruction of (he environment of a certain period, (b) facίΙίιaιίng the [ask
of charιίng (he dίstrίbuιίοn of pottery types.

Νe;ιι;t (he surface potιery and (he various finds from the prehistoric seιιlements of
Dο;ιι;at - Tepe and Podohori are discussed ίπ the lίght of (he new evidence from the e;ιι;ca

vaιίοns at Dikili· Tash and Siιagrοί. Preference has been given ιο the sites of Dο;ιι;aι 
Tepe and Podohori ίη view of (heir geographical lοcaιίοn and (heir richness ίπ finds.

The paper ends wiιh a discussion of the problem -stated recently ίη French 1970
concerning the determίnaιίοn of zones of potιery dίsιrίbutίοn οη the basis of ecological
and economic factors raιher (han geographical.

DIMlTRIOS GRAMMENOS

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



υΝΕ BAGUE ΕΝ BRONZE ΟΕ SCILLONTE
(Planchcs 98-103; Plan Ι)

Ι. Provenance et descripIion

Εη ocIobre 1973, οη a remis au Musee dΌIΥmΡίe υηε bague εη bronze qui avait
eIe trouvee fortuitement a ScilIonIe, au lίeu dit ~(Ιoυzϊ».

La bague (Μ 842, Ρ Ι. 98 α-γ; Ρ Ι a n ] >, dont ίΙ manque [a p[us grande parIie
de I'anneau angu]eux a υη ~(chaton» ellipIique (diam. min. 0.012, max. 0.02 m.). Sur
le chaton est gravee une representation; υηε femme affiigee assise sur υη objet ονοϊde

donl la forrne rappelle υη vase. Le visage du personnage est triste, le regard volontai
rement fixe sur ]e 501. La tete penCllee. Ια chevelure abondanIe, simplement coiffee, esI
tiree εη arriere et ηουεε presque a mi-Iongueur.

Le bras gauche esl plie a parιir du coude el souIient le front du boul des doigts,
Le droit est egalemenl plie, mais perpendiculairement a I'axe vertical du personnage,
el il est pose sur les cuisses. Les jambes croisees. La pointe des pieds touche Ires legere
menl le sol, el le talon gauche semble cpouser le contour du siege en forme de vase, Elle
porte υη long chiton et υη himalion qui est repIίe sur la hanche droite et la partie infc
rieure du dos, et semble remonter vers I'epaule gauche qu'on nc νοίι pas, Les nombreux
plis du velemenl SOI1t rendus ραΓ de fines incisioI1S, Le personnage est assis sur υη objet
εη forme de vase donl le dessin rappelle Iouι a [αίι celui de vases bien connus, comme
les piIhoi-lebes ου encore I'hydrie a col coun, Nous idenIifions donc I'objet avec υη vase
dont nous interpretons plus bas lα fonclion, Sous IC vase qui serl dc siege αυ personnage,
deux cannelures iI1egales οηΙ ete incisees; la plus grande. qu'on retrouve sur d'autres
bagues de meme type, represeI1te le sol,

11. ΟαΙαιίοη

Le sujet de la representation eI le type de la bague, comparcs avec ceux d'auιres

bagues datees. nous amenenl au dernier quarl du Ve siecle av, J,-C, CeIIe conclusion sc
Irouve confirmee si nous rapprochons notre bague de celle de Boardman (ηο 687, 425
400 av, J,-C" Iype 111) qui presente beaucoup de Iraits communs avec la nόtre,

JJJ. Essai d'interpretation de la represenIaIion

L'aItiΙUde du pcrsonnage, jusque dans ses moindres delails, est bien connue, c'est
I'une dc celles que les anciens utilisaient pour exprimer l'affliclion profonde ου le deuil;
dans l'αΓΙ, elle commence α apparaitre αυ cours du 2e quart du Ve siecle αν, J,-C, Mal
heureusement, I'artiste inconnu ηε nous α pas laίsse le nom du personnage qu'il a repre
senIe, Οη pourrail cependanl le rechercher, en ραrιαηι du deuil dans lequel est plongee
la jeune femme, dans les Iragedies antiques οίι les scenes de ce genre abondent, εl dans
les represenlalions qui nous sont parvenues εl leur sont elroiIement apparentees,
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Dans Ies Choephores dΈschΥΙe οη a une scene anaIogue a Ia notre, ceIIe οι! EIectre
se lamente sur Agamemnon, son pere injustement tue.

Au IVe siecle, c'est un theme essentiel de la decoration des vases en ItaIie du Sud
(Ρ Ι s. 99, LΟΙ α). Οη Ie trouve avant encore, sur un reIief meIien (Ρ Ι. 100 β). Si ΙΌη
compare Ie personnage de notre representation, en ce qui concerne son expression et
son attitude, avec ΙΈΙectre des exempIes ci-dessus, οη s'aΡerς:οίt qu'iI Υ a beaucoup de
traits communs. Nous identifions donc Ie personnage avec Electre. Mais ίΙ existe un pro
bleme avec Ie vase qui lui sert de siege et qui, pensons-nous, joue un role important dans
son chagrin. C'est dans ΙΈΙectre de SophocIe quΌη decouvre un rapport etroit entre
l'herοϊηe et Ie vase : aIors qu'eIIe pIeure Ia mort de son pere, οη vient I'jnformer de Ia
perte de son frere Oreste, exiIe tout bebe par Egisthe. Ce triste message lui est commu
nique par Oreste lui-meme et son ami Pylade qui feignent d'etre des voyageurs inconnus
venus de Phocide; pour qu'eIIe ajoute Γοί a leurs dires, iIs lui ont montre Ie vase con
tenant Ies cendres dΌreste qu'iIs avaient apporte avec eux. EIectre Ie demande et I'em
brasse pour mieux pleurer son frere.

Cette scene de SophocIe est representee sur nombre d'reuvres d'art antiques dont
les plus caracteristiques sont ceIIes des Ρ Ι s. 100α, 102α.

ΙΥ. L'artiste

L'artiste de Ia bague nous est egalement inconnu. ιι ne fait toutefois pas de doute
qu'iI appartient a un atelier provincial influence par Ies pIus grands centres artistiques
de son epoque. C'est du moins ce qui apparait de Ia maniere avec IaqueIIe ίΙ a represente
Ie personnage : Ies plis et Ia transparence du vetement, Ia courbure des membres et de
Ia tete, et Ies pieds deIicatement poses sont, independamment des imperfections de detaiIs,
caracteristiques des reuvres de grands artistes du style riche, comme par exempIe l'Athena
assise sur Ia cuirasse de Nike et Ies representations des steles funeraires attiques des annees
430-400 av. J.-C.

L. KOLONAS
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NEOCLASSlCAL PRELUDES ΙΝ GREECE
(Pls. 104·110; Plans 1-9; Figs. J -5)

Neoclassical architecturc was ποι rcally inlroduced ίη Greece (Ihat source οΓ inspira
(ίοη ιο architccIs οΓ the last phase οΓ European Neoclassicism ίη Ihc fιrst decades οΓ the
19th cenIury) afIer the independenI Grcck State was establishcd, i.e. during thc timc
οΓ Capodistrias and Οιιο οΓ Wittelsbach, buI shorIIY bcforc Ihc great Greek rcvolution
brokc ου! ίη 1821.

This happened οη Korkyra, Ihe capital οΓ Ihe SIaIi υπίτί delle /sQle JQnie, ΓΟΓ fifty
ycars (1815-1864) following \Vaterloo a British proIectoraIe essenIially governed by a
Lord High Commissioner sent 10 the Eptanissa from London.

Neoclassical architecιure was firsI creaIed οη Grcck soil by Gcorge Whitmore, a
Coloncl in thc Corps οΓ Royal Enginccrs. He was an educated man with an avid interest
ίη architecture and archaeology, and he servcd οη Malla and Korkyra from 1811 ιο 1829.

From Ihe overall activiIY οΓ Whitmore, this sιudy cxamines οηlΥ the Ss. Michael
and George PaIace, this great ncoclassical cdifice rising aI Ihc souIhcrn end ofthe cnormous
Spianada (Esplanadc). ίη fronI οΓ Ihc imprcssive Forfezza VecclIia οΓ the VcnCIian
rulcd Korkyra (ΡΙ. l04α; Plan Ι). This work was the idca and ambiIion οΓ Sir
Thomas Maitland, Ihe first lord High Commissioner οη Korkyra (1815-1824), with
Ihe acIive p<trticipation οΓ his depuIY and succcssor. Sir Frederick Adam (1824-1831),
whosc fathcr was relaIed ιο thc famous Brilish neoclassical architcct Robcrι Adam
(1728-1792).

