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εν Δηρεκλή και Κτουρί Σιμικλή, πλησίον των 
Φαρσάλων. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 22.

15) Προϊστορικά αγγεία εκ Μυτιλήνης (Πύρ
γου - Θερμής). Άνασκαφαι Δίδος Win. Lamb. 
Άριθ. βι,βλ. είσαγ. 29 και αγγεία καί όστρακα 
διαφόρων εποχών. Θάσος, Άνασκαφα! Δίδος 
Haspels. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 79.

16) Λήκυθος ερυθρόμορφος. Παρίσταται ό 
Όδυσσεύς καθήμενος έπί έδρας και πλυνόμενος 
τον πόδα υπό τής Εύρυκλείας. ’Όπισθεν αύτοϋ 
ή Πηνελόπη καθημένη επί θρόνου ώσεί κοιμω- 
μένη. Προ αυτής λυχνοστάτης μετά λυχνίας. Κί- 
βδηλον(;). Βόλος. Άριθ. βιβλ. είσαγ. 86.

17) Διάφορα αγγεία καί όστρακα. ’Ιθάκης 
Άνασκαφαι Heurtley Άριθ. βιβλ. είσαγ. 92.

18) Αγγεία καί πήλινα ειδώλια. Μυτιλήνη 
(Άντισσα). Άνασκαφαι Δίδος Lamb. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 28.

19) Τέσσσαρες ηγεμόνες κεραμίδες φέρουσαι 
εν εκτυπφ παραστάσει τάς προτομάς τής Άρτέ- 
μιδος Βενδΐδος (υψ. 0.18), τής Χοΰς(0.14), 
τής Γοργούς (0.18) καί τού Άττιδος (0.14). 
Τάρας τής ’Ιταλίας. Δωρεά Μ. Βλαστού. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 30.

20) Διάφορα αγγεία. Άθήναι. (Ακαδημία 
Πλάτωνος). Άνασκαφαι Άριστόφρονος. Άριθ. 
βιβλ. είσαγ. 33.

21) Μεγαρικός σκΰφος φέρων έκτυπους πορ
νογραφικός παραστάσεις. Μακεδονία (Τσοτύλιον). 
Άνασκαφαι Άντ. Κεραμοπουλλου. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 42.

22) "Οστρακα διαφόρων εποχών. Θάσος. 
Άνασκαφαι Δίδος Haspels. Άριθ. βιβλ. 
είσαγ. 43.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΥ

ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

ΤΗΝΟΣ

Ούδεμία μέχρι σήμερον έδημοσιευθη είς 
ελληνικόν αρχαιολογικόν περιοδικόν έκθεσις περί 
τής μικράς άνασκαφής κατ’ Απρίλιον τού 1938 
μεταξύ τού χωρίου Τριπόταμος καί τής φραγ
κικής Άκροπόλεως τής Τήνου, τού Ξώμπουρ- 
γου, διότι ή ελπίς τής ταχείας άποπερατώσεως 
τής άνασκαφής, λόγφ τών περιστάσεων αί 
όποΐαι έμεσολάβησαν, δεν κατέστη δυνατόν νά 
πραγματοποιηθή μέχρι σήμερον. Σύντομοι μόνον 
μνεΐαι περί ταύτης έδημοσιεύθησαν εν Arch. 
Anz. 1938, 578 (υπό U. Jantzen) καί Arch. 
Anz. 1939, 262, είκ. 16=BCH, 1938, 480, είκ. 
34 (υπό X. Καρούζου- πρβ. καί AJA, 1946 
σ. 283)' τήν εν τή τελευταία τών δύο τούτων 
ανακοινώσεων εικόνα μέ τήν παράστασιν πο- 
τνίας θηρών ύποστηριζομένης υπό δύο μικροτέ- 
ρων γυναικείων μορφών προσεπάθησα νά ερμη
νεύσω διά τής ταυτίσεως τών δύο τούτων προς 
τάς Ύπερβορείους Παρθένους εις ’Αφιέρωμα 
είς Κ. ’Άμαντον (1940), 435 κε.

