
Η ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛ1ΤΗ

Ή σαρκοφάγος την οποίαν μελετώμεν ένταΰθα είναι εν από τά σημαντικωτερα 
δημιουργήματα των αττικών έργαστηρίων τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος1. Παρέμεινεν αφανής 
επί μακρόν χρόνον, μολονότι ειχεν άνακαλυφθή έν Ήπείριρ τω 1872 καί περιεγράφη 
τότε υπό τοΰ Aug. Dozon1 2.

To μάρμαρον είναι πεντελήσιον, παρά τήν επί τοϋ σημείου τοΰτου έπιφΰλαξιν τοϋ Dozon. 
Τά αποτελέσματα των μετρήσεων μου, αναγραφόμενα κατωτέρω, είναι διάφορα κατά τι των μέτρων 
τά όποια άνεκοίνωσεν εκείνος: Πλευρά Α: μήκος εϋθυντηρίας 2,18, μήκος θήκης 2,06. Πλευραί 
Β - Γ: πλάτος εϋθυντηρίας 0,96, πλ. κορωνίδος 0,94. Θήκης ύψος 1,04, πάχος τειχώματος 0,10, πάχος 
επί τοϋ χείλους 0,17, επί τής εσωτερικής ακμής έξέχουσα ελαφρώς ταινία πλ. 0,05. ’Αρχιτεκτονικά 
στοιχεία: εϋθυντηρία, ϋψ. 0,125, κυμάτια βάσεως(άνεστραμμένον λέσβιον κυμάτων καί πλοχμός ήμι- 
κυκλικής τομής) ϋψ. 0,14. Κορωνίδος ά'βαξ, ϋψ. 0,03, επάλληλα κυμάτια (λέσβιον, ιωνικόν καί αστρά
γαλος) ϋψ. 0,09. Έξέχοντα βάθρα εις τάς γωνίας, ϋψ. 0,155. “Υψος ανάγλυφου 0,08. Αί μορφαί 
βαίνουν επί άβακοειδοϋς ταινίας, βάθους επί τής πλευράς Α, 0,07, επί των άλλων πλευρών, μικρο- 
τέρου βάθους. Κάλυμμα: μήκος εις τήν κορυφήν 2,23, ϋψ. 0,56. Τό καλώς διατηροϋμενον αέτωμα 
τής πλευράς Β έχει πλ. 1,03, ϋψ. 0,43. Κοσμείται μέ φιάλην, διαμέτρου 0,245.

Εις τήν αντίστοιχον θέσιν τοϋ ελλιποϋς άριστεροϋ αετώματος υπάρχει άνάγλυφον άσπιδοει- 
δές σκεϋος τής Ιδίας διαμέτρου.

Κατά τήν τοποθέτησιν τής σαρκοφάγου τό άετοειδές κάλυμμα ετέθη άντιστρόφως. Δηλ. ή επί 
τής οπίσθιας ό'ψεως πλευρά του είναι ή κυρία ό'ψις, ή οποία κοσμείται κατά τήν βάσιν, υπέρ τό χεί
λος τοϋ κιβωτίου, διά σειράς ορθών φύλλων άκάνθης εν χαμηλή) άναγλϋφψ, όπως καί ή δεξιά 
στενή πλευρά, τοποθετημένη κατά συνέπειαν επί τής άριστεράς πλευράς τοΰ κιβωτίου. Εις τήν όπι- 
σθίαν δ'ψιν καί τήν αριστερόν πλευράν τοϋ καλύμματος ελλείπει τό κόσμημα τοϋτο 3.

Έκ τής περιγραφής των αναγλύφων παραστάσεων υπό τοΰ Dozon προκύπτει ότι 
τό μνημεΐον κατά τήν πρώτην άνακάλυψίν του, διετηρεΐτο εις πολύ καλλιτέραν κατά- 
στασιν ή σήμερον. Ή έπισυμβάσα φθορά είναι σημαντική, Ιδίως όσον αφορά εις τήν 
κορωνίδα καί τάς κεφαλάς τών μορφών, άποτετμημένας προφανώς δΓ έπικρούσεως. 
Ή άπότμησις έν τούτοις έξεχόντων τοϋ βάθους άκρων (κνημών, βραχιόνων) καί ή

1 Ευχαριστώ θερμώς τόν Καθηγητήν κ. Δ. Εύαγγε- 
λίδην, ό όποιος είχε τήν καλωσυνην νά μοί παραχώρηση 
τήν δημοσίευσιν τής σαρκοφάγου.—Χρησιμοποιώ τήν 
βραχυγραφίαν ASR κατά τάς παραπομπάς εις τό έργον 
τοΰ C. Robert, Die antiken Sarkophag - reliefs, 
II - III, 1-3. Διά τοϋ κεφαλαίου γράμματος Α δηλοΰται 
ή πρόσθια πλευρά τής σαρκοφάγου, διά τοϋ Β ή δεξιά, 
ώς πρός τόν θεατήν, στενή πλευρά, διά τοϋ Γ ή αρι
στερά καί διά τοΰ Δ ή όπισθία.

2 RA. 25 (1873) σ. 353-356. Ό κ. Δ. Εύαγγελίδης

μοί άνεκοίνωσεν ότι ή τοποθεσία όπου εύρέθη, κείμενη 
εις άπόστασιν 20’ ΒΔ. τής Παραμυθίας, ονομάζεται Λαμ- 
ποβήθρα. 'Η σαρκοφάγος έκειτο εντός κτίσματος, τοΰ 
οποίου τό έδαφος ήτο έστρωμένον μέ ψηφιδωτόν. Ό 
κ. Δ. Εύαγγελίδης, εύρών τήν σαρκοφάγον, τφ 1932, 
άποκεκαλυμμένην μέχρι τοΰ χείλους περίπου, έφρόντισε 
να κάλυψη ταύτην προσωρινώς, μέχρι τής μεταφοράς 
της εις τό Μουσεϊον τών Ίωαννίνων.

3 Πρβ. G. Rodenwaldt, JHS. 53 (1933) σ. 187, 
εΐκ. 4.
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θραύσις τοΰ καλύμματος κατά τό αριστερόν άκρον, έγένετο εις παλαιοτέραν εποχήν, 
άγνωστον πότε, κατά την πρώτην σύ?.ησιν τής σαρκοφάγου. Ή έπιδερμίς τοΰ μαρμά
ρου ούδαμοϋ διετηρήθη αλώβητος.

’Επί τής κυρίας όψεως είναι άποκεκρουμένα έξ αριστερών προς τά δεξιά: 1) ή κεφαλή, ό δε
ξιός βραχίων καί ή επιφάνεια τοΰ δεξιού μηροΰ καί τής κνήμης τής τυμπανιστρίας, ώς καί τμήμα 
τοΰ τυμπάνου τό όποιον κρατεί 2) τό πρόσωπον τοΰ σατΰρου, ό δεξιός βραχίων καί ή κνήμη, ως 
έσημείωσεν ήδη ό Dozon, μετ’ αντιστοίχου μέρους τοΰ άβακος έφ’ ου έβαινεν ό σάτυρος, τό οπί
σθιον σκέλος τοΰ μεταξύ των ποδών του είκονιζομένου λέοντος 3) ή κεφαλή τής κεντρικής μαινά- 
δος, πλήν τοΰ άκρου τής κόμης, καί ό δεξιός της βραχίων (οΰτω καί παρά Dozon) 4) τοΰ επομένου 
σατυρου ή κεφαλή, ό αριστερός βραχίων καί τό αριστερόν σκέλος (σημειοΰται ώς άποκεκρουμένον 
καί υπό τοΰ Dozon) 5) τής τελευταίας μαινάδος ή κεφαλή, ό αριστερός βραχίων (οΰτω καί ό Do
zon), αί άκμαί τών πτυχώσεων τοΰ χιτώνος καί τοΰ ίματίου. —Έκ τών ερμών, οΐ όποιοι κατέχουν 
τάς δύο γωνίας, ό αριστερός είναι ελλιπής τήν κεφαλήν καί τον δεξιόν βραχίονα. Άποκεκρουμένον 
είναι καί τό αντίστοιχον τμήμα τής κορωνίδος. Ή δεξιά γωνιαία μορφή είναι επίσης ελλιπής τήν 
κεφαλήν. Ό Dozon εΐχεν εΰρει εις τήν κατοικίαν τοΰ τούρκου καϊμακάμη κεφαλήν άπεσπασμένην έκ 
τοΰ ενός τών έρμών, έ'κτοτε άπολεσθεΐσαν. Εφθαρμένον είναι τό ανάγλυφων τοΰ δεξιοΰ έξέχοντος 
βάθρου κατά τό όπισθεν μέρος τοΰ είκονιζομένου έλέφαντος. Ή κορωνίς (όίβαξ, λέσβιον καί ιωνικόν 
κυμάτων) φέρει τά ’ίχνη σφυροκοπήσεως. Τό κόσμημα οΰδαμοΰ επί τής πρόσθιας πλευράς σιόζεται 
άνέπαφον.

Έπί τής πλευράς Γ είναι άποκεκρουμένα: ή κεφαλή, ό αριστερός βραχίων τής μαινάδος καί 
μέρος τοΰ τυμπάνου τό όποιον κρατεί· τοΰ σατυρου ή κεφαλή, τό αριστερόν σκέλος από τοΰ μέσου 
τοΰ μηροΰ (ό πούς σώζεται εν μέρει, μετά τών δακτύλων), οί δάκτυλοι τής άριστεράς χειρός1. Άπο
κεκρουμένα είναι επίσης ό άβαξ τής κορωνίδος καί ή δεξιά γωνία αυτής.

Έπί τής πλευράς Β: τοΰ σατύρου ή κεφαλή, ό δεξιός βραχίων καί τό δεξιόν σκέλος. Τής νύμ
φης ή κεφαλή (Dozon: «tete fruste»), ό αριστερός βραχίων καί ή άκρα δεξιά χείρ. Τοΰ άβακος τής 
βάσεως, μέγα μέρος. Ή κορωνίς είναι λίαν έφθαρμένη, πλήν τοΰ δεξιοΰ άκρου τοΰ ίωνικοΰ κυμα
τίου (εΐκ. 8).

Έπί τής οπίσθιας πλευράς: αί άκμαί τών πτερύγων τών γρυπών, ή εξωτερική γωνία τοΰ άρι- 
στεροΰ έξέχοντος βάθρου, ή άντίστοιχος γωνία τής κορωνίδος καί ή κάτω άκμή τής εύθυντηρίας.

Τό κάλυμμα, άποτετμημένον άνωμάλως κατά τό άριστερόν άέτωμα, είναι ωσαύτως άποκε
κρουμένον ένιαχοΰ κατά μήκος τής κορυφής καί είς τά άκρωτήρια τοΰ σχετικώς καλώς διατηρουμέ- 
νου δεξιοΰ άετώματος.

