
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΤΤΙΚΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ

1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΩΚΕΑΝΟΥ ΚΑΙ ΝΗΡΗΙΔΟΣ

Εις τό Μουσεϊον της Τεργέστης φυλάσσε
ται άπότμημα αττικής σαρκοφάγου των αρχών 
τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνος, φέρον άνάγλυφον παρά- 
στασιν, ή οποία ήρμηνεύθη υπό τοΰ C. Robert 
ώς είκονίζουσα την Σκύλλαν και τό πλοιον τοΰ 
Όδυσσέως1. Έπί τοΰ ανάγλυφου παρίσταται 
κορμός άνδρός ένδεδυμένου χλαμύδα και ίστα- 
μένου κατ’ ενώπιον εντός πλοίου (πίν. Α,α). 
’Άνωθι τοΰ αριστερού του βραχίονος διακρί- 
νεται ή χειρ άλλου, ό όποιος έκράτει τον 
πρώτον από τής χλαμΰδος. Κάτω, έκτος τοΰ 
πλοίου, τό άνάγλυφον σιόζει τά δάκτυλα αρι
στερός χειρός, περικλειοΰσης άντικείμενόν τι' 
παραπλεΰρως είκονίζεται κεφαλή κυνός. Ύπε- 
τέτ)η δτι αυτή καί ή χειρ άνήκον εις μίαν μορ
φήν, τήν Σκύλλαν.

’Αλλά προ τοΰ τοιχώματος τοΰ σκάφους 
σφζεται άλλη δεξιά χειρ, ή οποία πράγματι 
κρατεί τήν κεφαλήν τοΰ κυνός. 'Ως προς τήν 
λεπτομέρειαν ταΰτην δεν εδό·9η έξήγησις καί 
οΰτε ήρμηνεΰίίη ή ΰπαρξις φολίδων ό'φεως, 
κατά τό άποκεκρουμένον άκρον τοΰ λαιμού τοΰ 
κυνός. ΙΙροσέκρουσε, λοιπόν, ή ερμηνεία τής

1 Μουσεϊον Τεργέστης (έκ Μ. ’Ασίας;), C. Robert, 

Die antiken Sarkophag - Reliefs, III, 3, a. 556, 
άριθ. 146' (ακολούθως αί παραπομπαί: Robert). 

Β. Γ. ΚαΛΛΙΠΟΛΙΤΗ, Χρονολογική Κατάταξις των 
μετά μυθολογικών παραστάσεων αττικών σαρκοφάγων 
τής ρωμαϊκής εποχής, 1958, σ. 24, άριθ. 113α (ακο
λούθως αί παραπομπαί: Χρονολογική Κατάταξις).

2 Τό άνάγλυφον ΰπήχθη εις τήν τάξιν VII («Θέ

ματα απροσδιόριστα») υπό τοΰ A. Giuliano, II com- 

mercio dei sarcofagi attici, Roma 1962, a. 68,

παραστάσεως εις ασαφείς, διά τήν κακήν δια- 
τήρησιν τοΰ αναγλύφου, λεπτομέρειας

Τά δάκτυλα τής άριστεράς χειρός, κρατούντα, 
ώς. ·θά ίδωμεν, δελφΐνα καί ή δεξιά χειρ, ή 
οποία κρατεί τήν κεφαλήν τοΰ κυνός, δεν άνή
κον εις τήν αυτήν μορφήν, τήν Σκύλλαν, κατά 
τήν δοϋεΐσαν ερμηνείαν. Τούτο άπεδείχί)η εκ 
τής παραστάσεως σαρκοφάγου τοΰ Μουσείου 
τής Θεσσαλονίκης (πίν. Α,γ), επί τής οποίας 
διατηρείται άρτίως ή δλη, ακριβώς ομοιότυ
πος, σύνθεσις1 2 3. Έπί τής σαρκοφάγου, εις τό 
αριστερόν άκρον καί υπό τήν πρύμνην τοΰ 
πλοίου, παρίσταται μορφή γέροντος, με πλου- 
σίαν ουλήν κόμην, γενειάδα καί μύστακα. Μέ 
τήν δεξιάν του έγγίζει τό άκρον τοΰ γενείου 
(χειρονομία δηλοΰσα λύπην ή φροντίδας), ένφ 
εις τήν άριστεράν κρατεί, έπί τοΰ αριστερού 
ώμου, δελφΐνα, τοΰ οποίου φαίνεται μόνον ή 
κεφαλή. Τό τμήμα ακριβώς μόνον τούτο (ή 
άκρα χειρ κρατούσα τον δελφΐνα) διεσώιΐη έπί 
τοΰ αναγλύφου τής Τεργέστης. Ό γέρων ανα
δύεται έκ τής ίίαλάσσης, δηλουμένης μέ κυμα
τοειδείς, βαρείας γλυφάς καί μέ τήν παρου
σίαν πολύποδος, σηπίων, δελφίνων.

Δεξιά τοΰ γέροντος, γυνή άνακεκλιμένη μέ 
τον γυμνόν κορμόν κατ' ενώπιον, στηρίζεται

άριθ- 447 (άκολούθως αί παραπομπαί: Giuliano).
1 Μουσεϊον Θεσσαλονίκης άριθ. 1246 (έκ Θεσσα

λονίκης), Χρονολογική Κατάταξις, σ. 23, άριθ. 113, 
πίν. 3, β. Giuliano, σ. 43, άριθ. 214. Ευχαριστώ 
τόν συνάδελφον κ. X. Μακαρόνα διά τήν παραχώρησιν 
τής δημοσιεύσεως. Είναι άποκεκρουμένα: ό άριστερός 
βραχίων τής γυναικείας μορφής, μέρος τοΰ πηδαλίου, 
έφ’ ου στηρίζεται, ή κεφαλή καί μέρος τοΰ κορμοΰ 
τοΰ όφεως, ό δεξιός βραχίων τοΰ γέροντος.
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2 Βασιλείου Γ. Καλλιπολίτου ΑΕ 1961

διά τής άριστεράς επί πηδαλίου. Έπι τής κε
φαλής της είκονίζονται δυο χηλαί καρκίνου L 
Ευμεγέθης δ'φις σπειροΐται περί τον δεξιόν 
ώμον και την έκτεινομένην προς το σκάφος 
χεΐρα αυτής, κρατούσαν τον δφιν υπό την άπο- 
κεκρουμένην κεφαλήν του. Αυτή είχε την μορ
φήν κεφαλής κυνός, όπως επί τοϋ αναγλύφου 
τής Τεργέστης, ως άποδεικνύει τό τρίχωμα εις 
την βάσιν τοΰ λαιμοί.

