
ΠΗΛΙΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΡΟΙΑ

Ή είκονιζομένη (είκ. 1) πηλίνη ροιά, καταχωρισθεΐσα έν τώ εΰρετηρίφ 
τοϋ Μουσείου Ναυπλίου ύπ’ άριθ. 5366, άπέκειτο έν αύτω μέ την ένδειξιν Πιά- 
δα1 άναγεγραμμένην έπ’ αυτής. Εΐδησις περί τής εύρέσεως έδημοσιεύθη έν ΑΑ 49, 
1934, 155, κατά πληροφορίας δέ τάς οποίας ό ίδιος συνέλεξα προέρχεται αυτή έκ 
τής δυτικώς τής κώμης παρά τον "Αγιον Λεωνίδαν θέσεως Βασά, οπού έπεσήμανε 
την ΰπαρξιν οικισμού μέ μυκηναϊκά και γεωμετρικά όστρακα ό Κ. Gebauer2.

Είκ. Ια. Ροιά έκ Πιάδας είς τό Μουσεϊον Ναυπλίου. πρό τής συμπληρώσεως.

Τό ομοίωμα, έξ έρυθρωποϋ πηλοϋ μέ ώχροκιτρίνην επιφάνειαν, έχει ύψος 0.112 μ. 
καϊ διάμετρον 0.08 μ. Συμβατικώς γίνεται λόγος περ'ι διαμέτρου, καίτοι τό κύριον 
μέρος τοΰ σώματος — μη περιλαμβανομένου δηλαδή τοϋ στελέχους και τής άποκεκρου- 
μένης στεφάνης —δέν είναι σφαιρικόν ή έστω καί κυλινδρικόν (μη ύπολογιζομένων 
των άνω καί κάτω κωνοσφαιρικών τμημάτων) αλλά συνίσταται έκ τεσσάρων, έπιπέ- 
δων σχεδόν, κυκλικών περίπου έπιφανειών, συνδεομένων μεταξύ των δΓ άπεστρογγυ-

1 'Η έπισήμως άποκαλουμένη Νέα ’Επίδαυρος άπό πρέπει νά σημειωθούν καί οί ολίγον εξωθι τής πρός Α. 
τής έν αυτή συνελθουσης πρώτης Έθνοσυνελεΰσεως. εξόδου τοΰ χωρίου θαλαμοειδείς μυκηναϊκοί τάφοι·

2 ΑΑ 53, 1938, 559. Είς τά αρχαία τής περιοχής θά Βλ. καί Νέον Άθήναιον 1, 1955, 254.
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156 Σεραφείμ Χαριτωνίδου ΑΕ 1960

λωμένων γωνιών' προς τά άνω και τά κάτω, εκεί ένθα τά επίπεδα, ώς εκ τοΰ κυκλο
τερούς των σχήματος, απομακρύνονται άλλήλων, ή από τοΰ ενός εις τό άλλο μετά- 
βασις συντελεϊται διά τριγωνικών επιφανειών, κυρτουμένων ελαφρώς. Τό χρώμα 
τής διακοσμήσεως είναι αμαυρόν καστανόν, εις τάς μάλλον έκτεταμένας επιφάνειας 
— κάτω ιδίως — άποκλΐνον προς τό μέλαν, εις τινα δε μέρη —άνω εξ ολοκλήρου — άπο- 
βαΐνον ερυθρωπόν δι’ άραιώσεως. Αί γραμμα'ι τοΰ σχεδίου είναι παχεΐαι, σχεδόν 
χονδροειδείς' ή όλη εν τούτοις έντύπωσις είναι ευάρεστος, προσεκτικωτέρα δε άνά- 
λυσις δεικνύει τήν, ύπολογισμένην ίσως, αρμονίαν τής όλης συνθέσεως.

Ό ελαφρώς κωνικός σχηματισμός, τον όποιον λαμβάνει τό άνω μέρος τοΰ 
ομοιώματος, τονίζεται υπό εξ περιθεουσών γραμμών, αρκετά πυκνά τεθειμένων' 
αύται άραιοΰνται, καταλείπουσαι μεταξύ των στενήν ζώνην πληρουμένην υπό σειράς 
στιγμών, ολίγον ύήιη?ιότερον τοΰ μέσου, άνωθι τής τετάρτης γραμμής. Παρεμφερής 
είναι καί ή υπό τάς μετόπας διαμόρφωσις, με τήν διαφοράν ότι τό τμήμα τοΰτο, 
λαμβάνον σχήμα τμήματος σφαίρας μάλλον (καί ούχί κωνικόν), μικρότερον τοΰ άνω 
μέρους, άναδεικνύεται, κατ’ αναλογίαν τής σημασίας του, καί όλιγώτερον κοσμούμε
νου μόνον υπό τριών περιθεουσών γραμμών.

Τό κεντρικόν, οίονεί τετράπλευρου, μέρος τοΰ σώματος, έχει διαταχθή κατ’ ισα
ρίθμους μετόπας. Έκάστη τούτων ορίζεται εκατέρωθεν υπό τριών, αρκετά παχειών 
καί μάλλον πυκνώς τεθειμένων γραμμών, αΐτινες εφεξής, κατά τήν συνήθη ορολο
γίαν, θ’ άποκαλώνται τρίγλυφοι. "Εκαστον τριγλυφομετοπικόν σύνολον χωρίζεται 
από τοΰ παρακειμένου διά κατακορύφου σειράς οκτώ ή εννέα στιγμών. Ή σειρά 
αυτή συμπίπτει κατά τό μεσαίου αυτής τμήμα προς τήν ακμήν τήν σχηματιζομένην 
κατά τήν μετάβασιν από τής μιάς επιφάνειας εις τήν άλλην.

Οΰτω προς τάς οριζοντίους γραμμάς τοΰ κάτω καί μάλιστα τοΰ άνω τμήματος 
τοΰ ομοιώματος άντιστοιχοΰν αί κάθετοι προς ταύτας γραμμαί τών τριγλύφων, ένφ 
εκ παραλλήλου ή μεταξύ αυτών σειρά στιγμών έρχεται ν’ αντιστάθμιση τήν μεταξύ 
τών οριζοντίων γραμμών άνω όμοίαν σειράν. Αί κατακόρυφοι αύται σειραί στιγμών, 
χωρίς νά διασπούν τήν διαχωριστικήν λειτουργίαν τών τριγλύφων, εμφανίζονται ώς 
ανακουφιστική διαφοροποίησις μειοΰσα τήν ίσχυράν πυκνότητα τών γραμμών των 
χρησιμεύουν δε συγχρόνως καί εις τήν διάκρισιν καί άπόδοσίν των εις τάς οικείας 
μετόπας, αποτελούσαι, αντί τοΰ άπλοΰ διακένου, απαλόν σύνδεσμον μεταξύ τών 
τριγλυφομετοπικών συνόλων, συμπίπτουσαι προς τήν από τής μιάς εις τήν άλλην 
επιφάνειαν μετάβασιν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον τονίζεται ή πλαστική διαμόρφωσις 
τοΰ αγγείου, χωρίς νά έντείνεται ό διαχωρισμός τών μερών αυτού' άντιθέτως μάλι
στα, αί σειραί αύται συσχετίζονται προς τάς εντός τών μετοπών στιγμάς, είδικώτερον 
δέ προς τήν εντός τής προς τ’ αριστερά έκάστοτε μετόπης αμέσως παρακειμένην προς 
τάς τριγλύφους σειράν στιγμών, αποτελούσαν μέ τήν κάμψιν της προσφυά μετάβα- 
σιν από τάς ευθείας γραμμάς τής τριγλύφου εις τήν ζώσαν παράστασιν τοΰ πτηνού, 
ήτις με περισσήν φροντίδα πλαισιοΰται από τά απλά καί στερεά στοιχεία τής δια- 
κοσμήσεως.
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Τήν μετόπην καταλαμβάνει πτηνόν μεγαλόσωμον1, με άρκετα υψηλόν λαιμόν, το 
όποιον, μέ τό στήθος υψηλά, τον λαιμόν προς τά όπίσω και την κεφαλήν προτετα- 
μένην βαίνει αριστερά - οΰτω προψανώς ήθέλησε νά παραστήση τοΰτο ό τεχνίτης. 
Χαρακτηριστική τοΰ βαδίσματος είναι καί ή δήλωσις τών ποδών, με τον πρόσθιόν μη
ρόν βραχύτερον, ινα δειχθή ή άνύψωσίς του' καθώς όμως οί αισθητικοί κανόνες τής 
γεωμετρικής τέχνης δεν έπέτρεπον τήν παράστασιν τοΰ ποδός μετεώρου, ή κνημη 
έσχεδιάσθη κατ’ ανάγκην έπιμηκεστέρα. Τό σώμα τοΰ πτηνού π?ιηροϋν δυο έως τεσ- 
σαρες οριζόντιοι γραμμαί, άνίσου έκάστη πάχους, λεπτυνόμεναι προς τά όπίσω όμο- 
λόγως προς τον οίονεί τριγωνικόν σχηματισμόν τοΰ σώματος. Τήν εντός έκάστης 
μετόπης παράστασιν συμπληροϋν σειρά στιγμών εμπρός καί ρόδαξ, επίσης εκ στι
γμών, όπίσω. Ή πρώτη, εκκινούσα κάτωθι τοΰ ράμφους τοΰ πτηνοΰ, δεν κατέρχεται 
ακριβώς όριζοντίως αλλά κυρτοΰται προσαρμοζομένη προς τήν καμπύλην τοΰ λαιμοΰ 
του καί ,τοΰ στήθους εν συνεχεία, μέ πολύ μικροτέραν όμως κάμψιν, ώστε ή μετά- 
βασις προς τήν παρακειμένην ευθείαν τής τριγλύφου νά τελήται όμαλώτερον. Τον 
όπισθεν τοΰ λαιμοΰ καί άνωθι τοΰ σώματος τοΰ πτηνοΰ χώρον καταλαμβάνει ρόδαξ 
στιγμών οΰτω ό μάλλον εκτεταμένος κενός χώρος τοΰ πεδίου τής παραστάσεως έχρή- 
σιμοποιήθη δι’ έν ζωηρότερον τών άλλων άλλ’ επίσης εξ απλών στοιχείων συνιστά- 
μενον κόσμημα 1 2.

