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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ

1. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 16 (1960). Άθήναι, 1962.
2. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 17 (1961/62). Άθήναι, 1963.
3. ’Αρχαιολογικόν Δελτίον 18 (1963). Άθήναι, 1964 - 65.
4. Αρχαιολογικόν Δελτίον 19 (1964). Άθήναι, 1967.
5. Αρχαιολογικόν Δελτίον 20 (1965) (ύπό έκτύπωσιν).
6. Αρχαιολογικόν Δελτίον 21 (1966) (ύπό έκτύπωσιν).
7. Αρχαιολογικόν Δελτίον 1 (1915), φωτομηχανική άνατύπωσις.
8. Αρχαιολογικόν Δελτίον 2 (1916), φωτομηχανική άνατύπωσις.
9. Αρχαιολογικόν Δελτίον 3 (1917), φωτομηχανική άνατύπωσις.

10. Αρχαιολογικόν Δελτίον 4 (1918), φωτομηχανική άνατύπωσις.
11. Αρχαιολογικόν Δελτίον 5 (1919), φωτομηχανική άνατύπωσις.
12. Αρχαιολογικόν Δελτίον 6 (1920/21), φωτομηχανική άνατύπωσις.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

1. Μ. Ανδρονίκου — X. Μακαρόνα — Ν. Μουτσοπούλου — Γ. Μπακαλάκη, Τό Ανάκτορο τής 
Βεργίνας. Άθήναι, 1961.

2. Κ. X. Φατούρου, Πατμιακή Αρχιτεκτονική. Ό ναός των Αγίων Αποστόλων. Άθήναι, 1962.
3. Ί. Δ. Τριανταφυλλίδη, Στοιχεία φυσικού φωτισμού των Βυζαντινών ’Εκκλησιών. Άθήναι, 1964.
4. Ά. Ξυγγοπούλου, Οί τοιχογραφίες τού Αγίου Νικολάου τού ’Ορφανού Θεσσαλονίκης. Άθήναι, 

1964.
5. X. Μπούρα, Βυζαντινά Σταυροθόλια μέ νευρώσεις. Άθήναι, 1965.
6. D. Callipolitis - Feytmans, Les «Louteria» Attiques. Athenes, 1965.
7. Μ. Νυσταζοπούλου, Ή έν τή Ταυρική Χερσονήσφ πόλις Σουγδαία άπό τού ΙΓ' μέχρι τού ΙΕ' 

αίώνος. Άθήναι, 1965.
8. Αγνής Σακελλαρίου, Ή Μυκηναϊκή Σφραγιδογλυφία. Άθήναι, 1966.
9. Πατμιακές ’Επιγραφές. Α'. Σ. Α. Παπαδοπούλου, ’Επιγραφές Ί. Μονής Ίωάννου Θεολόγου, 

Βλ Κ. X. Φατούρου, Οικοδομικές έπιγραφές Μοναστηριού Ί. Θεολόγου. Άθήναι, 1966.
10. Byzantine Art - An European Art. Lectures. Athens, 1966.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

1. Carl Blegen — Marion Rawson, Τό Ανάκτορο τού Νέστορος (μετάφραση Γ. Α. Παπαθανασο- 
πούλου). Άθήναι, 1964.

2. Αγνής Σακελλαρίου — Γ. Α. Παπαθανασοπούλου, ’Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Α' Προϊστο
ρικές Συλλογές. Σύντομος Όδηγός. Άθήναι, 1964.

3. Ν. Platon, A Guide to the Archaeological Museum of Heraclion. Athens, 1964.
4. N. Platon, Fiihrer durch das Archaeologische Museum von Heraklion. Athen, 1964.
5. Agnes Sakellariou — G. A. Papathanasopoulos, National Archaeological Museum. A. Prehisto

ric Collections. A Brief Guide (translated by Helen Wace, Elizabeth Wace - French and Ariadne 
Koumari - Sanford). Athens, 1964.

6. Σύντομος Όδηγός τού Μουσείου Άκροπόλεως. Άθήναι, 1965.
7. A Concise Guide to the Acropolis Museum (translated by Helen Wace). Athens, 1965.
8. Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών, Όδηγός τής Αρχαίας Αγοράς τών Αθηνών (μετά

φραση Σ. Πλάτωνος). Άθήναι, 1965.
9. Agnes Sakellariou — G. A. Papathanassopoulos, Guide Sommaire du Musee National: A. Col

lections Prehistoriques. Athenes, 1965.
10. Guide Sommaire du Musee de l’Acropole. Athbnes, 1966.
11. Agnes Sakellariou — G. A. Papathanassopoulos. Archaeologisches Nat. Museum. I. Vor- 

geschichtliche Sammlungen. Ein kurzer Fiihrer (iibersetzt von Maria Herrmann). Athen, 1966.
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12. Ein kurzer Fiihrer des Akropolis Museum (iibersetzt von Har. Neumann) (im Druck).
13. Σ. Καρούζου, Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο. Β' Συλλογή Γλυπτών (ύπό έκτύπωσιν).
14. S. Karouzou, Musee Archeologique National: B Sculptures (traduit par X. Lefcoparides) (sous 

presse).
15. S. Karouzou, National Archaeological Museum. B. Sculptures (translated by Helen Wace) (in 

press).
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Άνδρ. Ξυγγόπουλος: Ακαδημαϊκός, 'Ομότιμος Καθηγητής τοΰ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης

Χρ. Καροϋζος: ’Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Διευθυντής τοΰ Άρχαιολογικοϋ Μουσείου 

Γεωργ. Μπακαλάκης: Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άθηνα Γ. Καλογεροπούλου: Γραμματεύς τής Έ.’Επιτροπής καί Έπιμελή-
τρια των έκδόσεων του Α. Δ.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΥΣ

σεμνής καρουζου. Εικονιστικά:
Α' Κορμός άνδρικού Αγάλματος (Πίν. 1-6)..................................................................... σελ. 1-8
Β' Εικονιστικό κεφάλι ένός ποιητή (Πίν. 7-11)............................................................ » 8-17

L. Η. jeffery, Two Inscriptions from Iria (Πίν. 12-13' Σχέδ. 1)................................ » 18-25

x. μπουρα, Άλληγορική παράσταση τοΰ Βίου - Κάιρου σέ μιά μεταβυζαντινή τοιχο
γραφία στή Χίο (Πίν. 14-19' Σχέδ. 1 )........................................................................ » 26-34

Γ. δεςπινη, Ή «Αρπαγή τής Ελένης» (Πίν. 20 - 22 )......................................................... » 35-44

Β. X. πετρακου, Έπιγραφαί Ώρωποϋ (Πίν. 23' Σχέδ. 1 ) ............................................ » 45-49

ΓΡ. κωνςταντινοπουλου, ’Ανάγλυφο άπό τή Λέρο (Πίν. 24 - 29 ).................................. » 50-55

γρ. κωνςταντινοπουλου, Ροδιακά I (Πίν. 30).............................................................. » 56-61

Μ. αχειμαςτου, Άμφιπρόσωπες είκόνες τής Ρόδου. Ή είκόνα τής 'Οδηγήτριας καί τοΟ 
Άγ. Νικολάου ( Π ί ν. 31-36’ Παρένθ. Πίν. Α'- Β’)....................................................... » 62-83

Γ. δοντα, Μεταπολεμικά τινα προσκτήματα των Μουσείων Ρόδου καί Κω ( Π ί ν. 37 - 42 ) » 84-101

I. Α. παπαποςτολου, ’Ανάγλυφο άπό τή Βελανιδέζα (Πίν. 43 -46' Σχέδ. 1)............ » 102-115

I. Α. παπαποςτολου, Θραϋσμα χαρακτής στήλης (Πίν. 47 - 48).................................... » 116-121

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑ, ’Αντίγραφο κλασσικού έργου (Πίν. 49 - 52)................................................. » 122-133

Σ. Ν. κουμανουδη, ’Ανέκδοτοι έπιγραφαί καί παρατηρήσεις είς έκδεδομένας ( Π ί ν. 53 ) » 134-150

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ, Ώνή έκ Τορώνης (Πίν. 54' Σχέδ. 1)........................... » 151-157

Π. ΚΑΛΛΙΓΑ, Μνημεία τής νεώτερης Κέρκυρας ( Π ί ν. 55 - 56)............................................... » 158-162

ΣΤ. ΛΥΔΑΚΗ, Εικονογραφία τού μνημείου τού Λυσικράτους (Πίν. 57-65)....................... » 163-183

Γ. Α. παπαθαναςοπουλου. Ελληνιστικά γυάλινα άγγεΐα τού Μουσείου Πύλου (Πίν.
66 - 69' Παρένθ. Π ί ν. Γ - ΣΤ’. Σ χ έ δ. 1)........................................................................ » 184-197
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ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ

ι
2
3
4
5
6 α - β
7
8 α - β 
9α- β

10α-β 
11

12 a
12 b
13 a - d
13 e
14 a
14 β
15 a
15 β
16 a
16 β
17

18 

19 a

19 β
20 α-β
21 a
21 β
22 a
22 β
23 a
23 β
24
25 α-β
26 
27 a

Κορμός Αγάλματος φιλοσόφου. Ή κύρια όψη 
Κορμός Αγάλματος φιλοσόφου. Ή δεξιά πλάγια όψη 
Κορμός Αγάλματος φιλοσόφου. Ή Αριστερή πλάγια όψη 
Κορμός Αγάλματος φιλοσόφου. Ή πίσω όψη 
Κορμός Αγάλματος φιλοσόφου. "Αλλη πλάγια όψη 
Είκονιστική έπιτύμβια στήλη άπό τήν ’Ανάφη 
Εικονιστικό κεφάλι άπό τή Στοά τοϋ Άττάλου 
Εικονιστικό κεφάλι άπό τή Στοά τοϋ Άττάλου
Είκονιστικό κεφάλι άπό τή Στοά τού Άττάλου. 'Η πλάγια καί ή πίσω όψη 
Εικονιστικό κεφάλι άπό τή Στοά τού Άττάλου
Γύψινη Αναπαράσταση τοϋ εικονιστικού κεφαλιού άπό τή Στοά Άττάλου (τού γλύπτη 
Ν. Περαντινοΰ )
Inscriptions from Iria. Basin (1), with Horos - Stone (2) behind 
Inscriptions from Iria. Horos - Stone (2) lying on back, with Basin (1) behind 
Inscriptions from Iria. Details of Inscription 1 
Inscriptions from Iria. Inscription 2
Παναγία Κρίνα Χίου. Παράσταση τού Βίου καί τού Κόσμου. ’Επιγραφή 
Παναγία Κρίνα Χίου. Διδακτική παράσταση Αμαρτωλού (;)
Ανάγλυφο Καιρού. Κοπτικό Μουσείο Καίρου (D. Μ. Dalton)
Ανάγλυφο Καιρού. Μητρόπολη τού Torcello (A. Β. Cook)
Μικρογραφία τού Cod. Vat. Gr. 394 Αγίου Ίωάννου Κλίμακος (J. R. Martin). Φ. 7 r. 
Μικρογραφία τού Cod. Vat. Gr. 394 Αγίου Ίωάννου Κλίμακος (J. R. Martin.) Φ. 12 r. 
Μικρογραφία τού Κώδικος Η. 16 ( Άρ. 671) τής Ί. Μονής Μεγίστης Λαύρας (1602). Και
ρός ό Πανδαμάτωρ
Μονή Ρεντίνας στή Νότια Πίνδο. Τοιχογραφία τού Καιρού, στόν Ανοικτό έξωνάρθηκα 
τού Καθολικού

Άγιος ’Ιωάννης ό Άργέντης Χίου. Τοιχογραφία μέ διδακτική παράσταση τιμωρίας Αμαρ
τωλού
Παναγία Κρίνα Χίου. Κτητορική έπιγραφή 
Πήλινο πλακίδιο τής Συλλογής Ν. Μεταξα 
Πήλινο πλακίδιο τής Συλλογής Ν. Μεταξα 
Ή παράσταση τού λαιμού τής οίνοχόης άπό τό Άφρατϊ 
Χρυσό δλασμα άπό τήν Κρήτη σέ δυό κομμάτια. ’Εθνικού Μουσείου 
Χρυσό έλασμα άπό τήν Κρήτη σέ δυό κομμάτια. Μουσείου Ηρακλείου 
Μουσεΐον Άμφιαρείου. Άνω δψις τοϋ βάθρου τοϋ φέροντος τήν έπιγραφήν 
Μουσεΐον Άμφιαρείου. Ή έπιγραφή 

Ανάγλυφο τής Λέρου
Μορφή άπό τήν Ανατολική ζωφόρο τού Παρθενώνος καί λεπτομέρειά της 
Τό κεφάλι τού Αναγλύφου τής Λέρου 
Κεφάλι άπό τή Συλλογή Harry Fett
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ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ θ'

27 β Σοφοκλής τοϋ ΛατερανοΟ (πριν συμπληρωθή )
28 α ’Αττικό άνάγλυφο. Conze, άριθ. 437
28 β ’Αττικό άνάγλυφο, Conze, άριθ. 348
29 α Ψηφιδωτό άπό τό Δαφνί. «Γέννηση»
29 β Βοσκός άπό τήν τοιχογραφία τοϋ Giotto, Τό όνειρο τοϋ ’Ιωακείμ (’Εκκλησία τής ’Αρένας

στήν Πάδουα )
30 Ρόδος. ’Επιγραφή «Έπιδόσεως»
31 Άμφιπρόσωπη εικόνα Ρόδου. 'Οδηγήτρια
32 α Άμφιπρόσωπη εικόνα Ρόδου. Λεπτομέρεια Πίν. 31. Ή Παναγία
32 β Άμφιπρόσωπη είκόνα Ρόδου. Λεπτομέρεια Π ί ν. 31. Ό Χριστός
33 Άμφιπρόσωπη είκόνα Ρόδου. Λεπτομέρεια τής 'Οδηγήτριας. Ό Άγγελος
34 Άμφιπρόσωπη είκόνα Ρόδου. Ό Άγιος Νικόλαος. Πρώτη παράσταση
35 α Άμφιπρόσωπη είκόνα Ρόδου. Λεπτομέρεια τής παραστάσεως τοϋ Π ί ν. 34. Τό κεφάλι

τοϋ Χριστοϋ.
35 β Άμφιπρόσωπη είκόνα Ρόδου. Λεπτομέρεια τής παραστάσεως τοϋ Πίν. 34. Τό κεφάλι

τοϋ Άγ. Νικολάου
35 γ Άμφιπρόσωπη είκόνα Ρόδου. Λεπτομέρεια τής παραστάσεως τοϋ Πίν. 34. Ή Παναγία
36 α Άμφιπρόσωπη είκόνα Ρόδου. Ό Άγιος Νικόλαος. Δεύτερη παράσταση. Μέρος άπό τά μά

τια, τή μύτη καί τό λαιμό είναι τοϋ α' Αγίου
36 β Άμφιπρόσωπη είκόνα Ρόδου. Τό κεφάλι τοϋ Αγίου πριν άπό τόν καθαρισμό. Δεύτερη πα

ράσταση
37α-γ Μουσεϊον Ρόδου. Πρόσθια, δεξιά πλαγία καί άριστερά πλαγία δψις τής Νίκης BE 1174 
38 α Νίκη Ρωμαϊκής έποχής. Άνάγλυφον τοϋ Μουσείου Θηβών έκ Θεσπιών
38 β Κορμός καθημένης θεάς BE 889. Μουσεϊον Ρόδου
39 α - β Μουσεϊον Ρόδου. Κεφαλή Άρτέμιδος BE 252
39 γ - δ Μουσεϊον Ρόδου. Ερμαϊκόν άγαλμα BE 1175
39 ε Μουσεϊον Ρόδου. Αγαλμάτων Σιληνοΰ BE 780
40 α Μουσεϊον Ρόδου. Ασκληπιός BE 1163
40 β - γ Μουσεϊον Ρόδου. Πρόσθια καί πλαγία δεξιά δψις Μούσης ή Μνημοσύνης BE 174
41 α Μουσεϊον Ρόδου. Γυναικεία κεφαλή BE 236
41 β Μουσεϊον Ρόδου. Χαλκοϋς Ζευς BE 1112
42 α - β Μουσεϊον Κώ. Πρόσθια καί πλαγία δψις κολοσσιαίας κεφαλής Ήρακλέους BE 6
42 γ - δ Μουσεϊον Κώ. Πρόσθια καί δεξιά πλαγία δψις Άρτέμιδος BE 89
43 α Αθήνα. ’Εθνικό Μουσείο. Άνάγλυφο άπό τή Βελανιδέζα, άριθ. 88 +4469
43 β Αθήνα. ’Εθνικό Μουσείο. Παράσταση τής παλιότερης βάσης Πουλοπούλου, άριθ. 3476
44 α - β Αθήνα. Μουσείο τής Ακρόπολης. Κόρη άριθ. 584
45 α Χάλκινο ειδώλιο Άθηνάς (Έθν. Μουσείο άριθ. 6451)
45 β - γ Άγαλμα Κόρης άπό τή Μίλητο (Βερολίνο)
46 α Παράσταση άγγειογραφίας τοϋ Όλτου (κύλιξ στήν Tarquinia)
46 β Παράσταση άπό άμφορέα τοϋ Εύθυμίδη (Μόναχο άριθ. 2307)
47 α ’Εθνικό Μουσείο, άριθ. 4526. Κομμάτι χαρακτής στήλης
47 β Κύλιξ Πειθίνου
48 α Πόδια Κούρου Ν. Ύόρκης
48 β Πόδια Κούρου Τενέας
48 γ Πόδια Κούρου Ακρόπολης, άριθ. 665 (άριθ. βάσ. 596)
48 δ Πόδι ίππέα Ακρόπολης, άριθ. 700 (βλ. σημ. 26)
49 Μαρμάρινο άντίγραφο Έθνικοΰ Μουσείου. Κύρια δψη
50 α - β Μαρμάρινο άντίγραφο ’Εθνικού Μουσείου. Δεξιά καί άριστερή πλευρά
51 Μαρμάρινο άντίγραφο Έθνικοϋ Μουσείου. Πίσω δψη
52 α Λύχνος τής Συλλογής Έμπεδοκλέους. ’Εθνικό Μουσείο
52 β Χαμένος λύχνος άπό τή Νικόπολη
52 γ Λύχνος άπό τήν Κέρκυρα (Βρετανικό Μουσείο 1361)
52 δ Λύχνος Μουσείου Αγοράς Αθηνών L5413
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Γ ΠΙΝΑΚΕΣ Α' ΜΕΡΟΥΣ

53 α Ή έπΐ τοΰ βάθρου τοΰ άγάλματος τοϋ Τ. Κλ. ΆσιατικοΟ έπιγραφή, ΑΙδηψός
53 β Ή έπΐ τοΰ βάθρου τοΟ Μ. Αύρ. Όλυμπιοδώρου έπιγραφή, ΑΙδηψός
53 γ Ό λέων τοϋ Άστίου, Θήβαι
53 δ Ό λέων έντός τής Αποστραγγιστικής τάφρου
54 α Ώνή έκ Τορώνης. Ή ένεπίγραφος πλάξ ής τό κείμενον περιέχει ώνήν οΙκίας
54 β Ώνή έκ Τορώνης. Σταθμίον κυλινδρικού σχήματος μετά τοΰ καλύμματος έπΐ τοΰ όποιου

είναι δεδηλωμένα τά σύμβολα
55 α Ή κατοικία τοϋ Λατίνου ’Αρχιεπισκόπου στήν Κέρκυρα. Χαλκογραφία άπό τό έργο τοϋ

Quirini, Primordia Corcyrae, 1738
55 β Ή κατοικία τοΰ Λατίνου ’Αρχιεπισκόπου στήν Κέρκυρα. Σχεδιάγραμμα άπό τό βιβλίο

άπογραφής τών δημοσίων κτηρίων Κερκύρας (1771;)
56 α Ή κατοικία τοΰ Λατίνου ’Αρχιεπισκόπου στήν Κέρκυρα. Τό κτήριο μετά τούς βομβαρδι

σμούς τοΰ 1943
56 β - δ Ή κατοικία τοΰ Λατίνου ’Αρχιεπισκόπου στήν Κέρκυρα. Κεντρικό τμήμα τής πρόσο

ψης, τά παράθυρα τοΰ κλιμακοστασίου καί ό δυτικός πυλώνας (σημερινή κατάσταση)
57 α Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Cyriacus
57 β Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Wheler
58 α Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Pococke
58 β Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Pomardi
59 α Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Le Roy
59 β Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Stuart
60 α Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Thiirmer
60 β Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Gill
61 α Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Ravoisie
61 β Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Chachaton
62 α Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Davidoff
62 β Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Chenavard
63 α Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Rey
63 β Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Breton
64 α Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. ’Αναπαράσταση άπό τόν Th. ν. Hansen
64 β Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Μίμηση άπό τόν Schinkel (στόν κήπο τοΰ Glienike-Βερολίνο)
64 γ Μνημείο τοΰ Λυσικράτους, ’Αντίγραφο (στό Α' Νεκροταφείο ’Αθηνών)
65 α Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Μεταποίηση σέ κρήνη (Πόρος)
65 β Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Σχηματοποιημένη μετάπλαση (’Αθήνα - όδός Μενάνδρου)
65 γ Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. ’Ελεύθερη παραλλαγή (’Αθήνα - Πλ. Μεταξουργείου)
66 α - β Ό σκύφος «μιλλεφιόρι» τοΰ Μουσείου Πύλου
67 α - β Ό σκύφος «μιλλεφιόρι» τοΰ Μητροπολιτικοΰ Μουσείου τής Ν. Ύόρκης (φωτ. Kisa)
68 α, δ, β, ε Μουσείο Πόλου. Λυχνάρια άπό τόν τύμβο Τσοπάνη Ράχη. Άπό τόν τάφο 1
68 γ, ς' Μουσείο Πύλου. Λυχνάρια άπό τόν τύμβο Τσοπάνη Ράχη. Άπό τόν τάφο 2
69 α, δ, γ, ς' Μουσείο Πύλου. Λυχνάρια άπό τόν τύμβο Τσοπάνη Ράχη. Άπό τόν τάφο 3
69 β, ε Μουσείο Πύλου. Λυχνάρια άπό τόν τύμβο Τσοπάνη Ράχη. Άπό τόν τάφο 5
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ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ

’Αφιερώνεται στη Gisela Richter

Α’. ΚΟΡΜΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ
(Πίν. 1 — 6)

Σάν ένα άπό τά έκφραστικότερα όλοσώματα εικονιστικά άγάλματα τής δεύτερης 
κλασσικής έποχής, τά λίγα πού έσώθηκαν μέσα άπό μιάν άφθονη παραγωγή, μπορεί 
νά θεωρηθή τό άγαλμα τούτο τού Εθνικού Μουσείου. Στήν πρώτη κιόλας ματιά φαί
νεται ένα πρωτότυπο, άξιόλογο έργο καί είναι περίεργο πώς είχε παραμεριστή, ποιος 
ξέρει εδώ καί πόσες δεκαετίες, σέ κάποια άπό τις άπρόσιτες παραφορτωμένες παλαιές 
άποθήκες τού Εθνικού Μουσείου. Άπό έκεϊ μεταφέρθηκε ύστερα άπό τόν πόλεμο στά 
νέα υπόγεια, άνασύρθηκε καί καταγράφηκε, γιά νά έκτεθή στήν αίθουσα έλληνιστικών 
γλυπτών. Δέν είχε άριθμό, ούτε κάποια ένδειξη γιά τόν τόπο τής καταγωγής του, πιθα
νότατα θά είχε βρεθή στήν ’Αθήνα ή κάπου στήν ’Αττική1.

Ή διατήρηση τού κορμού είναι σχετικά καλή, έκτος άπό μερική διάβρωση τής 
έπιφάνειας, περισσότερη στις πτυχές τού ίματίου άριστερά, αυτές πού έξέχουν αισθητά 
άπό τό σώμα. Καθώς έδώ έχει άπολεπισθή τό μάρμαρο, φαίνονται καθαρά τά κρύσταλλά 
του, πολύ λεπτά καί άραιά, έτσι πού δέν είναι τολμηρό νά τό θεωρήσουμε παριανό.

’Εκτός άπό τό θέμα ξεχωριστό ένδιαφέρον παρουσιάζει καί ή πτύχωση. Είναι καλά 
μελετημένη, μέ άναδιπλώσεις τού ίματίου πού πρέπει νά έγιναν ύστερ’ άπό τή σπουδή 
τής ύφής τού υφάσματος, καί μέ προσπάθεια μεταφοράς του, άνεμισμένου, φουντωτού 
στό σκληρό μάρμαρο.

Άπό τά δύο σκέλη στάσιμο είναι τό δεξιό, περιορισμένο πρός τά μέσα μέ μιάν 
άδρή πτυχή, όχι άκριβώς κάθετη, άλλά κάπως λοξή, πού φτάνει έως κάτω. Μιά άλλη, 
πλαστικά τονισμένη, ξεκινώντας χαμηλά πίσω άπό τή ράχη ζώνει τό μηρό καί ένώνεται 
μπροστά μέ τήν κύρια, τή λοξή κάθετη πτυχή. Πάνω καί κάτω άπό τήν πτυχή έκείνη 
άλλες γραμμικότερες, άτονες, άραιές, πρός διάφορες κατευθύνσεις, ζωντανεύουν τήν 
δψη τούτη τού άγάλματος.

Γυμνό άπό πτύχωση άφησε ό γλύπτης τό μέρος τού ίματίου πού σκεπάζει τό άλλο, 
τό άνετο σκέλος. “Εχει τούτο άρκετά έντονη κλίση πρός τά μέσα καί σκεπάζεται πίσω 
άπό τό γόνατο μέ τό ύφασμα πού είναι στό σημείο αύτό βαρύ, κάπως άνέμελα λαξευμένο. 
Πάνω άπό τό σκέλος τούτο πέφτει ή μιά άκρη τού ίματίου σέ άπανωτά έπίπεδα πού 
μικραίνουν πρός τά κάτω, ρίχνοντας σκιά στό άριστερό μέρος τού σώματος. Καθώς 
λείπουν τά κατώτατα άκρα τού σώματος, δέν έσώθηκε κανένα ίχνος άπό τό στήριγμα 
τού άγάλματος. ’Επειδή είναι τούτο άπαραίτητο, θά έλεγε κανείς ότι βρισκόταν πολύ

1. Άριθ. εύρετ. γλυπτών 4508. Ύψος 1.28 μ. Τις φωτογραφίες τών Πινάκων 1 -4 καί 6- 11 έφι- 
λοτέχνησε ό Κ. Κωνσταντόπουλος, τοΟ Πίν. 5 ό φωτογράφος τοΟ Γερμαν. ’Ινστιτούτου Hellner.
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χαμηλά, δεμένο μέ τό άριστερό σκέλος καί κάτω άπό τό ίμάτιο, έντεχνα ενσωματω
μένο μέ τοϋτο.Μιά άλλη δυνατότητα προσφέρει ώστόσο τό σπάσιμο στο δεξιό μηρό.

Δίπλα του, στο σημείο αυτό καί πολύ χαμηλά, μπορεί νά είχε τη θέση του τό στή
ριγμα, σε σχήμα πού είναι δύσκολο νά συμπεράνουμε, άπό έλλειψη συγχρόνων πρωτο
τύπων άγαλμάτων. Ή όμοια διακριτική χρήση τού στηρίγματος στον νέο τής Ερέτριας 
κρατάει τήν παράδοση των παλαιότερων εικονιστικών άγαλμάτων τού 4ου καί 3ου π.Χ. 
αΙώνα γιά τά άνδρικά άγάλματα, ένώ στά γυναικεία τό βάρος τών πτυχών τοϋ ένδύματος 
έκανε περιττό κάθε στήριγμα. Πολύ χαμηλά καί δίπλα στο στάσιμο σκέλος, είναι ή 
θήκη μέ τούς κυλίνδρους στό Σοφοκλή τοϋ Λατερανοϋ, πού θά ήταν άπαραίτητη καί στό 
άρχέτυπο. Έχομε άκόμη τή μαρτυρία καί ένός καλού πρωτοτύπου έργου τοϋ 4ου αιώνα, 
τοϋ φιλοσόφου στό Μουσείο τών Δελφών. Έδώ τό στήριγμα, κάπως όγκωδέστερο παρά 
στό Σοφοκλή, είναι παράλληλο μέ τό άριστερό στάσιμο σκέλος2. Μια θήκη, όπως 
στό άγαλμα τοΰτο τοϋ Σοφοκλή, δίπλα στό στάσιμο δεξιό σκέλος θά στήριζε, έπιτρέ- 
πεται νά συμπεράνουμε, καί τό εικονιστικό άγαλμα τοϋ Μουσείου. "Ομοια διακριτικά 
στηρίγματα, πού όφείλονται στήν προσπάθεια τών καλλιτεχνών τής κλασσικής καί τής 
έλληνιστικής έποχής νά άφήνουν άπείραχτα τά περιγράμματα τοϋ σώματος, τά έκτιμοΰμε 
περισσότερο, όταν τά συγκρίνουμε μ’ έκεΐνα τά βαριά καί ένοχλητικά πού χρησιμοποι
ούσαν οί άντιγραφεΐς τής έλληνορωμαϊκής τέχνης.

"Ενα ύστεροελληνιστικό άγαλμα τής Δήλου, χωρίς υποστήριγμα αΰτό, φέρνει 
σέ μιάν άλλη ύπόθεση. Στό κορμί τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου ή προεξοχή τοϋ άνετου 
σκέλους δέν είναι τόσο έντονη, ώστε νά έπιβάλη σάν μοναδική έκδοχή τό στήριγμα 
στήν άκρη τών δακτύλων τοϋ άριστεροϋ σκέλους, πού άλλωστε δέν σέρνεται πρός τά 
πίσω. ”Αν πατοϋσε μέ όλο τό πέλμα, χωρίς τήν άνάγκη υποστηρίγματος, μένει προβλη
ματικό πώς ένας όγκος πού δέν είναι λιτός, όπως στό εικονιστικό άγαλμα τής Δήλου, 
άλλά έχει τό βάρος τοϋ πτυχωμένου ίματίου, ήταν δυνατό νά έχη ισορρόπηση αύτόνομη, 
χωρίς τή βοήθεια τοϋ πλαγινού στηρίγματος3.

Εκτός άπό τό στήθος τό γυμνωμένο άπό τό ίμάτιο, πού κουλουριάζεται γύρω 
στήν όσφύ, γυμνοί είναι καί οί δύο βραχίονες, άσυνήθιστο όμως ότι άνάμεσα στον 
άριστερό καί στό ίμάτιο πού σκεπάζει ώμο καί στήθος άφέθηκε γυμνό μικρό μέρος 
τοϋ τελευταίου σέ τριγωνικό σχήμα.

Λίγο χαμηλότερο κρατιέται τό ίμάτιο άπό τό σφιγμένο άγκώνα τοϋ άριστεροϋ 
βραχίονα (Π ί ν. 5), ένώ άμέσως κάτω άπ’ αυτόν κρέμεται φουντωτή μιά συστάδα άπα- 
νωτών πτυχών. Είναι στρογγυλεμένη γύρω μέ πλαστική έξαρση στό σημείο τοΰτο, τήν 
ύπογραμμίζουν κυματιστές, έλαφρότερες, άλλά μέ τό βάρος πρός τά κάτω δύο άλλες

ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΫ

2. ’Άγαλμα νέου άπό τήν ’Ερέτρια : Collignon, Statues Funeraires 282, είκ. 175. Buschor, 
Bildnisstufen 177, είκ. 74. Τοϋ ίδιου : Das Portrat 126, είκ. 86. Φιλόσοφος Δελφών : Schefold, 
Bildnisse 210. Buschor, Plastik2 103. Τοϋ ίδιου : Das Hellenist. Bildnis 9,17, είκ. 16. Lullies - 
Hirmer, Gr. Plastik2 είκ. 245. Picard, Man. IV, 2, 1086, σημ. 2. Lippold, Plastik 370. Alscher IV, 
36, είκ. 9α - β καί 69. Σοφοκλής Λατερανοϋ ( τώρα στό Βατικανό): Lippold. - Καταλ. Βατικ. Ill, 1, 
στόν άριθ. 492. Schefold, Bildn. 92-93. Laurenzi, Ritratti Greci άριθ. 32, πίν. 10-11. Hekler- 
Heintze, Bildnisse beruhmter Griechen είκ. 6. Schuchhardt, Epochen der Griech. Kunstgeschichte 
είκ. 58. Helbig - Speier 4, άριθ. 1066. G. Richter, Greek Portraits 129, είκ. 675.

3. Delos 13, πίν. 42 - 44 ( Michalowski). Buschor, Η. B. 45, 58, 66. Στηρίγματα έλληνορω- 
μαϊκών έργων : Muthmann, Statuenstiitzen 2 κ.έ.
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συστάδες πτυχών κάτω άπό τό « ριπίδι», περιορισμένες αυτές προς τά μέσα άπό ένα 
βαθύ κάθετο αυλάκι πού τονίζει καί τοϋ άριστεροϋ μηρού τό περίγραμμα.

Μέ τά τρία τούτα έπίπεδα, τήν άκρη τού ίματίου μπροστά πάνω άπό τό μηρό, 
τό μηρό τον ίδιο καί τήν άλλη συστάδα πίσω άπ’ αυτόν προσπάθησε ό γλύπτης νά τονίση 
χωρίς φυγοκεντρική άναζήτηση τήν έντύπωση τού βάθους, τού χώρου πού κυκλώνει 
τό σώμα, ένός χώρου συγκερασμένου μέ φώς καί μέ σκιά.

’Άς ίδοΰμε τώρα τό έργο άπό τήν άριστερή του πλάγια όψη ( Π ί ν. 2). Περιο
ρίζεται προς τά μέσα άπό μιά πτυχή κάθετη, αύλακωμένη έσωτερικά άπό πάνω έως χα
μηλά πίσω άπό τό αριστερό πόδι. Κάτω άπό τόν βραχίονα διακρίνεται τό ριπίδι τών πτυ
χών μέ τρόπο πού δείχνει ότι ό καλλιτέχνης ύπολόγισε καί τήν πλάγια τούτη όψη τού 
άγάλματος. Έδώ αποκαλύπτεται σ’ όλο του τό ύψος τό άριστερό σκέλος, έλεύθερο άπό 
πτύχωση καί άπομονωμένο άνάμεσα στο βαρύ ύφασμα πού τό πλαισιώνει.

"Αν καί στήν πλάγια τούτη όψη παρουσιάζεται τό άγαλμα κοφτερά χωρισμένο 
άπό τήν όπίσθια έπιφάνεια, ώστόσο ή κάθετη αύτή πτυχή έχει κάποια συνέχεια, σβή
νει όμαλά προς τά πίσω. "Αλλες πτυχές λεπτότερες, διαγώνιες, δείχνουν ότι ή όψη 
τούτη τού έργου είναι άδρά έργασμένη χωρίς άπόδοση τής πλαστικότητας όχι όμως 
καί άπόλυτα παραμελημένη.

Τό άγαλμα μπορούσε έτσι, συμπεραίνουμε, άν καί είναι συνθεμένο γιά μιά κύρια, 
τήν έμπροστινή δψη,νά φαίνεται άπ’ όλες τις πλευρές· δέν θά ήταν στημένο μέσα σέ μιά 
κόγχη. Βεβαιωνόμαστε γιά τούτο άν, βλέποντας πάλι άπό τά πλάγια τό δεξί σκέλος 
( Π ί ν. 3 ), σταματήσουμε στήν πλαστική διαγραφή τού γλουτού μέσα άπό τό ίμάτιο, 
διακριτική, άλλά μέ τήν παλαιά εκείνη αίσθηση γιά τήν όργανική σύσταση τού σώ
ματος πού θά άρχίση νά μαραίνεται στήν προχωρημένη έλληνιστική έποχή.

Εαναγυρίζοντας στήν άλλη πλαγινή όψη ( Π ί ν. 2 ), τή μόνη πού σώθηκε καλύτερα, 
σταματούμε στήν άπόδοση τού βραχίονα. Άξιοπρόσεχτο είναι ότι ή σάρκα του, Ιδιαί
τερα κάτω άπό τόν άγκώνα, ξεπετιέται χαλαρή, σχεδόν άσύνδετη μέ τό σκελετό, έτσι 
πού ύποδηλώνεται ή προχωρημένη ήλικία τού είκονιζομένου. Δέν παραστάθηκε ένας νέος 
ή ώριμος άνδρας, άλλά κάποιος πού πατάει στο κατώφλι πού φέρνει πρός τά γεράματα, 
θά ήταν λοιπόν τό έργο — γίνεται φανερό — ό άνδριάντας κάποιου φιλοσόφου.

Φαίνεται ν’ άντιστρατεύεται στήν ύπόθεση τούτη τό ότι δέν πατάει βαριά, άνέ- 
μελα καί στά δύο πέλματα, χωρίς ponderation — όπως παρασταίνονται οί άγύμναστοι 
φιλόσοφοι4 5 * * — άλλά έχει στάσιμο μόνο τό ένα σκέλος, ένώ τό άλλο λυγίζει μέ τήν 
άνεση πού θά παρουσίαζε ένας ’Αθηναίος άστός.

’Αξίζει νά επικαλεστούμε τά αγάλματα τού φιλοσόφου τών Δελφών, τό μικρό χάλ
κινο τού φιλοσόφου τής Ν. Ύόρκης, τόν κυνικό τού Καπιτωλίου, τά σκέλη τού φι
λοσόφου άπό τά ’Αντικύθηρα, άκόμη καί τού Δημοσθένη, γιά νά συλλάβουμε τή 
διαφορά3.

4. Buschor, Plastik der Gr.2 107 ( « unkontrapostisch » ).
5. Χάλκινο άγαλμάτιο φιλοσόφου Ν. Ύόρκης σέ λυχνοστάτη : Schefold, Bildn. 126, 4. Lau- 

renzi δ.π. πίν. 48, άριθ. 67. Bieber, Sculpt, of the Hellenistic Age 68, είκ. 230 - 231. Buschor, PI8.
107, 109. Τοϋ ίδιου : Bildnisstufen 179 είκ. 78. Das Portriit 120, είκ. 82. Das Hellenist. Bildn. 
24, 25, 28, 32.

Κυνικός Καπιτωλίου : Stuart Jones. Κατάλ. 347. Laurenzi πίν. 32, άριθ. 79. Schefold, δ.π.
122- 123 καί 210. Lippold, PI. πίν. 106, 4. Buschor, H.B. 24, 28, 32. Helbig. 3 άριθ. 877. G.
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Μέ τό σχήμα τοΰ φιλοσόφου των Δελφών, άκόμη καί τοΰ Δημοσθένη είναι συνται
ριασμένη ή άναδίπλωση τοΰ ίματίου πάνω στήν άριστερή ώμοπλάτη μέ αντίστοιχο άπό 
κάτω τό στάσιμο σκέλος, έτσι πού είναι διπλό τό βάρος άπό τήν πλευρά αυτή. "Ομοιος 
είναι ό ρυθμός καί τοϋ λεγομένου 'Ιπποκράτη τής Κώ, πλουτισμένος μέ πρώιμη έλλη- 
νιστική άφθονία6.

"Αν — γιά νά σταθούμε σέ πρωτότυπα έργα — κατεβοϋμε προς τήν εικονιστική 
στήλη τής Βουδαπέστης, συναντούμε έδώ μιάν άπόκλιση άπό τό σχήμα τοϋτο, συγγενική 
μέ τό άγαλμα τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου7. Κάτω άπό τις ριχτές πτυχές πού ξεκινούν άπό 
τόν άριστερό ώμο, προβάλλει τό άνετο σκέλος σέ ώραία διαγραφή, έλεύθερο, λυγερό 
καί έπίσημο. Στο έργο τοΰτο, προορισμένο σάν άνάγλυφο νά φαίνεται άπό μπροστά, ή 
άνάπτυξη τών πτυχών τοΰ ίματίου κάτω άπό τήν άριστερή ώμοπλάτη παρουσιάζεται μέ 
άπλωμα πρός τά έξω, προς τήν έπιφάνεια. Στό άγαλμα τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου ή πτύχωση 
κάτω άπό τόν άγκώνα έχει πλαστικό στρογύλεμα, κλίνει πρός τά μέσα, μάς καλεΐ, είδαμε, 
νά τό ίδοΰμε καί άπό τήν πλαγινή όψη — μιά άκόμη άπόδειξη ότι ήταν ένα περίοπτο 
εικονιστικό άγαλμα.

Θά υπήρχε ίσως καί σέ άρχαιότερα εικονιστικά άγάλματα άπό τόν 4ο αιώνα κιόλας, 
μιά τέτοια ponderation, όπως στό άγαλμα τοΰ Μουσείου, τοΰ θέματος όμως τήν όλο- 
κλήρωση, τήν έκτόνωση, τήν έπέτυχαν οί γλύπτες τοΰ επόμενου, τοΰ 2ου αιώνα, όπως 
διδασκόμαστε άπό τήν εικονιστική στήλη τής Βιέννης καί τόν νέο τής Κώ8.

Στενώτερη ώς πρός τή διάθεση τών σκελών είναι ή συγγένεια μέ τή μορφή τής 
εικονιστικής στήλης τής Βουδαπέστης καί μένει νά άναζητηθή γιατί προτιμήθηκε ή 
στάση τούτη άντίθετα πρός τά άγάλματα τών φιλοσόφων πού πατοΰν καί μέ τά δύο 
πέλματα.

Μαρτυρημένοι άπό παλαιότερα μνημεία τοΰ 5ου αιώνα είναι βέβαια καί οί δύο 
τρόποι : κάτω άπό τό άναριγμένο ίμάτιο είναι άλλοτε τό στάσιμο, άλλοτε τό άνετο 
σκέλος9. Επικρατέστερος όμως καί προτιμημένος άπό τή φειδιακή τέχνη είναι ώστόσο

ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Richter, Portr. 11, εΐκ. 185 καί 1074. Τό κεφάλι: Gott. Gell. Anz. 1. 1934-36, 218, πίν. 13-4 
( G. Krahmer ).

Χάλκινο άγαλμα φιλοσόφου άπό τά ’Αντικύθηρα : Σβορώνου, Έθν. Μουσ. πίν. 4. Schuchhardt, 
Gr. Kunst 426. Laurenzi, Rittr. 82. Lullies - Hirmer πίν. 250 καί X. Buschor, H.B. 22, 24, 26, 
είκ. 18. Alscher, Gr. PI. IV, 151, είκ. 70. Φιλόσοφος Δελφών παραπ. σημ. 2. Δημοσθένης : Ame- 
lung, Vat. Kat. I, 80 κ.έ., άριθ. 62. Hekler- Heintze 35, 63. Schefold, ό.π. 106 - 107. Bieber, δ.π. 66 
κ.έ., είκ. 218-229. Buschor, Bildnisst. 177, είκ. 79. Τοϋ ίδιου, Das Portr. 118 κ.έ., είκ. 81. Alscher, 
Gr. Kunst IV, 15 κ.έ., είκ. I. Richter, Portr. II, 66 κ.έ. είκ. 1397 κ.έ.

6. «Ιπποκράτης » τής Κώ : Clara Rhodos V, 2, 1932, 21 κ.έ., πίν. 1 - 3 ( Laurenzi). Lullies - 
Hirmera 90 είκ. 266-7. Richter I, 154.

7. Hekler, Ant. Skulpturen in Budapest άριθ. 26. Horn, Gewandstatuen πίν. 1,1. Buschor, 
H.B. 9, 32. Picard, Man. IV 2 B, 1306 σημ. 2 καί είκ. 513. Szilagy - Castiglione, Κατάλ. Μουσ. 
Βουδαπέστης πίν. 17.

8. Παρακάτω σημ. 14 καί 15.
9. ’Από τούς είκονιστικούς άνδριάντες φιλοσόφων ό Σωκράτης τοϋ Βρεταν. Μουσείου, ό φιλό

σοφος τών Δελφών, ό φιλόσοφος τοϋ Καπιτωλίου (σημ. 5 καί 11) κρατοϋν άκόμη τό παλαιότερο σχή
μα : τό στάσιμο σκέλος είναι άπό τήν άριστερή πλευρά, όπου γινόταν ή συγκέντρωση τών πτυχών τοΰ 
ίματίου. Φαινομενική μόνο είναι ή άπόκλιση άπό τόν κλασσικό τοϋτον κανόνα (πού τόν έκπροσωπεί 
άνάμεσα σέ άλλα τό άγαλμα τοϋ Λυσικλείδη, ΑΕ 1891, 49 πίν. 6. Schlorb, Bildh. nach Phidias, 41· 
Dohrn, Att. 58 κ.έ.) σέ μερικά άνάγλυφα τοϋ 4ου αίώνα. ’Εδώ ή άνάγκη νά άναδείχνεται άπό τήν εξω 
όψη τό άνετο σκέλος, είτε ή μορφή βρίσκεται δεξιά είτε αριστερά, καθώς καί ή προσπάθεια έναλλαγής
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ό πρώτος, γιατί χαρίζει σταθερότητα στή μορφή. Γι’ αυτό είναι φυσικό νά παραμερίζε
ται θεληματικά στά έλληνιστικά χρόνια, γιά νά δεθή με τη φυγόκεντρη κίνηση ό δεύτε
ρος τρόπος, ό περισσότερο άνήσυχος· οι πτυχές τοϋ ίματίου συγκεντρώνονται πάνω άπό 
τό άνετο σκέλος, πρός τά έκεΐ είναι καί τοϋ κεφαλιοϋ ή στροφή. Τό τελευταίο τοϋτο 
φαίνεται πιθανό καί γιά τόν κορμό τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου. Πρός τά άριστερά, κατά 
τό άνετο σκέλος, θά ήταν γυρισμένο τό κεφάλι τοϋ άγάλματος.

'Όσο γιά τή στάση του θά έλέγαμε ότι άφορμή τής προτίμησης τούτου καί όχι τοϋ 
άλλου τρόπου στάθηκε πολύ λιγότερο ή άντίληψη γιά τήν τέτοια ρυθμική κατασκευή 
τοϋ σώματος καί περισσότερο ή άνάγκη νά άντιταχθή μιά πλούσια πτύχωση πάνω άπό 
μιά επιφάνεια λεία, μέ πλαστική προβολή τοϋ σκέλους κάτω καί δίπλα άπό τήν πληθω
ρική ρευστότητα τοϋ ύφάσματος.

"Ενα σημείο καί τοϋτο άπό τά προσδιοριστικά τής κατασκευής τοϋ έργου τό άνα- 
δείχνει διαφορετικό άπό τόν καθιερωμένο τύπο, μιά δημιουργία καινότροπη, άτο- 
μική.

Προβάλλει τώρα τό έρώτημα μήπως, παρ’ όλη τήν πλαδαρότητα τής σάρκας —- 
έκτός άπό τόν πήχη τοϋ άριστεροϋ βραχίονα τήν παρατηρούμε καί στήν κοιλιά — δεν 
παρασταίνεται στο άγαλμα τοϋτο ένας φιλόσοφος, άλλά κάποιος έπίσημος πολίτης, ένας 
ρήτορας ή ένας ποιητής. ’Αντίθετη πρός τήν άποψη τούτη είναι ώστόσο ή γύμνωση 
τής άριστερής ωμοπλάτης. ”Αν δεν έχη προχωρήσει ώς τό σημείο πού βλέπομε στον 
κυνικό φιλόσοφο τοϋ Καπιτωλίου ή στο μικρό χάλκινο τής Ν. Ύόρκης10 είναι έκδηλη 
καί ύπερβολική άκόμη καί γιά τά εικονιστικά άγάλματα, όπου κανόνας είναι νά σκε
πάζεται μέ τό ίμάτιο, όχι μόνο ή ώμοπλάτη, άλλά καί δλο τό άπάνω μέρος τοϋ άριστε- 
ροΰ βραχίονα.

Στόν λυσίππειο Σωκράτη τοϋ Βρετ. Μουσείου είναι σεμνά σκεπασμένα μέ τό ίμά
τιο δχι μόνο ό άριστερός ώμος καί ό βραχίονας, άλλά καί ή ράχη. Έδώ άνετο σκέλος 
είναι τό δεξιό, άντικριστά μέ τήν κάθετη φορά τοϋ ίματίου καί τοϋ άριστεροϋ στάσιμου 
σκέλους, κατά τό δεξιό έκεΐνο σκέλος ξανοίγεται έλαφρά καί ή στροφή τοϋ κεφα
λιού11. Ξαναγέμισαν στόν κλειστό ρυθμό οί δημιουργοί τών κλασσικιστικών άγαλμά-

κάνουν νά ύποχωρή ή τήρηση τής κλασσικής έκείνης συγκέντρωσης τοΟ βάρους τοϋ σώματος καί τοϋ 
ίματίου στήν άριστερή πλευρά τοϋ σώματος. Παραδείγματα τής έναλλαγής : Σβορώνου, ’Εθνικόν Μου- 
σεΐον, πίν. 37, 2. Dohrn δ.π. 33, 38 κ.έ. ’Ανάγλυφο Άσκληπιοϋ στον Πειραιά: Hausmann, Gr. Weihre- 
liefs είκ. 28. Τό άνετο σκέλος στό έσωτερικό, καθώς είναι τό ίδιο σ’ όλες τις μορφές τοϋ άναγλύφου 
ΕΜ. 1429, Σβορώνου πίν. 37, προδίνει τή θέληση τοϋ γλύπτη νά δώση μέ τόν παρατακτικό ρυθμό τοϋ 
βαδίσματος μιά σοβαρότητα ίερατική. Θά ήταν λάθος άν έρμηνεύαμε τήν άναγκαία αύτή έναλλαγή 
στά κλασσικά άνάγλυφα σάν πρόδρομο τής προτιμημένης άπό τήν έλληνιστική τέχνη άντίθεσης τοϋ 
βάρους τών πτυχών πρός τό τέντωμα τοϋ ύφάσματος πάνω άπό τό άνετο (έδώ τό άριστερό σκέλος, 
όπως γίνεται στόν κορμό πού δημοσιεύομε ). ’Από τούς πρώτους καλλιτέχνες ό Άγοράκριτος προχώ
ρησε άπό τήν κλασσική στάση τύπου Λυσικλείδη πρός ένα συγκερασμό τής παλαιότερης άττικής πα
ράδοσης ( πάτημα τοϋ άνετου σκέλους σ’ δλο τό πέλμα μέ τόν διαφορισμό τής κίνησης, πού γονιμοποίη- 
σε τήν έλληνιστική τέχνη : ’Αρχέτυπο τής Doria Pamphili καί τοϋ άγάλματος τής Σμύρνης : RM 16 
(1901 ) 21 κ.έ. πίν. 1 - 2 ( Amelung ). Lippold, PI. 207. Schuchhardt, Epochen der Gr. PI. είκ. 52. 
Schlorb, Bildh. nach Phidias σ. 23 κ.έ. είκ. 1, 1. Γ.Οίκονόμος, Α.Ε. 1923, 59 κ.έ. 86. Έως τήν ϋστατη 
φάση τής έλληνιστικής τέχνης έπικρατεΐ στίς έπιτύμβιες τό θέμα τοϋ νέου τής Βιέννης ( βλ. σημ. 14 ) 
άπλοποιημένο, δχι δμως καί κενό άπό όργανική διάπλαση.

