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ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ
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Figur U im Westgiebel (Carrey)
Figur U in Athen Nat. Mus.
Torso im Akropolis Mus.
Oreithyia aus dem Westgiebel 
Giebelboden unter den Figuren U - Y nach Sauer 
Giebelboden unter den Figuren U - V nach Carpenter 
Standflachen der Figuren U - V nach Carpenter 
Parthenon Westgiebel. Zeichnung Carreys 
Parthenon Westgiebel. Erganzung Carpenters 
Parthenon Westgiebel. Erganzung Brommers 
Moderne Kopie nach einem verschollenen Kopf 
Figur U in Athen Nat. Mus.
Figur U in Athen Nat. Mus.
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Ό λόφος Κλειδί («Άχαιαί πέτραι»)· 
παρά τήν κλιτύν αύτοϋ δεξιά ό τύμβος τοΟ Σαμικοϋ 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Οί τάφοι Η, Θ, I, ΙΑ 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Ό τάφος ΙΔ 
Πρόχοι Μυκηναϊκού τύμβου Σαμικοϋ (άρ. κατ. 3, 2, 1)
Πρόχοι άρ. 946 καί 947, VI τάφου Μυκηνών, περιβόλου A 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Πρόχους (άρ. κατ. 4)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Πρόχοι (άρ. κατ. 6, 5, 7, 8, 9) 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Λεβητοκυάθια (άρ. κατ. 10, 12, 11, 13, 
14, 15)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Λεβητοκυάθια (άρ. κατ. 16, 17, 19, 18,
20, 21)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Λεβητοκυάθια (άρ. κατ. 22, 23, 24, 27. 
25, 26)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Προχοΐσκη (άρ. κατ. 30)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Λεβητοκυάθια (άρ. κατ. 28, 29) 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. ’Αλάβαστρον δίωτον (άρ. κατ. 31) 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. ’Αλάβαστρα τρίωτα (άρ. κατ. 32, 34) 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. ’Αλάβαστρα τρίωτα (άρ. κατ. 33, 35, 36, 
37, 38, 39, 41, 40)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κύπελλα τοϋ τύπου Βαφειοΰ (άρ. κατ 
42, 43, 44, 45, 46, 47)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κρατηρίσκοι πιθοειδεϊς δίωτοι (άρ. κατ. 
48, 49)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κρατηρίσκοι πιθοειδεϊς (άρ. κατ. 50, 51, 
52, 53, 54, 55)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κύλιξ (άρ. κατ. 56)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κύλιξ μόνωτος (άρ. κατ. 58) 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κύλιξ δίωτος (άρ. κατ. 59)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κύλιξ μόνωτος (άρ. κατ. 60) 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κύλιξ δίωτος (άρ. κατ. 61)
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κύλιξ μόνωτος (άρ. κατ. 57) 
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ. Κύλικες καί θραύσματα κυλικών (άρ. 
κατ. 64, 65, 66, 67, 63, 62 καί 68 - 70)
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η' ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ

18α Μουσεΐον’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Δύο βάσεις κύλικος (άρ. κατ. 71, 72)
18β. Μουσεΐον’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Τμήμα ποδός κύλικος μετά τού κατωτά-

του τής κοιλίας (άρ. κατ. 74) καί βάσις κύλικος μετά τοΟ κατωτάτου 
τής κοιλίας (άρ. κατ. 73)

18γ Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Τμήμα κύλικος (άρ. κατ. 76)
18δ Μουσεΐον’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Πούς κύλικος μετά τμήματος τής κοι

λίας (άρ. κατ. 75)
18ε Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Θραύσματα κύλικος (άρ. κατ. 77)
18ς' Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Άρύταινα (άρ. κατ. 79)
19α -ζ Μουσεΐον’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Άρύταιναι (άρ. κατ. 80, 81,82, 78, 83,

85, 84)
20α - β Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. ’Αμφορείς (άρ. κατ. 86, 88)
20γ - δ Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Δίωτα άγγεϊα (άρ. κατ. 87, 89)
20ε Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Άμφορεύς (άρ. κατ. 90)
21α-β Μουσεΐον’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. ’Αμφορείς (άρ. κατ. 91, 92)
21γ-δ Μουσεΐον’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Πίθος καί Κρατήρ (άρ. κατ. 93, 94)
22α Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Ρυτόν (άρ. κατ. 95)
22β Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Υδρία (άρ. κατ. 96)
22γ - ς' Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Δίωτα άγγεϊα (άρ. κατ. 97, 98, 99, 100)
23α Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Δίωτον άγγεΐον (άρ. κατ. 101)
23β Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Μόνωτον άγγεΐον (άρ. κατ. 102)
23γ Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Άωτον άγγεΐον μικροσκοπικόν (άρ. κατ.

103)
23δ Μουσεΐον’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Θήλαστρον (άρ. κατ. 106)
23ε-ς' Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Κύαθοι (άρ. κατ. 105, 104)
23ζ Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Σκύφος (άρ. κατ. 108)
23η Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Ψευδόστομος άμφορεύς (άρ. κατ. 107)
24α Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Τεμάχιον άγγείου (άρ. κατ. 113) καί

έτερα 13 τεμάχια έκ μεγάλων άγγείων (άρ. κατ. 114) ΜΕ χρόνων 
24β Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Ένδεκα θραύσματα άγγείων ΜΕ χρόνων

(άρ. κατ. 115)
24γ Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Δεκατρία θραύσματα έξ άγγείων ΜΕ χρό

νων (άρ. κατ. 116)
24δ Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Επτά όστρακα ΜΕ χρόνων (άρ. κατ. 117)
25α Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Δύο θραύσματα κεράμων (άρ. κατ 109),

τμήμα κύλικος καί δύο βάσεις κυλικών (άρ. κατ. 112, 110, 111)
25β Μουσεΐον’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Τρεις σφόνδυλοι έκ πηλοΟ (άρ. κατ. 119)

καί έτερος έκ στεατίτου (άρ. κατ. 120)
25γ Μουσεΐον ’Ολυμπίας. Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ. Τεμάχιον λαβής μαχαιριδίου (άρ. κατ.

121)
26α - β Νάξος. Ή βορεία καί ή νοτία κλιτός τής Κορφής τ’ ΆρωνιοΟ
27α Νάξος. Τό νότιον τμήμα τής άνατολικής άκτής τής Νάξου έκ τής Κορφής

τ’ ΆρωνιοΟ
27β Νάξος. Τμήμα τής άνατολικής άκτής τής Νάξου. ΕΙς τό βάθος δεξιά ή Σχι-'

νοΟσα καί άριστερά τό Κάτω Κουφό
27γ Νάξος. Ό παρά τήν Κορφήν τ’ ΆρωνιοΟ όρμος του ΚλειδοΟ καί τά Κουφο-

νήσια. ΕΙς τό βάθος άριστερά ή Κέρος
28α Νάξος. Κορφή τ’ ΆρωνιοΟ. Άναλημματικός τοίχος («τράφος») τής Β. κλιτύος

τοΟ λόφου
28β Νάξος. Κορφή τ’ ΆρωνιοΟ. Καμπυλόγραμμος τοίχος ύπό τόν «τράφον»
28γ Νάξος. Κορφή τ’ ΆρωνιοΟ. Ή πλάξ VIII έντειχισμένη είς τόν «τράφον» τοΟ

Πίν. 28α, άνεστραμμένη
29α - γ Νάξος. Κορφή τ’ ΆρωνιοΟ. ’Ελλειψοειδές δωμάτιον
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ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ θ'

29δ Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Ή είσοδος τοϋ έλλειψοειδοϋς δωματίου
29ε Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Ή έπίχωσις τοϋ δωματίου
29ς' Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Λεπτομέρεια τοϋ Π ί ν. 29ε
30α Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Οί ύπό τό δάπεδον τοΰ δωματίου βράχοι
30β - γ Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Τοίχος δυτικώς τοΰ δωματίου
30δ-ε Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Άναλημματικός τοίχος ΝΑ. τοϋ δωματίου
30ς' Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Έπίχωσις μεταξύ άναλήμματος καί βράχου ΝΑ. 

τοΰ δωματίου
31α-γ Νάξος Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Θεμελιώσεις έπΐ τοϋ ανδήρου ΝΑ. τοϋ δω

ματίου
31δ Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Θεμέλιον άνατολικώς τοϋ άχυρώνος
32α Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Θαλάσσια δστρεα
32β Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Θεμέλιον άνατολικώς τοΰ άχυρώνος
33α Νάξος. Συλλογή Άπειράνθου. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Θραύσματα χειλέων άγγείων
33β Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Λαβαΐ άγγείων
33γ Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Τριπτήρ καί πλάκες - καλύμματα άγγείων
34α-β,δ-εΝάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Πλάκες λιθομύλου
34γ Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Τεμάχια πλακών λιθομύλου
35α-β Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. ’Εμπρόσθια δψις πλακών άντιστοίχως I καί II
36α Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Προοπτική άπεικόνισις τής πλακός 11
36β Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. ’Εμπρόσθια δψις τής πλακός III
36γ Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. ’Εμπρόσθια δψις τής πλακός IV
37α-γ Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. ’Εμπρόσθια δψις πλακών άντιστοίχως V, VI, VII
38α Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. ’Εμπρόσθια δψις τής πλακός VIII
38β Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Προοπτική άπεικόνισις τής πλακός VIII
38γ Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. ’Εμπρόσθια δψις τής πλακός IX
39α Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Προοπτική άπεικόνισις τής πλακός X.
39β Νάξος. » » Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Πήλινον προσωπεΐον (;) έκ Φυλακωπής
40α Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Σύγχρονος παράστασις διά τής μεθόδου τής έπι- 

κρούσεως
40β Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Πλάξ μέ παράστασιν σπείρας
40γ Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Ή έτέρα πλευρά τής πλακός μέ λακκίδια
40δ Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Πλευρική δψις τής πλακός (σκόρπιός ;)
41α Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Πλάξ μέ παράστασιν δφεως έκ τής περιοχής 

Λυαρίδια
41 β - γ Νάξος. Συλλογή Άπειράνθου Κορφή τ’ Άρωνιοϋ. Πλάκες μέ άβαθή λακκίδια
42 Άθήναι. ’Αμφορέας Συλλογής Ρουσσοπούλου
43α Μουσεΐον Μυτιλήνης. Μαρμάρινο γυναικείο κεφάλι κατ’ ένώπιον
43 β Μουσεΐον Μυτιλήνης. Μαρμάρινο γυναικείο κεφάλι δεξιά πλαγία δψη
44α ’Επιγραφικόν Μουσεΐον. 
44β Επιγραφικόν Μουσεΐον. 
45α ’Επιγραφικόν Μουσεΐον. 
45β ’Επιγραφικόν Μουσεΐον.
46 ’Επιγραφικόν Μουσεΐον.
47 Βενετία.
48α - β Βενετία.
48γ ’Εθνικόν Μουσεΐον.
49α - β Βενετία.
49γ Μουσεΐον Βερολίνου.
496 Κρεμλΐνον.

50α - β Μουσείο Σπάρτης.
51α, γ Μουσείο Σπάρτης.

Ή βάσις, έφ’ ής ή έπιγραφή έν IG II2 3897 
Σχεδίασμα τής βάσεως (ύπό Είρ. ΤραυλοΟ)
’Αριστερόν τοΟ τεμαχίου μαρμάρου I τής έπιγραφής έν IG II2 3897 
Δεξιόν τοϋ τεμαχίου μαρμάρου VI τής έπιγραφής έν IG IIs 3897 
Ή έν Ε.Μ. 13181 έπιγραφή
"Αγιος Μάρκος. Άνάγλυφον τών 'Αγίων ’Αναργύρων (φωτ. Ο. Bohm) 
Οί δύο ’Ανάργυροι τής κάτω ζώνης τοϋ άναγλύφου τής Βενετίας 
Προτομή άρ. 399 (φωτ. τού Μουσείου)
Οί δύο ’Ανάργυροι τής άνω ζώνης τοΟ άναγλύφου τής Βενετίας 
’Εγκαυστική είκών τοΰ Άγ. Κοσμά έπϊ κιβωτιδίου έξ Άχμίμ (Wulff) 
Οί Άγ. ’Ανάργυροι έπί Σταυροθήκης είς τό Άνάκτορον τών Πα
νοπλιών τοϋ Κρεμλίνου (Frolow)
Χάλκινο κάτοπτρο άρ. 3302
Χάλκινο κάτοπτρο άρ. 3302. Πλάγιες όψεις
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ϊ ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ

51β Μουσείο Σπάρτης. Χάλκινο κάτοπτρο άρ. 3302. Πίσω όψη
52α-β ’Εθνικό Μουσείο. Στήριγμα κατόπτρου άπό τό Άμυκλαΐο
53α Μόναχο. Χάλκινο κάτοπτρο
53β Ν. Ύόρκη. Χάλκινο κάτοπτρο στό Μητροπολιτικό Μουσείο
54α-β Μουσείο Δελφών. Χάλκινος κοΟρος
55α Εθνικό Μουσείο. Χάλκινο κάτοπτρο άπό τό Λεωνίδιο
55β Μουσείο Σπάρτης. Αναθηματική στήλη άπό τό Γεράκι
55γ Μουσείο Σπάρτης. Χάλκινος Άπόλλων(;) άρ. 3304
56α-β Μουσείο Σπάρτης. Δύο όψεις χάλκινου άγαλματίου νέου
57α-β Κρήτη. Άρχάνες. Ή χτισμένη πόρτα τού τάφου πριν καί μετά τήν 

καθαίρεση τών λίθων
58α Κρήτη. Άρχάνες. Κάτοψη καί τομή τοΟ τάφου
58β Κρήτη. Άρχ. Μουσ. Ηρακλείου. Άρχάνες. Κεραμεική άπό τόν τάφο
58γ Κρήτη. Άρχ. Μουσ. Ηρακλείου. Άρχάνες. Ή σαρκοφάγος
59 Πάρος. Τιμητικόν ψήφισμα
60 Πάρος. Τιμητικόν ψήφισμα (φωτογραφία έξ έκτυπου)
61α-β Άρχ. Μουσ. Πειραιώς. Άγαλμα Νύμφης πριν καί μετά τή συμπλήρωσή του
62α Άρχ. Μουσ. Πειραιώς. ’Επιτύμβιο άγαλμα
62β - γ Άρχ. Μουσ. Πειραιώς. Οί πλάγιες όψεις του
63α Άρχ. Μουσ. Πειραιώς. Αναθηματικό άνάγλυφο
63 β Βερολίνο. Αναθηματικό άνάγλυφο
64α-β Άρχ. Μουσ. Πειραιώς. ’Επιτύμβιες στήλες
64γ Άρχ. Μουσ. Πειραιώς. Ή έπιγραφή τής ρωμαϊκής στήλης άρ. 1160
65 Τίρυνς. Τό δυτικόν τείχος τής άκροπόλεως νοτίως τής άντιστοί- 

χου πυλίδος, έξωθεν τοΟ όποίου εύρέθη ή μυκηναϊκή έπί- 
χωσις

66α ’Εθνικόν Μουσεΐον. Καλυκωτός κρατήρ Ε.Μ. 19463. Α' δψις
66β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Καλυκωτός κρατήρ Ε.Μ. 19463. Β' όψις
67α-β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Καλυκωτός κρατήρ Ε.Μ. 19463. Λεπτομέρειαι παραστάσεως 

Α' δψεως
68α ’Εθνικόν Μουσεΐον. Καλυκωτός κρατήρ Ε. 66. Α' δψις
68β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Καλυκωτός κρατήρ Ε. 66. Β' δψις
69α-β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Καλυκωτός κρατήρ Ε. 66. Λεπτομέρειαι παραστάσεως Α' 

δψεως
70α ’Εθνικόν Μουσεΐον. Πελίκη Ε.Μ. 18747. Α' δψις
70β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Πελίκη Ε.Μ. 18747. Β' δψις
71α ’Εθνικόν Μουσεΐον. Πελίκη Ε.Μ. 18747. Παράστασις Α' δψεως
71 β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Πελίκη μετά πώματος Ε.Μ. 18746. Α- δψις
72α-β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Πελίκη μετά πώματος Ε.Μ. 18746. Λεπτομέρειαι παραστά

σεως Α' δψεως
73α ’Εθνικόν Μουσεΐον. Πελίκη μετά πώματος Ε.Μ. 18746. Παράστασις Β' δψεως
73β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Πελίκη μετά πώματος Ε.Μ. 18746. Τό πώμα τής πελίκης
74α ’Εθνικόν Μουσεΐον. Πελίκη Ε.Μ. 18748. Α’ δψις
74β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Πελίκη Ε.Μ. 18748. Β' δψις
75α ’Εθνικόν Μουσεΐον. Υδρία Ε.Μ. 19443α (θραϋσμα)
75β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Γαμικός λέβης Ε.Μ. 19429α, β (θραύσματα)
75γ ’Εθνικόν Μουσεΐον. Γαμικός λέβης Ε.Μ. 19437 (τμήμα)
76α ’Εθνικόν Μουσεΐον. Βάσις γαμικοΟ λέβητος Ε.Μ. 19462. Α' δψις
76β - γ ’Εθνικόν Μουσεΐον. Βάσις ΓαμικοΟ λέβητος. Ε.Μ. 19462. Β' δψις
77α-β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Γαμικός λέβης Ε. 615. Λεπτομέρειαι παραστάσεως Α' δψεως
78α- β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Γαμικός λέβης Ε. 615. Λεπτομέρειαι παραστάσεως Β' δψεως
79α ’Εθνικόν Μουσεΐον. Γαμικός λέβης Ε. 615. Α' δψις
79β ’Εθνικόν Μουσεΐον. Γαμικός λέβης Ε.Μ. 19440 (τμήμα)
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80α Εθνικόν

00 Ο • ’Εθνικόν
81α ’Εθνικόν
81β ’Εθνικόν
81γ ’Εθνικόν
81δ ’Εθνικόν
82α Μουσείο
82β Μουσείο
83α Μουσείο
83β Μουσείο
84α Μουσείο
84β Μουσείο
85α Μουσείο
85 β Μουσείο
85γ Μουσείο

ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ

Μουσεϊον. Πώμα λεκανίδος Ε.Μ. 19427 (τμήμα)
Μουσεΐον. Πυξίς Ε.Μ. 19438 
Μουσεϊον. Πυξίς Ε.Μ. 19439 (τμήμα)
Μουσεϊον. Πυξίς Ε.Μ. 19441 (θραΟσμα)
Μουσεϊον. Πυξίς Ε.Μ. 196 (τμήμα)
Μουσεϊον. Σκύφος Ε.Μ. 19432 (τμήμα)
Κώ. Άντιμάχεια. Κεφάλι τής Φαυστίνας τής νεώτερης
Κώ. Άντιμάχεια. Τό ίδιο κεφάλι σέ όψη τριών τετάρτων
Κώ. Άντιμάχεια. Κεφάλι τής Φαυστίνας τής νεώτερης. Δεξιά πλάγια όψη
Κώ. Άντιμάχεια. Κεφάλι τής Φαυστίνας τής νεώτερης. Αριστερή πλάγια όψη
Κώ. Άντιμάχεια. Κεφάλι τής Φαυστίνας τής νεώτερης. Πίσω όψη
Κώ. Άντιμάχεια. Κεφάλι τής Φαυστίνας τής νεώτερης. Άνω όψη
Καπιτωλίου. Κεφάλι τής Φαυστίνας τής νεώτερης στό Museo Capitolino, Salone 11 
Καπιτωλίου. Τό ίδιο κεφάλι σέ αριστερή πλάγια όψη 
Κώ. Κεφάλι πιθανής Φαυστίνας νεώτερης -Αφροδίτης
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DIE HEROINE U IM WESTGIEBEL DES PARTHENON
(Tafeln 1-4)

Seit Rhys Carpenter vor dreissig Jahren den vor dem Akropolismuseum un- 
beachtet stehenden Torso Nr. 1363 (Taf. lc) als Fragment der Heroine U des West- 
giebels glaubte nachweisen zu konnen, ist ihm in der Forschung bis heute kaum wi- 
dersprochen worden. Und dennoch miissen, glaube ich, gegen diese Attribution 
gewichtige Bedenken, ja Einwande erboben werden, die Fr. Brommer zu leicht bei- 
seite geschoben hat1.

Carpenter hat seine Vermutung durch eine sehr sorgfaltige Rekonstruktions- 
zeichnung veranschaulicht, die durch Fr. Brommer (Taf. 152 unten) in Kleinigkei- 
ten, vor allem den Massen, berichtigt jworden ist (Taf. 3c). Sie zeigt augenfallig, 
dass diese Statue U genau wie die neben sie vermutungsweise gesetzte U X er- 
heblich kleiner ist als alle Figuren des West -, aber auch des Ostgiebels. Beide 
Frauenfiguren wirken wie Zwerge neben den gigantischen Gestalten rechts und links 
von ihnen. Ich kenne keinen griechischen Giebel des 5 Jhs., in dem der Meister das 
Grbssenverhaltnis so unvermittelt und auch durch die Darstellung nicht begriin- 
det variiert hat. Eine Erklarung fur diese peinlich wirkende Divergenz der Masse ist 
bis heute nicht versucht worden und diirfte kaum zu geben sein1 2.

Der Torso U ist nicht an der Westseite des Parthenon gefunden worden. Er 
ist zuerst abgebildet und bekannt geworden durch eine Photographie der Jahre um 
1860, auf der er westlich vom Erechtheion zu sehen ist3. Gewiss ist es nicht unmo- 
glich, dass er im 5. Jh. gar nicht an der Westseite des Erechtheion gestanden hat, 
sondern erst im Mittelalter dorthin verschleppt worden ist. Schwerer wiegt, dass 
sein Stil erheblich von der sehr ausgepragten Formensprache des Westgiebel- 
meisters, selbst in seinen durch die ausfuhrenden Hande bedingten Nuancen, ab- 
weicht und der «klassischen» Formgebung des Ostgiebels entspricht, was natiirlich 
nicht ausreicht, ihn dem Ostgiebel selbst zuzuweisen.

Br. Sauer hat das grosse Verdienst, in sorgfaltiger Zeichnung die erhaltenen 
Bettungen und Standspuren der Giebelfiguren aufgenommen zu haben4 (Taf. 2a). 
Vergleicht man mit seinen Zeichnungen die Carpenters, so staunt man fiber die 
Kiihnheit, mit der dieser aus den Verwitterungen der Geisonbasis die Umrisse der 
Figur 1363 noch zu erkennen gemeint hat5 (Taf. 2a, b). Es ist zu bedauern, dass 
die neue Aufnahme der Standspuren von K. Jeppesen ohne Erlauterung nur in

1. F. Brommer, Die Skulpturen der Parthenongiebel Tad. 123 - 125. S. 54. 60.
2. E. Berger, Parthenon - Ostgiebel 57.
3. Oesterr. Jahreshefte 39 (1952) 62.
4. Antike Denkmaler I Taf. 58 S. 48.
5. Hesperia I (1932) 17 Abb. 10.
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2 ERNST LANGLOTZ

einer zu kleinen Zeichnung wiedergegeben worden ist6. Brommer hat leider keine 
auf Autopsie beruhende neue Aufnahme und Interpretation der sicheren Stand- 
spuren gegeben (S. 112), obwohl die Feststellung der Standspuren auf dem Giebel- 
boden die Grundlage aller Erorterungen der Probleme der Giebelstatuen sein muss 
(Taf. 3c). Ja, es scheint sogar, dass die von ihm Taf. 152 unten gegebene Ergan- 
zung von den alteren Aufnahmen der Basen fur die Figuren S-Y abweicht, ohne 
dass sie begrundet wird. Nach Sauers und Carpenters Aufnahme befinden sich die 
Stossfugen der Geisonblocke sinnvollerweise an den Stellen, auf denen das gross- 
te Gewicht der Figuren lastet (Taf. 3b), so dass - gewiss nicht ohne die Absicht 
des entwerfenden Meisters - die Horizontalitat des Giebelbodens nicht gefahrdet 
wird, was unvermeidlich ist, wenn der Schwerpunkt einer Statue am Rand der Gei- 
sonplatte ruht. So kniet der Jtingling V( Taf. 3c) in Brommers Zeichnung Taf. 152 
am Rande der Geisonplatte, wahrend nach Carpenter die knieenden Beine der Sta
tue zu beiden Seiten der Fuge aufruhen, was statisch wohl begrundet ist. Allein 
schon dies wohl auf langer Praxis beruhende Verfahren, Giebelfiguren zunachst 
unter dem Gesichtspunkt des statisch Moglichen und Zweckmassigen zu entwerfen, 
spricht gegen die Aufstellung des Torsos 1363 als Figur U auf Block 7 im Westgie- 
bel. Denn sie wiirde dann nach Carpenters Meinung direkt am rechten Rand des 
Blockes 7 gestanden haben.

Dass der Torso 1363 iiberhaupt mit einer solchen Zuversicht, die alle Einwan- 
de als nichtig erscheinen liess, in die rechte Ecke des Westgiebels gesetzt worden 
ist, beruht auf der unbegriindeten Annahme, die kleinen, in Eleusis gefundenen 
Giebelfiguren seien Kopien des Parthenon - Westgiebels7. Das ist zum mindesten 
unwahrscheinlich. Durch Travlos’ neue Beobachtungen ist dieser, einen kleinen 
Sakralbau der Kaiserzeit schmiickende Giebel in seinem Bestand richtig erfasst 
und vermutungsweise erganzt worden, wobei es ungewiss bleiben muss, ob die uns 
erhaltenen Figuren samtlich auf einen oder auf zwei Giebel zu verteilen sind. An- 
lass, in diesen Giebelfiguren Kopien des Parthenon - Westgiebels zu vermuten, 
war nur die «Kekrops - Gruppe». Diese ist gewiss in engem Anschluss an die Kekrops- 
gruppe des Westgiebels gearbeitet, man kann fast sagen kopiert worden, bis auf 
das entscheidende Glied: den Schlangenleib, der diesen Heros im Parthenon eben 
als Kekrops erkennen lasst. Aber gerade dieser fehlt der Gruppe aus Eleusis, und 
deshalb stellt diese Figur eben nicht Kekrops, sondern einen anderen uns unbekann- 
ten Heros dar. Daraus folgt dann mit Notwendigkeit, dass die Figuren dieses klei
nen Giebels eben keine Kopien des Parthenon -Westgiebels sein miissen. Nur die Ke- 
kropsfigur und vielleicht noch einige andere, wie die Athena8, sind eklektisch fur 
diesen Giebel als Vorbild genommen worden. In der Mitte des einen der Raub der Kore 
durchHades,in dem anderen Athena unter attischen Heroen(?). Man wird die iibrigen 
Figuren deshalb vielleicht als Gottheiten von Eleusis oder auch Attika deuten diir- 
fen, die in der Art der romischen Idealplastik willkiirlich mit verschiedenen anderen 
Vorbildern zu einer neuen Komposition zusammengestellt worden sind.

6. Acta Archaeologica 24 (1953) Taf. 2.
7. Deltion 16 (1960) 50. Brommer S. 104 Taf. 143 - 47. Festschrift Kurt Bauch 1957, 

21 (Schuchhardt).
8. Sie wird von W. Fuchs in den Rom. Mitt. 1964 nachgewiesen werden.
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DIE HEROINE U IM WESTGIEBEL DES PARTHENON 3

Unter diesen eklektisch nach klassischenVorbildern zusammengesuchten Figu- 
ren gibt es nun eine, die gewiss mit dem Torso 1363 so weitgehend iibereinstimmt, dass 
der kaiserzeitliche Steinmetz diese Statue gekannt haben muss9. Dass sie aber im 
Westgiebel des Parthenon gestanden hat, dafiir fehlt jede Begrundung. Fur den 
Persephoneraub in der Mitte des eleusinischen Giebels hat sich der Bildbauer ganz 
offensichtlich an andere Vorbilder, wie vielleicht das Giebelakroter in Delos, ge- 
halten.

Wo die Vorbilder des eleusinischen Giebels zu suchen sind, ist eine Frage, die 
hier nicht erortert zu werden braucht. Nur darauf ist hinzuweisen, dass die Got- 
tin mit Kind im Schoss10 11, immer noch als Nachbildung der Westgiebelfigur U + 
bezeichnet und unverstandlicherweise mit dem Torso Brommer Taf. 126 identifi- 
ziert wird, obwohl sie in entscheidenden Ziigen von ihm abweicht. Die hohe Giir- 
tung, die plastische Struktur von Mutter und Kind erinnert weit mehr an Schop- 
fungen des 4. Jhs. und des friihen Hellenismus, wie den Dionysos des Thrasyllos 
und die Kybele aus Pergamon. Der Steinmetz des kleinen Giebels in Eleusis hat 
fur die mythischen Gestalten, die dem Raub Persephones beiwohnen, seine Figu- 
ren nach klassischen Vorbildern des 5. und 4. Jhs. nach seinem Gutdiinken ausge- 
wahlt, wie das in der Kaiserzeit bei dekorativen Skulpturen iiblich gewesen ist 
Diese Gottin mit Kind, welche die eleusinische Giebelfigur und die Statuette im 
Agoramuseum (Brommer Taf. 146, 147,1) nachbilden, muss ein in der Kaiserzeit be- 
rUhmtes Gotterbild gewesen sein. Denn es wirkt offenbar auf dekorativen Tonplat- 
ten der Campanagattung nach11. An eine Nachbildung der Meter der Agora wird 
man dennoch kaum denken diirfen.

Die Suche nach der Figur U hat von der Zeichnung Carreys auszugehen. Die
se ist eine virtuose Skizze, keine exakte Reproduktion (T a f. la). Die Saulen, Me- 
topen und Geisonblocke hat Carrey erst nachtraglich und wohl nur nach Gutdiin- 
ken fliichtig hinzugefiigt. Die linke Giebelhalfte scheint vor der Mitte des Tempels 
stehend gezeichnet worden zu sein1. Die Verkiirzung des Giebelwinkels zwischen den 
kampfenden Gottern beweist dies ebenso wie die Verkiirzung der uns wohlbekannten 
Kekropsgruppe.

Der Blickpunkt fur die rechte Giebelhalfte ist schwieriger zu bestimmen, 
weil Carrey das schrage Geison nicht mitgezeichnet hat. Aber der Vergleich der 
Standspuren mit der Zeichnung lasst vermuten, dass der Zeichner bei diesem Blatt 
ungefahr in der Mitte zwischen Iris und Kalirrhoe, also annahernd vor der Figur 
U, gestanden haben diirfte.

Die Zeichnung dieser Figur ist wie auch die der anderen in manchem unklar. 
Offenbar war sie erheblich beschadigt und in der starken Unteransicht schwer zu 
erkennen. Man muss fragen, was das grosse, schwarz schraffierte Dreieck unter- 
halb des linken Knies darstellen soli. War der aus dem Gewand vorstossende linke 
Unterschenkel im Jahr 1674 schon zerstort, so dass unterhalb des iiber die Knie 
gelegten Gewandes eine formlose Hohlung sich auftat? Seltsam mutet auch der

9. Brommer Taf. 144. 145.
10. Athen, Nat. Mus. 202. Brommer Taf. 146.
11. v. Rhoden, Gampanareliefs Taf. 10.
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4 ERNST LANGLOTZ

stark nach seiner Linken hin geneigte Oberkorper an. War er gebrochen und hing 
er nicht mehr Bruch an Bruch ruhend nach seiner linken Seite hin, vielleicht an 
die Giebelwand angelehnt? War der Oberkorper vielleicht gar nicht seitwarts «abge- 
rutscht», sondern beruht diese seltsame Wiedergabe nur auf dem Umstand, dass 
Carrey hier Formen missverstanden hat? Hat er etwa das Gewand neben dem linken 
Arm nur noch als undefinierbare Masse wahrgenommen? War der plastisch expo- 
nierte linke Arm im Jahr 1674 vielleicbt schon abgebrochen und nur noch das 
Gewand neben ihm sichtbar? Als sicher darf nach der Zeichnung angenommen 
werden, dass die Figur U durch die sich abwarts neigende Schrage des Giebels 
gezwungen - Hohe an dieser Stelle 1,45 m - ziemlich niedrig sass, ahnlich wie auch 
Oreithyia Q und die Figuren R und S. Allein schon diese augenfallige Tatsache 
des Sitzens auf einem niedrigen Hocker spricht gegen die Identifizierung des Torsos 
1363 mit der Figur U nach Carreys Zeichnung.

Wenn diese Beobachtungen und Argumente zutreffen, konnte die in Epidau- 
ros gefundene Statuette in Athen, Nat. Mus. 15812 (T af. lb, 4b), die einst zu einer 
Gruppe oder Giebelkomposition der Kaiserzeit gehort haben diirfte, ein plastischer 
fliichtiger Reflex der gesuchten Figur U sein. Sie konnte wie die in Eleusis gefun- 
denen Statuetten den Giebel eines kleinen romischen Tempels geschmiickt haben. 
Denn wenn'auch diese Figur nicht genau mit Carreys Skizze iibereinstimmt, so konn
te dennoch fur die Identitat des Vorbildes geltend gemacht werden : die zu erschlies- 
sende, auffallend schrage Haltung des linken Beines, dessen Umriss nahe der Gie
belwand von einem wehenden Gewandstuck hervorgehoben war, die Lagerung des 
Mantels uber den Oberschenkeln und der - in der Skizze unverstandene - wehende 
Mantelsaum neben dem linken Arm. Dagegen ist das vom rechten Knie herabhangen- 
de, am Boden gestaute Mantelstuck der Zeichnung Carreys an der Figur nicht vor- 
handen. Aber so, wie es Carrey gezeichnet hat, kann es nicht gelegen haben. Die 
Vermutung, dass sich Carrey in diesem Detail geirrt hat, liegt bei diesem einzigen 
nicht identischen Zug deshalb nahe.

Aber selbst wenn diese Figur kein Nachklang der Statue U ware, so ware 
ihr Original dennoch vom Meister des Westgiebels gearbeitet. Denn das eigentiim- 
lich Platschernde der Gewandsaume ist der Oreithyia Q so ahnlich, dass kaum 
iibersehen werden kann, dass hier dieselbe spatphidiasische Stilrichtung vorliegt, 
die uns durch die mit Recht dem Agorakritos und seiner Werkstatt zugeschriebe- 
nen Werke vertraut ist, wie die Basisfragmente der Nemesis in Rhamnus, die Leto- 
metope Albani, die Aphrodite Doria und manche anderen Werke13 14.

Vielleicht kann unsere Kenntnis des Westgiebels aber durch eine weitere 
Beobachtung vervollstandigt werden. Im romischen Kunsthandel gibt es einen 
modernen Marmorkopf (Taf. 3a), der in manchen Ziigen dem Kopf der Barberi-

12. Athen, Nat. Mus. 158. Kavvadias, Fouilles d’Epidaure Taf. XI 18. Pentelischer Mar- 
mor, H. 37 cm.

13. G. Lippold, Handbuch der griechischen Plastik S. 187. Zuletzt uber den Meister: 
Semni Karousou in Athenische Mitteilungen 77 (1962) 185.

14. Der Kopf befand sich 1934 in Slg. Bencivenga in Rom. Hdhe ca. 60 cm. Photos des 
Deutschen Archaologischen Institute Rom 1934. 1410 - 12. Keine Kopien dieses Werkes sind 
die modernen Kopfe in Bayonne und Rom. Vgl. E. Paribeni, Sculture greche del V secolo nel
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DIE HEROINE U IM WESTGIEBEL DES PARTHENON 5

nischen Schutzflehenden und deren modernen Kopien ahnelt14. Jener Kopf ist aber 
keine Kopie der «Schutzflehenden», wie behauptet worden ist, schon weil er nach 
der entgegengesetzten Seite bewegt und nicht zuriickgelehnt ist. Er stellt eine ma- 
jestatisch sich zu ihrer Rechten wendende Gottin oder Heroine dar. Auch wenn die 
virtuose Arbeit des modernen Bildhauers nicht ohne storende plastische Dissonan- 
zen ist, die in den Aufnahmen mit zu kleiner Brennweite - der notwendigen Nahe 
des Objektives wegen - peinlicher zur Geltung kommen, als sie dem schauenden 
Auge erscheinen, besonders in der Stellung des linken Auges und dem zu schmal 
geratenen Munde, so ist die Grossartigkeit der Erfindung dennoch nicht zu ii- 
bersehen. Es scheint mir deshalb gefragt werden zu durfen, ob dieser Kopf nicht 
die moderne Kopie eines verlorenen oder in einer noch unbekannten Sammlung 
stehenden Originals ist. Denn wir kennen moderne Kopien verlorener Werke, wie 
die sog. Angerona, den Kopf der «Muse» im Hofe des Palazzo Borghese und den 
Kopf, der dem phidiasischen Dionysostorso in Salerno (Palazzo Avasso) aufgesetzt 
ist. Die Verbindung des Kopfes mit dem Westgiebel, vielleicht der Oreithyia oder 
der Heroine T, scheint umso eher gewagt werden zu durfen, als auch dieser moderne 
Kopf stilistisch Kopfen des Agorakritos gleicht und mit den beiden Kopffragmenten 
des Westgiebels Brommer Taf. 134. 135 vereinbar ist.

ERNST LANGLOTZ

Museo Nazionale Romano Nr. 124. Der Kopf in der Bastis Coll., D. von Bothmer, Anc. Art, from 
N. York Coll. No 116, Taf. 37, stellt kaum Hypnos, eher Hermes dar und scheint dem galloro- 
mischen Merkur im Cab. des Medailles und vor allem der ausgezeichneten Bronzestatuette in 
Delphi so sehr zu ahneln, dass man versucht sein konnte, ihn mit dem Typus des Hermes mit 
langer Chlamys zu verbinden, die in vielen Repliken und Varianten iiberliefert ist. Wenn sie 
keine plastische Kontamination der romischen Idealplastik ist, konnte sie eine beriihmte Her- 
messtatue des Agorakritos wiedergeben. D. von Bothmer hat die stilistische Verwandtschaft 
mit Werken dieses Meisters schon ausgesprochen.
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ΜΥΚΗΝΑ Ϊ ΚΟΣ ΤΥΜΒΟΣ ΣΑΜΙΚΟΥ
(Πίν. 5-25· Σχέδ. 1-2)

Κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου 1954, τυχαία άνεύρεσις μυκηναϊκών άγγείων ύπό 
άγρότου, είς τήν περιοχήν Σαμικοΰ, έδωσεν άφορμήν είς τήν άνακάλυψιν σπουδαίου 
τύμβου, πλουσίου είς άγγεϊα άρίστης ποιότητος.

Ό τύμβος ουτος, μοναδικός, ώς ό πρώτος σαφώς μυκηναϊκός είς τήν κυρίως 
Ελλάδα, κεΐται παρά τούς ΒΑ. πρόποδας τών λοφίσκων Καζέρνα ή Κλειδί καί είς άπό- 
στασιν 40 περίπου μέτρων άπό τής όχθης τής παρακειμένης λίμνης (Πίν. 5α). Άνα- 
τολικώς τού τύμβου, ύψοΟται ή άκρόπολις τοΰ άρχαίου Σαμικοϋ, μετά τών καλώς δία- 
τηρουμένων είς μεγάλην έκτασιν τειχών αύτής. Ή πόλις, κειμένη είς τήν μεταξύ τής 
άκροπόλεως καί τής παραλίας τοΰ Ίονίου πελάγους πεδιάδα, έπροστατεύετο ύπό δύο 
βραχιόνων τών έκ τής άκροπόλεως κατερχομένων τειχών, σφζομένων είς μικρά μόνον 
τμήματα. Τά έρείπια τής πόλεως είναι σήμερον όρατά έντός τής λίμνης τού Σαμικοΰ, 
ή όποια έσχηματίσθη πιθανόν κατά τόν πρώιμον Μεσαίωνα1.

Ό είρημένος άγρότης, όνόματι Διονύσιος Κανελλόπουλος, έχων τήν οίκίαν 
αυτού είς τούς ΒΑ. πρόποδας τών λοφίσκων Κλειδί καίέπιθυμών νάοίκοδομήση μικράν 
βοηθητικήν καλύβην έπί τής παρακειμένης χαμηλής μαστοειδούς έξάρσεως τοΰ τύμ
βου, προσέκρουσεν, είς μικρόν άπό τής έπιφανείας τοΰ έδάφους βάθος (0,20 - 0,30 μ.), 
είς πλήθος λίθων, άγγείων, όστράκων καί σκελετών. Ούτος, συνεχίσας μετά ταύτα έκ 
περιεργείας τήν έκσκαφήν, κατέστρεψε πλήθος άγγείων καί άνεστάτωσε τό μέγιστον 
τού έσωτερικού τού τύμβου2.

Τά χώματα τού τύμβου, κειμένου έντός τού χώρου τής πόλεως, συνίστανται, ώς 
άλλως τε καί τά χώματα όλης τής περιοχής, έκ καθαρας άμμου, ενεκα δέ τούτου εΐχον 
κατολισθήσει άπό μακρού χρόνου καί ούδέν προέδιδε τήν ύ'παρξιν τού τύμβου, πλήν 
τής είρημένης μαστοειδούς έξάρσεως.

Κατά τήν συστηματικήν άνασκαφήν, χρηματοδοτηθεΐσαν ύπό τής ’Αρχαιολο
γικής Υπηρεσίας, ήρευνήθησαν τό πρώτον τά άνασκαφέντα ύπό τοΰ άγρότου χώματα, 
πρό τής άπομακρύνσεως αύτών, καί περίσυνελέγη πλήθος όστράκων.

Ό τύμβος περιεκλείετο ύπό χαμηλής κυκλικής κρηπΐδος, έκτισμένης διά « ξερο

ί. Ή πόλις Σαμικόν ή ΣαμΙα, όλίγον προσείλκυσε μέχρι σήμερον τό ένδιαφέρον, αί γενό- 
μεναι δέ είς τόν χώρον αύτής έρευναι ήσαν μόνον έπιφανειακαΐ ή περιορισμένης έκτάσεως. Βλ. 
Γ. Παπανδρέου, Ήλειακά, Άθήναι 1896, σ. 191-201 καί, Ή ’Ηλεία διά μέσου τών αιώνων, 
Άθήναι 1924, σ. 61-133 κ.έ.. Doerpfeld, AM 33 ( 1908), σ. 320 κ.έ. καί 38 (1913), σ. 110 κ.έ. 
Gardiner, Olympia, Oxford 1925, σ. 35 κ.έ. Η. L. Disbee, Hesperia VI (1937), σ. 525-38. Sper
ling, AJA 46 ( 1942 ), σ. 85 κ.έ.

2. Τινά τών εύρεθέντων ύπό τού έν λόγφ χωρικού άγγείων, διασωθέντα άκέραια ύπό τού 
τότε Προέδρου τής Κοινότητος Σαμικοΰ κ. Π. Θεοχάρη καί τοΰ ’Εκτάκτου Έπιμελητού κ. Κ. 
Σακελλαρίου, οί όποίοι καί ειδοποίησαν σχετικώς τήν ’Εφορείαν, παρεδόθησαν άμέσως είς τό 
Μουσεϊον ’Αρχαίας ’Ολυμπίας. Είς άμφοτέρους έκφράζω τάς θερμάς μου εύχαριστίας.
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λιθιάς », έκ μέτριου έως μεγάλου μεγέθους άργών λίθων. Ούτοι εΐχον σχεδόν έξ όλο- 
κλήρου άπομακρυνθή τής αρχικής αυτών θέσεως ύπό τοΰ είρημένου άγρότου, κατέλι- 
πον όμως σαφή τά ίχνη των έπί τοΟ χώματος, ένθα τοΰτο είχε λάβει βαθύ καστανόν 
χρώμα, ώστε νά είναι δυνατός ό καθορισμός τόσον τοΰ ύψους και τοΰ πάχους, όσον και 
τής διαμέτρου τοΰ περιβόλου (σωζ. ϋψ. 0,60 μ., πάχ. 0,50 μ., έσωτ. διάμ. 5.50 μ. Σ χ έ δ. 
1). Εκτός τών λίθων τοϋ περιβόλου, έτεροι είς σημαντικόν άριθμόν προέρχονται έκ 
τοϋ έσωτερικοΰ τοϋ τύμβου καί άνήκουν είς τούς έντός αύτοϋ τάφους, ώς μέ έπληρο- 
φόρησεν ό άνασκάψας τον τύμβον χωρικός καί ώς ή πρόοδος τής έρεύνης έπεβεβαίωσεν.

Ή στρωματογραφική έρευνα τοΰ έσωτερικοΰ τοϋ τύμβου υπήρξε δυσχερεστάτη, 
άφ’ ένός λόγω τής μεγάλης άναστατώσεως τών χωμάτων ύπό τής προηγηθείσης λαθρα- 
νασκαφής, ή όποια είς τινα τμήματα είχε φθάσει μέχρι τοϋ φυσικοϋ έδάφους, άφ’ έτέ- 
ρου δέ λόγφ τής έκ μαλακής άμμου συστάσεως τοΰ έδάφους, ή όποια ένίοτε δέν έπέ- 
τρεπε τήν διάκρισιν τών τεταραγμένων άπό τών άθικτων τμημάτων τοΰ τύμβου.

Κατά τήν γενομένην συστηματικήν έρευναν τοΰ τύμβου, εύρέθησαν δύο μόνον 
τάφοι άθικτοι, δώδεκα έτεροι ήμικατεστραμμένοι, έτέρων δέ τά όστά μετά όστράκων 
ήσαν διεσπαρμένα έσωτερικώς είς τά άναστατωμένα χώματα τοΰ τύμβου. Έκ τών όστρά
κων αύτών, ώς καί έκ τών έξωτερικώς τοΰ τύμβου άπορριφθέντων ύπό τοΰ άγρότου, 
συνεπληρώθησαν πολλά άγγεΐα.

Πολλά τών όστράκων, καί μάλιστα τών παλαιοΐάτων τοΰ τύμβου, δέν παρου
σιάζουν ίχνη προσφάτου θραύσεως, ούτε κατέστη δυνατή ή συμπλήρωσις αύτών πιθα- 
νώτατα άνήκουν είς άγγεΐα τών πρώτων ταφών τοΰ τύμβου, τά όποια κατεστράφησαν 
καί άπεμακρύνθησαν κατά τάς μεταγενεστέρας ταφάς. Πιθανώς έκ τοΰ αύτοΰ λόγου 
έξηγεΐται καί ή πλήρης άπουσία χαλκών ή άλλων πολυτίμων κτερισμάτων, πλήν έλα- 
χίστων θραυσμάτων χαλκοΰ.

Τά άμμώδους υφής χώματα τοΰ τύμβου εις τινα μέρη έσχημάτιζον λωρίδας έκ 
μαλακοΰ εύθρύπτου άμμολίθου (βλ. Σχέδ. 1· Πίν. 5 β - δ), είς τά μεταξύ τών όποιων 
κενά έκειντο οί τάφοι, ενώ έτεροι έκειντο έπ’ αύτής ταύτης τής έπιφανείας τοΰ άμμο
λίθου.

Έκ τών συγκεντρωθέντων όστών, υπολογίζεται ότι ό άριθμός τών συνολικώς 
ένταφιασθέντων έντός τοΰ τύμβου, άνήρχετο είς δεκαπέντε περίπου. Έκ τών όστών 
τούτων τινά άνήκουν εις παΐδας.

Παραλλήλως πρός τήν άνασκαφήν τοΰ τύμβου, έγένετο έρευνα καί τής πέριξ 
αύτοΰ περιοχής, διά διανοίξεως τάφρων μέχρι βάθους 1.60 μ., χωρίς νά διαπιστωθή 
ύ'παρξις έτέρου τάφου ή όστράκων. Είς τό βάθος τοΰτο αί τάφροι ήρχιζον νά κατακλύ- 
ζωνται ύπό τών ύδάτων τής παρακειμένης λίμνης, ένεκα δέ τούτου δέν κατέστη δυνατή 
ή είς μεγαλύτερον βάθος έρευνα.

Κατά έτέραν έρευναν έπιφανειακήν, γενομένην έπί τών ύπερκειμένων τοΰ τύμ
βου λόφων Κλειδιού, οΐτινες, ένιαΐοι άρχικώς, άπεκόπησαν κατά ιούς νεωτέρους χρό
νους διά τήν διέλευσιν έκεΐθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής, έπεβεβαιώθη ή ύ'παρξις 
τμημάτων κυκλώπειων τειχών, διαπιστωθεΐσα τό πρώτον ύπό τοΰ Doerpfeld3, καί

3. Τά τείχη ταύτα σφζόμενα παλαιότερον είς καλήν κατάστασιν, συμφώνως πρός τάς πλη
ροφορίας τοΟ Doerpfeld, συνέδεον καί περιέκλειον τούς λόφους Κλειδί, έκ τών λόφων δέ τούτων 
είχον ύπό τού ίδιου περισυλλεγή όστρακα προϊστορικά. Doerpfeld, AM 32 ( 1908), σ. 320 κ.έ., 38 
(1913), σ. 111 κ.έ. μετά χάρτου έν πίν. IV. Gardiner, Olympia, σ. 35,
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περισυνελέγησαν όστρακα προϊστορικά, ώς τά ύπ’ άριθ. Π288-Π290 ( άριθ. 110-112 
τοϋ παρόντος καταλόγου)4.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ (βλ. Σχέδ. 1 )

Τάφος A

Οδτος εύρέθη εις βάθ. 0,50 μ. άπό τής επιφάνειας τοΟ έδάφους, ήμικατεστραμ- 
μένος έκ τής προηγηθείσης λαθρανασκαφής. Έκ τοϋ σκελετοϋ τοΟ νεκροΟ, έσφζοντο 
κατά χώραν όλίγα μόνον όστά έκ τών κάτω άκρων αύτοϋ. Κτερίσματα δέν εύρέθησαν, 
πιθανότατα άπομακρυνθέντα ύπό τοϋ λαθρανασκαφέως.

Τάφος Β

Οδτος εύρέθη εις βάθ. 1.10 μ. έπίσης ήμικατεστραμμένος. Περιείχε μόνον όλίγα 
όστά τών κάτω άκρων τοϋ σκελετοΟ, σφζόμενα κατά χώραν. Παρά τά όστά εύρέθη 
λεβητοκυάθιον (Σχέδ. 1, r άριθ. κατ. 12).

Τάφος Γ

Οδτος, έπίσης ήμικατεστραμμένος, εύρέθη είς βάθ. 1 μ. περιέχων μόνον όλίγα 
όστά τών κάτω άκρων τοϋ σκελετοϋ, σωζόμενα κατά χώραν. Μετ’ αύτών εύρέθησαν 
άρύταινα καί λεβητοκυάθιον (Σχέδ. 1, 2-3' άριθ. κατ. 79 καί 17).

Τάφος Δ

Όμοίως οδτος εύρέθη ήμικατεστραμμένος είς βάθ. 0,70 μ., περιέχων μόνον όλίγα 
όστά τών κάτω άκρων τοϋ σκελετοϋ κατά χώραν. Μετ’ αύτών εύρέθησαν άκέραιον 
λεβητοκυάθιον, άκέραιον άλάβαστρον, πυθμήν λεβητοκυαθίου, πήλινος σφόνδυλος καί 
θραύσματα χαλκής λαβής μαχαιριδίου μετά τών ήλων αυτής (Σχέδ. 1, 4-8' άριθ. 
κατ. 13, 33, 29, 119α, 121).

Τάφος Ε

Όμοίως καί οδτος εύρέθη ήμικατεστραμμένος είς βάθ. 0,70 μ., μετά πέντε μόνον 
οστών τών άκρων τοϋ σκελετοϋ κατά χώραν. Μετ’ αύτών εύρέθησαν θραύσματα διώτου 
κράτη ρίσκου, μόνωτον άγγεΐον καί δύο σφόνδυλοι έκ πηλοϋ (Σχέδ. 1, 9 - ιι* άριθ. 
κατ. 48, 102, 119β καί γ). "Ενεκα τής άναστατώσεως τοϋ τάφου ύπό τοϋ λαθρανα
σκαφέως, πολλά τεμάχια τοϋ άνωτέρω κρατηρίσκου δέν εύρέθησαν, μολονότι έφερον 
σαφή τά ίχνη τής προσφάτου θραύσεως αύτών, ένφ έτερα θραύσματα τοϋ αύτοϋ άγγείου 
εύρέθησαν παρά τον παρακείμενον τάφον Η.

Τάφος ΣΤ

Όμοίως ήμικατεστραμμένος, εύρεθείς είς βάθ. 0,70 μ. μετά πολλών όστών τών 
άκρων τοϋ σκελετοϋ καί άρυταίνης (Σχέδ. 1, 12 · άριθ. κατ. 81), τής όποιας ή λαβή 
εύρέθη είς θραύσματα είς μικράν άπό τοϋ τάφου άπόστασιν.

4. Σύντομον άνακοίνωσιν περί τοΟ εύρήματος βλ. έν BCH 79 (1955), σ. 253, είκ, 7-9,
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Τάφος Ζ

'Ομοίως καί οδτος ήμικατεστραμμένος, εύρεθείς εις βάθ. 1 μ. Έσφζοντο κατά 
χώραν μόνον όστα των άκρων τοϋ σκελετοϋ. Τό μόνον εύρεθέν παρά τά όστα κτέρι- 
σμα ήτο σφόνδυλος έκ στεατίτου (Σ χ έ δ . 1, · άριθ. κατ. 120 ). Ή παρά τόν τάφον
αυτόν έπί τοϋ μαλακοΰ άμμολίθου κατακειμένη κεφαλή νεκρού, άνήκει πιθανώς εις τόν 
σκελετόν τοϋ τάφου τούτου, μετατοπισθεΐσά έκεΐ ύπό τοΟ λαθρανασκαφέως.

Τ άφος Η

Όμοίως καί οδτος εύρέθη ήμικατεστραμμένος είς βάθ. 0,70 μ. Εντός αύτοϋ εύ- 
ρέθησαν κατά χώραν όστα τών άκρων τοϋ σκελετοϋ, λεβητοκυάθιον καί άρύταινα 
(Σ χ έ δ. 1, μ . is" άριθ. κατ. 10 καί 85 ) ( Π ί ν. 5β ). Πρός τούτοις εύρέθησαν πολλά 
θραύσματα άλαβάστρου (Σχέδ. 1, ι6- άριθ. κατ. 38). Τά άνωτέρω άγγεϊα, διαφό
ρου έποχής, δεικνύουν ότι καί ό τάφος οδτος άνεστατώθη ύπό τοϋ λαθρανασκα
φέως, ώς άλλως τε βέβαιοί καί ή εύ'ρεσις ένταϋθα τινών τών όστράκων τοϋ κρατη- 
ρίσκου τοϋ τάφου Ε.

Τάφος θ

Όμοίως καί οδτος ήμικατεστραμμένος εις βάθ. 0,70 μ. Εύρέθησαν μόνον όλίγα 
όστα τών κάτω άκρων κατά χώραν ( Π ί ν. 5β ), όμοϋ μετά πρόχου καί θραύσματος κύ- 
λικος μετά τής έτέρας τών λαβών αύτής (Σχέδ. 1, 17 - is' άριθ. κατ. 6 καί 64). Τά 
λοιπά θραύσματα τής κύλικος περισυνελέγησαν έκ τών άπορριφθέντων ύπό τοϋ λα
θρανασκαφέως χωμάτων καί έπέτρεψαν τήν συγκόλλησιν τοϋ άγγείου.

Τάφος I

Όμοίως καί οδτος ήμικατεστραμμένος, είς βάθος 0,70 μ. Εύρέθησαν κατά χώραν 
όλίγα όστα τών άκρων τοϋ σκελετοϋ ( Π ί ν. 5β ), όμοϋ μετά διώτου κράτη ρίσκου, κυ
πέλλου τύπου « Βαφειοΰ » καί άρυταίνης (Σχέδ. 1, 19-21' άριθ. κατ. 49, 84, 44).

Τάφος ΙΑ

Ήμικατεστραμμένος, είς βάθ. 0,70 μ. Εύρέθησαν πολλά όστα τοϋ σκελετοϋ κατά 
χώραν (Πίν. 5β)5, μετά μονώτου μινυείου άγγείου (Σχέδ. 1, 22' άριθ. κατ. 56). 
Δέν είναι βέβαιον έάν τό άγγεΐον τοΰτο άνήκη είς τόν τάφον τοΰτον ή μετετοπίσθη 
είς τήν θέσιν ταύτην κατά τήν άναστάτωσιν τοϋ τάφου.

Τ άφος ΙΒ

Οδτος διαφυγών τήν καταστροφήν, εύρέθη άθικτος κάτωθεν τοϋ στρώματος 
τών τάφων Θ, I, ΙΑ καί Η, είς βάθ. 0,95 μ. Ό νεκρός είχε τοποθετηθή έντός λακκοει- 
δοϋς έπιμήκους κοιλότητος, άνοιγείσης έν μέρει είς τόν μαλακόν άμμόλιθον καί έν 
μέρει είς τήν άμμον, κεκαλυμμένης δι’ άργών πλακών. "Ενεκα τών σαθρών τοιχω
μάτων τοϋ λακκοειδοϋς τάφου, αί πλάκες είχον ύποχωρήσει καί καταπλακώσει τόν σκε

5. Ή φωτογραφία έλήφθη μετά τήν άπομάκρυνσιν τών άγγείων άπό τών τάφων I, Θ, ΙΑ,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



10 ΝΚ. ΠΑΛΟΥΡΗ

λετόν, δστις διά τόν λόγον αότόν, ώς και έκ τής μεγάλης υγρασίας τής περιοχής, έναλ- 
λασσομένης πρός ξηρασίαν κατά τό θέρος, είχε τελείως άποσυντεθή. Εντός τοϋ τάφου 
ευρέθησαν ρυτόν καί πρόχους (Σ χ έ δ. 1, 22α-23' άριθ. κατ. 95 καί 8 ), τό πρώτον τε- 
θραυσμένον κατά τό άνώτατον αύτοΰ τμήμα καί τήν έκροήν, τό δέ έτερον είς πολλά 
τεμάχια.

Τάφος ΙΓ

Ήμικατεστραμμένος, είς βάθος 1.20 μ. Ευρέθησαν κατά χώραν όλίγα όστά των 
άκρων τοΟ σκελετοϋ καί έτερα άποσυντεθειμένα. Μετ’ αύτών καί παρά τόν ήμικυκλι- 
κοϋ σχήματος μαλακόν άμμόλιθον, εύρέθη άκέραιος άμφορεύς, άνήκων είς τά άρχαιό- 
τερα άγγεΐα τοϋ τύμβου (Σχέδ. 1,24’ άριθ. κατ. 86).

Τάφος ΙΔ

Οδτος εύρέθη άθικτος είς βάθ. 1.34 μ., κάτωθεν τοϋ τάφου ΙΒ (Σ χ έ δ. 1' Π ί ν. 
5 γ - δ ). Πρός έναπόθεσιν τοϋ νεκροΰ, είχεν άνοιχθή έπί τοϋ μαλακοϋ έξ άμμολίθου 
στρώματος λάκκος άκανονίστου σχήματος, δστις κατά τό μέσον τοϋ μήκους αότοϋ, 
ήτο ίκανώς βαθύτερος, οδτως ώστε ή λεκάνη τοϋ νεκροΰ εόρίσκετο είς χαμηλότερον 
έπίπεδον τοϋ λοιποϋ σώματος. ’Εντός τοϋ τάφου ευρέθησαν κύπελλον τύπου « Βαφειοϋ », 
τοϋ άρχαιοτέρου τύπου, δίωτον άγγεΐον καί δύο θραύσματα κεράμων (Σχέδ. 1, 25-27' 
άριθ. κατ. 42, 87, 109).

Τά κάτωθι τρία άγγεΐα, ευρεθέντα μεμονωμένα καί μή κείμενα κατά χώραν, πιθα- 
νώτατα μετετοπίσθησαν ύπό τοϋ λαθρανασκαφέως κατά τήν όπ’ αύτοϋ άναστάτωσιν 
τοϋ τύμβου : 1.’Ακέραιον λεβητοκυάθιον καί άρύταινα είς βάθ. 1 μ. (Σχέδ. 1, 28 -29' 
άριθ. κατ. 16, 78 ) έπί τής έπιφανείας τοϋ δεξιά τοϋ σκελετοϋ τοϋ τάφου ΙΔ μαλακοϋ 
άμμολίθου. 2. Λεβητοκυάθιον (Σχέδ. 1, 3ο' άριθ. κατ. 14) είς βάθ. 0,80 μ. παρά 
τόν τάφον Β καί 3. ’Αλάβαστρον (Σχέδ. 1, 3f άριθ. κατ. 40), είς βάθ. 0,70 μ. με
ταξύ των τάφων Γ, Δ, Ζ.

’Εκ των άνωτέρω τάφων οί Α, Δ, ΣΤ, Θ, I, ΙΑ, Η καί Ε εύρέθησαν είς βάθ. 
0,70 μ. Οί τάφοι ΙΒ, Γ καί Ζ είς βάθ. μέχρις 1 μ. Ό τάφος Β είς βάθ. 1.10 μ., ό τάφος 
ΙΓ είς βάθ. 1.20 μ. καί ό τάφος ΙΔ είς βάθ. 1.34 μ.

Έκ τών τάφων τοϋ άνωτέρου στρώματος, ήτοι μέχρι βάθους 0,70 μ., δύο τούλά- 
χιστον, τών τάφων Η καί Θ, τά άγγεΐα άνήκουν είς διαφόρους περιόδους, φαίνεται 
δέ δτι ταϋτα προέρχονται έκ διαφόρων τάφων, άναμιχθέντα ένδεχομένως υπό τής 
σκαπάνης τοϋ λαθρανασκαφέως. Έκ τής συγκρίσεως τών όμάδων τών άγγείων ένός 
έκάστου τών τάφων τοϋ στρώματος τούτου, τών μέν πρωίμου, τών δέ υστέρας μυκη
ναϊκής έποχής, συνάγεται δτι οί τοϋ άνωτέρου στρώματος τάφοι, δέν είναι πάντοτε οί 
νεώτεροι καί δτι αί παλαιότεραι ταφαί έγένοντο είς διάφορα βάθη.

Τά κτερίσματα τών τάφων τοϋ άμέσως κατωτέρου στρώματος, μέχρι βάθ. 1 μ., 
φαίνεται δτι ήσαν κατά χώραν. Μάλιστα ό τάφος ΙΒ, παρέμεινεν έντελώς άθικτος, μετά 
τών καλυπτουσών αύτόν πλακών. Πιθανώς, κατ’ άναλογίαν πρός τόν τάφον τοΰτον, 
δυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι καί οί έτεροι τάφοι τοϋ τύμβου, άν δχι πάντες, έκαλύπτοντο 
διά πλακών τοΰτο άλλως τε εικάζεται, ώς έν άρχή ( σ. 6) έλέχθη, και έκ τοϋ πλή
θους τών πλακών, αί όποΐαι εύρέθησαν έν άταξίςι έσωτερικώς τοϋ τύμβου.
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’Επίσης κατά χώραν φαίνεται δτι παρέμεινε τό άγγεΐον τοϋ τάφου ΙΓ, είς βάθ. 1.20 μ., 
εύρεθέν έσφηνωμένον είς κόγχην τοΟ μαλακού άμμολίθου καί διαφυγόν τήν μετατό- 
πισιν υπό τοΟ λαθρανασκαφέως. Τέλος, άθικτος ήτο ό κατώτατος είς βάθ. 1.34 μ. τάφος 
ΙΔ. Έν τούτοις ή έξαγωγή βεβαίων συμπερασμάτων έκ τής στρωματογραφικής διατά- 
ξεως τών πλείστων τών τάφων, είναι έπισφαλής καί κατά συνέπειαν άσκοπος πάσα 
προσπάθεια χρονολογικής συσχετίσεως τών άγγείων έκ τής θέσεως καί τοϋ βάθους 
τών τάφων έντός τών όποιων ταΰτα ευρέθησαν.

Πλήν τών άνωτέρω κατά χώραν εύρεθέντων άγγείων, τά ύπ’ άριθ. κατ. 83, 31, 23, 3, 
32, 98, 80 είναι τά παραδοθέντα υπό τοϋ λαθρανασκαφέως είς τό Μουσεΐον ’Ολυμπίας 
πρό τής διενεργείας τής συστηματικής άνασκαφής τοϋ τύμβου, τά δέ λοιπά άγγεΐα 
καί όστρακα περισυνελέγησαν έκ τών άναστατωμένων χωμάτων έσωτερικώς καί έξω- 
τερικώς τοϋ τύμβου.

Είς τόν κατωτέρω κατάλογον, παρατίθενται άπαντα τά εύρήματα τοϋ τύμβου, 
τόσον τά προερχόμενα έκ τών δεκατεσσάρων τάφων αύτοΰ, όσον καί τά άκέραια ή 
συγκολληθέντα, προερχόμενα έκ τών άναστατωμένων χωμάτων ή παραδοθέντα ύπό 
τοϋ λαθρανασκαφέως.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

1. Πρόχους μετά ραμφοειδούς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 67 (Πίν. 6γ). 
Ύψ. 0,21 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπής κατά τό άκρον τής προ- 
χοής, καθ’ δλην σχεδόν τήν λαβήν, καθώς καί πολλά τμήματα τής κοιλίας. Συμπε- 
πληρωμένη διά γύψου. Πηλός έρυθρόφαιος, άκάθαρτος μετά μαρμαρυγίου. Λαβή ταινιο
ειδής. Κοιλία κατά τό άνω μέρος ήμισφαιρική, κατά τό κάτω κωνική. ’Επί τής έπιφα- 
νείας ίχνη ύπεροπτήσεως. ’Εκ τής αύτής αίτιας ή διακόσμησις έσβεσμένη, έλαχίστων 
ύπολείμμάτων αύτής διατηρουμένων. Χρονολόγησις : ΜΕ.

2. Άνώτατον τμήμα πρόχον μετά λοξοτμήτον στομίου. Άριθ. εύρ. Π 278 (Πίν. 
6β). Μέγ. σωζ. υψ. 0,125 μ. Περιλαμβάνει τήν λαβήν μετά τμήματος τοϋ λαιμοΰ καί 
τοϋ στομίου, ώς καί μικροΰ τμήματος τών ώμων. Τό τεμάχιον συγκεκολλημένον έξ εξ 
θραυσμάτων. Πηλός έρυθρός. Χρονολόγησις : ΜΕ.

3. Πρόχους μετά ραμφοειδούς σχεδόν κατακορύφως τετμημένου στομίου. Άριθ. 
εύρ. Π 49 (Π ί ν. 6α καί παρένθ. Πίν. A). Παρεδόθη πρό τής άνασκαφής τοϋ τύμβου. 
Ύψ. 0,205 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήμα τής βάσεως 
καί τής προχοής. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Άποκεκρουμένη εις τινα τμήματα. Πη
λός ώχροκίτρινος. ’Επίχρισμα τοϋ αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. 
Κοιλία σφαιρική.

Ή διακόσμησις διά καστανού καί σκοτεινοΰ πορτοκαλόχρου χρώματος. ’Επί τοϋ 
άνωτέρου τμήματος τής κοιλίας, δύο έσχηματοποιημένα πτηνά, έζωγραφημένα πορ- 
τοκαλόχροα μετά περιγραμμάτων καί λεπτομερειών καστανών. Κάτωθεν αύτών, ται
νία πορτοκαλόχρους, όριζομένη άνωθεν καί κάτωθεν ύπό δύο λεπτοτέρων καστανών 
ταινιών. Τό χείλος τής προχοής καλύπτεται έσωτερικώς καί έξωτερικώς διά ταινίας 
καστανοΰ χρώματος. Περί τό μέσον τής προχοής ταινία πορτοκαλόχρους, όριζομένη 
άνωθεν καί κάτωθεν ύπό δύο λεπτοτέρων καστανών ταινιών. Καστανή ταινία έπί τοϋ 
παρά τό στόμιον άκρου τής λαβής, έτέρα δέ παχεΐα ταινία καί τών δύο άποχρώσεων 
παρά τήν βάσιν τοϋ λαιμοΰ. Χρονολόγησις : ΜΕ - YE 1.

Πρβλ. άγγεΐα όμοιου σχήματος καί διακοσμήσεως άριθ, 946 - 947 τάφου VI τοϋ
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περιβόλου A των Μυκηνών (Π ί ν. 6δ): Karo, Schachtgraber, σ. 164, είκ. 80-81 
καί σ. 303, είκ. 124 - 125. Περί τής κρητικής προελεύσεως τής πρόχου βλ. Furumark, 
Myc. Pottery, σ. 84.

4. Πρόχους μετά ραμφοειδοΰς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 12 (Πί ν. 7α-γ) · 
Ύψ. 0,31. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά τό μέγιστον τοϋ στομίου 
μετά τής προχοής, τό ήμισυ περίπου τοϋ λαιμοϋ καί τής λαβής, πολλά τμήματα τών ώμων 
καί τής κοιλίας καί μικρόν τμήμα τής βάσεως. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα ύπο- 
κίτρινον. Ή ράχις τής λαβής φέρει κατά μήκος έν τώ μέσφ έξαρσιν καί έκατέρωθεν 
τής έξάρσεως αύλακα. Ή μετάβασις άπό τοϋ λαιμοϋ εϊς τούς ώμους δηλοϋται διά δα- 
κτυλιοειδοϋς έξάρσεως.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή έρυθροφαίου χρώματος ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τοϋ σωζομένου τμήματος τοϋ λαιμοϋ, φυτικόν κόσμημα 
κακώς διατηρούμενον καί περί τήν βάσιν αύτοϋ, σειρά μικρών δίσκων όριζομένων 
άνωθεν καί κάτωθεν υπό γραμμής. Έπί τών ώμων δύο παράλληλοι σειραί έκ φύλλων, 
κάτωθεν έκάστης τών όποίων, έτέρα σειρά έκ μικρών καρδιοσχήμων κοσμημάτων. 
Αί δύο σειραί έκ φύλλων χωρίζονται διά σειράς έκ μικρών δισκοειδών κοσμημάτων. 
Έπί τής πρόσθιας δψεως τής κοιλίας, τμήμα μεγάλου φυλλοειδούς κοσμήματος καί 
ύπολείμματα έτέρου, δεξιά αύτοΰ. ’Αριστερά τοϋ πρώτου κοσμήματος, υπολείμματα 
ρόδακος, έτερος δέ ρόδαξ κάτωθεν τής λαβής. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος, καλύ
πτονται τό σφζόμενον τμήμα τοϋ στομίου μετά μέρους τοϋ λαιμοϋ έσωτερικώς καί έξω- 
τερικώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I - II. Διά τό κόσμημα έκ σειράς φύλλων καί τελειών βλ. 
Furumark, έ.ά. σ. 396, είκ. 69, άριθ. 64, σχέδ. 7. Διά τήν κρητικήν προέλευσιν τών 
κοσμημάτων τοϋ άγγείου βλ. Evans, Palace of Minos, τόμ. IV, είκ. 145, 165, 214, 
216- 17, 220, 224, 233, 240, 243 καί Evans, Prehistoric Tombs, σ. 122, είκ. 116. 
Furumark, έ.ά.

5. Πρόχους μετά ραμφοειδούς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 22 ( Π ί ν. 8β). 
Ύψ. (άγγείου συμπεπληρωμένου) 0,218 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. 
Ελλιπής κατά τήν προχοήν, τό μέγιστον τής λαβής, πλεΐστα τμήματα τής κοιλίας 
καί δλην τήν βάσιν. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα ύποκίτρινον. Λαβή σχεδόν 
ταινιοειδής. Ή μετάβασις άπό τοϋ λαιμοϋ εις τούς ώμους δηλοϋται διά δακτυλιοειδούς 
έξάρσεως. Κοιλία πεπιεσμένη ώοειδής - κωνική.

'Η διακόσμησις διά καστανοφαίου ή έρυθροΰ χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Διά τοϋ χρώματος τούτου καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα 
τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς. Έπί τής ράχεως τοϋ σωζομένου τμήματος 
τής λαβής, δύο κατά μήκος ταινίαι. Παρά τήν βάσιν τόΰ λαιμοϋ διπλή παχεϊα ταινία. 
Κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας, μή σφζομένην καλώς, ζώνη έκ δύο παχειών 
ταινιών, μεταξύ τών όποίων τρεις έπάλληλοι γραμμαί.

Χρονολόγησις : ΥΕΙΙ— ΠΙ.
6. Πρόχους μετά λοξοτμήτου ραμφοειδούς στομίου. Άριθ. εύρ. Π 48 (Π ί ν. 8α). 

Έκ τάφου Θ (Σ χ έ δ. 1, (7). Ύψ. 0,21 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλι
πής εις τμήματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός ύποκίτρινος. Έπίχρι- 
σματοΰ αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. Ό λαιμός διακρίνεται τής 
κοιλίας δι’ έλαφράς δακτυλιοειδούς έξάρσεως. Κοιλία πεπιεσμένη ώοειδής.Ή διακόσμη- 
σις, έν μέρει έξίτηλος, διά καστανερύθρου ή καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος
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ενεκα ανομοιομερούς όπτήσεως. Σειρά ταινιών περιβάλλει τό άγγεϊον κατά διαστήματα 
άπό τοϋ λαιμοΰ μέχρι τής βάσεως. Έπϊ τής ράχεως τής λαβής παχεΐαι, λοξαΐ ταινίαι.

Χρονολόγησις : YE III Α.
7. Πρόχονς μετά ραμφοειδοϋς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 14 ( Π ί ν. 8 γ ). 

Ύψ. 0,305 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις μέγα τμήμα τοϋ στο
μίου καί τής προχοής, τοϋ λαιμοϋ καί τής λαβής καί εις τμήματα τής κοιλίας. Συμ- 
πεπληρωμένη διά γύψου. Συμπλήρωσις λαβής καί στομίου έσφαλμένη. Πηλός ώχροκί- 
τρινος. Λαβή ταινιοειδής μετά έλαφρδς έξάρσεως κατά τό μήκος καί έν τώ μέσω τής 
ράχεως αυτής. Κοιλία πεπιεσμένη σφαιρική - κωνική. Ή μετάβασις άπό τοϋ λαιμοΰ 
εις τούς ώμους δηλοΰται διά δακτυλιοειδοΰς έξάρσεως.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. Έπί τοϋ λαιμοΰ έπάλληλοι 
ταινίαι, παρά δέ τήν βάσιν αότοΰ έτέρα, παχύτερα. Έπί τών ώμων, εύρεΐα ζώνη έξ ομά
δων όμοκέντρων άνεστραμμένων τόξων, εις έπαλλήλους σειράς. ’Αμέσως κάτωθεν τής 
ζώνης ταύτης, έπί τής κοιλίας, έτέρα εύρεΐα ζώνη έκ διπλής σειράς τρεχούσης σπείρας, 
όριζομένη άνωθεν καί κάτωθεν ύπό παχείας ταινίας. Κάτωθεν τής κατωτέρας ταινίας, 
έτεραι δύο λεπτότεροι. Έπί τοϋ κατωτέρου τμήματος τής κοιλίας, τριπλή ταινία. Διά 
τοϋ αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό άκρον τής προχοής έξωτερικώς καί ή βάσις.

Χρονολόγησις : YE III Α. Βλ. Furumark, έ.ά. 345, είκ. 58, άριθ. 44 σχέδ. 2 καί 
σ. 357, είκ. 60, άριθ. 46 σχέδ. 59 (διά τό κόσμημα).

8. Πρόχονς μετά ραμφοειδούς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 38 (Π ί ν. 8 δ ). 
Έκ τάφου ΙΒ (Σ χ έ δ. 1, η). "Υψ. 0,20 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελ
λιπής εις τμήματα τοϋ στομίου, τοϋ λαιμοΰ καί τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύ
ψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα υποκίτρινον. Λαβή δακτυλιοειδής. Κοιλία ώο- 
ειδής.

Έκ τής διακοσμήσεως σφζονται υπολείμματα καστανομελαίνων ταινιών έπί τοϋ 
λαιμοϋ, τής λαβής καί τής κοιλίας, κατά τήν μεγίστην αυτής διάμετρον καί παρά 
τήν βάσιν.

Χρονολόγησις : YE III Α.
9. Πρόχονς. Άριθ. εύρ. Π 9 (Πίν. 8ε). Ύψος 0,317 μ.
Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις τμήμα τής λαβής καί τμή

ματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός έρυθρός. Λαβή ταινιοειδής, έλα- 
φρώς κυρτή, φέρουσα έπί τής ράχεως πλατείαν άβαθή αύλακα. Κοιλία σφαιρική. Ή 
μετάβασις άπό τοϋ λαιμοϋ προς τούς ώμους δηλοΰται διά στενής αΰλακος.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : YE III Α(;).
10. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 71 (Πίν. 9α). Έκ τών άναστατωμένων χο> 

μάτων τάφου Η ( Σ χ έ δ. 1, u )· Ύψ. άνευ λαβής 0,069 μ., μετά λαβής 0,73 μ., διάμ. 
στομίου 0,051 μ. Ακέραιον. Πηλός έρυθρός. Λαβή ταινιοειδής, πλατεία, ύπερυψωμένη. 
Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη - κωνική. Χειροποίητον. Ή διακόσμησις διά καστανο- 
φαίου καί ύπολεύκου χρώματος. Διά ταινίας τών χρωμάτων τούτων καλύπτεται ή άνω 
έπιφάνεια τών χειλέων, ή βάσις τοϋ λαιμοϋ καί ή κοιλία, κατά τήν μεγίστην αύτής 
διάμετρον. Έπί τής ράχεως τής λαβής, έπάλληλοι όριζόντιοι γραμμαί τών αύτών χρω
μάτων. Έπί τών ώμων διακόσμησις διά καστανοφαίου μόνον χρώματος, άποτελου- 
μένη έκ τεσσάρων άστεροειδών κοσμημάτων καί δύο όμάδων στιγμών, τριγωνικώς τής 
μιας καί έν τετραγώνφ τής έτέρας διατεταγμένων.
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Χρονολόγησις : ME - YE I.
11. Λεβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 44 (Πίν. 9γ). Ύψ. 0,09 μ., διάμ. στομίου 

0,073 μ. Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. Ελλιπές είς τμήμα των χειλέων καί 
τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον είς τμήματα των χειλέων 
καί τής κοιλίας. Πηλός έρυθρός, χονδρόκοκκος, άκάθαρτος. Επίχρισμα, είς τινα 
τμήματα μόνον σφζόμενον, ύπόλευκον. Χειροποίητον. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία άκα- 
νόνιστος πεπιεσμένη ώοειδής. Άνευ βάσεως.

Έκ τής διακοσμήσεως έλάχιστα ίχνη ταινιών φαιού χρώματος.
Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I.
12. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εόρ. Π 45 (Πίν. 9β ). Έκ τάφου Β (Σ χ έ δ. 1, ι ). 

"Υψ. 0,06 μ., διάμ. στομίου 0,038 μ. Ελλιπές κατά τό μέγιστον τμήμα τών χειλέων καί 
τής λαβής καί μικρόν τμήμα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άπεκεκρου- 
μένον κατά τμήματα τής κοιλίας.

Ή συμπλήρωσις τής λαβής έσφαλμένη. Κοιλία άκανόνιστος ώοειδής πεπιεσμένη. 
Πηλός έρυθρωπός. Χρονολόγησις : YE I. Έπιβίωσις ΜΕ τύπου.

13. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 15 (Πίν. 9δ ). Έκ τού τάφου Δ (Σ χ έ δ. 1, 4 ). 
Ύψ. 0,07 μ., διάμ. στομίου 0,05 μ. Ακέραιον. Λίαν άποκεκρουμένον κατά τήν κοι
λίαν καί τά χείλη, ώς καί τμήμα τής βάσεως τής λαβής. Πηλός έρυθρωπός. Επίχρι
σμα φαιόν. Λαβή ταινιοειδής, φέρουσα κατά μήκος καί έν τφ μέσφ τής ράχεως αυτής 
αύλακα. Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη.

Χρονολόγησις: YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
14. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 40 (Πίν. 9ε). Πλησίον τού τάφου Β 

( Σ χ έ δ. 1,30 )· "Υψ. άνευ λαβής 0,066 μ., μετά λαβής 0,069 μ., διάμ. στομίου 0,036 μ. 
Ίσχυρώς άποκεκρουμένον κατά τήν κοιλίαν καί τήν λαβήν, συγκεκολλημένην έκ 
δύο τεμαχίων. Πηλός χονδρός, άκάθαρτος, έρυθροΰ χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. 
Κοιλία ώοειδής πεπιεσμένη.

Χρονολόγησις : YE I.
15. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 58 ( Πίν. 9ς'). Ύψ. 0,085 μ., διάμ. στομίου 

συμπεπληρωμένου 0,049 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τό 
μέγιστον τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων καί είς τμήματα τής κοιλίας. Συμπε
πληρωμένον διά γύψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία σφαιρική πε
πιεσμένη κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος 
ενεκα άνομοιομεροΰς όπτήσεως. Έπί τών ώμων, δύο κοσμήματα τού τύπου « ρακέτ- 
τας » καί μεταξύ αυτών δύο φλογόσχημα παραπληρωματικά, έντός τών οποίων τρεις 
στιγμαί τριγωνικώς διατεταγμέναι. Κάτωθεν τής κυρίας διακοσμήσεως, διπλή ταινία. 
Έπί τής ράχεως τής λαβής δύο λοξαί παχεΐαι γραμμαί. Διά τού αύτοΰ ώς άνω χρώματος 
καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτε- 
ρικώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.

Χρονολόγησις: YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87. Περί τής 
προελεύσεως τού σχήματος τού άγγείου έκ τής ΜΕ έποχής βλ. Furumark, έ.ά. σ. 89, 
τύπος 87.

16. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 68 (Πίν. 10α). Πλησίον τού τάφου ΙΔ(Σχέδ. 
1,28)· Ύψ. 0,075 μ., διάμ. στομίου 0,057 μ. Ακέραιον. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα
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τοϋ αύτοϋ ώς καν ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη - 
κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή έρυθροΰ χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
ανομοιομερούς όπτήσεως. Έπΐ τών ώμων τρία κοσμήματα τοϋ τύπου « ρακέττας », 
εκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τών δύο ταινιών, αί όποΐαι περιβάλλουν τό μέσον τής κοι
λίας. Τά μεταξύ τών « ρακεττών » διαστήματα πληροϋν τέσσαρα γλωσσοειδή κοσμή
ματα, έχοντα κάτωθεν αύτών άνά μίαν στιγμήν. Έπΐ τής ράχεως τής λαβής δύο λοξαΐ 
παχεΐαι γραμμαί. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται έσωτερικώς καί έξωτε- 
ρικώς ό λαιμός μετά τών χειλέων καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας μετά μέ
ρους τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
17. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 83 (Πίν. 10 β). Έκ τάφου Γ(Σχέδ. 1,3). 

Ύψ. 0,087 μ., διάμ. στομίου 0,053 μ. Συγκεκολλημένον μόνον κατά τήν λαβήν. Πηλός 
ώχροκίτρινος. Επίχρισμα φωτεινοτέρας άποχρώσεως. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία σφαι
ρική πεπιεσμένη-κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπΐ τών ώμων, δύο κοσμήματα 
τοϋ τύπου « ρακέττας », έκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τών δύο ταινιών, αί όποΐαι περι
βάλλουν τήν κοιλίαν κατά τήν μεγίστην αυτής διάμετρον. Εις τά μεταξύ τών « ρακετ
τών » διαστήματα ώς παραπληρωματικά, τρεις μεμονωμένοι σπεΐραι. Έπΐ τής λαβής, 
λοξή παχεϊα γραμμή. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος, καλύπτεται ό λαιμός μετά τών 
χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας, 
μετά μέρους τής βάσεως.

Χρονολόγησις : ΥΕΙ. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
18. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 60 ( Π ί ν. 10 δ ). Ύψ. 0,08 μ., διάμ. στομίου 

0,06 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές εις μέγιστον τμήμα τοϋ λαιμοϋ 
μετά τών χειλέων, τμήματα τής κοιλίας καί κατά τήν λαβήν. Πηλός ώχροκίτρινος. Ε
πίχρισμα τοϋ αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Κοιλία σφαιρική, πεπιεσμένη-κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπΐ τών ώμων τέσσαρα κοσμήματα 
τοϋ τύπου « ρακέττας » έκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τών δύο ταινιών, αί όποΐαι περι
βάλλουν τό μέσον περίπου τής κοιλίας τοϋ άγγείου. Μεταξύ τών « ρακεττών », ώς παρα
πληρωματικά κοσμήματα, στιγμαί τριγωνικώς διατεταγμένοι. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω 
χρώματος καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοϋ μετά τών χειλέων έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς και τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας μετά μέρους τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
19. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 78 (Πίν. 10γ). Ύψ. 0,075 μ., διάμ. στο

μίου 0,05 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές εις τμήματα τοϋ λαιμοϋ 
μετά τών χειλέων, τμήματα τής κοιλίας καί κατά τό μέγιστον τής λαβής. Συμπεπληρω- 
μένον διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβή ταινιοειδής. Κοι
λία σφαιρική πεπιεσμένη - κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπΐ τών ώμων δύο κοσμήματα τοϋ τύπου « ρακέτ
τας » καί τρία φλογόσχημα ώς παραπληρωματικά, έντός έκάστου τών όποιων στιγμή. 
Κάτωθεν αύτών διπλή ταινία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός 
μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς ώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής 
κοιλίας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



16 NIK. ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87,
20. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 63 ( Π ί ν. 10 ε). Ύψ. άγγείου συμπεπλη- 

ρωμένον 0,079 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τόν λαιμόν 
μετά τών χειλέων καί τήν λαβήν μετά τμήματος τής κοιλίας καί τών ώμων. Συμπε- 
πληρωμένον διά γύψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα φωτεινοτέρας άποχρώσεως. 
Κοιλία πεπιεσμένη σφαιρική.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου ή καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπϊ τών ώμων τμήματα κοσμημάτων τού τύπου «ρακέτ- 
τας ». Κάτωθεν αυτών διπλή ταινία. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτεται τό 
παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας, μετά μέρους τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I.
21. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 23 ( Π ί ν. 10 ς'). "Υψ. 0,061 μ., διάμ. στο

μίου 0,043 μ. Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τό μέγιστον τού 
λαιμού μετά τών χειλέων καί μέγιστον μέρος τής κοιλίας μετά τής βάσεως. Συμπεπλη- 
ρωμένον διά γύψου. Πηλός έρυθρωπός. Επίχρισμα ύπόλευκον. Λαβή ταινιοειδής. 
Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη (άρτόσχημος).

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροΰ ή καστανερύθρου χρώματος ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπΐ τών ώμων δύο κοσμήματα τού τύπου « ρακέττας » καί 
εις τά μεταξύ αύτών διαστήματα δύο παραπληρωματικά φλογόσχημα. Κάτωθεν αύτών 
διπλή ταινία. Έπΐ τής ράχεως τής λαβής δύο όριζόντιαι καί δύο λοξαΐ παχεϊαι γραμμαί. 
Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτεται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE I
22. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 261 (Πίν. 11α). "Υψ. 0,078 μ., διάμ. στο

μίου 0,062 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές εις μικρόν τμήμα τού 
λαιμού μετά τών χειλέων, τήν λαβήν καί μέγα μέρος τής κοιλίας μετά τής βάσεως. 
Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. Κοιλία πεπιεσμένη, σφαιρική - κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου χρώματος. ’Επί τών ώμων « τρέχουσα σπείρα » 
καί δισκοειδή παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν αύτών, διπλή ταινία. Διά τού 
αότοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτεται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξω
τερικώς.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53, 9 καί σ. 41, είκ. 56. 
Karo, Schachtgraber, πίν. 166, 156. Μυλωνά, Έλευσινιακά A 1932, σ. 119, είκ. 97, 
άριθ. 352. Blegen, Prosymna I, σ. 65 II πίν. 18, είκ. 105 άριθ. 409, πίν. 20, είκ. 110, 
άριθ. 214, πίν. 28, είκ. 140, άριθ. 137, πίν. 29, είκ. 145, άρ. 251.

23. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 29 (Πίν. 11 β). Παρεδόθη προ τής άνασκα- 
φής τού τύμβου (βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11).

"Υψ. (τού στομίου συμπεπληρωμένου) 0,078 μ. ’Ελλιπές κατά τά χείλη μετά 
τμήματος τού λαιμού καί τήν λαβήν. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον 
εις τμήματα τών ώμων καί τής κοιλίας. Πηλός ύπέρυθρος. ’Επίχρισμα ύποκίτρινον. 
Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τών ώμων τρέχουσα σπείρα 
καί δισκοειδή παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν τής ζώνης ταύτης διπλή ταινία. 
Διά τού αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τού λαιμού έσωτερι
κώς καί έξωτερικώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.
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Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 40, είκ. 11, τύπος 87 (διάτό σχή
μα τοϋ αγγείου). Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53,9 καί σ. 41, είκ. 56 (διά τό κό
σμημα ).

24. Λεβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 55 (Π ί ν. 11 γ).
Ύψ. άγγείου συμπεπληρωμένου 0,017 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. 

Ελλιπές είς τμήματα τής κοιλίας καί τον λαιμόν μετά τών χειλέων. Συμπεπληρωμένον 
διά γύψου. Συμπλήρωσις λαιμού έσφαλμένη. Πηλός ωχροκίτρινος. Επίχρισμα φωτεινο- 
τέρας άποχρώσεως. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία άκανόνιστος άμφικωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων τρεις σπεΐραι, συνδεόμεναι διά λοξών 
έφαπτομένων καί δισκοειδή παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν αυτών διπλή ται
νία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτεται τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας, 
ώς καί τμήμα τής βάσεως. Έπί τής ράχεως τής λαβής δύο λοξαί ταινίαι.

Χρονολόγησις : YE I.
25. Λ εβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 82 ( Π ί ν. 11ε). "Υψ. άγγείου συμπεπληρω

μένου 0,06 μ. διάμ., στομίου 0,04 μ. Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. ’Ελλιπές 
κατά τήν λαβήν καί τον λαιμόν, πλήν μικροϋ τμήματος, καί εις τμήμα τής κοιλίας. 
Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. Κοιλία άμφικωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων τρέχουσα σπείρα, καί ώς παραπληρω
ματικά κοσμήματα στιγμαί. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος, καλύπτονται τό παρά 
τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας καί τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοϋ.

Χρονολόγησις: ΥΕΙ. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
26. Λ εβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 26 ( Π ί ν. 11 ζ' ). "Υψ. 0,079 μ., διάμ. στο

μίου 0,056 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τήν λαβήν, τμήμα 
τοϋ λαιμοϋ μετά τών χειλέων καί τό μεγαλύτερον μέρος τής κοιλίας μετά τής βάσεως. 
Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός έρυθρός. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Κοιλία σφαι
ρική πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις δι* έρυθροΰ ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων, σειρά έξ έξ μεμονωμένων σπειρών, δριζομέ- 
νων κάτωθεν ύπό διπλής ταινίας. Είς τά μεταξύ τών σπειρών διαστήματα, ώς παρα
πληρωματικά κοσμήματα, στιγμαί. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό 
λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 40, είκ. 11, τύπος 87.
27. Λεβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 72 (Πίν. 11 δ). Ύψ. 0,073 μ., διάμ. στο

μίου 0,05 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές είς μέγα μέρος τοϋ λαι
μού μετά τών χειλέων καί είς τμήματα τής κοιλίας. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα τοϋ 
αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία πεπιεσμένη σφαιρική- 
κωνική.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροΰ ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων, σειρά έσχηματοποιημένων παπύρων (ή 
κογχυλίων). Κάτωθεν αύτών διπλή ταινία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται 
τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοϋ μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί τό 
παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
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Περί τής ΜΕ καί κρητικής προελεύσεως τοϋ κοσμήματος, τό όποιον δύναται νά 
κατάγεται τόσον έκ των φύλλων παπύρου, όσον καί έκ τών κογχυλίων, βλ. Evans, 
Palace of Minos, τόμ. IV, σ. 117- 119, εϊκ. 82- 86 καί τόμ. IV 2, σ. 819, είκ. 797. 
Blegen, Prosymna, πίν. 7, είκ. 42.

28. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 57 (Πίν. 12γ). Ύψ. 0,054 μ., διάμ. στο
μίου 0,04 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τά χείλη μετά με
γίστου τμήματος τοϋ λαιμού, ως καί τμήματα τού ώμου καί τής κοιλίας. Συμπεπλη- 
ρωμένον διά γύψου. Πηλός υπέρυθρος. ’Επίχρισμα φωτεινόν ώχροκίτρινον. Λαβή ται
νιοειδής. Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τών ώμων παχεϊα τεθλασμένη 
γραμμή όριζομένη άνωθεν μέν ύπό άπλής ταινίας, κάτωθεν δέ ύπό τριπλής. ’Επί τής 
ράχεως τής λαβής, τρεις όριζόντιοι παχεϊαι γραμμαί.

Χρονολόγησις : YE I Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 383, είκ. 67, άριθ. 61, σχέδ. 2.
29. Πνθμήν λεβητ οκυαθίου. Άριθ. εύρ. Π 24 (Πίν. 12 β).
Έκ τάφου Δ (Σχέδ. 1, 6 )· Διάμ. πυθμένος 0,07 μ. Πηλός ύπέρυθρος.
Διακόσμησις : σφζεται μόνον τμήμα έξιτήλου φαιας ταινίας περί τό κατώτατον 

τμήμα τής κοιλίας.
Χρονολόγησις : YE I.
30. Προχοΐσκη. Άριθ. εύρ. Π 86 (Πίν. 12α). Ύψ. 0,087 μ., διάμ. στομ. 

0,047 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές εις μέγα τμήμα τών χει- 
λέων, μέγιστον τμήμα τής κοιλίας καί δλην τήν βάσιν. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. 
Άποκεκρουμένη εις τμήματα τών χειλέων καί τής κοιλίας. Πηλός ωχροκίτρινος. 
’Επίχρισμα τοϋ αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. ’Επί τών ώμων δύο σειραί έκ 
κυρτών ραβδίων (φυλλαρίων), χωριζόμεναι ύπό διπλής παχείας γραμμής. Κάτωθεν 
αύτών, έτέρα διπλή παχεϊα γραμμή καί άμέσως κάτωθεν διπλή ταινία. ’Επί τής ράχεως 
τής λαβής παχεϊαι έλαφρώς λοξαί γραμμαί. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτε
ται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE I. Διά τό κόσμημα, βλ. Μυλωνά, έ. ά. σ. 119, είκ. 98, άριθ. 
353 - 4 καί σ. 121, είκ. 99, άριθ. 10 - 13. Furumark, έ.ά. σ. 397, είκ. 69, άριθ. 64, σχέδ. 
3. Πρβλ. καί κατωτέρω άριθ. 47. Περί τής προελεύσεως τού κοσμήματος βλ. Evans, 
Palace of Minos IV, σ. 268, είκ. 1986 ( ή συμπλήρωσις τής βάσεως τοϋ άγγείου πι- 
θανώτατα έσφαλμένη : πρβλ. Μυλωνά, έ.ά. είκ. 97 καί 98).

31. ’Αλάβαστρον δίωτον. Άριθ. εύρ. Π 25 ( Π ί ν. 12 δ ). Παρεδόθη προ τής άνα- 
σκαφής τού τύμβου (βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11 ). "Υψ. 0,11 μ., διάμ. στομίου 0,088 μ. 
Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. ’Ελλιπές εις δύο τμήματα τής κοιλίας. Συμ- 
πεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ύποκίτρινος. ’Επίχρισμα τοϋ αύτοϋ ώς καί ό πηλός 
χρώματος. Λαβαί ταινιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα άνομοιομεροϋς 
όπτήσεως. ’Επί τών ώμων τέσσαρα κοσμήματα τοϋ τύπου « ρακέττας », άνά δύο εις τά 
μεταξύ τών ώτων διαστήματα, έκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τών τριών ταινιών, αί όποΐαι 
περιβάλλουν τήν κοιλίαν. Μεταξύ τών κυρίων κοσμημάτων, ώς παραπληρωματικά, 
έλικες, στιγμαί καί στικταί γραμμαί. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό 
λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, τά ώτα καί τό παρά τήν βάσιν 
τμήμα τής κοιλίας.
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Χρονολόγησις : YE I.
32. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 81 (Πίν. 12ε). Παρεδόθη προ τής 

άνασκαφής του τύμβου (βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11 ). Ύψ. 0,17 μ., διάμ. στομίου 
0,082 μ. Συγκεκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων. Ελλιπές κατά μικρόν τμήμα των χει- 
λέων καί δύο τμήματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον εις 
τινα τμήματα τής κοιλίας κυρίως. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα τοϋ αότοϋ ώς καί 
ό πηλός χρώματος. Λαβαΐ ταινιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπΐ τών ώμων τρία κοσμήματα τοϋ τύπου « ρακέτ- 
τας », άνά έν εις τά μεταξύ τών ώτων διαστήματα, έκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τριών 
ταινιών, κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας. Δεξιά έκάστου ώτός παραπληρωμα
τικόν φυτικόν κόσμημα καί στιγμή, κάτωθεν δέ έκάστου ώτός στικτή γραμμή. Διά τοϋ 
αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξω- 
τερικώς, τά ώτα, ώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I.
33. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 80 (Πίν. 13 α ). Έκ τάφου Δ (Σ χ έ δ. 

1,5). "Υψ. 0,115 μ., διάμ. στομίου 0,085 μ. ’Ελλιπές κατά τήν μίαν τών λαβών καί 
τμήμα τοϋ λαιμοΰ μετά τών χειλέων. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Φέρει ρωγμάς καί 
άποκρούσεις είς τινα τμήματα. Πηλός άκάθαρτος, υπέρυθρος. Επίχρισμα ύπόλευκον. 
Λαβαΐ ταινιοειδείς. Έπΐ τής άνω έπιφανείας τών έξω νευόντων χειλέων αδλαξ.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. Είς τά μεταξύ τών ώτων δια
στήματα άνά δύο έπάλληλοι ταινίαι, κάτωθεν τών όποίων σειρά σπειρών, συνδεο- 
μένων διά λοξών έφαπτομένων, καί δισκοειδή παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν 
τής διακοσμητικής ταύτης ζώνης διπλή ταινία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύ
πτονται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, αί λαβαΐ καί τό παρά 
τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας μετά τμήματος τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I (πιθανώτατα τοπικοΰ έργαστηρίου ).
34. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 79 (Π ί ν. 12 ζ'). Ύψ. άγγείου συμπε

πληρωμένον 0,13 μ., διάμ. στομίου 0,095 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. 
Ελλιπές κατά μέγα μέρος τής κοιλίας, τάς δύο τών λαβών καί τόν λαιμόν, πλήν μι- 
κροτάτου τμήματος, μετά τών χειλέων. Πηλός υποκίτρινος. ’Επίχρισμα τοϋ αύτοΰ ώς 
καί ό πηλός χρώματος. Λαβαΐ δακτυλιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τών ώμων τρία φύλλα κισσοϋ 
έκφυόμενα έκ τών ώτων, τοϋ υπολοίπου μεταξύ τών ώτων διαστήματος πληρουμένου 
δι’ έπαλλήλων στικτών γραμμών. Κάτωθεν τής διακοσμητικής ταύτης ζώνης, τριπλή 
ταινία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοι
λίας, τό σωζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοΰ έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί ή σωζομένη 
λαβή μετά τοϋ περί αυτήν τμήματος είς σχήμα καρδίας.

Χρονολόγησις : YE I Β. Πρβλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53,5 καί Karo, 
Schachtgraber, πίν. 167, 194.

35. ΆλΛβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 7 ( Πίν. 13 β ). Ύψ. 0,11 μ., διάμ. στο
μίου 0,075 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τά δύο τρίτα πε
ρίπου. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός έρυθρός. ’Επίχρισμα υπέρυθρον. Άνω επι
φάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλαφρώς κλίνουσα πρός τά έξω.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροϋ χρώματος. Κάτωθεν τών λαβών, σφζεται τμήμα δια-
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κοσμητικής ζώνης έκ σειράς φύλλων παπύρου (ή έκ σειράς κογχυλίων ;), δριζομένων 
άνωθεν καί κάτωθεν ύπό παχειών γραμμών. Έπί τής βάσεως δύο όμάδες όμοκέντρων 
κύκλων, έκ τριών κατά τήν περιφέρειαν καί τεσσάρων κατά τό κέντρον. Διά τοΟ αύτοϋ 
ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, 
ώς καί αί λαβαί.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 85 (διά 
τό σχήμα) καί σ. 315, είκ. 53, άριθ. 25, σχέδ. 18 (διά τό κόσμημα).

36. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 295 ( Π ί ν. 13 γ ). "Υψ. άγγείου συμ- 
πεπληρωμένου 0,06 μ. Σφζεται έν μέρει κατά τό άνώτερον αύτοϋ τμήμα καί τήν βάσιν, 
τοϋ λοιποϋ συμπεπληρωμένου διά γύψου. Πηλός υπόλευκος. Λαβαί δακτυλιοειδείς. 
Άνω έπκράνεια χειλέων πεπλατυσμένη έλαφρώς πρός τά έξω κλίνουσα.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. Τά μεταξύ τών ώτων διαστήματα, 
πληροϋνται δι’ έναλλήλων γωνιών. Αμέσως κάτωθεν τών ώτων, διπλή ταινία. Έπί τής 
βάσεως, τέσσαρες όμόκεντροι κύκλοι. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό 
σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοΰ μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί 
τά ώτα.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ A - Β.
37. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 2 ( Π ί ν. 13 δ). Ύψ. 0,20 μ., διάμ. 

στομίου συμπεπληρωμένου 0,105 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές 
κατά τήν μίαν τών λαβών, μερικώς τήν έτέραν καί τμήματα τοϋ λαιμοΰ μετά τών χει- 
λέων, τής κοιλίας καί τής βάσεως. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός υπέρυθρος. 
Επίχρισμα ύπόλευκον. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Άνω έπκράνεια χειλέων πεπλατυσμένη, 
σχεδόν όριζοντία.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου χρώματος. Έπί τών ώμων εύρεΐα διακοσμη- 
τική ζώνη, έξ όμάδων όμοκέντρων άνεστραμμένων τόξων εις έπαλλήλους σειράς, όρι- 
ζομένη διά διπλής άνωθεν καί τριπλής κάτωθεν ταινίας. Άνά μία τριπλή ομοίως ται
νία έπί τοϋ κατωτέρου τμήματος τής κοιλίας καί έπί τής βάσεως. Διά τοϋ αύτοϋ ώς 
άνω χρώματος καλύπτονται τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοΰ μετά τών χειλέων έσωτε
ρικώς καί έξωτερικώς καί ή ράχις τών λαβών.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 345, είκ. 58, άριθ. 45, σχέδ. 
3 (διά τό κόσμημα).

38. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 62 ( Π ί ν. 13 ε). Έκ τών άναστατωμένων 
χωμάτων τοϋ τάφου Η (Σχέδ. 1,ι6). "Υψ. άγγείου συμπεπληρωμένου 0,095 μ. Συγκε
κολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τόν λαιμόν μετά τών χειλέων, κατά 
τήν μίαν τών λαβών καί μέγα μέρος τής κοιλίας μετά τής βάσεως. Συμπεπληρωμένον 
διά γύψου. Συμπλήρωσις λαιμοΰ έσφαλμένη. Πηλός υπόλευκος. Λαβαί δακτυλιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Παρά τήν βάσιν τοϋ λαιμοΰ, ώς 
καί άμέσως κάτωθεν τών ώτων, έπάλληλοι γραμμαί όριζόμεναι ύπό ταινιών. Εις τά με
ταξύ τών ώτων διαστήματα, άνά δύο άντιθετικαί όμάδες έξ όμοκέντρων όρθιων τόξων. 
Έπί τοϋ κατωτάτου τμήματος τής κοιλίας, ώς καί έπί τής βάσεως, ίχνη όμοκέντρων 
κύκλων.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 85 (διά 
τό σχήμα τοϋ άγγείου) καί σ. 383, είκ. 67, άριθ. 17, σχέδ. 2 ( διά τό κόσμημα).

39. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 52 (Πίν. 13 ζ'). "Υψ. 0,095 μ., διάμ. 
στομίου συμπεπληρωμένου 0,047 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές
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κατά τό μέγιστον τμήμα τοΟ λαιμού μετά τών χειλέων, μικρόν τμήμα τών ώμων μετά 
τής κοιλίας καί τής μιας τών λαβών. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. ’Επιφάνεια άπο- 
κεκρουμένη καί άπολεπισμένη. Πηλός ώχροκίτρινος. ’Επίχρισμα τοϋ αυτού ώς καί ό 
πηλός χρώματος. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλα- 
φρώς πρός τά έξω κεκλιμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Μεταξύ τών ώτων, δικτυωτόν 
πλέγμα, όριζόμενον άνωθεν καί κάτωθεν υπό ταινίας. ’Αμέσως κάτωθεν τούτου περί 
τήν κοιλίαν, σειρά έπαλλήλων γραμμών, όριζομένων κάτωθεν ύπό ταινίας. Ή έξ έπαλ- 
λήλων γραμμών καί ταινιών διακόσμησις έπαναλαμβάνεται καί έπί τού παρά τήν βάσιν 
τμήματος τής κοιλίας. Κάτωθεν τού λαιμού τρεις έπάλληλοι γραμμαί. Διά τοϋ αΰτοϋ 
ώς άνω χρώματος, έξιτήλου, καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τού λαιμού έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : ΥΕΙΠΑ-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 85 
( διά τό σχήμα τού άγγείου) καί σ. 382, είκ. 67, άριθ. 57, σχέδ. 2 ( διά τό κόσμημα).

40. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εόρ. Π 85 ( Π ί ν. 13 η). Πλησίον τού τάφου Γ 
(Σχέδ. 1,3ΐ). Σφζόμενον ΰψ. 0,055 μ. μετά στομίου συμπεπληρωμένου 0,07 μ. Συγκε- 
κολλημένον έκ δύο τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τόν λαιμόν μετά τών χειλέων, τήν μίαν 
τών λαβών μετά τμήματος τής κοιλίας καί τμήμα τής δευτέρας. Πηλός ύπόλευκος. Λα
βαί δακτυλιοειδείς. Κοιλία κυλινδρική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος έξιτήλου. Είς τά μεταξύ τών ώτων 
διαστήματα, άνά έν πλέγμα έξ άκανονίστων όριζοντίων καί καθέτων γραμμών. Κάτω
θεν αύτών, διπλή ταινία. ’Επί τής βάσεως τρεις όμόκεντροι κύκλοι.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ A - Β. Furumark, έ.ά. σ. 44, είκ. 12, τύπος 94.
41. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 8 (Πίν. 13 ζ ). Ύψ. 0,195 μ., διάμ. 

στομίου 0,9 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τόν λαιμόν μετά 
τών χειλέων πλήν μικρού τμήματος, τμήματα τής κοιλίας καί τμήμα τής βάσεως. Συμ
πεπληρωμένον διά γύψου. ’Επιφάνεια άποκεκρουμένη καί άπολεπισμένη. Λαβαί δακτυ
λιοειδείς. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλαφρώς πρός τά έξω κλίνουσα. Πη
λός ώχροκίτρινος.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου χρώματος κατά τό πλεΐστον έξιτήλου. Έπί 
τοϋ άνωτέρου τμήματος τής κοιλίας, άμέσως κάτωθεν τών λαβών, ύπολείμματα όμο- 
κέντρων τόξων. Έπί τής λοιπής έπιφανείας ύπολείμματα έπαλλήλων ταινιών, άνίσου 
πάχους. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος, καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμού 
μετά τών χειλέων έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Β.
42. Κύπελλον τοϋ τύπον « Βαφείου ». Άριθ. εύρ. Π 59 ( Π ί ν. 14 α ). Έκ τάφου 

ΙΔ (Σχέδ. 1,25)·'Ύψ· 0,068 μ., διάμ. στομίου συμπεπληρωμένου 0,10 μ. Συγκεκολλη
μένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές είς μεγάλα τμήματα τών χειλέων καί τών τοιχω
μάτων. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροΰ ή καστανερύθρου χρώματος. Δύο ταινίαι τοϋ χρώμα
τος τούτου περιβάλλουν τά χείλη καί τό κατώτατον τμήμα τού άγγείου, συνδεόμεναι 
διά κατακορύφων άκανονίστων γραμμών, διατεταγμένων είς τέσσαρας όμάδας άνά πέντε. 
Έπί τής ράχεως τής λαβής έπάλληλοι όριζόντιοι γραμμαί.

Χρονολόγησις : ΜΕ - ΥΕ I. Βλ. Μυλωνάς, έ.ά. σ. 71, είκ. 46.
43. Κνπελλον τοϋ τύπου «Βαφειοϋ». Άριθ. εύρ. Π 75 (Πίν. 14 β). "Υψ. 0,10 μ., 

διάμ. στομίου 0,113 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές είς πολλά τμή
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ματα των χειλέων καί τών τοιχωμάτων. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός υποκίτρι
νος. Επίχρισμα τοΟ αυτού ώς καί ό πηλός χρώματος. 'Η μετάβασις άπό τού άνω- 
τέρου χοανοειδούς εις τό κατώτερον κυλινδρικόν τμήμα δηλοϋται διά δακτυλιοειδούς 
έξάρσεως.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπί τού άνωτέρου τμήματος, πυκναί 
δρθιαι σιγμοειδείς γραμμαί, επί δέ τού κατωτέρου, κατακόρυφοι. Διά τού αυτού ώς άνω 
χρώματος καλύπτονται τά χείλη έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί ή ράχις τής λαβής.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53,3· Μυλωνάς, έ.ά. 
σ. 112, είκ. 89. Wace, Chamber Tombs, πίν. 52, 2·

44. Κύπελλον τοΰ τύπου « Βαφείου ». Άριθ. ευρ. Π 5 (Πίν. 14 γ). Έκ τάφου I. 
(Σχέδ. 1,2ΐ). Ύψ. 0,082 - 0,084 μ., διάμ. στομίου 0,105 μ. Συγκεκολλημένον έκ 
τριών τεμαχίων. Ελλιπές εις δύο τμήματα τών χειλέων, μετά μικρού μέρους τών τοι
χωμάτων. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Δακτυλιοειδής έξαρσις 
δηλοΐ τήν μετάβασιν άπό τοΰ άνωτέρου χοανοειδούς εις τό κατώτερον κυλινδρικόν 
τμήμα.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροΰ ή καστανομέλανος χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροΰς όπτήσεως. Ή διακόσμησις έξ άκανονίστων, όρθιων, έλαφρώς καμπύ
λων γραμμών άνωθεν καί σχεδόν κατακορύφων κάτωθεν τής δακτυλιοειδούς έξάρσεως. 
Διά τοΰ αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτονται τά χείλη έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ή 
λαβή, ή δακτυλιοειδής έξαρσις μετά μικρού έκατέρωθεν αύτής τμήματος, τό κατώτατον 
παρά τήν βάσιν τμήμα, άκανονίστως δέ τό κατά τήν περιφέρειαν τμήμα τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53, 3, σ. 46 είκ. 62, 10. 
πίν. 4, 6. Μυλωνάς, έ.ά. σ. 112, είκ. 89. Furumark, έ.ά. σ. 53, είκ. 15, τύπος 224.

45. Κύπελλον τοΰ τύπου «Βαφείου». Άριθ. εύρ. Π 61 (Πίν. 14δ). Ύψ. 0,082 μ., 
διάμ. στομίου 0,10 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά μέγα μέ
ρος τών τοιχωμάτων καί τής βάσεως. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα τού αυτού ώς 
καί ό πηλός χρώματος. Ή μετάβασις άπό τοΰ άνωτέρου χοανοειδούς εις τό κατώτε
ρον κυλινδρικόν τμήμα δηλοϋται διά δακτυλιοειδούς έξάρσεως.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροφαίου ή καστανομέλανος χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροΰς όπτήσεως. Έπί τοΰ άνωτέρου τμήματος τοΰ άγγείου, ύπολείμ- 
ματα τριών σπειρών, συνδεομένων διά λοξών έφαπτομένων καί δισκοειδή παραπληρω
ματικά κοσμήματα. Έπί τής ράχεως τής λαβής, δύο λοξαί παχεΐαι γραμμαί. Διά τοΰ 
αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό σφζόμενον τμήμα τών χειλέων έσωτερικώς, 
ή δακτυλιοειδής έξαρσις μετά τμήματος έκατέρωθεν αύτής, ώς καί τό περί τήν βάσιν 
τμήμα.

Χρονολόγησις : YE I. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53, 9 καί σ. 41, είκ. 56. Μυ
λωνάς, έ.ά. σ. 112, είκ. 89. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 53 είκ. 15, τύπος 224. Περί τής 
προελεύσεως τού κοσμήματος έκ τής ΜΕ έποχής βλ. Blegen, Prosymna, πίν. 11, είκ. 
63 καί πίν. IV, ι.

46. Κύπελλον τοΰ τύπου « Βαφείου ». Άριθ. εόρ. Π 28 ( Π { ν. 14 ε ). Ύψ. 0,088 μ., 
διάμ. στομίου 0,12 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τήν λα
βήν, ώς καί τμήματα τών τοιχωμάτων καί τής βάσεως. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. 
Πηλός υπέρυθρος. Επίχρισμα τού αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώματος. Ή μετάβασις άπό 
τοΰ άνωτέρου χοανοειδούς εις τό κατώτερον κυλινδρικόν τμήμα δηλοϋται διά παχείας 
δακτυλιοειδούς έξάρσεως.
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Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου ή καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα ανομοιομερούς όπχήσεως. Έπΐ τού άνωτέρου τμήματος, φυτικά κοσμήματα 
(φύλλα κισσού έσχηματοποιημένα ) καί έλικες. Στικταί γραμμαί άκολουθοΰν έν μέρει 
τά περιγράμματα τών έλίκων ή των φύλλων. Στικτή γραμμή περί τό μέσον τού κατωτέ
ρου τμήματος τού άγγείου. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος, καλύπτονται τά χείλη 
έσωτερικώς, ή δακτυλιοειδής έξαρσις καί μικρόν έκατέρωθεν αυτής τμήμα, καθώς 
καί τμήμα παρά τήν βάσιν μετά τού κατά τήν περιφέρειαν τμήματος τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 52, είκ. 15, τύπος 224.
47. Κύπελλον τον τύπου « Βαφείου ». Άριθ. εΰρ. Π 74 ( Π ί ν. 14ς). Ύψ. 0,10 μ., 

διάμ. στομίου 0,12 μ. Συγκεκολλημένον εκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τό άνώτε- 
ρον κυρίως τμήμα. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός υποκίτρινος. Επίχρισμα τού 
αυτού προς τον πηλόν χρώματος. Ή μετάβασις άπό τού άνωτέρου χοανοειδοΰς είς 
τό κατώτερον κυλινδρικόν τμήμα δηλοΰται διά δακτυλιοειδούς έξάρσεως.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τού άνωτέρου τμήματος τού 
άγγείου τρεις έπάλληλοι γραμμαί, όριζόμεναι άνωθεν καί κάτωθεν υπό σειράς έξ όρ
θιων μικρών κυρτών ραβδίων (φυλλαρίων), έπί δέ τού κατωτέρου τμήματος δύο ται- 
νίαι άνίσου πάχους. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτονται τά χείλη έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς, ή ράχις τής λαβής, ή έξαρσις τών τοιχωμάτων, τό παρά τήν βάσιν 
τμήμα καί τό κατά τήν περιφέρειαν τμήμα τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I Β. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53, 1.4.5, καί Prosy- 
mna II, πίν. 29, είκ. 145, άριθ. 254.

48. Κρατηρίσκος πιθοειδής δίωτος. Άριθ. εόρ. Π 84 (Πίν. 14 ζ). Τά θραύ
σματα αυτού έν μέρει έκ τού τάφου Ε καί έν μέρει έκ τού τάφου Η (Σ χ έ δ. 1,9 )· Ύψ. 
0,12 μ., διάμ. στομίου 0,078 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπής κατά 
μέγα μέρος τής κοιλίας, τήν έτέραν τών λαβών καί δύο μικρά τμήματα τών χειλέων. 
Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος κυρίως κατά τήν κοιλίαν. Πηλός ώχρο- 
κίτρινος. Λαβαί ταινιοειδείς. Κοιλία άπιόσχημος. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμέ
νη, σχεδόν όριζοντία.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τών ώμων μεταξύ τών ώτων, 
άνά τρία κοσμήματα τού τύπου « ρακέττας », έξ ών τά δύο έκάστης πλευράς συνδέονται 
διά δίσκου. Τών πέντε έκ τών κοσμημάτων τούτων σφζονται τά ύπολείμματα. Αλυσο
ειδή καί σταυροί ώς παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν τής κυρίας διακοσμητικής 
ζώνης τριπλή ταινία. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός μετά τών 
χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ή σφζομένη λαβή καί ή βάσις.

Χρονολόγησις : YE I. Διά τό σχήμα τού άγγείου, βλ. Karo, Schachtgraber, 
πίν. 167, 191 -2, 194 καί 196. Furumark, έ.ά. σ. 22, είκ. 4, τύπος 27. Διά τό κό
σμημα βλ. Furumark, έ.ά. σ. 397, άριθ. 63, σχέδ. 4.’Επίσης διάτό σχήμα καί διά τό κό
σμημα, Μυλωνά, έ.ά. σ. 118, είκ. 96.