Είναι σημαντικοί, μολονότι σύντομοι καί ελλιπείς, αί πληροφορίαι τάς όποιας 
έδωσεν ό Dozon περί τής τοποθετήσεως τής σαρκοφάγου εντός ταφικοΰ κτηρίου: 
«Έδράζετο αυτή έπί κοινού ψηφιδωτού δαπέδου, περιβαλλόμενου υπό τοίχου έκ χαλί- 
κων. Τό έ'δαφος ήτο κατεσπαρμένον από θραύσματα έπιπέδων κεράμων. Υπήρχε λοιπόν 
έκεϊ κτήριον». 'Η έρευνα τού περιεχομένου τής σαρκοφάγου δεν άπέδωσέ τι τό άξιό- 
λογον διότι, ώς εΐπομεν, εΐχε συληθή αύτη είς παλαιοτέραν έποχήν.

Αί διαγωνίως τοποθετημένοι άνδρικαί μορφαί είς τάς γωνίας τής πλευράς A 
(είκ. 1) απολήγουν κάτω τών γονάτων είς ορθογωνίους στήλας λεπτυνομένας προς τήν 
βάσιν. Φέρουν έζωσμένον χιτώνα καί ίμάτιον, τό όποιον, πορπούμενον έπί τού δεξιού 
ώμου, κατέρχεται λοξώς προ τού στήθους καί καλύπτει μόνον τό άριστερόν τού σώμα
τος καί τον αντίστοιχον βραχίονα8. Ή τής δεξιάς γωνίας κρατεί είς τήν κεκαμμένην προ

1 Ό Dozon είχε σημειώσει: ce groupe est tnoins 2 Ό Dozon, άπατη θείς έκ τοΰ ενδύματος, έξέλαβε 
endommage. τάς μορφάς ώς καρυάτιδας.
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16 Βασιλείου Γ. Καλλιπολίτη ΑΕ 1956

τοΰ στήθους αριστερόν χεΐρα στάχυς, εις την ελαφρώς καμπτομένην προς τά κάτω δε
ξιάν δρέπανον, τοΰ οποίου ή αιχμή έψάπτεται τοΰ δεξιού ώμου. Η τής αριστερός γω
νίας κρατεί εις την άριστεράν χεΐρα, φερομένην προ τοΰ στήθους, βότρυν σταφυλής. 
Τάς αντιστοίχους γωνίας τής οπίσθιας δψεως κοσμούν δένδρα συκής με πυκνόν φύλ
λωμα και καρπούς. Τά δένδρα καταλαμβάνουν και μέρος των στενών πλευρών, εύρί- 
σκονται δηλ. τοποθετημένα διαγωνίως. Ή παρατήρησις αΰτη έχει σημασίαν, διότι άπο-

Εΐκ. 1. Κυρία δψΐζ (Α) τής σαρκοφάγου τοΰ Μουσείου Ίωαννίνων.

δεικνύει την αρχικήν τοποθέτησιν τής σαρκοφάγου εντός τοΰ ταφικοϋ κτηρίου, εν σχέ- 
σει προς τήν είσοδον αύτοΰ, ώς έδειξεν ό Fr. Eichler1, ό όποιος διεπίστωσε τέσσα- 
ρας τρόπους διαθέσεως τών δένδρων επί τής οπίσθιας δψεως τών αττικών σαρκο
φάγων. Ή ήμετέρα υπάγεται εις τό σχήμα Ilia τοΰ Eichler, κατά το όποιον ή κυρία 
δψις τής σαρκοφάγου εύρίσκετο δεξιά τής εισόδου, έχουσα τήν δεξιάν γωνίαν έναντι 
αυτής (είκ. 1).

Η κορωνίς τών τριών πλευρών κοσμείται διά λεσβίου κυματίου, ίωνικοΰ κυ
ματίου και αστραγάλου. Εις τό αριστερόν άκρον τής πλευράς Γ ή έργασία τοΰ 
αστραγάλου άφέθη ημιτελής, με εμφανείς τάς προπαρασκευαστικάς όπάς τοΰ τρυπά- 
νου. Τά έξέχοντα βάθρα φέρουν χαμηλά ανάγλυφα είκονίζοντα θηρία καί ζώα. Έπί

1 F. Eichler, Fragmente attischer Sarkophage in Wien, OJh. 36 (1946) σ. 84.
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τής πλευράς Α άνά εις έλέφας έστραμμένο; προς τό κέντρον1. Έπί τής πλευράς Γ, δε
ξιά, κΰων θηρευτικός τρέχων προς αριστερά, εις τό αριστερόν βάϋρον λαγώς προς 
αριστερά. Έπ'ι τής πλευράς Β, δεξιά, άγριον ζφον δυσδιάγνωστον προς αριστερά 
(λύκος ή λυγξ;), επί τοΰ ετέρου βάθρου δορκάς προς αριστερά, στρέφουσα όπίσω την 
κεφαλήν. Έπί τής οπίσθιας δψεως, άνά μία λεοπάρδαλις (;) αντιμέτωπος τής έτέρας. 
Ή βάσις τής σαρκοφάγου έπί των τριών πλευρών, A, Β καί Γ, φέρει κόσμημα έπιμε-

Ε’ιχ. 2. Ή μαινάς α, οί σάτυροι β (αριστερά) καί γ (δεξιά) τής κυρίας δψεως τής σαρκοφάγου.

λώς εΐργασμένον καί άποτελούμενον εκ δύο επαλλήλων κυματίων, άνω έκ λεσβίου κυ
ματίου ανεστραμμένου καί κάτω έκ διπλού, ήμικυκλικής τομής, πλοχμού, έκκινούντος 
έκ τού μέσου καί έλισσομένου έντεύΟεν άντιστρόφως προς τά άκρα. Έπί τής οπίσθιας 
πλευράς τά κυμάτια τής κορωνίδος καί τής βάσεως είναι αδιακόσμητα.

'Η αμφικλινής στέγη καλύπτεται υπό επτά σειρών αναγλύφων φολιδωτών κερά
μων, δηλουμένης διά καθέτου αναγλύφου γραμμής τής ράχεως αυτών. Τό αέτωμα είναι 
υψηλόν2. Τά σωζόμενα έν μέρει δύο πλάγια ακρωτήρια τού δεξιού άετοψατος κο
σμούνται με ελαφρώς άνάγλυφον βλαστόσπειραν. ΤΙ ομφαλωτή φιάλη, είκονιζομένη 
κατά τήν έσωτερικήν της δψιν, φέρει συμμετρικόν πρόστυπον κόσμημα έκ φύλλων

1 "Ετερον παράδειγμα αττικής σαρκοφάγου μέ πα- 
ράστασιν ελέφαντας έπί των γωνιαίων βάθρων τής 
πλευρά; Α: Μουαεΐον Βηρυτοΰ, Bull, du Musee de 
Beyrouth 8 (1946-48) πίν. I

2 Πρβ. ΈΟν. Μουσείου ’Αθηνών άρ. 1186, ASR. 
111,2, άρ 216. Leningrad, ASR. II, άρ. 20. Αε. Μϊή· 
sam, Attic Grave Reliefs from the Roman Period, 
Berytus X (1953) σ. 94.

3
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άκάνθης διατεθειμένων άκτινοειδώς προς την περιφέρειαν τοϋ χείλους. Τό τΰμπανον 
χοΰ αριστερού αετώματος έχει άνάγλυφον άσπιδοειδές σκεύος, σύνηθες κόσμημα τού 
αετώματος τών καλυμμάτων1.

Τά ανάγλυφα τής προσύίας όψεως Α(είκ. 1-4, πίν. 1, φείκονίζουν διονυσιακόν θία
σον εκ τριών μαινάδων και δυο σατύρων όρχουμένων, έν ύψηλφ άναγλύφω, άραιώς καί 
συμμετρικώς διατεταγμένων επί τού ουδετέρου βάθους. Εις τό κέντρον μαινάς (α) κατευ- 
θυνομένη δεξιά, κλίνει τον κορμόν προς τά όπίσω, ένφ συγχρόνως στρέφει αυτόν δια- 
γωνίως προς τό βάθος καί υψώνει την κεφαλήν έν έκστάσει. Είναι ένδεδυμένη ποδήρη 
έζωσμένον χιτώνα, πορποΰμενον μόνον επί τού αριστερού ώμου, από τού όποιου κα
ταπίπτει λοξώς, άφήνων τό δεξιόν μέρος τού κορμού γυμνόν. Ή μαινάς κρατεί διά τής 
φερομένης προς τά όπίσω άριστεράς τό άκρον ίματίου, τό δ’ έτερον άκρον διά τής προ
τεταμένης δεξιάς χειρός, μέ την οποίαν κρατεί ώσαύτως θύρσον. Τό ίμάτιον εκτείνεται 
οΰτω προ τού σώματος μέ παραλ?ι,ήλους καί ελαφρώς καμπύλας βαθείας πτυχώσεις. Ή 
μαινάς πατεϊ επί τών δακτύλων τών ποδών, προβάλλουσα τον αριστερόν μέ έλαφράν 
στροφήν τής δεξιάς κνήμης προς τήν πλευράν τού θεατού. Ό θύρσος κοσμείται διά 
ταινίας δεδεμένης εις άμμα, μέρος δέ τού στελέχους καλύπτει ή καταπίπτουσα παρυφή 
τού ίματίου.

Ό αριστερά τής μαινάδος νεαρός σάτυρος(β) αποτελεί ακριβή σχεδόν έπανάληψιν 
ένός τών συνηΟεστέρων τύπων τών νεοαττικών αναγλύφων. Μέ τον κορμόν έν στροφή 
τριών τετάρτων προς τον θεατήν, κλίνων έμπρός τήν κεφαλήν, πατεϊ έπί τού δεξιού πο- 
δός ένώ κάμπτει τό αριστερόν γόνυ κατ’ ορθήν γωνίαν καί φέρει τήν κνήμην προς τά 
όπίσω. Έπί τού προτεταμένου αριστερού βραχίονος άπλούται δορά πάνθηρος, ή όποια 
δένεται εις άμμα προ τού δεξιού ώμου. Ό δεξιός βραχίων έλλείπει, άλλ’ έκ τών ιχνών 
τής άποκρούσεως έπί τού γλουτού φαίνεται τό σημεϊον τής έπαφής τής χειρός του, 
δι’ ής έκράτει ίσως βραχύν καλαύροπα (ώς ό αριστερά τής μαινάδος α, σάτυρος, βλ. 
κατωτέρω). 'Αριστερά τού γλουτού, φαίνεται έπί τού βάθους τό ίχνος τού έκκρουσθέν- 
τος οπισθίου σκέλους τής δοράς. Βραχεία θυσανωτή ουρά χαρακτηρίζει τήν φύσιν τού 
είκονιζομένου. Μεταξύ τών ποδών του, υπό τήν άριστεράν κνήμην είκονίζεται έν χα- 
μηλφ άναγλύφφ λέων βαίνων προς δεξιά, τού όποιου τά χαρακτηριστικά έχουν άπο- 
δοθή φυσιοκρατικώς κατά τον τύπον τού αφρικανικού λέοντος, συνήθους εις τάς πα
ραστάσεις τών ρωμαϊκών χρόνων.