Εις τό ζεύγος τών είκονιζομένων, τοΰ γέ- 
ροντος καί τής ημίγυμνου, άνακεκλιμένης γυ- 
ναικός, αναγνωρίζεται ή παράστασις ’Ωκεανοί 
καί Νηρηίδος. Τό σύμπλεγμα άπαντα μόνον 
επί τών δύο αυτών αττικών σαρκοφάγων. Ή 
σχέσις του προς τό είκονιζόμενον θέμα, την 
βιαίαν παρά τά πλοία μάχην κατά την άπό- 
βασιν τών ’Αχαιών εις την Τροίαν, ερμηνεύε
ται εκ τής συμβολικής σημασίας, τής άποδο- 
θείσης εις τάς είκονιζομένας συχνά επί τών 
ρωμαϊκών σαρκοφάγων ανάλογους μορφάς. 
Τά θαλάσσια πνεύματα, ό Ωκεανός, αί Νη- 
ρηίδες, οί Τρίτωνες, ό θαλάσιος ό'φις (RE’ έν 
λ. Sclilange, στ. 997. Ν. Keller, Die antike 
Tierwelt, II, Leipzig 1913, σ. 301), έπιτε- 
λοίν έσχατολογικήν λειτουργίαν, μεταφέρουν 
τάς ψυχάς εις τάς νήσους τών Μακάρων 2.

Προς την παράσιασιν του Ωκεανοί καί 
τής Νηρηίδος σχετικαί είναι δύο άλλαι αττι
κοί σαρκοφάγοι, εικονίζουσαι μάχην παρά τά 
πλοία. ΙΙαρά τό κάτω αριστερόν άκρον άπο- 
λεσθέντος (γνωστοί μόνον εκ σχεδιογραφήμα
τος) άποτμήματος σαρκοφάγου εκ Σπάρτης3, 
παρίστατο, άναδυόμενος έκ τής θαλάσσης, Τρί
των, του οποίου ή μορφή αναγνωρίζεται παρά 
τήν ασάφειαν τοΰ σχεδιογραφήματος, όφειλο- 
μένην εις τήν κακήν κατάστασιν του άναγί.ύφου. 
Παρεμφερής προς τήν Νηρηίδα είναι καί ή ε’ι- 
κονιξομένη μορφή παρά τό δεξιόν άκρον μεγά
λου άποτμήματος αττικής σαρκοφάγου έν Pola4. 

Σφζεται ή κεφαλή καί δ δεξιός βραχίων Νη- 1

1 Διά τάς χηλάς καρκίνου ώς κοσμήματος τής κε
φαλής Τριτώνων καί Νηρηίδων, πρβ. A. Rumpf, 

Ant. Sark. - Rel. V 1, σ. 101.

- F. CumonT, Recherches sur le syrabolisme 
funeraire des Romains, 1942, aa. 149, 167. Πρβ. διά
φορον γνώμην! A. Rumpf, έ.ά. ο. 131 και Ο. WAL
TER έν ΑΕ 1953-1954 (εις μνήμην Γ. Π. Οικο
νόμου) I, σ. 81 κέ.

ρηίδος κρατούσης προφανώς θαλάσσιον ό'φιν. 
Ή Νηρηίς θά παρίστατο άνακεκλιμένη 5. ’Αξιο
σημείωτος είναι ή σύμπτωσις, οτι αί παραστά
σεις τής Νηρηίδος καί άλλων θαλασσίων ό'ν- 
των περιορίζονται επί τινων μόνον άττικών 
σαρκοφάγων, αί όποϊαι εϊκονίζουν μάχην παρά 
τά πλοία, ώς νά συνδέωνται άποκλειστικώς 
μετά του θέματος τούτου, ένφ αποτελούν εν
τελώς σύνηθες θέμα τών ρωμαϊκών σαρκοφά
γων. Δύναται νά παρατηρήση τις δτι αί συμ
βολικοί μορφαί επί τών άττικών μνημείων, 
άλλως άρκετά σπάνιαι, καταλαμβάνουν γενι
κώς δευτερεύουσαν θέσιν εις τήν δλην διακό- 
σμησιν.

Ή άρτίως σφζομένη παράστασις τής σαρ
κοφάγου τής Θεσσαλονίκης συμπληροΐ επίσης 
καί τήν έλλιπώς διατηρουμένην του άναγλύφου 
τής Τεργέστης, ώς προς τήν διαδραματιζομέ- 
νην εντός του πλοίου σκηνήν. Παραβολή τών 
άναγλύφαιν πείθει περί τής όμοιότητος τών 
δύο παραστάσεων, ή δέ διαφορά, ώς προς τήν 
κλίσιν του κορμοί του άνδρός, μεγαλυτέραν 
επί τής σαρκοφάγου, είναι άσήμαντος. 0? δύο 
νέοι δεν είκονίζονται ώς μαχηταί. Ό πρώτος 
στηρίζεται εις τό άφλαστον, ό δεύτερος τον 
συγκρατεΐ με άμφοτέρας τάς χεϊρας. ’Άσχετοι 
προς τήν διεξαγομένην επί τής άκτής μάχην, 
μέ έκδηλον έκφρασιν άγωνίας, ή οποία έμφαίνε- 
ται εις τό πρόσωπον καί τήν στάσιν των, κα
τευθύνουν τό βλέμμα άντιθέτως, προς τήν θά
λασσαν, δπου είκονίζεται τό ζεύγος τοΰ ’Ωκεα
νοί καί τής Νηρηίδος. Ό συμβολισμός τής 
παραστάσεως είναι προφανής.

2. ΑΤΤΙΚΑΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Άποτμήματα σαρκοφάγων έκ πεντελησίου 
μαρμάρου, μετ’ άναγλύφων παραστάσεων, ευ- 
ρέθησαν έν τη νήσφ. Ούτως έπιβεβαιοίται εμ
μέσως καί ή άπόδοσις εις τά άττικά έργαστή-

3 Robert, III 2, σ. 369, συμπληρ. πίν. Β, νιι, 
Χρονολογική Κατάταξις, σ. 23, άριθ. 101.

4 Χρονολογική Κατάταξις, σ. 32, άριθ. 214. Giu- 
liano, σ. 61, άριθ. 379

6 Ό είκονογραφικός τύπος άπό τοϋ 5ου π.Χ. αίώ- 

νος μέχρι τής όψιμου άρχαιότητος, A. Rumpf, ε. ά. 

σ. 119. Τ. Dohrn, DM II, 1949, σ. 86.
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AE 1961 Παρατηρήσεις επί αττικών σαρκοφάγων 3

ρια των έκ πεντελησίου μαρμάρου σαρκοφά
γων, άττικοΰ τΰπου, αί όποΐαι εύρέθησαν εν 
Ρώμη και εν Ίταλίςι, διαπιστοΰται δηλ. ή εξα
γωγή των αττικών σαρκοφάγων εις τήν Δύ- 
σιν1. Τά παραδείγματα τής Κέρκυρας, τρία 
των οποίων (κατωτέρω α, β και γ) προέρχον
ται έκ τής δυτικής ακτής τής νήσου, έτι δε 
καί ή σαρκοφάγος τής Παραμυθίας (ΑΕ 1956, 
σ. 14 κε.) έπιβεβαιοΰν τήν ύπόθεσιν δτι κατά 
τον 2ον καί κατά τον 3ον μ. X. αιώνα αί 
άττικαί σαρκοφάγοι έξήγοντο έξ "Αθηνών εις 
τήν Δύσιν, προς τήν οποίαν ενδιάμεσον στα
θμόν άπετέλει, ώς καί παλαιότερον κατά τους 
προ Χρίστου αιώνας, ή Κέρκυρα

α) Μουσεΐον Κέρκυρας άριθ. 562. Β. Καλλι- 
πολιτη, Χρονολογική Κατάταξις (1958), σ. 24, 
άριθ. 117. Γερμαν. Ίνστ. Φωτογρ. Corfu 482.