49. Κρατηρίσκος πιθοειδής δίωτος. Άριθ. εόρ. Π 51 (Πίν. 14 η ). Έκ τού τά
φου I (Σχέδ. 1,19). Ύψ. 0,133 μ., διάμ. στομίου 0,08 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολ
λών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήματα τού λαιμού μετά τών χειλέων καί τμήματα τής 
κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα τού αυτού ώς 
καί ό πηλός χρώματος. Λαβαί ταινιοειδείς. Κοιλία άπιόσχημος πεπιεσμένη. Άνω έπι- 
φάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλαφρώς πρός τά έξω κλίνουσα.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος
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ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων καί τής κοιλίας άνά μία σειρά τρεχού- 
σης σπείρας καί παραπληρωματικοί στιγμαί. Είς τό μεταξύ τών δύο σειρών τρεχούσης 
σπείρας διάστημα, διπλή ταινία, κάτωθεν δέ τής κατωτέρας σειράς, τριπλή. Διά τού 
αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό σφζόμενον τμήμα τού λαιμού μετά τών χει- 
λέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, αί λαβαί καί τό κατώτατον τμήμα τής κοιλίας μετά 
τής βάσεως, έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE L Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 22, είκ. 4, τύπος 27.
50. Κρατηρίσκος πιθοειδής δίωτος. Άριθ. εύρ. Π 3 (Πίν. 15α). "Υψ. 0,118 μ., 

διάμ. στομίου 0,068 μ. ’Ελλιπής είς μέγα τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων καί 
τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος κυρίως κατά τό σωζόμε- 
νον τμήμα τών χειλέων καί τόν δίσκον τής βάσεως. Λαβαί ταινιοειδείς. Κοιλία κωνι
κή - άπιόσχημος. "Ανω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλαφρώς έξω κλίνουσα. Πη
λός δπόλευκος. Επίχρισμα τού αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώματος.

Ή διακόσμησις διά μελανοφαίου χρώματος. Έπί τών ώμων, δύο σειραί « τρε
χούσης σπείρας», διαχωριζόμενοι διά παχείας γραμμής. Κάτωθεν αύτών τριπλή παχεϊα 
γραμμή. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός μετά τών χειλέων, έσω
τερικώς καί έξωτερικώς, ή άνω έπιφάνεια τών λαβών, ώς καί ή βάσις μετά τού κατωτάτου 
τμήματος τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I. Πρβλ. Furumark, Ι.ά. σ. 22, είκ. 3, τύπ. 27.
51. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 27 ( Π ί ν. 15 β). 'Υψ. 0,229 

μ., διάμ. στομίου 0,105 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήμα 
τού λαιμού μετά τών χειλέων καί τής μιας τών λαβών, καθ’ δλην τήν τρίτην λαβήν καί 
είς τμήματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος είς μικρόν 
τμήμα τής βάσεως. Πηλός ύποκίτρινος. ’Επίχρισμα τού αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώ
ματος. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Κοιλία κωνική - άπιόσχημος. Άνω έπιφάνεια χειλέων 
πεπλατυσμένη, κλίνουσα έλαφρώς πρός τά έξω. Έπί τής έσωτερικής καί τής έξωτερι- 
κής αύτοΰ έπιφανείας ίχνη καστανοφαί^υ χρώματος.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 22, είκ. 3, τύπος 23.
52. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 11 (Πίν. 15 γ). "Υψ. 0,12 μ., 

διάμ. στομίου 0,06 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπής είς τμήμα τού 
λαιμού μετά τών χειλέων, είς τμήματα τών ώμων καί τής κοιλίας, κατά τήν μίαν τών λα
βών καί είς μικρόν τμήμα τής βάσεως. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. 
’Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμέ
νη, κεκλιμένη έλαφρώς πρός τά έξω.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπί τών ώμων, είς τά μεταξύ τών 
ώτων διαστήματα, δικτυωτόν πλέγμα. Ό κάτωθεν έκάστης λαβής χώρος, πληροΰται δι’ 
έναλλήλων γωνιών. Έπί τής λοιπής έπιφανείας τού άγγείου, έπάλληλοι λεπταί ή πα- 
χεΐαι ταινίαι κατά διαστήματα. Διά τού αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός 
μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί αί λαβαί.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠΛ - Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 23, είκ. 4 (διά τό σχήμα 
τού άγγείου )· σ. 382, είκ. 67, άριθ. 57, σχέδ. 2 ( διά τό κόσμημα ).

53. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 35 (Πίν. 15 δ ). Ύψ. 0,123 
μ., διάμ. στομίου 0,062 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά τό 
μέγιστον τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων, τάς λαβάς, τμήματα τής κοιλίας καί μι
κρόν τμήμα τής βάσεως. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός ύποκίτρινος. Επίχρισμα
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τοΟ αύτού ώς καί ό πηλός χρώματος. Κοιλία άπιόσχημος. Άνω έπιφάνεια χειλέων 
πεπλατυσμένη σχεδόν όριζοντία. Κάτω έπιφάνεια βάσεως, κοίλη, έλαφρώς έξεργος έν 
τφ κέντρφ. Άνευ διακοσμήσεως.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 21, εϊκ. 3, τύπος 23.
54. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 50 ( Πίν. 15ε ). Ύψ. 0,18 μ. 

(μετά τού στομίου συμπεπληρωμένου ), διάμ. στομίου 0,09 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολ
λών τεμαχίων. Ελλιπής κατά τό μέγιστον του λαιμού μετά τών χειλέων καί τμήματα 
των δύο λαβών, τής κοιλίας καί τής βάσεως. Πηλός ύποκίτρινος. Λαβαί δακτυλιοει
δείς. Κοιλία κωνική - άπιόσχημος. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, κεκλιμένη 
έλαφρώς προς τά έξω. Ή βάσις δηλούται έξωτερικώς διά παχέος δακτυλίου. Κάτω 
έπιφάνεια αυτής έλαφρώς κοίλη.

Ή διακόσμησις έξίτηλος. Παρά τήν βάσιν τού λαιμού τριπλή ταινία. Παρά τήν 
μίαν τών λαβών, ίχνη έλικοειδοΰς κοσμήματος. Έπί τής λοιπής έπιφανείας τρεις ομά
δες έκ τριών έπαλλήλων γραμμών έκάστη, κατανεμημένοι άπό τής μεγίστης διαμέτρου 
τής κοιλίας μέχρι τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE EH A - Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 23, είκ. 4, τύπος 35.
55. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 65 ( Π ί ν. 15 ζ'). "Υψ. 0,21 μ., 

διάμ. στομίου 0,096 μ. Συγκεκολλη μένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήματα 
τής κοιλίας, τό μέγιστον τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων καί κατά τάς λαβάς. 
Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Αί λαβαί ύπέρ τό δέον παχεΐαι συμπεπληρωμέναι. Πηλός 
ύποκίτρινος. Κοιλία άπιόσχημος. Ή κάτω έπιφάνεια τής βάσεως σχηματίζει κατά τήν 
περιφέρειαν πεπλατυσμένον δακτύλιον, έν τφ μέσφ δέ κοιλότητα μετά έξέργου κέντρου.

Διακόσμησις : Έξωτερικώς ίχνη καστανοφαίου χρώματος.
Χρονολόγησις : ΕΥ III Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 21, είκ. 4, τύπος 35.
56. Κνλιξ μόνωτος άνευ ποδός. Άριθ. εύρ. Π 33 (Πίν. 16α ). Έκ τάφου ΙΑ. 

(Σχέδ. 1,22)· "Υψ. 0,135 μ., διάμ. στομίου 0,13 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμα
χίων. Ελλιπής είς έλάχιστα τμήματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός 
φαιός. Επίχρισμα τού αυτού ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία βα- 
θεΐα. Θλάσις τής έπιφανείας, παρά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I (έπιβίωσις μινυείου τύπου άγγείου).
57. Κνλιξ μόνωτος. Άριθ. εύρ. Π 20 (Πίν. 16 ς'). "Υψ. άνευ λαβής 0,079 μ., 

μετά λαβής 0,09 μ. διάμ. στομίου 0,097 μ. Συγκεκολλη μένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελ
λιπής είς τμήμα τών χειλέων, τμήματα τής κοιλίας καί τμήμα τού δίσκου τής βάσεως. 
Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός ύπόλευκος. Λαβή ταινιοειδής. Άνω έπιφάνεια χει- 
λέων, φέρουσα άβαθή πλατείαν αύλακα, πρός τά έσω κεκλιμένη. Πούς χαμηλός. Κάτω 
έπιφάνεια δίσκου βάσεως έλαφρώς πρός τά έσω κεκλιμένη, φέρουσα έν τφ κέντρφ 
άβαθή κοιλότητα. Θλάσις τής έπιφανείας κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 59, σημ. 8, είκ. 16, τύπος 261.
58. Κνλιξ μόνωτος. Άριθ. εύρ. Π 88 (Πίν. 16 β). "Υψ. άνευ λαβής 0,149 μ., 

μετά λαβής 0,165 μ., διάμ. στομίου 0,143 μ. Συγκεκολλη μένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελ
λιπής είς τμήματα τών χειλέων, τής κοιλίας καί τμήμα τού δίσκου τής βάσεως. Συμ
πεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβή ταινιο
ειδής ύπερυψωμένη. Κοιλία βαθεία. Πούς χαμηλός. Ή κάτω έπιφάνεια τού δίσκου τής 
βάσεως φέρει βαθεΐαν κοιλότητα έν τφ κέντρφ.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος
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ένεκα ανομοιομερούς όπτήσεως. Διά τοϋ χρώματος τούτου καλύπτονται τά χείλη έσω- 
τερικώς καί έξωτερικώς καί ό δίσκος τής βάσεως έξωτερικώς. ’Επί τής κοιλίας ίχνη 
τού αύτοϋ ώς άνω χρώματος. Έπί τής λαβής λοξαί παχεΐαι γραμμαί.

Χρονολόγησις : YE I. Πρβλ. Wace, Chamber Tombs, πίν. 34, 16 -17 καί Myce
nae, πίν. 70 α. Furumark, έ.ά. σ. 56, είκ. 16, τύπος 270.

59. Κΰλιξ δίωτος άνευ ποδός. Άριθ. εύρ. Π 18 (Πίν. 16 γ ). Ύψ. ( άγγείου συμ- 
πεπληρωμένου) άνευ λαβών 0,144 μ., μετά λαβών 0,17 μ., διάμ. στομίου 0,13 μ. Συγ- 
κεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά μέγα τμήμα τών χειλέων, τής κοι
λίας, τμήματα τής έτέρας τών λαβών καί την βάσιν. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πη
λός ερυθρός. Επίχρισμα φωτεινοτέρας άποχρώσεως. Λαβαί ταινιοειδείς, ύπερυψωμέναι. 
Άνευ διακοσμήσεως.

Χρονολόγησις : YE I.
60. Κΰλιξ μόνωτος άνευ ποδός. Άριθ. εύρ. Π 17 ( Π ί ν. 16 δ ). "Υψ. άνευ λαβής 

0,077 μ., μετά λαβής 0,086 μ., διάμ. στομίου 0,116 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τε
μαχίων. Ελλιπής σχεδόν κατά τό ήμισυ. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Ή βάσις άπο- 
κεκρουμένη εις μικρόν τμήμα. Πηλός υπέρυθρος. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβή ται
νιοειδής έλαφρώς υπερυψωμένη.

Χρονολόγησις : YE I.
61. Κΰλιξ δίωτος. Άριθ. εύρ. Π 294 (Πίν. 16 ε ). Ύψ. άγγείου συμπεπληρω- 

μένου 0,14 μ., διάμ. στομίου συμπεπληρωμένου 0,145 μ. Σφζομένη κατά μικρόν τμήμα 
τών χειλέων, τής κοιλίας μετά τής λαβής ( έξ θραύσματα συγκεκολλημένα) καί συμπε
πληρωμένη κατά τό λοιπόν διά γύψου. Πούς χαμηλός. Πηλός ύπέρυθρος. Λαβαί ται
νιοειδείς.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, σ. 59, είκ. 16, τύπος 254.
62. Τμήμα ύψίποδος κύλικος, περιλαμβάνον τό κατώτερον τμήμα τής κοιλίας 

μετά τοϋ ποδός καί τοϋ δίσκου τής βάσεως, άποκεκρουμένου κατά τήν περιφέρειαν. 
Άριθ. εύρ. Π 279 (Πίν. 17 ς’). Μέγ. σφζ. ϋψ. 0,085 μ. Ή κάτω έπιφάνεια τοϋ δί
σκου τής βάσεως φέρει έν τώ κέντρω κοιλότητα. Συγκεκολλημένον έκ δύο τεμαχίων. 
Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα τοϋ αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ Α.
63. Τμήμα κύλικος άνευ ποδός, περιλαμβάνον τον δίσκον τής βάσεως μετά τοϋ 

κατωτάτου τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 280 (Πίν. 17 ε ). Μέγ. σωζ. ύ'ψος 0,057 μ. 
Συγκεκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων. Πηλός έρυθρωπός. Επίχρισμα φωτεινοτέρας 
άποχρώσεως. Βάσις κωνική. Κάτω έπιφάνεια αύτής έλαφρώς κεκλιμένη πρός τό κέν- 
τρον, ένθα μεγάλη κοιλότης διαμ. 0,036 μ.

Χρονολόγησις: YE I.
64. Κΰλιξ δίωτος. Άριθ. εύρ. Π 293 (Πίν. 17 α). Έκ τάφου Θ (Σ χ έ δ. 1, ιβ). 

Ύψ. 0,115 μ., διάμ. στομίου 0,125 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής 
είς μικρά τμήματα τών χειλέων καί μέγα μέρος τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύ
ψου. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβαί ταινιοειδείς. Πούς χαμηλός. 
Κάτω έπιφάνεια δίσκου βάσεως κεκλιμένη πρός τό κέντρον, ένθα χοανοειδής κοιλό
της. Ίχνη καστανομέλανος χρώματος έσωτερικώς καί έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE II. Βλ. Blegen, Zygouries, πίν. 15. Furumark, έ.ά. σ. 56 
κ.έ. είκ. 16, τύπος 254 καί σ. 59, σημ. 8.

65. Κΰλιξ νψίπους δίωτος. Άριθ. εύρ. Π 4 (Π ί ν. 17 β). Ύψ. άνευ λαβών 0,165 μ.»
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διάμ. στομίου 0,145 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις τμήματα 
των χειλέων και τής έτέρας τών λαβών, τής κοιλίας, ώς και εις τμήμα τοϋ δίσκου τής 
βάσεως. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός έρυθρός. ’Επίχρισμα όπέρυθρον. Ή άνω 
έπιφάνεια τού δίσκου τής βάσεως κυρτή, ή κάτω κοίλη μετά βαθείας κοιλότητος έν 
τφ κέντρω.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροϋ χρώματος. Εις τά μεταξύ τών λαβών διαστήματα, 
άκανόνιστον φολιδωτόν κόσμημα, εις τινα τμήματα μετατρεπόμενον εις τεθλασμένην 
γραμμήν. Έπί τοΰ ποδός έπάλληλοι ταινίαι καί γραμμαί, έπΐ δε τοϋ δίσκου τής βάσεως 
έπάλληλοι ταινίαι. Διά τοϋ αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τά στενά χείλη έσω- 
τερικώς καί έξωτερικώς, ώς καί ή ράχις τών λαβών.

Χρονολόγησις : YE III Α. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 60, είκ. 16, τύπος 256.
66. Κνλιξ ύψίπονς. Άριθ. εύρ. Π 54 ( Π ί ν. 17 γ). Ύψ. 0,125 μ., διάμ. στομίου 

0,134 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά μέγα μέρος τής κοι
λίας καί τών χειλέων. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Άποκεκρουμένη κατά τόν δίσκον 
τής βάσεως καί τμήματα τών χειλέων ( ή έτέρα τών λαβών δεν συνεπληρώθη). Πηλός 
ύπέρυθρος. Λαβή ταινιοειδής. Ή δισκοειδής βάσις έπίπεδος, φέρουσα κοιλότητα κατά 
τό κέντρον τής κάτω έπιφανείας αυτής.

Χρονολόγησις : YE III Α. Βλ. Furumark, έ.ά.σ. 99 ( διά τό σχήμα τής βάσεως)- 
πρβλ. καί Wace, Chamber Tombs, πίν. 39, 49.

67. Πούς κνλικος μετά τμήματος τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 276 (Πίν. 17 δ). 
Μέγ. σφζ. ύ'ψ. 0,675 μ. Συγκεκολλημένος έκ δύο τεμαχίων. Δίσκος βάσεως άποκεκρου- 
μένος. Ή κάτω έπιφάνεια τοϋ δίσκου τής βάσεως φέρει βαθεϊαν κοιλότητα έν τφ κέν- 
τρφ. Πηλός έρυθρωπός. Έσωτερικώς καί έξωτερικώς τοΰ άγγείου, υπολείμματα έρυ- 
θροΰ ή έρυθροφαίου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα άνομοιομεροΰς όπτήσεως.

Χρονολόγησις : YE I.
68. Τμήμα κνλικος άνευ ποδός περιλαμβάνον τό μέγιστον τής βάσεως καί έλάχι- 

στον τοΰ κατωτάτου τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 281 ( Π ί ν. 17 ζ ). Μέγ. σφζ. υψ. 0,045 μ. 
Πηλός φαιός φωτεινός, άκάθαρτος. Βάσις κωνική. Κάτω έπιφάνεια αύτής κεκλιμένη 
πρός τό κέντρον, ένθα κοιλότης. Διάμ. 0,025 μ.

Χρονολόγησις : YE I.
69. Θραΰσμα κνλικος περιλαμβάνον τμήμα τοΰ ποδός καί τό κατώτατον τής κοι

λίας. Άριθ. εύρ. Π 282 (Πίν. 17 ζ). Μέγ. σφζ. υψ. 0,05 μ. Πηλός έρυθρωπός.
Χρονολόγησις: YE III (;).
70. Δίσκος βάσεως ύψίποδος ( ; ) κνλικος μετά τοΰ κατωτάτου τμήματος τοΰ ποδός. 

Άριθ. εύρ. Π 283 (Πίν. 17 ζ). Άποκεκρουμένος. Μέγ. σφζ. υψ. 0,025 μ. Πηλός 
έρυθρός.

Χρονολόγησις: YE I - Π.
71. Βάσις κνλικος άνευ ποδός μετά τοΰ κατωτάτου τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 284 

(Πίν. 18 α). Μέγ. σφζ. υψ. 0,03 μ., διάμ. βάσεως 0,052 μ. Άποκεκρουμένη κατά τήν 
περιφέρειαν τής βάσεως. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα καστανόφαιον έσωτερικώς καί 
έξωτερικώς τοΰ σφζομένου τμήματος τοΰ άγγείου. Κάτω έπιφάνεια βάσεως χοανοειδής.

Χρονολόγησις : YE I.
72. Δίσκος βάσεως κνλικος μετά τοΰ κατωτάτου τμήματος τοΰ ποδός. Άριθ. εύρ. 

Π 285 (Πίν. 18 α). Διάμ. δίσκου βάσεως 0,06 μ. Πηλός ώχροκίτρινος.
Χρονολόγησις : YE III A - Β,
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73. Τμήμα βάσεως κύλικος άνευ ποδός μετά μέρους τού κατωτάτου τής κοιλίας. 
Άριθ. εύρ. Π 286 ( Π ί ν. 18 β). Μέγ. σφζ. ύψ. 0,03 μ. Άποκεκρουμένον. Πηλός 
έρυθρός άκάθαρτος. Κάτω άπιφάνεια βάσεως κοίλη.

Χρονολόγησις : YE I.
74. Τμήμα ύψίποδος κύλικος περιλαμβάνον τό κατώτατον ΐής κοιλίας μετά τμή

ματος τοϋ ποδός. Άριθ. εύρ. Π 287 (Πίν. 18 β). Μέγ. σφζ. 6ψ. 0,065 μ. Πηλός 
ώχροκίτρινος. Επίχρισμα ύπόλευκον.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ A - Β.
75. Πούς κύλικος μετά τμήματος τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 69 ( Π ί ν. 18 δ). 

Μέγ. σωζ. ύ'ψ. 0,13 μ. Συγκεκολλημένος έκ δύο τεμαχίων. Πηλός ύπέρυθρος. ’Επί
χρισμα ώχροκίτρινον. Πούς ύψηλός. Ό δίσκος τής βάσεως ελαφρώς κυρτός κατά τήν 
άνω αυτού έπιφάνειαν καί κοίλος κατά τήν κάτω μετά βαθείας κοιλότητος έν τφ 
κέντρω.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τής κοιλίας σώζεται τμήμα ταινίας. Έτέρα ται
νία κατά τήν μετάβασιν άπό τής κοιλίας είς τόν πόδα. Έπί τού ποδός, δύο παχεΐαι 
ταινίαι καί έτέρα πολύ στενοτέρα κατά τήν μετάβασιν αύτού πρός τόν δίσκον τής βά
σεως. Κατά τήν περιφέρειαν τού δίσκου τής βάσεως, έτέρα ταινία.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Α. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 61, είκ. 17, τύπος 265.
76. Πέντε θραύσματα κύλικος συνανήκοντα καί συγκολληθέντα. Άριθ. εύρ. Π 

291 (Πίν. 18 γ). Μέγ. σφζ. μήκος 0,12 μ. Περιλαμβάνουν τμήμα τών χειλέων 
μετά μιας λαβής ταινιοειδούς καί τμήματος τής κοιλίας. Πηλός έρυθρωπός. Έπί τής 
έσωτερικής καί έξωτερικής αύτών έπιφανείας ύπολείμματα καστανερύθρου χρώματος.

Χρονολόγησις ΥΕ ΠΙ A ( ; ).
77. Τέσσαρα θραύσματα έκ τής κοιλίας κύλικος, συνανήκοντα καί συγκολλη

θέντα. Άριθ. εύρ. Π 292 (Πίν. 18 ε) . Έπί τού ένός σφζεται τό κάτω άκρον λαβής. 
Μέγ. σφζ. ύψος 0,11 μ. Πηλός ύπέρυθρος. Ίχνη καστανερύθρου χρώματος έσωτερι- 
κώς καί έξωτερικώς τών όστράκων.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ A (;).
78. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 37 (Πίν. 19 δ ). Πλησίον τού τάφου ΙΔ ( Σ χ έ δ. 

1,29)· Ύψ. 0,02 μ., διάμ. στομίου 0,07 μ. Ελλιπής είς τμήματα τών χειλέων, συμπεπλη- 
ρωμένων διά γύψου, καί τμήμα τής λαβής. Πηλός έρυθρωπός. Επίχρισμα καστανό- 
φαιον. Χειροποίητος. Λαβή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : ΜΕ - ΥΕ I.
79. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 251 (Πίν. 18 ς'). Έκ τάφου Γ. Σ χ έ δ. 1,2. 

Ύψ. άνευ λαβής 0,035 μ., μετά λαβής 0,07 μ., διάμ. στομίου 0,06 μ. Άκεραία. Άποκε- 
κρουμένη είς μικρόν τμήμα τού χείλους. Πηλός έρυθρός, άνωμάλου όπτήσεως. Επί
χρισμα ύπόλευκον. Χειροποίητος. Λαβή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : ΥΕ I.
80. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 260 (Πίν. 19α) Παρεδόθη προ τής άνασκαφής 

τού τύμβου ( βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11 ). Ύψ. άνευ λαβής 0,024μ., μετά λαβής 
0,05 μ., διάμ. στομίου 0,065 μ. Άκεραία άλλ’ άποκεκρουμένη κυρίως κατά τά χείλη. 
Πηλός έρυθρός. Επίχρισμα τού αύτού ώς καί ό πηλός χρώματος. Χειροποίητος. Λα
βή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : ΥΕ I.
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81. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 41 (Πίν. 19β). Έκ τάφου ΣΤ' (Σχέδ. 1, 12). 
Ύψ. δνευ λαβής 0,047 μ., μετά λαβής 0,10 μ., διάμ. στομίου 0,102 μ. Άκεραία. Συγκε- 
κολλημένη μόνον κατά τήν λαβήν έκ τεσσάρων τεμαχίων. Πηλός έρυθρός. ’Επίχρι
σμα ύπόλευκον. Χειροποίητος. Λαβή ταινιοειδής, λίαν υπερυψωμένη.

Χρονολόγησις : YE I.
82. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 32 (Π ί ν. 19 γ). "Υψ. δνευ λαβής 0,06, μ., μετά λαβής 

συμπεπληρωμένης 0,11 μ., διάμ. 0,09 μ. Συγκεκολλημένη έκ πέντε τεμαχίων. Ελλιπής 
κατά τό μέγιστον τής λαβής καί μικρόν τμήμα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύ
ψου. Πηλός έρυθρός, άκάθαρτος μετά μαρμαρυγίου. Χειροποίητος. Λαβή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : YE I.
83. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 10 (Πίν. 19 ε). Παρεδόθη πρό τής άνασκαφής τού 

τύμβου (βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11) Ύψ, δνευ λαβής 0,055 μ., διάμ. στομίου 0,108 μ. 
Συγκεκολλημένη έκ πέντε τεμαχίων. Ελλιπής κατά τήν λαβήν καί μέγα μέρος τής κοι
λίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός άκάθαρτος φαιός. Χειροποίητος.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 19, είκ. 26.
84. Μόνωτον άγγεΐον ( άρύταινα ). Άριθ. εύρ. Π 43 ( Π ί ν. 19 ζ ). ’Εκ τάφου I 

(Σχέδ. 1,2ο). Ύψ. δνευ λαβής 0,05 μ., μετά λαβής 0,07 μ., διάμ. στομίου 0,073 μ. 
Συγκεκολλημένον έκ δύο τεμαχίων. ’Ελλιπές εις τμήμα των χειλέων μετά τής κοιλίας. 
Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός φαιός, άκάθαρτος, άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Χει- 
ροποίητον, χονδροειδές, άκανονίστου σχήματος. Λαβή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : YE I.
85. Άρύταινα ( χειροποίητος ). Άριθ. εύρ. Π 47 ( Π ί ν. 19 ς'). Έκ τάφου Η 

(Σχέδ. 1,ΐ5). Ύψ. 0,065 μ. δνευ λαβής, μετά λαβής 0,125 μ., διάμ. στομίου 0,098 μ. 
Άκεραία. Πηλός ύπέρυθρος. Λαβή ταινιοειδής, κατακόρυφος καί λίαν υπερυψωμένη, 
φέρουσα κατά μήκος τής ράχεως αυτής εύρεΐαν άβαθή αύλακα. Κοιλία βαθεϊα. Τχνη 
καστανοφαίου χρώματος έπί τής έξωτερικής έπιφανείας.

Χρονολόγησις : YE I (;). Πρβλ. Blegen, Zygouries, σ. 142, είκ. 133.
86. Άμφορεύς. Άριθ. εύρ. Π 42 (Πίν. 20 α). Έκ τάφου ΙΓ (Σχέδ. 1,24)· Ύψ. 

0,187 μ., διάμ. στομ. 0,105 μ. Ακέραιος. Συγκεκολλημένος έκ δύο μικρών τεμαχίων 
κατά τά χείλη. Άποκεκρουμένος κατά τήν περιφέρειαν τών χειλέων, πλήν μικρού τμή
ματος, καί τμήματα τής κοιλίας. Πηλός έρυθρόφαιος. Επίχρισμα φαιόν. Λαβαΐ δακτυ
λιοειδείς, όριζόντιοι κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας. ’Ολίγον κάτωθεν τού 
λαιμού έπί έκατέρας τών όψεων, άνά §ν οδς πλαστικώς δεδηλωμένον. Έπί τής δνω έπι
φανείας τών χειλέων αύλαξ. Κοιλία σφαιρική, πεπιεσμένη - κωνική.

Ή διακόσμησις διά λευκού άμαυροχρώμου χρώματος. Περί τήν βάσιν τού λαιμού 
ταινία, κάτωθεν τής όποιας δύο έπάλληλοι σειραί έξ όμάδων όμοκέντρων τόξων, έκά- 
στης σειράς όριζομένης κάτωθεν ύπό διπλής ταινίας.

Χρονολόγησις : ΜΕ. Πρβλ. άγγεΐον παρεμφερούς σχήματος καί διακοσμήσεως : 
Karo, Schachtgraber, πίν. 172, άριθ. 858.

87. Δίωτον άγγεΐον Άριθ. εύρ. Π 36 ( Π ί ν. 20 δ). Έκ τάφου ΙΔ (Σ χ έ δ. 1, 26 ): 
"Υψ. 0,12 μ., διάμ. στομίου 0,077 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές 
είς μέγα τμήμα τού λαιμού, τμήμα τής μιδς τών λαβών καί τμήματα τής κοιλίας. 
Πηλός ύποκίτρινος. Επίχρισμα τού αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβαί ταινιο
ειδείς κατακόρυφοι. Κοιλία πεπιεσμένη ώοειδής - κωνική. Τοιχώματα λαιμού σχεδόν 
κατακόρυφα. Άνευ χειλέων.
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Διακόσμησις : υπολείμματα φαιών ταινιών.
Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I.
88. Άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 53 ( Π ί ν. 20 β ). Ύψ. 0,45 μ., διάμ. κοιλίας 0,40 μ., 

διάμ. στομίου 0,14 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εϊς τμήματα 
του λαιμοϋ, τής κοιλίας, τμήμα τής έτέρας τών λαβών καί τής βάσεως. Πηλός ώχρο- 
κίτρινος. Επίχρισμα ύποκίτρινον. Λαβαΐ δακτυλιοειδείς, όριζόντιοι κατά τήν μεγί- 
στην διάμετρον τής κοιλίας. Παρά τήν βάσιν τών σκελών έκάστης λαβής όπή. Κοι
λία ώοειδής.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Παχεΐα ταινία τοΰ χρώματος τού
του περιβάλλει τήν βάσιν τοΰ λαιμοϋ καί όμοία παράλληλος πρός αυτήν τό κάτωθεν 
τών λαβών τμήμα τής κοιλίας. Αί δύο αύται ταινίαι συνδέονται δι’ έτέρων κατακορύφων 
ταινιών, διατεταγμένων εϊς εξ όμάδας άνά τρεις, σχηματιζομένων ού'τω τριών τριγλύ
φων καί δύο μετοπών έφ’ έκάστης πλευράς. Τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας, 
καλύπτεται όμοίως διά τοΰ αύτοΰ ώς άνω χρώματος, έξιτήλου.

Χρονολόγησις : YE I. Ό τύπος καί ή διακόσμησις τοΰ άγγείου άνάγονται είς 
πρότυπα τής ΜΕ έποχής : Βλ. ΑΕ 1910, σ. 231, είκ. 22. Furumark, ε.ά. σ. 24 καί 89.

89. Δίωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 34 (Πίν. 20γ). Ύψ. 0,149 μ., διάμ. στομίου 
συμπεπληρωμένου 0,088 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά μέ- 
γα τμήμα τοΰ λαιμοϋ, τμήμα τής βάσεως, ώς καί μικρά τμήματα τής κοιλίας. Συμπε- 
πληρωμένον διά γύψου. Πηλός υπόλευκος. Λαβαΐ ταινιοειδείς, κατακόρυφοι. Λαιμός 
άνευ χειλέων. Τοιχώματα λαιμοϋ σχεδόν κατακόρυφα.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : YE I - II.
90. Άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 46 (Πίν. 20ε). Ύψ. 0,195 μ., διάμ. στομίου 

0,095 μ. Συγκεκολλη μένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις τμήματα τοΰ λαιμοϋ, 
τών λαβών καί τής κοιλίας. Πηλός κίτρινος. Λαβαΐ ταινιοειδείς κατακόρυφοι. Κοιλία 
ώοειδής.

Διακόσμησις: Ίχνη καστανοφαίου χρώματος έπί τοΰ λαιμοϋ καί τών χειλέων, 
έσωτερικώς καί έξωτερικώς, έπί τής έτέρας τών λαβών καί έπί τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE III Λ - Β.
91. Άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 77 (Πίν. 21 α). Ύψ. 0,231 μ., διάμ. στομίου 0,12 μ. 

Συγκεκολλη μένος έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπής είς μέγα τμήμα τοΰ λαιμοϋ μετά τών 
χειλέων, καθώς καί είς τμήματα τής κοιλίας καί τής βάσεως. Πηλός υπέρυθρος. Επί
χρισμα φωτεινοτέρας άποχρώσεως Λαβαΐ όριζόντιοι, δακτυλιοειδείς. Παρά τήν βάσιν 
τών σκελών έκάστης λαβής διαμπερής όπή. Κοιλία ώοειδής έλαφρώς πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. Είς τά μεταξύ τών λαβών δια
στήματα κατακόρυφοι παχεϊαι γραμμαί, άκανονίστου ύψους, έκφυόμεναι κάτωθεν έκ 
ταινίας. Έπί τοΰ παρά τήν βάσιν τμήματος τής κοιλίας, τριπλή ταινία. Έπί τών λαβών 
έγκάρσιαι παχεϊαι γραμμαί. Διά τοΰ αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός 
μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, μετά μικροΰ τμήματος τών ώμων.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ A - Β (; ).
92. Άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 66 (Πίν. 21 β). Ύψ. 0,156 μ., διάμ. στομίου 0,097 μ. 

Συγκεκολλη μένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς μικρά τμήματα τοΰ λαιμοϋ καί τών 
χειλέων, τμήματα τής κοιλίας καί καθ’ δλην τήν βάσιν. Συμπεπληρωμένος διά γύψου.
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Πηλός υπέρυθρος. Λαβαν κατακόρυφοι ταινιοειδείς. Κοιλία ώοειδής. Έφ’ όλης τής 
έπιφανείας υπολείμματα μελανοφαίου χρώματος.

Χρονολόγησις : YE III Β.
93. Πίθος. Άριθ. εύρ. Π 64 ( Π ί ν. 21 γ ). Ύψ. 0,50 μ., διάμ. στομίου 0,325 μ. 

Ελλιπής κατά τό ήμισυ περίπου καί μικρόν τμήμα τοϋ κακώς διατηρουμένου έτέρου 
ήμίσεος. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Χειροποίητος, άμελοϋς κατασκευής. 
Πηλός ερυθρός, χονδρόκοκκος, άκάθαρτος, κακής όπτήσεως. Λαβαΐ δριζόντιοι, δακτυ
λιοειδείς κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας. Κοιλία ώοειδής.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I. Πρβλ. Blegen, Korakou, σ. 32, είκ. 46 καί Gold- 

mann, Eutresis, σ. 176, είκ. 244, ι.
94. Κρατήρ. Άριθ. εύρ. Π 1 ( Π ί ν. 21 δ καί Σ χ έ δ). 2. Ύψ. 0,34 μ., διάμ. στο-

Σχέδ. 2. Τό κόσμημα τοΟ κράτηρος τοΟ Π ί ν. 21 δ

μίου 0,355 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήματα τών χει- 
λέων καί τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός ύποκίτρινος. Επίχρισμα 
τού αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβαΐ ταινιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπί τοϋ άνωτέρου τμήματος τής 
κοιλίας ύπολείμματα διακοσμητικής ζώνης έκ δύο σειρών τρεχούσης σπείρας, σχη- 
ματιζουσών έσχηματοποιημένα φύλλα κισσοΟ, άνά πέντε έφ’ έκάστης πλευράς. Κάτωθεν 
τής διακοσμητικής ταύτης ζώνης τριπλή ταινία. Ύπολείμματα τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώ
ματος έπί τών χειλέων έξωτερικώς καί έσωτερικώς ώς καί έπί τής ράχεως τών λαβών, 
έφ’ ών άνά δύο κατά μήκος ταινίαι, συνδεόμενοι κατά διαστήματα διά τριών έτέρων 
λοξών έπί τής μιας, καί οριζοντίων έπί τής έτέρας. Έπί τοϋ κάτωθεν έκάστης λαβής 
τμήματος τής κοιλίας, πεταλοειδής ταινία. Ύπολείμματα ζώνης άνωθεν τής δισκοει- 
δοϋς βάσεως.

Χρονολόγησις : ΥΕΠΙ A - Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 23, είκ. 4, τύπος 8 (διά τό 
σχήμα) καί σ. 357, είκ. 60, άριθ. 46, σχέδ. 38 ( διά τό κόσμημα).

95. Ρυτόν. Άριθ. εύρ. Π 70 ( Π ί ν. 22 α). Έκ τάφου ΙΒ (Σ χ έ δ. 1,22α)· Ύψ. 
0,248 μ., διάμ. στομίου 0,105 μ. Συγκεκολλημένον έξ §ξ τεμαχίων κατά τό άνώτερον
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τμήμα. Ελλιπές κατά τό άκρον τής έκροής καί τήν λαβήν καί μικρόν τμήμα τοϋ 
χείλους. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός όπέρυθρος, Επίχρισμα ώχροκίτρινον.

Ή διακόσμησις διά έρυθροφαίου ή καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Ή διακόσμησις έξ έξ παχειών ταινιών κατανεμημένων κατά 
διαστήματα, τών ένδιαμέσων κενών πληρουμένων δι’ έπαλλήλων γραμμών. Διά τοϋ αύτοϋ 
ώς άνω χρώματος καλύπτονται τά χείλη έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ώς καί τό κατώ- 
τατον τμήμα τοϋ άγγείου.

Χρονολόγησις : ΥΕΙΠ Α. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 71 κ.έ. καί 93, τύπος 199 καί 
238.

96. Υδρία. Άριθ. εύρ. Π 76 ( Π ί ν. 22 β). Ύψ. 0,223 μ., διάμ. στομίου 0,074 μ. 
Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις τμήματα τοϋ λαιμοΰ καί τής κοι
λίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Είς τι να τμήματα άποκεκρουμένη. Πηλός ώχρο- 
κίτρινος. Επίχρισμα ύποκίτρινον. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Κοιλία πεπιεσμένη ώοειδής. 
Ή μετάβασις άπό τοϋ λαιμοϋ είς τήν κοιλίαν δηλοϋται διά δακτυλιοειδοϋς έξάρσεως. 
Έν τώ μέσω καί κατά μήκος τής κατακορύφου λαβής αδλαξ. Βάσις δισκοειδής. Χεί
λη παχέα. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη όριζόντιος.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπί τοϋ άνωτέρου καί κατωτέρου 
τμήματος τοϋ λαιμοϋ, άνά μία παχεϊα ταινία καί έπί τής κοιλίας τέσσαρες, άνά δύο άνω
θεν καί κάτωθεν τών λαβών. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτεται ή άνω έπιφάνεια 
τών χειλέων, ώς καί ή ράχις τών λαβών.

Χρονολόγησις: YEIII Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 35, είκ. 7, τύπος 109.
97. Δίωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 16 ( Π ί ν. 22 γ). Ύψ. 0,085 μ., διάμ. στο

μίου 0,063 μ. Συγκεκολλημένον έκ πέντε τεμαχίων. ’Ελλιπές είς τμήματα τοϋ λαιμοϋ 
μετά τών χειλέων, τής κοιλίας καί τήν έτέραν τών λαβών. Συμπεπληρωμένον διά γύ
ψου. Άποκεκρουμένον κατά τά χείλη καί τήν βάσιν. Πηλός ώχροκίτρινος. Λαβαί 
δακτυλιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανού χρώματος καλύπτοντος δλην τήν έπιφάνειαν τοϋ 
άγγείου έξωτερικώς, ώς καί τό έσωτερικόν τών χειλέων. ’Επί τών ώμων κόσμημα έξί- 
τηλον έπιθέτου ύπολεύκου χρώματος, έκ σειράς έλλειψοειδών κύκλων, έν τφ μέσφ 
τών όποιων στιγμή. Άνωθεν καί κάτωθεν τοϋ κοσμήματος τούτου λεπτή ταινία τοϋ 
αύτοϋ χρώματος.

Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I.
98. Δίωτον τριποδικόν άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 259 (Πίν. 22 δ). Παρεδόθη πρό τής 

άνασκαφής τοϋ τύμβου ( βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11). Ύψ. 0,065 μ., διάμ. στομίου 
0,045 μ. Ακέραιον. Άποκεκρουμένον είς τμήματα τών χειλέων καί τούς πόδας. Πηλός 
ύπέρυθρος. Επίχρισμα ύπόλευκον. Λαβαί δακτυλιοειδείς όριζόντιοι κατά τήν μεγίστην 
διάμετρον τής κοιλίας. Κοιλία άμφικωνική άκανόνιστος. Πέριξ τής βάσεως τριγωνι- 
κώς διατεταγμένα τρία ζεύγη ποδών, σιρζομένων κατά τό άνώτερον αύτών τμήμα.

Χρονολόγησις : YE I.
99. Δίωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 56 (Πίν. 22ε). Ύψ. 0,07 μ., διάμ. στομίου 

0,048 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τήν έτέραν τών λαβών 
καί κατά μέγα τμήμα τής κοιλίας μετά τής βάσεως. Πηλός έρυθρός. Λαβαί δακτυλιο
ειδείς όριζόντιοι κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας. Κοιλία άμφικωνική.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : YE I. Έπιβίωσις ΜΕ τύπου.
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100. Δίωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 13 ( Π ί ν. 22 ζ'). Ύψ. 0,075 μ., διάμ. στο
μίου 0,034 μ. Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. ’Ελλιπές είς μέγα μέρος των χει- 
λέων καί έλάχιστον τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός έρυθρός. Κοι
λία ώοειδής πεπιεσμένη. Λαβαί δακτυλιοειδείς όριζόντιοι.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ A (; )
101. Δίωτον άγγεϊον χυτροειδές. ’Αριθ. εόρ. Π 30 (Πίν. 23α). "Υψ. 0,06 μ., 

διάμ. στομίου 0,048 μ. ’Ακέραιον. Άποκεκρουμένον κατά τά χείλη. Πηλός έρυθρός 
άκάθαρτος. Λαβαί ταινιοειδείς κατακόρυφοι. Κοιλία σφαιρική.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : YE III A (;).
102. Μόνωτον σκνφοειδές άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 19 ( Π ί ν. 23 β ). ’Εκ τάφου Ε 

(Σχέδ. Ι,ιο). Ύψ. άνευ λαβής 0,053 μ., διάμ. στομίου 0,093 μ. ’Ελλιπές μόνον κατά 
τήν λαβήν, συμπεπληρωμένην διά γύψου καί δύο μικρά τμήματα των χειλέων. Άπο
κεκρουμένον εις τι τμήμα των τοιχωμάτων. Πηλός ωχροκίτρινος. Επίχρισμα έξωτε- 
ρικώς καί έσωτερικώς, ούχί καλώς διατηρούμενον, έρυθροΰ ή καστανοφαίου χρώμα
τος, ποικίλλοντος ένεκα άνομοιομεροΰς όπτήσεως.

Χρονολόγησις : YE I (;). Περί τής προελεύσεως τοϋ σχήματος τοϋ άγγείου έκ 
Κρήτης, βλ. Bosanquet, Palaikastro, σ. 61, είκ. 49 καί σ. 35, είκ. 68.

103. Μικρόν χυτροειδές άωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 258 (Πίν. 23 γ). Ύψ. 
0,033 μ., διάμ. στομίου 0,052 μ. Συγκεκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων. ’Ελλιπές είς 
τμήμα τών χειλέων καί τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον είς 
τμήματα τών χειλέων καί τής κοιλίας. Πηλός έρυθρός, άκάθαρτος. Χειροποίητον.

Χρονολόγησις : YE I ( ;).
104. Κύαθος. Άριθ. εύρ. Π 253 (Πίν. 23 ζ'). Ύψ. 0,027 μ., διάμ. στομίου 

0,08 μ. Συγκεκολλημένος έκ δύο τεμαχίων. ’Ελλιπής κατά τήν λαβήν καί μέγα μέρος 
τών χειλέων μετά τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος είς 
τμήματα τής βάσεως. Πηλός ώχροκίτρινος. Κάτω έπιφάνεια βάσεως σχεδόν χοανοει- 
δής. Ή εσωτερική καί ή έξωτερική έπιφάνεια καλύπτονται διά μέλανος χρώματος. 
Τοπικού έργαστηρίου.

Χρονολόγησις : YE III Α. βλ. Furumark, έ.ά. σ. 53, είκ. 15, τύπος 238.
105. Κναβος. Άριθ. εύρ. Π 31 ( Π ί ν. 23 ε). Ύψ. 0,04 μ., διάμ. στομίου 0,094 μ. 

Συγκεκολλημένος έκ τεσσάρων τεμαχίων. ’Ελλιπής κατά μέγα μέρος τών τοιχωμάτων. 
Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός έρυθρός. Άνευ χειλέων. Λαβή δέν σφζεται. 
Άνευ διακοσμήσεως.

Χρονολόγησις: ΥΕΙΠ Α-Β. Πρβλ. Blegen, Korakou, σ. 59, είκ. 81 (YE II) 
καί Zygouries, σ. 88, είκ. 75 άριθ. 398 (ΠΕ)· τού ίδιου, Prosymna II, πίν. 35, είκ. 
166, άριθ. 1138 (YE). Goldmann, Eutresis, σ. 152, είκ. 209 (ME). BCH 78 ( 1954), 
σ. 176, είκ. 31 (ΠΕ).

106. Θήλαστρον. Άριθ. εύρ. Π 39 (Πίν. 23 δ). Ύψ. άγγείου συμπεπληρωιιένου 
άνευ λαβής 0,081 μ. Συγκεκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων. ’Ελλιπές είς τμήμα τού 
λαιμού μετά τών χειλέων, τήν λαβήν, τό μέγιστον τής προχοής καί μικρά μέρη τής 
κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον εις τμήματα τής κοιλίας καί 
τμήμα τής βάσεως. Πηλός ύπέρυθρος. ’Επίχρισμα καστανέρυθρον. Κοιλία ώοειδής - 
άμφίκωνική.
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Χρονολόγησις : YE II Α-Β. Πρβλ. Wace, Chamber Tombs, πίν. 52, 13. Fu- 
rumark, έ.ά. σ. 30, είκ. 5, τύπος 159.

107. Ψευδόστομος άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 296 (Πίν. 23 η ). Ύψ. άγγείου 
συμπεπληρωμένου 0,107 μ. Σφζεται μόνον κατά μικρόν τμήμα τής έτέρας των λαβών, 
εις τμήματα τής κοιλίας καί τήν βάσιν ( συνολικώς πέντε τεμάχια). Συμπεπληρωμέ- 
νος κατά τό λοιπόν μέρος διά γύψοο. Πηλός ώχροκίτρινος. Κοιλία σφαιρική. Βάσις 
δακτυλιοειδής.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροφαίου χρώματος. Περί τό μέσον τής κοιλίας τρεις έπάλ- 
ληλοι γραμμαί πλαισιούμεναι άνωθεν καί κάτωθεν υπό ταινίας. Ή αύτή διακόσμησις 
επί τού κατωτάτου παρά τήν βάσιν τμήματος τής κοιλίας. Διά τοϋ αύτοΰ ώς άνω χρώ
ματος καλύπτεται ή λαβή καί ό δακτύλιος τής βάσεως έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΊ Β.
108. Σκνφος. Άριθ. εύρ. Π 6 ( Π ί ν. 23 ζ). Ύψ. (άγγείου συμπεπληρωμένου) 

0,115 μ., διάμ. στομίου 0,150 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά 
τό μέγιστον τμήμα τών χειλέων καί τής κοιλίας, ώς καί τήν έτέραν τών λαβών. Συμ- 
πεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος εις τμήματα τής λαβής, τής κοιλίας καί τής 
βάσεως. Πηλός ωχροκίτρινος. Λαβαί καί βάσις δακτυλιοειδείς. Έξωτερικώς καί έσω- 
τερικώς υπολείμματα καστανοφαίου έπιχρίσματος.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Β.
109. Δύο θραύσματα κεράμων. Άριθ. εύρ. Π 407 (Πίν. 25 α ). Έκ τάφου ΙΔ 

(Σχέδ. 1,27)· Πηλός χονδρόκοκκος α. έρυθρός β. έρυθρόφαιος.
Χρονολόγησις : ΥΕ I.
110. Βάσις άγγείου μετά μικρού τμήματος τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 288 (Πίν. 

25 α). Διάμ. βάσεως 0,084 μ. Πηλός έρυθρόφαιος, άκάθαρτος, χονδρόκοκκος.
Χρονολόγησις : ΜΕ.
111. Βάσις άγγείου μετά μικρού τμήματος τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 289 (Πίν. 

25 α). Μέγ. σωζ. ύψ. 0,045 μ., διάμ. βάσεως 0,05 μ. Πηλός έρυθρόφαιος, χονδρόκοκκος, 
άκάθαρτος.

Χρονολόγησις : ΜΕ.
112. Θραύσμα έκ τού άνωτέρου τμήματος κνλικος, μετά λαβής. Άριθ. εύρ. Π 290 

( Π ί ν. 25 α ). Μέγ. σφζ. ύψ. 0,09 μ. Μέγ. σφζ. μήκ. 0,13 μ. Πηλός έρυθροφαίου χρώ
ματος, χονδρόκοκκος, άκάθαρτος. Γωνιώδης θλάσις, όλίγον κάτωθεν τής λαβής.

Χρονολόγησις : ΜΕ.
Τά ύπ’ άριθ. κατ. 110-112 προέρχονται έκ τού ΰπερθεν τού τύμβου λόφου Κλει

δί ( βλ. πρόσθεν σ. 7).
113. Θραύσμα έκ τής κοιλίας χειροποιήτου άγγείου μετά τμήματος τών χειλέων 

καί τής λαβής. Άριθ. εύρ. Π 403 (Π ί ν. 24 α). Μέγ. σφζ. ύψ. 0,086 μ. Πηλός έρυθρός 
χονδρόκοκκος.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου χρώματος. Διά τού χρώματος τούτου καλύ
πτονται τά χείλη έξωτερικώς καί τμήμα περί τήν λαβήν. Έπί τής άνω έπιφανείας τών 
χειλέων κατά διαστήματα « πινελιές » τού αύτού ώς άνω χρώματος. Κάτωθεν τής λαβής 
τμήμα ταινίας καί δεξιά αύτής τμήμα παχείας τεθλασμένης γραμμής. Τμήμα ταινίας 
σφζεται καί έσωτερικώς τού άγγείου.

Χρονολόγησις : Υστέρα ΜΕ έποχή.
114. Δεκατρία θραύσματα έκ μεγάλων άγγείων, φέροντα άμαυρόχρωμον διακόσμη-
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σιν έκ ταινιών καστανοφαίου χρώματος. Άριθ. εύρ. Π 404 ( Π ί ν. 24 α ). Πηλός έρυ- 
θρός, έρυθρωπός ή ώχροκίτρινος.

Χρονολόγησις : 'Υστέρα ΜΕ έποχή.
115. "Ενδεκα θραύσματα άνήκοντα εις λαβάς κατά τό πλεΐστον μεγάλων χειρο- 

ποιήτων άγγείων. Άριθ. εύρ. Π 405 ( Π ί ν. 24 β ). Πηλός έρυθρωπός, τών πλείστων 
χονδρόκοκκος και άκάθαρτος. Επ’ αυτών ούδέν ίχνος διακοσμήσεως σφζεται.

Χρονολόγησις : Υστέρα ΜΕ έποχή.
116. Δεκατρία όστρακα μεγάλων χειροποιήτων άγγείων. Άριθ. εύρ. Π 406 

( Π ί ν. 24 γ ). Πηλός χονδρόκοκκος, έρυθρωπός, φαιός ή ώχροκίτρινος. Άνευ δια- 
κοσμήσεως.

Χρονολόγησις : 'Υστέρα ΜΕ έποχή.
117. Επτά όστρακα φέροντα διακόσμησιν έξ έγχαράκτων γραμμών. Άριθ. εύρ. 

Π 408 (Π ί ν. 24 δ). Πηλός χονδρόκοκκος, άκάθαρτος, έρυθρόφαιος, έρυθρός ή φαιός.
Χρονολόγησις : 'Υστέρα ΜΕ έποχή.
118. Κιβώτιον περιέχον όστρακα ΜΕ καί Μυκηναϊκής έποχής. Άριθ. εύρ. Π 266.
119. Τρεις σφόνδυλοί έκ πηλού. Άριθ. εύρ. Π 409 ( Π ί ν. 25 β ): α. Σφόνδυλος 

άκανονίστου σχήματος. Έκ τάφου Δ (Σχέδ. 1,7 ). Ύψ. 0,024 μ. Πηλός άκάθαρτος 
έρυθρόφαιος. Επίχρισμα μέλανος χρώματος. Χρονολόγησις : YE I.

β. Σφόνδυλος κωνικού σχήματος. Έκ τάφου Ε (Σχέδ. Ι,π). "Υψ. 0,018 μ. 
Πηλός μελανοφαίου χρώματος. Χρονολόγησις : YE I.

γ. Σφόνδυλος εις σχήμα κολούρου κώνου. Έκ τάφου Ε (Σ χ έ δ. Ι,π)· "Υψ· 0,04 μ. 
Πηλός άκάθαρτος, έρυθροϋ χρώματος. Χρονολόγησις : YE I.

120. Σφόνδυλος έκ στεατίτου. Άριθ. εύρ. Λ 28 (Π ί ν. 25 β). Έκ τάφου Ζ (Σ χ έ δ. 
Ι,π)· Ύψ. 0,016 μ. Κωνικού σχήματος.

Χρονολόγησις : YE III Α - Β.
121. Τεμάχιον λαβής χαλκού μαχαιριδίου μετά τριών ήλων. Άριθ. εύρ. Μ 100 

(Π ί ν. 25 γ). Έκ τάφου Δ (Σχέδ. 1,8). Μέγ. σωζ. μήκ. 0,031 μ., μέγ. σφζ. πλ. 0,02 μ.
Χρονολόγησις : ΥΕΙ (;).

Έκ τής παραθέσεως τών πολυαρίθμων άγγείων καί όστράκων τού τύμβου, προκύ
πτει ότι ταύτα άντιπροσωπεύουν άδιαλείπτως όλας τάς φάσεις έξελίξεως τής άγγειο- 
πλαστικής καί άγγειογραφίας άπό τής ύστέρας μεσοελλαδικής μέχρι καί τής ύστέρας 
μυκηναϊκής έποχής.

Έκ τών μεσοελλαδικών άγγείων ή όστράκων, άμαυροχρώμου ή έγχαράκτου δια- 
κοσμήσεως ( άριθ. κατ. 86, 1,2, 113 -117 ), τινά καταλέγονται μεταξύ τών άριστων δει
γμάτων τής μεσοελλαδικής κεραμεικής.

Μεταξύ τών άγγείων έξ άλλου τής μυκηναϊκής έποχής, χαρακτηριστική είναι ή 
ύπεροχή εις ποσότητα έκείνων τής παλαιοτέρας περιόδου ( YE I - II), άποτελούντων 
περίπου τό ήμισυ τού συνόλου τών άγγείων τού τύμβου, όμοίως δέ είς ποιότητα, τών 
πλείστων άρίστης τέχνης, τινών μάλιστα έκ τών ώραιοτέρων τής περιόδου ταύτης ( π.χ. 
τά ύπ’ άριθ. κατ. 3, 16, 4 κ.ά.)· άντιθέτως, τά άγγεΐα τής ύστέρας περιόδου ( ΥΕ ΠΙΑ-Β) 
είναι μέτριας ποιότητος, πολλά δέ καί παρημελημένης έργασίας.

"Αξιόν προσοχής είναι ότι έκ τών άγγείων τού τύμβου τής μυκηναϊκής έποχής, 
ούδέν δύναται μετά βεβαιότητος νά χρονολογηθή είς τήν ύστάτην αύτής φάσιν ( ΥΕ ΠΙ
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Γ), μέ τήν έναρξιν τής όποιας— ή χό τέλος τής προηγουμένης (ΥΕΙΠ Β) — περατοΰ- 
ται, ώς φαίνεται, ή ίστορία τοϋ τύμβου.

Ή άρίστη ποιότης των αγγείων τής μεσοελλαδικής καί των παλαιοτέρων φάσεων 
τής μυκηναϊκής εποχής, έξ ών τινα έντοπίας παραγωγής, προδίδει, άγνωστον μέχρι 
σήμερον, άνθησιν πολιτισμού κατά τάς περιόδους ταύτας εις τήν περιοχήν τοϋ Σαμι- 
κοϋ, άντίστοιχον πρός τήν άνθησιν τής περιοχής τής Πυλίας, καταδειχθεΐσαν διά των 
αυτόθι έλληνοαμερικανικών άνασκαφών κατά τάς τελευταίας δεκαετίας.

Τέλος, ή ύ'παρξις έντός τοϋ τύμβου, όμοΰ μετά των αγγείων μεσοελλαδικής επο
χής, ίκανοϋ άριθμοϋ έτέρων άνηκόντων είς τήν μετάβασιν από τής μεσοελλαδικής 
εις τήν υστεροελλαδικήν έποχήν (άριθ. κατ. 3, 10, 11,42, 57, 78, 87, 93, 97) πρός δε 
έτέρων μυκηναϊκών άποτελούντων σαφή έπιβίωσιν ή έξέλιξιν μεσοελλαδικών τύπων 
(άριθ. κατ. 12, 15, 27, 30, 45, 56, 88, 99), δύναται νά θεωρηθή ώς συμβολή είς τήν 
κατά τά τελευταία έτη τονιζομένην στενήν σχέσιν των δύο πολιτισμών καί τών 
φορέων των, ώς καί τήν οργανικήν μετάβασιν από τοϋ μεσοελλαδικοϋ είς τόν μυκη
ναϊκόν 6.

Αύτή αύ'τη έξ άλλου ή κατασκευή τοϋ τύμβου, διά τής όποιας βεβαιοΰται ότι 
τό έθιμον ένταφιασμοΰ είς τύμβους περικλειομένους υπό περιβόλων, σύνηθες κατά τήν 
πρωτοελλαδικήν καί τήν μεσοελλαδικήν έποχήν, δεν εΐχεν έγκαταλειφθή ούτε λησμο- 
νηθή κατά τήν μυκηναϊκήν έποχήν, ένισχύει έτι μάλλον τήν ανωτέρω άποψιν.

’Ανάλογα πρός τόν τύμβον τοϋτον είναι ίσως καί έτερα ταφικά συγκροτήματα, 
ώς τοϋ περιβόλου Β τών Μυκηνών καί τοϋ περιβόλου Α, έπίσης δέ πιθανώτατα καί 
τών τύμβων τοϋ Πέλοπος καί τοϋ τής 'Ιπποδάμειας είς ’Ολυμπίαν 7, τοϋ Νεοπτολέμου 
είς Δελφούς8 , τοϋ Αίακείου τής Αίγίνης9, τοϋ τάφου τοϋ Όφέλτου καί τοϋ πατρός 
αύτοΰ Λυκούργου είς Νεμέαν 10 11, τοϋ Αίπύτου είς ’Αρκαδίαν u, τοϋ τεμένους τοϋ Θη
σέως είς Πειραιά12.

Ό νεκρός τοϋ βαθύτερον όλων κειμένου τάφου ΙΔ, άνήκοντος είς τήν μετάβασιν 
άπό τής μεσοελλαδικής είς τήν μυκηναϊκήν έποχήν, άνήκεν ασφαλώς, όμοϋ μετά τών 
μετ’ αυτόν έν συνεχεία ένταφιασθέντων, είς έπιφανή μυκηναϊκήν οικογένειαν ή δυνα
στείαν, ώς συνάγεται έκ τών άρίστης ποιότητος καί μεγάλου άριθμοϋ άγγείων τής πα- 
λαιοτέρας μυκηναϊκής περιόδου.

Μετά ποιων έπιφανών ή ποιου έπιφανοΰς νεκροΰ ήτο γενικώτερον συνδεδεμένος 
κατά τήν άρχαιότητα ό τύμβος τοϋ Σαμικοϋ, μάς πληροφορούν αί άρχαϊαι πηγαί.

6. Τελευταίως, Μ. ’Ανδρονίκου, Ελληνικά Επιτάφια Μνημεία, ΑΔ 17 (1961/62), 
σ. 173 κ.έ.

7. Παυσ. V 13, 1 κ.έ. καί VI 20, 7.
8. Παυσ. X 24, 6.
9. Παυσ. II 29, 8.

10. Παυσ. II 15, 3.
11. Παυσ. VIII 16, 3.
12. ’Ανδοκίδης I 45· C I G I, 103, 3. Milchhoefer, Zu den Karten v. Altika I 37 κ.έ. καί II 2, 

12 κ.έ. RE 1, 2 λ. Heros σ. 2493. Περί έτέρων αναλογών μνημείων είς ’Αττικήν καί άλλαχοϋ βλ. 
Milchhoefer, 6. ά. 2, 13 κ.έ. καί RE 6. ά. Συστηματικήν έξέτασιν τοϋ θέματος τοϋ τύμβου είς τήν μυ
κηναϊκήν έποχήν, βλ. Μ. ’Ανδρόνικον, ε. ά. σ. 152 κ.έ. Ή μελέτη αϋτη, καταλήγουσα είς τά αυτά 
πρός τά άνωτέρω συμπεράσματα (έ.ά. σ. 172 σημ. 93, όπου γίνεται μνεία τοϋ τύμβου Σαμικοϋ) κα
θιστά περιττήν πλέον τήν διεξοδικήν θεμελίωσιν αυτών, μολονότι είς τοϋτο άπέβλεπεν άρχικώς 
και ή παροΰσα μελέτη.
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΑΡ ΔΑΝΟΥ

Εις τήν περιγραφήν τοϋ Σαμικοϋ ό Παυσανίας (V 5, 7) πληροφορεί: « άναστρέ- 
ψαντι δέ αύθις έπί τό Σαμικόν καί διοδεύοντι τό χωρίον, Άνιγρος ποταμός έκδίδωσιν 
είς θάλασσαν ... ό δέ Άνιγρος ούτος εξ Αρκαδικού μέν κάτεισιν όρους Λαπίθου ». 
Ό ποταμός ούτος περιέχων « ύδωρ ούκ ευώδες, άλλα καί δύσοσμον δεινώς » (έ.ά. 8) 
δέχεται χαμηλότερον τά υδατα καί άλλου ποταμού τοϋ Άκίδαντος, τοΰ οποίου τό άρχαι- 
ότερον όνομα ήτο Ίάρδανος, ώς έπληροφόρησε τόν Παυσανίαν (V 5, 9) « άνήρ Έφέ- 
σιος »13.

Συνεχίζων τήν έπίσκεψίν του ό Παυσανίας γράφει (V 5, 11) ότι « οόκ άπωθεν τοϋ 
ποταμοϋ (Άνίγρου) » καί « έν τώ Σαμικώ » υπάρχει σπήλαιον « καλούμενον Άνιγρί- 
δων Νυμφών » καί ότι έντός αότοΰ έτελοϋντο θεραπεΐαι έν συνδυασμφ προς λουτρόν 
έντός τοϋ παραρρέοντος Άνίγρου, προσθέτει δέ «... δς δ’ άν έχων άλφόν ή λεύκην 
εις αύτό (τό σπήλαιον) είσέλθη, πρώτα μέν ταΐς νύμφαις εΰξασθαι καθέστηκεν αό- 
τώ καί ύποσχέσθαι θυσίαν όποιαν δή τινα, μετά δέ άπομήσχει τά νοσοΰντα τοΰ σώ
ματος- διανηξάμενος δέ τόν ποταμόν όνειδος μέν έκεϊνο κατέλιπεν τώ ϋδατι αύτοΰ, 
ό δέ υγιής τε άνεισι καί όμόχρως» ( Παυσ. V 5, 11). Μετά τήν διέλευσιν τοΰ Άνίγρου 
καί είς τήν πρός Σαμικόν κατεύθυνσιν, συνεχίζων ό Παυσανίας (V 6, 1) τήν περι
γραφήν του λέγει : « έστιν οΰ μετά πολύ έν δεξιά τής όδοϋ χωρίον τε ύψηλόν καί πό
λις Σαμία έπ’ αύτοΰ ». Τήν Σαμίαν πόλιν ταυτίζει δ Παυσανίας ( έ. ά.) πρός τήν άρ- 
χαίαν Άρήνην, τόν δέ Άνιγρον πρός τόν ποταμόν Μινύηιον, έπικαλούμενος τό χω
ρίον τής Ίλιάδος Λ 723, όπου άναφέρονται όμοϋ ή Άρήνη καί ό Μινύηιος καί προσ
θέτει (V 6, 3 ) « τά δέ έρείπια ταϋτα ( τής Άρήνης) πλησιαίτατά έστι τοΰ Άνίγρου ».

Τά άνωτέρω έπιβεβαιών ό Στράβων (Η 347) όμιλεϊ καί διά τό παρά τό άντρον 
τών Άνιγρίδων Νυμφών κείμενον έτερον άντρον τών Άτλαντίδων « έν φ τά περί τάς 
Άτλαντίδας καί τήν Δαρδάνου γένεσιν »14 καί ταυτίζει τό Σαμικόν πρός τήν άκρόπολιν 
τής Άρήνης15, άναφερόμενος δέ είς τό αύτό ώς άνω χωρίον τής Ίλιάδος λέγει « ού- 
δαμοΰ γάρ σαφώς εύρίσκοντες ένταΰθα μάλιστα είκάζουσι τήν Άρήνην, όπου καί ό 
παρακείμενος Άνιγρος ποταμός, καλούμενος πρότερον Μινύειος, δίδωσιν ου μικρόν 
σημεϊον » ( Η 346, 19).

Δικαιολογημένος όθεν οί πλεΐστοι τών έρευνητών ταυτίζουν τήν Σαμίαν ή Σα* 
μικόν τόσον πρός τήν Άρήνην, όσον καί πρός τήν Μάκιστον, διότι καί αί τρεις ό- 
νομασίαι πράγματι φαίνεται νά άφοροΰν είς τό αύτό πόλισμα16. Σαφέστερον όλων διε- 
τύπωσε τήν άποψιν ταύτην ό Ε. Curtius 17, ό όποιος γράφει : „ Das alteste Samos

13. Πρβλ. καϊ Ε. Curtius (Pelopon. 2, 82), ό όποιος ταυτίζει τόν ’Ακίδαντα πρός τόν’Ακίδοντα 
καί μνημονεύει τήν ύπό τοϋ Παυσανίου συσχέτισιν τοϋ ποταμοϋ αύτοΰ πρός τόν Ίάρδανον. Περί 
τής κοίτης καί τών πηγών τοΰ Άκίδαντος βλ. Γ. Παπανδρέου, Ήλειακά, σ. 200 κ.έ.

14. Ό Δάρδανος, υίός τής Ήλέκτρας, θυγατρός τοΰ Άτλαντος (Άπολλοδ. III 12.1) δύναται ίσως 
νά συσχετισθή πρός τόν Ίάρδανον- οΰτω Δίδυμος είς Σχόλ. είς Ίλ. VII 135. Πρβλ. καί Fimmen, RE 
9,1 είς λέξιν lardanos στ. 749- έπίσης Curtius, Pelopon. II, σ. 80.

15. Στράβ. Η 346, 19 « τό μέν ούν Σαμικόν έστιν έρυμα, πρότερον δέ καί πόλις Σάμος προσαγο- 
ρευομένη διά τό ΰψος ίσως έπειδή σάμους έκάλουν τά ύψη- τάχα δέ τής Άρήνης άκρόπολις ήν τοΰτο...».

16. Bursian, Geogr. ν. Griechen. II, σ. 282 κ.έ. Frazer, Pausan. Ill, σ. 480, Παπανδρέου, Ή- 
λειακά, σ. 194 κ.έ. Ή ’Ηλεία διά μέσου τών αιώνων, σ. 133 κ.έ. καί Doerpfeld AM 33 ( 1908 ), σ. 321 
καί 38 (1913), 113 κ.έ.

17. Pelop. II, σ. 82 κ.έ,
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war eine Ansiedlung der Epeer, welche man als Autochthonen betrachtete... Die
Pylier darauf griindeten ebendaselbst Arene,........ , die Minyer bauten ihr Maki-
stos.... bis zuletzt unter elischer Herrschaft die Slteste Ortsname in der Form 
von Samikon oder Sarnia wiederauftauchte”.

Τήν διαδοχικήν ταύτην ύπό τών άνωτέρω φύλλων κατοχήν τοϋ Σαμικοΰ, ύπαινίσ- 
σονται πιθανώς καί τά άγγεΐα τοΰ τύμβου, τά όποια άνήκουν, ώς έδείχθη, είς τρεις τού- 
λάχιστον περιόδους, τήν μεσοελλαδικήν καί τήν μυκηναϊκήν, παλαιοτέραν καί νεωτέ- 
ραν. Τά δύο σπήλαια τών Άνιγρίδων Νυμφών καί τών Άτλαντίδων έχουν άπό μα- 
κροΰ όρθώς ταυτισθή προς τά δύο σπήλαια νοτίως τού Σαμικοϋ καί είς τήν βορείαν 
πλευράν τής λίμνης τού Καϊάφα, κάτωθεν τών άποτόμων βραχωδών άπολήξεων τοΰ 
όρους Λαπίθου. Εντός τών σπηλαίων τούτων, άναβλύζουν καί σήμερον τά θειούχα 
ύ'δατα τών πηγών των, προσελκύοντα κατ’ έτος χιλιάδας έπισκεπτών πρός ϊασιν18.

’Ερείπια άρχαίου περιβόλου διεπίστωσεν ό Παπανδρέου είς τό πρό τών δύο σπη
λαίων τμήμα τής σημερινής λίμνης Καϊάφα, έπίσης δέ ίχνη άγούσης πρός αυτά άρ- 
χαίας άτραποϋ έπί τών παρά τά δύο σπήλαια προπόδων τών άποτόμων άπολήξεων τού 
Λαπίθου19. Τά ύδατα τών πηγών τών άντρων τούτων, λέγει ό Στράβων (Η 346), παρα- 
λαμβάνει ό Άνιγρος, ό όποιος διασχίζων « βαθύς » καί « ύπτιος » τήν πρός τό Σαμικόν 
έκτεινομένην χαμηλήν πεδιάδα, άνεκόπτετο πολλάκις ύπό τών προσχώσεων τής άπό 
τής θαλάσσης συσσωρευομένης κατά μήκος τής άκτής άμμου καί έσχημάτιζεν έλη20. 
Αί προσχώσεις αδται, κατέστησαν είς μήκος πολλών χιλιομέτρων κατά τόν Μεσαίω
να καί έκτοτε μέχρι σήμερον μόνιμοι, καλυπτόμενοι ύπό πευκώνων καί είναι τόσον 
όγκώδεις21, ώστε φράσσουν τελείως τήν πρός τήν θάλασσαν έξοδον τού ποταμού, ό 
όποίος πλέον τροφοδοτεί τήν ούτω ύπ’ αύτοΰ σχηματισθεΐσαν λίμνην τοΰ Καϊάφα. Αί 
αύταί προσχώσεις προεκάλεσαν κατά τήν αύτήν έποχήν τήν δημιουργίαν καί τής λί
μνης τοΰ Σαμικοΰ, ή όποια κατέκλυσε τήν αύτόθι άρχαίαν πόλιν.

Ό ποταμός "Άνιγρος είναι άσφαλώς ό σήμερον όνομαζόμενος « Μαυροπόταμο », 
ό όποίος έκβάλλει είς τήν λίμνην τοΰ Καϊάφα22. Κατά τήν άρχαιότητα διέσχιζεν ά
σφαλώς τήν λωρίδα, τήν όποιαν τώρα καταλαμβάνει ή όμώνυμος λίμνη καί έξέβαλλε 
ΝΔ. καί έναντι τοΰ Σαμικοΰ.

Συνεχίζων τήν περιγραφήν τοΰ Σαμικοΰ ό Στράβων ( Η 347, 20 ) λέγει: « μετα
ξύ δέ τοΰ Άνίγρου καί τοΰ όρους, έξ ού ρεΐ, ό τοΰ Ίαρδάνου λειμών δείκνυται καί τά
φος· καί Άχαιαί είσί δέ πέτραι άπότομοι τοΰ αύτοΰ όρους ύπέρ ών ή Σάμος, ώς έφα- 
μεν γέγονε πόλις ». Δοθέντος δθεν ότι ό Άνιγρος πηγάζει έκ τοΰ ύπερκειμένου τοΰ 
Καϊάφα όρους Λαπίθου23 ή θέσις τοΰ λειμώνος καί τοΰ τάφου τοΰ Ίαρδάνου δέον όπως 
άναζητηθή πέραν τών άνωτέρω άρχαίων σπηλαίων κατά τήν ΒΔ. προέκτασιν τοΰ άρ
χαίου ροΰ τοΰ Άνίγρου πρός τήν θάλασσαν καί μάλιστα πρός τό μέρος τοΰ Σαμικοΰ 
« μεταξύ τοΰ Άνίγρου καί τοΰ όρους »24. Αί άναφερόμεναι μετ’ αυτών είς τό άνωτέρω

18. Frazer, Pausan. ΠΙ, σ. 478 κ.έ. Graefinghoff, AM 38 (1913), πίν. 4.
19. Ήλειακά, σ. 198 καί Ηλεία διά μέσου τών αίώνων, σ. 61. Έπίσης Sperling, έ.ά. σ. 81 άρ. 7.
20. Βλ. καί Παυσ. V 5,7.
21. Olympia, Textb. I (Partsch), σ. 14. Doerpfeld AM 33 (1908), σ. 322 καί 38 (1913 ), σ. 110 κ.έ.
22. Leake, Travels in the Morea I, 54. Frazer, Paus. Ill, σ. 478.
23. E. Curtius, Pelopon., σ. 2,82. Frazer, Paus. Ill, σ. 478.
24. Ό Στράβων έν Η 348,21 άναφέρει έκ νέου τόν τάφον τοΟ Ίαρδάνου, τήν φοράν ταύτην έντοπί- 

ζων τοΟτον είς άλλην θέσιν, πλησίον τοΟ Λεπρέου. Τόχωρίον όμως τούτο είναι πλήρες άσαφειών. Βλ.
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χωρίον τοϋ Στράβωνος «Άχαιαί πέτραι » ύπεράνω τών όποιων (« υπέρ ών » ) έκειτο 
ή άκρόπολις τοΰ Σαμικοΰ, δέν είναι δυνατόν νά είναι άλλαι άπό τούς άποτόμους λό" 
φους τοΰ Κλειδιού — άρχικώς άποτελούντων ένιαΐον λόφον καί διαχωρισθέντων κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους — έπί τής κορυφής καί πέριξ των όποιων εύρέθησαν άξιό- 
λογα έρείπια καί όστρακα προϊστορικών χρόνων25. Ίον λόφον Κλειδί έννοεϊ άνευ 
άμφιβολίας ό Στράβων ( Η 347, 20), όταν όλίγον περαιτέρω όμιλή περί τοΰ « ύψη- 
λοΰ λόφου », ό όποιος « ύπέρκειται » τοΰ πρός τήν θάλασσαν κειμένου Ποσειδίου άλ
σους καί έμποδίζει τήν έκ τής θαλάσσης θέαν τοΰ Σαμικοΰ «ών έπίπροσθεν αΰτοΰ», 
μολονότι δέν συσχετίζει τοΰτον πρός τάς Άχαιάς πέτρας2®. Δέν φαίνεται δθεν όρθή ή 
μέχρι τοΰδε προτεινομένη τοποθέτησις των «’Αχαιών πετρών» είς τούς ΝΑ. τοΰ Κλει
διού καί άνωθεν τοΰ σπηλαίου τών Άνιγρίδων Νυμφών άποτόμους βράχους27.

Τά ανωτέρω συμπεράσματα έπιβεβαιοΰν καί τήν ύπό τοΰ «Έφεσίου άνδρός» 
( Παυσ. V 5, 9 ) ταύτισιν τοΰ Άκίδαντος πρός τον Ίάρδανον28, έπειδή οΰτω ό τελευ
ταίος τοποθετείται παρά τό Σαμικόν καί έπομένως πλησίον τοΰ « λειμώνος » καί τοΰ 
« τάφου » τοΰ όμωνύμου ήρωος29.

Έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων, προκύπτει ότι ό λειμών καί ό τάφος τοΰ Ίαρδά- 
νου — άνάλογοι πρός ίερά άλση καί τάφους άλλων ήρώων —, τούς όποιους έδειξαν 
είς τόν Στράβωνα οί έντόπιοι έξηγηταί, πρέπει νά έκειντο μεταξύ τοΰ όρους Λαπίθου 
καί τοΰ Άνίγρου ποταμοΰ, δυτικώς τής άκροπόλεως τοΰ Σαμικοΰ καί μεταξύ αύτής καί 
τής παρακειμένης παραλίας. Ή θέσις αύ'τη άντιστοιχεΐ πλήρως πρός έκείνην όπου 
εύρίσκεται ό ώς άνω άποκαλυφθείς μυκηναϊκός τύμβος, κείμενος μεταξύ τής άκροπό
λεως καί τής θαλάσσης, είς τούς πρόποδας τοΰ δυτικοΰ βραχώδους λοφίσκου τοΰ Κλει
διού, τόν όποιον όμοΰ μετά τοΰ άνατολικοΰ έταυτίσαμεν πρός τάς «Άχαιάς πέτρας ».

Είναι κατά συνέπειαν εύλογον νά συμπεράνωμεν ότι ό τύμβος οδτος είναι ό ύ- 
ποδειχθείς είς τόν Στράβωνα καί ότι ούτος έταυτίζετο κατά τήν έποχήν τοΰ συγγρα- 
φέως πρός τόν τάφον τοΰ τοπικοΰ ήρωος Ίαρδάνου, τοΰ όποιου μάλιστα ή μορφή ήτο, 
ώς φαίνεται, αρκετά άσαφής καί σκοτεινή είς τήν γενεάν, τόσον τοΰ Στράβωνος, όσον 
καί τοΰ Παυσανίου.

Ή ταύτισις αΰτη είναι τοσούτω μάλλον πιθανωτέρα, καθ’ όσον αί γενόμεναι έ- 
ρευναι είς τήν περιοχήν δέν άπεκάλυψαν άλλους μνημειώδεις τάφους. Τό μνημεΐον θά 
πρέπη νά έσώζετο καλώς μετά τής δψηλής μαστοειδοΰς προεξοχής του, όταν έπεσκέ-

Fimmen RE είς λέξιν Ίάρδανος στ. 748—9. Είς Λέπρεον τοποθετεί τόν ποταμόν Ίάρδανον καί ό 
Doerpfeld, AM 38 (1913), σ. 137. Άντιθέτως ό Curtius, Pelopon. (2, 82) τοποθετεί τόν λειμώνα 
καί τόν τάφον τοΰ Ίαρδάνου «an den Abhangen des Samischen Berges, wo sie sich siidlich 
zum Anigros herabziehen».

25. Βλ. πρόσθεν σ. 7, σημ. 3.
26. Προσεκτική έν τούτοις άνάγνωσις τών άνωτέρω σχετικών χωρίων δεικνύει πόσον άσαφεΐς, 

ένίοτε καί δέ συγκρουόμεναι ήσαν αί περί τών προϊστορικών τοπονυμίων πληροφορίαι τοΰ Στράβωνος.
27. Frazer, Pausan. Ill έ.ά. Ε. Curtius, Pelopon. II, σ. 80. Graefinghoff, AM 38 (1913), 

πίν. IV.
28. Leake, Moreas I, σ. 67 κ.έ. E. Curtius, Pelopon. II, 82. Bursian, Geogr. von Griech. II, 

235-281. Frazer, Paus. Ill, 478.
29. Στράβ. 347, 20. Πρβλ. Graefinghoff, AM 38 (1913 ), πίν. 4. Ώς πρός τόν έτερον όμώνυμον 

ποταμόν παρά τήν άρχαίαν Φειάν, ΒΔ. τοΰ σημερινοΰ Κατακώλου, βλ. Ν. Γιαλούρη, ΑΕ 1958, 31 κ.έ. 
Άντιθέτως ό Curtius (Pelop. 2, 82 ) δέχεται ένα μόνον ποταμόν Ίάρδανον καί τόν τοποθετεί πλη
σίον τοΰ τάφου καί τοΰ λειμώνος τοΰ όμωνύμου ήρωος είς Σαμικόν,
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φθη τήν περιοχήν ό Στράβων, τούτο δέ μαρτυρεί τό καλώς μέχρι προ όλίγου σφζό- 
μενον κρηπίδωμα τοΰ κυκλικοΰ περιβόλου του. Ή άμμος τοΰ τύμβου θά κατωλίσθησε 
μόνον μετά τήν δημιουργίαν τής έτέρας παρά τό Σαμικόν λίμνης. Τά ύ'δατα αυτής ευρι
σκόμενα εις άπόστασιν 40 μ. άπό τοΰ τύμβου, καλύπτοντα ένίοτε καί σήμερον αυτόν 
κατά τόν χειμώνα, παρέσυρον βαθμιαίως τήν άμμον τοΰ τύμβου, ένεκα δέ τούτου οί 
τάφοι αύτοΰ εύρέθησαν είς βάθος μόλις 0,20 - 0,30 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας.

Ό τύμβος τοΰ Σαμικοΰ βεβαίως δέν περιεΐχεν, ώς εϊδομεν, ένα νεκρόν, άλλα 
δεκαπέντε περίπου, δέν άνήκε κατά συνέπειαν είς εν μόνον άτομον. Οί νεκροί οΰτοι 
Μυκηναϊοι άπαντες — έκ τών ΜΕ τάφων ούδείς έσώθη, ώς εϊδομεν —, άνήκον πιθανώ- 
τατα είς τρεις οικογένειας, ό πρώτος δέ ένταφιασθείς, ό τοΰ τάφου ΙΔ, ήτο προφανώς 
ό γενάρχης τής παλαιοτέρας οικογένειας. Τό γεγονός άφ’ ετέρου δτι έντός τοΰ τύμβου 
ούδέν ίχνος μεταγενεστέρας χρησιμοποιήσεως αύτοΰ εύρέθη, γεωμετρικής ή έτι νεω- 
τέρας έποχής, άποκλείει τό ένδεχόμενον λατρείας είς αυτόν άφηρωϊσμένου νεκροΰ 
κατά τάς έπομένας περιόδους.

Ή ταύτισις δθεν τοΰ τύμβου προς τόν τάφον τοΰ Ίαρδάνου, φαίνεται νά είναι 
πολύ μεταγενεστέρα, ϊσως υστέρων Ελληνιστικών χρόνων έπινόησις, δταν με τήν 
ζωηράν άνάπτυξιν τοΰ ένδιαφέροντος διά τήν ιστορίαν, αί έλληνικαί πόλεις έπεδίδον- 
το συστηματικώς είς τήν άναδίφησιν τών γενεαλογικών των δένδρων καί άνασύρου- 
σαι έκ τών άρχαίων αυτών παραδόσεων μυθικάς μορφάς, τάς περιέβαλλον μέ νέαν αι- 
γλην καί τάς συνεσχέτιζον, αύθαιρέτως πολλάκις, πρός πανάρχαια σφζόμενα σεβα
στά μνημεία αύτών.

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΜΙΚΡΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝ ΝΑΞΩι *

(Πίν. 26-41· Σχέδια 1-13)

Περί τήν μίαν ώραν βορείως τοϋ ΝΑ. άκρωτηρίου τής Νάξου, του Κάβο - Σωστή 
καί έπί τής άνατολικής ακτής τής νήσου εύρίσκεται ή Κορφή τ’ Άρωνιοΰ : μικρός 
λόφος περί τά 70 - 80 μ. υψηλός, τον όποιον καθιστοΟν φαινομενικώς ύψηλότερον αί 
σχετικώς άπότομοι κλιτϋς του. Δύο μικρά ρεύματα (οί Κόπρες βορείως καί τοΰ Φα- 
σκιανοΰ πρός νότον τοΰ λόφου), τά όποια προς άνατολάς εκβάλλουν εις τήν θάλασσαν 
καί πρός δυσμάς τείνουν νά ένωθοΰν, περιβάλλουν τήν Κορφή τ’ Άρωνιοΰ. Κατ’ αυ
τόν τον τρόπον αυτή άπομονοΰται από των πέριξ ύψηλοτέρων λόφων καί αποκτά ετι 
μεγαλυτέραν έπιβλητικότητα. Εις τήν έντύπωσιν, τήν όποιαν ό λόφος προξενεί εις 
τούς ποιμένας τής περιοχής, όφείλονται αί όνομασίαι του ώς Μπιζάνι καί Κάστρο. 
Πράγματι, εκ των πέριξ λόφων δρώμενος με τούς άλλεπαλλήλους ύψηλούς άναλημμα- 
τικούς τοίχους των άνδήρων του δίδει τήν έντύπωσιν κάστρου (Πίν. 26α-β). 
Τήν ονομασίαν « Κορφή τ’ Άρωνιοΰ » δεν δύναμαι νά εξηγήσω. Πάντως μικρά τμή
ματα καλλιεργησίμου γής εις τήν περιοχήν καλοΰνται ύπό των έντοπίων ά ρ ώ ν ι α 
καί έχουν ίδιον προσδιοριστικόν έκαστον, ώς π.χ. Μέσα Άρώνι.

Σήμερον, ή Κορφή τ’ Άρωνιοΰ είναι Ιδιοκτησία τοΰ έξ Άπειράνθου Έμμ. Μπαρ- 
δάνη. Εις τό ύψηλότερον σημεΐόν της εύρίσκεται μικρός άχυρών (5 X 5.50 μ. πε
ρίπου ), ένφ ή άγροικία, ό « μητάτος », έχει κτισθή όλίγον χαμηλότερον πρός ΝΔ., 
ώστε νά προστατεύεται άσφαλώς από τούς όρμητικούς βορείους άνέμους (Π ί ν. 26 β). 
Ό ευρισκόμενος εις τήν κορυφήν τοΰ λόφου δύναται νά άσκή όπτικόν έλεγχον 
έφ’ολοκλήρου σχεδόν τής άνατολικής άκτής τής Νάξου ( Π ί ν. 27 α-β ) καινά 
έχη τήν έποπτείαν τής θαλάσσης μεταξύ των πέριξ νησίδων Σχινούσης, Κέρου, Κου- 
φονησίων (Πίν. 27β-γ) καί Άμοργοΰ.

Εις τήν άνασκαφήν1, έκτελεσθεϊσαν κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου τοΰ 1962, ώδήγη-

* Εις τήν παρούσαν έργασίαν έχρησιμοποιήθησαν α£ άκόλουθοι βραχυγραφίαι :
Κυκλαδικά Α : Τσοόντα, Κυκλαδικά, ΑΕ 1898.
Κυκλαδικά Β : » » ΑΕ 1899.
Zervos : Chr. Zervos, Γ Art des Cyclades.
CAH: Cambridge Ancient History, Greece, Crete, and the Aegean Islands in the Early Bronze 

Age.
RSL : Rivista di Studi Liguri,
Aghios Kosmas: G. Mylonas, Aghios Kosmas.

1. Διά τήν άνάθεσιν τής άνασκαφής, τήν παραχώρησιν τής μελέτης καί διά τήν παροχήν πολυ
τίμων πληροφοριών καί συμβουλών τόν Έφορον Αρχαιοτήτων κ. Ν. Ζαφειρόπουλον καί έντεΰθεν 
θερμώς ευχαριστώ. Εύχαριστώ έπίσης τήν δ. ’Ιουλίαν Κουλεϊμάνη διά τήν συνεργασίαν της κατά τήν 
άνασκαφήν, τόν άγαπητόν συνάδελφον κ. Γ. Δεσπίνην διά τήν σχεδίασιν τών παραστάσεων καί τόν 
κ. Κ. Κωνσταντόπουλον διά τήν φωτογράφησιν τών πλακών,
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σεν ή τυχαία εϋρεσις μαρμάρινων άκανονίστων πλακών, έπί τής δμαλής έπιφανείας 
των όποίων δι’ έπικρούσεως είκονίζονται πρωτόγονοι παραστάσεις. Ήσαν έντειχισμέ- 
ναι εις τούς συγχρόνους άναλημματικούς τοίχους έκ ξηρολιθιας (« τράφους » κατά 
τούς σημερινούς Κυκλαδίτας ), οί όποιοι συγκροτούν τά έλάχιστα χώματα τού λόφου 
κατά τήν βορείαν κλιτύν του ( Π ί ν. 28α-γ).

Έπεσημάνθησαν δέ τό πρώτον ύπό τού ϊδιοκτήτου τής Κορφής κατά τήν στε- 
ρέωσιν τών «τράφων», έπικειμένης τής καλλιέργειας τών άνδήρων2. Προ τής άνασκα- 
φής, έπί τού λόφου ήσαν μόλις όρατά έλάχιστα λείψανα θεμελίων άνατολικώς καί βο- 
ρείως τού άχυρώνος.

Πρός έξοικονόμησιν τών έλαχΐστων — καί δι’ αύτό πολυτίμων — έπί τού λόφου 
χωμάτων ή έρευνα ήρχισεν έκ τού κατωτάτου, τού τρίτου έκ τών άνω, άνδήρου, όπου ή 
έπίχωσις ήτο μηδαμινή. ’Αμέσως άπεκαλύφθη ό φυσικός βράχος, έπί τού όποιου ού- 
δέν ίχνος άνθρωπίνης έπεμβάσεως παρετηρήθη. Ή άνασκαφή συνεχίσθη είς τό δεύ
τερον (μεσαΐον) άνδηρον. Ενταύθα εύρέθη καί άπεκαλύφθη έν μέρει τμήμα μόνον 
καμπυλογράμμου τοίχου ύπό τόν πρώτον « τράφον » ( Π ί ν. 28 β). Είς τό δεύτερον 
τούτο άνδηρον ή έπίχωσις είχε πάχος κυμαινόμενον μεταξύ 0,20 μ. - 0,40 μ. Τό άνώτε- 
ρον άνδηρον διετήρει τήν μεγαλυτέραν έπίχωσιν κυμαινομένην μεταξύ 0- 1.50 μ. (ή 
διαφορά όφείλεται είς τήν κλίσιν τού έδάφους). Είς τά παχύτερα τμήματα, παρά τόν 
«τράφον», ή έπίχωσις μέχρι βάθους 0,60 μ. άπετελεΐτο άπό καθαρόν καλλιεργημέ- 
νον χώμα, έντός τού όποιου ούδ’ ένός όστράκου ή παρουσία έσημειώθη. ’Από τού βά
θους τούτου καί κάτω ή έπίχωσις ήτο άδιατάρακτος καί άπέδωσεν όστρακα χονδρών άγ- 
γείων καθημερινής χρήσεως, θαλασσίους χάλικας καί τινα θραύσματα λεπίδων όψιανοΰ.

Μετά τήν άφαίρεσιν τής έπιχώσεως άπεκαλύφθη πλήρως τό κτήριο ν, μέρος τού 
όποιου άπετέλει ό καμπυλόγραμμος τοίχος. Είναι δωμάτιον έλλειψοειδοΰς σχήματος 
μέ άξονας 2.80 μ. καί 2.10 μ. (Σχέδ. 1, 2). Κατά τό νότιον τμήμα τού δωματίου τόν τοί
χον υποκαθιστώ ό σπηλαιοειδώς διαμορφωμένος βράχος (Π ί ν. 29 α, β). Ή όροφή 
τού σπηλαιώδους τούτου τμήματος εύρίσκεται είς ύψος 1.30 μ. άπό τού δαπέδου. Τό 
δωμάτιον ήτο προσιτόν διά θύρας εύρισκομένης κατά τήν άνατολικήν πλευράν του. Τό 
κατώφλιον, τραπεζιόσχημον περίπου, σύγκειται έκ μικρών πλακών (Σχέδ. 2· Π ί ν. 
29 δ) καί αί πλευραί του έχουν μήκος 0,70 μ. ή έξωτερική, 0,50 μ. ή έσωτερική, ή βό
ρεια 0,48 μ. καί 0,70 μ. ή νοτία. Σχιστολιθική πλάξ μήκους 0,73 μ. καί πλάτους 0,21 μ. 
φράσσει έξωτερικώς τήν είσοδον, προφανώς διά νά έμποδίζη τήν εισροήν τών όμ
βριων ύδάτων ( Π ί ν. 29 δ, γ ). Οί τοίχοι τού δωματίου είναι έκτισμένοι διά μικρών 
πλακωτών έκ φύσεως λίθων καί πηλού, τό δέ πάχος των κυμαίνεται μεταξύ 0,30 μ. καί 
0,60 μ. Κατά τό δυτικόν άκρον καί συγκεκριμένως είς τό σημεΐον, όπου ό τοίχος 
συναντώ τόν βράχον, σφζεται ούτος μέχρις ύψους 1.15 μ. ’Ακριβώς είς τό σημεΐον 
αύτό καθίσταται σαφέστερος καί ό τρόπος κατασκευής τών τοίχων : οί πλακωτοί λίθοι 
είναι τοποθετημένοι κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ό τοίχος κατά τά άνώτερα αύτού τμή
ματα νά παρουσιάζη κλίσιν πρός τά έσω. Έκάστη δηλαδή όπερκειμένη σειρά λίθων 
έξέχει τής ύποκειμένης κατά τήν έσωτερικήν πλευράν τού τοίχου περί τά 0,03 - 0,04 μ.

2. Τόν ιδιοκτήτην τής Κορφής τ’ ΆρωνιοΟ κ. Έμμ. Μπαρδάνην ευχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν 
κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής. Ωσαύτως πρός τόν καθηγητήν τών Μαθηματικών καί Ιδρυτήν τής 
’Αρχαιολογικής Συλλογής ’Απειράνθου, δστις έμερίμνησε διά τήν περισυλλογήν τών πλακών καί άλ
λως έβοήθησεν είς τήν συγκέντρωσιν πολυτίμων πληροφοριών, έκφράζονται θερμότατοι εύχαριστίαι.
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Τοιουτοτρόπως τό άνοιγμα τοΰ δωματίου καθίσταται βαθμηδόν στενότερον πρός τά 
άνω, δυνάμενον τελικώς νά καλυφθή διά μεγαλυτέρων πλακών έκ σχιστόλιθου. Αί άνώ- 
ταται σειραί λίθων τοΰ τοίχου, προφανώς διά τήν άποτροπήν τοϋ κινδύνου καταρρεύ- 
σεώς του ένεκα τής άποκλίσεως άπό τής κατακορύφου, δεν πατοϋν όριζοντίως έπ’ αύ- 
τοϋ: τό έξέχον τμήμα τοϋ λίθου εύρίσκεται είς ύψηλότερον σημεΐον έκείνου, τό 
όποιον πατεΐ έπί τοΰ τοίχου ( Π ί ν. 29 α). Κατ’ αυτόν τόν τρόπον τό βάρος τών λί
θων μετατοπίζεται άλληλοδιαδόχως έκ τών ύπερκειμένων είς τούς ύποκειμένους καί 
καταλήγει έπί τών κατακορύφων τμημάτων τοΰ τοίχου.

Σχέδ. 1. Τό άνασκαφέν τμήμα τής Κορφής τ’ ΆρωνιοΟ

Είς τήν έπίχωσιν τοΰ δωματίου, άποτελουμένην άπό πλακωτούς έκ φύσεως λί
θους καί χώμα ( Π ί ν. 29 ε, ζ') παρετηρήθησαν καί ίκανά λείψανα σαθρών σχιστολι- 
θικών πλακών. Προφανώς ταΰτα προέρχονται έκ τών πλακών, αί όποΐαι έκάλυπτον τήν 
στέγην, έφ’ όσον οί λίθοι τών τοίχων είναι τής αύτής φύσεως μέ τό φαιόν μάρμαρον 
τοΰ λόφου. Θραύσματα σχιστολιθικών πλακών εύρέθησαν ώσαύτως καί είς τό δάπεδον 
τοΰ δωματίου. Ταΰτα ήσαν έλάχιστα καί δέν δύναται νά ύποστηριχθή δτι άπετέλουν 
πλακόστρωσίν του. Τό πιθανώτερον είναι δτι πρόκειται περί άπολεπισμάτων τών πλα
κών τής όροφής. Μεταξύ τών εύρημάτων τής έπιχώσεως τοΰ δωματίου καταλέγονται 
καί όλίγα δστρακα χονδρών άγγείων καθημερινής χρήσεως. Έπί τοΰ δαπέδου, τό ό
ποιον εόρίσκετο περί τά 0,30 μ. χαμηλότερον τοΰ κατωφλιού καί άπετελεΐτο άπό πε- 
πατημένον χώμα, εύρέθησαν δύο τμήματα έπιμήκων λιθομύλων έκ σχιστόλιθου καί
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δύο μικραΐ λεπίδες όψιανοΟ. 'Υπό τό δάπεδον άπεκαλύφθη ό φυσικός βράχος, τοΰ ό
ποιου τάς αιχμή ράς έξοχάς εΐχεν εξουδετερώσει ή στρώσις τοΰ χώματος (Π ί ν. 29 γ, 
30 α).

Κατά τό δυτικόν έξωτερικόν άκρον τοΰ δωματίου άπεκαλύφθη τμήμα τοίχου εξ 
άκανονίστων λίθων. Ούτος δέν συνδέεται με τόν τοίχον τοΰ δωματίου- άπλώς στηρι-

>

Σχέδ. 2. Κορφή τ’ Άρωνιοΰ. ’Ελλειψοειδές δωμάτιον

» Β

ζόμενος επ’ αυτού βεβαιώνει τό μεταγενέστερον τής κατασκευής του (Σχέδ. 1· Π ί ν. 30 
β, γ). Είναι τοίχος άναλημματικός έχων μίαν μόνον όψιν, πρός τήν κατωφέ
ρειαν. Άναλημματικός είναι καί ό νοτιοανατολικούς τοΰ δωματίου άποκαλυφθείς τοί
χος. Σύγκειται καί ούτος έξ άκανονίστων λίθων καί άποτελεϊ τήν πρός ΝΑ. συνέχειαν 
τής νοτίας παραστάδος τής θύρας τοΰ δωματίου (Σχέδ. I- Π ί ν. 30 δ). Τό άνώτερον 
σφζόμενον τμήμα τοΰ τοίχου τούτου εύρίσκεται είς ύψος 1.30 μ. άπό τοΰ δαπέδου τοΰ 
δωματίου. Έχει καί αυτός δψιν μόνον πρός τήν κατοκρέρειαν, τό δε μεταξύ αύτοΰ καί 
τοΰ βράχου κενόν πληροϋται δι’άκανονίστων λίθων καί χώματος (Πίν. 30ε). Τοι
ουτοτρόπως δημιουργεΐται άνδηρον, έπί τοΰ όποιου έθεμελιοΰντο προφανώς άλλαι κα- 
τασκευαί, ώς μαρτυρούν τά έλάχιστα διατηρηθέντα λείψανα τοίχων (Σχέδ. I- Πίν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



ΚΟΡΦΗ Τ’ ΑΡΩΝΙΟΥ 4$

30 ζ’, 31 α, β, γ). Πιθανώς αί κατασκευαϊ αΰται άπετέλουν ένδιαιτήματα τών κατοί
κων τής Κορφής τ’ Άρωνιοϋ, ώς δύναται νά συμπεράνη τις έκ τής ύπάρξεως έν- 
ταΰθα θαλασσίων όστρέων (κοχλιών, πεταλίδων ), τά όποια προφανώς άποτελοΰν υ
πολείμματα φαγητών ( Π ί ν. 32 α ). Δυστυχώς ή μεγάλη κλίσις τοϋ έδάφους καί ή 
ένεκα ταύτης έλαχίστη έναπομείνασα έπίχωσις συνετέλεσαν είς τήν μή διατήρησιν 
τών άνωτέρω κατασκευών.

Σχετικώς καλυτέρα είναι ή διατήρησις τών λειψάνων θεμελίων άνατολικώς καί 
βορείως τοϋ άχυρώνος (Σ χ έ δ. 1· Π ί ν. 31 δ, 32 β ). Τό ύψος των μόλις φθάνει τά 
0,15 μ. από τοϋ φυσικοϋ βράχου. Ή έπίχωσις ένταϋθα ήτο σχεδόν άνύπαρκτος καί ού- 
δενός όστράκου ή παρουσία έσημειώθη. Τοϋτο καθιστά δυσχερή τήν χρονολογικήν 
τοποθέτησιν τών θεμελίων. Ό τρόπος όμως τής κατασκευής των ουδόλως διαφέρει έ- 
κείνου, τον όποιον συναντώμεν είς τά μόλις ολίγα μέτρα χαμηλότερον άποκαλυφθέν- 
τα λείψανα. Σύγχρονα λοιπόν μέ αυτά πρέπει νά θεωρηθούν καί τά παρά τον άχυρώνα 
θεμέλια.

Ή κατασκευή τοίχων έξ άργών λίθων καί πηλοΰ είναι γνωστή είς κυκλαδικά κτί- 
σματα τής πρωίμου έποχής τοϋ χαλκοΰ3. Ή έπιλογή άκατεργάστων μέν άλλ’ έκ (ρύ
σεως πλακωτών λίθων είναι χαρακτηριστική τών κατασκευών είς σχετικώς προχω- 
ρημένην φάσιν τής πρωτοκυκλαδικής περιόδου4 καί προδίδει τάσιν δι’ εύπρεπεστέραν 
καί στερεωτέραν τοιχοποιίαν5. Ή χρησιμοποίησις πηλοΰ άνευ άχύρων είς τήν κατα
σκευήν τών τοίχων6, ή έπίστρωσις τοϋ δαπέδου διά χώματος7 καί ή απουσία έπιχρίσμα- 
τος άπό τούς τοίχους8 είναι στοιχεία, τά όποια συχνότατα παρατηροΰνται είς κτίσμα- 
τα τής έποχής. Τό αυτό δύναται νά λεχθή καί διά τό καμπυλόγραμμον σχήμα τοϋ δω
ματίου9, τό όποιον θά ήδύνατο νά έκληφθή καί ώς τάφος. Πράγματι τοϋτο έχει πολλάς 
όμοιότητας προς τάφους τής έποχής αύτής. Ή σύγκλισις τών τοίχων, ή στέγασις διά 
πλακών, τό καμπυλόγραμμον σχήμα, ή άπόφραξις τής εισόδου διά πλακάς είναι κοι
νότατα είς τούς τάφους τής Χαλανδριανής καί τοϋ 'Αγίου Κοσμά10 11. Ή ύ'παρξις κατω
φλιού έπίσης είς έπίπεδον 0,15 -0,25 μ. ύψηλότερον τοϋ δαπέδου είναι κανών είς τούς 
τάφους τοϋ 'Αγίου Κοσμά11. Έν τούτοις άλλα στοιχεία συνηγοροΰν ύπέρ τής άπόψεως 
ότι τό δωμάτιον δέν ήτο τάφος. Κατ’ άρχήν αί διαστάσεις τών τάφων είναι κατά πολύ 
μικρότεραι έκείνων τοϋ δωματίου. Ή μεγίστη διάμετρος τών τάφων τής Χαλανδρια- 
νής ουδέποτε υπερβαίνει τό 1.50 μ.12 Σπανιωτάτη είναι ώσαύτως ή χρήσις πηλοΰ διά 
τήν κατασκευήν τών τοίχων είς τούς τάφους τής Χαλανδριανής13. Ή έπίχωσις έξ άλ
λου τοϋ δωματίου εύρέθη άδιατάρακτος- άρα τοϋτο μετά τήν κατάρρευσιν τών τοίχων 
του παρέμεινεν άθικτον. Άλλ’ έντός αύτοϋ οϋτε λείψανα όστών παρετηρήθησαν, ούτε 
κτερίσματα έκ τών συνήθων είς τούς τάφους εύρέθησαν. Τούναντίον τά όστρακα άγ-

3. Κυκλαδικά, Α, 169. R. Dussaud, Les civilisations prehelleniques, 89. Zervos, 21.
4. Κυκλαδικά, A, 169, 170.
5. g.d. 178.
6. ε,ά. 178.
7. έ.ά. σσ. 170, 171, 178. Zervos, 21.
8. Κυκλαδικά, A, 171.
9. ε.ά. 170, 179, Caskey, CAH 27.

10. Κυκλαδικά, Β, 82. Aghios Kosmas, 64. AJA 1934, 268.
11. Aghios Kosmas, 65.
12. Κυκλαδικά, B, 81. Dussaud, ε.ά. 83. Zervos, 25.
13. Κυκλαδικά, B, 79.
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γείων, καί τά δύο τμήματα πλακών λιθομύλου, εύρεθέντα είς τό δάπεδον τού δωματίου 
άνήκουν είς σκεύη καθημερινής χρήσεως. Κατά συνέπειαν τό δωμάτιον πρέπει νά θεω- 
ρηθή ώς χώρος κατοικίας ή τουλάχιστον ώς άποθήκη.

"Απαντα τά όστρακα τής άνασκαφής προέρχονται έκ μεγάλων καθημερινής χρή
σεως άγγείων. Ό πηλός είναι άναμεμιγμένος μέ ίκανήν ποσότητα θρυμμάτων χαλίκων 
καί ή όπτησις, χωρίς νά είναι τελεία, είναι όπωσδήποτε καλυτέρα έκείνης τών ευρι
σκομένων είς τάφους άγγείων. Ένεκα δέ τής σχετικής τελειότητος είς τήν δπτησιν τό 
χρώμα τού πηλού είναι άνοικτόν καί ή άνθεκτικότης τών όστράκων μεγαλυτέρα. Έκ 
τών έλαχίστων εΰρεθέντων τμημάτων χειλέων (Π ί ν. 33 α ) φαίνεται ότι ταϋτα ά- 
νήκον κατά κανόνα είς άγγεΐα εύρύστομα (λεκάνας, ύδρίας, άμφορεΐς κλπ.). Αί βά
σεις είναι έπίπεδοι, άνευ έξάρσεως, καί ή μετάβασις άπ’ αύτών είς τά κυρίως σώματα 
τών άγγείων γίνεται άμέσως δι’ άπλής κάμψεως. Ώς μόνην διακόσμησιν τά άγγεΐα 
φέρουν όλίγα μόλις έκατοστά ύπό τό χείλος πλαστικήν ταινίαν (Π ί ν. 33 α ), ήτις 
ένίοτε κοσμείται δι’ έγχαράκτων λοξών γραμμών κατ’ άπομίμησιν σχοινιού (Π ί ν. 
33 α)14. Συνήθως αί ύπό τό χείλος ταινίαι είναι περισσότεροι τής μιας.

Αί συλλεγεϊσαι λαβαί άνήκουν γενικώς είς μεγάλα άγγεΐα. Τινές έξ αύτών είναι 
άπλαΐ άνευ κοσμήσεως (Π ί ν. 33 β). Πάσαι αί λοιπαί κοσμούνται έγχαράκτως καί 
διακρίνονται ώς προς τήν διακόσμησιν είς δύο όμάδας. Τής μιας, τής καί μεγαλύτε
ρος, ή διακόσμησις περιοριζομένη είς τό ήμισυ τής έξωτερικής έπιφανείας τής λαβής 
άποτελεΐται έξ άπλών γραμμιδίων διατεταγμένων άκτινοειδώς περί τόν δακτύλιον (Π ί ν. 
33 β). Προφανώς τό κοσμούμενον τμήμα προωρίζετο νά είναι όρατόν. Κατά συνέ
πειαν αί λαβαί τής άνωτέρω όμάδος είναι όριζόντιοι καί πρέπει νά άνήκον είς ύδρίας ή 
άλλα όμοια άγγεΐα. Αί δέ έγχαράξεις, έκτελεσθεϊσαι μέ σχετικήν έπιμέλειαν, έκόσμουν 
τό άνω ήμισυ τών λαβών (Π ί ν. 33 β ). Είς τήν δευτέραν δμάδα, άντιπροσωπευομέ- 
νην διά δύο μόνον παραδειγμάτων, όλόκληρον τήν ράχιν τής λαβής καλύπτει έγχά- 
ρακτος διακόσμησις. Τού ένός παραδείγματος άποτελεΐται άπό χιαστί τεμνομένας 
μικράς γραμμάς (Π ί ν. 33 β ), τού δ’ έτέρου άπό έναλλήλους γωνίας καί γραμμίδια 
έπιπολαίως διατεταγμένα ( Π ί ν. 33 β). Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τής δευτέρας 
όμάδος αί λαβαί είναι περισσότερον πεπλατυσμένοι τών τής προηγουμένης. Τό γε
γονός αύτό έν συνδυασμώ προς τό είδος καί τήν διάταξιν τής διακοσμήσεως καθιστά 
βεβαίαν τήν θέσιν τής λαβής έπί τού άγγείου, ήτις δέν δύναται νά είναι διάφορος 
τής κατακορύφου. 'Αλλη διαφορά μεταξύ τών δύο άνωτέρω δμάδων μετ’ έγχαράκτου 
διακοσμήσεως λαβών εύρίσκεται είς τήν έκτέλεσιν τής έγχαράξεως. Είς τήν πρώτην 
όμάδα, αύτη έγινε δι’ άμβλέος σχετικώς όργάνου είς τρόπον, ώστε ή διακόσμησις νά 
φαίνεται περισσότερον πλαστική (Π ί ν. 33 β). Τουναντίον ή διακόσμησις τής έτέ- 
ρας όμάδος είναι κατ’ έξοχήν έγχάρακτος έκτελεσθεΐσα δι’ όξυτάτου έργαλείου. Ότι 
αί λαβαί προσηλοΰντο έκ τών υστέρων έπί τού άγγείου καί πρό τής όπτήσεως αυτού 
βεβαιοΰται έκ τών κομβίων, τά όποια διατηρούνται είσέτι είς τό έσωτερικόν τού άγ
γείου μιας περιπτώσεως ( Π ί ν. 33 β).

Όστρακα έξ άλλων, ούχί χαρακτηριστικών, μερών τών άγγείων εύρέθησαν ά
φθονα. Ταΰτα ούδέν Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν πλήν τού ότι είς ώρισμένας 
περιπτώσεις διατηρούν ίχνη στιλβώσεως. Γραπτά όστρακα δέν εύρέθησαν. Παντελής 
είναι ώσαύτως καί ή άπουσία άγγείων μικρών καί μέ λεπτά τοιχώματα.

14. Πρβλ. καί Κυκλαδικά, Α, 174. C. Dugas, La Ceramique des Cyclades, 15.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



ΚΟΡΦΗ Τ’ ΑΡΩΝΙΟΥ 47

Διά τήν ΐοποθέτησιν τής κεραμεικής τής Κορφής τ’ Άρωνιοΰ εις έξειλιγμένην 
φάσιν τής πρωτοκυκλαδικής περιόδου συνηγορούν τόσον ή σύστασις τού πηλού καί 
τά σχήματα τών άγγείων, όσον ή καλή σχετικώς δπτησις καί τό είς αύτήν όφειλόμε- 
νον ανοικτόν χρώμα τού πηλού15.

Τά λίθινα σκεύη τής άνασκαφής είναι όλίγα: 1) πλάξ έπιμήκους λιθομύ- 
λου έκ σχιστόλιθου με έξηρμένα τά δύο άκρα της εύρέθη εντός τού δωματίου. ’Έχει 
μήκος 0,455 μ. καί πλάτος 0,16 μ. καί ή διατήρησίς της είναι σχετικως καλή (Π ί ν. 
34 α, β ). 2) Όμοιας πλακός έκ σχιστόλιθου μικρόν τεμάχιον, μήκους 0,15 μ. καί πλά
τους 0,15 μ., προέρχεται έπίσης έκ τού δωματίου ( Π ί ν. 34γ). 3) Όμοια πλάξ έκ 
φαιού μαρμάρου μήκους 0,57 μ. καί πλάτους 0,18 μ. περισυνελέγη έπί τού λόφου είς

Σχέδ. 3. Παράστασις ζώου καί άνθρωπίνης μορφής (πλάξ I)

δύο τεμάχια (Π ί ν. 34 δ, ε). 4) "Αλλη πλάξ λιθομύλου έκ σχιστόλιθου άποκε- 
κρουμένη τό έν άκρον της, μήκους 0,365 μ. καί πλάτους 0,16 μ., εύρέθη άνατολικώς 
τού δωματίου ( Π ί ν. 34 γ ). 5 ) Κυλινδρικόν άντικείμενον μέ άπεστρογγυλωμένα τά 
δύο άκρα του καί όμοιάζον πρός σφΰραν μάλλον πρέπει νά έκληφθή ώς τριπτήρ (Π ί ν· 
33 γ ). 6) Δύο λεπταί στρογγύλαι μικραί πλάκες έκ σχιστόλιθου έχρησιμοποιοΰντο 
προφανώς ώς καλύμματα άγγείων ( Π ί ν. 33 γ )16.

Τά σημαντικώτερα όμως καί πλέον πρωτότυπα έκ τών εύρημάτων τής Κορφής 
τ’ Άρωνιοΰ είναι αί πλάκες μετ’ έπικρούστων παραστάσεων. Ή διάλυσις τών « τρά- 
φων » καί ό μετά προσοχής γενόμενος έλεγχος ένός έκάστου τών συνιστώντων αυτούς 
λίθων άπέδωσε τά έξής :

I. Τεμάχιον φαιού μαρμάρου άκανονίστου σχήματος, μήκους 0,21μ., πλάτους 0,12 μ. 
καί ύ'ψους 0,11 μ., έχει μίαν μόνον όμαλήν έκ φύσεως έπιφάνειαν. Έπ’ αυτής παρί- 
σταται ζώον έχον τήν κεφαλήν ύψωμένην καί τό στόμα άνοικτόν, ώσάν νά έκβάλλη 
κραυγάς (Σχέδ. 3· Πίν. 35α). Πρός τά άνω καί έμπρός τείνει τά σχετικώς μεγάλα 
ώτά του. Τό έπίμηκες σώμά του φέρεται έπί δυσαναλόγως βραχέων ποδών, έκ τών ό
ποιων οί έμπρόσθιοι έχουν πέλματα έπιμήκη όμοιάζοντα πρός άνθρώπινα. Έκδηλος

15. Τσούντα, Κυκλαδικά, ΑΕ, 180.
16. 6.ά. 175.
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είναι ή προσπάθεια τοϋ τεχνίτου διά τήν προοπτικήν άπόδοσιν των έμπροσθίων πο- 
δών, ένφ οί όπίσθιοι παρίστανται εντελώς έκ τοϋ πλαγίου εις τρόπον, ώστε νά είκονί- 
ζεται μόνον ό εϊς. Ή ούρα τού ζώου, τεταμένη λοξώς όπίσω καί άνω, άπολήγει είς κύ
κλον, τοϋ όποιου δυστυχώς μόνον μικρόν τμήμα σφζεται, καθ’ όσον ό λίθος εις τό ση- 
μεΐον αύτό είναι άποκεκρουμένος. Τοιουτοτρόπως καθίσταται άδύνατον νά διαπιστω- 
θή άν ό κύκλος αύτός ύποδηλοΐ περιέλιξιν τής ούρδς, ή άνήκει είς άντικείμενον άνε- 
ξάρτητον τοϋ σώματος τοϋ ζώου. Έκ τής ράχεως έκφυόμεναι άνορθοϋνται κατακορύ- 
φως πέντε έπιμήκεις προεξοχαί, αί όποΐαι θά ήδύναντο νά θεωρηθοϋν ώς χονδροειδής 
ύποδήλωσις τριχώματος. Ή παράστασις όμως όμοιων Αντικειμένων ύπό τήν κοιλίαν 
τοϋ ζώου, άτάκτως καί ανεξαρτήτως τοϋ σώματος αύτοΰ διατεταγμένων, οδηγεί είς τήν 
ύπόθεσιν, ότι πιθανή πρόθεσις τοϋ τεχνίτου ήτο νά είκονίση δι’ αύτών βέλη. Είς ένί- 
σχυσιν τής ύποθέσεως αύτής έρχεται τό γεγονός τής παραστάσεως τών ύπό τήν κοι
λίαν είκονιζομένων μέ τό έν άκρον άπολήγον είς όξύ. Φαίνεται δέ ότι ταϋτα παριστοϋν 
βέλη, τά όποια άστοχήσαντα έπεσαν κατά γής. Άντιθέτως τά έπιτυχόντα τοϋ στόχου 
παρίστανται έμπεπηγμένα είς τάς σάρκας τοϋ ζώου, τό όποιον μή δυνάμενον νά ύπο- 
μείνη τούς πόνους έκβάλλει κραυγάς όδύνης.

’Αμέσως πρό τοϋ ζώου εύρίσκεται άνθρωπίνη μορφή τείνουσα τήν μίαν τών χει- 
ρών πρός αύτό τήν δ’ έτέραν έχουσα κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε νά συγχέεται πρός 
τό σώμα. Ή κεφαλή άπολήγουσα έμπρός είς ρόγχος έχει ζωώδη χαρακτηριστικά καί 
φέρει άνω εξοχήν έν εΐδει λόφου δυναμένην νά έκληφθή καί ώς ους. Μικρά κηλίς ό- 
λίγον άνωθεν τοϋ ρόγχους έξηρέθη τής έπικρούσεως διά τήν άπόδοσιν προφανώς τοϋ 
όφθαλμοΰ. Τά σκέλη παρίστανται διεστώτα, άλλά τό κατώτερον τμήμα τών ποδών 
έλλείπει, ένεκα τοϋ ότι καί κατά τό σημεΐον τοϋτο ό λίθος είναι άποκεκρουμένος. ’Ε
πειδή ή μορφή άναμφιβόλως είναι άνθρωπίνη τά δέ χαρακτηριστικά τής κεφαλής σα
φώς ζωώδη, είναι πιθανόν ή παράστασις νά είκονίζη κυνηγόν μετημφιεσμένον, ΐνα 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον ούτος δύναται νά πλησιάζη ευκολώτερον τό ζώον. Αί διαστά
σεις τής όλης παραστάσεως είναι: ύψος 0,10 μ. καί πλάτος 0,15 μ. Τό δέ βάθος τής 
γλυφής δέν υπερβαίνει τό ήμισυ χιλιοστόν τοϋ μέτρου. II.

