
ΧΡΥΣΟΥΣ “ΔΕΣΜΟΣ,, ΤΗΣ ΚΟΜΗΣ ΕΚ ΤΤΟΤΕΙΔΑΙΑΣ

Έν xfj περιοχή τής αρχαίας Ποτειδαίας, κατά την διάρκειαν κατασκευής όδοΰ 
άπό τοΰ χωρίου Νέα’ Μουδανιά εις την χερσόνησον τής Κασσάνδρας άνεκαλύφθη 1 
μικρός ορθογώνιος τάψος έκ πώρου λίθου έπικεχρισμένου διά κονιάματος. Μεταξύ 
των εύρεθέντων άντικειμένων έκ τών άνηκόντων εις μίαν νεκράν, προφανώς, ση- 
μειοϋται έν μικρόν « χρυσοΰν κόσμημα» (bijou en or), τοΰ οποίου δημοσιεύεται και 
φωτογραφία1 2. Πρόκειται περί ελάσματος σπειροειδοϋς 
(είκ. 1), όπερ έν μέν τή άπολήξει τοΰ ανώτερου του άκρου 
συγκρατει κρίκον, *έν δε τή άπολήξει τοΰ ετέρου του άκρου 
υπάρχει έτερος κρίκος, άπό τοΰ οποίου κρέμανται τρεις 
μικραί άλΰσεις, ών έκάστη συγκρατει εις τό άκρον της άνά 
έν σφαιρίδιον. Άμφότεροι οι κρίκοι είναι σχήματος Ω.
Παρατηρητέον έπίσης ότι τό άνω άκρον δεν ελίσσεται ώς 
τά κατώτερα μέρη, άλλ’ αποτελεί μίαν έπίπεδον σχεδόν έπι- 
φάνειαν. Τό έλασμα τοϋτο είναι πλατύτερον προς τό άνω 
μέρος, στενούμενον προς τό έτερον άκρον, ένώ συγχρόνως 
ή σπείρασις είναι παχυτέρα άνω, λεπτυνομένη βαθμηδόν 
προς τά κάτω. Τοϋτο είναι λίαν σπουδαΐον, ώς ευθύς αμέ
σως θά γίνη φανερόν.

Ή χρήσις τοΰ κοσμήματος τούτου καθίσταται πρόδη
λος χάρις εις ώρισμένα μνημεία τέχνης, ιδία δέ εις ένα χαλ- 
κηδόνιον 3 έκ Μεγάλης Πόλεως, δστις άπόκειται έν τω έν τω 
Δυτικώ Βερολίνω ’Αρχαιολογική) Μουσείω (εικ. 2), παριστά 
δέ «περσίδα» κόρην φέρουσαν φιαλίδιον, άρύταιναν καί 
αλάβαστρον άνά χεΐρας, ένδιαφέρουσαν δέ κόμμωσιν, ής ό 
όπισθεν έρριμμένος βόστρυχος συγκρατεΐται κατά τό κατώ
τερον ήμισυ αύτοΰ διά κοσμήματος παρομοίου προς τό τής 
Ποτειδαίας. Έκτος τούτου έχομεν ολίγους έτι λίθους, αί επί τών οποίων παριστώ- 
μεναι γυναίκες φέρουσι παρόμοια κοσμήματα εις τούς μακρούς βοστρύχους των4.

m
ΕΙκ. 1. Χρυσοΰν κόσμημα 
έκ τάφου τής Ποτειδαίας.

1 BCH 84, 1960 (Chronique de Fouilles, 1959) : 
Potidde, σ. 791 - 3.

2 G. Daux, ε a. a. 792, είκ. 6, εντεύθεν ή ήμετέρα 
είκ. 1.

3 A. Furtwangler , Bescbreibung der Geschnit- 
tenen Steine im Antiquarium No 181, σ. 19, πίν, 4, i8i, 
τοΰ αύτοΰ ■' Antike Gemmen, II, σ. 55, III, πίν. XI, 6.
Eippold, Gemmen und Kameen, πίν. 65, 7. Ber
liner Museen, Berichte aus den ehem. Preus-

sischen Kunstsammlungen, Neue Folge : Sonder- 
heft 28-V-1960, σ. 14-5, είκ. 8 (Greifenhagen), 

όπόθεν ή ήμετέρα είκ. 2. Ή περιγραφή τοΰ Greifen

hagen είναι: Zopf von einem Band mit Quasten 
Zusammengehalten.

4.α. Χαλκηδόνιος Βρεττανικοΰ Μουσείου; Walters, 
Catalogue of the Engraved Gems and Cameos in 
the British Museum, No 433, σ. 51. Furtwangler, 

A. G., πίν. XI, ίο.
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120 Γεωργίου Σ. Κορρέ ΑΕ 1960

Ούτοι οί σφραγιδόλιθοι χρονο?ιθγοϋνται εις τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος 
και τάς άρχάς τού επομένου.