"Απότμημα ανάγλυφου εικονίζοντος άμαζονο- 
μαχίαν, πανταχόθεν άποκεκρουμένον (πίν. Α,β). 
Ύψ. 0.41, πλ. 0.37, πάχ. 0.22, άναγλυφικόν 
έξαρμα 0.10. "Επί τής οπίσθιας επιφάνειας 
σιρζεται ή εσωτερική δεξιά γωνία, ή σχηιια- 
τιζομένη υπό τών δυο συνεχομένων πλευρών 
τής σαρκοφάγου. 'Επομένως τό απότμημα δυ- 
ναται νά άνήκη εϊτε εις τό δεξιόν άκρον τής 
πρόσθιας ό'ψεως εϊτε εις τήν άριστεράν στενήν 
πλευράν. Εϊκονίζεται κορμός γυμνοϋ μαχητοΰ, 
μέ άποκεκρουμένην τήν κρανοφόρον κεφαλήν, 
έπιτεθεμένου, προς τά αριστερά, κατ’ εφίππου 
αντιπάλου (άμαζόνος). Μόνον 6 λαιμός τοΰ 
ίππου τής αντιπάλου σφζεται. Μέρος τοΰ περι
γράμματος τής άσπίδος τοΰ μαχητοΰ αναγνω
ρίζεται έκ τοΰ ίχνους τής άποκρούσεως τοΰ 
αναγλύφου. "Άλλη άμαζών, δηλουμένη διά τα
πεινού άναγλυφικοΰ εξάρματος, εϊκονίζεται κατ’ 
αριστερόν κρόταφον καί νοείται ώς έρχομένη 
εις βοήθειαν τής μαχομένης. Τό περίγραμμα

1 Giuliano, σ. 19-20. Έρευνηταί τινες ένόμισαν 
δτι σαρκοφάγοι τύπου άττικοΰ, εύρεθεϊσαι έν ’Ιταλία, 
ελαξεύθησαν έκεΐ ύπό άθηναίων τεχνιτών, έστω καί 
άν είναι έκ πεντελησίου μαρμάρου (J. Μ. C. Τουν- 
βε;ε, Latomus 6, Bruxelles 1951, σ. 28). Τήν έξ 
’Αθηνών καταγωγήν εΐχεν υποστηρίξει ό G. Roden- 
waldt, RM 58, 1953, σ. 16.

2 Π. χ. διά τόν 5«ν π.Χ. αιώνα διεπιστώθη τούτο
ώς πρός τούς λακωνικούς μελαμβαφεΐς κρατήρας, πολ
λοί τών οποίων εύρέθησαν έν Σικελία, νοτίω ’Ιταλία 
καί Έτρουρία. "Ομοιος κρατήρ λακωνικός, έν Κερ-

τών μορφών τονίζεται διά βαθείας εγχαράκτου 
γραμμής.

Τό εϊκονιζόμενον σύμπλεγμα μαχομένων εί
ναι τό γνωστόν υπό τό στοιχεΐον G3 τής 
άριθμήσεως τών συμπλεγμάτων εις τήν κατά- 
ταξιν τοΰ R. Redlicii 1 2 3. Τούτο άπαντα επί 
τών άττικών σαρκοφάγων: άριθ. 113, 115 
καί 116, Χρονολογική Κατάταξις, σ. 23 -24, 
ώς καί επί όμάδος ρωμαϊκών μέ όμοειδή σύν- 
θεσιν, τής οποίας ή είκονογραφική παράδοσις 
άνεζητήθη εις άνασυγκροτηθέντα εν σχεδιογρα- 
φήματι ζωγραφικόν πίνακα τής Περγάμου4. 
Ή αρχή βεβαίως τοΰ συμπλέγματος G3 άνά- 
γεται εις τήν κλασσικήν τέχνην τοΰ 5ου π. X. 
αίώνος, πρβ. άγγειογραφίαν επί κρατήρος τής 
Ν. Ύόρκης: J. D. Beazley, ARV!, σ. 616, 
άριθ. 3, τοΰ «ζφγράφου τής υδρίας τοΰ Βε
ρολίνου». Τό άπότμημα τής Κέρκυρας, τό 
όποιον δεν στερείται πλαστικής άξίας, μέ τό 
έντονον άναγλυφικόν έξαρμα καί τήν συμπύ- 
κνωσιν τών μορφών, άνήκεν εις σαρκοφάγον 
τοΰ τέλους τοΰ 2ου μ. X. αίώνος. Συναφή 
τεχνοτροπικώς καί σύγχρονα μνημεία, πλήν 
τών μνημονευθέντων άνωτέρω, είναι ή σαρκο
φάγος τής "Εφέσου (Χρονολογική Κατάταξις, 
σ. 24, άριθ. 114), τά έκ Κυρήνης άποτμήματα 
τοΰ Μουσείου τοΰ Λούβρου (αυτόθι άριθ. 116) 
καί τό έκ Λυκίας τοΰ Μουσείου τής Βιέννης 
(αυτόθι άριθ. 122).

β) Μουσεΐον Κερκύρας άριθ. 563. Γερμαν. 
Ίνστ. Φωτογρ. Corfu 485.

"Εκ τής αυτής, ώς καί τό προηγούμενον 
άπότμημα, σαρκοφάγου, άνάγλυφον μετά τής 
έλλιπώς σφζομένης γωνιαίας άρχιτεκτονικής μορ
φής (πίν. Β,γ)."Ύψ. 0.36, πλ. 0.25, βάθος 0.28. 
Ή ημιτελής έργασία δηλοΐ οτι τό σφζόμενον 
έν μέρει σύμπλεγμα άμαζονομαχίας άνήκει εις

κύρα : D. Callipolitis, JHS 74, 1954, σ. 178, είκ. 1.
3 R. Redlich, Die Aniazonensarkophage des 2. 

und 3. Jahrh. n. Chr., Berlin 1942, σ. 41 -52. Σκό
πιμος είναι ή διατήρησις τής άριθμήσεως τών συμ
πλεγμάτων, έ'νεκα σαφήνειας, άποφυγής επαναλήψεων' 
καί διά τήν ευχέρειαν πρός παραβολήν άνεκδότων άνα- 
γλύφων πρός τά ήδη καταταχθέντα υπό R. Redeich. 
(Διά τάς ελλείψεις, πρβ. F Ματζ, Gnomon 21 1947, 
σ. 247.)

