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α. ’Αργυρά πρόχους έκ τοϋ IV τάφου τής άκροπόλεως των Μυκηνών 
φερουσα ίχνη έπικαλύψεως νιέλλου.

β. Έλεφάντινον άντικείμενον έκ τοΰ Α τάφου τοΰ Κακοβάτου.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ TOV 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Κατά τάς εργασίας προς επανέκθεσιν τής 
προϊστορικής συλλογής τοϋ Εθνικοί ’Αρ
χαιολογικοί} Μουσείου, άφ’ ενός μέν διεπι- 
στώθη καί άποκατεστάθη ή ορθή μορφή αντι
κειμένων, τά όποια ειχον έσφαλμένως έρμη- 
νευθή καί συγκολληθή, άφ’ ετέρου δέ, δια τοϋ 
καθαρισμού παλαιών ευρημάτων πολύ έφθαρ- 
μένων καί εις αποσπασματικήν κατάστασιν δια- 
τελοΰντων καί διά τής συσχετίσεως αυτών, 
άπεκτήθησαν νέα τινά αντικείμενα, λίαν ενδια
φέροντα.

Ό καθαρισμός καί ή συγκόλλησις τών αρ
γυρών κτερισμάτων τοϋ τετάρτου βασιλικοΰ 
τάφου τής άκροπόλεως τών Μυκηνών ειχεν 
άνατεθή εις τον αείμνηστον αρχιτεχνίτην τοϋ 
Μουσείου Ί. Μπάκουλην. Ουτος, χάρις εις τήν 
εκπληκτικήν ικανότητά του νά διαβλέπη καί 
αποκαθιστώ τήν αρχικήν μορφήν αντικειμένων 
καταθρυμματισμένων, άντελήφθη δτι τά αρ
γυρά τεμάχια 608 a καί b, τά υπό τοϋ Karo 
θεωρηθέντα ως τμήματα δυο αγγείων, άνήκον 
πράγματι εις έν ομοίωμα δκτωσχήμου άσπίδος, 
τό όποιον καί ωλοκλήρωσε (πίν. Α, α.β.γ). Καί 
τά μέν δυο θραύσματα τά καταγραφέντα ύπ’ άρ. 
608 b καί περιγραφέντα υπό τοϋ Karo ως 
«Miindungsraiid mit Wandungsfragmenten 
von 2 grossen Silberschalen oder Skyphoi» 
άπετέλεσαν τήν προσθίαν ό'ψιν τών δΰο λοβών 
τής άσπίδος' τό δέ ΰπ’ άρ. 608 a, όπερ είχεν 
έρμηνευθή ως «Deckel mit Biigelhenkel», 
συνεκολλήθη εις τήν όπισθίαν ό'ψιν τοϋ άνω 
λοβοϋ αυτής'. 1

1 G. Karo, Die Scbachtgraber von Mykenai, 
σ. 120, πίν. CXXXII, CXXXIII, 608.

To άντικείμενον, όπερ προέκυψε δεν δια
τηρεί τό αρχικόν αϋτοΰ σχήμα, διότι έκ τής 
συμπιέσεως, τήν οποίαν ύπέστη εντός τοϋ τά
φου, οί λοβοί συγκλίναντες πρός τά εμπρός 
έσχημάτισαν δξεΐαν γωνίαν, ωρισμένα δέ τεμά
χια τής προσίίίας ό'ψεως, περί τό σημεΐον τής 
μειώσεως τής άσπίδος, έχουν χάσει τήν καμ
πυλότητα αυτών : ό συγκολλητής άπέφυγε νά 
προβή εις διόρθωσιν τών ανωτέρω παραμορ
φώσεων, διαπιστώσας ότι τό υλικόν έχει κα- 
ταστή εύθραυστον, ώστε νά μή άντέχη εις 
τοιούτους χειρισμούς- δι’ ό εις τό έν λόγφ 
σημεΐον ουδέ συμπλήρωσις έγινε τοϋ άντικει- 
μένου.

Τό ομοίωμα είναι τοϋ γνωστοϋ δκτωσχήμου 
τύπου2, μέ μικρότερον τον άνω λοβόν, λίαν 
έντονον τήν καμπύλην τής κατατομής τών λο
βών τής άσπίδος καί βαθύτατους τους κόλπους 
τούς σχηματιζομένους εις τό σημεΐον τής ενώ- 
σεως τών δΰο λοβών. Τήν όπισθίαν ό'ψιν τοϋ 
ομοιώματος καλύπτει έλασμα άργυροΰν, επίπε
δον. Περιβάλλεται δέ τό ομοίωμα υπό πλαι
σίου, πλάτους 0.025 μ. περίπου, σχηματιζομέ- 
νου έκ τής προεκτάσεως τού εμπρόσθιου καί 
τοϋ δπισθίου έλάσματος, άτινα έφάπτονται 
απολύτως επί πλάτους 0.015 μ., ακολούθως δέ 
καμπτόμενα πρός τήν πλευράν τής πρόσθιας 
οψεως ελίσσονται πέριξ λεπτού χαλκού σύρμα
τος, δ'θεν προκύπτει πλαστικόν καμπύλον περι- 
θώριον. Ή μετάβασις άπό τής κυρτής επιφά
νειας εις τό πλαίσιον γίνεται διά μαλακής αϋ- 
λακος. Ή άσπίς διακοσμείται διά μιας ται
νίας σχηματιζομένης εκ μικρών πλατέων χαρα
γμάτων, στοιχηδόν άνά τετράδας διατεταγμέ
νων. Ή ταινία αϋτη, διαγράφουσα μίαν καμ-

1 "Υψος 0.355 (άνω λοβός 0.15, κάτω λοβός 0.205), 
μέγιστον πλάτος 0.24, μέγιστον βάίίος 0.125.