Ό άντωπός προς τήν μαινάδα α νεαρός σάτυρος (γ) είκονίζεται έν ζωηρφ βημα- 
τισμφ προς αριστερά, προβάλλων τό δεξιόν σκέλος, μέ τον κορμόν διαγωνίως έστραμ- 
μένον προς τό βάθος καί έλαφράν προς τά όπίσω κλίσιν. ’Ατενίζει τήν μαινάδα α, ένφ 
διά τής προτεταμένης άριστεράς έγγίζει τήν κορυφήν τού θύρσου, τον όποιον αΰτη 
κρατεί. Ό αριστερός βραχίων του καλύπτεται μέ δοράν πάνθηρος. Εις τήν έλαφρώς 
καμπτομένην όπισθεν δεξιάν, έφαπτομένην τού γλουτού, κρατεί βραχύν καλαύροπα 
(pedum). Μεταξύ τής δεξιάς κνήμης του καί τού στελέχους τού θύρσου τής μαινάδος α

1 Έ9ν. Μουσείου άρ. 1181, Leningrad, ASR. II. άρ. 20, Βρει:. Μουσείου άρ. 958, JHS. 58 (1933) πίν. X.
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είκονίζεται πάνθηρ έν χαμηλψ άναγλύφω, καθήμενος προς αριστερά καί. άνυψώνων το 
πρόσθιον αριστερόν σκέλος, ενώ στρέφει την κεφαλήν προς τον σάτυρον γ (είκ. 2).

Αί εις τα άκρα είκονιζόμεναι μαινάδες αποτελούν ώσαύτως μικράς παραλλαγάς 
τών πλέον συνήθων τύπων των νεοαττικών αναγλύφων. ’Αριστερά, τυμπανίστρια (δ), 
κατά δεξιόν κρόταφον, προβάλλουσα τον αριστερόν πόδα έφ’ οΰ στηρίζεται, φέρουσα 
έλαφρώς προς τα όπίσω τήν δεξιάν κνήμην καί μόνον διά τών δακτύλων τού ποδός έγγί- 
ζουσα το έδαφος. Κλίνει τήν κεφαλήν προς τά όπίσω έν έκστάσει, κρατούσα τύμπανον 
προ τού στήθοτ'ς δι’ άμφοτέρων τών 
χειρών, τών οποίων ή αριστερά καλύ
πτεται υπό τών πτυχών τής παρυφής 
τού χιτώνός της. Ό σχιστός άζωστος 
χιτών κατέρχεται από τού άριστερού 
ώμου καί πτυχούται προς τά όπίσω 
ώς υπό πνοής άνεμου, καταπίπτει δε 
εκατέρωθεν τού κορμού καταλείπων 
γυμνόν το προς τον θεατήν δεξιόν μέ
ρος αύτού, ώς καί τον αντίστοιχον μη
ρόν καί τήν κνήμην. Βαθεΐαι πτυχαί 
ακολουθούν τό περίγραμμα τής μορ
φής μέχρι τού έδάφους. Δεν είναι ευ
κρινές αν αί προ τοΰ στήθους καί όπι
σθεν τής ράχεως πτυχώσεις νοούνται 
ώς άνήκουσαι είς ιδιαίτερον μικρόν 
ίμάτιον, τό όποιον καλύπτει μόνον 
τον ώμον (είκ. 3).

Είς τό δεξιόν άκρον μαΐνάς (ε), Είκ· 3· Ή μαινάς <5 τής κυρίας όψεως τής σαρκοφάγου, 

όρχουμένη με κατεύθυνσιν προς τό
κέντρον. Είναι ένδεδυμένη ποδήρη έζωσμένον χιτώνα, ό όποιος πορπούται επί τού δε
ξιού ώμου κατερχόμενος λοξώς προ τού στήθους καί άφήνων γυμνόν τό προς τον 
θεατήν αριστερόν μέρος τού κορμού καί τον βραχίονα. Ή μαινάς στρέφει τον κορμόν 
κατ’όψιν τριών τετάρτων προς τον θεατήν καί κλίνει ελαφρώς τήν κεφαλήν προς τά 
εμπρός. Διά τής καμπτομένης υπέρ τήν κεφαλήν δεξιάς κρατεί ίμάτιον, τό όποιον, κολ- 
πούμενον προς τά όπίσω καί συγκρατούμενον άφ’ ετέρου διά τής φερομένης προς τά 
όπίσω άριστεράς χειρός, σχηματίζει βαθείας πτυχώσεις, αί όποΐαι προκαλούν ζωηράς 
φωτοσκιάσεις. ’Άλλαι, έλαφρώς καμπύλαι καί βαθεΐαι πτυχώσεις τού χιτώνος, ακολου
θούν, προς τά κάτω, τό περίγραμμα τού σώματος, ενώ διαφαίνονται, υπό τον διαφανή 
σχεδόν χιτώνα, ό αριστερός μηρός καί ή κνήμη (είκ. 4).

Περί τής σημασίας τών διονυσιακών παραστάσεων έπί τών ταφικών μνημείων 
πραγματευόμεθα κατώτεροί. Άλλ’ ας ίδωμεν πρώτον είς ποια ανάλογα μνημεία ανευ
ρίσκονται οί νεοαττικοί τύποι τού διονυσιακού θιάσου, τούς οποίους περιεγράψαμεν.
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Και ένταΰθα, βεβαίως, προκύπτει τό ζήτημα, ποΐαι ήσαν αί άμεσοι πήγα! έκ τών όποιων 
τά αττικά εργαστήρια ήρύσΰησαν τα πρότυπά των.

Τοϋ τύπου τής έν τφ κέντρω μαινάδος α υπάρχουν έπι αττικών σαρκοφάγων δύο 
παραλλαγαί: 1) έπι άποτμήματος έν Palestrina1 2) έν Μυστρά (Μητρόπολις)2. Εις τό 
έν Palestrina άπότμημα ό τύπος είναι απολύτως όμοιος άλλα κατ’ αντίστροφον κατεύ-

Εΐκ. 4. Ή μαινάς α, ό σάτυρος γ καί ή μαινάς ε της κυρίας όψεως τής σαρκοφάγου.
(Φωτογρ. Γερμαν. ’Αρχαιολογικού Ίνστιτούτον)

θυνσιν. Ό κορμός τής χορεύτριας είναι έστραμμένος διαγωνίως προς τό βάθος κατ’ 
όψιν τριών τετάρτων έκ τών νώτων. Έπι τής σαρκοφάγου τοϋ Μυστρά (πίν. 1,2 ) ή 
χορεύτρια είκονίζεται με τον κορμόν κατ’ ενώπιον, παραλλήλως προς τό βάθος, προτεί- 
νουσα τον αριστερόν βραχίονα, ένώ φέρει τον δεξιόν προς τά όπίσω, δηλ. άντιΟέτως 
προς την μαινάδα α τής ήμετέρας σαρκοφάγου (πίν. 1, ι).

1 F. Ματζ. Die griech. Sark, mit bakchischen 
Darstellungen, Bericht VI. Kongress, Berlin 1940, 
σ. 502. Ευχαριστώ τόν κ. F. Matz, ό όποιος μοΰ άπέ- 
στειλε φωτογραφίαν (Γερμανικού ’Αρχαιολογικού ’Ιν

στιτούτου Ρώμης, 6479).
2 Exped. scientifique de Moree, II πίν. 43, AM. 

II (1877), σ. 339, άρ. 226, Μ. Borda, Atti della Reale 
Acead. d’ Italia, IV, 3, 1943 σ. 65-79.
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1. Κυρία δψις (Α) τής σαρκοφάγου τοΰ Μουσείου Ίωαννίνων'.
Φωτογρ. Γερμαν. Άρχαιολο/ικοΰ ινστιτούτου

2. Κυρία δψις τής σαρκοφάγου τοΰ Μυστρα.
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Ό τύπος συνανταται—σπανιώιερόν από άλλους—εντός τοΰ κύκλου των νεοαττι
κών αναγλύφων, ευρισκόμενος καί επί έκτύπων πήλινων άγγείων Τον άνευρίσκο- 
μεν εις έργα χορευτικής ελληνιστικών χρόνων 1 2, άλλ’, ώς καί οί άλλοι παρεμφερείς προς 
αύτόν, δύναται νά άναχθή εις τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αϊώνος 3 4.

’Αντίστοιχος ανδρικός τύπος (σάτυρος) προς την μαινάδα « είναι ό ΰπ’ άριθ. 20 
τοΰ Hauser \

Ό αριστερά τής μαινάδος σάτυρος β αποτελεί μικράν παραλλαγήν τοΰ ύπ’ άριθ. 22 
τύπου τοΰ Hauser. ΈνταΰΘα ή μικρά ιδιοτυπία του έγκειται εις την στάσιν τής άρι- 
στεράς κνήμης, καμπτόμενης έντονώτερον προς τά όπίσω. Παρά τους πόδας του είκο- 
νίζεται λέων, ένφ συνήθως πάνθηρ είναι ό σύνοδός του 5 *.

Ό δεξιά τής κεντρικής μαινάδος σάτυρος γ, βαίνων ζωηρώς προς άριστερά, είναι 
τύπος δημιουργηθείς προς συμπλήρωσιν τής συμμετρικής συνθέσεως, οΐα ή είκονιζο- 
μένη έπί τής ήμετέρας σαρκοφάγου (είκ. 2 καί 4).

Ή μαινάς δ είναι παράδειγμα τής ύπ’ άριθ. 24 τοΰ Hauser °. Ό τεχνίτης τής 
σαρκοφάγου δεν επαναλαμβάνει πιστώς την τυπικήν σχηματοποίησιν τών πτυχών τοΰ 
κρασπέδου τοΰ χιτώνος μεταξύ τών ποδών τής μαινάδος, άλλ’ αποδίδει τήν πτύχωσιν 
φυσικώτερον, κατά τον τύπον τής μαινάδος α· Ή τυμπανίστρια τής σαρκοφάγου τοΰ 
Μυστρά δεικνύει δλως διάφορον άντίλη·ψιν πτυχολογίας. Τουναντίον, ό τύπος επανα
λαμβάνεται μετ’ ακρίβειας έπί τής διονυσιακής σαρκοφάγου τοΰ Μουσείου Κωνσταν
τινουπόλεως (εκ Βηρυτού)7. Εΐς τον ίδιον τύπον υπάγεται ουσιαστικούς καί ή μαινάς 
ή οποία παίζει αυλόν 8 * ή απλώς ύψώνει τον αριστερόν βραχίονα °. Ή τυμπανίστρια 
τοΰ ύπ’ άριθ. 24 τύπου τοΰ Hauser εύρίσκεται καί έπί έκτύπων πήλινων αγγείων10 *.