4 Β. Andreae, Ein Amazonengeinalde, RM 63, 
1956, σ. 32 κέ.
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την στενήν πλευράν, την έστραμμένην προς 
τον τοίχον τοϋ ταφικοϋ -θαλάμου, μη ορατήν 
καί διά τοϋτο άδρομερώς είργασμένην. Είκο- 
νίζεται γυμνός μαχητής, κατά δεξιόν κρόταφον, 
κρατών από τής κόμης αμαζόνα, ή οποία υψώ
νει, προς άμυναν, τον αριστερόν βραχίονα. Ή 
άμαζών θά παρίστατο γονυπετής καί έν μετω
πική στάσει, κατά τό σύμπλεγμα A 2 τοϋ 
R. Redlich1, συνηθέστατα ευρισκόμενον εις 
τάς αρχαίας παραστάσεις άμαζονομαχίας καί 
χρησιμοποιοϋμενον επί τών σαρκοφάγων από 
τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος καί εξής (πρβ. Χρονολο
γική Κατάταξις, άριθ. 114-123, σ. 24).

Έπί τοϋ συνεχομένου τμήματος τής οπί
σθιας πλευράς διατηρείται μέρος ανάγλυφου 
με τό άκρον τής ουράς λέοντος. Ή παράστα- 
σις δυσκόλως ανασυγκροτείται συμφώνως προς 
τό έραλδικόν σχήμα δυο άντωπών λεόντων ή 
γρυπών εκατέρωθεν κρατήρος ή θυμιατηριού 
(αυτόθι άριθ. 6, 19, 25, 29, 42 κλπ.). Τό 
άπότμημα ίσως άνήκεν εις παράστασιν θήρας 
λέοντος ή πάλης λέοντος ή γρυπός προς κέν- 
ταυρον (αυτόθι σ. 27, άριθ. 153 καί σ. 15, 
άριθ. 13. Robert, II, πίν. VII, άριθ. 20).

Ή γωνιαία άρχιτεκτονική μορφή, κορμός 
Ήρακλέους, ως δηλοί ή λεοντή, έπί πεσσοΰ, 
εν εΐδει ερμαϊκής στήλης, άπαντα εις τινα πα
ραδείγματα αττικών σαρκοφάγων: Χρονολογική 
Κατάταξις, άριθ. 72, 116 κλπ.

γ) Μουσεΐον Κέρκυρας άριθ. 564. Χρονο
λογική Κατάταξις, σ. 23, άριθ. 110.

Άπότμημα, πανταχόθεν άποκεκρουμένον, 
εκ παραστάσεως μάχης (πίν. Β,α). "Υψ. 0.38, 
πλ. 0.64, πάχ. 0.18, άναγλυφικόν έξαρμα 0.09. 
Μεταξύ δύο μαχητών, τοϋ εκ δεξιών γυμνοΰ, 
με τήν χλαμύδα περιβάλλουσαν μόνον τον 
αριστερόν πήχυν, καί τοϋ εξ άριστερών θωρακο
φόρου, είκονίζεται τρίτος, τοϋ οποίου ό κορ
μός παρίσταται κλίνων προς τά δεξιά. Ό μα
χητής θά είκονίζετο γονυπετής, ενώ ύψωνε τον 
δεξιόν βραχίονα υπέρ τήν κεφαλήν, προς άμυ
ναν. Πάντων αί κεφαλαί είναι άποκεκρουμέ- 
ναι. Έπί τοϋ βάθους είκονίζεται χειρ κρατού
σα καθέτως ξίφος, μή άνήκουσα εις τον γονυ- 
πετοΰντα μαχητήν. ’Αντίπαλος αύτοϋ είναι ό

1 R. Redwch, ε. ά. σ. 5 κέ.

• έ. σ.. σ. 110 κέ. Χρονολογική Κατάταξις, σ. 23

εξ άριστερών του θωρακοφόρος. 'Ο αμυνόμε
νος είναι γυμνός, ώς καί ό δεξιά αύτοϋ μα- 
χητής, ό οποίος έρχεται προφανώς εις βοή
θειαν τοϋ άμυνομένου. Ή στάσις τοϋ τελευ
ταίου είναι συνήθης εις παραστάσεις άμαζονο
μαχίας ή μάχης μεταξύ πεζών καί ιππέων έπί 
σαρκοφάγων τοϋ 3ου μ. X. αίώνος, ύπαγομέ- 
νων εις τήν 6Τ'ν ομάδα τής κατατάξεως τοϋ 
R. Redlich 2. Ένταΰθα ή παράστασις δεν 
περιελάμβανεν ιππείς, κατά τά φαινόμενα, άλλά 
μόνον πεζούς μαχητάς, δπως καί έπί άλλων 
όμοιας τεχνοτροπίας άττικών σαρκοφάγων: 
Χρονολογική Κατάταξις, σ 23, άριθ. 109, 111 
(έκ Σαμοθράκης), αυτόθι άριθ. 107 (έξ Εφέ
σου). Ή τελευταία είναι σημαντική διά τήν 
έπιγραφήν μετά χρονολογικής ένδείξεως τό 
έτος 204 μ. X. καί δΰναται να ληφθή ως βά- 
σις χρονολογήσεως εις τάς άρχάς τού 3ου μ. X. 
αίώνος τών όμοειδών άναγλύφων, μεταξύ τών 
οποίων κατατάσσεται και τό άπότμημα τής Κέρ
κυρας.

δ) Μουσεΐον Κέρκυρας άριθ. 550. Χρονο
λογική Κατάταξις, σ. 28, άριθ. 163.

Άπότμημα φέρον άνάγλυφον κεφαλήν γέ- 
ροντος κατ’ αριστερόν κρόταφον (πίν. Β,β). 
Ήρίς καί τό στόμα είναι άποκεκρουμένα. Σψζ. 
διαστ., ϋψ. 0.19, πλ. 0.15, άναγλυφικόν έξαρ
μα 0.13. Α! βαθεΐαι γλυφαί καί ή διά τρυ- 
πάνου έργασία άφεθείσα ορατή έπί τοϋ γε- 
νείου καί τής κόμης, αί προκαλοϋσαι γραφι
κήν έντΰπωσιν φωτοσκιάσεις, τό μέγα άναγλυ
φικόν έξαρμα, είναι ένδεικτικά τεχνοτροπίας 
τών μέσων περίπου τοϋ 3ου μ. X. αίώνος, 
εις ήν εποχήν δΰναται νά άποδοθή ή σαρκο
φάγος, εις τήν οποίαν άνήκε τό άπότμημα τής 
Κέρκυρας. Ή ταινία, τήν οποίαν φέρει ή κε
φαλή, είναι χαρακτηριστική βασιλικού άξιώμα- 
τος. * *0 τύπος εύρίσκεται εις τάς παραστάσεις 
τών μύθων τοϋ 'Ιππολύτου καί τοϋ Άχιλλέως, 
έπί σαρκοφάγων, έρμηνευθείς ως είκονίζων τον 
Θησέα, τον Άγαμέμνονα ή τον Λυκομήδην. 
Ή κατ’ άριστερόν κρόταφον παράστασις τοϋ 
καθημένου Λυκομήδους εις τήν είκονογραφι- 
κήν σύνθεσιν τοϋ μύθου τοϋ Άχιλλέως έν 
Σκύρτο, έπί τινων όψιμων άττικών σαρκοφά-