’Ήδη πρότερον ήσαν γνωστά εκ τής Τήνου 
ολίγα τεμάχια έξ αναγλύφων αρχαϊκών πίθων 
όμοιων προς τούς βοιωτικούς' πρβ. F. Courby 
Les vases grecs a reliefs, σ. 80 κε. Arch. 
Anz. 1938, 442, άρ. 19, είκ. 16. Δύο άλλα 
τεμάχια, άναφερόμενα υπό Ε. Kunze, Kret. 
Bronzerel., σ. 251, σημ. 10, έφυλάσσοντο εις 
τό Μουσεΐον Μυκόνου' ταύτα είχον περισυλλεγή 
ύπό τού μακαρίτου εφόρου Δημ. Πίππα έκ 
Τήνου. Τον άγνοούμενον μετά τον θάνατον τού 
Πίππα ακριβή τόπον τής εύρέσεως αυτών κα- 
τώρθωσε νά έξακριβώση κατά διέλευσίν του 
έκ Τήνου κατά τάς άρχάς τού 1938 ό κ. X. Κα- 
ρούζος, έφορος τότε τών Κυκλάδων. Μετά 
πρόθυμον πρότασιν τούτου, δι’ ήν καί ένταύθα 
ευχαριστώ αυτόν θερμώς, τό Ύπουργεΐον τής 
Παιδείας άνέθεσεν εις έμέ τήν έκτέλεσιν δοκιμα
στικής άνασκαφής, ή οποία όχι μόνον τήν είς 
τον κ. Καροΰζον δοθεΐσαν πληροφορίαν, ήν ό 
ίδιος δεν είχεν ευθύς άμέσως τήν δυνατότητα 
νά έλέγξη, άπέδειξεν άκριβή, άλλά καί μάς έφα- 
νέρωσε σημαντικωτάτην πηγήν γνήσιας κυκλα
δικής τέχνης τών άρχαϊκών χρόνων έν Τήνφ. 
’Ιδού έν συντομία τά πορίσματα τής ολιγοη
μέρου πρώτης έκείνης άνασκαφής.
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Άπεκαλύφθη τμήμα έπιμήκους οικοδομήμα
τος αρχαϊκού άποτελου μενού, καθ’δσην τουλά
χιστον έκτασιν άνεσκάφη, εκ τριών ορθογωνίων 
διαμερισμάτων, αναλογών προς τούς οίκους 
τοΰ εν Δήλω Άρχηγεσίου R. Vallois, L’archi- 
tecture ... a Delos, σ. 68. Εις μικράν από 
τούτου άπόστασιν άνεφάνη εν μέρει άλλο οικο
δόμημα μικρότερον, τοΰ οποίου ή μία πλευρά 
ήτο καμπύλη. Ή άνασκαφή του έπροχώρησε 
τόσον ολίγον, ώστε ό χαρακτηρισμός του ως 
ναού είναι ακόμη πρόωρος. 'Οπωσδήποτε τό 
οικοδόμημα τούτο δεν είναι νεώτερον τοΰ 7ου 
αιώνος.

Ή δλη έ'κτασις ήτο πλήρης εκ τεμαχίων με
γάλων πίθων, τινά των οποίων εΐχον άναγλύ- 
φους παραστάσεις. Δυστυχώς ουδέ έν άγγεΐον 
κατέστη δυνατόν νά άποτελεσθή διά τών εύρε- 
θέντων θραυσμάτων. ’Αλλά δεν δύναται νά 
ύπάρξη ούδεμία αμφιβολία δτι και ό τρόπος 
τής κατασκευής και τά σχήματα και ό διάκο
σμος επαναλαμβάνονται δμοια και εις την Τή
νον και εις τήν Βοιωτίαν. Ή όμοιότης καθί
σταται ακόμη μεγαλύτερα μέ τήν έπανάληψιν 
και τών θεμάτων τών παραστάσεων ως είναι π.χ., 
ή πότνια θηρών, ήν άνέφερον ανωτέρω. 'Η σχέ- 
σις μεταξύ τών δύο κέντρων θά έξετασθή άκρι- 
βέστερον αλλαχού. Δύο άλλα τεμάχια μέ άνα- 
γλύφους παραστάσεις είκονίζονται έν τή ανω
τέρω δημοσιευόμενη μελέτη μου περί τών έκ 
Θήρας κούρων (εΐκ. 17 καί 18). Τό τεμάχιον 
τής είκ. 17 είναι τό έ'τερον τών ύπό τοΰ Πίππα 
περισυλλεγέντων, τό άλλο είναι έκ τών έμών 
εύρη μάτων.