Ή μαινάς ε άποτελεΐ παραλλαγήν μιας τών συνηθύστατα έπαναλαμβανομένων 
μορφών τών νεοαττικών άναγλύφων, τοΰ τύπου τής χιμαιροφόνου11. ’Ενταύθα, ή μαι-

1 Η. Dragendorff - C. Watzinger, Arretini- 
sche Relief - Keratnik, mit Beschreibung der 
Samml in Tubingen (1948) o. 121, τύπος 4 a, πίν. 28, 
άρ. 432. C.V.A. New York, πίν. XLIV, 9. Τήν σειράν 
τών νεοαττικών άναγλύφων έπί τών οποίων είκονίζεται ό 
τύπος βλ.έν Dragendorff-Watzinger, έ.ά. σ. 121.

2 Άργυροΰν κύπελλον τού Vicarello, Rep. Rel. II, 
301, 2. Περγαμηνών κύπελλον Μουσείου Βερολίνου άρ. 
4304, ΑΑ. 54 (1939) σ. 340 κ.έξ. είκ. 1 (Ο. Deubner).

3 Κατά τόν F. Ματζ, Zum Arretiner Thiasos, 
Festschr. Oxe (1938) σ. 24, οί νεοαττικοί τύποι τούς 
οποίους χρησιμοποιούν αί σαρκοφάγοι κατάγονται έκ 
τορευτικών έργων τής όψιμου κλασσικής εποχής.

4 F. Hauser, Die neuattischen Reliefs (Stutt
gart, 1889).

5 Σάτυρος ομοιότυπος πρός τόν ύπ’ άρ. 22 τού
Hauser, συνοδευόμενος υπό θήλεος πάνθηρος, εί-
κονίζεται καί έπί άποτμήματος αττικής σαρκοφάγου
ανεκδότου τοΰ Μουσείου τής Σπάρτης. Τά άπότμημα,
έκ πεντελησίου μαρμάρου, έχει ΰψ. 0,80, πλ. 0,57 μ.
'Απολήγει άνω εις υψηλόν άβακα, κοσμούμενον ύπό
σπείρας άκάνθης καί εις σκοτίαν μετ ελαφρώς έκτυ

πων ορθών φύλλων άκάνθης, αστράγαλον καί τόρον. 
Τό βάθος τού αναγλύφου πληροΰται διά κορμών, κλη
ματίδων, φύλλων αμπέλου καί σταφυλών. Ό σάτυρος 
έχει οξέα ώτα καί βραχεϊαν ουράν.

6 F. Hauser, έ.ά. σ. 18, άρ. 23, Μαδρίτης : El. 
Tormo υ Monzo, Catal., Museo del Prado (1949) 
πίν. 15, άρ. 90.

7 G. Mendel, Catalogue des sculptures, I, άριθ. 
33, σ. 123.

8 Έθν. Μουσείου άρ. 1150, S. Papaspyridi, Guide, 
σ· 169. Πρβ. καί μαινάδα κρατούσαν κιθάραν εις τήν 
άνυψουμένην άριστεράν, G. Mendel, ε.ά. I, σελ. 119, 
άρ. 32.

9 F. Ματζ έν Festschr. fiir Aug. Oxe, σ. 23, τύ
πος άριθ. 2. Τήν έπιβίωσίν του δεικνύει άργυροΰν πινά
κων τοΰ 4ου μ.Χ. αϊώνος τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου: 
Τ. Dohrn, Spatantikes Silber aus Britannien, 
D M. II (1949) σ. 81, πίν. 14.

10 G. H. Chase, The Loeb Collection of Arre- 
tine Pottery, πίν. IX, 9, Dragendorff - Watzin
ger, έ ά· σ. 122, άρ. 3, πίν. 28, 234.

11 Hauser άρ. 25. Τό κυρκότερον παράδειγμα τοΰ
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νάς άντ! θύματος και εγχειριδίου κρατεί δι’ άμφοτέρων τών χειρών τό ζωηρώς κολ- 
πούμενον προς τά όπίσω ίμάτιον. Όμοια παραλλαγή δεν είναι ασυνήθης επι μνημείων ’. 
Πιστή απόδοσις τοϋ τύπου τής χιμαιροορόνου παρίσταται έπί τής πρόσθιας πλευράς 
τής αττικής διονυσιακής σαρκοφάγου έκ Βηρυτού (Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως)

Έπί τής άριστεράς στενής πλευράς Γ (πίν. ?, 9) ή παράστασις συνάπτεται προς 
τήν ανωτέρω περιγραφεϊσαν: είκονίζεται σύμπλεγμα μαινάδος καί σατύρου, τής μαινά- 
δος άποτελούσης παραλλαγήν, κατ’ αντίστροφον κατεύθυνσιν, τής τυμπανιστρίας ά τής 
πρόσθιας πλευράς. Ή άποκεκρουμένη κεφαλή της έκλινε προς τά όπίσω έν έκστάσει. 
Είναι ένδεδυμένη μακρόν σχιστόν χιτώνα, ό όποιος αφήνει τό προς τον θεατήν έστραμ- 
μένον αριστερόν ήμισυ τοϋ σώματος ακάλυπτον. Ό χιτών κολποϋται κάτω τής άριστε
ράς μασχάλης καί, περιβάλλων τον ώμον, κατέρχεται μεταξύ τών σκελών μέχρι τοϋ εδά
φους εις βαθείας κυματοειδείς πτυχάς, καλύπτων τό προβαλλόμενον δεξιόν σκέλος. 
Ή έτέρα παρυφή καταπίπτει άπό τοϋ δεξιού ώμου καί παρακολουθεί τό περίγραμμα 
τών νώτων τοϋ γυμνού σώματος μέχρι τής πτέρνης τοϋ αριστερού ποδός, ό όποιος πα- 
τεΐ έπί τών δακτύλων.

Ό σάτυρος είκονίζεται δεξιά τής μαινάδος κατ’ ένώπιον, μέ έλαφράν κλίσιν τοϋ 
κορμού προς τά δεξιά. Στηρίζεται έπί τού προβαλλομένου καί καμπτομένου αριστερού 
σκέλους, ένώ τό δεξιόν ακολουθεί τήν κλίσιν τοϋ κορμού, διασταυρούμενον προς τήν 
δεξιάν κνήμην τής μαινάδος καί καλυπτόμενον υπό τού χιτώνος αυτής, άπό τοϋ γόνα- 
τος καί κάτω. Ό σάτυρος έκτείνει τον δεξιόν βραχίονα όριζοντίως, όπισθεν τής κεφα
λής τής τυμπανιστρίας. Ή άκρα χειρ αυτού φαίνεται μεταξύ τοϋ τυμπάνου καί τοϋ 
άποκεκρουμένου προσώπου τής μαινάδος, μέ διεστώτας τούς δακτύλους άπό τοϋ άντί- 
χειρος. Δορά πάνθηρος, έρριμμένη έπί τοϋ δεξιού βραχίονος, καλύπτει τά νώτα τοϋ σα
τύρου, ό όποιος κρατεί έν τών οπισθίων σκελών αυτής διά τής άριστεράς του χειρός. 
Τό άποκεκρουμένον πρόσωπόν του έστρεφε προς τά αριστερά, δηλ. προς τό μέρος τής 
μαινάδος.

Ή τυμπανίστρια τοϋ συμπλέγματος είναι συνήθης τύπος τών νεοαττικών ανα

τύπου είναι τό άνάγλυφον τοΰ Μουσείου Conservatori 
τής Ρώμης, F. Winter, tjber ein Vorbild neuatti- 
scher Reliefs, 50. Berl. W. - Progr. (1890) πίν. I, 
H. Stuart Jones, The Sculptures of the Palazzo 
dei Conservatori, o. 155, άρ. 2, πίν. 55. Ή χιμαιρο- 
φόνος και άλλαι μαινάδες, ώς αί είκονιζόμεναι έπί τοϋ 
κυκλικού βωμοΰ Lansdowne (G. Ε. Rizzo, Thiasos, 
σ. 20 κ.έξ., είκ. 10. 11, 13), συχνά άντιγραφεΤσαι κατά 
τήν ρωμαιοκρατίαν, έδημιουργήθησαν περί τό τέλος τοϋ 
5ου π.Χ αίώνος υπό μεγάλου ’Αθηναίου πλάστου. Ό 
Ε. Langlotz, Alkamenes - Probleme, 108. Berl. 
W. - Progr. (1925) ύποθέιει ότι ίσως έκόσμουν κυκλι
κήν βάσιν χορηγικού μνημείου είς τό τέμενος τοΰ Διο
νύσου Έλευθερέως. Είς τήν έπιχειρηΟεϊσαν άνασυγκρό- 
τησιν τοΰ συνόλου έπί τή βάσει τών νεοαττικών τύπων 
Hauser άρ. 25-32 (πρβ. G. Richter, AJA. 40 [1936] 
σ. 11 κ.έ. καί G. Caputo, Bassorilievo con tanza delle

menadi, Roma 1948), ορθήν άντίρρησιν προέβαλεν δ 
Watzinger (έ.ά. σ. 73, σημ. 1), διότι ό ύπ’ άριθ. 30 
τύπος τοΰ Hauser είναι νεώτερος ώς πρός τήν διάθε- 
σιν τοΰ ένδύματος καί τήν τεχνοτροπίαν- 'Ωσαύτως αί 
παραλλαγαί τοΰ ίδιου τύπου, ύπ’ άρ. 29 καί 32. ‘Επομέ
νως ή σύνθεσις τών οκτώ μαινάδων δέν δύναται νά άνα- 
χθή είς τό πρότυπον τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, άλλ’ είναι δη
μιούργημα τών νεοαττικών έργαστηρίων.

1 Έπί αναγλύφου μαρμάρινου νεοαττικοΰ κρατήρος 
τής Πίζης (Campo - Santo), Hauser σ. 15, άρ. 17, 
RR. Ill, 108, 2-3. Πρβ. καί μαρμάρινα άγγεία έκ 
Mahdia, Merlin - Poinsot, Crateres et Candela- 
bres de Mahdia, πίν. 22b καί 30. Ό τύπος τής ήμε- 
τέρας σαρκοφάγου προήλθεν ίσως έκ συμφυρμού μετά 
τοΰ ύπ’ άρ. 26 τοΰ Hauser (G. Ε. Rizzo, έ.ά. σ. 5, 
είκ. 2).