10. Παραπάνω σημ. 5.
11, Σωκράτης Βρετ. Μουσείου : Sohefold δ.π. 84 κ.έ. Bieber, Sc. of Hell. Age 47, είκ. 138 - 139,
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των, άφοϋ τά γύμνωσαν άπό τήν έσωτερική νομοτέλεια, άπόφυγαν ή έλάττωσαν τή στροφή 
τοΰ κεφαλιού, πού κοιτάζει τώρα έμπρός, άμέτοχο άπό κάθε άληθινή έκφραση, συμβα
τικά γυρισμένο ( Ηράκλειτος, Ηρώδης ό ’Αττικός )12.

Θά ήταν άστοχο, ώστόσο, νά συμπεράνουμε ότι στο άγαλμα τοϋ Εθνικού Μουσείου 
παραστάθηκε δχι πατώντας βαριά στά δύο πέλματα, άλλά με τήν άλλη, τήν επισημό
τερη στάση ένας άπό εκείνους τούς άνιφτους καί μαλλιαρούς κυνικούς φιλοσόφους τής 
άθηναϊκής άγοράς, πού τήν Ιδιότυπη φυσιογνωμία τους έσωσε έως έμάς ή έλληνιστική 
τέχνη. Θά πλησιάζαμε περισσότερο τό νόημα τοΰ έργου, άν χαρακτηρίζαμε τόν παρι- 
στανόμενο σάν Στωικό ή Επικούρειο, ίσως καί Περιπατητικό, έναν άπό τούς τόσους 
τών σχολών αύτών, πού έδίδαξαν μέσα στήν μετακλασσική ’Αθήνα.

Καθώς δέν έσώθηκε σε κανένα άντίγραφο ό τύπος τοΰ άγάλματος τοΰ ’Εθνικού Μου
σείου, δέν μπορούμε νά ξέρουμε άν είναι σύγχρονη έπανάληψη σέ μάρμαρο ένός χάλ
κινου άρχέτυπου. Μιά τέτοια δυνατότητα θά ύπόβαλε ή συστάδα τών πτυχών πού πέ
φτουν άπό τό βραχίονα μέ τήν άφθονία τών όμοιων στόν Κυνικό τοΰ Καπιτωλίου.

Θά ήταν, πιστεύομε, μεθοδικό λάθος, άν συγκρίναμε ώς προς αύτό έργα συνθεμένα 
πάνω σέ άρχές τόσο διαφορετικές. Στόν φιλόσοφο τοΰ Καπιτωλίου, ένα κοινό σχήμα, 
τό κράτημα τών πτυχών μέ τό χέρι, έπήρε μιά ξεχωριστή έμφαση, καθώς συγκεντρώ
νονται οί πτυχές σ’ ένα σημείο, όλες μπροστά, άφθονες καί όγκωμένες. Στο κορμί πού 
δημοσιεύεται έδώ, προτίμησε ό δημιουργός νά μοιράση τις πτυχές σέ έπάλληλα έπί- 
πεδα, καταφεύγοντας σ’ ένα θέμα άσυνήθιστο. Παρουσίασε συγκρατημένη κάτω άπό τή 
μασχάλη μιά όμάδα πτυχών πού άποτελοΰν πίσω άπό τό σώμα ένα στερεό βάθος καί 
άπλώνουν προς τήν πλευρά αύτή τό στενό σώμα. Ή έξάρτηση άπό ένα χάλκινο άρχέ- 
τυπο, χωρίς νά είναι υποχρεωτική, δέν μπορεί ώστόσο καί νά άποκλεισθή άπόλυτα.

Θετικότερα άκόμη κέρδη προσφέρει τό ίδιο τό έργο. Παρ’ όλη τήν πλούσια, τή 
μελετημένη πτύχωση τή συγκεντρωμένη στήν άριστερή πλευρά, ή άλλη έργασία είναι 
άδρή, ποΰ καί ποΰ σχεδόν παραμελημένη. Παρ’ όλη τήν κάποια άνάπτυξή του σέ βά
θος έχει σά σύνολο μιά ένότητα κλασσική, καμιά σύγκρουση άξόνων δέν τήν ταράζει. 
’Ακόμη καί άν, όπως είναι πιθανό, ήταν τό κεφάλι γυρισμένο κατά τόν άριστερό ώμο, 
δέ θά έφτανε τό « άνοιγμα » αύτό νά σπάση έναν άκριβοζυγισμένο ρυθμό.

Δέν παρατηρούμε τό ίδιο στή γνωστή εικονιστική στήλη τής Βουδαπέστης. Τό 
έξοχο τοΰτο έργο πού ό Rudolf Horn τό είχε άναδείξει καί κατατάξει άνάμεσα στις 
τελευταίες άττικές στήλες τοΰ 4ου αιώνα π.Χ., τό άπομάκρυνε ό Bushor άπ’ αύτές, 
παρατηρώντας ότι « δέν μπορεί ν’ άποδοθή στόν ήρεμο κλασσικό κόσμο, ούτε στά τε
λευταία άττικά έπιτάφια άνάγλυφα » ένα έργο μέ τόσο τονισμένη τήν κίνηση, τόσο δυ
νατά φωτοσκιασμένο13. Στο δεύτερο τέταρτο τοΰ 2ου αιώνα π.Χ. είναι κατά τή γνώμη 
του ή θέση πού ταιριάζει στή στήλη τούτη. Λίγες δεκαετίες άργότερα, « άμέσως ΰστερ’ 
άπό τά μέσα τοΰ 2ου αιώνα», έγινε — νομίζει — ή άλλη, ή φημισμένη, συναρπαστική

Buschor, Das Portrat 110 κ.έ., είκ. 75. G. Richter, Portr. 1 είκ. 560-562 καί προ πάντων A. 
Rumpf, Ein einzig dastehender Fall ( Analecta Archaeologica) 13 κ.έ. Βλ. άκόμη RM 71 
( 1964) 77 κ.έ. ( H. Heintze ).

12. 'Ηράκλειτος : Schefold δ.π. 161, 4 καί 190. Richter, ό.π. 1, σ. 80. Ηρώδης : Richter III 
286, είκ. 2043.

13. Παραπάνω σημ. 7,
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καί μοναδική εικονιστική στήλη τής Βιέννης, στήν όποια άφιέρωσε άλλοϋ μιά λεπτή 
Ανάλυση14.

Τό άγαλμα του Έθν. Μουσείου, τό τρίτο έργο τής σειράς αυτής, βρίσκεται άκόμη 
μακριά άπό τή μορφή τής Βιέννης, τήν πλούσια σέ άξονικές συγκρούσεις, σέ πληθω
ρισμό πτυχών, τήν δραστικά κινημένη σά νά ζητάη νά έλευθερωθή άπό τό φράγμα τής 
πλάκας πίσω της. Τό άνετο σκέλος, τό Αριστερό καί εδώ, ξεχωρίζει με ζωηρό λύγισμα 
κάτω άπό τό βάρος τοΰ Αναδιπλωμένου ίματίου καί ενάντια πρός αύτό έκφράζοντας τή 
φλογερή νεανική επιθυμία τής φυγής.

Μοναχική έως τώρα μέσα στήν Αττική τέχνη τής έποχής της ή στήλη τούτη, 
δείχνεται τώρα σάν άναχώνευση έλληνιστική ένός παλαιότερου θέματος, πού θά τό είχε 
θαυμάσει ό δημιουργός της στά παλαιότερα εικονιστικά άγάλματα τής πολιτείας του. 
Δυνατότερο, κάπως ξενικό πάθος κινεί τό άγαλμα τοΰ νέου τής Κώ, διαφορετικά σκε
πασμένου μέ τό ίμάτιο, μ’ έναν τρόπο πού κρατιέται στά μέρη έκεΐνα έως τά αύτοκρατο- 
ρικά χρόνια (λοξό συμμάζεμα μπροστά, κάλυψη καί τοϋ βραχίονα)15.

Κοινή μέ τά έργα αύτά έχει άγαλμα τοϋ Έθν. Μουσείου τήν ένταση πρός τήν Αρι
στερή πλευρά, τή συγκέντρωση έκεϊ τοϋ βάρους τών πτυχών καί τοϋ κινημένου σκέλους. 
Προοίμιο μόνο τής έλληνιστικής ταραχής βρίσκεται γι’αύτό στήν καμπή πού φέρνει 
πρός τήν εποχή τούτη. Άπό τήν άλλη μεριά μέ τήν Αδιάσπαστη ένότητά του πατάει 
άκόμη σταθερά στήν περιοχή τοΰ κλασσικοΰ κόσμου. Τό α' μισό τοΰ 3ου αιώνα θά 
είχαμε νά προτείνουμε σάν τήν πιθανότερη χρονολόγηση, χωρίς νά Αποκλείεται ότι ό 
είκονιζόμενος μπορεί νά έζησε σέ κάπως παλαιότερη έποχή. « "Εως ένα σημείο γίνεται 
γενικά πρώτη φορά στό β' μισό τοϋ 3ου αιώνα π.Χ. μιά στερέωση τοΰ έλληνιστικοΰ 
ρυθμοϋ 16 », τό άγαλμα τοΰτο δέν μετέχει άκόμη στήν τάση τούτη.

Δύσκολο είναι νά καταλήξουμε σέ κάποιο συμπέρασμα γιά τή διάθεση τών βρα
χιόνων, άφοΰ μάλιστα λείπει όλος ό δεξιός μαζί μέ τον ώμο καί μέρος τοΰ στήθους. 
Άν κρατοΰσε μιά βακτηρία, πιθανότερο είναι δτι θά γινόταν τοΰτο μέ τό δεξί χέρι. 
Ή κάθετή της, άν θά ξεκινοΰσε άπό τό άλλο, θά έκρυβε τήν Ανάπτυξη τοΰ έργου στήν 
πλευρά αυτή, στήν όποια έχει δοθή τόση σημασία, ένώ δεξιά θά ήταν ή βακτηρία ένα 
καλό άντίρροπο.

Άλλες δυνατότητες είναι δτι τό δεξί χέρι θά έπεφτε άπραγο, άλλά έκφραστικό, 
δπως στό νεώτερο χάλκινο άγαλματάκι τής Ν. Ύόρκης ή δτι θά ύψωνε τό δεξί χέρι 
μιλώντας στήν άγορά, δπως ό φιλόσοφος τών Αντικυθήρων στήν πιθανή Ανασύσταση 
τοΰ Σβορώνου, κρατώντας μέ τό άλλο τή βακτηρία 17. Ή μήπως άντί γι’ αύτή πρέπει νά 
παραδεχτοΰμε δτι είχε στό χέρι τοΰτο έναν κύλινδρο ; Έναν τέτοιον κρατάει χαλαρά στό 
άριστερό, τό κατεβασμένο — δπως είναι φυσικό γιά ένα Ανάγλυφο — χέρι του ό άνδρας 
πού παραστάθηκε σέ μιά στήλη τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου άπό τήν Ανάφη (Π ί ν. 6 ).

Τό μικρό τοΰτο έργο, πού πρώτος ό Pfuhl τό χρησιμοποίησε σάν άντιπροσωπευ-

14. Jdl 1935, 47 (Pfuhl), Buschor, Η. Β. 26, 32, 36 είκ. 8. Τοϋ Ιδιου, Das Portrat 123 
κ.έ., είκ. 84.

15. Νέος της Κώ: Clara Rhodos V, 75 κ.έ. πίν. 4-6 ( Laurenzi). Τοϋ ίδιου: Ritratti 
Greci αριθ. 83, πίν. 34- 35. Hafner, Spathell. Bildn. R 80, πίν. 8. Buschor, Bildnisstufen 177, 
είκ. 75. Τοϋ ίδιου, Η.Β. 36. Poulsen, Probleme πίν. 19.

16. Kleiner, Tanagrafiguren 18.
17. Ν. Ύόρκης καί ’Αντικυθήρων φιλόσοφοι παραπ. σημ. 5,
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τικό μέσα στήν τόση έλλειψη όλοσωμάτων εικονιστικών ανδριάντων έχει άξια, παρ’ 
όλη τήν κάπως συμβατική στάση, γιά τήν έλληνιστική πνοή του18. Ό Buschor τό 
κατέταξε μαζί μέ τόν Διοσκουρίδη τής Δήλου και μέ λίγα άλλα στό τελευταίο τέταρτο 
τοϋ 1ου αίώνα19. Θά έλέγαμε πολύ χαμηλή τή χρονολόγηση τούτη. Τό έργο κλείνει 
μέσα του ζωντανό άκόμη τόν έλληνιστικό ρυθμό ώς προς τή συγκέντρωση στήν άριστε- 
ρή πλευρά τοϋ άναριγμένου ίματίου καί τοϋ άνετου σκέλους πού προβάλλεται αίσθητά. 
Τό τέντωμα των μυώνων τοϋ λαιμοΰ άριστερά προϋποθέτει στροφή τοϋ κεφαλιοΰ πρός 
τόν άριστερό ώμο. Ή στάση παρουσιάζεται έτσι κάπως άνοιχτή, κινημένη, καί δείχνει 
ότι τό κορμί αύτό μέ τή μικρή άναγλυφική έξαρση έχει όργανική σύσταση, θερμή άκόμη 
άπό τόν έλληνιστικό πυρετό. Τήν διακρίνομε καί στις πτυχές πού ζώνουν τό άριστερό, 
τό στάσιμο σκέλος, καθώς καί στήν άπόδοση των μυώνων τοϋ λαιμοΰ, τοϋ στήθους, τής 
κοιλίας, τών βραχιόνων πού όγκώνονται έλαφρά φωτοσκιασμένοι.

Τό μόνο νεκρό σημείο είναι ή πτύχωση τής άκρης τοϋ ίματίου, πού ξεκινάει άρι
στερά άπό τό λαιμό σκεπάζοντας τόν ώμο καί τό άπάνω τοϋ βραχίονα, έδώ χωρίς πτυχές, 
ένώ πάνω καί κάτω άπό τό δεξί χέρι έχει φτωχική έξαρση καί πέφτει νηφάλιο, στεγνό. 
Στις άρχές τοϋ 1ου αίώνα π.Χ. είναι ή θέση πού θά τοϋ έπήγαινε καλύτερα.

’Ανάμεσα στή στήλη τής Ανάφης καί στό κορμί τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου — μέ με
γαλύτερη άπόσταση άπό αύτό — τοποθετείται ό εικονιστικός άνδριάντας τής Δήλου, 
μέ μετριασμένη τή φυγόκεντρη κίνηση τοϋ 2ου αίώνα 20. Σά σχήμα έχει κάποια συγγένεια 
μέ τό δεύτερο καί βοηθάει κάπως στήν άναπαράσταση τής στροφής τοϋ κεφαλιοΰ κατά 
τό άνετο σκέλος, καθώς καί στή στάση τών σκελών. Σημαντικό είναι ότι μέ τό πάτημα 
στά δύο πέλματα έγινε περιττή ή προσθήκη τοϋ στηρίγματος χαμηλά δίπλα στό ένα 
σκέλος.

Συγκριτικά μέ τά δύο τελευταία τοϋτα έργα ξεχωρίζει άκόμη περισσότερο ή πρω
τοτυπία τής μορφής τοϋ φιλοσόφου τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου. Ό πλάστης του άπόκρουσε 
ένα θέμα πού έμελλε νά γίνη άργότερα κοινός τόπος, ιδιαίτερα στις έπιτύμβιες στήλες 
τής έλληνιστικής έποχής, τήν κάπως άπραγη έξοικονόμηση τοϋ δεξιοΰ βραχίονα μπρο
στά άπό τό στήθος καί τοΰτο όχι μόνο γιά νά μή συμπιέση τήν άφθονία τών πτυχών. 
"Ηθελε τό δεξί χέρι έλεύθερο, κινημένο, έκφραστικό. Είναι όλοζώντανο τό άγαλμα γιατί 
έπλάστηκε σέ μιάν έποχή δημιουργική, στήν πολιτεία όπου είχε ριζωθή πιά ό είκονι- 
στικός τύπος τοϋ φιλοσόφου καί τοϋ ποιητή, όρθιου ή καθιστοΰ. Στέκεται στό χώρο ήγε- 
μονικά κυρίαρχος, μέ τήν αυτοπεποίθηση τοϋ έσωτερικά πλούσιου, πού τόσοι διψασμένοι 
γιά γνώση καί γιά στοχασμό περιμένουν νά ύψώση τό χέρι τό συνοδευτικό τοϋ σοφοϋ 
λόγου.

Β'. ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗ
(Πίν. 7—11)

Φαίνεται σχεδόν άνεξήγητο ότι τό κεφάλι τοϋτο τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου, άπό τά 
σπάνια πρωτότυπα τής έλληνιστικής έποχής, έμεινε άγνωστο στήν έρευνα, άν καί είναι 
εύρημα παλαιό. Προέρχεται άπό τις άνασκαφές τοϋ μακαρίτη Κ. Μυλωνά στή στοά

18. Jdl 50 ( 1935) 46 εΐκ. 28.
19. Η.Β. 26, 38, 45, 58.
20. Όπως σωστά έτόνισε ό Michalowski, Dilos 13 πίν. 42 - 44, σ. 59 κ.έ., 62 : « vers 100 av. 

J.C.», Buschor Η.Β. 45. Hafner, δ.π. 73 πίν. 31 A 26, Βλ. καί παραπάνω σημ. 3,
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τοϋ Άττάλου καί εχει καταχωρηθή παλαιότερα στό εύρετήριο, χωρίς νά άναφέρεται 
πότε μεταφέρθηκε στό Μουσείο λ

Είναι πιθανότατα έκεΐνο πού άναφέρει με συντομία ό Κ. Μυλωνάς άνάμεσα στά 
λιγοστά ευρήματα τής άνασκαφής τοϋ 1898 : « Ένταϋθα δέ μόνον &ς γίνη μνεία Ιδίως 
περί μιας εικονικής κεφαλής, πλήρη έχούσης τήν εκφρασιν καί έπιμελέστατα έξειργα- 
σμένης, ήτις φαίνεται όμοιάζουσα πρός τήν κεφαλήν έπί των νομισμάτων Εύμένους τοϋ 
Β' άπαντώσαν »1 2.

Λείπει όλος ό λαιμός μπροστά, τό κρανίο, τό μέτωπο στήν αριστερή πλευρά μαζί 
μέ τό φρύδι καί τό άπάνω βλέφαρο, καθώς καί λίγο μέρος τοϋ ματιοϋ- λείπει άκόμη 
καί ένα μέρος τοϋ προσώπου πίσω άριστερά, μαζί μέ τό αύτί καί μέ τήν κόμη (Π ί ν. 9α-β). 
εκεί έχει σπάσει τό κεφάλι κατά μάκρος καί σέ τόσο βάθος πού μόνο μιά στενή λωρίδα 
έσώθηκε άπό τήν άλλη πλευρά μαζί μέ τήν κόμη, κρεμασμένη πάνω άπό τό αύτί καί άπό 
τον τράχηλο.

Τό σπάσιμο τοϋ κρανίου άπάνω είναι λοξό, άκανόνιστο καί χωρίς άλλο τυχαίο- 
δέν θά έπρεπε νά έρμηνευθή σάν προετοιμασία γιά συμπλήρωση μέ γύψο ή γιά νά ύπο- 
δεχθή ένα άλλο κομμάτι μαρμάρου κατά τόν τρόπο τόν συνηθισμένο στά έλληνιστικά 
άγάλματα. Έμεινε, ώστόσο, σέ σχετικά καλή κατάσταση ή έπιφάνεια τοϋ προσώπου καί 
— τί σπάνια τύχη ! — ή μύτη, αύτή μάλιστα σχεδόν χωρίς καμιά φθορά. Έχομε έτσι 
διατηρημένη σέ άρκετά καλή κατάσταση μιάν άσυνήθιστη φυσιογνωμία. Οί κηλίδες πού 
άφησε ό χρόνος πάνω στό μάρμαρο συγκεντρώνονται κάτω άπό τά μάτια, ή μεγαλύτερη 
πάνω στή δεξιά παρειά. Ενοχλητικότερα είναι τά ίχνη τής σκουριάς κάτω άπό τό σαγόνι 
στήν άριστερή πλευρά του. Φουντωτοί καθώς είναι οί βόστρυχοι, περιορίζουν τό πρό
σωπο μπροστά άπό τό αύτί, καμιά τρίχα δέν ξεχωρίζει, άλλά έχουν δηλωθή ακαθόριστα

1. άρ. 3266 μ. Ύψος έως τό σαγόνι: 0,185. μ. Μάκρος μέγιστο 0,26-0,27 μ. Μόνο άπό συσχέτιση μέ 
τά γλυπτά πού καταγράφονται στό εύρετήριο πριν καί άμέσως ϋστερ’ άπό τό κεφάλι μπορούμε νά συμπε- 
ράνουμε ότι τά γλυπτά άριθ. 3003 - 3018, πού προέρχονται άπό τή στοά τού Άττάλου, θά καταχωρήθη- 
καν κατά τό 1910 -1912. Δέν πρέπει νά άπέχη ό χρόνος τής καταγραφής καϊ τής άλλης όμάδας τών 
γλυπτών άπό τή Στοά, αύτών πού έχουν τούς άριθ. εύρετ. 3266 - 3277. Γιά τά περισσότερα άναφέρεται 
ότι ήταν φυλαγμένα στήν άποθήκη II, πού βρισκόταν τότε στήν έσωτερική αύλή, έκεΐ πού είναι σήμε
ρα ό κήπος μέ τις έπιτάφιες στήλες, τις σαρκοφάγους κ.ά. Δύο — τό λιγότερο — δυνατότητες υπάρχουν 
γιά νά έξηγηθή ή χρονολογική άπόσταση πού χωρίζει τήν καταγραφή άπό τήν έποχή πού βρέθηκαν, 
στήν άνασκαφή τής Στοάς τού Άττάλου : ή τότε μόνο, κατά τό 1910, θά μεταφέρθηκαν στό ’Εθνικό 
Μουσείο άπό κάποια προσωρινή φύλαξη άλλοΰ ή τότε πρώτη φορά θά έγινε ή καταγραφή τού περιε
χομένου τής άποθήκης II. Καί οί δύο πιθανότητες δέν είναι άσχετες μέ τήν άπομάκρυνση τοϋ Παναγ. 
Καββαδία άπό τή θέση τού Γενικού ’Εφόρου τό 1909. Αξιοσημείωτο είναι ότι γιά άλλα γλυπτά χωρίς 
τόπο εύρέσεως έχει προστεθή στό εύρετήριο ή ( κάπως έπικριτική ) παρατήρηση : « Μετεφέρθη έκ 
τής άποθήκης ( τάδε ), τής όποιας τάς κλείδας κατείχεν ό Καββαδίας άπό έτών ».

2. Πρακτικά 1898, 66. Γιά τήν άνασκαφή αύτή πρβλ. καί Πρακτ. 1899, 75, 2 καί 70 κ.έ. 1900, 
31 κ.έ., 1901, 31 κ.έ. 1902, 46. Berl. Winck. Pr. 1874 (F. Adler), AE 1912, 174 κ.έ. (Βερσάκης). I. 
G. II2, 1905, 945 - 947, 953 - 954, 984. Τήν ποιότητα τών γλυπτών πού κοσμούσαν στά άρχαϊα χρόνια 
τή στοά τού Άττάλου τή μαρτυρεί τό έλληνιστικό άντίγραφο τής Άθηνάς Giustiniani, ΑΕ 1958 κ.έ., 
πίν. 1-2, καθώς καί ένα πολύ παλαιότερο εύρημα, τό κεφάλι τού Ίόβα άριθ. 457. Bolletino 1861, 48. 
ΑΖ, 1860, 161, 171. Annali 1861, 412. Mon. 6,59,3. Lawrence, Late Greek Sc. 38, πίν. 64 (άπό πα- 
ριανό μάρμαρο ), όπως καί ένα δεύτερο, έπανάληψη τού πρώτου, τό 458, άσήμαντο έργο τούτο καί άσχη
μα διατηρημένο.

Στοά τού Άττάλου : Homer Thompson, Archaeology II (1949) 124 κ.έ. Hesperia 1949 - 1957 
( έκθέσεις έργασιών ) Ίω. Τραυλού. Πολεοδομική έξέλιξη τών Αθηνών 87 κ,έ.
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περιληπτικά, σάν μιά μάζα, μέ άδρά και άνάβαθα τά λιγοστά αύλακώματα, μ’ έναν 
τρόπο καθαρά « ζωγραφικό », μέ μιάν αφροντισιά μελετημένη.

Ό τρόπος αύτός άπόδοσης των μαλλιών δέν είναι σπάνιος, είναι σχεδόν μονα
δικός. ’Ακόμη καί στό κεφάλι τοΰ ίερέα μέ τό φυλλωτό διάδημα είναι ξεχωρισμένοι οί 
βόστρυχοι τών μαλλιών καί μόνο στον έλληνιστικό 'Όμηρο παρουσιάζονται πιά σάν 
ρευστή μάζα 3 4.

Τέτοια κατασκευή συναντούμε άπό τόν 4ον αιώνα κιόλας στό Μαύσωλο, έδώ όμως 
περισσότερο σάν φυλετικό χαρακτηριστικό, όπως καί στό « Δίφιλο » τοΰ 3ου αιώνα π.ΧΛ

’Απάνω στό αυτί καί μπροστά καί πίσω άπ’ αύτό θά έπεφταν χαμηλότερα οί βό
στρυχοι, πού τήν άκρη τους τήν παράσυρε τό σπάσιμο τοΰ μαρμάρου. 'Ολόκληρο σχεδόν 
τό αύτί θά ήταν σκεπασμένο, έτσι έξηγεΐται γιατί ό λοβός του άποδόθηκε συμβατικά, 
χωρίς άκρίβεια. Ό γλύπτης συγκέντρωσε τήν προσοχή του κυρίως στήν απόδοση τών 
χαρακτηριστικών τού προσώπου.

Παράστησε τά μάτια κάπως μικρά καί σκιασμένα άπό τά φρύδια, τά ύπερβολικά 
έξογκωμένα στό σημείο πού πλησιάζει τή μύτη, ένώ προς τήν έξωτερική όψη τοϋ 
ματιού, κάτω άπό τού φρυδιού τό τόξο, άναδείχνεται μέ καλύτερο φώς τό σαρκωμένο 
μέρος του. Δίπλα στή μύτη ή γραμμή τοΰ φρυδιού φωτοσκιάζεται έντονα κατά τό έσω- 
τερικό ξεκίνημά της. ’Από τά βλέφαρα μόνο τό άπάνω, άν καί στενό, ξεχωρίζει πλαστι
κά μ’ ένα αύλάκι πού βαθαίνει προοδευτικά, όσο πλησιάζει κατά τή μύτη. Τό δεξί μάτι 
καί τό κάτω βλέφορο είναι έλαφρότατα ύπογραμμισμένα, μέ άβρότητα έχουν δηλωθή 
οί σάκκοι κάτω άπό τά μάτια. ’Έτσι, καθώς άνεβαίνουν καί τά δύο βλέφαρα, κάνουν νά 
μικραίνουν τά μάτια καί, σκιασμένα καθώς είναι άπό τήν προβολή τών φρυδιών, μοι
άζουν σάν νά θέλουν νά φυλαχτούν άπό ένα δυνατό φώς. Δέν έχει ώστόσο όρισμένο άντι- 
κείμενο ή κατεύθυνση τής ματιάς, άλλά φαίνεται ότι στυλώνεται κάπου άσκοπη, πισω- 
στροφική.

Άν σωζόταν μόνο τό άπάνω τούτο τμήμα τοΰ προσώπου, θά έφτανε μόνο του γιά 
νά μάς πείση ότι έχομε ένα πρωτότυπο έργο άπό τό χέρι ένός σπουδαίου καλλιτέχνη. 
Βεβαιωνόμαστε γι’ αύτό, άν προχωρήσουμε στήν εξέταση καί τοΰ ύπόλοιπου, τοΰ κάτω 
τμήματος.

Έχει μιά κατασκευή πού στηρίζεται κυρίως στήν άνάδειξη τής έπιφάνειας- οί 
διακριτικές διαγώνιες έξω άπό τά ρουθούνια περιορίζουν τή μύτη μέ τρόπο πού τονώ
νεται ή έκφραση τοΰ προσώπου, χωρίς νά γίνεται τούτο περισσότερο θεληματικό. Ή

3. Κεφάλι ίερέα : Έθν. Μουσείο 351. Hekler, Portraits antiques πίν. 125. Laurenzi, Ritratti 
75, πίν. 30. Lippold, PI. 314, πίν. 109,2. Hafner, Spathellenist. - Bildnis 404 κ.έ. Buschor, H.B. 13, 
26, 46, 48 - 49, 53. Richter Portr. I, είκ. 41 - 42. Ελληνιστικού Όμήρου : Schefold, Bildn. 142 κ.έ. καί 
213. Laurenzi δ.π. 113 πίν. 45. Lippold, Ρ1. πίν. 133, 3. V. H. Poulsen, Portraits Grecs πίν. 35, άριθ. 
55. Buschor, H.B. 49. Hekler - Heintze πίν. 68. Richter, Portr. I, είκ. 55 κ.έ.

4. Μαύσωλος : Hekler, Portraits πίν. 37 - 38. Laurenzi 97 κ.έ. Picard, Man. IV1 77 κ.έ. Bie- 
ber, Sculpt, of the Hell. Age 71 κ.έ. Buschor, Mausolos und Alexander 21 κ.έ. Das Portrat 109. 
Lippold. PI. 257, πίν. 93, 2. Richter δ.π. II, 161 κ.έ., είκ. 899 - 902. « Δίφιλος » : Hekler, πίν. 76. ΑΔ 
12 (1929) 225 κ.έ. Schefold, δ.π. 112 κ.έ. Buschor, H.B. 13. Das Portrat 117. Laurenzi, 139 πίν. 
47. Felletic - Maj. Rittrati άριθ. 16. Bieber δ.π. 52 κ.έ. είκ. 150- 157. G. Richter δ.π. 237 κ.έ. Μέ
νανδρος : Hekler πίν. 106- 107. Schefold, δ.π. 114 κ.έ. Bieber, δ.π. 53. Buschor, H.B. 12, 25, 54 είκ, 
13. G. Richter δ.π, II, 225 κ.έ. Hekler - Heintze σ. 37, 65,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ 11

ίδια ή μύτη είναι κάπως παχιά και έλαφρά γρυπή, δέν ξεφεύγει όμως αισθητά άπό μια 
κανονική τοϋ κλασσικού τύπου.

Κάποιαν άβουλία προδίνουν τά χείλη τά λεπτά, πού δέν ένώνονται σφιχτά, άλλά 
απλώνονται άτονα διαγραμμένα. Τό άπάνω χείλος είναι τοξωτό και λεπτότερο, χωρίς 
νά είναι καί τό κάτω έντονο, παχύ. Ή Ιδιότυπη τούτη διαμόρφωση τών χειλιών κάνει τό 
κεφάλι νά ξεχωρίζη άπ’ όλα τά άλλα τά συγγενικά καί γνωστά εικονιστικά. "Οσο έπι- 
τρέπει ή σύγκριση ένός πρωτοτύπου μέ άντίγραφα, διακρίνομε στά πορτραΐτα τοϋ Με
νάνδρου καί τοϋ « Διφίλου » μιάν αισθητή διαφορά στό σημείο τοϋτο 5. Στούς δύο τε
λευταίους τό άπάνω χείλος όχι μόνο καμπυλώνεται πρός τό κέντρο, άλλά καί άναδείχνε- 
ται άπό τό λακκάκι κάτω άπό τή μύτη, τό περισσότερο βαθουλό- τοϋτο άκριβώς έχει μέ 
ξεχωριστή τρυφερότητα άποδοθή στό κεφάλι τής στοάς τοϋ Άττάλου.

’Αδύνατη είναι σέ τοΰτον καί ή χωριστική γραμμή πού άναδείχνει τό κάτω χείλος, 
τοϋ λείπει καί τό δυνατό σαγόνι πού ύποβάλλει τήν άνδρική θεληματικότητα. Σχεδόν 
άναζητοϋμε τή μελωδική καμπύλη τοϋ άπάνω χείλους πού σφραγίζει τή φυσιογνωμία 
τοϋ Μενάνδρου, άκόμη έντονωτέρα καί τοϋ « Διφίλου ».

Ένα χαρακτήρα μαλακό, βασικά πράον, μιά αίσθηση κουρασμένη, ίσως καί τό 
τέλος μιας έποχής έκφράζουν στον ποιητή μας τά ώχρά χείλη του. Στις δυο πλάγιες 
όψεις ( Π ί ν. 8β καί 9α) διαγράφεται καλά ή τρυφερή άπόληξη τοϋ στόματος, ύπογράμ- 
μιση τής διαγώνιας πού κατεβαίνει άπό τή μύτη- έδώ ξεχωρίζει καί ή ιδιότυπη προβολή 
τοϋ άπάνω χείλους, πού φέρνει τή σκέψη σ’ ένα έλάττωμα τής άρθρωσης, κάτι σάν έλα- 
φρό τραυλισμό.

Άξιοπρόσεχτο είναι ότι όχι μόνο περισσότερο πράος άλλά καί νεώτερος παρου
σιάζεται ό είκονιζόμενος στήν πλάγια όψη πρός άριστερά (Π ί ν. 8β ), ένώ στήν έμπρο- 
στινή ( Π ί ν. 1 καί 8α), φαίνεται μεγαλύτερη ή ήλικία του. Τήν προδίνουν ιδιαίτερα 
οί σάκκοι κάτω άπό τά μάτια, άλλά καί ή κατασκευή τοϋ μετώπου μέ τά σαρκώματα 
τών φρυδιών.

Θά έχη περάσει τά πενήντα χρόνια, δέν φαίνεται όμως νά τον έσκλήρυνε ή πείρα 
άπό τή ζωή καί άπό τούς άνθρώπους- τοϋ έμεινε μόνο ένας άδιόρατος σκεπτικισμός 
καί ή άνάγκη τής άπομόνωσης, πλεγμένης μέ μιά γόνιμη πνευματική άνησυχία.

Κανένα ξενικό χαρακτηριστικό δέν διακρίνεται στήν κεφαλή, πολύ λιγότερο ρω
μαϊκή καταγωγή. Παρ’ όλο ότι, όπως έχει παρατηρηθή, δέν έχομε άπό τόν 2ον αΙώνα 
π.Χ. κανένα πορτραϊτο Ρωμαίου, έκτος άπό τοϋ Φλαμινίνου στά νομίσματα, μποροΰμε 
νά παραδεχτοΰμε χωρίς δισταγμό ότι "Ελληνας είναι ό είκονιζόμενος 6. Πρός τήν ’Αθή
να, σάν τόν τόπο όπου έγινε τό άγαλμα, φέρνει ή λεπτή τέχνη τοϋ κεφαλιού καί ή όλη 
παρουσίαση τής μορφής. Μιά δυσκολία σημαντική προβάλλει τό είδος τοϋ μαρμάρου. 
”Αν καί δέν είναι έντελώς στερημένο άπό κρύσταλλα έχει μιάν όψη θαμπή, χωρίς δια
φάνεια. ’Ασυνήθιστο σέ έλληνικό μάρμαρο είναι καί τό είδος τών κηλίδων.

Οί γλύπτες τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου Ν. Περαντινός καί Στέλιος Τριάντης καθώς 
καί ό παλαιός μαρμαροτεχνίτης Ίω. Κωσταγιόλας κατέληξαν στό συμπέρασμα, υστέρα 
άπό προσεκτική έξέταση τοϋ κεφαλιοΰ, ότι άποκλείεται τό μάρμαρο νά είναι άττικό καί

5. « Δίφιλος » παραπάνω σημ. 4.
6. Miinchner Jahrb. Ν. Folge I, 1950, 18 (Kleiner) : Buschor, H.B. 27. Lange, Herrscher- 

k0pfe 86. Vessberg, Bildniskunst der rom. Republik πίν. 3, 1. Sallet - Regling, Ant. Miinzen 63. 
0. Richter, ό.π. I 38 καί III, 259 είκ. 1761,
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πρότειναν τή Βόρεια Ελλάδα ώς τόπο καταγωγής του. Ό Ernst Langlotz τό θεωρεί 
περγαμηνό καί τοΰτο θά συμβιβαζόταν μέ τήν εύρεσή του στή στοά τοΰ Άττάλου.

Τό πρώτο όνομα πού έρχεται στή σκέψη είναι φυσικά Άττάλου τοΰ Β'. Δεν θά 
ήταν άντίθετη προς τήν ταύτιση μέ τον ιδρυτή τούτον τής στοάς ή πυκνή κόμη, αν άνα- 
λογιστοϋμε τό πορτραΐτο τού Άττάλου Α' πού σκεπάστηκε κάποτε μέ μιά έπίθετη κόμ
μωση 7.

Άπό τήν άλλη μεριά δεν έχει τό κεφάλι τού Εθνικού Μουσείου τίποτα τό κοινό 
μέ τις κομμώσεις καί μέ τά κεφάλια τών έλληνιστικών ήγεμόνων 8 ούτε κάποια συγγέ
νεια μέ τό υποθετικό πορτραΐτο τοΰ Άττάλου Β', τό μόνο πού τοΰ έχει άποδοθή, όχι 
χωρίς άντιρρήσεις 9. Καμιά βεβαιωμένη είκόνα τοΰ βασιλιά τούτου δέν έχει σωθή 
έως έμάς.

Τό άσυνήθιστο μάκρος τοΰ τραχήλου έφερε άρχικά σέ μιαν άλλη ύποψία, μήπως 
τό κεφάλι άνήκε σέ μιά διπλή έρμαϊκή στήλη. Θά ήταν βέβαια τοΰτο ένα μοναδικό παρά
δειγμα, άφοΰ πιστεύεται γενικά ότι ή διάδοση τών διπλών έρμαϊκών στηλών άρχίζει 
άπό τό 2ο αίώνα μ.Χ.10 11.

Παρακινημένη άπό τό έρώτημα τοΰτο παρακάλεσα τόν γλύπτη τοΰ Έθν. Μουσείου 
Νικ. Περαντινό νά έπιχειρήση μιά συμπλήρωση τοΰ κεφαλιοΰ στό γύψο, στηριζόμενος 
στά στοιχεία πού προσφέρει τό ί'διο. Πάνω σ’ ένα έκμαγεΐο του πρόσθεσε τούς μικρούς 
βοστρύχους πού λείπουν γύρω στό αύτί καί έπροχώρησε προς τόν τράχηλο. Τό Αποτέ
λεσμα στάθηκε άρκετά διαφωτιστικό ( Π ί ν. 11).

Άποδείχτηκε πρίν Απ’ όλα ότι τό κεφάλι έχει μέγεθος κάπως μεγαλύτερο άπό τό 
φυσικό. Τό ύψος άπό τό σαγόνι θά ήταν 0,26 μ., άντί γιά τό κανονικό 0,23 - 0,24 μ.

Αποκλείεται ότι προέρχεται άπό είκονιστική στήλη, όπως τό κεφάλι τής Θεσσα
λονίκης, ένός τύπου στήλης όπως ή παλαιότερη τής Βιέννης μέ τή συναρπαστική πα
ρουσία μιας πυρετικής μορφής τοΰ 2ου αίώνα π.Χ.11

Στή γύψινη άποκατάσταση του κεφαλιού τής στοάς Άττάλου φαίνεται άκόμη —

7. Pergamon VII πίν. 31 - 32. Delbriick, Ant. Portr. πίν. 27. Laurenzi 73. AM. 1940, πίν. 31 
κ.έ. Schuchhardt, Gr. Kunst 413. Buschor, H.B. 26, 31, 32, 35. Weickert, Gr. Plastik 72 είκ. 40 
καί τελευταία AM 78 ( 1963) 189 κ.έ. (Rumpf). Τήν παλαιότερη βιβλιογραφία δίνει ή G. Richter, 
ό.π. II. 161 - 2.

8. Τύποι τών κεφαλιών τους στά νομίσματα: Jdl 45 ( 1930), πίν. 1 -4 ( Pfuhl). Εικονιστικά 
κεφάλια ήγεμόνων : Hekler, 122 κ.έ., πίν. 68 κ.έ. Laurenzi άριθ. 48 κ.έ. Moebius, Abh. Bayer Ak. 
N. F. 59 ( 1964), 13 κ.έ. Buschor, H.B. 14 κ.έ., 19 κ.έ. 41. Lippold, PI. 313. Mon. Piot 46-47, 1952- 
53, 99 κ.έ. ( J. Charbonneaux ) καί πρό πάντων, Rumpf ό.π. 176 κ.έ., καθώς καί G. Richter ό.π. ΠΙ, 
253 κ.έ. Τό « πάθος τής ήρεμίας » τών έργατών τοΰ πνεύματος ( Pathos der Stille ) άντιπαραβάλλει ό 
Buschor στό « πάθος τής δύναμης » ( Pathos der Macht), τό έκδηλο στά κεφάλια τών ήγεμόνων.

9. Pergamon VII, άρ. 132. Bieber ό.π. 82 κ.έ. Buschor, H.B. 32, 35 καί είκ. 29 (Άριαράθης 
κατά G. Kleiner είς Jdl 68, (1953), 92, στήν είκ. 56).

10. Jdl 20 ( 1905), 79κ.έ. ΑΑ 55, ( 1940), 491 (Fuhrmann) Schefold 193κ.έ. BCH 76(1952), 
596 - 624 (Marcad0 ). Wiirzb. Jahrb. 4 ( 1949 - 50), 130 κ.έ. (Lullies). Picard, Man. IV 2, 1960 
καί IV 2α, 946 κ.έ. Th. Lorenz, Galerien von gr. Philosophen und Dichterbildnissen bei den Ro- 
men 55 κ.έ. Ό V. Poulsen κλίνει ώστόσο νά χρονολογήση στή Φλαβιανή έποχή τή διπλή έρμαϊκή 
στήλη τής Κοπεγχάγης: Opus Nobile σ. 7.

11. Εικονιστική στήλη Θεσσαλονίκης : Mon. Piot 51 (1960) 47 κ.έ. ( Μ. ’Ανδρόνικος). Στήλη 
Βιέννης. Sacken πίν. 4. Jdl 1935, 47 ( Pfuhl), Buschor, H.B. 26, 32, 36 είκ. 8. Τοΰ ίδιου, Das Portrat 
123 κ.έ. είκ. 84,
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και τοϋτο δέν είναι μικρό κέρδος — δτι δέν συνεχιζόταν πίσω μέ ένα άλλο εικονιστικό 
κεφάλι κατά τόν τύπο των ύστερώτερων διπλών έρμαϊκών στηλών.

Μιάν έλαφριά στροφή τοΰ κεφαλιού πρός τά άριστερά υποβάλλει ό τεντωμένος 
τένων στο λίγο μέρος τού λαιμού πού έσώθηκε, τή στηρίζει καί μια άδιόρατη έσυμμε- 
τρία : ή δεξιά παρειά είναι πρός τά κάτω παχύτερη άπό τήν άλλη. Όχι όρθιο καί άκρι- 
βώςάπέναντι στο θεατή, όπως έτοποθετήθηκε άρχικά (Πίν. 10α), άλλά μέ τό γύρι
σμα αυτό όπως παρουσιάζεται στον Π ί ν. 6 είναι ή κύρια όψη τοΰ κεφαλιού.

Τό σκύψιμο πρός τά έμπρός τό στηρίζει όχι μόνο ή σύγκριση αύτή μέ τή δοκιμα
στική τοποθέτηση, τό προϋποθέτει ή δυνατή προβολή τών φρυδιών καί ή όλη έκφραση. 
Φτάνει νά Ιδη κανείς τό στήσιμο μέ όρθιο τό κεφάλι δίπλα στό άλλο πού τό παρουσιά
ζει σκυφτό, γιά νά συμπεράνη πόσο έκφραστικότερη, πόσο κοντότερα στή θέληση τοΰ 
γλύπτη είναι ή τελευταία τοποθέτηση (Πίν. 7 ).

Κερδίσαμε έτσι όχι μόνο τήν έκφραση έντονης συγκέντρωσης, άλλά καί τήν πι
θανότητα ότι τό άγαλμα παράσταινε έναν άνδρα καθιστόν κατά τό γνωστό τύπο τών 
« καθισμένων στοχαστών 12 ». "Αν δέν είχε τά χέρια πλεγμένα πάνω στά γόνατα, όπως 
γίνεται στό άγαλμα τής Νεαπόλεως 13, άλλά έφερνε τό ένα πρός τήν παρειά, είναι πι
θανότερο ότι θά άκουμποΰσε πίσω άπό τό σπάσιμο στή δεξιά παρειά ή στόν κρόταφο. 
Άλλη δυνατότητα είναι ότι θά κρατούσε τό χέρι χαμηλότερα καί έξω άπό τό πρόσωπο, 
όπως ό Ποσείδιππος. Κοινό μέ τόν τελευταΐον έχει τό κεφάλι καί τό σκύψιμο τοΰ κεφα
λιού, άκόμη καί κάποια όμοιότητα στήν έκφραση, όσο επιτρέπουν νά κρίνουμε οί νεώ- 
τερες « έξωραΐσεις » 14.

Ύστερ’ άπό τόν άποκλεισμό τοΰ Άττάλου Β' δέν μένει άλλο παρά νά παραδεχτού
με ότι στό άγαλμα θά παρασταινόταν ένας ποιητής, καί προβάλλει τό δελεαστικό ερώ
τημα μήπως έχουμε τόν ίδιο τόν Ποσείδιππο, τόν δημοφιλέστατο μέσα στήν ’Αθήνα, 
όπως τόν έδωσε ένας νεωτεριστής δημιουργός. ’Αντί νά στηριχτή στά παλαιότερα, θέ
λησε ίσως νά άναπλάση τή μορφή του μεταδίνοντας τήν άσύχαστη ψυχή τής ώριμης 
έλληνιστικής έποχής ;

Ή άπάντηση είναι άδύνατη όχι μόνο έξ αίτιας τής αϊσθητής διαφοράς, άλλά 
καί γιατί θά ήταν τολμηρός ό περιορισμός σ’ έναν ποιητή, άφοΰ τόσοι άλλοι τής νέας 
κωμωδίας δοξάσθηκαν στήν ’Αθήνα τοΰ 3ου καί τοΰ 2ου αίώνα π.Χ.

Μοιραία αυθαίρετη ή συμπλήρωση τών βοστρύχων πάνω άπό τό μέτωπο στό γύ
ψινο έκμαγεϊο στηρίχτηκε κάπως στό κεφάλι τοΰ ποιητή στό Βρετανικό Μουσείο, άντί- 
γραφο ένός έργου σύγχρονου καί συγγενικού μέ τό δημοσιευόμενο έδώ 15.

Άς ίδοΰμε καί πάλι τοΰτο άπό τήν πλαγινή όψη του πρός άριστερά (Πίν. 8β, ΙΟβ).

12. Γ. Δοντάς. Εικόνες καθημένων πνευματικών άνθρώπων πιν. 7 κ.έ.
13. A. Levi, Terrecotte, πίν. 12· RM 59 ( 1944) πίν. 10 καί 11, 3. Δοντας ό.π. 64 κ.έ. πίν. 27α. 

Buschor, Η.Β. 24 είκ. 6. Richter II, 181 είκ. 1056.
14. Ποσείδιππος : Amelung, Vatik. Kat. άριθ. 271, πίν. 110-111. Schefold 110 κ.έ. Laurenzi 

άριθ. 107 πίν. 42 - 43. Δοντά, Είκ. 48 κ.έ. Buschor, Η.Β. 20 κ.έ. RM 68 ( 1961 ) 80 κ.έ. ( Η. Heintze ), 
G. Richter II, 238 κ.έ. Άλλες δυνατότητες προσφέρουν τά καθιστά άγάλματα τοΰ « Κλεάνθη » ( Sche
fold 146. Richter II, 189 είκ. 1106 -1110, ιδιαίτερα τό πιό άντιπροσωπευτικό χάλκινο τοΟ Βρετ. Μου
σείου άπό τό Brindisi, Schefold 146, 147,2. Richter, II, εις 1106. Δοντά 52 πίν. 21α. Συγγενική είναι καί 
ή στάση τοΰ καθιστοΰ ποιητή στό μικρό άνάγλυφο τοΰ Έθν. Μουσείου άπό τούς δυτ. πρόποδες τής 
’Ακρόπολης, Δοντά 43, πίν. 14β. Richter, Furniture2 είκ. 128.