First οΓ al1, Maitland convinced London ίη 1818 that a new Ordcr οΓ Knighls οΓ

Ihc Brilish Empire should be cslablished (the Ordcr Ss. Michael and Gcorge) and Ihcn
an official public building shouId be erectcd supposedly for the ceremony οΓ bestowing
Ihe insignia οΓ Ihe Ordcr. Thal building was ιο be constructcd with moncy from the Ican
budgct οΓ thc United Stalcs οΓ l0ηίaη Islands whosc Senato was forccd by Maitland Ιο

lake a favourable decision οη Ihc matlcr (F ί g s. 2 - 4).
Mailland called ίη from England a Ieam οΓ fifIY Royal Sappers and Miners, who

arrivcd οη Korkyra ίη August 1818 and started learing down an old Vcnetian military
hospilal occupying the sile οΓ thc future palace. The building οΓ a charity foundation
which had been estab1ished ίη 1769 by Andrca Donalo, Ihe Provval;fore Generale οΓ Kor
kyra, was also final1y incorporated ίη Ihe long and narrow wcstcrn wing οΓ the building
(Plan2).

11 is surmiscd that al aboul Ihe samc lime Maitland assigned ιο Whitmore the de
signs and conslruction οΓ the building. The foundations οΓ Ihc palace were laid οη 23
Aprίl 1819, and Adam madc the official opcning οη 23 April 1823. Whilmore designed
a central Iwo-storied building ίη a υ shape flanked by IWO Icmplc-1ikc wings facing thc
Spianada with Ihe help οΓ dcprcsscd (four-ccnlτcd) Doric sloas (Ρ] s. 105 α - β, 106 α;

PIans 5-6) and two arched gates οΓ Ihe sti1ted arch ιyρe (Pls. 106β-107α).
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ .14'

Ιη Ihe 8 March 1823 issuc οΓ thc Gazzetra Jonia, the official Kork:yra newspapcr,
Whitmorc himself published an unsigned arIiclc giving a detailcd description οΓ the main
haIis οΓ Ihe ground ftoor and Ihe upper floor, as well as οΓ Ihose Grcek sources from
which he had borrowed many morphological elements οΓ the building : Ihe Parthenon
for the Doric columns οΓ the ground floor sIoa (Ρ Ι s. 107 β - 108 α), the Temple οΓ PaIIas
Athena at Priini for the l0ηic colonnades οΓ the main hall οΓ thc ground floor (Ρ Ι s. 108 β,

110 β; Ρ 1a n 7) ctc. Ιι is plainl)' obvious that Whitmore used the SΙUart and Revett edi
tions about Athens, as well as those οΓ the Dilettanti οη the monuments οΓ l0ηia (Ρ Ι a n 7).
Οη Ihe contrary, this controversial miliIary man and amaIeur architecI mak:es ηο

mention οΓ the influences hc has had from great English neoclassicists, as ίη the case οΓ

the Admirally Scrccn dcsigned by Robert Adam ίη the bcginning οΓ his career (Ρ Ι a η 9)

and which led WhiImore ιο Ihe Iemple-lik:e wings and the sIilted arches οΓ the ground
floor or Ihe mixed style οΓ decoration οΓ James Wyatt and RoberI Adam ίη Ihe vaulIed
circular hall οΓ Ihe upper floor with Ihe panelled ceiling, the niches and Ihe surrounding
mirrors (PIs. IΟ9-IΙΟα).

Ι. Ε. DEMACOPOULOS
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"ΙΌΙΟCΑUSΤΟ ΟΙ ARCADI»
RAPPORTI TRA ORIGINALE Ε CQPIE

Scopo della presenIe ricerca e di chiarire ί ΓαΡΡΟΓιί ΙΓα originale e copie, nel quadro
della difTusione di υηα iconografia: problema fondamenIale per le arti figuraIive dall'
antichiIa classica Γίηο all'eta moderna. Ε scelto υπ esempio di piItura (jstorica>r del secolo
scorso, gia argomento di υπ recente saggio (Η. Mykoniatis, ίη Hellenika, 28 (1975) 2, ρρ.

401 .408, ιανν. Ι - 4) che ποη aveva esauriΙO 10 studio degli aspeIIi formali e storici del

problema.
Ne! clima fileIlenico che si sviluppa a1l0rno all'insurrezione cretese del 1866 - 69,

!'«Olocaus!O») de! MonaSIero di Arcadi, presso Retimno, divenia υπ simbolo: esempio
mίlitare e politico di lotta e ispirazione di poesia ed arte. Α TriesIe, nelI'ambito delIa co
munita ellenica e per interessamento di G. Afendulίs e di C. Ruchpanis, ίι pittore storico
G. L. Gatieri compone sul tema υηα serie di studi (Τ a ν ο Ι e 111 - 116), aquarelle, e υηα

tela ad οlίο, oggi nella Pinacoteca Nazionale di Atene. ιι quadro ad 0lίο, del 1867, rappre
senIa l'archeIipo per alcuni documenIi che ne derivano, IramiIe riproduzioni foιografίche

che sostituiscono, ormai, ίΙ vecchio sistema di trasmissione di υηα iconografia IramiIe le

sIampe ο incisioni.
J] primo documenιo, fondamentale anche per Ια daIazione del quadro ad ΟΙ ίο del

Gatieri, e υη piatto commemorativo, faιto ίη Jnghilterra (patent-mark del 16 marzo 1868)
per ίΙ mercaιo di Syra, cenIro fondamentale di ogni αιιiνίια filocreIese ίη quel periodo

(Τ a ν ο 1e 117, 124). Attorno αΙ Iema cenIrale dell'«Olocausto di Arcadi), l'orlo del ρίβιιο

e decoraιo con ί ΓίΙΓβιιί dei protagonisIi delI'Agone cretese e con le immagini del1'eroico
monastero e delle navi ausiliarie Arkadion e Panhellinion (Τ a ν ο Ι e 118, 119α - β, 120β),

secondo l'iconografίa desunta ίη prestiIo dalle Iavole del1Έthnίkοn Himerologion, 1868,
di Μ. νrettos.

Nel maggio del 1869, ίl settore centrale del quadro del Gatteri diventa tema decora
ιίvο di υηα medaglia celebrativa dell'Agone creIese (Τ a ν ο 1e 120α e 121), coniaIa a ΤΓί·

esIe, anche aIIo scopo di raccogliere, con le sottoscrizioni e Ια vendiIa, υη contribuιo

per la ricomposizione di una flotta, dopo ίl triste tramonιo della sfortunaIa ed eroica
insurrezione.

Neglί sIessi αηηί, ίι pittore Ch. Pachys di Corfu, allora residenIe per ί suoi studi ίη

Ιιαlία, ricopia (Τ a ν ο Ι a 123) seleιιivamente ΙΌrίgίnaΙe del GaIIeri, inserendo ίl tema nel
la Storia della ΡίιωΓβ neoellenica.

CATERINA SPETSIERI- BESCHI
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ΠΙΝΑΚΕΣ
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APXAI()AorrK Ν ΔΕΛΤιΟΝ .101I')7SJ ΠΙΝΑΞ 1

Μοι.ισεΙο Ρόδο\ι. Τό ιι:ομμίιη 8Ε 2160 ύιι-ό μεΥ(ιλο μεl..α~'όμoρφo υΥΥε!ο μέ παρ6σταση ~Hλιou ltίι~'!!I

στό τέΟριltltο

Η. ΖΕΡ80ΥΔΑΚΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ! 2 ΑρχΑΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΔΕΛΤιΟΝ 3041(75)

ΜουσεΤο Ρόδου. Τό t;:OjJjJu.tt ΒΕ 2160 τοΟ Π ί v. Ι

Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑ.ΚΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟ \OnKQN ΔΕΛΤιΟΝ 30 (197$) ΠΙΝΑ:=: 3

MouσεIσ Ρόδου: α. Τό θραuoμα ΠΒΕ 1771. β. Τ6 τμi'ιμα «β» τσi) άγyείσu ΠΒΕ 3331, τ. Τό tμi'ιμα «(μ

τΟΟ άγΥείου ΠΒΕ 333 Ι

Η. ΖΕρsoγΔΑΚΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙNA~ 4 APXAIOΛOΓlKON ΔΕλTlΟΝ 30 (1975)

MovσεΙo Ρόδου: α. Μαρμάρινο κεφάλι "Ηλιου από τα KoσKlVOU τη~ Ρόδου, άλλοτε συ).λο'(η Hirlcr
νο" GacrtrIngcn (ιlπό τό Clar:!. Rhodos V1, είκ:. 25), β. Τό τμημα ('γ" τού άΎΎείου ΠΒΕ 333]

Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



λPXAIOλOΓlKON ΔΕΛΤ10Ν 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 5

Μοοοι:Το Ρόδου; u. λίθινο κιφάλι ΜΡ [0438. ΠτολιμαΤος Γ' (:). β. Τό ι.:cφίι),ι ΜΡ 10438 (άριστιρU).