Δι’ άπλουστάτων λοιπόν μέσων συνέθεσεν ό ταπεινός τεχνίτης τήν ισοσταθμι
σμένη ν αλλά καί ζωντανήν παράστασιν τής μετόπης έν αρμονία προς τήν όλην δια- 
κόσμησιν εις σΰνολον προσηρμοσμένον προς τήν ιδιομορφίαν τοΰ σχήματος.

Μέ τον τετραπλευρικόν 3 σχηματισμόν της ή δημοσιευομένη διαφέρει τών συ
νήθων πήλινων γεωμετρικών ροιών, αΐτινες είναι σφαιρικαί. ’Ασυνήθης επίσης — 
προσπάθεια ’ίσως καί τοΰτο πιστοτέρας άποδόσεως τοΰ καρποΰ —είναι ή παρουσία, 
κάτω, τοΰ στελέχους 4.

1 Εις δλας σχεδόν τάς τάσεις τής τέχνης, πλήν τής 
φυσιοκρατικής, άποδεικνύεται συχνά ματαία ή προσ
πάθεια ταυτίσεως τοϋ είδους ακριβώς τοΰ εΐκονιζομένου 
δντος, συχνά δέ δέν είναι καν ανάγκη νά ύποθέσωμεν 
δτι ό τεχνίτης είχε κατά νοΰν ώρισμένον είδος φυτοΰ, 
άνθους ή ζφου, άλλ’ δτι απλώς ήθέλησε νά παραστή
ση έν δείγμα, άπό ώρισμένην ίσως κατηγορίαν, τοϋ φυ
τικού κλπ. κόσμου. Πρβλ. καί κατωτ. σημ. 3.

2 Τά λεγάμενα παραπληρωματικά κοσμήματα κατέ
χουν εις τήν γεωμετρικήν κοσμητικήν καί αΰτάς τάς 
παραστάσεις θέσιν σημαντικήν καί ή λειτουργία των 
είναι ούσιωδεστέρα ή δσον ή ονομασία των άφήνει νά 
έννοηθή. Βλ. σχετικώς δσαπροσφυώς λέγει oS-Brdnn-

Ο
saker έν Opuscula Romana 4, 1962, 204. Ή θέσις 
των εις τάς παραστάσεις δύναται στενότατα νά παραλ- 
ληλισθή πρός τά (έξ ίσου διά τής ονομασίας των ύπο- 
τιμώμενα) κοσμητικά επίθετα είς τήν ομηρικήν ποίη- 
σιν, ώς θά δειχθή άλλαχοΰ.

3 Το σχήμα τοΰτο ενθυμίζει μικρά χαλκά διάτρητα
άναθήματα, γνωστά μάλιστα έκ τοϋ έν 'Γεγέα ίεροϋ τής 
ΆλέαςΆθηνάς(ΒΟΗ 45, 1921, 373-374,άρ. 181, είκ. 33). 
‘Ο Ch. Dugas, αυτόθι, άποκαλεΐ ροιάς καί τά μι

κρότερα παρεμφερή άναθήματα (άρ. 492 - 502), ώς καί 
τά δικωνικά τοιαΰτα (άρ. 96-100), έκλαμβάνει δέ πάντα 
ταΰτα ώς άγνϋθας. Διά τά μικρότερα δμως τουλάχιστον 
όρθοτέρα φαίνεται ή άποψις τής Chr. Alexander, 

Jewellery,New York 1928, είκ. 7 (βλ. καί είκ. 5 καί 13 
πρβλ. καί είκ. 8 καί 10) καί τοΰ Vi,. MllJOclC, ΑΑ 
62/63, 1948/49, 21-23, είκ. 3, 18.19, δτι θά πρέπει νά 
έκληφθοΰν μάλλον ώς ψηφίδες δρμου (περί τής συχνής 
παρουσίας των έν Έλλάδι, Ιταλία καί Περσίςι βλ. 
A. Roes εν BCH 77,1953, 103, μέ βιβλιογραφίαν σημ. 3). 

Και εδώ όμως (με τάς έπιφυλάξεις τάς διατυπουμένας 
άνωτ. έν σημ. 1) ή ταύτισις πρός μήκωνα (περί ής κα
τωτ. σ. 162 καί σημ. 3) φαίνεται πιθανωτέρα, αν κρίνη 
μάλιστα κανείς άπό τά άντίστοιχα πήλινα ομοιώματα 
τοΰιεροΰ τής Σολυγείας (ΑΕ 1956 Χρονικά 10, είκ. 20= 
Archaeology 15, 1962, 192). Πρβλ. καί κατωτ. σ. 162 
σημ. 6.

4 Μέ διάτρητον έπίσης στέλεχος ή έξ "Αργους ροιά 
BCIT 77, 1953, 103, είκ. 5 (άριθ. καταλόγου 12). Έπι- 
μηκεστερον καί άκριβώς κυλινδρικόν στέλεχος έχει 
σφαιρική ροιά εκ Κορίνθου (βλ. κατωτ. κατάλογον 
άρ. 19) μέ διακόσμησιν περιθεουσών γραμμών διακο- 
πτομένων μόνον υπό σειράς στιγμών κατά τούς ώμους.
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Προς τό τετραπλευρικόν τοϋ σχήματος συνδυάζεται καί ή είς μετόπας διάταξις 
τής διακοσμήσεως. Ώς έκ τοΰτου και αυτή είναι μοναδική, διότι είς τάς λοιπάς σφαι- 
ρικάς ροιάς, τά πτηνά, σΰνηθες κοσμητικόν στοιχεΐον, σχηματίζουν ζφφόρον 1 περι- 
θέουσαν τό σώμα. ’Ασυνήθης ακόμη είναι καί ή προς τ’ αριστερά κατεΰθυνσις των 
πτηνών καί τοϋτο διότι ή εξ αριστερών προς τά δεξιά «άνάγνωσις» τών έργων 
τέχνης φαίνεται λειτουργούσα αυτομάτως άνά πάσαν περίοδον 2 καί οΰτω αί μορψαί, 
όταν ειδικοί λόγοι, ώς ή αντιμέτωπος διάταξις3, δεν καθορίζουν την στάσιν των, 
βαίνουν κατά κανόνα δεξιά 4.