II. Τεμάχιον λευκοϋ μαρμάρου άκανονίστου σχήματος έχον μήκος 0,34 μ., πλά
τος 0,12 μ. καί ύ'ψος 0,175 μ. μέ μίαν μόνον έκ φύσεως λείαν επιφάνειαν.’Αλλά καί αυ
τή σήμερον κατά τό δεξιόν άκρον της ένεκα διαβρώσεως έχει καταστή πωρώδης. ’Επί 
τής έπιφανείας ταύτης τοϋ λίθου έχει παρασταθή δι’ έπικρούσεως πλοϊον, έπί τοϋ ό
ποιου εύρίσκεται ήδη ζώον, ένφ Αριστερά έπιβιβάζεται άνθρωπίνη μορφή ( Σ χ έ δ. 4· 
Π ί ν. 35 β, 36 α). Τό δεξιόν άκρον τοϋ πλοίου, ύψούμενον άρχικώς σχεδόν κατα- 
κορύφως, κάμπτεται κατόπιν πλαγίως πρός τά έξω καί μετά τινα έκατοστά κάμπτε
ται πάλιν σχεδόν όριζοντιούμενον. Τό Αριστερόν άκρον Αποτελεί τρόπον τινά 
συνέχειαν τής τρόπιδος έλαφρώς άνορθουμένης. Πρό τοϋ πέρατος τούτου τής 
τρόπιδος άνυψοϋται μικρά έξοχή όρίζουσα προφανώς τό πρός Αριστερά άκρον τοϋ 
κυρίως πλοίου. Δύο άλλαι έξοχαί έν εΐδει στύλων εύρίσκονται είς τό έσωτερικόν 
τοϋ πλοίου, παρά τά δύο άκρα του. ’Ακριβώς ύπεράνω τών « στύλων » αύτών είκονί- 
ζεται τό ζώον μέ άνωρθωμένα τά ώτα, τά όποια λόγω τοϋ μεγέθους των δύνανται νά έκ- 
ληφθοΰν καί ώς κέρατα. 'Υπό τήν σιαγόνα μόλις διαγράφεται γένειον. Τό σώμα τοϋ 
ζώου είναι έπίμηκες καί ή βραχεία ούρά του στρέφεται τοξοειδώς πρός τά άνω. Πάν
τα τά άνωτέρω στοιχεία κατατάσσουν τό είκονιζόμενον ζώον είς τήν τάξιν τών αίγο-
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ειδών. 'Ολόκληρον έχει παρασταθή έκ τοϋ πλαγίου καί έκ των ποδών του είκονίζον- 
ται μόνον οΐ δύο. Ή άνθρωπίνη μορφή είς τό άριστερόν άκρον τής παραστάσεως κρα
τεί διά τής άριστερας άντικείμενον δμοιον πρός τόξον17 καί φέρει τον δεξιόν βραχίο
να όριζοντίως πρός τά όπίσω, τον δέ πήχυν κεκαμμένον πρός τά κάτω καί έμπρός, ώ
στε νά συναντςί τό σώμα είς τό ύψος τών γλουτών. Ή όλη μορφή είναι συμπαγής καί 
δύσκαμπτος. Μικρόν τμήμα τής στρογγύλης κεφαλής είναι άποκεκρουμένον. Έκ τών 
ποδών ό άριστερός, άνυψωμένος όλίγον, βαίνει έπί τής πρός άριστερά προεκτάσεως 
τής τρόπιδος τοΟ πλοίου, ένφ ό δεξιός πατεΐ άκόμη έπί τού έδάφους. Είς τό σύνολόν 
της ή παράστασις δύναται νά θεωρηθή ώς είκονίζουσα σκηνήν άπόπλου : μετά τήν

φόρτωσιν τοϋ ζώου έπιβιβάζεται ή τοξοφόρος μορφή καί έντός όλίγου τό πλοΐον θά 
είναι έτοιμον νά άποπλεύση.

Ό τύπος τοϋ πλοίου είναι γνωστός έκ τών έγχαράκτων παραστάσεων είς τά τη- 
γανοειδή άγγεϊα τής Σύρου18. Αί μόναι διαφοραί, αί όποϊαι παρατηρούνται μεταξύ τών 
πλοίων τής Σύρου καί τοϋ παρόντος, είναι ή άπουσία τών περιβαλλόντων έκεΐνα λο
ξών γραμμιδίων καί ή ύ'παρξις τών « στύλων » είς αυτό. Πρός τόν ίχθύν τόν δηλούμε- 
νον είς τά πλοία τής Σύρου19 δύναται νά παραβληθή τό ύψηλότερον πρός τά έξω καμ- 
πτόμενον τμήμα τοϋ ήμετέρου, ένφ τούς « στύλους » έπανευρίσκομεν είς τά πήλινα 
όμοιώματα πλοίων έκ Μ όχλου καί Παλαικάστρου20. Είναι δέ οδτοι οί σκαλμοί (κ. 
σκαρμοί), οί πάσσαλοι δηλαδή, έπί τών όποιων προσεδένοντο αί κώπαι. Ή διαφορά 
ύ'ψους μεταξύ πρφρας καί πρύμνης παρατηρουμένη τόσον είς τά πλοία τής Σύρου, δ

η. Πρβλ. Ρ. Graziosi, Graffiti rupestri del Gebel Bu Ghneba nel Fezzan έν Italia Africana, 
5 (1933) 191 είκ. 5.

18. Fr. Matz, Kreta-Mykene-Troja, Taf. 12. Zervos, PI. 204, 218, 219, 223.
19. Κυκλαδικά, B, 91.
20. R. W. Hutchinson, Prehistoric Crete ( Pelican),92, Fig. 13, 14. Ό Chr. Zervos, έ.ά. 15, 

πιθανολογεί τήν ΰπαρξιν στύλων πρός ύποστήριξιν κλίμακος άνόδου έκ τοΟ κύτους, είς τήν έξέ- 
δραν τοΟ σκάφους τό όποιον όπωσδήποτε έστερείτο καταστρώματος.

4
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σον καί είς τό έκ Παλαικάστρου όμοίωμα, είναι γνωστή καί έκ πλοίων τής ΜΕ έπο- 
χής21. ’Αλλά τό πρόβλημα είναι ποιον έκ των δύο άκρων τού πλοίου αντιστοιχεί είς 
τήν πρφραν καί ποιον είς την πρύμνην του. Ό Hutchinson22, όδηγούμενος έκ τής θέ- 
σεως τοϋ Ιχθύος είς τά πλοία τών άγγείων τής Σύρου, θεωρεί ώς πρφραν τό ύψηλότε- 
ρον άκρον τοϋ πλοίου, καθ’ δσον ό Ιχθύς, κατ’ αύτόν, καθορίζει τήν κατεύθυνσιν αύ- 
τοΰ. Τήν άποψιν αυτήν δέχεται καί ό Τσούντας όμιλών περί άκροστολίου23. 'Υπάρ
χει δμως καί ή άντίθετος άποψις, ή όποια δέχεται ώς πρφραν τό χαμηλόν τμήμα τοϋ 
πλοίου. Ή άποδοχή τής άπόψεως αυτής έξαρταται έκ τής έρμηνείας, ή όποια δίδεται 
είς τήν κατά τό §ν άκρον τοϋ πλοίου έμβολοειδή προέκτασιν τής τρόπιδος. Ού'τω κατά

Σχέδ. 5. Παράστασις ζώων καί άνθρωπίνης μορφής ( πλάξ III)

μίαν έκδοχήν αδτη άποτελεΐ έμβολον κατά τήν πρφραν τοϋ πλοίου24. Ό καθηγητής 
Μαρινάτος δέχεται ώς πρύμναν τό ύψηλότερον τμήμα τοϋ πλοίου. Διότι μόνον ού'τω 
θά ήτο δυνατή ή άπόκρουσις τών κυμάτων ύπ’ αύτοΰ πλέοντος πάντοτε πρός τήν Ιδίαν 
μέ αύτά κατεύθυνσιν25. Ή δέ έμβολοειδής προέκτασις τής τρόπιδος κατά τήν πρφραν 
έχρησίμευεν ώς άποχωρητήριον καί διά νά προφυλάσση τό πλοϊον άπό τάς συγκρού
σεις τής προσορμίσεως26. Πρός τήν τελευταίαν αύτήν έρμηνείαν συμφωνεί καί ή ήμε- 
τέρα παράστασις τής μορφής έπιβιβαζομένης έπί τοϋ πλοίου, τό όποιον πρέπει νά εί
ναι προσωρμισμένον. Ό ιχθύς δέ τών πλοίων τής Σύρου καί τό άντίστοιχον τμήμα τής 
πρύμνης τοϋ παρόντος δύνανται νά θεωρηθοΰν ώς έχοντα σχέσιν μέ τό πηδάλιον.

Τό πλάτος τής παραστάσεως είναι 0,30 μ. καί τό ύψος 0,125 μ. Ή γλυφή έχει βά
θος περί τά δύο χιλιοστόμετρα. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δημιουργεΐται φωτοσκίασις 
ικανή διά νά καταστήση ευκρινή τήν παράστασιν, ήτις άλλως ένεκα τής λευκότητος 
τοϋ λίθου είναι δυσδιάκριτος.

III. Έπίμηκες τεμάχιον φαιοϋ μαρμάρου μήκους 0,395 μ., ύψους 0,135 μ. καί πά
χους 0,09 μ. ’Επί τής μόνης φύσει όμαλής έπιφανείας παρίστανται δύο ζώα βαίνοντα

21. R. W. Hutchinson, 6.ά. 92, 93. Zervos, 15.
22. έ.ά. 92.
23. Κυκλαδικά, Β, 91. Ό Chr. Zervos, έ.ά. 15, τόν Ιχθύν ή δ,τι άλλο κόσμημα είς τήν αύτήν 

θέσιν θεωρεί ώς διακριτικόν τού πλοίου.
24. R. W. Hutchinson, I. ά. 92. Ή έμβολοειδής προέκτασις τής τρόπιδος παρατηρεΐται είς άπαν

τα τά πλοία τών άγγείων τής Σύρου ώς καί είς τό όμοίωμα έκ Παλαικάστρου.
25. BCH 1933, 212.
26. Σ. Μαρινάτος, Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, Β (1962), 236.
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δεξιά καί άντιμέτωπος προς αυτά κατά τό δεξιόν άκρον τής πλακός άνθρωπίνη μορφή 
( Σ χ έ δ. 5· Π ί ν. 36 β). Τό άριστερώτερον ευρισκόμενον ζώον διά τό έπίμηκες τοϋ 
σώματος, τό όξύ σχετικώς ρύγχος καί τήν έν γένει στάσιν του δύναται νά έκληφθή ώς 
κύων. Έχει άνυψωμένην τήν κεφαλήν, προβεβλημένον τόν έτερον τών έμπροσθίων 
ποδών καί τήν ούράν καταπίπτουσαν λοξώς όπίσω. Τό ζώον είκονίζεται είς όρμητι- 
κήν πως στάσιν. Περίεργος τυγχάνει ή παράστασις τών ώτων του, τά όποια φέρονται 
ώς λόφος είς τήν κορυφήν τής κεφαλής. Ό έπί τοϋ έδάφους πατών έμπρόσθιος πούς 
έχει πέλμα έπίμηκες, έκ δέ τών όπισθίων παρίσταται μόνον ό είς.

’Αμέσως προ τοϋ ζώου τούτου παρίσταται έτερον αίγοειδές. Τά μακρά κέρατά 
του ένεκα τής ύψώσεως τής κεφαλής εύρίσκονται είς δριζοντίαν διάταξιν παραλλήλως

Σχέδ. 6. Θήρα (;) έλάφου ( πλάξ IV )

προς τήν ράχιν. Τό ρύγχος είκονίζεται γωνιώδες καί έχει μικράν έσοχήν ύπό τήν σια
γόνα έξαιρεθεΐσαν τής έπικρούσεως. Τό ζώον παρίσταται έξ όλοκλήρου έκ τοϋ πλα
γίου καί έκ τών ποδών του είκονίζονται μόνον οί δύο. Έξ αυτών ό όπίσθιος έχει πέλ
μα έπίμηκες. Ή βραχεία ουρά στρέφεται τοξοειδώς πρός τά άνω. Κατά πάσαν πιθα
νότητα τό είκονιζόμενον ζώον είναι αίγαγρος.

Ή άνθρωπίνη μορφή είς τό δεξιόν άκρον τής πλακός ΐσταται άντιμέτωπος τοϋ 
αιγάγρου καί φέρει τούς μέν βραχίονας έκτεινομένους πλαγίως είς τό ύψος τοϋ ώμου 
τούς δέ πήχεις καμπτομένους πρός τά κάτω είς τρόπον, ώστε νά συναντούν τό σώμα 
ώς είς μεσολαβήν. Ή στρογγύλη κεφαλή εύρίσκεται άκριβώς έπί τοϋ άριστεροϋ ώμου 
δλως άνοργάνως πρός τό ύπόλοιπον σώμα. Τόν κορμόν χαρακτηρίζει άφύσικος ρα- 
δινότης καθισταμένη έντονωτέρα ένεκα τής βραχύτητος τών ποδών, οί όποιοι στε
ρούνται πελμάτων. "Αν καί ή άπόδοσις τής μορφής είναι άνεπιτυχής, έν τούτοις κατα
φανής είναι ή πρόθεσις τοϋ τεχνίτου νά τήν παραστήση παρακωλύουσαν τήν φυγήν 
τοϋ ζώου.

Ή δλη παράστασις, έχουσα πλάτος 0,34 μ. καί ύψος 0,11 μ., δύναται νά έρμη- 
νευθή ώς σκηνή Θήρας, καθ’ ήν έπίκειται ή σύλληψις τοϋ ζώου ύπό τοϋ κυνηγοϋ έπι-
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κουρουμένου ύπό χοϋ κυνός. Τό βάθος τής γλυφής καί εις τήν παρούσαν περίπτωσιν 
δέν υπερβαίνει τό ήμισυ χιλιοστόμετρον.

IV. Πλάξ έκ φαιοΰ μαρμάρου, μήκους 0,285 μ., ύψους 0,155 μ., καί πάχους 0,42 μ. 
Καί αυτή έχει μίαν μόνον όμαλήν έκ φύσεως έπιφάνειαν, έπί τής όποιας παρίσταται 
έλαφος καί όπισθεν αύτοΰ άνθρωπίνη μορφή (Σχέδ. 6- Πί ν. 36 γ). Έκ των κεράτων 
τοΰ ζώου τό έν έχει τέσσαρας άπλας καί τό άλλο τρεις διπλας διακλαδώσεις. Ό τε
χνίτης άπέφυγε τήν παράστασιν άμφοτέρων τών κεράτων μέ διπλας διακλαδώσεις, προ
φανώς διά νά άποφύγη τήν σύγχυσίν των ένεκα τής στενότητος τοΰ χώρου. Τό σώμα 
τοΰ ζώου είναι έπίμηκες καί οί πόδες σχετικώς βραχείς. 'Υπέρ τό δέον μακρά παρε- 
στάθη ή ουρά διήκουσα σχεδόν μέχρι τοΰ έδάφους. Έκ τών έμπροσθίων ποδών είκο- 
νίζεται μόνον ό εις, άνευ πέλματος. Οί όπίσθιοι παρίστανται άμφότεροι διαβλεπομένης 
μάλιστα τής τάσεως τοΰ τεχνίτου νά άποδώση τούτους προοπτικώς. Οΰ'τω τόν δεξιόν 
πατοϋντα έπί λίαν έπιμήκους πέλματος παρέστησε καλυπτόμενον κατά τι ύπό τοΰ σώ
ματος τοΰ ζώου. Όπισθεν τοΰ έλάφου, κατά τό δεξιόν άκρον τής πλακός, εύρίσκεται 
ή άνθρωπίνη μορφή έχουσα κεφαλήν άπολήγουσαν είς όξύ ρύγχος. Μικρά κηλίς περί 
τό μέσον τής κεφαλής, έπιτευχθεΐσα δι’ έξαιρέσεως έκ τής έπικρούσεως, ύποδηλοΐ μάλ
λον όφθαλμόν. Έκ τών χειρών ή δεξιά εύρίσκεται είς τοιαύτην θέσιν, ώστε ό μεν βρα- 
χίων έκτείνεται όριζοντίως είς τό ύψος τοΰ ώμου, ό δέ πήχυς καμπτόμενος φέρεται πρό 
τοΰ ρόγχους. Τής άριστερας χειρός ό βραχίων έκτείνεται πλαγίως έπίσης είς τό ύ'ψος 
τοΰ ώμου, άλλ’ ό πήχυς καμπτόμενος κατ’ όρθήν σχεδόν γωνίαν κατέρχεται φθόνων 
μέχρι τής αρχής τών μηρών. Είς τό σημεΐον τοΰτο παρίσταται εις όριζοντίαν θέσιν μι
κρόν έπίμηκες άντικείμενον άποτελοΰν τρόπον τινά συνέχειαν τής χειρός. Οί πόδες 
παρίστανται άνοικτοί καί μέ τάσιν άποδόσεως τών άρθρώσεων, άπολήγουν δέ είς έ- 
πιμήκη πέλματα.

Ένεκα τής ίσχυράς άντιθέσεως μεταξύ τοΰ άνοικτοΰ χρώματος τής παραστάσεως 
καί τοΰ σκοτεινοΰ περιβάλλοντος, τά περιγράμματα είναι ίκανώς τονισμένα- έν τούτοις 
δέν είναι αύστηρά είς τήν άπόδοσιν τών μορφών. Τοΰτο βεβαίως όφείλεται σύν τοΐς 
άλλοις καί είς τήν ταχύτητα τής έκτελέσεως, ώς μαρτυροΰν αί έκφεύγουσαι τοΰ περι
γράμματος κρούσεις καί άλλαι σποραδικοί έπί τής πλακός ούδεμίαν σχέσιν έχουσαι 
μέ τήν παράστασιν. Αύτη έχουσα βάθος γλυφής μόλις φθάνον τό ήμισυ χιλιοστόμε- 
τρον, πλάτος 0,22 μ. καί ύψος 0,13 μ., πρέπει νά έρμηνευθή ώς σκηνή κυνηγίου. V.

V. Τεμάχιον φαιοΰ μαρμάρου άκανονίστου σχήματος έχον μήκος 0,34 μ., ύψος 
0,20 μ. καί πάχος 0,21 μ. Έπί τής μιας πλευράς του, όμαλής έκ φύσεως, παρίσταται 
πλοϊον καί έντός αύτοΰ δύο μορφαί δρθιαι οίονεί συμπλεκόμενοι προς άλλήλας (Σχέδ. 
7· Π ί ν. 37 α). Τό όπισθεν τμήμα τοΰ πλοίου, ή πρύμνα, είναι λίαν υπερυψωμένον 
έν σχέσει προς τήν πρώραν καί κατά τό άνώτερον άκρον του κάμπτεται σχεδόν κατ’ 
όρθήν γωνίαν προς τά έσω. Ή πρφρα άποτελεΐ τήν πρός τ’ άριστερά άπόληξιν τής 
τρόπιδος έλαφρώς κεκαμμένης πρός τά άνω. Καί ένταΰθα δύναται νά παρατηρήση 
τις τήν έμβολοειδή κατασκευήν της, διαμορφουμένην κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά 
βοηθή είς τήν έπί άμμώδους άκτής προσόρμισιν. Τό πλοϊον, άν καί άπλούστερον έ- 
κείνου τής πλακός II, είς τάς γενικός γραμμάς του όμοιάζει πρός αύτό. Ένταΰθα π.χ. 
διαφέρει ή πρώρα ταυτιζομένη πρός τήν έμβολοειδή προέκτασιν τής τρόπιδος, έλλεί- 
πουν οί σκαλμοί προσδέσεως τής κώπης καί ή πρύμνα δέν κάμπτεται πρός τά έξω κατά
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τό άνώτερον άκρον της άλλα προς τά έσω. Έν τούτοις ή βασική Ιδέα, τό σχέδιον τοϋ 
πλοίου, είναι τό αυτό. Μάλιστα τοϋτο διά τήν άπλότητά του όμοιάζει περισσότερον 
πρός τά πλοία τών άγγείων τής Σύρου.

Αί μορφαί έπΐ τοϋ πλοίου είναι σχημαΐικαί καί συμπαγείς. Αί κεφαλαί διακρί- 
νονται μάλλον έκ τής πρός τά πλάγια έκτάσεως τών βραχιόνων παρά έκ τής ιδιαιτέ
ρας κατασκευής των. Ό λαιμός είναι σχεδόν άνύπαρκτος. Ό τρόπος άποδόσεως των 
χειρών είναι ό αυτός εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις : αί πρός τό κέντρον τεινόμεναι 
χεϊρες παρίστανται βραχεϊαι καί άκαμπτοι. Αί άλλαι δύο, έχουσαι τούς βραχίονας ό-

ριζοντίως εις τό ύ'ψος τοϋ ώμου, κάμπτουν τούς πήχεις κατ’ όρθήν γωνίαν πρός τά κά
τω. Τά σώματα, υπέρ τό δέον ραδινά καί συμπαγή καθ’ δλον τό ύψος των, μόλις διχά
ζονται κατά τό κατώτατον άκρον των διά νά σχηματισθοΰν ύποτυπωδώς τά σκέλη. Ταϋ- 
τα άφύσικα καί δυσαναλόγως βραχέα ένθυμίζουν τάς μορφάς τύπου « λάμβδα » τοϋ 
Monte Bego27. Παρά ταϋτα, αί παροϋσαι μορφαί έπί τοϋ πλοίου παρίστανται οίονεί 
συμπλεκόμεναι μέ άσυνήθη όρμητικότητα. Αί κινήσεις των είναι βίαιαι. Ή πρός τά δεξιά 
εύρισκομένη μορφή κλίνει πρός τά έμπρός έπιτιθεμένη τρόπον τινά έναντίον τής έ- 
τέρας, ή όποια ίσταμένη σχεδόν κατακορύφως τηρεί στάσιν άμυνομένου. Δυνατόν ή 
παράστασις νά είκονίζη σκηνήν έργασίας έντός τοϋ πλοίου. Είς περίπτωσιν όμως συμ
πλοκής αύ'τη θά πρέπη νά έχη άφορμήν σχέσιν έχουσαν μέ τήν κυριότητα τοϋ πλοίου 
ή μέ φιλονεικίαν έκ τών συνήθως έγειρομένων είς πληρώματα πλοίων κατά τήν διάρ
κειαν μακροϋ καί μονοτόνου πλοΰ.

'Ολόκληρος ή παράστασις έχει διαταχθή άναλόγως πρός τάς διαστάσεις καί τό 
σχήμα τής έπιφανείας, τήν όποιαν καλύπτει. Έχει πλάτος 0,20 μ., ύ'ψος 0,135 μ. καί 
τό βάθος τής γλυφής της δέν ύπερβαίνει τό ήμισυ χιλιοστόμετρον.

27. RSL, XXIII, 61, Fig. 12.
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VI. Πλάξ έκ φαιού μαρμάρου όρθογωνίου περίπου σχήματος Αχούσα μήκος 0,33 μ., 
ύψος 0,115 μ. καί πάχος 0,19 μ. ΈπΙ τής πλέον όμαλής έκ φύσεως έπιφανείας πα- 
ρίσταται ζώον, έκατέρωθεν τοΟ δποίου ϊστανται τρεις άνθρώπιναι μορφαί, μία έμπρός 
καί δύο όπίσω ( Σ χ έ δ. 8· Π ί ν. 37 β ). Τό ζώον φέρει μακρά κέρατα έκτεινόμενα πρός 
τά πλάγια έκατέρωθεν τής κεφαλής καί όμοιάζει πρός τράγον. Ή κεφαλή του όρθοΰ- 
ται ύπερήφανος έπί κατακορύφου Ισχυρού τραχήλου. Οί βραχείς σχετικώς πόδες πα- 
ρίστανται έκ τού πλαγίου, είκονιζομένων μόνον των πρός τήν πλευράν τού θεατού εύ- 
ρισκομένων, άνευ έπιμήκους πέλματος. Κατά πολύ φυσικόν τρόπον άπεδόθη ό όπί- 
σθιος πούς. Τό σώμα τού ζώου είναι μάλλον κανονικόν καί ή βραχεία ούρά του στρέ
φεται τοξοειδώς πρός τά άνω. Προ τού τράγου ϊσταται άνθρωποειδής μορφή μέ περί
εργον κεφαλήν τείνουσα τήν δεξιάν άκαμπτον κατ’ ευθείαν έμπρός μέχρις έπαφής πρός 
τήν κεφαλήν τού ζώου. Τής άριστεράς χειρός ό βραχίων έκτείνεται πλαγίως είς τό ύ
ψος τού ώμου, ό δέ πήχυς, καμπτόμενος πρός τά κάτω καί έμπρός, φαίνεται άπολήγων 
είς έπίμηκες άντικείμενον, τό όποιον δύναται νά έκληφθή ώς είδος βραχέος ροπάλου· 
Τού συμπαγούς σώματος τό κάτω ήμισυ παρίσταται τριγωνικόν καί οί πόδες δέν ά- 
ποτελούν συνέχειαν τού έξωτερικοΰ περιγράμματος τής μορφής, ώς συνήθως, άλλ’ εδ-

ρίσκονται έσωτερικώτερον των άκρων τής βάσεως τού σώματος. Τσως τούτο νά όφεί- 
λεται είς προσπάθειαν τού τεχνίτου νά άποδώση ένδυμα, τό όποϊον έν τοιαύτη περι- 
πτώσει θά ήτο βραχύς χιτών. Υποτυπώδης, πλήν βεβαία, είναι ή άπόδοσις των άκρων 
ποδών.

Ή άμέσως όπισθεν τού ζώου εύρισκομένη μορφή έχει τόν άριστερόν βραχίονα 
έλαφρώς ύψωμένον, ένφ ό πήχυς καμπτόμενος κατέρχεται πρός τό μέρος τού στήθους. 
Τής δεξιάς χειρός ό βραχίων εύρίσκεται είς εύθεΐαν μέ τόν τής άριστεράς, ό δέ πήχυς 
κατέρχεται παραλλήλως πρός τό σώμα. Οί πόδες σαφώς διακρινόμενοι έλάχιστα α
πέχουν ό εις άπό τού άλλου καί πατούν έπί έπιμήκους πέλματος. Ή κεφαλή τής μορ
φής παρίσταται στρογγύλη. Περίεργος είναι ή κεφαλή τής τελευταίας πρός άριστερά 
μορφής, ή όποία προτείνει τήν άριστεράν χεΐρα έλαφρώς ύψωμένην είς τρόπον, ώστε 
τό άκρον της συμπίπτει μέ τήν κεφαλήν τής προηγουμένης. Ή δεξιά χειρ έχει τήν αύ- 
τήν θέσιν μέ τήν δεξιάν τής προηγουμένης μορφής. Οί πόδες έλλείπουν, διότι κατά τό 
σημεΐον τούτο ή πλάξ είναι άποκεκρουμένη.

Χαρακτηριστικόν τής όλης παραστάσεως είναι ότι δέν έχουν άποδοθή κατά φυ
σικόν τρόπον τά περιγράμματα τών μορφών. Άντιθέτως, κατεβλήθη ιδιαιτέρα προσπά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



ΚΟΡΦΗ Τ’ ΑΡΩΝΙΟΥ 55

θεία διά τήν πιστήν άπεικόνισιν τοΰ ζώου. Τήν έν γένει έπιπολαιότητα εις τήν έκτέ- 
λεσιν διαπιστώνομεν καί έκ τών μεταξύ τών μορφών ύπαρχουσών σποραδικών κρού
σεων. Τήν παράστασιν δυνάμεθα νά έκλάβωμεν ώς σκηνήν κυνηγίου ή ποιμενικήν τοι- 
αύτην. Αί τρεις μορφαί έχουν έγκλωβίσει τό ζώον, τοΰ όποιου έπίκειται πλέον ή σύλ- 
ληψις.

Τό βάθος τής γλυφής καί εις τήν περίπτωσιν αύτήν μόλις φθάνει τό ήμισυ χι- 
λιοστόμετρον, ή δέ παράστασις έχει πλάτος 0,26 μ. καί ύψος 0,11 μ.

VII. Πλάξ λευκωποϋ μαρμάρου, μήκους 0,28 μ., ύψους 0,115 μ. καί πάχους 0,24 μ., 
τεθραυσμένη εις δύο τεμάχια. Ή φύσει όμαλωτέρα τών έπιφανειών της έχει κατα- 
στή έκ διαβρώσεως έλαφρώς πωρώδης. Επ’ αυτής παρίσταται διά τής γνωστής ήδη 
μεθόδου τής έπικρούσεως ζώον, όπισθεν τού όποιου, άριστερά, ΐσταται άνθρωπίνη μορ
φή ( Σ χ έ δ. 9· Π ί ν. 37 γ ). Ή γραμμή έπαφής τών δύο τμημάτων τής πλακάς τέμνει 
όριζοντίως τήν παράστασιν. Τό σώμα τού ζώου είναι έπίμηκες καί οί πόδες σχετικώς 
βραχείς. Ή κεφαλή έλαφρώς υψωμένη άτενίζει μακράν. Τά κυρτά κέρατα, ή σχεδόν

Σχέδ. 9. Παράστασις άνθρωπίνης μορφής καί βοός ( πλάξ VII)

μέχρι τοΰ έδάφους κατερχομένη ούρά καί τό εύρύ ρόγχος, έν συνδυασμφ προς τά ά- 
νωτέρω, κατατάσσουν τό ζώον εις τήν τάξιν τών βοοειδών. 'Ολόκληρον παρίσταται 
έκ τοΰ πλαγίου καί έκ τών ποδών του είκονίζονται μόνον οί δύο. Έξαίρεσιν τοΰ κα- 
νόνος άποτελοΰν τά κέρατα παριστάμενα κατά μέτωπον ώς τό κύριον γνώρισμα τοΰ 
ζώου. Ή όπισθεν τούτου ίσταμένη μορφή, έλλιπής έν μέρει τήν στρογγύλην κεφαλήν 
καί τον δεξιόν πόδα, ένεκα τοΰ ότι ή πλάξ τυγχάνει άποκεκρουμένη κατά τά σημεία 
αύτά, έχει άμφοτέρας τάς χεΐρας κεκαμμένας. Τής μέν άριστερας ό βραχίων φέρεται 
έμπρός καί ό πήχυς κάμπτεται κατακορύφως πρός τά άνω, τής δέ δεξιάς ό βραχίων φέ
ρεται όπίσω καί ό πήχυς κάμπτεται πρός τά κάτω φερόμενος πλαγίως πρός τό σώμα. 
Τά περιγράμματα ένταΰθα είναι σαφή. Παρά ταΰτα, έξαιρέσει τοΰ ζώου, τό όποιον ά- 
ποδίδεται κατά φυσικόν τρόπον, ή άνθρωπίνη μορφή είναι συμπαγής καί παρουσιάζει 
άκαμψίαν. Ή σκηνή είναι μάλλον βουκολική. Ή παράστασις έχει πλάτος 0,215 μ., 
ύψος 0,13 καί τό βάθος τής γλυφής, προφανώς διά τό άνοικτόν χρώμα τοΰ λίθου, έν
ταΰθα φθάνει τά δύο χιλιοστόμετρα. VIII.

VIII. Πλάξ έκφαιοΰ μαρμάρου, μήκους 0,48 μ., ύψους 0,13 μ. καί πάχους 0,27 μ.
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’Επί τής φύσει λείας έπιφανείας διακρίνονται αί εύθύγραμμοι φλεβώσεις τού λίθου 
(Σ χ έ δ. 10· Π ί ν. 38 α, β ). Είς τήν παράστασιν είκονίζεται, κατά τό άριστερόν ά- 
κρον, άνθρωπίνη μορφή μετά σαφώς διακρινομένου λαιμού καί δολιχωτής κεφαλής, 
ή όποια καταλήγει είς ρόγχος. Έκ τών χειρών ή άριστερά προτείνεται άκαμπτος καί 
ελαφρώς κατερχομένη τείνει νά φθάση τήν τεταμένην ώσαύτως ούράν τού ζώου. Ή 
δεξιά κατέρχεται έκ τού ώμου καί διαγράφουσα καμπύλην καταλήγει περίπου είς τό 
ύψος των γλουτών. Τά σκέλη τής μορφής είναι συμπαγή μή διακρινόμενα άλλήλων. 
Γενικώς, έξαιρέσει τών χειρών καί τής κεφαλής, όλόκληρον τό λοιπόν σώμα είναι μία 
συμπαγής μάζα. Παρά ταϋτα, ενέχει άρκετήν κίνησιν καί ζωήν. Έμπροσθεν τής μορ
φής παρίσταται είς ζωηροτάτην κίνησιν ζώον, τό έμπροσθεν ήμισυ τοϋ οποίου καλύ
πτει έλαφρόν στρώμα ιζήματος ( πουρί), δημιουργηθέντος προφανώς έκ τής ροής ΰ- 
δατος είς τήν θέσιν, όπου εύρίσκετο ή πλάξ. Ή κεφαλή τοϋ ζώου στηρίζεται έπί σχε-

τικώς μακροϋ λαιμού καί καταλήγει έμπρός είς μακρόν έπίσης ρόγχος. Τά ώτα είκο- 
νίζονται υψωμένα. Τό σώμα είναι λίαν έπίμηκες καί ή ουρά τεταμένη όπίσω διαγρά
φει έλαφροτάτην καμπύλην. Οί πόδες παρίστανται καθ’ όλοκληρίαν έκ τού πλαγίου 
καί είκονίζονται μόνον οί πρός τό μέρος τού θεατού. Οί έμπρόσθιοι είναι έλαφρώς προ
τεταμένοι. Ή όλη στάσις τού ζώου είναι τοιαύτη, ώστε μόνον ώς φάσις έκτινάξεως 
δύναται νά έρμηνευθή. Τά περιγράμματα είναι σαφή καί προδίδουν προσοχήν είς τήν 
έκτέλεσιν. ’Αμφίβολον είναι, άν ή μικρά έξοχή τού περιγράμματος είς τήν κοιλίαν τού 
ζώου έγινε σκοπίμως πρός δήλωσιν τού γένους του. Πάντως τά χαρακτηριστικά του 
καί ή στάσις, είς τήν όποιαν είκονίζεται, τό κατατάσσουν είς τήν κατηγορίαν τών αι
λουροειδών.

'Ολόκληρος ή παράστασις, ή όποια έχει πλάτος 0,29 μ. καί ύψος 0,11 μ., έχει 
άποδοθή έκ τού πλαγίου μέ μάνας έξαιρέσεις τάς χεϊρας τής μορφής καί τά ώτα τού 
ζώου. Ή γλυφή μόλις φθάνει τό ήμισυ χιλιοστόμετρον είς βάθος. IX.

IX. Τεμάχιον φαιού μαρμάρου άκανονίστου σχήματος έχον μήκος 0,32 μ., ύψος 
0,195 μ. καί πάχος 0,335 μ. Έπί τής φύσει όμαλωτέρας έπιφανείας παρίστανται τρεις 
άνθρώπιναι μορφαί μέ τάς χεϊρας ύψωμένας καί τά σκέλη άνοικτά, ώς είς χορόν 
(Σχέδ. 11· Πίν. 38γ). Ή άριστερώτερον εόρισκομένη μορφή είναι έστραμμένη πρός 
τά δεξιά άτενίζουσα τρόπον τινά τάς δύο άλλας. Έχει δολιχωτήν κεφαλήν φερομένην 
έπί ισχυρού καί σχετικώς ύψηλοΰ λαιμού. Άμφοτέρων τών χειρών της οί βραχίονες 
άνοίγονται είς τά πλάγια καί οί πήχεις κάμπτονται πρός τά άνω. Τό άπώτατον άκρον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



ΚΟΡΦΗ Τ’ ΑΡΩΝΙΟΥ 57

τής δεξιάς χειρός παρίσταται έξωγκωμένον, ώσάν νά κρατή στρογγύλον άντικείμενον. 
Ή άριστερά κρατεί τεταμένον πλαγίως είδος ροπάλου, τό όποιον, παχύτερον κατά τό 
έν άκρον του, διέρχεται ύπεράνω τής κεφαλής τής μεσαίας μορφής. Τό σώμα διακρί- 
νεται σαφώς άπό τών ποδών, ώστε δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, δτι ή μορφή παρί- 
σταται φέρουσα βραχύ ένδυμα. Οί λεπτοί πόδες πατούν έπί έπιμήκων πελμάτων καί 
κάμπτονται έλαφρώς κατά τά γόνατα. Ό άριστερός μάλιστα εύρίσκεται είς τοιαύτην 
θέσιν, ώστε νά φαίνεται αίωρούμενος.

Ή μεσαία μορφή μέ δολιχωτήν έπίσης κεφαλήν βλέπει προς τήν προηγουμένην 
καί έχει τάς χεΐρας είς τήν αύτήν περίπου στάσιν, μέ τήν διαφοράν δτι δέν κρατεί τι 
δι’ αύτών, πλήν τής άριστεράς, ήτις κατά τό άκρον παρίσταται έξωγκωμένη. Οί πόδες 
πατούν ώσαύτως έπί έπιμήκων πελμάτων, άλλ’ ή κάμψις τών γονάτων είς τήν παρού
σαν περίπτωσιν είναι άφύσικος. Τό σώμα κλίνει έλαφρώς πρός τά έμπρός.

Ή τρίτη μορφή δεξιά, έχει τήν αύτήν σχεδόν στάσιν πρός τήν μεσαίαν μέ τήν 
διαφοράν, δτι ό κορμός ένταΰθα παρίσταται κατακόρυφος καί οί πόδες παρουσιάζουν 
σχετικήν άκαμψίαν. Ή κεφαλή έπίσης τής μορφής αύτής διαφέρει κατά πολύ τών άλ
λων. Είναι έντελώς άφύσικος καί στηρίζεται έπί ύψηλοτάτου λαιμού.

Ή διάταξις τών μορφών είς διάφορα έπίπεδα νομίζω, δτι είναι σκόπιμος καί άπο- 
βλέπει είς τό νά προσδώση βάθος είς τήν παράστασιν. Πράγματι, φαίνονται αύται κυ- 
κλικώς διατεταγμέναι καί είς διάφορον έκάστη άπόστασιν άπό τόν θεατήν. Μέ τήν 
διάταξιν τών άκρων καταλλήλως κεκαμμένων ό τεχνίτης έπέτυχε νά παραστήση τάς 
μορφάς είς στιγμήν ζωηροτάτης κινήσεως. Τά περιγράμματα είναι σαφέστατα καί έχει 
καταβληθή προσπάθεια διά τήν κατά τόν φυσικώτερον δυνατόν τρόπον άπόδοσιν τών 
άνθρωπίνων μορφών. Χαρακτηριστική άπό τής πλευράς αύτής είναι ή παράστασις τών 
ποδών μέ έλαφράν κάμψιν τών γονάτων, τά όποια είς τάς λοιπάς παραστάσεις δυσκό- 
λως διακρίνονται καί οί πόδες παρίστανται έντελώς άκαμπτοι.
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Ή παράστασις πρέπει νά έρμηνευθή έν συσχετισμφ πρδς τάς λοιπάς : κυνηγοί 
άποκλείσαντες τό θήραμα είς άδιέξοδον δρμοϋν ύψοϋντες άπειλητικώς τάς χεϊρας ( ό 
εις κραδαίνει καί ρόπαλον) διά νά τό συλλάβουν ή μετά τήν έπιτυχή καί άποδοτι- 
κήν έκβασιν τοϋ κυνηγίου πανηγυρίζουν τό γεγονός χορεύοντες. Δέν δύναται όμως νά 
άποκλεισθή καί τό ένδεχόμενον νά έχη τελετουργικήν σημασίαν ή παράστασις χοροϋ.

Ένταϋθα έχομεν πλάτος παραστάσεως 0,22 μ., ύψος 0,13 μ. καί τό βάθος τής γλυ
φής φθάνει περίπου τό εν χιλιοστόμετρον.

X. Πλάξ έκ φαιοΰ μαρμάρου μήκους 0,41 μ., ύψους 0,185 μ. καί πάχους 0,40 μ. 
Ή δμαλωτέρα έπιφάνεια, ήτις έχει ύποστή έλαφράν διάβρωσιν, φέρει παράστασιν εί- 
κονίζουσαν ζώον μεταξύ δύο άνθρωπίνων μορφών (Σ χ έ δ. 12- Π ί ν. 39 α ). Τό ζώον 
βλέπει πρός τ’ άριστερά καί έχει σώμα έπίμηκες. Ή κεφαλή του άπολήγει είς μακρόν 
ρόγχος καί φέρει ώτα (ή κέρατα ;) άνωρθωμένα. Ή μακρά ούρά του στρέφεται τοξο-

ειδώς πρός τά άνω έκ τών όπισθεν είς τρόπον ώστε σχηματίζει κύκλον. Έπί τής ρά- 
χεως είκονίζονται κατακορύφως έπιμήκη έξάρματα δμοια πρός έκεΐνα τής πλακάς I. 
Έμπροσθεν τού ζώου μόλις διακρίνεται άνθρωπίνη μορφή έχουσα σώμα σχεδόν έντε- 
λώς όρθογώνιον, κεφαλήν στρογγύλην καί πόδας, οί όποιοι ομοιάζουν περισσότερον 
πρός ξύλινα ύποστηρίγματα. Άμφοτέρων τών χειρών οί βραχίονες έκτείνονται πλά
γιος είς τό ύψος τοϋ ώμου καί οί πήχεις κάμπτονται κατακορύφως πρός τά άνω. Προ- 
έκτασιν πρός τά άνω τού δεξιού πήχεος άποτελεΐ ρόπαλον προφανώς κρατούμενον 
ύπό τής μορφής. Τό διά τής άριστεράς κρατούμενον ρόπαλον δηλοϋται σαφέστερον 
διερχόμενον ύπεράνω τής κεφαλής. Ή μορφή γενικώς είναι ξηρά καί παρίσταται έξ 
όλοκλήρου κατ’ ένώπιον. Έτέρα μορφή παρίσταται όπισθεν τοϋ ζώου τείνουσα τήν 
άριστεράν ύπό τήν ούράν τούτου καί έχουσα τήν δεξιάν ούτως, ώστε ό μεν βραχίων 
έκτείνεται πλαγίως, ό δέ πήχυς καμπτόμενος συναντά τήν όσφύν. Αί άναλογίαι, τό πε
ρίγραμμα καί ή έν γένει έμφάνισις τής μορφής άποτελοΰν γελοιογραφικήν άπεικόνι- 
σιν άνθρώπου. Ή κεφαλή είναι περίεργος μέ ζωώδη (πιθηκοειδή) χαρακτηριστικά. 
Ό υψηλός λαιμός, χονδρός είς τήν βάσιν του, λεπτύνεταί πρός τά άνω έπικινδύνως,
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ώστε νά νομίζη τις δτι από στιγμής εϊς στιγμήν θά άποκοπή ή κεφαλή άπ’ αυτού. Ό 
δεξιός ώμος εύρίσκεται αίσθητώς είς χαμηλότερον έπίπεδον καί οί πόδες παρουσιά
ζουν πολλάς άνωμαλίας, άν καί δέν στερούνται πελμάτων. Γενικώς, είναι καταφανής ή 
έπιπολαιότης είς τήν έκτέλεσιν τής μορφής αυτής.

Καί είς τήν παροϋσαν περίπτωσιν ή παράστασις πρέπει νά θεωρηθή ώς σκηνή 
κυνηγίου, κατά τήν όποίαν τό ζώον πληγέν συλλαμβάνεται. Έχει πλάτος 0,26 μ., ύ'ψος 
0,14 μ. καί τό βάθος τής γλυφής κυμαίνεται μεταξύ ήμίσεος καί ένός χιλιοστομέτρου.

Πλήν δύο έξαιρέσεων πάσαι αί άνωτέρω περιγραφεΐσαι πλάκες άποτελοϋν τεμά
χια έκ τού έντοπίου φαιού μαρμάρου, τό όποιον είναι καί τό κύριον συστατικόν τής 
Κορφής τ’ Άρωνιού καί τών πέριξ λόφων. Τά τεμάχια αυτά παρεΐχον όπωσδήποτε μίαν 
τών έπιφανειών των έκ φόσεως όμαλήν καί λείαν, ή όποια διετή ρει τό φυσικόν χρώ
μα τού λίθου. Ή έπιλογή τών φύσει όμαλών έπιφανειών διά τήν παράστασιν σκηνών 
δι’ έπικρούσεως είναι συνήθης. Οΰτω π.χ. είς τήν περιοχήν τών Λιγουρικών Άλπεων 
γίνεται ιδιαιτέρα έπιλογή τών έπιφανειών, αί όποϊαι έχουν όμαλυνθή διά τής έπενερ- 
γείας τών παγετώνων28. Είς τήν ’Αφρικήν ( Fezzan ) χρησιμοποιούνται έπιφάνειαι δη- 
μιουργηθεΐσαι έκ τής διαρρήξεως τών βράχων ένεκα υπερβολικής θερμότητος29.

Ή χρησιμοποιηθεΐσα μέθοδος διά τήν άπεικόνισιν τών περιγραφεισών σκηνών 
είναι ή τής έπικρούσεως : δι’ όξέος έργαλείου έπιφέρονται πολλαπλά κτυπήματα έπί 
τής σκοτεινού χρώματος όμαλής έπιφανείας τού λίθου30. Τό χρησιμοποιούμενον έρ- 
γαλεΐον ήδύνατο νά είναι λίθινον τό πιθανώτερον όμως είναι δτι εϊς τάς παραστάσεις 
τής Κορφής τ’ Άρωνιού έχρησιμοποιήθη έργαλεΐον έκ μετάλλου. Έκ τού πλάτους 
τών σημείων κρούσεως, τό όποιον μόλις φθάνει τά 2-3 χιλιοστόμετρα, δύναται νά ύ- 
πολογισθή καί τό πλάτος τής αίχμής τού έργαλείου31. Τούτο πρέπει νά ήτο ή κοπεύς 
(κ. βελόνι), διά τήν χρήσιν τού όποιου είναι άπαραίτητον είδος έπικοπάνου (μαν" 
δρακά) ή άλλο έργαλεΐον μετά στειλεού δμοιον προς τήν τυπίδα τών Ελλήνων (πι- 
κούνι)32. Τό δεύτερον είναι πιθανώτερον, διότι αί κρούσεις προδίδουν ταχύτητα είς 
τήν έκτέλεσιν, καθ’ δσον καί έλαφραί είναι καί έπιπολαίως έχουν έπενεχθή εύρισκό- 
μεναι ένίοτε έκτος τού περιγράμματος τών μορφών (Σχέδ. 3, 6, 8- Πίν. 35 α, 36 γ, 
37 β). Τά περιγράμματα γενικώς, δν καί έκ πρώτης δψεως λόγφ τής άντιθέσεως με
ταξύ σκοτεινόχρου καί άνοικτόχρου έπιφανείας φαίνωνται εύκρινή, έν τούτοις δέν εί
ναι αυστηρά. Τούτο βεβαίως είναι άποτέλεσμα τής έπιπολαίας έκτελέσεως τών κρού
σεων καί σχετίζεται άμέσως πρός τό ύλικόν καί τό χρησιμοποιηθέν έργαλεΐον. Πιθα
νώς πρό τής « σφυρηλατήσεως » νά έσχεδιάζετο έν περιγράμματι ή παράστασις δι’ 
έλαφρας χαράξεως τή βοηθείςι αίχμηροΰ λιθαριού ή όψιανοΰ ή άκόμη καί δι’ αύτοΰ 
τού έργαλείου, διά τού όποιου έπρόκειτο νά έπενεχθοΰν αί κρούσεις. Πάντως ουδέν 
ίχνος τοιαύτης προεργασίας παρετηρήθη.

Τό βάθος τής γλυφής είναι έλάχιστον, μή ύπερβαΐνον συνήθως τό ήμισυ χιλιο
στόν τού μέτρου. Ό τεχνίτης δέν ένδιαφέρεται διά τήν φωτοσκίασιν τής παραστάσεως.

28. Μ. Louis - G. Isetti, Les gravures prehistoriques du Mont Bego, 19.
29. Fr. Behn, Zur Problematik der Felsbilder, 56.
30. Πρβλ. M. Louis - G. Isetti έ.ά. 20. P. Graziosi, L’ Arte rupestre della Libia, 33. Italia 

Africans, 5 (1933), 188. M. C. Burkitt, Rock carvings in the Italian Alps, Antiquity 111(1929), 158.
31. Antiquity III (1929), 159.
32. Περί τών λιθουργικΛν έργαλεΐον έν Ά. Όρλάνδου, Υλικά Δομής 2, 117,
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Εκμεταλλεύεται τήν άντίθεσιν μεταξύ τού λευκού χρώματος τής « κτυπημένης » έπι- 
φανείας καί τού σκοτεινού περιβάλλοντός της. ’Από τής άπόψεως ταύτης πρέπει αί 
παραστάσεις νά θεωρηθούν ώς ζωγραφικοί πίνακες μάλλον παρά ώς έργα γλυπτικής33. 
Μόνον είς δύο περιπτώσεις τό βάθος τής γλυφής φθάνει τά δύο χιλιοστά34. Άλλ’ είς 
τάς περιπτώσεις αύτάς τό χρώμα τού λίθου είναι λευκόν καί δέν ύφίσταται διαφορά 
άποχρώσεως μεταξύ είργασμένης καί άκατεργάστου έπιφανείας (πλάκες II καί VII). Τήν 
δυσκολίαν αυτήν υπερπηδά ό τεχνίτης διά τών δυνατοτήτων, τάς όποιας τού παρέχει ή 
φωτοσκίασις, καί αυξάνει τό βάθος τής γλυφής άφαιρών τμήμα τής έπιφανείας τού λίθου.

'Ως θέματα τών παραστάσεων έχουν ληφθή σκηναί έκ τού καθημερινού βίου. Ή 
Θήρα, ή κτηνοτροφία, ή ναυσιπλοΐα καί τό διαμετακομιστικόν έμπόριον είναι αί εί- 
κονιζόμεναι ένασχολήσεις τών άνθρώπων τής Κορφής τ’ Άρωνιοΰ. Αί άνθρώπιναι 
μορφαί είκονίζονται κατά κανόνα έκ τού πλαγίου καί Ιδιαιτέρα μέριμνα λαμβάνεται 
διά τήν άπόδοσιν τών άκρων, έκ τών όποιων μόνων καθορίζεται ή δρασις μιας έκά- 
στης έξ αυτών. Ή κεφαλή των συνήθως δέν όμοιάζει προς άνθρωπίνην, άλλ’ έχει ζωώ
δη χαρακτηριστικά. Είναι δέ άξιοσημείωτον ότι τοιούτου είδους κεφαλή άπαντα κυ
ρίως είς μορφάς μετεχούσας σκηνών κυνηγίου (πλάκες I, IV, VI, VIII, IX ). Φυσικώ- 
τερον έχει άποδοθή ή κεφαλή είς τάς λοιπάς σκηνάς καί κυρίως όπου τό θέμα σαφώς 
δέν έχει σχέσιν πρός τήν Θήραν ( πλάκες II, V, VI). Πιθανώς ή τοιαύτη παράστασις 
τής κεφαλής ύποδηλοΐ τήν χρησιμοποίησιν προσωπείου κατά τήν διεξαγωγήν τής Θή
ρας. Ίσως είς τοιοΰτον προσωπεϊον άνήκει τμήμα περιέργου πήλινου σκεύους περι- 
συλλεγέν προσφάτως είς τόν άρχαιολογικόν χώρον τής Φυλακωπής καί άποκείμενον 
είς τό Μουσεϊον τής Μήλου ( Π ί ν. 39 β )35. ’Επειδή μέγα τμήμά του έλλείπει, δέν 
καθίσταται δυνατή ή όλοκλήρωσις σαφούς εΐκόνος τού σχήματος καί τού τρόπου χρη- 
σιμοποιήσεώς του. Άν πρόκειται περί προσωπείου Θήρας, άσφαλώς δύο έκ τών πολ
λών όπών, τάς όποιας διαθέτει, προωρίζοντο διά νά βλέπη δι’ αύτών ό κυνηγός. Αί 
λοιπαΐ ίσως έχρησίμευον διά τήν στερέωσιν κλάδων36 ή άλλων άντικειμένων συντε- 
λούντων είς τήν έπιτυχίαν τής παραλλαγής37. Ίσως άκόμη καί ή δήλωσις όφθαλμοΰ 
είς τάς μορφάς τών πλακών I καί IV νά έχη σχέσιν μέ τήν χρήσιν προσωπείου. Δέν δύ- 
ναται όμως νά άποκλεισθή καί τό ένδεχόμενον νά έχη θρησκευτικήν σημασίαν ή τοι
αύτη παράστασις i τών μορφών38.

’Εκείνο είς τό όποιον ιδιαιτέρως προσέχει ό τεχνίτης είναι ή άπόδοσις τών κυ- 
ριωτέρων χαρακτηριστικών τών μορφών του άδιαφορών διά τάς λεπτομέρειας. Προσ
έχει π.χ. είς τήν κατά τό δυνατόν φυσικωτέραν άπόδοσιν τών κεράτων ή τής ουράς, 
ουσιωδών χαρακτηριστικών διά τήν άναγνώρισιν τού ζώου, τό όποιον θέλει νά άπει- 
κονίση39. ’Επίσης ιδιαιτέρα φροντίς λαμβάνεται διά τήν άπόδοσιν τών άκρων τών άν-

33. Πρβλ. David Gebhard, Rock drawings in the western United States, IPBC 20 (1960/ 
63), 48.

34. Πρβλ. καί P. Graziosi, L’ Arte rupestre della Libia, 33. R. Bataglia έν Studi Etruschi 
VIII (1934), 21. G. Isetti έν RSL XXIII ( 1957), 58.

35. Όμοιον πρός τό Zervos, Fig. 99 -100.
36. ΤοιοΟτόν τι φαίνεται είς τήν κεφαλήν τής μορφής τής πλακός I.
37. Ή όπόθεσις δτι πρόκειται περί προσωπείου μελισσοκόμου φαίνεται όλιγώτερον πιθανή, διό

τι δέν έξηγεϊ τό πλήθος τών άνοιγμάτων.
38. Πρβλ. Fr. Behn, έ.ά. 57.
39. Πρβλ. Ρ. Barocelli έν Bolletino di Paletnologia Italiana (1934), 167,
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θρωπίνων μορφών καί κυρίως τών χειρών. Μόνον δι’ αύτών κατορθώνει νά παραστή- 
ση τάς μορφάς έν δράσει40. Άντιθέτως άδιαφορεΐ καί συγχέει ένίοτε τό άνθρώπινον 
πέλμα προς τό ζωϊκόν καί άντιστρόφως.

Κανών είναι ή παράστασις τών ζώων έκ τοϋ πλαγίου41. Έν τούτοις τά κέρατα 
παρίστανται ώσάν νά βλέπωνται κατ’ ένώπιον. Ένίοτε καταβάλλεται φροντίς διά τήν 
προοπτικήν άπόδοσιν τών ζώων μέ τήν παράστασιν καί τρίτου ποδός ( πλάκες I, III, 
IV). Εις ούδεμίαν δμως περίπτωσιν, πλήν τής πλακός I, άνθρωπίνη μορφή παρίστα- 
ται κατά τρόπον, ώστε έν τών μελών της νά καλύπτεται υπό άλλου. Έξ άλλου, ή άπό- 
δοσις τών ζώων, τόσον άπό άπόψεως χαρακτηριστικών στοιχείων δσον καί άπό άπό- 
ψεως περιγραμμάτων καί άναλογιών, είναι πιστοτέρα έκείνης τών άνθρωπίνων μορ
φών42. Τούτο άποδεικνύει άφ’ ένός μεγάλην έξοικείωσιν τού τεχνίτου πρός τό ζώον43, 
τό όποιον είκονίζει, καί άφ’ έτέρου μακροχρονιωτέραν ένασχόλησίν του μέ τήν ά- 
πεικόνισιν ζωικών ή άνθρωπίνων παραστάσεων.

Δυσχερής είναι ό καθορισμός τής σημασίας τών περιγραφεισών παραστάσεων. 
Χαρακτήρα μυθικόν ή θρησκευτικόν διαβλέπει ό Graziosi εις σκηνάς κυνηγίου ή 
ποιμενικάς τής Β. ’Αφρικής44. Εις ιερατικήν στάσιν θεωρεί τάς μορφάς μέ άνοικτάς 
χεΐρας εις τήν περιοχήν τών Λιγουρικών Άλπεων (Monte Bego) ό G. Isetti45. Ό 
αυτός διαστέλλων τήν τεχνικήν τής έπικρούσεως άπό έκείνην τής άπλής έγχαράξεως 
θεωρεί τήν πρώτην ώς τεχνικήν λειτουργικήν καί εις τάς παραστάσεις βλέπει χαρα
κτήρα άφιερωματικόν46. Λατρευτικήν - μαγικήν σημασίαν έχουν αί παραστάσεις τής 
αυτής ώς άνω περιοχής κατά Μ. C. Burkitt47. Οδτος μάλιστα τάς άποδίδει εις νομά
δας έποχιακώς διερχομένους έκ τής περιοχής, οί όποιοι διά τών μαγικών αύτών παρα
στάσεων έπεδίωκον νά προκαλέσουν διάφορα φυσικά γεγονότα άναγκαϊα διά τήν έ- 
πιβίωσίν των (π.χ. βροχήν). Τάς μορφάς μεθ’ ύψωμένων χειρών τής Val Camonica 
ό Ε. Anati48 έκλαμβάνει ώς λατρευτός καί χορευτάς.

Μαγικο-θρησκευτικός πρέπει νά είναι καί ό χαρακτήρ τών πλακών τής Κορφής 
τ’ Άρωνιοΰ. Άνθρωποι έχοντες ώς καθημερινήν άσχολίαν τό κυνήγιον, τήν ναυσιπλοΐαν 
κλπ. άφιέρωσαν τάς πλάκας μέ σκηνάς έξ αύτών τούτων τών άσχολιών των, μέ πρόθεσιν 
νά έκφράσουν ευχαριστίαν διά τήν έπιτυχή έκβασιν έπιχειρήσεώς τίνος, ή νά προδιαθέ
σουν τό θειον εύμενώς διά τήν έξασφάλισιν τής έπιτυχίας. Έκ πρώτης δψεως γίνεται 
άντιληπτόν δτι αί άνωτέρω πλάκες δέν είναι δυνατόν νά άποτελούν έργα τοϋ αυτού τε
χνίτου. Ή άντίληψις περί τών είκονιζομένων μορφών, άλλά καί ή έκτέλεσις, ό βαθμός 
άκριβείας εις τά περιγράμματα μιας έκάστης έξ αύτών είναι διάφοροι εις τάς διαφό
ρους πλάκας. Επομένως αί πλάκες είναι άφιερώματα περισσοτέρων τού ένός άτόμων.

Ή έλαχίστη διαφορά άπό πλακός είς πλάκα, δσον αφορά εις τό ύ'ψος τών παρα
στάσεων (κυμαίνεται μεταξύ 0,11 -0,14 μ.), δέν έμποδίζει νά θεωρήσωμεν ταύτας ί-

40. Πρβλ. RSL XXV ( 1959), 115
41. Πρβλ. Ρ. Graziosi, L’Arte rupestre della Libia, 30.
42. Πρβλ. IPEC 20 (1960/63), 52.
43. P. Graziosi έ.ά. 30.
44. έ.ά. 28.
45. RSL (1959) XXV, 114-115, Fig. 7.
46. RSL XXIII, 195.
47. Antiquity, III (1929), 160-1.
48. Archaeology, 1958, 31.
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σοϋψεΐς καί νά ύποθέσωμεν δτι δυνατόν νά ήσαν τοποθετημέναι έν εϊδει ζφφόρου. Τό 
σχήμα έξ άλλου των πλακών, έχουσών τάς άνω καί κάτω όψεις των κατά τό μάλλον και 
ήττον δμαλάς, δεν άποκλείει τό ένδεχόμενον αυτό49. Ή ευρεσίς των δέ είς περιοχήν ά- 
κτΐνος 4 - 5 τό πολύ μέτρων πέριξ τού δωματίου μάς ύποχρεώνει νά περιορίσωμεν και 
τήν άρχικήν των θέσιν εις τήν αύτήν περιοχήν.

Ή τεχνική τής έκτελέσεως δέν είναι δυνατόν νά άποτελέση στοιχεΐον διά τήν 
χρονολόγησιν τών παραστάσεων. Ή μέθοδος τής έπικρούσεως διά τήν άπλότητά της 
άπαντςί είς δλας σχεδόν τάς έποχάς. Ή νότιος ’Ιταλία παρέχει παραδείγματα παλαιο
λιθικών παραστάσεων50. Είς τήν έποχήν τοϋ χαλκού κυρίως άνάγονται αί παραστάσεις 
τών Λιγουρικών Άλπεων51, ένώ τής Val Camonica κατέρχονται είς τήν έποχήν τού 
σιδήρου52. ’Αλλά καί σήμερον άκόμη είναι έν χρήσει ή τεχνική αύτή53. Ό Π ί ν. 40 α 
δεικνύει τήν έφαρμογήν τής μεθόδου τής έπικρούσεως σήμερον μεταξύ τών χωρικών 
μας. Ύπεράνω τού υπερθύρου τής άγροικίας του ό Κουφονησιώτης χωρικός ένετείχι- 
σε πλάκα, έπί τής όποιας παρέστησε σταυρόν έντός κύκλου καί έκατέρωθεν αύτοϋ 
έγραψε χρονολογίαν ( 18 - 32), ήμερομηνίαν ( ΜΑ - ΓΟΥ 2-7) καί τέλος τήν ύπογρα- 
φήν του ( ΓΕρ - ως, Γεώργιος πιθανώς ).

Είς τήν περίπτωσιν τής Κορφής τ’ Άρωνιού στοιχεΐον βεβαιοΰν όπωσδήποτε 
τήν παλαιότητα τών πλακών είναι τό λεπτόν στρώμα ιζήματος, τό όποιον καλύπτει μέ
ρος τοϋ ζώου τής πλακός VIII54. Τά λοιπά στοιχεία τής άνασκαφής έπίσης τά χρονο- 
λογοϋντα τήν έγκατάστασιν έπί τού λόφου (τοιχοποιία, κεραμεική κλπ.) δίδουν άκρι- 
βεστέραν χρονολόγησιν τών πλακών, αί όποϊαι πρέπει νά είναι τής αύιής έποχής. Είς 
τήν χρονολόγησιν αύτήν δδηγοϋν καί τά έσωτερικά στοιχεία τών παραστάσεων- τά 
θέματα καί ό τρόπος άποδόσεως τών μορφών άπαντοϋν καί είς άλλας δμάδας παρα
στάσεων έπί βράχων, αί όποϊαι άνάγονται είς τήν έποχήν τού χαλκού. Είς τήν έποχήν 
αύτήν π.χ. τοποθετείται ή άκμή τής εικονογραφίας τού Monte Bego55 56, είς περιοχάς 
τής ΝΑ. Τουρκίας ( Cilo daglarf καί Sat Daglarl )5β καί άλλαχοΰ. ’Αλλά ό τύπος 
τού πλοίου, τό όποιον είκονίζεται είς τάς πλάκας II καί VII δέν άφήνει πλέον άμφι- 
βολίαν, δτι αί πλάκες πρέπει νά τοποθετηθούν χρονολογικώς είς προκεχωρημένην φάσιν 
τής πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Διότι, ώς άνωτέρω εΐδομεν κατά τήν περιγραφήν τών 
πλακών, ό τύπος οδτος τού πλοίου είναι κοινός, είκονιζόμενος συχνότατα είς τά τη- 
γανοειδή άγγεΐα τής Σύρου.

Άν καί διάφοροι κατά τό θέμα, άλλ’ δμοιοι ώς πρός τήν τεχνικήν, τής αύτής έ
ποχής πρέπει νά θεωρηθούν σειρά παραστάσεων έπί βράχων έν Νάξφ ή έπί μεμονω
μένων πλακών57. Μικρά πλάξ έκ φαιού μαρμάρου εύρεθεϊσα είς θέσιν Στενό τής πε

49. Ή παροΰσα μορφή τής πλακός I όφείλεται είς πρόσφατον άπόκρουσιν ταύτης ΰπό τοΟ εύ- 
ρόντος διά νά τήν καταστήση εύμετακόμιστον.

50. Fr. Behn, Ε.ά. 38.
51. Ε.ά. 38. Μ. Louis - G. Isetti, Ε.ά. 19.
52. Fr. Behn, Ε.ά. 38.
53. Πρβλ. Antiquity XXXI, Ρ1. Π, III, IV.
54. Πρβλ. Μ. Louis - G. Isetti, Ε.ά. 19.
55. Ε.ά. 48, 69. Antiquity, III ( 1929), 163.
56. IPEG (1954/1959), 71.
57. Τοιαΰται πλάκες ώς καί πάντα τά εύρήματα τής Κορφής τ’ ’ApmvioO έναπόκεινται είς τήν 

’Αρχαιολογικήν Συλλογήν ’Απειράνθου έν Νάξφ.
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ριοχής Λυαρίδια, κατά ΐήν άνατολικήν άκτήν τής Νάξου, φέρει έπίκρουστον παράστα- 
σιν όφιοειδώς έλισσομένης γραμμής (Σ χ έ δ. 13' Π ί ν. 41 α). Αδτη, άρχομένη όλίγον 
άριστερώτερον καί ύψηλότερον τού μέσου τής πλακάς καί καταλαμβάνουσα σχεδόν 
όλόκληρον τήν έπιφάνειάν της, καταλήγει εις τό κάτω άριστερόν άκρον, τό όποιον 
καλύπτεται ύπό λεπτοτάτου στρώματος ιζήματος. Ή διάταξις τής γραμμής εις τόν χώ
ρον δέν έπιτρέπει άλλην έρμηνείαν παρά δτι είκονίζει δφιν, τού όποιου τήν κεφαλήν 
άναμφιβόλως άποτελεΐ τό παχύτερον άκρον τής γραμμής.

'Ως σχηματική παράστασις δφεως θεωρείται καί ή σπείρα58. Ταύτης συχνοτά- 
τη είναι ή παράστασις εις έπιφανείας βράχων καί έπί μεμονωμένων πλακών ως ή ύπ’ 
άριθμ. 292 τής ’Αρχαιολογικής Συλλογής Άπειράνθου. Προέρχεται έκ τής περιοχής

Σχέδ. 13. Παράστασις δφεως

τής Μουτσούνης κατά τήν άνατολικήν άκτήν τής νήσου καί έχει σχήμα άρτου μεγά
λων διαστάσεων (μεγ. διάμ. 0,48 μ.). Εις τήν μίαν πλευράν της παρίσταται σπείρα με 
έπτά περιελίξεις ( Π ί ν. 40 β) καί είς τήν έτέραν σειρά άβαθών λακκιδίων σπειρο- 
ειδώς διατεταγμένων (Π ί ν. 40 γ). Εις τήν περιφέρειαν δέ τής πλακός είκονίζον- 
ται δυσερμήνευτοι παραστάσεις, έκ τών όποιων μία ομοιάζει πρός σκορπίον ( Π ί ν. 
40 δ). Δύο είσέτι πλάκες τής αυτής Συλλογής έχουν τήν μίαν τών έπιπέδων έπι- 
φανειών των πλήρη άβαθών λακκιδίων (Πίν. 41 β, γ). Άν καί ή έρμηνεία των 
καθίσταται προβληματική, ή τοποθέτησίς των είς τήν πρώτην περίοδον τού χαλκού 
είναι βεβαία, καθ’ δσον τμήμα παρομοίας πλακός εύρέθη είς δευτέραν χρήσιν έντει- 
χισμένον εις τοίχον συνοικισμού τής έποχής αυτής άνασκαφέντος κατά τό 1963 έν Νά- 
ξφ είς τήν θέσιν Κοριράρι τών ’Αμυγδαλιών παρά τόν Πάνορμον.

58. Μ. Louis-G. Isetti, Ι.ά. 51.
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Έξ δσων άνωτέρω έξετέθησαν, δύναται νά λεχθή έν συμπεράσματι, δτι ή έγκα- 
τάστασις έπΐ τοΟ λόφου τής Κορφής τ’ Άρωνιοϋ ύφίσταται άπό τών τελευταίων χρό
νων τής Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Ή έγκατάστασις αυτή δέν είναι μεγάλη. Έκ τής 
γεωγραφικής θέσεως καί τοϋ είδους τών εύρημάτων θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς μι
κρόν ίερόν, τό όποιον πιθανώς έπεϊχε καί θέσιν παρατηρητηρίου τρόπον τινά. Άπ’ 
αύτοϋ καθίστατο δυνατός ό έλεγχος τής έμπροσθεν θαλάσσης καί των πέριξ νησίδων, 
διά μέσου τών όποιων έκινοΟντο συνεχώς τά μικρά πλοία τών προϊστορικών Κυκλαδιτών.

Άθήναι, 'Οκτώβριος 1964 ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟ ΑΤΤΙΚΟΣ
(Πίν. 42· Σχέδ. 1-2)

’Αφορμή αυτής τής έργασίας στάθηκε ό άπεικονισμένος στον Πίν. 42α - β 
άμφορέας, πατρική κληρονομιά τής κυρίας 'Αγνής Ρουσσοπούλου, πού κι άπ’ αυτές 
τις γραμμές αισθάνομαι τήν υποχρέωση νά ευχαριστήσω γιά τήν πρόθυμη άδεια τής 
δημοσίευσης καί τις σχετικές μέ τήν ιστορία του πληροφορίες. Βρέθηκε τον Αύγουστο 
τού 1900 στήν όδό Ψαρομηλίγκου, κοντά στον Κεραμεικό, μαζί μέ πολλά άγγεΐα δια
φόρων σχημάτων καί έποχών. Ή κακή διατήρηση τής διακόσμησης καί ό πρόχειρος 
καθαρισμός δέν άφησαν τότε νά φανή καθαρά ή ποιότητα τού έργου. Παράπεσε έτσι 
ανάμεσα σέ «’Αρχαία άχρηστα υπό τής ’Αρχαιολογικής έπιτροπής κριθέντα καί έπι- 
στρεπτέα τω ιδιοκτήτη τοϋ κτήματος έν φ εύρέθησαν Κφ Όθωνι Ρουσσοπούλφ » λ 

Χάρη στή φροντίδα πού έδειξε ή Διεύθυνση μεταφέρθηκε τελευταία στά εργαστή
ρια τού ’Εθνικού Μουσείου, δπου καθαρίστηκε καί ξανασυγκολλήθηκε άπό τόν αρχιτε
χνίτη κ. Τριαντάφυλλο Κοντογεώργη1 2. Μέ τήν άπαλλαγή τού άγγείου άπ’ τίς κακές συμ
πληρώσεις φάνηκαν οί σωστές διαστάσεις του :

Συνολικό ύψος 55.20 έκ.
Ύψος λαιμού 17.60 »
Διάμετρος χείλους 23.10 »

» βάσης λαιμού 18.30 »
Μεγ. διάμετρος κοιλιάς 32.60 » σέύψος26έκ. άπό τή βάση 

» » βάσης 12.60 »
’Επειδή τό σχήμα του παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ένδιαφέρον, άφήνομε τήν 

έξέτασή του γιά τό δεύτερο μέρος τής μελέτης, όπου θά συσχετιστούν άνάλογοι άμφο- 
ρεϊς μιας μεγάλης κατηγορίας. Σύμφωνα μέ τίς δυνατότητες πού προσφέρει τό σχήμα, 
όργανώνεται καί ή διακόσμηση, μοιρασμένη στή μετόπη τού λαιμού καί στή ζώνη τού 
ώμου. Τό υπόλοιπο σώμα σκεπάζεται μέ λεπτές παράλληλες γραμμές καί μόνο στό 
κάτω μέρος μιά πλατιά ταινία, μελανή, όρίζει τήν έλαφρά κωνική βάση, δυναμώνοντας 
τήν αίσθηση τής άσφάλειας γιά τή σταθερότητα τού συνόλου.

1. Ταυτίζεται μέ τή «Γεωμετρικού ρυθμού όστεοδόχο κάλπη» (άρ. 35) τού καταλόγου πού 
υπογράφει ό άείμνηστος Χρηστός Τσούντας καί περιέχει συνοπτική περιγραφή όσων έργων άφέθηκαν 
στήν κυριότητα τού ιδιοκτήτη μετά τήν άνασκαφή τού χώρου.

2. Θερμές εύχαριστίες όφείλονται στή Σέμνη Καρούζου γιά τό ούσιαστικό της ένδιαφέρον καί 
στούς καθηγητές Ε. Kunze, W. Η. Schuchhardt, Γ. Μπακαλάκη καί Ν. Κοντολέοντα γιά τίς πολύτι
μες συμβουλές τους. Στήν εύγένεια τού Dr. A. Greifenhagen χρωστώ τή δυνατότητα νά μελετήσω 
άπό κοντά όσα άπό τά Πρωτοαττικά τού Antiquarium βρίσκονται σήμερα στό Μουσείο τού Δυτικού 
Βερολίνου. Ή Dr. Eva Τ. Brann είχε τήν καλοσύνη νά συζητήση μαζί μου σχετικά μέ τήν άπόδοση 
τού έργου σέ καλλιτέχνη. Άπό τήν τέχνη, τέλος, τού έκλεκτοΰ ζωγράφου Α. Παπαηλιοπούλου βγήκαν 
τά σχέδια τών παραστάσεων. Χωρίς αύτά θά ήταν άδύνατη ή παρουσίαση τού έργου, μιά καί τά είκονι- 
ζόμενα θέματα είναι πολύ φθαρμένα καί μέ δυσκολία θά μπορούσαν νά άποδοθοΰν φωτογραφικά.

5
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Κεντρικό θέμα τής πρόσθιας μετόπης είναι ή παράσταση ένός λιονταριού 
(Σχέδ. 1 ). Γιάνά άποδώση τό σώμα του προτίμησε ό τεχνίτης τή βαριά τεχνική 
τής σκιαγραφίας. Κράτησε όμως τήν πιό έξελιγμένη μέθοδο τοϋ περιγράμματος, γιά νά 
φωτίση τις λεπτομέρειες τοϋ προσώπου. Έκεΐ δεσπόζει όρθάνοιχτο τό μάτι, πού κορυ- 
φώνει καί τή δαιμονικότητα τοϋ θηρίου. Τό άνοιγμένο στόμα, μέ τή στεφάνη τών δον- 
τιών καί τήν κρεμασμένη γλώσσα, όλοκληρώνει τήν έντύπωση υποδηλώνοντας διαι
σθητικά τήν ύπαρξη κάποιου φανταστικοΰ θύματος. Οί λεπτομέρειες στήν παράσταση

Σχέδ. 1. Παράσταση τής μετόπης τοϋ λαιμοϋ καί τής ζώνης τοϋ ώμου τής πρόσθιας όψης

τοϋ ζώου άκολουθοΰν κανονικά τήν πρώιμη πρωτοαττική παράδοση3, στήν ουρά δμως, 
πού δέν έχει τό άντίστοιχό της, έκφράζεται ή Ιδιομορφία τοϋ καλλιτέχνη : Διπλώ
νεται αρμονικά άνάμεσα στά πίσω σκέλη καί καταλήγει σε σχήμα πού θυμίζει κεφάλι 
πουλιοϋ4.

Λίγα παραπληρωματικά κοσμήματα, τοποθετημένα μέ σκέψη, ύποβάλλουν τήν

3. Πρβλ. Μυλωνά, Πρωτοαττικός Άμφορεύς, 54 κ.έ., είκ. 23 - 25. Γιά τό νόημα πού κλείνουν οί 
παραστάσεις τών ζώων βλέπε Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροϋντος, 108 κ.έ. μέ τήν παλιότερη βιβλιο
γραφία συγκεντρωμένη.

4. Πρβλ. μιά προσπάθεια μέ φτωχότερο αίσθητικό άποτέλεσμα σέ έργα τοϋ ζωγράφου τών Με
σογείων, BSA 35 ( 1934/35 ) 176, είκ. 2 καί πίν. 43. Διάθεση νά έξαρθή διακοσμητικά ή ούρα βρίσκο
με καί στό θραϋσμα άμφορέα άπό τή Βραυρώνα πού σχετίστηκε μέ τό «ζωγράφο τοϋ Άναλάτου», Neue 
Ausgrabungen in Griechenland, I. Bhf. z. Antike Kunst 1963, πίν. I, 1 (Lilly G. Kahil). Τό ότι 
ή ούρά καταλήγει έδώ σέ άνθέμιο δυναμώνει τή σχέση μέ τήν όμάδα τοϋ Κεραμεικοϋ πού παρατηρεί 
ή Brann, AJA 64 ( 1960) 71, θέλοντας νά συνδέση τις ύστατες δημιουργίες τοϋ Άναλάτου μέ τϊς πρώι-
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παρουσία τής Φύσης καί τονώνουν τήν Ισορροπία τής σύνθεσης, πού θά είχε άνατραπή 
άπό τή δυνατή κίνηση τοϋ ζώου. Τά περισσότερα είναι συχνά στά κεραμεικά δημιουργή
ματα τοϋ πρώιμου 7ου αιώνα καί μόνο τό διπλό όκτώσχημο μέ τήν τρίφυλλη έπίστεψη 
παρουσιάζεται σπανιότερα5.

Ή διακόσμηση στήν κύρια δψη τοϋ άμφορέα κλείνει μέ τά έξι άκτινωτά κοσμή
ματα καί τούς ένδιάμεσους στικτούς ρόμβους πού καλύπτουν τή ζώνη τοϋ ώμου6.

Στήν πίσω μετόπη τοϋ λαιμοΰ άπλώνεται τό διπλό όκτώσχημο στολίδι τής κύριας

Σχέδ. 2. Παράσταση τής μετόπης τοϋ λαιμοϋ καί τής ζώνης τής πίσω όψης

δψης σε μεγαλύτερη κλίμακα καί μέ περισσότερη φαντασία, παίρνοντας έτσι διαστά
σεις άναρριχητικοΰ φυτοΰ (Σχέδ. 2). Τά άκρινά του στελέχη καταλήγουν έδώ σ’ άντι- 
κριστά άνθεμωτά λουλούδια7, ένώ στούς κάτω κύκλους δυο πουλιά βόσκουν άνετα, 
κλεισμένα μέσα στήν ιδεατή πρασινάδα8.

μες τοϋ «ζωγράφου τών Κριών». Πάνω σ’ αύτό βλέπε τις άντιρρήσεις τοϋ J. Μ. Cook, Gnomon 
1962, 822 κ.έ.

5. ’Απόλυτα όμοιο στάθηκε άδύνατο νά βρώ. Πρβλ. τό πώμα Ρ 7183 τής ’Αγοράς, Agora ΥΠΙ, 
άρ. 410, πίν. 24 (κάτω άπό τήν κοιλιά τοϋ άλογου) καί τήν κάτω ζώνη τής κοιλιάς στον άμφορέα 15424 
τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου, CVA Grfece 2, πίν. 6, 1-4.

6. Πρβλ. CVA Berlin I, τούς άμφορεΐς Α5 πίν. 3 καί 31006 πίν. 41. Στόν τελευταίο ή ένότητα 
τής σύνθεσης όλοκληρώνεται μέ τις άνάστροφες άκτίνες στή βάση τής κοιλιάς.

7. Τό θέμα σπάνιο. Πρβλ. λαιμό ύδρίας Ρ 26411 τής ’Αγοράς, Hesperia XXX (1961 ) 375, πίν. 
87, S3, όπου συγκεντρωμένα καί τά έλάχιστα άνάλογα παραδείγματα. Άς προστεθή ό άμφορέας CA 
1960 τοϋ Λούβρου, Pottier, Le dessin chez les Grecs, πίν. 9, 4’ Johansen, Les Vases Sicyoniens, είκ. 
61. Γιά τήν καταγωγή καί τήν έξέλιξη τών φυτικών θεμάτων βλ. Μυλωνά, δ.π. 18 κ.έ. καί Καρούζου, 
δ.π. 74 κ.έ.

8. Πρβλ. τήν άνούσια παραλλαγή τοϋ θέματος στόν άμφορέα Α8, CVA Berlin I, πίν. 4,2.
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Τή λυρικότητα τής σκηνής όλοκληρώνουν τά έξι πουλιά τής ζώνης τοϋ ώμου 
συμπληρώνοντας καί τή σύνθεση τής πίσω πλευράς τοΰ άγγείου9.

Τή χρονολόγηση τοΰ έργου δυσκολεύουν στοιχεία τής παλιότερης πρωτοαττικής 
τεχνικής πλάι σέ άλλα, νεώτερα, πού φέρνουν τό δημιουργό του μέσα στά ρεύματα των 
πιό ώριμων χρόνων. ’Αντί νά θεωρήσουμε τά δεύτερα ένδείξεις ιδιαίτερης καλλιτεχνικής 
προσωπικότητας, θά προτιμήσουμε νά δούμε στά πρώτα τά δείγματα ένός « άρχαϊσμού », 
όχι ξένου στήν πορεία τής άρχαίας έλληνικής τέχνης10 11.

Μολονότι στό πρόσωπο τού λιονταριού χρησιμοποιείται τό περίγραμμα, μιά 
τεχνική πού όπωσδήποτε ήταν κατάκτηση τών ζωγράφων τής λεγάμενης « Κλασσικής 
Παράδοσης», λείπουν όλες έκεΐνες οί μυϊκές λεπτομέρειεςγιάτήν άπόδοση τοΰ ρόγχους, 
κοινές στά πιό άντιπροσωπευτικά έργα τοΰ τέλους τής ίδιας έποχής. Τό ύπερβολικό 
άδυνάτισμα τοΰ κορμοΰ προς τήν όσφυακή χώρα, πού κάνει χαλαρή τή σύνδεση μέ τά 
κάτω άκρα, καί ή άπόδοση τών πελμάτων είναι στοιχεία πού θυμίζουν έντονα τή γεωμε
τρική καταγωγή τής πρωτοαττικής μορφής. Ή τοποθέτηση όμως τοΰ ματιοΰ ψηλά, 
πολύ κοντά στό αυτί, ή τάση του νά χάση τήν « άρχαϊκή » στρογγυλάδα παίρνοντας 
ένα πιό άμυγδαλωτό σχήμα, οί όμορφες άναλογίες τοΰ ζώου μέ τήν άεράτη κίνηση καί 
τις έκφραστικές κλειδώσεις καί ή σιγουριά τής γραμμής τοΰ σχεδίου φέρνουν τήν παρά
σταση κοντά στήν πιό έξελιγμένη τεχνική πού χρησιμοποιεί τό λευκό έπίθετο χρώμα11.

Ό τρόπος πού όργανώνεται άπό τόν καλλιτέχνη ή διακόσμηση μέ τή σύνθεση 
τών έπί μέρους στοιχείων σέ μιά ένότητα άγνωστη στις παλιότερες κεραμεικές δημιουρ
γίες, θά ήταν άδιανόητος σέ έποχή πού άναπνέει τήν αισθητή άκόμη παρουσία τής γεω
μετρικής κληρονομιάς. Ή άνάγκη νά τονίση τούς άρμούς άρθρώνοντας τά μέλη καί ζυγί- 
ζοντάς τα άρμονικά φαίνεται άπό τήν έκλογή καί τή χρησιμοποίηση ειδικά τών άκτί- 
νων γιά τή διακόσμηση τοΰ ώμου καί άκόμα γιά τήν κατεύθυνση πού τούς δίνει προς 
τά κάτω. Πετυχαίνει έτσι μαζί μέ τή στήριξη τής μετοπικής παράστασης τοΰ λαιμού καί 
τή μείωση τοΰ βάρους της. Ή μείωση αύτή πού συνεχίζεται κάθετα, περνά στό χώρο τής 
κοιλιάς καί βοηθά στό νά έλαφρώση κάπως δ όγκος της άπό τήν δριζόντια διάταξη τών 
παράλληλων γραμμών. Μέ τή μελανή ταινία στή βάση της δένονται, τέλος, σοφά οί 
άρχιτεκτονικές καί ζωγραφικές μορφές σέ ένα λογικά όλοκληρωμένο καί «κλειστό» 
σύνολο.

Τις ίδιες άρετές παρατηροΰμε καί στήν πίσω πλευρά τοΰ άγγείου, πού ή όμορφιά 
της μάς κάνει διατακτικούς στή χρησιμοποίηση τοΰ όρου « δευτερεύουσα ». Τήν ελα
φράδα τής φυτικότητας πού, γεμάτη χυμούς, δέ χάνει τή γήινη ζωντάνια της, έκφυλι- 
σμένη σέ διακοσμητικό μανιερισμό, συμπληρώνει έδώ ή παράσταση τοΰ ώμου, τονί
ζοντας τήν έντύπωση τοΰ δάσους καί τής δροσιάς. Πρέπει νά προσεχτή ή μελωδική

9. Θά μάς έπιτραπή νά μήν προχωρήσουμε σέ ζωολογικές έρμηνεϊες καί νά χρησιμοποιήσουμε 
τόν άφηρημένο δρο «πουλί», πού καί γενικότερος είναι καί πιό πολύ νόημα κλείνει μέσα του. Γιά 
μιάν άνάλογη σειρά πουλιών πρβλ. οίνοχόη Μουσείου Saint Raymond τής Τουλούζης, Rev. Et. 
Anc. 56 ( 1954) 5 κ.έ. πίν. I (πληροφορία τής Σέμνης Καρούζου)

10. Ειδικότερα γιά τήν Πρωτοαττική περίοδο βλέπε J. Μ. Cook, BSA 35 (1934/35 ), 179 κ.έ. 
μέ άφορμή άμφορέα 31006 Βερολίνου καί άγγεία έξω άπό τήν « Κλασσική Παράδοση ».

11. Ή ύπαρξη λευκού στό πρόσωπο τού λιονταριού δέ θά μάς φαινόταν άπίθανη, fiv καί ή φθο
ρά τής παράστασης δέν έπιτρέπη ένα τέτοιο συμπέρασμα. Γιά πρωιμότερη, πάντως, χρήση λευκού 
βλέπε έργα τής όμάδας τοΰ Wurzburg συγκεντρωμένα άπό τήν Brann μέ άφορμή τή δημοσίευση τής 
ύδρίας Γερουλάνου, AJA 63 (1959 ) 178 κ.έ. Τήν άνάλυση τής τεχνικής έκαμε ό Cook, δ.π. 187 κ.έ.
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αρμονία πού κρύβεται στίς άνάερες καί ελαφρά διαφορετικές στάσεις των πουλιών, μέ 
άποτέλεσμα ή κίνηση νά δίνη την αίσθηση τής συνέχειας προς τά δεξιά.

Ή ισορροπία, ωστόσο, παραμένει τό βασικό χάρισμα καί τήν άνάγκη της υπο
δηλώνουν οί άντίστροφες κινήσεις πού έχουν τά πουλιά στή μετόπη τού λαιμού.

Τά φορτικά παραπληρωματικά στολίδια, πού χαρακτηρίζουν πρώιμα πρωτοαττικά 
έργα, λείπουν άπό τόν άμφορέα μας καί αύτό θά μπορούσε θαυμάσια νά ερμηνευτή σάν 
ένδειξη έξέλιξης καί κάποιας λύτρωσης άπό τό «φόβο τού κενού»12. Ή άπόλυτα, τέλος, 
ξεκαθαρισμένη διάκριση τών διακοσμημένων χώρων μας όδηγεΐ πρός τό δεύτερο τέταρτο 
παρά τήν ταινιωτή διακόσμηση τής κοιλίας13. Έτσι, ή χρονολόγηση τού έργου γύρω 
στήν καμπή τού πρώτου τετάρτου τού 7ου π.Χ. αιώνα φαίνεται άρκετά δικαιολογημένη.

Ή άπόδοση τώρα σέ καλλιτέχνη, πού τελευταία έχει πάρει τή μορφή μιάς ένα- 
γώνιας άποκλειστικής προσπάθειας, θά μας χάριζε άκόμα ένα έργο μέσα στήν εξέλιξη 
μιας προσωπικότητας. Αυτός όμως ό δρόμος καί δύσκολος καί έπικίνδυνος είναι, ιδιαί
τερα όταν πρόκειται γιά έποχές πού οί άξιες τους βρίσκονται άκόμα στό στάδιο τής 
δημιουργίας, οί άνάγκες τους δέν έχουν άπόλυτα άποκρυσταλλωθή καί ή άναζήτηση 
τής μορφής πού θά τίς έκφράση άπλώνεται σέ μιά πλατιά καί πλούσια κλίμακα14.

Ή συχνή παρουσία τού πουλιού θά μπορούσε νά μάς παρασύρη στήν άναγνώ- 
ριση τής μυστικής ύπογραφής τού τεχνίτη. Δυό έργα, περίπου σύγχρονα, δείχνουν φανερά 
τήν προτίμηση γιά τό ίδιο θέμα : Ό άμφορέας τής Ελευσίνας μέ τό μεγάλο πουλί 
στή μετόπη τού λαιμού15 καί τά κομμάτια 345 άπό τήν ’Ακρόπολη16. Ή προσεκτική όμως 
έξέταση τών κοσμημάτων, τών στοιχείων τής σύνθεσης καί τού χαρακτήρα τής διακό- 
σμησης μας πείθει πώς θά ήταν άδύνατος ό τεχνοτροπικός συνδυασμός τους μέ τόν άμφο
ρέα μας17.

’Αντίθετα, ό άμφορέας τής Συλλογής Schoen18 μέ τή μετοπική παράσταση τού 
λιονταριού, τήν όμοιότητα στό σχήμα καί στίς διαστάσεις καί τήν ταινιωτή διακόσμηση 
τής κοιλίας πλησιάζει περισσότερο τό πνεύμα τού δικού μας. Ή σύνδεσή του, τελευταία, 
μέ μιά όμάδα έργων σχετικών19 προσφέρει δυνατότητες γιά μερικές συμπληρωματικές 
συγκρίσεις : Ό άμφορέας 19332 τού ’Εθνικού Μουσείου20 μέ τό φυτικό κόσμημα τού

12. Τήν προτίμηση γιά έπιφάνεια «σχεδόν γυμνή κοσμημάτων» βρίσκομε ήδη στά παλιότε- 
ρα έργα τοΰ «ζωγράφου τών Κριών», Άρχ. ’Εφημερίς 1952,153 κ.έ.’Εκεί έρμηνεύεται διατακτικά σά 
«διοχέτευσις δαιδαλικής πειθαρχίας» (σ. 74), στόν κύκλο όμως πού άπό νωρίς διαμορφώνουν 
τή μετοπική παράσταση στό λαιμό Εχομε πάντα μιά αίσθηση « άνάσας » καί άνεσης τών μορφών κα
τά τήν πετυχημένη Εκφραση τοΰ Beazley, Development, 4.

13. Πρβλ. Εργα πού τοποθετήθηκαν άπό τόν Cook στά τέλη τοΰ πρώτου τετάρτου τοΰ 7ου π.Χ. 
αιώνα, δ.π. 185 κ.έ.

14. Βλέπε καί J.M. Cook, JHS 81 (1961 ) 221.
15. Άρχ. ’Εφημερίς 1898, πίν. 3,2.
16. Graef - Langlotz, Akr. Vasen, πίν. 11 καί 12. Μαζί μέ τόν άμφορέα τής ’Ελευσίνας θεωρή

θηκε άπό τόν Cook, BSA 35 (1934/35 ) 185, Εργο τοΰ ίδιου καλλιτέχνη.
17. Ή Dr. A.D. Ure είχε τήν καλοσύνη νά μοΰ στείλη φωτογραφίες τοΰ μικρού άμφορέα 50. 

10.1 άπό τό Πανεπιστημιακό Μουσείο τοΰ Reading, πού άναφέρεται χωρίς νά άπεικονίζεται στό JHS 
83 (1963) Arch. Reports, 56, άριθ. 2. Ή παράστασή του συνδέεται όμως μέ ύστερογεωμετρικές 
δημιουργίες τοΰ τύπου ’Αθηνών 897, Davison, Attic Geometric Workshops, 45, είκ. 40 - 47, καί δέν 
Εχει σχέση μέ τή διακόσμηση τοΰ άμφορέα μας.

18. Lullies, Eine Sammlung Griechischer Kleinkunst, 17, άριθ. 30, είκ. 10 καί 11.
19. Eva Brann, AJA 64 (1960) 71.
20. AJA 64 (1960) πίν. 15.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



70 Α. ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑ

ώμου του, έστω καί χωρίς άνθη, κάνει τούς δεσμούς τού άγγείου μας μέ τήν όμάδα αύτή 
πιό Ισχυρούς καί πιθανή τή σχέση του μέ τον κύκλο τού « ζωγράφου τού Άναλάτου ». 
Τή σχέση αύτή θά μπορούσε νά ένισχύση ή μεγάλη συγγένεια τού λιονταριού μας μέ 
τά λιοντάρια τού πρωτοαττικοΰ κυπέλλου Ρ 7168 τής ’Αγοράς21 πού τόσο στενά συν
δέονται μέ τό εργαστήρι του22.

Τή σπανιότητα τού φυτικού κοσμήματος τής πίσω μετόπης τού λαιμού έχει ήδη 
παρατηρήσει ή Eva Brann μέ άφορμή τή δημοσίευση τής υδρίας Ρ 26411 τής ’Αγο
ράς23. Πέρα άπό τή χρησιμοποίηση χαράγματος καί έπίθετου λευκού χρώματος, τό « παί
ξιμο των σκούρων καί άνοικτών τόνων » τής διακόσμησης, ή άπλότητα τού σχεδίου 
καί τής σύνθεσης κι ό ίδιος άρχαϊσμός, πού έκδηλώνεται μέ τήν προτίμηση τής σκια
γραφίας, ή άπουσία άκόμα πολλών παραπληρωματικών στολιδιών καί ή καθαρότητα 
τού σχήματος κάνουν τή δυνατότητα μιας κοινής καταγωγής τής υδρίας μέ τόν άμφο- 
ρέα μας αρκετά πιθανή. Τά ίδια στοιχεία ξαναβρίσκομε στήν οίνοχόη 81 τού Κερα- 
μεικού24 σ’ ένα στάδιο όμως πιό προχωρημένο. Ή φυτική διακόσμηση τής πίσω πλευ
ράς έχει χάσει πια τήν χάρη τών πρώιμων έργων κι έχει πάρει τό δρόμο τής συμβατι
κότητας. Μολονότι ή ύπαρξη τού ίδιου κοσμήματος στήν οίνοχόη τού Κεραμεικοΰ 
είναι ουσιαστικό έπιχείρημα γιά τούς δεσμούς τών δυο έργων, ή περισσότερο νατου- 
ραλιστική άπόδοση τού λιονταριού μέ τήν «κατ’ ένώπιον» στάση τού κεφαλιού καί τή 
φυσικότητα τών πελμάτων, τή σχετίζουν μέ μεταγενέστερα έργα παρά τήν πρώιμη χρο
νολόγηση τού Kiibler25. Τή σχέση πού παρατηρήθηκε άνάμεσα στά άγγεϊα αυτά καί 
σέ δημιουργίες τού «ζωγράφου τών Μεσογείων»26 θά μπορούσαμε νά ένισχύσουμε ύπο- 
δεικνύοντας τήν άνάλογη φυτική διακόσμηση στή μεταξύ τών λαβών ζώνη τής ύδρίας 
Βλαστού27. Ή μοναδικότητα τού φυτικού θέματος συνδέει, έτσι, τόν άμφορέα μας μέ τά 
παραπάνω άγγεϊα, πού θά μπορούσαν νά θεωρηθούν έσχατες δημιουργίες τού ίδιου κύ
κλου. Στις ικανότητες όμως τού τεχνίτη μας βλέπομε κάτι πιό σημαντικό άπό τήν έπαρ- 
χιακότητα τού «ζωγράφου τών Μεσογείων».

"Οσα έργα άναφέρθηκαν ώς τώρα άνήκουν στήν ίδια περίπου έποχή, αύτό τό τόσο 
κρίσιμο καί μεταβατικό στάδιο άνάμεσα στό πρώτο καί τό δεύτερο τέταρτο τού 7ου 
π.Χ. αιώνα. Οί δεσμοί πού λίγο πολύ τά συνδέουν, άλλοτε χαλαροί, άλλοτε έντονώτε- 
ροι, δυσκολεύουν μιάν άναμφισβήτητη διάκριση κοινών χαρακτηριστικών.

Έτσι ή φτώχεια τού ύλικοΰ κάνει σχεδόν άδύνατη τήν άποκάλυψη τής προσωπικό
τητας τού δημιουργού καί θά ήταν μάταιη ή έμμονή στήν άναζήτησή της. Δέ θά άπο- 
φύγουμε όμως τόν πειρασμό νά δούμε στις άρετές τού τεχνίτη μας κάποιο πρόδρομο τού 
«ζωγράφου τών Κριών»28, κερδίζοντας έτσι άκόμη ένα έργο πού συνδέει τις πρώιμες δη
μιουργίες τής πρωτοαττικής κεραμεικής μέ τό στάδιο τής ώριμότητας.

21. Βλέπε τήν άναπαράσταση τού Piet de Jong, Hesperia, Suppl. II, 166, είκ. 117-118.
22. Άπόδοση Brann, Agora, VIII, 94, άριθ. 550, πίν. 34. Πρβλ. τά κοσμήματα πάνω άπό τή ρά

χη, κάτω άπό τήν κοιλιά τοΟ ζώου, τις ζικζακωτές γραμμές καί τό λουλούδι.
23. Βλέπε δ.π. σημ. 7 καί Agora VIII, 78, άρ. 417, πίν. 25 μέ άνάπτυγμα όλης τής παράστασης.
24. Fr. Matz, Gesch. Gr. Kunst, πίν. 198 - 199.
25. Alt. Malerei, 12.
26. Hesperia XXX ( 1961) 376, μέ άφορμή τή δημοσίευση τής ύδρίας S3 ( Ε. Brann ).
27. BSA 35 ( 1934/35) πίν. 44.
28. Πρβλ. τήν άναλογία πού έχει στό σχήμα τό άγγεϊο μας μέ τόν άμφορέα τοΟ Πηλέα, CVA Ber

lin I, πίν. 5. Τά άνθέμια τού φυτικού κοσμήματος τής πίσω πλευράς μπορούν νά θεωρηθούν προάγγελοι 
τών σχετικών κοσμημάτων τού «ζωγράφου τών Κριών». Ή φυτική σύνθεση, γενικότερα, τού ήταν άγα-
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Τό διάγραμμα τής έξέλιξης και ή έρμηνεία τής άλλαγής στήν άττική κερα- 
μεική πού άκολουθεϊ τή διάλυση τής γεωμετρικής φόρμας, όπως δόθηκε άπό τόν J. 
Μ. Cook στή βασική γιά τήν πρωτοαττική άγγειογραφία μελέτη του29, έχουν γίνει γε
νικά παραδεκτά- έκτος άπό τίς ποικίλες άλλαγές πού χαρακτηρίζουν τήν πορεία της, 
αύτό πού θά μάς άπασχολήση ειδικότερα είναι ή άνάταση πού παίρνουν τά σχήματα 
των άγγείων, περισσότερο αισθητή στούς άμφορεΐς. Οί άναλογίες τους30, άρχίζοντας 
άπό τόν 894 τού Εθνικού Μουσείου31 καί καταλήγοντας στή λεγάμενη λουτροφόρο 
τού Λούβρου32, έχουν μιά σχέση λαιμού καί κοιλίας πού πάει νά ξεπεράση τό 1 : I33. 
Οί σειρές όμως των άμφορέων αυτών, έτσι όπως πρωτοπαρουσιάστηκαν άπό τόν Cook 
καί πλουτίστηκαν άργότερα μέ καινούρια ευρήματα, δέν κατάφεραν νά δώσουν λύση 
στό πρόβλημα τής συνέχειας τού τύπου. Στά ώριμα πρωτοαττικά χρόνια σταματούν 
πιά οί ψηλόλιγνοι άμφορεΐς τής « Κλασσικής Παράδοσης », γιά τούς όποίους θά χρη
σιμοποιήσομε τή συμβατική όνομασία Κατηγορία Α, καί έμφανίζεται ένα πιό ισορρο
πημένο πνεύμα, πού προέλευσή του θεωρήθηκε ό κόσμος τών νησιών. Ό Μυλωνάς δημο
σιεύοντας τόν άμφορέα τού Πολύφημου βρίσκει τήν προβαθμίδα του στό σχήμα τού 
άμφορέα τού Νέσσου τής Νέας Ύόρκης. Τίς δυσκολίες όμως τού συσχετισμού του μέ 
τούς άμφορεΐς τής Κατηγορίας Α προσπαθεί νά τίς ξεπεράση καταφεύγοντας στή βοή
θεια τής κυκλαδικής έπίδρασης μέ σαφέστερο μάλιστα έντοπισμό της στό Θηραϊκό 
έργαστήρι34. Τήν ίδια άποψη άκολουθεϊ καί ή Σέμνη Καρούζου γιά νά έρμηνεύση τήν 
καταγωγή τού σχήματος στόν άμφορέα τού Νέσσου τού Εθνικού Μουσείου35.

Ή Eva Brann μέ τό ύλικό τών άνασκαφών τής ’Αγοράς συμπληρώνει τίς σειρές 
τής Κατηγορίας Α καί βρίσκει νέα στοιχεία γιά νά στηρίξη τήν κυκλαδική έπίδραση, 
ό Cook όμως τήν άντικρούει36 προβάλλοντας τή χρονική άλλά καί ποιοτική προτεραιό
τητα τής άττικής παράδοσης.

Ή προσπάθεια νά τοποθετηθή ό άμφορέας Ρουσσοπούλου μέσα στις όμάδες τής 
Κατηγορίας Α συναντά μεγάλες δυσκολίες. Ή μετοπική παράσταση τού λαιμού, ή έπι- 
φάνεια τού ώμου διαμορφωμένη σέ ζωφόρο, τό ταινιωτό δέσιμο τής κοιλιάς, είναι στοι
χεία πού σπανίζουν στούς πρώιμους πρωτοαττικούς άμφορεΐς καί άνταποκρίνονται σέ 
κάποιο ιδιαίτερο Ιδανικό πού χαρακτηρίζει τήν άρχιτεκτονικότητα τού άγγείου. Αύτό 
τό ίδανικό είναι ή καθαρή προτίμηση γιά πιό στέρεες άναλογίες καί φαίνεται άπό τή 
σχέση τού λαιμού πρός τό όλικό ΰψος, πού είναι κάτι λιγότερο άπό τό 1 : 3, μέ άποτέ- 
λεσμα νά μετατοπίζεται τό κέντρο βάρους πιό χαμηλά. Σ’ αύτό βοηθά καί τό άνοιγ
μα τής κοιλιάς στή θέση τής μεγαλύτερης διαμέτρου, πού βρίσκεται κάτω άπό τή μέση

πητή καί παίζει ούσιαστικό ρόλο τουλάχιστον στά πρωιμότερα έργα του. Γιά τόν περιορισμό τών 
παραπληρωματικών κοσμημάτων μιλήσαμε ήδη. Μένει κοινή άρετή ή Ισορροπία τής σύνθεσης καί 
ή δύναμη πού έχει ή γραμμή τού σχεδίου.

29. BSA 35 ( 1934/35) 165 κ.έ.
30. Οί παρατηρήσεις αύτές, πού περιλαμβάνουν καί τίς δδρίες, θά μπορούσαν νά έπεκταθούν σέ 

όλα τά σχήματα τών άγγείων τού πρώιμου 7ου αίώνα.
31. Davison, δ.π. είκ. 33
32. Mon. Piot 36 ( 1938 ) πίν. 2.
33. Βλέπε καί Ε. Brann, Agora, VIII, 2 κ.έ.
34. δ.π. 14.
35. δ.π. 124.
36. Gnomon 34 (1962) 823,
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τοΟ όλικοϋ ύψους τοϋ άγγείου. Επικρατούν, έτσι, οί δριζόντιες δυνάμεις πρός τό μέρος 
τής βάσης και δένουν τό σύνολο μέ τή γήινη άφετηρία του.

Φυσικό λοιπόν συμπέρασμα είναι πώς ή διακοσμητική άρχή τής λιτής ένό- 
τητας στη σύνθεση, όπως έκφράζεται στήν έσωτερική σχέση τής μετόπης τοϋ λαι
μού μέ τή ζωφόρο τοϋ ώμου, ταυτίζεται μέ μιάν άνάλογη άρχή ήρεμίας και στιβαρό- 
τητας στή δομή τοϋ άγγείου πού σέβεται τή λειτουργικότητα καί διέπεται άπό μέτρα 
πιό λογικά. Τά μέτρα αύτά τόσο άντίθετα στό γενικό πνεύμα μιας έποχής πού « ούδεμίαν 
άλλην περιοχήν τοϋ Ελληνικού κόσμου συνεκλόνισε τόσον, όσον τάς ’Αθήνας μέ διο
νυσιακήν καί φυτικήν έκστασιν37», δέν μπορούν νά έρμηνευτοΰν σάν τυχαίες, συμπτω- 
ματικές έπιβιώσεις καί δέ θά άρκοΰσε ό « Γεωμετρισμός » καί ή έλλειψη φαντασίας 
τών κεραμέων νά τά δικαιολογήση38.

Επειδή ό άμφορέας μας άνήκει σέ μιά μεγάλη κατηγορία έργων μέ φανερή τή 
συνέχεια τής έξελικτικής πορείας τους άπό τά γεωμετρικά χρόνια39, χωρίς νά έχη τονι- 
στή ή σχέση τους μέ τόν ώριμο ρυθμό τής μέσης πρωτοαττικής έποχής, νομίζομε ότι 
έπιβάλλεται μιά πρώτη άπόπειρα γιά τήν ταξινόμησή τους40. Τή δεύτερη αυτή όμάδα 
άμφορέων όνομάζομε Κατηγορία Β.

Κεραμεικοΰ 656 
Έθν. Μουσείου 175 
Κεραμεικοΰ 850 
Έθν. Μουσείου 223 
Heidelberg

’Ακαδημίας Πλάτωνος 
Μονάχου 6183 
’Αγοράς Ρ 22439 
Mannheim
Βερολίνου F 3901 (Σαντορίνης) 
’Αγοράς Ρ 4612 
’Αγοράς Ρ 22690
Άνασκαφών Νοτίως Άκροπόλεως 
Βοστώνης 03.782 
’Ελευσίνας 
Βερολίνου Α4 
Έθν. Μουσείου 19332

Ker. VI, πίν. 37 
Jdl XIV ( 1899 ) 191, είκ. 50 
Ker. VI, πίν. 37 
Jdl XIV ( 1899) 193, είκ. 54 
Hampe, Sagenbilder, 28, είκ. 9 

Έργον 1956, 12, είκ. 8 
CVA Miinchen (3 ), πίν. 108, 1-2 
Davison, Attic Geometric Workshops, είκ. 53 
CVA Mannheim (1), άριθ. 170, πίν. 3,2 
Neugebauer, Fiihrer Η, πίν. 3 
Agora VIII, άριθ. 344, πίν. 21 καί 42 
Hesperia XXX (1961) άριθ. F3, πίν., 66 καί 90 
ΠΑΕ 1957, πίν. Ια 
Davison ό.π. είκ. 58 
Άρχ. Έφημερίς 1898, πίν. 3,2 
CVA Berlin (I), πίν. 3 
AJA 64 ( 1960) πίν. 15

37. Σ. Καρούζου, ’Αγγεία Άναγυροΰντος, 115.
38. Έτσι προσπαθεί νά έρμηνεύση ό Cook, BSA 35 (1934/45) 183, τίς κατηγορίες τ&ν έργων 

πού δέν μπορούν νά ένταχθούν στήν « Κλασσική Παράδοση ».
39. Είναι περίεργο πόσο άνεκμετάλλευτη έμεινε ή παρατήρηση τού Louis Couve στή δημοσίευ

ση τού άμφορέα τής Πικροδάφνης, Έθν. Μουσείο 222, γιά τή σπανιότητα τού σχήματος καί ό συσχε
τισμός του μέ τά Γεωμετρικά τού Διπύλου, BCH 1893, 27, πίν. 2-3.

40. Στήν άπόπειρα αύτή, πού δέν μπορεί νά θεωρηθή τελική, θά άποφύγουμε τήν ένταξη πολλών 
άνάλογων έργων μέ άπλή, γραμμική, διακόσμηση, τόσο γιά τίς έλλείψεις τών άνασκαφικών δεδομέ
νων όσο καί γιά τίς άντιγνωμίες τών έρευνητών πού άσχολήθηκαν μέ τή χρονολόγησή τους. Παρά
δειγμα ό άμφορέας 770 τού Έθν. Μουσείου άπό τόν τάφο τών έλεφάντινων ειδωλίων, BCH 1895, 278, 
είκ. 7, AM LV (1930) 150 ( Β. Kunze ), Hampe, Sagenbilder, 37, πίν. 32.
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Έθν. Μουσείου 222 
Συλλογής Schoen 
Ρουσσοπούλου 
Έθν. Μουσείου 15424 
Βερολίνου 31007 
Βερολίνου Α7 καί Α8

GVA 2, Ρ1. 5.
Lullies, Eine Sammlung, άριθ. 30, είκ. 10 καί 11

CVA Grece 2, πίν. 6, 1 - 4
CVA Berlin (I), πίν. 41
CVA Berlin (I) πίν. 3,5 καί 4, 1 - 3

Τά παραδείγματα πού άναφέρθηκαν παραπάνω καλύπτουν χρονικά τό τελευταίο 
τέταρτο τοϋ 8ου καί τό πρώτο τοϋ 7ου π.Χ. αιώνα. Ή φανερά συνειδητή προσπάθεια 
νά διατηρήσουν τό παραδοσιακό σχήμα μπορεί νά θεωρηθή σάν ένδειξη άντίδρασης 
στό κύμα των νέων γούστων πού πλημμύρισαν τήν Αττική αύτά τά χρόνια41. Είναι κοινό 
τους χαρακτηριστικό ή άπόλυτα ξεκαθαρισμένη διάκριση τών έπί μέρους μελών τοΰ 
σώματος πού άποκτοϋν μιά δική τους ξεχωριστή πληρότητα, χωρίς νά ταράζουν τήν 
ένότητα τοϋ συνόλου. Ακόμα καί στά πρωιμότερα παραδείγματα, λαιμός, ώμος, κοιλιά, 
διαμορφώνονται έτσι σέ διακοσμητικούς χώρους αυτόνομους καί δέν υποδιαιρούνται 
σέ άλλεπάλληλες ζώνες. Τό ίδιο συγκρατημένο πνεϋμα δείχνει καί ή πιό μετρημένη 
χρήση παραπληρωματικών κοσμημάτων. Ή άπουσία πλαστικών φιδιών καί ή χρησι
μοποίηση τοϋ πλάτους τοΰ λαιμοϋ γιά μιά ένιαία μετοπική παράσταση42 είναι άπό τά 
βασικά χαρακτηριστικά τών άμφορέων τής Κατηγορίας Β.

Τά συμπεράσματα πού μας έδωσε ή παρακολούθηση τοΰ σχήματος τοϋ άμφορέα 
σέ σχέση μέ τή διακόσμησή του, θά μπορούσαν νά συνοψιστοΰν έτσι:

1) Ή μορφή πού δημιουργήθηκε άπό τήν πρωτοαττική έπανάσταση (Κατηγορία 
Α) δείχνει τό όριο τής διαφοράς τοϋ άρχαϊκοϋ κόσμου πού γεννιέται, άπό τό Γεωμε
τρικό τοΰ όποιου αποτελεί καί τήν άρνηση. ’Επικρατεί τό τελευταίο τέταρτο τοϋ 8ου 
καί τό πρώτο τοϋ 7ου π.Χ. αιώνα φτάνοντας στό maximum τοϋ ύψους καί μετά σβήνει 
χωρίς νά άφήση τά ίχνη της παραπέρα43.

2) Οί άρχές τοϋ γεωμετρικού κόσμου διοχετεύονται στούς άμφορεΐς τής κατη
γορίας Β πού, μολονότι κρατά τό παραδοσιακό σχήμα, άντιδρά στόν πολυμορφικό διο
νυσιασμό τής εποχής δημιουργώντας νέες μορφές καί νέες άξιες.

3) Μέσα σ’ αύτά τά δύο παράλληλα ρεύματα κινούνται καλλιτέχνες πού επηρεά
ζονται περισσότερο ή λιγότερο κι άπό τά δυό44.

4) ’Από τό δεύτερο τέταρτο τοΰ αιώνα οί δυό άντίθετες τάσεις άρχίζουν νά δημιουρ
γούν τή σύνθεση, πού στά έργα τοΰ «ζωγράφου τών Κριών» θά βρή τήν πιό εύτυχισμέ- 
νη της πλήρωση. Πραγματικά στήν ώριμη δημιουργία του, τόν άμφορέα τοΰ Πηλέα45,

41. Βλέπε καί D. Burr, Hesperia II ( 1933 ) 633.
42. Έτσι δέ φαίνεται νά εύσταθή ή γνώμη τοϋ Γ. Μυλωνά, δ.π. 25, δτι, «μέ τήν πάροδον τοϋ 

χρόνου οί άγγειογράφοι τολμούν νά χρησιμοποιούν όλόκληρον τήν έπιφάνειαν (τοϋ λαιμοϋ), χωρίς 
νά έλαττώνωσι τό ϋψος της δι’ υποδιαιρέσεων», μιά καί τό χαρακτηριστικό αύτό, πού πραγματικά 
βρίσκει τήν πλήρωσή του στά ώριμα πρωτοαττικά χρόνια, ύπάρχει άκόμα καί στά παλιότερα άγγεϊα 
τής Κατηγορίας Β.

43. Εξαίρεση άποτελεΐ ή λουτροφόρος τών ’Αρχαϊκών καί Κλασσικών χρόνων πού άνάγεται σέ 
μορφές τοϋ 7ου αίώνα καί έπιζεϊ γιά καθαρά θρησκευτικούς λόγους.

44. Πρβλ. άμφορεΐς Λονδίνου 1936. 10-17.1 καί ’Οξφόρδης 1935, 18, Davison δ.π. είκ. 55 καί 
54, καί Νέας Ύόρκης 10.210.8 καί 21.88.18, BSA 35 (1934- 35) πίν. 47 καί 50

45. Βλέπε τή μοναδική άνάλυση τοϋ έργου άπό τόν Beazley, Development, 9 κ.έ.
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βλέπομε νά έπικρατή ό σεβασμός στην αυστηρότητα τής φόρμας καί τήν προσαρμογή 
σ’ αύτή των διακοσμητικών άπαιτήσεων, μιά παραδοσιακή άρετή συνυφασμένη,ώστόσο, 
μέ τή δροσιά καί τήν έλαφράδα τής διάθεσης τοϋ συνόλου, τήν κερδισμένη άπό τήν 
πρώιμη πρωτοαττική έπανάσταση.

Πιστεύοντας τήν Τέχνη σαν τον πιό καθαρό καθρέφτη τής κοινωνικής πραγματι
κότητας άπ’ όπου καί πηγάζει, διακρίνομε στόν άνταγωνισμό τών δύο σύγχρονων άλλά 
τόσο διαφορετικών δυνάμεων τής κεραμεικής τά στοιχεία μιας συγκεκριμένης Ιστορι
κότητας, πού βρίσκει στό παραπάνω έκτεθειμένο σχήμα τήν πιό σαφή διαλεκτική της 
έκφραση. Ή απουσία όμως τών ιστορικών δεδομένων περιορίζει τήν πεποίθηση στό 
όριο τοΰ ύποκειμενικοϋ καί κάνει τή βαθύτερη έρευνα σχεδόν άδύνατη.

Α. ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ
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(Πίν. 43)

’Ανάμεσα στά γλυπτά τοΰ Μουσείου xfjg Μυτιλήνης υπάρχει καί ένα γυναικείο 
κεφάλι, πού άπό τήν πρώτη κιόλας ματιά γοητεύει τό θεατή μέ τήν ήρεμη καί κάπως 
θλιμμένη έκφρασή του, μέ τή χάρη, τήν ευγένεια καί τό βάθος τοϋ συναισθήματος1.