άριθ. 112, σ. 29, άριθ. 176 κλπ.
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γων, αρμόζει μάλλον προς άναπαράστασιν τής 
μορφής, εις την οποίαν άνήκεν ή κεφαλή, 
πρβ. Χρονολογική Κατάταξις, σ. 28, αριΌ·. 164, 
τοΰ Μουσείου τοϋ Λούβρου, άριθ. 162, τοΰ 
Μουσείου τοΰ Καπιτωλίου, προς ήν έχει την με- 
γίστην συνάφειαν. 'Η κεφαλή είκονίζει προ
φανώς τον Λυκομήδην, ή δε σαρκοφάγος εις 
ήν ανήκε, προήρχετο εκ τοϋ εργαστηρίου τής 
σαρκοφάγου τοΰ Καπιτωλίου.

ε) Μουσειον Κέρκυρας άριθ. 175. Φω- 
τογρ. Γερμαν. Τνστιτ. Corfu 483.

Γωνιακόν άπότμημα με άνάγλυφον στέμ
ματος (άάθοκαρπίου) και μορφήν λίαν έκτυ- 
πον Νίκης, ίσταμένης προ τής γωνίας καί 
ΰποβασταζοΰσης τό στέμμα (πίν. Β,δ). Τούτου 
σφζεται μόνον ό κάλυξ, έξ ου εκφύεται. Ή 
βάσις ελλείπει, ως και ή κορωνίς. Τό άπότμημα 
ΰψ. 0.67, πλ. μείζονος πλευράς 0.31, τής άλ
λης 0.20, πάχ. 0.17, άνήκεν εις το δεξιόν 
άκρον καί την γωνίαν τής πρόσθιας πλευράς 
τής σαρκοφάγου.'Η Νίκη, τόπου τοΰ 4ου π.Χ. 
αίώνος, φορεί έζωσμένον χιτώνα, άνοιγόμενον 
εμπρός καί άφήνοντα τό δεξιόν άνετον σκέλος 
γυμνόν. Ή Νίκη εκτείνει την δεξιάν επί τοΰ 
παρακειμένου κάλυκος τοΰ άνθοκαρπίου. 'Υπό 
τον κάλυκα σφζεται μόνον, εκ τοΰ άποκεκρου- 
μένου άναγλύφου, τό άκρον φΰλλου δρυός. 
“Ωστε τό στέμμα, ως συνήθως, είχε κατά την 
έκφυσιν έκ τοΰ κάλυκος, σειράν φύλλων δρυός 
καί βαλάνων.

Ή διά τρυπάνου εργασία άφέθη σκοπί
μως ορατή εις τον κάλυκα, διά τήν έπιδιωκο- 
μένην έντύπωσιν φωτοσκιάσεως. Τό άπότμημα 
άνήκεν εις σαρκοφάγον τοΰ τέλους τοΰ 2 ου 
μ. X. αίώνος.

ς) Μουσειον Κέρκυρας άριθ. 121. Άπό- 
τ,μημα τής άριστεράς γωνίας κορωνίδος άποτε- 
λουμένης εξ άβακος φέροντος άνάγλυφον μαίαν
δρον, έκ δυο επαλλήλων κυματίων, λεσβίου καί 
ίωνικοΰ καί άστραγάλου (πίν. Γ,α). Ιΐλ. 0.53, 
ΰψ. 0.18, πάχ. 0.14. Έπί τής άνω επιφάνειας 
έξέχουσα ταινία ΰψ. 0.015, πλ. 0.04, προς 
υποδοχήν τοΰ καλύμματος τής σαρκοφάγου. 
Ό μαίανδρος, ΰψ. 0.055, περικλείει ρόδακας εγ
γεγραμμένους εις τετράγωνα. Τό άριστερόν 
άκρον τοΰ άβακος καταλαμβάνεται υπό όρθο-

1 Πρβ. Χρονολογ. Κατάταξις, σ. 65.

γωνίου έγγλυφής κοσμούμενης μέ φυλλοφόρον 
κάλυκα άκάνθης, εκφυόμενον έκ τοΰ κέντρου 
καί σχηματίζοντα δύο σπείρας Ικατέρωθεν, αί 
όποΐαι περικλείουν μικρούς ρόδακας.Ή έγγλυ- 
φή τής γωνίας τοΰ άβακος δηλοί τήν προσ
αρμογήν τών ένηλάτων προς τούς πόδας τής 
κλίνης. "Ανήκε δηλ. τό άπότμημα εις σαρκο
φάγον μέ κλινόμορφον κάλυμμα. Τά κυμάτια 
είναι βαθέως έγγεγλυμμένα διά τρυπάνου, τά 
μεταξύ τών φών φύλλα ειχον σχήμα αιχμής 
βέλους. Ό τύπος τοΰ κυματίου έχρησιμοποιήθη 
εις τάς άττικάς σαρκοφάγους άπό τών υστά
των χρόνων τοΰ Άντωνίνου τοΰ Εύσεβοΰς καί 
εξής1. Χαρακτηριστική είναι ή άφετθεΐσα ορατή 
διά τρυπάνου εργασία εις τον άστράγαλον, τό 
μέσον τοΰ οποίου έκάλυπτε τό άνάγλυφον τής 
άπολεσθείσης παραστάσεως. 'Ο φυλλοφόρος 
κάλυξ καί 6 μαίανδρος τοΰ άβακος συνάπτον- 
ται ως θέμα διακοσμητικόν καί τεχνοτροπικώς 
προς τά κοσμήματα τοΰ άβακος χρονολογηθεί- 
σης έξ επιγραφής σαρκοφάγου εις τάς άρχάς 
τοΰ 30u μ.Χ. αίώνος (Χρονολογική Κατάταξις, 
σ. 23, άριθ. 107), ως καί άλλων τής ιδίας 
εποχής: αυτόθι σ. 22, άριθ. 92 καί 94. Τό 
γωνιακόν άπότμημα τής Κερκύρας άνήκεν εις 
τήν άριστεράν στενήν πλευράν, διότι το σφ- 
ζόμενον μικρόν μέρος τής συνεχομένης ό'ψεως 
είναι άκόσμητον, δπως συμβαίνει συνήθως εις 
τήν όπισθίαν ό'ψιν τών σαρκοφάγων. Πρά
γματι έτερον μικρόν άπότμημα έκ τής κορωνί
δος μέ τά αυτά διακοσμητικά θέματα, άλλά 
μεγαλύτερα κατά τάς διαστάσεις (ΰψ. άβακος 
0.075), τό όποιον φυλάσσεται εις τό Μουσειον 
τής Κερκύρας (άριθ. 122), άνήκε προφανώς 
εις τήν προσθίαν ό'ψιν τής ιδίας σαρκοφάγου.