Ή προς τ’αριστερά στροφή αυτή (δυναμένη ν’άποδοθή καί είς αριστεροχειρίαν 
τοϋ τεχνίτου) άπαντά καί επί κρατηρίσκου έκ τάφου τής Έλευσΐνος εύρεθέντος υπέρ 
τον τάφον τής ’Ίσιδος 5. Τοϋ αγγείου τοΰτου ή όλη διάταξις τής διακοσμήσεως στε
νήν εμφανίζει αναλογίαν προς τήν τής δημοσιευομένης ροιάς, παρά τήν διαφοράν 
τοϋ κυρίου θέματος συνισταμένου είς έλάφους έφ’ έκατέρας όψεως εντός μετόπης 
πάλιν περιβα?ιλομένης από καθέτους γραμμάς διακοπτομένας υπό σειράς στιγμών. 
Ρόδακες ωσαύτως (υπό τήν κοιλίαν όμως), συνιστάμενοι επίσης από εξ παχείας 
στιγμάς, καί σειρά στιγμών πληροϋν τον χώρον.

Ή όριζοντία σκίασις τοϋ σώματος τών πτηνών είναι πολύ όλιγώτερον κοινή 
τής καθέτου ή τής λοξής. Συχνότερον άπαντά ό τρόπος ούτος επί κυκλαδικών άγ-

1 Γεωμετρικά! ροιαί μέ ζώνην πτηνών α! ύπ’ άριθ. 
2 καί 3 τοϋ καταλόγου’ ε!ς μετόπας μόνον ή δημο
σιευόμενη.

2 Βλ. Η. W0i.ffi.in, liber das recbts und links 
im Bilde έν Festschrift P. Wolters (=Miinch. Jhb. 5, 
1928, 213-224) 3-14 (ε’ιδικώς σ. 8) περί τής εφαρμο
γής τοϋ νόμου τούτου εις τά έργα τής νεωτέρας ευρω
παϊκής τέχνης. Περ'ι τής δεξιόστροφου κινήσεως γενι- 
κώτερον βλ. JHS 82, 1962, 56-66 μέ τήν προγενεστέραν 
βιβλιογραφίαν.

3 Κα! έκεΐ ακόμη εμφανίζονται εξαιρέσεις χαρακτη
ριστικά! τής ισχύος τής καί αυτής τής συμμετρίας 
έπικρατούσης δεξιόστροφου τάσεως. Βλ. π.χ. CVA 
Pays-Bas I, 8, 4 (κυκλαδικός, ώς έδειξε καί ό Ν. ΚΟΝ- 
ΤΟΛΕΩΝ, ΑΕ 1945 - 1947, 14, είκ. 6, κρατήρ μέ δύο ίπ
πους αντιμέτωπους καί, ύπ’ αυτούς, άνά εν πτηνόν, έκά- 
τερον δεξιά έστραμμένον, μεταξύ δέ τών μετοπών ζώ
νην μέ δύο άλλους, ίππους άμφοτέρους δεξιά βαίνον
τας), Acta Archaeologica 28, 1957, 46 (M2), είκ. 104 
(κάνθαρος έκ Ρόδου μέ ζεύγη πτηνών, δεξιά έστραμμέ- 
νων, εντός δύο παρακειμένων μετοπών).

Χαρακτηριστικόν είναι ότι επί 65 τεμαχίων άπό χεί
λος πρωίμων πρωτοκορινθιακών κοτυλών μέ ζφφόρον 
πτηνών είκονιζομένων έν (Payne - Dunbabin) Pera- 
chora II, Oxford 1962, 67-69, άρ. 491-555, πίν. 25, μό
νον είς δύο έξ αύτών τά πτηνά είναι έστραμμένα πρός 
τ’ αριστερά.

4 Περιπτώσεις άριστεροστρόφου κινήσεως επί πα
ραστάσεων γεωμετρικών άγγείων γνωρίζω τάς εξής: 
(’Αττικά) AM 43, 1918, πίν. 4, 5 κα! 5, 2' ΑΑ 52, 1937, 
201, είκ. 16. Hesperia Supplement II, είκ. 32 XI I.

’Αριστερά επίσης είναι έστραμμένη ή ελαφος επί συγ
γενούς έξ Έλευσΐνος κρατηρίσκου (βλ. τήν έπομένην 
σημείωσιν). (Άργειακά) A. FurtwAngeer, Aegina 
Miinchen 1906, 437, πίν. 125, 8. A. Roes, Greek Geo
metric Art, Oxford-London 1933, 60, είκ. 47 (Θήρας).
J. Brants, Description of the Ancient Pottery, II, 
Leiden 1930, άρ. 10, πίν. 5' CVA Danemark
2, 62 l, (Βοιωτικά), αύτ. 67, 3 καί (πιθανώς) AM 28

° ’
1903, 214-5 παρένθ.πίν.39, 2 (’Ιταλίας). A. Akerstrom, 

Der geometrische Stil in Italien, Lund-Leipzig 1943, 
πίν. 3,5, 4,2 καί 19,2.

Παραδείγματα άριστεροστρόφου κινήσεως κοσμητι
κού στοιχείου' σειράς S : Op. Rom. 4, 1962,177 σημ. 2, 
είς ά πρόσθες BSA 43, 1948, άρ. 322, πίν. 21 (καί ή 
παραπομπή είς Acta Archaeol. λανθασμένη" ίδέ 28, 
1957, 43-44, είκ. 93-94), ζψφόρου πτηνών: BCH 85,
1961, 630, είκ. 8.

S ΑΕ 1898,100, είκ. 24 έκ τάφου περιέχοντος καί ροιάν 
(τήν ύπ’ άριθ. 8 τοΰ καταλόγου). (Πρβλ. κα! άνωτ. σημ. 4 
κα! κατωτ. σ. 159 σημ. 8 καί 9). Βλ. καί Ρ. Καηανε 

AJA 44, 1940, 481-482 I 4 χρονολογοΰντα τόν τάφον 
τής "Ισιδος είς τήν αύστηράν γεωμετρικήν περίοδον, 
έν άντιθέσει πρός τόν R. YOUNG, Hesperia Suppl, 
II, 234, δστις άνεγνώρισε τόν ύστερογεωμετρικόν χα
ρακτήρα του (καί ό επί τοΰ τάφου κράτη ρίσκος άνήκει 
είς μεταβατικήν πρός τήν πρωτοαττικήν περίοδον). Ή 
άπόλυτος δμως χρονολόγησις είς τάς άρχάς τοΰ 7ου αί 
πολύ χαμηλή, ώς πασαι αί αύτόθι χρονολογήσεις, 
πρβλ. Ε. Brawn, Late Goemetric and Protoattic 
Workshops (The Athenian Agora VIII), Princeton
1962, 111. Βλ. καί κατωτ. σ. 159 σημ. 9.
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γείων 1- έκ τής Άργολίδος μόνον δυο περιπτώσεις δύναμαι να παραθέσω 1 2 εκ τών 
δύο δέ ωσαύτως γνωστών μοι αττικών παραδειγμάτων 3 ό κρατήρ τής Νέας Ύόρκης 
παρέχει τό πληρέστερον παράλληλον μέ τα όμοια καί άντιστοίχως χρησιμοποιούμενα 
παραπληρωματικά και τον άνάλογον τρόπον πληρώσεως τοϋ ισοδυνάμου προς μετό
πην χώρου υπό τούς πόδας ίππου, ώστε νά είναι προφανής ή έπ'ι τοϋ τεχνίτου μας 
άμεσος άπήχησις τοϋ άττικοϋ εργαστηρίου.

Ή όριζοντία πάλιν σειρά στιγμών άνω είναι τόσον συχνή, ώστε θά ήτο ματαιο- 
πονία ή άναζήτησις τών παραλλήλων. Έπιβεβαιοΐ όμως ή παρουσία της τον ύστερο- 
γεωμετρικόν χαρακτήρα τοϋ ομοιώματος 4.

Ή μεταξύ κατακορύφων γραμμών σειρά στιγμών ευρίσκει περισσότερα παράλ
ληλα επί τών κυκλαδικών αγγείων5, χωρίς νά λείπουν τά έξ ’Αττικής 6 καί Άργο
λίδος ' παραδείγματα. Προς τάς Κυκλάδας μάλλον μάς φέρει καί ή παράστασις 
τοϋ πτηνοϋ, λόγω τής εκεί συχνότητός της.