Ί. Τό κιφύλι ΜΡ 10438 (πίσω). δ. Τό κι:φιί.λι ΜΡ 10438 (άπό πάνω)

Η. ΖΕΡΠΟΥΔΑΚΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠIN~ 6 APXAIO"OΓlKON ΔΕ"ΤΙΟΝ 30 (1975)

::

::
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Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ
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5
/

Μουσείο Ρόδου; α. Πήλινο ι.::εφάλι Ε 337, β. 'Από τό ψηφιδωτό tij~ βασιλιιcij~ στό Qasr el Lebia (ιίπό

τό [11. lorιdon News, [957. ]0)41, Υ. Πήλινο ι.::εφάλι Ε 337

Η. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙ()ΛΟΓΙΚΟΝ ΔF:ΛΤιΟΝ .'011'1751 nINA::: 9

• •

MouσεTo Ι'όδου: 0.. Τό κεφάλι Ε 337 συμιιί.ηρωμί;νο ιιί: ΙΙKτίνε~. β. MΙKroγrκιφίιι του ιιίφου 14 Q )11 t.

Η. ΖεΙ'ΒΟΥΔΑΚΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΗIΝΑΞ 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΑΤ10Ν 30 (1975)

---- 1 "α ~20

a. CG 1118 laιc kylix, Cyprus Muscum 8. \920. b. CG 1118 !atc kylix, Cyprus Muscum C.S. 2003/17.
From Dertera yjllagc nC<Jr ancicnt Τamas~os ίη ccntral Cyprus

Α. DEMETRIOU

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975)

--

ΠΙΝΑΞ 11

a. CG ΙΙΙΒ laιe footed lip-handled amphora, Cyprus Museum 1959ΙΧIΙ-2ΙΙΙ. b. CG ΙΙΙΒ late kyHx.,
Ashmolean Museum 1961.413

Α. DEMEΤRΙOU

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



nl1'-!ΑΞ 12 APXAIOΛOΓlKO, ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (ι975)

a. CG 1118 laιe belly.handled amphon., Louvre Museunl, b. CG 1118 IaIe kylίx, Cambιidge, Fitzv:i1Jiam
Museum 92-53. From Τamassos

Α. DEMETRIOU

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤιΟ ' 30 (1975) ΠΙ Α=.: 13

θ. CG ΙΙIΒ [atc amphOf'tl οη loop-stιppons. Louvre Musc:um. b. Reνcrsc side of ΡΙ. l3ι

Α. DEMEΤRΙOU

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 14

- -

APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

- -

a. CG ΙΙIΒ I~Ie jug \\'ith human face modelled οη its neck. ίη Ihe Pierides Collection, Larnaka, Cyprus,
b. CG ΙΙΙΒ laιe trefoil-lipped oinochoe, Cyprus Museum C.S. 2003/3, from Deftera, \\'ith crosses having
one do( be(\\'een each two Iimbs, c, CA Ι early trefoil·1ipped oinochoe ίη Ihe Pierides Col1ecIion, Larnaka,
Cyprus, d. Detail of Ρ Ι. 14a, e. CG ΙΙJΒ laιe jar οη 100p-supports, ίη the Pierides Collection, Larnaka,

Cyprus

Α. DEMETRIOU

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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;Ι. CG 1(11) hcll)·hunJI~t ;)Ιl1I,IΙΜ, Ι Ι'UΗ \luo,cUnl, Ι'. Rc\-'CΠI;; §Idc of Ι' Ι ISa

.-\. DEM(TRIOL
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ΜουσεΤο θεσσαλονΙ ...ης. ΈΠΙΤιΌΙμβια στή).η από το Δ10\'

θ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - ΤΙΒΕΡΙΟΥ

Ζ

(

Τ

",
>-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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APXAΙOΛOΓLKO, ΔΕΑηΟΝ 30 (ι975) ΠΙΝΑΞ ]7

a. Mouoτto θεσσαλονίκη:;. Ή έιι:ιτUμβια στήλη ΤΟ() Π ί v. 16, β. 'Εθ",ικό Άρχaιολο'Τικό Mouoτto.

Έ1I:ιtύμβια στήλη ΕΜ ]254

θ. rτEΦANIΔOY·ΤΙΒΕΡΙΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 18 APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975)

α. Γενlκη αποψη τη:; άνασκαφης άπό Ν. Κοιλότητες και αύλάκια της πρώτης ΠΕ φάσεως σκαλισμένα

έπάνω στό φυσικό βράχο, β. ΠΕ βόθροι 7-8 lΙ"αί 9 Ια/ί λαξεύματα τού βρόχου της πρώτης ΠΕ φάσεω.;.

Στη μέση ό μυκηναϊκό:; τοίχο:; κ

Κ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟ"ΟΠΚΟΝ ΔΕλΤΙΟ 30 (1975) ΠΙ ΑΞ 19

Q. Τό VΌno μισό τμl'ιμα τη!; αw.σκαφη:;μt τούς ΠΕ βόθρους 2, 3. 4 καί ΤΟΥ ΠΕ τάφο tμπΡΌC; αριστερά.

Στο βάθoc; οι ΜΕ κιβωτιόσχημοι τάφοι 1-2 καΙ δΙιtλα ΤOl.ιl; ό ΠΕ βοθρίσκοι; καΙ ό ΠΕ τοΙχοι; Ρ. β. Κοιλό

τητει; καΙ αύλόκια τηι; πΡωτηι; ΠΕ φ(ισεωι:;. σκαλισμέw. έιtάνω aτό φUΣΙKό βράχο

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑ:=: 20 ΑΡΧΑΙΟΙ\ΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. ΠΕ μόνωτο κύπελλο καΙ λαβή ΠΕ ασκού, δπως βρέθηκαν επάνω σε πήλινο δάπεδο της πρώτης ΠΕ

ψάσεω.;. β. Τό βόρειο μισό τμημα τf!ς άνασκαφης, γ, Ό ΠΕ τάφος κάτω άπό τό ΜΕ τοίχο ε. δ. Τά δUΌ

άλλεπάλληλα πήλινα δάπεδα του ΜΕ δωματίου 11, ε. ΠΕ τοΙχος β καΙ πήλινος βοθρίσκος. στ. Σκελετός

καΙ δυό κρανία του ΠΕ τάφου μετά τόν καθαρισμό

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤ. ΚΟΝΣΟι\Α

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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APXAIOAOΓlKON ΔΕΛΙΙ0Ν 30 (1975) ΠΙΝΑ.Ξ 2]

α. Τό ΜΕ δωμάnο Ι σtήναρχιιcή {ομή Α {qι.ιφόςl. β. ΜΕ {αφικός ~ίθoς ι.:άtωάΊlό {ό δόΊltδo tοοδωμαtίou

Ι. Υ. Καλυιnήριει; πλάκει; toυ ΜΕ {άφou Ι. δ. Τμημα ωωtεριιr;οϋ tOlJ ΜΕ {άφou ].

Κ. Δ]ΙΜΑΚΟΠΟΥΑΟΥ·ΝΤ. ΚΟΝΣΟΑΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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α. ΜΕ πήλινα; ίπl!ά; lcαΙ ιcοιλόfητες. β. ΜΕ Ι(ιβωnόσχημοι τάφοι \-2 lcαΙ ό ΠΕ τοΤχα; β πρός Ν.

Κ. ΔH~1AKoπoγΛoγ·NΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙ Α:Ξ 23

α. ΠΕ lΙρα/τοβερνιocωτό μό\'α/ΤΟ ιQιllελλo, β. ΠΕ σTlλβωτόι; άσocός, Υ. ΜΕ ταφιocός ιιίθοι; της δείιτερης

ΜΕ φάσεως

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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α. Χεiλη καί βάσεις (ιπό ΠΕ φιάλες καί πΡόΧΟΙι (δι. β. πε καί ΜΕ οστρακα ίΙπό χοΥδροεlδi'j άπεΙα.