2 Πβλ. Η. L. Lorimer, Homer and the Monu
ments, σ. 134 κ.έξ.
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πΰλην ύπεράνω τοΰ συμβατικοί μέσου τής 
άσπίδος και μίαν άλλην κάτωθεν αύτοϋ, μειοΰ- 
ται προς τά άκρα των καμπύλών τούτων διά 
τής συμπτύξεως των χαραγμάτων καί διά τής 
βαθμιαίας έλαττώσεως τοΰ αριθμού τών στοί
χων από τεσσάρων εις ενα. Τό πλάτος τών χα
ραγμάτων καί τό ανώμαλον βάθος αυτών δι
καιολογούν την ΰπόθεσιν δτι ταΰτα ειχον πλη-

Ή οπίσθια ο-ψις, επίπεδος, ώς ήδη έλέχθη, 
φέρει εις τον άνω λοβόν αυτής τοξωτήν κινη
τήν λαβήν έξαρτωμένην από δύο κρίκων, ής τά 
άκρα έχουν μορφήν κυλίνδρου διακοσμουμένου 
διά παραλλήλων εγχαράκτων γραμμών, καθέ
των προς τον άξονα τοΰ κυλίνδρου. Έκάτερος 
δέ τών κρίκων σχηματίζεται έκ σύρματος, κυ
λινδρικού επίσης, άποτελοϋντος τήν άπόληξιν

ΕΙκ. 1. 'Ο άνω λοβός της ασπίδος' διακρίνεται πηλίς κυκλική έκ τής όξειδιόσεως χαλκού κοσμήματος.

ρωθή ενίίέτου ύλης, ήτις διά τοΰ χρώματος 
αυτής έπετέλει διακοσμητικήν λειτουργίαν. 
Ήτο δέ καί άλλως κεκοσμημένον τό ομοίωμα, 
ως φαίνεται : εις τον άνω λοβόν, υπέρ τήν καμ
πύλην ταινίαν καί ακριβώς επί τοΰ κεντρικού 
άξονος, μικρός ήλος, μόλις διακρινόμενος, θά 
έστερέωνε κόσμημα έκ χαλκού, έξ ου προήλθον 
ίχνη δξειδώσεως διαγράφοντα τμήμα κύκλου 
περί τό σημεΐον τής ήλώσεως (είκ. 1). Τό έν 
λόγφ κόσμημα ήτο ϊσως σχήματος τριφύλλου ή 
τετράφυλλου, ως τά επί άλλων πλαστικών απει
κονίσεων ασπίδων, μέ τήν διαφοράν ό'τι επί 
εκείνων δεν είναι πρόσθετον αλλά ένθετονι.

1 Πβλ. BSA 49, 1954, πίν. 34, a. b. e.

ταινίας, ελαφρώς κυρτής, μειουμένης προς τά 
άνω καί φερούσης, ως τά άκρα τής λαβής, 
διακόσμησιν παραλλήλιον χαρακτών γραμμών 
εις τό κατώτερον, καί πλατύτερου, τμήμα αυ
τής. Αί δύο ταινίαι, παράλληλοι, έχουν προσ- 
ηλωθή εις άπόστασιν 0.065 μ. απ’ άλλήλων1. 
'Υπέρ τήν λαβήν καί πλησίον τού πλαισίου, 
επί τού καθέτου άξονος τού αντικειμένου, εύ-

1 ’Επί τοΰ πίνακος CXXXII τοΰ Karo, αΰτ., Βίκο 
νίζεται ή εσωτερική πλευρά τοΰ ελάσματος, επί τοΰ 
οποίου έχουν προσηλωθή αί δυο ταινίαι: όπως φαί
νεται καί έκ τής φωτογραφίας, δύο ένισχυτικά έλά- 
σματα καθιστούν παχύτερα τά ελάσματα, διά νά 
στερεωθούν οί ήλοι.
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ρίσκεται οπή διαμέτρου 0.026 μ.
Τό παρόν ομοίωμα δεν αποτελεί ακριβή μι

κρογραφίαν άσπίδος, διότι ή οπίσθια ό'ψις τοΰ 
αμυντικοί τοΰτου δπλου έμενε κοίλη, διά νά 
παρέχτ] προστασίαν εις τον φέροντα πολεμι
στήν. Ή δ'λη διαμόρφωσις τής οπίσθιας δψεως 
αφήνει νά νοηθή δτι τό ομοίωμα είχεν απο
στολήν κειμένην πέραν τής απλής άπεικονίσεως 
τοΰ προτύπου. Ή μικρά οπή δΰναται ϊσως νά 
όδηγήση εις τήν σκέψιν δτι πρόκειται περί ρυ
τού' άλλ’ ή υπόθεσις αυτή συναντά δυσχερείας. 
Έν πρώτοις, ή μικρά διάμετρος τής οπής, αλλά 
κα'ι ή θέσις αυτής επί τοΰ κατακορύφου επιπέ
δου, θά έδυσκόλευον τήν διά ταΰτης έγχυσιν 
υγρού. ’Έπειτα, τό ομοίωμα στερείται δευτέ- 
ρας οπής, δι’ ής θά έρρεεν ή σπονδή : ή δευ- 
τέρα αυτή οπή θά έπρεπε νά εύρίσκετο εις 
τό κατώτατον μέρος του, τό όποιον καί σώζε
ται, ούχί δέ επί τοΰ άπολεσθέντος τμήματος 
τής κοιλίας. Τρίτη δυσκολία προέρχεται εκ τής 
λαβής, ή οποία είναι κινητή : κατάλληλος λοι
πόν προς άνάρτησιν τοΰ ομοιώματος μάλλον 
παρά διά νά φέρεται τούτο πλήρες υγρού' διότι 
έν τή περιπτώσει ταύτη τό ομοίωμα θά έπρεπε 
νά είχε λαβήν σταθερόν καί απλής κατασκευής 
ή δεν θά είχε καθόλου λαβήν, δπως τά γνω
στά ρυτά σχήματος κεφαλής ταύρου ή λέοντος. 
’Αποκλεισμένης τής υποθέσεως ταΰτης γεννά- 
ται τό ερώτημα, αν είναι δυνατόν νά δοθή 
άλλη, περισσότερον εύλογος, ερμηνεία εις τήν 
οπήν.