Ή δημοσιευομένη ροιά προέρχεται έκ περιοχής, ήτις, ώς έκ τής θέσεώς της καί 
τής κατά την αρχαιότητα υπεροχής τής θαλασσίου έπικοινωνίας, φυσικόν ήτο νά εύ- 
ρίσκετο εις στενήν προς τήν ’Αττικήν καί τάς νήσους σχέσιν, χωρίς όμως καί νά 
?^είπη καί ό προς τήν ’Αργολίδα σύνδεσμος. Ή απουσία δέ ακριβών παραλλήλων 
καί ό έπαρχιακός πως χαρακτήρ τού ομοιώματος8 είναι ένδεικτικά προϊόντος το
πικού έργαστηρίου, εις ό διεσταυροϋντο αί έπιδράσεις τών τριών σημαντικωτέρων 
γειτονικών περιοχών (’Αττικής, Κυκλάδων καί Άργολίδος)9.

Πήλινα ομοιώματα ροιών έμφανίζονται εντός τάφων τοϋ Κεραμεικοϋ τουλά
χιστον από τοϋ τέλους τοϋ 9ου, οπωσδήποτε ούχί ΰστερώτερον τών αρχών τοϋ 8ου π.X.

1 Λαιμός οίνοχόης Delos XV 39, άρ. 26 καί (μέ μίαν 
γραμμήν) έπί τών σκΰφων αύτ. άριθ. 39-41 και επί τοΰ 
κανθάρου πίν. 41, άρ. 59 (πάντα τής όμάδος Ββ, θεω
ρούμενης ναξιακής).

2 C. Waldstein, The Argive Heraenm II,Boston- 
New York 1905, 109, πίν. 56, 15. A. Roes, έ.ά. 60, 
είκ. 47.

3 K. Kt)Bi,8R, Kerameikos V, l πίν. 69, άρ. 340 
(χρονολογούμενη εις τό β' τέταρτον τοϋ 8ου π.Χ. αί.). 
Έκ τοϋ αύτοΰ τάφου (αύτ. πίν· 96, άρ. 342 = AM 58, 
1933, 100, είκ. 42) βαθύς σκύφος μέ πτηνά εντός μετο
πών πληρουμένων υπό ροδάκων όπισθεν τοϋ πτηνοϋ 
καί ρόδακος συνεχιζόμενου εις σειράν στιγμών εμπρός 
(γ' τέταρτον τοΰ 8°υ π.Χ. αί.)' πρβλ. καί ΚϋΒΐ,Εΐ^, έ.ά. 
πίν. 97, 326, 327- Βλ. καί τόν επίσης αττικόν σκύφον 
AM 43, 1918, πίν. 6 μέ μίαν μόνον εσωτερικήν γραμμήν 
καί τόν κρατήρα τήςΝ. 'Υόρκης AJA 19, 1915, 385-397, 

πίν. 17 -28 καί μάλιστα 23, ι καί J. Μ. Davison, Attic 
Geometric Workshops (Yale Classical Studies 16, 
1961), είκ. 26 μέ τήν λοιπήν βιβλιογραφίαν σ. 141( 

άρ. 2 (ζωγράφος τοΰ Hirschfeld), μέ τήν διαφοράν 
δτιό μεταξύ τών οριζοντίων γραμμών χώρος είναι 
έσκιασμένος διά λεπτών καθέτων γραμμιδίων.

4 Πρβλ. R. Young, ε. ά. 236 κατατάσσοντα τοϋτο

εις τά ύστερα στοιχεία τής γεωμετρικής διακοσμήσεως

(περί τής άπολύτου δμως χρονολογήσεώς του βλ. άνωτ 
σ. 158 ύποσ. 5).

5 Delos XV 71, πίν. 16,12 (καί πτηνόν μέ ρόδακα 
στιγμών υπέρ τήν ράχιν, όριζοντίαν δέ σειράν μεγάλων 
στιγμών ύπό τόν λαιμόν), 35, 7 καί 36, 8 (καί οί τρεις 
άμφορεϊς τοΰ ωρίμου γεωμετρικού ρυθμοΰ μετ’ επιχρί
σματος, πιθανώς ναξιακοί).

6 Κρατηρίσκος έξ Έλευσΐνος, άνωτ. σ. 158 σημ. 5. βλ· 
AJA 44, 1940, 472, πίν. 21,6 (μόνωτον κύπελλον, έφ’οΰ 
ή σειρά στιγμών εναλλάσσεται πρός επαλλήλους γωνίας)·

7 Ο. Fr<3DiN-A. Persson, Asine, Stockholm 1938> 

είκ. 218, l μέ τέσσαρας εκατέρωθεν γραμμάς. Πρβλ. 
καί τό έξ Αίγίνης κορινθιακόν (ύστατον γεωμετρικόν), 
W. Kraiker, Aigina, Berlin 1951, άριθ. 126, πίν. 8·

8 Βλ. Young, έ.ά. 236.
9 Άνάλογον φαινόμενον καί εις τήν γειτονικήν Αίγι

ναν, ή οποία δμως, ώς έμπορικωτέρα, περιορίζεται εις 
εισαγωγήν έπεκτεινομένην (λόγφ άκριβώς τής άνοικτής 
της οικονομίας) καί εις τάς άνατολικάς νήσους (ροδια- 
κοί σκύφοι). Βλ. Kraikbr, έ.ά. 12· πρβλ. καί Furt- 
wangler, έ.ά. 436. "Ισως λοιπόν εις τοιοΰτον τοπικόν 
έργαστήριον, ύπό ίσχυράν άττικήν έπίδρασιν, άποδοτέα 
καί τά άγγεΐα τοΰ τάφου τής “Ισιδος (βλ. άνωτ. 
σ. 158 σημ. 5 καί άνωτ. σημ. 8).
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αΐώνος, ώς παρατηρεί δ Kijbler \ δστις, συνδυάζων την έμφάνισίν των προς πλεί- 
στας μεταβολάς των ταφικών εθίμων κατά τούς περί τό 800 π.Χ. χρόνους, συνδέει 
ταύτην προς την έκ νέου έπικράτησιν άρχαιοτέρων θρησκευτικών δοξασιών. Χαρακτη
ριστικόν είναι δτι ό ανωτέρω ερευνητής απαριθμεί μεταξύ τών γνωρισμάτων τής 
διαπιστουμένης μεταβολής καί την παράστασιν πτηνών 2, την οποίαν εϊδομεν (άνωτ. 
σ. 158 σημ. 1) συνδεομένην ενίοτε προς ομοιώματα ροιάς.

Πράγματι αί πλεϊσται τών γεωμετρικών χρόνων ροιών ανήκουν εις την προκε- 
χωρημένην γεωμετρικήν περίοδον (βλ. τον εν παραρτήματι κατάλογον) καί οΰτω ή 
νΰν δημοσιευομένη δεν είναι έκ τών ύστερωτέρων δειγμάτων. Συνεχίζεται δε ή εις 
ιερά καί τάφους έμφάνισίς των καί κατά τον 7ον αιώνα, δτε έ'τι άφθονώτεραι3 κα
θίστανται.

Τον χθόνιον χαρακτήρά των, αυτονόητον ώς έκ τής έντός τάφων παρουσίας 
των4, καθιστούν έτι έμφανέστερον αί περιπτώσεις συμπλέγματος ροιών μετά περιε- 
λισσομένων δφεων έπί αρχαϊκών πλαστικών αγγείων δ. Ό προς τούς νεκρούς σύν
δεσμος τού καρπού τούτου θά πρέπει κυρίως νά συναφθή προς τήν ώς συμβόλου 
γονιμότητος Ιδιότητά του τήν όφειλομένην εις τον μέγαν αριθμόν τών έμπεριεχομέ- 
νων σπερμάτων, εις τά οποία, κατά πίστιν στηριζομένην εις τάς άρχάς τής συμπαθη
τικής μαγείας, αποδίδεται άναλόγως ηύξημένη γονιμοποιός δύναμις6.