Υ· Όστρακα άπό '(ιφίζα μΙV\J(Ικά άπεΙα. δ. Όστρ(lι.:α ιinό ΠΕ σηλβωτέι; φιάλες. ε. ΠΕ ΟΟφακα

κ... ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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ιι, Όστρω:α από πε στιλβωτές φιάλc;, β. "Οστρακα άιτό ΠΕ στιλβωτέ<; φιάλες, Υ. Κομμάτι από ΠΕ

στιλβωτή φιάλη, δ-ε. ΚομμάTlα άπό ΠΕ άμφΟρίσιcΟUς και φιάλες

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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6. ΠΕ οσιραl;:α ιίπό riιπελλα Ι(αί σω.τΟ'ιέρα (δι. β. ΠΕ όσφαι.:α uιιό ίιδρία. πρόXouι; ι.:αί σαλτσlέρει;,

Υ. ΠΕ όστρακα όπά σαλτσιέρες καΙ φιάλες

Κ. ΔΗΜΑκοπογΛΟΥ-ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛ\

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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α. ··Οσφαι.:α άπό ΠΕ πρωΤOβεrι\'IKωτέ~ φιίι/.ες. β. ΕύΟ"Εις ΠΕ ίIcrl(IuIl Kcιί φιtίλης (δι, γ. Λαβές ΠΕ άσκων,

δ. ΠΕ ocrτpat."cι

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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α-β. πε οσΤΡακα. Υ. A(JβC.; ίιιιό ΠΕ άτιεϊα. δ. ΌσΤρ«1α/ άπό ΠΕ κύπελλα

Κ. ΔΗΜΛΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤ. ΚΟΝΣΟΑΛ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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α-β. ΓΙΕ γραπτό δστραι.;α τη" κατηγορίας ((άνοι1Ctόν έπί σ"οτεΙΥου.) (Αγία Μαρίνα), γ. Κομμιίτια άπό

ΓΙε αμφορέα iΊ υδρία, δ. Λα!itς άπό ΓΙΕ και ΜΕ (δι χονδροειδη άγγεία

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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u. Τμήματα άπό ΠΕ πiOο κο! ίιδρία. β. κω.lνδρικά έξαρτήματα fKfJObsl άπό ΠΕ (β) καΙ ΜΕ πίOo~.

'(. νΟστρακο άπό ΠΕ I!ίθo~ μt πλαστική διακόσμηση. δ. Όστιχικα άπό ΠΕ κα! ΜΕ χονδροειδίΊ αηεΤα

Κ. ΔΗΜΛΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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APXAIO"OΓlKON ΔΕΛηΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 31

σ
γ

α. ΜΕ ταφικός; πίθοι;, β. ΜΕ άμφορίσκοι; άπό τό ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφοΙ, Ύ. Πόδια γκρίζων μινυακ(ί)ν

κυπέλλων, δ. Κομμάτια άπό μεγάλο μινυακό κύπελλο, ε. Βάση ΠΕ 1tieou, στ. MΙWΑKός άμφορίσι<οι;

ά1tό τό ΜΕ κιβωτιόσχημο τάφο Ι

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΝΤ, ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙN~ 32 APXAΙOΛOΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 3011975)
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α. Κομμ(ίτια άπό γιcρίζα μι\lOO.ιcά άΥγεία, β-Υ. "Οστρακα άπα γιcρίζα μΙWC1ΙCά άΥΥεΙα. &οε. Λαβέ~ γιcρiζων

μι\lOO.lcWν άγΥείων

Κ. ΔΙiΜΑΚΟΠΟVΛΟV - ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOΙ\OΓlKON ΔΕι\'ΓIΟΝ .m (Ι'H~, ΠΙΝΑΞ JJ
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ιι. Όσφιιι.:ιι ίιπό μιιίφιι μl\'IJ(l~Ί:Ι ι.:ίιπεί.ί.ΙΙ. β. ΠΕ ΙΊ-,)' ι.:ιιί ΜΕ OOtραι.:ιι. Άπό τύ. ΜΕ τό ιι εί\'\.Ι1 μυίιΡο

,ιι\υιιι.:ό ι.:ιιί τα β, ι;-4Ι εl\'\.Ι, ΧΟ\"tiροι;,δ,) "έ έ-,χύρu.ι.:Τ1l Οlυι.:ΟΟllllοll. Ί. ΜΕ ΟΟτριιι.:υ, δ. Btiσtl~ Ίι.:ρlζςιJ\'

μl\"υυι.:ώ\" ~"Itέλί.",\', ε. Koμμιiτιυ ίιπό ΜΕ μο\ύχΡ"'jιΟ ",\.lιε;'ί.Ο. στ. "Qστρu.ιcιι όπό ΜΕ troιιθρύ. μο\ύ.

XΡOlf.ιu «nε!ιι. ζ. Μ Ε jIO\oόxρr>J(Ju ΟΟφυι.:α. 11. Πόδ, μεΊuλου μινι.ιαι.:οίι ι.:ιιπέλλου

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΙ\ΟΥ·ΝΤ. ΚΟΝΣΟι\Α

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠIΝΑΞ 34 APXAIOΛOΓlKON ι\ΕΑΤΙΟΝ .:ιο 11(75)

•

•

•

α-Υ. Όστρακα άπό ΜΕ άμαυρόχρωμα άΥΥεΙα, δ. ·Οσφακα άπό ΜΕ ερυθρά μονόχρωμα άΥΥεΙα. t. Όστρα
κα άπό ΜΕ άμαυρόΧΡωμα άΥΥεΙα. στ. -Οσφαια/ tι.ιtό ΜΕ ερυθρά μονόχρωμα tι.yyεIα

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΑον·ΝΤ.ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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,

•
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•
α. Κομμάπ άπό ΜΕ άμαuρόχρωμοάΥΥtΤο, β. Λαιμόι:; ΜΕ ιιρό;ιουμέ πoλiιχpωμη διαk:όσμηση. Ύ. -Oσtpαk:Q

άπό ΜΕ πολύχρωμα αΥΥεία. δ. ·OσTpαk:Q άJτό ΜΕ άμαUΡΌχpωμα ύΥΥεΤα. ε. Πετιύ..όσχημει:; λαβtς ΜΕ

ιιίθων, στ. Βάση ΜΕ ιιίθou

κ. ΔHMAKOrιoyΛΟΥ - ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 36 APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975)

•

•
" •

•
•

•
ν

u. "Οστραι:α iιπό ΥΕ 111 ΒI iιyyεIα. β. "Οσφαι:α tίπό ΜΕ χονδροε_δή iιyyεIα. Υ. "Οστραι:α iιπό ΥΕ 111
Α2-111 ΒI iιyyεΙα. δ. -ΟσΤΡα"α άπό ΜΕ (δ). ΥΕ 11 "αl ΥΕ 111 άΥΥι:Τα. ε. Λαβtι; ΜΕ "αl ΥΙΞ (δ) υΥΥεία/ν,

στ. ΈλλειψοειδεΤι; λαβtς ΜΕ πίθων

κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 37
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11. ΠΕ Kui ΜΕ σφονούλlll Kui πώματα. β. ΠΕ καί ΜΕ πήλινα uντιΚ"είμεlltl. γ. ΧύλΚ"ινο ΟΟΚ"τυλίδι Κ"υί

βΡUχιόλlα ίιπό το ΜΕ Κ"lβω1lόσχημο τύι;ιο Ι. δ. ΜΕ tI.εφUντι\'o πί.ωο::ίδιο μΙ εγXύΡUKτη διακόσμηση.