15. Rev. Arch. 1936 I, 23. Hinks, Greek and Roman Portr. Sc. 15, είκ. 16α.
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’Απαρτίζεται δλη άπό καμπύλες σέ ρευστή διαδρομή. ’Από τή ρίζα τής μύτης έπάνω 
πού σχηματίζει γωνία, δλη ή άνάπτυξη τοϋ προσώπου πρός τά κάτω, ή καμπύλη τής 
μύτης, οί μεταβάσεις πρός τό στόμα, πρός τό σαγόνι, δλ’ αύτά άποδόθηκαν με μιά τρυ
φερότητα σχεδόν λυρική. Δέν χωρίζεται ούτε ή έμπροστινή δψη άπό τις πλαγινές, ή 
μετάβαση γίνεται μ’ ένα στρογγύλεμα άπαλό, πού θά ήταν άδύνατο καί στο καλύτερο 
άντίγραφο.

"Ολο τό χτίσιμο τού κεφαλιού έγινε άπ’ έξω. Ό γλύπτης έργάστηκε τήν επιφάνεια 
χωρίς νά στηριχτή ή νά ύπολογίση τήν όργανική σύσταση, τον έσωτερικό σκελετό, 
δπως έκανε χωρίς άλλο ό δημιουργός τού άθηναϊκοΰ κεφαλιού τού ίερέα 16. Σε τούτον 
ό τονισμός τού κεφαλιού δέν έγινε μόνον άπό τήν άνάγκη νά άποδοθή ένας φυλετικός 
τύπος τής βορειοανατολικής Ελλάδας (τά μικρά μάτια είναι μιά άκόμη ένδειξη γιά μιά 
τέτοια πατρίδα) άλλά καί άπό τό ξεπέρασμα τής παλαιότερης τάσης νά περιποιήται ό 
γλύπτης, νά άναδείχνη τήν έπιφάνεια 17.

’Αρχαιότερο χωρίς άλλο τό εικονιστικό τής στοάς τού Άττάλου άπό τό κεφάλι τού 
ίερέα, είναι, είδαμε, τόσο μοναδικό, ώστε άντί γιά κάθε σύγκριση, φαίνεται προτιμότερο 
νά στηριχτούμε σ’ δσα στοιχεία προσφέρει ή τεχνοτροπία του, καθαρά καί άδιάβλητα, 
άφοΰ είναι έργο πρωτότυπο. Ή άπόδοση των μαλλιών, ή καθαρά ζωγραφική, έχει άντα- 
πόκριση στήν άλλη έπεξεργασία τής έπιφάνειας, πού έγινε μέ τήν πρόθεση νά άποδοθή 
μιά μορφή κινημένη, μιά έπιφάνεια άναμφισβήτητα μαλακή.

Χαρακτηριστική τής έπιθυμίας τού γλύπτη νά φωτοσκιάση τό πρόσωπο μέ τήν 
κόμμωση είναι ή θέση τών βοστρύχων. ’Αντί νά έγγίζουν τήν παρειά, δπως είναι ή συ
νήθεια, λαξεύτηκαν σε κάποιαν άπόσταση άπ’ αυτήν. Καθώς μάλιστα θά κρεμόταν, εί
δαμε, περισσότερο ή άκρη τού βοστρύχου πού λείπει, θά έπεφτε πάνω στο πρόσωπο μιά 
όλόκληρη δέσμη σκιάς.

Κανένα προμήνυμα κλασσικισμοΰ δέν διαγράφεται άκόμη. Άν δίπλα σέ κεφάλια 
άπό μικρασιατικά κέντρα παρουσιάζεται τό κεφάλι μ’ έναν έλαφρό ήσυχασμό, δέν 
είναι τούτο παρά μιά ένδειξη τής άθηναϊκής καταγωγής του. Πλασμένο σέ μιά έποχή 
δχι μόνο θρησκευτικού, άλλά καί φυλετικού συγκρητισμού έχει άπάνω του ώστόσο 
τή σφραγίδα μιάς άπροσδιόριστης άρχαίας κλασσικότητας, χωρίς τόν άψύ έρεθισμό 
τών μορφών άπό τά άνατολικότερα κέντρα, βρίσκεται ώστόσο μακριά άκόμη άπό έκεΐνο 
τό « Bildhafhes, Gestelltes, Zergleitendes » πού χωρίζει στά μέσα τού 2ου αιώνα τήν 
ώριμη έλληνιστική άπό τήν ύστεροελληνιστική τέχνη 18.

’Εκεί κάπου πρός τό τέλος τού 1ου τέταρτου τού 2ου αιώνα π.Χ., θά έκλινε κανείς 
νά τοποθετήση τό άγαλμα άπ’ δπου άποσπάσθηκε τό κεφάλι τής στοάς τού Άττάλου. 
Ή προέλευση δμως τού έργου καί τό είδος τού μαρμάρου θά ευνοούσαν μιά χαμηλότερη 
χρονολόγηση. Άν μάλιστα τήν κερδίζαμε οριστικά, θά είχαμε ένα στηριχτικό σημείο 
γιά τή χρονολόγηση τών εικονιστικών κεφαλιών τού 2ου αιώνα π.Χ.

Τό άγαλμα τού ποιητή πού θά ήταν άγαπητός στούς ’Αθηναίους είναι δυνατό νά 
προσφέρθηκε άπό τόν Άτταλο Β' γιά νά στηθή στή στοά τή χαρισμένη άπ’ αύτόν στά

ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

16. Παραπάνω σημ. 3.
17. Σχετικά βλ. τελευταία Hans Walter, AM 76 ( 1961 ) 150 κ.έ. ( δπου τονίζεται ή άντίθεση τού 

παλαιότερου « Achsengeriist » πρός τό « Knochengerust » ).
18. Buschor, Η.Β. 33. Κεφάλια είκονιστικά άπό τή μικρασιατική περιοχή : G. Hafner, Spat- 

hellenist. Bildnisplastik 9 κ.έ.
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ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ

χρόνια τής βασιλείας του ( 159 - 138 π.Χ. ). Θά υποχρεωνόμαστε στήν περίπτωση αυτή 
νά τό χρονολογήσουμε στά μέσα του αιώνα, πράγμα πού θά ήταν εύπρόσδεκτο, γιατί 
συμβιβάζεται μέ τή μορφική σύσταση τού κεφαλιού.

Νεώτερο — γιά νά περιοριστούμε σε δσα βρέθηκαν στήν ’Αθήνα — είναι τό ει
κονιστικό κεφάλι τού Άριαράθη, πού έκπροσωπεϊ μιάν άλλη τάση, σέ σχήμα καθορι
σμένο άπό τήν παράδοση των κεφαλιών τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου καί άπό τήν προσπάθεια 
άφηρωϊσμοΰ19. ’Ακολουθεί άμέσως κατόπι, τό κεφάλι τού ιερέα μέ τό φύλλινο στεφάνι, 
τελευταίο άνάμεσα στά εικονιστικά τού 2ου αιώνα, last but not least, προοίμιο τών 
« άδυσώπητων » άττικών πορτραίτων τής δημοκρατικής έποχής 20.

’Από παρόμοιες εικονιστικές κεφαλές τού 2ου αίώνα συγγενικές μέ τον ποιητή 
φαίνεται δτι έχει έξάρτηση ένα άρχέτυπο τού 1ου, τού όποιου σώθηκαν τρία άντίγραφα, 
δύο στο Λατερανό καί τό άλλο στήν Κοπεγχάγη 21. Παρ’ δλη τή νηφαλιότητα τής έπο
χής κρατούν καί τά τρία μερικά κατάλοιπα άπό παλαιότερα έπιτεύγματα μέ χαρακτηρι
στικά πού θά ήταν περισσότερο τονισμένα στό άρχέτυπο, ιδίως τήν άνάδειξη τού « έπι- 
σκυνίου », τίς ρυτίδες γύρω στή μύτη, τή σαρκωμένη καί χαρακτηριστική.

Οί διαφορές άπό τό κεφάλι τής στοάς τού Άττάλου, ίδίως στήν κόμμωση καί στό 
μικρό στόμα, παρόμοια καί στά τρία έκεΐνα κεφάλια, άποκλείουν δτι παραστάθηκε στό 
δικό μας ό ίδιος ποιητής σέ προχωρημένη ήλικία. Ό ν. Η. Poulsen, στηριγμένος σέ 
μιά διπλή έρμαϊκή στήλη τής Κοπεγχάγης, δπου τό μισό της μέρος τό κατέχει τό κεφά
λι τού « Ψευδοσενέκα », ονομάτισε τον άλλο είκονιζόμενο Βιργίλιο καί πρότεινε ώς 
δημιουργό της έναν ’Αθηναίο γλύπτη 22.

Θά είναι καί αότή μιά άπό τίς περιπτώσεις πού « Scultori, specialmente attici, 
numerosi e attivi... per vecchia tradizione di mestiere passata di padre in figlio » 23 
κατόρθωσαν νά δώσουν στούς έπίσημους Ρωμαίους μιά μορφή δχι άνελλήνιστη.

Ποιος δμως νά είναι ό λεπταίσθητος μοναχικός ποιητής πού παρασταίνεται στό 
κεφάλι άπό τή στοά τού Άττάλου, άφοΰ άποκλείσαμε τον ήγεμόνα τούτον ;

Δέν γεννιέται άμφιβολία δτι έχομε μπροστά μας έναν τύπο τής έλληνιστικής καί 
δχι τής κλασσικής έποχής. Τό συμπεραίνουμε άπό τήν δλη όψη του, ένώ άπό τήν άλλη 
μεριά τό ξυρισμένο πρόσωπο—μιά συνήθεια πού τήν πήραν οί Έλληνες άπό τούς Μα- 
κεδόνες — άποκλείει δτι είναι φιλόσοφος.

Πρώτος έρχεται στή σκέψη ό άγαπητότερος ποιητής τής έλληνιστικής έποχής, ό 
Θεόκριτος. Άπό τότε πού ό Studniczka έταύτισε μέ τούτον έναν ποιητή είκονιζόμενο 
στό πινάκιο άπό τή Νότια Ρωσία, έργο τής ύστατης άρχαιότητας, έστάθηκε ή έρευνα 
περισσότερο στά στοιχεία πού προσφέρουν οί δυο άργυροί κάνθαροι τού Bertouville -

IS

19. «Άριαράθης» τών δυτ. προπόδων: ΑΜ1896, 281 (Schrader). Laurenzi άριθ. ΙΟΟ,ΑΕ 1948 - 
49, 25, 26, κ.έ. Jdl 68 ( 1953 ) 93 κ.έ. ( G. Kleiner ). Buschor, Η.Β. 41, 43, είκ. 34. Richter III, 276, 
είκ. 1942 - 43.

20. Τέτοια είναι δσα απεικονίζουν ή Ε. Harrison, Portr. Sc., άριθ. 4 καί πρβλ. καί τό είκονι- 
στικό κεφάλι τοΟ ’Εθν. Μουσείου, Studi in onore Luisa Banti 205 κ.έ. πίν. 40-41.

21. Giuliano, Catalogo bei Ritratti del Museo Profano Lateranense άριθ. 4-5. V. H. Poul
sen, Les Portraits Grecs πίν. 32 - 33, άριθ. 49. ΤοΟ ίδιου : Vergil πίν. 4-5. G. Richter, Latomus 
48 ( 1960) 35 κ.έ. είκ. 141 -142.

22. Ό. π. σημ. 10 καί 21.
23. R. Paribeni, Annuario 24-26 ( 1946 - 48 ) 308.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



16

Bernay, ό Schefold μάλιστα έτόνισε δχι ποιητές είναι χωρίς άλλο οί παριστανόμενοι24.
Τή γνώμη τοΰ Picard πού ονόμασε έναν άπ’ αυτούς Θεόκριτο, τήν παραδέχτηκε 

ό Moebius καί μέ λίγη καλή θέληση θά μπορούσαμε νά συγκρίνουμε τά λεπτά χαρα
κτηριστικά του, όπως τά άπόδωσε έκεϊ ό τορευτής τής έποχής τοΰ Αύγούστου, μέ τόν 
τύπο τοϋ κεφαλιού τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου 25.

Σέ τοϋτο θά είχε κανείς νά άντιτάξη ότι ό βουκολικός ποιητής έζησε στήν αύλή 
τής ’Αλεξάνδρειάς, χωρίς νά συνδεθή ποτέ μέ τήν ’Αθήνα. Πολύ πιθανότερο είναι ότι ό 
γλύπτης τοϋ κεφαλιοΰ τής στοάς Άττάλου παράστησε έναν παλαιότερο ποιητή, όπως 
συνηθιζόταν στο 2ο αί. π.Χ., θά έκλινε μάλιστα κανείς νά πιστέψη κάποιον ποιητή τής 
Νέας Κωμωδίας, τοϋ είδους αύτοΰ πού είχε ιδιαίτερα έγκλιματιστή στόν πνευματικό κό
σμο τής ’Αθήνας.

Ή έκλογή είναι δύσκολη άνάμεσα στούς 64 ποιητές τής Νέας Κωμωδίας πού μνη
μονεύονται 26. Ρητά άναφέρονται ώστόσο σάν οί άξιολογώτατοι ό Φιλήμων, ό Μέναν
δρος, ό Δίφιλος, ό Φιλιππίδης, ό Ποσείδιππος, ό ’Απολλόδωρος. ’Απ’ αυτούς μπορούμε 
νά έξαιρέσουμε τόν Μένανδρο καί προσωρινά τουλάχιστο, τόν Δίφιλο, άν είναι βάσιμη ή 
ταύτιση τοϋ τελευταίου μέ τόν είκονιζόμενο στήν προτομή τής Βιέννης, ίσως καί τόν 
Ποσείδιππο 27.

Συζητήσιμος θά ήταν ό Φιλήμων, ό δημοφιλέστατος στήν ’Αθήνα, από άγαλμα 
τοΰ όποιου ύπήρχε άλλοτε στή Ρώμη ένα άντίγραφο. Ρωτιέται ώστόσο κανείς γιατί, 
άφοϋ πέθανε πολύ γέρος, δέν τόν παράστησε ό γλύπτης σέ προχωρημένη ήλικία, αυτή 
πού έδωσε τελευταία αφορμή νά προταθή αυτός γιά τά τόσα άντίγραφα τοϋ ψευδό - 
Σενέκα 28.

Ή άδυναμία νά άποφασίσουμε προέρχεται άκόμη καί άπό τήν άνυπαρξία στηρι- 
χτικών σημείων άνάμεσα στά ρωμαϊκά άντίγραφα εικονιστικών κεφαλιών τής ρωμαϊκής 
έποχής, ιδιαίτερα τών άθηναϊκών. Τά περισσότερα άπό τά άγάλματα διασήμων άν- 
δρών πού ήταν στημένα στήν ’Αθήνα τοΰ 2ου αιώνα π.Χ. θά ρίχτηκαν, θά θρυμματί
στηκαν στο κούρσεμα τοΰ Σύλλα, τό 86 π.Χ. καί τοϋτο έρμηνεύει πώς, ένώ έχομε άρ- 
κετά άθηναϊκά εικονιστικά κεφάλια τοΰ 1ου αΙώνα π.Χ., πρωτότυπα καί άπηχήσεις 
τους σέ άντίγραφα, μέ κόπο άναζητοϋμε παρόμοια τοΰ 2ου αιώνα π.Χ.

Είναι όμως, έρχόμαστε τώρα νά άναρωτηθοΰμε, πρώτη ή άπόπειρα τούτη νά παρα
σταθή ό ποιητής πού είκονίζεται στό κεφάλι τής στοάς τοΰ Άττάλου ή μήπως είναι ελ
ληνιστική μετάπλαση κάποιου παλαιότερου άρχετύπου τοϋ 3ου αίώνα π.Χ., ένός άπό 
τά τόσα άγάλματα πού είχαν στήσει οί Αθηναίοι στήν Αγορά29; 'Όσο καί άν είναι

ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΫ

24. Jdl 38 - 39 ( 1923 - 24) 63 είκ. 4. Mon. Piot 44 - 45 (1950 - 51 ) 73 καί πίν. 8β ( Ch. Pi
card ). Schefold, Bildn. 216. Δοντα, 92 κ.έ. πίν. 37α. G. Richter δ.π. σ. 74, 240-241, 243-244. 
Webster, Hellenist. Poetry and Art., 81 κ.έ.

25. Bull. Verening to Bevord. 1949-51, 57 κ.έ. Picard, δ.π. 73.
26. Christ, Gr. Literaturgesch. 314. Edmonds, Fragments of Attic Comedy III A 3, 166, 229. 

Lesky, 'Ιστορία τής άρχ. Έλλην. λογοτεχνίας, Μετάφρ. ’Αγαπητού Τσοπανάκη 908.
27. Παραπ. σημ. 14.
28. Ψευδοσενέκας : RM 32 (1917) 122 (Bieber). Schefold 134 κ.έ. («’Αριστοφάνης»). Bu- 

schor, Das Portrat 121. H.B. 29. B. Strandman, The Pseudo - Seneca Problem 53 κ.έ. Richter 
δ.π. I, 58 κ.έ. Φιλήμων : Ferguson, Hellenist. Athens, 86. Edmonds, δ.π. Ill A, 2 κ.έ. Webster δ.π. 
124 κ.έ. Strandmann δ.π. ( Konsthistorisk Tid. Krift. 3-4) 53 κ.έ., Richter II, 236 κ.έ.

29. .Tudeich, Topogr.® 95. Lippold, Portratst. 88 κ.έ.
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δύσκολο νά άναπαραστήσουμε άλλο εικονιστικό άγαλμα τού ίδιου άνδρός στον τύπο 
τής πρώιμης έλληνιστικής έποχής, κάτι πού νά πλησιάζη τον Μένανδρο καί τόν Δί- 
φιλο, δέν μπορούμε νά τό άποκλείσουμε. Άπό τό παλαιότερο αρχέτυπο μπορεί νά κα
τάγεται έκεΐνο πού τό θέρμανε περισσότερο ό έλληνιστικός γλύπτες, ή έκφραση τής 
συγκεντρωμένης σκέψης, κάποια υποταγή σέ μιά τάξη ύπερπροσωπική 30.

Δυνατότερο άπ’ δλα τά χαρακτηριστικά, « τό μεγάλο κέρδος άπό μιά μεγάλη 
ζημιά»31 είναι ή τραγική άπομόνωση- τήν έπιδίωξαν παλαιότεροι γλύπτες, πάνω άπ’ 
όλους ό Πολύευκτος στο Δημοσθένη του, έδώ όμως στό άγαλμα τής στοάς τού Άττά- 
λου ή συνάρτηση τής άπομόνωσης με τήν κίνηση καί με τή μετατόπιση των άξόνων — 
πού πρέπει νά τά παραδεχτούμε γιά τό σώμα τού άγάλματος — παρουσιάζει νέους έκ- 
φραστικούς τόνους.

Πέτυχε ό δημιουργός τού κεφαλιού, ύστερ’ άπό μελέτη καί « μέθεξη » στον τύπο 
τού σύγχρονου ποιητή, νά τόν υποδαύλιση μέ έλληνιστική φωτιά, χωρίς νά φτάση έως 
τήν έκρηκτικότητα πού θά έζημίωνε τήν παλαιά κλασσική θεϊκότητα.

Κάτω άπό τόν ιδεατό κόσμο ένός ποιητή πού έζησε στήν ’Αθήνα, είναι διακριτικά 
έκφρασμένη ή εσωτερική ταραχή, γιά νά μήν ξεφεύγη ή εικόνα του άπό έναν ευγενισμό 
έδραιωμένο, μακρινό καί άκατάλυτο.

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ

30. Schweitzer, Zur Kunst der Antike II 174 : «Mehr oder weniger ist jedes griechische 
Portrat sub specie mundi divini entstanden».

31. Buschor, Das Portrat 117.

2
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TWO INSCRIPTIONS FROM IRIA
(Plates 12—13· F i g. 1 )

The two inscriptions published here were found at Iria, and transferred to 
Nauplia Museum in 1963. My warmest thanks are due to Dr. N. Verdelis, at that 
time Ephor of the Argolid, for his kindness in showing me the stones, supplying 
all the details of discovery, and generously offering me the opportunity to publish 
them; also to Mr. Ser. Gharitonidis, present Ephor, for his kind co - operation1.

1. Nauplia Mus. 13867. From Kalo Pegadi. Found on the property of the 
brothers Tsilimangas, having been transferred there from a neighbouring area 
which contains the foundations of a baptistery or similar building of the Byzan
tine period. Large basin hewn from a cylindrical block of reddish - grey marble, 
hollowed out on top to make a round bowl with a flat horizontal rim (Plates 
12 - 13 ). Rim and hollow are polished smooth. The block tapers down slightly, 
like a modern flowerpot, its surface finished off with rough - picking. A dedication 
(Fig. 1 ) is cut in a single line from L. to R. on the rim, the letters facing out
wards; some are battered or worn, especially those near the end.

Measurements (in cms.): block, di. 73, h. 33; hollow, di. 60, depth c. 16.5, 
w. of rim 6.5. L.H. 3 ( o = 2.5 ).

rot φροροϊ άνέθεν rot επί Σπονδιος καί Άνδροκνδ[ε]ος.

If this basin was brought from elsewhere to be re - used in the Byzantine 
building - which of course is not certain - then the area of Epidauros is perhaps 
the most likely provenance, since many other dedications by φρουροί have been 
found there ( see below). However that may be, it seems very likely that this is 
the inscription which was mentioned briefly by A. Frickenhaus in 1912 ( see (i) be
low ); listing other dedications by φρουροί, he added: ' dazu komrnt noch eine von 
W. Muller und mir bei Iria ( sudostlich Nauplia, an der Miindung des Bedeniflus- 
ses ) gefundene Inschrift’. Clearly this offering was made in a sanctuary, though 
the deity is not mentioned ( cf. also (iv ) and ( vi) below, both from the Asklepi- 
eion ). If this basin was a περιρραντήριον, it may have stood on another block-on 
the ground it is barely knee - high - and perhaps held a bronze bowl in its hollow. 
But of course it may have served some other ritual purpose, and stood directly on 
the ground1 2.

The short, squarely - plotted letters suggest a date not earlier than the mid

1. Further, I am most grateful to Lord William Taylour, to whose generosity and photo
graphic skill are due the photographs in this article.

2. Many perirrhanteria were dedicated in the Asklepieion, but of a shape different from this:
IG iv3. 1. 171 -195 (IG iv. 957 - 977 ), all from the early fourth century B.C. onwards. Usually each
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iwo INSCRIPTIONS FROM IRIA 19

die of the fifth century B.C. : the crossbars of alpha and epsilon are horizontal 
and delta is not the local D of the Argolid. More archaic are the ' legless ’ rho D and
crossed theta·, but, comparing this inscription with the sacral law from the Askle- 
pieion, (iii) below, usually dated c. 400 B.C., we note there too some archaic let
ter - forms still in use ( closed heta, tailed rho fc ), though combined with other,

later features ( dotted theta, lambda Λ ( not l· ), flattened phi ψ ). From its overall 
appearance, (iii) should be later than our 1; but (iii) was cut by an expert hand,

o

6C
Ό
O
<3
O

Λ<8>
A/ λ

°'£ n/ f Π

Fig. 1.

1 less skilfully, so that they may in fact be not far apart in date. If (iii) does be
long at or near the end of the fifth century, 1 may be set tentatively in the third 
quarter.

The dialect shows the Doric forms normal for the area ( τοί, άνέθεν), and the

is dedicated by two men, who in some of the later examples are specified as hieromnemones ( e.g. 
IG iv* 971 - 2 ). See further, on these basins in general, A. Deonna, Delos xviii ( 1938 ) 73ff., pis. 
21 - 5, 31 - 2, 34; A.E. Raubitscheck, Dedications from the Athenian Akropolis ( 1948 ) 370ff.
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20 L. H. JEFFERY

improper diphthong in φρουροί is spelt with omikron only. The name Spoudis seems 
unattested, though the form Spoudias is fairly common elsewhere3. In the second
name Άνδρο is certain, followed by a vertical stroke ( K, P , T?). The worn and 

battered traces of this letter and the next two appeared to me to show r V < > 
but this is quite uncertain; the next letter is wholly illegible; then 0 appears, faint 
but reasonably secure on the squeeze; and the final Σ is clear. There seems no war
rant for a form Άνδρόπυθις, or -ης; Άνδροπείθης is well-attested, but the traces 
did not look to me anything like El. I therefore suggest Άνδροκύδης4 ( for geni
tive -εος, as here, instead of the normal -ου, cf. Άνδροκνδονς in Plut. Mor. 665 D ).

Nine other inscriptions from the Argolic area refer certainly or probably to 
φρουροί, nearly all in some connexion with cults. Another cluster of like inscri
ptions occurs in northern Thessaly ( pp. 23 f. below ). The discovery of the new 
example raises again the question, to be further discussed below, as to what exact
ly these Guards were-purely military, as the title suggests, or units with special 
duties concerned in some way with precincts ?

The other Argolic examples are as follows, roughly in chronological order 
( (ii), (iv) - (ix) are published in majuscule only; their dates are as given in IG ).

(i) . Tiryns. Frickenhaus, Tiryns i (1912), 105, no. 226, fig. 43. From a 
dump of material from the archaic temple of Hera on the acropolis of Tiryns. Frag
ment from the rim of a large black - glazed plate ( Attic, 5th - c.), with part of 
a graffito on the rim : [ ? τοί ] φρορ[οί άνέθεν ? ]. Lettering not later than the 5th
c. ( phi not yet flattened, rho nearly legless £ ). Though noting that these letters
might be from a personal name, Frickenhaus clearly preferred the view that this 
was a public offering by φρουροί, who perhaps protected the acropolis as a whole, 
not only Hera’s temple; for φρουροί elsewhere he cited (ii) - ( v ) and ( viii) - (ix ) 
below, and, as we have seen, mentioned what was almost certainly our 1.

(ii) . Kekryphaleia ( Kyra ). IG iv2. 1. adn. 5-24 ( = IG iv. 194 ). Stone 
( now lost?) once built into the church of the Dormition of the Virgin, τοί φρουροί

μ’ αν[εθεν ? ), with letters fc and P, V, Φ. Jamot, the discoverer and first editor5, 

read the first letter tentatively as g , and associated the inscription with the Aigi-

netans in the early fifth century : hoi φρουροί κτλ. M. Fraenkel (IG iv ) referred it to 
the action off Kekryphaleia c. 459 /8 ( Thuc. i. 105 ), and suggested the Corinthians 
as dedicators, since the spelling OV would fit their dialect, and the first letter 
might well be T. Hiller von Gaertringen ( IG iv21 ) returned without comment
to B , and referred these φρουροί to the other Argolic examples as then known. We
can only speculate over the exact date of this inscription; but it may well be no 
earlier than the second half of the fifth century, if we accept the Doric form τοί

3. Especially in Attica ( e.g., SEG xvi, 23, 63 : xvii, 83 : xviii, 36A : and cf. IG iv2. 1. 261, 
Σπουδίας ’Αθηναίος).

4. Not in IG iv or iv2. 1; nearest is an Argive, SEG xi. 379b.
5. BCH xiii ( 1889 ) 186.
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as the most likely in any event, and compare the R and OV of (iii) below ( ? c. 
400 B.C.), in which only the form of phi is more developed than here. I see no 
compelling reason to postulate that any Guards made a dedication on this islet, 
in any case, but would suspect rather that the modern church - builders brought 
over some of the ancient blocks from the ruins of Palaia Epidauros, or even from 
the Asklepieion; cf. IG iv2. 1. 742, which seems to have found its way from the 
mainland to Kyra and thence to Aigina ( see Hiller von Gaertringen ad loc.).

(iii). Asklepieion. IG iv2. 1. 40/1 ( — iv. 914). Marble stele, broken top and 
bottom, the inscribed surface sunk between moulded edges. C. 400 B.C. ? It bears 
part of two sacral laws, listing the offerings due first to Apollo and then to his son 
Asklepios, with their όμόναοι and όμόνααι. The Apolline law, broken at the top 
but complete at the end, says (lines 10 ff.) : [τδι θεδι] τό σσκέλος τον βοός τον

πράτου, τό ό’ Άτερον σκέλος τοι Ιαρομμνάμονες φεροσθο’ τοϋ δευτέρου βοός τοϊς

άοιδοϊς δόντδ τό σκέλος, τό δ’ ατερον σκέλος τοϊς φρουροϊς δόντδ καί τενδοσθίδια.
The list for Asklepios which follows breaks off at the relevant part, but in 

the extant part says much the same as the other, and so presumably referred 
likewise to the φρουροί.

(iv ). Ibidem. IG. iv2. 1. 305 ( = iv. 1352). Marble relief showing Pan, whose 
cult in the Asklepieion is well - attested; above, in lettering of the fourth or 
third century B.C.: Γοργίας Κρηθενς | τοί φρουροί άνέθεν.

( ν ). Palaia Epidauros. IG. iv2. 1. 2 ( = iv. 872 ). Round stone altar or base, 
exact provenance unrecorded. 4th - c. lettering : Πυθέας Τιμαίνετος \ τοί φρουροί 
Λυκείωι. For the Lykeion at Epidauros see IG iv. 1467.

( vi). Ibidem. IG. iv2. 1. 4. Stone column, presumably to hold an offering, 
exact provenance unrecorded. 4th-c. lettering: Ξενός \' Αριστολαίδας | τοί φρουροί.

(vii). Ibidem. IG iv2. 1. 5 - 24 ( = iv. 876 - 893 ). A series of big, long blocks 
bearing the remains of widely - spaced inscriptions, built into the medieval walls 
on the acropolis. 4th or 3rd - c. lettering. M. Fraenkel (IG iv ) suggested that the 
structure whence they came may have been a stadium, for in the stadium at the 
Asklepieion some of the surviving stones of the seats bore the names of freedmen, 
similarly inscribed. The original inscriptions here seem to have each consisted of 
a heading ( restoration uncertain ) in very widely - spaced lettering which ran over 
more than one block, and below it personal names, more closely spaced. The 
names are never more than two, though this may be merely the chances of survival. 
Three of the blocks preserve traces which suggest τοί φρουροί as the heading, i.e. 
5, [τ]οί φρο[ υροί?] and below [- - -]ις Λ αδ a μίδα | [- - -]ας Έπικράτεος; 6, [?τοΐ φρο]υροί

vac. ; 7, [?τοί φρου]ροί vac.

( viii). Hermion. IG iv. 695. A fragmentary inscription known only from a 
sketch by Fourmont. Date apparently in the 4th c. or later. I include it here 
because it can be restored to give the same opening formula as our other examples; 
the following may be suggested exempli gratia : [ ? A son of B ; c. 10 ? ]Κλεα[γέ\νης
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e.4? ], τοί φρο [ υρο] ί τον ναόν?] τό ττηόδομ[ο\ν κατ]εργασάμ[ενοι άνέθεν]ται

Άφροδ[ίτ\αι],

(ix ). Troizen. IG ϊν. 769. Block with cutting on top for a dedication (not 
further described). 3rd century lettering : Φρούραρχος Κυρθα[—] j και φρου[ροι---- ].

Here the title of the leader is given, as in the Thessalian dedications ( below ), 
which also record a single leader.

These inscriptions6 establish, then, that units bearing the military title of 
Guards existed in this part of the Peloponnese at least as early as the fifth century 
( 1, (i), (ii) ). These units made dedications in the various precincts of their ci
ties; and the brief, standard formulae suggest that these were regular offerings, pro
bably made at the end of the term of service, as were the Thessalian dedications 
( below ). In the complete inscriptions from Epidauros ( ?1, (iv ), ( vi) ) a body 
of Guards consisted of two leaders7 and an unknown number of men serving un
der them8; but, as at Troizen (ix), so here too we have also references to a single 
φρούραρχος ( below ). As well as making dedications, these Guards may possibly 
have been public benefactors sometimes to their cities - ( vii), ( viii) - by help
ing to finance the erection, or restoration, of public buildings. If this were certain, 
it might support the theory that these φρουροί were something more than ordina
ry serving soldiers; but the restorations must remain conjectural. (iii), however, 
does imply that at the Asklepieion the Guards performed some service to the dei
ties in this precinct which earnt them a place in the honorific list at festivals - 
below the hieromnemones, and next after the aoidoi ( or perhaps equal with them, 
since they got the less good joint, but the offal in addition ). The Asklepieion, re
mote from the city and rich in money and other valuables, may well have needed 
special guard beyond the naophylakes or the ordinary standards of a military pa
trol or garrison; but whether such φρουροί are likely to have come from the young 
military trainees in the ordinary way, or to have been a special body, I am not 
clear ( p. 23 below ).

In this connexion two references to φρούραρχοι in the Asklepieion may be re
levant. One (IG iv2. 1. 42 ) is cut on the side of (iii), and has been dated in the 
second half of the third century B.G. It is the record of a repayment of money 
which the Epidaurians made to the Elisphasians of Arcadia, and the name of a

6. I omit from this list the ill - spelt inscription ( 5th c.? ) on the bronze statuette - base in 
Berlin, said to be from Ligurio (IG iv3. 1.141; LSAG 180, no. 12, η. 1). The relevant letters ίιεπροροε 
may conceal ol (τοί? ) φρουροί; but - as the varied emendations show - certainty is impossible.

1. This is, I think, the most likely interpretation of the two names cited as eponymi in 1, 
and as the first two dedicators in (iv) - ( vi). It is also possible that they were the two hieromne
mones of the Asklepieion ( n. 2 above ); but this would mean that the two priests made offerings 
not only by themselves, but also jointly with the Guards, which seems unlikely.

8. Hiller von Gaertringen (IG iv2. 1. 2 ) suggested that the Guards were two only-the 
named men in each case. But the dual is never used in the formula: a fact which alone would inva
lidate this hypothesis. In the few inscriptions of this kind which do list all the names, we have 20 
at Thasos ( n. 12 below), 11 and 12 at Sykourion (or Mopsion) and 10 at Gonnos (nn. 10 -11 below).
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φρούραρχος is given, as if he were eponymous, between the date and the witnesses’ 
names : φρούραρ[χ]ος Τιμοκράτης. Secondly, in the early fourth - century build
ing accounts of the temple (IG iv2. 1. 102 ) [ψ](]όρα[ρ]χος Σωφάνης [Ύα]μινάτας 
is cited once, alongside the date and the name of the Ιερούς. Why is a phrourarchos 
cited thus in these money - transactions in the Asklepieion ? He cannot, surely, 
have been an eponymous civilian official, or the commander of some garrison impo
sed on Epidauros? Was he cited, possibly, because these transactions concerned 
the temple treasury9?

The dedications of φρουροί recorded at Mikro and Megalo Keserli ( Sykourion 
or Mopsion) and Gonnos in northern Thessaly, both sites near the entrance to 
the Pass of Tempe, range in date from the fourth century B. C. to at least the la
te first century A.D. They are all of the same type : the form of painted stele par
ticularly characteristic of central Greece and Thessaly, which usually has a pedi
ment - shaped top, and mouldings up the front sides to represent the engaged co
lumns or antae of a small naiskos. The lettering is sometimes on the pediment, 
sometimes in the main field between the two columns; occasionally traces of the 
paintings survive. So far fourteen examples are known from Sykourion (Mopsion?)10 11 
and probably seven from Gonnos11. The former examples were dedicated to various 
deities or heroes, the latter, all from the acropolis of Gonnos, to Athena Polias. 
For these Thessalian Guards, unlike the bulk of the Peloponnesian examples cited 
above, there is only one eponymous leader; he has the title άρχίφρονρος and his 
company are ( with dialectal variants ) called σύμφρουροι or occasionally φρουροί. 
Thrice the company’s names are given also; in one case they were ten in number, 
in two, eleven and twelve12 13 *. The dedications were made after service ( άρχιφρον- 
ρήσας )1S.

From the original implication by Kavvadias that Guards such as those men
tioned in the sacral law of the Asklepieion (iii) must have been primarily concern
ed with the protection of the precinct, an implication followed by A.M. Woodward’s 
observation, made with all due reserve, that the Thessalian Guards perhaps patrol
led the Sacred Way through Tempe, came the much more positive hypothesis that

9. Here may be added the inscription from Klazomenai, A. Plassart and Ch. Picard, BCH 
xxxvii (1913 ) 183ff., no. 17. It is the lower part of a lease of property, and at the end the date is 
given, dm προυροϋ Έκαταίου. The French editors, noting the unlikelihood that this could be some 
foreign garrison - commander, suggested tentatively some form of eponymous νομοφυλακία, as at
tested elsewhere. If the property belonged to a temple, this could be an analogy for our Epidaurian 
Φρούραρχος; but in the surviving lines the landlords speak of themselves only as ' ήμεΐς ’.

10. IG. ix. 2. 1057 ( 12 names and one leader), 1058a, 1059 - 64; Arvanitopoulos, Rev. de 
phil. xxv (1911 ) 123ff., nos. 31 - 2; A.M. Woodward, LAAA iii (1910 ) 155, no. 7; P. Franke, AA 
1956, 183ff., no. 1; E. Mastrokostas, REA Ixvi ( 1964 ) 316ff., nos. 1 (11 names and one leader), 2.

11. Arvanitopoulos, EA 1911, 123ff., nos. 51 (10 names and one leader), 52 - 55: 1914, 
15ff., nos. 214, 218 ( = DGE 600 ), and probably others also, on which only 1 - 2 letters survive.

12. See nn. 10 -11, and IG ix, suppl.,429 ( Thasos): 20 names, the 20th erased deliberately; 
no leader. In 430, also a dedication by φρουροί, the number seems to be incomplete.

13. A typical example of the formula is IG ix, 2.1059 : Αευκάτα' Άντιγενεις Δεξίππείο[ς] |
άρχιφρονρήσας καί οι σύνφρουροι,
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these units were not military, but a kind of ' Kultgenossenschaft ’14. Against this 
extreme view J. and L. Robert rightly protested in their invaluable Bulletin epi- 
graphique of 195915; they maintained that all these were purely military garrisons, 
making offerings to their particular patron - deities : the view also adopted in M. 
Launey’s standard work16, and already postulated for the Thessalian inscriptions 
by IG ix. 2 and Arvanitopoulos17. Indeed, it is hard not to accept this view as es
sentially the right one. Admittedly, any belief that such garrisons were all Mace
donian can no longer stand against the accumulated evidence of 1 and (i) - (iii) 
above, all earlier than the mid - fourth century. But garrison - duty and patrol
ling were perennial tasks for the Greek city18. Whether all these Guards were ana
logous to the Athenian Epheboi, and, if so, whether their eponymous leaders were 
officers from their own numbers or older men such as the Athenian σωφροηστα'ι 
and κοομητής (Ath. Pol. 42 ) I do not know. It is possible, in any case, that the na
med pairs of 1 and (iv ) - ( vi) above were not the same officials as either the φρού
ραρχος of (ix ) and IG iv2. 1. 42 and 102, or the άρχίφρουρος of the Thessalian dedi
cations. And this brings us to the last point. Were some of these units elite bodies, 
picked for special duties ? Arvanitopoulos observed19 that the list of ten names 
from Gonnos contained names which reappeared elsewhere in authority, suggest
ing that these were young men of leading families. We have seen that Epidaurian 
Guards had some special duty in the Asklepieion ( (iii) above, and possibly IG 
iv2. 1. 42 and 102 ). And it is possible, I suppose, that some difference of meaning, 
or at least of emphasis, may underlie the Thessalian use of άρχίφρουρος; 'chief guard’ 
has the echo of an honorific title about it, something slightly less professional, 
as it were, than the more usual military title φρούραρχος, garrison - commander20. 
It may be that among the total numbers drafted for patrol and garrison duties 
there were special units which manned special posts to guard certain precincts 
of their city, and by convention made a dedication there after their period of ser
vice. This could account for those cases like our 1, which do not seem quite to fit 
the picture of the ordinary military garrison.

2. Nauplia Mus. 13868. From Xenaga. Thick, roughly - shaped grey stone 
horos (Plates 12 a-b, 13e), broken or battered at sides, top, back and

14. Kavvadias, EA 1899,10 and 14£., suggesting that the φρουροί of our (iii) were the same 
as the ναυφύλακες of the Asklepieion in the Roman period (10 iv2. 1.393 ); Woodward, loc. cit. n. 
10 above; further developed, Hiller von Gaertringen, IG iva. 1. ad 2; finally stated by the great 
authority of Stahlin, RE s.v. Sykyrion·, cf. Franke and Mastrokostas, loc. citt. n. 10 above.

15. REG 1959, 201f.
16. Recherches sur les armees hellenistiques ii ( 1950 ) 911f., lOlOf., 1057f.
17. EA 1911, 123ff.
18. Cf. the observations of J. and L. Robert, loc. cit. (n. 15 above ).
19. EA 1911, 123ff., on no. 51. Cf. also Poland, RE s.v. σύμφρουροι, citing Ziebarth, Jahres 

ber. clxxxix, 15, 51 (a brief statement of Arvanitopoulos’ conclusion).
20. Arvanitopoulos (loc. cit., n. 20 above; cf. also Launey, op. cit. 1011, n. 4) compared 

with the άρχίφρουρος the άρχέσκοποι of Halmyros (IG ix, 2.1322 ) and the άρχιττολίαοχος of 
Phalanna (IG ix. 2,1233 }.
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bottom, where the remains of a slightly - projecting base survive, for embedding 
in the ground. Max. H. c. 53, Max. W. c. 42, Max. Th. c. 40. L. H. 2.5 - 3.5 (0 = 3).

Q P O t 
ΓΥΘΗΑΟί

Letters carefully cut, of the late fourth or third c. B.G. I am unable to explain 
the word Πυθηδος, which appears to be complete. Recalling the feminine name 
Πνθηίς, -ηίδος, it may suggest a sanctuary, or area: (τάς) Πνθη(ί)δος (μοίρας? 
φράτρας?). It is hoped that other scholars will provide the right explanation.

L. H. JEFFERY
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ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ TOT BIOT - ΚΑΙΡΟΤ 
ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

(Σχέδ. 1· Πίν. 14—19)

Ή μελέτη άρχαίων είκονογραφικών θεμάτων, πού έπέζησαν στή βυζαντινή καί 
μεταβυζαντινή τέχνη, παρουσιάζει σχεδόν πάντοτε ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Ξεχωριστά 
όμως αξίζει νά μελετηθούν οί παραστάσεις τού είδους, πού έμφανίζονται σπάνια, σέ 
λίγα παραδείγματα.

Ή άρχαία έλληνική παράσταση τού φτερωτού Καιρού, πού συναντάμε σέ μιά μετα
βυζαντινή τοιχογραφία στή Χίο, παράδειγμα άπό τα έλάχιστα στή μνημειακή ζωγραφική, 
είναι τό αντικείμενο τής μελέτης πού άκολουθεϊ.

Ή τοιχογραφία βρίσκεται στή βυζαντινή έκκλησία τής Παναγιάς τής Κρίνας, 
ένα μνημείο άρκετά γνωστό1 κυρίως γιά τήν άρχιτεκτονική του, καί δέν έχει δημο- 
σιευθή άκόμα 1 2. Διακοσμεί τήν παραστάδα τής κεντρικής θύρας άπό τό νάρθηκα στόν 
κυρίως ναό, στά αριστερά τού εισερχομένου, σέ σχετικά μικρό ύψος. Στήν άπέναντι 
παραστάδα άπεικονίζεται τό γνωστό θέμα τού ’Αρχάγγελου Μιχαήλ, ένοπλου φύλακα 
τής εικόνας τής Θεοτόκου καί τής εισόδου τού Ναού.

Ή παράσταση πού μάς άπασχολεΐ (Σχέδ. 1) χωρίζεται σέ δύο μέρη : Ψηλά 
ιστορούνται δύο πρόσωπα, ό Κόσμος καί ό Βίος, συνοδευόμενα άπό μεγάλη έπιγραφή 
σέ δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Χαμηλότερα, μία μόνη μορφή καί δεύτερη έπιγρα
φή, φθαρμένη καί δυσανάγνωστη.

Ό Βίος παριστάνεται σάν άγένειος νέος, ολόγυμνος, μέ μικρά φτερά πού φυτρώ
νουν άπό τις κνήμες του. Βαδίζει προς τά δεξιά πατώντας πάνω σέ δυο τροχούς, ένώ 
στρέφει τό κεφάλι προς τά πίσω, άριστερά, κοιτάζοντας τον Κόσμο, τό δεύτερο πρόσωπο 
τής σκηνής. Μέ τό δεξί του χέρι κρατάει ζυγαριά- μέ τό άριστερό κάνει μιά άόριστη 
χειρονομία. Τά μαλλιά του, στό έμπρός μέρος τής κεφαλής, σχηματίζουν μία μακριά 
δέσμη άπό τήν όποια τόν κρατάει σταθερά, μέ τό άριστερό του χέρι ό Κόσμος 
(Πίν. 14α).

Αύτός, είκονίζεται σά νέος, μέ κοντά γένεια καί μακριά μαλλιά, ντυμένος μέ μακρύ 
πολυτελές πορφυρό χειριδωτό ένδυμα, καί μεγάλο κάλυμμα τής κεφαλής, πού διακοσμεί
ται περιμετρικά στή βάση του μέ γούνα. Στή μέση του υπάρχει ζώνη μέ μεγάλη πόρπη 
στολισμένη μέ έξι πολύτιμους λίθους (;), ένώ άπό τούς ώμους του φαίνεται ότι κρεμόταν

1. Βλ. A. C. Orlandos, Monuments byzantins de Chios, II, Planches, Athfenes, 1932, Πίν. 
31-37· Γ. Σωτηρίου, Βυζαντινά μνημεία της Χίου, Παράρτ. ΑΔ 2 (1916) σ. 33-34 καί Ο. Wulff, Das 
Katholikon von Hosios Loukas, Baukunst, II, σ. 22.

2. ’Ελάχιστα παραδείγματα άπό τή ζωγραφική τής Κρίνας έχουν δημοσιευθή : Βλ. A. C. Or
landos, έ.ά. Πίν. 37, 1 - 3· Γ, Σωτηρίου, ε.ά. Πίν. 6, Είκ. 17, Πίν. 7, Είκ. 22,
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ένα λευκό πέπλο, πού δέ διακρίνεχαι δμως πίσω του. Στο δεξί του χέρι, μπροστά στο στή
θος, κρατάει τρία μικρά άνθη μέ 
φύλλα.

Τά δύο πρόσωπα καθώς καί οί έ- 
πιγραφές σχεδιάζονται σε βάθος λευ
κό. Τό γυμνό σώμα καί τό πρόσωπο 
τού Βίου όρίζονται μέ λεπτά μαύρα 
περιγράμματα, ενώ οί άνατομικές λε
πτομέρειες άποδίδονται μέ άφέλεια 
καί κάποια άδεξιότητα. ’Αντίστρο
φα, ή μορφή τού Κόσμου έχει σχε
διαστή μέ κομψότητα καί άκρίβεια, 
αν καί τά φορέματα έχουν άποδοθή 
μέ κάπως συνοπτικό τρόπο. Τό σύ
νολο, πού χαρακτηρίζεται άπό συν
θετική ισορροπία, δέ διατηρεί τό ύ
φος καί τή θρησκευτικότητα τών 
άλλων τοιχογραφιών τού ναού, άλ
λα παίρνει χαρακτήρα μάλλον κο
σμικό.

Έκτος άπό τούς μικρούς τίτλους 
« Κόσμος » καί « ό Βίος », έχομε 
ψηλότερα τή μεγάλη έπιγραφή δια
τηρημένη εύτυχώς σέ πολύ καλή κα
τάσταση. Είναι γραμμένη μέ κεφα
λαία μαύρα γράμματα καί βρίσκεται 
σέ άμεση σχέση μέτή σύνθεση. Με
ταγράφεται ώς έξής : 1 * * * 5

1. ’Εμέ τον Βίον άνθρωπε δέξαι 
[σον παρενέτην.

'Έδραμες. έσχες. έλαβες, κατέ- 
[σχες μου τάς τρύχ(ας)

ΜΙ προς ραστόν. νϋν έκδοθής.
[ΜΙ πρό(ς) τρυφήν χορή(σης) 

ΜΙ δΐ φροντήσις υψνλά κ(αΐ) 
[παρά τον μέτριου

5. Γυμνόν μέ βλέπε νόειαον. γυ- 
[μνόν μου κ(αί) τό τέλος 

ΙΊερή τους πόδας μου τρωχονς.
[Βλέπε μ(ή) κυλισΟόσι 

ΙΊερή τάς κνείμας μου πτερά.
[Βλέπε μ(ή) πετα( . . . ) 

Ζυγόν κατέχω χείρας μου. Φο
ίβου τάς μετακλίσις"

Σχέδ. 1. Παναγία Κρίνα Χίου. Σχέδιο τοιχογραφιών στήν 
παραστάδα τής εισόδου
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28 X. ΜΠΟΥΡΑ

Τί με κρ(α)τής. Καπ(ν)όν κρατής.
10. Τί με κρατής σκνάν κράτης' δνηρον εΐχνος πλίου.

Πολύ χαμηλότερα, αλλά χωρίς νά ύπάρχη διαχωριστική γραμμή, έχομε τό δεύτερο 
θέμα (Π ί ν. 14 β). "Ενας άνθρωπος μέ κοντό χειριδωτό χιτώνιο, φέρει στον αριστερό 
του ώμο ένα μεγάλο άσκό, τόν όποιο αδειάζει μέσα σέ ένα πιθάρι. Τό πρόσωπο είναι 
τελείως κατεστραμμένο άπό νεώτερα κτυπήματα, άλλά καί όλόκληρη ή παράσταση είναι 
φθαρμένη άπό τήν ύγρασία τού δαπέδου. Λίγο ψηλότερα, άριστερά, ύπήρχε άλλοτε μία 
άκόμα έπιγραφή σέ τέσσερεις τουλάχιστον στίχους, άπό τήν όποια σήμερα δέν διακρί- 
νεται τίποτα, εκτός άπό τή λέξη Βίος, άβέβαιη καί αύτή.