Πρόκειται γιά τό ύπ’ άριθ. 2727 μαρμάρινο γυναικείο κεφάλι. ’Από τό πρόσωπο 
διατηρείται τό δεξιό τμήμα, ένώ έχει άποκοπή τό άριστερό μάτι, ή μύτη και τό πη
γούνι. Γενικά ή έπιφάνεια τού μαρμάρου είναι πολύ κατεστραμμένη, προπάντων κάτω 
στό λαιμό, όπου ένας μεταγενέστερος σιδερένιος γόμφος (πού τώρα άφαιρέθηκε) έπέ- 
φερε μεγάλη καταστροφή καί ρωγμές στό μάρμαρο. Ή μορφή φορεΐ άπλό " σάκκο ”, πού 
καλύπτει ολόκληρο τό κεφάλι, έκτός άπό ένα μικρό τμήμα τών μαλλιών, μπροστά, 
πού πλαισιώνουν τό πρόσωπο, καί πίσω στον τράχηλο, δπου φαίνονται μόνον οί ρίζες 
τών μαλλιών, πού άποδίδονται μέ « μηνοειδείς » έγχάρακτες γραμμές. Τά μαλλιά άποδί- 
δονται περισσότερο καθαρά καί πλαστικά στό άριστερό παρά στό δεξιό τμήμα τοϋ 
τραχήλου, πράγμα πού δείχνει δτι ή μορφή ίσως ήταν έλαφρά στραμμένη πρός τά δεξιά.

Διακρίνονται ίχνη έργαλείου, κυρίως « χτένι», στον τράχηλο.
Μάρμαρο λευκό, λεπτόκοκκο, ίσως Παριανό.
Διαστάσεις : Ύψος 0,139, ύψος προσώπου 0,10, πλάτος 0,103, πλάτος προσώπου 

0,075 μ.
Παρά τή μεγάλη φθορά πού έχει ύποστή τό κεφάλι αυτό, βλέπει κανείς καθαρά 

δτι πρόκειται άναμφισβήτητα γιά ένα έξαιρετικό έργο τοϋ τέλους τοϋ πέμπτου αιώνα. 
Τή χρονική του τοποθέτηση άργά μέσα στόν πέμπτο αιώνα έπιβεβαιώνουν μερικά χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα : Ένώ στά προγενέστερα έργα δλα τά τμήματα τοϋ προσώπου 
ίσοζυγιάζονται, έδώ, στό κάτω τμήμα τοϋ προσώπου, οί παρειές κερδίζουν. Τά χείλη 
στίς άκρες, έκεΐ πού ένώνονται, βυθίζονται πρός τά μέσα δημιουργώντας μιά περισ
σότερο αισθησιακή μορφή. Τό βλέμμα είναι υγρό, γεμάτο ήρεμη έσωτερικότητα, 
προσδίδοντας στή μορφή έναν ήσυχο χαρακτήρα καί μιά παθητική όμορφιά. Τό 
κλασσικό συγκρατημένο πάθος τής προηγούμενης γενιάς, τής γενιάς τοΰ Φειδία, χα
λαρώνεται. Τό κεφάλι τής Μυτιλήνης είναι περισσότερο κοντά στήν άνθρώπινη ό
μορφιά, έχει περισσότερη ψυχικότητα, άν θά μπορούσαμε νά ποϋμε, ένώ έξάλλου ό 
διάχυτος συναισθηματισμός πού τό χαρακτηρίζει προδίδει τό χέρι ένός νησιώτη καλ
λιτέχνη. Αύτό βέβαια δέ σημαίνει πώς τό κεφάλι τής Μυτιλήνης είναι άπαλλαγμένο

* Τόν Κ. Χρ. Καροΰζο, εύχαριστώ θερμά γιά τις πολύτιμες συμβουλές του καί τή γενικότερη 
βοήθεια στή δημοσίευση τοΰ κεφαλιού αύτού τής Μυτιλήνης.

1. Τό κεφάλι βρισκόταν ήδη στό Μουσείο τό φθινόπωρο τόΟ 1959, όταν τή διεύθυνση τής 
περιφέρειας άνέλαβε ό Έφορος κ. Χαριτωνίδης, ό όποίος άμέσως άντελήφθη τή σημασία του καί 
φρόντισε νά φωτογραφηθή καί νά καταγραφή στό εύρετήριο τού Μουσείου. Τόν Έφορο κ. Χα- 
ριτωνίδη εύχαριστώ θερμά γιά τήν καλοσύνη πού είχε νά μού παραχωρήση τή δημοσίευσή του. Γιά 
τή φωτογράφησή του ευχαριστώ τό Γερμ. Άρχ. ’Ινστιτούτο καί Ιδιαίτερα τόν Dr Dorig.
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άπό τήν έπίδραση τής αττικής τέχνης. ’Αντίθετα διατηρεί πολλά σαφή στοιχεία της 
καί είναι φτιαγμένο μέσα στήν άττική παράδοση, πράγμα πού έξάλλου δεν πρέπει νά 
μας παραξενεύη μέ τήν έπικράτηση τήν έποχή αύτή τής κοινής ’Αττικής2. Ό καλλιτέ
χνης μοιάζει νά γνωρίζη καλά τά άττικά έργα τής έποχής καί δε φροντίζει διόλου νά 
άπαλλαγή άπό τήν έπίδρασή τους. Γι’ αυτό τό πρώτο πράγμα πού μάς έρχεται στο νοϋ 
βλέποντας τό έργο αυτό (Πίν. 43α-β) είναι τά διατηρούμενα κεφάλια άπό τό θωρά
κιο τού ναού τής Νίκης3, έργα καθαρά καί άναμφισβήτητα άττικά καί σχεδόν σύγχρονα. 
Ή όμοιότητα είναι σαφής καί ούσιαστική καί δέν περιορίζεται σέ έξωτερικά στοιχεία. 
Καί εδώ συναντούμε τήν ίδια άπλή καλύπτρα πού σκεπάζει σχεδόν όλα τά μαλλιά, 
τον ίδιο τρόπο κτενίσματος, τό ίδιο έλαφρά κυρτό καί τριγωνικό μέτωπο, τά ίδια στρογ- 
γυλεμένα μάγουλα, τήν ίδια άπαλή μετάβαση τών έπιφανειών. Όμως παρ’ δλη αύτή τήν 
ούσιαστική όμοιότητα ύπάρχει μιά διαφορά άνάμεσα στο κεφάλι τής Μυτιλήνης καί 
στά λοιπά γνωστά κεφάλια άπό τό θωράκιο : ή έκφραση. Στό κεφάλι τής Μυτιλήνης 
συναντούμε αυτό πού νομίζομε πώς οί άρχαΐοι περιέγραφαν « ΰγρότης τών όφθαλμών, 
τό ύγρόν ». Τά μάτια είναι βαθιά τοποθετημένα, δίνοντας στή μορφή μιά στοχαστική 
καί ήρεμη έκφραση. ’Ενώ ή έκφραση στά κεφάλια τού θωρακίου τού ναού τής Νίκης 
διατηρεί τήν αυστηρή καί θεϊκή άνάταση τών μεταφειδιακών έργων τής ’Αττικής, δέν 
έχει τίποτα άπό τήν έσωτερικότητα τού κεφαλιού τής Μυτιλήνης. ’Αντίθετα αυτό τό 
βαθύ καί άπόμακρο βλέμμα τό συναντούμε στά σωζόμενα κεφάλια άπό τή βάση τής 
Νεμέσεως, πού γενικά άποδίδονται στό έργαστήριο τού Παριανοΰ γλύπτη Άγορα- 
κρίτου4.

’Αλλά καί ή μικρή γυναικεία μορφή άριθ. 1310 τού Μουσείου Άκροπόλεως μοιά
ζει συγγενική στήν έκφραση καί στή συναισθηματικότητα5. ’Ενώ ή μορφή τής Νίκης 
στό άνάγλυφο άριθ. 1329 τού Μουσείου Άκροπόλεως πλησιάζει τό κεφάλι τής Μυτι
λήνης στό άνοιγμα τού ματιού καί στήν έσωτερικότητα τού βλέμματος6.

2. Εξάλλου Ισχυρή έπίδραση τής άττικής Αρχιτεκτονικής φαίνεται καί στόν μόνο γνωστό 
κλασσικό ναό τής Λέσβου στά Μέσα, κοντά στήν άρχαία πόλη Πύρρα, πρβλ. R. Koldewey, Die 
Antiken Baureste der Insel Lesbos, Berlin 1890, σ. 47-61, πίν. 18-26. ’Επίσης A. von Salis 
Altar von Pergamon, Berlin 1912, σ. 16, σημ. 2. Thiersch, OJH XI (1908) 52 κ.έ.

3. Πρβλ. Κεφάλι Μουσ. Άκροπ. άρ. 992. Rh. Carpenter, Sculpt, of the Nike Temple, Par. σ. 
29 είκ. 2. Σταυρόπουλλος, Δελτίον 1930 - 31. Παράρτημα σ. 7, άρ. 4, είκ. 9. — Η. Thompson, Hesperia 
XVII ( 1948 ) σ. 176, πίν. 52. Επίσης πρβλ. καί τό μεταφειδιακό κεφάλι τό δημοσιευμένο άπό τόν Α. 
Giuliano, Annuario (1955-56) σ. 56, είκ. 5-8. Μεγαλύτερη όμοιότητα βρίσκομε στό άττικό άνάγλυφο 
γυναικείο κεφάλι στό Louvre, J. Charbonneaux, La Sculpture Grecque au Mus6e du Louvre, 
Paris, πίν. XXI. Καί έδώ όμως ή μορφή είναι περισσότερο αυστηρή, τά βλέφαρα περισσότερο βαριά. 
’Επίσης, Picard, Manuel II (2) 690 κ.έ. είκ. 276.

4. Ε. Kjellberg, Studien zu den Attischen Reliefs des V. Jahrhunderts (IX. kapitel ), 
Upsala 126, σ. 105. — Pallat JHB IX ( 1894 ) σ. 1 κ.έ. K. Schefold, Agorakritos als Erbe des Phei- 
dias. Festschrift R. Boehringer 1957, σ. 559 κ.έ. είκ. 8 - 27.

5. Casson, Cat. Acrop. Mus. II, No 1310.-Ό Langlotz, Scritti in onore di B. Nogara, σ. 
227, σημ. 1, Αποδίδει τή μορφή στόν κύκλο τού Άγορακρίτου. Πρβλ. έπίσης Bulle, Sch. Mench, πίν. 
128.-Ε. Buschor, Plastik der Griechen, 1936, σ. 78.

6. Casson, Cat. II, No 1329. - Ή B. Schlorb (Untersuchungen zur Bildhauer Generation 
nach Phidias, σ. 36 ) Αναγνωρίζει Ιωνική έπίδραση καί μιά κάποια όμοιότητα τής μορφής τής Νίκης 
τού Αναγλύφου άρ. 1329 πρός τό γυναικείο κεφάλι άρ. 1309 άπό τίς μετόπες τού Παρθενώνα, τό όποιο 
σίγουρα Αποδίδεται στό σχέδιο τού Άγορακρίτου. Ό Fr. Brommer, JHB 75 (1960) σ. 48 άρ. 17 
είκ. 19 a - d, Αμφιβάλλει άν είναι κλασσικό πρωτότυπο έργο.
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Καί οί άνάγλυφες στήλες7 δμως πού βρέθηκαν σέ διάφορα σημεία στά νησιά 
τοϋ Αιγαίου άπηχοϋν τδ ίδιο πνεύμα καί μας θυμίζουν έντονα τό κεφάλι τής Μυτιλή
νης. ’Ανάμεσα σ’ αυτές ξεχωρίζει γιά τις ουσιαστικές όμοιότητες με τό δημοσιευόμενο 
έργο ή στήλη άπό τήν ’Αμοργό ( Έθν. Μουσ. 4470 )8. Μολονότι άνάμεσά τους υπάρχει 
μιά χρονική άπόσταση είκοσι περίπου έτών, ή σχέση τους είναι βασική. Ό καλλιτέ
χνης της δείχνει τήν ίδια άγάπη γιά τις άπλές καί χωρίς παιχνιδίσματα έπιφάνειες, τήν 
περιληπτική άπόδοση τών μαλλιών, τό πρός τά μέσα γύρισμα των χειλιών στις άκρες, 
άλλά κυρίως τήν ίδια άγάπη γιά τό « άπόμακρο » καί « χαμένο » βλέμμα.

Ή όμοιότητα τοϋ κεφαλιού με τά παραπάνω έργα, άλλά κυρίως ή άναμφισβήτητη 
υψηλή ποιότητα τού έργου, πού δείχνει τό χέρι κάποιου προικισμένου νησιώτη, άλλά 
πού δέν άρνεΐται τήν άττική παράδοση, καλλιτέχνη, μας οδηγεί σ’ ένα όνομα : τόν Άγο- 
ράκριτο, τόν άγαπημένο μαθητή τού Φειδία. Όσο όμως κι άν είναι δελεαστική μιά τέ
τοια σκέψη, δέν παύει νά είναι παρά μιά υπόθεση. Άποφεύγοντας λοιπόν νά προχωρή- 
σωμε περισσότερο στό πέλαγος των είκασιών γιά τήν άναγνώριση κάποιου συγκεκρι
μένου καλλιτέχνη, καταλήγουμε λέγοντας, ότι πρόκειται γιά έναν έξαίρετο νησιώτη, 
πού δούλεψε μέσα στήν άττική παράδοση τήν τελευταία δεκαετία τού πέμπτου αιώνα.

Καί τώρα γεννιέται τό θέμα τής έρμηνείας τής μορφής.
Ή μορφή φορεΐ άπλό, άπτυχο "σάκκο”, ό όποιος καλύπτει όλόκληρο τό κεφάλι, 

τονίζοντας ιδιαίτερα τήν κόμμωσή του. Ή μόδα τού "σάκκου” άρχίζει στίς άρχές τού 
πέμπτου αίώνα καί φθάνει σέ μεγάλη ποικιλία στόν Παρθενώνα9. " Σάκκο ”, έκτος άπό 
τίς κοινές θνητές10 11, φορούν διάφορες θεές καί μάλιστα νέες11. Ή Άρτεμις, ή Κόρη, ή 
’Αφροδίτη συχνά άπεικονίζονται φορώντας τον12. Κι άκόμα διάφορες τοπικές νύμφες 
άπεικονίζονται σέ νομίσματα νά φέρουν τό αύτό ή περίπου τό αύτό είδος καλύμματος13. 
Μιά τέτοια νύμφη, τή νύμφη Πύρρα, ίσως καί τή νύμφη Μυτιλήνη, βλέπομε σέ νομί
σματα τής Λέσβου των μέσων ( καί άργότερα) τοϋ τέταρτου αίώνα, νά άπεικονίζεται φο
ρώντας "σάκκο” 14. "Αν καί ή μορφή τής νύμφης άπεικονίζεται περισσότερο αυστηρή, 
σύμφωνα μέ τό συντηρητισμό πού χαρακτηρίζει τά νομίσματα, μολονότι άνάμεσά τους

7. Πρβλ. τή νεώτερη στήλη τής Άνδρου καί μάλιστα τή μορφή τής δούλης, Saucius, Τ. Αη- 
drios, 40, είκ. 48. OJH 6 (1903) Beiblatt, 93 κ.έ. είκ. 17 καί Karusos, AM 71 (1956) σ. 252.

8. Chr. Karusos, Stelenfragment aus Amorgos 76 ( 1961 ) σ. 115 κ.έ. είκ. 73, πίν. IV.
9. J. Charbonneaux, Mon. Piot XXXIII ( 1933 ) σ. 98 κ.έ. ’Επίσης άρθρα σέ λεξικά.
10. Πρβλ. έπιτύμβια στήλη ΉγησοΟς δπου ή δούλη φορεΐ " σάκκο ”. ’Επίσης " σάκκο ” φορεΐ 

ή δούλη στό έπιτύμβιο άνάγλυφο τής Πολυξένης, Lippold, πίν. 80,4. 'Η Νικοστράτη (Ε.Μ. 1053) φο
ρεΐ είδος " σάκκου ”. Στή στήλη τής Άμεινόκλειας ή μορφή τής δούλης φορεΐ έπίσης άπλό " σάκκο ”. 
Diepolder, Die Attischen Grabreliefs, πίν. 41. Πρβλ. μορφές σέ άγγεία : Richter, Metrop. Muse
um, πίν. 141, 150, 165. Arias - Hirmer, Tausend Jahre Griechischer Vasenkunst, 1960 πίν. 237, 193.

11. Chr. Karusos, JHS 71 (1951) σ. 96-110 σ. 101. An early classical discrelief from 
Melos. Έπίσης Δ. Φίλιος, AM XX ( 1895 ) σ. 247.

12. Πρβλ. μορφή Άρτέμιδος καί ’Αφροδίτης στή ζωφόρο τού Παρθενώνα. Έπίσης τή μορφή 
τής Κόρης στό άνάγλυφο Έλευσΐνος. Δ. Φίλιος, AM 20 (1895) σ. 245 κ.έ. πίν. V.

13. Πρβλ. νομίσματα Συρακουσών, Sylloge Numorum Graecorum DNM Sicily πίν. 15-663. 
Έπίσης έ.ά. Corinth πίν. 3 -114, δπου ή νύμφη Πειρήνη φορεΐ "σάκκο”. Έ.ά. Aeolis - Lesbos, 
πίν. 5, 209 (Λάρισα - Φρικωνίς).

14. Sylloge Numorum Graecorum DNM Aeolis - Lesbos, πίν. 9 - 428, δπου ή νύμφη Πύρρα 
φορεΐ " σάκκο ”, Έ.ά. πίν. 8 - 383, δπου ή νύμφη Μυτιλήνη (;) φορεΐ " σάκκο”. Έπίσης στίς άνασκα- 
φές πού έγιναν τό έτος 1962 στή Μυτιλήνη στήν περιοχή Χωράφα άπό τόν Έφορο ’Αρχαιοτήτων 
κ. Σ. Χαριτωνίδη βρέθηκε νόμισμα μέ κεφάλι νύμφης, ίσως τής Μυτιλήνης, πού φορεΐ "σάκκο”.
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ύπάρχει μιά σημαντική χρονική διαφορά, δέν άποκλείεται νά ύπάρχη κάποια ουσια
στική σχέση ή άκόμη και ταύτιση.

Ή προέλευση τοϋ ώραίου αύτοϋ κεφαλιού δυστυχώς δέν είναι μαρτυρημένη. 
Αόριστη κάπως προφορική πληροφορία υπάρχει δτι βρέθηκε στο θέατρο τής Μυτι
λήνης. Μέσα σ’ δλες αύτές τις άβεβαιότητες, τό μόνο σίγουρο κέρδος είναι αύτό τό 
ίδιο τό έργο, πού άξίζει νά γίνη γνωστό, κι αυτόν κυρίως τό σκοπό έχει ή παρουσίασή 
του έδώ.

ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ
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ΕΚ TOT ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (VI)1

(Πίν. 44 - 46)

Α'

ΕΙς IG IP 3897

Ή έν Inscriptiones Graecae τόμ. Π2 ύπ’ άρνθ. 3897 έξ ’Αθηνών έπνγραφή ήτο 
χαραγμένη έπΐ μεγάλης έπιμήκους βάσεως, ήτις έχει θραυσθη είς τεμάχια. Έξ τούτων 
άπόκεινται είς τό Ε.Μ. καί φέρουν τούς άριθμούς Ευρετηρίου 8632 καί 8632α. Τά τέσ- 
σαρα τούτων ( I - IV έπΐ τού σχεδιάσματος τοϋ Π ί ν. 44β ) είχον ήδη παλαιότερον συγ- 
κολληθή έπ’ άλλήλων. Τό έκτον (VI = Ε.Μ. 8632α) είχε μέν άναγνωρισθή ώς άνήκον 
έπίσης είς τήν βάσιν, δέν ήτο δμως γνωστή ή θέσις ( Dittenberger, Kirchner), έξ 
ής τούτο είχεν άποσπασθή. Τήν διαπίστωσιν, δτι καί τό πέμπτον ( V) συνανήκει, καί 
δή συγκολλαται έπί ταύτης, όφείλομεν εις τόν καθηγητήν κ. A. Raubitschek. Είς πρα
γματείαν του, δημοσιευθεΐσαν έν Hesperia XVIII ( 1949 ) σ. 99 έξ., άνέγνωσεν ούτος 
όρθώς καί συνεπλήρωσεν έπιτυχώς τά κενά τών τριών έπί μέρους τρίστιχων έπιγραφών, 
έπεχείρησε δέ καί τήν τοποθέτησιν τού έκτου τεμαχίου είς τήν θέσιν, ήν τούτο είχεν 
έπί τής βάσεως. Ώς προς τήν διάταξιν τών τριών έπιγραφών έπί τής βάσεως σημειοΐ 
έν σελίδι 99 «The monument consisted of three statues set up on a large base 
which was composed of two slabs of marble. The inscriptions on the right slab.. .».

Κατά τήν προσπάθειαν άναπαραστάσεως τής βάσεως, ΐνα αυτή καταλάβη τήν θέσιν 
της είς τό Ε.Μ., προέκυψαν άμφιβολίαι δσον άφορςί είς τήν δοθεΐσαν σειράν είς τά τε
μάχια μαρμάρου, είδικώς τήν ύποτιθεμένην θέσιν, ήν τό τεμάχιον VI κατεϊχεν έπί τής 
βάσεως. Διά τούτο συνεβουλεύθην τόν έμπειρον περί τά τοιαΰτα άρχιτέκτονα κ. Ί. 
Τραυλόν, υπό τάς όδηγίας τού όποιου έξεπονήθη ύπό τής δ. Ειρήνης Τραυλού τό 
έν Π ί ν. 44 β σχεδίασμα. Αί άμφιβολίαι μου ένισχύθησαν έκ τού γεγονότος, δτι ύπάρχει 
άναθύρωσις περιθέουσα άβαθή τόρμον έπί τής στενής, καί πάλαι μή όρατής, πλευράς 
δύο έκ τών τεμαχίων. Έφ’ δσον λοιπόν τά δύο ταΰτα τεμάχια δέν άρμόζουν κατά τό 
μέρος τούτο πρός άλληλα, θά πρέπη νά υπήρχε καί άλλο, με άναθύρωσιν καί τόρμον 
έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών του, παρεμβαλλόμενον μεταξύ τών δύο τούτων. Ή άναθύ- 
ρωσις μετά τόρμου υπάρχει: 1) Είς τό άριστερόν τού τεμαχίου I ( Π ί ν. 45α, δηλοΰται 
παρά Raubitschek ), 2) Είς τό δεξιόν τού τεμαχίου VI ( Π ί ν. 45 β ). Τό τελευταΐον 
τούτο τεμάχιον ό Raubitschek προτάσσει τών λοιπών πέντε· θέτει δηλαδή τούτο είς τό 
άκρον άριστερόν. Ή βάσις, ώς έκ τούτου, δέν συνέκειτο έκ δύο άλλ’ έκ τριών τμημάτων 
άρμοζόντων πρός άλληλα διά τής καταλλήλου έπεξεργασίας.

Ώς φαίνεται έπί τού σχεδιάσματος, τό κατά τό μέσον τμήμα ήτο μεγαλύτερον τών 
δύο άλλων, άτινα ήσαν συμπληρώματα τούτου. Τό τεμάχιον VI άπετέλει τό άκρον δεξιόν 
τού μεσαίου τμήματος, έφ’ οδ είχε χαραχθή τό πλεΐστον τής έπιγραφής.

1. Ίδέ καί ΑΕ 1964, σ. 36 κ.έ.
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Οϋτως, ή διάταξις των τριών έπί μέρους έπιγραφών έπί τής βάσεως ήτο ή έξής :

[ ό Δ ή μ ο]ς
ΓΑ π π ι ο ν Σωφ]ήιον Άππίον νόν 
[αρετή ς εν]εκα άνέ[θ]ηκεν

[Λε]ύκιος Σωψήιος Άπ[πίου ύός]
Φαιδρόν [Λνσι]ά[δ]ου Βε[ρενικίδην] 

τον έαυτ[οϋ κα]θηγη[τήν άνέθηκεν]

ό Δ[ή μ ο ς ]

[Λεύ]κιον Σωφήιο[ν Άηπίον νόν]
[άρε]τής ενεκ[α άνέθηκεν]

Τό μήκος τής βάσεως δεν είναι εΰκολον νά όρισθή· ή έπιγεγραμμένη πάντως έπι- 
φάνεια ταύτης θά ήτο 2.39 μ. περίπου. Τό σωζόμενον ύψος είναι 0.24 μ.

Ό άνδριάς τοϋ καθηγητοΰ Φαιδρού ΐστατο έν τώ μέσω, έχων έκατέρωθεν αύτοΰ 
τούς άνδριάντας των δύο άδελφών, άναθήματα τοϋ δήμου ’Αθηναίων.

Β'

Ε.Μ. 13181. Ή στήλη, έφ’ ής ή έν Π ί ν. 46 έπιγραφή, εύρέθη2 κατά Δεκέμβριον 
1954 εις Λουμπάρδαν, θέσιν κειμένην κατά τό 34ον χιλιόμετρον τής άπ’ ’Αθηνών είς 
Σούνιον παραλιακής δδοΰ. Πρόκειται περί τυχαίου ευρήματος, δπερ ήλθεν εις φώς 
κατά τήν διεύρυνσιν μικρας άγροτικής όδοϋ, περί τά 20 μέτρα δυτικώς τοϋ φρέατος, 
τό όποιον είναι γνωστόν είς τήν περιοχήν ως « Πηγάδι τοϋ Άλυκοΰ ». Εόρίσκεται δε 
τοϋτο έπί τής έν λόγω άγροτικής όδοϋ, ήτις από τής παραλιακής, καί έναντι τής βαλτώ- 
δους έκτάσεως, χωρεΐ πρός ΒΑ., διέρχεται προ τοϋ φρέατος καί συναντδται όλίγα μέτρα 
έκεΐθεν μέ τήν άπό τής παραλιακής πρός Κορωπί άγουσαν οδόν.

Είναι έκ λευκοΰ μαρμάρου, ύψους 0.83 μ., πλάτους άνω μεν 0.385 κάτω δέ 0.41 καί 
πάχους 0.19. Ή όπισθία καί ή άνω πλευρά έχουν άπλώς πελεκηθή, ένφ ή κατενώπιον 
καί αί πλάγιαι έλειάνθησαν έπιμελώς. Ή άνω πλευρά, αί πλάγιαι καί ή πρόσθια φέρουν, 
κυρίως είς τό άνω τοϋ ύψους των, βαθείας διαβρώσεις, ώς καί άμβλυνσιν τών ακμών 
τών γωνιών, είς δς όφείλεται ή καταστροφή τών κατά τό τμήμα έκεΐνο τής στήλης γραμ
μάτων. Αί βλάβαι αύται έχουν προξενηθή έκ τής έπιδράσεως τής θαλάσσης, πρός ήν 
θά ήτο έστραμμένη ή στήλη. Τοϋτο δέ, ΐνα είναι όρατή ή έπιγραφή έκ τής αρχαίας 
όδοϋ, ήτις, καί μέχρι τοϋ 1954 άκόμη, άπό Άναγυροΰντος, κατήρχετο έκ τών ύψω- 
μάτων διά τής χαράδρας πρός τόν όρμον τής Λουμπάρδας, είς όλίγων μέτρων άπόστασιν 
έκεΐθεν.

Σύγκειται δέ ή έπιγραφή έκ 12 στίχων, ήτοι:

................................................. Θ . ΕΝ. . . .

. . . Φ . . 1ΚΑ..............................ΙΑ . . .
. .μ Π [ν] θώ θ εν'[ τ] ελε ν δέ όβολό[ν τ]- 

[ο ς] π ίν οντ ας το 'Αλυκο το ένι[αυ]-

2. Έκομίσθη είς τό ’Επιγραφικόν Μουσεΐον ύπό τοΟ μακαρίτου Ί. Παπαδημητρίου, ’Εφόρου ’Αρ
χαιοτήτων ’Αττικής κατά τήν έποχήν έκείνην.
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5 [τ] ο έκαστο ε [ς] τά ιερά τήσι Ννμ[φ]-
[ε]σr δστις <5’ανμη καταθήι τον ό[β]- 

[ο] λόν μ ή πινέτω τδ Ά λνκο4 εάν δε 
[τ]ις βιαζόμένος πίνηι, άποτίν- 
[ε]ν πέντε δ ρ αχ μάς' έάν τις φέρη- 

10 [ι] ή άγηι το νδατος, μη καταθες ο
βολόν το άμφο ρέ[ως έ]κάστο, όφε- 
λέτω Ρ Ιεράς τα[ϊς] Ννμφαις

Ή διάταξις των γραμμάτων έπι τής στήλης είναι στοιχηδόν. "Εκαστος των στίχων 
περιέχει άνά 24 γράμματα, πλήν τοΰ τελευταίου, ώς καί τοΰ 6ου, δστις έχει 25, άφοΰ ό 
χαράκτης παρέλειψε γράμμα, τό όποιον έχάραξεν έν συνεχείς; άνωθεν τών άλλων καί 
μικρότερον τούτων.

Ή έπιγραφή προέρχεται άπό τούς χρόνους τού τέλους τού Ε' ή κάλλιον τών άρχών 
τοΟ Δ' π.Χ. αΐώνος. 'Υπέρ τής τοιαύτης χρονολογήσεως συνηγορούν αί μορφαί των 
γραμμάτων, δμοιαι προς τά έπι άλλων συγχρόνων έπιγραφών, ώς καί παλαιότεροι φθογ- 
γολογικοί τύποι έν χρήσει άκόμη κατά τό πρώτον τέταρτον τού Δ' π.Χ. αΐώνος, οίοι 
Ο άντί ου, Ε άντί ει, άλλά καί τήσι Νύμ[φ/ε]σι παρά τό τα[ΐς] Νύμφαις. Άπό τήν 
έπιγραφήν έλλείπει παντελώς τό δασύ [ Η ] πνεύμα (ιερός, όστις, έκαστος, Αλυκός - ίδέ 
άλυκός, άλυκΐς κ.τ.δ.).

Έκ τών δύο πρώτων στίχων σφζονται γράμματα μόνον κατ’ άποστάσεις ή ίχνη 
γραμμάτων μή έπιτρέποντα άσφαλεΐς συμπληρώσεις λέξεων.

Ή έν άρχή τοΰ 3ου στίχου λέξις Π[υ]θώθεν (ή πρώτη πλήρως άναγιγνωσκομένη 
λέξις) άγει προς τήν ύπόθεσιν, δτι εις τούς προηγηθέντας τής στήσεως τής στήλης 
χρόνους είχον άναφυή έριδες καί άμφισβητήσεις διά τήν χρήσιν τοΰ φρέατος, πιθανώς 
παρ’ άτόμου είς τό κτήμα τοΰ όποίου ήτο τούτο. Ή ύδροληψία ρυθμίζεται τοΰ λοιποΰ 
άνωθεν. Είς τούς μή συμμορφουμένους πρός τό δελφικόν πρόσταγμα θά έπιβάλλωνται 
χρηματικοί ποιναί καί τά πρόστιμα ταΰτα θά κατατίθενται είς τό ταμεΐον τών Νυμφών, 
ώς πρόσοδος τούτου3.

Χρήσις τοΰ φρέατος θά γίνεται τοΰ λοιποΰ ύπό ορούς, τόσον διά τούς πίνοντας 
μόνον έκ τούτου, δσον καί διά τούς λαμβάνοντας ύδωρ έκ τούτου δΓ άλλας χρείας, ήτοι:

I. "Οσοι πίνουν άπό τό ύδωρ τοΰ Άλυκοΰ νά πληρώνουν όβολόν δΓ έκαστον έτος. 
Τά ούτως εϊσπραττόμενα χρήματα θά κατατίθενται είς τά ί ε ρ ά τών Νυμφών.

II. "Οστις δέν καταθέση τον όβολόν νά μή πίνη έκ τοΰ ύδατος τοΰ Άλυκοΰ.
III. Έάν τις πίνη χρησιμοποιών βίαν (άρνούμενος νά καταβάλη τόν όβολόν) 

νά ύπόκειται είς πρόστιμον πέντε δραχμών (τό 30πλάσιον). Ό δρος ούτος άφορα 
προφανώς είς συγκεκριμένην περίπτωσιν, πιθανώς άπαιτητοΰ κυριότητος τοΰ φρέατος.

IV. Έάν τις μεταφέρη (κομίζων είς δοχεία ή δι’ άγωγοΰ ) ύδωρ έκεΐθεν, χωρίς νά 
καταθέση όβολόν διά τό περιεχόμενον έκάστου άμφορέως, νά όφείλη πεντήκοντα δρα- 
χμάς. Καί τό πρόστιμον τούτο, ιερά πρόσοδος, θά κατατίθεται είς τό ταμεΐον τών Νυμ
φών.

3. OCIS 483 στίχ. 184 έξ. ( έκ Περγάμου) “τώι βουλομένωι έπίληψις των κακούργούντων περί
τάς κρήνας.........μεριζέσθω τοΟ γεινομένου έξ αυτών διαφόρου τό ήμισυ, τά δέ λοιπά κατατασσέσθω είς
τήν έπισκευήν τοΟ τών Νυμφών ίεροΟ ”.

6
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Ό τελευταίος τών δρων άφορςί πιθανώς εις άρδευσιν έγγύς που εόρισκομένων κη- 
παρίων. Τό άγω, δταν συνοδεύη τήν λέξιν ύδωρ, δηλοΐ μεταφοράν τούτου δι’ άγωγοϋ. 
Θά είναι άλλως δύσκολον νά φαντασθώμεν, δτι οί διψώντες μετέβαινον έκάστοτε, ήμέ- 
ρας τε καί νυκτός, είς τό φρέαρ διά νά πίωσιν, δτι δηλαδή δέν έπετρέπετο νά λαμβάνωσι 
μεθ’ έαυτών ύδωρ είς τάς άγροικίας ή τά πλοιάριά των. Ώς προς τήν στίξιν έν τώ 11φ 
στίχω : Τό κόμμα θά πρέπη νά τεθή δχι μετά τήν πρώτην άλλά μετά τήν τετάρτην λέ
ξιν, δ δέ δρος θά νοηθή ώς : Τό ύδωρ τό λαμβανόμενον προς άρδευσιν άπομετράται κατ’ 
άμφορεΐς ( ώς σήμερον κατά κυβικά ). Δι’ έκάστην τοιαύτην ποσότητα ϋδατος τό τέλος 
είναι όβολός· έάν δέν καταβληθή οδτος, ό παραβάτης ύπόκειται είς πρόστιμον πολλα- 
πλασιαζομένου τοΰ καθωρισμένου τέλους έπΐ 300.

Αί εισπράξεις τού τέλους άπό τούς πίνοντας, ώς καί τών προστίμων άπό τούς πα- 
ραβάτας τών δρων, έλέγχουν ώργανωμένην υπηρεσίαν Ιερατείου.

Στίχ. 5. έ[ς] τά ίερά. Ή σύνταξις κατά πληθυντικόν άφορφ βεβαίως είς περισ
σότερα τοΰ ένός ίερά. "Εν θά πρέπη ίσως νά άναζητηθή είς τήν έγγύς τοΰ φρέατος χα
ράδραν, φυσικήν θέσιν λατρείας τών Νυμφών, άλλο ίσως είς τό μέρος ένθα εύρέθη ή 
έπιγραφή. ’Ενδέχεται έν τούτοις περί τό φρέαρ νά ύπήρχεν έν μόνον ίερόν, παράρ
τημα έκείνου έν τώ σπηλαίφ τώ καλουμένφ τοΰ « Νυμφολήπτου » (I G I2 778 - 800 : 
Solders, Ausserstadt. Kulte σ. 60). Νά πρόκειται μήπως περί λατρείας νΰν τό πρώ
τον καθιερουμένης έκεϊ, προικοδοτουμένης μέ τό έσοδον τοΰτο ; Είσαγωγαί λατρείας 
άπό πόλεως είς πόλιν είναι γνωσταί άπό τήν άρχαιότητα ( ή πρόσφατος άκόμη τοΰ 
Άσκληπιοΰ), καί τό Π[υ]θώθεν ύποβάλλει τήν σκέψιν διά κάτι περισσότερον άπ’ 
δ,τι άναφέρω άνωτέρω.

Ή διατήρησις τής παλαιας όνομασίας τοΰ ϋδατος, ώς καί ή ένεπίγραφος στήλη δέν 
είναι τά μόνα κατάλοιπα έκ τής άρχαιότητος είς τό μέρος τοΰτο. Είς τό σημεϊον, είς δ 
εύρέθη ή στήλη, μέ τήν έπιγεγραμμένην πλευράν πρός τά κάτω, άνεφάνησαν, κατά τάς 
μνησθείσας διευρυντικάς τής δδοΰ έργασίας, τοίχοι άρχαίων κτισμάτων. Περαιτέρω έρευ
να ή μελέτη τούτων δέν έγινε, ΐνα διαπιστωθή, έάν ταΰτα άνήκουν είς ίερόν ή άλλου 
είδους κτήριον.

Είναι δέ τό πηγάδι τοΰ Άλυκοΰ τό μοναδικόν φρέαρ είς τό ΝΔ. τμήμα τής κοι- 
λάδος τής Λουμπάρδας. Είς ταύτην υπάρχουν δύο είσέτι : α) έν κατά τό βόρειον τμήμά 
της έγγύς είς τά «'Υψηλά Πεΰκα » μέ άφθονώτερον ύδωρ, β) άλλο άνατολικώτερον 
τοΰ 'Αλυκοΰ είς θέσιν « Μετόχι». Κατά τήν γνώμην τών έντοπίων, άν ύπήρχε καί άλλο 
έπρεπε νά τό γνωρίζουν.

Δέν διετή ρήθη δέ μόνον ή όνομασία, άλλ’ έξηκολούθησεν, ώς ήτο φυσικόν, 
καί ή χρησιμοποίησις τοΰ φρέατος. Οί κατοικοΰντες είς τάς πέριξ άγροικίας, ώς καί οϊ 
ποιούμενοι χρήσιν τοΰ λιμένος, ύδρεύονται καί σήμερον έτι έκεΐθεν. "Οταν πνέη βό
ρειος άνεμος, τό ΰδωρ δέν διαφέρει κατά τήν γεΰσιν τοΰ συνήθους, δταν άντιθέτως ό 
άνεμος είναι νότιος, τοΰτο προσλαμβάνει ύφάλμυρον γεΰσιν. Αύτό σημαίνει δτι ή άκτή 
ήπλοΰτο παλαιότερον έγγύτερόν πως πρός τό φρέαρ καί δτι ή νΰν διαχωρίζουσα ταύτην 
άπό τοΰ φρέατος λωρίς έδάφους, έν μέρει τουλάχιστον, έσχηματίσθη άπό προσχώσεις, 
μαλακά χώματα. Ύφάλμυρον φαίνεται δτι ήτο καί κατά τήν άρχαιότητα τό ΰδωρ, ώς 
τοΰτο δηλοΐ ή έτυμολογία του- θά ώνομάσθη οΰτω πρός διάκρισιν άπό τά άλλα δύο 
γλυκέος ϋδατος φρέατα.

Διά τήν θέσιν, είς ήν εύρέθη ή στήλη, δέχονται δτι αϋτη περιλαμβάνεται είς τήν 
έδαφικήν περιοχήν τοΰ δήμου «Λαμπτραί». Ή κρατοΰσα γνώμη (Eliot, Coastal

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (VI) 83

Demes, σ. 47 έξ.) είναι, δτι ή κοιλάς τής Λουμπάρδας άπετέλει τμήμα τών παράλων 
Λαμπτρών, δτι έπΐ πλέον αί οίκήσεις των παραλίων Λαμπτρέων ήσαν είς τό « Κίτση ». 
Βεβαίως σφζονται έρείπια οίκισμοΰ έκεΐ, ώς καί είς τό γειτονικόν « Θίτη », ώστε ό 
έντοπισμός έκεΐ δήμου, περιλαμβάνοντος τά περί τον λόφον τοϋ Θίτη καλλιεργήσιμα 
έδάφη, νά άνταποκρίνεται προς τά πράγματα. Έρωταται δμως, έάν είς δήμον έχοντα έκεΐ 
τάς οικήσεις του προσεκτώντο καί τά έδάφη τής κοιλάδος τής Λουμπάρδας, έάν δηλαδή 
δήμος τοΰ όποιου τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ καλλιεργησίμου έδάφους άπλοϋται πρός 
τήν θάλασσαν, μέ άσφαλέστατον μάλιστα φυσικόν λιμένα, είχε τάς οίκήσεις του τόσον 
μακράν άπό τής θαλάσσης. Άλλ’ ή κοιλάς τής Λουμπάρδας άποτελεΐ καθ’ έαυτήν μονάδα 
έδάφους περιβαλλομένην ύπό λόφων καί υψωμάτων μέ στενήν σχετικώς δίοδον πρός τήν 
ένδοχώραν, έφ’ δσον δέ ύπάρχει έν τή κοιλάδι άρχαϊος συνοικισμός ( Ε έπΐ τοϋ χάρτου 
Fig. 4 τοΰ Eliot) μέ φρέαρ άφθονου υδατος καί έκτεταμένον νεκροταφεΐον είς θέσιν 
« Υψηλά Πεϋκα »4, δέν άποκλείεται είς τό μέρος τοΰτο νά κατφκουν οί παράλιοι Λαμ- 
πτρεΐς5, είς δέ τό Θίτη - Κίτση νά ήτο άλλος δήμος, ώς ύπέθεσαν αί παλαιότεροι έρευ- 
νηταί τής άττικής τοπογραφίας.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ

4. 'Ως διεπίστωσα κατά προσφάτους διελεύσεις μου έκεϊθεν.
5. Ή στήλη μέ τό ψήφισμα τών Λαμπτρέων έν IGII2 1204 είναι μικρά καί εϋμετακόμιστος. Πλήν 

τούτου πρόκειται περί προσκτήσεως δΓ άγοράς, ώς δέ συνήθως αί πληροφορίαι τού πωλήσαντος περί 
τοδ τόπου εύρέσεως τοϋ άρχαίου σπανίως άληθεύουν. Όρθώς κατά ταϋτα ό Eliot, έ,ά. σ. 52, χαρακτηρί
ζει ταύτας ώς «a little ambiguous».
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ΤΟ ΑΝΑΓΛΤΦΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΑΡΚΟΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

(Πίν. 47-49)

Μεταξύ τών πολυαρίθμων άναγλύφων τών έντειχισμένων είς τό έξωτερικόν καί 
είς τό εσωτερικόν τοϋ 'Αγίου Μάρκου τής Βενετίας, τά πλεΐστα τών όποιων είναι παλαιο
χριστιανικά καί βυζαντινά, όπάρχει έν παρουσιάζον Ιδιαίτερον ένδιαφέρον καί είκονο- 
γραφικόν, άλλα καί διά τήν πιθανήν του προέλευσιν, όπως έλπίζομεν δτι θά δείξη ή 
παρούσα μικρά μελέτη.

Τό άνάγλυφον αυτό (Πίν. 47) δέν είναι άνέκδοτον. Τρεις φοράς, αν δέν άπα- 
τώμαι, έχει δημοσιευθή άπεικόνισίς του. Τό πρώτον δηλαδή είς τήν μνημειώδη έκδοσιν 
τοϋ ναού τοϋ 'Αγίου Μάρκου υπό τοϋ Ongania1, κατόπιν ύπό τοϋ Ο. Demus1 2 καί τελευ- 
ταΐον μετ’ έκτενοϋς περιγραφής ύπό τοϋ R. Lange3. Περιγραφήν τέλος αύτοϋ άνευ άπει- 
κονίσεως παρέσχε καί ό Η. von der Gabelentz4.

Τό μέλλον νά μας άπασχολήση άνάγλυφον τοΰτο5, τό όποιον τοποθετούν 
είς τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 12ου αίώνος, είναι διηρημένον είς δύο έπαλλήλους καί άνί- 
σους ζώνας. Είς τήν άνω, τήν στενοτέραν, χωριζομένην άπό τήν κάτω μέ λεπτόν πλαίσιον, 
είκονίζονται τρεις μορφαί κατ’ ένώπιον μέχρι περίπου τοϋ κάτω μέρους τοϋ στήθους. 
Είς τό μέσον παριστάνεται άγία κρατούσα είς τήν δεξιάν σταυρόν καί έχουσα τήν άρι- 
στεράν πρό τοϋ στήθους μέ τήν παλάμην προς τά έξω. Εκατέρωθεν αυτής είκονίζονται 
δύο άνδρικαί μορφαί άνευ γενείου καί μύστακος. Ή άριστερά, ώς πρός τόν θεατήν, έχει 
είς τήν δεξιάν χειρουργικόν μαχαιρίδιον (;) ή κοχλιάριον (; )6, είς δέ τήν άριστεράν 
κύλινδρον. Ή κατά τό δεξιόν άκρον μορφή κρατεί μέ άμφοτέρας τάς χεϊρας κύλινδρον.

1. F. Ongania, La Basilica di San Marco, Venezia 1888 -1892, Dettagli, πίν. 279 P 3.
2. O. Demus, The Church of San Marco in Venice, Washington 1960, είκ. 34. Πρβλ. καί 

σ. 122 κ.έ.
3. R. Lange, Die byzantinische Reliefikone, Recklinghausen 1964, είκ. 27 καί σ. 85 κ.έ.
4. Η. von der GabeJentz, Mittelalterliche Plastik in Venedig, Leipzig 1903, 137.
5. Είναι έντειχισμένον είς τήν έσωτερικήν άνατολικήν πλευράν τής βόρειας κεραίας τού σταυρού, 

άριστερά τοΟ μεγαλοπρεπούς κιβωρίου, τοΟ στεγάζοντος τό άλτάριον καί τήν περίφημον βυζαντινήν εί- 
κόνα τής Παναγίας Νικοποιοϋ. Έπί τού άναγλύφου διακρίνονται χρώματα. Τό βάθος, περί τάς δύο 
όρθιας μορφάς τής κάτω ζώνης, είναι κυανοπράσινον. Τά χρώματα είς τά ένδύματα τών τριών προτομών 
τής άνω σειράς είναι λίαν άμαυρά καί άδιάγνωστα. Είναι πολύ πιθανόν δτι ό χρωματισμός, δπως καί ή 
έπιχρύσωσις τών φωτοστεφάνων, νά έγιναν μεταγενεστέρως ύπό τών Βενετών.

6. Ό Lange, έ. ά. 85, νομίζει δτι πρόκειται περί είδους γραφίδος (Schreibgriffel), μέ τήν 
όποιαν έχάρασσον τά γράμματα έπί κηρωτής πινακίδος, δηλαδή τού στύλου, stylus τών άρχαίων. 
Τοΰτο δέν φαίνεται πιθανόν. Οί είκονιζόμενοι είναι, δπως θά ίδωμεν, οί Άγιοι ’Ανάργυροι. Είναι λοιπόν 
φυσικώτερον νά παραδεχθώμεν δτι τό είς όξύ άπολήγον δργανον, πού κρατούν, είναι χειρουργικόν μαχαι
ρίδιον χρησιμεΰον Ισως διά τάς άφαιμάξεις, δπως δεικνύουν άνάλογοι παραστάσεις τών άγιων τού
των Ιατρών. Βλ. προχείρως G. Millet. Monuments de Γ Athos, I, Les peintures, Paris 1927, 
πίν. 42.1 -2, 52.1, 56.1 (Πρωτάτον). G. Millet — A. Frolow, La peinture du moyen age en 
Yougoslavie, I, πίν. 76.1 ( Μιλέσεβο ), II, πίν. 89.2 (Άρίλγιε), III, πίν. 19.1 (Άγ. Κλήμης Άχρί- 
δος ), 48.4 (Άγ. Νικήτας). Είς μερικά δμως μνημεία ( βλ. π.χ. Ε. Diez — Ο. Demus, Byzantine Mo
saics in Greece, Cambridge, Mass. 1931, είκ. 58 (Όσ. Λουκάς). N. et M. Thierry, Nouvelles
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Ή κάτω ζώνη τοϋ άναγλύφου είναι πολύ ύψηλοτέρα. Εϊς αύτήν, κάτωθεν τόξων φερόν- 
των διακόσμησιν καί στηριζομένων έπί κιόνων μέ πλουσίως δι’ άκάνθης στολισμένα 
κιονόκρανα, μέ κορμούς φέροντας έλικοειδεΐς ραβδώσεις και μέ βάσεις κοσμημένας, 
είκονίζονται δύο άγιοι όρθιοι κατ’ ένώπιον. Οδτοι είναι άμύστακες και άγένειοι, κρα
τούν δέ μέ τόν ίδιον τρόπον τά αύτά άντικείμενα, πού εΐδομεν καί είς τάς άντιστοίχους 
μορφάς τής άνω ζώνης.

Αί καί είς τάς δύο ζώνας είκονιζόμεναι άνδρικαί μορφαΐ παριστάνουν χωρίς άμφι- 
βολίαν δύο ζεύγη τών 'Αγίων ’Αναργύρων, όπως δεικνύουν τά είς τάς χεΐράς των 
ιατρικά έργαλεϊα. Τούτο εΐχον ήδη παρατηρήσει καί ό Demus (έ.ά. 123), μέ κά
ποιον δισταγμόν, όπως καί ό Lange ( έ.ά. 85 κ.έ.). Καί οί δύο όμως δέν ήδυνήθησαν 
νά καθορίσουν ποιον άπό τά τρία ζεύγη τών 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανού είκονίζεται 
εϊς τήν άνω ζώνην καί ποιον είς τήν κάτω.

Ή δυσκολία αύτή τού καθορισμού προήλθεν άπό τό ότι δέν κατώρθωσαν νά ταυ
τίσουν τήν είς τήν άνω ζώνην, μεταξύ τών δύο ’Αναργύρων, είκονιζομένην γυναικείαν 
μορφήν. Είναι όμως βέβαιον ότι ή μορφή αϋτη παριστάνει τήν 'Αγίαν Θεοδότην, τήν 
μητέρα δηλαδή τών 'Αγίων ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού τών έξ ’Ασίας7. Ούτω 
πράγματι τήν εύρίσκομεν είκονιζομένην μεταξύ τών δύο υίών της ή παρ’ αύτούς καί είς 
τοιχογραφίας8 καί είς φορητάς εικόνας9. Ή 'Αγία Θεοδότη εϊς όλας τάς γνωστός, είς

6glises rupestres de Cappadoce, Paris 1963, πίν. 95h), τό δργανον αύτό είναι σχεδιασμένον 
έκ τοΟ πλαγίου καί δίδει τήν έντύπωσιν δτι πρόκειται πιθανώς περί κοχλιαρίου έντελώς άναλόγου πρός 
τά γνωστά παλαιοχριστιανικά έξ άργύρου (Βλ. Ο. Μ. Dalton, Catalogue of Early Christian and 
Byzantine Antiquities...of the British Museum, London 1901, σ. 72, άριθ. 322, σ. 78, άριθ. 354 
καί πίν. XXIII, άριθ. 386). Τήν άποψιν έξ άλλου δτι είς ώρισμένας παραστάσεις θά ήδύνατο νά 
πρόκειται περί κοχλιαρίου, ένισχύουν μερικαί είκόνες τού έπίσης Ιαματικού Άγ. Παντελεήμονος, 
είς τάς όποιας ούτος κρατεί διά τής άριστεράς ήμιάνοικτον κιβωτίδιον φαρμάκων καί φέρει είς αύτό 
τό δργανον τούτο, πού έχει είς τήν δεξιάν ( Βλ. Σ. Πελεκανίδου, Καστοριά, I, Βυζαντινοί τοιχογρα- 
φίαι, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 26β). Τό πράγμα δέ καθιστούν πιθανώτερον παραστάσεις χρό
νων μεταγενεστέρων τής 'Αλώσεως, δπως ή είκών τού Έμμ. Τζάνε είς τήν National Gallery τού 
Λονδίνου ( Η. Gerhard, Welt der Ikonen, Recklinghausen 1957, είκ. 20 έναντι σ. 97). Τέλος, είς 
παλαιάς παραστάσεις τού 'Αγ. Παντελεήμονος, δπως ή γνωστή είκών τού Κιέβου (W. Felicetti - Lie- 
benfels, Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei, Olten Lausanne 1956, πίν. 37A), τό 
άνω άκρον τού όργάνου άπολήγει είς σταυρόν, πράγμα άπίθανον μάλλον άν έπρόκειτο περί γραφίδος. 
Δέον άκόμη νά σημειώσωμεν δτι ό G. de Jerphanion, Les 6glises rupestres de Cappadoce, Κείμε
νον, I, 2, 401, όνομάζει τό έργαλεϊον style (δηλ. γραφίδα πρός χάραξιν έπί πινακίδος ), άλλαχού 
δέ, II, 1, 370, χαρακτηρίζει αύτό ώς stylet (δηλαδή μαχαιρίδιον). Σχετικώς μέ τόν κύλινδρον, πού 
κρατούν οί ’Ανάργυροι, ούτος είναι, κατά τήν Μ. L. David-Daniel, Iconographie des Saints me- 
decins Come et Damien, Lille 1958, 192 κ.έ., μικρά ράβδος χρήσιμος είς τάς άφαιμάξεις. Ότι 
δμως πρόκειται μάλλον περί κυλίνδρου Ισως έκ περγαμηνής δεικνύει, είς τό έξεταζόμενον τούλάχι- 
στον άνάγλυφον, ό κρατούμενος ύπό τού δεξιού όρθιου άγιου, δπου διακρίνεται καί ό ίμάς, πού 
τόν συγκρατεί τυλιγμένον.

7. Η. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, Bruxellis 1902, στ. 185. 
Πρβλ. καί L. Deubner, Kosmas und Damian, Leipzig - Berlin 1907, 87. Είς τήν φωτογραφίαν τού 
άναγλύφου νομίζω δτι ήδυνήθην νά διακρίνω είς τό βάθος, δεξιά, ώς πρός τόν θεατήν, τής γυναικείας 
μορφής, άμυδρότατα ίχνη τών γραμμάτων ΘΕ άπό έπιγραφήν διά χρώματος.

8. Σέρβια : Ά. Ξυγγοπούλου, Τά μνημεία τών Σερβίων, Άθήναι 1957, σ. 44, είκ. 15, σ. 94, είκ. 20. 
Καππαδοκία: Jerphanion, έ.ά. 2ον λεύκωμα, πίν. 99. 4. Πρβλ. καί Κείμενον, I. 2, σ. 401. Θεσσα
λονίκη : Άγ. Νικόλαος ’Ορφανός : Ά. Ξυγγοπούλου, Οί τοιχογραφίες τού Άγ. Νικολάου ’Ορφα
νού Θεσσαλονίκης, Αθήνα 1964, είκονογρ. διαγράμματα II. 9 καί III. 14 είς τό τέλος τού κειμένου.

9. Μονή Σι να : Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Είκόνες τής Μονής Σινά, I, πίν. 85, II, σ. 97.
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έμέ τούλάχιστον, παραστάσεις της κρατεί εϊς τήν δεξιάν σταυρόν, όπως καί είς τό έξε- 
ταζόμενον άνάγλυφον. Είναι γνωστόν ότι μέ σταυρόν είς τήν δεξιάν είκονίζονται συνή
θως οί μάρτυρες10 11. Ή 'Αγία Θεοδότη δμως, περί τής όποιας πρόκειται έδώ, δέν έμαρτύ- 
ρησεν, άλλ’ « έτελειώθη έν ειρήνη », όπως άναγράφει τό Συναξάριον τής 2ας ’Ιανουά
ριου11. Νομίζω πολύ πιθανόν δτι ό σταυρός εϊς τήν δεξιάν τής Θεοδότης έτέθη κατ’ 
άναλογίαν πρός τάς άλλας άγιας μέ τό ίδιον δνομα, αί όποΐαι, κατά τό Συναξάριον, ύπέ- 
στησαν τόν διά τού μαρτυρίου θάνατον12. Γεγονός πάντως είναι δτι ή μεταξύ των δύο 
άγιων είκονιζομένη είς τήν άνω ζώνην τού άναγλύφου γυναικεία μορφή δέν δύναται 
νά είναι μία άπό τάς μάρτυρας, πού φέρουν τό δνομα Θεοδότη, άλλ’ άναμφιβόλως ή μή- 
τηρ τών 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανού. Οί ’Ανάργυροι, κατά συνέπειαν, οϊ είκονιζόμενοι 
μετά τής Θεοδότης δέν δύνανται νά είναι άλλοι άπό τούς 'Αγίους Κοσμάν καί Δαμιανόν 
τούς Άσιάτας, οί όποιοι έτελειώθησαν έν εΙρήνη καί έτάφησαν είς τήν πόλιν Φερεμάν, 
έορτάζονται δέ τήν Ιην Νοεμβρίου13.

Έρχόμεθα τώρα εϊς τό άλλο ζεύγος τών ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού, πού 
είκονίζονται όλόσωμοι είς τήν κάτω ζώνην τού άναγλύφου. Ούτοι πρέπει νά είναι είτε 
οί Ρωμαίοι, οί έορταζόμενοι τήν Ιην ’Ιουλίου14, είτε οί Άραβες, τών όποίων ή μνήμη 
έορτάζεται τήν 17ην ’Οκτωβρίου15.

Ό καθορισμός τίνος άπό τά δύο αύτά ζεύγη έχομεν έδώ τήν εικόνα είναι πράγματι 
πολύ δυσχερής, δεδομένου δτι δέν ύπάρχουν συνήθως είς τάς παραστάσεις των διακρι
τικά γνωρίσματα, ούτε δέ καί είς τάς έπΐ τών τοίχων καί τών φορητών εικόνων έπιγρα- 
φάς, πού συνοδεύουν τάς μορφάς των, άναφέρεται ή συζυγία, είς τήν όποιαν ούτοι άνή- 
κουν.

Τά άγιολογικά έξ άλλου κείμενα ούδεμίαν σχεδόν βοήθειαν δύνανται νά μάς παρά
σχουν. Τούτο δέ διότι είναι γνωστή ή μεγάλη διαφορά γνωμών ή ύπάρχουσα ώς πρός 
τήν ύπαρξιν ένός ζεύγους, δπως ή Καθολική ’Εκκλησία παραδέχεται, δύο, δπως άλλοι 
πιστεύουν, ή τριών, κατά τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν, Αγίων ’Αναργύρων μέ τά όνό- 
ματα Κοσμάς καί Δαμιανός16.

Παρά τήν γνώμην δμως τού Ρ. Peeters, δτι έν καί μόνον είναι τό ζεύγος Κοσμά 
καί Δαμιανού, έκείνων δηλαδή, τών όποίων τούς τάφους προσεκύνουν οί πιστοί είς τήν 
Κύρρον τής Συρίας, καί δτι ό πολλαπλασιασμός των είναι « simple effet de mirage »17, 
δύναται νά θεωρηθή άπολύτως βέβαιον δτι ή είκονογραφική παράδοσις, είς τήν τέχνην 
τούλάχιστον τής όρθοδόξου ’Εκκλησίας, μάς όδηγεϊ είς δλως άντίθετα συμπεράσματα.

10. Πρβλ. G. de Jerphanion, La voix des monuments. Nouv. s6rie. Roma - Paris 1938, 308, 
όπου ή παρατήρησις άναφέρεται κυρίως είς τάς τοιχογραφίας τής Καππαδοκίας, έχει δμως γενικω- 
τέραν έφαρμογήν.

11. Delehaye, Synaxarium, στ. 365, 55 : «Θεοδότη ή μήτηρ τών άγιων άνααγνρων έν ειρήνη 
τελειοϋται».

12. Βλ. τόν άλφαβητικόν πίνακα παρά Delehaye, έ.ά. είς τήν λ. Θεοδότη.
13. Βλ. Delehaye, Ε.ά. στ. 185.
14. Delehaye, Ε.ά. στ. 791.
15. Αυτόθι, στ. 144 κ.έ.
16. Δικαίως Εγραφεν ό Η. Delehaye, Les origines du culte des martyrs , 2α Εκδ., Bruxelles 

1933, 143 : « Quelles hEsitations n’ ont point 6prouv£es les 6rudits qui ont essay6 de fixer le 
point du depart du culte des Saints Cosme et Damien !».

17. Βλ. P. Peeters, Le trefonds oriental de Γ hagiographie byzantine, Bruxelles 1950, 
$6 κ.έ,
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Είναι λοιπόν άνάγκη νά έρευνήσωμεν, κατά τρόπον βεβαίως συνοπτικόν, τήν εικο
νογραφίαν των 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανοϋ.

Εκείνο, πού άμέσως θά παρατηρήση ό έξετάζων τάς παραστάσεις των άγιων 
τούτων, είναι δτι, έκτος άπό όλίγας έξαιρέσεις, τάς όποιας θά ίδωμεν κατωτέρω, οδτοι 
άπό των παλαιοχριστιανικών άκόμη χρόνων καί καθ’ δλην τήν βυζαντινήν περίοδον, 
δπως καί κατά τούς μετά τήν άλωσιν αιώνας, είκονίζονται μέ μύστακα καί μέ βραχύ- 
τερον ή μακρότερον γένειον, ουτω δέ τούς περιγράφει καί ή Ερμηνεία τών ζωγράφων18. 
Τόση δέ είναι ή έμμονή είς τόν γενειοφόρον αύτόν τύπον, ώστε τό Συναξάριον νά παρα- 
βάλη τήν μορφήν τοϋ προφήτου Μιχαία πρός τήν τοϋ Αναργύρου Κοσμά19.

Ή έπικράτησις τοϋ γενειοφόρου τούτου τύπου δύναται, νομίζω, νά έξηγηθή άπό 
τό γεγονός δτι κατά τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους τό μόνον ζεϋγος τών ’Αναργύ
ρων, πού εϊχεν έπικρατήσει καί πού είκονίζετο είς τάς έκκλησίας, ήτο, φαίνεται, τών 
έξ ’Αραβίας Κοσμά καί Δαμιανοϋ, οί όποιοι, κατά τό Συναξάριον, έμαρτύρησαν μετά 
τών τριών άδελφών των είς τάς Αίγάς τής Λυκίας έπί Διοκλητιανοϋ καί Μαξιμιανοϋ 
τό 28720. Τών δύο τούτων άγίων, τών όποίων ή λατρεία δέν άνέρχεται, κατά τόν Peeters, 
είς χρόνους παλαιοτέρους τοϋ τέλους τοϋ 4ου αίώνος21, έωρτάζετο ή μνήμη κατά τήν 
παλαιοχριστιανικήν έποχήν τόν μήνα Σεπτέμβριον, δπως προκύπτει άπό τήν έπιγραφήν 
τήν συνοδεύουσαν τόν Δαμιανόν ( ή τοϋ Κοσμά είναι σήμερον κατεστραμμένη ) είς τόν 
θόλον τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης: « Δαμιανόν ίατροϋ μηνι Σεπτεμ( βρίω)»22. 
Τά ψηφιδωτά δέ αύτά τοϋ 'Αγίου Γεωργίου είναι αΐ παλαιότεραι ίσως μέχρι τοΰδε γνω
στοί άπεικονίσεις τών άγίων τούτων23. Οί "Αραβες αυτοί ’Ανάργυροι είναι οί μόνοι, 
τούς όποιους μέχρι σήμερον τιμά ή Δυτική ’Εκκλησία24, ό γνωστός δέ ναός των είς τό

18. Διονυσίου τοϋ έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης. "Εκδ. Α. Παπαδοπούλου — 
Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, 161, § 24.

19. Delehaye, Synaxarium, στ. 890, 21 : «ΎΗν δέ δμοιος (ό Μιχαίας) τφ άναογνρω Κοσμά». 
Ό Μιχαίας είκονίζεται άλλοτε μέ μέλαν γένειον, δπως π.χ. είς τό Δαφνί ( Diez - Demus, Byz. Mos., 
είκ. 57), καί άλλοτε μέ κατάλευκον, δπως π.χ. είς τήν Στάρα Λαντόγκα τής Ρωσίας (Β. Λάζαρεφ, 
Αί τοιχογραφίαι τής Στάρα Λαντόγκα (ρωσ.) Μόσχα 1960, είκ. 38 ). Είς τήν μικρογραφίαν δμως τοϋ 
κώδ. 521 τής Walters Art Gallery τής Βαλτιμόρης, παριστάνουσαν τό μαρτύριον τοϋ προφήτου, 
ούτος όμοιάζει πράγματι καταπληκτικές μέ τούς ’Αναργύρους. Βλ. The Walters Art Gallery. Early 
Christian and Byzantine Art. An Exhibition held in the Baltimore Museum of Art, Baltimore 
1947, πίν. XCIX, άριθ. 707. Πρβλ. καί σ. 139, άριθ. 707.

20. Stilting έν Acta Sanctorum Septembris, VII, 409 κ.έ. Πρβλ. καί David - Daniel, έ.ά. 18.
21. Peeters, έ.ά. 65 κ.έ.
22. Έγχρ. είκών έvW. F. Volbach - Μ. Hirmer, Friihchristliche Kunst, Munchen 1958, πίν. 

125. Ή έπιγραφή έν J. Kurth, AM 22 ( 1897) πίν. XVI, 2. ’Επίσης έν Κ. Ζησίου είς τά ΠΑΕ 
1913, σ. 128, άριθ. 15. Ή κατεστραμμένη σήμερον έπιγραφή, ή συνοδεύουσα τόν Κοσμαν, έσφζετο 
μέχρι τούλάχιστον τοϋ 1864, όπότε τήν έδημοσίευσαν οί Ch. Texier - R. Ρ. Pullan, Byzantine 
Architecture, London 1864, σ. 141. Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι είχον ούτοι διακρίνει δτι πρόκει
ται περί τών έξ ’Αραβίας ’Αναργύρων. Ή βιογραφία δμως τούτων, πού παραθέτουν, δπως καί ή χρο
νολογία τοϋ μαρτυρίου των, είναι λανθασμένοι καί όφείλονται είς σύγχυσιν πρός τούς Ρωμαίους όμω- 
νύμους.

23. Ή άνωτέρω παρατεθεΐσα γνώμη τοϋ Peeters, δτι ή λατρεία τών δύο ’Αναργύρων δέν είναι 
παλαιοτέρα τοϋ τέλους τοϋ 4ου αίώνος ( βλ. άνωτ. σημ. 21), μάς άναγκάζει νά θεωρήσωμεν τά ψηφι
δωτά τοϋ θόλου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου μεταγενέστερα κάπως τών περί τό 400 χρόνων, δπου τά τοποθετοϋν 
τελευταίως. Βλ. Volbach - Hirmer, έ.ά. Πρβλ. καί τάς παρατηρήσεις τοϋ Ch. R. Morey, Early Chri
stian Art, Princeton 1953, σ. 225, σημ. 299 καί σ. 285, άριθ. 150.

24. Τούτους μόνον άναφέρει κατά τόν 13ον αίώνα ή Legenda aurea, δπου τά κατ’ αύτούς συγ-
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Forum τής Ρώμης έορτάζει πράγματι τήν 27ην Σεπτεμβρίου25. Καί είς τόν θόλον λοι
πόν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης26 καί εις τήν άψΐδα τοϋ ναοΟ τοΟ Forum τής 
Ρώμης ( 526 - 530 )27 οί δυο ’Ανάργυροι είκονίζονται μέ μύστακα καί μέ πυκνόν γένειον. 
Είς τό τελευταΐον δέ τοϋτο μνημεΐον κρατούν ούτοι είς τάς χεΐράς των τόν στέφανον, τό 
γνωστόν δηλαδή είς τήν παλαιοχριστιανικήν είκονογραφίαν διακριτικόν τών μαρτύ
ρων. Ούδεμία συνεπώς δύναται νά ΰπάρξη, νομίζω, άμφιβολία ότι πρόκειται περί τών 
’Αράβων ’Αναργύρων, πού έμαρτύρησαν, όπως είπομεν, τό 287. Τούτους ή τέχνη έξη- 
κολούθησε νά είκονίζη γενειοφόρους καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, όπως δεικνύει 
ή μικρογραφία τοϋ μαρτυρίου των είς τό Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β' τής Βιβλιοθή
κης τοϋ Βατικανοΰ28.

Ό γενειοφόρος ούτος τύπος τών ’Αναργύρων, ό όποιος δέν θά ήδύνατο ίσως νά 
θεωρηθή άσχετος πρός τήν, κατά τόν Peeters29, άραμαϊκήν ή συριακήν καταγωγήν 
τών άγιων, έπεκράτησε τελικώς καί έπεξετάθη κατά τούς βυζαντινούς καί τούς μετά τήν 
άλωσιν χρόνους καί είς τά έτερα δύο ζεύγη τών 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανοϋ, τά όποια, 
κατά τόν Stilting (Acta Sanctorum, έ.ά.), έμφανίζονται διά πρώτην φοράν είς τό 
Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β’ ( 976 - 1025), διαπίστωσις όχι ίσως άπολύτως άκρι- 
βής, διότι γεγονός είναι ότι ταϋτα άναφέρονται ήδη είς τό Συναξάριον τής Κων
σταντινουπόλεως, τοϋ όποιου αί πηγαί είναι παλαιότεραι τοϋ 10ου αίώνος. Οΰτω λοιπόν

χέονται μέ τόν βίον τών έξ ’Ασίας. Βλ. Le bienheureux Jacques de Voragine, La L6gende doree 
Trad. T. de Wyzewa, Paris 1929, 541 κ.έ. Πρβλ. καί L. Reau, Iconographie de l’art Chretien, 
III, 1, Paris 1958, 332 κ.έ., όπου καί περίληψις τοΟ κειμένου τής Legenda aurea.

25. Βλ. A. Tani, Le chiese di Roma, Torino 1922, 162.
26. Βλ. άνωτ. σ. 87, σημ. 22.
27. Βλ. προχείρως Ρ. Muratoff, La peinture byzantine, Paris 1928, πίν. XX, XXII. Τελευ- 

ταίον καί Ch. Ihm, Die Programme der christlichen Apsismalerei vom vierten Jahrhundert 
bis zur Mitte des achten Jahrhunderts, Wiesbaden 1960, 137 κ.έ.

28. II Menologio di Basilio II ( Cod. Vatic. Gr. 1613 ), Torino 1907, πίν. 120. Κατά τήν Ερ
μηνείαν τών ζωγράφων, έ.ά. 161, § 24, είκονίζονται « έχοντες εις τά κεφάλια μανδήλια τυλιγμέ
να». Οί Άραβες πράγματι’Ανάργυροι είς τάς άπό τοϋ 14ου αίώνος ( 1327-48) τοιχογραφίας τής 
Ντέτσανι τής Σερβίας είκονίζονται φέροντες είς τήν κεφαλήν σαρίκιον: Μαναστίρ Ντέτσανι 
( σερβ.). II. Β. Πέτκοβιτς, Ζωγραφική, Βελιγράδι 1941, πίν. CLVI. 'Ο Διονύσιος συνεπώς φαίνεται 
δτι είχεν ύπ’ δψει του παλαιόν πρότυπον τής σπανιωτάτης αύτής παραστάσεως. Είναι άξιον έπίσης 
νά σημειωθή δτι είς τήν Ντέτσανι είκονίζονται καί τά δύο έτερα ζεύγη τών ’Αναργύρων μέ όμοίαν 
περίπου τήν μορφήν καί μέ διάφορον μόνον τό ένδυμα (έ.ά. πίν. CXLII, CLIX, 1 ). Ούδεμία 
δμως όπάρχει έπιγραφή άναφέρουσα τήν συζυγίαν, εις τήν όποιαν άνήκουν. Τετάρτη τέλος παράστα- 
σις τών’Αναργύρων είς τήν ιδίαν έκκλησίαν είκονίζει αύτοϋς εις τό Μηνολόγιον τής 1ης Νοεμβρίου 
(πίν. CX) κατά τρόπον δμοιον περίπου πρός τήν τοιχογραφίαν τοϋ πίν. CLIX, 1. Οϋτω δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν δτι οί είς τόν πίνακα αύτόν είκονιζόμενοι είναι οί έξ ’Ασίας, οί δέ τοΰ πίν. CXLII 
οί Ρωμαίοι. Ή Ντέτσανι είναι κατά ταϋτα τό μόνον γνωστόν, εις έμέ τούλάχιστον, μνημεΐον, δπου 
είκονίζονται καί τά τρία ζεύγη τών ’Αναργύρων.

Είναι τέλος άξιον προσοχής τό γεγονός δτι εις τόν ναΐσκον τών Άγ. ’Αναργύρων τών Σερβίων, 
είς τήν Δ. Μακεδονίαν, τοιχογραφηθέντα τό 1600, ό μέν Κοσμάς φέρει τό έπίθετον <r<5 Ρωμαίος», ό δέ 
Δαμιανός « δ Άσι(α)νός ». Βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, Τά μνημεία τών Σερβίων, Άθήναι 1957, 104. Δυστυ
χώς άμφότερα τά πρόσωπα είναι κατεστραμμένα, ώστε δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν άν παρουσίαζον μετα
ξύ των διαφοράν χαρακτηριστικών, πράγμα μάλλον άπίθανον. Τό δψιμον τοϋτο μνημεΐον συνεχίζει οΰτω 
τήν παλαιάν παράδοσιν, πού βλέπομεν είς τό άνάγλυφον τής Βενετίας.

29. Peeters, έ.ά. 67, δπου άναφέρεται καί ή άραμαϊκή καταγωγή τών όνομάτων Κοσμάς 
καί Δαμιανός. ’Εκεί μνημονεύεται καί τό περίεργον χωρίον τοϋ Πλινίου, είς τό όποιον λέγεται δτι 
τήν ιατρικήν εύρεν ό Άραψ, υίός τής Βαβυλώνος καί τοϋ ’Απόλλωνος.
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είς τήν βυζαντινήν καί τήν μετά τήν δλωσιν όρθόδοξον εικονογραφίαν τά τρία ζεύγη 
των Αναργύρων παριστάνονται κατά τρόπον όμοιόμορφον καί δέν υπάρχει πλέον καμ- 
μία διαφορά είς τάς άπεικονίσεις των30.

Παραλλήλως δμως προς τήν έπικρατήσασαν άπεικόνισιν αυτήν τών ’Αναργύρων 
γενειοφόρων, υπάρχουν, δπως είπομεν άνωτέρω, καί έλάχιστα μνημεία, είς τά όποια 
ούτοι παριστάνονται άμύστακες καί άγένειοι31, δπως δηλαδή καί είς τό έξεταζόμενον 
άνάγλυφον τοϋ 'Αγίου Μάρκου. Πρόκειται λοιπόν περί έτέρου τύπου, ό όποιος πρέπει 
νά μας άπασχολήση, διά νά καταστή δυνατόν νά ταυτισθοϋν αί έπί τοϋ άναγλύφου 
τούτου μορφαί.

Ό τύπος αυτός τών άγενείων ’Αναργύρων έχει έπίσης τήν καταγωγήν του είς τήν 
τέχνην τής παλαιοχριστιανικής έποχής. Τόνεύρίσκομεν πράγματι κατά τόν 5ον ή τόν 6ον 
αιώνα είς τήν έγκαυστικήν είκόνα τής μιας άπό τάς πλευράς τοϋ έξ Άχμίμ τής Αίγύπτου 
ξυλίνου κιβωτιδίου τοϋ άποκειμένου είς τό Μουσεϊον τοϋ Βερολίνου32 (Π ί ν. 49γ). 
Θετικώτερα δμως συμπεράσματα δύναται νά μας παράσχη ή έξέτασις τών δύο μορφών 
είς αύτό τοΰτο τό άνάγλυφον τής Βενετίας, πού έδώ μας άπασχολεϊ.

Είναι, πράγματι, πολύ χαρακτηριστικός ό τρόπος τής κομμώσεως τών δύο όλο- 
σώμων ’Αναργύρων είς τήν κάτω ζώνην τοϋ άναγλύφου ( Π ί ν. 48α - β ). Αί τρίχες 
δηλαδή τής κόμης κατέρχονται είς τό μέτωπον κατακορύφως καί σχηματίζουν 
ύπεράνω τών όφρύων γραμμήν όριζοντίαν παράλληλον προς αύτάς. Ή χρονολο
γία τοϋ τρόπου τούτου τής διατάξεως τής κόμης είναι γνωστή. ’Εμφανίζεται κατά τούς 
τελευταίους περίπου χρόνους τής βασιλείας τοϋ Γαλλιηνοΰ ( f 268 μ.Χ.) καί φθάνει μέ
χρι τοϋ τέλους τοϋ 3ου ή τών άρχών τοϋ 4ου αίώνος33. "Αν παραβάλωμεν τάς μορφάς τών 
δύο ’Αναργύρων είς τήν κάτω ζώνην τοϋ έξεταζομένου άναγλύφου προς τήν ώραίαν 
προτομήν νέου τοϋ Έθν. Άρχαιολογικοΰ Μουσείου τών ’Αθηνών ( άριθ. 399 ) (Π ί ν. 
48γ ), τήν άναγομένην είς τήν περίοδον, κατά τήν όποιαν έπικρατεΐ ή κόμμωσις αύτή34,

30. Τοϋτο είχε παρατηρήσει καί 6 Νικόδημος ό Αγιορείτης είς τόν Συναξαριστήν του : «Όθεν 
oi ζωγράφοι, δταν ιστορούν αύτούς ( τούς ’Αναργύρους ) πρέπει νά ίπιγράφονν εις τάς εΙκόνας των, ποια 
συζυγία είναι πρός διάκρισιν. Πρέπει δέ καί νά ιστορούν αυτούς διαφορετικούς κατά τόν χαρακτήρα 
τού προσώπου ». ( Σημ. 2 είς τό τέλος τής 17ης ’Οκτωβρίου). Τοιαύτην διάκρισιν, βασιζομένην είς τό 
σχήμα καί τό μέγεθος τοϋ γενείου, καθώς καί είς τό μέλαν χρώμα τοϋ προσώπου καί είς τά « μανδήλια 
τυλιγμένα» είς τάς κεφαλάς διά τούς Άραβας, σημειώνει καί ό Διονύσιος είς τήν Ερμηνείαν του. 
Βλ. άνωτ. σ. 87, σημ. 18.

31. Π.χ. Ναός τοϋ Χριστοϋ είς τά Μεσκλά Κρήτης : ΑΒΜΕ 8 ( 1955/6) σ. 147, είκ. 15. Εϋβοια, 
Άγ. Δημήτριος Μακρυχωρίου : Α. Ίωάννου, Βυζαντινές τοιχογραφίες τής Εύβοιας, Α’, ’Αθήνα 1959, 
πίν. 24. Άγ. Νικόλαος Όξυλίθου : Ίωάννου, έ.ά. πίν. 34. Νέρεζι Σερβίας : Millet - Frolow, La pein- 
ture du moyen age en Yougoslavie, I, πίν. 88. 3. Καστοριά. Άγ. Στέφανος : Πελεκανίδου, Καστοριά, 
πίν. 98α. ’Ανάλογος είναι έπίσης ή μορφή τοϋ Άγ. Κοσμά μεταξύ τών άναγλύφων είς τήν πρόσοψιν 
τής έκκλησίας τοϋ Άγ. Γεωργίου τοϋ Γιούριεβ Πόλσκι ( 1230 - 4 ) τής Ρωσίας : Βλ. Γ. Βάγκνερ, Γλυ
πτική τής Βλαδίμηρο - Σουσδαλικής Ρωσίας. Γιούριεφ - Πόλσκι (ρωσ.), Μόσχα 1964 πίν. XXa.

32. Έγχρωμος είκών έν Ο. Wulff-M. Alpatoff, Denkmaler der Ikonenmalerei, Hellerau bei 
Dresden 1925, σ. 23, είκ. 9. Πρβλ. καί τάς παρατηρήσεις είς τήν σ. 258 Βλ. καί Konigliche Museen 
in Berlin. Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epochen III. I: O. Wulff, Altchrist- 
liche Bildwerke, Berlin 1909, σ. 300, άριθ. 1604. Βλ. τελευταίον καί Κ. Wessel, Coptic Art, 
London 1965, σ. 170, πίν. XI.

33. Βλ. προχείρως : The Athenian Agora, I. E. Harrison, Portrait Sculpture, Princeton, N. J. 
1953, πίν. 29, 31. άριθ. 42, πίν. 32 - 34, 47 καί σ. 59 κ.έ. άριθ. 45, 46, 49-51, σ. 101 κ.έ.

34. Ή προτομή Εχει δημοσιευθή ύπό Ρ. Graindor έν BCH 39 ( 1915 ) πίν. XXVI καί έν Harri
son, Ε,ά. πίν. 46a -b. Βλ. καί σ. 101. Τήν έδώ παρατιθεμένην φωτογραφίαν καί τήν άδειαν τής
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θά παρατηρήσωμεν τήν ύπάρχουσαν άναμφισβήτητον, δπως τούλάχιστον νομίζω, δμοιό- 
τητα. Δέν χωρεΐ, κατά τήν γνώμην μου, άμφιβολία δτι αί δύο μορφαί τών όρθίων ’Αναρ
γύρων τοΰ άναγλύφου τής Βενετίας σχετίζονταν μέ προσωπογραφίας τού δευτέρου ήμί- 
σεος ή τού τελευταίου τετάρτου τοΰ 3ου αίώνος.

Τό συμπέρασμα τούτο άποκτςί Ιδιαίτερον δλως ένδιαφέρον, δν λάβωμεν ύπ’ δψιν 
δτι οί δύο Ρωμαίοι ’Ανάργυροι, Κοσμάς καί Δαμιανός, οί έορταζόμενοι τήν Ιην ’Ιου
λίου, έμαρτύρησαν, κατά τό Συναξάριον, έπΐ τοΰ αύτοκράτορος Καρίνου (283 - 285 )35. 
Είναι λοιπόν, δπως τουλάχιστον νομίζω, πολύ πιθανόν δτι οί δύο όρθιοι ’Ανάργυροι 
τού άναγλύφου, πού μας άπασχολεΐ, άντιγράφουν παλαιότατον πρότυπον, τό όποιον 
άπεικόνιζε τήν πραγματικήν μορφήν τών έκ Ρώμης μαρτύρων τούτων. Και θά ήδύνατο 
ίσως νά παρατηρηθή δτι κατά τούς ίδίους περίπου χρόνους, τό 287, έμαρτύρησαν καί οί 
Άραβες, ώς είδομεν, ’Ανάργυροι καί δτι αύτοί πιθανόν νά είκονίζωνται είς τό άνά- 
γλυφον. Τούτο δμως πρέπει όπωσδήποτε ν’ άποκλεισθή, διότι οί Άραβες ’Ανάργυροι 
ήδη άπό τοΰ 5ου αίώνος άρχομένου, δπως άνωτέρω διεπιστώσαμεν, είκονίζονται είς 
τόν θόλον τοΰ Αγίου Γεωργίου τής Θεσσαλονίκης φέροντες μύστακα καί γένειον.

Άν τά συμπεράσματα, είς τά όποια κατελήξαμεν, θά ήδύναντο νά θεωρηθούν πιθανά, 
πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι τό άνάγλυφον τής Βενετίας παρουσιάζει ιδιαιτέραν πρά
γματι σημασίαν. Τούτο δηλαδή φαίνεται διασφζον τά αυθεντικά χαρακτηριστικά τών 
Ρωμαίων ’Αναργύρων, δπως πιθανώτατα είκονίζοντο είς προσωπογραφίας γενομένας 
ευθύς ίσως μετά τόν μαρτυρικόν των θάνατον. Θά ήτο δυνατόν νά εΐκάσωμεν δτι αί 
ύποτιθέμεναι αύταί παλαιαί προσωπογραφίαι εύρίσκοντο ώς λατρευτικά! εικόνες είς 
κάποιαν έκκλησίαν, άπό τήν όποίαν ίσως προέρχεται τό άνάγλυφον ; Τούτο βεβαίως 
δέν εΐμεθα είς θέσιν νά τό γνωρίζωμεν. Τό βέβαιον δμως είναι δτι αί δύο είς τό άνά
γλυφον δρθιαι μορφαί είκονίζουν τούς ’Αναργύρους μέ τρόπον έντελώς διάφορον άπό 
τόν συνήθη είς τά παλαιοχριστιανικά καί είς τά βυζαντινά μνημεία. Αύτό δέ άποτελεΐ 
ίσως ένδειξιν άφ’ ένός δτι κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί τών Ρωμαίων ’Αναρ
γύρων καί άφ’ έτέρου δτι αί μορφαί αύται προέρχονται άπό παλαιότερον πρότυπον. Τήν 
υπαρξιν τέλος τοΰ παλαιού τούτου προτύπου καθιστφ λίαν πιθανήν ή άπεικόνισις τών 
’Αναργύρων κατά τρόπον έντελώς δμοιον έπί τής σταυροθήκης τής Μόσχας, ή όποια 
θά μάς άπασχολήση κατωτέρω.

Τά έκτεθέντα δμως συμπεράσματα μάς φέρουν, κατ’ άνάγκην, είς τούς δύο Άσιά- 
τας ’Αναργύρους, τών όποίων αί προτομαί είκονίζονται έκατέρωθεν τής μητρός των Θεο
δότης είς τήν άνω ζώνην τοΰ άπασχολοΰντος ήμάς άναγλύφου τής Βενετίας ( Π ί ν. 49 
α - β ). Καί ούτοι δηλαδή παριστάνονται έπίσης άμύστακες καί άγένειοι, δπως καί οί 
όλόσωμοι τής κάτω ζώνης, τήν δέ μεταξύ τών δύο ζευγών διάκρισιν προσεπάθησε νά 
δηλώση ό τεχνίτης τοΰ άναγλύφου μέ τήν κατ’ άλλον τρόπον παράστασιν τής κόμης, 
δπως παρετήρησε καί ό Lange ( έ.ά. 85 κ.έ.). Πράγματι, ή ούλη κόμη τών δύο ’Αναρ
γύρων τής άνω ζώνης χωρίζεται εις βοστρύχους, πού σχηματίζουν είδος στεφάνης είς τό 
μέτωπον. Πρόκειται λοιπόν καί έδώ, νομίζω, περί ένός άρχαϊκοΰ τύπου, τόν όποιον εύρί- 
σκομεν έντελώς άνάλογον κατά τόν 5ον ή τόν 6ον αΙώνα είς τόν Κοσμάν τοΰ άνωτέρω

δημοσιεύσεώς της όφείλω είς τόν Διευθυντήν τού Έθν. ’Αρχαιολογικού Μουσείου κ. X. Καρούζον, 
τόν όποΐον καί άπό τήν θέσιν αύτήν θερμότατα εύχαριστώ. Θέλω έπίσης νά εόχαριστήσω καί τήν Γραμ- 
ματέα τής Διευθύνσεως τού Μουσείου κ. Μ. Πετροπουλάκου διά τήν εόγενή προθυμίαν της νά φροντίση 
διά τήν κατασκευήν τής φωτογραφίας.

35. Βλ. άνωτ. σ. 86, σημ. 14.
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μνημονευθέντος έξ Άχμίμ κιβωτιδίου, τοΰ άποκειμένου εις τό Μουσεΐον τοΰ Βερολί
νου ( Π ί ν. 49 γ ) 36. Ό τύπος δμως οδτος δέν φαίνεται νά έπέζησεν ούτε καί νά εϊχεν 
εόρεΐαν διάδοσιν, διότι αί έλάχισται βυζαντινοί άπεικονίσεις των δύο Άσιατών ’Αναργύ
ρων χωρίς μύστακα καί γένειον, αί είς έμέ τουλάχιστον γνωσταί37, έχουν τήν διάταξιν 
τής κόμης πολύ διάφορον.

Καί οί Άσιαται συνεπώς ’Ανάργυροι τής άνω σειράς τοΰ άναγλύφου προέρχονται 
άπό παλαιότατον τύπον, ό όποιος δμως, φαίνεται, δτι εϊχεν έκλείψει πολύ ένωρίς.

Θά ήδύνατο δμως νά έρωτηθή ίσως, διατί οί δύο Άσιαται ’Ανάργυροι μετά τής 
μητρός των Θεοδότης είκονίζονται είς τό αύτό άνάγλυφον μέ τούς είς τήν κάτω ζώνην 
Ρωμαίους όμωνύμους, άφοΰ είς τούς τελευταίους τούτους ήτο πιθανώτατα άφιερωμένη, 
δπως θά ίδωμεν, ή έκκλησία, άπό τήν όποιαν προέρχεται τό απασχολούν ήμας γλυπτόν. 
Θετική άπάντησις είς τό εύλογον τοΰτο έρώτημα δέν είναι, μέ τά είς έμέ γνωστά στοι
χεία, δυνατή. Πιθανόν ό τεχνίτης νά ήθελεν ίσως νά ύπομνήση τήν ΰπαρξιν καί τοΰ 
άλλου ζεύγους των ’Αναργύρων, τών έξ ’Ασίας, τών περισσότερον γνωστών, τών όποιων 
ή λατρεία εϊχεν εύρυτέραν διάδοσιν. Τοΰτο δμως άποτελεϊ άπλήν εικασίαν μή δυναμένην 
ν’ άποδειχθή.

Ή λίαν, κατά τήν γνώμην μου, πιθανή ταύτισις τών δύο όλοσώμων ’Αναργύρων 
εις τήν κάτω ζώνην τοΰ άναγλύφου τής Βενετίας πρός τούς Ρωμαίους Κοσμάν καί Δα
μιανόν μας όδηγεΐ είς τό ζήτημα τοΰ ναοΰ, άπό τον όποιον θά ήδύνατο νά προέρχεται 
τό γλυπτόν τοΰτο.

Είναι, νομίζω, φανερόν δτι ό τεχνίτης ήθέλησε νά έξάρη καί νά προβάλη τούς είς 
τήν κάτω ζώνην είκονιζομένους ’Αναργύρους. Διά τόν λόγον δέ αύτόν τούς παρέστησεν 
όλοσώμους καί τούς έπλαισίωσε μέ τά κατάκοσμα τόξα, μέ τούς έλικοειδεΐς ραβδωτούς 
κίονας καί μέ τά έπί τών κιόνων τούτων λεπτότατα είργασμένα κιονόκρανα. 'Ως πρός 
τοΰτο ήκολούθησεν ύπάρχουσαν παράδοσιν. Είς πολλάς δηλαδή έκκλησίας ή είκών 
τοΰ άγιου, είς τό δνομα τοΰ όποιου αΰτη τιμάται, περιβάλλεται ύπό τόξου είτε γλυπτού38 
είτε συνηθέστερον ζωγραφημένου39. Τοΰτο γίνεται, δπως εύκόλως δύναταί τις νά έννοή- 
ση, διά νά έξαρθή ή μορφή τοΰ άγίου καί ν’ άναγνωρίζεται εύχερώς άπό τούς πιστούς 
ό πάτρων τής έκκλησίας. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα δεικνΰον τήν όρθότητα τής πα- 
ρατηρήσεως αύτής είναι ή τοιχογραφία τοΰ Άγίου Νικήτα είς τόν όμώνυμονναόν παρά 
τό Τσοΰτσερ τής Σερβίας, τοΰ όποιου ή διακόσμησις έγινε μεταξύ τών έτών 1307 καί 
1320 άπό τόν Ευτύχιον καί τόν Μιχαήλ Άστραπάν. ’Εκεί, δηλαδή είς τήν κάτω ζώνην 
τών όλοσώμων άγιων, πού κοσμούν τόν βόρειον τοίχον, είκονίζεται, πλησίον τοΰ τέμ
πλου, καί ό πάτρων τής έκκλησίας Άγιος Νικήτας. Αύτός δμως είναι ό μόνος άπό τήν 
δλην σειράν τών όρθιων άγιων, πού πλαισιώνεται άπό γραπτόν μέ πλουσίαν διακόσμη- 
σιν τόξον έπί κιόνων, ένθυμίζον ζωηρώς τά περικλείοντα τούς δύο Αναργύρους είς τό 
άνάγλυφον τής Βενετίας40.

36. Βλ. άνωτ. σ. 89, σημ. 32.
37. Βλ. άνωτ. σ. 89, σημ. 31.
38. Όπως π.χ. είς τό Νέρεζι: Β. Λάζαρεφ, Ιστορία τής βυζαντινής ζωγραφικής ( ρωσ. ), Μόσχα 

1947-48, II, πίν. 202. Πρβλ. καί R. Hamann - Mac Lean, Η. Hallensleben, Die Monumental- 
malerei in Serbien und Makedonien, Giessen 1963, είκ. 32.

39. Παραδείγματα βλ. προχείρως είς τάς τοιχογραφίας τής Καστοριάς : Πελεκανίδου, Καστοριά, 
πίν. 5, δεξιά, 26α, 145β, 188α.

40. Millet -Frolow, La peinture du moyen age en Yougoslavie, III, πίν. 37. 2,47, 4, Βλ. καί
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Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν δτι ό έκτελέσας τό άνάγλυφον άντέγραψε τήν εϊς 
τόν ναόν, άπό τον όποιον τούτο προέρχεται, ύπάρχουσαν λατρευτικήν εΙκόνα.

Ποιος ήτο όμως δ ναός ούτος; 'Υπάρχει πιθανότης νά τόν προσδιορίσωμεν; Τό 
ζήτημα τούτο πρέπει τώρα νά μας άπασχολήση.

Εις τό Συναξάριον τής 1ης Ιουλίου, κατά τήν όποίαν έορτάζονται οί δύο Ρωμαίοι 
’Ανάργυροι, εόρίσκεται ή έξης ένδιαφέρουσα πληροφορία : « Τελείται δε ή αυτών σνν- 
αξις ίν τω άγιωτάτω αυτών οϊκω τώ δντι είς τα Παυλίνου »α. Τό μοναστή ριον « εϊς τά 
Παυλίνου » δέν είναι άγνωστον. Εόρίσκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί είχεν ίδρυ- 
θή όπό τού Παυλίνου, τού συμμαθητοΰ καί φίλου τού αότοκράτορος Θεοδοσίου Β', 
έκαλείτο δέ κοινώς «τό Κοσμίδιον», άκριβώς διότι έτιματο είς όνομα τών 'Αγίων 
Κοσμά καί Δαμιανού42. Ή έκκλησία τού Κοσμιδίου φαίνεται ότι ήτο ή μόνη ή πάντως 
ή σπουδαιοτέρα ίσως τής Κωνσταντινουπόλεως, ή άφιερωμένη είς τούς δύο Ρωμαίους 
’Αναργύρους, διότι περί τών άλλων ναών καί μονών τής Βασιλευούσης μέ τό όνομα 
τών 'Αγίων Κοσμά καί Δαμιανού υπάρχει ή πιθανότης ότι άνήκον εϊς τούς έξ ’Ασίας 
’Αναργύρους, τών όποιων ή λατρεία είχε μεγαλυτέραν διάδοσιν43.

Ή μονή αυτή τού Κοσμιδίου έκειτο έξω τών βορείων τειχών τής Κωνσταντι
νουπόλεως, τοποθετείται δέ άπό τούς άσχοληθέντας μέ τήν τοπογραφίαν τής Βασι- 
λευούσης είς τήν περιοχήν τού σημερινού τουρκικού τεμένους τού Έγιούμπ44. Σχετί
ζεται δέ τό μοναστή ριον τούτο μέ τήν Α' Σταυροφορίαν, διότι έκεΐ κατέλυσε, κατόπιν 
άδειας τού ’Αλεξίου Κομνηνοΰ, ό έκ τών άρχηγών τών Σταυροφόρων Βοεμοΰνδος45. 
Διά τήν τύχην τής μονής κατά τήν περίοδον τής Φραγκοκρατίας ( 1204 - 1261 ) δέν έχο- 
μεν σαφείς πληροφορίας. Κατά τόν Janin (έ.ά. 298), δέν είναι βέβαιον άν αυτή 
μετεβλήθη είς λατινικήν ούτε καί άν ύπέφερε κατά τούς χρόνους έκείνους. Αί μαρτυ- 
ρίαι όμως, πού παραθέτει ό Σκαρλάτος Βυζάντιος (έ.ά. 608 ), πείθουν ότι τό μο
ναστή ριον τούτο, τό περικλειόμενον έντός ισχυρών τειχών, τά όποια τού έδιδον τήν 
μορφήν όχυροΰ φρουρίου, είχε χρησιμοποιηθή όπό τών Φράγκων κατακτητών.

"Ολα τ’ άνωτέρω μάς οδηγούν είς τήν εύλογον, κατά τήν γνώμην μου, είκασίαν 
ότι τό άνάγλυφον τού 'Αγίου Μάρκου, τό όποιον έδώ μάς άπασχολεΐ, προέρχεται πι
θανώς άπό τήν μονήν αύτήν τού Κοσμιδίου, άπαχθέν όπό τών Βενετών κατά τήν περίο
δον, κατά τήν όποίαν ή Κωνσταντινούπολή είχε καταληφθή όπό τών Φράγκων. "Οτι 
δέ είς τόν ναόν τής Μονής τού Κοσμιδίου, παρά τάς πολλάς του περιπετείας, θά ήτο 
δυνατόν νά σφζεται παλαιοτάτη λατρευτική είκών τών δύο Ρωμαίων ’Αναργύρων, τήν 
όποίαν είχεν ώς πρότυπον ό τεχνίτης τού άναγλύφου, δέν θά έπρεπε νά θεωρηθή έντε-

Hamann - Mac Lean, Hallensleben, έ.ά. είκ. 222, 223.
41. Delehaye, Synaxarium, στ. 791.
42. Βλ. R. Janin, La geographie ecclEsiastique de Γ Empire byzantin. lepartie. Le Siege 

de Constantinople et le Patriarcat oecumenique. Tome III. Les dglises et les monasteres, Paris 
1953, 294 κ.έ. άριθ. 6.

43. Janin, Ε.ά. 294 κ.έ. Ή David - Daniel, έ.ά. 18, παραπέμπουσα είς τόν Προκόπιον, Περί 
κτισμάτων I, 6 (Bonn ), όπου γίνεται λόγος περί τής Επισκευής τοδ Κοσμιδίου ύπό τοΟ ’Ιουστινια
νού, γράφει Εσφαλμένος ότι ούτος όμιλεΐ περί τών Άράβον ’Αναργύρων. Τό κείμενον όμως τού Προκο
πίου, είναι σαφέστατον, ούδόλως δέ άναφέρονται είς αύτό οί ’Ανάργυροι ώς Άραβες : « Κατά δέ τον 
κόλπου τό πέρας εν τε τφ άνάντει και Ισχυρώς όρθίφ τέμενος έκ παλαιόν Κοσμρτε καί Ααμιανψ άνεϊ- 
ται».

44. Janin, έ.ά. 299. Βλ. καί τόν χάρτην, άριθ. I. Β. 1.
45. Σκαρλάτου Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή, I, Άθήναι 1851, 607 κ.έ.
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λώς άπίθανον είς τον εχοντα ύπ’ δψει δτι ή μονή αυτή άνάγει τήν Ιδρυσίν της, ώς εί- 
δομεν, εις τούς χρόνους τού Θεοδοσίου Β' ( 408 - 450).

Τό συμπέρασμα, είς τό όποιον κατελήξαμεν, δτι δηλαδή τό άνάγλυφον τού Α
γίου Μάρκου άντιγράφει παλαιόν λατρευτικήν εικόνα των Ρωμαίων ’Αναργύρων εύ- 
ρισκομένην πιθανώτατα είς τήν Μονήν τού Κοσμιδίου, τό συμπέρασμα λοιπόν τούτο 
ένισχύει κατά τρόπον άρκετά άσφαλή, δπως νομίζω, έν μικρόν μετάλλινον έργον. Εί
ναι τούτο μικρά σταυροθήκη έξ έπιχρύσου άργύρου φυλασσομένη είς τό Άνάκτορον 
τών Πανοπλιών τής Μόσχας ( Π ί ν. 49 δ ). Έπί τής πρόσθιας δψεως τής σταυροθήκης, 
έκατέρωθεν τού κάτω σκέλους τού σταυρού, είκονίζονται άνάγλυφοι οί "Αγιοι Κοσμάς 
καί Δαμιανός όρθιοι, άγένειοι καί άμύστακες46. Οί δύο έκεΐ είκονιζόμενοι ’Ανάργυροι 
παρουσιάζουν ώς πρός τήν στάσιν, τήν κίνησιν τών χειρών, ίδίως όμως δσον άφορφ 
τήν μορφήν, πραγματικός όμοιότητας μέ τό άπασχολούν ήμάς άνάγλυφον τού 'Αγίου 
Μάρκου, πρός τό όποιον ή σταυροθήκη φαίνεται νά είναι σύγχρονος περίπου47. Ή 
συγγένεια αυτή τών έπί τής σταυροθήκης άγενείων μορφών τών ’Αναργύρων πρός τάς 
έπί τού άναγλύφου οδηγεί είς τήν δχι άπίθανον, δπως τουλάχιστον νομίζω, είκασίαν 
δτι άμφότερα τά έργα άντιγράφουν κοινόν πρότυπον.

Διά τήν καταγωγήν τής σταυροθήκης τής Μόσχας αί διατυπωθεΐσαι υποθέσεις 
φαίνονται πολύ πιθαναί. Είναι δηλαδή πολύ πιθανόν, δπως προκύπτει άπό έγγραφα, 
πού πιστεύεται δτι μνημονεύουν τό άντικείμενον τούτο, δτι πρόκειται περί τής σταυ
ροθήκης τής όνομαζομένης τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου ( 1353 - 
54 καί 1364-76). Ταύτην λέγεται δτι έδώρησεν ό πατριάρχης Φιλόθεος είς τόν μη
τροπολίτην Μόσχας ’Αλέξιον, δταν τό 1354 μετέβη ούτος είς Κωνσταντινούπολης 
διά νά λάβη άπό τόν πατριάρχην τήν έπίσημον καθιέρωσίν του48.

Είναι λοιπόν πιθανώτατον δτι τό άντικείμενον τούτο προέρχεται άπό τήν Κων- 
σταντινούπολιν. Τό συμπέρασμα αυτό έχει, κατά τήν γνώμην μου, ιδιαιτέραν σημασίαν 
διά τό ήμέτερον ζήτημα. Ή στενή δηλαδή συγγένεια τών έπί τής σταυροθήκης τής Μό
σχας μορφών τών ’Αναργύρων πρός τάς τού άναγλύφου, συγγένεια, τήν όποιαν δεν εύρον 
είς ούδέν άλλο μνημεΐον, έκ τών είς έμέ τουλάχιστον γνωστών, δεικνύει δτι τό κοινόν 
πρότυπον, πού άμφότερα τά έργα ταΰτα άντέγραψαν, εύρίσκετο είς τήν Κωνσταντινού
πολή καί ήτο τούτο, κατά πάσαν πιθανότητα, ή παλαιοτάτη είκών τών Ρωμαίων ’Αναρ
γύρων ή άποκειμένη, δπως πιστεύομεν, είς τήν Μονήν τού Κοσμιδίου.

Τέλος, πρέπει ν’ άσχοληθώμεν καί μέ μίαν μαρτυρίαν έκ τών κειμένων περί εί- 
κόνος τών 'Αγίων ’Αναργύρων εύρισκομένην είς έκκλησίαν τής Κωνσταντινουπόλεως.

46. Άπεικόνισις έν A. Frolow, Les reliquaires de la Vraie Croix, Paris 1965, σ. 110, είκ. 43. 
ΕΙς τήν εΙκόνα αυτήν παρά Frolow, τής όποιας τό κάτω μέρος δημοσιεύομεν ένταΟθα κατ’εύγενή 
του παραχώρησιν, φαίνεται ευκρινέστατα ότι οί ’Ανάργυροι είναι άμύστακες καί άγένειοι. Είς τήν φωτο
γραφίαν όμως παρά Λ. Πισάρσκαγια — Α. Μπάνκ, Μνημεία τής βυζαντινής τέχνης 5ου — 15ου αϊώνος 
είς τό Κρατικόν Άνάκτορον τών Πανοπλιών ( ρωσ.), Λένινγκραδ — Μόσχα 1964, πίν. XII, έξ αιτίας 
τού διαφορετικού φωτισμού, ούτοι φαίνονται έχοντες μικρόν μύστακα καί βραχύ γένειον. Άλλ’ ή φωτο
γραφία τής πλαγίας δψεως τής σταυροθήκης είς τόν αύτόθι πίν. XIII δεικνύει σαφώς ότι ούτοι είναι άμύ
στακες καί άγένειοι.

47. Ή Α. Μπάνκ έν Βιζαντίσκιι Βρέμενικ, Νέα σειρά, 14, 1958, 237, τήν τοποθετεί μετ’ άλλων 
ύπ’ αυτής δημοσιευομένων έργων μικροτεχνίας εις τόν 11 ον ή 12ον αιώνα. Είς τόνάνωτέρω Κατάλογον 
τών Πισάρσκαγια - Μπάνκ, σ. 16, ή σταυροθήκη χρονολογείται άπό τού 12ου αίώνος.

48. Βλ. τάς σχετικάς πληροφορίας έν A. Frolow, La relique de la Vraie Croix, Paris 1961, 
σ. 512, άριθ. 729, όπου ή προγενεστέρα βιβλιογραφία.
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Είς τά Πρακτικά δηλαδή τής 7ης Οικουμενικής Συνόδου, τής συνελθούσης τό 787 εις 
τήν Νίκαιαν, άναφέρεται θαϋμα τών 'Αγίων Αναργύρων γενόμενον είς μίαν έκκλησίαν 
των. Έκεΐ γίνεται λόγος περί είκόνος, διά τήν όποιαν τό κείμενον των Πρακτικών γρά
φει τά έξής : «.. .εΙκόνα τον σωτήρος... γέγραπται δέ εν αυτή η τε άγια Μαρία ή Θεο
τόκος, καί οί άγιοι θεράποντες τον Χρίστον Κοσμάς καί Δαμιανός, καί τις των μεγά
λων άνδρών Λεόντιος τοννομα α>49. Ό Ebersolt ένόμιζεν απλώς ότι ό ναός, όπου ή 
εϊκών, εύρίσκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν50, ό δέ Janin (έ.ά. 297) θεωρεί πιθα
νόν ότι ή έκκλησία αυτή θά ήδύνατο νά είναι τό Κοσμίδιον. Ότι ή έκκλησία, περί 
τής όποιας γίνεται λόγος είς τό θαύμα, εύρίσκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν, όπως 
έπίστευεν ό Ebersolt, είναι πολύ πιθανόν. Πράγματι, είς τό κείμενον τών Πρακτι
κών άκολουθεΐ ή άνάγνωσις έτέρου θαύματος τών 'Αγίων ’Αναργύρων, τό όποιον έλή- 
φθη « εκ των αυτών θανμάτων» ( Mansi ε.ά. 64 Ε ), δηλαδή έκ τού ίδιου βιβλίου. 
Είς τό δεύτερον αύτό θαϋμα γίνεται λόγος περί τίνος Κωνσταντίνου, ό όποιος έξεδή- 
μησε ταύτης τής φιλοχρίστον καί βασιλίδος πόλεως51, δηλαδή τής Κωνσταντινου
πόλεως. Τό βιβλίον λοιπόν, άπό τό όποιον έγίνετο ή άνάγνωσις, είχε, φαίνεται, 
γραφή είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί περιείχε θαύματα τών 'Αγίων ’Αναργύρων γε- 
νόμενα είς κάποιαν έκκλησίαν των εύρισκομένην είς τήν Βασιλεύουσαν. Ούδεμία όμως 
ύπάρχει ένδειξις ότι ή έκκλησία αύτή ήτο τό Κοσμίδιον. ’Αλλά καί άν άκόμη παραδε- 
χθώμεν ότι ή εϊκών, περί τής όποίας γίνεται λόγος είς τό πρώτον θαύμα καί πού ήτο 
κατά πάσαν πιθανότητα ψηφιδωτόν ή τοιχογραφία, άν λοιπόν ή εϊκών αύτή εύρίσκετο 
είς τό Κοσμίδιον, πάντως δεν ήδύνατο νά είναι ή λατρευτική, ή όποία έδώ μας ένδια- 
φέρει. Συμφώνως δηλαδή προς τό κείμενον, ή είκών εύρίσκετο έξω τής έκκλησίας :
« ... έξελθών εν τω ύπερθνρω τω προσπαρακειμένω τω οϊκψ τών άγιων », είς έξωτερι- 
κήν στοάν, « εικόνα... τήν άνακειμένην εν τή κατά τό δεξιόν στοά », πιθανώς τήν 
στοάν τού Αίθριου, έξ αύτοΰ δέ συμπεραίνομεν ότι θά έπρόκειτο περί ψηφιδωτού ή τοι
χογραφίας. Έξ άλλου είς τήν εικόνα αύτήν παριστάνετο «καί τις τών μεγάλων άνδρών 
Λεόντιος τοννομα », κατά πάσαν πιθανότητα ό άφιερωτής τού έργου. Έπρόκειτο συνε
πώς περί άφιερωτηρίου συνθέσεως, είς τήν όποιαν είκονίζοντο οί δύο ’Ανάργυροι 
δεόμενοι είς τήν άνω παριστανομένην βρεφοκρατοΰσαν ίσως Θεοτόκον καί παρ’ αύτούς 
ό δωρητής Λεόντιος. Κάποιαν ίδέαν τής συνθέσεως αύτής θά ήδύνατο ίσως νά μας δώ
σουν παραστάσεις τών 'Αγίων ’Αναργύρων δεομένων, όπως π.χ. ή μικρογραφία τού 
κώδ. 2 τής άγιορειτικής μονής Παντελεήμονος52.

Ή είκών λοιπόν αύτή, ή άναφερομένη είς τά Πρακτικά τής 7ης Οίκ. Συνόδου, 
άν δεν είναι έντελώς ξένη πρός τό Κοσμίδιον, πάντως δέν είναι ή λατρευτική. Είναι 
συνεπώς άσχετος έντελώς πρός τό άνάγλυφον τού 'Αγίου Μάρκου, πού έδώ μάς άπη-

49. Mansi, Sacrorum Conciliorum amplissima collectio, XIII, στ. 64. "Ολόκληρος ή σχετι
κή περικοπή έχει ώς έξής : «... τέλος έξελθών έν τω ύπερθνρω τφ προσπαρακειμένω τφ οϊκφ των 
άγιων, και βλέψας εις τήν εΙκόνα τον σωτήρος τήν άνακειμένην έν τή κατά το δεξιόν ατοφ γέγραπται 
δέ έν αύτή ή τε άγια Μαρία ή Θεοτόκος, και οί άγιοι θεράποντες τον Χρίστον Κοσμάς καί Δαμιανός, 
καί τις τών μεγάλων άνδρών Λεόντιος τοννομα ».

50. J. Ebersolt, Sanctuaires de Byzance, Paris 1921, 99.
51. Ή σχετική περικοπή έχει ώς έξής : « Σννέβη τινά άνδρα έν στρατείφ έξεταζόμενον, όνόματι 

Κωνσταντίνον, πιστότατον καί μή άπολιμπανόμενον τής τών ένδοξων άγιων Κοσμά και Δαμιανόν προσε- 
δρείας έκδεδημηκέναι ταύτης τής φιλοχρίστον καί βασιλίδος πόλεως, τής παρονσης αύτφ στρατείας 
χάριν ».

52. F. Dolger, Monchsland Athos, Miinchen 1943, σ. 193, είκ. 112.
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σχόλησεν. Άλλωστε και αυτό τοΟτο τό εϊκονογραφικόν θέμα ήτο διάφορον, άφοΰ είς 
τήν είκόνα, δπως περιγράφεται είς τό κείμενον τών Πρακτικών, εύρίσκοντο, πλήν των 
’Αναργύρων καί ό ΊησοΟς καί ή Θεοτόκος, ένφ είς τό άνάγλυφον παριστάνονται μό
νον τά δύο ζεύγη των ’Αναργύρων καί ή Αγία Θεοδότη.

Αυτά είναι τά συμπεράσματα, είς τά όποια μας ώδήγησεν ή μελέτη τού άναγλύ- 
φου τής Βενετίας. Δυνατόν άρκετά άπό τά συμπεράσματα αύτά ν’ άποτελοΰν άπλδς 
εικασίας περισσότερον ή όλιγώτερον πιθανός. Πάντως όμως ταΰτα προωθούν, όπως 
τουλάχιστον νομίζω, τήν έρευναν τήν σχετικήν μέ τήν δυσχερή καί άκαθόριστον ει
κονογραφίαν των τριών ζευγών τών ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού καί ιδίως τού ζεύ
γους τών Ρωμαίων ’Αναργύρων, δυσχερή καί άκαθόριστον όσον καί τό δλον πρόβλημα 
τής ύπάρξεως ένός, δύο ή τριών όμωνύμων ζευγών ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού. 
Διά τήν έπίλυσιν μάλιστα τού τελευταίου τούτου προβλήματος θά ήδύναντο ίσως νά 
παράσχουν κάποιαν μικράν συμβολήν τά πορίσματα τής είς τό παρόν άρθρον γενομέ- 
νης μελέτης τής εικονογραφίας τών άγιων τούτων. Τέλος, δέν θά ήδύναντο νά θεωρη
θούν στερούμενα κάποιου ένδιαφέροντος τά προκύψαντα στοιχεία περί τής λίαν πιθα
νής προελεύσεως τού άναγλύφου τού Αγίου Μάρκου, πού έδώ μας άπησχόλησεν, έκ 
Κωνσταντινουπόλεως καί μάλιστα έκ μνημείου περιφήμου, τού Κοσμιδίου.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
(Πίν. 50-56)

δρπακι Ρραδίνωι σε μάλιστ’ έϊκάσδω.

Ένα ξεχωριστής ποιότητας δημιούργημα τής λακωνικής χαλκοπλαστικής θά 
ήθελε νά κάνη πλατύτερα γνωστό κι άγαπητό αύτό τό άρθρο.

Πρόκειται γιά ένα άρχαϊκό κάτοπτρο τής κατηγορίας τών στητών ή μέ πόδι κατό
πτρων ( Standspiegel) και ειδικότερα, γιά ένα δείγμα τής γνωστής λακωνικής όμά- 
δας πού προτιμάει μιά γυμνή, κατά κανόνα, κόρη γιά στήριγμα τού δίσκου 1 (Πίν. 
50 α - β, 51 α - γ). Βρίσκεται στό Μουσείο τής Σπάρτης κι έχει καταχωρηθή στό ευρε
τήριο μέ τον άριθμό 3302 καί τήν παρατήρηση δτι «εύρέθη είς τό δάσος Βασιλικής καί 
παρεδόθη εϊς τον Έφορον ’Αρχαιοτήτων κ. Θ. Καραχάλιον παρά τού ’Αστυνόμου 
Καρδαμύλης έν έτει 1933 ».

Λείπει ή βάση μαζί μέ τά πόδια τής κόρης λίγο πάνω άπ’ τά σφυρά- έτσι τό ύψος 
πού σώζεται είναι συνολικά 0,237 μ. : 0,131 μ. τό ύψος τής κόρης καί 0,122 μ. ή διά
μετρος τού δίσκου.

Στήν πίσω πλευρά ό δίσκος έχει χαμηλό κάθετο περιχείλωμα- πάνω στήν άκμή 
καί σ’ όλη τήν περιφέρεια μικρές έγκοπές θυμίζουν σειρά άστραγάλων καί είναι ή μόνη 
διακόσμηση έδώ 1 2. ’Ελάχιστα κυρτή ή μπρός έπιφάνεια, σώζει έδώ κι έκεΐ τήν άρχική 
της στίλβωση. Δυό όπές ανοίχτηκαν σέ ύστερα χρόνια πάνω δεξιά μέ χτύπημα άπό τό 
πίσω μέρος, όπου φαίνονται ίχνη άπόπειρας καί γιά άνοιγμα άλλων δυό. Διαφορετικές 
οί δυό μικρότερες, άπ’ τή μιά μεριά καί τήν άλλη τού κεφαλιού τής κόρης, άνήκουν στά 
καρφιά τών συμπληρωματικών στηριγμάτων, πού ξεκινούσαν άπό τούς ώμους της. 
Ένα όμοιο καρφί βλέπομε νά διατρυπάη καί τό κεφάλι πάνω άπό τό μέτωπο γιά νά στε- 
ρεώση άκόμη μιά φορά τό δίσκο, πού άπό πριν μπήχτηκε καί κολλήθηκε γερά μέσα στό 
κρανίο.

Μιά τέτοια φροντίδα γιά άσφαλή στήριξη, πού βυθίζει τό δίσκο μέσα στό κεφάλι 
τής κόρης καί καταργεί τή μεσολάβηση τού συνηθισμένου τεκτονικού μέλους, τό όποιο 
όμως καί τό περίγραμμα τού κεφαλιού θά έσωζε καί θά έξασφάλιζε μεγαλύτερη αυτοτέλεια 
στήν πλαστική μορφή, είναι σπάνια καί μόνο στήν κόρη τής Δρέσδης 3 ξανασυναντιέται.

1. Πρώτος έδειξε τή λακωνική καταγωγή τής όμάδας ό C. Praschniker, Bronzene Spielgestiitze 
im Viener Hofmuseum, Ost. Jahr. 15 (1912) σ. 219 κ.έ. Ή άπόδοση στή Λακωνία στηρίχτηκε 
καί άπό τόν Β. Langlotz, Fruhgriechische Bildhauerschulen σ. 86 κ.έ. καί έγινε γενικά δεκτή : Κ. 
Schefold, Griechisch'e Spiegel, Antike 16( 1940) σ. 11 κ.έ. S. Karouzou, Attic Bronze Mirrors, Stu
dies to D. M. Robinson I σ. 563. B. Homann-Wedeking, Von spartanische Art und Kunst, An
tike und Abendland VII ( 1958) σ. 68 κ.έ. ’Αμφισβητήθηκε άπό τούς G. Richter, An Archaic Greek 
Mirror, AJA 42 (1938), σ. 337 κ.έ. καί J. D. Beazley, A Greek Mirror in Dublin, Proceedings Royal 
Irish Academy 45, C5, 1939.