Γενικώς ειπ'εΐν, αύτη φαίνεται δτι οφείλεται 
εις τεχνικούς λόγους συνδεομένους μέ τήν κα
τασκευήν τοΰ ομοιώματος. Ό αρχιτεχνίτης τοΰ 
μουσείου X. Χατζηλιοΰ έδωσε τήν ακόλουθον, 
λίαν πιθανήν, έξήγησιν:ότι κατά τήν προσαρ
μογήν των δύο ελασμάτων, τοΰ κυρτοΰ τής 
πρόσθιας δψεως καί τοΰ επιπέδου τής όπι- 
σθίας, ή οποία, ως εϊδομεν, έγινε διά τής περιε- 
λίξεως των άκρων αυτών πέριξ χαλκού σύρμα
τος, καί κατά τήν διαμόρφωσιν τής άβαθούς 
αύλακος εις τήν εσωτερικήν πλευράν τοΰ σχη- 
ματισθέντος πλαισίου, ήτο αναγκαία ή χρησι
μοποίησή στερεού τίνος πυρήνος, έκ γής ή 
πίσσης ή άλλου καταλλήλου ύλικοΰ, προς τον 
σκοπόν δπως μή πάθη τό σχήμα τών τοιχω
μάτων, καί δτι ό πυρήν ούτος άφηρέθη, μετά 
τό πέρας τής εργασίας, διά τής έκ τών προτέ-

ρων άνοιγείσης επί τοΰ επιπέδου ελάσματος 
οπής. Ουχ ήττον άξιον παρατηρήσεως είναι 
καί τούτο : ή οπή ευρίσκεται ακριβώς έναντι 
τοΰ ήλου, δΓ ού είχε στερεωθή τό πρόσθετον 
κόσμημα. Είναι λοιπόν πιθανόν δτι αύτη έχρη- 
σίμευσεν επίσης διά τήν έσωθεν στερέωσιν 
τοΰ ήλου.

Τό άργυροΰν ομοίωμα άσπίδος έκ τοΰ τετάρ
του τάφου τών Μυκηνών είναι μεγαλύτερον 
δλων τών άλλων γνωστών πλαστικών απεικονί
σεων τοΰ δπλου. ’Αλλά παρά τό γεγονός τούτο 
καί παρ’ δλον δτι είναι κατεσκευασμένον έξ ελα
σμάτων, έν ω τά πλεϊστα τών άλλων είναι συμ
παγή μάς διδάσκει, τόσον περί τού υλικού τών 
ασπίδων, δσον καί περί τοΰ τρόπου τής κατα
σκευής αυτών έν γένει, όλιγώτερα ή δσα αί άπλαΐ 
απεικονίσεις αυτών επί τών τοιχογραφιών τής 
Κνωσού καί τής Τίρυνθος2. Καί περί μέν τού 
έπιπέδου ελάσματος κατά τήν όπισθίαν πλευ
ράν τοΰ ομοιώματος, εϊπομεν ήδη δτι πάντως 
αποκλείεται νά έχη αντιγραφή εξ οίουδήποτε 
τύπου πραγματικής άσπίδος. Ούχ ήττον δ’ άπί- 
θανον είναι τοΰτο προκειμένου περί τής δια- 
μορφώσεως τοΰ πλαισίου, ήτις φαίνεται κατά 
κύριον λόγον όφειλομένη εις τήν προσαρμογήν 
τών δύο ελασμάτων. Ή προσθήκη τοΰ έπιπέ
δου ελάσματος ύπήρξεν ίσως καί κατ’ άλλον 
τρόπον άρνητικόν στοιχεΐον, έφ’ δσον ενδέχε
ται νά ήμπόδισε τήν άναπαράστασιν τών κατά 
τό κοΐλον μέρος τών άσπίδων έξαρτημάτων, 
ιμάντων, λαβών καί όμοιων, διά νά μή όμιλή- 
σωμεν καί περί τοΰ σκελετού αυτής. Τά ορθο
γώνια χαράγματα τά άπαρτίζοντα τάς ■καμπύ
λης ταινίας εμφανίζονται επίσης εις παραστά
σεις άσπίδων έπί τοιχογραφιών καί σφραγιδο-

1 Έκ τών ομοιωμάτων τούτων, τά όποια έχουν 
διακοσμητικόν χαρακτήρα, τά μέν περισσότερα είναι 
έξ ελεφαντοστού (ευρήματα έκ τής οικίας τών άσπίδων 
τών Μυκηνών, BSA 49, πίν. 34' έκ παλαιοτέρων τά
φων Τσούντα, Εθνικόν Μουσεϊον, Προϊστορική συλ
λογή, άριθ. 2331' έκ Σπάτων, Έθν· Μουσ., Προϊστο
ρική συλλογή, άριθ. 2087, 2094) τινά δέ έξ ύαλομάζης 
(Μυκηνών άριθ. 1374). Μεταλλικά δείγματα έχομεν 
μόνον έκ χρυσού ε’ις μέγεθος ψήφου (C. Blegen, Ργο- 
symna, είκ. 460b. G. Karo, αΰτ. πίν. CXXXII) 
πλήν ενός μεγαλύτερου, έκ Πύλου AJA 58, 1954, 
σ. 32, πίν. 9, u. Πβλ. κατάλογον Μ. Nilsson, The 
Mitioan-Mycenaean Religion, σ. 408, άρ. 47.