ε. ΠΕ Κ"υί ΜΕ όort�\'U εΡγαί.εlα. Ιλεφ(ίνΗVO έ~ύΡ1ημα (μΙ "υί Κ"ομμύTlυ Ullo φίλντισι. στ. MU"1]\"(I1KO
ειδώλιο KU( OOTΡU"O

Κ. ΔΗΜλΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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α. ΠΕ ICUi ΜΕ σφονδ(ιλια l((Ζί πώμαία. β. "EιtlφVΣεις άπα σKελε~ό νηιι:ίou καΙ ΜΕ n:ήi.ιvo.; !ροχίσιω:;

ULLO .6 Μ Ε Ι\ιβωnόσχημοτάφο Ι. "ι. Π Ε "αί ΜΕ ιrιιρη\~ ιcω άιtoλεπίσμα:αάπό OI4'IUYό "αί I(UΡΗόλ,θο

"αΙ δόντια roπρou, δ. ΠΕ καΙ ΜΕ mιpflyς. λεπίδι:;. "αΙ ύrι;oλεπίσμα!(IU1tO ό1jιιανό "αί mιρnoλιθo

Κ. Δ~ΙMΛKoπoγΛoγ· ΝΤ. ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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Q. Λίθινα εργαλεία, β. Κέρατο έλάφου καί δύο αστράγαλοι. Υ. Όστρεα. δ. Κάντρε; άπά φαyενtιανή

καί ιιμέθuστo από ΜΕ lαφιl<;ό ιιίΟο

Κ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ·ΝΤ,ΚΟΝΣΟΛΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ! 40 ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ]Ο (197S1

α.-β Θεσσαλονίκη. 'Ανασκαφή οίκοπέδou σ~ήν όδό Ίσαύρων. Σ~od στή νό~lα κύρια εΙσοδο ~oυ προ

Οαλiιμou (Φω~. t χ. ΜακαΡ6να 1955)

Γ. ΚΝΙθΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΑΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 ([975) ΠIΝΑΞ 41

Θεσσαλονίκη. Άνασκαφή οίκοπέδου Συνδέσμου Άρτοποιων. ΠροΟάλαμος: α. Δυτική κόγχη. β. "Α1toψη

του έρευνηθέντος χώρου (λήψη 1973)

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



α-β. Θεσσαλονίκη. Άνασκαφή οίκοπέδου Συνδέσμου 'Αρτοποιών. Προθάλαμος. "Αποψη του
ερευνηθέντοι; χώρου

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOAOΓlKON ΔΕΑΤιΟΝ .\0 11'J751 ΠIΝι\Ξ ·0

r-

•

.\
:~
,

Θεσσαλονίκη, 'A\'UOKαI't) οl"οπέδοο Συvδi;ιτμoυ Άρτοποιιιιν. Π(\Οθόλαμο;. ΆποlΙ'η του έpευνηθέντo~

χώΡοι.ο

Γ. ΚΝJθΑΚΙ-ΙΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ:Ξ:: 44 ΑΡΧΑΙΟΙ\ΟΠΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 30 (1975)

υ-Ί, Θεσσιιλονίι.:η. ·Αvασt;αφή οίκοπΙδου Συνδέσμου Άρτοποιών. Προθάλαμοι;. Άνιιτολική κόγχη.

Κuτάσταση πρίν άπό τή διάλUΣl1 τών υπολειμμάτων tιτιφανtιακoi) θεμελίου

Γ. Κ lθΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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α-β, Θεσσαλονίκη. Άvασκ:αφη oίκ:oπi:δoυ Συvδtσμου "ΑΡΤΟlfοια/ν, Ύιτολείμμαια διαφράγματος ση') ...
κύρια είσοδο τής ΟΚ:ίαΥωvικ:iΊ:; αίθουσας

Γ. ΚΝJΘΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ:=: 46 ΑρχλlΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975)

θεσoαί.oνίιcrι: α-β. Άνασιcαφή OΙl("oιtέδou Συνδέομοο ΆρτοποιωΥ. Ύιιολι:ίμματα ytYi:σεωι; τού τόξοο

μετώrιoo τ"':;. 6ηι; ιάryxη.;, Ύ. Άνασιι-αφή oίιι-orιέδou Χριισtlι; 'IOIάvyou. ·Yrιoλι.ίμματα θεμ.ελιώσ~ άrιό

τήΥ α' φάση τού αναιι:τορll("o(j συΥl("ροτήματσι;

Γ. ΚΝΤΘΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ!ΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 {Ι975ι ΠΙΝΑΞ 47

θεσσαλονίκη. 'Ανασκαφή οικοπέδου Χρυσi')ς Ίωάννου: α. 'Υπολείμματα θεμελιώσεως από τήν α' φάση

το;} ανακτορικο;} συγκροτήματος, β. Προθάλαμος. 'Ανατολικός τοΊχο:; άπό τήν α' φάση το;} ανακτορι

κο;} συγκροτήματος

Γ. ΚΝlθΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ:::: 48 ΑΙ'ΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ }ο (1975)

Θεσσαλονίκη: α-β. Άνασκαφή οικοπέδου Χριχ:n)ς Ίωάννου. Προθάλαμος. 'Αγωγός συλλογής υδάτιον

στέγης. γ. Λατομεϊο roG ΠΡασινόλιθου στΙς ι'φχές roG αίώνα ιλήψη ]9]}, Archive Fologr. Parls)

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (19n) ΠΙΝΑΞ 49

θεαααλσνίιcη. Άν/,αιcαφη oίιcoπtδou Χρuσi'μ; Ίωάvvou. Όιcταyωνιιι:ή αΙθοοαα; α. Ύπολείμματα ιcoνια·

μάτων μέ ίχνη των πλαιcων όρθομαρμαρώαεωζ;. β. ΜεΥό:λη ιcόyxη

Γ. ΚΝlθΑΚΗΙ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ:Ξ: 50 ΑΡΧΑΙΟι\ΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ JO (1975)

θεσσαλονίκη. '01cfόΊωvo: α. Πλευρικό ΒΑ. Δωμάτιο. "Αιι:οψη, β. ϊχνη ήμιlC\lλινδΡΙKoiί θόλου στόν t
ΞΙUτεPΙKό τοlχο τoiί πλευρικού ΒΑ. δωματίοο

Γ. ΚΝΙΘΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤιΟ 30 119751 ΠIΝΑΞ 51
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θεσσα.).ονίιι:η. 'Ανασκαφή Oίιι:ol'\iδoo XΡUΣη:; ΊΙUΌvνoυ; α-β. Όιc:ταyωνιιι:ή αίθoι.κJα.. Μεγάλη κόn:η'

στυλοβάτη:; διαχωρίσμ(lτσι; τοο lφεσβιιτερίοο

Γ. ΚΝΙθΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ:::: 52 ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤ10Ν )0 (1975)

Θεσσαλονίκη. Όκτά'(ωvo: α. άνατολικό κλιμακοστάσιο. β. δυnκό κλιμακοστάσιο, '(. Γενική άποψη

του διασωθέντοι; τμήματοι; του ανακτορικου συγKporήματoι;

Γ. ΚΝIΘΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (19751 ΠΙΝΑΞ 53

Πόρος, napoIlC",iι: α. Ή εντοιχισμένη επιγραφή. β. Λεπτομέρεια ti'!:; tΠΙΥραφi'!:; τoίJ Π ί ν. 53 α

Μ. ΤιΒΕΡIΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ::: 54 APXAΙOΛOΓJKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

Πάρος: α. Πλάγια αριστερή πλευρό τijς εντοιχισμένης tnιγραφijς του Π Ι ν, 53 α. β. "Ειαυπο τής επι·

γραφής στα Ψυχοπιανα

Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ 30 (I97S) ΠΙΝΑΞ SS

Πάρος: α_ Οί διιό πλάιιες τού βωμού ιιαί άλλο άρχαΤο υλιιιό, στίς παραστάδες μιδς πόρτας ατά Ψυχσιτια·

vΆ (Πεταλoίιδtς), β. ·Η ένειτίγΡαφη πλάιια τοΟ βωμΟίι τού n ί ν. SS α

Μ. Τ1ΒΕΡΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠιJρσ;. Ψ\'>:OΠ(ιJ~'{Ί;α.·H Γ.ι·ι:πίγιχιφη !tλ(ιιω τοι, βωμοu, β. 'ιι ύ,I'ι;πί.,ρι.ιφI1πλόι.:ι.ι τοιί βω,ιο(ι

Μ, ΤιΒΕΡ/ΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



Π(ιρο;. '1'ι.χΝ!\α\1Ι: ((, ·11 (ΙιΤ.ιτί-,ll'υφ'1ιτ/.α"α ~()I) ~111()ί>. β. Π"Ι"ΊΟ; ιof, .-\i.,icnιφa με tνΤ('ΙIΧLσμt\'() «ρ
;Ι:U!(1 λιι.:ό

Μ. Τ1ΒΕΡIΟΣ

=
L
~

ο"

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙN~ 58 APXAIOι\OΓiKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (ι975)

•

Πά~: α-Υ. ·Η ένεπίΥραφη βάση στιΊf.ηι; από τό ΒΑ νειφοταφι;{ο τηι; αρχαία; Πόρου

Μ. ΤΙΒΕΡΙΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOΙ\OΓlKON ΔΕλΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 59

Φέρμα Ίεραπέφαι;: u. Ίχθοοδεξαμενή. Α. πλευρά. β. Ή σκάλα καί τμήμα {ιΊι; Λ. πλευρΟ:ι;

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠIΝΑΞ 60 ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975)

Φέρμα ΊεραπέτΡσ.ς: α. Ή σκάλα καΙ ή ΒΑ. πλευρά της δεξαμενης. β. ΤΟ πεζοδρόμιο του Α. διαμφίσματος

άπό ΝΔ .. γ. Ή Β. πλευρά της δεξαμενής. δ. ΤΟ Α. διαμέρισμα άπο Δ .. ε. Ή ΒΑ. γωνiα του Α. διαμερίσμα

τος. στ. Ή σκάλα καΙ το Α. διαμέρισμα άπο Δ.