2. Περιχείλωμα έχουν καί τά κάτοπτρα τού Λεωνιδίου, τού Μονάχου, τής Ν. Ύόρκης ( βλ. κα
τωτέρω ). Στό τελευταίο μάλιστα ό δίσκος έχει πλούσια έγκάρακτη διακόσμηση, βλ. G. Richter, έ.ά. 
είκ. 1-7 καί Ε. Homann-Wedeking, έ.ά. πίν. Ε καί F.

3. Ost. Jahr. 15 (1912) σ. 227 είκ. 150 α, β.
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Στα άλλα δείγματα τών συγγενικών κατόπτρων ό δίσκος ή άπλώς άκουμπάει πάνω στό 
κεφάλι, δπως γίνεται στό κάτοπτρο τής Ν. Ύόρκης 4 ( Π ί ν. 53 β ), ή έπί πλέον στε
ρεώνεται μέσα σ’ ένα πρόσθετο μέλος, είτε καλαθόσχημο σάν τοΰ Μονάχου 5 ( Π ί ν. 
53α) καί τοϋ Λεωνιδίου 6 ( Π ί ν. 55 α), είτε άνθεμωτό καί καθαρά τεκτονικό, δπως στό 
κάτοπτρο τοϋ Βερολίνου 7 καί στήν κροταλίζουσα τής Ν. 'Υόρκης8.

"Οσο γιά τά συμπληρωματικά στηρίγματα, άν κρίνη κανείς άπό τά πτερύγια πού 
έχουν άπομείνει στους ώμους τής κόρης, πρέπει νά ήταν δελφίνια ή κάτι τέτοιο—μονα
δικό άπ’ δσο ξέρομε άλλά δχι αταίριαστο καί στό είδος τοϋ έργου καί στό νόημα τής 
στηρίζουσας μορφής 9. Τά κυρτά τους περιγράμματα θά σχημάτιζαν τήν άρμονική με
τάβαση πού θά έδενε σέ σύνολο τή λεπτή μορφή τοΰ στηρίγματος μέ τό βαρύ δίσκο. 
’Ασύμμετρες οί όπές γιά τήν προσήλωσή τους, κάνουν αίσθητότερη τή λοξή τοποθέ
τηση τοϋ δίσκου πάνω στό στήριγμά του. Πραγματικά, τόν βλέπομε στ’ άριστερά του 
νά πέφτη χαμηλότερα, ή άλλιώτικα, νά μετατοπίζεται ό κατακόρυφος άξονάς του άρι- 
στερώτερα άπό έκεϊνον τής κόρης. Αυτό δέ σημαίνει παρά στροφή τοϋ έργου πρός τά 
δεξιά του καί συμμόρφωσή του πρός τόν μεγάλο κανόνα τής δεξιόστροφης κίνησης, 
πού όρίζει δλη τήν άρχαϊκή τέχνη 10 11.

'Η στροφή τής κόρης άρχίζει άπό τό κεφάλι καί φανερώνεται μέ τή μεγαλύτερη 
έξόγκωση τοϋ άριστεροϋ ματιοϋ καί τής παρειάς, τήν έλαφριά μετατόπιση τής μύτης 
δεξιότερα καί τό μεγαλύτερο βύθισμα τής γωνίας τοϋ στόματος δεξιά μέσα στήν τραβηγ
μένη καί λιγότερο ανεπτυγμένη παρειά. Ή ίδια κίνηση μεταφέρεται άπό τό λαιμό 
καί τούς ώμους 11 στό λίκνισμα τών χεριών, κάνει νά προχωρή ένεργητικότερα τό Αρι
στερό κι άφήνει τό δεξιό νά τραβιέται πίσω καί νά κατεβαίνη χαμηλότερα. Στό ίδιο 
βασικά σχήμα θέσης καί άρσης συστέλλονται καί τεντώνονται άντίστοιχα οί πλαστικές 
έπιφάνειες τοϋ κορμιοϋ, καί τόν αρχικό ρυθμό, τέλος, ύπηρετεΐ καί ή προβολή τοϋ 
άριστεροϋ ποδιοϋ.

Ή διάθεση γιά τήν έξίσου άπαραίτητη σέ κάθε γνήσιο άρχαϊκό καλλιτέχνημα 
άντίρροπη κίνηση διαφαίνεται στήν άνεπαίσθητη πρός τά άριστερά στροφή τής λεκά
νης. Οί μηροί παρασύρονται κι έτσι άνοίγεται σέ πλούσια καμπύλη τό έξωτερικό περί
γραμμα τοϋ δεξιοϋ, ένώ άντίθετα τοϋ άριστεροϋ συμμαζεύεται σέ κατακόρυφη σχεδόν

4. G. Richter, An archaic Greek Mirror, AJA 42 ( 1938) σ. 337 κ.έ. Πίσω ό δίσκος ένισχύεται 
μέ άνθέμιο, δπου στηρίζεται δπως καί στό κάτοπτρο τής Βιέννης, Cist. Jahr. 15 ( 1912 ) σ. 219 πίν. 
V είκ. 146, 147 ).

5. Β. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 12. G. Praschniker, έ.ά. είκ. 152. Η. Bulle, Der schone Mensch 
πίν. 146. J. Sieveking, Metalgerate πίν. 19. K. Schefold, έ.ά. είκ. 7, 13 - 16. E. Homann-Wedeking, 
έ.ά. πίν. D. Κι έδώ δπάρχει στό πίσω μέρος τό ένισχυτικό άνθέμιο.

6. Έθν. Μουσ. άρ. 7465. De Ridder, Les bronzes de la Societe Archeologique πίν. l.E. Lang
lotz, Fr. Bild. άρ. 34. S. Karouzou, έ.ά. πίν. 52 β σ. 584. Κ. Schefold, έ.ά. είκ. 8, 22.

7. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 11. Ost. Jahr. 18 (1915) σ. 57 κ.έ. είκ. 28-30.
8. G. Richter, Greek, Etruscan and Roman Bronzes in the Metr. Mus. of Art άρ. 28. E. 

Langlotz, Fr. Bild. άρ. 17 πίν. 46.
9. Συνήθως έχομε μυθικά δντα, σειρήνες στό κάτοπτρο τοΟ Μονάχου, γρύπες σ’ έκείνο τής Ν. 

Ύόρκης, λέοντες ή σφίγγες στή λαβή τής Βιέννης καί στις κροταλίζουσες τής Ν. Ύόρκης καί τοΟ 
Άμυκλαίου (ΑΕ 1892 πίν. 1), ή πτερωτές άνθρώπινες μορφές στό κάτοπτρο τοΟ Βερολίνου.

10. Βλ. κυρίως Κ. Α. Ρωμαίου, Κέραμοι τής Καλυδώνος, καί παρατηρήσεις τοϋ Ιδιου έν Ant. 
Denk. IV, 104.

11. Σημ. τή χαρακτηριστική βψωση τοϋ περιδέραιου άριστερά.
7
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ευθεία. Ή πίσω πλευρά άναπνέει στον ίδιο παλμό καί τον έρμηνεύει πλαστικά μέ θαυ
μαστή συνέπεια άπό τά σφυρά μέχρι τή χρυσή « χαίτα ».

Ή γυμνή κορασίδα, πού στηρίζει στο κεφάλι της τό δίσκο, είναι μιά άλησμόνητη 
σέ καθαρότητα εικόνα νεανικής λάμψης καί δροσιάς καί λίγα έργα τής άρχαίας μικρο- 
πλαστικής μπορούν νά μετρηθούν μαζί της σέ χάρη.

Στέκει μέ στητό τό λυγερό κορμί πάνω στά τεντωμένα μακριά πόδια καί, λογι
σμένα στους άγκώνες, σηκώνει τά δυο χέρια ψηλά μπροστά στο στήθος. Έκεΐ, στά τεν
τωμένα μακριά δάκτυλα, κρατά μέ χάρη κι όχι χωρίς κάποια έπιτήδευση, μιά σφαίρα 
στο άριστερό, πού πρέπει νά είναι μήλο 12, ένα στέλεχος στό δεξιό, πού δέν μπορεί 
παρά νά έχη άπομείνει άπό τό άνθος ή τό μπουμπούκι τού λωτοΰ τό τόσο συνηθισμένο 
στις κόρες τού είδους της. Σά μόνο στόλισμα στήν παιδική σχεδόν γυμνότητά της, ένα 
περίοπτο στό λαιμό καί, διαγώνια στή ράχη καί στό στήθος, ό ιμάντας μέ τά προβα- 
σκάνια. Τό περίοπτο πού κρέμεται άπό τή λεπτή ταινία στή βάση τού λαιμού, μιά μα
κρουλή τριγωνική ψήφος μέ τή μύτη πρός τά κάτω, δέν είναι άλλιώτικο άπό τις ψήφους 
έκεΐνες πού, κοκάλινες συνήθως, άλλοτε σά δόντι κάπρου καί άλλοτε σά μακρόστενο 
μπουμπούκι, ρόδι ή κωδία μήκωνος βρέθηκαν άφιερώματα καί στό ίερό τής Όρθιας 13. 
Άπό τά προβασκάνια ή περιάμματα έχομε έδώ μόνο ένα δακτύλιο κι ένα μηνίσκο 14 
— φυλακτήρια κι άποτρόπαια τού κακού.

Πάνω άπό τό μέτωπο, ένα χαμηλό διάδημα στολισμένο μέ ρόδακες κι άνοιχτό 
πίσω μέ μιά μακριά ταινία ν’ άρχίζη άπό τήν κάθε του άκρη, φέρνει στό νοΰ τή « λυδία 
μίτρα »15 16 τού τραγουδιού τών νεανίδων στό « Παρθένειο » τού Άλκμάνος 1β. ΟΕ δυό 
ταινίες σταυρώνουν δυό φορές καί μ’ ένα όριζόντιο δέσιμο κάτω μαζεύουν άπαλά τόν 
πολύτιμο όγκο τών σκαλωτών βοστρύχων πού, στόλισμα μαζί καί ύπερηφάνιά της, 
άφήνει ή κορασίδα νά χύνεται βαρύς μέχρι κάτω στή μέση. Μπροστά στό κάθε αυτί 
κατεβαίνει ένας βόστρυχος, άπαραίτητο καί χαρακτηριστικό στολίδι στις Σπαρτιάτισ
σες κόρες καί άντικείμενο ξέχωρης φροντίδας τού χαλκοπλάστη μας. ’Ακρίβεια στήν 
έπεξεργασία τής λεπτομέρειας καί ιδιαίτερη πλαστική εύαισθησία είναι βασικές του 
άρετές καί τις χαιρόμαστε στήν καθεμιά άπό τις μορφές τού λεπτού κοριτσίστικου προ
σώπου.

Έδώ μαγνητίζουν άμέσως τά μάτια, έτσι πού άμυγδαλωτά καί μεγάλα έξέχουν 
κάτω άπό τις λεπτές ψηλές καμάρες τών φρυδιών καί χύνουν τό φώς τους στόν κόσμο 
μ’ ένα χαρούμενο ξάφνιασμα. Λοξά καί μέ τεντωμένα πρός τούς κροτάφους τά τρυφερά 
βλέφαρα, μισοκλείνουν μέ άνείπωτη τσαχπινιά καί ζωντανεύουν γιά μάς τήν ίδια έκείνη 
ματιά τών «ίανογλεφάρων νεανίδων » πού σαγήνεψε τόν Άλκμάνα έκεϊ στή Σπάρτη

12. Όμοιο κρατάει ή κόρη τοΟ Λεωνιδίου καί ή πεπλοφόρος τής άκροπόλεως τής Σπάρτης (BSA 
13 ( 1906-7) σ. 149 είκ. 5), ρόδι ή πεπλοφόρος τής Μαδρίτης (AJA 11 ( 1907) σ. 184 είκ. 4), ρόδι 
ή μήκωνα ή κόρη τοΟ κατόπτρου τής Ν. Ύόρκης, πού άλλωστε έχει καί διάδημα στολισμένο μέ άνθη 
ροδιάς.

13. ΑΟ πίν. CXXXV. ΑΕ 1963 σ. 105.
14. Σεληνίς κατά τόν 'Ησύχιο « φυλακτήριον δπερ έκκρέμαται τοΤς παιδίοις ». Dar. Sagl. amu- 

letum. Richter, έ.ά. σημ. 6. Σεληνίς καί δακτύλιος είναι τάσυνηθέστερα, δν καίάπαντοΰν άκόμη κόμ
βος στό κάτοπτρο τής Ν. Ύόρκης, διπλούς πέλεκυς στό κάτοπτρο τού Βερολίνου, άκαθόριστο διχαλω
τό άντικείμενο στήν κόρη τής Βιέννης.

15. Βλ. Dar. Sagl. λ. μίτρα.
16. Τελευταία έκδοση, D. L. Page, Poetae Melici Graeci, Oxford, 1962.
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καί τοΰ τήν έκανε δεύτερη πατρίδα. Μέ ξέχωρη φροντίδα, δηλώθηκαν έγχάρακτες οί 
ίριδες, στο άριστερό μάλιστα, πού μέ συνέπεια προς τή στροφή τοΰ κεφαλιού είναι μεγα
λύτερο καί πιό έξογκωμένο, άποδόθηκε πλαστικά καί τό δακρυικό σάρκωμα, ένώ οί καν
θοί δέ σφίχτηκαν σέ κλειστές γωνίες, άλλά πήραν καμπυλωτό σχήμα ταιριασμένο στήν 
άπαλότητα τής ματιάς.

Τό στόμα προδίδει τήν ίδια συγκινημένη αίσθηση στο πλάσιμο τής τρυφερής 
νεανικής μορφής : Βαθουλωμένο ανάμεσα στις άβρές παρειές καί στο λεπτότατο πη
γούνι, μικρό μέ χυμώδη χείλη καί μέ τις άκρες άνασηκωμένες σ’ ένα χαμόγελο, πού ή 
άξιολάτρευτη έπιτήδευσή του είναι μάρτυρας στό ξύπνημα μιας νέας, συνειδητής καί 
πιό σύνθετης ζωής. Ή δεξιά γωνία είναι βαθύτερη κι έκεΐ τό πάνω χείλος, πιό φουσκωτό, 
πάλλει άδιάκοπα, θαρρείς, στό ξεχείλισμα μιας έσωτερικής ζωντάνιας—δύναμης καί 
χαράς ζωής συνάμα.

Όλες αυτές τίς μορφές, τις πλαστικά τόσο λεπτές κι ευαίσθητες, μιά φυγόκεντρη 
δύναμη τεντώνει προς τά έξω καί δίνει στήν έκφραση μιάν όξύτητα πού θά τήν έλεγε 
κανείς πνευματική. Τό ίδιο τέντωμα, πού δέν είναι παρά ή δηλωτική καί τού έργαστη- 
ρίου καί των χρόνων τού έργου έξωτερίκευση μέχρι τήν έξώτατη έπιφάνεια τής έσωτε
ρικής διάθεσης γι’ άπλωμα προς τον κόσμο, άπαντάμε σ’ όλόκληρο τό σώμα, στήν ψηλό
λιγνη στητή κορμοστασιά καί στήν πλαστική του συγκρότηση.

Μεγάλες καί καθαρές έπιφάνειες, πού ό γενικευμένος πλαστικός τους χειρισμός 
δίνει τή σωστή εικόνα λιτά, χωρίς περιττές λεπτολογίες, γεννούν μιά πρώτη έντύπωση 
έπιπεδικότητας, έτσι όπως τεντώνονται ένιαίες καί άδιάσπαστες άπό έντονους πλαστι
κούς κυματισμούς. Τήν έντύπωση ένισχύουν καί οί άκμές πού σχηματίζει πάνω στά 
έξωτερικά περιγράμματα των μηρών, τών γλουτών καί τής πλάτης ή συνάντηση τών 
τεντωμένων έπιφανειών τών τεσσάρων πλευρών. Οί άκμές αύτές καί ίδιαίτερα ή έπιπε- 
δικότητα τών μηρών άπό τήν πλαγινή όψη μαρτυρούν εύγλωττα γιά τον τετράπλευρον 
άρχικόν πυρήνα πού πάνω του σχεδιαστικά πρωτοδουλεύτηκε ή μορφή. Γιατί όση ευαι
σθησία στήν άπόδοση τής τρυφερότητας τοΰ νεανικού κορμιού κι άν έχη τό σύνολο 
στήν πλαστική του λιτότητα—ιδιαίτερα στούς άπαλούς κυματισμούς τοΰ στήθους, τών 
όστών τής λεκάνης ή τής ήβης, πού περνώντας άπ’ τό αυλάκωμα τών βουβωνικών πτυ
χών μοιράζονται στήν έλαστική κυρτότητα τών δυνατών μηρών — κι όσο κι άν έχη 
μαλακώσει τό παλιό γραμμικό στοιχείο, τό κύριο μέσο τής πλαστικής έκφρασης έδώ 
δέν είναι άκόμη ό όγκος, άλλά τό σχέδιο, ή γραμμή.

Τό έξωτερικό περίγραμμα λεπτό, καθαρό, χυτό είναι έκεϊνο πού σχηματίζει τή 
λιγνή νεανική μορφή σ’ όλη της τή σβελτάδα.Ή χάρη τών λογισμένων καρπών, ή λυγε- 
ράδα τής μέσης, οί δυνατές καθαρές γραμμές τών τεντωμένων ποδιών, ή πλαγινή όψη 
όλόκληρης τής μορφής πού ύποβάλλει τήν είκόνα σαΐτας στό τίναγμά της κατά πάνω, 
είναι μοναδική χαρά τοΰ ματιού. Κοντά σ’ αύτή τή δύναμη, τήν καθαρότητα καί τή 
συνοχή τών σχηματισμών τους, μιά άκόμη άρετή τών έξωτερικών περιγραμμάτων, πού 
δύσκολα τήν ύποπτεύεται κανείς στήν πρώτη έντύπωση λιτότητας καί αύστηρότητάς τους 
σάν έκφραστικών μέσων, είναι ή εύαισθησία τους στήν άπόδοση τής κίνησης καί στό 
φανέρωμα τής όργανικής ζωής τοΰ έργου. Έτσι δέν παραλείπεται νά τονιστή ή διαφορο
ποιημένη μυολογία στούς δυό βραχίονες μ’ ένα σφριγηλότερο σχήμα γιά τον πιό μαζε
μένο δεξιό κι ένα χαλαρότερο γιά τόν άλλον. Ή ίδια διαφοροποίηση στούς μηρούς καί 
στά γόνατα : χαλαρότερα περιγράμματα στό προβαλλόμενο άριστερό πόδι, πιό τεντω
μένα στό δεξί, πού παίρνουν όμως τώρα ξέχωρη σημασία, γιατί μαρτυράνε κάτι πάρα
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πάνω άπ’ τό παλιό συμβατικό σχήμα τής προβολής τοϋ άριστεροϋ ποδιοΰ. Πρόκειται 
πιά γιά κατανομή τοΰ βάρους άνιση άνάμεσα στά δυο πόδια, έτσι πού τό δεξί, βαστά
ζοντας τό μεγαλύτερο μέρος, τεντώνεται καί πατάει μέ μεγαλύτερη δύναμη πίσω. Σά 
συνέπεια έρχεται καί ή άντίθετη στροφή τής λεκάνης, πού την παρασύρει τώρα έμπρός 
τό χαλαρό άριστερό πόδι. Στήν πίσω όψη, ό ρυθμός αυτός δίνει τό χαριτωμένο « τσάκι
σμα » τής μέσης, τό κυματιστό σχήμα τών περιγραμμάτων μηρών — ίσχίων, τή φιδίσια 
τέλος γραμμή όλου τοϋ κορμιοϋ, πού σημειώσαμε κιόλας πάρα πάνω.

Σ’ δλα αύτά ύπόκειται άντίληψη τοΰ έργου σαν όργανισμοϋ παλλόμενου στό ρυθμό 
τής έσωτερικής του ζωής, μιά τέτοια όμως σπουδή τής κίνησης ξεπερνάει κατά πολύ 
τούς χρόνους τοΰ έργου. Αυτοί είναι οί γύρω στό 550 π.Χ. καί στή μνημειώδη πλαστική 
ένα έργο πού δείχνει άνάλογα χρονικά χαρακτηριστικά είναι ό κοΰρος τής Βολομάν
τρας 17. Καί στά δυό έργα ύπάρχει ένας φωτεινός νεανικός κόσμος πού ξεχύνεται μέ δύ
ναμη πρός τά έξω, όχι μόνο μέσα άπό τήν άστραφτερή έκφραση τοΰ προσώπου, άλλά 
άπό όλόκληρη τήν εικόνα τής ψηλής κορμοστασιάς. 'Υπάρχει άκόμη ή ίδια πλαστι
κή άπλοποίηση τοΰ συνόλου μέ ένοποίηση τών έπί μέρους σέ μεγάλες κυρτές έπιφά- 
νειες, τά ίδια ρέοντα περιγράμματα πού τις δένουν, ό ίδιος σχεδόν βαθμός όργανικής 
ζωής κι έμψύχωσης, άν καί τό έργο τής μικροπλαστικής είναι πιό προχωρημένο σέ 
κίνηση. Ειδικότερα θά έβρισκε κανείς κοινά σημεία στήν κοφτή κατατομή τοΰ προσώ
που, στήν καθαρή σπιθίζουσα έκφρασή του, στό σχήμα τοΰ κεφαλιοΰ καί στό στήσιμό 
του πάνω στό κορμί, στις άναλογίες άνάμεσα στό βραχύ λεπτό κορμό καί στά μακριά 
λιγνά σκέλη, στή δυνατή τέλος μυϊκή διάπλαση τής κνήμης.

Ή σύγκριση μέ έργα τής λακωνικής πλαστικής δέ διαψεύδει τή χρονολόγηση. 
Ή πλαγινή δψη τής κόρης τή δείχνει, μέ τό χαρακτηριστικό άγέρωχο σπαρτιατικό τέν
τωμα, νά μπαίνη άνάμεσα στήν κόρη τής στήλης τοΰ Άναξιβίου 18 καί στις κόρες τοΰ 
άναγλύφου τών Βρυξελλών19. Ή πρώτη άνήκει άκόμη στό δεύτερο τέταρτο τοΰ αιώνα 
καί μέ τό σφαιρικό μάλλον κεφάλι καί τό βαρύ κράτημά του χαμηλά πάνω στούς ώμους 
θυμίζει τόν κοΰρο τής ’Ολυμπίας 20 καί τήν κόρη τοΰ Λεωνιδίου στό ’Εθνικό Μουσείο. 
Οί « κόρες » τοΰ Σωτία στό άνάγλυφο τών Βρυξελλών, πάλι, κατεβαίνουν ίσως μέχρι 
τό 530 π.Χ. καί στέκουν κοντά στή χάλκινη κόρη Trau τής Βιέννης 21 καί πριν άπό 
τήν κόρη στό άνάγλυφο τών Χρυσάφων22, πού έχει πιά πολύ πιό χαλαρωμένη τήν 
δλη στάση της. Ή χάλκινη άπό τό Άμυκλαϊο, στό ’Εθνικό Μουσείο23 (Π ί ν. 52α - β), 
άμέσως μετά τό 550 είναι πλησιέστερα πρός τή δική μας24, δπως θά δοΰμε στή συνέχεια 
έξετάζοντας τή θέση της άνάμεσα στις άλλες δμοιές της.

17. G. Richter, Kouroi* άρ. 63.
18. BSA 14 ( 1907 - 8 ) σ. 143 - 145 είκ. 1. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 1. Μ. ’Ανδρόνικου, Λακω

νικά άνάγλυψα, Πελοποννησιακά Α’ σ. 257.
19. JHS 19 ( 1899) σ. 218 πίν. 3. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 3 πίν. 44 d.
20. Bericht V πίν. 51. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 40 πίν. 49β.
21. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 15 πίν. 44β, 45β. Ε. Homann-Wedeking, 6.ά. σ. 66 πίν. Α καί 

C. Ost. Jahr. 15 (1912) είκ. 153.
22. Dressel—Milchhofer, AM 2( 1877) σ. 303. C. Bliimel, Berlin Mus. Katalog II, I A 12 πίν. 

22 - 24, όπου πλήρης βιβλιογραφία. Βλ. καί Μ. ’Ανδρόνικον 6.ά. σ. 257.
23. ΑΕ 1892 πίν. 1. Ε. Langlotz. Fr. Bild. άρ. 60 πίν. 49e. Ost. Jahr. 15 (1912) σ. 229 είκ. 151.
24. Στήν κατατομή καί στό σχήμα τοΟ κεφαλιού κυρίως είναι φανερές οί όμοιότητες. Τό σχήμα 

τοΟ κεφαλιοΟ μέ τή σταθερή του έξέλιξη μέσα στή λακωνική πλαστική άποτελεϊ άσφαλή βάση γιά 
χρονολόγηση. Τά χαμηλά συμπιεσμένα κρανία τών χρόνων πρίν άπό τά μέσα τοϋ αιώνα, διαδέχονται
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Ξαναγυρίζοντας στον κοϋρο τής Βολομάντρας σημειώνομε δτι μ’ δλα τά κοινά 
σημεία δέν παύει να είναι ουσιαστική ή έργαστηριακή διαφορά στή συγκρότηση τών 
δύο έργων. Στό άττικό, ή προτίμηση γιά μιάν άνθηρότερη σάρκα, γιά γεμάτες καί στρογ
γυλές έλαστικές μορφές, καθώς καί ή άπουσία τοϋ σκελετού κάτω άπ’ αυτές, συμβαδί
ζουν μέ τήν κάποια άστάθεια στό σωματικό σχήμα μέ τούς δρθιους άνοιχτοΰς ώμους, 
τό φουσκωμένο στήθος, τήν άνύπαρκτη λεκάνη καί τούς σαρκωμένους μηρούς πάνω 
σέ λεπτά γόνατα καί Ισχνές κνήμες. Στήν πλαστική έκφραση τού καλλιτέχνη του πάλι, 
φαίνεται νά λογαριάζη περισσότερο ό δγκος καί ή κίνησή του. Έτσι, σέ σχέση μέ τήν 
κόρη, καί ή δύναμη τού περιγράμματος καί ή καθαρότητα τής άρθρωσης μοιάζουν νά 
άτονοϋν, ένώ ρευστότητα μαζί καί ύπερβολική έκλέπτυνση σημαδεύουν τό έργο.

Τό σπαρτιατικό είναι πάνω άπ’ δλα έργο ράτσας χτιστών, πού τή φανερώνει τό 
στερεό λιτό χτίσιμό του πάνω σ’ ένα γερό σκελετό. Τό μεγάλο άνοιγμα τοϋ θώρακα, 
στενεύοντας πρός τή λεπτότατη μέση, συνθέτει ένα μοναδικής καθαρότητας τριγω
νικό σχήμα, πού άπολήγει στήν όξυκόρυφη καί σά βέλος μορφή τής λεκάνης, γιά νά 
σφηνωθή μ’ αύτή δυνατά μέσα στά σκέλη. Τό παλιό αυτό πελοποννησιακό σχήμα 25, 
χωρίς ξερούς γραμμικούς σχηματισμούς πιά, άλλα λεπτότερο, μέ πλαστικότητα καί 
μέ έσωτερική ζωή, κάνει τή χώρα τής λεκάνης πραγματικό κλειδί στό στήσιμο τής μορ
φής. Σπάνια τά όστα τής λεκάνης καί ό ρόλος τους δόθηκαν μέ τέτοια δύναμη καί καθα
ρότητα, δπως έδώ.

Παλιές λοιπόν ντόπιες άρχές γερής τεκτονικής συγκρότησης μέ λιτά καί αύστηρά 
πλαστικά μέσα όργανώνουν τό σπαρτιατικό έργο. Οί ίδιες αΰτές, άπαραγνώριστα ξένα, 
ίωνικά, στοιχεία, κοινά καί στά δύο έργα, τά μετουσιώνουν στήν κόρη τής Σπάρτης, 
έτσι πού δ,τι στον άττικό κοϋρο έγινε μαλακότητα κι έπιτηδευμένη άβρότητα, έδώ τό 
κάνουν στερεή κομψότητα καί πραγματική χάρη. Γιατί καί τοϋτο τό κοινό μέ τόν άττικό 
συνομήλικό της έχει ή Σπαρτιάτισσα κορασίδα : είναι κι αύτή stark ionisierend 26.

Τό έξαιρετικά ραδινό παράστημα, ή έλαστικότητα στις έλαφρά κυρτωμένες λείες 
έπιφάνειες, ή άπαλότητα τών παρειών, τά λοξά προεξέχοντα μάτια, τά μισοσκεπασμένα 
άπό τά λεπτότατα βλέφαρα, πού δέν έχουν τίποτε τό « λακωνικό », τό στόμα μέ τό μονο
κόμματο πάνω χείλος, τέλος τό γέλιο καί τό φώς τής ήδονικής χαράς σ’ δλη τή φυσιο
γνωμία, άνήκουν στό Ιωνικό ρεϋμα πού σημαδεύει τή λακωνική τέχνη τοϋ Στ'π.Χ. αΙώνα27.

τά ψηλά μακρόστενα τοϋ 550 - 540 μέ τό μεγαλύτερο άξονά τους κατά τήν κατακόρυφο, σάν τής κό
ρης τής Σπάρτης, τοϋ Άμυκλαίου, τής Δωδώνης ( βλ. παρακάτω σημ. 45 ), τής Gr0au ( βλ. παρακάτω 
σημ. 29 ), τής κροταλίστριας τής Ν. Ύόρκης. Στά 540 - 530 ό μεγαλύτερος άξονας λοξεύει καί παίρνει 
κατεύθυνση κατά τήν κορυφή τοϋ κεφαλιού δίνοντάς του τό χαρακτηριστικό ώοειδές σχήμα τής κό
ρης Trau. Στό 530 στέκει τό άνάγλυφο τής Μαγούλας στό Βερολίνο (Carl Bliimel, Berlin Mus. Kat. 
II, I A 13 πίν. 25 ) καί τό άνάγλυφο τών Βρυξελλών. ’Αμέσως μετά άρχίζει ή τάση γιά χαμηλότερα καί 
περισσότερο σφαιρικά σχήματα μέ τό άνάγλυφο τών Χρυσάφων πρός τό 520 καί όλοκληρώνεται στήν 
τελευταία ΙΟετία μέ τό άνάγλυφο τής Χαρούδας ( AM 29 (1904 ) σ. 44 κ.έ. είκ. 6 ) καί τήν κόρη τοϋ Γε
ρακιού (BSA 11 ( 1904-5) σ. 101 είκ. 3).

25. G. Kaschnitz—Weinberg, Die ungleichen Zwillinge, Studies to D. M. Robinson I σ.525κ.έ.
26. G. Lippold, Die Griechische Plastik, Hdb. d. Arch. σ. 38.
27. Ήδη ό Br. Schroder, Archaische Skulpturen aus Lakonien, AM 29 ( 1904) σημειώνει 

τή δυνατή Ιωνική έπίδραση στό κιονόκρανο άπό τό Σκλαβοχώρι ( σ. 32 πίν. II) καί στό άνάγλυφο 
τής Χαρούδας (σ. 44 είκ. 6) καί συνδέει μέ μιά νησιώτικη σχολή τό άνάγλυφο τοϋ θλιμμένου νέου 
άπ’ τό Γεράκι (σ. 47 κ.έ.). Τά άλλα δυό γλυπτά τοϋ Γερακιού ό κορμός τής Νίκης καί ή στήλη τής κό
ρης δέν άφήνουν άμφιβολία γιά τά ίωνικά στοιχεία τους, άν καί ό A. Wace δημοσιεύοντας τα στό BSA
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Ή Ιωνική παρουσία στή Σπάρτη είναι μιά πραγματικότητα πού δέν έκπλήσσει 
πιά, δσες φορές διαπιστώνεται. Τήν έτόνισε άκόμη μιά φορά ό καθηγητής Ε. Langlotz 28 
δείχνοντας πόσο δυνατή είναι ή ιωνική έπίδραση στά λακωνικά χάλκινα Ιδιαίτερα 
καί πόσο έξαρτημένη άπ’ αυτήν είναι ή έκφραση τής λακωνικής πλαστικής στά μέσα 
τοΟ Στ' αΙώνα.

Περισσότερο άπό τίς άντρικές, οί γυναικείες μορφές στάθηκαν πρόσφορες στήν 
ιωνική άλλαγή. Άπό τή χάλκινη κόρη τοϋ Βερολίνου (Greau)29, στά 550 π.Χ., 
μέχρι τήν κόρη τοϋ άναγλύφου άπ’ τό Γεράκι30 (Πίν. 55β), στά 500 π.Χ. περίπου, 
ή χορεία των λακωνικών κορών, σέ κανονική έξελικτική σειρά, τεκμηριώνει θαυμάσια 
τήν ιστορική παράδοση στο κεφάλαιο τής πλούσιας σπαρτιατικής συναλλαγής μέ τήν 
’Ανατολή, συμπληρώνει τή μαρτυρία τών άλλων μνημείων καί βοηθάει νά κατανοηθή 
ή πραγματική θέση καί συμβολή της μέσα στή λακωνική τέχνη.

Χρονολογικό προς τά πίσω όριο γιά τήν κόρη μας, ή κόρη τοϋ κατόπτρου άπό τό 
Λεωνίδιο (Πίν. 55α), έχει στά 560 τήν ίωνική φορεσιά δοσμένη σάν τής Ναξιώτισ
σας τής ’Ακρόπολης 31, μένει όμως άκόμη στεγνή κι άγέλαστη, μέ σανιδένιο σώμα καί 
άνοιχτούς όρθιους ώμους, όπως άκριβώς καί ή γυμνή κόρη τοϋ Βερολίνου 32. Αύτή, 
χοντροκομμένο δεύτερο έργο, μέ τόν άδύνατο μονοκόμματο κορμό άτονα δεμένο άνά- 
μεσα στά μακριά λεπτά σκέλη έχει τήν άστάθεια πού δίνει ή άπουσία τοϋ σκελετοϋ. 
Καί ή υπερβολικά ραδινή κόρη τοϋ Λούβρου 33, άνάμεσα στά πρωιμότερα δείγματα τής 
σειράς, παρέχει τήν ίδια έντύπωση ρευστότητας.

Ή κόρη τής Σπάρτης θά σημειώση ξέχωρα τήν παρουσία της στήν ίστορία τής 
όμάδας, γιατί σέ μιά σημαντική έποχή, όπου άναζητοΰνται νέες κατευθύνσεις στή συγ
κρότηση τών σωμάτων, αύτή πέτυχε τή σωστή έναρμόνιση τής ξένης προσφοράς 
μέ τήν ντόπια πλαστική άντίληψη. Έδεσε τά άτονα σχήματα πάνω σέ σκελετό, 
πλούτισε μέ όγκο, έλαστικότητα καί βάθος τά πρώιμα έπίπεδα σώματα καί μετρίασε 
μέ τήν ίωνική άβρότητα καί χάρη τήν ξηρότητα καί τήν άκαμψία τους, άπό τήν όποια δέν 
είχε ξεφύγει οϋτε ή κόρη Greau μέ τήν πέρα γιά πέρα ίωνική της έμφάνιση. Γύρω στά 
540 - 530 π.Χ. τίς δυνατότητες τής Σπαρτιάτισσας θά πολλαπλασιάση καί θά σημει
ώση ούσιαστική έξέλιξη μέσα στή σειρά, ή συμπαθητική άπλή μορφή τής κόρης Trau. 
Μέ στητούς τούς ώμους, τό στήθος ψηλά καί μέ κρουστή γυμνασμένη σάρκα είναι ένας 
έλεύθερα κινημένος ζωντανός όργανισμός κι ένα σφριγηλό πλαστικό σύνολο μέ φανερή 
τή λειτουργία τοϋ σκελετοϋ κάτω άπό τίς λεπτά άρθρωμένες πλαστικές έπιφάνειες. Άνά- 
μεσά τους μπαίνουν ή κόρη τοϋ φανταχτεροϋ κατόπτρου τοϋ Μονάχου (Πίν. 53α), 11

11 (1904 - 5 ) σ. 100 κ.έ. 1, 2, 3, τά παραβλέπει θέλοντας νά τονίση τή λακωνική προέλευση τ&ν έργων. 
Μέ τά ύπολείμματα τοΟ θρόνου τοϋ Άμυκλαίου έντοπίστηκε κυρίως στίς τελευταίες ΙΟετίες τοϋ Στ' 
αί. ή Ιωνική περίοδος τής λακωνικής πλαστικής. Στή μελέτη του γιά τά « Λακωνικά άνθέμια » (Πελο- 
ποννησιακά 1959 σ. 263) ό καθηγητής Γ. Μπακαλάκης τονίζει τή « μεταφύτευση τής Ιωνικής τέχνης 
καί αισθητικής στήν καρδιά τής κατ’ έξοχήν δωρικής περιοχής, στά χρόνια γύρω στήν καμπή τοϋ 6ου 
π.Χ. αί. πρός τόν 5ο ». Στή πραγματικότητα τότε μοιάζει νά φτάνη στό τέλος της ή φάση αύτή πού 
στήν πλαστική έχει άρχίσει τουλάχιστον άπό τά μέσα τοϋ Στ' αί.

28. Ε. Langlotz, Beobachtungen an einem Kopf in Kyrene, AM 77 (1962) σ. 115 κ.έ.
29. E. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 33 πίν. 45α. K.A. Neugebauer, Katalog I άρ. 162 πίν. 22.
30. Βλ. σημ. 24.
31. Η. Payne, Archaic Marble Sculpture from the Acropolis πίν. 18-19.
32. Βλ. σημ. 7.
33. J. Charbonneaux, Les bronzes grecs πίν. VII, 1.
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καί ή άσημότερη τοΰ Άμυκλαίου ( Π ί ν. 52 α - β ). Ή πρώτη, πού έρχεται άμέσως μετά 
άπό τήν κόρη τής Σπάρτης καν είναι πιο κοντά της άπ’ δλες, έχει χάσει καί τήν καθα
ρότητα τής γραμμής καί τή λάμψη έκείνης, άλλά έχει προχωρήσει σέ χαλάρωμα καί σέ 
μαλακότητα τού κορμιού34, ένώ ή τοΰ Άμυκλαίου έχει κερδίσει περισσότερο σέ στρογ- 
γυλότητα καί σέ όγκο. Στά 530 - 520, ό νεώτερος άδελφός τής κόρης τού Μονάχου, ό 
κούρος των Δελφών 35 36 ( Π ί ν. 54 α - β), μέ έντονη τήν ιωνική άβρότητα καί θηλυ- 
πρέπεια, δίνει περισσότερη έμφαση στήν άνθηρότητα τής σάρκας, χωρίς πάλι νά καταργή 
τήν έσωτερική στερεότητα. Τό ίδιο συμβαίνει καί στήν κόρη τού κατόπτρου τής Νέας 
Ύόρκης ( Π ί ν. 53 β ). Στήν πλαστική της άρθρωση, πού θυμίζει τον νέο τής λαβής 
τής υδρίας τής συλλογής Tessin 3β, έχει τή λεπτότητα καί τήν όργανική ένότητα τών 
χρόνων της. Στέκει στά 530 - 520 κι έχει χτυπητές όμοιότητες μέ τό άνάγλυφο τών Χρυ- 
σάφων. Σημαντικά κοντότερη άπό τίς κόρες τής σειράς της, στή βαριά καί δύσθυμη σχε
δόν έκφραση κρατάει μακρινή μόνο άνάμνηση άπό τήν Ιωνική πνοή. Τόν Ιδιο πεσμένο 
τόνο έχει καί ή άπλοϊκότερη κόρη άπό τήν άκρόπολη τής Σπάρτης37. "Οταν ή όμάδα 
κλείνη στά τελευταία χρόνια τού αίώνα, ή κόρη τής Βιέννης 38 παρουσιάζεται μέ σωστή 
Ισορρόπηση όλων τών συστατικών της στοιχείων. Τό μεστό έλαστικό σώμα έχει βρει 
τήν όργανική του ένοποίηση καί ήρεμία, ένώ δείχνουν συγκέντρωση τών δυνάμεων ή 
έκφραση τού εύγενικοΰ προσώπου καί ή στάση μέ τήν κυρτή ράχη καί τό σκυφτό κεφάλι.

’Ανάμεσα στίς ψηλόλιγνες αύτές χαριτωμένες μορφές, τίς περισσότερο ή λιγό
τερο σημαδεμένες άπό τό Ιωνικό χρώμα, ή κροταλίζουσα τής Νέας Ύόρκης, πριν άπό 
τό 530, μοιάζει τελείως άλλιώτικη. Μέ τά μικρά μάτια καί τό σφιγμένο στόμα, τό στε
γνό άχαρο πρόσωπο έχει στήν άλυγισία του κάτι άπό τόν Χάριλλο ή τόν όπλίτη τής Μεσ
σηνίας 39. Ή σωματική της κατασκευή πάλι, κοντόχοντρη μέ όγκώδεις γλουτούς καί 
μηρούς, άνάγεται σέ ντόπια σχήματα, παλιά όσο ή πυραμιδόσχημη στήλη τής Σπάρτης40. 
Γενικά όλη ή μορφή συνεχίζει τή γνήσια λακωνική παράδοση τής καθαρής ζωικής 
δύναμης πού εκφράζεται μέ μεστές μορφές βαριά χτισμένες. Έργα τών μέσων τού αίώνα 
καί λίγο πρίν, σάν τόν 'Ηρακλή τού Kassel41 καί τόν πολεμιστή τού Βερολίνου άπό 
τήν ’Ολυμπία 42, μέ τά μεγάλα κυβικά κεφάλια, τά πλατιά πρόσωπα καί τήν τραχιά 
έκφραση 43, φωτεινότερες μορφές άμέσως μετά, σάν τό ζευγάρι τής ’Ολυμπίας44 καί τή 
δρομέα τής Δωδώνης 45, μέ διαφοροποιημένο τώρα τό συμπαγή όγκο τών κοντόχοντρων

34. 'Ο Praschniker έ.ά. σ. 232 τήν παραβάλλει μέ τόν κοϋρο τής Τενέας, πελοποννησιακό έργο 
μέ Ιωνικά στοιχεία.

35. Fouilles de Delphes V π(ν. IV. C. Zervos, L’art en Grfece είκ. 189. G. Richter, Kouroi' 
άρ. 106.

36. K. Schefold, Meisterwerke Gr. Kunst TV 36 άρ. 174.
37. BSA 28 ( 1926 - 7) σ. 85 πίν. VIII, 6.
38. Σημ. 4. E. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 13. W. Lamb, Greek and Roman Bronzes, πίν. XXVII a.
39. Προχείρως E. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 54, 56 πίν. 49d, 50β.Ύ. Lamb, έ.ά. πίν. XXVIII α,β.
40. Tod—Wace, SMC άρ. 1. Βλ. καί Μ. ’Ανδρόνικον, έ.ά. σ. 290, όπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία.
41. Μ. Bieber, Antike Skulpturen und Bronzen in Kassel άρ. 114 πίν. 38. W. Lamb, έ.ά. πίν. 

XXVI α, β.
42. Olympia TV πίν. VII,42. K.A. Neugebauer, Katalog I άρ. 161 πίν. 21.
43. Μοιάζουν περιφερειακά έργα καί είναι φανερή ή συγγένειά τους μέ τό κεφάλι τής ΜελιγοΟς, 

AM 7 ( 1882) πίν. VI σ. 112 κ.έ. Brunns, Kleine Schriften 2, 154.
44. Bericht VII σ. 171 κ.έ. πίν. 74 - 77.
45. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 39 πίν. 48 β-W. Lamb, έ.ά. πίν. XXXIII β.
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σωμάτων σέ μΰς και σκελετό, οί μαλακότερα καί άφθονώτερα σαρκωμένοι νέοι τοϋ 530, 
σάν τό νέο τής Τεγέας 4β, οί χοντροκόκαλοι όπλίτες τοϋ τρίτου τετάρτου τοϋ αΙώνα46 47 
καί κοντά τους μορφές σάν τόν ύδριαφόρο τοϋ Φοινικιοΰ 48 49 καί τόν άρκετά νεώτερο 
’Απόλλωνα (;) 49 ( Π ί ν. 55 γ) τής Σπάρτης, τέλος οί παλλόμενες καί τέλεια όργα- 
νωμένες ζωντανές μορφές τών τελευταίων δεκαετιών τοϋ αΙώνα, σάν τό Δία τής ’Ολυμ
πίας 50, όλα, τήν ίδια συμπυκνωμένη δύναμη ζωής ένσαρκώνουν καί τήν έξωτερικεύουν 
στήν έντονη άλύγιστη έκφρασή τους.

Μέ μιά πρώτη ματιά, έργα σάν τίς κόρες τής Σπάρτης, τοϋ Μονάχου καί τοϋ Βε
ρολίνου ή τόν κοϋρο των Δελφών μοιάζουν, μέ τό δυνατό ίωνισμό τους, τόσο ξεκομ
μένα άπό μιά τέτοια παράδοση, ώστε νά άμφιβάλλη κανείς καί γιά τήν καταγωγή τους 
άκόμη 51. ’Αλλά έργαστήρια μέ τήν αυτάρκεια καί τή ζωτικότητα τών λακωνικών είναι 
ευνόητο νά μή φοβηθοΰν νά δεχτοϋν άκόμη καί τόσο άντίθετα πρός τόν χαρακτήρα τους 
στοιχεία. ’Ακόμη καί τό πιό αυστηρό άπό αυτά στάθηκε άνοιχτό στήν ίωνική προσ
φορά. Αυτό δείχνει καθαρά ή κόρη τοϋ Βερολίνου (Greau), πού βγαίνει μέσα άπό 
αύτό τό έργαστήρι τής κόρης τής Δωδώνης.

Στή δεκαετία μετά τά μέσα τοϋ αίώνα, ή τρέχουσα κόρη τής Δωδώνης άποτελεΐ 
άπό κάθε άποψη άντιπροσωπευτικό έργο τής γνήσιας λακωνικής παράδοσης. Έρχεται 
άπ’ ευθείας άπό τό γέρο καί τόν πολεμιστή τής ’Ολυμπίας—μορφές άνάλογα φωτεινές 
καί ρωμαλέες — κι έχει άμεσους διαδόχους της τόν νέο τής Δωδώνης 52 καί τόν μαλακό- 
τερο—γύρω στό 530 π.Χ. — ίππέα τής ’Ολυμπίας53. Στά 520-510, ή έντονη μυολογία 
της ξαναζή σέ λαμπρό, έσωτερικά όργανωμένο σύνολο, στον νέο τοϋ Μουσείου τής Σπάρ
της 54 ( Π ί ν. 56α - β ), όπως άλλωστε καί τά γνωρίσματα τοϋ κεφαλιοϋ της, περνώντας 
άπό τά χρόνια καί τά διδάγματα τοϋ κεφαλιοϋ τής Βοστώνης 55 56 57. "Οσο γιά τίς ρίζες τής 
όμάδας μέσα στή λακωνική χαλκοπλαστική, αυτές θά μποροΰσαν νά άναζητηθοΰν μέχρι 
τήν υδρία τοϋ Τελέστα 68 καί τή λαβή τής ύδρίας τοϋ Βερολίνου 87.

Άπό ένα τέτοιο περιβάλλον, στά μέσα τοϋ αίώνα ή λίγο μετά, ξεπηδάει ή κόρη 
Greau, ή περισσότερο ίωνική έμφάνιση άπ’ όλες. Ή άπαραγνώριστη συγγένεια πρός 
τή δρομέα τής Δωδώνης τόσο στά έπί μέρους χαρακτηριστικά καί στή δομή τοϋ προ
σώπου, όσο καί στή γενική άλύγιστη σπαρτιατική « θέση », μάς ώθεΐ νά πιστέψωμε, 
ότι δέν μπορεί παρά νά είναι έργο ένός τεχνίτη τοϋ ίδιου έργαστηρίου, πού άκολου-

46. Bericht VII σ. 179 είκ. 100.
47. Βλ. Η. Blcesch, Spartanischer Krieger, Museum Helveticum 16 (1959 )σ. 249 κ.έ.
48. Έθν. Μουσ. άρ. 7614. Β. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 55 πίν. 49 f. Bericht I είκ. 40.
49. Μουσ. Σπάρτης άρ. 3304. Παραδόθηκε μαζί μέ τήν κόρη τής Σπάρτης.
50. Bericht VII σ. 176 είκ. 99 πίν. 78.
51. Βλ. Β. Langlotz, Α Μ 77 ( 1962).
52. ΠΑΕ 1952 σ. 283 είκ. 5.
53. Bericht III σ. 144 πίν. 65.
54. Μουσ. Σπάρτης άρ. 3303. "Εχει τήν Ιδια προέλευση μέ τήν κόρη τής Σπάρτης καί τόν παρα

πάνω μικρότερο νέο άρ. 3304. Ε. Homann- Wedeking, Ι.ά. πίν. C, 3-4.
55. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 42 πίν. 53 d, e. A. Furtwangler, Kl. Schr. II σ. 429 κ.έ.
56. K.A. Neugebauer, AA 1938, 329 κ.έ. G. Hafner, Die Hydria des Telestas, Charites σ. 119 

-126. R. Hampe—E. Simon, Gr. Leben im Spiegel der Kunst, έναντι σ. 4 καί 5. K. Schefold, Mei- 
sterwerke άρ. II, 111.

57. Λ. Πολίτη, Λαβαί χάλκινων ύδριών, ΑΕ 1936, σ, 152 άρ. 4, είκ. 7, 8, Βλ. καί Bericht II σ, 
121 κ.έ.
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θώντας τά διδάγματα τής Ιωνικής έκλέπτυνσης μείωσε τόν δγκο τής μορφής, τήν τρά
βηξε σέ ύψος και σφράγισε τήν έκφρασή της με τή γνωστή έξεζητημένη γλυκύτητα. 
Έτσι, μέ παράθεση δηλαδή Ιωνικών καί λακωνικών στοιχείων, δημιουργήθηκε άπό ένα 
λακωνικό έργαστήριο ή κόρη Greau.

Ένα τέτοιο όμως άρχικό στάδιο δέν κράτησε γιά πολύ. Ό έσωτερικός δυναμισμός 
τοΰ έργαστηρίου δέν μπορούσε νά υίοθετήση αυτούσια κι άδοκίμαστα τά ξένα στοιχεία. 
Τά δούλεψε δημιουργικά μέ δικές του κατασκευαστικές άρχές καί τά άνάπλασε προσαρ- 
μόζοντάς τα πάνω σέ δικά του σχήματα, μ’ άλλα λόγια τά άφομοίωσε, πράγμα πού 
σημαίνει βαθιά άλλαγή καί ουσιαστική άνανέωση στήν αισθητική άντίληψη τού τόπου, 
έξ αιτίας αυτής τής ιωνικής ώθησης. Μιά μικρή όμάδα γύρω στά 540 άπό τή δρομέα 
τοΰ Λονδίνου 58, τό κεφάλι τής Βοστώνης 59, τήν κόρη Trau καί τόν στεφανωμένο 
τού Άμυκλαίου 60 61 62, πού θά μπορούσε καί νά άποδοθή σ’ ένα « έργαστήρι τοΰ κεφαλιού 
τής Βοστώνης », δείχνει άκριβώς μετριασμένα καί σέ βαθύτερη μεταξύ τους άρμονία 
τά ντόπια μέ τά ξένα γνωρίσματα. Αλλά καί οί πιό ίωνίζουσες άπό τις κόρες τής σειράς 
πού είδαμε, δέν είναι αυτό πού θά έλεγε κανείς ιωνική μίμηση- ίσια ίσια γίνονται 
αυτοδύναμα δημιουργήματα, πραγματοποιώντας μικρότερη ή μεγαλύτερη σύντηξη τής 
ιωνικής άβρότητας καί τοΰ πλούτου πρός τόν ντόπιο δυναμισμό καί τις παραδοσιακές 
δομικές άρετές. Διαφωτιστικό γιά τούτο παράλληλο έπίτευγμα στήν άρχιτεκτονική είναι 
τό μεικτό κιονόκρανο τοΰ Άμυκλαίου β1, μέ τόν τέλειο συνδυασμό ιωνικών καί δωρικών 
στοιχείων.

"Αν τώρα οί τεχνίτες, πού έδωσαν τά ίωνίζοντα έργα, ήταν Τωνες πού δούλεψαν 
στή Λακωνία ή Λάκωνες πού είχαν σάν πρότυπα ιωνικά έργα, είναι φανερό δτι δέν έχει 
καμιά σημασία, άφοΰ όπωσδήποτε τά λακωνικά έργαστήρια χαλκοπλαστικής — μέ τή 
μακρόχρονη γόνιμη ίστορία τους καί άκμαΐα σ’ όλόκληρο τόν Στ' αί.δ2, γιά νά διαψεύ- 
δουν μέ τήν ποιότητα τών προϊόντων τους δσα υποστηρίχτηκαν γιά τήν παρακμή τής λα
κωνικής τέχνης μετά τό 550 π.Χ.“3 — ήταν ή βάση καί ή συνθέτουσα δύναμη, πού στό 
ξένο στοιχείο βρήκε ουσιαστικά άφορμή δικής της άνανέωσης. Ή ιωνική παρουσία 
πάλι δέ σημειώθηκε σάν τυχαίο σύμπτωμα- μπολιάστηκε καί καρποφόρησε πάνω στό 
ρωμαλέο λακωνικό κορμό βοηθώντας νέες μορφές ζωής νά δούν τό φώς άπ’ αύτόν64. Κι

58. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 41, πίν. 48α, 53α.
59. Σημ. 55. "Ηδη ό Furtwangler στό Sitzungsber. Bayer. Akad. d. Wissen. 1897 σ. 112 πίν. 1 

τό άπέδωσε στά σπαρτιατικά μέ ιωνική έπίδραση έργα.
60. ΑΕ 1892 πίν. 2. Ε. Langlotz, Fr. Bild. άρ. 60 πίν. 49e. Μέ έπιφύλαξη, θά μποροΟσε καί 

τό κάτοπτρο τοΟ Άμυκλαίου νά συσχετισθή μέ τήν όμάδα.
61. AM 52 ( 1927 ) πίν. XVIII καί Jdl 33 (1918) σ. 146 - 148, πίν. 8 καί 9.
62. G. L. Huxley, Early Sparta, 1962, σ. 65. Χρ. Χρήστου, Σπαρτιατικοί άρχαϊκοί τάφοι, ΑΔ. 

19 (1964) σ. 159 κ.έ.
63. Κυρίως άπό Ιστορικούς πού άγνόησαν τά άρχαιολογικά δεδομένα ή βιάστηκαν νά γενικεύσουν 

τόν περιορισμό τής δραστηριότητας τών έργαστηρίων τής κεραμεικής, λόγφ τού ισχυρού άθηναϊκοϋ 
άνταγωνισμού, καί νά τόν έρμηνεύσουν σά σύμπτωμα γενικής παρακμής κι έχθρότητας τού τόπου 
πρός τις τέχνες. Βλ. γιά τούτο Ε. Kirsten, Kothon in Sparta und Karthago, Charites σ. lll.F. Kiech- 
le, Lakonien und Sparta, Vestigia τόμ. 5 (1953 ) σ. 247 κ.έ. K.M.T. Chrimes, Ancient Sparta σ. 306. 
G. L. Huxley, 6.ά. σημ. 405. Χρ. Χρήστου, 6.ά. καί κυρίως σ. 161 -162. Γιά τή λακωνική κεραμεική 
μετά τό 550 π.Χ. βλ. Lane, BSA 34 ( 1933 - 5 ) σ. 150- 154.

64. Ό F. Kiechle έ.ά. σ. 249 καί 252, τήν παρουσία τών ξένων καλλιτεχνών στή Σπάρτη τών 
μέσων τού Στ' αί, καί μετά, δέν μπορεί νά δή παρά σάν άδυναμία τού τόπου νά δώση δικούς του,
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αύτό δέν Ισχύει μόνον προς τήν κατεύθυνση της τέχνης. Τό άνεπανάληπτο Απλωμα της 
Σπάρτης πρός τόν Ανατολικό χώρο στάθηκε γενικότερα δημιουργικό γι’ αυτήν. Κοντά 
στούς άλλους συντελεστές, έχει τή θέση του στήν οικονομική εύημερία τού τόπου65 66 καί 
στή διαμόρφωση τού χαρακτήρα της ζωής στή Σπάρτη, έτσι πού τή γνωρίζομε άπό τό 
600 π.Χ. περίπου ευαίσθητη στόν πλούτο, στήν κομψότητα, στήν όμορφιά νά τιμάη τίς 
τέχνες καί νά γυρεύη τή χαρά της μέσα σ’ αυτές ζεστά κι Ανθρώπινα Ά Στήν κόρη της 
Σπάρτης, ό τόνος τού καλλιτέχνη της έχει τό βαθύ λυρισμό καί τήν έξαρση τού «Παρ- 
θενείου » στή συγκινημένη περιγραφή τής κοριτσίστικης χάρης. Ίδια ή πηγή τής έμ
πνευσης, Ιδια, έρωτική σχεδόν, ή διάθεση στό πλησίασμά της67. Υπάρχει βέβαια πάνω 
άπό πενήντα χρόνια Απόσταση άνάμεσά τους· Ανήκουν όμως στόν ίδιο πνευματικό χώρο, 
πού κατακτήθηκε στά τελευταία χρόνια τού Ζ' αιώνα καί κρατήθηκε άργά μέσα 
στόν Στ'68. Γιατί ό πλούσιος καί αισιόδοξος κόσμος της «έρατάς ίρήνας » πού τρα
γουδιέται στό « Παρθένειο », δέν ταιριάζει στούς ταραγμένους καί πολεμόχαρους χρό
νους τού Ζ' αιώνα69, πού Αποδόθηκαν στόν Άλκμάνα άπό Ιστορικούς καί φιλολόγους70’ 
ή χρονολόγηση, πριν άπό τό 600 π.Χ., πού ύποστηρίζει ό G. L. Huxley, Early 
Sparta σ. 61 - 62, είναι εύλογώτερη.

Στις νεάνιδες τού « Παρθενείου » θά έπρεπε νά σταθη κανείς περισσότερο, δχι μόνο 
γι’ αύτή τήν κοινή μέ όρισμένες άπό τίς χάλκινες κόρες πνευματική καταγωγή, ούτε γιά 
τά έξωτερικά τους κοινά γνωρίσματα, πού σημειώθηκαν μέχρι τώρα 71 καί πού Αφήσα
με νά φανούν καί γιά τήν κόρη τής Σπάρτης, άλλά γιά μιά πολύ πιθανή σημασιολογική 
συσχέτισή τους.

Ή γυμνότητα τών χάλκινων κορών, σά στοιχείο έρμηνείας τους, δέν πρέπει νά 
όπερτιμηθη. Κι αύτό, γιατί οί μαρτυρίες γιά τή ζωή τής Σπαρτιάτισσας κόρης στήν πα- 
λαίστρα 72, γιά τό γύμνωμά της σέ όρισμένες πομπές καί θρησκευτικούς χορούς 73,

65. ’Απόδειξη δτι ή οικονομική έξασθένηση τής Σπάρτης άρχισε μέ τήν Απώλεια τών Ανατολι
κών άγορών της άπό τήν άνοδο τής Περσίας. G. L. Huxley, Early Sparta σ. 73.

66. Huxley, έ.Α. σ. 62 - 63. C.M. Bowra, Greek Lyric Poetry 65 - 66.
67. Μέ άφορμή τό χωρίο τοϋ Πλουτάρχου, ΛυκοΟργος XVIII « ούτω δέ τοϋ έράν έγκεκριμένου 

παρ’ αύτοϊς ώστε καί τών παρθένων έράν τάς καλάς καί άγαθάς γυναίκας », διατυπώθηκε ή γνώμη 
δτι τό « Παρθένειον» ζωντανεύει τήν Ατμόσφαιρα τής emotional intimacy between young women, 
πού εύνοούσε ή συναναστροφή στό γυμνάσιο καί στίς λατρευτικές έκδηλώσεις. Βλ. D. Page, The 
Partheneion, σ. 66.

68. Βλ. κυρίως τό κεφάλαιο Sparta’s Ascendancy στό G.L. Huxley, Early Sparta, γι’ αύτή 
τήν περίοδο τής κοινωνικής Ισορροπίας καί όργάνωσης, τής έξωτερικής στρατιωτικής κι έμπορικής 
έπιβολής, τής ψηλής βιοτικής στάθμης καί τής γόνιμης έπαφής μέ τόν έξω κόσμο.

69. G. L. Huxley, έ.Α. σ. 53 - 60. Ή τέχνη (Θαλήτας, Τέρπανδρος, Τυρταίος ) ύπηρέτησε τότε 
τήν έπιθετική όρμή τής σπαρτιατικής όμάδας- Ακόμη καί οί πρώτες γιορτές ( Γυμνοπαιδιαί, Κάρνεια ) 
γιά τήν έξαψη τού πολεμικού μένους θεσπίστηκαν τότε. Έ.Α. σ. 43, 48 - 50.

70. Βλ. κυρίως F. βίοββΐ, Leben und Dichtung in Sparta des 7. Jahr., Eumusia, Festgabe fur 
E. Howald (1947) σ. 92 κ.έ. καί γιά τίς ύπερβολές τής συμβολικής έρμηνείας τού «Παρθε
νείου ».

71. Ε. Homann-Wedeking, έ.Α. BSA 28 (1926-7) σ. 85.
72. Ξενοφώντος, Λακεδ. Πολιτ. I, 4. Πλουτάρχου, Λυκούργος 14. Εύριπίδου, ’Ανδρομάχη, στ. 

595 κ.έ. Βλ. καί Ε. Kessler, Plutarchs Leben des Lykurgos, σ. 59 - 64. Σχετικά καί στό κεφάλαιο 
Uber Madchensport in Griechenland τής διατριβής τού O.W. von Vacano, Das Problem des alten 
Zeustempels in Olympia.

73. Πλουτάρχου, Λυκ. 14.
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για άγώνες δρόμου 74 καί γιά άρματοδρομίες κοριτσιών σέ μεγάλες γιορτές στή Λακω
νία 75, μας άποκαλύπτουν τόσο γνώριμο στήν Ιδιότυπη δημόσια ζωή τής Σπάρτης τό 
κοριτσίστικο σώμα, πού τό γύμνωμά του, όντας έκεΐ « έθισμός άφελής », δέ χρειάζεται 
νά παίρνη ιδιαίτερο νόημα στήν τέχνη. Τό σχετικό χωρίο στον Πλούταρχο76 έρμηνεύει 
σωστά τό νόημα πού είχε ή « γύμνωσις τών παρθένων » στή Σπάρτη καί δέν υπάρχει 
λόγος νά τό άγνοή κανείς γιά νά φτάνη σέ παρερμηνείες καί νά δέχεται σαν έταϊρες καί 
Ιερόδουλες τις κόρες τών κατόπτρων, άρνούμενος συνάμα καί τή λακωνική καταγωγή 
τους 77. Είκονίζονται γυμνές οί Σπαρτιάτισσες « παΐδες » μέ τό ίδιο πνεύμα όπως καί οί 
συνομήλικοί τους άρρενες, πού ούτε ό τρόπος τής ζωής ούτε καί τό φρόνημα τούς χώριζε 
άπό έκεΐνες. Μ’ αότή τήν έννοια δέν είναι άλλιώτικες άπό τούς χάλκινους στεφανωμένους 
Σπαρτιάτες έφήβους — πολλές φορές όμοια στεφανωμένες μ’αύτούς 78 — άκόμη λιγό
τερο μάλιστα αν έπαιρναν κι έκεΐνες μέρος στίς Γυμνοπαιδιές79, άν ή « λάκαινα παρθέ
νων άγέλη »80 είχε καί κάποιον ίερό ή λατρευτικό χαρακτήρα, όπως είναι πιθανό, κι άν 
πράγματι ήταν « κόραις καί κόροις κοινά τά ίερά »81. Κατά συνέπεια, δέν πρέπει νά 
διαχωρίζωνται ούτε άπό τίς ντυμένες πάρισές τους. Χάλκινες κόρες82 καί κόρες πάνω 
σέ άνάγλυφα83, άναθήματα σέ ίερά, ίερές κι αυτές, μέ πόλο ή άπλά στεφανωμένες, κρα
τώντας κρόταλα ή τά γνωστά, μήλο, ρόδι, άνθος λωτοϋ, όπως άκριβώς καί οί γυμνές, 
έχουν άποβάλει τό κοσμικό τους νόημα καί υπάρχουν σάν πρόσωπα ύπηρετικά λατρείας. 
Μέ τούς καρπούς καί τό άνθος στά χέρια σάν προσφορά καί δέηση συνάμα γιά δ,τι πλα
τύτερα αύτά συμβολίζουν — εύφορία, γονιμότητα, ζωή 84 — έντάσσονται οί γυμνές κό
ρες στό λατρευτικό κύκλο τής θεότητας, στήν δποία άνήκουν καί τά ζώα ή τά μυθικά

74. Παυσ. III, 13, 7. V, 16, 2. D. Page, The Partheneion σ. 52 κ.έ.
75. Στά Ύακίνθια καί Έλένεια. Άθήναιος 4, 139, e—f. Ησύχιος λ. ΚάννηΟρα.
76. «Ή δέ γύμνωσις τών παρθένων ούδέν αισχρόν είχεν, αΐδούς μέν παρούσης, άκρασίας δέ άπού- 

σης, άλλ’ έθισμόν άφελίϊ καί ζήλον εύεξίας ένειργάζετο καί φρονήματος τό θήλυ παρέγευεν ούκ άγεν- 
νοϋς ώς μηδέν ήττον αύτφ καί άρετής καί φιλοτιμίας μετουσίαν οδσαν». Σχετικά βλ. καί W. den Boer, 
Laconian Studies σ. 220.

77. G. Richter, έ.ά. σ. 343. Βλ. καί Ε. Frank, Gr. Standspiegel mit menschlicher Stiitzfigur, 
AA 1923 - 4 σ. 373 - 5 καί O.W. von Vacano, έ.ά. σ. 54.

78. Τά διαδήματα τής κόρης τού Λεωνιδίου καί τής κόρης άπό τήν άκρόπολη τής Σπάρτης θυ
μίζουν έκεΐνα τοΟ κούρου τής ’Ολυμπίας, Bericht V πίν. 51 καί τού νέου τοϋ Άμυκλαίου, πού συνδέ
θηκαν μέ τίς λακωνικές λατρείες καί χαρακτηρίστηκαν σάθυρεατικοί στέφανοι. Άθήναιος XV, 678 β. 
Jdl 2 ( 1896) σ. 7. Jdl 55 ( 1940) σ. 71. Bericht V σ. 98.

79. Παυσ.ΙΙΙ, 11, 9. Άθήναιος XIV, 631 d. L. Kahil, Autour de PArt6mis Attique, Antike 
Kunst 1965 Heft 1 σ. 20 κ.έ. σημ. 80. Γυμνοπαίδια, γυμνοπαιδίαι, γυμνοπαιδιαί, βλ. καί Ρ. Wuil- 
leuraier, R.A. 1933 II σ. 14 κ.έ.

80. Πινδ. Frg. 112. Βλ. καί Ε. Homann -Wedeking, Ι.ά. σ. 67.
81. Κ.Μ.Τ. Chrimes, Ancient Sparta σ. 266.
82. Συνήθως πεπλοφόρες όπως τού Μουσείου Σπάρτης άπό τήν άκρόπολη τής Σπάρτης (BSA 13 

(1906 - 7 ) σ. 149 είκ. 5 καί Bulletin Gravenhage 1964 σ. 86 είκ. 5 ), τού ’Εθνικού Μουσείου άπό τό ίε
ρό τής Όρθιας ( BSA 28 (1926 - 7) πίν. XII, 16 ), τής Μαδρίτης ( AJA 1907 σ. 184 είκ. 4 ), άλλά καί 
μέ χιτώνα καί ίμάτιο σάν τήν κόρη Greau καί τήν κόρη τής Έλευσϊνος (De Ridder, Br. Soc. Ar- 
cheol. πίν. 3. E. Langlotz, Fr. Bild άρ. 32).

83. Σάν τού Άναξιβίου καί τού Γερακιού στή Σπάρτη.
84. Γιά τόρόδι βλ. Σ. Χαριτωνίδη, Πηλίνη γεωμετρική ροιά, ΑΕ 1960 σ. 155 κ.έ. όπου καί ή σχε

τική βιβλιογραφία. Γιά τό μήλο βλ. J. Trumpf, Kydonische Apfel, Hermes 88 (1960) σ. 16 - 17. Γιά 
τό λωτό σά σύμβολο γονιμότητας ή άναγέννησης βλ. Elderkin, Kantharos, σ. 10. Γιά τήν κωδία τής 
μή κώνος βλ. ΑΕ 1963 σ. 80, 147-9,
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υπερφυσικά δντα πού τις περιβάλλουν. Αύτή είναι ή κυρία τής κάθε μορφής ζωής καί 
στή Λακωνία τή γνωρίζομε περισσότερο σάν Όρθία, Άρτεμι, Ελένη. Χοροί παρθένων, 
πού τούς ύποδηλώνουν τά κρόταλα, δε λείπουν άπό τις γιορτές τους85. Αυτές πάλι, στήν 
ουσία τους δέν είναι παρά τά πρωταρχικά, έξιλασμός καί έπίκληση τής θεότητας γιά 
γονιμότητα καί ευφορία, προστασία κι αύξηση τής ζωής καί τών πηγών της.

Μιάς τέτοιας θρησκευτικής γιορτής στοιχεία υπάρχουν στό « Παρθένειο ». Τά 
«θωστήρια» (στ. 81) καί ό προσδιορισμός τού χρόνου της άπό τήν άνατολή των 
Πλειάδων 8β, όδήγησαν τούς μελετητές τού « Παρθενείου » νά τή χαρακτηρίσουν σά 
γιορτή προσφοράς των πρώτων καρπών καί νά τήν παρομοιάσουν μέ τά Θαργήλια 87. 
Κι αύτή ή τελετουργία μέσα στήν « άμβροσίαν νύκτα », λίγο πριν έρθη ή αύγή, πρέπει 
νά σημειωθή ότι ταιριάζει νά άπευθύνεται στις δυνάμεις τής γής 88 καί δέ χρειάζεται 
νά καταφύγη κανείς στήν άμφίβολη έρμηνεία τού προσφερόμενου « φάρους » σάν άρο
τρου γιά νά τονίση τον άγροτικό της χαρακτήρα89. Άλλωστε καί τό δρεπάνι τής Όρ
θιας, πού έπιστρατεύεται σάν έπιχείρημα σ’ αύτή τήν έρμηνεία90, είναι πιθανότερο σάν 
« ξυήλη » 91 — δπλο μαζί κι έργαλεΐο τών έφήβων τού Εύρώτα — νά δίνεται γιά βρα
βείο στις νίκες τους καί νά άφιερώνεται κατόπιν, παρά σάν άγροτικό σύνεργο, δπως 
συνήθως θεωρείται. Ώστε ένα φόρεμα άφιερώνει ό χορός έδώ καί τί πιό συνηθισμένη 
προσφορά γυναικών στή γιορτή τής θεότητας ;92 Στή Λακωνική, τήν ίδια περίπου έποχή 
τού χρόνου μέ τή γιορτή τού « Παρθενείου », γίνεται ή μεγάλη παμπάλαιη « πανήγυ- 
ρις » τών Ύακινθίων 93· κι έκεΐ προσφέρεται χιτώνας άπό τις γυναίκες τής Σπάρτης 
στό θεό ( Παυσ. III, 16, 2), κι έκεΐ γίνεται παννυχίδα κι άκόμη λαμπρή συμμετοχή νεα- 
νίδων σέ άγώνες καί χορούς τή δεύτερη μέρα τής χαράς μετά τό πένθος (Εύριπ. Ελένη 
1465 κ.έ.)94. Μιά τέτοια μέρα ξημερώνει καί στό « Παρθένειο » μέ τή λύτρωση άπό 
τούς « πόνους » 9S, πού τή στέλνει ή εύλογία τής θεάς χάρη στις εύχές τής « χοραγοΰ » 
καί στή σοφή καθοδήγηση τού χορού άπ’ αύτήν.

85. Πλουτ. Θησεύς XXXI « τήν κόρην ('Ελένην) έν ίερώι Άρτέμιδος Όρθιας χορεύουσαν άρ- 
πάσαντες έφυγον ». Γιά τήν Λιμνάτιδα Παυσ. IV, 4, 2, τήν Καρυάτιδα Παυσ. III, 10, 7. Βλ. καί D. 
Page, The Partheneion, σ. 80. Γιά τά Έλένεια βλ. C. Μ. Bowra, Greek Lyric Poetry σ. 52 κ.έ.

86. Τά περί τής έρμηνείας τών « Πεληάδων » είς J.A. Davison, Aleman’s Partheneion, Her
mes 73 ( 1938 ) σ. 449. D. Page, έ.ά. σ. 52 κ.έ. C. Μ. Bowra, έ.ά. σ. 55 κ.έ. Γιά τά δύο ήμιχόρια βλ. 
Page, έ.ά. σ. 57 κ.έ. καί F. δίοββΐ, Eumusia, Festgabe Ε. Howald 1947, 94 όπου καί ή άλλη σχετική 
βιβλιογραφία.

87. ’Εν έκτάσει J. A. Davison, έ.ά. σ. 449 κ.έ. Κ.Μ.Τ. Chrimes, έ.ά. σ. 260 κ.έ. Θαργήλια, L. 
Deubner, Attische Feste σ. 179 κ.έ.

88. Νυκτερινή θρησκευτική τελετή κυρίως γιά χθόνιες δυνάμεις. Προχείρως άναφέρομε τίς 
γιορτές τοϋ Παλαίμονος στήν Ίσθμια ( Πλουτ. Θησεύς 25 ), τού Υακίνθου στις ’Αμύκλες (Μ. Mel- 
link, Hyakinthos σ. 20)

89. Τή φιλολογική διαμάχη γιά τό ΦΑΡΟΣ καί τό ΟΡΘΙΑ ή ΟΡΘΡΙΑΙ βλ. κυρίως στον J. Α. 
Davison, έ.ά. 446 κ.έ.

90. D. Page, έ.ά. σ. 78.
91. Κ.Μ.Τ. Chrimes, έ.ά. σ. 255.
92. W. Η. D. Rouse, Greek Votive Offerings, σ. 275 κ.έ.
93. ’Αθήναιος IV, 139 c—f. Μ. Mellink, Hyakinthos. C. Edmondson, Hesperia 28 (1959) 

σ. 164. Βλ. καί Ν.Δ. Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Λακωνικά, σ. 311, σημ. 2.
94. ’Εκτός άπό τή Λακωνική, παννυχίδα μέ συμμετοχή γυναικών καί κοριτσιών ξαναβρίσκομε 

στά Ταυροπόλια τής ’Αττικής. L. Deubner, έ.ά. σ. 208. Σημ. έπίσης όλονύχτιους χορούς καί τραγού
δια παρθένων στά Παναθήναια, L. Deubner, έ.ά. σ. 24.

95. Στ. 88 « πόνων γάρ άμιν Ιάτωρ έγεντο- έξ Άγησιχόρας δέ νεάνιδες ίρήνας έρατάς έπέβαν »,
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Οί περισσότερες ένδείξεις γιά τήν ταύτιση τής θεραπευόμενης στο « Παρθένειο » 
θεότητας φέρνουν στήν Όρθια ( ή στήν Άρτεμι) σά θεά τής άνθρώπινης, τής ζωικής 
καί τής φυτικής αύξησης 96. Ή γιορτή γίνεται στό ίερό τής Σπάρτης ή άκόμα καί στής 
Λιμνάτιδος 97, στά σύνορα τής Μεσσηνίας — χοροί κοριτσιών άλλωστε μαρτυροΰνται 
καί στά δυό. Τήν « Άώτιν », θεά τής αύγής, δέ γνωρίζομε άπό άλλη πηγή έκτος άπό τό 
« Παρθένειο » καί μόνο μέ είκασίες μπορεί νά τήν έντάξουμε στον πλατύτερο κύκλο 
τών ευεργετικών τής γονιμότητας καί τής αύξησης δυνάμεων 98. Σά Δενδρΐτις άλλωστε 
ταυτίστηκε καί ή Ελένη άπό τόν C. Μ. Bowra 99 μέ τή θεά τού « Παρθενείου » καί 
οί Ιέρειες Λευκιππίδες μέ τό χορό τών νεανίδων του, χωρίς νά ύπάρχη έξωτερική αιτία 
γιά τούτο. Βέβαια δέν άποκλείεται καθόλου τό ένδεχόμενο οί κόρες τού χορού νά είναι 
ίέρειες πού ξεπληρώνουν τό χρέος τής θητείας τους στήν ύπηρεσία τής θεάς—θεσμό 
πού τόν γνωρίζομε καλύτερα στή λατρεία τής Άθηνάς καί τής Άρτέμιδος στήν ’Ατ
τική 10°. Οί νεαρές αυτές ίερατεύουσες προέρχονται άπό τά έπιφανέστατα λακωνικά 
γένη καί είναι « ταί πράται πόλιος, μέγα χρήμα Λακαιναν »101. Στους χορούς τους κά
ποτε ήγήθηκε καί αυτή « ά Λήδας παΐς, άγνά χοραγός ευπρεπής » 102. Κάτι άπό έκεί- 
νη τήν ευγενική καταγωγή λάμπει καί στή μορφή μερικών άπό τις χάλκινες χορεύτριες. 
'Οπωσδήποτε, άνάμεσά τους, ή κορασίδα τής Σπάρτης παραμένει μιά 'Αγησιχόρα.

ΘΕΟΔΩΡΑ Γ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

Βλ. καί Κ.Μ.Τ. Chrimes, έ.ά. σ. 269.
96. Βλ. D. Page, έ.ά. σ. 67.
97. Κ. Μ. Τ. Chrimes, έ.ά. σ. 269.
98. Βλ. καί D. Page, έ.ά. σ. 74 άπό τόν όποίο συνδέθηκε μέ τή Σελήνη. Ό Steep], έ.ά. σ. 98 καί 

100 θεωρεί τά «Όρθια » καί «Άώτις » έπίθετα πού άναφέρονται στήν Άγιδώ !
99. Έ.ά. σ. 52 κ.έ.

100. Βραυρώνια καί άρκτεία, L. Deubner, έ.ά. σ. 207 κ.έ. L. Kahil, έ.ά. σ. 32. Άρρηφόροι, L. 
Deubner, έ.ά. σ. 9 κ.έ. καί κυρίως σ. 12.

101. Θεοκρ. XVIII, 4. Γιά τό δεσμό αίματος μεταξύ τών κοριτσιών τοϋ χορού πού τόν ύποβάλλει 
ό χαρακτηρισμός τής Άγησιχόρας σάν « άνεψιας » στόν στ. 52 βλ. D. Page, έ.ά. σ. 67.

102. Άριστοφ. Λυσιστρ. στ. 1308- 1315.
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ΪΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ
(Π tv. 57- 58)

Στη θέση Φουρνί, βορειοδυτικά άπδ τις Άρχάνες, ύποχώρησε κατά τήν καλλιέρ
γεια στό κτήμα του Μ. Μπιμπάκη ένα μικρό τμήμα τοϋ έδάφους καί φάνηκε ένας « σπή- 
λιος ». Ή άνασκαφή πού άκολούθησε, τόν Μάιο τού 1964, άποκάλυψε ένα θαλαμωτό 
τάφο, σκαμμένο μέσα στό μαλακό βράχο, τόν « άσπρουγα ». Στην περιοχή αύτή δέν 
είχε σημειωθή μέχρι τώρα ή ύπαρξη νεκροταφείου, άν κι ένα τυχαίο εύρημα άπό τό 
Φουρνί, ένα χάλκινο έγχειρίδιο1, ίσως προέρχεται άπό τάφο, άφοΟ έπιφανειακή έρευνα 
τού χώρου δέν δείχνει λείψανα σπιτιών.

Στήν περιοχή τών Άρχανών έχουν άνασκαφή κατά καιρούς, κυρίως άπό τόν Ν. 
Πλάτωνα, μερικοί θαλαμωτοί τάφοι κι άπό τόν ίδιο πάλι έχουν συλλεγή σαρκοφάγοι. 
Ή σπουδαιότερη συστάδα τάφων βρίσκεται βόρεια άπό τό σημερινό χωριό, στή θέση 
’Ανήφορος, όπου έρευνήθηκαν δυο τάφοι1 2, υπάρχουν δμως ένδείξεις γιά περισσότερους. 
Άλλος τάφος βρέθηκε στή θέση Μεσάμπελα, νοτιοδυτικά άπό τό χωριό3, δεύτερος σκά
φτηκε άπό τόν ύπογράφοντα στή θέση Κατσοπρινιας, δυτικά, κι ένας τρίτος ίσως βρί
σκεται στή θέση Καβαλλαρόπετρα, άνατολικά4. Σαρκοφάγοι βρέθηκαν έπιφανειακά 
στή θέση Καρνάρι, δυτικά άπό τόν Γιούχτα5 6 κι άλλου°.

Ευρήματα στό έξωτερικό μέ προέλευση τις Άρχάνες πρέπει νά προέρχωνται άπό 
θαλαμωτούς τάφους, δπως τό χρυσό δακτυλίδι μέ τήν παράσταση ταυροκαθαψίων7 κι 
ή θαυμαστή σειρά τών σφραγιδόλιθων τού Ashmolean, ό σφραγιδόλιθος μέ τό άγρίμι 
καί τόν σκύλο8, τή γάτα καί τά υδρόβια πουλιά9, τόν ταύρο πάνω στήν τράπεζα10 11 καί 
τόν άργοναύτηu. Τελευταία απόκτησε καί τό Μουσείο Ηρακλείου έναν ώραϊο άμυ- 
γδαλοειδή σφραγιδόλιθο άπό ΐασπι, πού προέρχεται άπό τή θέση Φυθιές, βόρεια άπό 
τό χωριό, ίσως καί πάλι άπό τάφο12.

1. Άρ. Μουσ. 'Ηρακλείου 2467. Κρητ. Χρον. ΙΑ (1957) σ. 339.
2. Ό.π. ΙΔ' ( 1960) σ. 507.
3. Ό.π. Ε' ( 1951) σ. 445. Οί τρεις αύτοΐ τάφοι θά δημοσιευθούν άπό τόν ύπογράφοντα μέ τήν 

εύγενική παραχώρηση τού κ. Ν. Πλάτωνος.
4. Στις Άρχάνες, χωρίς δμως άκριβέστερο τοπικό προσδιορισμό, άναφέρεται ή άνεύρεση καί 

άλλου τάφου ΑΑ 1926 σ. 433.
5. Κρητ. Χρον. Γ' (1949) σ. 594.
6. Ό.π. Δ' ( 1950) σ. 534.
7. A. W. Persson, The Religion of Greece in Prehistoric Times σ. 65 κ.έ. άρ. 18.
8. V.E.G. Kenna, Cretan Seals σ. 122, άρ. 227.
9. Ό.π. σ. 137, άρ. 344.

10. Ό.π. σ. 136, άρ. 332.
11. Ό.π. σ. 142, άρ. 394.
12. Ό σφραγιδόλιθος αυτός θά δημοσιευθή άπό τόν ύπογράφοντα μαζί μέ τά άλλα τυχαία εΰρή- 

ματα άπό τήν περιοχή τών Άρχανών, μέ τήν άδεια τού ’Εφόρου Αρχαιοτήτων τής Κ' Περιφέρειας 
κ. Στυλ. Αλεξίου.
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Είναι φανερό, δχι μόνο άπό τή διασπορά των τάφων, πού θ’ άνήκουν ίσως σέ 
συστάδες, μά κι άπό τά άντικείμενα, πού πρέπει νά προέρχωνται άπό αύτούς, πώς ot 
Άρχάνες—κι δχι μόνο στά ΥΜ χρόνια—παρουσιάζουν εξαιρετικό άρχαιολογικό ένδια- 
φέρον, κάτι πού ήταν γνωστό καί παλαιότερα, άπό τά όρατά λείψανα πού είχε προσέξει 
καί σημειώσει ό Evans13. To πράγμα έπιβεβαιώθηκε έντυπωτικά σέ δυό τελευταίες 
άνασκαφές, πρώτα δίπλα στο « Spring Chamber» τού Evans κι ύστερα στό οίκό- 
πεδο τής Περιηγητικής Λέσχης Άρχανών14. Θά άξιζε γι’ αύτό τό λόγο λοιπόν μιά ου
σιαστικότερη έρευνα γιά μιά όλοκληρωμένη μελέτη των τάφων.

Ό θαλαμωτός τάφος στή θέση Φουρνί, πού δημοσιεύεται έδώ, βρίσκεται στή 
νοτιοανατολική πλευρά τού όμώνυμου λόφου. Ό δρόμος του, πού κατηφορίζει έλαφρά, 
έχει μήκος 2.80 μ., πλάτος 0,90 μ. καί κατευθύνεται άπό τά ΒΑ. προς ΝΔ. Ένα τμήμα 
τής νότιας πρόσοψης τού δρόμου έχει έπενδυθή μέ ξερολιθιά, ένώ στή βόρεια πρόσοψη 
τοποθετήθηκε μιά μεγάλη πέτρα. Ή πόρτα τού τάφου βρέθηκε κλεισμένη μέ διπλή σειρά 
μικρών λίθων, χωρίς συνδετική ύλη (Π ί ν. 57 α). Μετά τήν καθαίρεση τών λίθων 
( Π ί ν. 57 β) έδειξε πώς είχε ύψος 0,90 μ., πλάτος 0,70 μ., καί βάθος 0,10 μ. 'Ο θάλα
μος έχει σέ κάτοψη άψιδωτό σχήμα μέ ευθύ τοίχωμα στήν πλευρά τής εισόδου καί μέ 
τόν μεγάλο άξονα άπό ΒΔ. πρός ΝΑ. Οί διαστάσεις του είναι: μέγ. πλάτος 1.20 μ., μέγ. 
μήκος 1.50 μ. ( Π ί ν. 58 α).

’Αρχιτεκτονικά ό τάφος δέν παρουσιάζει Ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Είναι βέβαια λα- 
ξευμένος μέ κάποια έπιμέλεια, δπως δείχνει ό ίσιος δρόμος του, ή συμμετρική κατα
σκευή τής πόρτας καί τό κανονικό σχήμα τού θαλάμου· όλα δμως αυτά δέν είναι καί 
τόσο δύσκολα κατασκευαστικά προβλήματα, άν άναλογισθή κανείς τις μικρές διαστά
σεις τού μνημείου. Ό τοίχος πού βρίσκεται στή νότια πρόσοψη, καθώς κι ή πέτρα πού 
τοποθετήθηκε στή βόρεια, φαίνεται πώς χρησιμέυσαν γιά νά συγκρατήσουν, κατά τή 
γνωστή μυκηναϊκή συνήθεια15, τις κατολισθήσεις τού μαλακού βράχου, πού θά έγιναν 
κατά τό σκάψιμο τού τάφου.

Στό κέντρο τού θαλάμου, άπέναντι άκριβώς άπό τήν είσοδο, βρέθηκαν in situ 
καί άκέραια μιά κιβωτιόσχημη σαρκοφάγος μέ τό κάλυμμα στή θέση της καί στό βάθος, 
πίσω άπό τή σαρκοφάγο, δυό άγγεΐα, ένα κύπελλο καί μιά πρόχους ( Π ί ν. 58 α).

Τό μόνωτο κύπελλο (Π ί ν. 58 β ) ( άρ. Μουσ. Ήρ. 14359 ) έχει γεφυρόστομη 
προχοή, ήμισφαιρικό σώμα, κάθετη ταινιοειδή κι ύπερυψωμένη λαβή κι έπίπεδη βάση. 
Ό πηλός είναι κιτρινωπός, δπως καί τό έπίχρισμα. Ή διακόσμηση έγινε μέ καστανέ- 
ρυθρο χρώμα. Μέσα κι έξω κοσμείται μέ ταινίες. Στήν παρυφή τής λαβής καί τής προ- 
χοής κάθετες ταινίες. Δυό όριζόντιες ταινίες, κάτω άπό τήν προχοή. Στήν όριζόντια 
έπιφάνεια τού χείλους σειρά συμπαγών ήμικυκλίων. Διαστάσεις : Ύψ. 0,05 μ., διάμ. 
χείλ. 0,15 μ., διάμ. βάσ. 0,05 μ., διάμ. κοιλ. 0,13 μ.

Ό τύπος αύτός τού άγγείου, κατά τόν Stubbings16, είναι συνηθισμένος στήν’Αρ
γολίδα άπό τήν YE I μέχρι YE III έποχή, ένώ στήν ’Αττική άπαντα κυρίως στήν YE I 
καί II καί σπανιότερα στήν YE III. Τό ίδιο φαίνεται κι άπό τήν κατάταξη τού Furumark17,

13. Ρ. of Μ. II, σ. 64, Suppl. πίν. XIV, A, Β.
14. Βλ. ΑΔ 1964 (τυπώνεται). Γιά τό Spring Chamber βλ. A. Evans, δ.π.
15. A. J. Β. Wace, Chamber Tombs at Mycenae σ. 133-4, 143. Άλλοΰ συνήθιζαν νά κλεί

νουν τά κενά στά τοιχώματα τοΟ θαλάμου μέ πηλό A. Persson, New Tombs at Dendra σ. 23.
16. BSA 42 ( 1947) σ. 32.
17. Mycenaean Pottery. Analysis and Classification, είκ. 13, τύπος 253.
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όπου ό τύπος άπαντα άπό τήν YE I μέχρι τήν ΥΕ ΠΙ Β. ’Από τά παραδείγματα τοϋ Furu- 
mark πιό κοντά στό σχήμα τού κυπέλλου των Άρχανών βρίσκεται τό κύπελλο άπό τόν 
τάφο 530 τών Μυκηνών18 πού άνήκει στήν YE III A 2 περίοδο, μέ τή διαφορά πώς στό 
άγγεΐο των Άρχανών ή λαβή είναι λιγότερο ύπερυψωμένη19. 'Η λαβή τοϋ άγγείου τών 
Άρχανών θυμίζει άνακτορικό μετάλλινο πρότυπο20. Τέλος σημειώνεται πώς στά Γουρ- 
νιά βρέθηκε ένα όμοιο κύπελλο, πού ή Harriet Boyd Hawes21 χρονολογεί στήν YE III 
περίοδο.

Σέ όλα τά παραδείγματα κυπέλλων πού άναφέρθηκαν ύπάρχει τό Ιδιο κόσμημα, 
όπως και στό κύπελλο τών Άρχανών, τό « κόσμημα τοϋ βράχου », πού στήν άπλή 
αύτή μορφή του βρίσκεται άπό τήν YE I μέχρι τήν YE III Β έποχή22. Ένώ όμως σέ όλα 
τά άλλα κύπελλα τό κόσμημα είναι τοποθετημένο άκριβώς κάτω άπό τό χείλος, στήν 
έξωτερική πλευρά τοϋ άγγείου, στό κύπελλο τών Άρχανών βρίσκεται στήν όριζόντια 
έπιφάνεια τοϋ χείλους23.

Ή πρόχους πού βρέθηκε στον τάφο (Π ί ν. 58β ) ( άρ. Μουσ. Ήρ. 14858 ) έχει 
σώμα σχεδόν κωνικό, ψηλό λαιμό καί κάθετη ταινιοειδή λαβή μέ άκμή στή μέση. Τό 
χείλος άνοίγεται άρκετά πρός τά έξω καί λίγο πιό κάτω, στό σημείο πού ένώνονται λαι
μός καί λαβή, μιά όριζόντια άκμή περιβάλλει τόν λαιμό. Στή βάση τέλος τοϋ λαιμοΰ 
καί στό σημείο πού ένώνεται μέ τό σώμα σχηματίζεται ένας πλαστικός δακτύλιος. Ή 
κάτω έπιφάνεια τής βάσης λείπει. Πηλός καθαρός, κιτρινωπός. ’Επίχρισμα κίτρινο, τέ
λεια στιλβωμένο. Διαστάσεις : ΰψ. 0,27 μ., διάμ. κοιλ. 0,185 μ., διάμ. χείλ. 0,09 μ.

Ό ίδιος άκριβώς τύπος άγγείου είναι άγνωστος τόσο άπό τήν ’Ηπειρωτική Ελ
λάδα, όσο καί άπό τήν Κρήτη 24. Τό σώμα βέβαια έχει τό τυπικό σχήμα τών YE III A 
πρόχων25, ό ραδινός όμως λαιμός μέ τό χείλος πού άνοίγεται πρός τά έξω καί τήν άκμή 
κάτω άπό τό χείλος δείχνει κυπριακές έπιδράσεις. Στήν Κύπρο, σέ τάφους τής Έγκω- 
μης, βρέθηκαν μαζί μέ YE III Α κεραμεική πρόχοι μέ σώμα διαφορετικό άπό τό άγγεΐο 
τών Άρχανών, μέ όμοια όμως τό χείλος καί τή λαβή 26. Τά ίδια αυτά χαρακτηριστικά 
έχουν σημειωθή στήν Κύπρο άπό πολύ νωρίς27, κι έπιβιώνουν μέχρι τά γεωμετρικά καί

18. Wace, δ.π. πίν. LII, 12. Σχεδόν όμοια μέ τό κύπελλο τών Μυκηνών είναι ένα κύπελλο άπό 
τήν Άσίνη ( Ο. Frodin—A. Persson, Asine είκ. 239), πού ό Furumark (δ.π. σ. 627, άρ. 253 ) 
χρονολογεί μεταξύ τής YE II Β καί YE III Α κι ένα δεύτερο άπό τίς Θήβες (ΑΔ 3 (1917) είκ. 90, 2), 
πού ό Furumark πάλι (δ.π.) χρονολογεί στήν YE III Β περίοδο.

19. Ό τύπος λαβής τού κυπέλλου τών Άρχανών άναφέρεται άπό τόν Stubbings (δ.π. σ. 34, είκ. 
13 ) γιά ένα YE III Α κύπελλο άπό τήν Κοπρέζα. Μεταξύ τύπου Α’ καί Β'.

20. A. Evans, δ.π. σ. 641, είκ. 407α.
21. Gournia, πίν. X., 29.
22. A. Furumark, δ.π. Mot 32, 5 ( Rock—Pattern I).
23. Τό ίδιο κόσμημα στήν όριζόντια έπιφάνεια τού χείλους άπαντα σέ ρυτά άπό τά Γουρνιά, ΥΜ 

I χρόνων ( Η. Boyd—Hawes δ.π. πίν. VII, 25, 31).
24. Παρόμοια πρόχους βρίσκεται στή συλλογή τής Ίεράπετρας. Εύχαριστώ τόν κ. Μ. Popham 

γιά τήν υπόδειξη.
25. A. Furumark δ.π. είκ. 5, τύπος 120.
26. Murray—Smith—Walters, Excavation in Cyprus σ. 7, είκ. 7, σ. 39 είκ. 67 σ. 40 είκ. 

68, 110 2. Μαζί μέ τή μιά πρόχου, πού χρονολογείται σύμφωνα μέ τά ύπόλοιπα εύρήματα τού τάφου 
λίγο μετά τό 1350, βρέθηκε ένας ψευδόστομος άμφορέας (τύπος D τών άττικών τού Stubbings, δ.π. 
είκ. 2 ) κι ένας YE III Α κρατήρας μέ φύλλα κισσού. Οί Murray—Smith—Walters τονίζουν τήν ισχυ
ρή τοπική παράδοση, πού ύπάρχει στά άγγεία αύτοΰ τού τάφου, παράλληλα μέ τά μυκηναϊκά εύρήματα.

27. Ε. Gjerstad, Studies on Prehistoric Cyprus, passim. Βλ. κι ένα είσηγμένο κυπριακό
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πρώιμα άρχαϊκά χρόνια28. Φαίνεται, λοιπόν, πώς ό άγγειοπλάστης τής πρόχου μας, 
θέλοντας νά μιμηθή σύγχρονα κυπριακά πρότυπα, έδωσε σέ ένα καθαρά μυκηναϊκό 
σχήμα τόν περίεργο λαιμό, πού κάνει νά ξεχωρίζη τό άγγεΐο τών Άρχανών άπό δλες 
τις γνωστές σειρές τών Κρητομυκηναΐκών άγγείων29.

'Η μελέτη τής κεραμεικής έδειξε πώς ό τάφος χρονολογείται στήν YE III Α περίο
δο. Ή χρονολόγηση αύτή ένισχύεται καί άπό τήν έξέταση τής κιβωτιόσχημης μέ 
κάλυμμα σαρκοφάγου (άριθ. Μουσ. Ήρ. 14345), πού σώζεται άκέραια, έκτός άπό δυο 
λαβές καί ένα πόδι, πού συμπληρώθηκαν ( Π ί ν. 58 γ). Τό κάλυμμά της έχει σαμαρωτό 
σχήμα μέ κεντρική δοκό πού προεξέχει, καί τέσσερεις κάθετες κυλινδρικές λαβές στις 
γωνίες. Πηλός κι έπίχρισμα κιτρινωπό. Ή διακόσμηση γίνεται μέ καστανό χρώμα καί 
άποτελεϊται άπό όμάδες κάθετων κυματοειδών γραμμών. Διαστάσεις : μήκος σαρκο
φάγου 0,88 μ., πλάτος 0,37 μ., ύψος καλύμ. 0,32 μ., μήκος δοκού καλύμ. 0,84 μ. Τό σχήμα 
τής σαρκοφάγου είναι κοινό, γι’ αότό άρκεΐ νά παραπέμψωμε μόνο στή σαρκοφάγο άπό 
τά Βασιλικά Άνώγεια, πού χρονολογείται άπό τόν Evans στήν ΥΜ III Α περίοδο30.

Τό κόσμημα τών κάθετων κυματοειδών γραμμών συνηθίζεται πολύ σ’ αύτά τά χρό
νια, όχι μόνο σέ σαρκοφάγους31 μά καί σέ άγγεΐα32.

Ή σαρκοφάγος βρέθηκε έρμητικά κλεισμένη, γι’ αύτό έλπίσαμε πώς θ’ άποκτού- 
σαμε κι άλλον ένα σκελετό άπό τις Άρχάνες, σάν καί τόν έκτεθειμένο στό Μουσείο 
τού Ηρακλείου 33. Όταν όμως βγήκε τό κάλυμμα, φάνηκε πώς ή σαρκοφάγος δέν περι
είχε τίποτα. Ήταν τόσο καθαρή, όπως καί όταν θά έφυγε άπό τό έργαστήριο τού κερα
μέα.

Έρευνήθηκε τό θέμα, άν είναι δυνατόν ό σκελετός νά διαλυθή μέ τό χρόνο σέ τέ
τοιο σημείο, ώστε νά μήν άφήση καθόλου ίχνη. Ή άπάντηση ήταν άρνητική. Κι ούτε 
πάλι είναι δυνατό νά έχουμε ταφή παιδιού, πού ό σκελετός του νά διαλύθηκε, γιατί δχι 
μόνο θά ήταν παράδοξο νά έχη λαξευθή ένας θαλαμωτός τάφος γιά μιά καί μόνη παι
δική ταφή, μά καί γιατί στήν περίπτωση αυτή ή σαρκοφάγος θά ήταν παιδική34. Δέν 
υπάρχει έπίσης περίπτωση νά διαταράχτηκε ή ταφή, δχι μόνο γιατί ή πόρτα τού τάφου 
βρέθηκε κλεισμένη, μά καί γιατί ό θάλαμος δέν είχε άλλη πρόσβαση. Μιά τρύπα πού 
έγινε μέ τήν καλλιέργεια στήν όροφή ήταν πολύ μικρή. Ούτε πάλι είναι πιθανό γιά κά
ποιον άγνωστο λόγο νά μήν πραγματοποιήθηκε τελικά ή ταφή, γιατί δχι μόνο χτίστηκε 
ή πόρτα, μά γέμισε κι ό δρόμος μέ χώμα. Χωρίς άμφιβολία λοιπόν έχομε ένα κενοτάφιο.

Τό κενοτάφιο τών Άρχανών δέν είναι ίσως τό μοναδικό παράδειγμα, πού έχομε 
άπό τήν Κρήτη35. Πιθανότατα κενοτάφιο ήταν κι ό λεγόμενος « τάφος τής τριποδικής

άγγεΐο άπό τά Γουρνιά (Η. Boyd—Hawes, δ.π. σ. 42, πίν. VIII άρ. 25 ).
28. J. Κ. Brock, Fortetsa σ. 160 πίν. 34 άρ. 453, 527 πίν. 95 άρ. 1362, 1499.
29. Τό πράγμα δέν είναι περίεργο, άφοΟ είναι γνωστές καί σ’ αύτή τήν έποχή οί σχέσεις Κύπρου 

καί Κρήτης. Κρητ. Χρον. ΙΕ’ - ΙΣΤ’ (1961 - 2 ) Α’ σ. 154 - 5, BSA 58 ( 1963 ) σ. 91.
30. A. Evans, δ.π. IV σ. 338, είκ. 281.
31. Mon. Ant. XIV (1904) είκ. 118. Annuario XXXIX—XL (1961-2) σ. 34 είκ. 31. Έργον 

1963 είκ. 192.
32. A. Furumark δ.π. Mot 67, 6.
33. Στό Μ. Ηρακλείου είναι έκτεθειμένος ένας σκελετός, πού βρέθηκε στίς Άρχάνες. Βλ. σημ. 2.
34. Άς σημειωθή, σάν σέ παρένθεση, πώς μιά λουτηροειδή σαρκοφάγο παιδιού (άρ. Μουσ. 

Ηρακλείου 14360) βρήκαμε καί έμεΐς τελευταία στήν άνασκαφή ένός ΥΜ θαλαμωτού τάφου στήν 
Παχυάμμο.

35. Ό Επιθεωρητής ’Αρχαιοτήτων Κρήτης κ. Ν. Πλάτων, πού άνέσκαψε πολλά ΥΜ νεκροτα-
8
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έστίας » τής Κνωσού36, δν δεχθούμε δπως κν ό Evans, πώς τά κτερίσματα πού βρέθη
καν στον τάφο δέν άνήκαν στό νεκρό πού είχε ταφή σ’ ένα λάκκο τού θαλάμου37. Ό Ε- 
vans ερμηνεύει κάπως περίπλοκα τήν ύπαρξη κενού χώρου μέσα στον θάλαμο — ένώ 
λίγο πιό πέρα σχεδόν συσσωρεύονται τά χάλκινα άγγεΐα — καί τήν απουσία τής σαρκο
φάγου καί τών χρυσών, πού θά έπρεπε νά συνοδεύουν μιά τόσο πλούσια ταφή. 'Υποθέ
τει πώς μιά δεύτερη κύρια ταφή έγινε κανονικά, άλλ’ άμέσως μετά τήν άπόθεση τής 
σαρκοφάγου έπεσε ένα τμήμα τής στέγης τού θαλάμου, γι’ αυτό καί μεταφέρθηκε βια
στικά ή πολυτελής σαρκοφάγος μέ τό πλούσιο περιεχόμενό της σέ άσφαλέστερο μέ
ρος κι έμειναν τά κτερίσματα άπό φόβο τών συγγενών τού νεκρού, πού δέν τολμούσαν 
νά τά μεταφέρουν κι αύτά, γιατί στό μεταξύ έπεσε κι άλλο τμήμα τής όροφής.

Ή έρμηνεία είναι ίσως βεβιασμένη. Οί άνασκαφές στήν Κρήτη δέν έφεραν μέχρι 
τώρα σέ φώς καμιά πολυτελή σαρκοφάγο. Σύμφωνα μέ τά μυκηναϊκά ταφικά έθιμα 
δν είχε άποτεθή σαρκοφάγος μέσα στό θάλαμο, ό νεκρός θά είχε άποκτήσει τήν κα
τοικία του καί δέ θά υπήρχε κανείς λόγος μεταφοράς του. Κι άκόμη ή μεταστέγασή του 
θά ήταν άχρηστη, άφοΰ δέ θά έπαιρνε μαζί του τά κτερίσματα. ’Αφού δέ διαπιστώθηκε 
άνασκαφικά δν έπεσε ή όροφή τού θαλάμου τόσο νωρίς, όσο ό Evans υποθέτει, ίσως 
θά ήταν φυσικότερο νά δεχθούμε, πώς καί σ’ αυτή τήν περίπτωση έχομε ένα κενο
τάφιο. Ή άπουσία τής σαρκοφάγου έρμηνεύεται, δν υποτεθή πώς ό νεκρός θεωρήθηκε 
δτι τοποθετήθηκε πάνω στό έδαφος τού θαλάμου, δπως συνέβη καί σ’ άλλες περι
πτώσεις τού νεκροταφείου τής Ζαφέρ Παπούρας38.

Τό έθιμο τού κενοταφίου συνανταται καί στήν ήπειρωτική Ελλάδα. Δυό παρα
δείγματα είναι ήδη γνωστά κι ένα τρίτο προστίθεται άπό τις άνασκαφές τής Πύλου.

Στά Δενδρά ό Axel Persson έσκαψε τό 1927 έναν έξαιρετικά σπουδαίο θαλαμω
τό τάφο, πού άνήκε σ’ ένα έκτεταμένο νεκροταφείο. Ό τάφος αύτός39 είναι πολύ με
γάλος κι έχει τήν μορφή ένός δωματίου μέ σαμαρωτή στέγη. Στήν είσοδο, πού ήταν 
άσφαλισμένη μέ διπλό τοίχο, βρέθηκε ένας λάκκος μ’ έναν πραγματικό θησαυρό 35 
χάλκινων άγγείων. Στό θάλαμο υπήρχαν δυό λάκκοι, άπό τούς όποίους ό πρώτος, 
αύτός πού βρισκόταν στόν άριστερό τοίχο ήταν άδειος, ένώ ό δεύτερος, στή μέση 
τού θαλάμου, ήταν γεμάτος άπό όστα ζώων. Στόν τοίχο τού βάθους βρισκόταν ένας 
χαμηλός όρθογώνιος βωμός, ή έστία, χτισμένος μέ μικρές πέτρες καί καλυμμένος μέ 
κονίαμα. Σέ πολλά σημεία τού θαλάμου ήταν σαφή τά ίχνη φωτιάς. Στή μέση τού θα
λάμου πάλι βρέθηκαν δυό μεγάλες λίθινες τράπεζες καί δεξιά στόν τοίχο δυό όρθογώ- 
νιοι λίθοι μέ προεξοχές στό άνώτερο τμήμα, τούς όποίους ό Persson θεώρησε Menhirs. 
Ένώ σ’ δλη τήν έπιφάνεια τού θαλάμου βρέθηκαν πλήθος μικροαντικείμενα, δέ βρέ
θηκε δμως ίχνος άπό όστδ άνθρώπων, γι’ αύτό κι ό Persson θεώρησε τό θάλαμο σάν 
κενοτάφιο δύο προσώπων, πού τά ταύτισε μέ τά άντίστοιχα Menhirs, καί τόν χρονο
λόγησε άμέσως μετά τό 1200, δηλαδή στήν άρχή τής YE III Γ περιόδου.

φεία σέ διάφορα μέρη τής Κρήτης, μοΟ έγνώρισε πώς πολλές φορές βρήκε σέ θαλαμωτούς ΥΜ τάφους 
σαρκοφάγους, πού δέν περιείχαν όστά. Δέν είναι δμως βέβαιο σ’ αύτά τά άδημοσίευτα παραδείγματα 
πώς πρόκειται γιά κενοτάφια, γιατί οί σαρκοφάγοι βρέθηκαν γεμάτες μέ χώμα. Υπάρχει δηλαδή πε
ρίπτωση νά διαλύθηκαν οί σκελετοί.

36. A. Evans, Prehistoric Tombs of Knossos, σ. 34 κ.έ.
37. Ό.π. σ. 36-7.
38. Ό.π. σ. 45 - 46, τάφοι 17, 18.
39. A. Persson, Royal Tombs at Dendra, σ. 80, 108 κ.έ., τάφος 2.
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Άλλο κενοτάφιο βρέθηκε στις Μυκήνες, στο νεκροταφείο τοΰ λόφου Καλκάνι. 
Πρόκειται γιά ένα μικρό τάφο, τόν 52840, πού τό μέγεθος του είναι άνάλογο μέ τοΰ 
κενοταφίου των Άρχανών. Στό θάλαμο τοΰ τάφου 528, άν καί ή πόρτα ήταν τοιχισμένη, 
δέ βρέθηκαν όστά κι οΰτε τίποτε άλλο, έκτος άπό έξι άπλά άχρονολόγητα όστρακα. 
Ό Wace νόμισε πώς ό τάφος είχε χρησιμοποιηθή γιά τήν ταφή ένός παιδιοΰ, πού τά 
όστα του διαλύθηκαν. "Οπως όμως ήδη παρατήρησε ό Μυλωνάς41, ή έρμηνεία αύτή εί
ναι λανθασμένη, γιατί πάλι ό Wace, όταν άναφέρεται στις κόγχες πού βρήκε σέ θαλα
μωτούς τάφους, δέχεται πώς κατασκευάστηκαν γιά ταφές παιδιών, « γιατί δέ θ’ άξιζε 
τόν κόπο νά σκάψουν όλόκληρο τό δρόμο καί ν’ άνοίξουν τό θάλαμο »42. Είναι λοιπόν 
βέβαιο πώς πολύ περισσότερο δέ θ’ άξιζε τόν κόπο νά κατασκευάσουν έναν έστω καί 
μικρό θαλαμωτό τάφο γιά μιά παιδική ταφή. Ό Wace διστάζει νά χρονολογήση τόν 
τάφο 528, τόν συγκρίνει όμως μέ τόν τάφο 517, πού χρονολογείται στήν πρώιμη περίο
δο τής YE I έποχής.

Τέλος, τρίτο κενοτάφιο σημειώθηκε στήν Πύλο, στό νεκροταφείο τών Βολιμι- 
δίων, πού σκάφτηκε άπό τόν καθηγητή Μαρινάτο43. Πρόκειται γιά τό θαλαμωτό τάφο 
πού άναφέρεται σάν τάφος Βοριά 7 καί χρονολογείται στήν YE III A 2—YE III Β1 πε
ρίοδο τοΰ Furumark. Σύμφωνα μέ τήν προκαταρκτική άνακοίνωση ή θύρα ήταν τοι
χισμένη κι ό τάφος άθικτος. Στό δάπεδο τοΰ θαλάμου βρέθηκαν γύρω στά 12 άγγεΐα, 
τά περισσότερα άκέραια, λίγα όστά, άλλά κανένα ίχνος σκελετοΰ. Άναφέρεται, χωρίς 
περισσότερες πληροφορίες, πώς άνάλογες παρατηρήσεις έγιναν καί σέ άλλους θαλα
μωτούς τάφους καί συμπεραίνεται πώς « οί θαλαμωτοί τάφοι ήνοίγοντο καί χωρίς νά 
ταφή νεκρός, άλλ’ άπλώς προς εύτρεπισμόν, ή άλλην αίτίαν, μεθ’ δ έκλείοντο διά παν
τός »44. Φαίνεται ότι αίτια ήταν ή άνίδρυση ένός κενοταφίου.

Τά κενοτάφια τών Άρχανών, τών Δενδρών, τών Μυκηνών, τής Πύλου καί ίσως 
τής Κνωσοΰ είναι τά μόνα πού γνωρίζομε άπό τόν μυκηναϊκό κόσμο. Κι αυτό είναι 
παράδοξο. Δέν μποροΰμε νά δεχθοΰμε πώς ήταν καί τά μοναδικά, ένα φαινόμενο μεμο
νωμένο, συνήθεια ξένη στις καθιερωμένες άντιλήψεις, χαρακτηριστική μόνο ένός γέ
νους, γιατί διαπιστώνουμε άπό τά παραδείγματα πού άναφέραμε τήν ίδια βασικά ίδέα, 
όχι μόνο σέ διάφορους τόπους καί έποχές, μά καί σέ διάφορες τάξεις. Ή ίδρυση κε
νοταφίων δείχνει πολύ καθαρά τις προχωρημένες άντιλήψεις τής έποχής, τήν πίστη 
γιά τήν ύπαρξη τής ψυχής, τό φόβο τοΰ άταφου σώματος. Τά δείγματα κενοταφίων 
λοιπόν θά έπρεπε νά είναι πολλαπλάσια, όσα καί οί άνθρωποι πού χάθηκαν μακριά 
άπό τά σπίτια τους στις έπισφαλεΐς συνθήκες ζωής αυτών τών χρόνων, πού ό κυνηγός 
μποροΰσε νά κατασπαραχθή άπό τά θηρία, ό πολεμιστής νά σκοτωθή σέ έκστρατεία, 
ό έμπορος ν’ άφανιστή άπό τούς ληστές, ό θαλασσοπόρος νά πνιγή στό πέλαγος.

Τήν έρμηνεία τής έλλιποΰς παραδόσεως τών κενοταφίων μάς δίνει ή συγκριτι
κή μελέτη τών θαλαμωτών τάφων πού περιέχουν μιά ή πολλές ταφές. "Οπως είναι γνω
στό, στά ΥΕ χρόνια τά κατά περιοχές νεκροταφεία έξυπηρετοΰσαν τις άνάγκες ένός 
γένους κι οί θαλαμωτοί τάφοι τοΰ νεκροταφείου τις άνάγκες μιάς οικογένειας. Ό άριθ- 
μός τών ταφών σ’ ένα θαλαμωτό τάφο δέν είναι καθορισμένος. Ποικίλλει άπό μιά

40. A.J.B. Wace, δ.κ. σ. 98 είκ. 40, σ. 141.
41. AJA 1948 (52) σ. 76.
42. A.J.B. Wace, δ.π. σ. 129.
43. Έργον 1964 σ. 77 κ.έ.
44. "Ο.π. σ. 79.
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ταφή μέχρι είκοσι περίπου45. Οί αλλεπάλληλες ταφές στόν ίδιο τάφο έχουν έρμηνευθή 
άπό τόν Wace μέ τήν άποκλειστική χρήση τού τάφου άπό μιά οίκογένεια γιά αίώνες46. 
Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν άποψη αότή, πού τή δέχθηκαν κι δλοι οί άλλοι έρευνητές, 
οί πολλές ταφές άνήκουν σέ πολυμελείς οικογένειες, οί λιγότερες άντίστοιχα σέ οικο
γένειες μέ λίγα μέλη, τέλος τάφοι πού έπαψαν νά χρησιμοποιούνται ή μεμονωμένες 
ταφές, σέ οίκογένεια πού ξεκληρίστηκε ή άλλαξε διαμονή. Ή ίδρυση ένός νέου τάφου 
φαίνεται νά δείχνη καί μιά καινούρια οικογένεια κι όπωσδήποτε όχι άνάγκη πού νά 
άπέρρευσε άπό τήν ύπερπληθώρα νεκρών, σέ τάφο πού νά χρησιμοποιούσε ήδη ή 
ίδια οίκογένεια. Ή μεμονωμένη ταφή δείχνει λοιπόν πώς έκεΐ ένταφιάστηκε κάποιο 
άτομο πού δέν άνήκε σέ οίκογένεια, πού νά είχε ήδη καί νά χρησιμοποιούσε τό δικό 
της άποκλειστικά τάφο.

Ίσως δέν είναι αύθαιρεσία νά μεταφέρουμε τις ίδιες σκέψεις καί στά « μεμονωμέ
να κενοτάφια ». Φαίνεται πώς καί σ’ αύτή τήν περίπτωση τό άτομο πού « ένταφιάστηκε » 
δέν άνήκε σέ μιάν οικογένεια πού νά είχε ήδη καί νά χρησιμοποιούσε τό δικό της 
άποκλειστικά τάφο. Τήν « ταφή » μπορεί νά έκαναν οί συγγενείς τού νεκρού πριν με
τοικήσουν, ή άκόμη καί τό γένος, άν καί μιά τέτοια σκέψη θά μας οδηγούσε πολύ μα
κριά. Όπωσδήποτε οί νεκροί πού θά πληρούσαν αυτούς τούς δρους δέ θά ήταν πολλοί. 
Καί στήν άποψη αύτή συνηγορεί ό περιορισμένος άριθμός τών « μεμονωμένων κενο
ταφίων ». Είναι δύσκολο πάλι νά δεχθούμε πώς τά « μεμονωμένα κενοτάφια » έγιναν 
γιά νά τιμήσουν μέ τήν άπομόνωση, νά έξάρουν ένα σπουδαίο ή άγαπημένο νεκρό, 
δχι μόνο γιατί τίποτε τέτοιο δέ δείχνουν τά τρία τουλάχιστον άπό τά πέντε κενοτάφια, 
μά κυρίως γιατί δέν έχομε καμιά ένδειξη τέτοιας τιμής άπό τούς άλλους θαλαμωτούς 
τάφους, δπου κυριαρχούν οί πολλές ταφές.