2 Η. L. LorimER, αύτ. σ. 135 κ.έξ.
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4 'Αγνής Σαχελλαρίου ΑΕ 1957

λίθων, οπού καί ήρμηνεύθησαν ως ύποδηλούντα 
ραφάς προς στερέωσιν μιας εσωτερικής ένισχΰ- 
σεως τοϋ δέρματος τής άσπίδος ι.

* *

Εντός χάρτινου δίσκου περιλαμβάνοντος

λίστα δέ κεφαλή καί τμήματα τοϋ σώματος 
γυναικείου ειδωλίου, άτινα εν συνεχεία συν- 
εκολλήθησαν υπό τοϋ αρχιτεχνίτου τοΰ μου
σείου Χατζηλιοΰ (πίν. Β,α). Εντός τοϋ δί
σκου ΰπήρχεν ή επιγραφή: «Μυκηνών, άνα- 
σκαφαί Σχλίμαν», έν φ ακριβέστερα δήλωσις

Είκ. 2. Τμήματα ελεφάντινων αντικειμένων μετ’ αναγλύφου διακοσμήσεως.

συντρίμματα διαφόρων υλών μή καταγεγραμ- 
μένα, λόγφ τής καταστάσεως αυτών, εις τους 
καταλόγους, επεσημάνθησαν, τό 1958, έν φ 
έτακτοποιοϋντο αί άποθήκαι τής προϊστορικής 
συλλογής, τεμάχια ελεφάντινα : τμήματα δια- 
κοσμητικών ταινιών (εΐκ. 2)' τό ήμισυ κα
λύμματος πυξίδος, ώς φαίνεται (είκ. 2)' μά- 1

1 Η. L. Eorimer, αΰτ. σ. 136.

προελεΰσεως, «τετάρτου τάφου», εύρέθη εντός 
ενός τών κυτίων τοΰ δίσκου.

Τό είδώλιον, δπερ κατεγράφη ήδη εις τούς 
καταλόγους τοϋ μουσείου ύπ’ άριθ. 8418, απο
τελεί, παρά την αποσπασματικήν κατάστασίν 
του, έργον ενδιαφέρον δσον καί σπάνιον τής 
μυκηναϊκής μικροτεχνίας'. 'Ολόγλυφα έλεφάν-

1 Σωζόμενον ύψος 0.085.
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τινα ειδώλια τής μυκηναϊκής εποχής σώζονται 
ελάχιστα' εκ τούτων δέ μόνον τό σύμπλεγμα 
τών δυο θεαινών μετά τοΰ παιδός, εκ Μυκη
νών’, υπερέχει τοΰ νέου άποκτήματος.

Ή είκονιζομένη μορφή είναι, κατά τό άνω 
σώμα, ένδεδυμένη διά βαρέος ενιαίου υφάσμα
τος καλύπτοντος τό στήθος, κατ’ άντίιθεσιν 
προς τήν συνήθη, εις τάς κρητομυκηναϊκάς 
παραστάσεις γυναικών, γυμνότητα τών μαστών. 
Κάτωθεν τοΰ λαιμοϋ διακρίνονται τρία σταγο- 
νοειδή κομβία, ι'χνη, προφανώς, περιδέραιου, 
τό όποιον μόνον διέκοπτε τήν λιτότητα τοΰ 
άνω τμήματος, λιτότητα έρχομένην εις άντίθε- 
σιν προς τήν πλουσίαν στολιδωτήν φούσταν. 
Εις τό σωζόμενον τμήμα τής τελευταίας αυτής 
υπάρχουν τέσσαρες αλλεπάλληλοι στολίδες, 
αίτινες σχηματίζουν γωνίαν εμπρός εΐ,ς τό μέ
σον. ΑΙ πτυχαί τής πρώτης έξ αυτών, έκ τών 
ά'νω προς τά κάτω, είναι λεπτοί' τών λοιπών 
πλατύτεροι. Είδος ζώνης, ογκώδους, ήμικυ- 
λινδρικής τομής, δεν εύρίσκεται εις τήν όσφΰν, 
αλλά, όπως εις τον συρμόν τής χαμηλής μέσης, 
περιβάλλει τους γοφούς. Ό μάκρος κορμός 
προσδίδει εις τό ειδώλιον ραδινότητα, ή οποία 
ιθά ήτο ετι μεγαλύτερα, δταν έσώζετο ή φού
στα καθ’ όλον αυτής τό μήκος. Ή κεφαλή, αν 
καί έχει άποτετριμμένην τήν μίαν παρειάν, τά 
χείλη καί τό ά'κρον τής ρινός, διατηρεί τήν έκ- 
φραστικότητά της, ή οποία οφείλεται εις τά 
έντονα χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου. Τά 
προτεταμένα μήλα, ό μικρός πώγων καί τό 
στενόν μέτωπον σχηματίζουν ρόμβον, ενώ τά 
σαρκώδη χείλη, ή σιμή ρίς καί οί μεγάλοι 
αμυγδαλωτοί οφθαλμοί συνθέτουν έν ίδιόμορ- 
φον πρόσωπον, ελάχιστα μυκηναϊκόν κατά τήν 
ό'ψιν, άλλ’ όχι ξένον προς τήν μυκηναϊκήν τέ
χνην' ό μικρός δ'μως βόστρυχος, ό όποιος πίπτει 
επί τοΰ μετώπου, μάς επαναφέρει εις τάς κρη- 
τομυκηναίας κυρίας τοΰ τύπου τής «Παρισι
νής» καί τών παριστανομένων επί τής τοιχο
γραφίας τής Τίρυνθος.