3. ΠΡΟΒΑΘΜΙΣ ΤΩΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΩΝ “ΕΡΩΤΙΔΕΩΝ,,

Κατά τάς τελευταίας δεκαετίας τοΰ παρελ
θόντος αίώνος αι έν Έλλάδι εύρεθείσαι σαρ
κοφάγοι είχον έφελκύσει τήν προσοχήν τών 
άρχαιολόγων, έκεΐναι ιδίως, κατά τήν φράσιν 
τοΰ X. Γςουντα, «μέ τάς ιδιαιτέρως χαριτω
μένος παραστάσεις, εις τάς οποίας είκονίζον- 
ται κωμάζοντες μεθυσμένοι παιδες» !. Αι πα
ραστάσεις τών παίδων, ένίοτε πτερωτών — έξ 
ού καί ό χαρακτηρισμός των ως έρωτιδέων —

2 X. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Ίστ. τής άρχ. Έλλ. Τέχνης, σ. 559
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περιλαμβάνονται εις τον εύρύτερον κύκλον των 
διονυσιακών θεμάτων \ τά όποια διακοσμούν 
τάς σαρκοφάγους τής Ρώμης καί τής ελληνι
κής ’Ανατολής, συνεχίζουσαι την παράδοσιν 
τής τέχνης τών ελληνιστικών χρόνων. Εις την 
αλεξανδρινήν τέχνην ό Διόνυσος και οί ακό
λουθοί του, παΐδες - Βάκχοι, παρεστάθησαν 
συχνά πτερωτοί4. Ή άπόδοσις εις τον διονυ
σιακόν κύκλον τών άπτέρων ή πτερωτών παί- 
δων θεωρείται βέβαια υπό τινων ερευνητών. 
'Ο F. Cumont ειχεν ήδη συνάψει τό θέμα 
προς τάς έσχατολογικάς παραστάσεις τών διο
νυσιακών μυστηρίων λ Έκ τής συνεχούς πα
ρουσίας τών «έρωτιδέων» επί τών μνημείων, 
από τών πρωίμων χρόνων τοϋ 2ου μ.Χ. αίώ- 
νος μέχρι τών μέσων τοϋ 3ου, φαίνεται ή έξέ- 
χουσα θέσις τών διονυσιακών θεμάτων εις τάς 
άττικάς σαρκοφάγους.

Ή τεχνοτροπική και τυπολογική ομοιογέ
νεια τών αττικών σαρκοφάγων, μέ παραστά
σεις παίδων, τής άρχαιοτέρας όμάδος4, είναι 
προφανής, ώστε συνάγεται έξ αυτής ή χρονο
λογική μεταξύ των συνάφεια Πιστεύεται γε
νικώς δτι τά αρχαιότερα ανάγλυφα ανάγονται 
εις τήν εποχήν τοϋ Άδριανοΰ, οπότε τό έθι- 
μον τής ταφής ειχεν επικρατήσει, αντί τής καύ
σεως τών νεκρών.

Προ τής σχετικής τυποποιήσεως εις τάς 
παραστάσεις και εις τήν αρχιτεκτονικήν διακό- 
σμησιν τών σαρκοφάγων τής εποχής τών Άν- 
τωνίνων, κατά τήν αρχικήν φάσιν τής δημιουρ
γίας τών μνημείων, ή οποία ακολουθεί μικρα
σιατικήν ή αλεξανδρινήν παράδοσιν τών όψι
μων ελληνιστικών χρόνων, είναι φυσικόν νά 
είχε σημειωθή είτε πιστή μίμησις τών προτύ
πων είτε άναζήτησις νέων μορφών, αί όποιοι 
δεν έπεκράτησαν τελικώς. Εις τά ελληνικά ερ
γαστήρια ή αυστηρά τυποποίησις είναι βε
βαίως ασυνήθης, αί δέ αρχαιότεροι σαρκοφά
γοι παρουσιάζουν κάποιαν ποικιλίαν μορφών. 1 * 3

1 F. ΜαΤζ, Ein romisches Meisterwerk, Jdl 19. 
Ε. - Η., 1958, σ. 80 κέ.. τοϋ ίδιου, Gnomon 32, 1960, 
ο. 540. Πρβ. άντιθέτως : Ν. Himmelmann - Wild- 

SCHUTz, Marb. W. - Pr. 1959, o. 5-6.
, Ch. Picard έν AE 1953-1954, I, o. 7 κέ.

3 F. Cumont, I. a. σ 347 κέ. Μ. P. Nilsson, 

The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and 
Roman Age, Lund 1957.

’Ιδιαιτέρως δύο άποτμήματα πρωίμων χρόνων 
(πίν. Γ,γ-δ, Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου άριθ. 
2032 καί 2031), δεικνύουν ιδιορρυθμίαν ως 
προς τον τύπον τής κορωνίδος καί τής πα- 
ραστάσεως καί ως προς τήν τεχνοτροπίαν τοϋ 
αναγλύφου. Ή ιδιορρυθμία αυτή επιβάλλει 
τήν αναγωγήν τοϋ μνημείου, εις τό οποίον 
άνήκον τά άποτμήματα, εις εποχήν άρχαιοτέ- 
ραν τών γνωστών αττικών σαρκοφάγων κω- 
μαζόντων παίδων τής Άδριανείου Σχολής5 
καί τον χαρακτηρισμόν του ως προβαθμίδος 
αυτών.

Τό ύπ’ άριθ. 2032 (πίν. Γ,β-γ) άνήκεν εις 
τό άνω μέρος τής πρόσθιας πλευράς τής λάρνα- 
κος, άνωμάλως άποσπασθέν κατά τό αριστερόν 
άκρον. Σφζει μικρόν τμήμα τής αναγλύφου 
παραστάσεως καί τήν δεξιάν γωνίαν τής κο
ρωνίδος. Τό σφζόμενον πλάτος υπολογίζεται 
εις τά 2/3 τοϋ όλου. ’Επί τής επιφάνειας τοϋ 
χείλους, κατά τήν εσωτερικήν άκμιήν, εξέχει 
ταινία τετραγώνου τομής, προς υποδοχήν τοϋ 
καλύμματος.