Διαφέρον είναι, δτι ένώ οί έκ τής Βοιωτίας 
γνωστοί δμοιοι πίθοι δέν είναι παλαιότεροι 
τής άνατολιζούσης έποχής ( R. Hampe, Fruhgr. 
Sagenbilder in Bootien, σ. 56 κέ. καί F. R. 
Grace, Archaic Sculpture in Boeotia, a. 16 
κέ.), έδώ, έν Τήνφ, έ'χομεν τήν γεωμετρικήν 
προβαθμΐδα τής κατηγορίας ταύτης, εις τρόπον 
ώστε από τοΰ 8ου μέχρι τοΰ 6ου αι. παρακο- 
λουθεΐται έν συνεχεΐ σχεδόν έξελίξει μία κυκλα
δική καλλιτεχνική παράδοσις. ’Άς σημειωθή, 
δτι τό μέγιστον μέρος τών ευρημάτων ανάγεται 
ακριβώς εις τούς πρώτους ελληνικούς χρόνους. 
Προϊστορικά ευρήματα δέν υπάρχουν, οί δέ 
μεταρχαϊκοι χρόνοι αντιπροσωπεύονται δι’ολί
γων έρυθρομόρφων οστράκων καί ενός άκεφά-

λου μαρμάρινου άγαλματίου γυναικείας καθημέ- 
νης μορφής συνήθους ελληνιστικού τύπου- ή 
είκών αΰτη δύναται βεβαίως νά άλλάξη διά τής 
συνεχείας τής άνασκαφής, ούχί δμως σημαν- 
τικώς. Πρόκειται περί ιερού—δυστυχώς δέν 
έξηκριβώθη ή θεότης, εις τήν όποιαν ανήκε — 
άκμάσαντος κυρίως κατά τούς χρόνους τής δη
μιουργίας τής ελληνικής τέχνης. “Ιχνη αρχαιολο
γικά διακρίνονται εις τήν πέριξ περιοχήν. Γνω
στά έκ ταύτης είναι αγγεία έκ γεωμετρικού τά
φου Annuario, 8/9, 226' πρβ. καί Atli. Mitt. 
1895, 398. Μέ τήν άποφασισθεΐσαν εύγενή 
ένίσχυσιν τοΰ Πανελληνίου 'Ιδρύματος Ευαγ
γελίστριας Τήνου έλπίζεται ή σύντομος συνέ- 
χισις τής άνασκαφής.

ΧΙΟΣ

'Ως γνήσια δείγματα τής πάντοτε έλλιπέστατα 
γνωστής αρχαϊκής πλαστικής τής Χίου είναι 
διαφέροντα τά δύο αρχαϊκά μικρά θραύσματα 
τοΰ Μουσείου τής Χίου, απαρατήρητα τέως, τά 
όποια απεικονίζονται κατωτέρω:

1. Θραΰσμα προτομής πηγάσου (εΙκ.1-3)
έκ χονδροκόκκου νησιωτικού μαρμάρου όμοιου 
προς έκεϊνο τών δύο αρχαϊκών γυναικείων άκε- 
φάλων κορμών τής Χίου. Παρετήρησα τούτο 
άκατάγραφον μεταξύ άλλων άσημάντων λίθων 
τοΰ Μουσείου Χίου- είναι άγνωστον επομένως 
πού καί πότε εύρέθη. ’Ελλείπουν ή κεφαλή μετά 
τοΰ λαιμού καί οί πόδες. Ή όπισθία δψις τής 
προτομής σχηματίζεται κλιμακοειδούς εις δύο 
έδρας, έκατέρα τών οποίων σώζει ίχνη τοΰ 
τόρμου διά προσαρμογήν. Μέγ. σφζόμενον μή
κος 0.21" μέγ σφζόμενον ΰψος 0.155. Ή κατώ
τερα έπιφάνεια τοΰ κορμού, ή τής κοιλίας, είναι 
άδρώς μόνον άπεξεσμένη καί περισσότερον έπί- 
πεδος. Σώζονται αί γεννήσεις μόνον τών πτε
ρύγων δηλούμεναι δΓ έγχαράκτων γραμμών : 
σχεδόν παράλληλοι εύθεΐαι, μεταξύ έκάστου ζεύ
γους τών όποιων άλλη μικρά καμπύλη έγχά- 
ρσκτος διακρίνει τήν πρώτην σειράν τών πτε
ρών. Ή κεφαλή ήτο έστραμμένη προς τά αρι
στερά αυτής. Ή διαμόρφωσις τοΰ στήθους δει
κνύει σαφώς, δτι πρόκειται προτομή πηγάσου 
καί ούχί σφιγγός ή γρυπός ή άλλου τίνος πτε
ρωτού ό'ντος. Ή έκ Θάσου προτομή πηγάσου 
(Μ. Launey, Mon. Piot 35, 1936, 25 κέ., πίν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:30:59 EEST - 44.213.66.193



AE 1939-1941 Ευρήματα έκ Τήνου καί Χίου 25

3 και τοΰ ίδ., Etudes thasiennes I, 62, είκ. 55, 
πίν. 12), την οποίαν ό Buschor (Meermanner, 
38 κε., είκ. 19 καί 20) τοποθετεί ώς γωνιαίαν 
προεξοχήν τοΰ επιστυλίου ερμηνεύων την τοιαύ-

Είκ. 1. Θραύσμα προτομής πηγάσου' πρόσθια δψις.

Είκ. 2. Θραύσμα προτομής πηγάσου' δεξιά δψις.

Είκ. 3. Θραύσμα προτομής πηγάσου αριστερά δψις.

την διάταξιν έκ τοΰ επικρατοΰντος εν τή ιωνική 
άρχιτεκνονική πνεύματος, δυσχερώς δΰναται να 
όδηγήστ) εις όμοίαν τοποθέτησιν' αποτελεί 
οπωσδήποτε ώραΐον δείγμα τής χρησιμοποιή- 
σεως προτομών πηγάσων οΰχί μόνον εις χαλκά 
σκεύη, αλλά καί εις μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά 
σύνολα' ή προτομή τής Χίου είναι τό δεύτερον 
τοιοΰτον παράδειγμα. Αί περιωρισμέναι δια
στάσεις τοΰ χιακοΰ πηγάσου καί κυρίως τό 
γεγονός, δτι ηροαηρμόζετο εις τό μνημεΐον, 
έξ ου προέρχεται, ενώ ή προτομή τής Θάσου ήτο 
σύμφυτος πρόςτήν γωνιαίαν πλίνθον, συνηγορεί 
μάλλον υπέρ τής ύποθέσεως, δτι ή είκονιζομένη 
προτομή εκόσμει ουχί οικοδόμημα, έ’στω και 
μικρόν, αλλά μαρμάρινόν τι κατασκεύασμα, ώς 
θρόνον π.χ., όπως Ο. Richter, Ancient Furni
ture, 14 κέ., είκ. 27 κέ, κλίνην (όλιγώτερον 
πιθανόν), ή τι άνάλογον.

'Η κατασκευή τοΰ στήθους ιδία φανερώνει 
έξειλιγμένην πλαστικήν αισθησιν, ενώ αί πτέ
ρυγες καί ή ενιαίον σχεδόν επίπεδον σχημα- 
τίζουσα κοιλία φανερόίνουν παλαιοτέραν παρά-

Είκ. 4. ’Ανδρικός κορμός' πρόσθια δψις.

Είκ. 5. ’Ανδρικός κορμός' οπίσθια δψις.
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δοσιν. Άλλ’ είναι τόσον μικρόν τό θραύσμα, 
ώστε ή κατά τά μέσα τοϋ έκτου αίώνος χρονο- 
λόγησις αυτής νά μή είναι απολύτως βεβαία.