Τό πρόβλημα φαίνεται νά παραμένη. Πού « έτάφησαν » οί άλλοι νεκροί πού πέ- 
θαναν στά ξένα; Όπωσδήποτε στούς οικογενειακούς τάφους των. ’Ασφαλώς λοιπόν 
κι άλλα κενοτάφια υπήρξαν στούς θαλαμωτούς τάφους πού έχουν σκάφη μέχρι σή
μερα. Πώς δμως μπορούμε νά διακρίνουμε αύτές τις περιπτώσεις σέ τάφους μέ είκοσι 
άλλεπάλληλες ταφές, δταν ή μιά διατάραξε τήν άλλη σέ σημείο πού δέν είναι συχνά 
δυνατό νά διακριθοΰν ούτε τά κτερίσματα, πού συνόδευσαν κάθε ταφή;

Όπως δείχνει ή συγκριτική μελέτη τών κενοταφίων, στήν περίπτωση πού οί 
Μυκηναΐοι ήθελαν νά άνιδρύσουν ένα κενοτάφιο, άκολουθοΰσαν τήν ίδια μέ μιά κοι
νή ταφή διαδικασία. "Αν ό νεκρός άνήκε σέ οικογένεια πού νά είχε ήδη τόν τάφο της, 
χρησιμοποιούσαν αύτό τόν τάφο. Άν δχι, έσκαβαν έναν καινούριο, στό νεκροταφείο 
πάντως πού χρησιμοποιούσε τό γένος τού νεκρού. Ανάλογα μέ τις τοπικές συνήθειες 
τοποθετούσαν μέσα στόν τάφο τή σαρκοφάγο μέ τά κτερίσματα, ή μόνα τά κτερίσμα
τα, τελούσαν τά καθιερωμένα τής « λατρείας τού νεκρού », έχτιζαν τήν πόρτα καί γέ
μιζαν τό δρόμο μέ χώμα. Ό νεκρός είχε άποκτήσει τήν κατοικία του, σύμφωνα μέ τήν 
έρμηνεία πού δίνεται στό κενοτάφιο άπό τούς έρευνητές.

Τό κενοτάφιο γίνεται γιά νά βρή ή ψυχή έναν τόπο διαμονής. Ό Persson47 προ
χωρεί πιό πέρα καί νομίζει πώς μέ τήν άνίδρυση κενοταφίου ήθελαν νά γυρίση ή ψυ
χή τού νεκρού στήν πατρίδα. Ό Μυλωνάς πάλι48 έρμηνεύοντας τό μοναδικό περιεχό

45. A.J.B. Wace, δ.π. σ. 141.
46. Ό.π. σ. 121, 128, 136 - 139, 145.
47. Ό.π. σ. 109.
48. AJA δ.π. σ. 75-76.
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μενο τοΰ κενοταφίου τών Δενδρών, τις τράπεζες, τά όστά τών ζώων καί τά Menhirs — 
άφοΰ άποκλείει τήν ταφική λατρεία49 — δέχεται πώς σκοπός του είναι ή έπίκληση της 
ψυχής νά κατοικήση στόν άδειο τάφο50. "Ομως δέν έχομε ένδείξεις έπικλήσεως τής 
ψυχής στ’ άλλα κενοτάφια, έτσι πού άναγκαστικά δέν μπορούμε νά δεχθούμε τήν άπο
ψη τοΰ Μυλωνά. Τό κύπελλο στό κενοτάφιο τών Άρχανών δέ χρησίμευε γιά τήν 
έπίκληση τής ψυχής, άλλ’ όπως καί τό χάλκινο όμοιο δείγμα άπό τό κενοτάφιο τών 
Δενδρών καί τό πλήθος τών κυπέλλων πού προέρχονται άπό κοινούς τάφους, χρησιμο
ποιήθηκε γιά χοές, όπως ήδη παρατήρησε κι ό Stubbings51, χοές πού δέ γίνονται 
γιά τήν έπίκληση τής ψυχής, άφοΰ στις περισσότερες περιπτώσεις άνευρέσεως κυπέλ
λων σέ κανονικές ταφές, ή ψυχή ήταν ήδη μέσα στόν τάφο μαζί μέ τό νεκρό σώμα.

Όπως έχει σημειωθή52, τό έθιμο τοΰ κενοταφίου είναι άρκετά διαδεδομένο. Βρί
σκεται σέ πολλά μέρη καί σέ διάφορες χρονικές περιόδους. Άναφέρονται έδώ μόνο 
μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Κενοτάφιο πού σημειώθηκε στό Buda - Ka- 
lasz, κοντά στή Βουδαπέστη53, τής Ύστερης Νεολιθικής περιόδου τοΰ πολιτισμοΰ 
Baden - Pecel (γύρω στό 2000 π.Χ.). "Αλλο τής Μέσο - Χαλκής II περιόδου ( πριν 
τό 1600 π.Χ.) στήν Megiddo54. Τέλος τό κενοτάφιο τοΰ βεζύρη τής Χατσεψούτ, 
Aametou - Ahmose στό Gebel Silsileh55.

Στήν Ελλάδα ένα μόνο παράδειγμα κενοταφίου παλαιότερου άπό τά μυκηναϊκά 
έχει σημειωθή. Ένα κενοτάφιο Μέσο -Έλλαδικών χρόνων στήν Άσίνη56, πρόδρομος 
τών μυκηναϊκών κενοταφίων. Στήν Άσίνη πάλι βρέθηκε κι ένα κενοτάφιο γεωμετρι
κών χρόνων57, πού μάς όδηγεΐ στά όμηρικά κενοτάφια.

Τό έθιμο τοΰ κενοταφίου είναι γνωστό στόν Όμηρο. Στήν ’Οδύσσεια (α 289 - 
292), ή Άθηνά συμβουλεύει τόν Τηλέμαχο νά άναζητήση τον πατέρα του κι άν μάθη 
πώς πέθανε νά τοΰ φτιάξη ένα κενοτάφιο στήν ’Ιθάκη :

Εί δέ κε τεθνηώτος άκονσης μηδ’ έτ’ ιόντος 
νοστήσας δή έπειτα φίλην ές πατρίδα γαϊαν 
σήμα τέ οί χεναι καί έπί κτέρεα κτερεΐξαι, 
πολλά μάλ’ δσσα έοικε.

στίχοι πού έπαναλαμβάνονται αύτούσιοι άπό τόν Τηλέμαχο ( β 220 - 223), όταν μι- 
λάη στούς μνηστήρες.

’Αλλού πάλι (δ 584) ό Μενέλαος διηγείται στόν Τηλέμαχο πώς έκανε κενοτά
φιο γιά τόν Άγαμέμνονα στήν Αίγυπτο :

χεν Άγαμέμνονι τύμβον, ϊν’ ασβεστον κλέος εϊη

όπως έγινε άντιληπτό άπό τό Σχολιαστή πού σημειώνει πώς « έποίησε κενοτάφιον

49. ’Αλλά βλ. Μ. Nilsson, Minoan - Mycenaean Religion, σ. 600.
50. ΕΙδική νεκρική λατρεία δέχεται κι ό Κ. Συριόπουλος, Προϊστορία τής Πελοπόννησου, σ. 543
51. BSA 42 ( 1947) σ. 34.
52. Μ. Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte» 6 (1926 ) σ. 326.
53. AJA 63 ( 1959) σ. 53.
54. P. Guy, Megiddo, Tombs,σ. 56, 137.
55. J. Vercouter, L’ Egypte et le Monde Eg6en Pr6hellenique», σ. 411.
56. O. Frodin - A. Persson, δ.π. σ. 122, 143, 148, τάφος 54,
57. "Ο.π. σ, 136, 145, 426 κ.έ., τάφος 29,
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τφ Άγαμέμνονι, γράψας έκεΤ έν λίθω τό αύτοϋ δνομα καί τήν αιτίαν τοϋ θανάτου καί 
τό ποΰ ήν καί δπως πέπονθε ».

Τέλος, άν καί δεν άναφέρεταν ρητά, κενοτάφιο ίδρύθηκε καί γιά τόν Πάτροκλο88. 
Μετά τήν καύση τοϋ σώματός του συλλέγονται τά λείψανά του μέσα σέ τεφροδόχο 
άγγεΐο, πού τοποθετείται στή σκηνή τοϋ Άχιλλέα. Στο σημείο δμως πού έγινε ή καύση 
ύψώνεται τύμβος ( Ψ245 - 247 ), ένα πραγματικό κενοτάφιο πού άναφέρεται πολλές φο
ρές (Ψ255 -256, Ω16, 51, 416, 751).

"Οπως φαίνεται, ό τρόπος ίδρύσεως κενοταφίου είναι αύτούσιος όόμηρικός τρό
πος ταφής, ή συσσώρευση χώματος, μέ πλούσια κτερίσματα στήν περίπτωση τοϋ Ό- 
δυσσέα. Τό κενοτάφιο, γιά τό όποιο μεριμνοϋν οί συγγενείς, δέν Ιδρύεται πάντοτε στήν 
πατρίδα. Γιά τό κενοτάφιο τοϋ Άγαμέμνονα μας δίνεται καί ή αιτιολογία : «ΐν’ άσβε- 
στον κλέος είη ».

ΟΙ μαρτυρίες τοϋ Όμήρου, οί σχετικές μέ ταφικά έθιμα, άπασχόλησαν τελευταία 
τούς καθηγητές Μυλωνά καί ’Ανδρόνικο, πού θέλησαν νά βροϋν τις σχέσεις τους μέ 
τά μυκηναϊκά ταφικά έθιμα59. Ό Μυλωνάς60 άναφέρεται στό κενοτάφιο τών Δενδρών 
κι δπως σημειώθηκε πιό πάνω έρμηνεύει τίς τράπεζες, τούς λάκκους καί τά όστά τών 
ζώων σάν ύπολείμματα μιας τελετουργίας, πού είχε σκοπό τήν έπίκληση τής ψυχής 
νά κατοικήση στόν τάφο. Νομίζει πώς στήν περίπτωση αύτή θά έγιναν άκριβώς οί 
ίδιες πράξεις πού ό Όμηρος άναφέρει στή Νέκυια, σάν θέλησε ό Όδυσσέας νά καλέ- 
ση τήν ψυχή τοϋ Τειρεσία καί πώς τό κενοτάφιο τών Δενδρών είναι έντελώς παράλληλο 
μέ τό κενοτάφιο τοϋ Όδυσσέα. Τέλος συγκρίνει τό κενοτάφιο τών Μυκηνών μέ τό κε
νοτάφιο τοϋ Άγαμέμνονα.

Ό ’Ανδρόνικος61 άναφέρει μόνο τά κενοτάφια τοϋ Άγαμέμνονα καί τών Δεν
δρών. Θεωρεί τό έθιμο σπανιότατο καί χωρίς Αποδεικτική άξία γιά τή σχέση όμη- 
ρικών καί μυκηναϊκών έθίμων ταφής.

Πιό πάνω Ασχοληθήκαμε μέ τήν υπόθεση τοϋ Μυλωνά γιά τήν έπίκληση τής ψυ
χής στό κενοτάφιο τών Δενδρών. Σημειώνεται έδώ δμως πώς κι άν Ακόμη δεχθοΰμε σάν 
πραγματικότητα αύτή τήν υπόθεση, πάλι δέν μπορεί νά συγκριθή μέ τίς έπικλήσεις 
τής Νεκυίας, άφοΰ στή μιά περίπτωση καλείται ή ψυχή νά κατοικήση στόν τάφο 
καί στήν άλλη νά βγή έξω Από τόν Άδη. Φαίνεται πώς μόνο σέ γενικά πλαίσια μοιά
ζουν τά μυκηναϊκά μέ τά όμηρικά κενοτάφια. Όχι ιιόνο ό τρόπος ίδρύσεως είναι δια
φορετικός, δπως άλλωστε κι ό τρόπος ταφής, μά κι ή Ιδέα πού ύπόκειται. Στά μυκη
ναϊκά χρόνια φοβούνται μιά ψυχή πού Ανήκει σέ άταφο σώμα62, ένώ στά όμηρικά 
ένδιαφέρονται καί γιά τήν ύστεροφημία τοϋ νεκροϋ63.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

58. Μ. Ebert, δ.π. Τ. Seymour, Life in the Homeric Age, σ. 477. Ό E. Rohde, Psyche, 
1925 I, σ. 87, σημ. 2, νομίζει πώς Ιδρύθηκε κενοτάφιο καί γιά τόν Άχιλλέα.

59. Έπ. Έπ. Φιλ. Σχ. Παν. Θεσσαλονίκης, Η' σ. 249 - 291.
60. AJA 52 ( 1948 ) σ. 75 - 76.
61. Όπ.. σ. 253, 257.
62. Τούτο δέν συμβαίνει στόν Όμηρο κατά τόν L. R. Farnell, Greek Hero Cults and Ideas 

of Immortality, σ. 9. Βλ. δμως T. Seymour δ.π. σ. 460 καί Μυλωνάν είς Wace - Stubbings, A 
Companion to Homer, σ. 481.

63. Γιά μεταγενέστερα κενοτάφια βλ. Daremberg - Saglio 2, 2 λ. funus καί R.E. XI 1, 
σ. 171 -172,
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(Π tv. 59—60)

Μεταξύ των πολυαρίθμων έπιγραφών των εύρεθεισών κατά τάς έργασίας άναπα- 
λαιώσεως τού ναού τής Κατοπολιανής έν Πάρω περιλαμβάνεται καί τό ένταϋθα δημο- 
σιευόμενον1 θραύσμα στήλης έκ λευκού, χονδροκόκκου, παριακοΰ μαρμάρου, μεγίστου 
σφζομένου ύψους 0,245 μ., πλάτους κάτω 0,26 — άνω 0,25 μ. καί πάχους περ. 0,055 μ.
(Π ί ν. 59). Ή στήλη θραυσθεΐσα άνω καί κάτω έχρησιμοποιήθη ώς οίκοδομικόν 
ύλικόν, διά τούτο δέ, παρά τόν έπιμελή καθαρισμόν της, διατηρεί είς τήν ένεπίγραφον 
αυτής πλευράν πολλαχοΰ υπολείμματα άσβέστου. Είναι τεθραυσμένη κατά τό άνώτερον 
αύτής τμήμα είς δύο μέρη, τά θραύσματα όμως προσαρμοζόμενα άκριβώς αύτόθι άφήνουν 
έλάχιστα μόνον κενά γραμμάτων. Άποκεκρουμέναι είναι έπίσης αί κάθετοι πλάγιαι 
άκμαί τής ένεπιγράφου όψεως, ούτως ώστε έκ τής άρχής καί τού τέλους έκάστου στίχου 
έλλείπουν έν έως τρία γράμματα."Υψος γραμμ. 0,005 μ., διάστιχον 0,005 μ. καί μεταγραμ- 
μάτιον 0,003 - 4 μ. Διά τήν χάραξιν τών γραμμάτων έκάστου στίχου ό χαράκτης έχρη- 
σιμοποίησε κανόνας (« όδηγούς »), ώς είναι σαφές είς τό σφζόμενον κατώτερον τμήμα 
τής έπιγραφής.

Τό κείμενον αυτής (πρβλ. καί τήν έξ έκτύπου φωτογραφίαν τού Π ί ν. 60) έν 
μεταγραφή έχει ώς έξής :

------------ °· 11Σ κ α λ οκαγαθίαν, τώ[ν] τε τ[ον β]ασ[ιλέ-

ως πρ]αγμάτω[ν] Πτολεμαίον και της άδελ[φή]ς αντ[οϋ 
βασ]ιλίσσης [Κλε]οπάτρας [κ]αλώς καί [δικ]αίως vac. 
την] διοίκησιν [ποιούμενος διατελεί άξιος τών 

5 τ]ε πιστενομ]ένων] αύτώι βασιλέων καί τής αύ-

τ]ον αναστροφή]ς τί]μια φνλάττων, πρός τε τον- 
τ]ους καί τούς άλ[λον]ς "Ελληνας ανέγκλητος 
έ]στιν, ευσεβής τε υπάρχων εις τε τούς άλλου [ς δ 
ή]μους καί εις τήν 'Εστίαν του δήμου τοϋ ήμετέρον vac.

10 σ]τεφάνην κατασκευάζει χρυσήν τώι άγάλματι

τ] ή ς 'Εστίας, όπως έπικοσμήσει τό ιερόν δαπάνην 
ύ]πομενών έκ [τ]ών ιδίων ον μικράν, υπόμνημα τής 

α]ύτοϋ εύσεβε]ί]ας θέλων καί παρ’ ήμίν καταλιπείν 

κ]αί τοϊς έξ ημών έπιγ ινομένοις. ν άνθ’ ών άγαθει 

15 τ]ύχηι δεδόχθαι έπηνήσθαι νΑγλαόν Θεοκλείους

Κ]ώιον έπί τε τέι είς τό θειον εύσεβείαι καί τέι πρός

1. Διά τήν άδειαν δημοσιεύσεως ευχαριστώ τόν καθηγητήν κ. Ά. Όρλάνδον. Ή άραίωσις 
τών γραμμάτων ώρισμένων λέξεων τοΟ κειμένου τής έπιγραφής όφείλεται άπλώς καί μόνον είς τε
χνικούς λόγους,
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τ]όν βασιλή Πτολεμαίον και την βασίλισσαν Κλε[ο- 
π]άτραν εννοίαι και επί τέι εις τον ή μ έτερον δήμον 
ύ]π’ αύτοϋ γινομένει φιλαγαθίαι, ών μνημονεύ- 

20 ω]ν ό δήμος ό Παρίων καί νϋν αυτόν τιμάι προς vac. 
τ]αϊς νπαρχούσαις τιμαϊς χρυσώι στεφάνωι κα[ί 

ε]1κόνι τετραπήχει λυχνέως λίθου ώς καλλίστε[ι, 
δ]πως πάσι φανερά Ιι ή ήμετέρα προαίρεσις καί [έ 

κ]τένεια εις τούς ευεργε τ ο ϋντας ημάς ου λει[πο- 
25 μ]ένους έν χάριτος άποδόσει, ήν στήσει ό δήμος [6 Παρί

ων έν τώι Ιερώι τής 'Εστίας, ουπερ καί ή ΣΜ\----------°· 6—8
.ώι άνακειμένη υπάρξει, παραστήα[αι δε ταύ-

τηι] καί στήλην λιθίνην έχουσ α ν [τάδε τό ψήφισμα
.... η σαν την------------------------------------------------------

30-------- ■"----τ-----------------------------------------------------------

Ή έπιγραφή περιέχει ψήφισμα τοϋ δήμου των Παρίων πρός τιμήν τοϋ Άγλάου 
Θεοκλείους Κφου, προσώπου τό όποιον μδς είναι ήδη γνωστόν έξ έπιγραφής τίνος τής 
Δήλου 2 3.

Πρόκειται καί ένταΰθα περί τιμητικοΟ ψηφίσματος, τό όποιον καί διά τήν άκριβή 
χρονολόγησίν του, κυρίως δμως διά τάς πληροφορίας, τάς όποιας μας παρέχει, είναι 
σημαντικότατο ν καί βοηθεΐ όχι μόνον είς πολλά ζητήματα τής νέας έπιγραφής, άλλά 
καί είς τήν προσπάθειαν σκιαγραφήσεως τής πολιτικής δραστηριότητος τοϋ Άγλάου, 
τήν όποίαν κατωτέρω θά έπιχειρήσωμεν.

Διά τοϋ ψηφίσματος τούτου των έξαπεσταλμένων εις ’Αλεξάνδρειαν υπό τοϋ κοι
νού των Κρηταιέων συμμάχων3 έπαινεΐται ό παρά τφ βασιλεί Πτολεμαίω τω πρεσβυ
τέριο τής μεγίστης τιμής καί προαγωγής ήξιωμένος Αγλαός Θεοκλέους Κφος, στεφα- 
νοϋται διά χρυσοϋ στεφάνου καί τιμαται διά δύο χαλκών άνδριάντων, έξ ών ό εις θέλει 
στηθή έν τή Ιδιαιτέρμ αύτοϋ πατρίδι Κώ, ό δέ έτερος έν Δήλω. Ό έν τή έπιγραφή άνα- 
φερόμενος Πτολεμαίος ό πρεσβύτερος ταυτίζεται πρός τόν Πτολεμαίον τον VI τον 
Φιλομήτορα ( 180- 145 π.Χ.), φέροντα τήν προσωνυμίαν ταύτην πρός άντιδιαστολήν 
άπό τοϋ Πτολεμαίου τοϋ VIII τοϋ II Εύεργέτου, τοϋ έπικαλουμένου Φύσκωνος καί νεω- 
τέρου 4. Διά τήν άκριβεστέραν χρονολόγησίν τής έπιγραφής βοηθεΐ ό έν στ. 8 κ.έ. άνα- 
φερόμενος πόλεμος τών δύο άδελφών καί δη καί νϋν έν τήι γινομένηι κατά Κύπρον στρα- 
τείαι, διά τόν όποιον είναι σήμερον γενικώς άποδεκτόν τό έτος 154 π.Χ.5. Τό ψήφισμα

2. F. Durrbach, Choix d’inscriptions de D61os I ( 1921), 154 κ.έ. άριθ. 92. Inscriptions de 
D61os, άριθ. 1517. J. Pouilloux, Choix d’inscriptions grecques ( 1960), άριθ. 17.

3. Περί τού κοινού τών Κρηταιέων βλ. κυρίως Μ. van der Mijnsbrugge, The Cretan Koinon 
(1931 ) καί H. van Effenterre, La Grfete et le monde grec, 127 κ.έ. Περί τής έννοιας τής λέξεως 
σύμμαχοι πρβλ. Holleaux, Etudes III, 81.

4. W. Otto, Zur Geschichte der Zeit des 6. Ptolemaers, έν Abh Ak Miinchen, N.F. XI, 1934, 
70 καί 100. Πρβλ. έπίσης W. Otto - H. Bengtson, Abh Ak Miinchen XVII, 1938, 100 κ.έ. H. Volk- 
mann, RE XXIII 2, 1703. Holleaux, Etudes III, 80 καί σημ. 2.

5. W. Otto έ,ά. 9 σημ. 3, διά τήν έκστρατείαν τού Εύεργέτου κατά τής Κύπρου αύτ. 116 κ.έ·, διά
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τής Δήλου κατά ταύτα άνάγεται μεταξύ τών ετών 154 καί 145 π.Χ. και πιθανώτατα όλί- 
γον μετά τό 154, διότι ή έκστρατεία κατά τής Κύπρου άναγράφεται ώς σύγχρονόν τι 
συμβάν. Κατά τόν πόλεμον τούτον ό Φιλομήτωρ ένισχύθη ύπό Κ ρητών συμμάχων, 
οί όποιοι πλήν τών διά τού ψηφίσματος τούτου είς τόν 'Αγλαόν άποδιδομένων τιμών, 
έτίμησαν και αυτόν τόν βασιλέα Πτολεμαίον, ώς μάς πληροφορεί έτερον σύγχρονον 
πρός τό άνωτέρω ψήφισμα αυτών έκ Δήλου 6.

Επανερχόμενοι τώρα είς τήν έπιγραφήν τής Πάρου καί άφήνοντες πρός τό παρόν 
κατά μέρος τόν Ιστορικόν και άρχαιολογικόν αυτής υπομνηματισμόν, παραθέτομεν όλίγα 
τινά άφορώντα είς έπϊ μέρους σχετικά, έπιγραφικά κυρίως, ζητήματα.

Τήν έλλείπουσαν άρχήν τού ψηφίσματος δυνάμεθα μετά πιθανότητος νά άποκατα- 
στήσωμεν κατ’ άναλογίαν έτέρου IG XII 5, 129 περί τό 150 π.Χ.7 τιμητικού ψηφίσματος 
έκ Πάρου :

Τύχη ’Αγαθή
’Έδοξε τέι βουλέι καί τώι δήμων ό δείνα τοϋ δεινός
είπεν έπειδή "Αγλαός Θεοκλείους Κώιος-------

στ. 1. καλοκαγαθίαν. 'Ομοίως καί είς τό ψήφισμα τής Δήλου 1517. ίο κ.έ. βονλό- 
μενός πάσι φανεράν καθιστάναι τήν εαυτού καλοκαγαθίαν.

τώ[ν] τε τ[ον β]ασ[ιλέως πρ]αγμάτω[ν. Πρβλ. AM 72, 1957, 233 άριθ. 64. 27 είς 
τα τοϋ βα[σιλέ]ως Πτολεμαίου πράγματα. OGIS 102. 5 κ.έ. ίνεκεν τής είχεν καλο[κα- 
γα]θίας είς τε τούς στρατιώτας κα[ί τ]ήν πάλιν καί τά τοϋ βασιλέως [πρ]άγματα. 
OGIS 329. 3ΐ κ.έ. καί διά τό είς τά τοϋ βασιλέως πράγματα [καλώς] καί δικαίως άνε- 
στράφθαι. Πολλάκις διαχωρίζονται τά πράγματα τού προσώπου τού βασιλέως π.χ. OGIS 
231. 19 (τήν εύνοιαν) εις τε ήμάς καί τά πράγματα. Preisigke, SB I, 3941 έννοιας 
ίνεκεν εις τόν βασιλέα Πτολεμαίον καί βασιλέα Πτολεμαίον τόν αδελφόν. .. καί τά 
πράγματα αυτών. Έτερα παραδείγματα παρά Wilcken, UPZ I, 110 Kommentar Ζ. 4. 
Διά τήν σημασίαν τού όρου βλ. Μ. Holleaux, Etudes III, 225 κ.έ. Welles, Royal 
Correspondence in the Hellenistic Period, 182. E. Bickermann, Gnomon 8, 1932, 
429. L. Robert, Hellenica VII, 23 σημ. 7. Chr. Habicht, AM 72, 1957, 237 καί σημ. 
102. Πρβλ. έπίσης καί W. Otto, Abb Ak Miinchen XI, 1934, 105.

στ. 2. Περί τών ένταύθα καί κατωτέρω στ. 17 -18 άναφερομένων βασιλέων Πτολε
μαίου καί Κλεοπάτρας, τούς όποιους ταυτίζομεν πρός τόν Πτολεμαίον VI τόν Φιλομή- 
τορα ( RE XXIII 2, 1702 κ.έ.) καί Κλεοπάτραν τήν II ( RE XI 1, 740 κ.έ. ) βλ. κατω
τέρω σελ. 127.

τό έτος 154 αύτ. 112 σημ. 4. Περαιτέρω Holleaux, Etudes III, 85 κ.έ., διά τό έτος 154 αύτ. 87 σημ 3. 
Bengtson, Griechische Geschichte* 488, Volkmann, RE XXIII 2, 1724 έν λ. Ptolemaios VIII 
Evergetes II.

6. Inscriptions de D61os 1518, τελευταίως δέ παρά J. Pouilloux, Choix d’ inscriptions 
grecques, άριθ. 18. Καί είς τά δύο ψηφίσματα άναφέρεται πολλαχοΟ ό Μ. Launey, Recherches sur IeS 
arm6es helMnistiques, 39, 270 καί σημ. 5, 904 καί σημ. 6, 1060 - 61. Τά δύο κείμενα συνεδύασε πρώ
τος καί έσχολίασεν έξόχως ό Holleaux, Archiv fiir Papyrusforschung VI, 1913-20, 9 κ.έ, 
( = Etudes III, 77 κ.έ.).

7, Διά τήν χρονολόγηση» βλ. Rubensohn, RE XVIII 4, 1826,
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καί τής άδελ[φή]ς αύτ[οϋ. Επιγραφικός μαρτυρίας περί τής Κλεοπάτρας ώς 
άδελφής τοϋ Φιλομήτορος βλ. OGIS 107 σημ. 1 καί W. Otto, Abh Ak Munchen XI, 
1934, 14 καί 100 σημ. 5. ’Αλλά καί τοϋ διαδόχου τοϋ Φιλομήτορος Πτολεμαίου τοϋ II 
Ευεργέτου ύπήρξεν ή Κλεοπάτρα ή II άδελφή καί σύζυγος (βλ. κατωτέρω σελ. 127 κ.έ.).

στ. 3. βασ]ιλίσσης. Διά τον τύπον βλ. Ε. Schweizer, Grammatik der Pergame- 
nischen Inschriften, 140. C. B. Welles, RCHP Appendix ένλ.

στ. 4. τήν] διοικήσω [ποιούμενος. Ή περίφρασις καί παρά Syll3 569.18 διοι
κήσω ποιησάμενος.

στ. 5. των [τ]ε πιστενομ[ένων] αντώι βασιλέων. Πρβλ. Syll3 709.2 κ.έ. πιστευό- 
μενος δε κα[ί τιμώμενος ού]θενός ήσσον υπό βασιλέως καί τήν έπιγραφήν έκ Τυάνων 
Roth, Kleinasiatische Denkmaler 370, άριθ. 78.2 κ.έ. των πρώτων φίλων βασιλέως 
Άριοβαρζάνον φιλορωμαίον και μάλιστα πιστενομένων και τιμωμένων παρ’ αύτώ. Όμοίαν 
σημασίαν έχει καί τό ουσιαστικόν πίστις ( βλ. Welles, RCHP 182 σημ. 2 - 3 ), ώς π.χ. 
Welles, έ.ά. 44.ι κ.έ. άδελφώι γεγενημένωι έν τιμήι καί πίστει. Πρβλ. Holleaux, Etudes 
111,224.9. 'Ομοίως A. Wilhelm, Neue Beitrage IV, σελ. 21 στ. 6 καί τής πιστέ]ως καί 
τιμής τυγχάνων καί αύτ. VI, σελ. 39 στ. 3 κ.έ. γενόμενον έν τ]ήι πρώτηι προαγωγήι καί 
πίσ[τει.

στ. 5. κ.έ. καί τής αύ[τ]ον άναστροφή[ς. Πρβλ. είς τό σύγχρονον περίπου παρια- 
κόν ψήφισμα IG XII 5, 129.23 κ.έ. καί τήι τον βίου άναστροφέι. ’Επίσης IGV 1, 1432.35 
έπιγνόντες αντοϋ τάν άναστροφάν. IG IX2 1, 209.6 καί τάν άναστροφάν έποιήσατο άξίως 
μεν αυτοσαντοϋ. Syll3 660.5 κ.έ. καί τάν άναστροφάν [έ]ποιήσαντο αξίαν αντοσαυτών τε... 
Παραδείγματα βλ. Syll3 IV,2 έν λ. καί W. Peek, AM 59, 1934, 69. Διά τήν έννοιαν 
τής λέξεως είς τιμητικά ψηφίσματα γενικώς, Larfeld, Griech. Epigraphik3, 361, διά 
δέ τό ρήμα άναστρέφομαι καί τά παράγωγα αύτοϋ Welles, RCHP Appendix έν λ.

τί]μια φυλάττων. 'Η συμπλήρωσις είναι, νομίζομεν, άσφαλής, διότι αί σιρζόμεναι 
κεραίαι τοϋ πρώτου μετά τό κενόν γράμματος μόνον είς έν Μ δύνανται νά άνήκουν. 
Τό τίμια κατά τήν γνώμην μας πρέπει νά νοηθή ώς κατηγορούμενον είς τό πράγματα : 
φνλάττων (τά πράγματα) τίμια. Πρός τό φυλάττων άνάλογα καί τά OGIS 229.19 
( ό δήμος ) αντώι (τώι βασιλεί ) τά πράγματα διατηρειν καί αύτ. στ. 13 σπενδοντες δια- 
μένειν τώι βασιλεί τά πράγματα συμφερόντως. Μία δευτέρα δυνατότης είναι ή έρμη- 
νεία τής λέξεως τίμια ώς τιμαί ( βλ. Welles, RCHP Appendix έν λ.) : καί τής αν
τοϋ αναστροφής (τά) τίμια φυλάττων, τήν πρώτην όμως άποψιν εύρίσκομεν περισσό
τερον Ικανοποιητικήν.

στ. 10. σ[τεφάνην κατασκευάζει χρυσήν τώι άγάλματι [τ]ής'Εστίας. Πρβλ. IG Π - III2, 
1126.31 τά πορπάματα καί ά στεφάνα (τοϋ άγάλματος ) χρνσεα έόντων. Lindos Π, 2 C. 2 

καί τώι άγάλματι στεφάναν χρυσέαν. αύτ. 2 C. 81 τάν τε χρυσέαν στεφάναν καί τούς δρ- 
μονς καί τον άλλου κόσμου, δν είχε τό άγαλμα κατεσκευάξαντο τον πλειστόν. Διά τήν 
λέξιν βλ. C. Blinkenberg, L’image d’Athana Lindia έν Historisk - filologiske Med- 
delelser I2 ( 1917), σελ. 19 καί 32 καί περαιτέρω Daremberg - Saglio έν λ. stifane. 
Προκειμένου περί άγαλμάτων γίνεται σαφής διάκρισις μεταξύ στεφάνης καί στεφάνου 
ώς π.χ. IG I2 268.ιο9 κέ. πρβλ. Liddell - Scott - Jones έν λ.
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στ. 11. όπως επικοαμηαει τό Ιερόν, πρβλ. SGDI 3569.8 κ.έ. προαιρενμενος τό ιερόν 
τον ’Απόλλωνος τον Δαλίον έπικοσμεΐν.

στ. 12. ύπόμνημα----- καταλιπεϊν. Πρβλ. IG XII Suppl. Eret. 553.2 κ.έ. βονλό-
μενος... [άθάνα]τον ύπόμνημα καταλιπεϊν. Hellenica VII, 172.22 κ.έ. ϊνα δε και τοΐς 
έπιγινομένοις ύπόμνημα καταλείπηται τής των προειρημένων άνδρών αρετής. OGIS 56.19 

νπομνημα καταλειποντες τοΐς τε ννν ούσιν και τοΐς έπιγινομένοις. IG II, 626.6 κ.έ.
όπως----- ύπάρχηι ύπόμνημα τοις έπιγινομένο[ις. Milet I, 9 ( Thermen u. Palaestren )
307.13 κ.έ. ( βουλόμενος ) και τής έα[ν]τον προς τό πλήθος αίρέσεως καλόν ύπόμ[νη]μα(ι) 
αξιον τής Ιδίας άρετής και τοΐς έπιγινομ[έ]νοις ύπολιπέσθαι.

στ. 14. κ]αί τοΐς εξ ημών έπιγινομένοις. Πρβλ. τήν άνωτέρω σημειωθεΐσαν έπι- 
γραφήν έκ Καύνου L. Robert, Hellenica Vil, 172 στ. 22 και αύτ. σελ. 182. "Ετερα πα
ραδείγματα L. Robert, BCH 48, 1924, 334.

άγαθέι [τ]νχηι. Σημειωτέα ένταϋθα ή γραφή διά ε καί η. 'Ομοίως Inschriften 
von Pergamon (Pergamon VIII, 1) 160 B. 25 ’Αγαθέι τνχηι. Εις τό ψήφισμά μας έχομεν 
κατά κανόνα τήν γραφήν διά ε, ώς π.χ. στ. 16 έπί τε τέι εις τό θειον ενσεβείαι κα'ι τέι
προς........ . στ. 18 και έπ'ι τει.. . γινομένει φιλαγαθίαι, στ. 22 ώς καλλίστει, στ. 23 όπως
πάσι φανερά έι. Τό περίπου σύγχρονον παριακόν ψήφισμα IG XII 5, 129 παρέχει έπί” 
σης πολλά άνάλογα παραδείγματα, δπου δμως ή άνάμειξις τύπων διά ε καί η είναι συ- 
χνοτέρα άπό δσον είς τό ψήφισμα τού Άγλάου (τής γραφής διά η άπαξ μόνον άνευ- 
ρισκομένης : άγαθέι τύχηι). Πιθανόν λοιπόν τό ψήφισμα IG XII 5, 129 είναι όλίγον τι 
μεταγενέστερον τού ήμετέρου, δηλ. όλίγον μετά τό 150 π.Χ.

στ. 15. “Αγλαόν. Εις τινας δημοσιεύσεις τής έπιγραφής τής Δήλου, π.χ. Delos 1517 
τό δνομα τονίζεται είς τήν λήγουσαν : ’Αγλαός, πρβλ. Pape-Benseler2 έν λ., Dornseiff- 
Hansen, Riicklaufiges Worterbuch der griechischen Eigennamen έν λ. κ.ά. ’Ορθότε
ρος δμως φαίνεται ό τονισμός 'Αγλαός ( πρβλ. Fick, Die griechischen Personennamen 
nach ihrer Bildung erklart, 5 καί Bechtel HP έν λ.) κατά τά κρατερός - Κράτερος, 
γλαυκός - Γλαύκος, φαιδρός - Φαιδρός, πυρρός - Πύρρος κτλ. Τό δνομα είναι άρ- 
κετά κοινόν έν Κφ π.χ. Μ. Segre, ASAtene 22/23, 1944/45, 79 A 6 καί s ή 
OGIS 416. 4( = Α. Maiuri, Nuova silloge epigrafica di Rodi e Cos 456.4 ), μαρτυ- 
ρεΐται δμως καί άλλαχόθεν συχνά π.χ. IG XII Suppl. My. 90 ( Μυτιλήνης ), IG IX2, 
517. 68 (Θεσσαλίας), IG III 1, 1080. 26 (’Αττικής) SEG II 546, 6, be (Λακωνίας) 
κτλ.

Θεοκλείονς. Διά τον συνήθη κατά τήν έλληνιστικήν έποχήν σχηματισμόν τής 
γενικής είς -κλείονς άντί τού παλαιοτέρου -κλέος βλ. Ο. Hoffmann, Die griechischen 
Dialekte III, 427 E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptole- 
maerzeit, 71 κ.έ. Παραδείγματα βλ. έν Inschriften von Priene, Index VII (Namen 
auf -κλής). Διά τήν Πάρον πρβλ. Ε. Knitl, Die Sprache der ionischen Kykladen 
nach den inschriftlichen Quellen, 4.

έπηνήσθαι. Συνήθως άνευρίσκεται ώς έπηινήσθαι, άλλα καί άνευ τού ι ώς έν προ- 
κειμένφ μαρτυρεΐται πολλαχοϋ π.χ. IG XII 5,2, 869.42, IG XII 7, 388.2ο, Didyma II, 
484. 5, Inschriften von Priene 19.34,47. 10. 12, 53. n κτλ. Διά τόν τύπον είς έλληνι- 
στικά ψηφίσματα βλ. Chr. Habicht, AM 72, 1957, 266 κ.έ.
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στ. 16. έπί τε τει εις τό θειον ενσεβείαι. Πρβλ. καί τήν έπιγραφήν τής Δήλου 
1517.36 κ.έ. και διά τήν ευσέβειαν, ήν έχει προς τό θειον. Παραδείγματα παρά Holleaux, 
Archiv fiir Papyrusforschung 6, 1913/20, 22 κ.έ. (= fitudes III, 97).

στ. 17. βασιλή. Περί τοϋ κοινού τούτου τύπου τής αΐτιατικής είς - ή βλ. L. 
Robert, Hellenica XI - XII, 527 σημ. 4, δθεν καί ή άκόλουθος βιβλιογραφία : Ε. 
Schweizer, Grammatik der pergamenischen Inschriften, 148 κ.έ. E. Nachmanson, 
Laute und Formen der magnetischen Inschriften, 132. B. Bondesson, De sonis 
et formis titulorum Miles ( 1936), 152. Περαιτέρω J. Bousquet, BCH 85, 1961, 598.

στ. 19. ών μνημονεν[ω]ν ό δήμος ό Παρίων. Πρβλ. Inschriften von Priene 21.21 

διτως φαίνηται μνημονε[ν]ων ό δήμος τών... OGIS 223.30 παρακαλοϋμεν δε καί υ
μάς μνημονενον[τας ημών άεί? τ]ήν έκτενεστάτην πείραν είληφότων καί κατ. στ. 34. 
πρβλ. καί Liddell - Scott - Jones έν λ.

στ. 22. ε]ίκόνι τετραπήχει, ήτοι δι’ άνδριάντος φυσικού μεγέθους.

ώς καλλίστει. Πρβλ. Inschriften von Priene 3. 9 καί είκόνι χαλκήι ώς καλλί- 
στηι. 'Ομοίως αύτ. 132. n καί Inscriptions de Delos 1518.22 καί εικόνας χαλκ]άς ώς 
καλλίσ[ τας.

λυχνέως λίθου. Ό ύπό τού ’Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί V, 205 f παραδιδόμενος 
τύπος λυχνεύς8 διά τό μάρμαρον τής Πάρου9, εύρεν ήδη είς έπιγραφήν έξ Άνδρου 10 

μίαν έπιγραφικήν μαρτυρίαν. Νϋν μαρτυρεϊται καί δι’ αύτήν τήν Πάρον ή χρήσις τού 
τύπου κατά τά μέσα τού 2ου π. X. αί.

στ. 23. δ]πως πάσι φανερά ίι ήήμετέρα προαίρεσις. Πρβλ. Inschriften von Priene 
8.42 κέ. δπως δ’ άν ήι φανερά πάσιν ή τε τοϋ δήμου προαίρεσις. Inschriften von Magne
sia 57.17 κ.έ., δπως οϋν καί ά τοϋ δόμου π[ρ]οαί(ρε)σις. Michel, Recueil 372.23 κ.έ. ινα 
δε φανερά διαμένηι ή τε Άριστομάχου προαίρεσις. ASAtene 39/40, 1961/62, 576 
άριθ. 4.9 κ.έ. ινα δε ή τοϋ δήμου προαίρεσις είς τούς άγαθούς τών άνδρών επιφανής ήι. 
Inscriptions de Delos 1512.39 δπάι δε καί τοις έπιγινομένοις άείμναστος υπάρχηι ά τας 
πόλεος εκτενής προαίρεσις.

στ. 24. έκ]τένεια. Πρβλ. Inschriften von Priene 108 . 38ΐ καί ή τοϋ δήμου προς τούς 
εύεργετοϋντας [αυτόν έ]κτένεια. IG XII 7, 231.39 τήν τε ή με [τέραν έκτένει[ ι]αν προς.. . 
SGDI 2687.5 κ.έ. φανερόν έκδείκνυσθαι τήν έκτένειαν καί αύτ. 2683.3 κ.έ. &ν έχει έ[κ]τέ- 
[νει[αν καί σπουδάν. BCH 14. 1890, 94 στ. 7 κ. έ. τ[ήν] τε αϊρεσιν [έμφανίζουσιν ήν 
έ]χου[σιν πρ]ός τήν π[όλιν καί τήν τε] άλλην έκ[τ[ένειαν.. . άπολογί[ζο]νται. Διά τήν 
λέξιν πρβλ. Liddell - Scott - Jones έν λ. καί Welles, RCHP Appendix έν λ. έκτενής.

στ. 25. οΰ λει[πομ]ένους έν χάριτος άποδόσει. Πρβλ. OGIS 339.89 καί έν χάριτος άπο- 
δόσει μή λείπηται. IG ΧΠ 7, 235. 3 κ.έ. ινα ούν καί ό δήμος έγ χάριτος άποδόσει μηθενός

8. Πρβλ. Rubensohn έ.ά. 1792 Liddell-Scott.-Jones έν. λ. Τόν αύτόν τύπον παραδίδει έπίσης 
ό Ησύχιος έν λ. λυχνίας καί λυχνεύς.

9. Διά τάς όνομασίας τού παριακοΟ μαρμάρου γενικώς Ά. Όρλάνδου, 'Υλικά δομής II, 75.4, 76 
8, 77. 1 - 3, 85.

10. IG XII Suppl. 250 πρβλ. Rubensohn Ι.ά. 1792 καί L. Robert, Hellenica XI - XII (I960), 
116 κ.έ. ίδίςι 118 κ.έ.
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λείπηται. Inschriften von Magnesia 53. 66 προς τιμήν ή χάριτος άπόδοσιν. Inschriften 
von Pergamon (Pergamon VIII 1) 160 B 20 κ.έ. όπως άν ού[ν] ό δήμος έγ χάριτος άπο- 
δόσει φαίνηται. BCH 48,1924, σελ. 3 στ. 26 κ.έ. ϊνα δέ και ό δήμος φαίνηται(ι) άποδι- 
δονς χάριτας αξίας τοίς αυτόν εύεργετοϋσιν. Πρβλ. καϊ τήν συμπλήρωσιν τοϋ L. Ro
bert, BCH 50, 1926, 497 στ. 17 κ.έ. είς τήν έπιγραφήν IG II2, 1330 ΐνα ούν φαίνη- 
τ]αι καί ή σύνοδος [των περί τον Διόνυσον τεχνιτών τούς] μεγα[λομερώς εύεργετοΰ]ν- 
τας έαυτήν άπο[δεχόμενη καί μή λειπομένη έγ]χάριτ[ο]ς [άποδόσει καί τήν έπιγραφήν 
Delos 1520. 17 κ.έ. δπω[ς ο]ύν καί ή σύνοδος φαίνηται τιμώσα τούς αγαθούς των άνδ[ρ]ών 
καί μηδέποτε λειπομένη κατά μηδέν[ά κ]αιρόν έν χά[ρι]τος άποδόσει.

στ. 26. ούπερ καί ή ΣΜ'------- c. 6-8 75 γράμμα μετάτόΣ πρέπει νά άναγνω-
σθή κατά πάσαν πιθανότητα ώς Μ, άμέσως δέ παρ’ αύτό φαίνεται ή κεραία ένός Υ (;). 
Ή πιθανωτέρα συμπλήρωσις είναι, κατά τήν γνώμην μας, ή λέξις σμύρνα, τό γνωστόν 
αρωματικόν κόμμι έξ ’Αραβίας ( RE XVI 1, 1134 έν λ. Myrrha), τό όποιον πολλαχώς 
έχρησιμοποιεΐτο είς άρχαΐα ίερά, είς ιερόν δέ τής Εστίας θά είχεν ίσως καί Ιδιαίτερόν 
τινα λόγον ( RE VIII 1, 1288 κ. έ. έν λ. Hestia). Ή δλη φράσις δυνατόν νά συμπληρωθή 
ούτως : ούπερ καί ή σμύ[ρνα ή τήι θε]ώι άνακειμένη υπάρξει, καί νά σημαίνη : καί 
ή είκών νά στηθή έν τώ ίερφ τής Εστίας, έκεΐ όπου θά ύπάρχη (εύρίσκεται) καί ή 
σμύρνα ή άνατεθειμένη είς τήν θεάν. Όπως καί είς τό Πρυτανεΐον τών ’Αθηνών γνωρί- 
ζομεν δτι παρά τό άγαλμα τής Εστίας ύπήρχον άνδριάντες δέ άλλοι τε καί Αύτόλυκος ό 
παγκρατιαστής ( Παυσ. 118,3 ), οδτω καί είς τήν προκειμένην περίπτωσιν θά ήδύνατο 
ό άνδριάς τοϋ Άγλάου νά εύρίσκετο έντός τοϋ ίεροϋ καϊ παρά τό άγαλμα τής θεάς. 
Βεβαίως ξενίζει κάπως ό τοιοϋτος όρισμός τοϋ τόπου ούπερ καί ή σμύρνα...., άλλα πι
θανώς νά ύπήρχεν ιδιαίτερόν τι τμήμα τοϋ ίεροϋ ή κατασκεύασμα, δπου θά άνέκειτο ή 
σμύρνα, τήν όποιαν ίσως αύτός ό 'Αγλαός νά είχεν άναθέσει παλαιότερον, διά τοϋτο 
δέ καί αί ύπάρχουσαι αύτώ τιμαί (στ. 21). 'Η σμύρνα πράγματι άποτελεΐ δώρον έξεχόν- 
των προσώπων π.χ. βασιλέων είς ίερά ( πρβλ. OGIS 214 = Welles RCHP 5.49 κ.έ. πρβλ. 
Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hellenistic World, 174). Ό'Αγλαός, 
ώς κατωτέρω θά δειχθή, διοικητής είς τήν αύλήν τών Λαγιδών, θά ήδύνατο νά ήτο ό 
άναθέτης καί σμύρνης, πρώτον μέν ώς διαμένων έν ’Αλεξάνδρειά (πρβλ. Ε. Leider, 
Der Handel von Alexandreia, 50), δεύτερον δέ διότι τό έμπόριον καί ή προμήθεια 
σμύρνης έτέλει ύπό τόν έλεγχον τοϋ βασιλέως (Rostovtzeff, έ.ά. 313 καί σημ. 113 καί 
είδικώτερον C. Preaux, L’6conomie royale des Lagides, 368).

Βάσει τών πληροφοριών, τάς όποιας μάς παρέχει ή άνωτέρω μνημονευθεΐσα έπι- 
γραφή τής Δήλου, έχει ήδη έπιχειρηθή μία άσαφής κάπως σκιαγράφησις τής πολιτικής 
δράστη ριότητος τοϋ Άγλάου η, ό όποιος συνεχίζων παλαιάν οίκογενειακήν παράδοσιν11 12

11. Holleaux, REG XXX, 1917, 88 κ.έ. [ = Etudes IV, 163 κ.έ.). Ε. Bevan, Histoire des Lagi
des 339. A. Neppi Modona, L’isola di Coo nell’ antichita classica έν Memorie dell’ Istituto stori- 
co-archeologico di Rodi I ( 1933 ), 46 κ.έ. Launey, Recherches 1060 κ.έ. Είς τό ψήφισμα τής Δήλου 
1517 καί εις τόν 'Αγλαόν άναφέρονται γενικώς καί οί W. Schubart, Archiv fiir Papyrusforschung 
XII, 1936/7, 25. E. Bickermann, αύτ. VIII, 1927, 228. G. Hill, A History of Cyprus I (1949), 
192. 2.

12. Τό στέμμα τής οικογένειας αποκαθιστώ ήδη ό Holleaux, REG XXX, 1917, 88 κ.έ. ( = R- 
tudes IV, 163 κ.έ). Πρβλ. F. Durrbach, Choix d’inscriptions de D61os I, άριθ. 92. Άλλοι Κφοι
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φαίνεται δτι διεδραμάτισεν εύρύν καί σημαντικώτατον ρόλον πλησίον τοϋ Φιλομήτορος.
Ό πατήρ αύτοϋ Θευκλής Άγλάου είναι γνωστός έξ έπιγραφών τής Κώ. Ή δρα- 

σις αύτοϋ συμπίπτει περί τό 200 π.Χ., είς τούς χρόνους δηλ. τοϋ Κρητικοϋ πολέμου 13, 
ό όποίος έληξε τό 197 π.Χ. Έξ ένός ψηφίσματος τοϋ δήμου των Άλασαρνιτών τής Κω 14 
μανθάνομεν περί των υπηρεσιών, τάς όποιας προσέφερε κατά τόν πόλεμον τοΰτον καί 
περί των τιμών, τάς όποιας ό δήμος τοϋ άπονέμει διά ψηφίσματος άνατεθέντος είς τό 
αυτόθι ίερόν τοϋ ’Απόλλωνος. Ό αυτός Θευκλής είναι γνωστός καί έκ καταλόγου δω
ρεών διαφόρων έξεχόντων Κφων κατά τόν Κρητικόν πόλεμον προσφέρας 500 δραχμάς 15. 
Διά ταϋτα καί άν άκόμη ή ύπόθεσις τοϋ Herzog16 δτι οδτος « muss das Strategenamt 
bekleidet haben und zwar fiir die ganze Kriegsdauer und in leitender centralen 
Stellung» θεωρηθή υπερβολική17, παραμένει όπωσδήποτε γεγονός, δτι ό πατήρ 
τοϋ Άγλάου, καί άν άκόμη δέν άνεμείχθη ένεργώς, διεδραμάτισε πάντως σημαντικόν 
ρόλον είς τά πολιτικά πράγματα τής πατρίδος του κατά τήν έποχήν ταύτην.

Πατήρ τοϋ Θεοκλέους καί πάππος τοϋ Άγλάου πρέπει κατά πάσαν πιθανότητα νά 
ήτο ό Αγλαός Θευκλεϋς, γνωστός έκ τίνος καταλόγου τοϋ Ίσθμοΰ τής Κώ 18, καί ό 
όποιος πιθανώς ταυτίζεται πρός τόν μόναρχον Αγλαόν, γνωστόν έκ νομισμάτων τής 
Κώ 1,1 καί έξ έπιγραφής τίνος τής Κάλυμνου 20.

Τό στέμμα τής οικογένειας έχομεν σήμερον πληρέστερον ή παλαιότερον χάρις 
εις τινα τελευταίαν μελέτην τοϋ J. Ijsewijn 21. Δημοτικοί πάπυροι έξ Αίγυπτου τών 
άρχών τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος παραδίδουν τά όνόματα Βερενίκης τινός 
καί Θεοκλέους, τώνόποίων τό πατρωνυμικόν Η RGIS, ;RTI;S (;), ;LKIS δέν δύναται νά 
μεταγραφή άλλως παρά ώς Αγλαός. Ή Βερενίκη άναφέρεται ώς άθλοφόρος είς παπύ
ρους τών έτών 147/6 καί 145 22, ό δέ Θεοκλής ώς ίερεύς τοϋ Φιλομήτορος 23. Ό Ijsewijn 
ύποθέτει24 δτι καί είς έτερον άχρονολόγητον πάπυρον τής έποχής ( Ρ. Cairo dem.

ύπηρετήσαντες είς τήν αύλήν τών Λαγιδών πρό ή μετά τήν έποχήν τοϋ Άγλάου παρά Launey, Re- 
cherches 239, 8. F. Heichelheim, Klio, Beiheft 18, 1925, 94.

13. Περί τούτου βλ. Bengtson, Griechische Geschichte2 414 καί βιβλιογραφίαν έν σημ· 1-2, 
έξ ών Ιδιαιτέρως R. Herzog, Klio II, 1902, 316 κ.έ. και Holleaux, REG XXX, 1917, 88 κ.έ. [ = Ε- 
tudes IV, 163 κ.έ.). Πρβλ. έπίσης A. Neppi Modonal.d. 43 κ.έ. RE. Suppl. V, 787 κ.έ. Η. van Effen- 
terre, La Cr6te, 254 κ.έ.

14. R. Herzog, Klio II, 1902, 321 κ.έ. πρβλ. Holleaux, Etudes IV,164 σημ. 3, Syll * 569 καί 
R. Laqueur, Epigraphische Untersuchungen zu den griech. Volksbeschliissen, 172 κ.έ.

15. W. R. Paton - E. L. Hicks, The inscriptions of Cos, 10 c 50. SGDI 3624 c 50· πρβλ. Hol
leaux, Etudes IV, 164 σημ. 2.

16. Herzog, έ.ά. 325. Πρβλ. A. Neppi Modona έ.ά. 44.
17. Holleaux, REG XXX, 1917, 94 σημ. 3 ( = Etudes IV, 169 σημ. 1 ).
18. Herzog, SBAk. Berlin 1901, 479 σημ. 3.
19. Paton - Hicks, έ.ά. 316 κ.έ. άριθ. 184. 204. 216.
20. SGDI 3593. 41. 46. M. Segre, ASAtene 22/3, 1944/5, 88 II 41. 46. Πρβλ. αύτ. σ. 133 

καί τάς βιβλιογραφικάς προσθήκας τοϋ L. Robert έν Holleaux, Etudes IV, 164 σημ. 1.
21. Observationes prosopographicae ad sacerdotes sacerdotiisque Lagidarum pertinentes, 

έν Aegyptus 38, 1958, 161 κ.έ. πρβλ. J. et L. Robert, REG 73, 1960, 151.
22. W. Peremans - E. van’t Dack, Prosopographia Ptolemaica III, άριθ. 5063 (τοϋ έτους 

147/6) Kai 5176 (τοϋ έτους 145) πρβλ. Ijsewijn, De sacerdotibus sacerdotiisque Alexandri magni 
et Lagidarum eponymis ( 1961 ), 53 άριθ. 141A καί 141C.

23. Peremans - van’t Dack, PP. Ill, άριθ. 5145 (τοϋ έτους 138/7). Πρβλ. Ijsewijn, έ.ά. 55 
άριθ. 149.

24. Aegyptus 38, 1958, 163 κ.έ.
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II 30796 ) 25 άναφέροντα Θεοκλήν τινα ίερέα έπώνυμον, πρόκειται περί τοϋ αύτοΰ προ
σώπου, τοΰ υίοΰ δηλ. τοϋ Άγλάου, τοϋ όποιου τήν άρχήν, βασιζόμενος έπί τοϋ ψηφί
σματος τής Δήλου 1517, άνάγει εις τό έτος 157/6 ή 155/4 πιθανότατα. 'Αξιόν ιδιαιτέρας 
προσοχής είναι τό συμπέρασμα εϊς τό όποιον καταλήγει: « Quo fit ut Aglaum Philo- 
metoris aulicum Evergete II regnante gratia regis non excidisse, immo vero inte- 
gram earn servasse concedamus oporteat», όπως μας είναι γνωστόν καί διά τινας 
άλλας περιπτώσεις 26.

Δέν γνωρίζομεν πότε άκριβώς πρέπει νά τοποθετηθή ή άρχή τής πολιτικής δραστη- 
ριότητος τοΰ Άγλάου πλησίον τοΰ Φιλομήτορος, άσφαλώς όμως πολύ προ τής άναθέ- 
σεως τοϋ ψηφίσματος τών Κρητών έν Δήλφ, ώς συμπεραίνομεν έκ τών στίχων 5 κ.έ. : 
πρότερόν τε πολλάς καί καλάς αποδείξεις έν τοϊς άναγκαιοτάτοις καιροϊς πεποίηται τής 
προς τά πράγματ’ έννοιας, δηλ. πρό τής κατά τής Κύπρου έκστρατείας τοϋ 154 π.Χ., 
εϊς τήν όποίαν έλαβεν ένεργόν μέρος (στ. 8 κ.έ. και δη και νϋν έν τήι γενομένηι κατά Κύ
προν στρατείαι.... ούτε κίνδυνον οϋτε κακοπαθίαν ονδεμίαν έκκέκλικεν ). Κατά τήν 
έποχήν ταύτην διαμένει εϊς τήν Αίγυπτον 27 εϊς τό άμεσον περιβάλλον τοϋ Φιλομήτορος, 
ώς συνάγεται έκ τής αύτής έπιγραφής στ. 19 κ.έ., ύπαρχων τε πάντων Κρηταιέων πρόξε
νος, τούς παραγινομένους από τών πατρίδων ημών κατά πρεσβείαν ή κατ’άλλην ήνδηπο- 
τονν χρείαν.. . ακολούθως δέ και τοϊς στρατευομένοις Κρητών έν τήι βασιλείαι.. .Ή έν 
’Αλεξάνδρειά διαμονή του έπιβεβαιοΰται καί έξ αύτής ήδη τής άρχής τοΰ ψηφίσμα
τος : ’Έδοξε τοϊς έξαπεσταλμένοις εις ’Αλεξάνδρειαν.... Λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής 
ακμής τοΰ πατρός του Θεοκλέους εϊς τάς άρχάς τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος, δύναται κατά πάσαν 
πιθανότητα νά έντοπισθή ή δρασις τοΰ Άγλάου εϊς τό δεύτερον τέταρτον τοΰ αίώνος, 
ίσως μάλιστα μετά τό 163 π.Χ., μετά δηλ. τό έτος έπανόδου τοΰ Φιλομήτορος είς τήν Αίγυ
πτον 28 29.

Θεωροΰμεν πολύ πιθανόν, δτι είς αύτήν τήν περίοδον τής βασιλείας τοΰ Φιλομή- 
τορος, δηλ. μετά τό 163 π.Χ., πρέπει νά χρονολογηθή καί τό νέον πρός τιμήν τοΰ Άγλάου 
ψήφισμα τής Πάρου, διότι είς τοΰτο μνημονεύονται άπό κοινοΰ τά όνόματα τών βασιλέων 
Πτολεμαίου καί τής άδελφής καί γυναικός του Κλεοπάτρας (στ. 2-3 καί 17 τής έπι
γραφής ). Ώς γνωστόν μόνον κατά τήν τετάρτην περίοδον τής βασιλείας του (163 - 
145 π.Χ.), μετά τήν έπιστροφήν του είς Αλεξάνδρειαν τόν Μάϊον τοΰ 163, βασιλεύει ό 
Πτολεμαίος VI ό Φιλομήτωρ μόνος μετά τής γυναικός καί άδελφής του Κλεοπάτρας τής 
II2λ Είς προκεχωρημένους λοιπόν χρόνους τής περιόδου ταύτης πρέπει νομίζομεν νά 
χρονολογηθή καί τό ψήφισμα τής Πάρου, διότι έν αύτώ άναφέρονται ήδη προηγηθεΐσαι 
τιμαί πρός τόν Αγλαόν έκ μέρους τοΰ δήμου τών Παρίων ( στ. 20 κ.έ. ) καί διότι ή κυ- 
ριωτέρα μας πηγή περί τής δράσεως αύτοΰ, τό ψήφισμα δηλ. τής Δήλου, χρονολογείται 
άσφαλώς μετά τό 154 π.Χ. Υπάρχει δμως καί μία δευτέρα δυνατότης χρονολογήσεως, 
τήν όποίαν δέν πρέπει νά άποσιωπήσωμεν. Έν περίπου έτος μετά τόν θάνατον τοΰ Φι- 
λομήτορος ό άδελφός αύτοΰ, Πτολεμαίος ό VIII ό II Εύεργέτης, ένυμφεύθη τήν χήραν

25. Πρβλ. Peremans- van’t Dack, PP III άριθ. 5146. Πρβλ. Ijsewijn, δ.ά. 52, άριθ. 137α.
26. Aegyptus 38, 1958, 164.
27. F. Heichelheim, Die auswartige Bevolkerung im Ptolemaerreich (Klio, Beiheft XVIII, 

1925 ), 94 (Prosopographie der Auslander s.v. Κώιος).
28. "Ολην τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν βλ. είς τό νεώτατον ( 1959 ) άρθρον τοΰ Volkmann, RE 

XXIII 2, 1702 κ.έ.
29. RE XXIII 2, 1712 κ.έ.
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τοΰ πρώτου καί άδελφήν άμφοτέρων Κλεοπάτραν τήν Π 30. ’Από τοΰ 144 λοιπόν μέχρι 
του 142 π.Χ., δτε ό Ευεργέτης λαμβάνει καί δευτέραν σύζυγον καί συμβασίλισσαν τήν 
κόρην τής Κλεοπάτρας τής II, Κλεοπάτραν τήν III, έχομεν εις τήν άρχήν τής Αίγύπτου 
βασιλέα Πτολεμαίον καί βασίλισσαν Κλεοπάτραν, άδελφήν αύτοϋ, ώς άκριβώς παρα- 
δίδεται καί εις τό ψήφισμα τής Πάρου. Ή προσωνυμία τής άδελφής διά τήν Κλεοπάτραν 
τήν II μαρτυρεΐται καί διά τάς δύο περιπτώσεις, ήτοι καί διά τόν σύζυγόν της Φιλομήτορα 
καί διά τόν δεύτερον αύτής σύζυγον καί άδελφόν της Ευεργέτην31. Ή παρατήρησις τού 
Ijsewijn ( βλ. άνωτέρω σελ. 127) δτι ό "Αγλαός, αύλικός τοΰ Φιλομήτορος, πιθανόν νά 
διετή ρήσε τήν εύνοιαν καί τήν θέσιν του καί επί Εύεργέτου τοϋ II, έφ’ δσον καί τά τέ
κνα του λαμβάνουν τότε ιερατικά άξιώματα, μας άναγκάζει νά έξετάσωμεν καί αυτήν 
τήν περίπτωσιν χρονολογήσεως τοϋ παριακοϋ ψηφίσματος.

Προηγουμένως δμως άς έξετασθή §ν άλλο βοηθητικόν στοιχεΐον, ήτοι ποία ή 
θέσις τοΰ Άγλάου εις τήν αύλήν των Λαγιδών κατά τόν χρόνον άναθέσεως τοΰ ψηφί
σματος τής Πάρου. Έπί τοϋ προκειμένου ή παράθεσις στ. 1 κ.έ. τής νέας έπιγραφής 
τώ[ν] τε τ[οϋ β]ασ[ιλέως πρ]αγμάτω[ν] Πτολεμαίον καί τής άδελφής αντ[οϋ βασ]ιλίσσης 
[Κλε]οπάτρας [κα]λώς καί [ δικ ]αίως [τήν] διοίκησιν [ποι] ον μένος είναι ιδιαιτέρως 
χαρακτηριστική. Ενθυμούμενοι καί συνδυάζοντες πρός τά άνωτέρω, δσα τό ψήφισμα 
των Κρητών παραδίδει περί αύτοϋ, δτι δηλ. ό 'Αγλαός ήξιοϋτο (στ. 3 κ.έ.) τής μεγίστης 
τιμής καί προαγωγής παρά τφ βασιλεί Πτολεμαίω, δτι ύπήρχεν (στ. 15 κ.έ.) αγαθός 
υφηγητής αυτού κτλ. έπιτρέπεται, νομίζομεν, νά άναγνωρίσωμεν είς τήν περίφρασιν 
τής έπιγραφής τής Πάρου των τε τοϋ βασιλέως πραγμάτων... τήν διοίκησιν ποιούμενος 
τόν παραδιδόμενον διά τό βασίλειον τών Λαγιδών άνώτατον διοικητικόν υπάλληλον τής 
αύλής, τόν καλούμενον διοικητήν ή έπί τής διοικήσεως 32. Γνωρίζομεν δτι οδτος έδρεύει 
είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, δπως καί ό 'Αγλαός, ΐσταται δέ έπί κεφαλής εις τήν Ιεραρχίαν 
τής αύλής τών Πτολεμαίων με είδικωτέραν ένασχόλησιν εις τόν τομέα τών οικονομικών 
κυρίως. Είς τήν άνωτέρω έρμηνείαν μας ύποβοηθοϋν καί φραστικά παράλληλα- άνά- 
λογος π.χ. πρός τήν ένταΰθα έκφρασιν είναι άσφαλώς τό ύπό τοΰ Πολυβίου XVI 21,1 
καί έν Σούδςι (έκδ. Adler IV, ρ. 565 ) διά τόν Τληπόλεμον παραδιδόμενον « ό τά τής 
βασιλείας τών Αιγυπτίων πράγματα μεταχειριζόμένος », διατελέσαντα πιθανώτατα διοι
κητήν περί τό 203 π.Χ.33. Ή σειρά τών γενικών τρόπον τινά διοικητών (διότι μέ τόν αύ- 
τόν τίτλον χαρακτηρίζονται πολλάκις καί οί άμέσως ύπ’ αύτούς ύπαγόμενοι ύποδιοι- 
κηταί νομών) κατά τούς χρόνους τής άρχής τοϋ Φιλομήτορος καί τοϋ Εύεργέτου μέχρι 
τοΰ 142 π.Χ. μάς είναι άποσπασματικώς γνωστή. Διά τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν 
τοϋ Άγλάου ώς διοικητοϋ πρέπει νά περιορισθώμεν πάντως μετά τό 163 π.Χ., μετά δηλ. 
τόν terminus post quem, τόν όποιον άνωτέρω καθωρίσαμεν διά τήν έπιγραφήν τής 
Πάρου βάσει τής άπό κοινοϋ μνείας τών Πτολεμαίου καί Κλεοπάτρας. Άναγράφομεν

30. RE. XXIII 2, 1726 κ.έ. Πρβλ. Otto - Bengtson, Abh. Ak. Miinchen XVII, 1938, 28 κ.έ.
31. Otto - Bengtson έ.ά. 31, σημ. 2.
32. Περί τούτου βλ. Ε. Bevan, Histoire des Lagides 156 κ.έ. H. Maspero, Les finances de 

Γ figypte sous les Lagides 177 κ.έ., 203 κ.έ. Dittenberger, OGIS 53 σημ. 6 καί 59 σημ. 3. U. Wil- 
cken, Griechische Ostraka I, 492, κ.έ. M. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hel
lenistic World, σποράδην (Βλ. Index s.v. dioecetes).

33. Prosopographia Ptolemaica άριθ. 50. Άπό μεταγενεστέρων έποχήν ( 6ος ai. μ.Χ.) γνωρί
ζομεν διοικητάς τών πραγμάτων ( — Verwalter des Besitzes ) Preisigke - Kiessling, Worterbuch 
III 8, s.v. διοικητής.
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κατωτέρω τούς γνωστούς έκ τής έποχής ταύτης ( γενικούς) διοικητάς, ώς άναφέρονται 
είς τήν Πτολεμαϊκήν Προσωπογραφίαν των Peremans καί van’t Dack:

1. PP 21 Άσκληπιάδης — 8 ’Οκτωβρίου 163 — UPZ 25.4-5, 26.3-4
2. PP 23 Διογένης — 163 — OGIS 59.7-8

3. PP 24 Διονύσιος — ±148(7) — Ρ. Tebt. I, 79.56
4. PP 25 Διονύ (σιος ) — 144 — Wilcken, Ostraka II, 1615. 2

5. PP 27 Διοσκουρίδης — 17 Φεβρουάριου 157 — UPZ 14. 99.123
πρό τής 23 Φεβρ. 157 — UPZ 14.99-101
23 Αύγούστου 156 — P. Berl. Zilliacus I.22

6. PP 41 Σαραπίων — ±150 — P. Tebt. Ill, 743. s-6
±142 — P. Tebt. ΠΙ, 732.1 34

Είναι πολύ πιθανόν, έφ’ όσον καί τό ψήφισμα τής Δήλου χρονολογείται μετά τό 
154 π.Χ., νά τοποθετήσωμεν τήν αρχήν τού Άγλάου ώς διοικητού είς τό κενόν μετά τό 
156 καί πιθανώτατα μετά τό 154, άφού είς τό ψήφισμα τών Κρητών δέν άναφέρεται ρη- 
τώς σχετικόν τι πρός τόν τοιοϋτον τίτλον του. Ή πιθανότης τοποθετήσεως τής άρχής 
του είς τά έτη μεταξύ 144 καί 142 προσκρούει είς τό γεγονός, ότι είς τόσον μικρόν χρο
νικόν διάστημα μάς παραδίδονται τά ονόματα δύο ήδη διοικητών. Έξ άλλου είναι πολύ 
λογικώτερον νά ύποθέσωμεν ότι τόν ’’Αγλαόν, έμπιστον φίλον καί συνεργάτην του ήδη 
πρό τού 154 π.Χ., άνέδειξεν ό Φιλομήτωρ είς τήν άρχήν τού διοικητού, έκτιμώνκαί άντα- 
μείβων αυτόν διά τάς προσφερθείσας υπηρεσίας του καί τήν έπί μακρόν έπιδειχθεΐσαν 
πρός αυτόν πίστιν. ’Από τήν άλλην πλευράν είναι γνωστόν πόσον δυσμενώς διέκειντο 
πρός τόν Εύεργέτην κατά τά πρώτα έτη τής άρχής του οί κύκλοι τών έν Αίγύπτφ Ελλή
νων, έπί τών οποίων κυρίως έστήριξε τάς προσπάθειας της ή Κλεοπάτρα ή II διά τήν 
μετά τόν θάνατον τού Φιλομήτορος διαδοχήν είς τόν θρόνον τού υίού της Πτολεμαίου 
τού VII τού Νέου Φιλοπάτορος35 36. Έάν αί άνωτέρω σκέψεις μας είναι σωσταί καί ή άρχή 
τού Άγλάου ώς διοικητού τοποθετήται είς τό διάστημα μεταξύ 154 καί 150 περίπου π.Χ., 
τότε έντοπίζεται χρονολογικώς άσφαλέστερον καί ή ήμετέρα έπιγραφή, τήν όποίαν θά 
ήθέλαμεν νά τοποθετήσωμεν άργότερον κάπως άπό τό ψήφισμα τής Δήλου, όλίγον δηλ. 
πρό τού 150 π.Χ.

’Αλλά τό ψήφισμα τής Πάρου δίδει άφορμήν καί διά μερικάς άλλας σκέψεις, αί 
όποΐαι στηρίζουν έτι περισσότερον τήν άποψιν ότι τούτο άνάγεται είς τούς τελευταίους 
χρόνους τής άρχής τού Φιλομήτορος. Ή έκ τών ιδίων έπικόσμησις τού άγάλματος 
τής Εστίας, παρουσιαζομένη ώς εύεργεσία τρόπον τινά τού Άγλάου πρός τόν δήμον 
τών Παρίων, είναι δύσκολον νά έρμηνευθή ώς μία άπλή προσωπική πρωτοβουλία τού 
ύπαλλήλου τού Πτολεμαίου τού VI. Άντιθέτως είς τά πλαίσια τής δράστηριότητος τού 
Φιλομήτορος είς τήν περιοχήν τού Αιγαίου, άποσπασματικώς βεβαίως γνωστής 3β, ή 
ενέργεια τού Άγλάου άπορρεύσασα έξ ένός εύρυτέρου προγράμματος προπαγάνδας ευρί
σκει τήν βαθυτέραν έρμηνείαν της.

Συνεχίζων τήν γραμμήν τών προκατόχων του ό βασιλεύς τής Αίγύπτου κατέχων

34. Είς [ Κόμ?]ος Άσκληπιάδου (ΡΡ 36) SB I, 4321. 1 -2 τοποθετείται γενικώς είς τόν 2ον 
π.Χ. αί.

35. Otto -Bengtson, έ.ά. 26 καί σημ. 1, 54 κ.ά.
36. Bevan, Histoire des Lagidos 339 κ.έ. W. Otto, Abh Ak Miinchen XI, 1934, 133.
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130 Γ. I. ΔΕΙΠΙΝΗ

είς τό Αϊγαΐον έρείσματά τινα, άσκεΐ ρόλον προστάτου καί διαιτητοϋ είς τάς νήσους, 
ώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν έξ έπιγραφικών κυρίως μαρτυριών. Οΰτω π.χ. έπιγραφαί 
έκ Θήρας 37 τής έποχής αυτής, μετά δηλ. τό έτος έπιστροφής του είς ’Αλεξάνδρειαν 
( 163 π.Χ.) μας πληροφοροϋν περί τής παρουσίας φυλακής έπί τής νήσου καί όμιλοϋν 
περί τών έπί Θήρας τεταγμένων διοικητών. Αίγυπτιακαί δυνάμεις κατεΐχον κατά τήν 
έποχήν αυτήν καί πιθανόν δι’ όλίγον μόνον χρόνον τήν Άρσινόην (Μέθανα) έπί τής 
άνατολικής παραλίας τής Πελοποννήσου 38 39, ένφ αίγυπτιακή φυλακή μαρτυρεΐται καί 
έν Κρήτη 39, έκ τής τελευταίας άποσύρονται αί αίγυπτιακαί δυνάμεις όλίγον μετά τόν 
θάνατον τοΰ Φιλομήτορος. Δραστηριότης φαίνεται δτι έπεδείχθη ύπό τών Αιγυπτίων 
καί είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα 40. Συμπληρωματική είς τά άνωτέρω διά τάς σχέσεις 
τοϋ Φιλομήτορος πρός τάς νήσους τοΰ Αιγαίου είναι ή μαρτυρία ένός παπύρου 41 περιέ- 
χοντος δρκον βασιλικόν τών τεσσάρων νησιωτών τών όσιό τής Νικάδους τ[ριημ]ολίας μι
σθοφόρου νησιωτών καί χρονολογουμένου είς τό 160 π.Χ. Καί έάν άκόμη ύπό τούς 
νησιώτας τοϋ παπύρου νοοϋνται οί Ρόδιοι, ώς ύπέθεσεν ό Blinkenberg42, — ό όρος 
νησιώται πάντως τούς συνδέει περισσότερον πρός τάς Κυκλάδας καί τό μόλις πρό όλί- 
γου διαλυθέν κοινόν τών νησιωτών — ή μαρτυρία τοϋ παπύρου δέν παύει νά είναι σημαν
τική διά τάς έν γένει σχέσεις τοϋ Πτολεμαίου τοϋ VI πρός τάς νήσους, έκ τών όποίων 
προήρχοντο νησιώται μισθοφόροι τοΰ στόλου του. Ή κατάστασις αΰτη φαίνεται δτι 
διήρκεσε μέχρι τοΰ θανάτου του τό 145 π.Χ. 43.

Ύπό τοιαύτας προϋποθέσεις πρέπει νά δοθή είς τό έν στ. 8 κ.έ. και είς τους άλλους 
δήμους τής νέας έπιγραφής Ιδιαιτέρα σημασία. Ύπό τούτους νομίζομεν δτι νοοϋνται αί 
λοιπαί νήσοι, αί όποΐαι μετά τήν ύπό τών Ρωμαίων παραχώρησιν τής Δήλου είς τούς ’Α
θηναίους καί τήν κατ’ ούσίαν διάλυσιν τοΰ κοινοΰ τών νησιωτών παρέμειναν έλεύθεραι44.

37. OGIS 102 ( = IG XII 3, 466 καί 1930). OGIS 110 ( = IG XII 3, 467 καί 1391 ) OGIS 112 
( = IG XII 3, 468 ). OGIS 735 ( = IG XII 3, 1296).

38. OGIS 115 (τήν έπιγραφήν άποκαθιστζί καί σχολιάζει ό Launey RA 1949 II, 572 κ.έ. ) καί 102 
( πρβλ. Launey, έ.ά. 573 καί σημ. 3) Πρβλ. έπίσης L. Robert, Hellenica XI—XII, 157 κ.έ. σημ. 5.

39. OGIS 102 καί 685. 37-42 (= Μ. Guarducci, I. Cret. Ill, iv 9.42) Πρβλ. Holleaux, Etudes 
III, 83 σημ. 4. H. van Effenterre, La Cr6te et le monde grec, 216 κ.έ. M. van derMijnsbrugge, The 
Cretan Koinon, 28 κ.έ. καί τελευταίως P.M. Fraser, Opuscula Atheniensia III, 1960, 30. Ό Φιλομή- 
τωρ ύπήρξε καί ό μεσολαβητής είς ρήξιν μεταξύ Γορτυνίων καί Κνωσίων (SGDI 5015 ) κατά τήν 
Guarducci, Historia VIII, 1934, 67 κ.έ. ( Πρβλ. I Cret IV, 181 ). Σημαντικόν έπίσης, έάν βεβαίως άνα- 
φέρεται είς τόν Φιλομήτορα, είναι τό κείμενον τής έπιγραφής I Cret. IV, 195. Διά τήν κατάστασιν είς 
τήν Κρήτην πρό τού Εόεργέτου βλ. τελευταίως καί Μ. Guarducci, Miscellanea di studi alessandrini 
in memoria di A. Rostagni, 219.

40. Ώς υποθέτει ό G. Daux, Delphes au He et au Ier si6cle av. J. C., 516 κ.έ. έκ δελφικού ψη
φίσματος τοΰ έτους 157 π.Χ. Διά τόν Σέλευκον Βίθυος Άλεξανδρέα τοΰ ψηφίσματος τούτου βλ. Τ.Β. 
Mitford, Opuscula Atheniensia I, 1953, 130 κ.έ.

Διά τάς σχέσεις τού Φιλομήτορος πρός τάς ’Αθήνας βλ. γενικώς Ferguson, Hellenistic Athens, 
298 κ.έ. καί The Ath. Agora III, Testimonia 458, 521. H. Thompson, Hesperia XIX, 1950, 322.

41. P. Meyer, Klio XV, 1917/18, 376 κ.έ. πρβλ. Archiv fur Papyrusforschung VI, 1913/20, 
366. Preisigke SB III, 6261. L. Robert, Hellenica U, 123 σημ. 3. Launey, Recherches 230-231 σημ. 
1, 1148. Peremans—van’t Dack, PP 14106.

42. Lindos II 1, 306 σημ. 3. Πρβλ. όμως τάς άντιρρήσεις τού L. Robert, Rev. Phil. 70, 1944, 
11 κ.έ. Hellenica II, 123 - 126 ( βλ. καί Chr. Habicht, AM 72, 1957, 165 σημ. 30) έπί τής θέσεως τού 
Blinkenberg περί τριημολίας.

43. W. Otto, Abh. ΑΚ. Munchen XI, 1934, 133.
44. IG XII 5, Testimonia 1359 P. Roussel, D61os, Colonie ath6nienne, 1 κ.έ..
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Ό 'Αγλαός έρμηνευτής τρόπον τινά τής φιλικής πρός τάς νήσους πολιτικής τοΰ Φι- 
λομήτορος χαρακτηρίζεται ένταΰθα ευσεβής όχι μόνον πρός τόν δήμον τών Παρίων, 
άλλά καί πρός τούς άλλους δήμους τών νήσων. Είναι πολύ λογικόν λοιπόν νά ύποθέσω- 
μεν ότι αί ένέργειαι τοΰ Άγλάου άπετέλουν μέρος μιας γενικωτέρας προσπαθείας πολι
τικού προσεταιρισμοϋ τών νήσων έκ μέρους τού βασιλέως τής ΑΙγύπτου.

Ιδιαιτέρου ύπομνηματισμοϋ χρήζουν έπίσης δύο έτερα σημεία τής έπιγραφής. 
Περί τού ίεροΰ τής Εστίας έν Πάρφ (στ. 11 καί 26) δέν είχομεν μέχρι τούδε μαρτυρίαν 
τινά σχετικήν. 'Ως Ίστίη δημίη είναι γνωστή έξ όρου τού 5ου π.Χ. αί., εύρεθέντος όμως 
εις τό έπί τού όρους Κουνάδος ίερόν τής Αφροδίτης 4S. Όρθώς διά τούτο είχεν ύποθέσει 
ό Rubensohn 46, ότι καί είς τήν πόλιν τής Πάρου πρέπει νά είχεν ή Εστία ίδιον ίερόν, 
πιθανώτατα ώς Έατίη Βουλαίη, όπως καί έν Θάσφ. Ή νέα έπιγραφή έπιβεβαιοϊ τήν 
ΰπαρςιν ένός τοιούτου ίεροΰ είς τήν πόλιν τής Πάρου, διότι είναι άπίθανον νά μετε- 
φέρθη ό λίθος άλλοθεν. Τό ίερόν της πρέπει πιθανώτατα νά ευρίσκετο είς τήν ’Αγοράν 
καί δή είς τό Πρυτανεΐον τής πόλεως (πρβλ. στ. 9 καί είς τήν 'Εστίαν τον δήμον τοΰ 
ήμετέρον)47. 'Ως πρός τό δεύτερον μέρος τής ύποθέσεως τοΰ Rubensohn περί συλλα- 
τρείας τής Εστίας μετά τοΰ Διός Βουλαίου 48 ή έπιγραφή είναι σαφής άναφερομένη μό
νον είς ίερόν τής θεάς.

Περισσότερον ένδιαφέρουσα είναι ή πληροφορία (στ. 10 κ.έ.), ότι τό άγαλμα τής 
θεάς είς τό ίερόν αυτής έκόσμησεν ό Αγλαός διά χρυσού διαδήματος. Πρόκειται άσφα- 
λώς περί τοΰ αυτοΰ περιφήμου άγάλματος, τό όποιον ό Τιβέριος τό 6 π.Χ. κατά τό ταξί- 
διόν του είς Ρόδον άπήγαγεν έκ τής νήσου καί μετέφερεν είς τήν Ρώμην διά νά κοσμήση 
τόν ναόν τής Όμονοίας (templum Concordiae), ώς παραδίδει Δίων ό Κάσσιος LV 
9,6 (έκδ. Boissevain) : καί τήν τε όδόν Ιδιωτικώς έποιήσατο, πλήν καθ’ δσον τους 
Παρίους τό τής'Εστίας Άγαλμα πωλήσαι οι ήνάγκασεν, όπως έν τώ Όμονοείω Ιδρνθή*9. 
Τήν πληροφορίαν ταύτην συνεσχέτισαν πολλοί έρευνηταί πρός έτέραν τοΰ Πλινίου 
Νat. Hist. XXXVI 25, άναφέροντος άγαλμα τής Εστίας καθημένης, έργον τοΰ Σκόπα 50, 
τό όποιον κατά τήν έποχήν του ϊστατο είς τούς κήπους τοΰ Σερβιλίου ( Horti Servi- 
liani). Τό ζήτημα τοΰτο, άν δηλ. άμφότεραι αί πηγαί άναφέρωνται είς έν καί τό αυτό 
έργον, δέν είναι δυνατόν νά θιγή έκτενέστερον ένταΰθα. Είναι όμως λίαν πιθανόν ότι 
καί είς τάς δύο περιπτώσεις πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ έργου 5i, πράγμα τό όποιον ύπο- 
βοηθεϊ καί ή ένδειξις, ότι καλλιτέχνης τοΰ ύπό τοΰ Πλινίου άναφερομένου άγάλματος 
ήτο ό Πάριος γλύπτης Σκόπας.

45. IG XII 5, 1, 238 πρβλ. Rubensohn, AM 26, 1901, 215 κ.έ.
46. Rubensohn, RE XVIII 4, 1847.
47. 'Ως ήδη είχεν ύποτεθή RE VIII 1, 1284. Έπί τής έρμηνείας τοΟ στίχου τούτου μέ κατέ

στησε προσεκτικόν ό καθ. κ. Ν. Κοντολέων, τόν όποιον εύχαριστώ θερμώς. Ή έκφρασις ίερόν 
Εστίας άπαντά είς όλίγας περιπτώσεις- διά τά σχετικά ζητήματα βλ. Ί. Κοντή, Τό ίερόν τής ’Ολυμπίας 
κατά τόν Δ' π.Χ. αί., 20 κ.έ.

48. Rubensohn, έ.ά. 1847.
49. Πρβλ. IG XII 5, Testimonia 1378. Rubensohn, RE XVIII 4, 1829 καί 1847. Jdl. 50,1935,62.
50. Lippold, HdArch. Ill 1, 250 σημ. 11.
51. Οΰτω : Siiss, RE VIII 1,1303 έν λ. Hestia. A. Preuner, Roscher ML I 2, 2646 κ.έ. L. R. 

Farnell, The Cults of the Greek States V, 361, 371.45 καί τελευταίως W. Fuchs, Enciclopedia dell’ 
arte antica TV, 20 έν λ. Hestia. Άλλως : Wissowa, Roscher ML VI, 272 έν λ. Vesta. M. Bieber, έν 
Thieme—Becker, Lexikon der bildenden Kunstler, XXXI, 119 έν λ. Scopas.
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Αί άκόλουθοι γραμμαί άς θεωρηθούν ώς μικρά παρένθεσις είς τό μόλις ανωτέρω 
θιγέν ζήτημα, δεν άποτελοΰν δέ εί μή μόνον ύπονοίας, είς τάς οποίας όμως θά ώδηγεΐτο 
οίοσδήποτε ήθελεν έπιχειρήσει τήν δημοσίευσιν τής νέας έπιγραφής. Δι’ αυτής γνωρίζο- 
μεν εν ίδιαίτερον χαρακτηριστικόν γνώρισμα τοϋ άγάλματος τής Εστίας, τό διάδημα 
δηλ. τό όποιον κατεσκεύασεν ό Αγλαός. Είναι δυνατόν βάσει τής πληροφορίας 
ταύτης νά όδηγηθώμεν είς τήν άναγνώρισιν τοΰ άγάλματος έπί τυχόν παραδεδομέ- 
νων νομισματικών τύπων τής νήσου ; Τό έρώτημα είναι άρκετά τολμηρόν καί ή άπάν- 
τησις πολύ δύσκολος. Κατ’ άρχήν δέν γνωρίζομεν εάν τό άγαλμα έστερεϊτο παλαιότερον 
τοιούτου διαδήματος, τό όποιον τό πρώτον προσετέθη περί τά μέσα τού 2ου π.Χ. αϊώνος, 
ή μήπως τό νέον χρυσοΰν διάδημα άντικατέστησεν άλλο παλαιότερον, άλλ’ έξ εύτελε- 
στέρου ύλικοϋ, π.χ. χάλκινον. Κατά τήν γνώμην μας δυσκόλως νοείται ή προσθήκη ένός 
τόσον χαρακτηριστικού καί ούσιώδους κοσμήματος-συμβόλου είς τό άγαλμα, έάν 
τούτο δέν εΐχεν έξ άρχής προβλεφθή, κλίνομεν δέ νά πιστεύσωμεν ότι ό 'Αγλαός άπλώς 
μόνον τό άντικατέστησε δι’ όμοίου πολυτελεστέρου.

Νομίσματα τής νήσου52 πράγματι, άπό τοΰ 4ου αίώνος, μάς παρέχουν τόν τύπον μιας 
θεάς μετά στεφάνης — σημειωτέον ότι ή παριστανομένη θεότης δέν έχει μέχρι σήμερον 
άναγνωρισθή —, αί δυσκολίαι όμως περιπλέκονται έτι περισσότερον, διότι πρόκειται 
περί παραλλασσόντων κάπως τύπων. Τό θέμα χρήζει ιδιαιτέρας μελέτης καί άπό είδικώ- 
τερον έρευνητήν.

’Εξ όλων τών νομισμάτων τούτων έν, άσφαλώς μετά τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αί. χρο- 
νολογούμενον53, BMC Paros 28, πίν. XXVI 17, είναι ίδιαιτέρως χαρακτηριστικόν. 
’Οπίσθιος τύπος είναι τό διά πρώτην φοράν είς νομίσματα τής Πάρου άπαντών κέρας 
τής Άμαλθείας μετά ταινίας, τό όποιον σαφώς φαίνεται νά άντιγράφη τόν γνωστόν όπί- 
σθιον τύπον τών πτολεμαϊκών νομισμάτων. Θά ήμποροΰσεν άρά γε νά άποδίδεται ή κε
φαλή τοΰ άγάλματός μας έπί τοΰ έμπροσθίου τύπου τοΰ νομίσματος τούτου, όπου πλήν 
τών άλλων θά ήδύνατό τις νά άναγνώση έντονα γνωστά μας σκοπάδεια χαρακτηριστικά ;

Γ. I. ΔΕΣΠΙΝΗΣ

52. Π.χ. ι : ΔΕΝΑ XI, 103 άριθ. 296 πίν. VII 7. Κατά τόν Imhoof—Blumer Νύμφη· πρβλ. 
όμως τάς άντιρρήσεις τοϋ Rubensohn, RE XVIII 4, 1856. 2 : BMC Paros 21, πίν. XXVI, 13. 3 : 
BMC Paros 28, πίν. XXVI 17. 4 : SNG Kop. Aegean Islands, 726 πίν. 15. s : SNG Kop.Aeg. Is
lands 724 πίν. 15.

53. Πρβλ. L. Anson, Numismata Graeca IV, άριθ. 323. Κατά τόν Head, HN2 490 τοϋ l°u 
π.Χ. αίώνος. Ή ένταϋθα προτεινομένη χρονολόγησις όφείλεται είς τήν εύγένειαν καί τήν προθυμίαν 
τής κ. Είρ. Χριστοδουλοπούλου - Βαρούχα, τήν όποιαν θερμώς εύχαριστώ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (I)
(Πίν. 61-64)

Οί παρατηρήσεις πού άκολουθοΰν άναφέρονται σέ μερικά άπό τά έκθέματα τού 
Πειραΐκοΰ Μουσείου, δπου είχα τήν ευκαιρία νά έργασθώ γιά λίγο χρονικό διάστημα. 
Γιά τήν άδεια τής δημοσίευσης ευχαριστώ καί άπό τή θέση αυτή θερμά τόν τότε 
Έφορο ’Αττικής κ. Ν. Βερδελή 4.

I. Ό Furtwangler, σέ μιά παλιά δημοσίευσή του 2, άναφέρει ότι πάνω άπό τήν 
πόρτα ένός σπιτιού στον Πειραιά είδε έντοιχισμένο τό άγαλμα μιας νύμφης καθισμένης 
σέ βράχο, αύτοϋ τού τύπου, πού άργότερα ό Klein άπέδωσε στο έλληνιστικό σύμπλεγ
μα « πρόσκληση σέ χορό » 3. Τήν πληροφορία του έπαναλαμβάνουν ό Klein 4 καί 
ό Brinkerhoff 5 χωρίς καμιάν άλλη ένδειξη. Τό άγαλμα, άγνωστο πότε, μεταφέρθηκε 
στό Μουσείο τού Πειραιά, δπου τελευταία πήρε τόν άριθμό 1169. "Οτι πρόκειται γιά τό 
ίδιο άγαλμα, πού άναφέρει δ Furtwangler, άποδεικνύεται άπό τά ύπολείμματα τού άσβέ- 
στη, πού υπάρχουν άκόμα σέ πολλά σημεία, Ιδιαίτερα στήν πίσω του πλευρά. Μιά καί 
έμεινε άγνωστο μέχρι σήμερα, δίνομε σύντομα παρακάτω, μαζί με τήν άπεικόνισή του 
(Πίν. 61α - β), μερικά άπό τά στοιχεία του.

Ύψος μέ τήν πλίνθο 0,865 μ. Μάρμαρο λευκό « λερωμένο », χονδρόκοκκο 6. Τό 
άγαλμα είναι άκέφαλο. Άπό τό άριστερό χέρι σώζεται μόνο τό άκρο του, πού άκουμπούσε 
μέ τήν παλάμη πάνω στό βράχο- άπό τό δεξί λείπει ένα μικρό μόνο κομμάτι άπό τό δψος 
περίπου τού καρπού καί κάτω, πού χωριστά δουλεμένο κολλούσε στό σωζόμενο- σ’ 
αυτό τό μέρος φαίνεται ό μικρός, βαθύς, στρογγυλός τόρμος, πού δεχόταν τό σιδερένιο 
σύνδεσμο γιά τήν προσήλωση. Άπό τά πόδια τό δεξί λείπει άπό τή μέση σχεδόν τής 
κνήμης, ένώ τό άριστερό σώζεται μόνο ώς τό γόνατο. Τό υπόλοιπο, χωριστά δουλεμένο, 
κολλούσε στό σωζόμενο, δπως δείχνει ή γωνιασμένη ύποδοχή στό μέρος τούτο. Μικρό
τερα σπασίματα καί κακώσεις βλέπει κανείς στις άπεικονίσεις. Ή πίσω πλευρά τού 
άγάλματος φαίνεται πιό άπρόσεκτα δουλεμένη.

Γιά τή χρονολόγηση τού άντιγράφου — πιστεύομε πώς κατασκευάστηκε γύρω στά 1 2 3 4 5 6

1. Ή φωτογραφία τοΟ Πίν. 61α είναι τοΟ Γερμανικού’Αρχαιολογικού’Ινστιτούτου, οίύπόλοιπες 
έγιναν άπό τό φωτογράφο τού Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντόπουλο.

2. A. Furtwangler, Sammlung Somz6e 30, άριθ. 40, πίν. 21.
3. Τελευταία βιβλιογραφία : W. Deonna, Studies presented to D. Robinson 1,664 κ.έ. Lippold, 

Hd Arch III 1, 320. 4-6. G. Mansuelli, Galleria degli Uffizi, Le Sculture I, 80 κ.έ. άριθ. 51 - 52. 
L. Alscher, Griechische Plastik IV, σημ. II 125a. M. Bieber, Hellenistic Sculpture2,139. D.M. Brin
kerhoff, AJA 69, 1965, 25 κ.έ.

4. Zeitschrift fiir bildende Kunst, N.F. 20, 1909, 101 σημ. 3, άριθ. 4.
5. AJA 69, 1965, 35 κατάλογος άριθ. 41.
6. Μοιάζει γιά ναξιακό, άλλ’ ίσως καί νά μήν είναι, δπως μέ πληροφορεί ό γλύπτης κ. Σ. Τριάν- 

της.
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μέσα τοϋ 2ου μ.Χ. αιώνα — καί γιά τή σχέση του μέ τά υπόλοιπα άντίγραφα τοϋ τύπου7 
θά μπορούσε νά γίνη λόγος σέ μιά μεγαλύτερη έργασία. Στό σημείωμά μας αύτό άς 
σημειωθή μόνο μιά νέα συμπλήρωση τού άγάλματος. Στήν άποθήκη τοϋ Μουσείου βρή
καμε, μέ τή βοήθεια τού γλύπτη κ. Στ. Τριάντη, τό ύπόλοιπο τοϋ δεξιοϋ ποδιοϋ 8 μέ τό 
κομμάτι τής πλίνθου, πού ταιριάζει άκριβώς στό σπάσιμο τής δεξιάς κνήμης (Π ί ν. 61 β). 
'Ο τόπος τής προέλευσής του είναι άγνωστος. Τό νέο κομμάτι είναι άλώβητο χωρίς 
τήν παραμικρή άλλοίωση στήν έπιδερμίδα του, γι’ αύτό σίγουρα πρέπει νά ξεθάφτηκε 
στά τελευταία χρόνια, ένώ τό άγαλμα, πού βρέθηκε παλιότερα, μένοντας έκθετο στίς 
καιρικές συνθήκες γι’ άρκετόν καιρό, άλλοιώθηκε περισσότερο.

Π. Στήν αίθουσα τών ρωμαϊκών γλυπτών τοϋ Μουσείου είναι στημένο ένα άκέφαλο 
γυναικείο άγαλμα μέ τόν άριθμό 291. Ή προέλευσή του μάς είναι άγνωστη, όπως άγνω
στο παραμένει καί τό ίδιο στή σχετική βιβλιογραφία, άπ’ δσο τούλάχιστο ξέρω, μέχρι 
σήμερα. Τό άγαλμα ( Π ί ν. 62α) άπό πεντελικό μάρμαρο έχει ΰψος μέ τήν πλίνθο 
1.365 μ. καί παριστάνει μιά νεαρή γυναίκα όρθια. Στό δεξί της πόδι, στηρίζει τό βάρος 
τοϋ σώματός της, ένώ τό άριστερό, λυγισμένο στό γόνατο, τό φέρνει πρός τά πίσω καί 
λίγο πλάγια. Άπό τό χιτώνα πού φοροϋσε κατάσαρκα φαίνονται μόνον οί χειρίδες, πού 
σκεπάζουν τούς βραχίονες ώς τούς άγκώνες σχεδόν. Πάνω άπ’ αυτόν φορεϊ έναν πέπλο 
τοϋ λεγάμενου άττικοΰ τύπου. Ψηλά στή μέση, κάτω άπό τό στήθος καί πάνω άπό τό άπό- 
πτυγμα τοϋ πέπλου, ύπάρχει μιά πλατιά ζώνη. Άπό τούς ώμους έχει ριγμένο πρός τά 
πίσω ένα κοντό ίμάτιο, πού πιάνοντάς το μέ τά δυό της χέρια τό έφερνε πρός τά μπρός 
καί τ’ άνασήκωνε λίγο στό ύψος τών μηρών περίπου. Τό μοτίβο, μολονότι λείπουν τά 
χέρια άπό τούς άγκώνες, φαίνεται καθαρά στίς πλάγιες όψεις ( Π ί ν. 62 β - γ). Τό κεφάλι, 
χωριστά δουλεμένο, ήταν ένθετο. Ένα μικρό άδούλευτο έξόγκωμα στό πάνω μέρος τής 
πίσω πλευράς φαίνεται πώς άποτελοΰσε τή συνέχεια τών μαλλιών, πού έπεφταν άπό τό 
κεφάλι τής γυναίκας. Πρέπει νά σημειωθή άκόμα πώς ή πλίνθος, σπασμένη στήν πε
ρίμετρό της, είναι δουλεμένη στό πάνω μέρος μέ τό βελόνι, ένώ όλόκληρη ή πίσω 
πλευρά τοϋ άγάλματος δέν έχει περάσει τό πρώτο στάδιο τής δουλειάς, θά έλεγε κανείς 
πώς έμεινε σχεδόν άδούλευτη. Ή παρατήρηση αυτή μάς άναγκάζει νά τό σκεφθοΰμε μέσα 
σ’ ένα ναΐσκο, έτσι πού νά ήταν θεατό μόνο άπό τήν μπροστινή όψη του.

Σέ μιά τέτοια ύπόθεση βοηθά καί τό μοτίβο τοϋ άγάλματος, πού είναι καθαρά έπι- 
τύμβιο. Τό βρίσκομε πάνω σέ στήλες τοϋ 4ου αιώνα, πού είκονίζουν νεαρές γυναίκες, 
έντελώς όμοιο 9 ή σέ μικρές παραλλαγές 10.

Έτσι έχομε έναν άκόμα λόγο νά δοϋμε στό άγαλμά μας ένα έπιτύμβιο μνημείο 
άπό τό τέλος τοϋ 4ου αίώνα. Πραγματικά ή δουλειά του, όπωσδήποτε όχι έξαιρετική, 
μέ τά πλατιά, βαριά άλλά καθαρά μορφολογικά στοιχεία στό κάτω μέρος τοϋ πέπλου 
καί τις σκαμμένες κι έντονα φωτοσκιασμένες πτυχές στό άπόπτυγμα, μάς όδηγοΰν 
άνετα στά πρώιμα έλληνιστικά χρόνια, στήν έποχή τής άρχής τοϋ Δημητρίου τοϋ Φαλη-

7. Μαζεμένα στόν κατάλογο τοΟ Brinkerhoff, AJA 69, 1965, 25 κ.έ., όπου δς προστεθή καί τό 
άντίγραφο τής συλλογής Kappeli, Ε. Berger, Kunstwerke der Antike ( 1963 ), άριθ. A 23 μέ είκόνα 
( Οψ. 0.865 μ. άπό τόν 2ο μ.Χ. αίώνα). ΤοΟ άντιγράφου μας ύπάρχει φωτογραφία στό Γερμανικό ’Αρ
χαιολογικό ΊνστιτοΟτο, Pir. 159/160.

8. Άριθ. Εύρ. 1362. Σωζ. ύψος 0.235. Σώζεται μέχρι τή μέση σχεδόν τοΟ πέλματος.
9. Μ. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age’, 64 είκ. 206.

10. Παραδείγματα στό άρθρο τής G. Μ. Richter, AJA 48, 1944, 238.
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ρέως, όπότε καί σταμάτησε ή έκτέλεση τέτοιων πολυτελών έπιτύμβιων μνημείων. Δυό 
δμοια άγάλματα στή Ν. Ύόρκη u, πού άναπαραστήθηκαν μέ μεγάλη πιθανότητα μέσα 
σ’ ένα ναΐσκο, είναι τά πιό άμεσα παράλληλα μέ τό δικό μας. Τό μοτίβο λοιπόν, ή άδού- 
λευτη πίσω πλευρά, ή ένθετη κεφαλή καί ή τεχνοτροπική σύγκριση μέ τά ψηφισματικά 
άνάγλυφα τού 323/1811 12 καί 295/413 π.Χ. είναι Ισχυροί άποδεικτικοί λόγοι γιά τήν έρμη- 
νεία τοϋ άγάλματος τού Πειραιά σάν έπιτύμβιου άπό τό τελευταίο τέταρτο τού 4ου π.Χ. 
αιώνα14.

ΠΙ. Είναι πολύ γνωστό 15 τό μικρό άναθηματικό άνάγλυφο στό Δία Μειλίχιο ( άριθ. 
Εύρ. 3), πού προέρχεται άπό τό ίερό τοϋ θεοϋ στον Πειραιά16. Έργο μετριότατου καλ
λιτέχνη, άπό τό δεύτερο μισό τοϋ 4ου π.Χ. αίώνα, παρουσιάζεται χωρίς καμιά καλλιτεχνι
κή άξίωση. Είναι δμως σπουδαιότατο άπό τήν άποψη τής λατρείας, γιατί μάς γνωρίζει 
ένα σπανιότατο είκονογραφικό τύπο τοϋ θεοϋ" άντί δηλ. γιά τό συνηθισμένο φίδι17, 
έχομε έδώ τό Δία Μειλίχιο μέ άνθρώπινη μορφή18. Ό θεός φορώντας ίμάτιο πού άφήνει 
έλεύθερο τό στήθος του, κάθεται πάνω σέ θρόνο κρατώντας μέ τό δεξί του χέρι μιά φιά
λη καί μέ τό άριστερό ένα « κέρας Άμαλθείας ». Τό τελευταίο μάς ξαφνιάζει κάπως σά 
σύμβολο τοϋ Δία, στήν προκειμένη δμως περίπτωση σχετίζεται μέ τό χθόνιο χαρα
κτήρα τοϋ θεοϋ πλησιάζοντάς τον έτσι είκονογραφικά στον Πλούτωνα19 ( Π ί ν. 63α).

’Αναφέρομε έδώ τό πειραϊκό άνάγλυφο, γιατί μάς έπιτρέπει, νομίζω, νά έρμηνεύσωμε 
σά Δία Μειλίχιο καί τον καθισμένο δμοια σέ θρόνο θεό ενός μικροΰ άναθηματικοϋ άνα- 
γλύφου στό Βερολίνο 20, πού πιθανότατα προέρχεται άπό τή Μήλο ( Π ί ν. 63β). Είναι 
τόσο χαρακτηριστική ή είκονογραφική ομοιότητά τους, μέ «κέρας Άμαλθείας» στό 
άριστερό χέρι καί φιάλη στό δεξί, ώστε πιθανότατα έχομε καί στό δεύτερο τήν παράσταση 
τοϋ ίδιου θεοϋ.

11. G. Μ. Richter, Catalogue of Sculptures in the Metropolitan Museum of Art, άριθ. 94.
12. Binneboessel, Studien zu den att. Urkundenreliefs 15, άριθ. 68.
13. Binneboessel δ.π. 17, άριθ. 78. Ένα στυλιστικά καί χρονολογικά άνάλογο άπό τήν όλόγλυ- 

φη πλαστική είναι ή Άθηνδ άπό τά Castra Praetoria: Schuchhardt, Die Epochen der griechischen 
Plastik, 120, είκ. 95. M. Bieber, δ.π. 65, σημ. 36 καί είκ. 210-12.

14. Άπό ναΐσκο έπίσης πρέπει νά προέρχεται καί τό γυναικείο έπιτύμβιο άγαλμα τοΟ Έθν. Μου
σείου άριθ. 709 (Collignon, Les statues funiraires 159 είκ. 91. G. Kleiner, Tanagrafiguren 141 κ.έ.) 
μιά καί ή πίσω του πλευρά είναι πολύ άδρά δουλεμένη, δπως καί στό πειραϊκό άγαλμα.

15.1. Δραγάτσης, ΑΕ 1886, 49. J. Ε. Harrison, Prolegomena5 21 κ.έ. είκ. 6. A. Β. Cook, Zeus IIa> 
1105 καί σημ. 8, είκ. 943. Μ. Nilsson, Griech. Religion I* 413 είκ. 28.1. U. Hausmann, Kunst und 
Heiltum, 114, σημ. 461. Φωτογραφία Γερμ. Άρχ. Ίνστ. Pir. 95.

16. Γιάτή λατρεία τού Δία Μειλιχίου στόν Πειραιά βλ. Judeich.Topographie von Athen2, 435.1, 
Rocher, M.L. II8, 2561. Cook, Zeus II,, 1104 κ.έ. RE. Suppl. V, 725, 6 κ.έ. Nilsson, δ.π. 411 κ.έ.

17. Γιά τά άνάγλυφα αύτά βλ. Hausmann, Kunst und Heiltum 114, σημ. 461.
18. ΤοΟ είδους αότού, χωρίς κέρας Άμαλθείας δμως, μέ έπιγραφές στόν Δία Μειλίχιο είναι τά 

άνάγλυφα τοϋ Έθν. Μουσείου 1431 (Svoronos, DasAthNM πίν. 70.4. ΕΑ 1246.2. Cook, ΙΙ2 1106, είκ. 
942. Hausmann, Kunst und Heiltum 114, σημ. 461 ) καί τής Κέρκυρας (Hausmann, Griechische 

Weihreliefs 91 κ.έ. είκ. 57). Ανθρωπόμορφο ήταν καί τό άγαλμα τοϋ Δία Μειλίχιου στό Άργος, Παυσ. 
II, 20.1 (πρβλ. καί τή νέα έκδοση τοϋ Ν. Παπαχατζή, τομ. 2, σελ. 133, σημ. 3 ).

19. Cook δ.π. 1105.
20. C. Bliimel, Katalog III, 66, Κ 93 είκ. 19. Όμοιο καί τό μικρό άνάγλυφο τοϋ Έθν. Μουσείου 

3218 άπό τή συλλογή τής Άρχ. Εταιρείας (γιά τή σημείωσή του έδώ εύχαριστώ τήν κ. Σ. Καροΰ- 
ζου ).
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IV. Ό Conze δημοσιεύοντας 21 τή ρωμαϊκή στήλη άριθ. 1160 μέ τήν παράσταση 
μιας Ιέρειας τής Ίσιδος μεταγράφει τήν έπιγραφή, πού βρίσκεται κάτω άπό τό άέτωμα, 
έτσι:

Λαμία Βιβονλλία Φιλοκράτου έξοννιέων.

"Ομοια έπαναλαμβάνεται καί σέ μεταγενέστερες δημοσιεύσεις22. Μιά προσε
κτική παρατήρηση μας έπιτρέπει νά διορθώσωμε τό πρώτο όνομα σίγουρα σέ Άμ- 
μία23. Άπό τό πρώτο γράμμα σώζονται οί κεραίες στό κάτω τους μόνο μέρος, τό δεύ
τερο όμως πρέπει νά διαβαστή σάν Μ, όπως φαίνεται καί στήν είκόνα ( Π ί ν. 64 γ). 
Ή έπιγραφή λοιπόν είναι σωστή :

Άμμία Βιβονλλία Φιλοκράτου έξοννιέων 24.

V. Ό ίδιος ό Conze δημοσιεύει25 26 καί τό πάνω μέρος μιας στήλης (άριθ. Εύρ. 
346 ) μέ τήν έπιγραφή Θεογένης Άναγυράσιος, πού σώζει τό έπάνω μέρος μιας μικρής 
άνάγλυφης σύνθεσης : δεξιά μιά γυναίκα καθισμένη σέ κλισμό δίνει τό δεξί της χέρι 
σ’ έναν όρθιο, άριστερά, γενειοφόρο άνδρα, πού στηρίζεται στό ραβδί του. Ό Conze 
άναφέρει γιά χαμένο τό κάτω μέρος τής στήλης. Επειδή καί άργότερα έπαναλαμβάνε- 
ται 28 ή ίδια ένδειξη, σημειώνομε έδώ πώς στις έργασίες γιά τή μεταπολεμική έκθεση 
τοδ Μουσείου βρέθηκε καί συγκολλήθηκε καί τό κάτω μέρος τής στήλης ( άριθ. Ευρ. 
333 ), πού τήν έχομε τώρα άκέραιη (Π ί ν. 64α ).

Ύψος 1.655 μ., πλάτος κάτω 0,425—έπάνω 0,38, πάχος κάτω 0,145 μ.

VI. Στίς έργασίες γιά τήν καταγραφή καί τήν τακτοποίηση τών άντικειμένων τής 
άποθήκης τοδ Μουσείου συγκολλήθηκαν άρκετά κομμάτια, κυρίως άπό έπιτύμβια άνά- 
γλυφα. Άπό τά πιό άξιόλογα είναι τό άνάγλυφο άριθ. 187 7 27 άπό τό 2ο τέταρτο τοδ 4ου 
π.Χ. αιώνα ( Π ί ν. 64 β). "Ενας νέος μέ γυμνό τό πάνω μέρος τοϋ στήθους κάθεται σέ 
κλισμό, άκουμπώντας τό δεξί του χέρι στό σκεπασμένο μέ τό ίμάτιό του έρεισίνωτο. Τό 
κεφάλι του στρέφει λίγο πρός τά δεξιά. Τό μοτίβο τοδ καθισμένου νέου είναι σπάνιο 
μέσα στή σειρά τών άττικών έπιτυμβίων στηλών28 , γι’ αύτό καί τό μέτριο άπό καλλιτε
χνική άποψη άνάγλυφό μας άποκτα έντελώς ξεχωριστή σημασία.

Γ. I. ΔΕΣΠΙΝΗΣ

21. Die att. Grabreliefs IV, άριθ. 1957 πίν. 421. ’Απεικόνιση τής στήλης μας δίνει καί ή Ε. 
Rosenbaum, A Catalogue of Cyrenaican Portrait Sculpture, 98 άριθ. 175, πίν. 76. 3.

22. Miihsam, Die attischen Grabreliefs in romischer Zeit, 5, 15, 17, 42, καί τής Ιδιας, Berytus 
X, 1953, 57.7, 67.5, 94.13, 105.4. IG III 2, 2012 καί IG II/III» 3, 2 άριθ. 7441.

23. Pape—Benseler s.v.
24. Γιά τόν τύπο βλ. τελευταία D. Peppas- Delmousou, AJA 69, 1965, 151.
25. Die att. Grabreliefs I, άριθ. 238 πίν. 57.
26. IG II/III3 3, 2, άριθ. 5631 (= IG II, 1845).
27. Σωζ. ύψος 0,825, μέγ. πλάτος 0,31, πάχος στήν παραστάδα 0,09, ύψος άναγλύφου0,105 μ. Κολ

λημένο άπό δυό κομμάτια.
28. Mobius, Ornamente der griechischen Grabstelen 18 σημ. 75. Πρβλ. τοΟ ίδιου Gnomon 30, 

1958, 50 καί Δεσπίνη MarbWPr. 1962, 44 κ. έ.
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ΤΙΡΤΝΣ : ΜΤΚΗΝΑ Ι-ΚΗ ΕΠΙΧΩΣΙΣ ΕΞΩΘΕΝ ΤΟΤ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

(Πίν. 65)

Προκαταρκτική έκθεσις

Εύθύς μετά τήν εναρξιν των άναστηλωτικών έργασιών εις τό δυτικόν τείχος τής 
Τίρυνθος κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1957, διεπιστώθη κάτωθεν των καταπεσόντων άπό τοΰ 
τείχους όγκολίθων ή υπαρξις μυκηναϊκής έπιχώσεως σχηματισθείσης έκ των έρειπίων 
τών ύπερκειμένων οικοδομημάτων, των όποιων ή καταστροφή έκ βιαίας πυρκαϊδς άνα- 
γνωρίζεται εόκόλως καί σήμερον.

Ή έπίχωσις άπετελεΐτο έκ τεσσάρων διαφορετικών στρωμάτων, έκάλυπτε δέ 
όλην τήν έπιφάνειαν τοΰ έκτεινομένου έμπροσθεν φυσικοΰ βράχου καί κατελάμβανεν 
όλόκληρον τον χώρον άπό τοΰ νοτίου προμαχώνος τής κυκλικής κλίμακος μέχρι τοΰ 
μέσου περίπου τής μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ νοτιοδυτικοΰ πύργου άποστάσεως.

Μετά τήν άνωτέρω διαπίστωσιν καί τήν άφαίρεσιν τών κατακειμένων έπί τής έπι- 
φανείας όγκολίθων διεξήχθη άνασκαφή είς τό σημεΐον τοΰτο, τής όποίας τά άποτελέ- 
σματα έξετέθησαν συντόμως έν ΑΕ 1956 ( 1959), Χρον. 5 κ.έ. Ή δημοσιευομένη ένταΰθα 
συμπληρωματική έκθεσις άναφέρεται άποκλειστικώς είς τό κεραμεικόν όλικόν τής έπι
χώσεως τό άνήκον εις τήν YE III Β περίοδον, τό όποιον καί άποτελεΐ τό πλέον ένδια- 
φέρον μέρος τής προελθούσης έκ τής άνασκαφής κεραμεικής.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΤΟΥ *

Τό ύπό έξέτασιν υλικόν τυγχάνει ίδιαζούσης σημασίας, διότι άποτελεΐται άπό πλή
θος στρωματογραφημένων άγγείων οικιακής χρήσεως, ατινα καλύπτουν μίαν μόνην πε
ρίοδον \ δυνάμενον τοιουτοτρόπως νά χρησιμεύση ώς βάσις διά τον άκριβέστερον κα
θορισμόν τής περιόδου αύτής. ’Ακριβώς δέ διά τόν λόγον τοΰτον έχει ήδη άποτελέσει 
ιδιαιτέραν ομάδα μεταξύ τών μυκηναϊκών άγγείων μέ τόν χαρακτηριστικόν όρον Der 
Stil des Tirynther Schuttes 2. Είναι έπομένως ένδιαφέρον νά διασαφηνισθή ό θεμε

* Τά συνοδεύοντα τό παρόν άρθρον σχέδια έγιναν ύπό τών D. Η. French καί R.E. Oakley, ή δέ 
τελική αύτών έπεξεργασία διά τήν δημοσίευσιν ύπό τού D. Η. French καί τής κ. C. D. Biernoff.

ί. Τά τρία ύψηλότερα στρώματα συνίσταντο έξ όλοκλήρου άπό ύλικόν τής Υ Ε III Β2 περιόδου. 
Τό χαμηλότερον στρώμα περιελάμβανε πλήν τής Υ Ε III Β2 κεραμεικής καί άγγεΐα τών παλαιοτέρων 
περιόδων μέχρι καί τής ΠΕ έποχής. Τά στρώματα έχαρακτηρίσθησαν άναλόγως τής συνθέσεώς των 
μέ τά έξής όνόματα άρχόμενα έκ τού στερεού πρός τά άνω :

Κι 2 = χαμηλότερον κιτρινωπόν στρώμα 
Κε 2 = χαμηλότερον κεκαυμένον στρώμα 
Κι 1 = ύψηλότερον κιτρινωπόν στρώμα 
Κε 1 = ύψηλότερον κεκαυμένον στρώμα

Προηγουμένας έκθέσεις καί συζητήσεις έπί τού ύλικοΰ βλ. ΑΕ 1956, Χρον. 5 κ.έ. ΑΑ 1962, 251. 
Alin, Das Ende der mykenischen Fundstatten auf dem griechischen Festland, 26· βλ. έπίσης BSA 
58, 50.

2. Schachermeyr, A A 1962, 222,
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λιώδης χαρακτήρ αύτοϋ, άφοϋ μάλιστα ή τελική δημοσίευσίς του θά βραδύνη είσέτι 
ένεκα τοϋ μεγάλου όγκου του.