Ή χρήσις τοΰ κοσμήματος τής Ποτειδαίας καθίσταται νΰν σαφής: Διά τοΰ άνω 
κρίκου έστερεοΰτο τούτο τή βοήθεια θώμιγγος έπ'ι τής κεφαλής, ΐνα μή τυχόν άπο- 
πέση. Τό άνώτατον, ευθύ τμήμα αυτού, πιθανώς ήτο ορατόν πιθανώς όμως κα'ι 
αόρατον, έπικαθήμενον έπ'ι τού τραχήλου κα'ι καλυπτόμενον υπό τοΰ βοστρύχου.

Είκ. 2. Γλυπτή λίθος έκ Μεγάλης Πόλεως (έν μεγεθύνσει).

Τού βοστρύχου τούτου τό κατώτερον ήμισυ περιελαμβάνετο εντός τής σπείρας τοϋ 
κοσμήματος, τοϋ όποιου ή διάμετρος λεπτύνεται βαθμηδόν προς τα κάτω, ακολου
θούσα την μορφήν τοϋ βοστρύχου.

Ή ποικιλία τών κομμώσεων άποτελεΐ χαρακτηριστικόν τών μνημείων τής 
αρχαίας ελληνικής τέχνης. Συνεπίκουροι δε εις τάς γνώσεις ημών έπ'ι τοϋ θέματος 
τούτου είναι καί αί γραπταί μαρτυρίαι τών αρχαίων συγγραφέων, αί όποΐαι καλύ-

β. "Ετερος. Walters, Cat. No 4‘54, σ. 52. Περσών.
γ. Σάρδιος. Walters: Cat. No 436, σ. 52; Fort- δ. Χαλκηδόνιος έν Νέα Ύόρκη, G. Richter, Cat. 

wanglER, A.G. II, σ. 58 μετά παραστάσεως ζεύγους of Engraved Gems, Metrop. Mus. (1956) πίν. 22, 133.
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πτουσιν όλον τό διάστημα από τής εποχής τοϋ Όμηρου μέχρι τής Ρωμαϊκής κατα- 
κτήσεως.

Δυστυχώς, ήδη από των 'Ομηρικών εκφράσεων περί κόμης καί κομμώσεως, έπε- 
κράτησε τόση ασάφεια, ώστε ούδ’ οί αρχαίοι ήσαν εις θέσιν νά κατανοήσωσιν άκρι- 
βέστερον τάς εκφράσεις ταΰτας. Οΰτω καί διά τό παρόν κόσμημα δεν υπάρχει ασφα
λές όνομα μεταξύ τών σωζομένων. Δεν έ'χομεν όνομα ούτε διά τον παχύν βόστρυχον 
ή πλόκαμον, εις δν συνενοϋται ή κόμη κατά τον τράχηλον καί την ράχιν, άς εϊπωμεν 
τραχηλοβόστρυχον. "Εν στρεπτόν άντικείμενον, ώς στρεπτόν είναι καί τό παρόν 
κόσμημα, καλείται στρόφιον, υπήρχε δε τοιοϋτον άντικείμενον κοσμούν τό στήθος 
ή την κεφα/ιήν, αλλά μάλλον είχε τό σχήμα σχοινιού. Ό "Ηφαιστος, κατά την εννεα
ετή αναγκαστικήν παραμονήν του είς τό σπήλαιον τών Νηρηίδων, έχάλκευε δαίδαλα 
πολλά, πόρπας τε γναμπτάς ϋ1’ έλικας κάλνκάς τε καί δρμονςι. Πολλά έγράφησαν 
περί τών αντικειμένων τούτων καθώς καί περί έσφηκωμένης κόμης, περί τών οποίων 
ήδη τά αρχαία σχόλια παρέχουσι πολλάς δυνατότητας ερμηνείας. ’Ίσως ή άρίστη 
ερμηνεία εξακολουθεί νά είναι ή τοϋ Helbig 1 2, άλλ’ ούτε οί καλούμενοι σφηκωτή- 
ρες ούτε αί έλικες ούτε οί κάλυκες δύνανται νά είναι τό ήμέτερον κόσμημα, τό 
όποιον συνεκράτει καί προεφύλαττεν άπό χαλαρώσεως τον τραχηλοβόστρυχον.