Τήν κορωνίδα σχηματίζουν έκ τών άνω, 
α) κυμάτιον τομής Ιωνικού τύπου, μέ ανάγλυφα 
επιμήκη φύλλα. Εις τήν γωνίαν, τό κυμά
τιον καλύπτεται υπό άνεστραμμένου άνθεμίου, 
β) ζώνη χωριζομένη άπό τοϋ κυματίου διά στε
νού έξέχοντος άβακος καί κοσμουμένη μέ όρίίά 
κοίλα φύλλα, γ) ζώνη μέ άλυσιν άνθεμίων έκ 
πέντε πετάλων, εναλλασσόμενων προς άνεστραμ- 
μένους κάλυκας, έξ ών εκφύονται κληματίδες. 
Αΐιται σχηματίζουν διά δύο εκατέρωθεν σπει
ρών, τήν βάσιν τών άνθεμίων. Ή ζώνη έχει 
τομήν λεσβίου κυματίου, Ή έκ τών άνω δια
δοχή, τομής ιωνικού και λεσβίου, κυματίων, έν- 
θυμίζει τήν διαμόρφωσιν τής κορωνίδος τών σαρ
κοφάγων τής έποχής τών Άντωνίνων, άλλ’ ή 
πλαστική εις έκείνας διακόσμησις τής κορωνίδος 
είναι έντελώς διάφορος 6. Τό κόσμημα, ένταΰθα, 
διακρίνεται διά τό μικρόν άναγλυφικόν έξαρμα

4 Πρβ. F. Ματζ, ε. ά. σ. 82, άριθ. 1-4.
5 J. Μ. C. Toynbee, The Hadrianic School, 

1934, πίν. LI 1,13. Χρονολογική Κατάταξις, σ. 65. Εκ
φράζω θερμός ευχαριστίας πρός τόν Διευθυντήν τοϋ 
Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου, ό όποιος μοι παρέσχε πά
σαν διευκόλυνσιν πρός μελέτην τών σαρκοφάγων τοϋ 
Μουσείου.

6 Χρονολογική Κατάταξις, σ. 65 - 66.
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και τήν επιμελή εργασίαν'. Έκ τής παραστά- 
σεως σώζεται ή κατ’ αριστερόν κρόταφον κε
φαλή πτερωτού παιδός (άποκεκρουμένη κατά 
τό σημεΐον τοΰ στόματος όριζοντίως) και ό 
δεξιός του βραχίων, από τοΰ κάτω τοΰ άγκώ- 
νος μέχρι τής χειρός, εις ήν θά έκράτει ίσως 
στέφανον. Έκ των πτερύγων, ή προς τον 
θεατήν ανοίγεται λοξώς πρός τά άνω, ή άλλη 
εκτείνεται όριζοντίως, καλυπτομένη έν μέρει 
υπό τής πρώτης καί υπό τής κεφαλής τοΰ 
παιδός.

Εις τό δεξιόν μέρος τοΰ τοιχώματος σφζε- 
ται ευθύ πτίλον, λοξώς πρός τά άνω έκτεινό- 
μενον, έκ τής πτέρυγος δευτέρας πτερωτής μορ
φής. Περαιτέρω, παρά την δεξιάν γωνίαν τής 
σαρκοφάγου, είκονίζονται φύλλα μέ γωνιώδεις 
εγκοπάς, σφζόμενα κατά τό άνω πέρας.

Τό διατηρούμενον μέρος τής παραστάσεως 
μόλις απέχει 0.01—0.02 μ. από την βάσιν 
τής κορωνίδος, επομένως τοΰτο καταλαμβάνει 
καθ’ υπολογισμόν μόνον τό 1/6 περίπου τοΰ 
δλου ύψους τής πλευράς τής σαρκοφάγου. 'Ο 
πτερωτός παΐς είκονιζόμενος αμέσως υπό τήν 
κορωνίδα, παρίστατο ασφαλώς ίππεύων, ούχί 
ως ηνίοχος έπί άρματος, διότι δεν υπάρχει 
πρός αριστερά αρκετός χώρος διά τήν παρά- 
στασιν λεόντων ή πανθήρων, συρόντων συνή
θως τό άρμα’. Είναι λοιπόν πιθανόν δτι ό 
πτερωτός παις ίππευε Τρίτωνα ή θαλάσσιον 
κένταυρον ή ιχθυόγρυπα και δτι δευτέρα πτε
ρωτή μορφή, ως φαίνεται έκ τοΰ σφζομένου, 
δεξιφ, άκρου πτέρυγος, ΐππευεν ωσαύτως έπί 
τής ράχεως τοΰ θαλασσίου τέρατος, χαμηλότε- 
ρον τής πρώτης, έξ ου συμπεραίνεται ως πι
θανή ή άπόληξις τοΰ υποζυγίου εις ουράν 
ιχθύος ή, αν τοΰτο ήτο ιχθυοκένταυρος, ή στά
σις αύτοΰ άνορθουμένου έπι τών οπισθίων 
σκελών. Τοιαΰται παραστάσεις είναι συνήθεις 
έπί μνημείων τής ρωμαϊκής εποχής καί συμ
βολίζουν τό ταξίδιον τών ψυχών εις τάς νή
σους τών Μακάρων, μεταφερομένων υπό τών 
θαλασσίων δντων. Έπί μεταγενεστέρων αττι
κών σαρκοφάγων αποτελούν δευτερεύοντα κο-

1 Τό μόνον παράδειγμα, τό όποιον θά ήδύνατό 
τις νά φερη πρός σύγκρισιν, είναι τό κόσμημα άπο- 
τμήματος διονυσιακής σαρκοφάγου έν Palestrina, 
Φωτογρ. Γερμαν. Ίνστιτ. Ρώμης 6479, Χρονολογική

σμήματα, ώς π.χ. έπί τών είκονιζομένων πρυ
μνών πλοίων ή έπί τοΰ τόρου τοΰ στρώματος 
τών κλινομόρφων καλυμμάτων (Χρονολογική 
Κατάταξις, σ. 42).