Μιά προσεκτικότερη παρατήρηση όλόκληρης τής έπιφάνειας τού τοίχου, δείχνει 
πώς ή σύνθεση στό σύνολό της άνήκει σ’ ένα πρόσθετο στρώμα τοιχογραφίας. Ό τοίχος 
άρχικά χρωματίστηκε μέ τό άπλό σκούρο μπλε χρώμα, πού συνηθιζόταν στόν κάμπο 
τών φρέσκων τής Τουρκοκρατίας. ’Αργότερα σ’ ένα λεπτό νέο έπίχρισμα, χωρίς σαφή 
όρια, καί περιορισμένο στήν παρασπάδα τής εισόδου, άποδόθηκαν τά θέματα πού μάς 
άπασχολούν. Άπό τόν τύπο τών γραμμάτων καί όλόκληρο τό χαρακτήρα τής έπιγραφής 
διαπιστώνεται δτι έχει γραφή άπό τό ίδιο χέρι μέ τήν κτητορική έπιγραφή στό υπέρθυρο 
τής εισόδου 3, πού άναφέρει τή χρονολογία ((ΑΨΛΔ', 1734) καί τόν καλλιτέχνη Μι
χαήλ Χωματζά 4. Μέ σχετική βεβαιότητα λοιπόν μπορεί κανείς νά δεχθή δτι ό ίδιος ζω
γράφος τήν έποχή αύτή σχεδίασε καί τήν παράσταση τού Βίου καί τού Κόσμου, διακο
σμώντας μία έπιφάνεια πού άρχικά λογάριαζε νά τήν άφήση χωρίς εικονογράφηση.

Τό άποδιδόμενο στόν Λύσιππο άρχαΐο θέμα τού Καιρού, άλληγορική προσωπο
ποίηση τών ευκαιριών τής ζωής, δέν ξεχάστηκε στό Βυζάντιο. Είναι πολύ πιθανό δτι ή 
άμεση γνώση τού άρχικοΰ προτύπου5 6 (πού μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντινούπολη καί 
σωζόταν έκεΐ ώς τό 475 ) ®, συνδυασμένη μέ τήν άγάπη τών Βυζαντινών γιά τις άλληγο- 
ρίες καί τήν άρχαία μυθολογία, ήταν ή άφετηρία γιά τις καλλιτεχνικές ή τις λόγιες έπι- 
βιώσεις του. Ή έξεταζόμενη τοιχογραφία τής Κρίνας, σέ μιά έποχή πολύ προχωρημένη, 
είναι ένα άκόμα παράδειγμα τών έπιβιώσεων αυτών.

Τά άρχαία έργα πού παριστάνουν τόν Καιρό, δέ χρειάζεται νά μνημονευθοΰν έδώ, 
γιά μιά άκόμα φορά 7. Τά χαρακτηριστικά ήταν πάντοτε τά ίδια : Ένας γυμνός έφηβος,

3. Ή έπιγραφή έχει δημοσιευθή, κατά τρόπο τελείως έσφαλμένο. Βλ. Γ. I. Ζολώτα, Χιακών καί 
Έρυθραϊκών έπιγραφών συναγωγή, Άθηνα, Κ' (1908) σ. 319 άριθ. 48. Ή όρθή άναδημοσίευσή της εί
ναι έξω άπό τά πλαίσια του άρθρου αυτοί). "Ολες οί έπιγραφές τής Κρίνας έπρόκειτο νά έκδοθοΟν καί 
πάλι ( βλ. Γ. Σωτηρίου, έ.ά. σ. 35 σημ. 1 ).

4. Τό όνομα τοβ Χωματζα δέν διακρίνεται πιά στήν έπιγραφή (Πί ν. 19β). Άναφέρεται άπό 
τόν Ζολώτα καί τόν Γ. Σωτηρίου (έ.ά. σ. 36) ώς ζωγράφος τής Κρητικής Σχολής.

5. Δηλ. τοϋ Κάιρου τοβ Λυσίππου. Δέν είναι όμως άπολύτως βέβαιο ότι τό έργο ήταν πράγματι 
τό πρώτο.

6. Βλ. Cyril Mango, Antique statuary and the byzantine Beholder, Dumbarton Oaks Pa
pers, 17 (1963) σ. 53-77 (κατά τόν Κεδρηνό καί τόν Ζωναρά). Γιά τήν άκριβή χρονολογία τής 
καταστροφής βλ. Α. Μ. Schneider, Brande in Konstantinopel, Byz. Zeit. XLI (1941) σ. 384.

7. Πλήρη άνάλυση τοΟ θέματος τοΟ ΚαιροΟ, βλ. είς A. Β. Cook, Zeus, II, 2, Appendix A, 
Cambridge, 1925, σ. 859 - 867. Στά παλιά παραδείγματα πρέπει νά προστεθή τοΟ Trail ( Trogir ) τής 
Δαλματίας, βλ. Μ. Abramii, Ein neues Kairos - Relief, Jahreshefte des Osterreichischen Arch. 
Institutes, XXVI (1930) σ. 1-8, Πίν. 1, Γιά τό άμφισβητούμενο παράδειγμα τής Θάσου, βλ. G.
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μέ φτερωτές κνήμες, ζυγό στά χέρια καί τό περίεργο κτένισμα μέ μακριά μαλλιά μπροστά, 
καί φαλακρό τό πίσω μέρος τοϋ κεφαλιού. Ή ζυγαριά πού ταλαντευόταν « έπϊ ξυροϋ 
άκμής », καί ή Ιδιότυπη κόμη, συνδέονταν μέ τό μύθο γιά τήν άβεβαιότητα τών πραγ
μάτων καί τις ευκαιρίες τοϋ βίου, τις όποιες οί άνθρωποι γιά νά έξασφαλίσουν έπρεπε 
νά σπεύσουν νά αρπάξουν έγκαίρως.

Τά καθέκαστα τής μορφής καί ό μύθος πέρασαν στό Βυζάντιο. Οί παραστάσεις 
είναι σχετικά λίγες, άλλά ή έρμηνεία, πού όπως φαίνεται ήταν διαδεδομένη σάν διδα
κτικός μύθος, διατυπώθηκε κατά έποχές άπό διαφόρους λογίους, σχεδόν πάντα σέ στί
χους.

Ή παλαιότερη παράσταση είναι, ίσως, ή κοπτική πλάκα τοϋ Μουσείου τοϋ Κάι
ρου, έργο σέ άμεση έπαφή μέ τήν Ελληνιστική παράδοση 8 ( Π ί ν. 15 α).

Δεύτερο παράδειγμα είναι τό περίφημο άνάγλυφο τής βασιλικής τοϋ Torcello, 
γνωστό άπό πολλές δημοσιεύσεις9, άναγόμενο στόν 11 ον αιώνα ( Π ί ν. 15 β ). Έδώ ό 
Καιρός πατάει σέ φτερωτούς τροχούς, κρατάει τό ζυγό καί ένα μαχαίρι (;) καί φεύγει 
πρός τά άριστερά. Ή προσωποποίηση τής Νίκης στεφανώνει στό ένα άκρο κάποιον πού 
πρόλαβε νά άρπάξη τον Καιρό άπό τά μαλλιά, ένώ δεξιά ένας δεύτερος άνθρωπος, άπο- 
τυχημένος στήν προσπάθειά του, συνοδεύεται άπό τή θλιμμένη προσωποποίηση τής 
Λύπης (;). 'Ολόκληρος ό μύθος άπεικονίζεται έτσι στό έργο, καί ή ταύτιση μέ τον 
άρχαΐο Καιρό είναι άναμφισβήτητη 10.

Τό τρίτο καί τό τέταρτο παράδειγμα παράστασης τοϋ Καιροΰ βρίσκονται στό χει
ρόγραφο Cod. Vat. Gr. 394 στις σελίδες 7r καί 12r 11 ( Π ί ν. 16 α καί β). Πρόκειται γιά 
μικρογραφίες πού εικονογραφούν τήν πρώτη άπό τις 30 βαθμίδες τής Ουρανίου Κλίμακος 
τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, τήν « περί άποταγής βίου » άναγόμενες στόν 11 ον αιώνα 12. Έδώ, 
τό γυμνό παιδί πού τρέχει πατώντας στούς τροχούς 13 παίρνει γιά πρώτη φορά τό όνομα 
τοϋ Βίου καί συσχετίζεται μέ τή σκηνή τοϋ πραγματικού Μοναχοΰ πού εγκαταλείπει 
τό σπίτι καί τήν οίκογένειά του, άπαρνούμενος τά άγαθά τής ζωής. Ή άλλαγή τοϋ 
όνόματος τής άρχαίας προσωποποίησης είναι άπλή καί ευνόητη : Οί εύκαιρίες γιά τήν 
έπιτυχία στή ζωή ταυτίζονται μέ τις ίδιες τις άπολαύσεις της. Τό νόημα τής σκηνής είναι 
διδακτικό, καί, άντίθετα μέ τήν πλάκα τοϋ Torcello, αφήνει νά έννοηθή ότι ό πραγμα
τικά κερδισμένος είναι αύτός πού άποστρέφεται τή ματαιότητα τοϋ Βίου 14.

ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ-ΚΑΙΡΟΥ

Mendel, Catalogue des Sculptures Grecques, Romaines et Byzantines, τ. Ill, Constantinople, 1914, 
σ. 75, άριθ. 862 (915). Γιά παραλλαγές τοΟ τύπου στή Δύση βλ. A. Greifenhagen, Zur Saturnglau- 
ben der Renaissance, Der Antike, 1935 ( 11 ) σ. 67-84.

8. .J. Strzygowski, Koptische Kunst, Wien, 1904, σ. 103, είκ. 159. Τό άνάγλυφο άνάγεται 
στόν 3ο ή τόν 4ο αΙώνα.

9. Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and Archaeology, Oxford, 1911, σ. 158 - 159, Εϊκ. 9Γ A. MOnoz, 
Le representazioni allegoriche della vita nell’ arte bizantina, L’Arte, VII, fasc. III-V, Roma-Mi
lano, 1904· A. B. Cook, έ.ά. A. Greifenhagen, έ.ά. κ.ά.

10. Ή πρώτη ταύτιση τοϋ άναγλύφου τοϋ Torcello μέ τόν άρχαΐο Καιρό έγινε άπό τόν Μύηοζ. 
Βλ. έ.ά. καί Studi d’arte Medioevale, Roma, 1909, σ. 12.

11. Βλ. John Rupert Martin, The illustration of the heavenly ladder of John Climacus, Prin
ceton, 1954, σ. 51 κ.έ., 177 -181, Είκ. 70 καί 72, καί D.O.P. 17 (1963) Είκ. 11, σ. 73. Παλαιότερες δη
μοσιεύσεις καί μελέτες τής μικρογραφίας εις A. Munoz, έ.ά. καί A. Β. Cook, έ.ά.

12. Βλ. J. R. Martin, έ.ά. σ. 177 -181.
13. Οί τροχοί δέν διακρίνονται πιά στήν πρώτη μικρογραφία, λόγφ φθοράς τοϋ χειρογράφου.
14. Πλήρη άνάλυση βλ. στόν Martin, έ.ά. σ. 51 κ.έ.
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X. ΜΠΟΥΡΑ30

Σέ μικρογραφία χειρογράφου βρίσκεται ή πέμπτη άπεικόνιση τοΟ Καιρού, 
πού δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά15 έδώ (Πίν. 17). Μέ τον τίτλο «Καιρός 
ό Πανδαμάτωρ » ιστορείται στον Κώδικα Η. 16 ( άριθ. 671) Φ. 48 τής Μονής Μεγίστης 
Λαύρας 16 γυμνός, μέ τροχούς καί φτερά στά πόδια, ό χρόνος. Είναι κάπως περίεργο, 
αλλά άντί τού έφήβου μέ τό ζυγό, έχομε έδώ έναν ήλικιωμένο τύπο, μέ γενειάδα καί μα
χαίρι (τόν όρχαΐο ξυρό προφανώς) στό δεξί χέρι. Τό χειρόγραφο χρονολογείται στό 
1602 καί εικονογραφεί τό « έπίγραμμα είς άγαλμα τού καιρού Ποσειδίππου ». Στήν 
περίπτωση αυτή έχομε την προσωποποίηση τού ίδιου τού χρόνου πού παρέρχεται, μέ 
πρόθεση καί πάλι διδακτική καί κάπως έμμεση έρμηνεία τού άρχαίου προτύπου.

Τά δύο τελευταία παραδείγματα άνήκουν στή μνημειακή ζωγραφική τών χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας, καί είναι περίπου σύγχρονα. Τό ένα βρίσκεται στον άνοικτό έξω- 
νάρθηκα τού Καθολικού τής Μονής Ρεντίνας στήν Πίνδο 17 18, στά άριστερά τής εισόδου. 
Ό Καιρός άπεικονίζεται καί πάλι μόνος, γυμνός, μέ φτερά στις κνήμες, μέ ξυράφι στό 
χέρι καί συνοδεύεται από τό γνωστό έπίγραμμα τού Ποσειδίππου (Πίν. 18). Όπως 
καί στό χειρόγραφο τής Λαύρας ή προσωποποίηση τού πανδαμάτορος χρόνου έχει πρό
θεση διδακτική.

Ή δεύτερη άπεικόνιση, πού χρονολογείται άπό έπιγραφή στό 1680, βρίσκεται 
στό ναό τού 'Αγίου Ίωάννου στήν Αίνο τής Θράκης 19. Ό καιρός έδώ ιστορείται ώς 
« άνήρ πατών έπί τροχών » καί συνοδεύεται άπό παραινετική έπιγραφή σέ λαϊκή γλώσ
σα 20. Ή παράσταση μένει άδημοσίευτη.

Δέν είναι άπαραίτητο νά μνημονευθούν έδώ τά βυζαντινά φιλολογικά κείμενα πού 
άναφέρουν τόν Καιρό, γιατί άπό παλιά έχουν συγκεντρωθή καί μελετηθή 21. Ό Munoz 
πρώτος 22 ύπέδειξε τή σχέση ένός ποιήματος άποδιδομένου στό Θεόδωρο Πρόδρομο 23

15. Άναφέρεται καί πάλι άπό τόν Martin, έ.ά. Ή δημοσιευόμενη φωτογραφία οφείλεται στόν 
’Επιμελητή κ. Παναγιώτη Βοκοτόπουλο. Στήν 'Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, πού έπέτρεψε τή 
δημοσίευση τής μικρογραφίας, έκφράζονται θερμές εύχαριστίες.

16. Βλ. Σπυρίδωνος Λαυριώτου καί Σ. Εύστρατιάδου, Κατάλογος τών κωδίκων Μεγίστης Λαύ
ρας, Paris, 1925, σ. 105. 'Απλώς σημειώνεται ή ύπαρξή του.

17. Βλ. Α.Κ. Όρλάνδου καί Μ. Θεοχάρη. Αί έπί τής Πίνδου 'Ιεραί Μοναί Βράχας καί Ρεντίνης, 
ΑΕ 1958 ( 1961 ) Χρονικά σ. 8, όπου καί σχετική βιβλιογραφία. Ή τοιχογραφία θεωρείται μεταγενέ
στερη τού 1676 ( βλ. σ. 8).

18. Τό έποικοδομητικό μήνυμα πρός τό θεατή τής τοιχογραφίας θά πρέπη ίσως νά συσχετισθή 
περισσότερο μέ τήν έννοια τού χρόνου πού αφανίζει τά έγκόσμια, παρά μέ τό νόημα τής εύκαιρίας γιά 
πνευματικό άγώνα τών μοναχών.

19. Βλ. Γ. Λαμπάκη, "Αγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, ΔΧΑΕ τόμ. Η' (1908) σ. 8. Ή υπόδειξη τού 
μνημείου όφείλεται καί πάλι στόν κ. Π. Βοκοτόπουλο.

20. Ή έπιγραφή κατά τόν Λαμπάκη ( έ.ά.):... καί ό καιρός τού χρόνου... γρήγορα διαβαίνω 
άπό... γυρίζει ή νεότης κυλούντας αύτή ή τροχοί... γεροντάκι είς τούτο συμβουλεύω σάς όλους/ 
μικρούς καί μεγάλους νά κάμνετε έργα άρετής/( είς ) τήν ζωήν σας διότι όλα τά πρόσκαιρα/στρέφονται 
μετά/βίας ώσάν καπνός καί δνειρον ώς λωλουδίου τό φΰλον.

21. Βλ. A. Β. Cook, έ.ά. καί Vasile Grecu, Die Darstellung des Kairos bei den Byzantinern, 
Atti del V. Congresso Internaz. di Studi Bizantini, Roma, 1936, II, σ. 147 - 154.

22. A. MOnoz, Le representazioni...
23. Βλ. K. Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur, Miinchen, 1897, σ. 753· 

Migne, Pair. Gr. στ. 1419· A. B. Cook, έ.ά. καί A. Munoz, έ.ά. Τό ποίημα άνάγεται στό 12ο αιώνα.
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μέ τήν πλάκα τοΰ Torcello, καθώς καί τή σχέση τοϋ Βίου 24 25 πού άναφέρεται σ’ αυτό, 
μέ τό άρχαΐο θέμα τοϋ Καιροϋ. Ή τοιχογραφία τής Χίου έρχεται τώρα νά έπαληθεύση 
μέ τον πιο σίγουρο τρόπο τήν άρχική ύπόθεση τοϋ Munoz, γιατί ή επιγραφή πού τήν 
συνοδεύει, είναι άκριβώς τό προδρομικό ποίημα. Τό παραθέτομε όλόκληρο γιά νά βοη- 
θηθή ή άπαραίτητη σύγκριση :

1. Έμέ τον βίον άνθρωπε έχε σου παραινέτην.
’Έτυχες εύρες έλαβες, κατέσχες μου τάς τρίχας 
Μή προς ραστώνην έκδοθής, μη προς τρυφήν χωρίσης 
Μηδέ φροντίσης υψηλά καί πέρα τοϋ μέτριου 

5. Γυμνόν μέ βλέπεις' νόησον γυμνόν μου καί τό τέλος
’Υπό τούς πόδας μου τροχοί' φρίττε μη κνλισθώσι 
Περί τάς κνήμας μου πτερά' φεύγω περίπταμαί σε 
Ζυγά κατέχω τή χειρί' φοβοϋ τάς μετακλίσεις 
Τί μέ κρατείς ; Σκιάν κρατείς' πνοήν κρατείς άνεμου 

10. Τί μέ κρατείς ; Καπνόν κρατείς ονειρον ίχνος πλοίου
Έμέ τον βίον άνθρωπε, δέξαι σου παραινέτην 
Ούκ ’άτυχες ούκ ελαβες, ούκ εσχες μου τάς τρίχας 
Μη σκυθρωπάσης τοϋ λοιπού, μηδέ δνσελπιστήαης 
Γυμνός είμί καί των χειρών έξολισθήσης τούτων 

15. ’Ίσως μεταρρυήσομαι προς σέ καί μεταπέσω
’Υπό τούς πόδας μου τροχοί' τάχα σοι κυλισθώσι 
Περί τάς κνήμας μου πτερά, τρέχω προσίπταμαι σοι 
Ζυγά κατέχω' τάχα σοι τήν πλάστιγγα χαλάσω 
Μή τοίννν άποπροσποιοϋ τάς άγαθάς ελπίδας.

Οί διαφορές άνάμεσα στά δύο κείμενα (έκτος άπό τό δτι ή έπιγραφή τής Χίου 
περιορίζεται στους δέκα πρώτους στίχους ) είναι έλάχιστες. Τό γεγονός όμως δτι παρα- 
λείφθηκε ένα τμήμα τοϋ στίχου 9 καί δτι παρεμβάλλονται ανορθογραφίες καί παρανοή
σεις λέξεων 2Β, κάνει πιθανό δτι ό ζωγράφος δεν άντέγραψε ένα χειρόγραφο, άλλά μάλ
λον έγραψε τό ποίημα άπό μνήμης. Πρέπει νά σημειωθή άκόμα, δτι ή παράλειψη τοΰ 
δευτέρου μέρους τοΰ ποιήματος είναι σκόπιμη, γιατί άντίστοιχα καί στήν παράσταση 
παραλείπεται τό δεύτερο μέρος (πού είδαμε στήν πλάκα τοϋ Torcello) τοΰ άνθρώπου 
πού άπέτυχε στήν προσπάθειά του.

Ή Ιδιομορφία τής τοιχογραφίας τής Κρίνας όφείλεται στο δτι τό δεύτερο πρόσωπο 
τής σκηνής χαρακτηρίζεται άπό τήν έπιγραφή σάν προσωποποίηση τοΰ κόσμου. Τό 
πράγμα είναι δυσεξήγητο γιατί έτσι χάνεται ή άντιστοιχία μέ τήν έπιγραφή καί μέ τό 
προδρομικό ποίημα γενικότερα.

Ό έποικοδομητικός χαρακτήρας τοϋ έργου, πού διδάσκει γενικά τή ματαιότητα 
τοΰ κόσμου, παρέσυρε τό ζωγράφο νά νομίση δτι τό δεύτερο πρόσωπο είναι ό ίδιος ό

ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ-ΚΑΙΡΟΥ Μ

24. 'Ως βίος άναφέρεται καί άπό τόν Μανουήλ Φιλή (14ος αιώνας ). Βλ. Carmina έκδ. Ε. Miller, 
Parisiis 1855, LXVII. Εις μειράκιον γυμνόν εικόνα φέρον τοΟ Βίου, τ. I, σ. 32. Βλ. επίσης σ. 126 καί380.

25. Στίχος 3, ραστόν νΰν, άντί βαστώνην, στίχος 6, βλέπε, άντί φρίττε, κλπ.
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32 X. ΜΠΟΥΡΑ

Κόσμος. Γνωρίζομε δτι τήν έποχή αότή, μιά τέτοια προσωποποίηση δέν ήταν άγνωστη 
καί δτι σέ άλλες συνθέσεις δ « μάταιος κόσμος » έμφανιζόταν μέ « καλπάκι, χρυσοΰφαν- 
τα ροϋχα καί γοΰνες »26. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ό πλούσια ντυμένος « άνθρωπος » 
τοϋ αγνώστου προτύπου τής τοιχογραφίας τής Χίου, νά παρανοήθηκε άπό τό ζωγράφο 
καί νά άλλαξε δνομα. Έν πάση περιπτώσει τό ύφος τής σύνθεσης καί τά άνθη πού κρα- 
τάει στο χέρι ό « Κόσμος » (σχετιζόμενα άπό άρχαιότατη παράδοση μέ τήν έννοια 
τής άπόλαυσης27) κάνουν παραπλήσιες τις δυο μορφές καί εύκολη τή σύγχυσή τους.

Ανάμεσα στις διδακτικές συνθέσεις πού περιγράφονται άπό τόν Διονύσιο τόν έκ 
Φουρνα στήν Ερμηνεία του, δέ θά βρούμε τήν άλληγορική παράσταση τοϋ άνθρώπου 
καί τού βίου. Σέ κάποια άνέκδοτα χειρόγραφά 28 της δμως, δπως έδειξε ό Greiiu 29, 
ό φτερωτός νέος τού άρχαίου μύθου άναφέρεται μόνος του, στο κεφάλαιο « πώς ίστορί- 
ζεται ό Καιρός » 30. Ή περιγραφή έδώ πλησιάζει πολύ περισσότερο τό άρχαΐο πρότυπο 
παρά τήν τοιχογραφία πού μάς άπασχολεΐ, ένώ ή διατήρηση του άρχικοΰ όνόματος 
« καιρός » δείχνει δτι ό συγγραφέας είχε ύπόψη του, πιθανότατα, κάποιο πολύ παλιό- 
τερο έργο. Αύτό θά πρέπη ίσως νά συσχετιστή έμμεσα μέ τό παράδειγμα τού 1602, 
τού Κώδικα Η. 16 τής Λαύρας, πού ήδη άναφέραμε, τό όποιο εικονογραφεί τό άρχαΐο 
έπίγραμμα τοϋ Ποσειδίππου, καί άσφαλώς μέ τήν τοιχογραφία τοϋ καθολικού τής Μο
νής Ρεντίνας πού άποδίδεται άπό τήν παράδοση στον ίδιο τόν Διονύσιο τόν έκ Φουρνα. 
Ό τίτλος, πού άναφέρει τόν Καιρό σάν Πανδαμάτορα Χρόνο, κάνει πάντως βέβαιο δτι 
καί στή μία περίπτωση καί στήν άλλη ό χαρακτήρας τής παράστασης είναι διδακτικός31.

Στό παράδειγμα τής Αίνου, άπρόσιτο δυστυχώς, μένει άγνωστος ό είκονογραφικός 
τύπος τοϋ Βίου. Ή έπιγραφή πού τόν συνοδεύει φαίνεται άνεξάρτητη άπό τήν παράδοση 
τών παλιών βυζαντινών κειμένων. Ή παρομοίωση τής ζωής μέ « καπνόν καί δνειρον » 
δείχνει πιθανή μακρινή σχέση μέ τό Προδρομικό ποίημα πού άπαντά καί στήν Κρίνα.

Ή σπανιότητα τοϋ θέματος καί ή δυσχέρεια έρευνας τών άνέκδοτων ζωγραφικών 
έργων σέ μικρογραφίες ή μεταβυζαντινές τοιχογραφίες κάνουν πολύ δύσκολη τή μελέτη 
τών προτύπων τής παράστασης τής Κρίνας. Ή έξάρτηση τοϋ Οψιμου αύτοΰ έργου άπό 
τά παλιά βυζαντινά παραδείγματα φαίνεται γιά τήν ώρα έπίσης άνέφικτη. Όπως άνα
φέραμε ήδη, ή άμεση άντιγραφή τής έπιγραφής τουλάχιστον, άπό ένα χειρόγραφο μέ τά 
προδρομικά ποιήματα, δέν είναι πολύ πιθανή.

Ή θέση τής τοιχογραφίας μέσα στήν έκκλησία είναι χαρακτηριστική γιά τόν 
εποικοδομητικό χαρακτήρα της. Βρίσκεται στήν παραστάδα τής εισόδου, στήν ίδια

26. Βλ. Διονυσίου τοΰ έκ Φουρνα, Ερμηνεία έκ της Ζωγραφικής Τέχνης, έκδ. Παπαδοπούλου 
Κεραμέως, Πετρούπολις 1909, σ. 208-209. Πώς ίστορίζεται ό βίος τοϋ άληθοϋς μοναχοΟ.

27. Βλ. Doro Levi, Antioch Mosaic Pavements, Princeton, 1947, τ. 1, σ. 305-306, τ. 2, Πίν. 
LXVII d, CLXVIII b.

28. Ίβήρων Κώδιξ λ. 685 καί HS. 85 S. 310 τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας.
29. Υ. Greiu, Eine kritische Ausgabe der Ερμηνεία τής Ζιογραφικής Τέχνης, Actes du IV 

Congrfes International des Etudes Byzantines, Sofia, 1934, τ. 1, σ. 225 -237.
30. «"Ανθρωπος νέος άγένειος γυμνός, βαστάζων έν τή δεξιή χειρϊ αύτοϋ ξυράφιον ήκονημένον, 

καί έχων τά μαλία τής κεφαλής αύτοϋ έμπροσθεν τής τοϋ προσώπου αύτοϋ καί τό όπισθεν τής κεφα
λής αύτοϋ φαλακρόν δλως διόλου, καί εις τάς κνήμας τών ποδών αύτοϋ εχων πτέρυγας πολίου, τρέχων 
καί πετάμενος είς τόν άέρα ».

31. Στούς στίχους τοϋ Ίωάννου Τζέτζη ( 12ος αιώνας ) γίνεται λόγος γιά προσωποποίηση τοϋ
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δηλαδή θέση στήν δποία άπαντοΰν σέ άλλους ναούς άνάλογες παραστάσεις τής ματαιό
τητας τών έγκοσμίων. Πρόχειρα σημειώνονται, έκτος άπό τήν άπεικόνιση τοϋ 'Αγίου 
Ίωάννου τής Αίνου, τά παραδείγματα τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης 32, τής 
έκκλησίας τής Cozia στή Ρουμανία 33 ή στήν Sucevita τής Μολδαυΐας 34 καί στόν 
"Αγιο Μάρκο στή Βενετία 35, όπου άπεικονίζεται ή γνωστή άπό τό μυθιστόρημα τοϋ Βαρ
λαάμ καί Ίωάσαφ παράσταση τής « γλυκύτητος τοϋ Κόσμου ». Στό σημείο αύτό τοϋ 
ναοϋ, ή σκηνή έμενε έξω άπό τούς είκονογραφικούς κύκλους των άγιογραφιών, ένώ 
συγχρόνως ήταν άμεσα προσιτή στούς είσερχόμενους πιστούς. ’Άς σημειωθή ότι στήν 
άπέναντι παραστάδα τής θύρας στήν Κρίνα έχομε τό τυπικό γιά τήν είσοδο θέμα τοϋ 
φύλακα άγγέλου.

Μέ διδακτικό σκοπό φαίνεται ότι συνδέεται καί ή δεύτερη παράσταση πού κοσμεί 
τήν ίδια έπιφάνεια τοϋ τοίχου χαμηλότερα άπό τόν Βίο καί τον Κόσμο. Τό πράγμα προ- 
τείνεται μέ έπιφυλάξεις, γιατί ή έρμηνεία τής μορφής μένει στόν γράφοντα τουλάχιστον 
προβληματική. Πιθανότατα πρόκειται γιά εικόνα τιμωρίας άμαρτωλοΰ, ό όποιος προσέ
θετε νερό στό κρασί πού έμπορευόταν. Τό μόνο (;) γνωστό δεύτερο παράδειγμα βρί
σκεται σέ μία άνέκδοτη τοιχογραφία, στή Χίο καί πάλι, στό ναό τοϋ 'Αγίου Ίωάννου 
Άργέντη36, όπου σέ μιά όμοια παράσταση μιά έπιγραφή άναφέρει τούς « συμμί(σ)γον- 
τας οίνον ΰδατι» ( Π ί ν. 19 α). Σημειώνομε ότι τό θέμα δεν ήταν άγνωστο στή δυτική 
τέχνη 37. Στήν κατεστραμμένη έπιγραφή υπήρχε ίσως ή λέξη «Βίος», άλλά δέν είναι βέ
βαιο ότι σχετίζεται μέ τήν έξεταζομένη μορφή. Τό γεγονός ότι δέν πρόκειται γιά άγιο- 
γραφία, καθώς καί ή αύτονομία τής παράστασης, ένισχύουν τήν παραπάνω έρμηνεία, 
καθώς καί τήν άποψη γιά τόν διδακτικό της χαρακτήρα.

Ή διατήρηση ένός είκονογραφικοϋ τύπου άπό τήν Ελληνική άρχαιότητα καί τόν 
Λύσιππο, ώς τόν 18ο αιώνα, δέν πρέπει νά θεωρηθή κάτι τό έξαιρετικό. Πολύ πιο έκτε- 
ταμένη άπό τούς 18 αιώνες πού υπέθετε ό Cook 38, ή έπιβίωση τοϋ θέματος βεβαιώνει 
τήν χωρίς διακοπή στροφή τής βυζαντινής Τέχνης πρός τά πρότυπα τής ύστερης άρ- 
χαιότητας. "Οπως έχει παρατηρηθή 39, ή περιοχή τής εικονογράφησης φιλολογικών 
κειμένων συνδέεται μέ τά πρότυπα αύτά πολύ στενά. Τό θέμα τοϋ Καιροΰ βρισκόταν 
άσφαλώς μέσα στήν περιοχή αύτή.

χρόνου, σέ σχέση μέ τήν είκόνα τοΟ βίου. Βλ. Χιλιάδες, 6κδ. Th. Kiesslingius, Leipzig, 1926, σ. 
299, 373, 374.

32. Βλ. Γ. Σωτηρίου, Ή γλυκύτης τοΟ Κόσμου, Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος, 1929, σ· 
111-116.

33. Βλ. Sirarpie der Nersessian, L’ illustration du roman de Barlaam et Josaph, Paris 1937, 
σ. 67.

34. Βλ. έ.ά.
35. Βλ. Α. Μύηοζ, Le representazioni... σ. 15, είκ. 10.
36. Βλ. Αίμ. Ζολώτα, Άγιος ’Ιωάννης Άργέντης, Χιακά Χρονικά, Άθήναι, 1911, Α' σ. 116- 

123 καί A. C. Smith, The architecture of Chios, London, 1962, σ. 85, Πίν. 165. Οί άξιόλογες τοι
χογραφίες τοΟ ναοΟ μένουν τελείως άγνωστες άκόμα.

37. Βλ. Marcel Aubert κ.ά. L’art Roman en France, Paris, 1961, σ. 58 (Andlau).
38. Βλ. A. B. Cook, έ.ά. σ. 867.
39. Βλ. A. Grabar, Τό Μήνυμα τής Βυζαντινής Τέχνης. Εϊς τόν Κατάλογο τής Έκθέσεως Βυ

ζαντινής Τέχνης, Άθήναι, 1964, σ. 9.
8
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Τά όψιμα μεταβυζαντινά παραδείγματα μέ τά άρχαΐα έπιγράμματα τοΰ Ποσειδίππου 
θά μπορούσαν ίσως νά συνδεθοϋν καί μέ ένα πνεΟμα λογιοσύνης καί θαυμασμού γιά τήν 
άρχαία σοφία τό όποιο ώρίμασε στούς δύο τελευταίους αίώνες τής Τουρκοκρατίας, άλλά 
σέ τελική άνάλυση όλα μπορούν νά άναχθοΰν στην καλλιτεχνική κληρονομιά πού δέχτη
κε άμεσα ή μεσαιωνική θρησκευτική τέχνη τοΰ Βυζαντίου άπό τήν άρχαία Ελληνική 
Παράδοση.

'Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1965 X. ΜΠΟΥΡΑΣ
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Η «ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ»

Μιά μυθολογική παράσταση τοϋ 7ου π.Χ. αίώνα άπό τήν Κρήτη 

(Πίν. 20 — 22 )

Τό πήλινο πλακίδιο πού είκονίζεται στούς Πίν. 20-21α άνήκει στή Συλλογή 
τοϋ κ. Ν. Μεταξα1 καί προέρχεται άπό τό Άφρατί Ηρακλείου, τούς άρχαίους ’Αρκάδες, 
τόπο γνωστό καί γι’ άλλα σπουδαία άρχαϊκά ευρήματα.

Ό πηλός του είναι άνοιχτοκόκκινος, οί διαστάσεις του μικρές : ύψος 9.2 έκ., 
πλάτος 9.6 έκ. καί πάχος άπό 6 ώς 8 χιλιοστά. Στή μέση τής δεύτερης άπό πάνω ταινίας, 
πού περιβάλλει τήν άνάγλυφη σύνθεση, ύπάρχει μιά μικρή τρύπα γιά άνάρτηση. Είναι 
λοιπόν τό πλακίδιό μας ένα μικρό άνάθημα άπό κάποιο άγνωστο ιερό τής περιοχής. 
Ή διατήρησή του δυστυχώς δέν είναι πολύ καλή· λείπει ή κάτω δεξιά γωνία, ενώ ή 
άντίστοιχη άριστερή είναι άρκετά φθαρμένη. Ή έξαιρετικά πρόστυπη παράσταση έξ 
άλλου έχει άρκετά κακοποιηθή στήν προσπάθεια καθαρισμού τοϋ πλακιδίου άπό τον 
άνίδεο εύρετή του, άλλά τά στοιχεία τής σύνθεσης εύκολα άναγνωρίζονται.

Ή παράσταση περιβάλλεται άπό ένα πλαίσιο, πού τό συνθέτουν καί στίς τέσσε
ρεις πλευρές δυό παράλληλες ταινίες. Ή έξωτερική είναι πλατύτερη καί διακοσμείται 
μέ μιάν άνάγλυφη ζίγκ - ζάγκ γραμμή. Ή εσωτερική, πού έχει μισό περίπου πλάτος άπό 
τήν πρώτη, χωρίζεται μέ κάθετες κατά κανονικά διαστήματα έπαναλαμβανόμενες άνά- 
γλυφες γραμμές σέ μικρές όρθογώνιες κυψέλες. Οί δύο αυτές ταινίες δέν τρέχουν μονο
κόμματες γύρω άπό τήν παράσταση· στήν πάνω καί κάτω πλευρά φτάνουν ώς τις κάθετες 
άκμές τοϋ πλακιδίου, έτσι πού οί ταινίες δεξιά καί άριστερά παρεμβάλλονται άνάμεσά 
τους.

Τό κεντρικό πεδίο γεμίζουν μέ τό ύψος καί τήν τοποθέτησή τους τρεις άνάγλυ- 
φες γυμνές μορφές : δυό άντρες, πού είκονίζονται άπό τά πλάγια, κρατοϋν άπό τόν πήχυ 
καί τό πάνω μέρος τοϋ βραχίονα μιά γυναίκα σέ ένα αυστηρά άντιθετικό σχήμα. Τής 
γυναίκας, πού είκονίζεται άπό μπροστά, διακρίνονται άμυδρά οί μαστοί, ενώ μιά μικρή

1. Άριθ. Εύρετηρίου 748. Τόν κ. Ν. Μεταξα (Ηράκλειο Κρήτης), πού μέ τή γνωστή του καλο
σύνη καί εύγένεια έπέτρεψε τή δημοσίευση, ευχαριστώ θερμά. Γιά τή δημοσίευση τής νέας φωτογρα
φίας τού χρυσού κρητικοΰ έλάσματος (Πίν. 22 ) ευχάριστο) τήν κ. Σ. Καρούζου καί τούς κκ. Β. Καλ- 
λιπολίτη καί Στ. ’Αλεξίου, γιά όρισμένες ύποδείξεις τόν καθ. κ. Ε. Kunze καί τούς κκ. Κ. Fittschen καί 
G. Neumann.

Εύχαριστώ έπίσης τό ζωγράφο κ. Π. Σαραφιανό γιά τό σχέδιο τού Πίν. 20 α πού δείχνει πολλές 
δυσκολοδιάκριτες, άλλά τόσο χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Τό σχέδιο βασίστηκε σέ προσεκτικό 
ξεσήκωμα τής παράστασης μέ τό μολύβι καί μέ τήν άπλή μέθοδο, πού χρησιμοποιούν τά παιδιά γιά 
τήν άποτύπωση νομισμάτων πάνω στό χαρτί. Έτσι καί τά παραμικρά ίχνη άπό έσοχές ή έξοχές, πού 
μέ τό μάτι δέν διακρίνονται, παρουσιάζονται στό ξεσήκωμα μέ άρκετή σαφήνεια, ώστε οί γραμμές τού 
σχεδίου νά βγαίνουν άπόλυτα σωστές.

Οί φωτογραφίες τών Πίν. 20β καί 22β οφείλονται στόν κ. Γ. Ξυλούρη καί τού Πίν. 22α 
στόν κ. Κ. Κωνσταντόπουλο.
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λακκούβα στό πάνω μέρος τής έλαφρής αυλάκωσης, πού χωρίζει τά ένωμένα πόδια της, 
ίσως νά ύποδηλώνη τή γυναικεία αίδώ. ’Από τό κεφάλι δεν ξεχωρίζει πιά κανείς παρά 
μονάχα τό περίγραμμα τού προσώπου καί τήν κόμμωση 2. Τά μαλλιά πέφτοντας άπό τή 
μιά καί τήν άλλη μεριά τοϋ προσώπου φτάνουν καί σκεπάζουν τούς ώμους της. ’Από 
τις λεπτομέρειες τοϋ σχεδίου ( Π ί ν. 20 α) εύκολα άναγνωρίζει κανείς στό είδος αυτής 
τής κόμμωσης τό γνωστό δαιδαλικό σχήμα, πού ξέρομε συνήθως μέτόν ξένοδρο Etagen- 
periicke. Ό κορμός της είναι τριγωνικός, στενεύει δηλ. προς τά κάτω κι ένώνεται μέ 
τούς γοφούς σέ μιά δαχτυλιδένια μέση, έτσι πού ή κοιλιά έχει τελείως έξαφανισθή. Τά 
σκέλη της είναι μακριά κι αδύνατα, οί μηροί μονάχα καί οί κνήμες καμπυλώνονται λι
γάκι πρός τά έξω. 'Ολόκληρη ή μορφή είναι, καθώς είπαμε, ιδωμένη άπό μπροστά, 
τά πόδια δμως κάτω είναι άνοιγμένα πρός τά πλάγια. Σχηματίζεται έτσι μιά βάση γιά τό 
στήσιμο, καλύτερα θά έλεγε κανείς, γιά τό ξεφύτρωμα αυτής τής βεργολυγερής κόρης. 
Μιά τέτοια έντύπωση φυτικής υπόστασης μας δίνουν καί τά λεπτά της χέρια, πού άπλώ- 
νονται πρός τά πλάγια καί κάτω έλαφρά λογισμένα μέ τις παλάμες άνοιχτές πρός τά 
έξω. Ή μορφή αυτή στή μέση τής παράστασης άποτελεϊ τόν κεντρικό άξονα τής σύν
θεσης καί τό κύριο πρόσωπο τής μυθολογικής σκηνής πού είκονίζεται.

Άπό τις άνδρικές μορφές πού τήν πλαισιώνουν ή πρός τά άριστερά (A) σώζεται 
καλύτερα στό γενικό της σχήμα. Είκονίζεται άπό τά πλάγια πατώντας καί μέ τά δυό 
πόδια πάνω στό έδαφος. Τό αριστερό σκέλος τό φέρνει λίγο πρός τά πίσω, τό δεξιό τό 
έχει βγαλμένο μπροστά, έτσι πού σχηματίζεται άνάμεσά τους ένα ισοσκελές τρίγωνο. 
Καί δώ, δπως καί στή γυναίκα, είναι χαρακτηριστική ή άμεση μετάβαση άπό τόν κορμό 
στά σκέλη. Ή μορφή αύτή μέ τό άριστερό χέρι λογισμένο στόν άγκώνα κρατά τή γυναι
κεία άπό τό πάνω μέρος τοϋ δεξιοΰ βραχίονα, ένώ μέ τό δεξί χέρι, όμοια λογισμένο, σφίγ
γει τόν καρπό τοϋ δεξιοΰ της χεριοϋ. Άπό τό κεφάλι έχομε μερικές χαρακτηριστικές 
λεπτομέρειες : έλάχιστα ίχνη άπό τό περίγραμμα τοϋ ματιοΰ καί τή διαίρεση τής κόμης. 
Τά μαλλιά πρός τά πίσω κτενισμένα είναι κοντότερα άπό τής γυναίκας καί φτάνουν ώς 
τό ύψος τοϋ αύχένα. Ή κόμμωση, πού διακρίνεται καλύτερα στήν πάριση μορφή Β, 
είναι ή γνωστή Etagenperiicke. Πόσο πλούσια ήταν ή μορφή σέ σχέδιο καί έλαφρές 
πλαστικές διακρίσεις, μαντεύομε άπό λεπτομέρειες, πού άκόμα ξεχωρίζουν, στό περί
γραμμα π.χ. τοϋ δεξιοΰ βραχίονα, στά γόνατα καί στήν κνήμη.

Ή πρός τά δεξιά άνδρική μορφή Β είναι δμοια μέ αύτήν πού περιγράψαμε. Πατάει 
καί μέ τά δυό πόδια πάνω στό έδαφος, προβάλλοντας πάλι τό δεξί σκέλος, ένώ τό άρι
στερό τό φέρνει πρός τά πίσω. Ίδια είναι καί ή διάθεση τών χεριών μέ τό δεξί δηλ. 
χέρι κρατά τή γυναίκα άπό τόν πήχυ τοϋ άριστεροΰ της χεριοϋ, μέ τό άριστερό άπό τό 
πάνω μέρος τοϋ βραχίονα. Αποτέλεσμα τής πιστής έπανάληψης τών κινήσεων τών ίδιων 
μελών ( χεριών - ποδιών) είναι δτι στή Β τό προβαλλόμενο δεξί σκέλος καθώς καί τό 
δεξί χέρι είναι μορφές τοϋ βάθους, ένώ στήν Α βρίσκονται στό πρώτο έπίπεδο. Καί στή 
Β ξεχωρίζουν άρκετές λεπτομέρειες, δπως τό μάτι, ή διαίρεση τής κόμης, τό σχέδιο 
γύρω στά γόνατα, καθώς καί ή πλαστική διαφοροποίηση όρισμένων μορφών π.χ. στήν 
έσωτερική πλευρά τοϋ δεξιοΰ μηροΰ.

Τά σώματα τών άνδρών φαίνονται κάπως πιο σφριγηλά άπό τό σώμα τής γυναίκας 
κι οί δυνατές πλατύτερες μορφές τους άναδείχνονται περισσότερο καί έντυπωσιάζουν

2. Στήν άντιγραφή τοϋ πλακιδίου ό κ. Σαραφιανός ξεχώρισε άμυδρά ίχνη καί άπό τό περίγραμμα 
τών ματιών.
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μέ τά στρογγυλεμένα περιγράμματα. ’Ακόμα καί τό άνάγλυφό τους είναι πιο έξεργο. 
Ή διαφορά όμως αύτή όφείλεται μόνο στή διαφορά τοϋ μοτίβου, τής παράστασης δηλ. 
τών άνδρών άπό τά πλάγια. Πράγματι καί αυτών τά σώματα είναι λεπτά κι άδύνατα καί 
μέ τό βαρύ κεφάλι, τήν άνύπαρκτη κοιλιακή χώρα καί τά μακριά σκέλη δείχνουν τις 
ίδιες άρχές στό σχέδιο καί τό κτίσιμο, πού χαρακτηρίζουν καί τη μεσαία μορφή.

Σημειώσαμε παραπάνω πόσο πρόστυπο είναι τό άνάγλυφό πού στολίζει τό πλα
κίδιό μας. Ζήτημα άν ξεπερνά τό ένα χιλιοστό. Καί τό αρχικό του όμως ύψος δέν φαί
νεται νά ήταν περισσότερο άπό δυό τό πολύ χιλιοστά. "Αν καί ή κακή διατήρηση μάς 
στερή τήν άνάγνωση καί τήν άπόλαυση τής λεπτής του έκτέλεσης, γίνεται εύκολα άντι- 
ληπτό άπό τά καθαρογραμμένα περιγράμματα τών μορφών καί τις λεπτομέρειες, όπου 
άκόμα διακρίνονται, πώς τό πλακίδιό μας προέρχεται άπό μιά έξαιρετικά καλογραμμένη 
μήτρα. Φαίνεται λοιπόν άπίθανο ή άρχική τουλάχιστον μήτρα νά ήταν πήλινη. Πιό πολύ 
ταιριάζει νά σκεφθοΰμε μιά χάλκινη, άκόμα πιθανότερο μιά πέτρινη μήτρα 3, πού προο
ριζόταν γιά σφυρήλατη (repousse) διακόσμηση έλασμάτων. Μιά ένδειξη προς τήν 
κατεύθυνση αυτή, έκτος άπό τά παραπάνω, άποτελεϊ καί τό σχέδιο τών ταινιών τού πλαι
σίου. Ή άνάγλυφη ζίγκ - ζάγκ γραμμή καί οί μικρές όρθογώνιες κυψέλες θυμίζουν δια- 
κοσμητικά μοτίβα, χαρακτηριστικά σέ μετάλλινα έργα4. ’Από μιά τέτοια λοιπόν μήτρα 
μέ έγκοιλη (intaglio ) παράσταση βγήκε άπ’ ευθείας ίσως τό άνάγλυφό τοϋ πλακιδίου 
πού μάς άπασχολεΐ 5.

Στό πλακίδιο Μεταξά είκονίζεται άσφαλώς ένα έπεισόδιο άρπαγής. Φαίνεται άκόμα 
πολύ πιθανό, πώς αύτό άνάγεται στήν περιοχή τοϋ πρώιμου έλληνικοϋ μύθου. Ξεκινών
τας άπό άνάλογες παρατηρήσεις ή έρευνα έπιχείρησε άπό παλιά νά άπελευθερώση τις 
σχετικές παραστάσεις άπό τήν άνωνυμία τους καί στις τυπολογικά όμοιες μέ τήν παρά
σταση τοϋ πλακιδίου μας τριάδες άναγνώρισε τό έπεισόδιο τής άρπαγής ή τής άπελευ- 
θέρωσης τής Ελένης. Στό σημείο αύτό είναι άναγκαία μιά παρένθεση, άπαραίτητη γιά

3. Τέτοιες μήτρες χρησιμοποιήθηκαν γιά σφυρήλατες διακοσμήσεις έλασμάτων- βλ. D. Ohly, 
Griechische Goldbleche des 8. Jhd. v. Chr., 119 κ.έ. E. Kunze, Archaische Schildbander ( Olym- 
pische Forschungen II), 2 κ.έ.

4. Ή ζίγκ - ζάγκ γραμμή βρίσκεται πολύ συχνά σέ άνάγλυφες διακοσμήσεις μετάλλινων έργων, 
δέ λείπει δμως καί άπό τή διακόσμηση πήλινων μνημείων π.χ. Die antiken Terrakotten II, πίν. 55.2 
καί 56.1. Σάν πλευρικό πλαίσιο γνωστή καί άπό παραστάσεις κρητικών πίθων AJA 5 (1901) πίν. 14.13. 
Γιά τό μοτίβο αύτό σάν κόσμημα πλαισίου σέ κρητικά έργα τής έποχής τού πλακιδίου μας βλ. J. Schafer, 
Studien zu den griechischen Reliefpithoi des 8. - 6. Jhd. v. Chr. aus Kreta, Rhodos, Tenos und 
Boiotien, 39καίσημ. 153.