1 Kerameikos V, ι 38 καί 139 σημ. 106. Γενικώτε- 
ρον βλ. Ε. GjERSTAD έν ARW 26, 1928, 181 καί 
κατωτ. σημ. 5.

2 Περί τής σημασίας τών πτηνών κατά τήν γεωμε
τρικήν εποχήν βλ. Kerameikos, ε.ά. 31 σημ. 75. Περί 
τής εις τήν μυκηναϊκήν (καί τήν μινωικήν) θρησκείαν 
(καί τήν ομηρικήν ποίησιν) επιφάνειας θεών υπό μορφήν 
πτηνού βλ. Μ. Nii,sson, Geschichte der grieehischen 
Religion I (Handb.d. Altertumswissenschaft 5 ,2, 1), 
Miinchen 1911, 325-326, Ia (1955) 349 καί πρβλ. 
T. B. L. Webster, From Mycenae to Homer, Eon- 
don 1958, 41-42 καί H. J. Rose έν Wace-Stubbings, 
A Companion to Homer, London 1962, 468.

3 Πολυάριθμοι ροιαίτοΰ 7°v ™ί. έκ τού Ηραίου τής Σά
μου, AM 74,1959,14 (βλ. καί παρένθ. πίν. 22, 4 πρβλ. κα( 
κατάλογον άρ. 26-31 καί σ. 161 σημ. 1). Εις τήν πρωτο- 
κορινθιακήν κεραμεικήν αποτελούν ιδίαν τάξιν αγγείων 
περίής βλ. Κ. Fr. Johansen, Les vases sicyoniens, 
Paris-Copenkague 1923,-28-30,πίν. 8. M.I.Maximowa, 

Les vases plastiques dans l’antiquite, Paris 1927, 
89-90, ήτις όρθώς διεΐδεν, δτι πολλά τών αγγείων 
τούτων είναι “ιωνικά», ώς έδειξε προσφάτως ό J. Du
cat, BCH 87, 1963, 431-432 δι* δσα φέρουν εγχάρα
κτον διακόσμησιν άνω, καί L. SchEURLEER, Griek- 
sche Ceramiek, Rotterdam 1936, 177. Πρόσθες 
(’Ιθάκης)1 BSA 48, 1953, 333, άρ. 1016 (είκ. 20 δεξιά), 
1057. (Αγνώστου προελεύσεως, Έθν. Μουσ. 11193), 
BCH 61, 1937, 354-355, είκ. 2.

4 Πρβλ. καί Jdl 26, 1911, 136. AJA 65, 1961. 390 
σημ. 10 καί G. W. Elderkin, Kantharos, Prince
ton 1924, 3. Εις τήν κλασσικήν καί τάς μεταγενεστέρας 
περιόδους καί εις άετώματα επιτύμβιων στηλών.

5 Ώς Ροδιακή άνεγνωρίσθη νΰν υπό τοΰ J. Ducat, 
BCH 87, 1963, 431-432 (έκτος τής πρωτοκορινθιακής 
Η. Payne, Perachora I, πίν. 104, άρ. 207) ή κατηγορία 
αυτή: 1) Βερολίνου (A.FuRTWANGEER.Beschreibung 
der Vasensammlung I, Berlin 1855, σ. 155, άρ. 1338 
σύνθετον άγγεΐον έκ τεσσάρων ροιών είκονιζόμενον 
παρά Maximowa, έ.ά. 89, πίν. 39, 143)' 2) Μουσείου τοΰ 
Λούβρου, τριπλή ροιά (CVA France 12, 504=Louvre 

8, πίν. 7, 16. 18. 22, άναφέρεται καί παρά Maximowa, 
ε.ά. 89)· 3) τοΰ Μουσείου τών Conservator! έν Ρώμη 
(Maximowa, αύτ.).

6 Βλ. Η. Hepding, Attis, seine Mythen und 
seine Kult [Religionsgeschicktliche Versuche und 
Vorarbeiten I], Giessen 1903, 106 σημ. 2, θεωροΰντα 
τήν ροιάν ώς σύμβολον γονιμότητος διά τό πλήθος 
τών σπερμάτων καί ώς έκ τούτου εις πολλούς θεούς 
άφιερωμένην. Ό J. G. Frazer (Ovidii Fasti III. 300, 
σχόλια εις τήν ύπ’ αύτοΰ έκδοσιν) εις τοιαύτην 
πίστιν αποδίδει τό έξαιρετικώς διαδεδομένον έθιμον 
τής ρίψεως σπόρων εις τούς νεονύμφους. Εϊδικώτερον 
περί τής θραύσεως ροιάς κατά τήν είσοδον τών νεο- 
νύμφων είς τήν οικίαν των ή κατά τήν πρώτην τοΰ 
έτους βλ. Ν. ΠΟΛΙΤΗΝ, Ό γάμος παρά τοΐς νεωτέροις 
"Ελλησιν (Λαογραφικά Σύμμεικτα ΙΠ,Άθήναι 1931) 295’ 
πρβλ. καί Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Τά Κυπριακά I, Άθήναι 
1890, 728. Περί τοΰ αύτοΰ έθίμου κατά τήν σποράν βλ. 
Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, Λαογραφία 7, 1923, 362, περί τής θέσεως 
δέ γενικώς τής ροιας είς τά νεοελληνικά έ'θιμα βλ.
J. L· Lawson, Modern Greek Folklore and Ancient
Greek Religion, Cambridge 1910, 558 - 559 καί
K. Wachsmuth, Das alte Griechenland in neuen
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Ό συμβολισμός ούτος τής άναγεννήσεως δεν αποτελεί, ασφαλώς, τον μόνον λό
γον παρουσίας τής ροιάς εις τάφους ή ιερά λ Την πολύπλευρον σημασίαν της έση- 
μειώσαμεν προηγουμένως, άλλα δεν πρέπει να λησμονηθη καί ότι πάσαι αί προς την 
παράστασίν της συναπτόμεναι σημασίαι πηγάζουν άπό την εικόνα αυτού τούτου τού 
καρπού, ή ζώσα ΰπόστασις τού όποιου ήτο πάντοτε παρούσα εις τά όμματα τών 
άρχαίων2.

Εις τό πολυσήμαντον, άλλωστε, τού συμβόλου προστίθεται καί ή εύρύτης τού 
συμβολισμού, πολύ άπέχοντος τής αύστηράς παραλληλότητος τής αλληγορίας, προς 
την οποίαν έχει μάλλον έθισθή ό τρόπος σκέψεως τών νεωτέρων. Τούτο καταφαίνε
ται ιδία από την προς άλλους καρπούς εναλλαγήν τής ροιας τελουμένην χωρίς προσ
πάθειαν σαφούς διαφοροποιήσεως με αποτέλεσμα συχνά την δυσχέρειαν διακρίσεως

Bonn 1864, 98 καί S. Pomardi, Viaggio nella Grecia, 
Roma 1820, 115.

Τά αρχαία χωρία τά άναφερόμενα εις τήν μαγικήν 
(γονιμοποιητικήν) έπίδρασιν τής ροιας επί τοΰ γάμου έ
χουν συγκεντρωθή ύπό τοΰ Μ. Cartney έν Trans.Amer. 
Philol. Assoc. 56, 1925, 70-81. Καί έκ τούτων έμφαί- 
νεται ό ιδιαίτερος σύνδεσμος τοΰ πλήθους τών σπερ
μάτων πρός τήν ιδέαν τής γονιμότητος, έξ οΰ καί ή 
προσφορά της μετ’ άλλων καρπών, σπόρων καί φών 
επί τών τάφων (βλ. κυρίως A. DlETERiCH, Mutter Er- 
de, Leipzig-Berlin 1905, 103 καί πρβλ. έν Antike 
6, 1930, 293. Κ. Ρωμαίος, ΑΔ 12, 1929, 223 σημ. 1.
L. Τ. Shear έν AJA 34, 1930, 410).