2 Πρβ. άνωτέρω σελ. 21 ύποσημ. 7.
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γλυφών και είναι πιθανόν δπ κατάγεται, ώς καί οί άλλοι τοΰ διονυσιακού θιάσου, έκ 
προτύπων τής όψιμου κλασσικής έποχής ι. Ή σύνθεσις είς σύμπλεγμα μετά τοΰ σατύ- 
ρου ίσως δεν είναι πρωιμωτέρα τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος 1 2. Το σύμπλεγμα άνευρίσκομεν 
συχνά επί αττικών διονυσιακών σαρκοφάγων, ώς τής έκ Θεσσαλονίκης τοΰ Μουσείου 
Κωνσταντινουπόλεως3 4, επι αποτμήματος σαρκοφάγου έκ Πατρών τοΰ Έθν. Μουσείου 
Αθηνών αρ. 1150 1 καί έπί τής άριστεράς στενής πλευράς τής έκ Βηρυτού σαρκοφάγου 

τοΰ Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως 5. ’Αλλά καί έπί ρωμαϊκών σαρκοφάγων δεν είναι 
άσύνηθες 6. Ανευρίσκεται έπίσης, περίοπτον σχεδόν, έπί μνημείων θεωρηθέντων κακώς 
ώς ποδών τραπέζης, πράγματι έπιταφίου χρήσεως. Τοιαΰτα ήσαν γνωστά κυρίως δύο: 
Εθν. Μουσείου άρ. 27037 καί Βιέννης8. Υπάρχει καί τρίτον δμοιον περίοπτον σύμ

πλεγμα, είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης9.

Η διονυσιακή σαρκοφάγος τοΰ Μουσείου Ίωαννίνων

Έπί τής δεξιάς στενής πλευράς Β τής σαρκοφάγου (πίν. 2, ι ) τό θέμα άλλάσσει: 
νεαρός σάτυρος έπιχειρεΐ νά απογύμνωση νύμφην ή όποια αμύνεται. Ό αριστερά τής 
νύμφης σάτυρος προβάλλει ζωηρώς τό δεξιόν σκέλος, στρέφων διαγωνίως, προς τό βά
θος, τον έκ τών όπισθεν όρώμενον κορμόν του. Διά τής άποκεκρουμένης δεξιάς, ώς 
φαίνεται έκ τών ιχνών έπί τής έπιφανείας τοΰ βάθους, έσυρε τό άκρον τοΰ ίματίου τής 
νύμφης. Αΰτη είκονίζεται κατ’ ένώπιον. Τό πρόσωπόν της είναι έντελώς άποκεκρου- 
μένον. Μόνον δύο πλόκαμοι τής κόμης σφζονται, προ τών ώμων. Ό κορμός της άπο- 
γυμνοΰται μέχρι τοΰ υπογαστρίου, άλλ’ ή νύμφη άμυνομένη συγκρατεΐ τό κολπούμε- 
νον περί την όσφύν ίμάτιον διά τής άριστεράς χειρός, ένφ έκτείνει την δεξιάν προς τό 
σημεΐον έκ τοΰ οποίου έσυρε αύτό ό σάτυρος, προς άπόκρουσίν του. Πατεΐ με τον 
αριστερόν πόδα, ένφ τό άνετον δεξιόν σκέλος κάμπτεται έλαφρώς, στηριζόμενον έπί 
τών δακτύλων. Τό ίμάτιον σχηματίζει περί τον δεξιόν μηρόν καί περί την κνήμην 
πτυχάς, άλλας δέ, κυματοειδείς, ή παρυφή αύτοΰ, ή όποια καταπίπτει μεταξύ τών σκε
λών, καλύπτουσα τό αριστερόν μέχρι τής πτέρνης.

Ή μορφή τοΰ σατύρου έπαναλαμβάνει, έν άναγλύφω, πλαστικόν έργον τό όποιον 
ό W. Klein συνεδύασε προς καθημένην νύμφην καί έσχημάτισε τό γνωστόν σύμπλε
γμα «πρόσκλησις προς όρχησιν»10.

Τό θέμα τοΰ σατύρου έπιχειροΰντος νά άπογυμνώση νύμφην είναι γνωστόν από 
έργα τορευτικής τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, ώς διδάσκει χαλκοΰν κορινθιακόν κάτοπτρον τοΰ 
Βρετ. Μουσείου11. Άλλ’ ή σύνθεσις τοΰ ήμετέρου αναγλύφου ανήκει προφανώς είς την

1 W. Zuchner, Der Berliner Manadenkrater 
(98. Berl. Winck. - Progr. 1938), πίν. 1 καί 6. Ό κρα- 
τήρ χρονολογείται εις τούς περί τό 400 π.Χ. χρόνους.

2 Άλλ’ υπάρχουν παρεμφερή συμπλέγματα ελληνι
στικών χρόνων: F. Ματζ, Festschr. Oxe, σ. 24.

3 G. Mendel I, σ. 119 άρ. 32 (366).
4 Πρβ. ανωτέρω σ. 21 ύποσημ. 8.
5 Πρβ. ανωτέρω σ 21 ύποσημ. 7.
6 RR. III, 109,1-3. C. Robert, Arch. Herme-

neutik, σ. 311, έξ·, RR. II, 62, 2.

7 I. N. ΣΒΟΡΩΝΟΥ, Τό έν Άθήναις Έθν. Μουσεΐον, 
πίν. 174.

8 Von Sacken, Die ant. Skulpturen desk.k. 
Miinz-und Antiken Kabinetts, πίν. II, πρβ. V. Scho- 
nebeck, RM. 51 (1936) σ. 332.

9 Τό γλυπτόν είναι άδημοσίευτον.
10 W. Klein, Zeitschr. fiir bild. Kunst, 20 (1909) 

σ. 101, είκ· 110. M. Bieber, The Sculpture of the 
Hellenistic Age, New York 1955, σ. 139, είκ. 562 664.

11 W. Zuchner, Griechische Klappspiegel, 14. 
Erganzungsheft, Jdl. 1942, πίν. 23.
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εποχήν χοΰ έλληνιστικού «Ροκοκό», ώς δεικνύει αποσπασματικόν σύμπλεγμα ευρεθεν 
κατά την άνασκαφήν χοΰ 'Ιδρύματος τών Ποσειδωνιασχών τής Βηρυτού εν Δηλω1.

Έπ'ι τής οπισΰίης πλευράς Δ (είκ. 5) δυο γρυπές άντωποι έκατερωθεν φλογοφορου 
θυμιατηριού, ύψοΰντες χό πρόσθιον σκέλος άντιστοίχως, το αριστερόν και το δεξιόν. 
“Εχουν κεφαλάς αετών, ώτα ορθά, οξυκόρυφα, τράχηλον ακανθωτόν. Παρά την άδρο-

Είκ 5. ’Οπίσθια πλευρά (Λ) τής σαρκοφάγου.
Φωτογρ. Γερμαν. 'Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου

μερή εργασίαν —ή κάτω δψις τών σκελών είναι ανεπεξέργαστος—εν τούτοις αί λεπτο- 
μέρειαι εις τάς κεφαλάς και τάς πτέρυγας έχουν άποδοθή πλαστικώς· αί πτέρυγες είκο- 
νίζονται ή μία ύπεράνω τής άλλης καί διαιρούνται εις δύο ζώνας: τής παρά τό σώμα 
πληρουμένης διά γλωσσοειδών πτίλων, καί τής ζώνης τών άκρων άποτελουμένης εκ 
παραλλήλων καμπυλουμένων κατά τό πέρας μακρών πτερών. Εις τά σώματα τών γρυ
πών τά οστά τών πλευρών, οί μύς καί αί άνατομικαί λεπτομέρειαι τών σκελών καί 
λεοντοποδών έχουν άποδοθή έπιμελώς. Τό θυμιατήριον άποτελεΐται έξ ορθογωνίου βά- 
σεως στηριζομένης επί λεοντοποδών καί διακεκοσμημένης δι’ αναγλύφων ροδάκων. 
Τό άνω μέρος σχηματίζεται έκ δύο επαλλήλων καλαθοειδών κιονοκράνων, τά όποια

1 Ch. Picard, Delos VI, σ· 124-125, εικ. 102 τούτο σύμπλεγμα μου υπέδειξε φιλοφρόνως ό ΚαΦηγη- 
(τήν σχέσιν του ήμετέρου αναγλύφου προς τό ελλιπές τής κ. Ν. Κοντολέων).
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κοσμούνται δι’ ελαφρώς αναγλύφων λογχοειδών φύλλων. Έπ'ι τής έπιφανείας τοΰ άβα- 
κος φλόξ άναγλύφως δεδηλωμένη. Ό τύπος τοΰ θυμιατηριού 1 είναι δ τής σαρκοφά
γου τοΰ Μυστρα. Με ραδινώτερον στέλεχος, άλλ’ όμοιου τύπου, είναι καί τό θυμιατή- 
ριον έπ'ι τής σαρκοφάγου τοΰ Βρετ. Μουσείου άρ. 957 (εκ Ξάνθου Λυκίας)1 2.

Ή έραλδική σύνθεσις δύο άντωπών γρυπών εκατέρωθεν λουτροφόρου, θυμιατη
ριού ή φλογοφόρου κιονίσκου, συναντάται εις πολλά παραδείγματα σαρκοφάγων αττι
κών τοΰ 2ον καί 3ου μ.Χ. αίώνος, κατέχουσα την όπισθίαν πλευράν αυτών3.

*
* *

Ή σαρκοφάγος, διακρινομένη διά την επιμελή εργασίαν τών αναγλύφων της, απο
τελεί πολύτιμον μνημεΐον τής αττικής πλαστικής τών ρωμαϊκών χρόνων. ’Αλλά καϊ διά 
τό θέμα τών παραστάσεων είναι αύτη σημαντικόν τεκμήριον, όμοΰ μετά τών άλλων σω- 
ζομένων όμοειδών σαρκοφάγων, τοΰ συμβολισμού και τών θρησκευτικών αντιλήψεων 
περί τής μετά θάνατον ζωής, αί όποΐαι έπεκράτησαν κατά τούς αύτοκρατορικούς ρωμαϊ
κούς χρόνους. Σημαντικοί ήσαν αί περί αθανασίας δοξασίαι τής διονυσιακής λατρείας, 
τών οποίων τεκμήρια αποτελούν αί τόσον συχνά άπαντώσαι διονυσιακοί παραστάσεις 
επί τών επιταφίων μνημείων. Κατά τάς βακχικάς τελετάς οί μύσται έμιμοΰντο τούς ορ
γιαστικούς χορούς καί την εκστατικήν μέθην τών μαινάδων καί τών σατύρων τοΰ μύθου. 
Λίαν διδακτικόν επί τοΰ προκειμένου είναι γνωστόν χωρίον τοΰ Λουκιανού, είς τό 
όποιον γίνεται συχνά παραπομπή ύπό τών ερευνητών 4. Έπιστεύετο ότι ή μετοχή είς 
τά διονυσιακά μυστήρια έπετύγχανε τήν άπορρόφησιν τής ψυχής τοΰ πιστού ύπό τής 
θεότητος, ότι δηλ. ό πιστός μετείχε τής αθανασίας τοΰ Διονύσου καί άνεγεννάτο 
μετά θάνατον, ώς άνεγεννήθη καί ό θεός ®. Ό μεμυη μένος έπίστευεν είς τήν μετά 
θάνατον συνέχισιν τών βακχικών οργίων, έπίστευε δηλ. ότι έγίνετο δεκτός ύπό τών 
μυστών είς τά Ήλύσια πεδία καί μετείχε καί εκεί τών τελετών καί μιας αιωνίου 
εύδαιμονίας.