5. Γιά τόν άρχικό προορισμό μιας τέτοιας μήτρας θά μπορούσε νά σκεφθή κανείς τις μικρές με
τόπες, πού διακοσμούν τις ταινίες τών όχάνων (Schildbander) τών άρχαϊκών άσπίδων (Kunze δ.π.), 
οί όποιες δμως είναι μικρότερες άπό τό πλακίδιό μας καί διαφορετικές στή διάταξη τών ταινιών τού 
πλαισίου. Τις διαστάσεις τού πλακιδίου μας πλησιάζουν καί ξεπερνούν οί μετόπες, πού διακοσμούν 
τίς έπιφάνειες τού έλάσματος γιά τή στερέωση τού όχάνου πάνω καί κάτω ( Biigelansatzplatten ) 
πρβλ. Kunze, VI. Olympiabericht, 94 κ.έ. 'Οπωσδήποτε τόσο παλιά παραδείγματα καί μέ τέτοιου εί
δους πλαίσιο δέν είναι γνωστά. Ώς πρός τή διάταξη τών ταινιών τού πλαισίου, πού διεξοδικά περιγρά- 
ψαμε παραπάνω, πηγαίνει τό πλακίδιό μας μέ μιά σειρά έλασμάτων, πού διακοσμούνται μέ μικρές με
τόπες σέ όριζόντια διάταξη (τών ταινιών τών όχάνων είναι κατά κανόνα κάθετη- πρβλ. δμως Kunze, 
Schildbander, 45 σημ. 1 ). Γιά τά έλάσματα αύτά « Wagrechte Streifen », Kunze δ.π. 242 κ.έ., θεωρή
θηκε δη προέρχονται άπό διακοσμήσεις ξύλινων κιβωτιδίων ( Payne, Necrocorinthia, 224), δέν άπο- 
κλείεται δμως νά άνήκουν καί στή διακόσμηση τών άσπίδων, πρβλ, Kunze δ.π. 247,
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όσα παρακάτω θά έκτεθοΰν, πού δικαιολογεί άκόμα και τόν τίτλο τής έργασίας « άρ- 
παγή τής Ελένης » μέσα σέ είσαγωγικά.

Σκηνές άρπαγής ή Απελευθέρωσης δεν Αποκλείεται νά Ανάγωνται καί σέ Αλλους, 
Αγνωστους σέ μας, μύθους. Γι’ αυτόν τό λόγο δέν είναι Αδικαιολόγητη καί ή Αποψη μερι
κών, πού δέν τολμούν νΑ όνομάσουν τΑ πρόσωπα των σχετικών παραστάσεων β. Ή 
Αμφισβήτηση Ισχύει κυρίως γιΑ τΑ μνημεία τής III ομάδας, πού Απαριθμούμε παρακάτω, 
μέ τήν παράσταση τριών μορφών, τής γυναίκας δηλ. Ανάμεσα στούς Απαγωγεΐς της. 
Άπό τή στιγμή πού θά δεχθούμε όμως σά μυθολογικές σκηνές τις παραστάσεις αύτές, 
δέν Αποτελεί μεθοδολογικό λάθος νά δώσουμε — όπωσδήποτε μέ κάποια έπιφύλαξη — 
τά σχετικά ονόματα, πού ξέρομε άπό τό μύθο τής Ελένης, έφόσον αύτός είναι ό κυριό- 
τερος, γνωστός καί Από Αλλες πολύ πιθανότερες πρώιμες παραστάσεις ( πρβλ. παρακάτω 
τά μνημεία τής I καί II όμάδας ). Άπό τήν παράδοση έξάλλου γνωρίζομε πώς ή Αρχαϊκή 
τέχνη άρεσκόταν στήν εικονογράφηση τού μύθου καί οί μαρτυρημένες παραστάσεις 
περιγράφονται τυπολογικά όμοιες μέ τά μνημεία πού έχομε.

Πολλές άπό τις παραστάσεις τής III κυρίως όμάδας εξετάστηκαν επίσης σέ συνάρ
τηση μέ τό πρόβλημα καταγωγής τής τριάδας πού παριστάνουν, καί ξεχωρίστηκαν μέ 
τή γενική όνομασία « τής θεάς μέ τούς παρέδρους της »6 7. "Ομως Ανεξάρτητα άπό τήν 
προελληνική ή όχι προέλευσή της ή τριάδα αύτή πήρε στούς πρώιμους έλληνικούς 
χρόνους, τήν έποχή τής κωδικοποίησης των μύθων, τά ονόματα τών Ελλήνων θεών 
καί ήρώων. Καί Από τήν Αποψη αυτή λοιπόν δέν είναι σφάλμα νά δώσουμε όνόματα 
στά πρόσωπα τών παραστάσεων, πού ταιριάζει νά έρμηνευθοΰν σά σκηνές άρπαγής ή 
Απελευθέρωσης τής Ελένης.

Θά έξετάσουμε όλόκληρη τή σειρά τών πρώιμων παραστάσεων τού μύθου καί Ιδιαί
τερα αύτές πού περισσότερο συγγενεύουν μέ τή δική μας. Γιά τή χρονολόγηση τού πλα
κιδίου Μεταξα θά γίνη λόγος παρακάτω σέ σύγκριση μέ ένα Αλλο σύγχρονο περίπου 
κρητικό μνημείο.

Τήν Αρπαγή τής Ελένης άπό τόν Θησέα φαίνεται, όπως συμπεραίνομε άπό μετα
γενέστερες μαρτυρίες, ότι έξιστοροΰσαν τά Κύπρια8. Οί μεταγενέστερες πηγές βοηθούν 
νά συγκροτήσουμε κάπως τά περιστατικά τού μύθου τής Ελένης 9, πού μικρή άκόμα 
τήν Αρπαξε ό Θησέας μέ τή βοήθεια τού Πειρίθου καί τή μετέφερε στήν Άφιδνα τής 
’Αττικής, Από όπου Απελευθερώθηκε άπό τά Αδέλφια της, τούς Διοσκούρους. Καί τά δυό 
έπεισόδια, Αρπαγή καί Απελευθέρωση, προσφέρονταν γιά εικονογράφηση. Τις Ανα
γνωρισμένες μέχρι τώρα παραστάσεις τού μύθου μπορούμε νά διακρίνουμε τυπολογικά 
σέ τρεις όμάδες :

I. Στήν πρώτη έχομε τή σκηνή τής Απελευθέρωσης άπό τούς Διοσκούρους. Μια

6. Boardman, The Cretan Collection in Oxford, 141 σχετικά μέ τό χρυσό έλασμα τοΟ Ίδαίου 
άντρου καί F. Brommer, Gnomon 25 (1953) 69 γιά τά έλάσματα τής ’Ολυμπίας ( βλ. παρακάτω)· 
πρβλ. έπίσης G. Neumann, Gesten und Gebarden, 60, σημ. 227.

7. Βλ. τις σχετικές άπόψεις συγκεντρωμένες τελευταία άπό τόν Στ. ’Αλεξίου, Κρητικά Χρονι
κά 4 (1950) 455.

8. L. Ghali - Kahil, Les enlevements et le retour d’Helene, 305 κ.έ. Kunze, Schildbander, 
128 καί 132.

9. Ghali - Kahil δ,π, 307 κ,έ. μέ δλες τΙς παραπομπές στίς άρχαϊες πηγές.
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παράσταση τοϋ επεισοδίου κοσμούσε τή λάρνακα τοΰ Κυψέλου 10 11. ’Από τήν περιγραφή 
τοϋ Παυσανίαν 19,2 κ.έ. μαθαίνομε πώς οί Διόσκουροι είκονίζονταν άπό τή μιά καί τήν 
άλλη πλευρά τής Ελένης, ό ένας μάλιστα χωρίς γένεια. Ή Ελένη ϊστατο μέση αυτών. 
Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί ή παρουσία τής Αιθρας υπό τής 'Ελένης τοϊς ποσίν ές 
έδαφος καταβεβλημένη, πιθανότατα σε στάση ικεσίας. Ή περιγραφή τοΰ Παυσανία ώς 
προς τά κύρια πρόσωπα συμφωνεί μέ τις παραστάσεις τοΰ μύθου, πού θά άναφέρουμε 
παρακάτω, τόσο πολύ, ώστε δέν δικαιολογείται μιά λεπτομέρεια στήν αναπαράσταση 
τής σκηνής άπό τον ν. Massow, όπου οί Διόσκουροι σηκώνουν στά χέρια τους μετέωρη 
τήν Ελένη η. Μιά τόσο βίαιη σκηνή, τή στιγμή μάλιστα πού είναι άπόντες οί άπαγω- 
γεΐς, στέκει χωρίς παράλληλο άνάμεσα στις σωζόμενες σύγχρονες παραστάσεις τοΰ μύ
θου. Έτσι αποδόθηκε μόνο στά ύστεροαρχαϊκά χρόνια 12. Τήν ύπόθεση αυτή θεώρησαν 
ότι ένισχύει καί ή λέξη φέρετον τοΰ έπιγράμματος. ’Αλλά τό έπίγραμμα άπλώς καί μόνο 
υπομνηματίζει τήν παράσταση, στό φέρετον δέ κλείνει όλόκληρο τό περιστατικό τής 
επαναφοράς τής Ελένης στήν πατρίδα της. Φαίνεται λοιπόν πιθανότερο, πώς οί Διόσκου
ροι τήν κρατοΰσαν άπό τούς καρπούς τών χεριών καί δέν τήν σήκωναν.

Σά σκηνή άπελευθέρωσης έρμηνεύτηκε έπίσης ή παράσταση ένός πρωτοκοριν- 
θιακοΰ άρυβάλλου στήν ’Οξφόρδη 13, όπου έχομε τήν άκόλουθη σειρά προσώπων πού 
κατευθύνονται πρός τά δεξιά : τον ίππέα, πού είκονίζεται στήν άρχή, άκολουθεΐ 
μιά ντυμένη γυναικεία μορφή μέ κάλαθο ( πόλο) στό κεφάλι. Στό ύψωμένο δεξί χέρι 
κρατάει ένα στεφάνι, τό αριστερό της φαίνεται νά τελειώνη πάνω στήν ούρά τοΰ άλόγου. 
Πίσω της στέκεται μιά γυναικεία μορφή μέ μακρύ στολισμένο φόρεμα, άσπίδα στό άρι- 
στερό καί δόρυ στό ύψωμένο δεξί της χέρι. Μοιάζει σάν παλλάδιο 14. Ή τρίτη γυναικεία 
μορφή πού άκολουθεΐ, φορεΐ κοντότερο φόρεμα, έχει τά χέρια υψωμένα σέ χειρονομία 
έκπληξης ή φόβου, ένώ τό άριστερό της φαίνεται νά άκουμπά στόν πήχυ τοΰ δεξιού 
χεριοΰ τοΰ παλλαδίου. Είναι σά νά στέκη κάτω άπό τή σκέπη του. Τή σειρά κλείνει ένας 
δεύτερος ιππέας. Είναι πολύ πιθανό στούς ίππεΐς καί στή μορφή μέ τό στεφάνι νά δοΰμε, 
όπως κιόλας έχει ύποτεθή, άντίστοιχα τούς Διοσκούρους καί τήν Ελένη, ένώ στις υπό
λοιπες μορφές άλλα πρόσωπα πού σχετίζονται μέ τό μύθο. Τό έπεισόδιο σύμφωνα μέ 
μιά έκδοχή ξετυλίγεται όχι στήν ’Άφιδνα, άλλά στήν ’Αθήνα15. Βρίσκεται έτσι μιά έρ- 
μηνεία γιά τήν παρουσία τής Άθηνάς στήν παράσταση· ή μικρή μορφή κοντά στό 
παλλάδιό της είναι ίσως ή Αΐθρα πού έχει προσφύγει σάν ίκέτιδα 16.

10. Πρβλ. Ghali - Kahil δ.π. 309 σημ. 2. Γιά τή λάρνακα τοϋ Κυψέλου βλ. τελευταία Ε. Simon, 
Enciclopedia dell’ arte antica IV, 427 κ.έ.

11. AM 41 (1916) 81 κ.έ. πίν. 1.
12. Καί μάλιστα σέ σκηνές άρπαγής τής Ελένης άπό τό Θησέα, όπως π.χ. στόν αμφορέα τοϋ 

Εύθυμίδη R. Lullies, Griechische Vasen πίν. 17 (γιά τήν έρμηνεία τής παράστασης βλ. Ghali - Kahil 
ό.π. 310 καί σημ. 8 ).

13. CV.Gr. Βγ. 384. Johansen, Les vases sicyoniens, 141 κ.έ. πίν. 20.1a-b. Dunbabin, The Greeks 
and their Eastern Neighbours, 78 Appendix B άριθ. 3, 84 IV άριθ. 1. Schefold, Friihgriechische 
Sagenbilder, 39, είκ. 10. Πρβλ. G. Beckel, Gotterbeistand, 97 σημ. 151. H. G. Niemeyer, Promachos, 
22 καί σημ. 32.

14. Schefold, Jdl 52 ( 1937) 41 σημ. 3. Πρβλ. Johansen, ό.π. 141 κ.έ. Beazley, Development 15 
σημ. 11.

15. Ή παραλλαγή αύτή θεωρείται κάπως μεταγενέστερη Ghali - Kahil δ.π. 308 καί σημ. 1 καί 305 
σημ. 4.

16. Ίκέτιδα (orante) τή θεωρεί, χωρίς όμως νά τήν όνομάζη καί ό Johansen ό.π. 142.
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II. Στή δεύτερη όμάδα ή γυναικεία μορφή (Ελένη ) βρίσκεται στή μέση τής πα
ράστασης, άπό τή μιά καί τήν άλλη μεριά όμως έχομε δυο ζευγάρια άνδρών. Τό παλιό- 
τερο παράδειγμα έχομε στον πρωτοκορινθιακό άρύβαλλο του Λούβρου 17, όπου δεξιά 
άπό τήν Ελένη είκονίζονται οί Διόσκουροι έφιπποι, άριστερά ό Θησέας μέ δόρυ καί ό 
Πειρίθους μέ ξίφος. Όμοια έρμηνεύτηκε καί ή παράσταση τοϋ νέου χάλκινου θώρακα 
τής ’Ολυμπίας18. Στους δύο άνδρες δεξιά άπό τή μεσαία ντυμένη γυναικεία μορφή είδαν 
τούς Διοσκούρους, σ’ αυτούς πού είναι άριστερά της τό ζευγάρι των άπαγωγέων της.

Στις παραστάσεις αύτές δέν έχομε ένα καί μόνο, ταυτόχρονο, επεισόδιο. Ή παρά
δοση δέν άναφέρει γενικά συνάντηση τών Διοσκούρων μέ τον Θησέα ούτε κατά τήν 
άπαγωγή ούτε κατά τήν άπελευθέρωση τής Ελένης 19. ’Εναρμονισμένες στο διηγηματικό 
πνεύμα τών άρχαϊκών χρόνων 20 οί παραστάσεις αύτές κλείνουν στήν ίδια εικόνα δυό 
διάφορα χρονικά έπεισόδια. Έτσι ό άρχαϊκός τεχνίτης δίνει όλοκληρωμένο τό μύθο 
στήν έξέλιξή του είκονίζοντας καί τά δυό μαζί κυριότερα καί σέ χρονική σχέση εύρι- 
σκόμενα περιστατικά, χωρίς νά τά βλέπη όμως άπό ένα κοινό χρονικό σημείο τους 21.

III. Στά παραδείγματα αότής τής όμάδας περιλαμβάνονται σκηνές μέ τήν παρά
σταση μιας τριάδας μορφών, μιας γυναίκας δηλ. άνάμεσα σέ δυό άνδρες, πού τήν κρα
τούν είτε μέ τό ένα είτε μέ τά δυό τους χέρια. Τά μνημεία αύτά διακρίνονται τυπολογικά 
άπό τις προηγούμενες όμάδες, άλλά δέν είναι άπόλυτα σίγουρο ότι όλα εικονογραφούν 
τό έπεισόδιο τής άρπαγής. Μέ παρόμοια είκονογραφικά μέσα είναι δυνατό νά δηλω
νόταν καί ή άπελευθέρωση 22. Μιά παράσταση τής άπαγωγής τής Ελένης άπό τόν 
Θησέα καί Πειρίθου στό θρόνο τού Άμυκλαίου ’Απόλλωνα περιγράφεται άπό τόν Παυ
σανία (III 18,15 ). Μιά λοιπόν καί ή άρπαγή άποτελοΰσε κυριότατο στοιχείο τού μύθου, 
είναι πολύ πιθανό σέ μερικές άπό τις παραστάσεις αύτής τής όμάδας όπου είναι σαφή 
τά στοιχεία βίαιης πράξης (π.χ. έντονη χειρονομία λαβής καί μέ τά δυό χέρια ) νά ίδοΰ-

17. Μ. Blinkenberg, RA 33 (1898) 399 κ.έ. Johansen, δ.π. 143 κ.έ. πίν. XXII,ι. Payne, Proto- 
korinthische Vasenmalerei, 13, 21. Schweitzer, Jdl 44 (1929) 111 είκ. 2. Schefold, Jdl 52 (1937) 41 
σημ. 4. Matz, Geschichte der griech. Kunst I, 221 πίν. 147a. Kunze, Schildbander, 133 καί σημ. 1. 
Ghali- Kahil δ.π. 309 καί σημ. 1, πίν. 100. Dunbabin δ.π. 78 Appendix Β άριθ. 4, 84 IV άριθ. 2. 
Schefold, Sagenbilder, 39 είκ. 9. Beckel, Gotterbeistand, 97 σημ. 151. Neumann, Gesten und 
Gebarden, 60 καί σημ. 225,102 καί σημ. 412-413. Ό Hampe, Sagenbilder, 81 σημ. 1 τήν έρμηνεύει 
σάν « Flucht zum Kultbild einer Gottin ».

18. Schefold, Sagenbilder, 39 κ.έ. πίν. 26 (γύρω στά 670/60, έργο κρητικοΟ έργαστηρίου).
19. Είναι μοναδική ή πληροφορία τού Πλουτάρχου, Θησεύς 32,6, δτι σύμφωνα μέ τόν Ήρέα τόν 

Μεγαρέα (Jacoby, FGrHist. Ill b, Nr. 486(2) γύρω στά 300 π.Χ ;) ό Θησεύς βρισκόταν στήνΆφιδνα, 
άφοΰ τότε σκότωσε τόν 'Αλυκόν. Ή πληροφορία του πάντως δέν έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι 
φανερή ή άντιαθηναίκή αιχμή τής συγγραφής τού Ήρέα (πρβλ. Jacobi δ.π. Illb Kommentar, σ. 394 
κ.έ. RE VIIII, 621).

20. C. Robert, Archaologische Hermeneutik, 182 κ.έ. Πρβλ. G. Hanfmann, AJA 61 (1957) 73.
21. ’Ανάλογα παραδείγματα μπορεί κανείς νά σημείωση άρκετά. Ό βαθύτερος λόγος πού όδη- 

γεϊ τούς άρχαϊκούς τεχνίτες σέ μιά τέτοια έκφραση είναι σίγουρα συνέπεια τής άντίληψης τού άρχαϊ- 
κοΟ άνθρώπου γιά τόν «χρόνον». Ή θεμελιώδης έργασία τού Η. Frankel, Die Zeitauffassung in 
der fruhgriechischen Literatur [ = Wege und Formen friihgriechischen Denkens, 1 κ.έ. ] έρμηνεύει 
πολλές άπό τις «ιδιοτυπίες » τής πρώιμης έλληνικής διήγησης, πού μας γνωρίζουν τά μνημεία τής 
έποχής.

22. Αύτό Ισχύει καί γιά τις περισσότερες μεταγενέστερες άττικές παραστάσεις τοΟ μύθου. Βλ. 
Ghali - Kahil δ.π. 309. Ή λαβή άπό τόν καρπό χαρακτηρίζει στήν άρχαϊκή έποχή τόσο σκηνές άρπα- 
γής, όσο καί άπελευθέρωσης ( έπαναφορας) Neumann δ.π. 59 κ.έ,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



Η «ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ» 41

με τήν παράσταση αυτού τοΟ έπεισοδίου23. Γνά τις υπόλοιπες είναι δυνατή έκτος άπ’ 
αύτήν καί μια δεύτερη έρμηνεία (άπελευθέρωση τής Ελένης ).

Ίο πιο παλιό μνημείο τής σειράς είναι ένα χάλκινο έλασμα άπό τήν ’Ολυμπία 24, 
λίγο μετά τό 600 π.Χ., όπου σώζεται ή παράσταση άπό τή μέση περίπου τών μορφών καί 
πάνω. ’Επειδή παρουσιάζει μερικά χαρακτηριστικά όμοια μέ τό πλακίδιο Μ έταξα, 
γιά τά όποια θά γίνη λόγος παρακάτω, είναι άναγκαία μιά λεπτομερέστερη περιγραφή 
του : στή μέση μιά γυναικεία γυμνή μορφή, ιδωμένη άπό μπροστά, άριστερά καί δεξιά 
δυό, έπίσης γυμνές, άνδρικές μορφές εϊκονισμένες άπό τά πλάγια. Ή Ελένη είκονίζεται 
μέ τά χέρια πρός τά κάτω, λυγισμένα λίγο στους άγκώνες, ένώ οί άνδρες τήν κρα
τούν άπό τούς καρπούς, ό άριστερά μέ τό δεξί του χέρι, ό δεξιά μέ τό αριστερό. Τό άρι- 
στερό χέρι τού πρώτου καί τό δεξί τοϋ δεύτερου είναι σηκωμένα στο ΰψος τοϋ κε
φαλιού τής Ελένης καί είκονίζονται μέ τις παλάμες άνοιχτές πρός τά έξω.

Ένα νέο έλασμα άπό τήν ’Ολυμπία 25, βγαλμένο άπό διαφορετική μήτρα, πού σώ
ζει πάλι τήν παράσταση άπό τή μέση καί πάνω, άλλά σέ πολύ καλή κατάσταση, δείχνει 
τή μεσαία γυναικεία μορφή όμοια γυμνή καί μέ τό πρόσωπο άπό μπροστά Ιδωμένο. 
Χρονολογικά δέ φαίνεται νά άπέχη πολύ άπό τό έλασμα πού σημειώσαμε παραπάνω.

Δυό άλλα έλάσματα άπό τήν ’Ολυμπία, τό ένα 26 άπό τό πρώτο τέταρτο, τό άλλο27 
άπό τά μέσα περίπου τού 6ου π.Χ. αΙώνα, σώζουν μόνο τό κάτω μέρος τής παράστασης. 
Ή Ελένη έδώ είκονίζεται άπό τά πλάγια μέ κατεύθυνση πρός τά άριστερά. Καί στις δυό 
περιπτώσεις είναι ντυμένη. Στό πρώτο έλασμα οί άνδρες είναι έπίσης ντυμένοι ( σώζεται 
μέρος άπό τό ένδυμα τού άριστερού), στό δεύτερο γυμνοί.

Ή σκηνή έπαναλαμβάνεται πάνω σέ δυό άγγεΐα τοϋ Άμασι, μιά λήκυθο στήν ’Αθή
να 28, καί μιάν οίνοχόη στό Βερολίνο 29. ’Από τό διαφορετικό τρόπο, πού κρατούν τή 
γυναίκα οί άπαγωγεΐς της, έπιχειρήθηκε ή πιθανή διάκριση : σκηνή άπελευθέρωσης 
στήν πρώτη (Διόσκουροι), σκηνή άρπαγής στή δεύτερη ( Θησέας - Πειρίθους ).

Μεταγενέστερα έργα, όπως ό άμφορέας τού Εύθυμίδη 30, δίνουν νέο νόημα καί 
έπομένως νέα μορφή στή σχετική εικονογραφία τού μύθου. Δευτερεύοντα τέλος μνη
μεία 31 32 άπό τά τελευταία χρόνια τού 6ου π.Χ. αί. καί νεώτερα δέν κρίνονται τόσο σημαν
τικά στήν έξέτασή μας, γιατί παρουσιάζουν τρόπους, πού βρήκαν οί τεχνίτες τους έτοι
μους άπό τήν παλιότερη είκονογραφική παράδοση.

Άπό τόν Kunze 32 ερμηνεύτηκε γιά πρώτη φορά σάν άρπαγή Ελένης ή παράσταση 
ένός, δυστυχώς όχι άκέραιου, χρυσού έλάσματος τού Μουσείου Ηρακλείου, άπό τό

23. Ή πιθανότερη άπό τις πρωιμότερες παραστάσεις είναι τοϋ πλακιδίου Μεταξά.
24. Kunze, Schildbander, Katalog XXIIc, σ. 134 κ.έ. πίν. 51. Πρβλ. II. Olympiabericht, 83 

πίν. 29. ’Απίθανη θεωρεί τήν έρμηνεία ό Brommer, Gnomon 25 ( 1953 ) 69.
25. Kunze, ΑΔ 17 (1961/2): Χρονικά 120, Πίν. 137α.
26. Kunze, δ.π. Katalog XXXVIa, σ. 134 πίν. 63. Ghali - Kahil δ.π. 310 σημ. 1.
27. Kunze, δ.π. Katalog XLIVa, σ. 134 πίν. 65. Ghali - Kahil δ.π. 310 σημ. 2.
28. S. Karousou, The Amasis Painter, 11, 35 άριθ. 55 πίν. 19.ι.καί 20.2 .
29. S. Karousou δ.π. 11, 33 άριθ. 34 πίν. 19.2 . Καί τά δυό άγγεΐα Ghali - Kahil δ.π. 310 σημ. 4 

καί 3 άντίστοιχα, πίν. 101.1-2. Γιά τή διάκριση τών σκηνών βλ. Σ. Καρούζου, AM 56 (1931) 102. 
πρβλ. Kunze δ.π. 134 καί σημ. 1.

30. Ghali - Kahil δ.π. 310 πίν. 103.2 .
31. Συγκεντρωμένα άπό τόν Kunze δ.π. 133 σημ. 2 καί τήν Ghali - Kahil δ.π. 310 κ,έ,
32. Schildbander, 135 καί σημ. 3, 246 κ.έ.
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Ίδαΐο άντρο 33, μέ τό όποιο ό Levi συσχέτισε δυό κομμάτια στό Εθνικό Μουσείο 34. 
Οί φωτογραφίες του Π ί ν. 22α-β μας δείχνουν ό,τι σώζεται άπό τήν παράσταση. 
Στη μέση πάλι μιά ντυμένη γυναικεία μορφή, Ιδωμένη άπό μπροστά καί μέ πόδια, όπως 
στό πλακίδιο Μεταξά, άνοιχτά πρός τά έξω, δεξιά καί άριστερά δυό άνδρικές ντυμένες 
μορφές. Μιά καί δέ σώζεται τό πάνω μέρος τοϋ έλάσματος, δέν είμαστε σίγουροι γιά τή 
διάθεση καί τών δυό χεριών των άνδρών. Μέ τό ένα τους χέρι πάντως ( σώζεται τό δεξί 
τής πρός τά άριστερά μορφής πάνω στό θραύσμα τών ’Αθηνών) κρατούσαν τή γυναίκα 
λίγο πιο πάνω άπό τούς καρπούς τών χεριών. Ή ομοιότητα τής παράστασης μέ τά μνη
μεία πού άναφέραμε, κάνει πιθανή τήν ύπόθεση πώς καί στό έλασμα Ηρακλείου έχομε 
μάλλον τή σκηνή τής άρπαγής τής Ελένης. Μιά λεπτομέρεια, πού σημειώνει ό Magi35 
καί πού έρμηνεύει σάν πόδια σκύλων τά συνδετικά έλάσματα στό κάτω μέρος τών πο
διών τών μορφών, θά έπέτρεπε ίσως τήν όνομασία τών άνδρών σάν Διοσκούρων 36 στή 
σκηνή τής άπελευθέρωσης τής Ελένης. Ή προσεκτική όμως έξέταση τοϋ πρωτοτύπου 
μάς κάνει νά άποκλείσωμε αυτή τήν έρμηνεία 37. Τό συμπληρωμένο κάτω μέρος τής 
παράστασης δείχνει πώς τά συνδετικά αύτά έλάσματα σώζονται άκέραια καί σχετί
ζονται μέ τή μεσαία μορφή· ή πλαισίωσή τους καί οί κύκλοι δεξιά καί άριστερά έπι- 
τρέπουν νά δοϋμε σ’ αυτά τις πλάγιες όψεις ένός χαμηλού θρόνου, πού χρησιμεύει συνά
μα καί σάν σύνδεσμος τών λεπτών καί έλεύθερων πλαγίων μορφών πρός τή μεσαία. 
'Ολόκληρη ή παράσταση κλεινόταν τριγύρω άπό πλαίσιο, όπως φαίνεται άπό τό κομ
μάτι πού σώζεται πίσω άπό τή δεξιά κνήμη τής πρός τά άριστερά μορφής. Τό μνημείο 
είναι σημαντικό όχι μόνο γιατί είναι άπό τά παλιότερα τής σειράς, άλλά καί γιατί προέρ
χεται άπό τήν Κρήτη, παρέχοντας έτσι τή δυνατότητα γιά όρισμένες παρατηρήσεις 
σχετικά μέ τό πλακίδιο Μεταξά.

Δυό είναι οί σπουδαιότερες χαρακτηριστικές διαφορές τοϋ πλακιδίου μας σέ σύγ
κριση μέ τις ύπόλοιπες παλιές παραστάσεις τοϋ μύθου : ή άπό μπροστά ιδωμένη μορφή 
τής Ελένης μέ τό πρόσωπο en face καί ή γυμνότητά της. Καί τά δυό στοιχεία σκοπό 
έχουν νά τονίσουν τή θεϊκή ύπόσταση τής μορφής. Γιά τό πρώτο άρκεϊ νά παραπέμψη 
κανείς σέ όσα έχει σημειώσει ή έρευνα πάνω στό θέμα 38. Γιά τό δεύτερο είναι άπαραί- 
τητη μιά λεπτομερέστερη παράγραφος.

Τήν Ελένη γυμνή είχαμε μέχρι τώρα μόνο στά έλάσματα τής ’Ολυμπίας. Ό Kunze39

33. Άριθ. Εύρ. 415. Σύμφωνα μέ τό Εύρετήριο τοΰ Μουσείου : "Υψος 0,03, πλάτος κάτω 0,025. 
Βάρος γραμ. 33. Τόπος προελεύσεως : Άξός Μυλοποτάμου. Ήγοράσθη εύρεθέν ύπό χωρικοϋ. D. 
Levi, ASAtene 10/12 (1927/9) 708 είκ. 670. F. Chapoutier, Les Dioscures en service d’une d0esse, 
211 κ.έ. είκ. 28. W. Reichel, Griecliisches Goldrelief, 46, 58 Nr. 49. Kunze, Gnomon 21 (1949) 9. 
Boardman, The Cretan Collection in Oxford, 141 καί σημ. 4. P. Demargne, La Crete d6dalique, 
237 καί σημ. 3. Στ. ’Αλεξίου, Κρητ. Χρονικά 4 (1950) 456.

34. Άριθ. Εύρ. Χρυσών 677. Μέγ. σωζόμενο ύψος 0,034. Προέλευση : Κρήτη, Ίδαΐον άντρον. 
AJA 49 (1945) 313, 322 κ.έ. είκ. 29.

35. F. Magi, Studi Etruschi, 11 (1937) 102. Πρβλ. Helbig, Fiihrer4, 775 ( Dohrn ).
36. Πρβλ. Kunze ό.π. 135 σημ. 3.
37. ’Αλλά καί μέ τά έτρουσκικά παραδείγματα πού σημειώνει ό Magi ό.π. 95 κ.έ. πίν. 10 δέ βρί

σκομε καμιά όμοιότητα.
38. Kunze δ.π. 135 και σημ. 2. "Ολες οί απόψεις συγκεντρωμένες άπό τόν J. Dorig, Der Kampf 

der Gotter und Titanen, 33 κ.έ.
39. Kunze δ,π, 135,
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σημείωσε τή βαθύτερη έννοια αύτοϋ τοΰ χαρακτηριστικού στοιχείου καί τό απέδωσε 
στήν έπιβίωση τής παλιάς θεϊκής υπόστασης τής Ελένης στο δωρικό μύθο τοΰ 7ου αιώ
να. Τήν παρατήρηση αυτή έρχεται νά ένισχύση τό πλακίδιο Μεταξα από μια δωρική 
περιοχή παρέχοντάς μας τήν παράσταση τής θεϊκής Ελένης μισό περίπου αιώνα παλιό- 
τερα άπό τό έλασμα ’Ολυμπίας. Συνάμα στηρίζεται με ένα άκόμη πρώιμο μνημείο ή 
άποψη, ότι ή πατρίδα τοΰ μύθου πρέπει νά άναζητηθή αρχικά στις δωρικές περιοχές τής 
Πελοποννήσου καί τής Κρήτης 40.

Περισσότερο όμως άπό τά μνημεία πού άναφέραμε, τό πλακίδιο Μεταξα πλησιά
ζει τό πνεύμα τοΰ χρυσού έλάσματος τοΰ Ίδαίου άντρου. Οί δυο κύριες διαφορές τους, 
τό ντύσιμο δηλ. των μορφών καί ό θρόνος, δέν φαίνεται νά έχουν βαθύτερη σημασία. 
Ή αίτια τής πρώτης άλλαγής δυνατό νά βρίσκεται σε συνάρτηση μέ τή χρονολογική 
διαφορά των δύο μνημείων, ένώ ή προσθήκη τοΰ θρόνου ίσως νά τονίζη μέ νέο τρόπο 
τή θεϊκή ύπόσταση τής γυναικείας μορφής.

Ή χρονολόγηση τοΰ πλακιδίου Μεταξα θά άναζητηθή κυρίως μέσα στή σειρά 
κρητικών έργων και μέ τή βοήθεια κυρίως τοΰ έλάσματος τοΰ Ίδαίου άντρου. Τό τε
λευταίο, μετά τήν παλιότερη πρώιμη χρονολόγηση τοΰ Chapoutier41, τοποθετείται σή
μερα γύρω στά μέσα τοΰ 7ου π.Χ. αί., στά χρόνια περίπου τής μίτρας άπό τό Ρέθυμνο42. 
Πιό πετυχημένη φαίνεται ή σύγκριση τών ποδιών τών άνδρών τοΰ έλάσματος μέ τις 
μορφές τών ποδιών τοΰ φτερωτοΰ δαίμονα « Άρισταίου » πάνω στά πλακίδια "Αργους - 
Περαχώρας43, πού κατά τή γνώμη μερικών βγήκαν άπό μήτρα κρητικοΰ έργαστηρίου44 45. 
Οί όμοιότητές τους είναι χαρακτηριστικές : δυνατοί μηροί μέ έντονα διαφοροποιημένες 
έπιφάνειες, έλαφρά καμπυλωμένα περιγράμματα, ή ίδια πλαστική άπόδοση τοΰ γόνατου 
καί ή ίδια πλαστική καί σχεδιαστική διαφοροποίηση τής κνήμης μέ μιά συνεχή αυ
λάκωση. Οί λεπτές καί χωρίς κόκαλα μορφές τών άκρων ποδιών τών άνδρών ξαναβρί
σκονται τό ίδιο χαρακτηριστικές στά πόδια τοΰ Άρισταίου. Γεγονός είναι ότι τά δυό 
αύτά μνημεία συγγενεύουν χρονολογικά, τό πλακίδιο όμως τοΰ δαίμονα ίσως νά προη- 
γήται4δ. Ή λεπτομερέστερη έκφραση καί ή μεγαλύτερη πλαστική ποικιλία φαίνεται νά 
τοποθετοΰν τό έλασμα Ηρακλείου κάπως άργότερα άπό τά πλακίδια ’Άργους - Περα
χώρας.

Τό πλακίδιο Μεταξα είναι άσφαλώς παλιότερο άπό τό χρυσό Κρητικό έλασμα. 
Οί όμοιες τυπολογικά μορφές φαίνονται πιό ραδινές, άπλούστερες στήν έκφραση, μέ 
μιά πιό φυτική ύπόσταση γενικότερα. Πλησιάζουν έτσι περισσότερο τούς νέους τής μί
τρας άπό τό Ρέθυμνο 46, πού ή χρονολογική της τοποθέτηση μαζί μέ άλλα μνημεία γύ

40. Ghali - Kahil ό.π. 309.
41. F. Chapoutier, Les Dioscures, 212. Τή χρονολόγηση αυτή άμφισβήτησε πρώτος ό Kunze 

ό.π. 135 σημ. 3.
42. Reichel ό.π. 46 σημ. 49. Boardman ό.π. 141 σημ. 4 «in similar style or little later».
43. Πρβλ. τις εικόνες Matz, Geschichte der griech. Kunst I, πίν. 92 καί ASAtene 10/12(1927/9) 

σ. 708 είκ. 670. Γιά τά πλακίδια "Αργους - Περαχώρας βλ. Perachora I, 230, άριθ. 180 πίν. 102. S. 
Karousou, ASAtene, 24/26 (1946/8) 42 είκ. 6.

44. Payne, Perachora, I, 230, άριθ. 180.
45. Χρονολόγηση πλακιδίου Άργους Jenkins, Daedalica, 36 κ.έ.
46. ’Απεικόνισή της στό ASAtene 13/14 (1930/1) 137 είκ. 35a-c ( Levi). Γιά τή χρονολόγηση 

τελευταία Boardman, ό.π. 141 «little before 650».
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ρω στά μέσα τοϋ 7ου αίώνα ή λίγο πρίν, είναι πολύ πιθανή. Πιό κοντά δμως βρίσκεται τό 
πλακίδιο Μεταξα στά χρόνια καί στο πνεύμα τών μορφών τής οίνοχόης άπό τό Άφρατί 
(Πίν. 21 β). Ό «Θησέας» τής παράστασης τού λαιμού47 προσφέρεται σάν τό άμεσώτερο, 
τεχνοτροπικά καί χρονολογικά, παράλληλο στή σύγχρονη άγγειογραφία. Τά πόδια του 
χαρακτηρίζονται άπό τά ίδια έλαφρά καμπυλωμένα περιγράμματα καί άπό τις ίδιες μα
κριές, άδύνατες, ρευστές κνήμες. ’Ακόμα καί οί άναλογίες τους μέ τό σώμα βρίσκονται 
σέ δμοια σχέση καί στά δυό μνημεία. "Αλλες μορφές, δπως τά μακριά χέρια, τό περί
γραμμα τού προσώπου — χαρακτηριστική ιδιαίτερα ή γραμμή τού σαγονιοΰ —, ή γε
νική κατασκευή τού κεφαλιού, ή κόμμωση καί ή σχεδιαστική διαφοροποίηση τού γό
νατου καί τής κνήμης είναι πολύ συγγενικές. Ή οϊνοχόη άπό τό Άφρατί, πού γενικά 
χρονολογείται λίγο πρίν άπό τά μέσα τού 7ου αίώνα48, παίρνει κοντά της καί τό πλα
κίδιο Μεταξα. Ή στενή τεχνοτροπική τους σχέση είναι ένας άκόμα λόγος γιά τήν Κρη
τική προέλευση τής μήτρας τού πλακιδίου μας. Βοηθητικό στοιχείο γιά τή χρονολόγηση 
άποτελοΰν έπίσης μερικά χαρακτηριστικά τής κεφαλής τής μεσαίας μορφής. Παρά τήν 
κακή διατήρηση παρακολουθεί κανείς τό περίγραμμα τού προσώπου μέ τήν κάπως 
τριγωνική κατασκευή, πού καταλήγει στό στρογγυλεμένο σαγόνι, μορφή χαρακτηριστι
κή τής πρώτης φάσης τής μεσοδαιδαλικής όμάδας τού Jenkins49. Μέ κρητικά έργα τής 
ίδιας περιόδου ταιριάζουν καί τά μαλλιά καί ή διαμόρφωση τής κόμης στό πάνω μέρος, 
πού κάθεται πάνω στό κεφάλι σάν ξεχωριστή σκούφια 50. Τό ζωγραφικό παράλληλό τους 
έχομε πάλι στά μαλλιά τής γυναίκας στή μετόπη τού λαιμού τής οίνοχόης άπό τό Ά
φρατί, πού σημειώσαμε παραπάνω.

"Ολες οί συγκρίσεις μάς όδηγοΰν στή δεκαετία 660/50 π.Χ., μέσα στήν όποία τό 
πλακίδιο Μεταξα βρίσκει ταιριαστή τή θέση του. Σ’ αύτό έχομε τήν παλιότερη μέχρι 
τώρα γνωστή παράσταση τού μύθου τής Ελένης άπό τήν Κρήτη. Ή σειρά τών κρητικών 
πλακιδίων τού 7ου αί. μέ μυθολογικό περιεχόμενο, πού άνευρίσκονται έδώ συχνότερα 
άπό όποιαδήποτε άλλη έλληνική περιοχή 51, πλουτίζεται μέ ένα έξαιρετικά ένδιαφέρον 
μνημείο.

’Αθήνα, Γενάρης 1966. 1\ I. ΔΕΣΠΙΝΗΣ

47. Τελευταίες άπεικονίσεις Levi, Hesperia 14 ( 1945 ) 24 πίν. 16' Schefold, Sagenbilder, πίν. 27b. 
Neumann δ.π. 68 σημ. 252, είκ. 32. Enciclopedia dell’ arte antica I, 659 είκ. 842.

48. Πρίν ή γύρω στά μέσα τοϋ 7ου αί. τή χρονολογοϋν οί Schefold, Sagenbilder, πίν. 27b. Buschor, 
Griechische Vasen, 48 είκ. 56. Boardman δ.π. 145 είκ. 57. Rumpf, MuZ 28, 30 πίν. 4.7. W. Kraiker, 
Die Malerei der Griechen 151, πίν. 9 έπάνω. Μετά τά μέσα Neumann δ.π. 68 σημ. 252.

49. Jenkins, Daedalica 33 κ.έ.
50. Jenkins δ.π. 35 πίν. IV 5.
51. Payne, Perachora I, σ. 230. Νεώτερα εύρήματα άπό τήν Γόρτυνα (βλ. ASAtene 33/34 

(1955/56) 271 κ.έ.) ήλθαν νά προστεθοϋν στή μέχρι τώρα γνωστή σειρά τών πλακιδίων μέ μυθολο
γικές παραστάσεις. Άνάμεσά τους πάντως έξακολουθεΐ νά ξεχωρίζη τό πλακίδιο άπό τόν Τάραντα 
Ε. Langlotz, Antike Plastik, 113 κ.έ. είκ. 1 (πρβλ. Payne, Perachora I, σ. 230. Jenkins, Daeda
lica, 3c. v. Salis, SBHeidelberg 1935/36, 4. Abh., σ. 34 σημ. 4. Τοϋ ίδιου, Theseus und Ariadne, 
19 κ.έ. F. Matz, Griechische Kunst I, 333, 488 σημ. 681, πίν. 140b. E. Kunze, Schildbander, 76 
Κ,έ. Schefold, Sagenbilder, πίν, 27α, πού άνήκει άκόμα στή προδαιδαλική έποχή,
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΩΡΩΠΟΤ1
(Σχέδ. 1· Πί ν. 23)

1. Είναι Ιδιαιτέρως ευτυχής σύμπτωσις, δταν δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν πρόσωπα 
άναφερόμενα έπί έπιγραφών προς άλλα γνωστά έκ τής φιλολογικής παραδόσεως. Πολύ 
δέ περισσότερον δταν τά πρόσωπα ταϋτα είναι μέχρι στιγμής άπλαϊ μνεΐαι και διά των 
νέων στοιχείων άποκτοϋν ύπόστασιν.

Οδτω εις τό Μουσεΐον τοϋ Άμφιαρείου σφζονται δύο συγκεκολλημένα τεμάχια 
βαθριδίου έκ μαρμάρου Υμηττού ϋψ. 0,095 μ. Τό βάθρον, ώς άποκαθίσταται έν τφ Σ χ έ δ. 
1, είχε τήν μορφήν κίονος μετ’ αβακος ΰψ. 0,052 μ. καί ύπ’ αύτόν ύπήρχε κυρτόν 1 2 κυ- 
μάτιον ύψ. 0,041 μ. Άνω έφερε μεγάλο ν κυκλικόν τόρμον μεγίστου βάθους 0,021 μ. 
Ή συνολική άποκαθισταμένη διάμετρος τού βάθρου είναι 0,22 μ.

Τό μόνον τό όποιον δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν διά τό έπΐ τοϋ βάθρου άνάθημα είναι 
δτι τούτο ήτο έκ μαρμάρου (Π ί ν. 23 α).

Ή έπιγραφή 3 τού βάθρου, ΰψ. γραμμ. 0,012 μ., εύρίσκεται έπί τού άβακος ( Π ί ν.
23β).

[Άρια ]τομ[ ήδ ]ης Με[.............. ]
[ Φ ]εραΐος Άμψια[ ράωι ].

Έκ τού σχήματος των γραμμάτων ή άνάθεσις δύναται νά χρονολογηθή εις τά μέσα 
τού Δ’ π.Χ. αϊώνος.

Διά τήν χρονολόγησιν δμως υπάρχουν καί άλλα κριτήρια. Ό Άρριανός 4 διηγεΐ-

1. Τό Corpus τών έπιγραφών τοΰ Ώρωποϋ, ή ίστορία, ή γεωγραφία, οί θεσμοί, ή προσωπογρα
φία τής πόλεως κλπ. υπήρξαν τό άντικείμενον τής έν Lyon είς τό Institut d’Epigraphie Grecque ύπό 
τήν διεύθυνσιν τού καθηγητοΟ κ. Jean Pouilloux γενομένης διδακτορικής μου διατριβής, ήτις θά 
δημοσιευθή συντόμως.

2. Τό δωρικόν κυμάτιον τοΰ βαθριδίου, ώς φαίνεται έκ τοΟ παρατιθεμένου σχεδίου, έμφανίζε- 
ται ήμιτελές, διότι στερείται τής υποκάτω αΰλακος, ή όποια θά προεφύλασσε τόν κίονα έκ τών ύδά- 
των. Τούτο δύναται ίσως νά άποδοθή είς τό γεγονός ότι τό βάθρον ήτο μικρόν καί ό τεχνίτης δέν έθεώ- 
ρησε τήν έλλειψιν ταύτην σημαντικήν.

3. Τό άντίγραφον τής έπιγραφής τό γενόμενον ύπό τού Λεονάρδου, σφζόμενον σήμερον είς τό 
άρχεΐον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας (έπιγραφή άριθ. 290), λέγει δτι σφζονται τρία άποτμή- 
ματα καί παρέχει τό έξής κείμενον :

Άρ ] ιστομήδης Me [ ( λχ ) νάνδρον 
Φεραΐος Άμφια [ ράωι.

Τόπος εόρέσεως : « εύρέθησαν έν τφ βορράθεν τοΰ Άμφιαρείου Μικρφ Ανλοτοπίφ, έν άγρφ Γ. 
Βάθη », όπου δηλαδή κατά πάσαν πιθανότητα ήτο ό ιππόδρομος τοΟ ίεροΟ.

Ό Λεονάρδος ούδεμίαν προσωπογραφικήν ταύτισιν κάμνει ούτε δίδει χρονολόγησιν τής έπι
γραφής, συμφώνως άλλωστε πρός τήν μέθοδόν του.

4. II, 13,2. OCurtius Rufus άναφέρει έπίσης τόν Άριστομήδην ένΙΙΙ. 9κ.έ. : Acies autem hoc 
modo stetit. Nabarzanes equitatu dextrum cornu tuebatur additis funditorum sagittariorumque
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46 B. X. ΠΕΤΡΑΚΟΥ

ται τά έξης περί των αύτομόλων εις τον Δαρεΐον Ελλήνων : Άμύντας δε δ Άντιόχου 
καί Θυμώνδας ό Μέντορος καί Άριστομήδης ό Φεραϊος καί Βιάνωρ ο Άκαρνάν, ξνμ- 
παντες ούτοι αύτόμολοι, μετά των άμψ’ αυτούς στρατιωτών ώς όκτακισχιλίων ευθύς ώς 
τεταγμένοι ήσαν κατά τά δρη φεύγοντες άφίκοντο ές Τρίπολιν τής Φοινίκης· καί έν-

Σχέδ. 1. Τό βάθρον τής έπιγραφής. Τομή καί κάτοψις

ταϋθα καταλαβόντες τάς ναϋς νενεωλκημένας εφ’ ών πρόσθεν έκ Λέσβου διακεκομισμένοι 
ήσαν, τούτων δσαι μέν ίκαναί σφισιν ές την κομιδήν έδόκουν, ταντας καθελκνσαντες, τάς 
δε (ίλ).ας αντοϋ έν τοις νεωρίοις κατακαύσαντες, ώς μη παρασχεΐν ταχείαν την δίωξιν, 
έπί Κύπρου έφυγον καί έκεϊθεν εις Αίγυπτον, ΐναπερ ολίγον ύστερον πολυπραγμονών τι 
Άμύντας άποθνήσκει ύπό τών εγχωρίων.

viginti fere milibus. In eodem Thymondas erat Graecis peditibus mercede conductis, triginta mi- 
libus, praepositus. Hoc erat haud dubie robur exercitus, par Macedonicae phalangi acies. In 
laevo cornu Aristomedes Thessalus xx milia barbarorum peditum habebat.
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Θά φανή έκ πρώτης δψεως πολύ τολμηρά ή ταύτισις τοϋ Άριστομήδους Φεραίου, 
τού Άρριανοϋ, προς τον επί τής έπιγραφής όμώνυμον. Πλήν δμως τής ομωνυμίας καί 
τών χρονικών πλαισίων (τά ύπό τού Άρριανοϋ ιστορούμενα διαδραματίζονται τό 333 
π.Χ.) υπάρχουν καί άλλα στοιχεία.

Ό Άμύντας ό Άντιόχου τιμαται περί τά μέσα τού Δ' αί. π.Χ. εις τον Ώρωπδν διά 
τοϋ τίτλου τοϋ προξένου 5 6. Ταυτοχρόνως είχε τιμηθή ομοίως καί ό « βασιλεύς » τής 
Μακεδονίας Άμύντας, υίός τοϋ Περδίκκα Γ' ®. Τάς τιμάς ταύτας έλαβον έπ’ εύκαιρίςι 
ταξιδιού των είς τήν Νότιον Ελλάδα καί διαβάσεώς των έξ Ώρωποΰ 7.