Έν τούτοις ό σύνδεσμος τής ροιάς πρός τόν “Αιδην 
δ δηλούμενος έκ τοΰ έξαναγκασμοΰ τής Κόρης νά έπι- 
στρέψη εις αύτόν κατόπιν τής γεύσεως κόκκου ροιάς 
('Ομηρικός "Υμνος εις Δήμητρα στ. 371-374), ίσως νά 
μή σχετίζηται τόσον πρός τό είδος τοΰ καρποΰ δσον 
πρός τό γεγονός δτι αυτή έγεύθη κοινήν μετ’ αύτοΰ 
τροφήν, ώς δέχονται καί οί AeLEN- SlKES - HAEEIDAY 

έν τοϊς έρμηνευτικοίς σχολίοις τής ύπ’ αυτών όξφορ- 
διανής έκδόσεως τών 'Ομηρικών Ύμνων (εις στ. 372). 
Η ίδιότης τής τροφής τονίζεται έτι μάλλον εις τόν 

στίχον 412, Πρβλ. καί: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Σόλων 20, 
J. Trumpf, Kydonische Apfel, Hermes 88, 1960, 
16-17. Πρβλ. καί Β. Ο. Foster, The Symbolism 
of the Apple, Harvard Studies 10, 1899, 40 καί 
Eederkin, έ.ά. 27.

Άφ' ετέρου καί άλλαι ιδιότητες τής ροιάς καί δή καί 
τό ερυθρόν αυτής χρώμα, ένθυμίζον, μέ τήν υγρότητα 
μάλιστα τοΰ έσωτερικοΰ τοΰ καρποΰ, τό αίμα, συνά- 
πτονται ενίοτε κατά λαϊκήν πίστιν πρός τόν θάνατον. 
Βλ. σχετιπώς: ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, IX 25,1. ΦίΛΟΣΤΡΑΤΟΣ, 

Εικόνες 384 πρβλ. καί: ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ, ’Ονειροκριτι
κόν I 75 (ροιαί δέ τραυμάτων είσί σημαντικοί, διά τό 
χρώμα). Τήν άποψιν ταύτην ιδιαιτέρως τονίζει ό 
C. BOtticher, Der Baumkultus der Hellenen 
Berlin 1856, 471-485. Περί τής σημασίας δέ τοΰ

έρυθροΰ χρώματος γενικώτερον βλ. Ε. Wunderlich, 
Die Bedeutung des roten Farbes im Kultus der 
Griechen und Rotner, ARW 20, 1925/26, 47 κ.έ., 
άλλην δέ σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. έν ΑΕ 1958, 136 
σημ. 2.

Τοιοΰτόν τινα σύνδεσμον τοΰ έρυθροΰ χρώματος 
πρός τόν "Αιδην υπαινίσσεται ίσως καί ή άρνησις τής 
Δήμητρος νά πίη οίνον έρυθρόν (ΟΜΗΡ. ΥΜΝΟΣ 
εις Δήμητρα στ. 207-208).

1 Διδακτική είναι ή παρουσία πολυαρίθμων πήλινων 
ομοιωμάτων ροιάς εις τό' Ηραΐον τής Σάμου (βλ. κατάλο
γον άρ. 27-31 καί άνωτ. σ. 160 σημ. 3), εξ ής πιστοΰται ό 
πρός τήν Ήραν παλαιότατος σύνδεσμος τοΰ καρποΰ, ό 
δηλούμενος άπό τό έν "Αργεί λατρευτικόν της άγαλμα 
καί διά τήν σημασίαν τοΰ οποίου ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ II 17,4 
αποφεύγει νά όμιλήση, απορρητότερος γάρ ίστιν ό λόγος. 

Γενικώτερον περί τοΰ συνδέσμου τής pome πρός γυναι
κείας (χθονίας) θεότητας βλ. Γ. ΟίΚΟΝΟΜΟΝ έν ΑΕ 
1939-41, 97-104 μέ πλουσίαν βιβλιογραφίαν.

2 Πρβλ. G. Thomson, Studies in Ancient Greek 
Society,London 1949, 219: «of all the plants in greek 
lore, the most popular was the pomegranate», 
καί όσα ορθότατα παρατηρεί ή Ε. Simon, Die Ge. 
burt der Aphrodite, Berlin 1959, 68-69 έξ άφορμής 
τής ροιάς τής κοσμούσης τήν κάτω δεξιάν γωνίαν τοΰ 
θρόνου τής ψυχοστασίας έν Βοστόνη (αύτ. είκ. 33' 
πρβλ. καί Trumpf, έ'.ά. σ. 159 σημ. 8). Περί τής άβε- 
βαιότητος τοΰ (άποκλειστικοΰ τουλάχιστον) συμβολισμού 
τής ροιάς κατά τήν κλασσικήν εποχήν βλ. καί Ν. ΗΐΜ- 
μεεμανν - WiedschOtz, Studien zum Ilissos- 
Relief, Miinchen 1956,36 σημ. 54 (καί O. Walter έν 
OJh 39, 1952, 122-3). Πρβλ. καί C. BlDmee, Die ar- 
chaischen griechischen Skulpturen der Staatlichen 
Museen zu Berlin, Berlin 1963, 9. ’Ακόμη καί ά- 
πλούστεραι έκδοχαί ώς ή ύπό τής G. Richter (Κατά
λογος άρ. 32)προτεινομένη ερμηνεία ώς αθύρματος, φαί
νονται ένισχυόμεναι άπό τήν βεβαιωμένην παρουσίαν 
των εις παιδικούς τάφους (βλ. Κατάλογον άρ. 1 καί 8).
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άπο τάς παραστάσεις άλλων καρπών—σΰγχυσιν την οποίαν δυνάμεθα νά παρακολου- 
"θήσωμεν από τής μυκηναϊκής εποχής λ

Καί εις την μινωικήν τέχνην 2 απαντούν ενίοτε παραστάσεις άνθέων ροιάς, άλλ’ 
οί εκλαμβανόμενοι συχνά ώς ροιαί καρποί, οιτινες φαίνονται κατέχοντες σημαντικήν 
θέσιν εις την λατρείαν, παριστοΰν κάψαν μήκωνος ύπνοφόρου, ώς υπό προσεκτι- 
κωτέρων ερευνητών παρετηρήθη3. Ή προς την μήκωνα σύγχυσις αΰτη έχει 
έπέλθει καί επί μνημείων άλλων εποχών4. Οΰτω κεφαλαί περονών5, ώς καί άλλων 
κοσμημάτων5 γεωμετρικής καί αρχαϊκής εποχής, άτόπως συχνά άποκαλοΰνται ροιαί. 
Τό μνημειακώτερον παράδειγμα τοιαύτης παρερμηνείας αποτελεί ή έπιστέφουσα

1 Μυκηναϊκής εποχής ομοιώματα ροιάς γνωρίζω τά 
εξής: 1 .Δέκα περίαπτα τοϋ βασιλικού τάφου III των Μυ
κηνών, βλ. G. Karo, DieSchachtgraber von Mykenai, 
Miinchen 1930/33, 55, άρ. 75, πίν. 22 (δέκα έν όλοa 
προερχόμενα πιθανώτατα έκ περιδέραιου) είκονίζονται 
καί παρά Η. Bossert, Alt-Kreta3, Berlin 1937 (The 
Art of Ancient Crete, London 1937), είκ. 182, 2 καί 
R. H. Higgins, Greek and Roman Jewellery, 
London 1961, 77, πίν. 6B. 2.Τοϋ θαλαμοειδούς τάφου 
&18 των Μυκηνών, A. J. Β. Wace, Chamber Tombs 
at Mycenae (=Archaeologia 82, 1932), 87 καί 195t 
πίν. 38 (πιθανώτστα YE II). 3. Κοσμήματα χαλκοϋ 
τρίποδος τοϋ θησαυρού τής Τίρυνθος, ΑΔ 2, 1916 
Παράρτ. 20, παρένθ. πίν. 1, είκ- 21 καί AM 55, 1930 
131-133, είκ. 4 καί παρένθ. πίν. 33, πιθανώς ειση
γμένου έκ Κύπρου κατά τόν Ε. Kunze, AM 60/61, 
1935/36, 228 σημ. 1' βλ. καί Ρ. Jacobsthal, Greek 
Pins, Oxford 1956. 188) 4. ’Αργυρά περόνη μέ κε
φαλήν είς σχήμα καρπού ροιάς τοϋ θολωτού τάφου 
τού Βαφείου, ΑΕ 1889, 150 - 151, πίν. 7, 4 (YE II), 
πιθανώς όμως καί ομοίωμα μήκωνος, βλ. κατωτέρω.