Κατά ταΰτα, αί παραστάσεις τών σαρκοφάγων είκονίζουν συμβολικώς τά τελού
μενα ύπό τών θιασωτών είς τήν πέραν τοΰ τάφου ζωήν. Τοιουτοτρόπως εξηγείται ή

1 Διά τό σχήμα τών θυμιατηρίων, ή διατριβή τοΰ 
Κ. Wigand, Thymiateria, Bonner Jahrbircher, 1912, 
σ· 72 κ.έ. παραμένει πάντοτε χρήσιμος.

2 JHS. 53 (1933) πίν. XI (G. Rodenwaldt).
3 Κατά χρονολογικήν σειράν : 1) Έθν. Μουσείου 

1187 (Έρωτιδεΐς) J. Μ. C. Toynbee, The Hadrianic 
School, πίν. LI I, 2. 2) Έθν. Μουσείου άρ 1182 (Άθλοι 
Ήρακλέους) ASR. Ill, 1. άρ. 99. 3) Κων/πόλεως (διο
νυσιακή) Mendel I, σ. 119 άρ. 32. 4) Μυστρα (διονυ
σιακή). 5) Δελφών, ASR. III, 3, άρ. 433. 6) Έθν. Μου
σείου άρ. 1185, Arch. Zeitung 1869, πίν. 20. 7) Έλευ-
σΐνος (θήρα καλυδωνίου κάπρου) άνέκδοτος. 8) Βρετ. 
Μουσείου άρ. 957 (μάχη πεζών καί Ιππέων) JHS. 53 
(1933) πίν. XI. 9) Leningrad (μάχη) JHS. 53 (1933) 
πίν. XII, 4· 10) Μουσείου Θεσσαλονίκης (Άμαζονομα- 
χία) άνέκδ., πρβ R. Redlich, Die Amazonensarko-

phage des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. (Berlin 
1942) πίν. 10 a.

4 ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ, περί Όρχήσεως, 79:'// μέν γε Βακ
χική νρχηοις εν ’Ιωνία μάλιστα καί εν Πόντιο οπονδαζο- 
μένη, καϊτοι οατνρικη ονοα, οντω κεχείρωται τονς άνΰοώ- 
πονς τονς εκεί, ωοτε κατά τον τεταγμένον έκαστοι καιρόν 
απάντων έπιλαϋόμενοι τών άλλων κάϋηνται δι' ημέρας πά
νας καί κορνβαντας καί σατύρονς καί βουκόλονς όρώντες’ 
και ορχοννταί γε ταντα οί ενγενέοτατοι καί πρωτεύοντες 
έν έκαστη τών πόλεων ονχ όπως αίδονμενοι, άλλα καί μέγα 
φρονονντες επί τφ πράγματι μάλλον ηπερ επ' ευγενείαις καί 
λειτονργίαις καί άξιώμαοι προγοτικοϊς.

5 Μ. Ρ. Nilsson, Gesehiehte der grieehischen 
Religion II σ. 349 (Handbuch der Altertumswis- 
senschait V, 2, Miinchen 1950).

4
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παρουσία τοΰ διονυσιακού θιάσου, τών σαχΰρων καί των μαινάδων επί τών σαρκοφά
γων καί άλλων επιταφίων μνημείων1.

Θρησκευτικήν έννοιαν ή συμβολισμόν τής μετά θάνατον ύπάρξεως ενέχουν καί 
τα άλλα ανάγλυφα τής ήμετέρας σαρκοφάγου, ως οί γρΰπες τής οπίσθιας πλευράς, αί 
γωνιαΐαι μορφαί καί ακόμη τά επί τών έξεχόντων βάθρων είκονιζόμενα άγρια ζώα. 
Ή ερμηνεία των άκεφάλων, δυστυχώς, έρμών παρουσιάζει πολλά προβλήματα, αλλά 
τά σύμβολα, τά όποια κρατούν αί μορφαί, είναι δυνατόν νά διαφωτίσουν την έ'ρευναν. 
’Αμφότεραι είναι καθ’ δμοιον τρόπον ένδεδυμέναι, άναμφιβόλως δε αποτελούν απλήν 
επανάληψην τού αυτού τύπου. Τούτο καταδεικνύεται καί εις άλλας περιπτώσεις διά τής 
έπαναλήψεως, έν τή ιδία θέσει, παραστάσεως τού φρυγικού θεού "Αττιδος, επί αττι
κής σαρκοφάγου τού Μουσείου τής Βηρυτού 1 2 καί εκ πολλών παραδειγμάτων έρμών 
Ήρακλέους εις τάς γωνίας αττικών σαρκοφάγων 3.

Ή τής άριστεράς γωνίας μορφή, ώς εϊπομεν, κρατεί βότρυν σταφυλής, ή τής δε
ξιάς στάχυς καί δρέπανον. Είναι γνωστόν ότι ό Διόνυσος εις την Φρυγίαν έλατρεύθη 
ώς ό υπέρτατος θεός, ό θεός τής ευφορίας. Τό αυτό ϊσχυσε διά τον Σαβάζιον, άλλην 
μορφήν τού ίδιου Διονύσου. Ό F. Cumont υπέδειξε μνημεία φρυγικά είκονίζοντα 
παρά τό πλευρόν τού Ήλιου τον Σαβάζιον, ώς προστάτην τής αμπέλου καί τής καλ
λιέργειας τών αγρών, καί κρατούντα βότρυν καί στάχυς 4. Θά ήτο βεβαίως τολμηρόν 
έκ μόνης τής ένδείξεως ταύτης νά έρμηνεύσωμεν τούς έρμάς τής ήμετέρας σαρκοφάγου 
ώς απεικονίσεις τού Σαβαζίου, άλλ’ ή έπίδρασις τού λατρευτικού χαρακτήρος τού Διο
νύσου τής ’Ανατολής είναι ενταύθα λίαν πιθανή. “Ισως λοιπόν οί έρμαϊ είναι εικόνες 
τού Διονύσου, μέ τον χαρακτηριστικόν μάλιστα γυναικεΐον χιτώνα, ανάλογοι προς τον 
έπανα?αχμβανόμενον τύπον τού ’Άττιδος ή τούς έρμάς τού Ήρακλέους.

Ώς προς τήν παράστασιν τών γρυπών τής οπίσθιας πλευράς παρατηρούμεν, ότι 
ή προσήλωσις εις τό θέμα τούτο τής διακοσμήσεως καθ’ όλην σχεδόν τήν διάρκειαν 
τής παραγωγικής δραστηριότητος τών αττικών εργαστηρίων ενισχύει τήν ερμηνείαν 
τής συμβολικής χρήσεως τού θέματος, έκ παραλλήλου προς τήν παράστασιν τών σφιγ
γών. Οί γρύπες έσυμβόλιζον τήν άποθέωσιν, σύροντες προς τον ουρανόν τό άρμα τού 
νεκρού, ό όποιος ώσαύτως παριστάνετο φερόμενος υπό γρυπός ώς αναβάτης5.

Περί τών παραστάσεων αγρίων ζώων έπί τών γωνιαίων βάθρων πιστεύομεν, ότι 
συμβολίζουν σκηνάς θήρας. Είναι γνωστόν ότι σκηναί Οήρας είκονίζονται συχνά έπί

1 Πρβ. έν τέλει Otto Walter έν Α.Ε. 1953-1954 
(Εις μνήμην Γ. Π· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ) τ. I, ο. 81.

2 Bull, du Musee de Beyrouth VIII (1946-1948) 
πίν. I.

3 Aquileia (σαρκοφ. ’Ερώτων) J. M. C. Toynbee,
έ·ά. πίν. LIV, 3. Βεγγάζης, Africa Italiana III (1930) 
σ. 110, είκ. 3 ("Ερωτες) καί σ. 109, είκ. 2 (Άμαζονομα- 
χία). Louvre ΜΑ 2435 (Άμαζονομαχία, έκ Κυρήνη;)
A. Heron de Villefossb, Musee africain du 
Louvre, πίν. II, Δελφών ASR. Ill, 3 άρ. 433 (οπίσθια 
πλευρά), Louvre άρ. 2119 (Άμαζονομαχία, οπίσθια 
πλευρά) ASR. II, άρ. 69.

4 F. Cumont, Les religions orientales dans le 
paganisme romain, έκδ. 4η (1929), σ. 304, σημ. 3.

5 G. Rodenwaldt έν JHS 53 (1933) σ. 189 σημ. 
24 (παραπέμπει εις άρθρον τοΰ G. A. S. Snijder έν 
Raccolta in onore F. Ramorino, σ. 264 κ.έξ.). Πρβ. 
έν τέλει G. Μ. A. Hanfmann, The Season Sarko- 
phagus in Dumbarton Oaks (1951), τ. II, σ. 6, σημ. 16. 
Ανάγλυφα (Stuckreliefs) τοΰ τάφου τών Οΰαλερίων 
εις τήν Via Latina έν Ρώμη είκονίζουν τόν νεκρόν με- 
ταφερόμενον ύπό γρυπός : Memoirs Amer. Acad. 
Rom, 4 (1924) σ. 69 κ.έξ,, πίν. 20-24.
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επιταφίων μνημείων τής ρωμαϊκής εποχής. Καί αύταί είναι ενδεικτικοί τών θρησκευτι
κών δοξασιών περί αθανασίας καί συμβολίζουν την πέραν τοΰ τάφου ζωήν, κατά την 
όποιαν έπιστεύετο ότι συνεχίζοντο αί ήρωϊκαί πράξεις, αλλά καί αί ευχάριστοι ενασχολή
σεις τοΰ επί γής βίου \ Έχουν λοιπόν 
ληφθή προφανώς αί παραστάσεις αγρίων 
ζώων τών γωνιαίων βάθρων τής σαρκο
φάγου έκ τοΰ κύκλου τών σκηνών αυτών1 2.
Έν τοΰτοις οί ελέφαντες, οί όποιοι είκο- 
νίζονται επί τής πρόσθιας όψεως(είκ. 6), 
είναι πιθανόν ότι έχουν ιδιαιτέραν σχέ- 
σιν προς την διονυσιακήν λατρείαν καί 
τον χαρακτήρα τής σαρκοφάγου, διότι 
ό έλέφας συνδέεται μετά τοΰ μύθου 
τοΰ Διονύσου τελέσαντος, ώς γνωστόν, 
θριαμβευτικήν πομπήν κατά την επά
νοδόν του έκ τών Ινδιών, συνοδείφ ελε
φάντων 3. ’Αλλά καί εις την μακροβιό- 
τητα τοΰ έλέφαντος οφείλεται έπίσης ή χρησιμοποίησίς του ώς συμβόλου αίωνιότητος 
επί τών επιταφίων μνημείων4.