2. Μικρού άνδρικοϋ κορμού τό άνώτερον 
μέρος ά'νευ τής κεφαλής και τών βραχιόνων 
έξ ύποκυάνου μαρμάρου (είκ. 4 - 5). ’Αριθμός 
ευρετηρίου 229, ένθα δμως ούδεμία γίνεται μνεία 
τόπου και χρόνου εύρέσεως· ύψος 0.11. Ό κορ
μός εΐχεν έντονον στροφήν προς τά αριστερά 
αύτοΰ, ώς δεικνύει ή έν μεγαλυτέρα έκτάσει 
παράστασις τοϋ δεξιού ήμίσεος τοϋ σώματος 
και ή άπόκλισις τής αϋλακος τής σπονδυλικής 
στήλης από τοϋ μέσου τών επί τών νώτων 
βοστρύχων πρόκειται περί εντόνου κινήσεως 
καταφανούς επίσης εις τούς ολίγον προς τά 
δπίσω φερομένους βραχίονας και ολόκληρον 
τον κορμόν, τοϋ οποίου αί λεπτομέρειαι απο
δίδονται μέ λεπτολόγον ακρίβειαν.

Αί μορφαί παρά την ισχυράν αϊσθησιν τής 
σαρκός καί την ιωνικήν μαλακότητα δεν εμψυ
χώνονται μόνον έξωτερικώς υπό τής παριστα- 
νομένης κινήσεως, αλλά καί γενικώτερον υπάρ
χουν ώς έκφρασις έσωτερικωτέρας τίνος ορμής 
καί ευκινησίας, ήτις διαχέεται εις τήν επιφά
νειαν τοϋ κορμού. Άλλ’ είναι τοσοϋτον μικρόν 
καί ελλιπές τό θραύσμα, ώστε δεν είναι δυνα
τόν νά γίνη λεπτομερεσιέρα ανάλυσις· αποτελεί 
οπωσδήποτε χαρακτηριστικόν δείγμα τοϋ κενού,

τό όποιον υπάρχει εις τήν γνώσιν ημών τής 
ιωνικής τέχνης τών τελευταίων αρχαϊκών χρόνων.

Οί σωζόμενοι πέντε βόστρυχοι κατήρχονιο 
κάτωθι τής ταινίας, ή οποία έδενε τήν κόμην 
εις τό ύψος τοϋ αύχένος κατά γνωστόν αρχαϊκόν 
σχήμα (Κλέοβις, Κούρος Άκτίου κ.π.α.). Διά τήν 
διάλυσιν τοϋ παλαιοτέρου σχήματος τών σφαι
ρικών κόμβων τών βοστρύχων, οΐα παρουσίαζε 
ται ενταύθα, βλ. τήν κεφαλήν BCH, 5, 1881, 
πίν. 11. Διά τήν διαμόρφωσιν τοϋ στήθους 
δύνανται νά συγκριθοϋν έργα τών προ καί ολί
γον ακόμη κατόπιν τοϋ 500 π.Χ., άλλ’ ό σχημα
τισμός τής οπίσθιας δψεως, ή οποία φανερώνει 
πιστότερον τό στάδιον τής άναπτύξεως, πείθει 
μάλλον διά τήν προτελευταίαν ή τελευταίαν δε
καετίαν τού 6ου αίώνος.

Πιθανώς ό μικρός κορμός ανήκει εις ιππέα. 
Άλλ’ δτι ούτος ίππευε τήν ανωτέρω είκονιζο- 
μένην προτοι ήν πηγάσου είναι άπίθανον, αφού 
μάλιστα φαίνεται ύπάρχουσα καί χρονική δια
φορά, δσον έπιτρέπουσι χρονολόγησιν τοσοϋτον 
μικρά θραύσματα, ουδέ γενικώς είναι πιθανόν 
δτι παρίσταται καί ίππεύς επί προτομών πηγά
σου' τά παραδείγματα προτομών ίππων μεθ’ 
ιππέων εις οικοδομήματα κρηνών (π.χ. Pfuhl 
III, 296) δέν αποτελούν ά'μεσον άνάλογον.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
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