"Οτι τό ειδώλιον τοΰτο, κατά τήν γενικήν 
τοΰ δίσκου επιγραφήν, προέρχεται έκ Μυκη
νών, ούδαμόθεν είναι δυνατόν ν’ άμφισβη- 
τηθή. Άλλ’ είναι ήκιστα πιθανόν δτι ισχύει 
■διά τοΰτο ή επιγραφή «τετάρτου τάφου», ή εΰ- 1

1 A. Wace, Mycenae, είκ. 101, 102.

ρεθεΐσα, ως εΐδομεν, εις άλλο κυτίον τοΰ αύ- 
τοΰ δίσκου' πρέπει δέ καί γενικώτερον ν’ άπο- 
κλεισθή ή ύπόθεσις προελεύσεώς του έκ τίνος 
τών βασιλικών τάφων τής άκροπόλεως, διότι 
άφ’ ενός μέν ούδέν άλλο όλόγλυφον έλεφάντι- 
νον ομοίωμα εύρέθη εντός τούτων, άφ’ ετέρου 
δέ τά πλεΐστα τών έξ έλέφαντος κτερισμάτων 
αυτών φέρουν, ούχί άνάγλυφον, αλλά χαρα- 
κτήν καί αρκετά απλήν διακόσμησιν 1 ’ άνάγλυ
φον διακόσμησιν φέρει ό μύκης έκ τοΰ τετάρ
του τάφου 2 καί ή λαβή κατόπτρου έκ τοΰ πέμ
πτου 5. Τοΰ μέν πρώτου τό άνάγλυφον είναι 
χαμηλόν, ή δέ έκτέλεσίς του τό καθιστά έργον 
περισσότερον γραφικόν παρά πλαστικόν. Ή 
λαβή κατόπτρου έξ άλλου έχει λίαν έξηρμέ- 
νην τήν μορφήν τοΰ λέοντος, τής οποίας ού- 
σιαστικώς σώζεται μόνον ή χαίτη συνισταμένη 
Ιξ ενός άδροΰ ό’γκου, άνευ τίνος διαπλάσεως, 
έπί τοΰ όποιου αί τρίχες έχουν άποδοθή γραμ- 
μικώς. Άντιθέτως τό υπό συζήτησιν εΐδοόλιον 
εύρίσκεται πλησιέστερον προς άλλην τινά σει
ράν άντικειμένων έξ έλεφαντοστοΰ: τάς Χα
βάς κατόπτρων έκ τοΰ τάφου τής «Κλυται
μνήστρας» 4 καί τοΰ θαλαμωτού τάφου ύπ’ 
άριθμόν 88 5. Πράγματι, ή ανάγλυφος διακό- 
σμησις αυτών είναι περισσότερον έξειλιγμένη 
παρά εις τά κτερίσματα τών τάφων 4 καί δ, 

έπί πλέον δέ αί γυναικείαι μορφαί τών λαβών 
έκ τοΰ τάφου τής «Κλυταιμνήστρας» έχουν τά 
αυτά μέ τό ειδώλιον μας νεγροειδή χαρακτηρι
στικά. ’Επίσης τά άλλα ελεφάντινα τεμάχια, 
μεθ’ ών εύρέθησαν τά θραύσματα τοΰ ειδω
λίου (είκ. 2), φέρουν διακόσμησιν άγνωστον 
εις τούς τάφους τής άκροπόλεως, ενώ ται- 
νίαι όμοιων ροδάκων περιβάλλουν τον βραχί
ονα τοΰ κατόπτρου τοΰ τάφου τής «Κλυται
μνήστρας».

Έλπίζομεν δτι ό κ. A. Dessenne, ό όποιος 
ετοιμάζει τό corpus τών έξ έλεφαντοστοΰ κρη-

1 G. Karo, Die Schacktgraber von Mykenai, 
a. 319.

2 Karo, αΰτ. σ. 83, άρ. 295, πίν. LXX\ I, 
LXXVII.

3 Karo, αύτ. σ. 142, άρ. 785, είκ. 58, 59.

4 BSA 25, 1921-23, πίν. LIX.

5 X. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκηναι καί Μυκηναϊος Πολιτι
σμός, πίν. 6, 3.
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τομυκηναϊκών αντικειμένων, θά προαγάγη τό 
πρόβλημα τής έντάξεως τοΰ έν λόγ<ρ ειδωλίου.