Τόν Άμύντα Περδίκκα δολοφονεί ό Αλέξανδρος τό 335 π.Χ. μετά τήν άνοδόν 
του είς τόν θρόνον, ένφ ό Άμύντας Άντιόχου άπέφυγε, τότε, όμοίαν τύχην, αύτομολή- 
σας μετά τόν θάνατον τού Φιλίππου Β' πρός τόν βασιλέα τής Περσίας Δαρεϊον. Καί οδ- 
τος, ως διηγείται ό Άρριανός είς τό παρατεθέν χωρίον, έδολοφονήθη εις τήν Αίγυπτον 
ευθύς μετά τήν μάχην τής Ίσσοϋ τό 333 π.Χ.

Μέ τήν διάβασιν έξ Ώρωποΰ καί έκ του ίεροΰ του Άμφιαράου τών δύο Μακεδόνων 
πρέπει νά συσχετισθή καί τό άνάθημα τοϋ Άριστομήδους, δστις φαίνεται δτι τούς συνώ- 
δευεν είς τό ταξίδιόν των. Δέν γνωρίζομεν έάν έτιμήθη καί αύτός ομοίως ύπό τών Ώρω- 
πίων τοΰτο είναι πιθανόν. Ό Άριστομήδης 8 θά ήτο πρόσωπον στενώς συνδεδεμένον 
πρός τήν έκπεσοϋσαν δυναστείαν τοϋ Άμύντου, άπέφυγε δέ τήν μήνιν τοϋ έπικρατή- 
σαντος Αλεξάνδρου άκολουθήσας είς τήν Περσίαν τόν φίλον του Άμύνταν Άντιόχου.

2. Στήλη σχηματίζουσα άνω άπλοϋν άγλυφον άέτωμα, υ'ψ. 0,70, πλάτ. 0,30, πάχ. 
0,06 μ. "Υψ. γραμμ. 0,007 μ. στοιχηδόν 18 - 20 ( λόγω τής συλλαβικής διαιρέσεως ).

Έμνημονεύθη ύπό τοϋ Λεονάρδου έν ΠΑΕ 1903, σ. 34.

Ίερέως Λεάρχον, μηνός 
άγριων ίου τρίτει άπιόν- 

3 τος, Λυσίπονος Χαιρέου εΐ-
πεν δεδόχθαι τώι δήμιοι,
Καλλίνονν Θέωνος Μεγα- 

6 [ ρ ]έα πρόξενον είναι τής
[ π ]όλεως και αυτόν και έκ- 
γόνους καί είναι αύτοϊς 

9 γης καί οικίας έγκτησιν
καί ισοτέλειαν καί ασυ
λίαν καί ασφάλειαν καί

5. IG VII 4250· Syll.3 258· Η. Berve, Das Alexanderreich II, Prosopographie, άριθ. 58.
6. IG VII 4251· Hicks - Hill8 άριθ. 142· Syll.3 258· Tod, SGHI 164. Berve, ε.ά. άριθ. 61.
7. "Ο Άμύντας Περδίκκα κατά τήν διάβασίν του έκ Λεβαδείας κατήλθενείς τό άντρον τοϋ Τρο- 

φωνίου, ή σχετική δέ έπιγραφή IG VII 3055 στίχ. 7 κ.έ. λέγει : Ά[ μ ]ύντα[ς] ΓΙ[ερ]δί[κ]κα 
[Μα[κεδόνων βασιλεύ[ς] καταβά[ς έν τό ΐίντο]ον υπέρ ανταπαντώ άνέθεικε. Τό έπίθετον βασιλεύς 
ύπετέθη δτι άνέγραφε καί ή έπιγραφή IG VII 4251 είς τόν στίχον 4, όπου ή λέξις Μακεδόνα έγράφη 
έπί τής θέσεως άποξεσθείσης λέξεως. 'Ως δμως έδειξεν ό Λεονάρδος έν ΑΕ 1919, 64α, τούτο δέν 
συμβιβάζεται πρός τά έπί τοϋ λίθου ίχνη.

8. Περί τοϋ Άριστομήδους διαπραγματεύεται ό Berve, έ.ά. άριθ. 128.
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48 B. X. ΠΕΤΡΑΚΟ Y

12 πολέμου και ειρήνης και
κατά γψ και κατά θάλατ- 
ταν και τά άλλα πάντα κα

ί 4 θάπερ τοϊς άλλοις προξέ-
νοις και ενεργέταις.

Ώς έκ τής γραφής καί τών προσωπογραφικών στοιχείων, τό άνωτέρω ψήφισμα 
χρονολογείται εις τό β' ήμισυ τοϋ Γ' π.Χ. αίώνος.

Ό ίερεΰς Λέαρχος, μαρτυρούμενος διά πρώτην φοράν, είναι πιθανώς ό Λέαρχος 
Λιμναίου 9, ό όποιος προτείνει τό ψήφισμα IG VII 328.

Ό Λυσίπονος είναι υιός τής Άρκεσοΰς, πατήρ ΆρκεσοΟς τής νεωτέρας 10 11, αδελ
φός τοϋ Λυρανίου u, δστις υπήρξε πατήρ Χαιρέου τοϋ νεωτέρου12 καί τοΰ Μυννίχου13.

Τό στέμμα τής οικογένειας έχει ώς έξής :

Χαιρέας I Άρκεσώ I 
(ΑΕ 1892, 54, 89 )

Λυσίπονος Λυρανίας 
(ΑΕ 1892, 54, 89 ) (IG VII 276, 277, 285)

Άρκεσώ II Μύννιχος Χαιρέας II
(ΑΕ 1892, 54, 89) (IG VII 285) (IG VII 276, 277)

Τό παρόν ψήφισμα χρονολογείται άπό τοϋ ίερέως τοϋ Άμφιαράου, αύτός δέ ό τρό
πος χρονολογήσεως είναι καί ό συνηθέστερος διά τον Ώρωπόν. Γενικώς οί Ώρώπιοι 
έδείκνυον μεγάλην έλαστικότητα είς τό θέμα αύτό. Εις τήν περίοδον τής άνεξαρτησίας, 
τόν Δ' π.Χ. αΙώνα, ώς καί είς τόν Γ' αίώνα μέχρι τοϋ άρχοντος τοϋ κοινοϋ Θεοτίμου 14, 
δέν μνημονεύεται ό έπώνυμος άρχων. Έπί 31 ψηφισμάτων μόνον τά 7 χρονολογοϋνται 
άπό τοΰ ίερέως. Έξ αυτών τών 7τά τρία μνημονεύουν έπί πλέον ώς έπωνύμους τούς τρεις 
πολεμάρχους τής πόλεως 15.

Άπό τοΰ άρχοντος τοϋ κοινοϋ Θεοτίμου τά ψηφίσματα τοϋ Ώρωποΰ χρονολογούν
ται ώς έξής :

9. Λέαρχος Λιμναίου άπαντά καί έν Χαλκίδι, ώς έδείχθη έν ΑΕ 1952, 203 έν τή έπιγραφή IG 
XII, 9, 912 όμοΰ μετ’ άλλων όμωνύμων πρός γνωστούς Ώρωπίους.

10. ΑΕ 1892, 59, 89- ή άναθηματική αύτή έπιγραφή έχει ώς έξής :

Άμφιαράωι Άρκεσώ Άρκεσοϋν 
Λυσιπόνου τον υιόν 
τήν θυγατέρα άνέθηκε.

Έν IG VII 435 δημοσιεύεται μόνον τό άριστερόν τεμάχιον αδτής.
11. Παρατηρητέον ότι έν Ώρωπφ ένφ ό ρωτακισμός έξηφανίσθη κατά τόν Γ' π.Χ. αίώνα, όπως καί 

τά λοιπά διαλεκτικά στοιχεία, διετή ρήθη μόνον είς τό όνομα τοΰ Λυρανίου.
12. IG VII 276, 277.
13. IG VII 285.
14. Ό Θεότιμος κατά τήν χρονολόγησιν τοΰ Feyel έν Polybe σ. 73 ήρξε μεταξύ 223 - 209 π.Χ.
15. Πρβλ. Μιτσόν έν ΑΕ 1952, 168 καί S. Schaefer έν PW Suppl. VIII έν λ. Polemarchos.
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΩΡΩΠΟΥ 49

1. ’Από τοϋ ίερέως τοϋ Άμφιαράου ( 43 ψηφίσματα ).
2. ’Από τοϋ άρχοντος τοϋ κοινοϋ καί τοϋ ίερέως ( 16 ψηφ.).
3. ’Από τοϋ άρχοντος τοϋ κοινοϋ, τοϋ άρχοντος τής πόλεως καί τοϋ ίερέως (13 

ψηφ.).
4. ’Από τοϋ άρχοντος τής πόλεως καί τοϋ ίερέως ( 4 ψηφ. ).
5. ’Από τοϋ αρχοντος τοϋ κοινοϋ καί τοϋ αρχοντος τής πόλεως ( 1 ψηφ.).
6. ’Από τοϋ άρχοντος τής πόλεως (1 ψηφ.).
Τά λοιπά ψηφίσματα ούδεμίαν χρονολόγησιν φέρουν.
Είναι λοιπόν φανερόν δτι πραγματικός επώνυμος τής πόλεως είναι ό ίερεύς, τοΰτο 

δέ είναι φυσικόν, διότι ώς παρετήρησεν ό Μ. Feyel16, ό βίος τής πόλεως ήτο κυρίως 
θρησκευτικός λόγφ τής έπιδράσεως τοϋ γειτονικοϋ ίεροϋ τοϋ Άμφιαράου.

Θά πρέπη μόνον νά τονισθή ότι πολλά ψηφίσματα, κυρίως τά έπί των βάθρων, δέν 
φέρουν χρονολόγησιν, διότι επονται άλλων χρονολογουμένων. Τοΰτο όμως δέν Ισχύει 
διά τά δύο προξενικά ψηφίσματα SEG XV 272, 273 διά δύο άδελφούς, τά όποια έχουν 
χαραχθή τό εν υπό τό άλλο έπί τής αυτής στήλης καί χρονολογούνται κεχωρισμένως 
ύπό τοϋ αύτοϋ ίερέως.

Σπανιώτερον μνημονεύεται ό μήν καθ’ δν λέγεται τό ψήφισμα. Έκ των γνωστών 
μου ψηφισμάτων τοϋ Ώρωποΰ, ό μήν μνημονεύεται 21 φοράς 17. Άντιθέτως τά ψηφί
σματα τοϋ κοινοϋ τών Βοιωτών, δσα έδημοσιεύθησαν είς τό Άμφιάρειον, είναι τοϋ μηνός 
πανάμου 18, πλήν μιας προξενιάς άμφιβόλου ώς προς τον μήνα, τής SEG I 113.

Ή ήμέρα καθ’ ήν έψηφίζοντο αί προξενίαι μνημονεύεται 15 φοράς.
Τό τυπικόν τοϋ παρόντος ψηφίσματος δέν έκφεύγει τών συνήθων πλαισίων τών ψη

φισμάτων τοϋ Ώρωποΰ. Ό τιμώμενος ονομάζεται πρόξενος, δχι δμως ευεργέτης 19. 
Τά προνόμια ένταϋθα είναι κληρονομικά, ώς συμβαίνει έπί 112 περιπτώσεων, ένώ είς 66 
περιπτώσεις είναι προσωπικά καί δέν κληροδοτούνται.

Μεγαρεύς πρόξενος τοϋ Ώρωποΰ είναι καί ό τιμώμενος είς τό έλλιπώς δημοσιευ- 
μένον ψήφισμα IG VII 263.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

16. Polybe, σ. 22. Ρ. Roesch, Thespies et la Confederation b6otienne, σ. 160.
17. 2 έρμαίος, 2 προστατήριος, 3 άγριώνιος, 3 θύιος, 7 όμολώιος, 2 πάναμος, 1 παμβοιώτιος, 2 

δαμάτριος καί 14 άλαλκομένιος.
18. Βλ. Λεονάρδον ΑΕ 1919, 71· Feyel, Contribution a l’Bpigraphie Beotienne, σ. 18.
19. 87 ψηφίσματα άπονέμοον καί τόν τίτλον τού ευεργέτου, έν δέ, τό έν ΑΕ 1917,236,94, άπονέμει 

μόνον τόν τίτλον αότόν.
4
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ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΡΟ
(Πίν. 24 - 29)

Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας στή Λέρο, καθώς άνοιγαν θεμέλια νά χτίσουν τό 
σπίτι τους οί άδελφοί Κανδιόγλου, στά άνατολικά τής έκκλησίας τής 'Αγ. Μαρίνας, 
βρήκαν κάμποσες άρχαϊες πέτρες, πού τις βλέπομε σήμερα γύρω στο πηγάδι τού ίδιου 
σπιτιού, ίσως άλλα άρχαϊα κομμάτια χαμένα πιά καί τό άνάγλυφο πού παρουσιάζουμε 
εδώ (Πίν. 24). Τό άνάγλυφο είχε χαθή γιά κάμποσα χρόνια καί κανείς δέν τό θυμόταν 
πιά, όταν ό πλοίαρχος Πάρης Ροϋσος — συμπαραστάτης των Δωδεκανησίων στό με- 
γάλον άγώνα — τό χάρισε, μετά τήν ένσωμάτωση τής Δωδεκανήσου, στήν ’Αρχαιολο
γική Συλλογή τής Λέρου, μέ τήν πληροφορία, πώς τό κληρονόμησε άπό τόν πατέρα 
του, τόν πλοίαρχο Μανώλη Ροϋσο1.

Ή πλάκα έχει κανονικό τέλος μόνο στήν κάτω πλευρά, στις άλλες τρεις είναι 
σπασμένη1 2. Ή πίσω έπιφάνειά της είναι λεία.

Ένας ώριμος γενειοφόρος άνδρας είκονίζεται στό άνάγλυφο αυτό, στηριγμένος 
στό ραβδί του. Ή στάση του, ό τρόπος πού άκουμπάει καί πιάνει τό ραβδί του, τό σταύ- 
ρωμα τών ποδιών, τό Ιδιόρρυθμο ρίξιμο τού ρούχου του πάνω άπό τόν άριστερό ώμο 
καί τό σούφρωμα κάτω άπό τήν άριστερή μασχάλη, μά ιδιαίτερα τό σήκωμα τής άκρης 
τού ρούχου μέ τό άριστερό χέρι είναι όμοια μέ τόν ’Αθηναίο "Ηρώα τού βόρειου τμή
ματος τής άνατολικής ζωφόρου τού Παρθενώνος3 (Πίν. 25 α).

Πρέπει νά τό πούμε άπό τήν άρχή : τό άνάγλυφο μας είναι ένα καλό έργο κάποιου 
μαρμαρά, πού ήξερε τή δουλειά του, δέν είχε όμως τή φλέβα τής μεγάλης τέχνης μέσα

1. Ό φίλος Γυμνασιάρχης καί Έκτακτος Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων Λέρου κ. Μ. Σαμάρκος, 
ένθερμος προστάτης καί μελετητής τών Αρχαίων τής Λέρου, έγραψε ένα άρθρο στή « Μηνιαία Επι
θεώρηση Λέρου » ( φύλλο 2, Δεκεμβρ. 1956), όπου υποστήριξε πώς ή άρχαία πόλη τής Λέρου πρέπει 
νά ήταν στήν 'Αγ. Μαρίνα. Βλ. καί G. Ε. Bean-J.M. Cook, The Carian Coast III στό BSA 
52 ( 1937) σ. 134.

Είδικά γιά τό άνάγλυφο μας έγραψε ό Μ. Σαμάρκος στις έκδόσεις τού ’Ινστιτούτου τών ’Ανατο
λικών Σπουδών τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ’Αλεξάνδρειάς (άρ. 10, ’Αλεξάνδρεια 1961, σ. 173). 
Ό J. L. Benson στό βιβλίο του, Ancient Leros, Duke University, Darham, North Karolina 1961, σ. 
6 καί 52, άναφέρει τό άνάγλυφο καί προσπαθεί νά τό πλαισίωση μέ έπιστημονικές παραπομπές.

2. Έχει άριθμό 2 στόν κατάλογο τής ’Αρχαιολογικής Συλλογής τής Λέρου. Διαστάσεις : Πλάκας. 
Ύψος 0,285 μ., μεγαλύτερο πλάτος 0,19 μ., πάχος στή βάση 0,045 μ. καί πάχος τής πλάκας 0,02 μ. Μορ
φής. Ύψος 0,026 μ., πλάτος άπό τούς γλουτούς ώς τό δάχτυλο τού δεξιού χεριού 0,085 μ. Τό ύψος τού 
άναγλύφου άπό τήν έπιφάνειά τής πλάκας είναι 0,014 μ. Τό μάρμαρο είναι λεπτόκοκκο καί έλαφρά κι
τρινωπό.

Εύχαριστώ θερμά τό φίλο κ. Σαμάρκο γιά τις πληροφορίες, πού τόσο πρόθυμα μού έδωσε καί γιά 
όλες τις φροντίδες του.

3. Βλ. νεώτερες απεικονίσεις AM 31 (1906) πίν. 5. Η. τρίτη άπό τά δεξιά μορφή. Η. Bulle, 
Der schone Mensch, σ. 185, είκ. 185. AM 71 ( 1956) παρένθετοι πίνακες 95 καί 96, ή πρώτη άπό τά 
δεξιά μορφή. Buschor, Der Parthenonfries, σ. 73. Δεύτερη μορφή άπό τά δεξιά. A. Hekler, Die 
Kunst des Phidias, σ. 81, ή πρώτη δεξιά μορφή.
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του, καί γι’ αύτό μειώνεται κάθε φορά πού τό συγκρίνομε με τό πρότυπό του ή μέ τά 
άλλα έργα τής έποχής του.

Στήν περίπτωση τοΰ Παρθενώνα οί τέσσερεις μορφές τών ραβδοφόρων ήρώων 
φτιάχνουν μιά κλειστή εικόνα, ξεκομμένη από τις άλλες ομάδες ή μορφές καί κλεισμένη 
στον έαυτό της4. 'Όλες οί γραμμές άκολουθοΰν μιά κίνηση κύκλου, πού μέσα του έγγρά- 
φονται τά πλαστικά στοιχεία κάθε μορφής. Κι ή κάθε μορφή όμως, μά πιο πολύ αύτή πού 
άντιγράφει ό τεχνίτης μας, είναι κλεισμένη στον έαυτό της5. Θά τολμούσα νά υποστηρίξω 
άκόμη, πώς στό παρθενώνειο πρότυπο, καθώς τά μαλλιά, πού σά γλυμμένοι βόστρυχοι 
πέφτουν ώς τή ρίζα τού λαιμού, σμίγουν μέ τό άνεβασμένο ώς τόν ώμο ρούχο, κάνουν 
τήν ένότητα τής μορφής πιό έντονη άπό όλες τις άλλες, ένώ από τήν άλλη μεριά ή ελα
φριά προς τά κάτω κάμψη τοΰ κεφαλιού καί τό νωχελικό άκούμπισμα στό ραβδί τονίζουν 
τήν έντύπωση τής χαλαρότητας ( Π ί ν. 25 β )6.

Στό δικό μας όμως ανάγλυφο έχει σπάσει ή ένότητα αύτή καί έχει άντικατασταθή 
ή χαλαρότητα άπό μιάν εγρήγορση, μιάν άνησυχία, πού πρέπει νά τήν προκαλοΰσε 
κάποιο ζωηρό έπεισόδιο. Τό επεισόδιο αύτό θά τό είχε παραστήσει ό τεχνίτης μας 
στό υπόλοιπο χαμένο κομμάτι τής πλάκας. Ίσως καί τό έπεισόδιο αύτό νά γέννησε 
τήν άνάγκη νά άντικατασταθή τό δεμένο μέ τό υπόλοιπο σώμα παρθενώνειο κεφάλι, 
μέ αυτό, πού έχει ξεχωρισμένα καί άσυγχώνευτα τά πλαστικά του στοιχεία ( Π ί ν. 26 ).

Στό πάνω μέρος τού κρανίου ή μάζα τών μαλλιών στρωτή, χωρίς δήλωση τών βο
στρύχων, μόνο μέ κάποιες άκανόνιστες αύλακώσεις γιά φωτοσκίαση, είναι σά νά πούμε, 
ή μετάβαση άπό τό φόντο τής πλάκας προς τόν πλαστικόν όγκο.

Ένα έντονο αυλάκωμα, πού δηλώνει τή θέση τοΰ ζωγραφιστού — γιατί δέν υπάρχει 
τρύπα γιά προσήλωση μετάλλινου — διαδήματος, όρίζει τό τέλος τοΰ στρωτού χτενί
σματος κι άφήνει νά πέσουν ελεύθερα οί άκρες τών μαλλιών σέ αόριστο σχηματισμό 
βοστρύχων σά φουσκωτό στεφάνι γύρω γύρω στό κεφάλι. Έτσι δέ δηλώνεται μέ ένα, 
άλλά μέ δυο τρόπους ή μάζα τών μαλλιών.

Στό γένι καί στό μουστάκι δήλωσε ό τεχνίτης διαφορετικά τήν τριχωτή ποιότητα. 
Στά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου είναι φανερό πώς ό τεχνίτης θέλει νά άποφύγη τις 
συναιρέσεις. Τά μήλα, ή μύτη, τό μέτωπο, ή κόγχη τών ματιών έμφανίζονται σάν αυτο
τελείς πλαστικές μονάδες, πού κάνουν ταυτόχρονα ολοφάνερες καί τις άδυναμίες τοΰ 
τεχνίτη. Ό λαιμός μέ τό έντονο περίγραμμα καί τόν ιδιαίτερο άξονά του ζητάει επίσης 
αύτοτέλεια.

Ή άπλοποίηση έξ άλλου καί ή χοτρύτερη δουλειά συνέχουν τά πάντα : τό κεφάλι, 
τά γυμνά μέρη τοΰ κορμιού, όλο τό ντυμένο σώμα, τό λιπόσαρκο όλης τής μορφής. Ή 
μικρής πνοής δουλειά γίνεται άκόμη πιό έντονη μέ τήν άπλοϊκή έπιδίωξη νά άποδοθοΰν 
πιστά καί έντονα κάποιες άσήμαντες λεπτομέρειες, π.χ. τά δάχτυλα τών ποδιών, τά σάν- 
δαλα, οί φάλαγγες τών δακτύλων καί τά νύχια άκόμη. Αύτός είναι ίσια ίσια ό λόγος 
πού δέ μάς επιτρέπει νά προχωρήσουμε στήν άνάλυση τών λεπτομερειών, γιατί αισθα
νόμαστε πώς παραμονεύει ό κίνδυνος νά πάρουμε τις άδυναμίες τοΰ τεχνίτη γιά χαρα
κτηριστικά κάποιας σχολής ή κάποιας ιδιαίτερης τεχνοτροπίας. Έτσι μένομε εδώ στή
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4. W. Η. Schuchhardt, Die Entstehung des Parthenonfrieses, Jdl 45 ( 1930) σ. 226.
5. H. Walter, Der Meister der Nord-Heroen, AM 71 (1956) σ. 174.
6. Πιό καθαρή φωτογραφία τοΰ κεφαλιού βλ. στό άρθρο τής Μ. Santangelo Β d’A (1948) 

σ. 5, είκ. 5.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



52 ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟ ΥΛΟΥ

γενική διαπίστωση πώς ό τεχνίτης δουλεύει καθυστερημένα μέσα στο κλίμα τοΰ κλασ
σικού κόσμου, χωρίς τοΰτο νά σημαίνη πώς τό άνάγλυφο στέκει καί χρονολογικά τόσο 
ψηλά.

Επειδή ή στάση, οί πτυχώσεις καί ή έκτέλεση τής δουλειάς δέν προσφέρουν κάτι 
θετικό γιά τήν άκριβή χρονολόγηση τοΰ άναγλύφου μας, καταφεύγομε στό πιο σίγουρο 
στοιχείο, στό κεφάλι.

'Η κόμμωση αυτή — στρωτό χτένισμα στήν κορυφή τοϋ κρανίου καί βοστρυχωτό 
ρίξιμο τών υπόλοιπων μαλλιών γύρω στό κεφάλι, με διάδημα ή χωρίς — άρχίζει στά 
ανάγλυφα άπό τό τελευταίο τέταρτο τοϋ 5ου καί προχωρεί βαθιά μέσα στόν 4ον 
αιώνα.

Παραθέτω έδώ μερικά άνάγλυφα γιά νά φανή μόνο πόσο πλατιά ήταν ή διάδοση 
αύτοϋ τοϋ χτενίσματος στήν έποχή αυτή :

1. Άνάγλυφο άπό τήν Ελευσίνα. Τέλος 5ου αιώνα π.Χ. G. Mylonas, Eleusis and 
the Eleusinian Mysteries, σ. 201 καί π. είκ. 72. Μ. Nilsson, Geschichte der griechi- 
sclien Religion I, πίν. 43, 3. AM 24 ( 1899) σ. 51 πίν. 8, 1.

2. Βρετ. Μουσ. Άρ. καταλ. 633. Siisserott, Griechische Plastik des 4. Jahrhun- 
derts v. Chr., σ. 96 πίν. 13,2. Τέλος τοΰ 5ου αιώνα π. X.

3. Άνάγλυφο Έθν. Μουσείου άριθ. 1402. Svoronos, Das Athener Nationalmu- 
seum, πίν. 35. Lippold, Die griechische Plastik, πίν. 81,3. Πρώτο μισό τοϋ 4ου 
αιώνα π. X.

4. Αττική μαρμάρινη λήκυθος τοϋ Μονάχου. Η. Diepolder, Die attischen Grab- 
reliefs, πίν. 34. W.H. Schuchhardt, Die Epochen der griechischen Plastik, είκ. 85 
καί σ. 110, πού τή χρονολογεί πολύ χαμηλά. Siisserott, δ. π. πίν. 17, 4 καί σ. 112. Lul
lies, Griechische Plastik, πίν. 195. Οί πιο πολλοί έπιστή μονές δέχονται τή χρονολογία 
τοϋ Curtius 380 - 370 π. X.

5. Κομμάτι άναθηματικοΰ άναγλύφου άπό τήν Κέρκυρα. U. Hausmann, Grie
chische Weihreliefs, σ. 91, είκ. 57. Πρώιμος 4ος αίώνας.

6. Άνάγλυφο Έθν. Μουσ. Συνθήκη Αθηνών καί Κερκύρας. Svoronos, δ. π. πίν. 
103. Diepolder, δ. π. είκ. 9. Br. Br. 533C. RM 47 ( 1932) πίν. 20, 2. Siisserott, δ. π. 
σ. 47, πίν. 3, 2. L. Curtius, Die klassische Kunst Griechenlands, σ. 335, είκ. 483. 
375 - 374 π. X.

7. Άνάγλυφο Έθν. Μουσ. με παράσταση τοϋ Άσκληπιοΰ. Svoronos, δ. π. πίν. 
35,4, Siisserott, δ. π. σ. 144, πίν. 18,4. Ch. Picard, Manuel d’Archeologie grecque, IV, 
2, σ. 1205, 471. Γύρω στά 370 - 60 π. X.

8. Σε μεγάλη έκταση τό χτένισμα αύτό βρίσκεται στό άνάγλυφο τοΰ Βρ. Μουσ. 
A. Smith, Catalogue of Sculpture τόμος 3ος, άρ. 2155, πίν. 24. Στά μέσα τοΰ 4ου 
αιώνα. Βλ. καί Ch. Picard, Manuel d’Archeologie grecque IV, 2, σ. 1212, είκ. 473.

9. Άνάγλυφο τής Γλυπτοθήκης Ny Carlsberg τής Κοπεγχάγης. Fr. Poulsen, Ca
talogue of Ancient Sculpture in the Ny Carlsberg Glyptothek, σ. 176. U. Hausmann, 
δ. π. σ. 30, είκ. 14, μέσα 4ου αιώνα.

Στενώτερη δμως συσχέτιση δέν μπόρεσα νά βρώ άνάμεσα στά κεφάλια αύτά καί στό 
δικό μας, γιατί ό Αέριος τεχνίτης ξεσήκωσε, φαίνεται, κάποιο κεφάλι γνωστοΰ έργου, 
δπως έκανε καί μέ τό σώμα, ή κάποιο όλόκληρο έργο, δπου είχε γίνει παλιότερα αύτή 
ή σύνθεση σώματος καί κεφαλής. Τό κεφάλι πρέπει νά ήταν άττικό, γιατί τό γένι καί τό 
μουστάκι τοϋ Αέριου άναγλύφου έντάσσονται όμαλά στήν άττική πλαστική τοΰ τέλους
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τουλάχιστον τοΰ 5ου αίώνα, δπως δείχνει ένα νέο εύρημα τής ’Αγοράς (ΑΑ 65/66 
( 1950/51 ) σ. 142 είκ. 1 καί BGH 75 ( 1951 ) σ. 106, είκ. 2).

Σημειώνω δμως ακόμη, πώς τό ψαλιδισμένο γένι τοΰ « Φιλίππου » τής Γλυπτοθήκης 
Ny Carlsberg τής Κοπεγχάγης7 παρουσιάζει — άν δέν είναι εικονιστική ακρίβεια — 
πλαστική συγγένεια με τό δικό μας, μέ έντονη δμως τήν ανησυχία τοϋ τέλους τοΰ 4ου 
αίώνα.

Έτσι θά σταθούμε περισσότερο στά μαλλιά, γιατί μιά προσωπογραφία τής συλ
λογής Harry Fett, κοντά στο Oslo ( Π ί ν. 27 α), πού ό Horn8 τή χρονολογεί γύρω 
στά 350 π. X., μας δίνει τό πιό σταθερό χρονολογικό μέτρο.

Έχει ίδιο άκριβώς χτένισμα μέ τό δικό μας : "Οπως δείχνει δμως ή παραβολή 
τών δυό κεφαλιών, τό κεφάλι Fett διατηρεί τήν κλασσική ένότητα καί τό δέσιμο δλων 
των στοιχείων. Ο! χτενισιές κινοΰν άπό τήν κορυφή, περνούν όμαλά τό αυλάκι τοϋ 
διαδήματος, κολπώνονται πειθαρχημένα σά φουσκωτό στεφάνι γύρω στό κεφάλι καί 
καταλήγουν σέ καθορισμένη ίσια σχεδόν γραμμή.

Τό δικό μας κεφάλι τό συνέχει μιά κάποια άβεβαιότητα, πού φανερώνεται μέ τήν 
άσάφεια τών βοστρύχων, μέ τό άκανόνιστο φουσκωτό στεφάνι τών μαλλιών, μέ τό πιό 
έντονο καί σιγμοειδές χώρισμα στή θέση τοΰ διαδήματος, μέ τό άνακάτεμα τών βοστρύ
χων στή θέση, πού υποδηλώνεται τό αύτί καί γενικότερα μέ μιά διάχυτη άπειθαρχία καί 
έλλειψη άκρίβειας. Έτσι, ή συγγένεια τών κεφαλιών μένει τυπολογική, άφοΰ τό δικό 
μας έχει πάρει κιόλας τό δρόμο πού όδηγεΐ στό Σοφοκλή9, δπου ή άνησυχία τής τελευ
ταίας περιόδου τοΰ 4ου αίώνα είναι έκδηλη ( Π ί ν. 27 β ) σέ δλο τό άγαλμα καί στό 
κεφάλι.

Βέβαια πρέπει νά ύποθέσουμε πώς δλα τά στοιχεία, πού άφησε άκαθόριστα ή σμίλη 
τοΰ τεχνίτη μας, θά τά ζωήρευε καί θά τά έκανε άκριβέστερα τό χρώμα. "Οσο δμως 
κι άν έψαξα, δε βρήκα κανένα ίχνος του πάνω στό άνάγλυφό μας.

Ύστερα άπ’ δλα τά παραπάνω, νομίζω πώς δέν πέφτω έξω, άν προτείνω γιά χρόνο 
κατασκευής τοΰ άναγλύφου μας τό τρίτο τέταρτο τοΰ 4ου π. X. αίώνα, δηλαδή τή 
χρονική περίοδο πού χωρίζει τό πρωτότυπο τοΰ κεφαλιοΰ Fett άπό τό Σοφοκλή.

Στόν 4ο ίσια - ίσια αίώνα, δπως δείχνουν οί έπιγραφές τών Διδύμων, ό Δήμος 
τών Αερίων παρουσιάστηκε αύθυπόστατος στήν Ιωνική συμπολιτεία10 μέ ύπολογίσιμη 
άρα οικονομική δύναμη. Είναι λοιπόν φυσικό στά χρόνια αυτά νά έμφανίζωνται στή 
Λέρο καί έργα τέχνης σάν τό δικό μας καί άκόμη καλύτερα. Καί είναι άλλο τόσο φυσικό 
ή Ιωνική Λέρος νά διατηρή έντονη τήν Ιωνική παράδοση, δπως δείχνει τό καθαρό περί
γραμμα καί ή άπλοποίηση τών πτυχώσεων τοΰ άναγλύφου μας, πού κατά τά άλλα άντι- 
γράφει σχεδόν άττικά πρότυπα.

7. V. Poulsen, Les portraits grecs, Copenhagen 1954, άριθ. 18 πίν. 15, Ny Carlsberg 
Glyptothek, Tillag til Billedtavler, άριθ. 450 α, VIII.

8. «Θεωρία», Festschrift fur W. H. Schuchhardt, σ. 99, είκ. 1, 2, 3. Χρονολόγηση στήσ. 105.
9. Βλ. G. Lippold, Die griechische Plastik, είκ. 98, 4. Schefold, Die Bildnisse der antiken 

Dichter κλπ. σ. 93. W.—H. Schuchhardt, Die Bpochen der griechischen Plastik, σ. 110, είκ. 
88. L. Curtius, Die klassische Kunst Griechenlands, 2η έκδοση, σ. 361, είκ. 541, καί 542. Η. 
Sichtermann, Sophokles Opus Nobile άριθ. 15, είκ. 1 - 5, 8 καί έξώφυλλο. Δίνω έδώ τήν άπεικόνιση 
τοϋ κεφαλιοΰ τοϋ Σοφοκλή χωρίς τις συμπληρώσεις καί τήν έπεξεργασία.

10. Ann, SIA Vol, XLI-XLII (1963-64) σ. 298 καί A. Rehm, Didyma, II, 345, 9, 342, 2.
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Ή άνησυχία και ή έγρήγορση, πού διαφαίνονται στο πλάσιμο τοϋ άναγλύφου καί 
πού είναι οί λανθάνουσες έκδηλώσεις τής « συμμετοχής » τής μορφής μας στή σκηνή 
πού θά υπήρχε στό χαμένο κομμάτι τού άναγλύφου, δεν είναι καθόλου ξένες στά Ανά
γλυφα του 4ου π. X. αίώνα. Ξεχωρίζω έδώ δυό έπιτύμβια, γιά νά πλαισιώσουν τή μορφή 
μας σάν Αφετηρία καί τέρμα.

Στήν πρώτη ( Π ί ν, 28 α)11, άποτραβηγμένος ό « θεωρός » παρακολουθεί τή σκηνή 
καί βυθίζεται στή σκέψη του. Στή δεύτερη (Π ί ν. 28β )11 12, έχει πλησιάσει κοντότερα 
καί παίρνει ένεργό μέρος μέ τήν κίνηση τοϋ δεξιού χεριού. Άπ’ αύτή τήν κίνηση γλί
στρησε τό ροϋχο χαμηλά στήν πλάτη του. Είναι μιά τάση πλουτισμού τής συνηθισμένης 
εικόνας μέ στιγμιαίο στοιχείο, πού δέχτηκε ό άττικός τεχνίτης καί τήν Αποκρυστάλλωσε 
στήν έπιτύμβια στήλη. Τήν τάση αύτή τή βρίσκομε πιό Ανεκδήλωτη στό δικό μας Ανά
γλυφο. Καί τόσο ή τάση αυτή γιά τήν Αποτύπωση τοϋ στιγμιαίου, δσο καί ή Απομόνωση 
πού παρουσιάζει ή μορφή μας, καθώς περιβάλλεται άπό έλεύθερο χώρο ξεχωρισμένη άπό 
τις άλλες γύρω της μορφές, είναι στοιχεία πού όδηγοϋν κατευθείαν στά αττικά Ανά
γλυφα — πιό πολύ βέβαια καί γιά ειδικούς λόγους στά ψηφισματικά— τοϋ 4ου αιώνα13, 
άπ’ δπου δέχθηκε καί αύτή τήν έπίδραση ό νησιώτης μάστορας.

"Οταν πρωτοεΐδα στή Λέρο τό Ανάγλυφο — πάνε έξι χρόνια τώρα — ήλθαν στό 
νοΰ μου μορφές παιδαγωγών άπό τήν έρυθρόμορφη Αγγειογραφία. "Ωσπου νά μελετήσω 
καλύτερα τό πρόβλημα, δημοσίευσε τό Ανάγλυφο ό Μ. Σαμάρκος καί τοϋ έδωσε τό δνομα 
Παιδοτρίβης (;). Ή Αλήθεια είναι πώς ό άνδρας πού άκουμπάει στό ραβδί καί παρακο
λουθεί μιά σκηνή, ή χειρονομεί συμμετέχοντας στά δσα γίνονται, παρουσιάζεται δειλά 
στήν Αγγειογραφία άπό τό μελανόμορφο καί κυριαρχεί στον αύστηρό ρυθμό. Υπάρχουν 
καί μετρημένα παραδείγματα στή γλυπτική14.

Στον Παρθενώνα βρίσκονται μαζεμένοι στις δυό όμάδες τών Ηρώων τής Ανατολικής 
ζωφόρου δλοι σχεδόν οί τύποι τών άνδρών, πού στηρίζονται στά ραβδιά τους15. Οί άλλοι 
τύποι ραβδοφόρων είναι πολύ γνωστοί καί άπό τήν Αγγειογραφία, αύτός δμως, πού ξεσή
κωσε ό τεχνίτης μας, είναι μοναδικός.

Άνδρες μέ ραβδί είτε σάν έπίσημοι άρχοντες, είτε σάν υπερήλικες σεβάσμιοι 
« θεωροί» παίζουν στήν είκαστική τέχνη περίπου τό ρόλο, πού παίζει ό χορός στήν 
τραγωδία. Συγκεντρώνουν πάνω τους τήν έμπειρία, τό στοχασμό καί τό κάποιο αύξημένο 
βάρος τους, πού τό στηρίζουν στό ραβδί τους. Έτσι τό Ανάγλυφο τής Λέρου συνεχίζει 
τήν παράδοση τοϋ Ακουμπισμένου στό ραβδί « θεωροϋ », πού παρακολουθεί τά δσα γί
νονται Απέναντι του καί παίρνει Ιδεατά σχεδόν μέρος στή σκηνή, δπου οί μορφές συνέ
χονται άπό κάποια κεντρική « δράση ». Ή μορφή αύτή συνεχίζεται στά έλληνιστικά16

11. A. Conze, Die attischen Grabreliefs, άριθ. 434, πίν. 102.
12. A. Conze, δ. π. άριθ. 348, πίν. 97.
13. Lippold, δ.π. σ. 276.
14. Τό περιφημότερο είναι ή στήλη Βοργία Br. Br. 416. Jdl 1902 πίν. 1. Curtius, Die klas- 

sische Kunst, σ. 232, είκ. 400. Λεπτομερέστερα στό BCH 62 (1938 ) σ. 100 κ. έ., δπου έξετάζονται μέ 
λεπτομέρειες δλα τά σχετικά μνημεία ώς τά κλασσικά χρόνια.

15. Γιά τήν άλλη όμάδα παραπέμπω πρόχειρα στό G. von Liicken, Parthenonskulpturen, 
πίν. 17. Buschor, Der Parthenonfries, σ. 12.

16. Βλ. τό Μενέδημο Ακουμπισμένο στό ραβδί του στήν τοιχογραφία τοΟ Boscoreale Jdl 
28 - 29 ( 1923 - 24) πίν. 2. Schefold, δ.π. σ. 133. A. Rumpi, Malerei und Zeichnung, πίν. 52, 1. 
G. Hafner, Geschichte der griechischen Kunst, σ. 349, είκ. 360. W. Kraiker, Die Malerei der 
Griechen, πίν. 76.
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χρόνια καί μέ τή μορφή τοΰ βοσκοϋ σέ βυζαντινές τοιχογραφίες17 ( Π ί ν. 29 α ), όπως 
π.χ. στο Δαφνί, καθώς έπίσης καί στήν ευρωπαϊκή τέχνη — δίνω έδώ μιά είκόνα τής 
τοιχογραφίας τοΰ Giotto στήν έκκλησία τής ’Αρένας στήν Πάδουα ( Π ί ν. 29 β )18.

Θά ήθελα νά προσθέσω άκόμη έδώ, πώς μέ όλη τήν έλλειψη μεγάλης πνοής τό Ανά
γλυφό μας ή τό ένδεχόμενο ένδιάμεσο πρότυπο μεταξύ αυτού καί τού Παρθενώνος, 
άκριβώς έπειδή έχει μέσα του τήν έφεση νά άποδώση τόν τύπο τοΰ « συμμετέχοντος 
θεωρού », τείνει σέ μιάν άνανέωση τοΰ τύπου τοΰ ραβδοφόρου μέ τή διάθεση εισδο
χής στοιχείων άπ’ ευθείας άπό τήν πραγματικότητα. Παρόμοια είναι καί ή διάθεση στό 
ψηφιδωτό τοΰ Δαφνιοΰ καί στήν τοιχογραφία τής Πάδουας, όπου οί ραβδοφόροι αντι
προσωπεύουν τήν έκστατική παρουσία τοΰ άπλοΰ ανθρώπου σέ μιά θεϊκή σκηνή.

Ό βοσκός πού στέκει πάντα όρθός, άγρυπνος βιγλάτορας τής γής καί τοΰ ούρανοΰ, 
Ακουμπισμένος στό ραβδί του, δέν είναι μόνο τό Απαραίτητο πρόσωπο τοΰ μύθου, γιατί 
θά μπορούσε νά παρασταθή καί σέ άλλη στάση, άλλά ό πραγματικός μάρτυρας, πού 
όλόρθος καί ξύπνιος είδε καί Ακούσε καί θά μαρτυρήση. Καί μιά Απόδειξη τής πραγμα
τικότητας είναι ή στάση του, πού τή βλέπει κανείς κάθε μέρα, παντού όπου υπάρχουν 
κοπάδια καί βοσκοί.

Στά έρωτήματα, άν ό τεχνίτης μας ξεσήκωσε αυτή τή μορφή αύτούσια άπό κάποιο 
χαμένο έργο ένός περίφημου καλλιτέχνη — σίγουρα ’Αθηναίου — ή έκαμε μόνος τήν 
Ανάμειξη των στοιχείων αύτών άπό δυο διαφορετικά άττικά έργα (τό ένα τό ξέρομε δά 
καλά) δέν μπορούμε νά Απαντήσουμε μέ βεβαιότητα.

Ό Benson19 τέλος ύποθέτει, πώς τό άνάγλυφο προέρχεται άπό διακοσμημένη βάση 
Αγάλματος. Δέν Αποκλείομε τήν έκδοχή αύτή ή καί τήν άλλη, πώς είναι δηλαδή ένα 
κομμάτι άπό ένα μεγαλύτερο έπιτύμβιο20 άνάγλυφο. Τό πιό σωστό όμως είναι νά περι
μένουμε υπομονετικά μήπως ή ίδια ή γή τής Λέρου δώση κάποτε νέα κομμάτια, πού 
μόνα τους θά Απαντήσουν στά έρωτήματα αύτά.

ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

17. Βοσκός στό ψηφιδωτό άπό τή γέννηση τοϋ Χριστού στό Δαφνί, έδώ Πίν. 9.
18. Giotto. ’Εκκλησία τής ’Αρένας τών Έρεμιτάνι στήν Πάδουα. Τοιχογραφία μέ τό όνειρο 

τού ’Ιωακείμ.
19. Ό.π. σημ. 1.
20. Έφ’ όσον ό Μ. Σαμάρκος στή Μηνιαίαν Έπ. Λέρου, δες πιό πάνω σημ. 1., ύποστηρίζει πώς 

τά μάρμαρα τού κτήματος Κανδιόγλου καί τό άνάγλυφό μας « άνήκαν σέ τάφους ».
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« Περιοικοδομά των τόπων »

(Πίν. 30)

Ή παρακάτω έπιγραφή « έπιδόσεως » (Πίν. 30) βρέθηκε στά 1960 στό οικόπεδο 
Σολούνια, δπου χτίστηκε τό ξενοδοχείο « Δελφίνι », άνάμεσα στούς δρόμους Εθνάρχου 
Μακαρίου καί Χαϊλέ Σελασιέ, μέσα στην πόλη της Ρόδου1. Ήταν έντοιχισμένη σέ ένα 
μεταγενέστερο κτήριο. Ή άνασκαφή άποκάλυψε πώς ή περιοχή αυτή περιέχεται στό 
οικιστικό κέντρο τής άρχαίας Ρόδου. Γειτονεύει όμως μέ τό χώρο του Καστέλλου, δπου 
υπήρχαν ίερά καί άπό δπου θά μποροϋσε νά μεταφερθή μιά τέτοια έπιγραφή, δπως έγινε 
ίσως καί μέ μιάν άλλη μέ τό όνομα ’Αντισθένης Ρόδιος Ίστοριαγράφος (βλ. Έργον 
δ. π. καί παρακάτω σημ. 19 ). "Ομοια μπορεί νά είχε μεταφερθή καί άπό τή νεκρόπολη 
τής Ρόδου βλ. παρακάτω σ. 7.

Ή έπιγραφή είναι γραμμένη πάνω σέ μιά τραπεζοειδή πλάκα άπό λάρτιο λίθο. Ή 
πλάκα τελειώνει κανονικά πάνω, δεξιά καί άριστερά, ένώ στό κάτω μέρος είναι σπα
σμένη1 2. "Εχει άριθμό 1517 στό Βιβλίο Είσαγωγής τοϋ Μουσείου τής Ρόδου.

Ή μεταγραφή :

ΈπΙ Ιερέως Σωδάμον 
ΎακινΟίου δωδεκάται 
άρχερανιστοϋντος 
Ξονθου Άντιοχέως 

5 και των αΐρεθέντων εις τάν
περ [ ι ] οικοδομ [αν ] των τόπων 
Δ ιονυσίου [Σι] κυωνίον,
Ζω [ ίλ ] ου Γαργαρέως, Ματροδώρου 
Έφεσίον ανέγραψα ν τούς 

10 έπαγγειλαμένους και άπο
δόντας. Τοίδε [ π ] ροαιροΰμενοι 
συγκατασκευάζειν τα δεδο 
γμένα τώι κοινώι έ [ πι ] τάν πε [ ρι ] 
οικοδομάν και [ θνρωσιν ]

15 των τόπων έπ [ ηγγείλ ] a [ ντο ] 
δώσειν δωρεάν.

Ξοϋθος Άντιοχεύς ΔΔ

1. Βλ. Ά. Όρλάνδου, Τό Έργον τής’Αρχαιολογικές'Εταιρείας 1960, σ. 199καϊΠΑΕ 1960, Άνα- 
σκαφαΐ είς τήν πόλιν τής Ρόδου. Ή πλάκα ήταν έντοιχισμένη σέ θεμέλια μεταγενέστερου κτηρίου.

2. Διαστάσεις πλάκας : Ύψος 0,654 μ., πλάτος πάνω 0,377 μ., πλάτος κάτω 0,34 μ., πάχος 0,11 μ. 
Διαστάσεις γραμμάτων : ΤοΟ ψηφίσματος 0,012 μ., τδν όνομάτων τοΟ καταλόγου 0,01 μ.
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Διονύσιος Σικυώνιος Γ
Μύρων Έφέσιος ΔΔΔ

20 Δρόμων Καππάδοξ Γ 
κα'ι θύρας

Σόφων Ίλιεύς Δ
Ζωίλος Γαργαρεύ [ ς ]
Μηνόφιλος Έψέ [ σιος ]

25 Γέτας Άν [ τιοχεύς ]

Κ AIFF

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Στίχ. 1. 'Οπωσδήποτε δ Σώδαμος είναι ό έπώνυμος καί δχι ό ίερεύς του
κοινού3. Μέ τό δνομα Σώδαμος4 είναι γνωστός κάποιος ίερεύς τής 
Ρόδου. Γι’ αυτόν μιλώ πιο κάτω σ. 61.

Στίχ. 2. Ύακίνθιος είναι ό τρίτος μήνας τής θερινής ροδιακής έξαμήνου κι
άντιστοιχεΐ στους μήνες ’Ιούνιο πρός ’Ιούλιο5.

Στίχ. 3. Άρχερανιστής ονομαζόταν ό ιδρυτής κάθε κοινού. Υπήρχε κι ένας
ένιαύσιος αρχών, πού είχε τό δνομα αυτό6. Σέ τιμητικές έπιγραφές, 
δταν ό τιμώμενος ήταν παλαιότερα Άρχερανιστής, παρουσιάζεται 
ή μετοχή άρχερανιστήσας. "Οταν δμως τό δνομα τού Άρχερανιστοΰ 
έχη καί χρονολογική σημασία7 βρίσκομε πιο συχνά τόν τύπο, επι 
( δεινός ) άρχερανίστα.
Απ' δσο ξέρω, ή μετοχή άρχερανιστοϋντος έμφανίζεται γιά πρώτη φο
ρά στή Ρόδο, στή δική μας έπιγραφή.

Στίχ. 4. 'Ο Ξοϋθος Άντιοχενς ήταν ώς τώρα άγνωστος άπό άλλες ροδιακές
έπιγραφές8.

Στίχ. 7. Ό Διονύσιος Σικυώνιος είναι ό τρίτος ώς τώρα γνωστός Σικυώνιος
στή Ρόδο ( βλ. Donato Morelli, δ.π. καί ΑΔ 18 ( 1963 ) σ. 21, 35 ). 