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΛPXAIOΛorιKON ΔΕΑΤιΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 61

Φέρμα Ίεραπέτρας: α. Ή δεξαμενή από Β.. β. Το έσω,ερικ:ό ,ης δε~αμενή<; άπό Β. Ί·Ι Ν. πλευρά σ,ό βάθος

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 62

,

ΑΡΧΑIΟΑΟΓ1ΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 30 (1975)

-- -

φtρμα Ίεραπέιρας: α. ΟΙ εΤσοδοl nιί ιό διαχώρισμα τΓις δεξιψενf'tς. β. Ή εΙσοδος too Δ. διαμερίσματος

τΙΊς ΔCξιψενf\;

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 63

Φέρμα Ίεραιιέτρα;: α. Τό Δ. διαμέρισμα {ης δεξαμεvfΊι; μέ {ήν είσοδό ΤOlJ άπό ΒΑ .• β. Λεπτομέρεια

{ίΊι; Ν. πλευρα; άπό 8.

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ:! 64 ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔεΛΤΙΟΝ 30 ιl97,S)

ΦέpjJα Ίεραπέτρα,: α.·Η Δ. Ύωνiα f"'; δεφμενfΚ. β. Ό ιu;σμένo; βράχος στό Δ. διαμέΡΙcηJα άιι:ό ΒΑ

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



λΡΧλlΟΛΟΓIΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ 30 1]975) ΠIΝλΞ 65

Φέρμα ·'εραιιέψα;: α. Γενι..-ή ίiπoψη τ~ς 'xOvoόεξαμεν~; άιιό ΒΑ., β. ·~I ΒΑ. γωνία τ~; δεξαμενtjς.

γ. Λαξείιματα ιιύνω άιιό τή ΝΔ. γωνία τ!Ίς δεξαμεν!1ς

Κ. ΔΑΒΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ:::: 66 APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 30 (19751

Φέρμα Ίεραπέτρας: α. Ή Ν. πλευρά η)ς δεξαμεν~ς άπό Α .• β. Ή Ν. πλευρά ίιπό Δ.

Κ. ΔΑΒΛΡΛΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOλOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 67

α. Γενική ίίποψιι τών τοιχΟΎικιφιών. β. Τό ύπ' όριΟ. 1 διόχωρο και ό πρόι; τό δεξιά πεσσός, Υ. Τό ύπ'

αριΟ. 11 διάχωρο άνάιιεσα στο\ις δΟΟ πεσσο\ις

θ. ΠΑΖΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 68 ΑΡΧΛlσ\Ι)ΓιΚΟΝ

Θ. ΠΑΖΑΡΑΣ

ΙΙριΟ. ΙJΙ(ι. Τό υπ Τό ύιι'Οιιίχωρο. β. άptθ, ιν διάχωρο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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στό περιθώριο). Στη βαση ι<ισσόουλλο. γ.lIJιΘρι. rn u 1111 1'-11\ ι.ι,;.:νο\, μ. 1',l.l(\(ιι.:α ...υ, lβ OI"I1~ Π, (l-

"ίου IΙ:Tr.ι sigillata μί; U\'iIΊi.Wll παράσταση \jIUPIOO

θ. ΠΑΖΑΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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Πέλλα: α. ΜωσαΙκό ΟΟπε60 Κυνηγιού ΈλUφου. ΈρυΟρ6μορφο 6σφυοω. β. Μωσαϊκό δύπε60 Κυνηγιου

Λέoντo~. Στρωματογραφn:ή τομή, Ί. Μωσαίκό όιίιτεόο «υνθεμίων». Στρωματογραψική τομ!]

Ι. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230
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Πέλλα: u. ΜωσαΙο:ό δύπεδο ΚυΥηΥιου Έλάφου. ΣφωμαΤΟΊραφική τομη. β. Μωσαϊκό δάπεδο ΆΡ1'((ΙγιΊ-;

'ΕΙ.έ.νη". Στρωμ(lτογραφική τομή

Ι ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 72 ΑΡΧΑ10ΛΟΠΚΟΝ ΔEλτJON 30 ΙΙ97~1

'Εθνl"ό Άρχαιολσγl"ό Μουσείο. ΆιιoOηΙCΕς. KεΦt!λι Άνtωνίll'OU {ου Eiισεβoϋς. Άρ. Eiιρ. ~241. ΠλάΥlα

δεξιυ. όνη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥλΗ·ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1973) nINA:::

Έθνιιcό Άpxαloλoyιιcό MOIJσεIo. ΆπoθηlCtζ. Κεφάλι Άντωνtνoo τοίι EίισεβoUς;. nρόσ{lια δ'4/η

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑγΡIΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



nINAoΞ 74 APXA10λOΓlKO , ΔΕΛΤΙΟΝ 30 {197SI

Έθν\ιcό Άρχαιολογικό Mouσtio. ΆντωνΙνοι; ό Είισεβήι;. niom όψη

Α. ΝΤΛΤΣΟΥλΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΙ'ΧΑ10ΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975) ΠIΝΑΞ 75

'Εθνικό Άρχαιολογικό Μουσείο. Άποθf1κες. Κεφάλι Άντωνίνου του Eύσεβoi}ς. Πλάγια άρισtερη όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ·ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 76 Ar;\.-\IQ,\aΓIJ.:Ilo,,; ..\Γ\Τ]()":ΙΟ 11'17:11

Ι'ώμl]. Musco ιJι-l Ρο.ιlο.ιιίnο. Προτομl\ ΤΟΙJ 'AI'Tι,jl'il'OIJ ΠίοlJ. ΠλUΊΙ« 6CΞιίι ,-,νΙ]

Α. 'ΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΙ'ΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ 30 <1975) ΠΙΝΑΞ 77

Ρώμη. Museo dcl Ρalaιίnο. Προτομη του Άντωνινου Πίου. Πρόσθια δψη

Α. ΝΤΑΤΣΟγΛΗ-ΣΤΑγΡIΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠIΝΑΞ 78 ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ 300'Π5}

ΈO~,,,ό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαϊ"ή Συίολογή. Γυναlκείο "εφάλι. λρ. Ε ρ. 5~ι. ~ι ~ άΥlα όφη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥλΗ-ΣΤΑΥΡIΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΛΞ 7<)

Έθll\κό Αρχαιολογικό Μουσεϊο. Ι)ωμαϊκή Συλλογή. ΓυναικεΤο κεφάλι. Άρ. Εύρ. 551. Πρόσθια όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 80 APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1')75)

Εθνικό Άρχαιολογικό ΜουσεΙο. Ρωμαϊκή Συλλογή, rUVQlKtiO κεφιίλι. 'ρ. Είφ. 5~1. Πι!']ι, οψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑΞ 81

Έθνικό ΆΡXαΙOλo'rΙKό ΜοοσεΤο. Ρωμαίκή Συλλο'Υή. ΓυναικεΤο κεφάλι. Άρ. Εύρ. 551. Άριστερή

Jtλά-,ια διιιη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ·ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 82 ΑΡΧΑΙΟλΟΠΚ() , ΔΕΑΤιΟΝ 3(} ι197~1

Έθνικό 'ΑρχαιολογικόMouσεIo. ΡωμαΙκή !υ)J.ογή. ΓυYαιιcr;ϊo Kεφcjλι. \ρ. Εύρ. 5)'1. 'ιςII/1: άγια όψη

Λ. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΛΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑIΟΛΟΓ1ΚΟ ΔΕΛΤΙΟΝ]Ο (19751 IlIΝΑΞ 83

Έθνll(ό Άρχαιολογιιι:ό MOlJσείo. ΡωμαΙιι:ή ΣυλλοΥή. Γυνtι1ιι:εΙo ιι:εφ(ιλl. Άρ. Ευρ. 509. Πρόσθια δψη