** *

Ή ταινιωτή χαλκή λαβή μετ’ ένθετου δια· 
κοσμήσεως (πίν. Β, β) έφέρετο εις το μυκη
ναϊκόν ευρετήριον, ήπ’ άρ. 2874, ώς : «Τεμά- 
χιον λαβής χαλκής αγγείου, μήκους 0.95, μέ

κοΰ καθαρισμού τοΰ αντικειμένου άπεκαλΰφθη 
διακόσμησις άποτελουμένη έκ τής έπαναλήψεως 
ενός θέματος έσχηματοποιημένου ναυτίλου έκ 
λεπτών ταινιωτών ελασμάτων χρυσοΰ έντεθει- 
μένων εντός αυλακών άνοιχθέντων εις μέταλ- 
λον τής λαβής. Μετά τήν έ'νθεσιν τών ελασμά
των ή έπιφάνεια έτρίβη διά τίνος λεπτοϋ ερ
γαλείου, οΰτω δε τά εξέχοντα χείλη τών αΰ-

ΕΙκ. 3. Άργυροΰν ΰψίπουν κύπελλον φέρον διακόσμησιν χρυσών ροδάκων.

λείι.()ανα έπιχρυσώσεως. Μυκηνών 1892». Διά 
τοΰ όρου «λείψανα έπιχρυσώσεως» υπεδηλοΰτο 
τό φΰλλον χρυσοΰ, τό όποιον καλύπτει τό μετά 
τής λαβής σωθέν τμήμα τοΰ αγγείου, καθώς 
καί ή χρυσή έπένδυσις τών τριών ήλων, δι’ ών 
ή λαβή είχε στερεωθή επ’ αΰτοΰ \ “Οταν τοΰτο 
έδόθη εις τά έργαστήρια τοΰ μουσείου προς 
πρόχειρον καθαρισμόν, ό αρχιτεχνίτης Ά. Μαυ- 
ραγάνης παρετήρησεν ’ίχνη χρυσοΰ καί έπ’ αυ
τής ταΰτης τής λαβής, κατόπιν δέ τοΰ χημι- 1

1 Ώς φαίνεται, ή λαβή ύψοϋτο κατακορύφως άνω- 
■9·εν τών χειλέων τοΰ αγγείου, έξ ου αγόμεθα είς τήν 
ύπόΟ·εσιν δτι τοΰτο είχε σχήμα κανθάρου ή νψίπο- 
δος κΰλικος.

λάκων συγκλίναντα επί τών ελασμάτων έστε- 
ρέωσαν αυτά ασφαλώς.

Τό παλαιότερον γνωστόν δείγμα τής μεθόδου 
ταύτης έν τή έμπαιστική είναι αργυρά υψίπους 
κυλιξ έκ τοΰ 4ου βασιλικοΰ τάφου τών Μυκη
νών \ έκ δέ τών μεταγενεστέρων άναφέρομεν, 
λόγφ σπουδαιότητος, φιάλην μέ διακόσμησιν 
βουκράνων έκ τοΰ βασιλικοΰ τάφου τών Δεν- 
δρών (15ου αίώνος)2, φιάλας μέ παραστάσεις 
πωγωνοφόρων προτομών έκ τοΰ 24°υ θαλαμω-

1 Karo, αΰτ. σ. 94, άρ. 390, πίν. CXII, CXIII.

2 A. Prrsson, The Royal Tombs at Dendra, 
πίν. XII-XV.
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τοΰ τάφου των Μυκηνών V παρόμοιας προτο- 
μάς —τό άγγεΐον δεν σώζεται —εκ τοΰ ανακτό
ρου τής Πΰλου 8, έγχειρίδιον εκ τοΰ 14ου τά
φου τής Προσΰμνης (YE II)3.

Έν συγκρίσει προς τα ανωτέρω δείγματα, ή 
ένταΰθα δημοσιευόμενη λαβή είναι άπλοΰστερον 
διακεκοσμημένη. Πράγματι, εις εκείνα έχουν 
χρησιμοποίησή περισσότερα τοΰ ενός εΰγενή 
μέταλλα (χρυσός, άργυρος, ήλεκτρον), επί πλέον 
δέ αί επ’ αυτών είκονιζόμεναι μορφαί έχουν 
λεπτομέρειας εγχαράκτους πεπληρωμένας διά 
νιέλλου. Διάφορος είναι ή τεχνική, τής οποίας 
τελειότατα δείγματα αποτελούν τα εγχειρίδια 
έκ τών βασιλικών τάφων 4ου καί 5ου τών Μυ
κηνών, δπου τά έκ χρυσοΰ, άργΰρου καί ήλέ- 
κτρου κοσμήματα έχουν στερεωθή διά στρώμα
τος νιέλλου καλΰπτοντος τήν λεπίδα.

Ή λαβή αγγείου, τήν οποίαν παρουσιάζο- 
μεν ενταύθα φαίνεται δ'τι είναι μεταγενέστερα 
τοΰ 1400 π.Χ. Τοΰτο συνάγομεν έκ τής λίαν 
έσχηματοποιημένης μορφής, τήν οποίαν έχει 
προσλάβει τό θέμα τοΰ ναυτίλου, ένώ τοΰτο 
αποδίδεται κατά τρόπον νατουραλιστικόν έπί 
τοΰ χαλκοΰ εγχειριδίου μετά παραστάσεων έκ 
χρυσοΰ, άργΰρου καί ήλέκτρου εντός έπιστρώ- 
ττεως νιέλλου, τό όποιον εΰρέθη υπό τοΰ κα- 
θηγητοΰ κ. Μαρινάτου εντός τάφου τής Πΰ