’Ιδιαιτέρως συχνά είναι παρόμοια κοσμήματα κατά 
την αυτήν περίοδον έν Κύπρφ, κατά τό πλεΐστον δμως 
πρόκειται περί εισηγμένων ή καί έγχωρίων έργων, άτινα 
κατά τόν Ρ. Jacobsthal, έ.ά. 187 ανάγονται είς αίγυ. 
πτιακά πρότυπα τής ΙΗ’ δυναστείας. Περί τής έν 
Κύπρω συχνότητάς των άπό τής Μέσης Χάλκης έποχής 
βλ. καί σ· 38-39. Ή Η. L. Lorimer έξ άλλου (Ηο. 
mer and the Monuments, London I960, 70) δέχε
ται ότι τά έν Έλλάδι ομοιώματα ροιάς προέρχον
ται έκ κυπριακών προτύπων. Σημειώ ένταϋθα με
ρικά κυπριακά δείγματα: A. S. Murray, Excava
tions in Cyprus, London 1900, 33 - 34, είκ. 62, 
1218 καί 63, 1052. 1053. 1056, Swedish Cyprus Ex
pedition I, πίν. 42, 3, άρ. 5, 48, 2, άρ. 25, 67, 4, καί 147,9 
καί 78, ι, άρ. 240. 241.Ε. Sjoqvist, Reports on Excava
tions in Cyprus, Stockholm 1940, πίν. 26,122 (E 18) 
καί 40, 4 (E. 3.240). C. F. A. Schaeffer, Enkomi- 
Alasia I, Paris 1952, 170, άρ. 83, πίν. 40, 3, 176, άρ, 
153. 154, πίν. 40, 2. 4, 191, άρ. 283, είκ. 75, πίν. 40 (I) 
193 άρ. 251, είκ. 75' πρβλ. καί είκ. 97 έν τφ κέντρφ 
άρ. 1221, F. Η. Marshai,i,, British Museum, Catal- 
of Jewellery,London 1911, 41, άρ. 623, πίν. 5, άρ. 623* 
καί άρ. 678, 8 (μέ βιβλιογραφίαν).Βλ. καί τό έκ Συρίας

(Ugarit) μυκηναϊκόν (πρβλ. δμως άνωτέρω είς άρ. 3 
τής αυτής ύποσημειώσεως), Syria 10, 1929, πίν. 9, ι καί 
Η. Bossert, Alt-Kreta3, Berlin 1937, είκ. 495 
(YE III)

2 "Ενθετα κοσμήματα έκ τού Ιερού τής θεάς των 
όψεων, A. Evans, Palace of Minos I, 496, είκ. 354a.

3 Ή έτέρα των θεαινών τοϋ Γάζι ΑΕ 1937, 287-8, 
πίν. 1, 2 (πρβλ. είκ.8) καί ΑΑ 51, 1936, 225-6, είκ. 5, 6. 
JHS 56, 1936,151, είκ. 10. Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, Κρήτη καί 
μυκηναϊκή Έλλάτ, Άθήναι 1959, 102, είκ. 130, 131 
καί C. Zervos, L’art de la Crete, Paris 1956, είκ. 774, 
775. Κρητικά Χρονικά 12, 1958, 188-192, πίν. Ε’ 3 
άρ. 9305. ’Ιδιαιτέρως σημαντικαί αί σκέψεις τοϋ 
G. A. S. Snijder, Kretische Kunst, Berlin 1936» 
139-140 περί εκστατικής λατρείας υπό την έπίδρασιν 
τής μήκωνος. Παρεμφερείς απόψεις υποστηρίζει καί ό 
Ρ. G. Kritikos, Der Mohn, das Opium und ihr Ge- 
brauch im Spatminoicum III έν Πρακτ. Άκαδ. ’Α
θηνών 35, 1960, 54-73.

Ή μηκών είχε σημαίνουσαν θέσιν καί είς τήν έλευ- 
σινιακήν λατρείαν κατά τόν Μ. Nilsson, ARW 32, 
1935, 101-102. Βλ.καί Κρητ. Χρον. έ.ά. 264, σημ. 230.

Δεν διακρίνονται ροιαί εντός τοϋ πλήρους καρπών 
καλάθου τής έτέρας των μακρών πλευρών τής σαρκο

φάγου τής 'Αγίας Τριάδος (Mon. Ant. 19, 1908, 43 
πίν. 2), ώς νομίζει ό G. W. EldERkin, έ.ά. 27-28 καί 
AJA 41, 1937, 430-431. Ό Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, έ.ά. 101 
(βλ. έγχρωμον πίν. XXVIII) διακρίνει μόνον μήλα καί 

σύκα.
4 Πρβλ. καί W. Hahland, Neue Denkmaler des

attischen Heroen und Totenkultes έν Festschrift 
Zucker, Berlin 1954, 187-188, είκ. 15. Περί τής
δυσχερείας τής διακρίσεως μεταξύ ροιάς καί μήκωνος 
βλ. καί Ε. Brann, έ.ά. 98, άρ. 579.

5 Jacobsthal, έ.ά. (σ. 160 σημ. 1) 37-38, είκ. 145- 
147 καί 161 (πρβλ. καί 36-37 καί μάλιστα 184-200).

6 Ή κεφαλή πλουσιώτατακεκοσμημένηςπόρπης έντφ 
Μουσείφ τοϋ Birmingham (A.Oswald, A Short Gui
de, 1950, 40, πίν. 10). Μήκων επίσης θά πρέπει ν’ άπο- 
κληθή—αν θεωρηθή είκονίζουσα ώρισμένον άντικείμε- 
νον—καί ή καψωτή διάτρητος σφαίρα, έφ’ ής καθήμε- 
νον χαλκοΰν άγαλμάτιον έν ΝέαΎόρκη (G.M. A. Ri

chter, Handbook of the Greek Collection, 1953, 
22-23, πίν. 13c). Πρβλ. καί σ. 157 σημ. 3.
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την έν τφ Κεραμεικφ στήλην τοϋ Σωσιβίου Σουνιέως 1 υπερμεγέθης μηκών.
Έκ τής άσαφείας ή τής κακής διατηρήσεως τής παραστάσεως κα'ι άλλα αντι

κείμενα έχουν υπό τινων ερευνητών έκληφθή ώς ροιαί1 2, εις τινας δε περιπτώσεις 
κα'ι γενικώς παραδεδεγμέναι απεικονίσεις ροιάς άλλως ήρμηνεΰθησαν δι’ άκριβε- 
στέρας μελέτης 3.

’Έτι όλιγώτερον ασφαλής είναι ή ταύτισις τών άνθέων τής ροιάς καί μάλιστα 
υπό την σχηματοποίησιν τής διακοσμήσεως. Τό οΰτω συνήθως άποκαλοΰμενον 
κόσμημα αρχαϊκών αγγείων 4 έδείχθη ότι ομοιάζει μάλλον προς τό άνθος άλλου φυ- 
τοΰ 5. Πρέπει άντιθέτως να σημειωθή ενταύθα τό υπό τοΰ Γ. Μυλωνά 6 ταυτισθέν 
ώς καρπός ροιάς έν κατατομή μοναδικόν κόσμημα τοΰ έξ Έλευσΐνος πρωτοαττικοΰ 
άμφορέως.

Ύπό την προοπτικήν λοιπόν τής άποκαθάρσεως τών ώς καρπών ροιάς έκλαμβα- 
νομένων συμβόλων από τα αβέβαια παραδείγματα καί την κατά τόπους καί έποχάς 
διάφορον καί ούχί πάντοτε κατ’ ανάγκην συμβολικήν ερμηνείαν .τής σημασίας των 
θά πρέπει νά εξετάζονται τά πο?ιυάριθμα παραδείγματα άπεικονίσεώς της εις μνη
μεία τής άρχαιότητος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΗΛΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥ ΡΟΙΑΣ

Α· ΑΤΤΙΚΑ

1. Κ. Ktjbler, Kerameikos V, 1, 244, πίν. 118 (άρ. 1304) τών μέσων τοΰ 8°” π.Χ. α!., έκ 
τοΰ παιδικού τάφου 50. Πρβλ. καί F. Poulsen, Die Dipylongraber und die Dipylon- 
vasen, Leipzig 1905,32 και ΑΔ 8, 1892, 10-11, άρ. 22, ένθα σημειοΰνται «16 γεω
μετρικά αγγεία· τινα τούτων εχουσι το

1 OJh 11, 1908, παρένθ. πίν. 107, βλ. δμως IG IIs 
7446 (μέ ορθήν ερμηνείαν), ώς καί A. ConzE, Die 
attischen Grabreliefs (IV) 63 εις άριθ. 1984.