Στίχ. 8. Κι ό Ζωίλος είναι ό πρώτος Γαργαρεύς, πού ξέρομε ώς σήμερα
στή Ρόδο.

Στίχ. 9. Μετά τούς Άντιοχεΐς, οί πιό πολλοί γνωστοί ώς σήμερα ξένοι στή
Ρόδο είναι οί Έφέσιοι. Σ’ αυτούς προστίθεται τώρα κι ό Ματρόδωρος. 
Ανέγραψα ν. Ό τεχνίτης, πού χάραξε τά γράμματα, έπειδή δέν είχε,

3. Βλ. τό ψήφισμα τοϋ Ζήνωνος, Annuario SIA IV-V (1923 -24) σ. 273 καί SEG III, 674.
4. Βλ. Hiller, RE Suppl. V στ. 840 άριθ. 263. V. Grace στό BCH 74 ( 1952) σ. 530 καί τής 

Ιδίας Hesperia, Supplementum X, σ. 144, 110.
5. Βλ. RE Suppl. V στ. 744 και Μ. Nilsson, Timbres Amphoriques de Lindos, σ. 732.
6. Βλ. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, σ. 353. Σέ σπάνιες περιπτώσεις 

ένας Ιδρυτής, άρχερανιστής, κρατοΰσε τό άξίωμά του πολλά χρόνια. IG, XII, 1, 155 ( 8 ) (III 90 ), άρ- 
χερανιατήσας έτη δέκα και όκτώ.

7. Poland, Geschichte des griechischen Vereinswesens, σ. 354 καί Carratelli, Annuario SIA 
I - II ( 1939 - 20 ), σ. 190,8 καί 9 καί IG XII, 1, 9.

8. Donato Morelli, Gli stranieri in Rodi στό Studi Classici e Orientali, τόμ. V, σ, 145 
καί πέρα.
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φαίνεται, προσέξει, δτι ή πέτρα στο σημείο πού έρχεται μετά τό A 
είχε λακκούβα, ή καί μήν μπορώντας νά κάνη άλλιώς, άναγκάστηκε 
νά γράψη τό Ν μετά άπό τή λακκούβα. Τό ίδιο έκανε καί πιο πάνω 
στό στίχο 2 στή λέξη Ύακινθίον.

Στίχ. 14. Ή πέτρα στή θέση αύτή είχε μιά φλέβα άπό μαλακότερο ύλικό, πού
με τόν καιρό έφυγε. Σά συμπλήρωση τής έπιγραφής στό σημείο 
τούτο προτείνω τή λέξη θύρωσιν. Τούτο τόν όρο τόν βρίσκομε, όσο 
ξέρω, σέ μιάν έπιγραφή άπό τήν Επίδαυρο. IG 4, 1484, 38. Έκεΐ 
γίνεται λόγος γιά θύρωσιν ένός έργαστηρίου. Στή δική μας όμως έπι
γραφή, όπου δέν γίνεται λόγος γιά κλειστό χώρο, τή λέξη θύρωσιν 
τή δικαιολογεί ή λέξη και θύρας τού στίχου 21.

Στίχ. 19-25 "Ολοι αύτοί οί ξένοι ήταν άγνωστοι ώς τώρα άπό άλλες ροδιακές 
έπιγραφές.

Στίχ. 5. Περιοικοδομά των τόπων. Περιοικοδομά είναι μιά λέξη νέα, πού
σημαίνει χτίσιμο κτηρίων γύρω γύρω σ’ ένα χώρο, σ’ έναν τόπο, 
χωρίς νά άποκλείεται καί ή σημασία περιτοίχισις, στή δική μας 
περίπτωση.

Τή λέξη τόπος τή βρίσκομε συχνά στις έπιγραφές τών ροδιακών 
κοινών. Σέ σημασία όμως σχετική μ’ αύτή πού έχει στή δική μας έπι
γραφή, τή βρήκα σέ τέσσερα χωρία, πού τά δίνω πιό κάτω.
1. IG XII, 1, 937 έπιγραφή άπό τή Μαλώνα, ένα χωριό στό άνατο-
λικό μέρος τού νησιού, πριν άπό τή Λίνδο. « Στ. 6 έπηρεασθέντος 
δέ τού κοινού περί τών τόπων καί άναλωθεισάν ίσστά πράγματα ( δρα- 
χμαν) φν', καί ταύτες ήπανγείλετο τώ κοινώ καί φιλοτειμηθέντος εις 
ευαρέστησιν τών έρανιστάν πλεονάκις καί έπανγειλαμένου εις έπι- 
σκευάν τον τόπον ( δραχμάς) ρ' καί άλλας έπανγιλαμένου εις ένθή- 
ματα έγδόσιος τού τόπου δραχμάς ρ',........................».
2. Τό ψήφισμα τού Ζήνωνος, Annuario SIA VI-V ( 1923-24)
σ. 223 κ. π. SEG III, 674. Carratelli, Annuario SIA I - II ( 1939 - 
40) σ. 156, 20. Βρέθηκε στό άνατολικό νεκροταφείο τής άρχαίας Ρό
δου. « Ψαφιξαμένου τού κοινού κατασκευάξαι στάλαν καί άναγρά- 
ψαντα εις αύτάν τά διατείνοντα ποτί σωτηρίαν καί άσφάλειαν τού 
κοινού θέμειν εις τούς κοινούς τόπονς.........»9.
3. IG XII, 1, 155. Guarducci, Riv. 1st. Arch. IX, σ. 12-25. 
Έπιγραφή τής Βενετίας, πού δέν ξέρομε σέ ποιο άκριβώς σημείο 
τής Ρόδου βρέθηκε. Ή λέξη τόπος άναφέρεται σέ δύο χωρία.
α) « α (II) Διονυσόδωρος Άλεξανδρεύς............... στ. 80 .. τιμα-
θείς εύεργεσίςι καί άτελείαις δυσί πάντων καί άναγορεύσει τάν τι
μάν έπ'ι τών τόπων εις τόν άεί χρόνον................... ».

9. ’Εδώ πρέπει νά σημειώσω πώς στήν έπιγραφή 2, πού δημοσιεύει ό Carratelli στό Annuario 
SIA I - II (1939 - 40) σ. 148 στή μελέτη του per la storia delle associazioni in Rodi antica, τό 
στίχο 6 «......... ] πων ές ταφίας », μπορούμε νά τόν συμπληρώσουμε « .... τό ] πων ές ταφίας ».
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β ) « e (IV )...........καί τιμαθείς..................... στ. 120 άναγορεύσει
τάν τιμάν έν ταϊς συνόδοις καί ταϊς έπιχύσεσι έπι τών τόπων εις 
τον άεί χρόνον ».
4. A. Majuri, Nuova Silloge Epigrafica, Firenze 1925, 40. Κι αυτή 
βρέθηκε στήν περιοχή των άνατολικών νεκροταφείων τής Ρόδου. Έτσι 
πού τιμά τό Διονυσόδωρο Άλεξανδρέα, συσχετίστηκε πολύ σωστά 
άπό τήν πρώτη δημοσίευση μέ τήν πιο πάνω επιγραφή τής Βενετίας10 11.
« Στίχ. 5 »........... τιμαθέντος δέ Διονυσοδώρου καί ύπό τού κοινού
των Άλιαστάν άτελεία πάντων διά βίου καί άναγορεύσει τάν τιμάν 
έπί των τόπων . . . ».

Ό Wescher, πού δημοσίευσε πριν εκατό χρόνια τήν πρώτη έπιγραφή11, λέει πώς ό 
τιμώμενος άνακούφισε τδ κοινόν, δίνοντάς του όσα έχασε σέ κάποια δίκη σχετική μέ 
τούς τόπους. Πέρα άπ’ αύτά ύποσχέθηκε νά πληρώση τά έξοδα γιά τήν έπισκενάν τοϋ 
τόπου, γιά τά οίκητήρια καί γιά τά ένΟήματα. Στή λέξη τόπος δίνει ό Wescher τή σημα
σία « Les endroits ού Ton s’assemblait pour vaquer aux ceremonies communes12 13» 
καί παραπέμπει στήν έπιγραφή τής Βενετίας, όπου γίνεται λόγος γιά τις γιορτές αυτές. 
Πολύτιμα είναι καί τά δσα γράφει πιό κάτω γιά τά οίκητήρια, πού τά θεωρεί «cham- 
bres disposees autour du lieu de reunion ou τόπος. C’etaient probablement des 
dependances dans le genre de nos sacristies et de nos presbyteres».

Ή δεύτερη έπιγραφή, πού βρέθηκε σέ χώρο νεκροταφείου, έδωσε δίκαια τό δικαί
ωμα νά ταυτιστή ή έννοια τών κοινών τόπων μέ τούς τοϋ κοινοϋ τάφους™. Ό Carratelli 
μάλιστα υποστήριξε πώς «nei testi e designato di solito come κοινοί τάφοι e κοινοί 
τόποι o semplicemente τόποι »14.

Ή άπόλυτη ταύτιση τόπων καί τάφων είναι, κατά τή γνώμη μου, αύθαίρετη.
Στήν τρίτη έπιγραφή τής Βενετίας άναφέρεται κάποια τελετή, πού γινόταν έπι τών 

τόπων καί πού φαίνεται νά είχε ιδιαίτερη σημασία. Ό Carratelli ταυτίζοντας κι έδώ 15 
τις έννοιες έπι τών τάφων μέ τό έπι τών τόπων συσχετίζει πολύ σωστά τήν έπιγραφή 
τής Βενετίας μέ τήν τέταρτη έπιγραφή, πού βρέθηκε στά νεκροταφεία τής Ρόδου.

Άπό τις τρεις τελευταίες έπιγραφές είναι φανερό πώς οί τόποι αύτοί συσχετίζονται 
οπωσδήποτε μέ τούς χώρους τών τάφων τών έταιρειών καί πρέπει νά έννοηθοϋν σάν ένα 
είδος ίερά τών νεκρών. Ή έπιγραφή τής Μαλώνας — &ν καί δέν είναι βέβαιο πώς άνα- 
φέρεται σέ χώρους νεκροταφείων — προσθέτει, πώς σέ κάποιους τόπους έταιρειών 
ύπήρχαν κτήρια μέ έπιπλα ίσως, καί πώς οί τόποι αύτοί είχαν άνάγκη άπό έπισκευές. 
Ή έπισκευή τών τόπων όμως θυμίζει ένα χωρίο τού Διοδώρου πολύ διαφωτιστικό. 
Γράφει, δηλαδή, ό Διόδωρος (XX, 100,4), πώς, όταν τελείωσε ή πολιορκία τοϋ Δημη- 
τρίου, οί Ρόδιοι « άνφκοδόμησαν καί τό θέατρον καί τά πεπτωκότα τών τειχών καί τών

10. AM 25 (1900) σ. 108.
11. RA (1864) X, σ. 462.
12. "Ο. π. σ. 465.
13. Carratelli, Annuario SIA I-II (1939-40) σ. 193,8.
14. Σ’ έπιγραφή άπό τήν ’Επίδαυρο ή σημασία τοΟ όρου κοινοί τόποι ταυτίζεται μέ τό δημόσιοι 

τόποι ή δημόσια κτήρια. ’Εκεί πρόκειται γιά χώρο ίεροΟ.
15. Ό. π. σ. 193,8.
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άλλων τόπων τους κ.αθΐ]ρημένους πολλώ κάλλιον ή προϋπήρχον ». "Αν συσχετίσουμε το 
χωρίο αυτό μέ τό άλλο τής άρχής τής πολιορκίας, δπου ό ίδιος γράφει, δτι οί Ρόδιοι 
γκρέμισαν « τοϋ θεάτρου τόν περίβολον καί τάς πλησίον οικίας, έτι δέ των ιερών ένια, 
τοΐς θεοΐς εύξάμενοι καλλίονα κατασκευάσειν σωθείσης τής πόλεως (XX, 93,1)», δεν 
ξέρω ποιαν άλλη σημασία μπορούμε νά δώσουμε στή λέξη τόποι, πού είναι καθγιρημένοι 
έκτος άπό τόν αρχιτεκτονικό, οργανωμένο χώρο, τό κάποιο ιερό.

Βέβαια δέ βγαίνει τό συμπέρασμα, πώς οί τόποι τοϋ Διοδώρου καί οί τόποι των έπι- 
γραφών μας ταυτίζονται, άπό τήν άλλη μεριά δμως δέ γίνεται νά προσπεράση κανείς τό 
χωρίο αύτό τοϋ Διοδώρου, χωρίς νά τό συσχετίση μέ τούς τόπους τών έπιγραφών16.

Επειδή δέν έχουν δημοσιευθή άκόμη τά συμπεράσματα τών ιταλικών άνασκαφών 
άπό τη μεγάλη νεκρόπολη τής Ρόδου, δέν μπορεί κανείς, άν δέν έχη δει τά νεκροταφεία 
τών ροδιακών έταιρειών, νά καταλάβη καλά τή μορφή, τό χαρακτήρα, τό πλήθος καί 
τήν ποικιλία τους. Γενικά δμως μπορούμε νά ποϋμε πώς ένας χώρος Ισοπεδωμένος, 
χωρισμένος άπό τήν υπόλοιπη περιοχή μέ δυνατά δρια — ριζιμιούς λαξευμένους βρά
χους τις πιο πολλές φορές — άποτελεΐ τό χώρο, δπου κατασκευάζονται οί τάφοι σκαμ
μένοι κάθετα ή όριζόντια μέσα στο μαλακό ροδίτικο βράχο ή στή γή17.

Έτσι δημιουργεΐται ένας χώρος - τόπος, πού διαιρείται σέ Ιδιαίτερα συγκροτή
ματα τάφων. Κάθε τέτοιο συγκρότημα άνήκει ίσως σ’ ένα κοινό, μιάν έταιρεία, καί άπο
τελεΐ « τους τοϋ κοινού τάφους » πού είδαμε στις πιό πάνω έπιγραφές.

Δυστυχώς άπό τις άνασκαφές πού έγιναν ώς τώρα στά ροδίτικα νεκροταφεία δέ 
λύθηκε, άνάμεσα στ’ άλλα προβλήματα, καί τοΰτο πού προβάλλει τώρα, άν δηλαδή 
ύπήρχαν μέσα στά συγκροτήματα τών νεκροταφείων τών έταιρειών κτήρια γιά τις 
συγκεντρώσεις τών έταίρων καί γιά τις τελετές τους18. ’Από τις άνασκαφές έξ άλλου καί 
άπό τά τυχαία ευρήματα μέσα στήν πόλη είναι γνωστές έννέα έπιγραφές κοινών19, χωρίς 
νά ύπάρχη καμιά βεβαιότητα πώς είχαν κάποια σχέση μέ τό χώρο, δπου βρέθηκαν. 
Καί άφοΰ βρίσκουμε συχνά έντοιχισμένα σέ όστερορρωμαϊκές κατασκευές κομμάτια 
άπό τεφροδόχες καί έπιτύμβιες πλάκες, τίποτα δέ μάς πείθει, πώς τέτοιοι τόποι συγκεν- 
τρώσεως τοϋ κοινοϋ μπορεί νά υπήρχαν καί μέσα στήν πόλη.

Έτσι, νομίζω πώς είμαι πιστός στά μέχρι τώρα έπιστημονικά δεδομένα, άν κατα
λήξω στο συμπέρασμα, δτι οί τόποι τής έπιγραφής μας είναι κατά κάποιο τρόπο, με
ρικοί άρχιτεκτονικά διαμορφωμένοι χώροι (ίερά ;) στή νεκρόπολη μάλλον τής Ρόδου, 
δπου οί έταιρεΐες είχαν τά κοινά νεκροταφεία τους καί έκαναν « συνόδους » καί θρη
σκευτικές τελετές20.

16. ’Επιγραφικά οί ροδιακές έταιρεΐες άρχίζουν τόν 3ο αιώνα. Βλ. Carratelli, δ. π. σ. 193,8.
17. Στό Cl. Rh. I (1928), 52 είκ. 35 ύπάρχουν μερικά στοιχεία. Βλ. καί A. Majuri, Nuova 

Silloge epigrafica 121, είκ. 1 καί γιά τις ύπόγειες κατασκευές Dyggve, Lindos III, 1 σ. 247.
18. Σημειώνω έδώ πώς μένει έντελώς άνοικτό τό μεγάλο θέμα τί ρόλο έπαιζαν οί τόσο πολυάριθμες 

αυτές έταιρεΐες — ώς σήμερα ξέρομε 172 τέτοιες έταιρεΐες — στή γενικότερη ζωή τής Ρόδου. Τοΰτο τό 
λέω γιατί δέν πιστεύω πώς μόνο οί κοινές γιορτές, οί κοινές ταφές καί ή κοινή λατρεία μπορούν νά μάς 
Ικανοποιήσουν, δταν ξέρουμε πώς ή πόλη έχει Ιδιαίτερη κρατική υπηρεσία γιά τούς ξένους.

19. ’Επιγραφές σχετικές μέ κοινά, πού έχουν βρεθή μέσα στήν πόλη : Carratelli, Annuario SIA 
I - II ( 1939-40) « Per la Storia dei κοινά in Rodi άριθ. 8, 11, 13, 15, 16. Καί Γρηγ. Κωνσταντινο- 
πούλου, « ’Επιγραφαΐ έκ Ρόδου » ΑΔ 18 ( 1963 ): Μελέται άριθ. 1, 2,24, 52 και αυτή πού δημοσιεύο
με έδώ.

20. Τήν έννοια έξ άλλου τού κανονικά διαμορφωμένου χώρου τή βρίσκομε μέσα στήν πόλη τής
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Χρονολόγηση. Εσωτερικό στοιχείο γιά τή χρονολόγηση τής έπιγραφής μας 
έχομε τόν ιερέα Σώδαμο.

’Από τήν έρευνα, πού έχει κάνει ώς σήμερα ή V. Grace, βγαίνει τό συμπέρασμα πώς 
ό ίερεύς Σώδαμος είναι γνωστός άπό σφραγίδες ροδιακών άμφορέων, πού χρονολο
γούνται πριν άπό τό 225 π. X.21. Ό τύπος όμως τής γραφής καί ή μορφή των γραμμάτων 
τής έπιγραφής μας ταιριάζουν πιό πολύ μέ έπιγραφές τού 2ου αί. π. X., παρά μέ έπι- 
γραφές χρονολογημένες πάνω άπό τό 225 π. X.

Θά μάς διευκόλυνε πολύ, άν ή έπιγραφή μας μπορούσε νάχρονολογηθή, έστω πρός 
τά τέλη τού 3ου αίώνα, γιατί έτσι θά ήταν πιό εύκολος ό συνδυασμός της μέ τίς 
έπισκευές, πού έγιναν ύστερα άπό τόν καταστρεπτικό σεισμό τού 227/6 π. X. Δέ συμ
βαίνει όμως κάτι τέτοιο, γιατί ό τύπος τής γραφής καί ή μορφή των γραμμάτων τήν 
κατεβάζουν πιό σίγουρα γύρω στά μέσα τού 2ου π. X. αίώνα22.

ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ρόδου. Ό ρήτωρ Αίλιος ’Αριστείδης γράφει στό Ροδιακό του ( XLIII, 3 ) ότι « ή άκρόπολις της Ρόδου 
ήτο πεδίων καί αλσών μεστή » (Βλ. Ί. Κοντή, Συμβολή είς τήν μελέτην τής ρυμοτομίας τής Ρόδου, σ. 
4 καί π.). Ό Καροΰζος άπόδωσε τήν έννοια τοϋ « πεδίου » μέ τή δική μας λέξη ίσωμα (X. Καρούζου, 
Ρόδος, σ. 65 ). Ό Κοντής έρεύνησε τή διαμόρφωση όλης τής περιοχής τοΟ σημερινού Μόντε Σμϊθ (ΠΑΕ 
1952, σ. 551 κ.έ. ) καί τή συσχέτισε μέ τή διαμόρφωση τοϋ χώρου πού έπιανε όλη ή άρχαία πόλη. Άπο- 
κάλυψε έτσι, πώς σέ όλη αύτή τήν περιοχή διακρίνονταν ώς τά 1950, κι άκόμη σχεδόν ώς σήμερα, με
γάλοι ίσιοι τετράγωνοι χώροι (Ί. Κοντή, Διαίρεσις των Θούριων ΑΕ 1956, σ. 110), ταράτσες μέ 
διαστάσεις 201 x 201 μ. περίπου. Αύτά τά τετράγωνα Ισώματα χωρίζονται σέ μικρότερα παραλληλό
γραμμα, πού άρχίζοντας άπό τήν άκρόπολη τής Ρόδου έφταναν, κατεβαίνοντας μαλακά χωρίς μεγάλες 
υψομετρικές διαφορές, ώς τή γύρω παραλία (ΠΑΕ 1952, σ. 550).

Ή διαμόρφωση τοϋ χώρου σέ ταράτσες, ισώματα, φαίνεται πώς έγινε κανόνας στή ροδιακή χωρο
διάταξη καί, μέ άνάλογες παραλλαγές καί προσαρμογές στις έδαφικές διαφορές, ξεπέρασε τά τείχη τής 
άρχαίας πόλης καί άρχισε νά έπεκτείνεται καί στή νεκρόπολη τής Ρόδου καί άκόμη πάρα πέρα ( στά 
έλληνιστικά χρόνια ή ταρατσωτή διάταξη γνώρισε μεγάλες πραγματώσεις στή ροδιακή περιοχή, πρό 
πάντων δέ σκηνογραφικές διαμορφώσεις (Ί. Κοντή, Gnomon (1963 ) σ. 399 ).

21. Βλ. πιό πάνω σημ. 4. Ή δ. Grace είχε τήν εύγενή καλοσύνη νά άπαντήση πρόθυμα, όπως πάν
τα, σέ σχετικό έρώτημά μου, πώς ή χρονολόγηση πού άναφέρει στήν Hesperia X, σ. 144 μάλλον δέν 
είναι σωστή καί ότι ό Σώδαμος άπό τά μέχρι τώρα συμπεράσματα πρέπει νά χρονολογηθή στό Late 
third quarter of the third Century B.C. Τή δ. Crace τήν εύχαριστώ καί άπό έδώ θερμά.

22. 'Η διαφορά τής γραφής γίνεται αισθητή άν παραβάλουμε τίς έπιγραφές 110 καί 111 μέ τίς 212 
ώς 216 τοϋ Lindos II, 1, άπό όπου φαίνεται πώς ή γραφή τής δικής μας έπιγραφής ταιριάζει πιό πολύ 
μέ τίς τελευταίες.

Έδώ πρέπει νά σημειώσω σά σχετικές μέ τή δική μας τίς έπιγραφές : α) στό IG 9, όπου γίνεται 
λόγος γιά « τάν άνοικοδομάν τοϋ τοίχου καί τών μναμείων τών πεσόντων έν τφ σεισμφ » ( κανένας δέ 
χρονολόγησε αύτή τήν έπιγραφή καί β) στό Annuario SI A VIII - IX ( 1925 - 26) σ. 322,5, όπου γίνε
ται λόγος γιά όσους έδωσαν χρήματα « είς τάν έπισκευάν τών τάφων καί τοϋ ύλικοΰ » τοϋ κοινοΰ, 
χωρίς ένδειξη πώς ή έπισκευή έγινε Οστερα άπό κάποια καταστροφή.
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Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΤ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

( Π ί ν. 31 — 36· Παρένθ. Πίν. Α'-Β')

Στη Ρόδο ύπάρχουν πέντε άμφιπρόσωπες εικόνες1: 1) Όδηγήτρια και Άγιος 
Νικόλαος. Βρέθηκε, κατά πληροφορία τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ. 
Σπυρίδωνος, τό 1962, στό παλιό όστεοφυλάκιο της έκκλησίας Εϊσόδια τής Παναγίας 
στο Νιοχώρι1 2. Παρουσιάστηκε στήν Έκθεση Βυζαντινής Τέχνης ’Αθηνών άπό τήν 
πλευρά τής 'Οδηγήτριας3. Έχει σωζόμενες διαστάσεις 1.15 X 0,69 μ.

2 ) Παντοκράτωρ και Σταύρωση. Είναι τής έκκλησίας των Αγίων ’Αναργύρων 
στό ομώνυμο μαράσι. Παρουσιάστηκε στή Βυζαντινή Έκθεση4. Έχει διαστάσεις 1.29 X 
0,83 μ.

3) Όδηγήτρια καί Σταύρωση. Είναι δεσποτική στό τέμπλο τής Παναγίας στή 
Λίνδο5. Έχει διαστάσεις 1.22 X 0,81 μ.

4) Όδηγήτρια και Γέννηση τής Παναγίας. Βρίσκεται στήν έκκλησία Σταυρός 
τοϋ χωριοϋ ’Απόλλωνα, στό προσκυνητάρι, στό νότιο τοίχο δίπλα στό τέμπλο6. Έχει 
διαστάσεις 0,78 X 0,59 μ.

5) Κοίμηση τής Παναγίας καί σταυρός μέ τά σύμβολα τοϋ Πάθους. Βρίσκεται 
έπίσης στό τέμπλο τής Παναγίας στή Λίνδο. Έχει διαστάσεις 1.31 X 0,77 μ.

Στήν έργασία αυτή έξετάζεται μόνο ή πρώτη εικόνα, των Είσοδίων. Οί άλλες, πού 
θά μελετηθούν χωριστά, άναφέρονται έδώ, γιατί άνήκουν στήν ίδια κατηγορία των άμ- 
φιπρόσωπων εικόνων. ’Εκτός άπό αύτό κι οί πέντε βρίσκονται στή Ρόδο- μάλιστα σ’ έναν 
άριθμό πού δέν είναι διόλου άσήμαντος γιά ένα νησί πού βρισκόταν μακριά άπό τό κέν
τρο καί πού δέν είναι πολλά άκόμη γνωστά γιά τή βυζαντινή καί μεταβυζαντινή φυσιο
γνωμία του. Ύστερα, όπως διαπιστώνεται άπό τή θέση τους — εικόνες τής Λίνδου —

1. Στήν ύπόλοιπη Δωδεκάνησο έγινε μικρή έρευνα, χωρίς άποτέλεσμα. Μόνο στή Νίσυρο, όπως 
μέ πληροφόρησε ό Έφορος ’Αρχαιοτήτων κ. Γρηγ. Κωνσταντινόπουλος, ύπάρχει μιά μικρή άμφιπρό- 
σωπη εικόνα, πού δέν μπόρεσα νά δώ. Ύστερα καί στή Ρόδο, καθώς, γιά διάφορους λόγους, ή έρευνα δέν 
ήταν πολύ συστηματική, δέν άποκλείεται νά ύπάρχουν κι άλλες εικόνες.

2. Είναι ένα άπό τά πέντε μαράσια, τούς συνοικισμούς πού άναπτύχθηκαν στά χρόνια τής Τουρκο
κρατίας έξω άπό τήν τειχογυρισμένη μεσαιωνική πόλη. Βλ. X. I. Καρούζου, Ρόδος, 1949, σ. 61.

3. Σχετικό λήμμα είναι στόν κατάλογο τής έκθέσεως, Ή Βυζαντινή Τέχνη - Τέχνη Εύρωπαϊκή, 
’Αθήναι 1964, σ. 221 άριθ. 216. D. I. Pallas, Passion und Bestattung Christi, Munchen 1965, σ. 
318 άριθ. 35.

4. Βυζαντινή Τέχνη, συμπλήρ. σ. 12 άριθ. 713. D. Pallas, έ.ά. σ. 317 άριθ. 33.
5. Ά. Όρλάνδου Βυζαντινοί καί μεταβυζαντινοί ναοί τής Ρόδου, Άρχεΐον τών βυζαντινών μνη

μείων τής Ελλάδος, τ. ΣΤ’ 2 (1948) σ. 211. Δέν άναφέρει δτι είναι άμφιπρόσωπη. D. Pallas, έ.ά. σ. 317 
άριθ. 32.

6. Ρ. Lojacono, Pitture parietali bizantine rodiote, Atti dell’ VIII Congresso Internazio- 
nale di Studi Bizantini, Roma 1953, τ. B’, σ. 181. Δέν άναφέρει δτι είναι άμφιπρόσωπη.
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ή συμπεραίνεται άπό τις διαστάσεις τους — οί ύπόλοιπες — είναι μάλλον δλες δεσποτι- 
κές.

Οί τελευταίες είναι σέ έκκλησίες νεώτερες, πού χτίστηκαν ή άνακαινίστηκαν τό 
18ο ή 19ο αιώνα στον τύπο τής βασιλικής με καμάρες τών 'Αγίων ’Αναργύρων καί στον 
ντόπιο ρυθμό με νευρωτά σταυροθόλια, ίσως άπό έπίδραση τής ίπποτικής ύστερο- 
γοτθικής άρχιτεκτονικής-τών Είσοδίων καί τού Σταυρού, όπως χτίζονται οί ένοριακές 
έκκλησίες στή Ρόδο καί στ’ άλλα νησιά7.

Οί άμφιπρόσωπες εικόνες έτσι, μεταφερμένες άπό τις παλιότερες ή άπό άλλες 
έκκλησίες δε βρήκαν θέση στά καινούρια τέμπλα. Καί μόνο ή εικόνα στ’ ’Απόλλωνα 
πήρε τιμητική θέση στο προσκυνητάρι στον νότιο τοίχο, όπου είναι συνήθως ή εικόνα 
πού στ’ όνομά της τιμάται ή έκκλησία. Τών 'Αγίων ’Αναργύρων ήταν άκουμπισμένη μέ 
άλλες στον τοίχο τού ίεροϋ, πίσω άπό τήν 'Αγία Τράπεζα, σά σέ πρόχειρο σκευοφυλά
κιο, καί τών Είσοδίων ήταν στο όστεοφυλάκιο, όπου βάζουν όσες είναι κατεστραμμένες 
καί τις έχουν γιά άχρηστες.

’Από τις πέντε εικόνες μόνο οί 'Οδηγήτριες τής Λίνδου καί τ’ ’Απόλλωνα λιτανεύον
ται. Μάλιστα τής Λίνδου λατρεύεται ιδιαίτερα- τήν Τρίτη τής Λαμπρής, σύμφωνα μ’ 
ένα ντόπιο έθιμο, άνθρωποι τού χωριού τή σηκώνουν στον ώμο τους καί τή γυρίζουν άπό 
σπίτι σέ σπίτι, νά τά εύλογήση. ’Ακόμη τή θεωρούν θαυματουργή καί τή βγάζουν άπό 
τό τέμπλο, κάθε πού θά τή ζητήσουν σέ σπίτι πού έχουν άρρωστο. Τήν ίδια μέρα τής Λα
μπρής γυρίζουν καί τή σύγχρονή της εικόνα τού Παντοκράτορα8, άπό τό ίδιο τέμπλο, 
καί τή νεώτερη τού Προφήτη Ήλία9.

Κι οί δυό εικόνες έχουν ξύλινη, μακριά λαβή, δεμένη μέ σίδερα ή καρφωμένη στήν 
πίσω πλευρά, όπως έχουν καί πολλές μεταγενέστερες εικόνες τής Ρόδου πού λιτανεύον
ταν. Στήν 'Οδηγήτρια τής Λίνδου ή λαβή κρύβει μέρος άπό τή Σταύρωση, άρα είναι 
μεταγενέστερη, καί τ’ ’Απόλλωνα είναι ζωγραφισμένη μέ άπλό γεωμετρικό σχέδιο στά 
χρόνια πού έπιζωγραφίστηκε, όπως φαίνεται, ή Γέννηση τής Παναγίας. Οί υπόλοιπες, 
έκτος άπό τών Είσοδίων, πού είναι κατεστραμμένη στο κάτω μέρος, δεν έχουν σημάδια 
πού νά δείχνουν πώς τις κρατούσαν στις λιτανείες.

ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στήν πίσω όψη τής εΙκόνας ύπήρχαν δύο στρώματα καί τά δύο μέ παράσταση τού 
Αγίου Νικολάου. Οί παραστάσεις θά έξεταστοΰν μέ χρονολογική σειρά καί θά άναφέ- 
ρωνται σάν πρώτος— ό παλιότερος — καί δεύτερος Άγιος Νικόλαος10.

Ή προετοιμασία τού ξύλου είναι καί στις δυό πλευρές όμοια- γύψωμα σέ άσπρο ύφα

7. Ά. Όρλάνδου, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία της Ρόδου, ΑΒΜΕ τ. ΣΤ' 1, σ. 107 - 108.
8. Έ.ά. τεϋχ. 1, σ. 211.
9. Lindos III : II, Ejnar Dyggve, Le sanctuaire d’Athana Lindia et Parchitecture lindi- 

enne, σ. 536, είκ. XIV, 11.
10. Όταν διαπιστώθηκε στό εργαστήριο τού Βυζαντινού Μουσείου ότι ό πρώτος άγιος σωζόταν 

σέ σημαντική έπιφάνεια, άποφασίστηκε νά άφαιρεθή τό μεταγενέστερο στρώμα. Τελικά, παρά τις προ
σπάθειες, δέν μπόρεσε νά σωθή άπ’ αότό ούτε μικρό μέρος, γιατί ή έπιζωγράφηση ήταν μέ τέτοιο τρόπο 
πού κάθε άπόπειρα ήταν έπικίνδυνη.

Στήν παράσταση τής'Οδηγήτριας δέν διαπιστώθηκε έπιζωγράφηση. Ό καθαρισμός καί ή στερέω
ση τής εικόνας, καθώς καί τής εικόνας τών Άγιων ’Αναργύρων έγιναν άπό τόν ζωγράφο - συντηρητή κ. 
Τάσο Μαργαριτώφ, τήν κ. Φλ. Καλαμάρα καί τόν κ. Στ. Παπαγεωργίου.
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σμα, μάλλον άπό λινάρι, μέ ίδιο φάδι στημόνι. Τό βάθος και οί φωτοστέφανοι είναι μέ 
φύλλα χρυσού άπλωτά. Στους φωτοστέφανους καί στά φορέματα ύπήρχαν τρύπες καί 
καρφιά, πού δείχνουν πώς ήταν σκεπασμένα μέ μετάλλινα καλύμματα.

Ή διατήρηση τής εικόνας είναι μέτρια, σχεδόν κακή. Οί ζωγραφισμένες έπιφάνειες 
έχουν φθάρη πολύ, δμως τά άπολεπισμένα ή κατεστραμμένα ώς τό ξύλο κομμάτια, 
πού πιάνουν μεγάλη έκταση στο σύνολο — κυρίως στήν πλευρά τού 'Αγίου Νικολάου — 
είναι ευτυχώς τό περισσότερο σε δευτερώτερα σημεία καί τά πρόσωπα είναι άπείραχτα 
στο μεγαλύτερο μέρος τους. Έτσι ή όψη των μορφών δέν άλλοιώνεται ούσιαστικάάπό τις 
φθορές, πού γεννάνε κι ένα αίσθημα θαυμασμού, γιά τό τί θά ήταν στήν άρχή ή εικόνα. 
Τό ξύλο είναι πολύ σκεβρωμένο καί καταφαγωμένο άπό τό σαράκι καί λείπουν μεγάλα 
κομμάτια του στις άκρες, πιο μεγάλα στό κάτω μέρος. Άπό τό πλαίσιο, πού είναι άπό τό 
ίδιο ξύλο, κομμένο λοξά, μένει μόνο έπάνω ένα μέρος.

Οί στενές πλευρές είναι λείες, ένώ άπό τις μορφές τού Χριστού, τής Παναγίας καί 
τών άγγέλων, πού είκονίζονται σέ μικρή κλίμακα στις άκρες τών παραστάσεων, λείπει 
παραπάνω άπό τό μισό τους σέ πλάτος. Είναι φανερό πώς έκοψαν, γιά νά στενέψουν, στά 
πλάγια τήν εικόνα, μέ τό σκοπό νά τήν ταιριάξουν, πολύ πιθανό, στό δεσποτικό διάχωρο 
ύστερώτερου τέμπλου. Όχι πάντως τής Παναγίας τών Είσοδίων, γιατί τό πλάτος πού 
έχει τό προορισμένο γιά τήν Παναγία δεσποτικό άνοιγμα τού τέμπλου τής έκκλησίας, 
0,845 μ., δέν συμφωνεί μέ τό σωζόμενο πλάτος τής εικόνας.

Αύτό ύστερα θά έγινε μετά τήν έπιζωγράφηση τού Αγίου, γιατί είναι μέ τέτοια έπι- 
μονή καί προσοχή δουλεμένη ή δεύτερη μορφή του, ώστε φαίνεται άπίθανο πώς ό ζω
γράφος του δέν έπιασε νά ζωγραφίση άπό τήν άρχή, πιό μέσα, όλόκληρες τις μορφές 
τού Χριστού καί τής Παναγίας, γιά νά όλοκληρώση τή σύνθεση.

Τά στοιχεία πού υπάρχουν γιά τήν άποκατάσταση τής εικόνας στό άρχικό της μέ
γεθος είναι τά μέρη πού λείπουν άπό τις πλαϊνές μορφές κι άπό τά πόδια τού Χριστού, 
καί τό πλαίσιο, που έπειδή δέν έχει τελείωμα ήταν ίσως πλατύτερο άπό τό σωζόμενο 
0,045 μ., ίσως 0,06 μ. όπως σέ άνάλογες εικόνες. Μ’ αότά τά δεδομένα μπορούμε νά ύπο- 
θέσουμε πώς οί πρώτες διαστάσεις της θά ήταν τουλάχιστον 1.26x0,88 μ.

Α'. Ή 'Οδηγήτρια ( Π ί ν. 31 - 33· Παρένθ. Πίν. Α').

Ή Παναγία έχει τό δεξί χέρι σέ σχήμα δεήσεως. Ό Χριστός εύλογεΐ μέ πλάγια κί
νηση καί κρατεί μέ τό χαμηλωμένο άριστερό χέρι κλειστό είλητάριο, άκουμπισμένο 
στό πόδι. Οί δύο άγγελοι στις άκρες - σώζεται καλύτερα ό δεξιός (Πίν. 33 ) — είκονί- 
ζονται σέ στάση τριών τετάρτων, ώς τή μέση. Δεξιά, άνάμεσα στον ένσταυρο φωτοστέ
φανο τού Χριστού καί στον άγγελο είναι τό μονόγραμμα 1C, μέ χρυσά γράμματα καί συμ
πληρωματικά στοιχεία σέ κόκκινο κύκλο, καί άριστερά άπό τήν Παναγία σώζονται 
τό Δ καί μέρος τού Η άπό τήν έπιγραφή η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ. Στό φωτοστέφανο τής Παναγίας 
ύπάρχουν τέσσερα στρογγυλά σημάδια, χαραγμένα μέ άνθίβολο — στό ένα μάλιστα φαί
νονται στό περίγραμμά του καί κανονικές τρύπες άπό καρφιά—μάλλον άχνάρια άπό κο
σμήματα τού μετάλλινου φωτοστέφανου11. 11

11. ’Ανάλογα σημάδια ύπάρχουν στόμαφόριο τής Τριχερούσας τοϋ Χελανδαρίου. Βλ. Sv. Radoj- 
ίϊά, Die serbische Ikonenmalerei vom 12 Jahrhundert bis zum Jahre 1459, Jahrbuch der oster- 
reichischen byzantinischen Gesellschaft, τ. V ( 1956 ) είκ. 15.
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Ή Παναγία φορεΐ βαθυκάστανο προς τό μενεξεδί μαφόριο μέ σκοτεινότερες, στό 
ίδιο χρώμα, πλατιές πτυχές, μέ τό συνηθισμένο χρυσό κόσμημα στό κεφάλι και ίχνη 
χρυσοΰ, μάλλον άπό τό δεύτερο στον ώμο. Στήν άκρη τοϋ χεριού φαίνεται τό γαλάζιο 
φόρεμα καί στό κεφάλι, κάτω άπό τό μαφόριο, όμοια γαλάζιο τό μαντίλι12. Οί παρυφές 
είναι κεραμιδιές μέ χρυσές παράλληλες γραμμές, προοπτικά μειωμένες άπό έξι ώς τρεις.

Τό ίμάτιο τοϋ Χρίστου έχει ζεστό κεραμίδι χρώμα μέ χρυσές γραμμές σ’ όλη τήν 
επιφάνεια, πού σφηνώνονται σέ άκτινωτούς σχηματισμούς άνάμεσα στις σκοτεινότερες 
πτυχές του. Τό « σημεΐον » (clavus) καί ή πλατιά γραμμή πού ξεχωρίζει τό δεξί 
χέρι άπό τό σώμα είναι βαθυγάλαζα, ένώ ή παράλληλη γραμμή πού ξεχωρίζει τό μέρος 
τοϋ ρούχου πού έρχεται άπό πίσω καί τυλίγει τόν άριστερό του ώμο μέ τό χέρι έχει τό 
κεραμίδι χρώμα τών πτυχών.

Τά πρόσωπα, πού είναι όμοια πλασμένα, δέν μοιάζουν Ιδιαίτερα φυσιογνωμικά. Τής 
Παναγίας έχει σχήμα ώοειδές καί τά χαρακτηριστικά, συμμορφωμένα στό εξωτερικό 
περίγραμμα, είναι σχεδιασμένα μέ άνοιχτές καμπύλες καί ευθείες γραμμές γύρω άπό 
τόν κατακόρυφο άξονα, πού τόν στηρίζει ή ίσια μύτη. Στό στρογγυλεμένο πρόσωπο τοϋ 
Χρίστου οί καμπύλες είναι πιό κλειστές, ταιριαστά μέ τήν παιδική μορφή, καί οί όγκοι 
ζωηρότεροι. ’Ανάλογα είναι σχεδιασμένα τά χέρια.

Τό πλάσιμο είναι καθαρά ζωγραφικό, χωρίς γραμμικά περιγράμματα. Ό προπλα
σμός, σέ χρώμα μέτριο καστανό προς τό καφέ, περιορίζεται στις άκρες καί στή σκιά 
τών χαρακτηριστικών, ένώ τό φώς πού πέφτει άπό μπροστά κι έπάνω, δίνει πλατιές έπι- 
φάνειες στό χρώμα τής άνοιχτής ώχρας. ’Ελαφρό κόκκινο άπλώνεται στά μάγουλα καί 
στήν άκρη τής μύτης καί συμπληρώνεται μέ πράσινο - λαδί στίς σκιές, στις άκρες. Ή 
σχέση τών φωτισμένων μέ τά σκιερά μέρη είναι άπό τά κύρια χαρακτηριστικά τών μορ
φών τής παραστάσεως.

Τά χρώματα είναι διαλυμένα σέ λεπτές γραμμές, πού άνοίγονται άκτινωτές, πρός τήν 
περιφέρεια στά μάγουλα τής Παναγίας καί άπλώνονται μέ άνοιχτές καμπύλες στά ύπό- 
λοιπα φωτεινά καί σκιασμένα μέρη. "Υστερα, ζωηρές καί εύκαμπτες άσπρες γραμμές φω
τίζουν τά σημεία πού προεξέχουν καί γίνονται πλατιές πινελιές στό χέρι τής Παναγίας 
καί, μέ άδρό άνατομικό πλάσιμο, στή μύτη τοϋ παιδιοϋ.

Τά γνωρίσματα αυτής τής τεχνικής13 : Τό πλάσιμο μέ τά χρώματα άπλωμένα σέ 
γραμμές, περιγράμματα άκαθόριστα βυθισμένα στήν όμαλή διαβάθμιση άπό τό φώς 
στή σκιά, φυσικά φωτισμένες έπιφάνειες καί ζωηρά φώτα έχουν όμοια ή μέ μετριασμένες 
τις φωτεινές γραμμές ό "Αγιος Γεώργιος τής Μυτιλήνης14, οί άμφιπρόσωπες Ευαγγελι
σμός καί Ψυχοσώστρια15, 'Οδηγήτρια καί Σταύρωση16 τής’Αχρίδας, ό "Αγιος Γεώργιος

12. Τό γαλάζιο, λίγο πιό ανοιχτό, δείχνει τήν Ιδια σύνθεση καί ποιότητα μέ τό ώραΐο γαλάζιο 
στό μαφόριο τής Παναγίας στή Σταύρωση άριθ. 169 τοϋ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών. Βυζαντινή Τέ
χνη, είκ. 186.

13. Μ. Γ. Σωτηρίου, Παλαιολόγειος είκών τοϋ άρχαγγέλου Μιχαήλ, Δελτίον τής Χριστιανικής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, τ. Α’ ( 1959 ), Άθήναι 1964, σ. 81 - 82 καί 84 - 86.

14. Βυζαντινή Τέχνη, είκ. 236.
15. D. Talbot-Rice, Art Byzantin, Paris - Bruxelles 1959, πίν. XLI - XLIII. V. Djurid - 

Sv. Radojdid, Ikones de Yougoslavie, Belgrade 1961, πίν. XVII - XXI καί Sv. Radojdid, Iko- 
nen aus Serbien und Makedonien, Miinchen 1962, πίν. 18 - 23.

16. Djurid - Radojdid, 8.ά. πίν. IV-VI καί Felicetti - Liebenfels, Geschichte der byzanti- 
nischen Ikonenmalerei, Olten - Lausanne 1956, πίν. 54, 55 καί 89 A.

5
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τής Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο17, ή 'Οδηγήτρια τοϋ Χελανδαρίου18, ό Παντοκρά- 
τωρ καί ή 'Οδηγήτρια τοϋ Ελληνικού ’Ινστιτούτου τής Βενετίας19, ή άμφιπρόσωπη Τρι- 
χερούσα καί "Αγιος Νικόλαος τοϋ Χελανδαρίου20, ή 'Οδηγήτρια τοϋ Pimen21 καί ό άρ- 
χάγγελος Μιχαήλ τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου22.

Θαυμάσια πλασμένη ή 'Οδηγήτρια μοιάζει περισσότερο στήν τεχνική καί στά χρώ
ματα μέ τήν παλιότερη άμφιπρόσωπη Ευαγγελισμός καί Ψυχοσώστρια τής ’Αχρίδας 
καί μέ τον άρχάγγελο Μιχαήλ, πού είναι πολύ μεταγενέστερός της, όπως δείχνουν κι οί 
πυκνές, πιό άτονες καί ψυχρές γραμμές.

Τεχνοτροπικά ή παράσταση συνδέεται μέ έργα έπίσης τής παλαιολόγειας ζωγραφι
κής, ψηφιδωτά, τοιχογραφίες καί φορητές εΙκόνες, πού χρονολογοΰνται στά τέλη τοϋ 
13ου κι ως τά τέλη τοϋ Μου αιώνα.

Σημαντική είναι ή σχέση της πρώτα μέ τά ψηφιδωτά καί τις τοιχογραφίες στό καθο
λικό καί στό παρεκκλήσι τής Μονής τής Χώρας στήν Κωνσταντινούπολη. Εκτός άπό 
γενικές όμοιότητες, όπως είναι οί καλοκαμωμένες μορφές μέ τό εύγενικό σχήμα, τό άρ- 
χοντικό στήσιμο, τό μνημειακό χαρακτήρα καί τήν ήρεμη έκφραση, είναι πολλές κι οί 
ιδιαίτερες φυσιογνωμικές λεπτομέρειες πού τή φέρνουν κοντά στό Καχριέ.

Στήν Παναγία άπό τή Δέηση23, στή Χώρα τοϋ Άχωρήτου24, στήν ’Ελεούσα25 26, 
στή Βλαχερνίτισσα τοϋ δυτικοϋ τρούλλου20 καί στή Βλαχερνίτισσα τοϋ έξωνάρθηκα27, 
στήν Παναγία άπό τήν Δευτέρα Παρουσία28, στήν Εΰα άπό τήν είς "Αδου Κάθοδο29 
καί στον άγγελο άπό τό "Ονειρο τοϋ ’Ιακώβ30 βρίσκομε τό ήρεμο πρόσωπο τής Παναγίας 
μέ τις λείες έπιφάνειες καί άπό τή μιά στήν άλλη άπό τις παραπάνω μορφές τά κανονικά, 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του : Τά όμορφα μάτια, τό στόμα καί τή λεπτή μύτη μέ τή 
διχαλωτή βάση- τή σκιά άνάμεσα στά φρύδια, πού γέρνουν μαλακά πρός τις άκρες, 
παράλληλα μέ τό χαμηλωμένο έπάνω βλέφαρο- τήν καθαρή φωτεινή γραμμή πού όρίζει 
μέ καμπύλο γώνιασμα στον κανθό τό κάτω βλέφαρο καί τό σωστά φωτισμένο πρόσωπο 
μέ τ’ άκαθόριστα περιγράμματα καί τά ζωηρά φώτα. Μεγαλύτερη είναι ή ομοιότητα μέ 
τήν Παναγία άπό τήν ψηφιδωτή Δέηση. Ό Χριστός μέ άνάλογα κανονικά χαρακτηρι

17. Βυζαντινή Τέχνη, είκ. 238.
18. Στ. Πελεκανίδη, Ή φορητή είκών τής 'Οδηγήτριας τής Μονής Χελανδαρίου, ΑΕ ( 1953 - 1954) 

μέρος Β’, Άθήναι 1958, σ. 78 είκ. 1. καί Sv. Radojdi<5, Die serbische Ikonenmalerei, είκ. 4.
19. M. Chatzidakis, Ikones de Saint. Georges des Grecs et de la Collection de l’lnstitut Hel- 

lenique de Venise, Venise 1962, πίν. 1 καί 3, είκ. 4.
20. Sv. Radojiid, Die serbische Ikonenmalerei, είκ. 15 καί 16 καί Ikonen aus Serbien und 

Makedonien, πίν. 47.
21. D. Talbot Rice, Art Byzantin, πίν. XLIV καί 193.
22. Μ. Γ. Σωτηρίου, έ.ά. σημ. 13 καί A. Grabar, Byzance, Paris 1963, σ. 173.
23. P. Underwood, Notes on the work of the Byzantine Institute in Instanbul, Dumbarton 

Oaks Papers, τ. XII ( 1958) είκ. 18.
24. Έ.ά. είκ. 17.
25. Ρ. Underwood, Second preliminary Report on the Restoration of the Frescoes in the 

Kariye Camii at Instanbul, Dumb. Oaks Papers, τ. XI ( 1957) είκ. 51.
26. P. Underwood, First prelim. Report, DOP τ. IX - X ( 1955 - 1956) είκ. 88 καί 89.
27. Έ.ά. σημ. 23, είκ. 12.
28. Ρ. Underwood, Third prelim. Report, DOP τ. XII, είκ. 6.
29. Έ.ά. σημ. 26, είκ. 69.
30. Έ. ά. σημ. 25, είκ. 41.
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στικά, τό ψηλό μέτωπο, τό καλοσχεδιασμένο αύτί, μέ τή δροσερή δψη του μοιάζει άρκε- 
τά μέ τό παιδί τής Ελεούσας καί τής Βραχερνίτισσας.