Α. ΝΤΑ1"ΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡIΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 84 APXAIO"OΓlKO ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975)

'Εθνικό ΑρχαιολοΥικό Μουσείο. Ρωμ.α[κή tUλλoyη. Γυναικείο ια;φάλι. Αρ. Εύρ. 5 ι. Π ιn δνη

Α. ΝΤΑΠΟΥΛΗ·ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



AΡXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975) ΠINA~ 85

'Εθνικό Άρ;ι:αιολσΥικό ΜοοσεΙο. Ρωμαϊκή Σιιλ).ΟΥή. ΓυVΑΙKεIO ι.:εφ6:λι. Άρ. Εύρ. 509. 'Αριστερή

πλάγια όψη

Α. ΝΤΑΠΟΥΛΗ-ΣΤΑγΡ[ΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠIΝΑΞ 86 APXAIOΙ\OΓJKON ΔΕι\ ΤΙΟΝ 3[} \ 1'01751

•

-Εθνι.:ό -Αρχαιολογικό MOIJCitio. Ρα/μαΤι.:ή Σιι)J_ογή. ΓυVΙΙιι.:είO ι.:εφιiλι. Άρ_ Είιρ_ 571. Πλάγια δtξιά ο"η

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOλOΓlKON ΔΕΛΤιΩ, 30 (1<J7S1 ΠΙ, ΑΞ 87

Έθl'ιιc:ό ΆρχαΙOλOΎIιc:ό Μαισι:lο. Pωι.ιαIιc:ή ΣυnΟΎή. ΓυνUlιc:εlo ο:ι:φόλι. Αρ. Εύρ. S~I. Πρόσθια '1111

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ.ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 88 APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975)

Έθvικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ρωμαική Συλλογή. rUVaIKtiO κεφ.ίλι. Αρ. Εύρ. 571. Πίοιι όψη

Α. ΝΤΑτroΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAΙOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ JO (l97S, ΠΙΝΑΞ 89

"Εθνικό ΆρχαlολοΎlκό MouσεTo. Ρωιιαίκ:ή ΣuλλoΎή. rUWLICtrO κεφάλι. Άρ. Εύρ. S7!. ΠλάΎlα αριστερή

ό,l,η

Α.I\.'lΆΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡ!ΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠIΝΑΞ ')() AI'XAIOΛOΓlKON ΔlλTlΟΝ .'0 r197~1

·UJ\,ιι.:ι) \Ιl1:,ιωΙ\ι.!Μ> Μ,>ιφ:Jo. PΙ'Jμιη"ι\ ~\lι.o"!η. 1111""'.1<! "Ι.;>Ι".Ι. \1'. Ι 'Ι'. ~1111 Δι ...tu ιc/.<ιιlυ

"V'l

\ .... r\nO' \ΙΙ-ΣΙ \\PI~II

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOΛOΓlKON ΔΕΛTJΟΝ 30 (1975> ΠΙΝΑΞ 91

Έθνlκό ·Αρχαιολογlκό ΜοοοεΙο. Pω~Iα\l(ή Συλλσιή. Γυνωκείο κεφάλι. Αρ. Είφ. !11!t. Πρόσθιο ψΙ]

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ-ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 92 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (]975)

Εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσεΙο. Ρωμαϊκη Συλλογl1. ΓυναικεΙο κεφάλι. Αρ. ΕUρ. !I3R. Πίαιι όψη

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ·ΣΤΛΥΡΤΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975) ΠΙΝΑ:Ξ: 93

ΈθVΙJ;ό ·ΑρχαιολοΥlκό MouσεIo. ΡωμαΙκή ΣUλλorή. Γυναικείο κεφάλι. Άρ. Εύρ. 2]38. Άριστερή

ΊιλάΎια δ,..η

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ·ΣΤΑγΡIΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



nl Ά;:: 94 ΛΡΧΑΙΟ"ΟΠΚΟΝ AF"TlON 30 (197$1

'Ιουλια Mαμαiα. Συλλογή l'etwor\h Lecon(ield

Α. ΝΤΑΤΣογ"Η-ΣΤΑΥΡIΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIO"OΓlKO;-.J ΔΕΛΤιΟ;-.J :ιο O'J751 ΠΙΝΛ::: 95

α. Ίouλία Μαίσα, β. Άιςouίλια Σεβήρα. γ. Ίοιιλία Μαμαία, δ. Άννια Φαuστί\'U, ε. lkιρβία Όρβlά\'U,

στ. Ζη\υβία. βασίλισσα τrις Παλμύρας

Α, ΝΤΑΤΣΟΥλΗ-ΣΤΑΥΡIΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 96 APXAΙOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Σαλωνίνα, β. 011λπια Σεβερίνα. Υ. Magnia Urbica. δ. Herrenia Etruscilla

Α. ΝΤΑΤΣΟΥΛΗ·ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΛΡΧ,\Ι()ΛΟΠΚΟΝ ΔΙ:ΛΤΙΟΝ JU ΙΙ'I7~. ΠΙΝΑΞ 97

31

32

30

33

Ά. Muιn:δoνία. Ειδώλια από τό Δοξάτ.Τεπέ

Δ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙ ΝΑ=: 98 APXAΙOΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

α. Γραφική παράσταση 'Ηλέκτρας στό δαχτυλίδι Μ 842 τού Μοοοείου 'Ολυμπία .. (σχtδ. Κ. Ήλι(ικη),

β-Υ. Ή σφενδόνη του δαχτυλιδιου Μ &42 μέ παράσταση 'Ηλέκτρα ..

Λ. ΚΟΛΩΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟ ΔΕΛΤΙΟΝ 30 119751 ΠΙ ΑΞ 99

α. 'Υδρία άπό τή Λοοιι:ανΙα στό Mouσείo Νεάπολη .. μέ παράσταση Ήλέιι:ψα ... β. Άνόπτuyμα τη~

παράσταση.; τη; ύδρία;

Λ. ΚΟΛΩΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



=/
~.,

1 Ύόρία ι.ίιιό τή Λουο.:α,·ία σιό MOlλlείo Μο\·ιιχou. ΙΙ Πύ.ίο.:η ΤΟ.., :'-,II'ιισεil}ΙJ ωίι .\οίιIΙΡΟΙΙ Κ 54.1
μέ xllρ4iσ~ιισI1 Ηι.έο.:φιι;

Λ. ΚΟΛΩΝΛΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛ1ΊΟΝ 30 (1<,I7Sj ΠΙΝΑ::: 101

u. "'Ι'όρία του ΜΟΗ(ιI:ίοιι T('OU Λοίιβρ<ιιι Κ .t:!~ μί: IIul:ιU(lTU(lI\ ·Ηί.i:ι.:Τ(1U~. 11. 11μι;,ιμο ιιηί.ια),'\ (ιιiιΊ;'ιιφ()

μέ lτuιΧιστuσl\ Ί~λί:ι.:τpα;

Λ. ΚΟΛΩΝΛΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



nlΝΑΞ 102 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ1ΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975)

α. ΚΡαfήραι; άριθ. 1761 foU Μοιισείou Νεάιιοληι;. β. nαρ6:c;rtαση Ήλtιn:ραι; σέ άΥΥεΙο ,ηι; CJ\ιJ.λo

Υ'κ Coghill άιιό {ό ΑηΖί

Λ. ΚΟΛΩΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



APXAIOλOΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975) ΠINA.~ 103

Λαβή καθρέφτη στό MouσεIo τοΟ Reggio μΙ παράσταση 'H}.tKtρa:;

Λ. ΚΟΛΩΝλΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ.:. l();ι APXAJ()AQrιI<,ΩN ΔF.ΛΤ1ΩΝ 3041'Π51

,

- -

1<''''1'''''1''': ", '\1\.,,,"11 τι): ~ι;:I<I\''''''; μ •. 11; "/.'1"'''''·1; :1); Ι "'1,'1/" \,-.;,1".. (",:,' Ik,II,.;, 11. - \11"",,'\
ΤΟ., 1k"llf,H'!' ''"1"',1. τι): ΣΠΗI\1"'ιι: μ,: Η' """'':''1... ' ;"1\' -,"111'''' ~1,Ί."'1;' '''(11 Γι:,·'!',;,ι.", nn' 1.,,41,,:

ι, ΔΗΜΑI<'ΩπογΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΑΙ'ΧΑΙΟΛ()ΠΚΟΝ Δ(ΛΤιΟΝ .'C) ",175) ΠΙΝΑ::: 105