*
* *

Διά τον τεχνολογικόν καθορισμόν τής σαρκοφάγου καί τήν χρονολόγησίν της δέον 
νά έξετασθή τό ζήτημα τής θέσεώς της μεταξύ τών αττικών διονυσιακών σαρκοφάγων. 
Αύται διεκρίθησαν έν γενικαΐς γραμμαΐς εις δύο ομάδας: 1) τήν άρχαιοτέραν Α, είς 
τήν όποιαν ανήκουν αί χρησιμοποιοΰσαι τύπους τών νεοαττικών αναγλύφων, επομένως 
καί ή σαρκοφάγος τών Ίωαννίνων 2) τήν νεωτέραν ομάδα Β, τής όποιας τά θέματα, 
οί τύποι καί αί συνθέσεις έμπνέονται έξ ελληνιστικών προτύπων 5.

Ή όμάς Α περιλαμβάνει άττικάς σαρκοφάγους, αί όποΐαι δύνανται νά καταλε- 
χθοΰν μεταξύ τών άρχαιοτέρων καθ’όλου τών αττικών έργαστηρίων τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος. 
Οΰτω, ή έκ Θεσσαλονίκης σαρκοφάγος τοΰ Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως, άρ. 366 6, 
δύναται νά παραβληθή, ώς προς τήν τεχνοτροπίαν τοΰ χαμηλοΰ αναγλύφου, μέ τήν σαρ
κοφάγον Έρωτιδέων τοΰ Έθν. Μουσείου ’Αθηνών άρ. 1181 7, τυπικόν παράδειγμα 
τής «'Αδριανείου Σχολής». Άμφότεραι έχουν είς τήν βάσιν τήν ιδίαν μορφήν τής οριζον
τίου γιρλάνδας φύλλων δρυός καί ή σφίγξ, ή όποια κοσμεί τήν δεξιάν στενήν πλευράν

1 F. Cumont, Recherches sur le symbolisme 
funeraire (1942) a. 439, Jacques Aymard, Essai sur 
les chasses romaines (1951 σ. 514). Διάφορόν πως ερ
μηνείαν δίδει ό A. D. Nock, Sarcophagi und Sym
bolism, AJA. 50 (1946) σ. 141.

2 Είς μεταγενεστέρας άττικάς σαρκοφάγους τά έξέ- 
χοντα βάθρα κοσμούνται διά συμπλεγμάτων δυο ζώων, 
θηρίου και κυνός κτλ.

3 ’Αναγραφή τών σχετικών παραστάσεων έπι ρω

μαϊκών σαρκοφάγων υπό Η. Graeven έν J.d-I. 15 
(1900) σ. 217.

4 Κ. Lehmann - Ε. C. Olsen, Dionysiac Sarco
phagi in Baltimore, σ. 28, ύποσημ. 50.

5 F. Matz έν Bericht iiber den VI. Kongress 
fiir Arch. (1941) σ. 502 - 503.

6 G. Mendel, Catalogue I, σ. 119, άρ. 32.
7 J. M. C. Toynbee, έ.ά. πίν. LI I, 3 (a - b).
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άμφοτέρων, είναι τοϋ αυτού τύπου, πλαστικόν έ'ργον καλής έκτελέσεως. Αί δύο σαρκο
φάγοι έξήλθον ίσως εκ τού αυτού εργαστηρίου, έχουν πάντως χρονολογικήν συνάφειαν, 
άνήκουσαι εις τούς τελευταίους χρόνους τού Αδριανού ή τούς αμέσως μετ’ αυτόν λ 
Άλλ’ αν συγκρίνωμεν την ήμετέραν σαρκοφάγον προς την τού Μουσείου Κωνσταντι
νουπόλεως άρ. 366, παρατηρούμεν σημαντικήν διαφοράν τεχνοτροπίας: επί τής ήμετέ- 
ρας σαρκοφάγου είναι πολύ ύψηλότερον τό άνάγλυφον τών μορφών, τό όποιον έντέ- 
μνεται βαθέως ώστε αί κνήμαι καί οί βραχίονες αποβαίνουν περίοπτοι2. Αί πτυχώσεις 
τών ενδυμάτων προσφέρουν έντονωτέρας φωτοσκιάσεις εις τον οφθαλμόν.

Ώς προς τήν σύνταξιν τών νεοαττικών τύπων τής πλευράς Α, αυτή ενθυμίζει τήν 
σαρκοφάγον τού Μυστρά. Έν τούτοις, παρά τήν φθοράν τών αναγλύφων, δύναταί τις 
νά διαπίστωση τήν διάφορον άντίληψιν ως προς τήν παράστασιν τών μορφών καί τήν 
πτυχολογίαν τών ενδυμάτων.

Ή σαρκοφάγος, είς ήν ανήκε τό άπότμημα έν Palestrina, θά ήτο εκ τών πρωϊμω- 
τέρων, ένεκα τού τύπου τής καρυάτιδος καί τού κλασσικίζοντος κοσμήματος εξ ανθε
μίων, είς τήν βάσιν.

Τά ανάγλυφα τής ήμετέρας σαρκοφάγου, παραβαλλόμενα προς τά ανωτέρω, δει
κνύουν σαφέστερον τήν τάσιν, χαρακτηριστικήν τής εποχής τών Άντωνίνων, προς τήν 
περίοπτον παράστασιν τών μορφών. Έντονωτέρα είναι καί ή στροφή καί ή λοξή θέσις 
τών κορμών προς τό βάθος. Χαρακτηριστικοί είναι επίσης αί πτυχώσεις τών ίματίων 
εξ υφάσματος πυκνού καί αί εντεύθεν προκαλούμεναι ίσχυραί σκιάσεις. Κατά ταύτα 
νομίζομεν ότι ή σαρκοφάγος δύναται νά τοποθετηθή είς χρόνους κατά τι μεταγενεστέ
ρους τών άλλων, προς τάς όποιας παρεβλήθη καί αί όποΐαι ανήκουν είς τό πρώτον 
ήμισυ τού 2ου μ.Χ. αίώνος.

Ή πλαστική αξία τού έργου είναι φανερά καί εκ τών απεικονίσεων, παρά τήν κα
κήν γενικώς κατάστασιν είς τήν όποιαν έφθασε τούτο μέχρις ήμών.

Ή χρησιμοποίησις νεοαττικών τύπων συνεχίζεται καί κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 
2ου μ.Χ. αίώνος. Παράδειγμα ή σαρκοφάγος τού Έθν. Μουσείου άρ. 1185, ή φέρουσα 
τήν έπιγραφήν Μάγνος Έρνάδης, χρονολογουμένη δι’ ιστορικούς λόγους είς τό τρίτον 
περίπου τέταρτον τού αίώνος 3, καί άλλο, ανέκδοτον άπότμημα τού Μουσείου τής 
Σπάρτης, τού όποιου ή διακόσμησις τής κορωνίδος διά φυτικής σπείρας καί φύλλων 
άκάνθης προαγγέλλει τήν τεχνοτροπίαν τών αττικών σαρκοφάγων τών αρχών τού 
3ου μ.Χ. αίώνος.

Οί δύο άντωποί γρύπες τής οπίσθιας όψεως είναι θέμα αρκούντως σύνηθες, τό 
όποιον προσφέρει ίκανον υλικόν προς σύγκρισιν καί δύναται ώσαύτως νά συντελέση 
είς τήν χρονολογικήν κατάταξιν τών μνημείων λ Έν γενικαΐς γραμμαΐς ό τύπος τών 
γρυπών τών πρωίμων αττικών σαρκοφάγων δύναται νά παραβληθή προς τούς γρύπας 1

1 Διά τήν χρονολόγησιν τής σαρκοφάγου τοΰ Εθνικού 2 'Γούτο προΰκάλεσε τήν άπότμησιν τών όλογλΰφως 
Μουσείου 1181, έν συναφεία πρός τήν σαρκοφάγον κω- εϊργασμένων άκρων, 
μαζόντων παίδων τής Σπάρτης (Tod - Wace, A Cata- 3 J Μ. C. Toynbee, σ. 221, πίν. LI, 1.
logue of the Sparta Museum, σ. 164, άρ. 307) πρβ. 4 Πρβ. άνωτέρω σ. 25, ύποσ. 3.
J. Μ. C. Toynbee, σ. 226.
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τούς είκονιζομένους έπί τής ζωφόρου τοΰ ναοΰ τής Φαυστείνης έν Ρώμη \ Οί γρΰπες 
τής ήμετέρας σαρκοφάγου, συγκρινόμενοι προς εκείνους των πρωίμων σαρκοφάγων, 
παρουσιάζουν ιδιοτυπίας είς τό σχήμα των πτερών, τά οποία καμπυλοΰνται κατά τό 
πέρας, είς τάς λεπτομέρειας τής δηλώσεως των πτίλων καί τον ελιγμόν τής ουράς 1 2.

Τό πρόβλημα τής χρονολογικής κατατάξεως τών αττικών διονυσιακών σαρκοφά
γων συνάπτεται στενώς προς τό πρόβλ,ημα τής γενικής ταξινομήσεως τών αττικών 
σαρκοφάγων τής ρωμαιοκρατίας, ανεξαρτήτως τοΰ είκονιζομένου θέματος. Είς την χρο- 
νολόγησιν τής σαρκοφάγου τών Ίωαννίνων συμβά?,λει καί ή έξέτασις τοΰ τύπου καί 
καί τής μορφής τών αρχιτεκτονικών καί διακοσμητικών στοιχείων, έν παραβολή προς 
άττικάς σαρκοφάγους, τών οποίων ή χρονολόγησις, δι’ εξωτερικούς ή άλλους άποχρών- 
τας λόγους, έχει καθορισθή μετά σχετικής ακρίβειας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή παρατήρησις τοΰ τρόπου τής εργασίας είς τό κόσμημα 
τής κορωνίδος. Λέσβιον κυμάτων, ιωνικόν κυμάτων καί αστράγαλον εΰρίσκομεν είς 
άττικάς σαρκοφάγους τής πρωίμου εποχής τών Άντωνίνων:
Έθν. Μουσείου άρ. 1181 (έρωτιδεΐς) J. Μ. C. Toynbee, The Hadrianic School πίν. 

LII, 3
Έθν. Μουσείου άρ. 1183 (έρωτιδεΐς) J. Μ. C. Toynbee, έ.ά. LIII, 3 
Έθν. Μουσείου άρ. 1186 (θήρα καλυδωνίου Κάπρου) ASR. III, 2 άρ. 216.
Είς τά παραδείγματα ταΰτα τό ιωνικόν κυμάτων πλησιάζει προς τον τύπον τοΰ 4ου π.Χ. 
αίώνος. ’Έχει τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα ότι τό τό μεταξύ τών φών φύλλον είναι 
ελαφρώς άνάγλυφον καί λογχοειδές την μορφήν. Ή κλασσική αύτή μορφή έμφανίζε- 
ται έκ νέου μετά τήν έποχήν τών Φλαυίων καί οφείλεται είς την άναγέννησιν τοΰ κλασ- 
σικισμοΰ κατά τον 2°ν αιώνα.