Εύθϋς μετά τήν διεξαγωγήν τής άνασκαφής, τά συγκεντρωθέντα όστρακα έξ ένός 
έκάστου τών τεσσάρων στρωμάτων 3 έταξινομήθησαν προχείρως εις δύο κατηγορίας : 
τήν κατηγορίαν τών γραπτών άγγείων καί τήν κατηγορίαν των άβαφων. Τά συνανήκοντα 
τεμάχια έκ τής πρώτης κατηγορίας συνεκροτήθησαν είς άγγεΐα 4. Βραδύτερον, κατά τό 
θέρος τοϋ 1960, έμελετήθη λεπτομερώς τό υλικόν τής πρώτης κατηγορίας, πλείονα δέ 
τών χιλίων τεμαχίων κατεγράφησαν τότε καί έταξινομήθησαν. Έπηκολούθησε γενική 
κατάταξις τοϋ ύλικοΰ τής δευτέρας κατηγορίας, ούτινος όμως ή λεπτομερής μελέτη δέν 
έγένετο άκόμη. Αί διατυπούμεναι είς τήν παροϋσαν έκθεσιν παρατηρήσεις βασίζονται 
έξ όλοκλήρου είς τό ύλικόν τής πρώτης κατηγορίας.

ΤΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑ ΕΝ ΤΗ. ΕΠΙΧΩΣΕΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΛΟΠΑΙ ΑΥΤΩΝ

Τό έπικρατέστερον σχήμα μεταξύ τών άγγείων τής έπιχώσεως είναι ό σκύφος (FS 
284), δστις δπό τάς διαφόρους αύτοϋ μορφάς παρουσιάζει άναλογίαν 60 - 65 % μεταξύ 
τοϋ συνόλου τών γραπτών άγγείων έκάστου στρώματος. Μέ τόν σκύφον συνδέονται δύο 
έτερα σχήματα, ό ύψίπους σκύφος ( FS 305 ) είς άναλογίαν περίπου 10 % καί ό κρατήρ 
( FS 9, 281) είς άναλογίαν 3 % περίπου. Τά λοιπά συναντώμενα σχήματα είναι: άμ- 
φορεΐς ή πρόχοι μέ γραμμικήν μόνον διακόσμησιν ( FS 69 ή 110:10 % περίπου), ψευ- 
δόστομοι άμφορείς ( FS 173 : 5 % περίπου), χειροποίητα άγγεΐα (3,50 % περίπου ), 
λοπάδες, πρόχοι μετά διακοσμήσεως καί τρίωτα άγγεΐα.

Πλήν τών άνωτέρω σχημάτων άνεγνωρίσθησαν πρός τούτοις μεταξύ τών άγγείων 
τής έπιχώσεως ποτήρια, άλάβαστρα, ρυτά, φλασκία, θήλαστρα, ήθμός, δύο άγγεΐα μετά 
προσθέτων ποδών καί καδίσκος.

'Ο κατωτέρω παρατιθέμενος πίναξ δεικνύει παραστατικώτερον τά άπαντώντα έν 
τή έπιχώσει σχήματα καί τό ποσοστόν καθ’ δ έμφανίζονται ταϋτα.

Α/Α ΣΧΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΥ Ποσοστόν 
είς έκατοστά

1 Σκύφοι 65
2 Ύψίποδες σκύφοι 10
3 Κρατήρες 3
4 ’Αμφορείς ή πρόχοι μέ γραμμικήν μόνον διακόσμησιν 10
5 Ψευδόστομοι άμφορείς 5
6 Χειροποίητα άγγεΐα 3,50

7 Λοιπά άγγεΐα 3,50

ΣΥΝΟΔΟΝ 100

Ή μεγάλη άναλογία άνοικτών άγγείων εύρίσκεται είς άντίθεσιν πρός τήν παρα- 
τηρουμένην σπάνιν αύτών είς τούς άνασκαφέντας μέχρι τοϋδε μυκηναϊκούς τάφους καί 
μαρτυρεί σαφώς περί τοϋ οίκιακοϋ χαρακτήρος τών άγγείων τής προκειμένης έπιχώσεως.

3. ΑΕ 1956, Χρον. 5.
4. ΑΕ 1956, Χρον. ?1κ. 9-15,
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1. Σκύφοι
(Σχέδ. 1-3)

Διά νά παρακολουθήσωμεν εύχερέστερον τήν έξέλιξιν τών σκύφων, είναι άνάγκη 
νά δώσωμεν λεπτομερές διάγραμμα των διακοσμητικών δυνατοτήτων τοϋ σχήματος 
(βλ. και διάγραμμα κατωτέρω σ. 149- 150). ’Από άπόψεως διακοσμήσεως οί σκύφοι 
θά ήδύναντο νά διαιρεθώσιν είς δύο δμάδας : 1) εις τούς φέροντας έσωτερικώς γραμμι
κήν διακόσμησιν περιοριζομένην κάτωθεν τοϋ χείλους καί είς τόν πυθμένα- καί 2) είς 
τούς έχοντας βεβαμμένην όλόκληρον τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν.

Τά άγγεΐα τής πρώτης όμάδος άνήκουν είς τόν λεγόμενον « λιτόν » ρυθμόν ( open 
Style), δστις χαρακτηρίζεται έδώ προς εύκολίαν διά τοϋ γράμματος « A » 5. Έξω- 
τερικώς φέρουν συνήθως μίαν μόνην γραπτήν ταινίαν κάτωθεν τοϋ χείλους καί όμάδα 
λεπτών ταινιών ή πλατυτέραν μεμονωμένην κάτωθεν τών λαβών (Σχέδ. 1, ι_ι0- 
2, ι—2 καί s-ίο )· Τά άγγεΐα τής δευτέρας όμάδος, χαρακτηριζομένης ένταΰθα διά τοϋ 
γράμματος « Β », άνήκουν είς τόν λεγόμενον « πλούσιον » ρυθμόν ( filled Style) 
καί έχουν έξωτερικώς, ώς έπί τό πλεϊστον, μίαν βαθύχρωμον ταινίαν κάτωθεν τοϋ χεί
λους καί δύο ή τρεις κάτωθεν τών λαβών (Σχέδ. 3, ι_7).

Τόσον τά περιθέοντα κοσμήματα (Σχέδ. 1, 2, ι_2 καί 3, ι_4)6, όσον καί τά με
τωπικά (Σχέδ. 2,3—ίο καί 3,5—7 ), εύρίσκονται έν χρήσει είς τά άγγεΐα ταΰτα.

Είς τόν περιθέοντα ρυθμόν παρατηρούνται τρεις κύριαι ποικιλίαι: 1) τά πλατέα 
συνεχή σχέδια( Σχέδ. 1,ι_4 καί 3,ι_2), 2)τά στενά συνεχή σχέδια(Σ χέ δ. 1,5_6 καί 3,3 ) 

καί 3 ) αί σειραί αύτοτελών κοσμημάτων συμμετρικώς διατεταγμένων, όπως τό κόσμημα 
τών ναυτίλων (Σχέδ. 1,9—ιο )»ή άσυμμέτρως, όπως τό κόσμημα τής μετά μίσχου σπείρας 
(Σχέδ. 1,7-8 καί 3, 4 )· Αί δύο πρώται ποικιλίαι τυγχάνουν κοιναί είς άμφοτέρας τάς 
όμάδας « A » καί « Β », ένώ τά αυτοτελή κοσμήματα είναι σπάνια είς τήν όμάδα « Β ».

Είς τήν σύνθεσιν κατά τόν άντωπόν ρυθμόν διακρίνονται δύο τύποι. Ό πλέον κοι
νός είναι ό διαχωρισμός είς φατνώματα τής διακοσμητέας ζώνης, ήτοι ό λεγόμενος « με- 
τοπικός » ρυθμός, είς τόν όποιον ή κεντρική μετόπη όρίζεται έκατέρωθεν ύπό όμοίως 
έπαναλαμβανομένων μετοπών (Σχέδ. 2,5_g καί 3, s, 7), καί ό τύπος τών άντιθετικών 
κοσμημάτων (Σχέδ. 2, 9—ίο καί 3, β ). Είς τινας περιπτώσεις ή κεντρική μετόπη τών 
σκύφων τής όμάδος « A », μολονότι στενοτέρα, παρουσιάζεται πλέον περίτεχνος ή όσον 
είς τούς σκύφους τής όμάδος « Β » ( πρβλ. π.χ. Σχέδ. 2,6-9, μέ Σ χ έ δ. 3, 5, γ)· Τινά 
τών δευτερευόντων κοσμημάτων άνευρίσκονται μόνον είς παραδείγματα τής μιας όμάδος. 
Οΰτω, αί επάλληλοι γωνίαι (Σχέδ. 2,7) καί οί ρόμβοι (Σχέδ. 2, g), ώς κύριον κό
σμημα, όχι ώς παραπληρωματικόν, άπαντοϋν μόνον είς τήν όμάδα « A », ένφ τά μεμο
νωμένα ήμικύκλια έμφανίζονται μόνον είς τήν όμάδα « Β » ( βλ. π.χ. Σχέδ. 3, 7 ). 
Άλλα κοσμήματα, όπως π.χ. αί άντιθετικαί σπεΐραι καί τό κοινότερον πάντων, ή στενή 
μετόπη (Σ χ έ δ. 2, s-ε καί 3,5 ), άνευρίσκονται είς άμφοτέρας τάς όμάδας ( διά τάς άντι- 
θετικάς σπείρας βλ. Σ χ έ δ. 2, 9—ίο καί 3, 6 )·

5. BSA 52, 211.
6. Ό Furumark χρησιμοποιεί, ώς γνωστόν, τήν άγγλικήν όρολογίαν. Άλλ’ ό ρυθμός τής δια- 

τάξεως τών κοσμημάτων κατά φατνώματα όρίζεται άλλως είς τά έλληνικά καί άλλως είς τά άγγλικά 
κείμενα. Είς τά τελευταία τό κεντρικόν χώρισμα, μολονότι φέρει ένίοτε σχέδια, χαρακτηρίζεται ώς 
τρίγλυφος χωρίζουσα δύο φατνώματα ή μετόπας. Εις τά έλληνικά κείμενα άντιθέτως όλα αύτά τά χωρί
σματα χαρακτηρίζονται ώς μετόπαι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



140 Ν. ΒΕΡΔΕΛΗ-ELIZABETH & DAVID FRENCH

Σχέδ. 1. ’Αντιπροσωπευτικοί σκύφοι έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος. Όμάς «Α»
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Σχέδ. 2. ’Αντιπροσωπευτικοί σκύψοι έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος. Όμάς « A »
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Σχέδ. 3. ’Αντιπροσωπευτικοί σκύφοι έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος. Όμάς « Β »
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Τό κόσμημα τής θαλασσίας άνεμώνης σχεδιάζεται κατά τόν άντωπόν ρυθμόν καί 
παρίσταται έντός έλευθέρου πεδίου εϊς σκύφους συγγενείς πρός τήν όμάδα « A » ( Σ χ έ δ. 
2,3-4)7. Οί σκύφοι ούτοι στερούνται έξ όλοκλήρου γραμμικής διακοσμήσεως εις τε 
τήν έξωτερικήν καί είς τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν, άλλ’ έχουν συνήθως μίαν σειράν 
στιγμών πέριξ τοϋ χείλους καί όμοίας στιγμάς έπΐ των λαβών άντΐ τών συνήθων κηλί- 
δων8. Άπό άπόψεως ρυθμοΟ συγγενεύουν περισσότερον μέ τάς Έφυριακάς κύλικας 
καί μέ τάς κύλικας τύπου Ζυγουριών.

Ή παρατηρουμένη έξέλιξις τοϋ ρυθμοϋ άπό στρώματος είς στρώμα είναι έλαχίστη. 
Υπάρχει έν τούτοις μία σταθερά αϋξησις είς τήν άναλογίαν τών σκύφων τής όμάδος 
« Β » (4 1/2, 6, 10, 13 %), ή όποία δέν είναι ίσως τυχαία.

2. Ύψίποδες σκύφοι
(Σχέδ. 4)

Βασικόν κριτήριον πρός ταύτισιν τών τεμαχίων, άτινα άνήκουν είς τό παρόν σχήμα, 
άποτελεΐ τό στρογγυλούμενον χείλος διακοσμημένον έξωτερικώς μέ μίαν γραπτήν ται
νίαν πέριξ τής κορυφής, μέ μίαν άλλην έλαφρώς χαμηλότερον καί μέ τρίτην έδαφόχρω- 
μον μεταξύ τών δύο. Συχνά ύπάρχει έπίσης μία πλατυτέρα γραπτή ταινία είς τό μέσον 
σχεδόν τής έσωτερικής έπιφανείας.

Τά χρησιμοποιούμενα σχέδια είναι τά ίδια τά άπαντώντα καί είς τούς άπλοϋς σκύ
φους, χωρίς όμως νά σχηματίζουν έδώ πλήρη σειράν ( βλ. καί τό παρατιθέμενον διά
γραμμα, κατωτέρω σ. 150). Τρικάμπυλα τόξα ( Σ χ έ δ. 4, ι ) καί μεμονωμένα ήμικύκλια 
(Σχέδ. 4, g) τυγχάνουν κατ’ έξοχήν προσφιλή.

3. Κρατήρες
(Σχέδ. 5, ι)

Άμφότεροι οί τύποι, ήτοι ό FS 9 καί ό FS 281, άπαντοϋν μεταξύ τών άγγείων 
τής παρούσης όμάδος 9. Είς τόν πρώτον τύπον άνήκουν τά προεξέχοντα χείλη καί αί 
κάθετοι ταινιόσχημοι λαβαί, εϊς τόν δεύτερον τά όριζόντια χείλη καί αί όριζόντιοι λα- 
βαί. Τεμάχια φέροντα πλατείας ζώνας είς τό εσωτερικόν άνευρίσκονται μεταξύ τούτων 
καί άνήκουν πιθανώς είς τόν τύπον FS 9, ένώ τά έξ όλοκλήρου χρωματισμένα είς τό έσω- 
τερικόν όστρακα άνήκουν πιθανώς είς τόν τύπον FS 281.

Ή διάταξις τών κοσμημάτων είναι όμοια πρός έκείνην τών σκύφων, παρατηρούν
ται όμως μεταξύ τούτων καί σημαντικοί διαφοραί. Μεταξύ τών κοσμημάτων τοϋ περι- 
θέοντος ρυθμοϋ 10 άπαντοϋν τόσον ή συνεχής σπείρα όσον καί τά τρικάμπυλα τόξα, 
άλλά καί οί ναυτίλοι έν ποικίλη χρήσει τυγχάνουν έπίσης πολύ κοινοί (Σχέδ. 5, ι), 
ίσως διότι τό πλάτος τής πρός διακόσμησιν ζώνης είς τά μεγαλυτέρων διαστάσεων ταΰτα 
άγγεϊα προσαρμόζεται καλύτερον είς τά έπιμήκη κατακόρυφα κοσμήματα ή όσον 
προσαρμόζεται είς τούς σκύφους.

Τό μέγεθος τής πρός διακόσμησιν ζώνης συντελεί έπίσης είς τήν χρήσιν τοϋ μετο-

7. Τό κόσμημα τής θαλασσίας άνεμώνης χρησιμοποιείται σποραδικώς κατά τόν μετοπικόν ρυ
θμόν. Συχνά έπίσης χρησιμοποιείται καί ώς παραπληρωματικόν κόσμημα.

8. Τάς στιγμάς άντικαθιστοϋν κηλϊδες είς τούς σκύφους τής YE III Γ περιόδου.
9. Τά άγγεϊα τής όμάδος ταύτης άποτελούν κυρίως είπεΐν παραλλαγήν άπό άπόψεως χωρητικό- 

τητος τών ύψιπόδων καί τών άπλών σκύφων.
10. Δέν χρησιμοποιούνται στενά κοσμήματα.
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Σχέδ. 4. ’Αντιπροσωπευτικοί ύψίποδες σκύφοι έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος
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πικοΰ ρυθμοΰ καί είς τήν έκλογήν των διακοσμητικών θεμάτων. Τά τελευταία συνίσταν- 
ται έξ ένός πλατυτέρου κοσμήματος είς τήν κεντρικήν μετόπην καί έκ περιτέχνων παρα
πληρωματικών έκατέρωθεν, όπως π.χ. άντιθετικών σπειρών, μεμονωμένων ήμικυκλίων 
καί διαγώνιων. Ή κεντρική μετόπη πληροΰται ένίοτε δι’ άβακωτοΰ. Ή χρήσις τών 
άπλουμένων καθ’ όλην τήν επιφάνειαν κοσμημάτων, όπως τοΰ φολιδωτού, συνήθης 
είς τήν προηγουμένην περίοδον, συνεχίζεται καί τώρα είς τούς κρατήρας, μολονότι 
όμοια θέματα είναι σπάνια κατά τήν περίοδον ταύτην είς άλλα άγγεΐα άνοικτοΰ σχή
ματος.

4. ’Αμφορείς ή πρόχοι

(Σ χ έ δ. 5, 4 καί 6, ι )

Τρεις κύριοι τύποι τών άγγείων τής κατηγορίας ταύτης άντιπροσωπεύονται είς τήν 
έπίχωσιν : α) τρίωτα άγγεΐα- β) μέτριων διαστάσεων πρόχοι- καί γ) άμφορεΐς ή 
πρόχοι μετά γραμμικής άπλώς διακοσμήσεως.

Τρίωτα άγγεΐα δύνανται νά ταυτισθώσιν έπί τή βάσει τού τρόπου διακοσμήσεως τής 
ζώνης τών λαβών, προκειμένου περί γραπτών όστράκων, ή έπί τή βάσει τοΰ σχηματισμού 
τοΰ χείλους καί τών λαβών προκειμένου περί βεβαμμένων όστράκων. Μέ βάσιν τά κρι
τήρια ταΰτα άνεγνωρίσθησαν είς τήν έπίχωσιν τρίωτα άγγεΐα μετρίων καί μικρών δια
στάσεων. Τά άπλούμενα έπί τής επιφάνειας κοσμήματα, ήτοι τό δικτυωτόν καί τό φολι
δωτόν, άτινα ύπήρξαν πάντοτε προσφιλή είς τό σχήμα τούτο Π, έξακολουθοΰν νά είναι 
καί τώρα έν χρήσει, άλλά τά άλλα θέματα, όπως π.χ. οί πλοχμοί, αί σειραί φύλλων, τό 
"Ν” - όσχημον κόσμημα καί αί τεθλασμένοι γραμμαί διατάσσονται μάλλον άδεξίως έν- 
τός στενής περιθεούσης ζώνης. Είς τινας περιπτώσεις αί περιβάλλουσαι έκατέρωθεν 
τήν ζώνην ταινίαι κοσμούνται διά κροσσού.

Ή άλλη όμάς γραπτών όστράκων προέρχεται άπό τήν ζώνην τοΰ ώμου μετρίων 
διαστάσεων άγγείων, πιθανώς πρόχων (Σ χ έ δ. 5, 4 )· Επειδή τά έκ τοΰ σώματος τών 
άγγείων τούτων προερχόμενα τεμάχια δέν κατέστη δυνατόν νά ταυτισθώσι, δέν είναι δυ
νατόν καί νά άποδοθοΰν τά άγγεΐα τής όμάδος ταύτης είς καθωρισμένον τι σχήμα τοΰ 
Furumark, είναι όμως βέβαιον ότι ώρισμένα τουλάχιστον έξ αύτών άνήκουν είς τό FS 
120. Ή κατά μετόπας διακόσμησις είς τά άγγεΐα ταΰτα είναι ή συνηθεστέρα, άλλά καί 
τά άπλούμενα κοσμήματα, όπως τά φολιδωτά καί τά τρικάμπυλα τόξα, είναι έπίσης συνή
θη. Ποικίλοι μορφαί σπείρας, φυτικά κοσμήματα, έπάλληλοι γωνίαι καί ναυτίλοι άπαν- 
τώσιν έπίσης, όπως καί μικρότερα περιθέοντα κοσμήματα, π.χ. τά ριπιδιοειδή δστρεα 
καί ό πλοχμός.

Ή τρίτη όμάς άποτελεΐται, όπως έλέχθη, άπό άμφορεΐς ή πρόχους διακοσμημένος 
μέ πλατείας μόνον ταινίας, τοΰ σχήματος FS 69 ή FS 110 (Σ χ έ δ. 6, ι ). Τά άγγεΐα 
τής όμάδος ταύτης είναι ιδιαιτέρως συνήθη.

5, Ψευδόστομοι άμφορεΐς

( Σ χ έ δ. 5, 2-3 )

Εξαιρέσει δύο μεγαλυτέρων διαστάσεων παραδειγμάτων, ούδέν άλλο σχήμα 
τοΰ είδους τούτου έταυτίσθη πλήν του μικροΰ σφαιρικοΰ τύπου FS 173.

Π. BSA 59, 253-4
10
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Σχέδ. 5. Κρατήρες καί άλλα σχήματα άγγείων έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος
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Τά άγγεΐα τοϋ τύπου τούτου έχουν δύο διακοσμητικάς ζώνας, μίαν είς τον ώμον, 
δπου τά φυτικά κοσμήματα είναι τά συνηθέστερα, άντί των όποίων δμως άνευρίσκον- 
ται έπίσης ρόδακες, έπάλληλοι γωνίαι, πολύμισχα κοσμήματα, ρόμβοι καί σταυροί, 
καί μίαν είς τό μεγαλύτερον άνοιγμα τοϋ σώματος, είς τήν όποίαν χρησιμοποιείται μία 
ποικιλία άπλών γραμμικών κοσμημάτων.

Σχέδ. 6. Διάφορα σχήματα αγγείων έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος

Ψευδόστομοι άμφορεΐς τοϋ προκειμένου τύπου φαίνεται δτι τυγχάνουν κοινοί 
καθ’ δλην τήν YE III Β περίοδον12 καί είναι δύσκολον νά προταθώσι κριτήρια, έπί 
τή βάσει τών όποίων θά ήδύνατο νά γίνη διάκρισις αύτών έντός τής ίδιας περιόδου.

12. Πρβλ. τούς έκ τής Δυτικής Οικίας τών Μυκηνών: Mycenae Tablets III, είκ. 24, 25, καί 
τούς έκ τού προϊστορικού ( κεντρικού ) νεκροταφείου : BSA 58, 49.
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6. Χειροποίητα αγγεία

( Σ χ έ δ. 6,6-7 )

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι ή σχετικώς μεγάλη άναλογία μικρών χειροποίη
των άγγείων (Σ χ έ δ. 6,6—7)· ’Επικρατούν εις δλα τά στρώματα καί πρέπει νά άποτελοΟν 
τυπικόν στοιχεϊον. Σκύφοι καί μικροί αμφορείς είναι τά κοινότερα σχήματα μεταξύ 
τούτων άλλ’ εύρέθησαν πρός τούτοις καί άσκοί, ως καί μία μικρά κύλιξ. Οί άσκοί 
κοσμούνται δι’ άκανονίστων γραμμών καθ’ δν τρόπον τά ειδώλια, άλλ’ αί κάθετοι γραμ- 
μαί, διατεταγμένοι ένίοτε καθ’ όμάδας ή έντός μετοπών, καί οί κροσσοί ή τά κρεμάμενα 
ήμικύκλια άποτελοϋν τήν πλέον κοινήν διακόσμησιν εις τά άλλα σχήματα. Μερικοί 
άμφορεΐς κοσμούνται μέ χονδροειδείς γραπτάς σπείρας.

7. Λοπάδες καί άλλα παρόμοια σχήματα

( Σ χ έ δ. 6, 2-5 )

Τό κοινότερον σχήμα μεταξύ τών λοπάδων είναι τό FS 296 (Σ χ έ δ. 6, 3-5 )· Τό 
σχήμα τούτο έτύγχανε προηγουμένως σπάνιον είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, άλλ’ ήτο 
σύνηθες είς τήν Κύπρον, δπου άπαντα συχνά είς τούς τάφους, καθώς καί είς τήν λοιπήν 
Άνατ. Μεσόγειον, διό καί έθεωρεΐτο ώς άνατολικοελλαδικόν. Ή μαρτυρία τής Τίρυν- 
θος άποδεικνύει ότι ή γνώμη αυτή ήτο έσφαλμένη καί ώφείλετο είς τήν σπάνιν τών ΥΕ 
III Β όμάδων έκ τής ήπειρωτικής Ελλάδος.

Τά άγγεϊα τού προκειμένου σχήματος φέρουν κυρίως έσωτερικήν διακόσμησιν 
έκ στενών ζωνών, έντός τών όποιων σχεδιάζονται είς όριζοντίαν διάταξιν ποικίλα κο
σμήματα, άποδιδόμενα συχνά διά λευκού χρώματος έπί έρυθροΰ βάθους 13.

Όμοιον σχήμα, άλλ’ άνευ γραπτών κοσμημάτων είναι έπίσης πολύ κοινόν. Είς 
τά τελευταία ταΰτα άγγεϊα ή συνηθεστέρα διακόσμησις είναι μία γραπτή ταινία πέριξ 
τού έσωτερικοΰ χείλους, ή όποια συνεχίζεται καί είς τήν έξωτερικήν δψιν τού άγγείου 
καλύπτουσα τό χείλος καί τάς λαβάς. Τινά τών άγγείων τούτων καλύπτονται διά χρώ
ματος καθ’ δλην τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν (Σ χ έ δ. 6, 2 ).

Πλήν τών άνωτέρω σχημάτων καί ποικίλοι άλλοι τύποι άγγείων παρουσιάσθησαν 
είς τήν έπίχωσιν. Μικραί άνοικταί σωληνοειδεΐς προχοαί καί ύψηλαί τοξοειδείς λαβαί 
ύποδηλούν τήν ύπαρξιν κυάθων τού τύπου FS 236 καί 253. Μερικά άλλα όστρακα φαί
νεται δτι προέρχονται έξ ένός τύπου μικρού μονώτου κυπέλλου μέ τονισμένα χείλη. 
Τά τελευταία αυτά άγγεϊα έχουν στενά όριζόντια σχέδια έντός πλατείας ζώνης (συχνά 
κυματοειδή ταινίαν) καί διακοσμημένον ένίοτε τό χείλος (Σ χ έ δ. 6, 4 )·

Ή κατηγορία τού πώματος ή δίσκου μέ κάθετα τοιχώματα ( FS 334) άντιπροσω- 
πεύεται έπίσης είς τό ύλικόν μας. Ή διακόσμησις των άποτελεϊται άπό πλατείας ταινίας. 
Τό σχήμα δέν φαίνεται νά δεικνύη σημεία έξελίξεως καθ’ δλην τήν περίοδον τής χρή- 
σεώς του 14.

Μερικαί άπό τάς λαγήνους (mugs) είναι μικραί καί κοσμούνται μέ στενά όριζόν- 
τια σχέδια είς έκάστην ζώνην. Δύο παραδείγματα φέρουν σχέδια έντός έλευθέρου πε
δίου καί τό σύστημα τούτο άποτελεΐ ίσως τό μόνον Ιδιάζον κατά τήν περίοδον αύτήν 15, 
μολονότι άπαντοΰν έπίσης καί σχέδια έντός μετοπών.

13. Stubbings, Mycenaean Pottery from the Levant, 40.
14. Βλ. BSA 59, 250 διά τά YE III A1 παραδείγματα.
15. Βλ. BSA 52, πίν. 41D.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

'Ολόκληρος ή σειρά των άγγείων τούτων δέν διαφέρει των άλλων ομάδων, αΐτινες 
προέρχονται άπό τάς όλίγας άλλας γνωστάς YE III Β έπιχώσεις 1β, μολονότι ή σπάνις 
τών μικρών κλειστών άγγείων, δπως π.χ. τών άλαβάστρων, είναι άξιοσημείωτος καί ή 
παρουσία χειροποιήτων άγγείων καί γραπτών λοπάδων τυγχάνει ένδιαφέρουσα. Τό υλι
κόν έπομένως τής Τίρυνθος άποτελεΐ πολύτιμον μαρτυρίαν άπό διπλής άπόψεως : πρώ
τον διότι ή σειρά τών οικιακών άγγείων τής YE III Β περιόδου εύρύνεται καί πλουτίζε
ται καί δεύτερον διότι τά άνοικτά σχήματα, καί μάλιστα οί σκύφοι, δύνανται νά χρη
σιμεύσουν ώς βάσις διά συγκρίσεις καί στατιστικήν άνάλυσιν.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΣΚΥΦΩΝ

‘Ομάς α: Εξωτερική επιφάνεια : γραπτή ταινία εις τό χείλος καί γραπταΐ ταινίαιή 
ζώνη κάτωθεν τών λαβών.
Εσωτερική έπιφάνεια : ταινία είς τό χείλος καί όμόκεντροι κύκλοι εϊς τήν 
βάσιν.

α) Περιθέοντα σχέδια :

1. Πλατέα: Τρικάμπυλα τόξα FM 62 (Σχέδ. 1, 1-2)
Τρέχουσαι σπεΐραι FM 46 (Σ χ έ δ. 1,3-4)

2. Στενά : Κυματοειδής γραμμή FM 53
Γωνιωδώς θλωμένη γραμμή (ζίκ - ζάκ ) FM 61 
Πλοχμοειδής ταινία FM 48 (Σχέδ. 1,5-6)
Κόσμημα άντιρρόπων γωνιών (VAV) FM 59 
Ύψιλόσχημον κόσμημα FM 45 ( UU )
« Ν » - όσχημον κόσμημα FM 60

3. Κατακόρυφα : Στελεχωτή = σπείρα FM 51 (Σ χ έ δ. 1, 7-8)
Μετόπαι FM 75 (Σχέδ. 1,9)
Ναυτίλοι FM 23 (Σ χ έ δ. 1, ίο)
Επάλληλοι γωνίαι FM 58 (Σ χ έ δ. 2, j)
Κυματοειδής γραμμή FM 53 (Σ χ έ δ. 2, ζ )

β) Άντωπά σχέδια :

1. Θαλασσία ανεμώνη FM 27 (Σχέδ. 2,3-4). Σειρά στιγμών είς τά
χείλη καί τάς λαβάς.

2. Μετοπικός ρυθμός : κεντρική μετόπη μέ βοηθητικά έκατέρωθεν σχέ
δια, ήτοι:
Στενή μετόπη FM 75 (Σ χ έ δ. 2,5-6)
Επάλληλοι γωνίαι FM 58 (Σχέδ. 2,7)
Ρόμβοι FM 73 (Σ χ έ δ. 2, 8)
Διάφορα άλλα σχέδια
’Αντιθετικοί σπεΐραι FM 50 (Σχέδ. 2, 9-ιο)

16. Μυκηναι: Πύλη Λεόντων στρώματα I - VI, Rhyton Well, ΜενελάΙον Δελφοί. Βλ. Furu- 
mark, Chronology of Mycenaean Pottery, 64 κ.έ.
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*Ομάς p : Εξωτερική έπιφάνεια : βαθύχρωμος ταινία εις τό χείλος, ταινίαι κάτωθεν 
των λαβών.
Εσωτερική επιφάνεια : κεκαλυμμένη όλόκληρος διά χρώματος, 

α) Περιθέοντα σχέδια :
1. Πλατέα : Τρικάμπυλα τόξα FM 62 ( Σ χ έ δ. 3, ι )

Τρέχουσα σπείρα FM 46 (Σ χ έ δ. 3, 2 )
2. Στενά : Κυματοειδής γραμμή FM 53 ( Σ χ έ δ. 3,3)

Πλοχμοειδής ταινία FM 48 
Γωνιωδώς θλωμένη γραμμή FM 61 
« Ν »- όσχημον κόσμημα 
Ύψιλόσχημον κόσμημα 
Κόσμημα άντιρρόπων γωνιών

3. Κατακόρυφα (σπάνια σχετικώς ) :
Μετά μίσχου σπεΐραι FM 51 (Σ χ έ δ. 3, 4 )
Φολιδωτά τρίγωνα ( άνευ άριθμοϋ έν FM )

β) Άντωπά σχέδια :
1. Μετοπικός ρυθμός : Κεντρική μετόπη μέ βοηθητικά έκατέρωθεν σχέ

δια, ήτοι:
Στενή μετόπη (ένίοτε διπλή ) FM 75 (Σ χ έ δ. 3,5) 
Μεμονωμένα ήμικύκλια FM 43 (Σ χ έ δ. 3, η )
Διάφορα άλλα σχέδια
Άντιθετικαί σπεΐραι FM 50 (Σ χ έ δ. 3, 6 )

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΥΨΙΠΟΔΩΝ ΣΚΥΦΩΝ

α) Περιθέοντα σχέδια :
1. Πλατέα : Κυματοειδής ταινία ( Σ χ έ δ. 4, 2 )

Τρικάμπυλα τόξα FM 62 (Σχέδ. 4, ι)
Τρέχουσα σπείρα FM 46 ( Σ χ έ δ. 4,3 )

2. Στενά : Πλοχμοειδής ταινία FM 48
« Ν » όσχημον κόσμημα FM 60
Κόσμημα άντιρρόπων γωνιών FM 59 (Σ χ έ δ. 4, 4)
Διάφορα άλλα σχέδια

3. Κατακόρυφα : Κάθετος κυματοειδής γραμμή FM 53
Στελεχωταί σπεΐραι FM 51 
Φολιδωτά τρίγωνα (Σχέδ. 4, s)

β) Άντωπά σχέδια :
1. Μετοπικός ρυθμός : Κεντρική μετόπη μέ βοηθητικά έκατέρωθεν σχέ

δια, ήτοι:
Άπλάς μετόπας FM 75 (Σ χ έ δ. 4, η)
Μεμονωμένα ήμικύκλια FM 42 (Σ χ έ δ. 4, 8)
'Ομάδας διαγώνιων FM 55 (Σ χ έ δ. 4, β)
Κάθετον διαγώνιον γραμμήν FM 53 
Διάφορα άλλα σχέδια 
’Αντιθετικός σπείρας FM 50
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Σ χ έ δ. 1 : Σκνφοι ( FS 284 ) τής όμάδος A

1. Τρικάμπυλα τόξα. Τ(ίρυνς)(19) 57 : 163. Συγκεκολλημένον έκ τε
μαχίων άπό διάφορα στρώματα

2. Τρικάμπυλα τόξα. Τ 57 : 655. 'Ομοίως
3. Τρέχουσα σπείρα. Τ 57 : 614 Κι -1
4. Τρέχουσα σπείρα. Τ 57 :958 Κε -1
5. Πλοχμός. Τ 57 : 348 Κε - 2
6. Πλοχμοειδές. Τ 57 : 627C Κι -1
7. Σπεΐραι μετά μίσχου. Τ 57 : 334 Κε - 2
8. Σπείρα μετά μίσχου. Τ 57 : 335 Κε - 2
9. Στεναί μετόπαι. Τ 57 : 735 Κι -1

10. Ναυτίλοι μέ ρόμβους ώς παραπληρωματικά. Τ 57 : 629 Κι -1 

Σ χ έ δ. 2 : Σκνφοι ( FS 284 ) τής όμάδος A

1. Επάλληλοι γωνίαι μέ άνεμώνην ώς παραπληρωματικόν. Τ 57 : 680
Κι -1

2. Κάθετοι κυματοειδείς γραμμαί. Τ 57 : 442 Κε - 2
3. Άντωπή θαλασσία άνεμώνη. Τ 57 : 701 Κι -1
4. Άντωπή θαλασσία άνεμώνη. Τ 57 : 703 Κι -1
5. Μετοπικός ρυθμός· στεναί μετόπαι έκατέρωθεν τής κεντρικής. 

Τ 57 : 130 Κι - 2
6. Μετοπικός ρυθμός· στεναί μετόπαι έκατέρωθεν τής κεντρικής καί 

άνεμώνη ώς παραπληρωματικόν. Τ. 57 : 140.Έκ τεμαχίων άπό διά
φορα στρώματα.

7. Μετοπικός ρυθμός· παραπληρωματικόν κόσμημα έπαλλήλων γωνιών. 
Τ. 57 :93. Έκ τεμαχίων άπό διάφορα στρώματα.

8. Μετοπικός ρυθμός μέ ρόμβους ώς παραπληρωματικά.Τ 57 : 416 Κε - 2
9. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν άντιθετικαί σπεΐραι. Τ 57 : 602 Κι -1

10. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν άντιθετικαί σπεΐραι. Τ 57 : 318 Κε-2

Σ χ έ δ. 3 : Σκνφοι ( FS 284 ) τής όμάδος A

1. Τρικάμπυλα τόξα. Τ 57 : 302 Κε-2
2. Τρέχουσα σπείρα. Τ 57 : 341 Κε-2
3. Κυματοειδείς γραμμαί έν εΐδει κροσσοϋ. Τ 57 :224. Έκ τεμαχίων 

άπό διάφορα στρώματα.
4. Στελεχωταί σπεΐραι. Τ 57 :208. Έκ τεμαχίων άπό διάφορα στρώ

ματα.
5. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν τής κεντρικής στεναί μετόπαι. 

Τ 57 : 533 Κε - 2
6. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν άντιθετικαί σπεΐραι. Τ 57:953 

Κε-1
7. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν μεμονωμένα ήμικύκλια. Τ 57 : 531. 

Έκ τεμαχίων άπό διάφορα στρώματα.
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Σ χ έ δ. 4 : 'Υψίποδες σκύφοι ( FS 305 )

1. Τρικάμπυλα τόξα. Τ 57 : 164/300. Έκ τεμαχίων άπό διάφορα στρώ
ματα

2. Κυματοειδής ταινία. Τ 57 : 211 Κι - 2
3. Τρέχουσα σπείρα. Τ 57 : 617 Κι -1
4. Κόσμημα άντιρρόπων γωνιών. Τ 57 : 951 Κε - 1
5. Φολιδωτά τρίγωνα. Τ 57 : 332 Κε - 2
6. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν κόσμημα διαγωνίων. Μουσεϊον Ναυ

πλίου 13205 Κι - 2
7. Μετοπικός ρυθμός· στεναί μετόπαι έκατέρωθεν. Τ 57 :253α. Έκ δια

φόρων στρωμάτων
8. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν μεμονωμένα ήμικύκλια. Τ 57 : 309. 

Έκ διαφόρων στρωμάτων

Σ χ έ δ. 5 : Διάφορα σχήματα

1. Κράτη ρ ( FS 9). Ναυτίλοι. Τ 57 : 635. Έκ διαφόρων στρωμάτων.
2. Ψευδόστομος άμφορεύς (FS 173). Ώμος : Άνθη. Σώμα : Πλοχμός. 

Τ 57 : 26 Κι - 2
3. Ψευδόστομος άμφορεύς ( FS 173 ). Ώμος : Άνθη. Σώμα : Ταινία 

με ζητοειδές κόσμημα. Τ 57 : 888 Κι -1
4. Πρόχους ( FS 120;). Στελεχωτή σπείρα μέ παραπλήρωμα ρόμβου. 

Τ 57 : 66 Κι - 2

Σ χ έ δ. 6 : Διάφορα σχήματα

1. Άμφορεύς ή πρόχους (FS 69 ή 110). Πλατεία κυματοειδής ταινία 
κάτωθεν τών λαβών. Τ 57 : άστρωματογράφητον

2. Λοπάς (FS 296). Βεβαμμένη όλόκληρος ή έξωτερική έπιφάνεια. 
Τ 57 : Κε - 2

3. Λοπάς ( FS 296 ). Τ 57 : 36 Κι - 2
4. Σκύφος μέ διακοσμημένον χείλος. Τ 57 : Κε -1
5. Κύλιξ ή σκύφος. Τ 57 : άστρωματογράφητον
6. Χειροποίητος πρόχους. Τ 57 : 527β Κε - 2
7. Χειροποίητος σκύφος μέ καλαθοειδή λαβήν. Τ 57 : 261 Κι - 2

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ- ELIZABETH 
& DAVID FRENCH
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ΑΤΤΙΚΑ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ 4°? π.Χ. ΑΙΩΝΟΣ
(Πίν. 66-81)

Τά δημοσιευόμενα κατωτέρω έρυθρόμορφα άγγεΐα * άνήκον εις τήν συλλογήν Γρη- 
γορίου Έμπεδοκλέους, ή όποία έκληροδοτήθη μετά τόν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον εις 
τό Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον ’Αθηνών. Ή προέλευσίς των είναι άγνωστος, 
άλλ’ ή τεχνοτροπική καί χρονολογική τοποθέτησίς των παρουσιάζει ενδιαφέρον. 
Χρονολογοΰνται άπό των άρχών μέχρι τοΰ τέλους τοϋ 4ου αί. π. X. και Αντιπρο
σωπεύουν τάς σημαντικωτέρας τεχνοτροπίας αύτοϋ.

ΚΑΛΥΚΩΤΟΙ ΚΡΑΤΗΡΕΣ

Καλυκωτός κρατήρ Ε. Μ. 19463 (Πίν. 66 α - β, 67 α - β). Άπετελέσθη άπό 
πολλά συγκολληθέντα τεμάχια καί συνεπληρώθη διά γύψου. Τεφρόχρουν λόγφ καύ
σεως τό πλεΐστον τής Β' δψεως καί τό περιχείλωμα.

Παράστασις. Α' : Τό κέντρον κατέχει Μαινάς κινουμένη μέ χορευτικόν ρυθμόν 
πρός δεξιά. Στρέφει όπίσω τήν κεφαλήν καί υψώνει τήν δεξιάν χεϊρα. Φορεϊ Αττικόν 
πέπλον άφήνοντα Ακάλυπτον τό άνω δεξιόν ήμισυ τοϋ κορμοϋ καί έχει τήν κόμην βρα- 
χεΐαν, άνεμιζομένην. Εις τήν άριστεράν χεϊρα κρατεί τύμπανον καί δοράν. Παρακινούμε
νος ύπό τοϋ Έρωτος ό Πάν, τραγόπους καί γενειοφόρος1, άπτεται τοΰ πέπλου τής Μαινά- 
δος τείνων τήν δεξιάν χεϊρα ίκετευτικώς πρός αυτήν 2. Δεξιά Σάτυρος μέ κίσσινον στέ
φανον είς τήν κεφαλήν καί δοράν εϊς τήν άριστεράν χεϊρα Απομακρύνεται έντρομος 
στρέφων τήν κεφαλήν όπίσω πρός τό κέντρον. Ή διονυσιακή - έρωτική αυτή σκηνή 
λαμβάνει χώραν εντός τεμένους τοϋ Διονύσου. Είς τό βάθος παριστάνονται δύο κίονες 
τοϋ ναοϋ καί είς τά πλάγια, άνωθεν τών λαβών, Αριστερά ό Διόνυσος καί δεξιά Μαινάς. 
Ό Διόνυσος κάθηται έπί άδηλώτου έδρας καλυπτομένης ύπό τοϋ ίματίου του. Ή δεξιά 
χειρ φέρεται πρός τά όπίσω, ώστε ό άνω κορμός προβάλλεται κατά τά τρία τέταρτα. Τά 
σκέλη ένοϋνται παραλλήλως 3. Έχει τήν κόμην μακράν, φορεϊ κίσσινον στέφανον καί

♦’Εκφράζω τάς θερμοτάτας εύχαριστίας μου καί άπό τής θέσεως αύτής εις τήν έπίτιμον Γενικήν 
"Εφορον κ. Σέμνην Καρούζου διά τήν άνάθεσιν τής δημοσιεύσεως, διά τήν συνεχή παρακολούθησιν 
καί καθοδήγησιν τής μελέτης μου καί διά τάς πολυτίμους ύποδείξεις της μετά τήν άνάγνωσιν τοϋ χει
ρογράφου. ’Επίσης ευχαριστώ θερμώς τήν Έφορον δ. Βαρβάραν Φιλιππάκη.

Αί φωτογραφίαι έλήφθησαν ύπό τοϋ φωτογράφου τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου κ. Κωνσταντοπούλου, 
τά δέ σχέδια έφιλοτεχνήθησαν ύπό τής ζωγράφου κ. Αίγλης Πλάτωνος.

1. Ή παράστασις τοϋ Πανός είς τάς διονυσιακός σκηνάς τών άγγείων τοϋ τετάρτου αίώνος εί
ναι συχνόν φαινόμενον. Άλλοτε παριστάνεται τραγόπους καί γενειοφόρος καί άλλοτε πάλιν νέος Αγέ
νειος μέ μόνα χαρακτηριστικά δύο κέρατα καί ούράν ( Metzger, R., σ. 133 - 136 ). Συχνά είς τό ίδιον 
άγγείον είκονίζεται μέ τούς δύο τύπους ( αύτόθι, σ. 134, σημ. 8 ).

2. Πρβλ. τήν παράστασιν τής λεκανίδος Leningrad St. 2007. Ό Πάν τραγόπους καί άγένειος 
έπιχειρεϊ νά έναγκαλισθή Μαινάδα φέρουσαν τύμπανον καί δοράν είς τήν άριστεράν χεϊρα ( UKV., 
πίν. 3, 2· Metzger R. πίν. 9, 2).

3. Ό τύπος τοϋ καθημένου Διονύσου είναι παλαιός, τήν δέ κλασσικήν μορφήν αύτοϋ εύρίσκομεν 
είς τήν ζωφόρον τοϋ Έρεχθείου.
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κρατεί τόν θύρσον εις τήν άρνστεράν χεΐρα. Ή Μαινάς κάθηται πρός δεξιά έπΐ 
άδηλώτου έδρας εχουσα τά σκέλη έσταυρωμένα. Στρέφει πρός άριστερά και ύψώνει 
τήν δεξιάν χεΐρα προ τοΰ προσώπου 4. Φορεΐ άττικόν πέπλον έζωσμένον ύψηλά, έχει 
τήν κόμην άναδεδεμένην διά σφενδόνης καί κρατεί τόν θύρσον είς τήν άριστεράν χεΐ
ρα. Εις τά πλάγια άνω δεξιά βωμός καλυπτόμενος έν μέρει υπό τοΰ θύρσου καί ύπό 
ετέρου σφαιρικού άντικειμένου ( τυμπάνου, πιθανόν, παριστανομένου κατά τήν έσωτε- 
ρικήν όψιν).

Β' : Τρεις ίματιοφόροι νέοι καί είς τό βάθος κίων. Οί δύο κρατούν στλεγγίδας.
Κοσμήματα: Δωρικόν κυμάτιον είς τό χείλος. Κλάδος φύλλων δάφνης είς τήν κά

τω έπιφάνειαν τοΰ περιχειλώματος καί είς τήν μεταξύ τών λαβών ταινίαν τής Β' δψεως. 
’Ανθέμια τριγωνικά τοποθετημένα μέ τήν κορυφήν άνω καί κάτω έναλλάξ κοσμούν τήν 
μεταξύ τών λαβών ταινίαν τής Α' δψεως.

Διαστάσεις : "Υψος 0,365 μ. Διαμ. χείλους 0,281 μ. Διάμ. βάσεως 0,12 μ.
Τεχνική : Γάνωμα μέλαν. Πλατεία γραμμή άπό καστανόμαυρον γάνωμα διά τά περι

γράμματα (δπου χρειάζεται νά τονισθοΰνδιά νάδιαφοροποιηθούν), τάς άνατομικάς λε
πτομέρειας καί τάς πτυχάς. Διά τό περίγραμμα τής άκρας δεξιάς χειρός καί τών κεράτων 
τοΰ Πανός έχρησιμοποιήθη άμαυρόν καστανόν γάνωμα. Τό τρίχωμα τοΰ Πανός δηλοΰται 
δΤ άναγλύφων γραμμών. Πλατεΐαι κυματοειδείς γραμμαί άπό άνοικτόν καστανόν άμαυ
ρόν γάνωμα διά τήν κόμην καί τό γένειον τοΰ Πανός. Λευκόν έπίθετον χρώμα είς τά 
γυμνά μέλη τής Μαινάδος, τόν "Ερωτα καί τήν δοράν τής Μαινάδος. Έπ’ αύτοΰ τά χα
ρακτηριστικά καί αί λεπτομέρειαι δηλοΰνται διά ξανθού γανώματος.

Ό καλυκωτός ούτος κρατήρ άπεδόθη ύπό τοΰ Sir John Beazley είς L. C. Group 5. 
Ό άγγειογράφος του ζωγραφίζει κατά τήν τεχνοτροπίαν τοΰ ζωγράφου τής Έρωτο- 
στασίας, 340 - 330 π.Χ.

Καλυκωτός κρατήρ Ε 66 ( Π ί ν. 68 α - β, 69 α - β). Άπετελέσθη άπό πολλά 
συγκολληθέντα τεμάχια.

Παράστασις. Α': Παριστάνεται Μαινάς κρούουσα τύμπανον καί χορεύουσα ύπό 
τούς ήχους του. Φορεΐ άττικόν πέπλον έζωσμένον ύψηλά, κοσμούμενον κατά τήν πα
ρυφήν διά πλατείας ταινίας καστανού χρώματος, φέρει ίμάτιον είς τήν άριστεράν χεΐρα 
καί έχει τήν κόμην άναδεδεμένην διά σφενδόνης. Πρός αύτήν έρχεται Σάτυρος όδηγού- 
μενος ύπό τοΰ Έρωτος. Ό Έρως καταλαμβάνει τό κέντρον τής παραστάσεως. Είκονί- 
ζεται καθήμενος πρός άριστερά έπί άδηλώτου έδρας καλυπτομένης ύπό τοΰ ίματίου του. 
Στρέφεται δεξιά πρός τήν Μαινάδα χειρονομών έκφραστικώς. Ό Σάτυρος φέρων κίσσι- 
νον στέφανον είς τήν κεφαλήν τείνει τάς χεΐρας πρός τήν Μαινάδα.

Κάτω είς τό μέσον «τροχός» έρυθροΰ χρώματος. Είς τά πλάγια άνω άριστερά 
βωμός.

Β' : Δύο ίματιοφόροι νέοι καί είς τό βάθος κίων ιωνικού ρυθμοΰ. 'Ανω δεξιά άρύ- 
βαλλος.

Κοσμήματα : Κλάδος φύλλων δάφνης είς τήν κάτω έπιφάνειαν τοΰ περιχειλώμα-

4. Ή Μαινάς κάθηται κατά τόν τύπον τοϋ ’Απόλλωνος τής άνατολικής ζωφόρου τοϋ Παρθε- 
νώνος. Κατά τήν άρχαϊκήν έποχήν « das Umwenden des Kopfes und Oberkorpers ist in den sel- 
tensten Fallen durch das Inhalt der Darstellung begnindet und artet auf manchen Gotterver- 
sammlungen zur Manier aus s ( H. Mobius, AM 1916, σ. 201 ).

5. ARV *, σ. 1458. 23.
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τος καί εις τήν μεταξύ των λαβών ταινίαν τής Β' δψεως. 'Απλούς σπειρομαίανδρος καί 
κάτωθεν αύτοΰ μία σειρά κοκκίδων είς τήν μεταξύ των λαβών ταινίαν τής Α' δψεως.

Διαστάσεις: Ύψος 0,296 μ. Διάμ. χείλους 0,22 μ. Διάμ. βάσεως 0,95 μ.
Τεχνική : Γάνωμα καστανομέλαν άμαυρόν. Λόγφ κακής όπτήσεως έλαβε τό χρώ

μα τού όξειδωμένου χαλκού ένιαχοΰ τής Α' δψεως, είς τήν Β' δψιν καί είς τάς λαβάς. 
Προσχέδιον. Πλατεΐαι κυματοειδείς γραμμαί διά τήν κόμην. Λευκόν έπίθετον χρώμα 
είς Έρωτα. Επ’ αύτοΰ αί λεπτομέρειαι δηλοΰνται διά ξανθού γανώματος.

Ό καλυκωτός οδτος κρατήρ άπεδόθη ύπό τού Sir John Beazley είς L. C. Group6.

Σχέδ. 1. Πελίκη E.M. 18747

Ό άγγειογράφος του ζωγραφίζει κατά τήν τεχνοτροπίαν τού ζωγράφου τού Μονάχου 
2391, 340 - 330 π.Χ.

ΠΕΛΙΚΑ1

Πΐλίκη Ε. Μ. 18747 ( Π ί ν. 70 α - β, 71 α· Σ χ έ δ. 1).
Παράστασις. Α' : Παριστάνεται ό Διόνυσος νέος, άγένειος μέ βραχεΐαν κόμην7 

φέρων τόν θύρσον είς τήν δεξιάν χεΐρα καί τόν κάνθαρον είς τήν άριστεράν. Λεπτή 
χλαμύς κρέμαται άπό τού δεξιού του βραχίονος. Καθώς σπεύδει πρός άριστερά στρέφεται

6. ARV !, σ. 1459, 51.
7. Ό ζωγράφος τής Ίένας καί οί ζωγράφοι τού κύκλου του παριστάνουν τόν Διόνυσον άλλοτε 

ώς έφηβον ( βλ. π.χ. Hahland, πίν. 16β καί UKV., πίν. 7, 2) καί άλλοτε πάλιν ώς νέον μέ μακράν 
κόμην ( βλ. π.χ. Hahland, πίν. 16α καί UKV., πίν. 8, 2 ).
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όπίσω προς τόν Σάτυρον, ό όποιος τόν άκολουθεϊ. Ό Σάτυρος φέρει θύρσον είς τήν δε
ξιάν χεϊρα καί τείνει τήν άριστεράν πρός τόν Διόνυσον.

Β' : Δύο ίματιοφόροι νέοι άντιμέτωποι. Είς τό κέντρον άντικείμενον όμοιάζον 
πρός άρύβαλλον.

Κοσμήματα: Ή παράστασις όρίζεται δι’ Ιωνικού κυματίου έπαναλαμβανομένου 
καί είς τό περιχείλωμα.

Διαστάσεις : "Υψος 0,172 μ. Διάμ. χείλους 0,116 μ., κοιλίας 0,12 μ., βάσεως 0,086 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Λεπτοτάτη καλλιγραφική γραμμή διά τάς πτυχάς καί τάς 

άνατομικάς λεπτομερείας. Περισσότερον έντονος διά τά χαρακτηριστικά τού προσώπου, 
τούς δακτύλους καί τήν ούράν τού Σατύρου. Πλατεία γραμμή άπό καστανόν άμαυρόν γά- 
νωμα διά τήν κόμην, τό περίγραμμα τού προσώπου καί τό γένειον τού Σατύρου, καθώς 
καί διά τό περίγραμμα τής άριστεράς χειρός τού Διονύσου. Πλατεία άνάγλυφος γραμ
μή διά τούς θύρσους.

Ή λεπτή καλλιγραφική γραμμή, ή ποιότης τού σχεδίου καί ή σύγκρισις μέ τά 
έργα τού ζωγράφου τής Ίένας πείθουν δτι ή πελίκη Ε.Μ. 18747 είναι άπό τά τελευταία 
έργα τού ζωγράφου. Χρονολογείται είς τήν άρχήν τού δευτέρου τετάρτου του 4ου αίώ- 
νος π. X.

Πελίκη μετά πώματος Ε. Μ. 18746 ( Π ί ν. 71 β, 72 α - β, 73α - β ).
Παράστασις. Α' : Διόνυσος καί Μαινάς. Ό Διόνυσος κάθηται πρός άριστερά έπί 

άδηλώτου έδρας καλυπτομένης ύπό τού ίματίου του. Ή δεξιά χειρ φέρεται πρός τά έμπρός, 
ή δέ άριστερά πρός τά όπίσω· τό δεξιόν σκέλος πατεΐ έπί τού έδάφους, τό δέ άριστερόν 
σύρεται πρός τά όπίσω. Ούτω ή μέν κεφαλή παριστάνεται κατά κρόταφον, τό δέ 
λοιπόν σώμα κατά τά τρία τέταρτα 8. Έχει τήν κόμην μακράν, φορεΐ κίσσινον στέ
φανον καί κρατεί τόν θύρσον είς τήν δεξιάν χεϊρα. Πρός τόν Διόνυσον έρχεται Μαι- 
νάς κρατούσα τύμπανον είς τήν άριστεράν χεϊρα καί πλήκτρον (;) είς τήν δεξιάν. 
Φορεΐ άττικόν πέπλον έζωσμένον υψηλά, μέ πλατείαν παρυφήν καστανού χρώματος 
καί έχει τήν κόμην άναδεδεμένην διά σφενδόνης. Τρεις άνισομεγέθεις έλλείψεις έσχη- 
ματισμέναι διά πλατείας γραμμής έρυθροΰ χρώματος, δύο έκατέρωθεν τού θύρσου 
τού Διονύσου καί τρίτη όπισθεν αύτοΰ. Είς τά πλάγια κάτωθεν τών λαβών παριστά- 
νονται δύο βωμοί.

Β' : Δύο ίματιοφόροι νέοι, φέροντες ό μέν στλεγγίδα, ό δέ άρύβαλλον δι’ ίμάντος 
χαρακτηριζομένου διά λευκού χρώματος έξαλειφθέντος.

Κοσμήματα: Ή παράστασις όρίζεται άνω μέν δι’ ίωνικού κυματίου, κάτω δέ δι’ 
έρυθρας έδαφοχρώμου γραμμής.

Πώμα: Δύο κεφαλαΐ γυναικών έν μέσφ δύο πολυφύλλων άνθεμίων. ’Έχουν τήν κό
μην άναδεδεμένην διά σφενδόνης. Ό Langlotz έρμηνεύει τάς παραστάσεις αύτάς ώς 
άπεικονίσεις τής ’Αφροδίτης έν Κήποις 9.

8. Ό τύπος τοϋ καθημένου Διονύσου κατάγεται άπό τόν τύπον τού Ποσειδώνος της ανατολικής 
ζωφόρου τοϋ Παρθενώνος, ή καταγωγή τοϋ όποιου είναι πολύ παλαιά ( βλ. σχετικώς Mobius, αύτόθι, 
σ. 170, είκ. 5). Ή διάταξις όμως τών σκελών διαφέρει σημαντικώς. Τό δεξιόν, τό στάσιμον σκέλος, 
φέρεται έλαφρώς πρός τά όπίσω καί πατεί έπί τοϋ έδάφους, τό δέ άριστερόν, τό άνετον, σύρεται πρός 
τά όπίσω καί πατεΐ διά τοϋ προσθίου τμήματος τοϋ άκρου ποδός. Ό τύπος αδτός διαμορφωθείς είς τό 
μέσον τοϋ 4°° αίώνος άπανταται, συνήθως, έπί άγγείων τοϋ L. C. Group.

9. Ε. Langlotz, Aphrodite in den Garten, SBer. Heid. 1953/4, 2 σ. 32, 33-34.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



ΑΤΤΙΚΑ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ 4ου π. X. ΑΙΩΝΟΣ 157

Διαστάσεις: Ύψος 0,20 μ. Διάμ. χείλους 0,125 μ. Διάμ. κοιλίας 0,143 μ. Διάμ. 
βάσεως 0,10 μ.

Τεχνική: Γάνωμα μελανόφαιον σχεδόν άμαυρόν. Άνισοπαχεΐς γραμμαί διά τά 
περιγράμματα καί τάς πτυχάς. ’Ανάγλυφος γραμμή είς άπόπτυγμα πέπλου, εις στέρνον, 
δεξιάν μασχάλην καί δακτύλους Διονύσου. Διά τήν κόμην χρησιμοποιεί καστανόν άμαυ
ρόν γάνωμα είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους. Λευκόν έπίθετον χρώμα είς τά γυμνά 
μέλη τής Μαινάδος.

Ή πελίκη αυτή άπεδόθη ύπό τού Sir John Beazley είς L. C. Group10 11. Ό άγ- 
γειογράφος της ζωγραφίζει κατά τήν τεχνοτροπίαν τοΰ ζωγράφου τού Μονάχου 2391. 
Περί τό 340 π.Χ.

Πελίκη Ε. Μ. 18748 ( Π ί ν. 74 α - β ).
Παράστασις. Α' : Κεφαλή γυναικός μέ τιάραν παριστάνεται κατά κρόταφον προς 

δεξιά. Πρό αύτής είς δεύτερον έπίπεδον παριστάνεται όμοίως κατά κρόταφον προτομή 
ίππου. Ή τιάρα κοσμείται διά κοκκίδων τοποθετημένων άνά τρεις είς κανονικά δια
στήματα καί είς τήν παρυφήν διά πλατείας διπλής γραμμής, έπΐ τής όποιας αί κοκκίδες 
είναι τοποθετημένοι έφεξής. Είς βόστρυχος έξερχόμενος άπό τήν τιάραν κατέρχεται 
άπό τοϋ μετώπου, είς τήν παρειάν, ενώ άλλος (δεξιά) φθάνει μέχρι τοϋ ώμου.

Β' : Δύο νέοι κεκαλυμμένοι δΓ ίματίων, έσχεδιασμένοι λίαν προχείρως. Ή κόμη 
των είναι μάζα μελανού γανώματος καί είς κύκλος μελανού όμοίως γανώματος τοποθε
τημένος άσυμμέτρως δηλοΐ τόν οφθαλμόν καί άποτελεΐ τό μόνον χαρακτηριστικόν τοΰ 
προσώπου.

Κοσμήματα: Ή παράστασις όρίζεται δι’ ιωνικού κυματίου επαναλαμβανομένου 
καί είς τό περιχείλωμα.

Διαστάσεις: "Υψος 0,176 μ. Διάμ. χείλους 0,10 μ. Διάμ. κοιλίας 0,105 μ. Διάμ. 
βάσεως 0,065 μ.

Τεχνική : Πλατεία γραμμή άπό άνοικτόν καστανόν γάνωμα διά τά χαρακτηριστι
κά, τό περίγραμμα τοΰ προσώπου ( άπό τής ρινός καί κάτω ), καί τήν κόμην τής γυναι- 
κός. Καστανόν γάνωμα είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους είς τήν κάτω σιαγόνα τοΰ 
ίππου. Λευκόν έπίθετον χρώμα είς τό πρόσωπον καί τόν λαιμόν καί τής γυναικός.

Διά τήν πελίκην ταύτην ό Sir John Beazley λέγει : "The reverse is just like 
the Amazon Painter’s reverses, and the obverse is not far from him” (ARV2, 
σ. 1480).

Χρονολογείται είς τήν άρχήν τού τελευταίου τετάρτου τού 40u αίώνος. Πρβλ. τήν 
Άθηνάν τού ψηφισματικού άναγλύφου Ε. Μ. 1482 τού έτους 323 - 322 11 καί τήν κό
ρην τής έπιτυμβίας στήλης Ε. Μ. 833 12.

ΥΔΡΙΑΙ

'Υδρία Ε. Μ. 19443 α ( θραύσμα ) (Π ί ν. 75α).
Παράστασις: Άνω σώμα νέου σπεύδοντος δεξιά, στρέφοντος δέ τήν κεφαλήν 

όπίσω. Φορεί χιτωνίσκον καί πέτασον.
ΕΙκονίζεται, πιθανόν, ό Ερμής, είς παράστασιν έχουσαν ώς θέμα είτε τήν έπι-

10. ARV », σ. 1460, 72.
11. Speier, RM 1932, πίν. 29,1.
12. R. Lullies - Μ. Hirmer, πίν. 219.
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φάνειαν τής ’Αφροδίτης13, είτε τήν έπάνοδον τοΰ Ήρακλέους άπό τον Άδην14.
Διαστάσεις : 0,05 X 0,045 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Λεπτή γραμμή διά χαρακτηριστικά προσώπου καί πτυχάς. 

’Αμαυρόν καστανόν γάνωμα είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους διά τήν κόμην.
Χρονολογείται είς τό δεύτερον τέταρτον τοΰ 4ου αίώνος.

ΓΑΜΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Γαμικός λέβης Ε. Μ. 19429, α, β (τμήμα ) ( Π ί ν. 75 β).
Παράστασις. Α': ”Ανω σώμα Νίκης ίπταμένης πρός δεξιά15. Υψώνει τήν δεξιάν 

χεΐρα πρό τοΰ προσώπου καί διά τής άριστερας φέρει πυξίδα, άπό τήν παράστασιν τής 
όποιας μικρόν τμήμα μόνον σφζεται παρά τήν μασχάλην. Φορεΐ άπλοΰν βραχύνιον, πε- 
ριδέραιον μέ μεγάλας λεύκάς ψήφους, ένώτια καί ψέλιον. Ή πλούσια κόμη της είναι άνα- 
δεδεμένη διά σφενδόνης κοσμουμένης μέ άνθέμια καί διά ταινίας φερούσης μαίανδρον16. 
Όπισθεν αυτής τμήμα πολυποίκιλτου υφάσματος καί πρό αύτής μικρόν τμήμα όμοιου 
ύφάσματος.

Β' : Άνω τμήμα γυναικείας κεφαλής πρός άριστερά. Λόγφ τής φθοράς τής έπκρα- 
νείας τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου έξηλείφθησαν. *Η κόμμωσίς της είναι όμοια μέ 
τής Νίκης, μέ τήν διαφοράν ότι ή ταινία της φέρει άβακωτόν κόσμημα άντϊ μαιάνδρου.

Διαστάσεις : Α : "Υψος 0,065 μ. Πλ. 0,128 μ.
Β : "Υψος 0,042 μ. Πλ. 0,045 μ.

Τεχνική: Προσχέδιον. Λεπτή καλλιγραφική γραμμή. Λεπτοτάτη άνάγλυφος 
γραμμή διά τόν όφθαλμόν. ’Ανάγλυφος γραμμή διά τά κοσμήματα σφενδόνης καί ται
νίας καί διά τό ψέλιον. Καστανόν άμαυρόν γάνωμα διά τήν κόμην. Έπίθετος πηλός 
είς ψέλιον καί περιδέραιον.

Ό άγγειογράφος τοΰ γαμικοΰ τούτου λέβητος συνεχίζει τήν μειδιακήν παράδο- 
σιν. Χρονολογείται έν συγκρίσει πρός τό ψηφισματικόν άνάγλυφον τοΰ Έπιγραφι- 
κοΰ Μουσείου, άρ. 7859 τοΰ έτους 378/7 είς τό τέλος τοΰ πρώτου τετάρτου τοΰ αίώνος.

Γαμικός λέβης Ε. Μ. 19437 (τμήμα) (Π ί ν. 75 γ).
Παράστασις: Νέα γυνή (ή νύμφη) φέρουσα άττικόν πέπλον κάθηται έπί άνα- 

κλίντρου. Διά τής άριστερας χειρός άνασύρει μέ χάριν τόν πέπλον της, ένώ προτείνει 
τήν δεξιάν εις νέον ( τόν γαμβρόν) ίστάμενον έμπροσθεν αύτής 17. "Εχει τήν κόμην άνα-

13. Πρβλ. παράστασιν Επιφάνειας ’Αφροδίτης έπί τής πελίκης Μουσείου Καβάλας Α 442 καί 
έπί τής ύδρίας Μουσείου Καβάλας Α792.

14. Πρβλ. Metzger, R., σ. 196, πίν. 26, 1.
15. Αΐ παραστάσεις Νικών είς τά πλάγια τών γαμικών λεβήτων είναι συνήθεις κατά τό δεύτερον 

ήμισυ τοΰ 5ου καί κατά τόν 4ον αιώνα. Διά τήνέρμηνείαν τών παραστάσεων αυτών βλ. Η. Kenner, 
Fliigelfrau und Fliigeldamon, Jahreshefte, 31 (1939), σ. 94-95.

16. Ή κόμμωσίς αύτή είναι ή συνήθης τών γυναικών τού ζωγράφου τού Μειδίου καί τοΰ κύ
κλου του. Ό Sir John Beazley περιγράφων πυξίδα τοΰ ζωγράφου τοΰ Μειδίου λέγει σχετικώς 
«The coiffure... is perhaps what Pollux calls «Lampadion» (Ιδέα τριχών πλέγματος είς όξύ άπο- 
λήγοντος, 4, 154) ( CVA, Oxford, σ. 37)».

17. Παράβαλε παραστάσεις λεκανίδων, όπου είκονίζεται νέος (ό γαμβρός, ARV 2, σ. 1498). 
’Επίσης τήν ύπό τοΰ Λουκιανοΰ περιγραφήν πίνακος τοΰ ’Αετίωνος μέ θέμα τόν γάμον ’Αλεξάνδρου 
καί Ρωξάνης «Θάλαμός έστι περικαλλής, καί κλίνη νυμφική· καί ή Ρωξάνη κάθηται πάγκαλόν τι χρήμα 
παρθένου ές γήν όρώσα, αίδουμένη έστώτα τόν ’Αλέξανδρον» (Overbeck, Sq, άριθ. 1938. Pfuhl. 
MuZ., σ. 771).
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δεδεμένην διά λεπτής ταινίας, φορεΐ περιδέραιον και ψέλιον. ’Από τήν παράστασιν τοΰ 
νέου σφζεται ό κορμός και ή δεξιά χειρ είς έκφραστικήν χειρονομίαν. Μεταξύ αύτών 
Ιπταται ό Έρως πρός τήν νύμφην. Ή κόμη του χαρακτηρίζεται διά μάζης καστανοί) άμαυ- 
ρού γανώματος καί κοσμείται διά λεπτής ταινίας. Άνω διακρίνεται έλάχιστον τμήμα 
Ιωνικού κυματίου.

Διαστάσεις: Ύψος 0,075 μ. Πλ. 0,107 μ.
Τεχνική: Προσχέδιον. ’Ανάγλυφος γραμμή διά περιγράμματα ( όπου χρειάζεται 

νά τονισθοΰν διά νά διαφοροποιηθούν). Λεπτή γραμμή καστανού άμαυροΰ γανώματος 
διά πτυχάς. Πλατεία γραμμή όμοίου γανώματος διά κόμην νύμφης και ώρισμένας πτυ- 
χάς. Αί πτέρυγες τοΰ Έρωτος άνάγλυφοι δι’ έπιθέτου πηλού, όμοίως τό ψέλιον τής 
νύμφης.

Χρονολογείται περί τά μέσα τοΰ 4ου αίώνος.

Βάσις γαμικοΰ λέβητος Ε. Μ. 19462 (Πίν. 76α-γ· Σχέδ. 2).
Παράστασις. Α' : Παριστάνεται γυνή φέρουσα πυξίδας καί πολυποίκιλτα υφά

σματα. Ίσταται κατ’ ένώπιον εχουσα τό δεξιόν σκέλος άνετον καί τό άριστερόν στάσι- 
μον, στρέφει δέ τήν κεφαλήν άριστερά πρός τον άνυψούμενον ώμον 18. Φορεΐ άττικόν 
πέπλον μέ μακρύ άπόπτυγμα κοσμούμενον κατά τήν παρυφήν διά πλατείας ταινίας κα
στανού χρώματος καί έχει τήν κόμην κεκαλυμμένην διά σάκκου, έκ τοΰ όποίου έξερχό- 
μενος είς βόστρυχος κατέρχεται παρά τήν παρειάν. Όπισθεν αυτής παριστάνεται δί
φρος υψηλός μέ κνέφαλλον πολυποίκιλτον19. Έπί τοΰ δαπέδου άπόκεινται δύο πυξίδες 
καί έν άλάβαστρον.

Β' : Δύο γυναίκες κεκαλυμμέναι δι’ ίματίων έστραμμέναι πρός τήν Α' δψιν. Ή κόμη 
των χαρακτηρίζεται διά μάζης καστανού γανώματος.

Κοσμήματα: Ή παράστασις όρίζεται άνω μέν δι’ Ιωνικού κυματίου, κάτω δέ δι’ 
άνεστραμμένου ίωνικοΰ κυματίου καί κοσμοφόρου μέ έλλειψοειδή φύλλα έπί λεπτού 
μίσχου.

Διαστάσεις: Ύψος 0,265 μ. Διάμ. άνω 0,115 μ. Διάμ. κάτω 0,193 μ.
Τεχνική : Λεπτή καλλιγραφική γραμμή.
Τό θέμα τής παραστάσεως είναι τό σύνηθες θέμα τών παραστάσεων τών βάσεων 

τών γαμικών λεβήτων τού 4ου αίώνος, τά δέ κοσμήματα έπαναλαμβάνονται τυπικώς 
είς τάς βάσεις αύτάς.

Περί τό 340 π.Χ.

Γαμικός λέβης Ε. 615 (Πίν. 77 α - β, 78 α - β, 79 α ).
Παράστασις. Α': ’Αφροδίτη καί Έρως. Ή ’Αφροδίτη είκονίζεται ώς προτομή

18. Βλ. σχετικώς Κ. Ρωμαίου, Ό έφηβος τού Μαραθώνος, ΑΔ 1924-25, σ. 170 «Βασική καί 
πηγαία είναι ή κίνησις ή καθορίζουσα τό στάσιμον καί άνετον σκέλος. Είς ρυθμόν άκώλυτον καί ένι- 
αΐον άκολουθούν πδσαι αί άλλαι. ’Ακόμη καί αί σχετικοί πρός τό θέμα κινήσεις τών άνω άκρων προσ
αρμόζονται πρός τάς ύπαρχούσας στατικός κινήσεις... Αί έξαιρέσεις ή άνεπιτυχεΐς λύσεις, σαφηνί
ζουν τόν κανόνα. Οδτω π.χ. έπί τοΰ λεγομένου Κυνίσκου ή κεφαλή κλίνει πρός τόν άνυψούμενον ώμον 
καί έπέρχεται σύγκρουσις τών άντιθέτων κινήσεων, ήτις σταματά τόν έλεύθερον ρυθμόν».

19. Πρβλ. παράστασιν όμοίου δίφρου είς τόν γαμικόν λέβητα Μουσείου Θεσσαλονίκης 8.167 
( Olynthus, V, πίν. 128, άριθ. 286) έπί τού όποίου κάθηται ή νύμφη.
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πρδς άριστερά άνασύρουσα τό άκρον τοϋ χιτώνός της διά τής δεξιάς χειρός. Φορεΐ 
σφενδόνην κοσμουμένην διά κύκλων τοποθετημένων έφεξής καί ένώτια. Ό Έρως ίπτα- 
ται προς τήν θεάν φέρων κάλαθον.

Β' : ’Αφροδίτη καί Έρως. Ή ’Αφροδίτη είκονίζεται ώς προτομή πρός άριστερά 
φέρουσα κάτοπτρον πρό τοϋ προσώπου. Φορεΐ σφενδόνην μέ σταυρούς. Ό Έρως 
φέρων πυξίδα εις τήν δεξιάν χεΐρα καί πολυποίκιλτον ύφασμα είς τήν άριστεράν ΐπτα- 
ται πρό τής θεάς.

Είς τά πλάγια δεξιά κίων καλυπτόμενος έν μέρει ύπό τών πτερύγων καί τών πο- 
δών τοϋ "Ερωτος, άριστερά τροχός έρυθροϋ χρώματος μέ παραλλήλους γραμμάς κα
στανού.

Τό θέμα τής παραστάσεως είναι ή Επιφάνεια τής ’Αφροδίτης 20.
Κοσμήματα: ’Επιμήκη ώοειδή φύλλα κοσμοϋν τόν ώμον, έρυθρά έδαφόχρωμη 

γραμμή άποτελεΐ τό κάτω όριον τής παραστάσεως.
Διαστάσεις: "Υψος 0,13 μ. Διάμ. χείλους 0,093 μ.
Τεχνική: Πλατεία γραμμή μελανού στιλπνοϋ γανώματος διά χαρακτηριστικά 

προσώπου, περιγράμματα άνω κορμοϋ ’Ερώτων, έσωτερικά περιγράμματα πτερύγων, διά 
πτυχάς, κοσμήματα σφενδόνης καί ένώτιον. Πλατεία γραμμή άνοικτοϋ καστανού άμαυ- 
ροϋ γανώματος δΓ έξωτερικά περιγράμματα πτερύγων, πλάτης καί σκελών ’Ερώτων, 
πυξίδος, καλάθου, ύφάσματος καί χιτώνος ’Αφροδίτης. Ή κόμη τής ’Αφροδίτης χαρα
κτηρίζεται διά καστανοϋ γανώματος είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους, τών δέ ’Ερώ
των διά μάζης καστανομέλανος γανώματος. Ή έρυθρά άλοιφή διατηρείται έντονος.

Ό γαμικός οδτος λέβης άπεδόθη ύπό τοϋ Sir John Beazley είς L. C. Group21. Ό 
άγγειογράφος του ζωγραφίζει κατά τήν τεχνοτροπίαν τοϋ ζωγράφου τής Έρωτοστα- 
σίας, 340 - 330 π.Χ.

Γαμικός λέβης Ε. Μ. 19440 (τμήμα) ( Π ί ν. 79β). Άπετελέσθη άπό τέσ- 
σαρα συγκολληθέντα τεμάχια.

Παράστασις: Νέα γυνή μεταξύ δύο ’Ερώτων. Καθώς βαδίζει πρός δεξιά 
στρέφει τήν κεφαλήν όπίσω. Φορεΐ λεπτότατον χιτώνα καί λεπτόν ίμάτιον. Ό χιτών 
συνεκρατεΐτο είς τόν ώμον διά τεσσάρων κομβίων δηλωθέντων δι’ έπιθέτου πηλοϋ, 
άπό τά όποια σφζονται τά δύο άκραΐα. Τό ίμάτιον κοσμείται κατά τήν παρυφήν διά ται
νιών καστανοϋ χρώματος καί σχήματος άκανονίστου, αί όποΐαι φέρουν κοκκίδας εξ 
έπιθέτου πηλοϋ. Φορεΐ έπίσης πλούσια κοσμήματα, περιδέραιον, ένώτια, ψέλιον καί 
είς τήν κεφαλήν λεπτήν ταινίαν φέρουσαν κοκκίδας έπιθέτου πηλοϋ. ’Ελλείπει τό σώμα 
άπό τών γλουτών καί κάτω. ’Από τόν Έρωτα δεξιά σφζεται ή άκρα πτέρυξ, ή δεξιά 
χειρ φέρουσα στέφανον καί τμήμα τοϋ δεξιοϋ σκέλους. Ό δεύτερος "Ερως παριστάνε- 
ται ύπεράνω πολυποίκιλτου ύφάσματος πρός άριστερά. Ή παράστασις του είναι 
έλλιπής άπό τών άγκώνων καί άπό τών γονάτων καί κάτω καί κατά τό πλεΐστον τής 
δεξιάς πτέρυγος. Μεταξύ αύτοϋ καί τής γυναικός παριστάνεται κλάδος μέ δισκοειδή 
φυλλάρια.

Διαστάσεις : "Υψος 0,098 μ. Πλ. 0,106 μ.

20. Διά τήν παράστασιν τής Α' δψεως πρβλ.: Metzger, R., σ. 82, 28, διά τήν Β' πρβλ.: αύτόθι, 
σ. 81, 24. Διά τήν έρμηνείαν τοϋ θέματος βλ. : Σ. Καρούζου, 'Ελληνιστικά άντίγραφα καί έπανα- 
λήψεις άρχαίων έργων, ΑΕ 1956, σ. 178- 180.

21. ARV*, σ. 1460, 65.
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Τεχνική : Γάνωμα μέλαν στιλπνόν. ’Ανάγλυφος καλλιγραφική γραμμή διά χαρα
κτηριστικά προσώπου καί πτυχάς χιτώνος καί ίματίου. Παράλληλοι κυματοειδείς γραμ- 
μαί καστανοΟ άμαυροΰ γανώματος διά τήν κόμην. Λευκόν έπίθετον χρώμα είς Έρωτας. 
Τά περιγράμματα, χαρακτηριστικά προσώπου καί τμήμα τής κόμης άνωθεν μετώπου 
καί κροτάφου χαρακτηρίζονται διά ξανθού γανώματος. Αί πτέρυγες τών Ερώτων είναι 
άνάγλυφοι, ομοίως ό κλάδος, ό στέφανος καί τά κοσμήματα τής γυναικός.

Ό άγγειογράφος τοΰ γαμικοϋ τούτου λέβητος συνδέεται μέ τούς άγγειογράφους 
τού Apollonia Group, άλλ’ ή ποιότης τής γραμμής του είναι άνωτέρα τής γραμμής 
έκείνων.

Χρονολογείται έν συγκρίσει πρός τήν Νίκην τοΰ παναθηναϊκού άμφορέως τοΰ 
έτους 336 22 καί τήν ’Αθήναν τοϋ ψηφισματικοΰ αναγλύφου Ε. Μ. 1476 τοΰ έτους 32923 
περί τό 330 π.Χ.

ΛΕΚΑΝΙΔΕΣ

Πώμα λεκανίδος Ε. Μ. 19427 (τμήμα) ( Π ί ν. 80α ).
Παράστασις : Νέα γυνή (ή νύμφη) φέρουσα ίμάτιον άφήνον άκάλυπτον τόν 

άνω κορμόν καί σφενδόνην είς τήν κεφαλήν κάθηται έπί έδρας μέ έρεισίνωτον. Υψώνει 
τήν δεξιάν χεΐρα υπεράνω τοΰ ώμου 24 καί στρέφει τήν κεφαλήν όπίσω διά νά ΐδη είς 
κάτοπτρον προσφερόμενον υπό θεραπαινίδος. Ή παράστασις της είναι έλλιπής άπό τών 
γλουτών καί κάτω καί κατά τόν άγκώνα τής άριστερας χειρός. ’Από τήν θεραπαινίδα 
σφζεται μικρόν τμήμα τοϋ προσώπου, τμήμα τοϋ κορμοϋ καί ή δεξιά χειρ ή φέρουσα τό 
κάτοπτρον. Φορεΐ πέπλον μέ άπόπτυγμα πίπτον έλευθέρως. Μεταξύ τής νύμφης καί τής 
θεραπαινίδος παριστάνεται λαβή γαμικοϋ λέβητος. ’Αριστερά τμήμα τυμπάνου έπί τοΰ 
όποιου διακρίνονται οί δάκτυλοι δεξιάς χειρός γυναικός.

Δωρικόν κυμάτιον περιθέει τήν βάσιν τής λαβής.
Διαστάσεις : 0,084 X 0,072 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Λεπτή άνάγλυφος γραμμή διά περίγραμμα καί χαρακτηρι

στικά. Πλατεΐαι παράλληλοι γραμμαί άπό καστανόν γάνωμα διά τήν κόμην.
Ό άγγειογράφος ό κοσμήσας τήν λεκανίδα Ε. Μ. 19427 έκόσμησε καί τήν λεκα- 

νίδα Leningrad CR 1881, πίν. 3 μέ τό ίδιον θέμα. Έπί τοΰ πώματος αυτής παριστά- 
νονται τρεις γυναίκες καθήμεναι, τέσσαρες όρθιαι, έρως, ΐυγξ, έρωδιός, κάλαθος καί 
λουτροφόρος. Αί καθήμεναι γυναίκες παριστάνουν τήν νύμφην καί αί όρθιαι θεραπαινί
δας 25. Ή νύμφη είς μίαν σκηνήν είκονίζεται δμοίως ώς ή τής λεκανίδος Ε. Μ. 19427 
μέ τήν διαφοράν ότι κλίνει τήν κεφαλήν έμπρός διά νά ΐδη είς κάτοπτρον προσφερό
μενον ύπό θεραπαινίδος ίσταμένης έμπροσθεν αυτής. Ό πέπλος τής θεραπαινίδος είναι 
όμοιος μέ τής θεραπαινίδος τής λεκανίδος Ε. Μ. 19427.

22. Speier, αύτόθι, πίν. 23.
23. Αύτόθι, πίν. 28, 3.
24. Ό Σ. Χαριτωνίδης έρμηνεύει τήν χειρονομίαν αύτήν ώς σχηματοποίησιν τής χειρονομίας 

διά τήν άνύψωσιν τού ίματίου ( BCH 86( 1962), 1, σ. 186 ).
25. ARV*, σ. 1496 « The picture on each lekanis is composed of three or four elements : (1) 

a seated woman, and Eros approaching her; (2) a seated woman and a maid; (3) a seated woman; (4) 
very noticeable a maid running to right, looking round». Αύτόθι, σ. 1498 «That the seated wo
man is thought of as bride... is often indicated by the presence of nuptial vessels, the lou- 
trophoros, hydria and the lebes gamikos».

11
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Χρονολογείται είς τήν άρχήν τοϋ δευτέρου τετάρτου τοϋ 40U αίώνος έν σύγκρίσει 
πρός τό ψηφισματικόν άνάγλυφον Ε. Μ. 1467 του έτους 374/3 26.

ΠΥΞΙΔΕΣ

Πυξίς Ε. Μ. 19438 ( τμήμα) ( Π ί ν. 80 β - γ ).
Παράστασις : Νέα γυνή (ή νύμφη ) γυμνή άνωθεν τής όσφύος κάθηται πρός άρι- 

στερά επί έδρας μέ έρεισίνωτον. Υψώνει τήν δεξιάν χεΐρα πρό τοϋ προσώπου και διά 
τής άριστερας έρείδεται έπί τοϋ έρεισινώτου, έχει δέ τά κάτω σκέλη εσταυρωμένα. ΟΟτω 
ή κεφαλή παριστάνεται κατά κρόταφον, τό δέ λοιπόν σώμα κατά τά τρία τέταρτα. Ίμά- 
τιον κοσμούμενον κατά τήν παρυφήν δι’ άπλοϋ σπειρομαιάνδρου περιβάλλει τον κορμόν 
καί τά σκέλη. Φορεΐ όρμον, ένώτια, ψέλια, καί έχει τήν κόμην άναδεδεμένην διά λεπτής 
ταινίας. Δεξιά παριστάνεται ή ’Αφροδίτη θέτουσα στέφανον έπί τής κεφαλής τής νύμ
φης. Ή παράστασις αυτής είναι έλλιπής δεξιά μέν κάτωθεν τοϋ ώμου, άριστερά δέ κάτω
θεν τής όσφύος. "Ισταται κατ’ ένώπιον, στρέφει δέ τήν κεφαλήν άριστερά. Φορεΐ λεπτόν 
χιτώνα, διάδημα, όρμον, ένώτια, ψέλιον καί κρατεί τό σκήπτρον είς τήν άριστεράν 
χεΐρα 27. Μεταξύ τής νύμφης καί τής ’Αφροδίτης τό άνω τμήμα θυμιατηριού 28. Ό Έρως 
φέρων διάδημα είς τήν κεφαλήν έρχεται πρός τήν νύμφην διά νά τής προσφέρη τό δώρόν 
του, στέφανον, πιθανώς, δηλωθέντα διά λευκοΰ χρώματος έξαλειφθέντος. ’Ακολουθεί 
νέα γυνή (θεραπαινίς) φέρουσα πυξίδα καί πολυποίκιλτον ύφασμα. "Ισταται κατ’ ένώπιον 
έχουσα τό δεξιόν σκέλος άνετον καί τό άριστερόν στάσιμον, στρέφει δέ τήν κεφαλήν 
άριστερά πρός τον άνυψούμενον ώμον 29. Φορεΐ λεπτόν χιτώνα, διάδημα καί ένώτια. 
Παρά τούς πόδας αυτής είκονίζεται υδροχαρές πτηνόν.

Ό τρόπος κατά τόν όποιον κάθηται ή νύμφη ένθυμίζει τήν Άφροδίτην έν Κή- 
ποις : «auch im 4 Jahrhundert begegnet dieser Typus der Gottin, aber leider ohne 
Inschrift... selbstverstandlich ist dieser Typus damals fur die Darstellung anderer 
Gottinen, aber auch von Sterblichen verwendet worden ( E. Langlotz, έ.ά., σ. 13, 
πίν. 10,1 ).

Ή παράστασις τής στέψεως τής νύμφης ύπό τής ’Αφροδίτης είναι σπανία. Είς τόν 
γαμικόν λέβητα Ε. Μ. 1454 τοϋ ζωγράφου ’Αθηνών ή νύμφη κάθηται έπί τών γονάτων 
γυναικός, τής ’Αφροδίτης πιθανόν, ή όποία θέτει στέφανον έπί τής κεφαλής της 30. Ή 
παράστασις τής πυξίδος Ε. Μ. 19438 σχετίζεται περισσότερον μέ τήν παράστασιν 
τοϋ καλυκωτοϋ κρατήρος τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου τής Φερράρας (CVA πίν. 22, 4 ). 
Επ’ αύτοΰ παριστάνονται οί γάμοι τοϋ Πηλέως καί τής Θέτιδος. Ή ’Αφροδίτη φέρουσα 
διάδημα είς τήν κεφαλήν καί σκήπτρον είς τήν άριστεράν χεΐρα θέτει στέφανον έπί τής 
κεφαλής τοϋ Πηλέως (τά όνόματα τών μορφών έπιγράφονται).

Διαστάσεις : "Υψος 0,09 μ. Διάμ. 0,12 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. ’Ανάγλυφος γραμμή διά περίγραμμα προσώπου, πτέρυγας 

Έρωτος καί στέφανον. Άνισοπαχεΐς άνάγλυφοι γραμμαί διά πτυχάς χιτώνων καί ίμα-

26. Σβορώνος, πίν. 103. Speier, αύτόθι, σ. 56, πίν. 20, 2.
27. Πρβλ.: Metzger, R., πίν. 6, 2. Προτομή ’Αφροδίτης πρός άριστερά, Έρως. Φορεΐ διάδημα, 

κρατεί σκήπτρον.
28. Σχετικώς μέ τάς παραστάσεις θυμιατηρίων βλ.: Σ. Καρούζου, αύτόθι, σ. 167 - 170.
29. Βλ. σημ. 18.
30. ARV*, σ. 1178, 1. AM 32(1907), σ. 96-97, σημ. 1 σ. 97. Metzger, R., σ. 46, σημ. 5.
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τίων. Πλατείαν κυματοειδείς γραμμαί καστανοΰ άμαυροϋ γανώματος διά τήν κόμην. 
Λευκόν έπίθετον χρώμα εις τά γυμνά μέλη τής νύμφης και τό θυμιατήριον.

Ό άγγειογράφος τής πυξίδος έδέχθη τήν έπίδρασιν των μεταμειδιακών άγγειο- 
γράφων.

Χρονολογείται εις τάς άρχάς τοΰ 4°υ αίώνος.

Πυξις Ε. Μ. 19439 (τμήμα) ( Π ί ν. 81α).
Παράστασις : Σύμπλεγμα νέου άνδρός και νέας γυναικός. Ή παράστασις είναι 

έλλιπής κάτωθεν των γονάτων των δύο μορφών καί τοΰ βραχίονος τοΰ νέου. Ό νέος 
κάθηται πρός δεξιά, υψώνει δέ τήν κεφαλήν διά νά ΐδη τήν νέαν τήν όποιαν φέρει έπΐ 
τών γονάτων του. Ή νέα κλίνει πρός αυτόν και τον έναγκαλίζεται διά τής δεξιάς χει- 
ρός, ένώ διά τής άριστεράς θωπεύει τόν λαιμόν του. Ή κόμη της είναι άναδεδεμένη διά 
σφενδόνης. Τό λευκόν χρώμα τό χαρακτηρίζον τό σώμά της δέν καλύπτει τμήμα τοΰ δε
ξιού μηροΰ, ώστε τό περίγραμμα άπέχει ίκανώς. Τό έπίθετον χρώμα άπελεπίσθη πολλα- 
χοΰ, τά δέ χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου της έξηλείφθησαν. ’Από τόν Έρωτα δεξιά 
σφζεται ή πτέρυξ, ή άκρα δεξιά χείρ καί μικρόν τμήμα τοΰ μηροΰ.

Τό σύμπλεγμα τών δύο μορφών είναι έπιτυχής σύνθεσις, ή δέ ένότης των τονίζεται 
διά τοΰ βλέμματος τοΰ νέου πρός τήν νέαν. Διά νά έπιτευχθή ή παράστασις ένιαίας συν- 
θέσεως έθυσιάσθη έν μέρει ή αυτονομία τών μορφών 31.

διαστάσεις : 0,057 μ. X 0,05 μ.
Τεχνική : Λεπτή άνάγλυφος γραμμή διά χαρακτηριστικά προσώπου, περιγράμμα

τα καί άνατομικάς λεπτομέρειας νέου καί διά περίγραμμα δεξιοΰ μηροΰ νέας. Πλατεϊαι 
κυματοειδείς γραμμαί χαρακτηρίζουν τήν κόμην τών δύο μορφών. Λευκόν έπίθετον χρώ
μα είς τό σώμα τής νέας. Τό περίγραμμα τοΰ άριστεροΰ βραχίονός της δηλοΰται διά ξαν- 
θοΰ γανώματος. Έπίθετος πηλός είς πτέρυγα Έρωτος.

Ό άγγειογράφος τής πυξίδος ταύτης συνεχίζει τήν παράδοσιν τοΰ ζωγράφου τοΰ 
Δίνου.

Χρονολογείται είς τό τέλος τοΰ πρώτου τετάρτου τοΰ 4ου αίώνος.

Πυξις Ε 195 (τμήμα ) ( Π ί ν. 81γ).
Παράστασις : Νέα γυνή ( θεραπαινίς ) φέρουσα πυξίδα είς τήν δεξιάν χεΐρα, πλη- 

μοχόην καί πολυποίκιλτον ύφασμα είς τήν άριστεράν σπεύδει πρός δεξιά στρέφουσα 
τήν κεφαλήν όπίσω 32. Φορεϊ πέπλον μέ άπόπτυγμα πίπτον έλευθέρως, κοσμούμενον 
κατά τήν παρυφήν διά πλατείας ταινίας καστανού χρώματος. Ή παράστασίς της είναι 
έλλιπής άπό τών μηρών καί κάτω. Πρό αύτής ϊπταται Έρως, ή παράστασις τοΰ όποιου 
είναι έλλιπής κατά τάς χεΐρας άπό τών άγκώνων καί κάτω καί κατά τά άκρα τών πτερύ
γων. ’Αριστερά σφζεται τό άνω σώμα άλλου Έρωτος φέροντος πολυποίκιλτον ύφασμα. 
Τό λευκόν έπίθετον χρώμα έξηλείφθη κατά τό πλεΐστον εις τόν Έρωτα δεξιά καί έν

31. Πρβλ. σύμπλεγμα Διονύσου -’Αριάδνης συγχρόνου κύλικος τού ζωγράφου τοϋ Μελεά- 
γρου (Arias - Hirmer, πίν. 222 ). Ή σύγκρισις τού συμπλέγματος αύτοΟ καί τοϋ όμοιου, ώς πρός 
τό θέμα, συμπλέγματος Διονύσου -’Αριάδνης τοϋ κρατήρος τοϋ ζωγράφου τοϋ Προνόμου, χρονολο- 
γουμένου περί τό 410 π.Χ. (αύτόθτ, πίν. 219), είναι χαρακτηριστική. ΕΙςτό δεύτερον σύμπλεγμα αϊ 
μορφαί παρατάσσονται διατηροϋσαι σχεδόν άνέπαφον τήν αύτονομίαν των, ένφ είς τό πρώτον άπο- 
τελοϋν ένιαΐαν σύνθεσιν.

32. Βλ. σημ. 25.
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μέρει εις τόν Έρωτα άριστερά, ή δέ έρυθρά έπιφάνεια τοΰ άγγείου είναι έφθαρμένη.
Διαστάσεις : 0,064 X 0,10 μ.
Τεχνική : Λευκόν έπίθετον χρώμα είς Έρωτας. Καμπύλαι παράλληλοι γραμμαί 

άνοικτοϋ καστανού διά τήν κόμην.
Χρονολογείται είς τό πρώτον τέταρτον τοϋ 400 αίώνος.

Πυξίς Ε.Μ. 19441 (τμήμα) (Πίν. 81 β).
Παράστασις : Έπαύλια. Άνω σώμα νεάνιδος βαινούσης άριστερά. Φορεΐ πέπλον 

καί έχει τήν κόμην βραχεΐαν. Πρό αυτής τμήμα κορμού καί πτέρυγος Έρωτος, όπισθεν 
αυτής τμήμα πυξίδος. Ή νεδνις μέ τήν βραχεΐαν κόμην είναι, πιθανόν, “ ή παϊς έτέρα 
κανηφόρος ”, ή άναφερομένη ύπό τοΰ Ευσταθίου ώς λαμβάνουσα μέρος είς τήν πομπήν 
τών φερόντων δώρα είς νεόνυμφους 33 34.

Διαστάσεις : 0,051 μ. X 0,07 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Λεπτή γραμμή διά χαρακτηριστικά προσώπου καί πτυχάς 

πέπλου. Πλατεΐαι γραμμαί καστανού είς άνοικτούς καί σκοτεινούς τόνους διά τήν κόμην. 
Λευκόν έπίθετον χρώμα είς τόν Έρωτα.

Ό άγγειογράφος τής πυξίδος εύρίσκεται τεχνοτροπικώς πλησίον τοϋ άγγειο- 
γράφου τής ύδρίας Ε. Μ. 1443 3ί.

Χρονολογείται είς τάς άρχάς τοϋ τρίτου τετάρτου τοϋ 4ou αίώνος.

ΣΚΥΦΟΙ

Σκύφος Ε. Μ. 19432 (τμήμα) ( Π ί ν. 81 δ ).
Παράστασις : Άνω σώμα έφήβου πρός άριστερά. Υψώνει τήν δεξιάν χεΐρα πρό 

τοΰ προσώπου, φορεΐ ίμάτιον. Πρό αύτοϋ τμήμα σώματος άλλου έφήβου φέροντος στλεγ- 
γίδα είς τήν δεξιάν χεΐρα. "Οπισθεν αύτοϋ στλεγγίς.

Δωρικόν κυμάτιον κοσμεί τό χείλος.
Διαστάσεις : Ύψος 0,068 μ. Πλ. 0,082 μ.
Τεχνική : Προσχέδιον. Πλατεία άνάγλυφος γραμμή διά χαρακτηριστικά καί πτυ

χάς. Μάζα καστανοΰ γανώματος διά τήν κόμην.
Fat - Boy Group. Άρχαί 4ου αίώνος.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΚΩΤΩΝ ΚΡΑΤΗΡΩΝ L. C. GROUP

Τά κοσμήματα καί οι συνδυασμοί κοσμημάτων τών καλυκωτών κρατήρων τοϋ 
4ου αίώνος παρουσιάζουν έξαιρετικήν ποικιλίαν έν άντιθέσει πρός τά κατά τό μάλλον 
ή ήττον τυποποιημένα κοσμήματα τών άλλων άγγείων. Κατωτέρω παραθέτομεν τά κο
σμήματα καί τούς συνδυασμούς κοσμημάτων, οί όποιοι άπαντώνται είς τούς καλυκω- 
τούς κρατήρας τοϋ L. C. Group 35.

Κοσμήματα : Δωρικόν καί ιωνικόν κυμάτιον, κλάδος φύλλων δάφνης, άνθέμια 
τριγωνικά τοποθετημένα μέ τήν κορυφήν άνω καί κάτω έναλλάξ, άπλοΰς μαίανδρος, 
άπλοΰς καί σύνθετος σπειρομαίανδρος, μία ή διπλή σειρά κοκκίδων.

33. Deubner, Jdl 1900, σ. 151.
34. Metzger, R., σ. 243, 9, πίν. 34, 3.
35. Πρέπει νά σημειωθή δτι δέν είχον ύπ’ όψιν τούς άνήκοντας είς L. C. Group κρατήρας, οί 

όποιοι δέν έχουν δημοσιευθή ή άπεικονισθή έξαιρέσει έκείνων οί όποιοι εύρίσκονται εις τό ’Εθνικόν 
’Αρχαιολογικόν Μουσειον ’Αθηνών.
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Συνδυασμοί κοσμημάτων
1 ) Χείλος : Δωρικόν ή Ιωνικόν κυμάτιον 

"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α' : ’Ανθέμια

Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης
2) Χείλος : Δωρικόν κυμάτιον

"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α' : ’Ανθέμια

Β' : ’Ανθέμια καί κάτωθεν αυτών μία σειρά κοκκίδων
3) Χείλος : Δωρικόν ή ιωνικόν κυμάτιον

"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α' : Σύνθετος σπειρομαίανδρος 

Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης
4) Χείλος : Δωρικόν ή ιωνικόν κυμάτιον

"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α',Β': Όμοίως

5) Χείλος : Δωρικόν κυμάτιον
"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης

Κάτω: Α' : Κλάδος φύλλων δάφνης καί κάτωθεν αυτού άπλοΰς μαίανδρος 
Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης

6) Χείλος : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών υποκαθιστώ τό κυμάτιον
"Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 

Κάτω: Α',Β': Όμοίως
7 ) Χείλος : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών ύποκαθιστμ τό κυμάτιον 

'Ανω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α' : ’Ιωνικόν κυμάτιον

Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος
8) Χείλος : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών ύποκαθιστα τό κυμάτιον

Άνω : Απλούς σπειρομαίανδρος 
Κάτω: Α' : Δωρικόν κυμάτιον

Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος
9) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον

Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης
Κάτω: Α' : Απλούς σπειρομαίανδρος καί κάτωθεν αύτοΰ μία σειρά κοκκίδων 

Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης
10) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον

Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α',Β': Όμοίως

11) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης 

Κάτω: Α' : ’Ιωνικόν κυμάτιον
Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος

12) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης

Κάτω : Α' : ’Ιωνικόν κυμάτιον καί κάτωθεν αύτοΰ διπλή σειρά κοκκίδων
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Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης
13) Χείλος : Άδιαμόρφωτον και άδιακόσμητον

Άνω : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Κάτω: Α',Β': ’Ιωνικόν κυμάτιον

14) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών 

Κάτω: Α' : Κλάδος φύλλων δάφνης 
Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος

15) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών 

Κάτω: Α' : Απλούς σπειρομαίανδρος 
Β' : Κλάδος φύλλων δάφνης

16) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών 

Κάτω: A' : U U άπλοποιημένη μορφή κυματίου 
Β' : Απλούς σπειρομαίανδρος

17) Χείλος : Άδιαμόρφωτον καί άδιακόσμητον
Άνω : Μία σειρά παραλλήλων καθέτων γραμμών 

Κάτω: Α',Β': Απλούς σπειρομαίανδρος
Οί ύπ’ άριθ. 1-5 συνδυασμοί κοσμημάτων άπαντώνται συνήθως είς τούς κρατήρας 

μεγάλου σχήματος, οί δέ λοιποί είς τούς κρατήρας μικρού σχήματος.

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΠΕΛΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Είς τάς πελίκας Ε. Μ. 18747 καί 18748 ή παράστασις όρίζεται δι’ ιωνικού κυματίου 
έπαναλαμβανομένου καί είς τό περιχείλωμα. Ή διακόσμησις αυτή είναι τυπική είς τάς 
πελίκας μικρού σχήματος τού 4°υ αίώνος.

Ή διά δωρικού ή Ιωνικού κυματίου πλαισίωσις τής παραστάσεως εμφανίζεται τό 
πρώτον είς τό δεύτερον ήμισυ τού 5ου αίώνος. Είς τό τέλος τού 5ου καί τάς άρχάς 
τού 4°υ κοσμείται καί τό άναπτυχθέν συνεπεία τής έξελίξεως τού σχήματος περιχείλωμα 
δι’ ιωνικού κυματίου. Είς τό πρώτον τέταρτον τού 4ου αίώνος οί άγγειογράφοι συνεχίζουν 
τήν παράδοσιν τού 5ου καί ώς προς τήν διακόσμησιν τών αγγείων. Άπό τού δευτέρου 
τετάρτου αί πελίκαι μικρού σχήματος κοσμούνται δι’ ιωνικού κυματίου έπαναλαμβανο
μένου τρίς, είς τό περιχείλωμα, άνωθεν καί κάτωθεν τής παραστάσεως.

Αί πελίκαι μεγάλου σχήματος, κατά τήν παράδοσιν τού 5°υ αίώνος, κοσμούνται 
καί δι* άνθεμίων τοποθετουμένων είς διαφόρους συνδυασμούς κάτωθεν τών λαβών. Τά 
κοσμήματα αύτών παρουσιάζουν ποιάν τινα ποικιλίαν. ’Εκτός τού βασικού κοσμήμα
τος, τού ιωνικού κυματίου, έχουν ταινίαν μέ κοκκίδας, άστράγαλον, λέσβιον κυμάτιον, 
μαίανδρον καί σπειρομαίανδρον. Τά κοσμήματα αύτά άλλοτε προστίθενται έπί τού άνω
θεν τής παραστάσεως ιωνικού κυματίου καί άλλοτε άντικαθιστοΰν αυτό ή τό τού περι- 
χειλώματος.

Γενικώς είς τόν 4°ν αιώνα τό ιωνικόν κυμάτιον έχει τήν Ιδίαν θέσιν καί δημοτι
κότητα είς τήν διακόσμησιν τών άγγείων μέ έκείνην τήν όποίαν εΐχεν ό μαίανδρος είς 
τόν 5°ν αίώνα. Είς ώρισμένα δέ είδη άγγείων, όπως αί πελίκαι, αί ύδρίαι, οί γαμικοί 
λέβητες, αί λεκανίδες καί αί πυξίδες άποτελεΐ τό βασικόν καί, συνήθως, τό μοναδικόν 
κόσμημα.
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΕΛΙΚΗΣ Ε.Μ. 18748 ( Π ί ν. 74 α-β)

ΈπΙ των άττικών άγγείων τοϋ 4ου αίώνος συνηθέστερον είς τάς πελίκας μικροΰ 
σχήματος παριστάνεται προτομή γυναικός με τιάραν είκονιζομένη κατά κρόταφον συνή
θως προς δεξιά καί ένίοτε πρός άριστερά συνοδευομένη υπό γρυπός καί ίππου ή ένός 
έκ τών δύο. Ένίοτε είκονίζεται προτομή άνδρός μέ τιάραν συνοδευομένη ύπό γρυπός 
καί ίππου ή ένός έκ των δύο.

Ή ύπόθεσις δτι απεικονίζονται ’Αμαζόνες καί Άριμάσπαι διετυπώθη τό πρώτον 
ύπό τοϋ Stephani36. Έκτοτε πολλοί έρευνηταί μεταξύ των οποίων καί ό Sir John 
Beazley χαρακτηρίζουν τάς μεν γυναικείας μορφάς ώς ’Αμαζόνας τάς δε άνδρικάς ώς 
Άριμάσπας. Αί έπί τών άγγείων παραστάσεις Άμαζονομαχιών καί Άριμασπων μαχο- 
μένων κατά γρυπών είναι συχναί είς τόν 4°ν αιώνα. Διά τάς τελευταίας ό J. Wiesner 
θεωρεί δτι «Wie in Tarent konnen wir auch in Athen die Gleichzeitig des plotz- 
lich einsetzenden lebhaften Interesses an Bildmotiven der Arimaspeniiberlieferung 
mit den Pythagoreischen Stromungen kaum als zufallig ansehen» ( Jdl 78 ( 1963 ), σ. 
216). Αί παραστάσεις αύταί άπηχοΰν τάς θρησκευτικός πεποιθήσεις τής έποχής «auf 
Jenseitshoffnungen im Sinne von Entruckungsvorstellungen» (αύτόθι, σ. 217).

Ό K. Schefold ύπέθεσεν δτι ή γυναικεία μορφή είκόνιζε διά μέν τούς Σκύθας 
τήν Μεγάλην θεάν, διά δε τούς "Ελληνας τήν Άφροδίτην37. Διά νά άποδείξη τήν ύπό- 
θεσίν του έστηρίχθη είς τήν έρμηνείαν, τήν όποίαν έδωκεν είς τήν παράστασιν τής 
άρυβαλλοειδοϋς ληκύθου Leningrad CR 1863 πίν. 2,13. Ό Schefold έταύτισε τό 
είς τό κέντρον παριστανόμενον ξόανον μέ τό έπί τών άγγείων τού τέλους τού 5°υ αί. 
συχνά άπεικονιζόμενον ξόανον τής Ουρανίας ’Αφροδίτης38. Κατέληξε δέ είς τό συμ
πέρασμα δτι ή μία γυναικεία κεφαλή είκονίζει τήν Άφροδίτην, ή δέ άλλη μέ τήν τιά
ραν τήν Μεγάλην θεάν τών Σκυθών. Ή τιάρα, ό γρύψ καί ό ίππος είναι στοιχεία 
χαρακτηριστικά τής Μεγάλης θεάς τών Σκυθών 39. 'Η τιάρα, ό γρύψ καί ό ίππος είναι 
στοιχεία χαρακτηριστικά έπίσης τής Άρτέμιδος Βενδίδος40. Ό ίππος41 περισσότερον 
καί ό γρύψ42 όλιγώτερον σχετίζονται μέ τήν Άφροδίτην. Τό γεγονός δτι κατά τήν 
έποχήν αύτήν «the great figure of the Earth - Mother re - emerges... as Aphro
dite»43 ένισχύει τήν ύπόθεσιν δτι οί Έλληνες τής κυρίως Ελλάδος έταύτιζον τήν 
γυναικείαν μορφήν μέ τήν θεάν Άφροδίτην.

Ή ένίοτε παριστανομένη άνδρική μορφή είκονίζει, πιθανόν, τόν πάρεδρον θεόν, 
ώς ύπέθεσεν ό Schefold44. Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν έχομεν ζεύγος παρέδρων 
θεοτήτων όμοίως, ώς είς τά λακωνικά άνάγλυφα, είς τά άγγεΐα τού 6ου καί τού 5ου 
αίώνος καί είς τά ίταλιωτικά τοϋ 4°υ αίώνος. Κατόπιν τών ανωτέρω δυνάμεθα νά

36. Βλ. σχετικώς UKV, σ. 147 - 8.
37. Αύτόθι. Έπίσης Metzger, R., σ. 85 - 89.
38. Ό Stephani περιγράφων τήν λήκυθον αύτήν λέγει ότι είκονίζονται δύο γυναικείοι κεφαλαϊ 

έκατέρωθεν έρμαΐκής στήλης Πριάπου ( CR, 1863, σ. 150).
39. Μ. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South Russia, σ. 104 - 108.
40. J. Wiesner, Die Thraker, σ. 106 - 109, πίν. 5 καί 8.
41. Farnell, Cults, 2, σ. 650.
42. J. Wiesner, Jdl, 78 ( 1963 ), σ. 204.
43. Harrison, Prolegomena, σ. 285.
44. UKV, σ. 147 - 8, είκ. 85.
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ύποθέσωμεν δτι διά τούς Σκύθας τό ζεύγος τών παρέδρων θεών ήσαν ό ’Απόλλων - 
Οίτόσυρος καί ή ’Αφροδίτη Ουρανία -Άρτίμπασα45, διά τούς Θράκας 6 Διόνυσος καί 
ή Άρτεμις Βενδΐς καί διά τούς Έλληνας της κυρίως Ελλάδος ό Διόνυσος καί ή ’Α
φροδίτη έν Κήποις.

’Ελλείψει όμως Ικανών άποδεικτικών στοιχείων, δυναμένων νά δείξουν τήν όρθό- 
τητα τής μιας ή τής άλλης ύποθέσεως, τό θέμα τής έρμηνείας τών παραστάσεων αύτών 
παραμένει άνοικτόν.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Έχοντες ώς όδηγόν τό έργον τού Sir John Beazley έπιχειρούμεν νά τοποθε- 
τήσωμεν τά ανωτέρω άγγεΐα χρονολογικώς καί τεχνοτροπικώς.

Οί άγγειογράφοι τού πρώτου τετάρτου τού 4ου αίώνος επαναλαμβάνουν τάς μορ- 
φάς τού 5°» αΐ. δίδοντες εις αύτάς νέον περιεχόμενον. ΕΙς τό τέλος τού πρώτου 
τετάρτου ό ζωγράφος τού γαμικού λέβητος Ε.Μ. 19429 έζωγράφισε τήν μειδιακήν 
μορφήν τής Νίκης τού λέβητος αυτού. Άλλ’ εάν ή Νίκη παραβληθή μέ μορφάς έργων 
τού Μειδίου, άποδεικνύεται δτι διαφέρει ούσιωδώς κατά τό περιεχόμενον. 'Ομοιάζει μέ 
τον καθήμενον θεόν τού ψηφισματικοΰ άναγλύφου τού ’Επιγραφικού Μουσείου 7859 
τού έτους 378/7, διά τήν παράστασιν τού οποίου ή Η. Speier γράφει «der sitzende 
Gott... schliesst sichganz an der gelosten und beweglichen Meidiasstil an» 
( R.M. 1932, σ. 55, πίν. 19, 2).

Ή πυξίς Ε.Μ. 19438 έκοσμήθη ύπό άγγειογράφου δεχθέντος τήν έπίδρασιν τών 
μεταμειδιακών άγγειογράφων είς τάς άρχάς τού 4ου αίώνος.

Ό πρωτοποριακός ζωγράφος τού Δίνου έπέδρασεν ίσχυρώς είς τήν διαμόρφωσιν 
τής άγγειογραφίας τού πρώτου ήμίσεος τού 4°» αίώνος46. Ό γνωστότερος συνεχιστής 
τού έργου του είναι ό ζωγράφος τής Ίένας47, ό όποιος έκόσμησε, πιθανόν, τήν πελί- 
κην Ε.Μ. 18747 εις τό τέλος τής σταδιοδρομίας του, είς τάς άρχάς τού δευτέρου 
τετάρτου. Ό ζωγράφος τής λεκανίδος Leningrad CR 1881, πίν. 3 καί τής λεκανίδος 
Ε.Μ. 19427 καί ό ζωγράφος τής πυξίδος Ε.Μ. 19439 συνεχίζουν έπιτυχώς τήν παράδο- 
σιν τού ζωγράφου τού Δίνου.

Οί άγγειογράφοι τού δευτέρου τετάρτου συνεχίζοντες τήν παράδοσιν δημιουρ
γούν μορφάς άνταποκρινομένας είς τό νέον ιδεολογικόν περιεχόμενον. Αί μορφαί τού 
ζωγράφου τής λεκανίδος Leningrad CR 1881, πίν. 3 καί τής λεκανίδος Ε.Μ. 19427 δύ- 
νανται νά χρησιμεύσουν ώς παραδείγματα.

Ή κατάχρησις τής καλλιγραφίας τού τελευταίου τετάρτου τού 5°υ αίώνος48 κα
ταλήγει είς τήν σχεδίασιν γραμμής άτονου, δπως τού ζωγράφου τής πρώην Συλλο
γής Pourtales καί τού ζωγράφου τού γαμικού λέβητος Ε.Μ. 19437.

Είς τό τρίτον τέταρτον ό ζωγράφος τού γαμικού λέβητος Ε.Μ. 19462 χρησιμοποιεί 
έπιτυχώς τήν καλλιγραφίαν. 'Η γραμμή του έχει ποιότητα καί δροσιάν.

Περί τά μέσα τού 4°υ αίώνος δημιουργοΰνται νέαι τεχνοτροπίαι έκφράζουσαι 
διαφοροτρόπως τόν νέον ιδανικόν τύπον τού άνθρώπου καί τήν σχέσιν τού άνθρώ- 
που μέ τόν περιβάλλοντα χώρον. Γενικώς γνωρίζομεν δτι τήν έποχήν αύτήν άλλοι ζω

45. J. Wiesner, αύτόθι, σ. 211.
46. Ε. Buschor, Gr. Vasen, σ. 231. Hahland, Vasen urn Meidias, σ. 15.
47. Hahland, αύτόθι, σ. 15-16.
48. Pfuhl, Masterpieces, σ. 83.
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γράφοι έκφράζονται μέ τό χρώμα49 καί άλλοι μέ τήν γραμμήν καί τά καθαρά χρώμα
τα50. Οί τελευταίοι είναι τά πρότυπα τών πρωτοπόρων άγγειογράφων51.

Ό ζωγράφος τοΰ γαμικοϋ λέβητος Ε.Μ. 19440 συνδέεται μέ τούς άγγειογράφους 
τοϋ Apollonia Group, άλλ’ ή ποιότης τής γραμμής του είναι άνωτέρα τής γραμμής 
έκείνων.

Οί ζωγράφοι τοΰ Apollonia Group έχουν τό ίδιον μορφικόν Ιδανικόν μέ τόν 
ζωγράφον τοΰ Μαρσύου καί χρησιμοποιούν τήν ίδιαν τεχνικήν μέ ώρισμένας ύπερβο- 
λάς, δπως είναι ό χαρακτηρισμός των παρυφών των ίματίων δΓ άναγλύφου γραμμής 
έξ έπιθέτου πηλοϋ έπιχρυσωμένου καί παράστασις άναγλύφων μορφών έπιχρυσωμένων. 
Ερώτων, συνήθως.

Ό ζωγράφος τοΰ Μαρσύου είναι ό άριστος τών άγγειογράφων τοΰ 4ου αίώνος52. 
Ή τεχνοτροπία του έχει άντίστοιχον εις τήν γλυπτικήν τήν τεχνοτροπίαν τοΰ Πραξι- 
τέλους53. Είς τάς μορφάς του εΰρίσκομεν τά Ιδιαίτερα γνωρίσματα τών μορφών έκεί- 
νου « τά μέν άμφί τήν κόμην καί μέτωπον όφρύων τε τό εΰγραμμον... καί τών όφθαλ- 
μών δέ τό όγρόν άμα τώ φαιδρφ καί κεχαρισμένω» ( Overbeck, άριθ. 1231). Σπουδή 
τοΰ γυναικείου σώματος δύναται νά χαρακτηρισθή ή παράστασις τής λεκανίδος Le
ningrad 18 5 854 καί ή παράστασις τής πελίκης London Ε 42455. Παριστάνει γυναίκας 
γυμνάς καί ένδεδυμένας, όρθιας καί καθημένας είς ποικίλας στάσεις.

Ό ’Απόλλων τής πελίκης Leningrad 179 556 άποδίδει τό άκέφαλον άγαλμα ’Α
πόλλωνος τό εόρεθέν είς τήν ’Αγοράν καί ταυτισθέν μέ τόν ’Απόλλωνα τοΰ Εύφράνο- 
ρος57.