Ύπάρχουσιν ανάλογα κοσμήματα, σωληνωτά, τών οποίων τά τελευταία καί 
ίσως μεταξύ τών αρίστων συγκατα?»εγόμενα παραδείγματα άνεϋρεν ό καθηγητής 
κ. Ανδρόνικός εντός πλουσίου τάφου τής Βεργίνης 3. Ενταύθα πρόκειται λόγιο τής 
μικράς διαμέτρου τών κοσμημάτων, περί πολλών λεπτών καί μακρών βοστρύχων 
(οΐτινες έλέγοντο κίκιννοι). Κατά τήν περιγραφήν τοϋ κ. Ανδρονίκου, βασιζομένην 
επί τής θέσεως τών εύρεθέντων κοσμημάτων εντός τοϋ τάφου, «άπό τών δύο κρο
τάφων πρέπει νά έκρέμαντο άνά μία τετράς σπειροειδών κυλινδρικών ελασμάτων...», 
άτινα κατά ταϋτα θά έκόσμουν ισαρίθμους πλαγίους λεπτούς καί μακρούς πλοκά
μους («στημονίας»), οΐτινες είδικώτερον εκαλούντο καί παρωτίδες4. Έξάς όμοιων 
κοσμημάτων φαίνεται ότι έκόσμει τό οπίσθιον τμήμα τής κεφαλής τής νέκρας τής 
Βεργίνης. Επομένως ενταύθα δεν εΐχομεν ένα τραχηλοπλόκαμον, άλλά πολλούς 
μικρότερους (ίσως τά περιτρόχαλα τοϋ Πολυδεύκους). Τά σχόλια τής Ίλιάδοςδ, 
προκειμένου περί τής ερμηνείας τών μνημονευθέντων τεχνουργημάτων τοϋ Ηφαί
στου, άναφέρουσι καί χρνσάς σύριγγας, αϊ τούς πλοκάμους περιέχουσι. Πράγματι, 
καί τής Βεργίνης τά κοσμήματα καί εν ήσσονι μοίρα καί τό ήμέτερον άνήκουσιν 
είς τήν οικογένειαν τών «σφηκωτήρων» (ή λέξις είναι νέα), οΐτινες έφέροντο καί 
υπό άνδρών, ως παρ’ Όμήρω ό Εΰφορβος είχε πλοχμούς οΐ χρνσω τε καί άργύρω 
έσφήκωντο6. Ή λέξις σύριγγες όμως δεν είναι τό όνομα τών κοσμημάτων τού
των, άλλ’ άπλώς έχρησιμοποιήθη υπό τοϋ σχολιαστοϋ όμοϋ μετ’ άλλων έν τή

1 Ίλ. Σ 400 - 401.
2 W. Helbig, Das Homerische Epos 2 (1887),242 εξ. 

και 279 έξ.
3 Τό ”Εργον τής Άρχ. Εταιρείας 1961, σ. 100 έξ.,

εικόνες 96 - 97.

4 Hermann - Blumner, Griech.Privataltertumer 
(Gr. Antiquitaten IV) 194, σημ. 1.

5 ΣΧΟΛΙΑ Ίλ. Σ 401-2, πρβλ. καί Helbig, ε.ά. 242 
καί σημ. 2.

6 Ίλ. Ρ 52.
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προσπάθεια αυτού όπως έρμηνεύση τάς Όμηρικάς έλικας καί τούς κάλυκας, άτινα ό 
Ήφαιστος κατεσκεύαζε χαριζόμενος εις τάς φιλοξενούσας αυτόν Νηρηίδας. Ούτε 
έλικες δμως ούτε κάλυκες δύνανται να όνομασθώσι τα σπειροειδή κοσμήματα τής 
Βεργίνης και τής Ποτειδαίας. Τό μόνον δνομα, τό όποιον "θά ήτο δυνατόν να άπο- 
δοθή (προσωρινώς τουλάχιστον) εις τα έν λόγω κοσμήματα, είναι «δεσμός», επειδή, 
άν μή τι άλλο δηλοϊ καλώς την οργανικήν λειτουργίαν τούτων. Τα έν λόγω κοσμή
ματα έφέροντο υπό των Τώνων των φοιτώντων εις τό Άρτεμίσιον τής Σάμου. Τό 
σχετικόν απόσπασμα ανήκει εις τον ”Ασιον (Άπ. 13, 4 Kinkel): Χαΐται δ’ ήωρενντ’ 
άνευ/ρ χρυσεοις ένϊ δεσμοΐς.

(Σημείωσις : Ή παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα φροντιστηριακής μελέτης, ήν είχον άναλάβει παρά τώ 
καθηγητή κ. Σπ. Μαρινάτα), ον ευχαριστώ καί εντεύθεν διά τόν καθορισμόν τών βασικών κατευθύνσεων τής 
έρεύνης μου).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ· ΚΟΡΡΕΣ
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