2 Πρβλ. AJA 65, 1961, 390 σημ. 7. Όμοια καί ή 
περίπιωσις τής Θεσσαλικής στήλης τής Άμφοττοΰς, 
αύτ. 290. Άβεβαία είναι καί ή υπό τοΰ EedERKIN 

παρά Young, έ. ά. 64-65, είκ. 41, ταύτισις πρός ροιάν 
τοΰ σφαιρικού αντικειμένου, δπερ φέρει έν τή δεξιφ 
τό είδώλιον καθημένης μορφής (πρβλ. καί Hahland, 

έ. ά. 181) καί τολμηρά ή έξ αύτοΰ ταύτισις τοΰ ειδωλίου 
πρός τήν πρώτην παράστασιν τής ΙΙερσεφόνης.

3 Βλ. τό άρθρον τοΰ Ε. G. Suhr, The Berlin
Spinner, AJA 65, 1961, 389-391, ένθα μέ ίκανώς πει

στικά έπιχειρήματα τό υπό τής ίσταμένης αρχαϊκής 
θεάς τοΰ Βερολίνου (αΰτ. πίν. 127, είκ. 1" έκ τής σχετι

κής βιβλιογραφίας σημειωτέα G. Lippoed, Die grie- 
chische Plastik [Handbuch der Archaologie 111,1], 
Munchen 1950 I 37 σημ. 11, πίν. 10, 2, καί 

G.M.A.Richter,Archaic GreekArt,New York 1949, 
είκ. 90, 916, 63 σημ. 12 καί BeumEE, έ ά.) φερόμενον εις 
τήν δεξιάν άντικείμενον ταυτίζεται πρός άτρακτον, 

έρμηνευομένου οΰτω τοΰ αγάλματος ώς τής άρχαιο-

σχημα καρπού ροιας».

τέρας παραστάσεως τής νηθούσης ’Αφροδίτης.
4 Πρβλ. Ε· Homann - Wedeking, Archaische 

Vasenornamentik, Athen 1938, 63-65.
5 Jacobsthae έν Arch. Zeit. 42, 1884, 70 71, δε- 

χόμενον τοΰτο ώς άπεικόνισιν τοΰ φυτού drancun- 
culus vulgaris (ή polyphyllus) κοινώς δρακοντιά ή 
φιδόχορτο (βλ. ΧΕΛΔΡΑΪΧ - ΜΗΛ1ΑΡΑΚΗ, Τά δημώδη 
ονόματα τών φυτών, Άθήναι 1907 [=Έπετηρίς τοΰ 
Έθνικοΰ Πανεπιστημίου, Άθήναι 1910] 96) φυομένου 
εις σκιερούς τόπους καί μάλιστα εις τούς έλαιώνας τής 
•Ελλάδος έν άφθονίμ δέ εις τήν κοιλάδα τοΰ άτπκοΰ 
Κηφισού. Περί τοΰ φυτοΰ γενικώτερον βλ. Τη. Held- 
reich, Die Pflanzen der attischen Ebene, Schels- 
wig 1877 (Griech. Jahreszeiten. Heft 5 509, άρ. 966. 
E. DE Haeacsy, Conspectus Florae Graecae III, 
Lipsia 1904, 290-291. S. C Atcheey-W. B Turrile, 
Wild Flowers of Attica, Oxford 1938, 54 55, 
πίν. 20b καί X. Α. ΔίΑΠΟΥΛΗ, Ελληνική Χλωρίς I, 
Άθήναι 1938, 242.

6 Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ, Ό Πρωτοαττικός άμφορεύς τής 

Έλευσΐνος, Άθήναι 1956, 36 37, είκ. 17.5.
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2. (Έν Βοστόνη) A. Fairbanks, Catalogue of the Greek and Etruscan Vases I, 1928,
άριθ. 280, πίν. 22.

3. CVA (Deutschland 9, 411) Miinchen 3, πίν. 129, 7 (και MJb 10, 1916, 152, 1 =
AA 1917, 29 άρ. 1).

4. AM 43, 1918, 139, πίν. 2, 2,
5. C. Watzinger, Griechische Vasen in Tubingen, Reutlingen 1924, 10 B3 (άριθ. 1251).
6. P. Baur, Catalogue of the Stoddard Collection, New Haven 1922, 51, άρ. 60, είκ. 11·
7. (Ελευσίνας) ΑΕ 1898, 83 πίν. 2, 5, εκ παιδικού τάφου, ώς καί ή ύπ’ άριθ. 1.
8. Αυτ. 105 (μικρά ροιά μετά χαρακτών κοσμημάτων). Πρβλ. κα'ι άνωτ. σ. 158 σημ. 5.
9. (Έξ ΰστερογεωμετρικοΰ τάφου εις Μαρκόπουλον) Γ. Μυλωνάς, Ό πρωτοαττικός άμφορεύς

τής Έλευσίνος, Άθήναι 1956, 37-38, είκ. 18.
10. Κ. Schefold, Meisterwerke Griechischer Kunst, Basel 1960,8, 124, άρ. I 41

(περί τό 800 π.Χ. κατά τον Schefold).
11. CVA Pays - Bas I, πίν. 24, 9 (ίσως πρωτοκορινθιακόν' πρβλ. άρ. 22 και Mon. Ant.

22, 1913/14, πίν. 41, 7).

Β. ΑΡΓΟΛΙΚΑ (ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ)

("Αργους)

12. BCH 77, 1953, 103, είκ. 5.
13-14. ”Ε. ά. πίν. 26 κάτω άριστερά (τρία τεμάχια δυο ροιών).
15. ’Έ.ά. 104, είκ. 7 (στεφάνη ροιας άσφαλώς καί οΰχί λαβή πώματος πυξίδος, ως πράγματι 

είναι τά λοιπά αυτόθι είκονιζόμενα τεμάχια, πρβλ. και Perachora II, 129 σημ. 1). 
16-17. Τρεις άκέραιαι ύστερογεωμετρικαί ροιαί μέ καψωτόν σώμα (άδημοσίευτοι, έκτεθειμέναι 

έν τφ Μουσείω τοΰ "Αργους, εκ τής Λαρίσης τοΰ ’Άργους).
18. (Τίρυνθος) Αδημοσίευτου (άριθ. εύρ. Μουσείου Ναυπλίου 4277).
19. (Κορίνθου) AJA 34, 1930, 410, είκ. 4 καί (μείζων φωτογραφία) Art and Archaeology

31, 1931, 226.
20. ’Ιθάκης, BSA 43, 1948,90-91, άρ. 555, πίν. 41 (κατ’άκρίβειαν πρώιμον πρωτοκορινθια-

κόν, σύγχρονον προς τά ύστερογεωμετρικά, τοΰ τέλους τοΰ 8ου π.Χ. αΐ.).

Γ. ΝΗΣΩΝ

21-22. (Δήλου) Delos X 16 άρ. 9, 10, 25, άρ. 40, πίν. 7 (τής μεταβατικής προς τά πρωτο- 
αρχαϊκά φάσεως, βλ. BuSCHOR έν AM 54, 1929, 145) καθώς καί τεμάχιον μνημονευό
μενου υπό τον άρ. 40.

29-33. (Σάμου) AM 58, 1933, 140-141 παρένθ. πίν. 42,14. 15 (άναφέρεται δτι εύρέθη- 
σαν πολλοί καρποί καί άνθη ροιάς μή εΐκονιζόμενοι) καί AM 74, 1959, 14 παρένθ, 
πίν. 22, 1.2.3.5 (μοναδική γεωμετρική διφυής ροιά' πρβλ. άνωτέρω τάς πολλαπλάς 
άρχαϊκάς ροιάς τάς άναφερομένας είς σ. 160, σημ. 3).

24-25. Delos X 59, άρ. 126 πίν. 37 C (ή άπόδοσις είς την Κρήτην άμφίβολος) καί XV 107, 
άρ. 16, πίν. 52 Α.

32. Bull. Metr. Mus. 8, 1913, 154-156, είκ. 5 (νησιωτικόν πιθανώς).

ΣΕΡΑΦΕΙΜ I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
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