Αί παραστάσεις τών άγγείων του είναι επιτυχείς ζωγραφικοί συνθέσεις. Ό ζω
γράφος αΰτός υπερέχει τόσον πολύ άπό τούς συγχρόνους του, ώστε γεννάται τό έρώ-

49. Γνωστότερος είναι ό ζωγράφος Νικίας. Βλ. σχετικώς : Pfuhl, MuZ., σ. 751 - 755, Kraiker, 
Die Malerei der Griechen, σ. 122- 125. Mingazzini, P., Nikias, EVA, 9( 1963), σ. 935 -937.

50. Οί ζωγράφοι τής Σικυωνείου Σχολής κυρίως Βλ. σχετικώς : Pfuhl, αύτόθι, σ. 695 - 698, 
749 - 750.

51. Βλ. σχετικώς: UKV, σ. 97 - 98 «Furtwangler hat aus der Obereinstimmungen zwischen 
der Zeichnung der Spiegeln und Vasen als gemeinsame Quelle die Sikyonische Malerschule 
erschlossen».

52. ARV 2, σ. 1406 « The few really good fourth - century vases, which are nearly all by 
the Marsyas painter, find a place here».

53. Πρβλ.: FR, 2 σ. 49, πίν. 69. Περιγράφων τήν πελίκην τοΟ ζωγράφου τής Έλευσινιακής 
πελίκης μέ παράστασιν συμβουλίου θεών λέγει « links sitzt hinter Themis auf einem Stuhle eine 
halbentkleidete Gottin, die wohl nur Aphrodite sein kann; an die Riicklehne ihres Sessels gelehnt 
ein Madchen im schlichten, ungegiirteten Chiton, im Geschmake praxitelischer Figuren, wie der 
Dresdener Artemis, wohl Peitho».

54. ARV 2, σ. 1475,7.
55. ARV2, σ. 1475, 4
56. ARV 2, σ. 1475, 3
57. Βλ. σχετικώς FR, 2, σ. 137 «die Figur (ό ’Απόλλων) steht offenbar unter dem Ein- 

flusse einer statuarischen Schopfung des vierten Jahrhunderts, die uns noch in Nachbildung in 
einer bekannten vatikanischen Statue erhalten ist». H. Thompson, The Apollo Patroos of Euphra- 
nor. AE 1953 -5. Γ', πίν. 1, 11 σ. 37 καί σημ. 2 « Comparison with the Apollo of the Mantineia 
slab and with contemporary vase paintings (Σημ. 2 E.G. Schefold, Kertscher Vasen, Berlin, 
1930, pi. 18β (όπου άπεικονίζεται ό ’Απόλλων τής πελίκης Leningrad 1795) and coins encourages 
one to believe that the Vatikan head may be trusted in the arrangement of hair and wreath and 
for the general proportions, but for little more».
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τη μα μήπως ήτο ζωγράφος έκφραζόμενος μέ τήν γραμμήν καν τά χρώματα καί ώς έκ 
τούτου ένδιεφέρθη και διά τήν διακόσμησιν άγγείων. Ό Δημοσθένης άναφέρει δτι ό 
άδελφός τοΟ Αίσχίνου, ό ζωγράφος Φιλοχάρης, έζωγράφιζε καί « άλαβαστοθήκας »58. 
"Ισως έννοεϊ δτι ήτο και άγγειογράφος. Δεδομένου δτι έλάχιστα γνωρίζομεν διά τήν προ
σωπικότητα καί τήν τεχνοτροπίαν τού Φιλοχάρους, δέν δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν 
καμμίαν ύπόθεσιν σχετικώς μέ τήν προσωπικότητα τοϋ ζωγράφου τοϋ Μαρσύου.

Άπό τούς ζωγράφους τοϋ L. C. Group ό σημαντικότερος είναι ό ζωγράφος τής 
Έρωτοστασίας. Ή ποιότης τής γραμμής του είναι καλή καί αί παραστάσεις τών άγγείων 
του είναι συνθέσεις, συχνά μυθολογικοί. Τό πρότυπον τοϋ άγγειογράφου αύτοϋ είναι 
ίσως ό ζωγράφος καί γλύπτης Εύφράνωρ59.

Αί συνθέσεις του είναι κλασσικιστικαί εϊς τήν άπλότητά των. Ή σύγκρισις τής 
κρίσεως Πάριδος τοϋ καλυκωτοΰ κρατήρος Ε.Μ. 12545 τοΰ ζωγράφου τής Έρωτοστα
σίας καί τής κρίσεως Πάριδος τής πελίκης Ε.Μ. 1181 τοϋ ζωγράφου τοΰ Μαρσύου 
είναι χαρακτηριστική διά τήν διαφοράν τών τεχνοτροπιών τών δύο άγγειογράφων. 
Καί είς τούς δύο πίνακας τά στοιχεία είναι τά ίδια, τρεις μορφαί καθήμεναι καί δύο δρ- 
θιαι. Ό ζωγράφος τοϋ Μαρσύου συνθέτει ζωγραφικήν σύνθεσιν είς τήν όποίαν αί μορ
φαί δποτάσσονται. Ό ζωγράφος τής Έρωτοστασίας συνθέτει κλασσικιστικήν σύνθε- 
σιν είς τήν όποίαν αί μορφαί διατηροΰν τήν αυτονομίαν των.

Ό ζωγράφος τοϋ καλυκωτοΰ κρατήρος Ε.Μ. 19463 καί δ ζωγράφος τοΰ γαμικοϋ 
λέβητος Ε 615 ζωγραφίζουν κατά τήν τεχνοτροπίαν τοϋ ζωγράφου τής Έρωτοστασίας.

Οί άλλοι ζωγράφοι τοϋ L. C. Group παριστάνουν συνήθως διονυσιακός σκηνάς, 
δπου παρατάσσουν άσυνδέτους μεταξύ των μορφάς. Μεταξύ αύτών διακρίνεται ό ζω
γράφος τοϋ Μονάχου 2391 διά τήν καλήν ποιότητα τής γραμμής του.

Ό ζωγράφος τοΰ καλυκωτοΰ κρατήρος Ε 66 καί ό ζωγράφος τής πελίκης Ε.Μ. 
18746 ζωγραφίζουν κατά τήν τεχνοτροπίαν τοΰ ζωγράφου τοϋ Μονάχου 239160.

Ό ζωγράφος τής Άμαζόνος περιγράφει τάς μορφάς του διά πλατείας γραμμής 
άνοικτοΰ καστανοϋ άμαυροΰ γανώματος καί τάς χαρακτηρίζει διά λευκοΰ έπιθέτου 
χρώματος61. Διά τοΰ περιγράμματος αύτοϋ θέλει, πιθανόν, νά άποδώση τήν σκιάν τών 
μορφών τών συγχρόνων του ζωγράφων. Ή χρησιμοποίησις τοϋ λευκοΰ έπιθέτου χρώ
ματος έρχεται είς πλήρη άντίθεσιν μέ τό έπιδιωκόμενον άποτέλεσμα. Ή τεχνική αυ
τή ύπερβαίνει τά δρια τής έρυθρομόρφου άγγειογραφίας62.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΙΟΥΡΗ

58. Overbeck άριθ. 1957 - 1959. Pfuhl, αύτόθι σ. 765 - 766.
59. Πρβλ. A. Rumpf, MuZ., σ. 145. Περιγραφών τόν καλυκωτόν κρατήρα Ε.Μ. 12545 λέ

γει « die Form diesere Kratere ist gestrafft, ebenso die Proportionen der Figuren. Die Proportio- 
nen des Euphranor werden durch lysippische ersetzt».

60. ARV2, σ. 1461, «Many of the rest are more or less in the manner of the Painter of 
Munich 2391 ».

61. Βλ. σχετικώς K.V. σ. 20-21. UKV σ. 134-135.
62. Βλ. σχετικώς : Pfuhl, Masterpieces, σ. 84,
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ΚΕΦΑΛΙ ΤΗΣ ΦΑΥΣΤΙΝΑΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩ

(Πίν. 82-85)

Τό κεφάλι πού δημοσιεύεται έδώ (Π ί ν. 82 α - β, 83 α - β, 84 α - β ) βρέθηκε 
έξω άπό τό χωριό Άντιμάχεια τής Κώ, δέκα περίπου μέτρα άνατολικά από τό ίερό 
τής βασιλικής πού είχε σκάψει τό 1947 ό καθηγητής κ. Όρλάνδος. Ή κοινότης Άν- 
τιμάχειας θέλησε τό 1955 νά περάση άπό έκεϊ έναν άγροτικό δρόμο, πού τελικά δμως 
ή κατασκευή του ματαιώθηκε, μετά τήν ανεύρεση τού κεφαλιού. Ή ύπαρξη τής βασι
λικής, ή άνεύρεση τού κεφαλιού κι άκόμη κάποια δευτερεύοντα οικοδομικά λείψανα 
πού φαίνονται στήν έπιφάνεια, δίνουν τήν έλπίδα ότι Ισως στή θέση αυτή άποκα- 
λυφθή κάποτε ένα ίερό, πού ή ζωή του άπό τήν άρχαιότητα συνεχίσθηκε ώς τήν 
παλαιοχριστιανική έποχή.

Τό κεφάλι, καμωμένο άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο λευκό μέ έλαφρότατη γαλάζια 
χροιά1, έχει φυσικό περίπου μέγεθος. Τό σωζόμενο ύψος του, μαζί μέ τό λαιμό είναι 
0,295 μ., τό ύψος τού προσώπου άπό τή βάση τού σαγονιοΰ ώς τήν κορυφή τού μετώ
που 0,175 μ., μέγιστο πλάτος στό ύψος τών φρυδιών (μαζί μέ τό διάδημα) 0,21 μ., διά
σταση κρανίου άπό τό μέτωπο ώς πίσω, χωρίς τόν κότσο 0,187 μ., μέ τόν κότσο 
0,222 μ. Ό λαιμός κάτω είναι κομμένος.

"Οπως φαίνεται καί άπό τις άπεικονίσεις, τό κεφάλι διατηρείται σέ έξαιρετικά 
καλή κατάσταση. Σέ μερικά μόνο σημεία ύπάρχουν μικρά ξεφλουδίσματα. Επίσης 
στήν άριστερή του πλευρά έμπρός καί πίσω άλατα άπό ίζήματα έχουν προκαλέσει 
κάποιες μικρές φθορές : στό πρόσωπο έχουν διαποτίσει τό μάρμαρο καί σχηματίζουν 
κηλίδες, στά μαλλιά είναι κολλημένα στήν έπιφάνεια.

Τό πρόσωπο καί ό λαιμός είναι λεπτά δουλεμένα καί ή κάπως άχνή καί στιλβωμέ
νη έπιφάνειά τους τονίζει τή γαλάζια χροιά τού μαρμάρου, σέ άντίθεση μέ τά μαλλιά, 
δπου ή δουλειά είναι άδρότερη.

Τό κεφάλι έχει μιά έλαφρή στροφή καί κλίση προς τά δεξιά του, έτσι πού ή κεν
τρική γραμμή τού προσώπου, πού πέρνα άπό τό μέτωπο, μύτη, σαγόνι, λαιμό, σχηματί
ζει, σχετικά μέ τόν κατακόρυφο νοητό άξονα, μιά, μόλις αισθητή, έλαφρή καμπύλη. 
Ανάλογη κίνηση έμφανίζει καί ή άντίστοιχη γραμμή στό πίσω μέρος τού κεφαλιού.

Τό γενικό περίγραμμα τού προσώπου είναι ώοειδές. Μ’ δλο πού τά μαλλιά κατε
βαίνουν σέ πλατιούς κυματισμούς καί σκεπάζουν χαμηλά τό μέτωπο, ή τριγωνική άρ- 
χή τής χωρίστρας άφήνει νά φανή τό σημαντικό ύψος του. Ή μύτη είναι Ισια καί λε
πτή καί ή καθαρή γραμμή της κάνει άμέσως αίσθητό τόν κύριο άξονα τού προσώπου. 
Επίσης χαρακτηριστικός είναι ό καθαρός άλλα λίγο άχνός σχηματισμός τών φρυδιών, 
πού δηλώνονται μέ μιά έλαφρή διόγκωση καί έλαφρότατα χαράγματα σέ σχήμα ψα-

1. Τό μάρμαρο αύτό φαίνεται δτι προέρχεται άπό τήν Κώ καί μάλιστα άπό τό βουνό Δίκιος, ΝΔ 
άπό τήν πόλη.
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ροκόκκαλου. Τά μάτια βρίσκονται σέ άρκετό βάθος μέσα άπό τά φρύδια, άλλά καί σέ 
άρκετή άπόσταση κάτω άπ’ αύτά. Τό έπάνω βλέφαρο είναι σχετικά σαρκώδες, περισ
σότερο στό μεσαίο μέρος του καί σχηματίζεται ένιαΐα σ’ δλη τήν έκταση τοϋ ματιού 
σάν ταινία. ’Αντίθετα τό κάτω βλέφαρο δηλώνεται μέ λεπτότατη έπιδερμίδα. Οί καν
θοί τών ματιών σχηματίζονται καθαρά. Ή ίρις διαφοροποιείται άπό τόν βολβό μέ 
άβαθή έγχάρακτη γραμμή σέ σχήμα κύκλου. Οί κόρες, καμωμένες μέ γλύφανο2 (λου- 
κλουδάκι), σέ σχήμα άκανόνιστου κύκλου, έχουν τήν έπιφάνεια τού βάθους κάπως 
άνώμαλη. Τό στόμα, όταν μάλιστα τό βλέπη κανείς στό ύψος του, είναι μικρό καί τά 
χείλη λεπτά, χωρίς νά έχουν καθαρό περίγραμμα. Τό σαγόνι είναι άρκετά πλατύ, χω
ρίς όμως νά βγαίνη άπό τό γενικό ώοειδές περίγραμμα πού σημειώσαμε. Τά μήλα τοϋ 
προσώπου είναι έπίσης άρκετά πλατιά καί άνοικτά.

Τά μαλλιά άνάμεσα στό πρόσωπο καί στό διάδημα, δουλεμένα στις λεπτομέρειές 
τους, ξεκινάνε άπό τή χωρίστρα, πού βρίσκεται στή μέση πάνω άπό τό μέτωπο καί κα
τεβαίνουνε συμμετρικά στά πλάγια μέ κυματιστή διάταξη. Σκεπάζουν τά αυτιά στό 
μεγαλύτερο μέρος τους καί προχωροϋν πρός τά πίσω γιά νά σχηματίσουν μαζί μέ τά 
υπόλοιπα μαλλιά, σέ ύψος πού άντιστοιχεΐ στή μέση περίπου τοϋ προσώπου, ένα μι
κρό κότσο, πού κάτω συγκροτείται άπό τό διάδημα. Πίσω άπό τά αύτιά κατεβαίνει στό 
λαιμό άπό μιάν άνοιχτή μπούκλα.

’Αντίθετα άπό τά έμπρός μαλλιά, τά πίσω άπό τό διάδημα δέν δηλώνονται μέ 
λεπτομέρειες. Σχηματίζονται σέ μεγάλες κάθετες τοϋφες, πού ό όγκος τους διαφοροποι
είται μέ έλαφρά καμπυλόγραμμες κοίλες ή κυρτές έπιφάνειες, άδρά κομμένες. Τό άρι- 
στερό μισό τοϋ κότσου δέν είναι συμμετρικό μέ τό δεξί. Ή άνισομέρεια αύτή φαί
νεται ότι όφείλεται σέ έλάττωμα τοϋ κομματιού τοϋ μαρμάρου πού χρησιμοποιήθηκε. 
Άπό τήν ξανθωπή χροιά πού έχει ή έπιφάνεια σέ κάποια μέρη, είναι φανερό ότι ύπήρ- 
χε μέσα στή μάζα τοϋ μαρμάρου ένα παρένθετο σώμα πού έγινε αιτία νά άποσπασθή 
στό δούλεμα ένα μεγάλο κομμάτι της. Οί δουλεμένες έπιφάνειες γύρω άπό τά ξανθωπά 
ίχνη δείχνουν πώς ό τεχνίτης άναγκάσθηκε νά προσαρμόση τό σχήμα τοϋ κότσου 
στό ύπολειπόμενο μάρμαρο.

Τρυπάνι δέν φαίνεται νά χρησιμοποιήθηκε πουθενά.
Ή συμβολή τοϋ διαδήματος στή σύνθεση τοϋ κεφαλιού είναι ούσιωδέστατη. ’Α

ποτελεί τό σταθερό καί γερό στοιχείο, πού κορυφώνει τή μορφή καί ταυτόχρονα συμ
μαζεύει καί δένει τό διάχυτο σύνολο. Ή διατομή του είναι περίπου κυκλική. ’Έχει 
διάμετρο 0,027 μ. Στή μέση, πάνω άπό τή χωρίστρα, ύπάρχει ένα δισκοειδές κυκλικό 
κόσμημα, διαμέτρου 0,023 μ. σάν μετάλλιο, πού στήν περιφέρεια έξογκώνεται έλαφρά 
καί στήν έπιφάνειά του έχει κάποια άκαθόριστα χαράγματα3. Τό κόσμημα αύτό πλαι
σιώνεται άπό τέσσερα άλλα στρογγυλά κοσμήματα. "Ομοια κοσμήματα, πού ύποτίθε- 
ται ότι συνδέονται μεταξύ τους μέ κάποιο νήμα, τυλίγονται σέ μάλλον κανονικές άπο- 
στάσεις γύρω άπό τό διάδημα ώς πίσω, κοντά στον κότσο. Τό διάδημα παρακολουθεί 
μέ χάρη τή σφαιρική έπιφάνεια τοϋ κεφαλιού. Άκουμπάει άνάλαφρα στά μαλλιά, χω
ρίς νά τά πιέζη, κι όμως δίνει μέ τό γερό, στρογγυλό σχήμα του τήν έντύπωση σταθε

2. Βλ. Ά. Όρλάνδου, Τά 'Υλικά Δομής 2, 126.
3. Είναι πιθανόν ότι οί κυκλικοί αύτοί δίσκοι δέν ήταν οί ίδιοι κοσμήματα, άλλά ότι πάνα) σ’ αό- 

τούς ήταν στερεωμένο κάποιο άλλο κόσμημα άπό πολύτιμο λίθο ή άλλη ύλη. Κάτι άνάλογο βλ. C. 
Vermeule, Greek and Roman Portraits in North American Collections open to the Public, 
ProcPhilSoc vol. 108, No 2, σ. 106.
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ρότητας καί σιγουριάς. Τό δούλεμά του δεν έχει τήν ιμπρεσσιονιστική άφαίρεση τών 
μαλλιών τοΰ πίσω μέρους τοΰ κεφαλιού, ούτε τήν άχνάδα τοΰ στιλβωμένου προσώπου 
καί των μαλλιών πού τό πλαισιώνουν. Είναι καθαρό καί σαφές καί δηλώνει τήν υφή 
τοΰ ύλικοΰ από τό όποιο ήταν τό διάδημα καμωμένο : ένα κομμάτι καλοτυλιγμένο 
ύφασμα, πού συγκρατεΐται άπό τά κοσμήματα4.

Γενικά ή έντύπωση πού κυριαρχεί στο κεφάλι είναι τοΰ διάχυτου, τοΰ φευγαλέου, 
τοΰ ρομαντικού. Στο πρόσωπο καί στό λαιμό, όπου οί μεταβάσεις άπό επίπεδο σέ έπί- 
πεδο γίνονται πολύ άπαλά, τήν έντύπωση αυτή τήν προκαλεϊ τό φώς, καθώς άπλώνε- 
ται ένιαΐα στή στιλβωμένη έπιφάνεια καί κατά κάποιο τρόπο άντανακλάται χωρίς νά 
διαφοροποιή τούς έπί μέρους όγκους. Στά μαλλιά πού πλαισιώνουν τό πρόσωπο ή ίδια 
έντύπωση προκαλεϊται άπό τις άπαλές μεταβάσεις στά διάφορα έπίπεδα πού σχηματί
ζουν τις γλώσσες, καί άπό τις έγχάρακτες λεπτές καί άβαθεΐς κυματιστές γραμμές, πού 
δηλώνουν τις λεπτομέρειες καί πού δέν πάνε ή καθεμιά τους σέ μεγάλο μήκος, άλλά 
διακόπτονται γιά νά συνεχιστούν άπό άλλες, πού ξεκινούν άπό δίπλα τους. Τέλος στό 
πίσω μέρος τοΰ κεφαλιοΰ ή ίδια έντύπωση προκαλεϊται άπό τούς μαλακά σχηματισμέ
νους όγκους τών μαλλιών καί τοΰ κότσου μέ τον έλαφρό κυμάτισμά τους καί τήν ά- 
σύμμετρη διάταξή τους.

Οί κάποιες μικρές άσυμμετρίες κι άποκλίσεις άπό τούς άξονες, οί έλαφρά άνό- 
μοιες άποστάσεις στά κοσμήματα πού τυλίγονται γύρω άπό τό διάδημα, οί άνομοιό- 
σχημοι κύκλοι τής ίριδας καί τής κόρης τών ματιών κι άκόμη ή έλαφρή στροφή καί 
ή κλίση τοΰ κεφαλιοΰ στά δεξιά μέ τις συναφείς συνιζήσεις δίνουν στό κεφάλι ιδιαίτε
ρη ζωντάνια.

Μ’ όλη όμως τήν κίνηση πού παρουσιάζει τό κεφάλι, είναι φανερό ότι είναι υπο
ταγμένο σέ κάποια σχήματα αύστηρά γεωμετρικά, πού προδίνουνε τήν κλασσική 
ύπόσταση τοΰ έργου. 'Ετσι ό κατακόρυφος άξονας τοΰ προσώπου διασταυρώνεται μέ 
δύο όριζόντιους άξονες, έναν στό ύψος τών ματιών καί έναν άλλον στό ύψος τοΰ 
στόματος, πού βρίσκονται σέ ίση άπόσταση μεταξύ τους. Άκόμη, οί κόρες τών ματιών 
καί ή κορυφή τής μύτης σχηματίζουν Ισοσκελές τρίγωνο μέ μήκος πλευράς όσο εί
ναι καί τό μήκος τής μύτης άπό τήν κορυφή ώς τή ρίζα της άνάμεσα στά φρύδια : 
0,0595 μ. Τό στόμα εχέι άνοιγμα ίσο μέ τό ύψος του άπό τό σαγόνι : 0,0425 μ. Ή κα
τατομή, τέλος, έντάσσεται σ’ ένα τετράγωνο, πού οί όριζόντιες πλευρές του περνοΰν 
άντίστοιχα άπό τήν κορυφή τοΰ διαδήματος καί τό σαγόνι καί οί κατακόρυφες άπό τή 
μύτη καί τήν άκρη τοΰ κότσου.

Τήν Ιδιαίτερη έκφραση τή δίνει στό κεφάλι ό σχηματισμός τών ματιών καί τοΰ 
στόματος. Τό άχνό βλέμμα πού στρέφεται πρός τά πάνω καί έλαφρά πρός τά δεξιά 
τοΰ κεφαλιοΰ, δέν κατευθύνεται, στήν πραγματικότητα, σέ κανένα έξωτερικό σημείο, 
άλλά ύποδηλώνει περισσότερο στροφή τοΰ νοΰ πρός τά μέσα. Στό κλεισμένο στόμα 
μέ τά λεπτά χείλη είναι περισσότερο άπό όπουδήποτε άλλοΰ αισθητή ή έντύπωση 
τοΰ άχνοΰ πού σημειώσαμε παραπάνω. Καθώς άπό τή φωτοσκίαση τονίζεται μόνο ή 
όριζόντια γραμμή του, παίρνει μιά έκφραση σοβαρότητας κι έξιδανίκευσης άντίστοι- 
χη μέ τήν έκφραση τών βυθισμένων σέ ρεμβασμό ματιών.

Τό πλάσιμο τοΰ προσώπου, όπως τό περιγράψαμε, ό τρόπος τοΰ χτενίσματος καί

4. Τό διάδημα κανονικά γινόταν άπό ύφασμα μαλακό καί έλαφρό· βλ. Daremberg - Saglio, 
Dictionnaire II 1, σ. 119 κ.έ. λ. Diadema. ’Επίσης Σούδα (Σουΐδα) λ. στρόφιον.
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κάποιες λεπτομέρειες, δπως ή στίλβωση ή ό σχηματισμός τών ματιών μέ έγχάρακτη 
ίριδα καί τρυπημένη κόρη τοποθετούν τό κεφάλι γενικά στήν έποχή τών Άντωνίνων. 
Γιά τήν προσωπογραφική ταύτιση βοηθούν τά χαρακτηριστικά του : ή μακριά μύτη 
μέ τή λεπτή ράχη, τό μάλλον εύθύγραμμο μέτωπο, ό σχηματισμός τών φρυδιών, τά 
βαθιά στις κόγχες βαλμένα μάτια, πού πλαισιώνονται άπό φαρδιά πάνω βλέφαρα, τό 
μικρό ίσιο στόμα καί τό μυτερό σαγόνι. Όλα αύτά μαζί θυμίζουν τήν αύτοκράτειρα 
Φαυστίνα τή νεώτερη, πού τό 145 μ.Χ. παντρεύτηκε τον Μάρκο Αύρήλιο καί πέθανε 
τό 175. Τό χτένισμα ειδικότερα έπιτρέπει τή χρονολόγηση τού κεφαλιού σέ άκόμη 
πιό περιορισμένα δρια. Στις λεπτομέρειές του είναι άλήθεια δτι παρουσιάζει διαφορές 
άπό τό χτένισμα τών πορτραίτων τής Φαυστίνας τής νεώτερης, πού βγαίνουν άμεσα 
άπό ρωμαϊκά πρωτότυπα κι άκόμη διαφέρει άπό τούς τύπους τών νομισμάτων τής Ρώ
μης καί τής ’Αλεξάνδρειας, πού χρησίμευσαν γιά βάση στή χρονολόγηση τών πορ
τραίτων αυτών. Όμως, στή βασική του διάταξη, μοιάζει μέ τό χτένισμα τής αύτοκρά- 
τειρας στά πρώτα χρόνια μετά τήν άνακήρυξη τού Μάρκου Αύρηλίου σέ αυτοκράτο- 
ρα καί είδικότερα στήν έποχή μεταξύ 164 καί 166 μ.Χ.5. Υπάρχει δηλαδή καί έδώ ή δι
αίρεση τών μαλλιών σέτρία μέρη, στά έμπρός μαλλιά, πού μέ κυματιστή διάταξη πλαι
σιώνουν τό μέτωπο, στά πίσω πού, χτενισμένα μέ ελαφρότερους κυματισμούς, κατε
βαίνουν πρός τόν αυχένα καί στόν κότσο. Στή διπλή, έξ άλλου, σειρά άπό μαργαριτά
ρια ή τήν πλεξίδα πού στις άπεικονίσεις τών νομισμάτων καί σέ κάποια πορτραϊτα 
χωρίζει τά έμπρός άπό τά πίσω μαλλιά6, άντιστοιχεΐ έδώ τό διάδημα μέ τά κοσμήμα- 
τά του7. Δέν λείπουν, τέλος, άπό τό πορτραΐτο τής Άντιμάχειας καί κάποιες λεπτομέ
ρειες πού είναι χαρακτηριστικές γιά τό χτένισμα αυτό τής αύτοκράτειρας, δπως τό ήμι- 
σφαιρικό περίγραμμα τού κότσου καί οί μικρές μποΰκλες πού είδαμε νά κατεβαίνουν 
έλεύθερα μιά πίσω άπό κάθε αύτί πρός τόν αύχένα.

Οί λεπτομερειακές διαφορές πού παρουσιάζει τό χτένισμα στό πορτραΐτο τής 
Άντιμάχειας άπό τόν άντίστοιχο τύπο τών νομισμάτων ή άπό κάποια σύγχρονα πορ- 
τραΐτα, πού βγαίνουν άμεσα άπό ρωμαϊκά έργαστήρια, φαίνεται δτι έχουν χαρακτήρα 
τεχνοτροπικό κι άνάγονται σέ κάποιον τύπο πού δημιουργήθηκε στήν Ελλάδα. Στόν 
τεχνοτροπικό αύτόν χαρακτήρα πρέπει ν’ άποδοθοΰν, άναμφισβήτητα, οί πολύ άνοι- 
κτοί καί άνετοι κυματισμοί, καθώς καί οί άπαλές πλαστικές μεταβάσεις πού ύπάρχουν 
στά μαλλιά πού πλαισιώνουν τό πρόσωπο. Άκόμη καί ή πολύ δυνατή έντύπωση πλαστικό
τητας καί ζωντάνιας, πού ό καλλιτέχνης κατορθώνει μέ λίγα μόνο άδρά σμιλέματα νά 
δώση στά πίσω μαλλιά καί στόν κότσο. Όπως παρατηρεί καί ό Μ. Wegner έξετάζοντας 
ένα άλλο έλληνικό έργο8, άντίθετα μέ τόν Ρωμαίο καλλιτέχνη, πού κομματιάζει τό σύ
νολο διαμορφώνοντας κάθε λεπτομέρεια τών μαλλιών μέ τή μεγαλύτερη άκρίβεια καί

5. Βλ. R. Delbrueck, Der Romische Sarkophag in Melfi Jdl, XXVIII (1913), σ. 300 
(Phase 4). ’Επίσης P. Strack, Untersuchungen zur romischen Reichspragung des zweiten Jahr- 
hunderts, Teil III: Die Reichspragung zur Zeit des Antoninus Pius, σ. 20 (T. f, πίν. XIX f), 
καθώς καί M. Wegner, Die Herrscherbildnisse in Antoninischer Zeit, σ. 50, 53, πίν. 35 ( « ab- 
gesetzte Stirnwellenfrisur»).

6. Βλ. P. Strack, έ.ά. Ill, σ. 20.
7. Γιά τή χρήση τοϋ διαδήματος σάν συμβόλου αότοκρατορικοϋ πρβλ. A. Alfoldi, Insignien 

und Tracht der romischen Kaiser RM τομ. 50 ( 1935 ), σ. 123 κ.έ. Είδικότερα γιά τό διάδημα τής 
Φαυστίνας βλ. σ. 124.

8. Βλ. Μ. Wegner, έ.ά. σ. 91 κ.έ. σχετικά μέ τό χτένισμα τοΟ Άντωνίνου τοΟ ΕύσεβοΟς άπό τό 
Νυμφαίο τοΟ Ήρώδου τοΟ ’ΑττικοΟ στήν ’Ολυμπία.
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έπιμέλεια, ό Έλληνας συνοψίζει καί προχωρεί πέρα άπό τις λεπτομέρειες. Έτσι δη
μιουργεί μιαν ένότητα στήν όποια φαίνεται νά Αντίστοιχη μιά συμπυκνωμένη δύναμη 
ζωής.

Ή Ανετη, κυματιστή διάταξη τών εμπρός μαλλιών άπαντα καί σέ άλλα άκόμη 
έλληνικά πορτραΐτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης : μέ τον ίδιον άκριβώς τρόπο στο 
πορτραΐτο της πού βρέθηκε στήν ’Αγορά τών ’Αθηνών9 καί μέ κάπως πυκνότερους κυματι- 
σμούς κι έντονώτερες άκμές στό πορτραΐτο της πού βρέθηκε στό Νυμφαίο τού Ήρώδου 
’Αττικού στήν ’Ολυμπία10 11. Θά μπορούσε κανείς νά προσθέση έδώ καί τό κεφάλι άπό τήν 
Καμαρίνα τής’Ηπείρου11, γιά τό όποιο όμως ό Μ. Wegner δεν πιστεύει δτιάνήκεισέ 
άγαλμα τής Φαυστίνας τής νεώτερης12. Δυστυχώς τό κεφάλι αυτό τής συλλογής τής 
Πρεβέζης, όπως μοΰ έγνώρισε ό συνάδελφος κ. Σ. Δάκαρης, δέ βρέθηκε μετά τόν 
πόλεμο, ώστε νά μπορή κανείς νά τό έξετάση· γιατί άπό τή φωτογραφία τουλάχιστον 
δέ φαίνεται ότι έχει δίκιο ό Wegner.

’Αξιοσημείωτο είναι ότι Ανάλογη μετουσίωση τών ρωμαϊκών πρωτοτύπων έμφα- 
νίζεται καί σέ νομίσματα τής αύτοκράτειρας πού κόπηκαν σέ έλληνικά νομισματοκο
πεία. Έτσι σέ νομίσματα τής Τρωάδος13, τής Θράκης14, τής Αίολίδος15 βλέπομε τό 
ίδιο χτένισμα τής αύτοκράτειρας νά δηλώνεται στις γενικές του μόνο γραμμές καί τόν 
κότσο βαλμένον ψηλά, όπως άκριβώς είναι καί στό κεφάλι τής Άντιμάχειας.

Άπ’ όλα τά γνωστά πορτραΐτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης φυσιογνωμικά τό 
πορτραΐτο τής Άντιμάχειας συγγενεύει περισσότερο μέ τό πορτραΐτο τού Museo Ca- 
pitolino, Salone 11 ( Π ί v. 85 α - β)16 πού κι αύτό, άπό τό χτένισμά του ( abgesetzte 
Stirnwellenfrisur), χρονολογείται έπίσης μεταξύ 164 καί 166 μ.Χ.17. Τό περίγραμ
μα τού προσώπου, τό μέτωπο καί τό τόξο τών φρυδιών είναι καί στά δυό πορτραΐτα 
έντελώς όμοια. "Ομοια βασικά είναι καί τά υπόλοιπα χαρακτηριστικά18, μόνο πού αύ- 
τά στό κεφάλι τής Άντιμάχειας παρουσιάζονται έντονα έξιδανικευμένα, ένώ τό πορ
τραΐτο τού Museo Capitolino, σάν ρωμαϊκό, είναι πραγματιστικό. Τό γεμάτο πρό
σωπο, τό έντονα σχηματισμένο στόμα μέ τά παχιά χείλη καί τά μισοσκεπασμένα άπό 
βαριά βλέφαρα μάτια είναι τά χαρακτηριστικά τής Φαυστίνας τής νεώτερης, πού 
επαναλαμβάνονται σέ όλα τά πορτραΐτα της, πού κατασκευάστηκαν έκείνη τήν έπο- 
χή σέ ρωμαϊκά έργαστήρια.

Στό πορτραΐτο τής Άντιμάχειας ό καλλιτέχνης τροποποίησε άκριβώς τά χαρα
κτηριστικά έκεΐνα πού έχουν Αποφασιστική σημασία γιά τήν έκφραση τού προσώπου,

9. Βλ. The Athenian Agora I, Portrait Sculpture ( E. Harrison ) πίν. 21, άριθ. 33.
10. Βλ. Olympia III, πίν. 68, 1 καί 69, 5. Έπίσης Olympische Forschungen I πίν. 25“ καί 26b , 

καθώς καί Ε. Harrison, ε.ά. πίν. 44b.
11. Βλ. Παράρτημα ΑΔ 1916, σ. 52, είκ. 13.
12. Βλ. Μ. Wegner, ε.ά. σ. 219.
13. Βλ. Sylloge Nummorum Graecorum, Troas, πίν. 9, 397 καί 399.
14. Βλ. έ.ά. Thrace I πίν. 10, 558, 559, 560. Έπίσης ε.ά. Thrace II πίν. 13, 693 καί 694.
15. Βλ. ε.ά. Aeolis - Lesbos πίν. 5, 242.
16. Εκφράζονται θερμές εύχαριστίες στόν Δρα κ. G. Neumann γιά τήν εύγενική φροντίδα του 

νά προμηθεύση τίς φωτογραφίες τού Πίν. 85 α-β, πού άνήκουν στό άρχεϊο τού Γερμανικού ’Αρ
χαιολογικού ’Ινστιτούτου τής Ρώμης.

17. Βλ. Μ. Wegner, ε.ά. σ. 53 καί 220 κ.έ. Έπίσης Η. Stuart Jones, The Sculptures of the 
Museo Capitolino, Oxford 1912, σ. 282, άριθ. 11, πίν. 68.

18. Ή μύτη στό πορτραΐτο τού Museo Capitolino δέν είναι συμπληρωμένη μέ έπιτυχία.
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δηλαδή τά μάτια καί τό στόμα. Άφαιρώντας τους σχεδόν κάθε ύλική υπόσταση, προ
χώρησε στή δημιουργία μιας έντονα έξιδανικευμένης μορφής, πού περισσότερο πα
ριστάνει μιάν αύτοκυριαρχημένη καί φιλοσοφημένη γυναίκα σέ ώριμη ήλικία καί λι- 
γότερο άποδίδει τή μορφή τής αύτοκράτειρας, όπως τήν ξέρουμε άπό τήν παράδοση. 
Θά έλεγε κανείς πώς σ’ αυτό της τό πορτραΐτο, πού άκτινοβολεΐ πνευματικότητα, 
άποδόθηκαν κατά έπέκταση ιδιότητες τοϋ άνδρός της, τού Μάρκου Αύρηλίου, πού 
ή πνευματική του προσωπικότητα ήταν πιό οίκεία στον έλληνικό κόσμο.

’Ενδιαφέρον έπίσης είναι δτι ή έξιδανίκευση τοϋ πορτραίτου τής Άντιμάχειας εί
ναι έντονη άκόμη καί σέ σύγκριση μέ άλλα πορτραΐτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης, 
πού προέρχονται άπό τόν έλληνικό χώρο, δπως τό πορτραΐτο της άπό τό Νυμφαίο 
τοϋ Ήρώδου Άττικοΰ στήν ’Ολυμπία καί τό άλλο άπό τήν ’Αγορά τών ’Αθηνών, πού 
άναφέραμε παραπάνω. Μ’ δλο πού δέ λείπει κι άπό τά πορτραΐτα αύτά ή έξιδανίκευση, 
είναι δμως έκεΐνα πιό προσωπικές, πιό πραγματιστικές άπεικονίσεις τής αύτοκράτει- 
ρας.

Ή διαφορά γίνεται ιδιαίτερα αισθητή άν συγκρίνη κανείς τό πορτραΐτο τής Άν- 
τιμάχειας μέ τό πορτραΐτο τής ’Αγοράς, πού έχουν καί τις περισσότερες όμοιότητες 
μεταξύ τους. Τά ίδια μεγάλα άνοιχτά μάτια μέ τις άβαθεΐς κόρες, τό ίδιο ίσιο, άχνά 
δουλεμένο στόμα, ή ίδια διάταξη τών μαλλιών πού πλαισιώνουν τό πρόσωπο, ή ίδια, 
τέλος, στροφή τοϋ κεφαλιοϋ πρός τά δεξιά, χωρίς καθορισμένη κατεύθυνση στό βλέμ
μα. Κι δμως παρ’ δλες τις όμοιότητες αύτές καί τήν έξιδανίκευση πού παρουσιάζει 
τό πορτραΐτο τής ’Αγοράς, μένει μάλλον στή σφαίρα τοϋ συγκεκριμένου καί τοϋ πρα
γματικού, μολονότι «πρόκειται γιά τοπική έλληνική δημιουργία πού βασίζεται σέ 
έλάχιστα δεδομένα σχετικά μέ τήν πραγματική έμφάνιση τής αύτοκράτειρας »19. Τό 
ίδιο μπορεί νά πή κανείς καί γιά τό πορτραΐτο της άπό τήν ’Ολυμπία.

’Από τά ύπόλοιπα πορτραΐτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης, πού έχουν βρεθή στόν 
έλληνικό χώρο, τά τέσσερα τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου ’Αθηνών20, καθώς καί τό πιθανό 
πορτραΐτο της στό Μουσείο τής Κέρκυρας21 προκαλοΰν πιό συγκεκριμένη έντύπωση 
άκόμη καί άπό τά πορτραΐτα τής ’Αγοράς καί τής ’Ολυμπίας. Τό άμφισβητούμενο πορ
τραΐτο της άπό τήν Καμαρίνα κι ένα άλλο πού βρέθηκε τό 1963 στήν Κόρινθο22 είναι 
άκόμη πιό πραγματιστικά άπό τά προηγούμενα.

Έξιδανίκευση άνάλογη μέ τοϋ πορτραίτου τής Άντιμάχειας παρουσιάζει καί τό 
κεφάλι τής γυναικείας μορφής πού είκονίζεται στό κάλυμμα τής σαρκοφάγου τοϋ Mel- 
fi23. Ό R. Delbrueck τό χρονολογεί γύρω στό 169 μ.Χ.24 καί παρατηρεί δτι είναι 
« περισσότερο μιά άπεικόνιση γενικευμένη καί έξωραϊσμένη, πού συνδυάζει καί άπο- 
δίδει μαζί τή Φαυστίνα τή νεώτερη καί τήν κόρη της Λουκίλλα, ένας τύπος γυναί

19. Βλ. Ε. Harrison, έ.ά. σ. 45
20. Άριθ. 1687, 3712, 359 καί 4536. Τό πρώτο προέρχεται άπό τούς ’Αμπελοκήπους ’Αθηνών καί 

τό δεύτερο άπό τή θέση Άγ. ’Ιωάννης κοντά στό χωριό Καλέντζτ τής περιοχής τού Μαραθώνα. Ή προ
έλευση τών δυό τελευταίων δέν είναι γνωστή. ’Απεικονίσεις τών κεφαλιών (έκτός τού Μαραθώνα) 
βλ. στόν Μ. Wegner, έ.ά. πίν. 38.

21. Βλ. Ί. Παπαδημητρίου, ΑΕ 1937 II, σ. 704, είκ. 7 καί 8 όπου άναφέρεται σάν Λουκίλλα. Τό 
πορτραΐτο αύτό είναι πραγματιστικό, λιγότερο δμως άπό τά τέσσερα άλλα.

22. Βλ. American Excavations at Corinth 1963, στό ΑΔ 19( 1964): Χρονικά, σ. 100, Πίν. 104 α.
23. Βλ. R. Delbrueck, έ.ά. πίν. 23.
24. Βλ. τοΟ ίδιου 6.ά. σ. 299.
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κας τής ανώτερης κοινωνίας, πού βγαίνει άπό τις δέσποινες τής δυναστείας. Δέν είναι 
σπουδή άπό τό φυσικό »25. Ή σαρκοφάγος τού Melfi άνήκει στήν ομάδα τών σαρκο
φάγων « λυδιακής τεχνοτροπίας », πού, όπως ή έρευνα άπέδειξε, προέρχονται άπό τή 
Μικρά Άσία26 καί ειδικότερα άπό τήν Έφεσο27.

Είναι άραγε τυχαίο, δτι δυό άπεικονίσεις άπό τον άνατολικό χώρο τού έλληνισμοϋ 
εμφανίζουν τόσο έντονη έξιδανίκευση, άκόμη καί σε σύγκριση μέ τά επίσης έξιδανι- 
κευμένα σύγχρονά τους έλλαδικά πορτραΐτα ; Έξιδανίκευση σε άνάλογο βαθμό πα
ρουσιάζεται καί στά νομίσματα τής Αίολίδος καί τής Τρωάδος, πού σημειώσαμε πιό 
πάνω, όπως καί στά νομίσματα τής Θράκης πού πάντα ήταν δεμένη μέ τόν άνατολικό 
χώρο.

Οί μορφές πού κοσμούν τις κατακόρυφες πλευρές τής σαρκοφάγου τού Melfi 
έχουν γιά πρότυπά τους έργα τού 4ου αιώνα, προγενέστερα άπό τόν Λύσιππο καί 
προδίδουν καλλιτεχνικό γούστο πού μπορούσε νά άναπτυχθή κυρίως στήν άτμόσφαι- 
ρα πού δημιουργούσαν οί φιλοσοφικές σχολές τής ’Αθήνας28.

Τή σύνδεση τού λυδιακοΰ εργαστηρίου μέ τήν άττική παράδοση τού 4°« αίώνα, 
πού σκέφθηκε ό Delbrueck, τήν επιβεβαίωσε ή άνάλυση άπό τόν Rizzo τών θεμάτων 
πού κοσμούν τις δυό στενές καί τήν πίσω πλευρά τής σαρκοφάγου τής Torre Nova A29, 
πού κι αύτή άνήκει στήν ομάδα τών σαρκοφάγων λυδιακής τεχνοτροπίας καί χρονο
λογείται στά τέλη τού 2°υ ή τις άρχές τού 3ου μ.Χ. αίώνα30. ’Αττικά έργα τού 4°υ αίώνα 
χρησιμεύουν γιά πρότυπα καί σέ άλλες σαρκοφάγους τής ίδιας κατηγορίας.

’Από τά παραδείγματα αύτά έπιβεβαιώνεται δτι οί καλλιτέχνες τού άνατολικοΰ 
έλληνικοΰ χώρου έμειναν πολύ στενά δεμένοι μέ τήν άττική παράδοση τού 4ου αί
ώνα. Έτσι καί τό πορτραΐτο άκόμη, τό πιό προσωπικό είδος, τό μετουσίωναν σέ 
ένα άφηρημένο κλασσικιστικό έργο, πού ελάχιστα μόνο πραγματικά στοιχεία διατη
ρούσε άπό τό είκονιζόμενο πρόσωπο.

Άλλωστε είναι γνωστό δτι ό άνατολικός αύτός χώρος διατήρησε μέ έπιμονή 
καί περισσότερο άπό κάθε άλλη περιοχή, τά έλλαδικά στοιχεία τής κλασσικής επο
χής καί σέ άλλους τομείς τής δημιουργίας.

Στήν αύτοκράτειρα Φαυστίνα τή νεώτερη πρέπει νά άποδοθή κι ένα άλλο κεφάλι 
( Π ί ν. 85γ) πού βρίσκεται έπίσης στό Μουσείο τής Κώ καί πού είναι δημοσιευ
μένο σάν ένα πορτραΐτο τής έποχής τού Άδριανοΰ ή τών Άντωνίνων31.

Είναι φυσικού μεγέθους άπό χονδρόκοκκο μάρμαρο, ίσως τής Κώ, μέ χροιά ά- 
σπρογάλαζη κι έχει τό πρόσωπο στιλβωμένο. Παρουσιάζει έντονη κλίση στά δεξιά 
του, έχει τό βλέμμα στραμμένο πρός τά πάνω κι είναι σκεπασμένο στό πίσω μέρος μέ

25. Βλ. τοϋ ίδιου ε.ά. σ. 300 κ.έ.
26. Βλ. Sardis V1, The Sarcophagus of Claudia Antonia Sabina ( Ch. R. Morey ) σ. 72 κ.έ·
27. Βλ. ε.ά. σ. 75.
28. Βλ. R. Delbrueck, ε.ά. σ. 305.
29. Βλ. G. Rizzo, II sarcofago di Torre Nova, RM XXV (1910) σ. 89 κ.έ. ’Επίσης Ch. R. 

Morey, έ.ά. σ. 44 κ.έ. καί σ. 69, καθώς καί G. Rodenwaldt, Der Klinensarkophag von S. Lorenzo 
Jdl 45 (1930) σ. 186.

30. Βλ. G. Rizzo, έ.ά. σ. 100 καί Ch. R. Morey, έ.ά. σ. 46.
31. Βλ. Clara Rhodos IX, σ. 67, είκ. 44 (L. Laurenzi).

12
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καλύπτρα. Πλούσια μαλλιά, χωρισμένα στή μέση πάνω άπό τό μέτωπο, πλαισιώνουν 
τό πρόσωπο.

Ή έκφραση είναι βέβαια διαφορετική άπ’ ό,τι στό κεφάλι τής Άντιμάχειας, τά 
χαρακτηριστικά όμως καί γενικά ή σύλληψη τού κεφαλιού παρουσιάζουν άναμφισβή- 
τητες ομοιότητες. Έτσι τό σχήμα τού λαιμού, οί λοβοΐ τών αυτιών, τό πλατύ καί ψηλό 
μέτωπο μέ τήν έλαφρή προεξοχή στό κάτω μισό του καί τά άνοιχτά μήλα τού προσώπου 
μοιάζουν καί στά δυό πορτραϊτα πολύ. Μεγάλη όμοιότητα έχει άκόμη τό μέρος γύρω 
άπό τά φρύδια καί τή ρίζα τής μύτης μαζί μέ τά πάνω βλέφαρα. Τά μάτια είναι καί στό 
δεύτερο πορτραϊτο έπιμήκη καί σέ βάθος βαλμένα, τό στόμα είναι έπίσης μικρό καί 
τά χείλη λεπτά. Ή έκφραση βέβαια καί τών ματιών καί τού στόματος διαφέρει βασικά. 
Τό λόγο όμως αυτής τής διαφοράς θά προσπαθήσουμε νά έρμηνεύσουμε πιό κάτω. Ή 
μύτη είναι πολύ σπασμένη άλλά, άπ’ ό,τι έχει μείνει, μπορεί κανείς νά συμπεράνη πώς 
θά ήταν έπίσης μακριά καί λεπτή. Καί τό σαγόνι άκόμη φαίνεται ότι θά ήταν όμοιο, 
άπ’ ό,τι δείχνει τό σπάσιμο.

Δέν είναι όμως μόνο τά προσωπογραφικά γνωρίσματα πού συνδέουν τά δυό κε
φάλια. Άπό τή σύγκριση τών τεχνοτροπικών γνωρισμάτων τους βγαίνει καί κάτι πε
ρισσότερο : ότι δηλαδή προέρχονται άπό τό ίδιο έργαστήριο. Έτσι τό πλάσιμο τού 
προσώπου μέ τις άπαλές μεταβάσεις στά διάφορα επίπεδα, ή στίλβωσή του, οί μαλα
κοί συνοπτικά σχηματισμένοι όγκοι τών μαλλιών, ό άχνός σχηματισμός τών φρυδιών, 
τό καθαρό περίγραμμα τών ματιών καί ή έλλειψη τέτοιου περιγράμματος στά χείλη 
είναι τά ίδια γνωρίσματα άκριβώς πού παρατηρήσαμε καί στό κεφάλι τής Άντιμάχειας. 
Άκόμη, τά μαλλιά πλαισιώνουν καί έδώ στήν ίδια έκταση καί μέ τόν ίδιο τρόπο τό 
πρόσωπο, μ’ όλο πού είναι πιό έλεύθερα χτενισμένα καί πιό φουσκωμένα, σύμφωνα 
μέ τό ύφος τού έργου.

Πορτραϊτα τής Φαυστίνας τής νεώτερης μέ καλύπτρα ύπάρχουν καί άλλα. Γιά 
τρία πού βρίσκονται στό Λούβρο32 καί ένα στό μουσείο τού Timgad33 συμπεραίνει ό 
Μ. Wegner, κρίνοντας άπό τό σχήμα τής κόρης τών ματιών, ότι είναι μεταθανάτιες 
άπεικονίσεις τής αύτοκράτειρας. Άκόμη πιστεύει ότι ή καλύπτρα σημαίνει θεοποίη
ση34.

Άν πραγματικά ήταν δυνατόν τό σχήμα μόνον τής κόρης τών ματιών νά χρησι. 
μεύση σάν σίγουρο χρονολογικό κριτήριο, τότε θά μπορούσε ίσως καί οί κόρες τών 
ματιών τού δεύτερου κεφαλιού τής Κώ, μέ τούς δυό μικρούς κόκκους στή μέση, νά θεω
ρηθούν κι αύτές σάν στοιχείο πού μαρτυρεί μεταγενέστερη έποχή άπό τό κεφάλι τής 
Άντιμάχειας. "Ενα τέτοιο συμπέρασμα όμως δέν ένισχύεται καί άπό τά άλλα στοιχεία.

Ή αισθησιακή έξ άλλου έκφραση τού γεμάτου προσώπου μέ τά φουσκωμένα 
μαλλιά, πού σημειώσαμε πιό πάνω, όδηγεΐ στή σκέψη ότι τό κεφάλι αυτό μπορεί νά 
έρμηνευθή καί σάν Φαυστίνα -Αφροδίτη.

Είναι γνωστό ότι ή Φαυστίνα ή νεώτερη είχε ταυτισθή μέ τήν Αφροδίτη35 καί

32. Τά ύπ’ άριθ. 1049, 1147 καί 1177 βλ. Μ. Wegner, έ.ά. άντίστοιχα : σ. 216, 217 καί 219.
33. Βλ. A. Ballu — R. Cagnat, Musee de Timgad, πίν. Π, 3. Έπίσης Μ. Wegner, 6.ά. σ. 225.
34. Βλ. Μ. Wegner, έ.ά. σ. 29, 54.
35. Γιά τή σχέση τής αύτοκράτειρας γενικά μέ τήν ’Αφροδίτη, πού άπαντά συχνά στήνίουλιο- 

κλαυδιανή δυναστεία καί πού άνανεώνεται στή δυναστεία τών Άντωνίνων βλ. J. Aymard, Venus 
et les imp6ratrices sous les derniers Antonins. Melanges d’Archeologie et d’ Histoire ( ficole 
Frangaise de Rome) LI (1934), σ. 178 -180. Ειδικότερα γιά τήν ταύτιση τής Φαυστίνας τής παλιό-
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ότι δπάρχουν άπεικονίσεις της, πού τήν άποδίδουν μέ διάφορους τύπους τής θεάς.
Έτσι στο Μουσείο τής Δρέσδης υπάρχει άγαλμά της, σέ νεαρή ήλικία, στον τύ

πο τής ’Αφροδίτης των Συρακουσών μεταπλασμένον36 καί στην Ny - Carlsberg Gly- 
ptotek κολοσσιαίο κεφάλι τής ίδιας αύτοκράτειρας, έπίσης σέ νεαρή ήλικία, μέ χτέ
νισμα ’Αφροδίτης37. ’Ενδιαφέρον είναι νά σημειωθή, ότι τό δεύτερο αυτό κεφάλι, πού 
προέρχεται έπίσης άπό τήν άνατολική περιοχή τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας38, έχει 
έντονα αισθησιακή έκφραση, όπως τό κεφάλι τής Κώ.

Στήν Ny - Carlsberg Glyptotek ύπάρχει κι ένα άλλο κολοσσιαίο πορτραΐτο, 
άπό τή Σμύρνη ή τήν περιοχή της, μέ έξιδανικευμένα χαρακτηριστικά καί χτένισμα 
’Αφροδίτης του Καπιτωλίου, πού άρχικά ό Fr. Poulsen τό δημοσιεύει σάν Φαυστίνα 
νεώτερη -’Αφροδίτη39 και άργότερα κυμαίνεται άνάμεσα στή Φαυστίνα και στήν κό
ρη της Λουκίλλα40. Σάν Λουκίλλα τό δέχεται και ό V. Poulsen41, ένώ ό Μ. Wegner42, 
λιγότερο δικαιολογημένα, δέν δέχεται τήν άπόδοση ούτε στή Φαυστίνα τή νεώτερη 
ούτε στή Λουκίλλα.

’Ακόμη, στο Museo Nazionale Romano ύπάρχει σύμπλεγμα Άρη καί ’Αφρο
δίτης, όπου ή ’Αφροδίτη, στόν τύπο τής Κάπουας, παριστάνεται μέ τά χαρακτηριστι
κά τής Φαυστίνας τής νεώτερης43, αύτή τή φορά σέ ώριμη ήλικία. Γιά τό κεφάλι αύτό 
τής ’Αφροδίτης - Φαυστίνας θά έπρεπε νά σημειωθή ότι, μ’ όλο πού ή σύλληψή του 
είναι πραγματιστικότερη, υπάρχουν άναμφισβήτητες όμοιότητες μέ τό κεφάλι τής Κώ, 
όπως τό στρογγυλό καί γεμάτο πρόσωπο καί τό πλάσιμο γύρω άπό τό στόμα καί τή 
μύτη καθώς καί κάτω άπό τό σαγόνι.

Σέ νομίσματα τής Φαυστίνας, καθώς καί σέ μετάλλια πού κόπηκαν όσο ζούσε 
άλλά καί μετά τό θάνατό της, άπεικονίσθηκε συχνά στήν πίσω όψη ή ’Αφροδίτη μέ 
τήν έπιγραφή άλλοτε Veneri Augustae, άλλοτε Veneri Victrici ή άκόμη Venus Felix, 
Venus Genetrix κλπ.44.

Έπίσης είναι γνωστό πώς μαζί μέ τις άλλες τιμές πού έγιναν στή Φαυστίνα τή νεώ
τερη μετά τό θάνατό της, στήθηκαν στό ναό τής ’Αφροδίτης καί Ρώμης κι άσημένια 
άγάλματα τοϋ Μάρκου Αύρηλίου καί τής θεοποιημένης γυναίκας του, όπου πρόσφεραν 
θυσίες οί νεόνυμφοι45.

Βέβαια ό τύπος τού κεφαλιού τής Κώ δέν είναι άπό τούς γνωστούς τύπους Φαυ-

τερης καί τής νεώτερης μέ τήν ’Αφροδίτη βλ. στήν Ιδια μελέτη σ. 185 - 193. Έπίσης βλ. Ρ. Strack, 
έ.ά. III σ. 112, 121, 122.

36. Βλ. Μ. Wegner, έ.ά. σ. 103.
37. Βλ. Vagn Poulsen, Portraetter fra Marc Aurels familienkreds. Meddelelser fra Ny - Carls

berg Glyptotek, 21 Aargang, K0benhavn 1964, σ. 13 -16 κ.έ. είκ. 15, 16.
38. Βλ. Vagn Poulsen, έ.ά. σ. 14.
39. Βλ. Fr. Poulsen Jdl 47 ( 1932) σ. 83 κ.έ.
40. Βλ. τοΟ ίδιου, Catalogue of ancient Sculpture in the Ny - Carlsberg Glyptotek, 1951, 

άριθ. 709α, καί Gnomon 16 ( 1940), σ. 208.
41. Βλ. Vagn Poulsen, έ.ά. σ. 12, 13.
42. Βλ. Μ. Wegner, έ.ά. σ. 214.
43. Βλ. Bianca Maria Felletti Maj, Museo Nazionale Romano, I ritratti, Roma 1953 σ. 119, 

120, δπου καί ή παλιότερη σχετική βιβλιογραφία καί είκ. 236, 236 α.
44. Βλ. Fr. Poulsen Jdl 47 ( 1932) σ. 88 κ.έ., έπίσης J. Aymard, έ.ά. σ. 185 κ.έ. καί Ρ. 

Strack, έ.ά. σ. 121.
45. Βλ. Δίωνα 71, 31, 1.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:36 EEST - 18.237.180.167



180 K. X. ΦΑΤΟΥΡΟΥ

στίνας -’Αφροδίτης, αλλά, δπως φαίνεται καί άπό τά παραδείγματα πού σημειώσαμε, 
υπήρχαν περισσότερες παραλλαγές, πού άνταποκρίνονταν σέ μεταπλάσεις των γνω
στών τύπων τής θεάς.

"Οσο γιά τον τύπο ’Αφροδίτης με καλύπτρα, δπως μας παραδίδεται στό μικρό 
άγαλμα άπό τό Corneto46 καί στό ανάγλυφο τής Κυρήνης47, θά έπρεπε νά χρονολογη- 
θή άκόμη στον 5ο αιώνα48, με βάση τό πήλινο άνάγλυφο τής Bonn49, πού είναι άποτύ- 
πωμα μιας άρχαίας μήτρας. Τή συνέχιση τοΰ τύπου αύτοϋ στή ρωμαϊκή έποχή μαρτυ
ρεί τό άγαλμα τοΰ Μουσείου τής Νεαπόλεως50, τό μικρό άγαλμα άπό τή Χαιρώνεια51 
κι άκόμη τό άνάγλυφο άπό τήν Ara Pads, δπου ή Μητέρα Γή άπεικονίζεται μέ τά 
σύμβολα τής ’Αφροδίτης52.

Είναι γνωστή ή ιδιαίτερη σχέση πού είχαν οί Κώοι μέ τήν οίκογένεια τών Άν- 
τωνίνων53 κι άκόμη είναι γνωστό δτι ή λατρεία τής ’Αφροδίτης ήταν άπό τις κυριό- 
τερες στήν Κώ, δπως καί σ’ δλη τήν έλληνική άνατολή. Τό ιερό της μάλιστα στό λι
μάνι ήταν ένα άπό τά σπουδαιότερα στήν πόλη54. Τό κακό είναι δτι δέν ξέρομε σέ ποιό 
μέρος τοΰ νησιοΰ βρέθηκε τό κεφάλι55.

Ή γλυπτική τοΰ νησιοΰ στό 2° αίώνα άντιπροσωπεύεται μέ δείγματα χα
ρακτηριστικά καί ένδιαφέροντα πού δείχνουν τή ζωηρή δραστηριότητα τών τοπικών 
έργαστηρίων άπό τήν έποχή τοΰ Τραϊανού ώς τήν έποχή τών Άντωνίνων56. Τό κεφάλι 
τής Φαυστίνας τής νεώτερης πού παρουσιάσθηκε εδώ είναι άναμφισβήτητα άπό τά 
καλύτερα έργα τής έποχής αύτής. Καί τό δεύτερο κεφάλι τής πιθανής Φαυστίνας -’Α
φροδίτης, πού ξαναδώσαμε, δέν υστερεί, χωρίς άλλο, σέ καλλιτεχνική ποιότητα.

ΚΑΝΤΩ X. ΦΑΤΟΥΡΟΥ

46. Βλ. C. Bliimel, Kat. Ill Κ6, πίν. 8, Kat. IV σ. 51.
47. Βλ. G. Traversari, L’ altorilievo di Afrodite a Cirene, 1959 καϊ βιβλιοκρισία άπό D. Μ· 

Brinkerhoff AJA 66 (1962), σ. 113 έξ. Επίσης Ε. Paribeni, Catalogo delle sculture di Cirene, 
1959, άριθ. 49 πίν. 49.

48. Βλ. E. Langlotz, Phidiasprobleme, σ. 83 κ.έ. πίν. 28γ.
49. Βλ. G. Rodenwaldt Jdl XLI (1926), σ. 190 κ.έ.
50. Βλ. Ε. Langlotz, έ.ά. σ. 87. ’Επίσης Η. Schrader, Phidias, σ. 205, είκ. 187, 188, καθώς 

καί Β. Schlorb, Untersuchungen zur Bildhauergeneration nach Phidias, 1964 σ. 19 κ.έ.
51. Βλ. Africa Italiana I, 1927, σ. 45, ύποσημ. 5, είκ. 6, δπου χαρακτηρίζεται σάν «μέτρια 

δουλειά άττική τής έλληνιστικής έποχής » ( C. Anti), άντίθετα μέ τήν άποψη τοϋ G. Koerte, AM 
(1878) σ. 405 κ.έ. άριθ. 186, πού τό θεωρεί ρωμαϊκό.

52. Βλ. Ε. Simon, Die Geburt der Aphrodite, σ. 102.
53. Ό Άντωνΐνος ό Ευσεβής βοήθησε νά ξανακτισθή ή πόλη μετά τόν καταστρεπτικό σεισμό 

τού 142 καί Ισως στή γενναιοδωρία του νά όφείλεται ή κατασκευή τού ναού C καί οί άλλες σύγχρονες 
μεταβολές στό ’Ασκληπιείο. Βλ. R. Herzog, Kos I, Asklepieion, σ. XII.

54. Βλ. Bollettino d’ Arte 35 ( 1950), Scavi e ricerche a Coo 1935 -1943, σ. 62, 66 κ.έ. είκ. 
13-14 ( L. Morricone ).

55. Βλ. Clara Rhodos IX ( 1938) σ. 67, ύποσημ. 1.
56. Βλ. L. Morricone, έ.ά. σ. 236 κ.έ.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Είς Άρχ. Δελτ. 16 (1960) 84-90 (Σ. Ί. Χαριτωνίδη, 'Ο Μυκηναϊος άγγειογρά- 
φος των Παπύρων).

Ό καθηγητής κ. F. Stubbings διά τής άπό 23.10.1965 έπιστολής του είχε τήν 
καλωσύνην νά μοί άνακοινώση μίαν σημαντικήν διαπίστωσιν, είς τήν οποίαν προ- 
έβη: τό ανωτέρω δημοσιευόμενον τεμάχιον τοϋ Μουσείου τής Ρόδου άνήκει είς 
τόν κρατήρα τοϋ Μουσείου τοϋ Λούβρου καί συγκεκριμένως είς τό είς Π ί ν. 91γ δε
ξιά έλλεϊπον τμήμα.

Οϋτω ή μέν άπόδοσις εις τόν αύτόν ζωγράφον τών δύο πρότερον θεωρηθέντων 
χωριστών παραστάσεων άποβαίνει αύταπόδεικτος, ή προσπάθεια όμως χρονικής με
ταξύ των διακρίσεως ή έπιχειρουμένη είς σ. 86-87 άποδεικνύεται περιττή.

Σ'. I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
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UN TUMULUS MY CfiNIEN A SAMIKON

La decouverte d’un tumulus au pied N-E de la colline rocheuse Kleidi a 
Samikon de Triphylie constitue le sujet de cette etude. Le tumulus a ete trouve 
fortuitement par un paysan, qui creusait la terre pour etablir les fondations de 
sa cabane: ces travaux et, par la suite, la curiosite du paysan, ont abouti a la 
destruction a peu pres complete du tumulus.

La fouille systematique du tumulus a montre qu’ il etait entoure par une 
crepis circulaire ( diametre 5,50 m.; hauteur du mur 0,60 m.; epaisseur 0,50 m ), 
que le paysan avait presque completement demolie; de meme, l’interieur du tu
mulus fut trouve rempli de decombres, et la plupart de ses quinze tombes avaient 
ete largement saccagees, sauf deux qui furent retrouvees presque intactes. Toutes 
ces tombes etaient creusees dans la terre sableuse. L’une des deux tombes decou- 
vertes presque intactes conservait les plaques en pierre de sa couverture. Dcuze 
autres tombes etaient a demi detruites, mais leurs vases ont ete retrouves sur 
place. Etant donne ces circonstances, il va de soi qu’ une 6tude stratigraphique des 
trouvailles s’ avere impossible.

En plus des vases plus ou moins intacts, on a pu en completer un grand 
nombre d’autres, dont les tessons furent retrouves a l’interieur du tumulus et en 
dehors, dans la terre rejetee par le paysan pendant son oeuvre de destruction. On a 
pu ainsi retrouver plus de cent vases, intacts ou restaures, et des tessons nombreux; 
en plus, quatre boutons en steatite et en argile, et un fragment de bronze apparte- 
nant a la poignee d’un couteau. L’etude de ces trouvailles conduit aux conclusions 
suivantes:

Les vases du tumulus reprisentent toutes les phases de revolution de la ce- 
ramique entre l’epoque HM recent et 1’avant derni^re phase de Γ HR ( mycenien 
III B ); il n’ existe aucun specimen sur de la derniere phase, le mycenien III C.

Parmi les vases et les tessons de l’epoque HM, quelques uns constituent les 
plus beaux exemples de la ceramique de cette epoque.

Pour les vases de l’epoque mycenienne, ceux des deux premieres periodes 
( mycenien I - II ) sont de beaucoup les plus nombreux : ils font la moitie du to
tal des vases trouves dans le tumulus. Ils sont egalement superieurs au point de 
vue de la qualite, et quelques uns peuvent etre eomptes parmi les plus precieux 
exemples de la ceramique mycenienne. En revanche, les vases du mycenien III 
A-B sont de qualite secondaire, ou meme mediocre.

La haute qualite des vases de 1’epoque HM et de Γepoque MA, dont quelques 
uns appartiennent a la production locale, prouve qu’il y eut, pendant ces periodes, 
une veritable floraison artistique dans la region de Samikon. Cette floraison cor
respond a celle de Pylos, demontree nettement par les fouilles grecques et ame- 
ricaines entreprises sur ce site depuis 1939.

Il faut aussi souligner qu’on a retrouve dans le tumulus des vases de Γ epo
que HM, d’autres qui appartiennent a la transition entre cette epoque et l’epoque 
mycenienne, et enfin d’autres qui sont des survivances des types HM pendant 1’
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epoque mycenienne. Ce fait doit etre regarde comme une contribution importante 
a notre connaissance de deux phenomenes : la liaison intime de ces deux epoques 
( HM et mycenienne ), et la transition organique de P une a P autre epoque. Cette 
liaison est confirmee encore par la decouverte du tumulus lui-meme avec son 
contenu singulier: car cette decouverte prouve que la coutume d’ensevelir les 
morts dans cette forme de tombe, familiere aux epoques helladique ancienne et 
helladique moyenne, n’a pas ete abandonnee ni oubliee pendant Pepoque myce
nienne.

Enfin, la division nette des vases du tumulus en trois groupes, representant 
les trois phases successives, HM, mycenien I-II, mycenien III, confirme une opi
nion souvent soutenue dans le passe. On a effectivement affirme que Samikon 
avait ete habite successivement d’abord par les Epeens (les soi-disant autochto- 
nes ) qui avaient nomme cette ville Samos, ensuite par les Pyliens qui donnerent 
a la ville le nom d’ Arenfe, et apr§s par les Minyens qui la nommerent Makistos. Fi- 
nalement la ville, toujours selon la meme theorie, fut une possession des Eliens, 
et c’est alors qu’elle reprit son nom primitif, Samikon ou Sarnia. Le grand nombre, 
et la qualite exceptionnelle des vases du tumulus permettent de conclure que ce- 
lui-ci appartenait a des families ou a des dynasties riches et renommees. Les 
sources anciennes nous renseignent sur le personnage local avec lequel le tumulus 
etait en relation dans Pantiquite: c’est Iardanos, congu tantot comme une riviere 
ou un daimon ( Pausanias V, 1, 9: cf. RE, 9, 1, col. 749, s. v. Iardanos), et tan- 
tdt comme un h£ros ( Strabon, H, 347, 20 ). Le tombeau etla prairie ( « λειμών » ) 
de Iardanos etaient situes, selon Strabon, entre la riviere Anigros et la montagne 
de Samikon, et tout pr6s se trouvaient aussi les rochers Achaiens («Άχαιαί πέτραι»). 
L’etude des sources anciennes aussi bien que des perieg^ses modernes a permis 
Pidentification de Άχαιαί πέτραι avec la colline rocheuse de Kleidi, sur laquelle 
d’ailleurs on a retrouve des ruines et des tessons prehistoriques nombreux. Les 
memes sources permettent de conclure que la prairie et le tombeau de Iardanos 
devraient etre localises dans la plaine fertile qui s’etend entre la montagne sur 
laquelle se trouvait la ville de Samikon et la riviere Anigros, au SO de Samikon. 
Cette localisation correspond a Pemplacement du tumulus. On peut done croire 
que c’est lui qui a έΐέ montr6 a Strabon comme le tombeau de Iardanos, figure 
fort incertaine et obscure deja a Pepoque du voyageur. Mais ce tumulus avait 
etd abandonne vers la fin de Pepoque mycenienne, comme le prouve l’absence com
plete d’objets posterieurs a cette epoque; par consequent, il n’a pas ete lie a 
quelque culte de mort heroise pendant les premiers siecles de P epoque historique. 
Ainsi, l’attribution a Iardanos du tumulus semble tardive. Elle fut inventee a 
une epoque ( hellenistique recente?), quand les cites grecques, toutes pleines de 
la conscience historique qui caracterise Pepoque, reexaminent leur prehistoire, qui 
etait plus ou moins obscure, et competent les lacunes de leurs genealogies. Ainsi, 
elles tirent de l’obscurite les figures mythiques importantes de leur region, et leur 
rendent une nouvelle splendeur, en les rattachant, souvent d’une maniere artifi- 
cielle comme dans le cas de Iardanos, aux plus anciens monuments encore exi- 
stants.

N. YALOURIS
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GORFI T’ARONIOU

A une heure de distance vers le Nord du cap « Cavo Sostis» au SE de Naxos, 
presque au bord de la mer, s’eleve la colline Corfi t’Aroniou, 70 - 80 m. de hauteur. 
Sur cette colline en 1962 on a decouvert une petite chambre ellipsoidale a moitie 
abritee dans le rocher. Le mur curviligne est construit de petites dalles naturelles de 
fa<jon que le mur entier s’incline vers le centre. La porte de la chambre s’ouvre 
a I’Est. Vers l’Est et le Sud de cette chambre on a decouvert des reliques d’autres 
constructions en tres mauvais etat a cause de la manque de terre qui pourrait les 
proteger. Un long mur d’appui soutenait le remblai sur lequel se levaient des mai- 
sons dont tr£s peu de restes sont conserves. Dans ce remblai on a recueilli des 
tessons et des coquillages, restes de nourriture.

Les tessons appartiennent a de gros vases d’usage quotidien et sont souvent 
decores a incision. Parmi les trouvailles comptent quelques pierres - meules, des 
couvercles de schiste, des lames d’obsidien. Mais plus importante est une serie de 
plaques en marbre sur lesquelles sont representees differentes sc6nes executees au 
piquetage. Cette methode permet a Γ artisan de profiter du contraste de la cou- 
leur sombre de la pierre naturelle et de la couleur claire de la surface travaillee, 
et de faire oeuvre de peintre plutot que de sculpteur. II ne s’interesse pas aux de
tails et insiste au rendement des membres qui caracterisent ses figures ( bras, pieds, 
cornes etc.). Les animaux generalement se presentent en profil, les etres humaines 
en face. Ces representations, de caractere plutot magico-religieux, doivent etre 
contemporaines au debris des constructions sur la colline qui datent vers la fin 
du Cycladique Ancien.

CHR. DOUMAS
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A PROTOATTIG AMPHORA

The amphora presented here with the kind permission of Mrs. Agnes Rous- 
sopoulou, to whom it belongs, is an interesting example of the transitional style 
between Early and Middle Protoattic. In spite of its stylistical similarities with the 
Shoen amphora ( Lullies, Eine Sammlung gr. Kleinkunst, nr. 30, p. 17, fig. 10 - 
11 ) and the Agora hydria P 26411 ( Hesperia XXX, 1961, 375, pi. 87 = S3 ), the 
attribution to either Analatos or Mesogeia Painter, the leading masters of the pe
riod, is debatable. On the other hand it reflects the Ram - Jag Painter’s achieve
ments in a very early stage. The importance of the shape, with the large surfaces 
of its structure, accentuated by the horizontal band decoration ( characteristic 
of the 8th century B.G. amphoras ), offers a completely new conception of the form, 
in comparison with the elongation that dominates the shape of Cook’s Late Geo
metric, Transitional and Classical Tradition’s style ( Category A ). Judging by its 
form, the Roussopoulou amphora belongs to a large group of egg - shaped vases 
with band decoration and cylindrical necks which are usually covered with simple 
patterns ( Category B.). The vases of Category B, contemporary with the elonga
ted ones of Category A, show clearly the transition to the rounded forms of the ma
ture Middle Protoattic style which is not explained by the Island influence. Further
more the whole group, in its best examples, shows a retrospection that can be cha 
racterized as the reaction of the old principles against the development of the 
rising future. Though the historical evidence fails it would be interesting to see in 
the system of the two groups during the second quarter of the 7th century, another 
sign of the dialectical process in ancient Greek Creation.

ANGELOS DELIVORRIAS
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TETE DE MARBRE DE MYTILENE

Dans le musee de Mytilene se trouve une tete de jeune femme ( No 2727 ) 
en marbre, tres mutilee, qui charme le spectateur par son expression sereine et 
quelque peu melancolique, la noblesse des traits et la profondeur du sentiment.

La partie gauche du visage est presque entierement detruite. La chevelure 
est retenue par un sac, sans plis, laissant les cheveux libres sur le front et autour 
des tempes. Hauteur 0,139; hauteur du visage 0,10; largeur 0,103; largeur du vi
sage 0,075. Malgre l’etat deplorable de sa conservation nous croyons etre justi
fies de croire qu’il s’agit ici d’un vrai chef-d’oeuvre de la fin du Vesiecle av. J.-C.

Le regard reveur et la chaleur du sentiment qui emane du visage entier 
rapprochent cette ceuvre du niveau humain en l’eloignant en meme temps de la 
sphere divine de laquelle sont issues les oeuvres de Phidias. D’autre part, le senti- 
mentalisme qui caracterise cette belle tete trahit, nous croyons, la main d’un scul- 
pteur des lies. Ceci ne signifie pas que l’oeuvre soit completement libre de l’influen- 
ce de Part attique, influence qui nous fait penser, en regardant cette tete, aux 
tetes parvenues jusqu’a nous de la balustrade du temple d’Athena Nike. Toutefois, 
malgre les ressemblances dans la mode des coiffures et l’oval des visages, il existe 
toujours la grande difference de l’expression. Au contraire, nous retrouvons cette 
expression reveuse et ce regard perdu dans les tetes provenant de la base de la 
statue de Nemesis de Rhamnonte, attribuee generalement a Agoracritos. Cette 
tete ressemble encore a la petite figure N° 1310 et encore a la Victoire du relief N° 
1329 au musee de l’Acropole. Nous relevons aussi une ressemblance marquee entre 
notre tete et quelques steles trouvees dans les lies et plus particulierement avec 
la stele d’Amorgos, N° 4470, du Musee National d’Athenes. La ressemblance de la 
tete en question avec les oeuvres mentionnees plus haut, mais principalement sa 
haute qualite artistique, qui trahit la main d’um artiste eprouve des iles qui n’est 
pas reste independant de l’influence attique, nous amene a penser au nom d’Ago
racritos, l’eleve bien-aime de Phidias. Bien que cette hypothese soit tentante, el- 
le ne cesse d’etre une simple hypothese.

Pour ce qui concerne la personne representee, nous croyons ne pas etre trop 
audacieux en hasardant notre impression qu’il s’agit peut-etre d’une nymphe lo
cale, comme Pyrra ou Mytilene, telle que celles representees sur des monnaies de 
Lesbos.

II n’existe aucun temoignage sur la provenance de cette belle tete; des ru- 
meurs nous la font provenir du theatre de Mytilene.

Parmi tant d’incertitudes nous avons la satisfaction certaine de posseder ici 
une oeuvre de premiere qualite qui merite d’etre connue, et c’est justement dans 
ce but que nous la publions.

MARIA TOMPROPOULOU - BROUSKARI
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LE RELIEF DES SAINTS ANARGYRES 
A SAINT-MARC DE VENISE

Dans l’interieur de l’eglise de Saint - Marc de Venise est encastre un relief 
byzantin bien connu qu’on date du XIIe s. et qui represente, surdeux zones su- 
perposees, deux couples des saints Anargyres, Come et Damien (PI. 47 ). L’identifi- 
cation du couple des deux saints en buste de la zone superieure ne presente pas 
de difficultes : la figure feminine qui se trouve entre eux prouve d’une maniere 
absolument sure, comme le montre la comparaison avec des monuments analogues, 
qu’il s’agit des saints Come et Damien les Asiates, fetes par l’Eglise orthodoxe 
le Ier novembre. En effet, cette figure feminine n’est autre que sainte Theodote, 
la mere de ce couple d’ Anargyres. II est vrai que dans I’iconographie byzantine 
Come et Damien les Asiates portent, sauf quelques rares exceptions, une courte 
barbe et des moustaches. Mais les figures imberbes du relief en question, il est bien 
sur qu’ elles continuent une tr0s vieille tradition iconographique, comme le prouve 
l’image de saint Come sur le petit coffret en bois du Musee de Berlin ( Ve / VIe s.) 
provenant d’Achmim (PI. 49γ).

Quant au couple des saints Come et Damien, representes en pied et sous 
des arcades sur la zone inferieure du relief, leur identifition est assez difficile. II 
faut toutefois exclure les saints Come et Damien les Arabes, commemores le 17 
octobre, car ceux-ci, depuis deja Γ epoque paleochretienne, sont representes bar- 
bus. La coiffure de ces saints sur le relief de Saint-Marc est tres caracteristique. 
Elle presente une similitude incontestable avec celle des portraits appartenant a 
l’epoque qui va des dernieres annees du regne de Gallien ( +263 ) jusqu’ a la fin 
du IIIe ou le debut du IVe si£cle. On aura la preuve en comparant les figures du 
relief ( P1. 48 α - β ) avec la tete de jeune homme du Musee National d’Athenes ( P1. 
48γ). Si on a sous les yeux le fait que les saints Come et Damien les Romains ont subi 
le martyre, selon le synaxaire du ler juillet, au temps de l’empereur Carinus ( 283 - 
285 ), on pourrait conclure avec beaucoup de probabilite, a mon sens, qu’ils sont 
ceux-ci qu’on voit representes sur la zone inferieure du relief. Nous avons done 
ici la copie d’une tres ancienne representation de ces martyres qui leur etait peut - 
etre contemporaine.

D’ apr£s le synaxaire du ler juillet, la celebration de la fete des saints Come 
et Damien les Romains avait lieu a Constantinople, dans leur eglise construite par 
Paulinus, l’ami de l’empereur Theodose II. Cette eglise etait, parait - il, la seule 
ou du moins la plus cel^bre de la Capitale, dediee aux saints Anargyres les Romains. 
Il est done assez probable, a mon avis, que le relief de Saint-Marc provient de 
cette vieille eglise et qu’il copie une ic6ne cultuelle tr6s ancienne qui y etait conser- 
v£e. Que l’icone enfin dont nous avons la copie tres probable sur le relief en que
stion, se trouvait a Constantinople, est prouve par le petit reliquaire en argent dore, 
conserve au Palais des Armures du Kremlin a Moscou, qui provient tres proba- 
blement de la Capitale et sur lequel on voit les deux Anargyres presque identiques 
a ceux du relief de Saint - Marc (PI. 49 δ ).

A. XYNGOPOULOS
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UN MIROIR LACONIEN AU MUSfiE DE SPARTE

Le miroir a pied, que depuis 1933 possede le Musee de Sparte, se place par 
la qualite artistique de la figure de son support dans le premier rang des bronzes 
antiques.

La jeune spartiate nue, etincellante et pleine de la grace fragile de son age, 
est une oeuvre du 550 environ av. J. C. impressionnante par la precision et la 
nettete des lignes, la purete des formes et la sobriete de Γ expression plastique.

L’ elegante fermete de sa construction vient de la plus heureuse fusion des 
61ements ioniens a ceux de la tradition locale que fut jamais realisee par les bron- 
ziers des ateliers laconiens - maintenus en pleine activite artistique pendant tout 
le 6feme siecle. Dans le groupe des figures feminines en bronzes, on a l’occasion de 
constater combien les traits ioniens ont et6 assimiles par la vigueur du style laco- 
nien. A vrai dire, dans revolution de la plastique laconienne, marquee surtout 
par des figures volumineuses solidement charpentees, le courant de delicatesse io- 
nienne en fut une cause creatrice. A part cette constatation, on souligne que dans 
le cas des oeuvres plastiques a influence ionienne, l’esprit synthetique est toujours 
du cote laconien.

N’ attribuant pas de sens special a la nudite de certaines decesjeunesspartia- 
tes en bronze, on les accepte comme personnages de culte, adorantes ou danseuses 
au service de la Deesse, telles que la « παίδων δεκάς » du Partheneion. En meme 
temps on fait allusion a une certaine parente de l’origine spirituelle du Partheneion 
et de la jeune fille du miroir de Sparte.

TH. KARAYORGA
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CENOTAPHE MINOEN RECENT A ARCHANES

Les fouilles effectuees a Archanes, centre important de Γ epoque Minoenne, 
ont revele plusieurs tombeaux a chambre.

Dans cette etude on donne les details concernant un tombeau a chambre, mis 
au jour recemment a l’endroit Fourni.

L’ entree du tombeau 6tait bouchee au moyen d’un mur fait de petites pier- 
res; le petit couloir d’approche etait encombre de terre. Dans la piece on a trouve, 
in situ, un sarcophage a parois rectangulaires portant encore son couvercle, une 
coupe et une cruche appartenant a la periode Minoen Recent III A. La cruche 
est particulierement remarquable; on peut y distinguer influences de File de Chypre. 
N’ayant pas trouve de squelette dans le sarcophage et etant exclu le cas d’ 
enterrement d’un enfant, dont les os seraient pulverises, on doit accepter qu’il s’ 
agit d’ un cenotaphe. Ajoutons que le tombeau a ete trouve intact.

Probablement la dite tombe du «trepied foyer» de Knossos etait un ceno
taphe. L’explication d’Evans pour l’espace vide de cette tombe est un peu com- 
pliquee. Peut-etre a-t-on place la un mort, decede a l’etranger.

On connait d’autre cenotaphes aussi bien a Dendra et a Mycenes. Nous avons 
un troisieme exemple a Pylos.

Le peu d’exemples de cenotaphes qu’on note dans 1’ epoque mycenienne sont 
expliques par l’etude des moeurs tombales relatives aux tombeaux a chambre. On 
suppose qu’il y avait aussi d’autres cenotaphes dans les tombeaux a chambre qu’ 
on a trouve a ce jour dans les fouilles, mais on n’a pu les distinguer du fait qu’ils 
ont ete deranges dans des enterrements plus recents.

Le cenotaphe est pratique afin que Fame du mort trouve un lieu de sejour. II 
n’y a pas d’indications qui puissent temoigner que des ceremonies speciales avaient 
lieu pour l’invocation de Fame.

Cette habitude est assez repan due aussi bien en dehors de la Grece, ainsi qu’a 
des periodes chroniques differentes. En Grece nous avons un seul exemple trouve 
dans des temps plus anciens de l’epoque mycenienne, a Asine. A Asine on rapporte 
de meme un exemple de l’epoque geometrique.

Cette habitude est rencontree aussi chez Homere. Des cenotaphes ont ete 
crees pour Agamemnon et Patrocle. Un troisieme est rapporte pour Ulysse. Cepen- 
dant que les cenotaphes homeriques sont differents de ceux de l’epoque mycenien
ne. II semble qu’a l’epoque mycenienne on craignait Fame qui appartenait a un 
corps non enterre. Tandis qu’a l’epoque homerique on s’interesse aussi pour la 
renommee posterieure du decede.

JEAN SAKELLARAKIS
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EIN EHRENDEKRET AUS PAROS

Eine neue Inschrift von der Insel Paros, gefunden bei den Restaurationsar- 
beiten der Kirche Katopoliani, enthalt wichtige historische und archaologische 
Nachrichten.

Es handelt sich um ein Dekret zu Ehren des "Αγλαός Θεοκλέους aus Kos. Er 
ist uns bisher nur durch ein Dekret aus Delos ( Inscriptions de Delos 1517 ) be- 
kannt, das kretische Soldner dort aufgestellt hatten, die mit Ptolemaios VI. Phi- 
lometor und vielleicht unter der Fiihrung des Aglaos gegen Ptolemaios VIII. Ever- 
getes II. in Zypern gekampft haben (154 v. Chr.).

Nach dem epigraphischen Kommentar ( S. 121 ff.) wird das Stemma dieser 
koischen Familie, das jiingst durch die neuen Untersuchungen von Ijsewijn ver- 
vollstandigt worden war, noch etwas erweitert.

Ein neuer Abschnitt behandelt die Datierung der Inschrift und die Stellung 
des Aglaos im Ptolemaerreich zur Zeit Ptolemaios VI. Beides wird zusammen un- 
tersucht. Fur die Stellung des Aglaos, der in Alexandreia lebt, ist die Bezeichnung 
Z. 1 ff. der Inschrift των τε του βασιλέως πραγμάτων... τήν διοίκησιν ποιούμενος 
von grosser Wichtigkeit. Aglaos muss denzufolge als Dioeketes gedient haben, 
wahrscheinlich zwischen 156 - 150 v. Chr., wo eine Liicke in der Liste dieser Beam- 
ten besteht. Sie wird dadurch naher bestimmt, dass Aglaos dem delischen Dekret 
zufolge erst nach 154 v. Chr. Dioeketes genannt werden muss. So kann man auch 
fiir die Datierung unserer Inschrift die Jahre zwischen 154 und 150 v. Chr. annehmen.

Die Inschrift spricht iiber eine Schmuckung der Hestia - Statue in Paros mit 
einem goldenen Diadem, das Aglaos geschenkt hatte. Es ist sehr wahrscheinlich, 
dass sich hinter diesem privaten Geschenk des Beamten Philometor’s der Versuch 
der agyptischen Propaganda verbirgt, die Parier, so wie andere Inseln, auf ihre 
Seite zu ziehen. In dieser Zeit besitzt Philometor einige wichtige Stiitzpunkte 
im AgSischen Meer und spielt die Rolle eines Schiedrichters in diesem Bereich, 
wie wir aus mehreren Quellen der Zeit wissen. In dieser Hinsicht ist die neue In
schrift fiir die Beziehungen zwischen Paros und Agypten um die Mitte des 2. Jhd. 
v. Chr. sehr wichtig.

Durch diese Inschrift gewinnen wir noch zwei andere Nachrichten, die hier 
auch hervorgehoben werden. Erstens, finden wir eine Bestatigung fiir den Kult 
der Hestia in der Stadt Paros, wo die Gottin ein Heiligtum, vielleicht im Pryta- 
neion der Stadt, besessen haben muss. Zweitens, dass diese Statue, fiir die Aglaos 
das Diadem gestiftet hatte, die beriihmte Hestia - Statue sein muss, die Tiberius im 
Jahre 6 v. Chr. nach Rom entfuhrt hatte, um sie in Concordia - Tempel aufzustel- 
len. Diese Statue hat man mit der sitzenden Hestia des Pariers Scopas identifi- 
ziert, die Plinius, Nat. Hist. XXXVI, 25, in den Horti Serviliani gesehen hatte.

Die Frage ist jetzt, ob man nach der Angabe iiber das Diadem, das die In
schrift erw&hnt, die Statue auf Miinzen der Insel erkennen kann. Die diesbeziigli- 
chen Uberlegungen miissen leider Vermutungen bleiben. Vielleicht kann diese 
Frage von einem Numismatiker noch genauer geklart werden.

G. I. DESPJNIS
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MITTEILUNGEN AUS DEM PIRAEUS - MUSEUM (I).

Der Aufsatz enthalt kurze Bemerkungen zu einigen Skulpturen im Piraeus - 
Museum : (I) Inv. Nr. 1169. Eine Kopie der Nymphe aus der bekannten Gruppe 
« Aufforderung zum Tanz » wird zum erstenmal abgebildet. Sie stammt vielleicht 
aus der Mitte des 2. Jhd. n. Chr. Zu ihr gehort ein Fragment im Museumsmagazin 
( Inv. Nr. 1362 ), das den rechten Bein von der Mitte der Wade abwarts und einen 
Teil der Plinthe bewahrt; es ist jetzt der Nymphe angefugt worden. (II) Die Statue 
eines Madchens Inv. Nr. 291 ist dem Motiv und Stil nach eine Grabstatue aus ei- 
nem Naiskos und gehort dem letzten Viertel des 4. Jhd. v. Chr. an. (Ill) Das klei- 
ne Weihrelief des Zeus Meilichios, Inv. Nr. 3, zeigt einen seltenen ikonographischen 
Typus des Gottes; dem entsprechend wird der Gott, der auf einem fragmentarischen 
Weihrelief in Berlin dargestellt ist, auch als Zeus Meilichios interpretiert. (IV) Die 
Inschrift IG II /III2 3, 2, 7441 auf einer Grabstele (Inv. Nr. 1160 ) vom Ende des 
2. Jhd. n. Chr. wird richtig als Άμμία ( statt Λαμία ) gelesen. (V) Auf T a f. 64a ist eine 
aus zwei Stiicken zusammengesetzte Grabstele abgebildet ( Inv. Nr. 346), von der 
friiher nur ihr Oberteil bekannt war. (VI) Das fragmeritarische, aus zwei Bruch- 
stiicken zusammengefiigte Grabrelief Nr. 1877 zeigt einen auf einem Stuhl sitzen- 
den Jtingling. Die Stele ist deshalb bemerkenswert, weil dieses Motiv sehr selten 
auf attischen Grabreliefs erscheint.

G. 1. DESP1NIS
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THE MYCENAEAN DEPOSIT OUTSIDE THE WEST WALL AT TIRYNS :

PRELIMINARY REPORT

During the restoration of the West Wall at Tiryns in 1957 a deposit of My
cenaean pottery of unique importance was discovered. It consisted of a large quan
tity of pottery from a domestic context, in four strata belonging to a single period 
Late Helladic IIIB 2. This can be used as the basic evidence for identifying the 
pottery of this period. The painted pottery forms the subject of this report. The 
unpainted pottery has not yet been studied.

Deep Bowls make up 65% of the total painted pottery. Two main 
groups can be distinguished. Group A ( PI. 1 - 2 ) have only fine linear decora
tion inside and outside and a simple uncrowded pattern zone ( Open Style ). 
Group B ( PI. 3 ) have heavy bands of paint outside, monochrome paint inside 
and a more crowded pattern zone ( Filled Style ). The decorative tendencies of 
these groups are discussed in detail and are given also in tabular form. It may be 
noted that the proportion of deep bowls of Group B increased from 4.5 to 13% 
from the earliest to the latest of the four strata.

Stemmed Bowls ( 10% - PI. 4 ) and K r a t e r s ( 3% - PI. 6 ), are 
considered to be related in their system of decoration to deep bowls but to show 
certain distinct differences.

The other open shapes include a type of S h a 11 o w Bowl ( PI. 6, 2, 3) 
previously thought rare on the greek mainland. This shape frequently has designs 
in added white on the bands of paint inside the bowl. A variety of other small 
Bowls ( PI. 6, 4. 5) as well as Mugs are represented. Handmade Bowls 
and Jugs ( PI. 6,6. 7) make up 3.5% of the total pottery.

The commonest closed shape is a J u g or A m p h 0 r a ( 10% - PI. 6, i ) 
decorated with linear bands only. Other closed shapes represented are Stirrup 
Jars ( 5% - PI. 5, 2. 3), Piriform Jars and patterned Jugs ( PI. 5, 4 ). 
The stirrup jars are of the small globular type and have both a patterned shoulder 
and a patterned body zone.

In conclusion it is considered that this pottery agrees well with that already 
known but because of its quantity, suitable for statistical analysis, it offers vital 
new evidence of the range of shapes and the details of design.

N. VERDELIS
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RED FIGURE VASES OF THE 4th c. B.C.

In this article are presented seventeen vases of the collection of Gr. Empe- 
dokles, which was bequeathed to the National Museum of Athens.

These vases belong to the 4th century B. C. and represent all the characte
ristic styles of the century.

The Nuptial Lebes N.M. 19429 (fragment) was decorated by a follower of 
the Midias Painter at the end of the first quarter of the 4th century. The 
dating is based on the similarity of the Nike’s face to the seated God’s of the 
Decret relief of the 378 /7 ( ΕΠ 7859, Speier, R.M., 1932, p. 55, pi. 19, 2 ). The 
Pelike N.M. 18747 was decorated, probably, by the Iena Painter in the beginning 
of the second quarter of the 4th century. A. Dionysos and Satyr. B. Two youths.

The Lekanis N.M. 19427 (fragment) is closely related to the Lekanis 
Leningrad C. R. 1881, pi. 3. Their style and theme are the same and that is the 
reason we call the artist «the Lenigrand Painter». He decorated both Lekanides 
in the beginning of the second quarter of the 4th century and is a fellower 
of Dinos Painter.

The base of the Nuptial Lebes N.M. 19462 is the last good specimen of 
the calligraphy of the first half of the 4th c. A. Maid in peplos holding two boxes. 
B. Two young women in himation. About 340 B.C.

The artist of calyx - krater N.M. 19463 closely follows the technique of 
the Erotostasia painter. A. Dionysiac scene. B. Three youths. 340 - 330 B.C.

The painter of the Nuptial Lebes N.M. 19440 (fragment) follows the Apol- 
lonia Group, but his style is much better. A young woman between two Erotes. 
About 330 B.C.

The Pelike N.M. 18748 represents the last phase of the attic red-figure vase - 
painting. A. Amazon and a horse. B. Two youths.

A list of the ornaments of L.C. Kraters follows and a chapter about the 
decoration of the small size pelike.

In another chapter is discussed the problem which set the representations 
of vases like Pelike N.M. 18748. In the last chapter the author tries to attempt 
a chronological and stylistic position of these vases in the vase - painting of the 
4th c. B.C.

EUGENIA YIOURI
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EIN BILDNIS FAUSTINAS DER JUNGEREN 

VON DER INSEL KOS

Der Kopf der Tafeln 82-84 wurde in der Nahe des Dories Antimacheia 
auf Kos in den Ruinen einer altchristlichen Basilika gefunden, die wahrscheinlich 
iiber einen alteren Heiligtum liegt.

Die Modellierung des Gesichtes durch feine Ubergange zu den verschiedenen 
Flachen, seine Glatte im Gegensatz zum matten Haar, die Augenformung durch 
geritzte Iris und eingetiefte Pupille ebenso wie die Haaranordung verweisen den Kopf 
in die Antoninische Zeit. Fur die Identifizierung helfen uns die Gesichtszuge: die 
lange Nase mit dem schmalen, gerade gefiihrten Nasenriicken, die fast geradlinige 
Stirn, der Schwung der Brauenbogen, die tief in weiten Mulden eingebetteten und 
durch breite Oberlider umrahmten Augen, der kleine geradlinige Mund, das spitze 
Kinn. Diese Ziige erinnern insgesamt an die Kaiserin Faustina die Jungere, 
die 145 n. Chr. mit Marcus Aurelius vermahlt wurde und 175 starb. Die Haar
anordung erlaubt eine noch genauere Datierung des Kopfes. Zwar weicht sie im 
einzelnen von stadtromischen Bildnissen und Miinzpragungen ab, aber in der 
Hauptanordnung ahnelt sie der Haartracht, die die Kaiserin am Anfang der 
Herrschaft des Marcus Aurelius und zwar in den Jahren 164-166 getragen hat 
(« abgesetzte Stirnwellenfrisur» ) . Das Haar ist hier gleichfalls in wellig zum 
Nacken gefiihrtes Stirnhaar, schlichter zuruckgekammtes Hinterhaupthaar und 
den Knoten geteilt. Anstatt des doppelten Perlbandes oder der Flechte, die 
bei den stadtromischen Vorbildern das Stirnhaar gegen das Haupthaar abgrenzt, 
erscheint bei dem Kopf von Antimacheia das Diadem. Es fehlen auch die Einzel- 
heiten nicht, die fur diese Haartracht der Kaiserin charakteristisch sind, wie der 
zungenformige Haarbogen vor dem Ohr, die frei herabhangenden Lockchen im 
Nacken und der halbkugelformige Knoten.

Die kleinen Abweichungen der Haartracht von dem entsprechenden Typus 
der stadtromischen Miinzen und Bildnisse sind dem in Griechenland geschaffe- 
nen Typus zuzuschreiben. Dem stilistischen Charakter dieses Typus mussen die 
breiten und leichten Wellen sowie die feinen plastischen Ubergange des Stirnhaares 
zugeschrieben werden, dazu die starke Plastik und die Lebendigkeit beim Haupt
haar und Haarknoten, die durch wenige, aber grosszugige Meisselhiebe erreicht 
worden ist. Eine ahnliche Anordung des Stirnhaares zeigt das Portrat der Kaise
rin von der Athener Agora sowie das andere aus dem Nymphaeum des Herodes 
Atticus in Olympia mit freilich kurzeren, ausgepragteren Wellen, sowie ein drit- 
ter Korf aus dem Dorf Kamarina ( Epirus ).

Bemerkenswert ist, dass die romischen Vorbilder auch auf ostgriecshen Miinz- 
pragungen in ahnlicher Weise verandert sind. So erscheint auf Miinzen der Aeolis, 
der Troas und Thrakiens die gleiche Haartracht nur in ihren Hauptlinien model-
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liert und mit hoch angesetztem Knoten, wie bei dem Portrat von Antimacheia.
Die Gesichtszuge des Portrats von Antimacheia sind am nachsten dem Por

trat des Museo Capitolino, Salone 11 (Taf. 85), verwandt, das wegen seiner 
ahnlichen Haartracht ebenfalls zwischen 164 - 166 n. Chr. anzusetzen ist. Der grie- 
chische Kiinstler aber hat gerade diejenigen Ztige umgebildet, die eine entscheiden- 
de Bedeutung fiir den Gesichtsausdruck haben, namlich die Augen und den Mund. 
Nachdem er fast jeden materiellen Zug weggelassen hat, schuf er ein stark ideali- 
siertes Bildnis, das eher eine selbstbeherrschte und philosophierende Frau darstellt 
als Faustina die Jiingere, wie sie uns iiberliefert ist.

Interessant ist auch, dass die Tendenz zur Idealisierung noch starker bei die- 
sem Portrat ist als bei den ubrigen des griechischen Raumes. Ahnliche Idealisie
rung zeigt der Portratkopf der Deckelfigur des Sarkophags von Melfi. Dieser Kopf 
«ist vielmehr ein etwas verallgemeinertes und verschonertes Durchschnittsbildnis 
der jungeren Faustina und ihrer Tochter Lucilla, ein von den Damen der Dynastie 
abgeleiteter gesellschaftlicher Typus, keine Studie nach dem Leben » ( R. Delbrueck 
Jdl, 1913, 300 ff). Der Sarkophag von Melfi gehort dem Stil nach der lydischen 
Gruppe von Sarkophagen an, die, wie die Forschung erwiesen hat, aus Kleinasien 
und besonders aus Ephesos stammen.

Es kann wohl kein Zufall sein, dass zwei Bildnisse aus dem ostgriechischen 
Bereich eine so Starke Idealisierung zeigen, die auch beim Vergleich mit den 
idealsten gleichzeitigen Kopfen des Festlandes noch auffallig bleibt. Starke Idea
lisierung zeigen auch die schon erwahnten Mtinzpragungen der Kaiserin in der Aeolis 
und Troas, wie auch in Thrakien, das immer dem ostgriechischen Bereich an- 
geschlossen war.

Es ist bekannt, dass die klassische Tradition des 4. Jahrhunderts v. Chr. im 
ostgriechischen Bereich starker und dauerhafter als anderswo beibehalten worden 
ist. So wurde auch das Portrat, die personlichste Kunstschopfung, zu einem 
abstrakten klassizistischen Werk umgebildet, das nur wenige konkrete Ziige von der 
dargestellten Person aufwies.

Als Bildnis der Kaiserin Faustina der Jungeren muss auch ein verschleierter 
Kopf identifiziert werden, der sich im Museum von Kos befindet ( Clara Rhodos 
IX, S. 67, Abb. 44 ). Im Ausdruck unterschiedet er sich zwar vcn dem Antimacheia- 
kopf, aber seine Gesichtszuge, sowie uberhaupt seine kunstlerische Auffassung, 
zeigen unbestreitbare Ahnlichkeiten. So stimmen die Halsform, die Ohrlappchen, 
die hohe und in ihrer unteren Halite leicht vorspringende Stirn sowie die breiten 
Backenknochen bei beiden Portrats iiberein. Von auff allend er Ahnlichkeit ist auch 
der Teil um die Brauenbogen, die oberen Lider und die Nasenwurzel. Die Augen 
sind in beiden Portrats langlich und tief eingebettet, der Mund gleich klein und die 
Lippen schmal. Die Nase ist stark bestossen, aber aus den Resten geht hervor, 
dass auch sie lang und fein gewesen ist. Schliesslich das Kinn scheint ahnlich 
gewesen zu sein, wie man aus dem Bruch ersehen kann.

Die beiden Kopfe aber verbinden ausser der personlichen Ahnlichkeit auch 
stilistische Kennzeichen, aus denen hervorgeht, dass sie aus derselben Werkstatt 
stammen. Die Modellierung des Gesichtes durch feine tlbergange zu den verschie-
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denen Flachen, seine Glatte, die weiche, zusammenfassend ausgefiihrte Masse des 
Haares, die schwache Ausfiihrung der Brauenbogen, der deutliche Umriss der Au- 
gen und dessen Fehlen bei den Lippen sind genau die gleichen Kennzeichen, die 
wir bei dem Kopf von Antimacheia beobachtet haben. Das Haar schliesslich um- 
rahmt das Gesicht in ahnlicher Weise, obwohl es freier und geschwungener, ent- 
sprechend dem Stil des Werkes, gekammt ist.

Mehrere Portrats der Faustina der Jiingeren mit Sehleier sind uns bekannt. 
Bei einigen hat man vermutet, dass es sich um posthume Bildnisse der Kaiserin 
handelt, und dass der Sehleier auf Vergottlichung hindeutet. Der sinnliche Ausdruck 
des vollen und von geschwungenem Haar umrahmten Gesichtes des Koischen 
Kopfes weist jedoch darauf hin, dass dieser Kopf vielleicht als Faustina - Aphrodite 
erklart werden kann.

Wir wissen, dass Faustina die Jiingere mit Aphrodite identifiziert worden 
ist. In dem Dresdener Museum, der Ny - Carlsberg Glyptotek und dem Museo Nazio- 
nale Romano befinden sich Bildnisse, die die Kaiserin in verschiedenen Typen der 
Gottin wiedergeben. Ausserdem ist Faustina schon zu Lebzeiten, aber noch mehr 
nach ihrem Tode auf Miinzen als Venus dargestellt worden. Die Beischrift lautet 
bald Veneri Augustae, bald Veneri Victrici, oder auch Venus Felix, Venus Gene- 
trix. Weiter wird unter den Ehrungen nach dem Tode Faustinas der Jiingeren an- 
gefUhrt, dass im Tempel der Roma und Venus silberne Statuen des Kaisers und 
seiner vergottlichten Gattin und ein Altar aufgestellt wurden, an dem jedes jung- 
vermahlte Paar opfern sollte.

Der Kopf von Kos gehort zwar keinem der bekannten Typen der Faustina- 
Aphrodite an, doch gab es, wie auch aus den schon erwahnten Beispielen deutlich ist, 
mehrere Varianten, die den Umbildungen bekannter Typen der Gottin entspro- 
chen haben.

Der Typus der Aphrodite mit verhulltem Hinterkopf, « wie ihn die Statuette 
aus Corneto und das Relief in Kyrene iiberliefern, diirfte nach dem Bonner Relief 
schon fiir das 5. Jahrhundert vorauszusetzen sein ». ( E. Langlotz, Phidiasprobleme 
83 ). Fiir sein Fortbestehen in der romischen Zeit sprechen die Neapler Statue, die 
Statuette aus Chaironeia und das Tellus - Relief der Ara Pacis, wo die Erdmutter 
mit den Attributen der Aphrodite dargestellt ist.

Die enge Verbindung der Koer mit der Antoninischen Familie ist gut be- 
zeugt. Bekannt ist auch, dass der Kult der Aphrodite einer der Hauptkulte der 
Insel war, und dass das wohl am Hafen gelegene Heiligtum der Gottin eines der 
bedeutendsten der Stadt war. Wir wissen leider nicht, an welchem Ort der Kopf 
gefunden wurde.

Die Plastik der Insel im 2. nachchristlichen Jahrhundert ist durch interes- 
sante und charakteristische Beispiele vertreten, die die lebhafte Tatigkeit der ein- 
heimischen WerkstStten von der Trajanischen bis zur Antoninischen Zeit erkennen 
lassen. Der hier veroffentlichte Kopf Faustinas der Jiingeren gehort zweifellos zu 
den besten Werken dieser Epoche. Auch der zweite Kopf, der vermutlich Faustina 
- Aphrodite darstellt, steht ihm an kiinstlerischer Qualitat kaum nach.

ΚΑΝΤΟ CHR. FATOUROU
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 1

a. Figur U im Westgiebel (Carrey), b. Figur U in Athen Nat. Mus., c. Torso im Akropolis Mus.,
d. Oreithyia aus dem Westgiebel
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Π1ΝΑΞ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20(1965)

?,ϋ a ι 2S

a. Giebelboden unter den Figuren U-V nach Sauer, b. Giebelboden unter den Figuren U-V nach 
Carpenter, c. Standflachen der Figuren U-V nach Carpenter
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΕ 3
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a. Parthenon Westgiebel. Zeichnung Carreys, b. Parthenon Westgiebel. Erganzung Carpenters, 
c. Parthenon Westgiebel. Erganzung Brommers
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ΠΙΝΑΗ 4 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20(1965)

a. Moderne Kopie nach einem verschollenen Kopf, b. Figur U in Athen Nat. Mus., c. Figur U in
Athen Nat. Mus.

ERNST LANGLOTZ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 5

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α. Ό λόφος Κλειδί («Άχαιαί πέτραι»)· παρά τήν κλιτύν αΰτοΰ δεξιά 
ό τύμβος τοΰ Σαμικοϋ, β. Οί τάφοι Η, Θ, I, ΙΑ, γ-δ. Ό τάφος ΙΔ

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 6 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20(1965)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20(1965) ΠΙΝΑΞ 7

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α-γ. Πρόχους (άρ. κατ. 4)
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ΠΙΝΑΞ 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 13

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α-η. ’Αλάβαστρα τρίωτα (άρ. κατ. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 40)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΕ 14 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α-ς’. Κύπελλα τού τύπου Βαφείου (άρ. κατ. 42, 43, 44, 45, 46, 47), 
ζ-η. Κρατηρίσκοι πιθοειδεϊς δίωτοι (άρ. κατ. 48, 49)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 15

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοΰ: α-ς'. Κρατηρίσκοι πιθοειδεΐς (άρ. κατ. 50, 51, 52, 53, 54, 55)
Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)
ΠΙΝΑΞ 17

6S 6?
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: Κύλικες καί θραύσματα κυλικών: α-ζ (άρ. κατ. 64, 65, 66, 67, 

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

<

καί 68-70)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΗ 21

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α-β. ’Αμφορείς (άρ. κατ. 91, 92), γ-δ. Πίθος καί Κρατήρ (άρ. κατ, 93, 94)

Ν. ΓΙΑΑΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 22 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ: α. Ρυτόν (άρ. κατ. 95), β. Υδρία (άρ. κατ. 96), γ-ς'. Δίωτα αγγεία
(άρ. κατ. 97, 98, 99, 100)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 24 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α. Τεμάχιον αγγείου (άρ. κατ. 113) καί ετερα 13 τεμάχια έκ μεγάλων αγ
γείων (άρ. κατ. 114) ΜΕ χρόνων, β. Ένδεκα θραύσματα αγγείων ΜΕ χρόνων (άρ. κατ. 115), γ. Δεκα
τρία θραύσματα έξ αγγείων ΜΕ χρόνων (άρ. κατ. 116), δ. 'Επτά όστρακα ΜΕ χρόνων (άρ. κατ. 117)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 25

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α. Δύο θραύσματα κεράμων (άρ. κατ. 109), τμήμα κύλικος καί δύο 
βάσεις κυλικών (άρ. κατ. 112, 110, 111), β. Τρεις σφόνδυλοι έκ πηλού (άρ. κατ. 119) καί ετερος έκ 

στεατίτου (άρ. κατ. 120), γ. Τεμάχιον λαβής μαχαιριδίου (άρ. κατ. 121)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 26 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 20 (1965)

Νάξος: α-β. Ή βόρεια καί ή νοτία κλιτύς της Κορφής τ’ ΆρωνιοΟ

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 27

Νάξος: α. Τό νότιον τμήμα τής ανατολικής ακτής τής Νάξου έκ τής Κορφής τ’ Άρωνιοΰ, β. Τμήμα 
τής άνατολικής άκτής τής Νάξου. Εις τό βάθος δεξιά ή Σχινοϋσα καί αριστερά τό Κάτω Κουφό, 
γ. Ό παρά τήν Κορφήν τ’ Άρωνιοϋ όρμος τοΟ Κλειδοΰ καί τά Κουφονήσια. Εις τό βάθος αριστερά

ή Κέρος

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 28 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Νάξος. Κορφή τ' Άρωνιοΰ: α. Άναλημματικός τοίχος («τράφος») τής Β. κλιτύος τοϋ λόφου, 
β. Καμπυλόγραμμος τοίχος όπό τόν «τράφον», γ. Ή Πλάξ VIII έντειχισμένη εις τόν «τράφον»

τοΰ Π ί ν. 28α, ανεστραμμένη
ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 20 (1965) Π1ΝΑΞ 29

Νάξος. Κορφή τ’ Αρωνιοϋ: α-γ. Ελλειψοειδές δωμάτιον, δ. Ή είσοδος τοϋ ελλειψοειδούς δωματίου, 
ε. Ή έπίχωσις τοΰ δωματίου, ς'. Λεπτομέρεια τοϋ Π ί ν. 29ε

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 30 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. Οί ύπό τό δάπεδον του δωματίου βράχοι, β-γ. Τοίχος δυτικώς τοϋ 
δωματίου, δ-ε. Άναλημματικός τοίχος ΝΑ. τοϋ δωματίου, ς'. Έπίχωσις μεταξύ άναλήμματος καί

βράχου ΝΑ. τοϋ δωματίου
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. Θαλάσσια όστρεα, β. Θεμέλιον άνατολικως τοϋ άχυρώνος

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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Νάξος. Κορφή τ’Άρωνιοϋ: α. Θραύσματα χειλέων αγγείων, β. Λαβαΐ αγγείων, γ. Τριπτήρ καί
πλάκες-καλύμματα άγγείων
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Νάξος. Κορφή τ Άρωνιοϋ: α-β, δ-ε. Πλάκες λιθομύλου γ. Τεμάχια πλακών λιθομύλου
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοΰ: α-β. ’Εμπρόσθια δψις πλακών αντίστοιχος I και II
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. Προοπτική άπεικόνισις τής πλακάς II, β. Εμπρόσθια οψις τής 
πλακάς III, γ. Εμπρόσθια δψις τής πλακάς IV
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α-γ. ’Εμπρόσθια δψις πλακώς άντιστοίχως V, VI, VII
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. ’Εμπρόσθια όψις τής πλακάς VIII, β. Προοπτική άπεικόνισις τής 
πλακάς VIII, γ. ’Εμπρόσθια όψις τής πλακάς IX
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοΰ: α. Προοπτική άπεικόνισις τής πλακάς X, β. Πήλινον προσωπεΐον (;)
έκ Φυλακωπής

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. Σύγχρονος παράστασις διά τής μεθόδου τής έπικρούσεως, β. Πλάξ μέ παράστασιν 
σπείρας, γ. Ή έτέρα πλευρά τής πλακός μέ λακκίδια, δ. Πλευρική δψις τής πλακός (σκόρπιός ;)
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Νάξος. Κορφή τ’ Άριονιοϋ: α. Πλάξ μέ παράστασιν δφεως έκ τής περιοχής Λυαρίδια, 
β-γ. Πλάκες μέ άβαθή λακκίδια έκ τής ’Αρχαιολογικής Συλλογής Άπειράνθου

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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Μ. ΜΙΤΣΟΣ
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Βενετία. "Αγ. Μάρκος: Άνάγλυφον τών 'Αγίων ’Αναργύρων (φωτ. Ο. B5hm)
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α-β. Οί δύο ’Ανάργυροι της κάτω ζώνης τού άναγλύφου τής Βενετίας, γ. Εθνικόν Άρχαιολ. 
Μουσεΐον. Προτομή άριθ. 399 (φωτ. τού Μουσείου)
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α-β. Οί δύο ’Ανάργυροι τής άνω ζώνης τοϋ αναγλύφου τής Βενετίας, γ. Μουσεϊον Βερολίνου. 
Εγκαυστική είκών τοϋ 'Αγ. Κοσμά έπί κιβωτιδίου έξ Άχμϊμ (Wulff), δ. Οί "Αγ. ’Ανάργυροι 

έπί Σταυροθήκης εις τό Άνάκτορον τών Πανοπλιών τοϋ Κρεμλίνου (Frolow)

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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α. Χάλκινο κάτοπτρο άπό τό Λεωνίδιο στό Έθν. ’Αρχαιολογικό Μουσείο, β. ’Αναθηματική στήλη άπό 
τό Γεράκι στό Μουσείο τής Σπάρτης, γ. Χάλκινος ’Απόλλων (;) τοϋ Μουσείου τής Σπάρτης άριθ. 3304

Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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Άρχάνες : α. Κάτοψη καί τομή τοϋ τάφου, β. Κεραμεική από τόν τάφο, γ. Ή σαρκοφάγος
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Πάρος: Τιμητικόν ψήφισμα

Γ. ΔΕΣΠΙΝΗΣ
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Πειραιάς: α-β. Επιτύμβιες στήλες στον Πειραιά, γ. Ή έπιγραφή τής ρωμαϊκής στήλης άρ. 1160

Γ. ΔΕΣΠΙΝΗΣ
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α. Υδρία Ε. Μ. 19443α (θραύσμα), β. Γαμικός λέβης Ε. Μ. 19429α, β (θραύσματα), γ. Γαμικός λέβης
Ε. Μ. 19437 (τμήμα)
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Γαμικός λέβης Ε. 615: α - β. Λεπτομέρειαι παραστάσεως Β' οψεως

ΕΥΓ. ΓΙΟΥΡΗ
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α. Κεφάλι τής Φαυστίνας τής νεώτερης στό Museo Capitolino, Salone 11, β. Τό ίδιο κεφάλι σέ αρι
στερή πλάγια όψη, γ. Κεφάλι πιθανής Φαυστίνας νεώτερης - ’Αφροδίτης στό Μουσείο τής Κώ

Κ. X. ΦΑΤΟΥΡΟΥ
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Ο 20ός ΤΟΜΟΣ (1965): ΜΕΡΟΣ Α'- ΜΕΛΕΤΑΙ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΟΔΗ (ΚΕΙΜΕΝΟΝ)

ΚΑΙ

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗ & Κ. ΜΙΧΑΛΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965 - ΜΑ ΓΟΥ 1966 

ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΟΠΟΙΊΑΣ ΑΙΓΙΟΥ (ΚΕΙΜΕΝΟΝ) 

ΚΑΙ ΧΡΩΜΟ No 2

ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΊ ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Γ.Λ. (ΠΙΝΑΚΕΣ) 

ΚΛΙΣΕ: ΘΕΜ. ΧΑΤΖΗΊΏΑΝΝΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ: Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ
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