ΚtΡ"υ,ΧΙ. 'Λ~'ύ ... ~(ψ(., Λ·,ΙΝΙ' Μ,χιιιιλ .."j 1·':ΝΡΊιου: u. '()Ψ'll1ι'lti~ ΤΙ) ~lItuloύιioιI,11' 11 "1:\'11'1 .. ;1,;",11
1tJΊ'\); ΤΙI IItIU\'UιXι
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Κέρκυρα. 'Ανίικτορο "Αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου; α. Όψη ιτρός τή Σπιανόδαμέ τήν πύλη τού 'Αγίου

Γεωργίου, τήν TεtαΡTOKυKλΙKή δωρική στοά καί τή δυτική ναϊδιόσχημη πτέρυγα. πού προεκτείνει

τήν πορεία πρός τό βορρό τού παλιού κτηρίου «MonIc di Pieia» (1769), πού ένσωματώθηκε στό συγ

κρότημα του ανακτόρου. Διακρίνονται και μερικές ιδιωτικές οικοδομές Tfi'; Άγγλοκρατίας από τή γύρω

περιοχή, β. 'Ι.! πύλη τού Άγίου Γεωργίου

Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ
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Κέρκ:υΡα. ΆνιΊκ:τορο Άγίων Μιχαήλ κ:αί Γεωργίου: α. '1-1 πύλη του άρχαΥΥέλου Μιχαήλ, β. Τό δωρικ:ό

προστώο tfj:; πρΟσοψης του κτηρίου προς ο) Σπιανάδα. Άποψη άπό τό έσωτερικ:ό tfjc; στοάς

1. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Κί;Jlι.:ul,ιι. Ά\,;;ι.:τorισ "Λγί..,,, Μιχυιιi. ..υί ΓΙ;Ι'ΙΙ1"/1Ο\.ι: ιΙ. -ΟΨI1 Itρό; τή ΣIΙIΙΙI1ΙΟΟ" Λι:ιιωμί:ρειυ. 1'1.
iIIlOOn.i.lj ι.:ε\·11'1ι.:ή uiθoιoσu Η)';, ioo.,r.iou μί: tό ι.:i.ψuι.:α1tύσlο γΗί t<1\' iilX!φ(1
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Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 110 AI'XAIOAOΓlKON ΔΕΑΤΙΟΝ 30 (1975)

Kέpκvρα. Άνάι.:τορο ΆΥiων Μιχαήλ ι.:αί ΓεωΡΥiou: α. 'Η ~'\Iι.:).ιι.:ή αίθοιισα του oρόφou. Λεπτομέ

ρεια άκό τή φατ\'ωματιι.-ή, ήμισφαιριι.:ή οροφή, β. Κεντρική \ιιιόστυ;'η αίθot.ισα τοο ίσοΥείou. Λε

πτομέρεια ίωνιι.:f'ις βάσης

Ι. ΔΙΙΜΑΚΟΠΟΥΑΟΣ
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G. L. Gatteri. ~<'Λρl(άδι» (άκ:ouαρtλλα Ο.55χΟ.73). Τεργέστη. ΜουσεΤο Revoltella

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHJ
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APXι\IOΛOIΊKON ΔΕΛΤΙΟΝ 30 (1975)

G. L. Gal1cri. Προσχέδιο λι:πτομέΡΕΗII; '(Hi η,!ν Ut.:Ο\)(φέλλυ. «'Λρ.-iιδι" τού n ί ν. Ι, Ι (μολύβι "αί

μελiιv\ 0.30 0.25). Τεργέστη. Μοιισειο Revultclla

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHI
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G. Ι. G<Jttcri. Mελιi:τη ί'ιιί τήν ~λωOΊΡιl..,ίυ ,ιΆΓ'"ι\<i1 ω(, ΙΙ ι Ι'. j Ι~ ΙμΙ'ί.Ιβ! ,,"ui μιι.ιιl'ι Ο.Β (!.~ΙH.

Tr.JJyi:rτrJj. \10l''''';\11 R~H'llcl!.!

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCHJ
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G. Ι. Gaιιerί. Mu.tt11 M:ιtτoμέpειαι; για τήν έλαιογραφία .. Αρι.:ιίδι» τοίο n i ν. 1]5 /μολίιβl 0.20 O.!S)
ΤεΡΊέοτη. ΜοιισεΙο Rc\(ι!ιell:ι

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - 8ESCHI
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G. L. Gancrί. ι<Αρκίιδι» t1]l; σνΗ0γ/Ίι; Κ. Ι'ουχπίινη (φωτογραφία Malovich. Έ ...θεση 1871). Τεργέστη.

Μουσε10 ItevolIc[la

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCI·II
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Άναμνηστιl(ο πιάτο του Κρητιl(ου Άγώνα 1866-69. Άθήνα. ΜουσεΤο Μπενάκη

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ ~ BESCHΤ
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APXAΙOι\OΓlKON ΔΕΛΤιΟΝ 30 (1975)
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α. Γαβριήλ. β. ι. Δημακ:ό1'lουλος, Ύ. θαρνάβας, δ. Πραfδης, ε. θαφειόδης, στ. -Εσλεν. ζ. Βασιλεlou

(από τό «ΈOνιιc:όν ΊiμcρολόΎIΟ\'» ΒρεΗΟίι 1868)
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/

ΠΙΝΑΞ ιι

το ,ι',οιωι

α-β. «'ΑρκίίδI0ν» καί τό «ΠανελλήνIΟΥ) (από τό «'Εθνικόν Ήl1cρολό'(lοv» ΒρεΗου ]868)

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ. BESCHI
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α. 'Αναμνηστlκό μεtό:λλlo toυ Κρητι1>οϋ 'Αγώνα. 'Αθήνα. Ίστορικό ΜουσεΙο. β. Τό μοναστήρι το\)

Άρκαδίου (Ιίπό τό (Εθνικόν Ήμερολό"Υιον» BpεnOlJ 1868)

Κ. ΣΠΕΤΣΤΕΡΗ· BESCHI
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ΠΡοιςήΡι.ιξll τη:; πρoετrpιιφίΊς Ίιά τή\' έ'ιχίιραξη τοίί μι:τιι}J.ίou του Π ί \'. 12Ou. 'Αθήνα. ·Ιστορικό

Movσι:!o
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G. L. Gatteri. ((Άρκάδι» (λάδι σε καμβά 0.70 χ 1.04). Άθήνα. 'Εθνική Πινακοθήκη
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Χαράλαμιιου naxi1 ,<Τό Άρt>άδ\» (λάδι σέ "αμβ(ι Ο.82χ 1.10). Άθήνα. Συλλογή Ε. ΚουτλΙδη

Κ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗ - BESCΊ-II
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ΣφΡο.,ίδα ..:ατάθεση:; σχεδίου (patenI mark) τού πιάτΟ\! τον Π ί v. Ι 11
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Dupre, Fau\'el nel1a $ua casa aterιie:sc, aΡrίlc 1819 (Vo)'Dge, tav. ΧΙΧ)

L.BESCHI
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1.. La stelc di 1bcron ndla casa di Fauνcl (da Dllprt). b. ΑΙenc, Agora Ι 2056, Fr.ιmmcnto inrcrίorc

della sIele di Theron

L BESCH.I
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AIene. Agora S 1386. FrammcnIO di ι.:oronamento a ρalmena

L. BESCHI
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• " ArchcsIraIeSItle ιLeίda. Musι:o.
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ΙCIJόl, lI.Iu.'>Co. SΙι:Ιι: ιΙί Dι:ιnο~ωll':

ι. BESCHI
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a·b. Parigi. Museo del Louνre. Leone Ηιlg.a.η (Alinari 22776)

Ι. BESCHI
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a - b. P;ι.rigi, Bibl. Ν:ιι" nt'i$. fr.ιn<;., ~~1170. f. 88 \'. C m~s. (r:ιnς.• 2Ζ870. f. 89 ν. (dis. Fau\'cr,

Ι. BESCHI
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Ι. BESCHJ

Atc:nc:. Hephaistc:ion (cortile Ovest). La «Leaina)l di Fauvel
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(1.- b. Lοndr<.ι. Mu,co IJritannico. Toro "ruιιcr;ιrίο»

L. BESCHi

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:29 EEST - 52.53.217.230



Ο 300ς ΤΟΜΟΣ (1975): ΜΕΡΟΣ Α' - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟΥ APXAIOΛOΓlKOY ΔΕΛΤιΟΥ

ΤΥΠΩθΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ J977 ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 1978

ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΠ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥ ΛΟΥ

ΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 0ΕΜ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΑθΗΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ:
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