Εντελώς διάφορον τεχνοτροπίαν τοΰ κοσμήματος συναντώμεν είς σειράν όλην 
άττικών σαρκοφάγων, έκ τών όποιων άναγράφομεν παραδείγματά τινα:
Βρεταν. Μουσείου άρ. 2296 (Άχιλλεύς) ASR. III, 2 άρ. 23.
Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως (Ιππόλυτος) ASR. III, 2 άρ. 144.
Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως (τμήμα, Άμαζονομαχία) ASR. II, άρ. 74.
Δελφών (δυσερμήνευτος παράστασις) ASR. III, 3 άρ. 433.
Μουσείου Θεσσαλονίκης (Άμαζονομαχία) BCH. 63 (1939) πίν. 64, ΑΑ. 55 (1940)

σ. 266, είκ. 74.
Είς τάς σαρκοφάγους αύτάς τό περίγραμμα τών φών τοΰ ίωνικοΰ κυματίου έντέμνε- 
ται βαθέως, τό ένδιάμεσον φύλλον λαμβάνει τό σχήμα αιχμής βέλους. Ή διά τρυπάνου 
έκβάθυνσις καθιστά τάς φωτοσκιάσεις τοΰ κοσμήματος ζωηρός. Ή σαρκοφάγος τοΰ Βρετ. 
Μουσείου τίθεται χρονολογικώς είς τούς μετά τά μέσα τοΰ 2ου μ.Χ. αιώνας χρόνους 3,

1 F. Ματζ, Gnomon 21 (1949) σ. 16-17. τής σαρκοφάγου τοΰ Ίππολύτου πρβ. Ε. Bielefeld,
2 Πρβ. γρΰπας είκονιζομενους υπέρ τά στέμματα Ein romisches Relief in Weimar, Jdl. 69 (1954) 

τής πλευράς Δ τών σαρκοφάγων : 1) ASR. Ill, 2, άρ. 144 σ· 118 κ.εξ.
(Ιππόλυτος) καί 2) Louvre, άρ. 2119, ASR. II, άρ. 69 3 «Middle Antonine», J. Donald Young, AJA.
(Άμαζονομαχία). Περί τής είπονογραφικής συνθέσεως 26 (1922) σ. 444 σημ. 1. Περί τοΰ τύπου τοΰ ίωνικοΰ
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ή σαρκοφάγος Ίππολύτου τοΰ Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως, εις την ιδίαν περί 
που έποχήν ‘, τό τμήμα Άμαζονομαχίας τοΰ ίδιου Μουσείου μετά τής σαρκοφάγου 
των Δελφών περί τό 180-190 μ.Χ.2, τέλος ή σαρκοφάγος τοΰ Μουσείου τής Θεσσα
λονίκης τοποθετείται όρθώς υπό τοΰ R. Redlich εις την καμπήν τοΰ 2 προς τον 3 
μ.Χ. αιώνα3. Αί σαρκοφάγοι λοιπόν, αί όποιαι διακρινονται διά τής νέας τεχνοτροπίας 
τοΰ κοσμήματος τής κορωνίδος, χρονολογούνται άπό τοΰ 150 μ.Χ. καί εξής. Η νέα 
μορφή τοΰ ίωνικοΰ κυματίου σημειώνει καμπήν προς νεαν φάσιν εις την έξέλιξιν τής 
διακοσμήσεως τών άττικών σαρκοφάγων. Είναι άναγκη να σημειωθή ότι ή τεχνοτρο- 
πική έξέλιξις τών τεκτονικών κοσμημάτων είς τάς σαρκοφάγους βαίνει μεν παραλλή-

30 Βασιλείου Γ. Καλλιπολίτη

Είκ. 7. Κυμάτια τής κορωνίδος τής 
άριστεράς πλευράς (Γ).

Είκ. 8. Κυμάτια τής κορωνίδος τής 
δεξιάς πλευράς (Β).

λως προς εκείνην τών αναλογών κοσμημάτων τής αρχιτεκτονικής, άλλ’ ένεκα τής συν- 
τηρητικότητος τών άττικών εργαστηρίων ή έξέλιξις ένταΰθα άκολουθεΐ τον ίδικόν της 
δρόμον, αί μορφαί μεταβάλλονται βραδΰτερον. Όθεν παραβολή προς τά κοσμήματα 
χρονολογηθέντων οικοδομημάτων τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος δεν δύναται νά καταλήξη είς 
σαφή συμπεράσματα 4.

Είς την σαρκοφάγον των Ίωαννίνων επί μεν τής Α καί τής Β πλευράς παρατηρεΐ- 
ται ή νεωτέρα τεχνοτροπία (είκ. 8), ένώ επί τής Γ τό κυμάτων είναι αρκετά έπιπεδόγλυ- 
φον καί τό ενδιάμεσον φύλλον λογχοειδές (είκ. 7). Ή πλευρά αΰτη δύναται νά χαρακτη- 
ρισθή ως η σχετικώς παρημελημενη, αφοΰ ο αστράγαλος τής κορωνίδος, είς τό αριστερόν 
άκρον, έχει μείνει ημιτελής (πρβλ. άνωτερω σελ. 16). Ως γνωστόν, είς άττικάς σαρκοφά
γους τής ρωμαιοκρατίας, κατα κανόνα, οι νεωτερισμοί εφαρμόζονται έπί τής κυρίας 
όψεως και συνήθως επι τής μιας τών πλάγιων π?ιευρών, ενώ έπί τής έτέρας, σχετικώς

κυματίου: Ε. Weigand, Jdl. 29 (1914) σ. 77 κ.έξ. 
J. Donald Young, The Art Bulletin, 13 (1931) 
σ. 158.

1 "Ενεκα τής στενής σχάσεως, ως πρός τόν διάκο
σμον τής πλευράς Δ, πρός τήν χρονολο'/ουμένην σαρκο
φάγον ASR. II, άρ. 69 πρβ. W. Altmann, Archi- 
tektur und Ornam. der ant. Sarkophage, σ. 89.

2 R. Redlich, Die Amazonensarkophage des 2. 
und 3. Jahrhunderts n. Chr. (Berlin 1942) σ. 51-52.

3 R. Redlich, έ.ά. σ. 64, πίν. 4.
4 D. E. Strong, Late Hadrianic Architectural 

Ornament in Rome, PBSR. 21 (1953) a. 118 κ.έξ. 
Πρβ. ανωτέρω σελ. 29 σημ· 3.
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παρημελημένης, καί τής οπίσθιας πλευράς, χρησιμοποιούνται παλαιότερα θέματα και 
τεχνοτροπία. Άλλ’ ή συνύπαρξις έπ'ι τής σαρκοφάγου τών Ίωαννίνων τών δΰο τεχνο
τροπιών εις την εργασίαν τοΰ ιωνικού κυματίου αποτελεί σημαντικήν έ'νδειξιν δτι ή 
σαρκοφάγος δυναται νά τεθή εις την αρχήν τής έπικρατήσεως τής νέας τεχνοτροπίας, 
δηλ. καθ’ δλας τάς ενδείξεις, εις τήν δεκαετίαν 150-160 μ.Χ.

Τό χρονολογικόν συμπέρασμα δπερ συνάγομεν έκ τής διαπιστώσεως δτι ή τεχνο
τροπία τών αναγλύφων παραστάσεων τής θήκης—ιδίως τής πλευράς Α,—είναι πλέον 
έξειλιγμένη εν σχέσει προς τάς πρωίμους άττικάς διονυσιακός σαρκοφάγους, ένισχύεται 
διά τής παρατηρήσεως τού τύπου τού κυματίου τής κορωνίδος.

Εις τό ίδιον συμπέρασμα οδηγεί καί ή παραβολή τού αναγλύφου τών γρυπών, 
λίαν συγγενούς μορφής καί τύπου προς τούς γρύπας τής οπίσθιας δψεως τής σαρκοφά
γου τού Μουσείου τού Λούβρου άρ. 2119 (Άμαζονομαχία)Λύτη χρονολογείται 
ασφαλώς εις τό 160 μ.Χ. επί τή βάσει τής τεχνοτροπίας τών εικονιστικών κεφαλών τού 
κατακεκλιμένου επί τού κα?πίμματος ζεύγους 1 2, ή δέ ήμετέρα σαρκοφάγος δεν απέχει 
αυτής χρονικώς. Είναι λοιπόν προφανές δτι ανήκει μέν εις τήν άρχαιοτέραν ομάδα A 
τών διονυσιακών αττικών σαρκοφάγων, τήν χαρακτηριζομένην διά τών νεοαττικών τύ
πων τών αναγλύφων της, άλλ’ είναι έν τών μάλλον έξειλιγμένων μελών τής όμάδος.

Ό Aug. Dozon, περιγράφων τήν σαρκοφάγον κατά τό έ'τος 1873, ήπόρει πόθεν 
ήλΰεν εις τήν Παραμυθιάν τό σημαντικόν εις αξίαν αλλά καί εις δγκον μνημεΐον. Σή
μερον, οπότε αί σπουδαί έπί τών σαρκοφάγων έχουν προχωρήσει ίκανοποιητικώς, ή 
άπάντησις εις τήν απορίαν τού Dozon είναι κατηγορηματική. Ή σαρκοφάγος προέρ- 
χεται εκ τίνος των αττικών εργαστηρίων, τα οποία περί τα μέσα του 2 μ.Α. αιωνος 
είργάζοντο κυρίως διά τήν εξαγωγήν 3. Ή μεταφορά έγένετο βεβαίως διά θαλάσσης 
μέχρι τής Ηπειρωτικής ακτής καί έκεΐθεν πιθανώτατα διά τού ποταμού Θυάμιδος 
(Καλαμά), κατά τήν εύλογον εικασίαν τού Dozon, ή σαρκοφάγος έφθασεν εις τήν πε
διάδα παρά τήν Παραμυθιάν. Πληροφορίας περί τού νεκρού ή τής επιφανούς οικογέ
νειας, εις τήν όποιαν ανήκε τό ταφικόν κτίσμα, είναι ίσως δυνατόν ακόμη νά έχωμεν, 
άν έπιχειρηθή καί νέα άνασκαφική έ'ρευνα κατά χώραν.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ

1 Έκ Θεσσαλονίκης, ASR. ΙΓ, άρ. 69. 3 G. Rodenwaldt, Jdl. 45 (1930) σ. 184 κ.έξ., τοΰ
2 R. Redlich, ε.ά. σ. 10, καί σημ· 16. ίδιου, Sarkophagprobleme, RM. 58 (1943) σ. 16.
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