λου μετ’ άλλων κτερισμάτων χρονολογούμενων 
από τής ΥΕ ΙΙ/ΙΙΙΑ I εποχής, ήτοι από τοΰ 
15ου αΐώνος4. Δυστυχώς, δεν δυνάμεθα νά 
προβώμεν εις άκριβεστέραν χρονολόγησιν τής 
λαβής, διότι δεν βοηθοΰμεθα υπό κεραμεικών 
παραλλήλων, τοΰ θέματος έξελισσομένου, ως 
φαίνεται, ανεξαρτήτως εις τήν μεταλλοτεχνίαν 
καί τήν αγγειογραφίαν. Πράγματι, έπί τών 
αγγείων τής ΥΕ ΙΙΑ έποχής, ήτοι συγχρό
νων, αν μή καί προγενεστέρων τοΰ εγχειριδίου 
τής Πΰλου, άπαντα τύπος ενδιάμεσος μεταξύ 
τής νατουραλιστικής άποδόσεως τοΰ θέματος 
καί τοΰ βαθμοΰ τής σχηματοποιήσεως αΰτοΰ 
έπί τής λαβής, γεγονός τό οποίον έπιτρέπει 
τήν εικασίαν δτι ή σχηματοποίησις έβράδυνεν 
εις τήν έμπαιστικήν έν συγκρίσει μέ τήν κερα-

1 ΑΕ 1888, πίν. 7, 2.
2 AJA 59, 1955, σ. 32, πίν. 23, 3.
5 C. Beegen, Prosymna, σ. 330, πίν. II.
4 BCH 81, 1957, σ. 559, είκ. 16a.b, πίν. XV.

μεικήν. ’Από δέ τής ΥΕ ΙΙΒ έποχής, προϊοΰ- 
σης τής άφαιρέσεως, αί έπί τών αγγείων πα
ραστάσεις ναυτίλου περιορίζονται εις τους πλο
κάμους αΰτοΰ λαμβάνοντας μορφήν ελίκων, 
οΰτω δέ τό θέμα αποκτά, εις τήν κεραμεικήν, 
καλλιγραφικόν χαρακτήρα, προς τον οποίον 
άντιτίθεται ή άδρότης, μεθ’ ής τοΰτο αποδίδε
ται έπί τής λαβής.

*
* sN

Μεταξύ τών άλλων συγκολληθέντων καί 
όλοκληρωθέντων αντικειμένων υπό τοΰ αρχι
τεχνίτου Ά. Μαυραγάνη, άξια μνείας είναι τά 
ακόλουθα :

Τό είκονιζόμενον (είκ. 3) μόνωτον, ΰψίπουν, 
άργυροΰν κΰπελλον άπετελέσθη έκ τεμαχίων 
καταγραφέντων υπό G· Karo είς δΰο διαφο
ρετικούς άριθμοΰς: 122 καί 151b1.

Τό έλεφάντινον άντικείμενον τοΰ πίνακος Γ, β 
ωλοκληρώθη έκ τεμαχίων προερχομένων έκ τοΰ 
Τάφου Α τοΰ Κακοβάτου1 2 * 4, κατά τό πρότυ
πον όμοιου αντικειμένου εύρεθέντος υπό 
A. Wace εις τήν οικίαν τών ’Ασπίδων έν Μυ- 
κήναις 5 καί όλοκληρωθέντος υπό τοΰ ίδιου 
τεχνίτου. ’Άρθρον έκ τών καταλοίπων τοΰ 
A. Wace, δπου μελετώνται δλα τά δμοια ευ
ρήματα, τά ύπ’ αΰτοΰ ονομαζόμενα «candel- 
sticks», έδημοσιεΰθη ήδη εις τό περιοδικόν 
Archaeology 13, 1960, σ. 40 έ. είκ. 3.

Συνεκολλήθησαν δΰο τεμάχια τής τοιχογρα
φίας τοΰ μεγάρου τών Μυκηνών (πίν. Δ)' ό 
Rodenwaldt ειχεν άντιληφθή δτι ταΰτα έγει- 
τνίαζον, άλλ’ είχε διαφΰγει τήν προσοχήν του 
τό γεγονός δτι έφάπτονται4.

’Επί τοΰ άργυροΰ αγγείου, έκ τοΰ πέμπτου 
βασιλικοΰ τάφου τής άκροπόλεως τών Μυκη
νών (πίν. Γ,α) °, διέκρινε διά πρώτην φοράν ό 
αρχιτεχνίτης X. Χατζηλιοΰ ίχνη νιέλλου. Κατά 
τον ίδιον τεχνίτην, ολόκληρον τό κάτω τμήμα 
τοΰ αγγείου τό φέρον οριζοντίους αύ'λακας θά

1 G. Karo, αύτ. σ. 60, πίν. CV, καί σ. 62, 
άρ. 151b.

2 AM 34, 1909, σ. 290, είκ. 11.
3 BSA 50, 1955, πίν. 25a.b.
4 G. Rodenwaedt, Der Fries des Megarons 

von Mykenai, σ. 30, κ.εξ., πίν. II.
s Karo, αύτ. σ. 148, άρ. 855, πίν. CXXXIV.
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έκαλύπτετο υπό στρώματος νιέλλου. Νίελλον 
ωσαύτως έπλήρου τάς αύλακας τοΰ δακτυλίου 
επί τοΰ ώμου καί επί τοΰ περιθωρίου τής λαβής. 
Ό τρόπος τής διακοσμήσεως, διά τοΰ οποίου

επιτυγχάνεται διχρωμία έκ τής καλύψεως τμη
μάτων τοΰ αργυρού αγγείου διά μελανής ΰλης 
γίνεται πρώτην φοράν γνωστός.

ΑΓΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ Τ1ΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ
ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΡΟΚΟΝΝΗΣΟΥ

Ή Προκόννησος ύπήρξεν αποικία των Μι- 
λησίων ίδρυθεΐσα επί μιας των εις τά ΝΔ. 
τής Προποντίδος κειμένων νήσων, έξειλίχθη 
δέ συν τφ χρόνφ εις πόλιν σπουδαίαν καί περι
φανή κατά τους αρχαίους χρόνους, κατά τούς 
μεταγενεστέρους δέ χρόνους έγένετο κυρίως 
γνωστή εκ των περιωνύμων «Προκοννησίων 
μαρμάρων» έξορυσσομένων μέχρι τής σήμερον 
έκ τής μεγαλυτέρας των νήσων τούτων τής 
γνωστής ώς «νήσου τοΰ Μαρμαρά».

'Ο Στράβων (XIII 588) διακρίνει την Πα- 
λαιάν Προκόννησον τής έχούσης τά λατομεία, 
γράφων : Έν δε τφ παράπλφ τφ άπο Παρίον 
εις Πρίαπον η τε παλαιά Προκόννηαός έοτι και 
η νϋν Προκόννησος. πόλιν έχουσα καί μέταλλον 
μέγα λευκόν λν&ου σφόδρα επαινούμενοι’. Έν 
δέ τφ Περίπλψ τοΰ Σκυλακος, 94 (C. Mul

ler, Geographi Graeci Minores I, σ. 68) 
άναγινώσκομεν : Κατά ταύτην (την Άρτάκην) 
νηαός έστι καί πόλις Προκόννησος καί έιέρα νή
σος ενλίμενος 3Ελαφόννησος· γεωργονσι ό’ αυτήν 
Προκοννησιοι. ’Όντως δέ επί τής νήσου τοΰ 
Μαρμαρά υπάρχει ευρύχωρος καί ασφαλής λι- 
μήν ό λεγόμενος τοΰ «Πέταλά».

Έκ των μαρτυριών τούτων προκύπτει δτι 
άλλη ήτο ή Παλαιά Προκόννησος καί άλλη ή 
έχουσα τά λατομεία, ετι δέ δτι ή δευτέρα αύτη 
νήσος ωνομάζετο Ελαφόννησος καί εΰρίσκετο 
υπό τήν κυριαρχίαν τής παλαιάς Προκοννήσου. 
Γνωστόν δέ δτι τό έπιχωριάζον εις τάς νήσους 
ταύτας ζώον πρόξ ή προϊξ, έξ οΰ έ'λαβον τό 
ό'νομα αί νήσοι αύται, ήτο είδος ελάψου (Μεγα 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ 459,49).

Άποκλεισθέντος οΰτω δτι Παλαιά Προκόν
νησος δύναται νά είναι ή νήσος τοΰ Μαρμαρά

ίδωμεν ποία των λοιπών είναι. Ή καλύτερα 
άπόδειξις θά ήτο ή άνεύρεσις καταλλήλων αρ
χαιολογικών πειστηρίων. ’Όντως τοιαΰτα ύπάρ- 
χουσιν επί τής νήσου 'Αλώνης καί δή εις τά 
νοτιοανατολικά αυτής, δπου σήμερον εύρίσκεται 
τό χωρίον «Χουχλιά». Εκεί υπάρχει μικρά 
λοφώδης χερσόνησος μέτριου ύψους σχηματί- 
ζουσα μεταξύ αυτής καί τής λοιπής νήσου ευ
ρύ ν κόλπον.

Τό δτι επί τής νήσου 'Αλώνης ήτο 'ιδρυμένη 
ή πόλις Προκόννησος καί δτι ή νήσος αύτη 
ωνομάζετο ΙΙαλαιά Προκόννησος προκύπτει καί 
έκ τοΰ ανωτέρω μνημονευθέντος χωρίου τοΰ 
Στράβωνος. ’Όντως, δταν τις άναπλέων τον 
Ελλήσποντον φθάση προ τής Πριάπου, τής ση
μερινής Καράμπογας, συναντά ακριβώς πρόςΑ. 
πρώτην μέν τήν νήσον Άφισιάν (Όφιοΰσαν 
τών αρχαίων) καί ολίγον όπισθεν αυτής τήν 
νήσον 'Αλώνην. Αί δύο αύται νήσοι δπτικώς 
συγχέονται, άτε ούσαι άμφότεραι χθαμαλαί καί 
γεοίδεις. Άπωτέρω προς τήν διεύθυνσιν ταύτην 
φαίνεται ή χερσόνησος τής Κυζίκου, ύιί>ηλή, 
δασώδης καί απόκρημνος, βορειότερου δέ φαί
νεται ή νήσος τοΰ Μαρμαρά, ήτις είναι ή 
Νέα Προκόννησος τοΰ Στράβωνος, ή έχουσα 
λατομεία μαρμάρου, καί ή όνομαζομένη υπό 
τοΰ Σκυλακος ’Ελαφόννησος. Αύτη είναι ση
μαντικούς υψηλότερα καί μάλλον απόκρημνος 
τής Άφισιάς καί 'Αλώνης, ήττον δέ τής χερ
σονήσου, τής Κυζίκου, τέλος πλησίον τοΰ 
Μαρμαρά φαίνονται καί ή μικρά καί χθαμαλή 
νήσος Κούταλις.

Κατά ταΰτα έν τφ παράπλφ από Παρίου εις 
Πρίαπον, ως έγγύτερον πρώτον μέν άπαντά τό 
σύμπλεγμα τών νήσων Άφισσιάς - 'Αλώνης 
(Παλαιά Προκόννησος), κατόπιν δέ ή νήσος 
τοΰ Μαρμαρά (Νέα Προκόννησος ή Έλαφόν- 
νησος) ώς απώτερου καί βορειότερου κείμενη. 
Τούτων όμως άψευδεστέρα μαρτυρία είναι ή
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