Ή έργασία κυρίως τοΰ αναγλύφου παρου
σιάζει ιδιαίτερον ένδιαφέρον. Τό πρόσωπον 
τοΰ παιδός κατ’ αριστερόν κρόταφον, μέ τάς 
άπαλάς μεταβάσεις τών έπιφανειών τοΰ μετώ
που καί τής παρειάς, τό ακριβές σχεδίασμα 
τοΰ βεβαθυσμένου οφθαλμού, τήν πλαστικό
τητα τών λεπτομερειών, παρά τό μικρόν άνα- 
γλυφικόν έξαρμα, τήν έπιμελή έργασίαν μέ τάς 
άβαθεϊ.ς διά σμίλης γλυφάς εις τήν άπόδοσιν 
τών κυματιστών βοστρύχων τής κόμης, ή οποία 
χωρίζεται αριστερόθεν τής κορυφής καί διογ- 
κοϋται περί τον τράχηλον, πάντα ταΰτα είναι 
αντάξια έργων χορευτικής. 'Ίνα κατανοήση τις 
τήν ΙδιορρυΌμίαν τοΰ αναγλύφου και τήν δια
φοράν του πρός ανάγλυφα σαρκοφάγων χρο
νολογουμένων εις τούς χρόνους τοΰ Άδριανοΰ 
καί τών Άντωνίνων, αρκεί νά παραβάλη τάς 
πτέρυγας πρός έκείνας σφιγγών ή γρυπών, εί- 
κονιζομένων συνήθως έπί πρωίμων αττικών 
σαρκοφάγων (ΑΕ 1956, σ. 25, ύποσημ. 3). 
Μικρόν είναι σχετικώς καί τό άναγλυφικόν 
έξαρμα εις τήν σαρκοφάγον μέ τήν παράστα- 
στασιν τής Ελένης καί τών Διοσκούρων, τής 
Κηφισίας (Χρονολογική Κατάταξις, σ. 15, άριθ. 
15), άλλ’ έκεί ή ποιότης τής έργασίας είναι 
κατωτέρα. Τό πρόσωπον τοΰ πτερωτού παιδός 
αποπνέει περισσήν ευγένειαν καί ενθυμίζει με- 
ρικάς έξαισίας μορφάς τών αναγλύφων τοΰ έν 
Ρώμη Βωμού τής Ειρήνης. Δέν είναι δμως 
τό άνάγλυφόν μας τόσον άρχαίον, δσον έκεί- 
ναι. Πράγματι, τό κόσμημα τής κορωνίδος, 
τά έγκοιλα γλωσσοειδή φύλλα έχουν ανάλογα 
παραδείγματα εις τά αρχιτεκτονικά κοσμήματα 
μνημείων χρονολογουμένων μέχρι τής εποχής 
τοΰ Τραϊανού, δπως ό ναός τής Όμονοίας έν 
Ρώμη (Ρ. Gusman, H’art decoratif de Rome, 
I, πίν. 58), έπίκρανον παραστάδος τών ρωμαϊ
κών λουτρών τής Άφροδισιάδος (Μ. Schede - 
Halil Edhem, Meisterwerke der tiirk.

Κατάταξις, σ. 14, άριθ. 3.
2 Πρβ. Ρ. Cumont, έ. ά. σ. 348. Ch. Picard, 

Chars funeraires a figures ailees, RA 15, 1940, 
σ. 104.
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Museen zu Konstantinopel, 1928, πίν. 35), 
ό ναός τοΰ Διονύσου της Περγάμου (αυτόθι 
πίν. 36 b). Το θέμα δεν είναι σπάνιον και εις 
μεταγενέστερα κατά τι οίκοδημήματα, οιον ή 
Βιβλιοθήκη τής Εφέσου (αυτόθι πίν. 36c), 
πρβ. D. Ε. Strong, Late - Hadrianic Archi
tectural Ornament in Rome, PBSR 21, 1953, 
σ. 1)8 κε. 'Η παραβολή επίσης προς ανά
γλυφα κοσμήματα μαρμάρινων νεο - αττικών 
αγγείων και βωμών τοΰ 1ου μ. X. αίώνος, 
καταδεικνύει τήν χρονολογικήν σχέσιν τοΰ ήμε- 
τέρου αναγλύφου προς αυτά'. Τήν συγγενε- 
στέραν προς τό πρόσωπον τοΰ παιδός μορφήν 
εύρίσκομεν εις τό γνωστόν άνάγλυφον τής ζω
φόρου εκ τής ’Αγοράς τοΰ Τραϊανού, τοΰ 
Μουσείου τοΰ Λατερανοΰ’. Ό παραλληλισμός 
άναδεικνύει τό πνεύμα καί τήν τεχνοτροπίαν 
τών προαδριανείων αναγλύφων.

Τό έτερον άπότμημα εκ τής αυτής σαρκο
φάγου (πίν. Γ,δ, σφζ. ΰψ. 0.53, 0.33) άνήκεν 
εις τήν δπισθίαν ή εις μίαν τών πλαγίων πλευ
ρών. Ή πλαστική διακόσμησις τής κορωνίδος 
είναι όμοια προς εκείνην τοΰ προηγουμένου 
άποτμήματος. Έκ τής αναγλύφου διακοσμή- 
σεως τοΰ τοιχώματος σώζεται ή άνω δεξιά γω
νία ορθογωνίου πλαισίου, άποτελουμένου έκ 
ταινίας καί τόρου ήμικυκλικής διατομής, μέ 
πλαστικήν κόσμησιν φύλλων δάφνης καί κόκ

' Μουσεϊον Βατικανού, Ρ. Gusman, έ. ά· πίν. 49. 

Πρβ. καί τόξον Τραϊανού έν Benevento, C. Pietran- 

geli, L’arco di Traiano a Benevento (Athenaeum), 
πίν. 5 - 7 , 32 - 33.

κων. Έπί τής οπίσθιας πλευράς τής σαρκο
φάγου τής Ελένης καί τών Διοσκούρων 
(Robert II, άριθ. 9, πίν. 3) παρόμοιον άλλ’ 
άπλούστερον πλαίσιον, κατά μίμησιν ξύλινης 
κατασκευής, περικλείει άνάγλυφον παράστασιν 
Τρίτωνος, φέροντος έπί τής ράχεώς του Νη- 
ρηίδα. Κατ’ άνάλογον τρόπον καί ένταΰθα, 
ανάγλυφος παράστασις (ή έπιγραφή ;) έπλαι- 
σιοΰτο υπό τοΰ τόρου, τοΰ σχηματιζομένου 
υπό τριών σειρών φύλλων δάφνης, διατεταγμέ
νων, ως προς τήν έσωτερικήν σειράν, όριζον- 
τίως καί καθέτως, λοξώς δέ ώς προς τάς δύο 
έξωτερικάς.

Κόσμημα οριζοντίου δέσμης φύλλων δρυός 
ή δάφνης, συνεσφιγμένης κατά διαστήματα 
διά ζωστήρων, άπαντα εις τήν βάσιν πρωίμων 
αττικών σαρκοφάγων (Χρονολογική Κατάταξις, 
σ. 66) καί τούτο έχει σχέσιν προς τό διακοσμη- 
τικόν θέμα τοΰ προκειμένου άποτμήματος. 
Άλλ’ άπό τεχνοτροπικής άπόψεως δύναται κυ
ρίως νά παραβληθή πρός άνάλογον κόσμημα 
έπί ρωμαϊκών βωμών τοΰ 1ου μ. X. αΐώνος 
(π.χ. Ρ. Gusman, έ.ά. πίν. 57,2). Ό παραλ
ληλισμός δύναται ίσως νά έπιβεβαιώση τήν 
έπί άλλων ένδείξεων στηριχθεϊσαν ύπόθεσιν, 
δτι ή σαρκοφάγος, εις τήν οποίαν άνήκον τά 
δύο άποτμήματα, άποτελεΐ προβαθμίδα τών 
σαρκοφάγων τής έποχής τοΰ Άδριανοΰ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ

1 Μουσεϊον Λατερανοΰ, Ρ. Gusman, ε. ά. πίν. 105. 
KiB. I, 33, ι. J. Μ. C. Toyjtbee, έ.ά. σ. 216, πίν. 49. 
F. Μ AT/., g. ά. σ. 46, ύποσ. 8. Φωτογρ. Alinari, 
άριθ. 6350.
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