Σημαντική δμοιότητα έχει ή Παναγία τής Ρόδου καί μέ τή θαυμάσια ψηφιδωτή 
Παναγία άπό τή Δέηση τής 'Αγίας Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη31. Τό σχήμα τού 
προσώπου, οί άποστάσεις πού κρατούν τά χαρακτηριστικά κι ό τρόπος τοϋ φωτισμού- 
τό σχήμα πού έχουν τά μάτια μέ τά φρύδια, ή μύτη καί τό στόμα λιγότερο- ή σταθερή 
γραμμή στό κάτω βλέφαρο, ή διχάλα στή βάση τής μύτης καί ή σκιά πού σμίγει τά φρύ
δια είναι στοιχεία πού δείχνουν πώς ή τρυφερή Παναγία τής 'Αγίας Σοφίας καί ή ώρι- 
μότερη 'Οδηγήτρια άνήκουν στον ίδιο τύπο μορφής καί, μέ τό χρόνο πού τις χωρίζει, 
στήν ίδια σχολή. Τεχνοτροπικά γνωρίσματα συνδέουν τήν 'Οδηγήτρια καί μέ μορφές 
άπό τή διακόσμηση τού 'Αγίου Νικολάου ’Ορφανού τής Θεσσαλονίκης32.

"Υστερα βρίσκομε συγγένεια μέ τήν Περίβλεπτο τού Μυστρα. Ή Παναγία άπό τή 
Γέννηση33 34 καί τόν Εύαγγελισμό31 έχει τό σχήμα, τή σοβαρότητα καί τήν ευγένεια τής 
'Οδηγήτριας, τά σκιοφωτισμένα περιγράμματα καί τό διάφανο φωτισμό, πού θαμπώνει 
μέ τρόπο μεταφυσικό τά πρόσωπα. Καί τό ίμάτιο τού Χριστού στήν εις "Αδου Κάθοδο35 
έχει τις πυκνές χρυσές γραμμές πάνω στά ίδια χρώματα καί άνάλογα σχηματική δψη 
μέ τό ίμάτιο τού παιδιού.

Άπό τις φορητές εικόνες έχουν τεχνοτροπικές ή άπλά μορφικές όμοιότητες μέ τήν 
παράσταση ή άμφιπρόσωπη Ευαγγελισμός καί Ψυχοσώστρια τής ’Αχρίδας36, οί 'Οδη
γήτριες τού Παλέρμο37, τής ’Αχρίδας38, τού Χελανδαρίου39 40, τού Βυζαντινού Μουσείου 
Αθηνών άριθ. 177*° καί τού Λέσνοβο41, καθώς καί ή Περίβλεπτος τής ’Αχρίδας42.

Πιο κοντινή τεχνοτροπικά είναι ή άμφιπρόσωπη Εύαγγελισμός καί Ψυχοσώστρια 
τής ’Αχρίδας. Είναι παρόμοια τά χρώματα πού πλάθουν τά πρόσωπα43, οί άναλογίες 
ανάμεσα στά φωτεινά καί σκιερά μέρη καί στά χαρακτηριστικά, τό σχήμα πού έχουν τά 
καστανά μάτια καί τό στόμα. Ή Παναγία έχει άνάλογα σοβαρή δψη μέ τήν Ψυχοσώ- 
στρια καί μέ τήν Παναγία τού Εύαγγελισμοΰ, τό ίδιο μαλακότερο πέρασμα άπό τό φώς 
στή σκιά καί τις γραμμές στό μέτωπο, πού άντί νά παρακολουθούν τά φρύδια, καθώς 
συνήθως, φεύγουν λοξά προς τά πάνω — πειθαρχημένες άπό τήν ισόρροπη σχέση τους 
μέ τις άλλες φυγόκεντρες γραμμές — έτσι πού δίνουν μιάν άνησυχία, σημάδι ζωής, στό 
πρόσωπο καί φαινομενικό ύψος στό μισοκρυμμένο άπό τό μαφόριο μέτωπο. Ό Χριστός,

31. D. Talbot Rice, Art Byzantin, πίν. XXV και Th. Whittemore, The mosaics of Haghia 
Sophia at Instanbul, μέρος IV, Oxford 1952, πίν. XXIII.

32. ’A. Ξυγγοπούλου, Οί τοιχογραφίες τοϋ Αγίου Νικολάου Όρφανοϋ Θεσσαλονίκης, ’Αθήνα 
1964, πίν. 14, 26 πίν. 37, 69 πίν. 53, 104 πίν. 73, 144 καί πίν. 92, 183 καί 184.
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πιο ανάλαφρη μορφή, πλησιάζει άντίστοιχα τόν άγγελο καί την Ψυχοσώστρια, μέ τις 
ήμικυκλικές γραμμές κάτω άπό τά μάτια καί τό πλαστικό άνασήκωμα τοϋ πηγουνιοϋ.

’Ανάλογες λοξές γραμμές στο μέτωπο έχει κι ό άρχάγγελος Γαβριήλ στόΧελανδά- 
ρι44, πού μοιάζει στήν τεχνική καί στά χαρακτηριστικά μέ τήν 'Οδηγήτρια, είναι δμως 
φανερά μεταγενέστερός της, όπως δείχνουν ό σκληρότερος φωτισμός, τά τσακίσματα 
των πτυχών καί ή τραχύτερη δουλειά.

Μοιάζει έπίσης ή 'Οδηγήτρια στά χρώματα, στό χαρακτήρα καί σέ μερικές μορ
φές μέ τόν ’Αρχάγγελο τοϋ Βυζαντινοΰ Μουσείου, ένώ μέ τήν'Οδηγήτρια άριθ. 177 έχει 
όμοιο τό σχήμα τοϋ λαιμοϋ καί σημαντικά άνάλογο τό ύφος, πού διαβαθμίζεται άπό 
αύστηρό καί ιερατικό στήν εικόνα τοϋ Μουσείου σέ σοβαρό καί έπίσημο στήν παρά
σταση τής Ρόδου.

Κάποια σχέση υπάρχει καί μέ τήν 'Οδηγήτρια καί τήν Τριχερούσα τοϋ Χελανδα- 
ρίου, τήν Περίβλεπτο τής ’Αχρίδας καί τήν 'Οδηγήτρια τοϋ Λέσνοβο. Ή όμοιότητα 
είναι μεγαλύτερη μέ τήν 'Οδηγήτρια τοϋ Χελανδαρίου, δροσερώτερη καί χρονικά προ
γενέστερη μορφή, καί μέ τήν Παναγία τοϋ Λέσνοβο, τοϋ 134 245, πού είναι ύστερώτερή 
της, όπως δείχνουν, εκτός άπό τήν τεχνοτροπική καί τήν ποιοτική διαφορά, οί πολλές 
σχηματοποιημένες πτυχές, οί μάλλον επίπεδες μορφές καί τά πιό τονισμένα περιγράμμα
τα. ’Από τή σχέση τους θά μπορούσε νά ύποθέση κανείς μόνο πώς έχουν κοινό πρότυ
πο. Ό Χριστός μοιάζει άρκετά μέ τό παιδί τής Τριχερούσας καί τής Περιβλέπτου.

Παρόμοια υπόθεση γιά κοινό πρότυπο θά μπορούσε νά γίνη γιά τήν 'Οδηγήτρια τής 
’Αχρίδας46. Παρ’ όλο πού τεχνοτροπικά καί χρονικά διαφέρουν, έχουν πολλά κοινά 
στοιχεία. Έκτος άπό τόν είκονογραφικό τύπο, μοιάζουν στή φυσιογνωμία καί στήν 
έκφραση, πού παραλλάζουν άπό τις πιό έλεύθερα δουλεμένες, στενές καί λυγερές μορ
φές τής ’Αχρίδας, μέ τό δυνατό φως καί τά άδρότερα χαρακτηριστικά μέ τις τονισμένες 
γωνιές, ώς τις μορφές τής Ρόδου πού άνοίγονται ήρεμες, κάπως επίπεδες, μέ λιγότερο 
νεΰρο, μέ πρόσωπα γαληνεμένα.’Έπειτα, χαρακτηριστικά μορφικά στοιχεία, όπως είναι 
ή διάρθρωση τοϋ ίματίου, ή κίνηση πού κάνει ή παρυφή στό μαφόριο κι ή θέση πού 
παίρνει τό κόσμημα στό κεφάλι, φαίνεται νά έρχωνται άπό τήν παράσταση τής ’Αχρίδας.

Τό ίμάτιο τοϋ Χριστοϋ ξεχωρίζει σέ δυό μέρη πού μοιάζουν άντίστοιχα, καί σέ λε
πτομέρειες τής πτυχολογίας, μέ τό χιτώνα καί τό ίμάτιο πού φορεϊ ό Χριστός τής ’Αχρί
δας. Δέν έχει τήν πλαστικότητα τοϋ δεύτερου, όμως χωράει άρμονικά στή μεταγενέστερη 
παράσταση τής Ρόδου καί μέ τή στατικά σχηματική όψη του παίρνει ξεχωριστή δια- 
κοσμητική σημασία. Μέ τις πολλές χρυσές γραμμές καί τή σχηματικότητά του έρχεται 
κοντά στό χρυσό βάθος, ένώ μέ τήν έλαφριά όψη τοϋ λεπτοΰ υφάσματος, πού τοϋ δίνουν 
οί χρυσές γραμμές, καί μέ τήν πολύπλοκη πτυχολογία πλησιάζει λίγο τό δροσερό πρό
σωπο καί φανερώνει ήσυχα καί πλαστικά τή μορφή τοϋ σώματος. Μέ άνάλογα ρυθμικό 
τρόπο τό μαφόριο τής Παναγίας, όπως σώζεται πλατύ, βαθύχρωμο καί λιτά στολισμένο 
κι όπως ζωηρεύει γύρω άπό τό πρόσωπο μέ τό γαλάζιο τοϋ μαντιλιοΰ καί τήν πάντα άνή- 
συχη κίνηση τής παρυφής, δένει τό πρόσωπο όμαλά μέ τό άκίνητο βάθος, πού τό περιο
ρίζουν κιόλας πολύ οί συγκεκριμένοι μέ τό χαραγμένο περίγραμμά τους φωτοστέφανοι.

Όμοια, τήν τεχνοτροπική καί χρονική διαφορά μποροΰμε νά διαπιστώσουμε καί

44. Radojdid, Ikonen aus Serbien und Makedonien, πίν. 55.
45. Radojdid, Die Serbische Ikonenmalerei, σ. 78.
46. Έ.ά. σημ. 38.
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στον τρόπο πού τυλίγεται τό μαφόριο στό κεφάλι τής Παναγίας, με τήν ίδια μορφή 
καί με τις ίδιες αναδιπλώσεις στις δυό παραστάσεις.

Ό τρόπος πού τυλίγει τό μαφόριο τό κεφάλι σχετίζεται συνήθως με τή στροφή ή 
τή μετωπικότητα τών μορφών. Σ’ αυτές πού στρέφονται διπλώνει στή μέση στό μέτωπο 
ή λίγο παράπλευρα κι ύστερα πέφτει μ’ άνισες πτυχές στό λαιμό, ένώ στις μετωπικές 
άκουμπάει οριζόντια στό μέτωπο ή σχηματίζει όρθια γωνία στή μέση του κι ύστερα άνα- 
διπλώνεται συμμετρικά. Ή κίνησή του, πού γίνεται καθαρότερα στήν παρυφή, παραλλά
ζει άνάλογα μέ τή στροφή καί τήν κλίση τού κεφαλιού μέ πολλή ποικιλία στούς δύο 
τύπους, πού κάποτε μπερδεύονται άλλά δέ φαίνεται νά ξεχωρίζουν χρονολογικά.

’Αντίθετα μέ τής ’Αχρίδας, στήν Παναγία τής Ρόδου τό δίπλωμα τού μαφορίου στό 
μέτωπο φαίνεται τώρα, πιο σχηματικά, μονάχα στό άπότομο τσάκισμα τής παρυφής κι 
ή θέση του είναι πιό πλάγια, δυσανάλογα μέ τή στροφή. Έπειτα πτυχώνεται ώς κάτω, 
όπως στήν 'Οδηγήτρια τής ’Αχρίδας καί τού Παλέρμο, πιό έπίπεδα καί μαλακά.

’Ακόμη πιό άνόργανα είναι τοποθετημένο, άριστερά, στό ύψος τής άκρης τού ματιού, 
τό χρυσό κόσμημα, πού πάει πάλι, άνάλογα μέ τήν κίνηση, λίγο πλάγια στις μορφές 
πού στρέφονται κι ακριβώς στή μέση στις μετωπικές. Ή θέση του έδώ φαίνεται άτονη, 
αντίθετα μέ τό όμορφο σχέδιο, και άνάλογα αδικαιολόγητη άπό τή μικρή στροφή, 
σάν άδέξια έπανάληψη τού ίδιου στοιχείου στήν Παναγία τής ’Αχρίδας. "Ομως στήν πα
ράσταση ταιριάζει, καθώς, δεμένο ρυθμικά μέ τ’ άλλα στοιχεία, παίρνει μέρος στό άνοιγ
μα τών μορφών άπό τό κέντρο προς τήν περιφέρεια, ζυγιασμένο στήν κορφή τού πλάγιου 
κατακόρυφου άξονα, πού περνάει άπό τό μάτι καί διασταυρώνει τά χέρια.

Τέλος, όμοια χαρακτηριστικό γιά τόν τρόπο πού δένονται τά μορφικά στοιχεία στήν 
παράσταση είναι καί τό σχέδιο πού έχουν οι φωτοστέφανοι. Ένώ συνήθως έχουν σω
στό κυκλικό σχήμα, όπως, πρόχειρα, κι οί άνάλογα μεγάλοι καί κατεβασμένοι ώς τούς 
ώμους φωτοστέφανοι στον Εύαγγελισμό τής ’Αχρίδας, έδώ χάνουν τήν κυκλική γραμμή 
τους, γιά νά παρακολουθήσουν τό έξωτερικό περίγραμμα τών δύο προσώπων. Έτσι 
δένονται πιό στενά μέ τά πρόσωπα, τά άνοίγουν έπίσης καί τά προεκτείνουν, τονίζοντας 
μέ κάποια έμφαση τό μνημειακό χαρακτήρα τους, άλλά οί ίδιοι ζυγιάζονται παράτονα 
καί κατεβαίνουν στούς ώμους κάπως βαριά κι άρρυθμα.

Τά χρόνια, όπου μπορεί νά τοποθετηθή ή παράσταση, όρίζονται μέ τό Καχριέ καί 
τόν Εύαγγελισμό τής ’Αχρίδας άπό τό ένα μέρος καί μέ τήν Περίβλεπτο τού Μυστρά 
καί τόν ’Αρχάγγελο τού Βυζαντινού Μουσείου άπό τό άλλο.

Ή άπόσταση πού χωρίζει τήν 'Οδηγήτρια άπό τά δυό τελευταία είναι φανερά μεγα
λύτερη. Ή ζωηρή όψη τού παιδιού, τά πλαστικότερα σχήματα κι ή σωστή θέση τών μορ
φών στό χώρο, μέ τήν ύπολογισμένη κίνηση γύρω άπό τούς άξονες, τις βραχύνσεις καί 
μέ τις καμπύλες τών έξωτερικών περιγραμμάτων, είναι μακριά άπό τήν Περίβλεπτο μέ 
τις γοητευτικές, λίγο πλασματικές μορφές πού κινούνται θαμπά δεμένες μέ τις επίπεδες 
έπιφάνειες τών τοίχων. ’Ανάλογα τό άψεγάδιαστο πλάσιμο καί τό ταίριασμα όλων τών 
μορφικών στοιχείων τής 'Οδηγήτριας σέ μιάν ισορροπημένη, ήρεμη ένότητα μάς φέρνει 
πρός τά μέσα τού αιώνα, πολύ πριν άπό τόν ’Αρχάγγελο μέ τό λίγο άποστεγνωμένο άπό 
τις πολλές γραμμές πρόσωπο καί τήν άνιση όψη του, μέ τό μικρό κεφάλι καί τά περιορι
σμένα φτερά, σέ σχέση μέ τήν τονισμένη σωματικότητα καί τή λαγαρά σχηματική πτυ- 
χολογία τών φορεμάτων του.

"Υστερα, ή Τριχερούσα τού Χελανδαρίου καί ή 'Οδηγήτρια τού Αέσνοβο, χρονολο
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γημένες Αντίστοιχα στό 1350 ή 1360 καί στο 1342, παρ’ δλο πού δέ σχετίζονται Ιδιαίτερα 
με τήν 'Οδηγήτρια τής Ρόδου, φαίνονται μεταγενέστερός της. Τά πρόσωπα είναι πιο 
Ατονα, οί Αναλογίες χαλαρές, οί μορφές πιό έπίπεδες κι ή πτυχολογία περίπλοκη καί 
πιο σχηματική. Έτσι βοηθούν νΑ χρονολογηθή ή παράσταση πριν Από τό 1342, μέσα 
στό δεύτερο τέταρτο τού Μου αΙώνα.

Στά ίδια χρόνια, μέσα στό δεύτερο τέταρτο τού Μου αιώνα, φέρνει άλλωστε κι ή 
σύγκριση μέ τις συγγενικές μορφές τού Καχριέ καί τού Ευαγγελισμού τής ’Αχρίδας 
κι Ακόμη μέ τις 'Οδηγήτριες τού Χελανδαρίου καί τής ’Αχρίδας καί μέ τήν Παναγία τής 
'Αγίας Σοφίας.

Τό τεχνοτροπικό κλίμα δέν έχει ούσιαστικά Αλλάξει, μόνο πού οί μορφές τής 'Οδη
γήτριας είναι πιό ώριμες, χωρίς τήν πρώτη δροσιά καί τά πλαστικά ξεπετάγματα τού 
τέλους τού Που καί τών Αρχών τού Μου αίώνα. Ό ζωγράφος της δουλεύει πάνω στά πα- 
λιότερα πρότυπα, σέ πολύ κοντινά τους χρόνια, μέ ήρεμία, κάπως στατικά. Έτσι δείχνει 
τό λιγότερο ζωηρό σχήμα τής Παναγίας, τό σχεδόν Αδιάρθρωτο άπλωμα τού μαφορίου 
της καί τό σχηματοποιημένο ίμάτιο τού Χριστού. Έπειτα, είναι τό άνοιγμα τών μορφών 
σέ πλάτος, πιό έπίπεδα, πού δέ δείχνει Αδυναμία στή σύνθεση καί στό σχέδιο Αλλά 
διαφορετική Αντίληψη μάλλον γιά τό θέμα καί τή λατρεία τής 'Οδηγήτριας. Επίσης 
είναι οί μανιεριστικές έπαναλήψεις στά φυσιογνωμικά στοιχεία καί στις λεπτομέρειες 
πού έξετάστηκαν στή σύγκριση μέ τήν 'Οδηγήτρια τής ’Αχρίδας, πού σχετίζονται μέ 
τήν άποψη τής ’Εκκλησίας γιά τή θαυματουργή δύναμη πού δίνει στήν εικόνα ή Αντι
γραφή τού Αρχέτυπου καί πού δείχνουν Ασφαλώς πιό προχωρημένη έποχή.

'Οπωσδήποτε ή παράσταση δέν ξεμακραίνει πολύ Από τις πρώτες δεκαετίες τού Μου 
αίώνα. Ή όμοιότητα μέ τον Εύαγγελισμό τής ’Αχρίδας είναι μεγάλη, τόσο πού θά μπο
ρούσε κανείς νά διακινδυνέψη τήν υπόθεση, πώς ή 'Οδηγήτρια είναι πολύ όψιμο έργο 
τού ίδιου ζωγράφου. "Οπως καί νά είναι, δείχνει τό Αμέσως έπόμενο βήμα τής ίδιας τε
χνοτροπίας καί ίσως στό ίδιο έργαστήριο, όχι πιό ύστερα Από τό δεύτερο τέταρτο τού 
αίώνα.

’Αλλά καί μόνη της ή παράσταση δείχνει πώς ζωγραφίστηκε σέ μιάν ώρα καλή, 
πού κρατούσε Ακόμη στέρεα τήν έπαφή της μέ τά πρώτα δημιουργικά χρόνια τής τέχνης 
τών Παλαιολόγων. 'Ο χαρακτήρας τών προσώπων έχει πνευματικότητα, ήρεμη περίσκεψη 
καί μεγαλείο- τά μορφικά στοιχεία έχουν έσωτερική συνοχή καί δύναμη έκφραστική· 
τά χρώματα καί οί συνδυασμοί τους δείχνουν γνώση καί ευαισθησία· οί μορφές 
έχουν έναν Αέρα Αρχοντιάς καί πολλή Αξιοπρέπεια καί ή Αντίληψη γιά τή σωματικό- 
τητά τους καί ξεχωριστά ή γραμμή τού χεριού τής Παναγίας έχουν πολλή ευγένεια. 
Τέλος, τό πρόσωπο τού παιδιού καί τό ίμάτιό του Ακόμη, πού ή σχηματοποιημένη πτυχο
λογία του είναι κομψή, διακοσμητική καί διόλου χαλαρή ή Αντίθετα ξερή, δδηγοΰν στά 
ίδια χρόνια, όχι μακριά Από τό Καχριέ καί τόν Ευαγγελισμό.

Ή 'Οδηγήτρια τής Ρόδου μέ τήν ποιότητά της, πού γίνεται άμεσα φανερή μέ τήν 
αισθητική συγκίνηση πού δίνει κι έμμεσα μέ τή συγγένεια πού έχει μέ άριστουργημα- 
τικά έργα, σάν τή διακόσμηση τού Καχριέ καί τής Περιβλέπτου, τήν Παναγία τής 'Αγίας 
Σοφίας καί τόν Εύαγγελισμό τής ’Αχρίδας, παίρνει τή θέση της κοντά στις καλύτερες 
δημιουργίες τής παλαιολόγειας ζωγραφικής.

Τά τεχνοτροπικά γνωρίσματα, ή τεχνική καί ή όμορφιά τού έργου μάς φέρνουν στήν 
Κωνσταντινούπολη. Είναι πολύ πιθανό ότι ζωγραφίστηκε στήν πρωτεύουσα, όπως 
δείχνουν τά χαρακτηριστικά κι ή στενή σχέση μέ έργα τής σχολής της. Ό σύνδε
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σμός της άλλωστε μέ τή Ρόδο φαίνεται νά είναι τυχαίος, γιατί οΰτε έπαρχιακά 
γνωρίσματα έχει ούτε παρουσιάζει καμιά ουσιαστική σχέση μέ τις παλαιολόγειες 
τοιχογραφίες, πού σώζονται στο νησί47. Μπορεί νά έγινε παραγγελία στήν Κων
σταντινούπολη ή καί νά μεταφέρθηκε συμπτωματικά στή Ρόδο. 'Ωστόσο μπορεί 
νά είναι ένα σημάδι τής καλλιτεχνικής έπαφής τού νησιού μέ την πρωτεύουσα.

Τό σύνδεσμο μέ τήν Κωνσταντινούπολη καί τήν άξια τού έργου δείχνει καί ή στενή 
σχέση πού έχει ή 'Οδηγήτρια μέ τις ανάλογες μεταβυζαντινές παραστάσεις. Άπό όσο 
ξέρω, περισσότερο άπό τις σχετικές παλαιολόγειες εικόνες δίνει στο σύνολο, καί σέ 
λεπτομέρειες48, τό παλαιολόγειο πρότυπο πού κυρίως χρησιμοποίησαν οί ζωγράφοι 
τής Κρητικής σχολής, σάν είκόνιζαν τήν Παναγία Βρεφοκρατούσα. Οί 'Οδηγήτριες καί 
γενικά οί Βρεφοκρατοϋσες τού Δαμασκηνού49, τού Εμμανουήλ Λαμπάρδου50, τού Ρί- 
τζου51, τού Βίκτωρος52 καί άλλων γνωστών καί άνώνυμων ζωγράφων53 έχουν μεγάλη 
συγγένεια μέ τήν 'Οδηγήτρια τής Ρόδου, πού είναι έτσι ένα άκόμη χαρακτηριστικό 
παράδειγμα γιά τό πόσο κοντά στή βυζαντινή παράδοση κινήθηκαν οί ζωγράφοι τής 
Κρητικής σχολής.

Είκονογραφικά ή παράσταση ανήκει στήν αύστηρότερη παραλλαγή τού τύπου τής 
'Οδηγήτριας, πού έχουν καί οί 'Οδηγήτριες τού Παλέρμο54, τής Αχρίδας55, τής Μονής 
τού Σινα56, τής Μονής τής 'Αγίας Τριάδας κοντά στή Μόσχα57, τού Λέσνοβο58, τού 
'Αγίου Νικολάου ’Ορφανού στή Θεσσαλονίκη59, τής ’Αχρίδας στό Μουσείο τού Βελι
γραδιού60, ή ψηφιδωτή στό Μουσείο τής Σόφιας61 καί ή Μεσοπαντίτισσα τής Κρήτης62. 
Κοινά χαρακτηριστικά τους είναι οί συγκρατημένες στροφές, πού καθορίζουν τή σχέση

47. Ά. Όρλάνδου, Βυζαντ. καί μεταβυζαντ. ναοί τής Ρόδου, ΑΒΜΕ τεΟχ. 2.
48. Όπως είναι ή λεπτομέρεια τοΟ κοσμήματος. Τό ίδιο σχέδιο, πού είναι μάλλον σπάνιο στό 

Ι4ο αί. (παραπλήσιο είναι τό κόσμημα στή Χώρα τού Άχωρήτου τού Καχριέ καί στήν Παναγία τής 
άμφιπρόσωπης εικόνας τού Πογκάνοβο· Sv. Radojiid, Ikonen aus Serbien und Makedonien, πίν. 
59 ) άπαντάει συχνά στό 15ο αί. καί σχεδόν κατά κανόνα, κομψότερο καί σχηματικότερο, στις μεταβυζαν
τινές Παναγίες.

49. Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα ίστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν "Αλωσιν, Ά- 
θήναι 1957, πίν. 38,2.

50. Ά. Ξυγγοπούλου. έ.ά. πίν. 44,2 καί Κατάλογος τών είκόνων τού Μουσείου Μπενάκη, Ά- 
θήναι 1936, πίν. 13 άριθ. 13 καί πίν. 14 άριθ. 16. Μ. Chatzidakis, Ik0nes, πίν. 44 είκ. 56.

51. Felicetti — Liebenfels, πίν. 110 Β.
52. Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα, πίν. 53,1.
53. Μ. Chatzidakis, Ikones, πίν. 11 είκ. 20. Ά. Ξυγγοπούλου, Κατάλογος εικόνων Μουσ. Μπε

νάκη, πίν. 36 άριθ. 14. Ά. Μαραβά - Χατζηνικολάου, Πάτμος, Άθήναι 1957, πίν. XXXII είκ. 56.
54. Βλ. σημ. 37.
55. Βλ. σημ. 38.
56. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής Σινά, Άθήναι 1956, τ. Α, είκ. 226 καί 234.
57. Ν. Κόντακωφ, Εικονογραφία τής Θεοτόκου ( ρωσ.), Πετρούπολις 1915, τ. Β, σ. 202 είκ. 93.
58. Βλ. σημ. 41.
59. Ά. Ξυγγοπούλου, ΕΙκών τής Θεοτόκου Όδηγητρίας, ΕΕΒΣ, έτος Γ (1926) σ. 136 είκ. 1 καί 

V. J. Djuri<5, Les fresques de la chapelle du despote Jovan UglejeSa a Vatopedi, Πρακτικά τοϋ XII 
Βυζαντ. Συνεδρίου τής ’Αχρίδας, Beograd 1961, είκ. 14.

60. Djurid, δ.ά. είκ. 15.
61. Έ.ά. είκ. 17.
62. G. Gerola, Monumenti veneti nell’isola di Creta, Venezia 1908, τ. Β, σ. 302, είκ. 370 

καί 371.
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τής Παναγίας μέ τό παιδί καί μέ τόν πιστό, τά βλέμματα πού κατευθύνονται μπροστά, 
οί κινήσεις των χεριών καί τό κλειστό είλητάριο.

Τά ίδια χαρακτηριστικά έχει ή 'Οδηγήτρια στήν προμετωπίδα τοΰ Ψαλτηρίου Χά- 
μιλτον τού Βερολίνου63 καί άπ’ όσο φαίνεται ή 'Οδηγήτρια στά μολυβδόβουλλα τοΰ 
Μιχαήλ τοΰ III64 καί τοΰ Πατριάρχη Φωτίου65. Κατά τόν Grabar ή λατρευόμενη ει
κόνα τής μικρογραφίας είναι ή άχειροποίητη 'Οδηγήτρια τοΰ Βυζαντίου66 καί είναι οί 
άπεικονίσεις της στά μολυβδόβουλλα τοΰ Μιχαήλ καί τοΰ Φωτίου67.

Ύστερα ταιριάζει στόν τύπο της καί ή σχετική περιγραφή στο λόγο τοΰ Πατριάρχη 
Φωτίου, πού κατά τόν Grabar άναφέρεται στήν άχειροποίητη 'Οδηγήτρια τής Μονής 
τών 'Οδηγών68 : « . . . Καί γάρ οίονεί τή μεν στοργή των σπλάχνων την οψιν προς τό 
τεχθέν συμπαθώς έπιστρέφονσα, ola δέ τώ άπαθεϊ και ύπερφυεϊ τοΰ τόκου εις άσχετον 
άμα και άτάραχον άρμοζομένη κατάστημα διαθέσεως παραπλήσιους φέρει τό ομμα σχη- 
ματιζόμενον ». ’Από αυτά θά μπορούσαμε νά υποθέσουμε, πώς ή 'Οδηγήτρια τής Ρό
δου, όπως καί οί άλλες τοΰ ίδιου τύπου, έχουν γιά πρότυπό τους τήν περίφημη εικόνα 
τής Κωνσταντινουπόλεως.

Τέλος, στήν παράσταση τής Ρόδου τά τεχνοτροπικά μέ τά είκονογραφικά χαρακτη
ριστικά δένονται μέ τρόπο, πού δείχνει μιά κατασταλαγμένη άντίληψη γιά τή λατρευ
τική σχέση τοΰ πιστοΰ μέ τά είκονιζόμενα θεία πρόσωπα, σχέση άμεσώτερη καί σύμφωνη 
γενικά μέ τις άνθρωπιστικές άρχές τοΰ Μου αιώνα.

Ή αύστηρότητα τοΰ τύπου σπάει μέ τις καλοσχηματισμένες μορφές. Τά απλά, σχη
ματικά διαρθρωμένα, φορέματα μέ τά ζεστά χρώματα κι οί μεγάλοι φωτοστέφανοι, πού 
περιορίζουν όσο παίρνει τό άφηρημένο χρυσό βάθος, όδηγοΰν τό μάτι στά πρόσωπα 
μέ τή σοβαρή φιλάνθρωπη έκφραση. Επίσημες, έπιβλητικές μορφές ή Παναγία μέτό 
Χριστό έρχονται μέ συμπάθεια μπροστά, κοντά στόν άνθρωπο πού ζητάει τή λύτρωση 
άπό τήν «άχλύν τών πταισμάτων» του.

Έπειτα τά ώραΐα χέρια μοιράζονται έκφραστικά τή σοβαρότητα καί τήν εύαισθη- 
σία τών προσώπων. Ή εύλογία τοΰ Χριστοΰ έχει τήν τρυφερότητα τοΰ παιδιοΰ καί τήν 
έπισημότητα τοΰ Κριτή. Καί ή Παναγία δέεται στό Χριστό γιά τούς « άννμνοϋντας τόν 
τόκον της» καί μαζί φαίνεται νά μεσιτεύη σ’ αύτόν γιά τόν Χριστιανό πού καταφεύγει 
«θαρρών» στήν Βρεφοκρατούσα Παναγία, πού είναι, « προστασία τών Χριστιανών 
άκαταίσχυντος, μεσιτεία προς τόν Ποιητήν αμετάθετος, τών περάτων ή ελπίς, θλιβομε
νών ή άντίληψις, τό φνλακτήριον πάντων καί χαράκωμα καί Ιερόν καταφυγών »69.

63. A. Grabar, L’ Iconoclasme byzantin, Paris 1957, είκ. 1.
64. Έ.ά. είκ. 55.
65. Έ.ά. είκ. 59.
66. A. Grabar, Iconoclasme, σ. 202 καί Une pyxide en ivoire, Dumb. Oaks Papers, τ. XIV 

(1960) σ. 128.
67. Iconoclasme, σ. 189.
68. Έ.ά. σ. 184-185 καί 189.
69. Πρόχ. Εύχολόγιον τό Μέγα, Ένετίησιν, 1775.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΓΪΙΝΑΞ Β'

X
Ο
ΗW<
S
ω
X<
2

Άμ
φι

πρ
όσ

ω
πη

 ει
κό

να
 Ρό

δο
υ :

 α -
 β.

 Ό
 'Α

γι
ος

 Ν
ικ

όλ
αο

ς κ
αί

 λε
πτ

ομ
έρ

εια
 αύ

το
ϋ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΑΜΦΙΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 73

Β'. Ό Άγιος Νικόλαος

Ή πρώτη παράσταση ( Π ί ν. 34 — 35· Παρένθ. Π ί ν. Β').

Ό Άγιος είκονίζεται ώς τή μέση περίπου, στό συνηθισμένο είκονογραφικό τύπο. 
Γυρίζει καί βλέπει δεξιά- μέ τό αριστερό του χέρι κρατεί Ευαγγέλιο καί μέ τό δεξί μπρο
στά, στό ύψος τού Εόαγγελίου, ευλογεί. ’Αριστερά καί δεξιά του, στις άκρες, ό Χριστός 
κι ή Παναγία, σέ μικρή κλίμακα, στρέφονται καί τού προσφέρουν τό Ευαγγέλιο καί τό 
ώμοφόριο70. Πιό ψηλά είναι ή έπιγραφή, μέ κόκκινα γράμματα : ο ΑΓΙΟΟ NIKOAAOC.

Τό φαιλόνιό του έχει χρώμα βαθυκάστανο πρός τό μενεξεδί, σάν τό μαφόριο τής 
'Οδηγήτριας, μέ πλατιές σκοτεινότερες πτυχές καί μέ λίγες χρυσές γραμμές στήν άκρη 
τοΰ λαιμού. Τό ώμοφόριο είναι άσπρο μέ περάσματα ώμής σιένας, πού τοϋ δίνουν ζεστό 
τόνο, καί σταχτιά θαλασσιά κάπου κάπου. Οί μεγάλοι σταυροί του — δύο στό στήθος 
κι ένας κάτω άπό τό Ευαγγέλιο — έχουν χρώμα γαλάζιο, ίδιο μέ τό μαντίλι τής Πα
ναγίας. Ή άκρη άπό τό στιχάριο στό λαιμό είναι άσπρη, όπως τό ώμοφόριο. Τό 
Εύαγγέλιο, πολύ κατεστραμμένο, έχει στάχωμα καφέ πρός τό λαδί μέ κόκκινη, όρθια 
έξάγωνη πέτρα στή μέση, γαλάζιες σέ πλαγιαστό έξάγωνο γύρω, χρυσές γραμμές καί 
όρθογώνια πλαισιώματα. Οί στενές πλευρές του είναι κόκκινες καί τά δεσίματα χρυσά.

Ό Χριστός άριστερά φορεΐ γαλάζιο καί καστανό - μενεξεδί, σάν τό φαιλόνιο τοΰ 
Αγίου, χιτώνα καί ίμάτιο- τό Εύαγγέλιο του είναι χρυσό, στολισμένο μέ γαλάζιες καί 
κόκκινες πέτρες καί μέ μαργαριτάρια. Ή Παναγία φορεΐ όμοια μενεξεδί μαφόριο, στο
λισμένο μέ χρυσές γραμμές στήν παρυφή καί μέ κοκκιδωτούς σταυρούς.

Τό πρόσωπο καί τό χέρι τοΰ Αγίου είναι πλασμένα μ’ ένα βασικό χρώμα - προ
πλασμό, πού ξανοίγεται μέ άσπρο ώς τά φώτα. Είναι ένα χρώμα κόκκινο πρός τό σκοΰρο 
πορτοκαλί ή κεραμίδι — σύνθετο μάλλον άπό κιννάβαρι, κίτρινο καί άσπρο — πού έντε- 
λώς στις άκρες καί στις σκιές τών χαρακτηριστικών σκουραίνει σέ καφέ.

Αύτό τό άψύ κόκκινο κυριαρχεί στήν έπιφάνεια τοΰ προσώπου κι άντανακλάει σέ 
όλη τήν όψη τής μορφής- είναι σάν τό ζωηρό χρώμα πού παίρνει τό ήλιοψημένο δέρμα 
τών άνθρώπων πού έπιτηδεύονται στή θάλασσα. Δέ φαίνεται πιθανή ή υπόθεση πώς μπορεί 
ή μορφή νά κάηκε, έκτεθειμένη πολύν καιρό κοντά σ’ άναμμένα κεριά, γιατί δέ μοιάζει 
νά έχη καμιά ιδιαίτερη άλλοίωση ή παράσταση. Φαίνεται μάλλον ό ζωγράφος νά προ
τίμησε τό δυνατό χρώμα γιά τόν θαυματουργό άγιό του, πού προστατεύει όσους κινδυνεύ
ουν στή θάλασσα. ’Ανάλογο χρώμα έχουν έπειτα κι ό Άγιος Νικόλαος τής Βέροιας, 
πού παρουσιάστηκε στή Βυζαντινή Έκθεση71, κι ό Άγιος Νικόλαος στήν πίσω πλευρά 
τής Τριχερούσας τοΰ Χελανδαρίου72.

Τά σαρκώματα, πού γίνονται μέ τό ίδιο, άνοιχτότερο χρώμα, άπλώνονται σέ μεγάλη 
έπιφάνεια. Τά φώτα είναι μέ άσπρο, μόλις σπασμένο μέ κόκκινο, κι είναι γραμμές καμ
πύλες ή ίσες, πού έχουν παλμό κι ένταση, καί τό πλάτος τους παίζει, άνάλογα μέ τή ση
μασία τοΰ όγκου πού πλάθουν καί φωτίζουν.

Μέ όμοιο τρόπο δουλεύονται τά μαλλιά, τό μουστάκι καί τά γένια, μ’ ένα βασικό 
σκοΰρο χρώμα, μαΰρο μέ μπλέ, πού ξανοίγεται πάλιμέ άσπρο σέ τρεις συνολικά τόνους-

70. Γιά τήν έρμηνεία τής παράστασης βλ. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής Σινά, τ. 
Β, σ. 93.

71. Βυζαντινή Τέχνη, σ. 274, άριθ. 243.
72. Sv. Radojiid, Ikonen aus Serbien und Makedonien, σ. XI, πίν. 47.
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στον δεύτερο, σταχτί θαλασσί, καί στον τρίτο, για, τά φώτα άσπρο μέ έλάχιστο θαλασσί, 
πού τοϋ δίνει μόλις μια ψυχρή χροιά.

Έτσι ή άντίθεση των θερμών μέ τά ψυχρά χρώματα βγαίνει από τό πρόσωπο, καθώς 
τό κόκκινο - πορτοκαλί στους διάφορους τόνους του συμπληρώνεται αντίστοιχα μέ τό 
μαύρο - μπλέ καί τό σταχτί στά μαλλιά, στό μουστάκι καί στά γένια πού τό τριγυρίζουν. 
Χαρακτηριστικοί, γιατί είναι έντοπισμένοι, είναι οί συμπληρωματικοί τόνοι στά μάτια, 
άνάμεσα στό πάνω βλέφαρο όπου οί σκιές του, όπως καί τά φρύδια, είναι καστανές, 
ένώ στό κάτω βλέφαρο είναι καφέ πρός τό λαδί. "Ομοια, άπό τις δυο άσπρες γραμμές 
τού άσπραδιοϋ ή μιά, πρός τήν καστανόμαυρη κόρη, έχει λίγο κόκκινο, ένώ ή άλλη έχει 
θαλασσί.

Τό φώς έρχεται άπό μπροστά κι έπάνω κι απλώνεται σ’ όλόκληρο τό πρόσωπο, μέ 
είλικρίνεια καί γενναιοδωρία, άφήνοντας στη σκιά τήν άκρη του καί χωρίς άσπρα φω
τίσματα τά μαλλιά, τό μουστάκι καί τά γένια άπό τή μέση σχεδόν καί δεξιά, κι έτσι καί 
μέ τις συνιζήσεις δηλώνεται σωστά ή μικρή στροφή.

Ή τεχνική είναι άνάλογη μέ τής 'Οδηγήτριας· πλάσιμο ζωγραφικό, μέ χρώματα 
διαλυμένα σέ λεπτές πινελιές — γραμμές, χωρίς περιγράμματα καί μέ ζωηρά φώτα. Ή 
δουλειά είναι έλεύθερη, σταθερή καί θαυμαστά έπιτήδεια.

Τό πρόσωπο τοϋ Χριστού είναι πλασμένο όπως τού 'Αγίου Νικολάου, πιό άπλά, 
μέ κόκκινο - καφέ καί μέ καφετιές σκιές, ένώ τής Παναγίας είναι μέ δυο τόνους καφέ, μέ
τριο καί πολύ άνοιχτό (Π ί ν. 35 α, γ ).

Τεχνοτροπικά ή παράσταση συνδέεται μέ προγενέστερες καί ύστερώτερές της πα- 
λαιολόγειες μορφές.

'Ομοιότητα έχει ό "Αγιος Νικόλαος μέ παλαιολόγειες άνάλογες παραστάσεις σέ 
φορητές εικόνες, όπως είναι ό "Αγιος Νικόλαος στήν πίσω πλευρά τής Τριχερούσας, 
ό "Αγιος Νικόλαος τού ’Αρχιεπισκόπου Νικολάου τής ’Αχρίδας73, ό "Αγιος Νικόλαος 
στον "Αγιο Κλήμεντα τής ’Αχρίδας74, ό "Αγιος Νικόλαος στά Σκόπια75 καί ό "Αγιος Νι
κόλαος τής Ντέτσανη76.

Ό τύπος τού 'Αγίου είναι βασικά σ’ όλες ό ίδιος : Ηλικιωμένη μορφή μέ ζωηρό 
βλέμμα, πλατύ καί ψηλό ρυτιδωμένο μέτωπο, λίγα μαλλιά στήν κορφή του, τοξωτά φρύ
δια, μύτη άρθρωμένη σέ τρία μέρη, κυματιστά μαλλιά, μουστάκι καί στρογγυλεμένα 
γένια σέ μέτριο μάκρος. Έκτος άπό τής Ρόδου όλοι βλέπουν άριστερά ή μπροστά. Ή 
όμοιότητα είναι μεγαλύτερη μέ τις εΙκόνες πού βρίσκονται στό Χελανδάρι, στον "Αγιο 
Κλήμεντα τής ’Αχρίδας καί στά Σκόπια. Τά χαρακτηριστικά καί τό σχήμα τού προσώπου 
μοιάζουν, τό στήσιμο τών μορφών στό χώρο τής είκόνας είναι άνάλογο καί τά μακριά 
δάχτυλα κάνουν τήν ίδια κίνηση ευλογίας.

Περισσότερο πάντως μπορεί νά συνδεθή ή παράσταση μέ τόν "Αγιο τού Χελανδαρίου. 
'Υπάρχουν, άτονες έδώ, οί άσπρες γραμμές στήν άρχή τών φρυδιών, πού είναι άπό τά 
πιό ζωηρά στοιχεία στή μορφή τής Ρόδου. Οί όγκοι δηλώνονται άνάλογα* ή μύτη είναι 
μακριά καί μάλλον λεπτή κι άνάλογα σημειώνονται οί καμπύλες στό κάτω βλέφαρο. Τά

73. Djurid - Radojdid, Ikones de Yougoslavie, πίν. XXIX.
74. Έ.ά. πίν. XXXII - XXXIII.
75. Έ.ά. πίν. XXXVII καί Radojdid, Ikonen, πίν. 44.
76. Djurid - Radojdid, leones, πίν. XLVII καί Radojdid, Ikonen, πίν. 38 - 39.
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μαλλιά έχουν τήν ίδια τακτοποίηση στους κροτάφους κι ανάλογη τό μουστάκι καί τά 
γένια. Τέλος, δ κοκκινωπός τόνος τοΰ προσώπου κι ή αντίθεση μέ τά ψυχρά χρώματα 
στά μαλλιά κλπ. δημιουργούν άνάλογη εντύπωση77.

Οί ομοιότητες πού έχει ή παράσταση όμως μέ τίς παραπάνω εικόνες δεν όδηγοϋν 
σε ούσιαστική τεχνοτροπική συσχέτιση καί πολύ περισσότερο σέ χρονολογική. Είναι 
φανερό άπό τή σύγκριση, πώς όλες είναι μεταγενέστερές της, καί δείχνουν σέ λίγο ή 
περισσότερο προχωρημένους χρόνους τήν έξέλιξη τού τύπου. "Ολες παρουσιάζουν λίγο 
πολύ μιά σχηματοποίηση, πού έκδηλώνεται μέ τή χαλαρότητα τής μορφής, μέ τά τονι
σμένα περιγράμματα, τά πιο άτονα χαρακτηριστικά, μέτή γραμμική σχηματικότητα των 
πτυχών ή μέ τήν οξύτητα τών άκμών τους.

Στήν παράσταση τής Ρόδου δεν ύπάρχει σχηματοποίηση. Όπλαστικός χαρακτήρας, 
χωρίς νά τονίζεται ιδιαίτερα, όπως γίνεται μέ τούς σχεδόν χαραγμένους όγκους στό μέ
τωπο καί μέ τίς κόκκινες κηλίδες στά μάγουλα τού 'Αγίου τοΰ Χελανδαρίου, είναι όλο- 
φάνερος μέ τίς χρωματικές έναλλαγές καί μέ τίς καμπύλες τοΰ σχεδίου τής μορφής, 
σ’ έναν τόνο μαλακό καί καθαρό, μέ ευγένεια καί ήρεμία, καί μας όδηγεΐ, μαζί μέ τά φυσιο
γνωμικά στοιχεία καί μέ τον τρόπο γενικά τής δουλειάς, στήν Κωνσταντινούπολη, στις 
τοιχογραφίες τοΰ Καχριέ.

Μέ τόν άνώνυμο άγιο τοΰ παρεκκλησίου78 — ίσως τον "Αγιο ’Ακίνδυνο κατά τον 
Underwood — ή όμοιότητα, άναλογικά, είναι σημαντική : τό σχήμα πού έχουν τά μάτια 
μέ τό τονισμένο έπάνω βλέφαρο καί τήν καθαρή καμπύλη στό κάτω βλέφαρο- τά φρύδια 
πού σηκώνονται σά χορδή τόξου- ό τρόπος πού φωτίζεται ή μορφή, πού βλέπει άνάλογα 
δεξιά- τά μάγουλα μέ τίς άδιόρατες σχεδόν γραμμές πού τά πλάθουν καί μέ τούς μαλακούς 
όγκους στά μήλα- οί ζωηρές φωτεινές γραμμές στό πρόσωπο κι άνάλογα κυματιστές 
κι έλαφριές στά μαλλιά καί στά γένια, στήν ίδια περίπου σχέση μέ τό σκοτεινότερο 
βάθος τους, κι άκόμη τό σχήμα τής μύτης φέρνουν τόν "Αγιο Νικόλαο πολύ πιό κοντά 
στον "Αγιο τοΰ Καχριέ παρά στον "Αγιο τοΰ Χελανδαρίου, πολύ πιό κοντά στό πρώτο 
τέταρτο τοΰ αιώνα παρά στό 1350.

’Ανάλογες όμοιότητες τεχνικής καί τεχνοτροπίας σημειώνονται καί σέ σύγκριση 
μέ άλλες μορφές άγιων τοΰ παρεκκλησίου. Στον "Αγιο Δαυίδ τής Θεσσαλονίκης79 καί 
στον Άδάμ στήν εις "Αδου Κάθοδο80 βρίσκομε όμοια ζωηρή τή δέσμη άπό τίς άσπρες 
γραμμές, πού φεύγουν, ριζωμένες άνάμεσα στά φρύδια, σά φτεροΰγες. Στον "Αγιο Σάββα 
τόν Στρατηλάτη81 τό σχήμα τών ματιών κι ή άπόσταση πού κρατοΰν άπό τή μύτη μοιά
ζουν άκόμα περισσότερο καί παρόμοια είναι τό πλάσιμο, ιδιαίτερα στά μάγουλα, καί 
τό σχήμα τής μύτης μέ τήν τριγωνική βάση της, όπως καί στον "Αγιο Δημήτριο82 καί 
στον "Αγιο Φλώρο83, καί τό σχήμα τοΰ αύτιοΰ, άπ’ ό,τι σώζεται, όπως καί στόν "Αγιο 
Δημήτριο καί στόν "Αγιο Θεόδωρο τόν Τήρωνα84. Τό σχήμα πού έχουν τά μάτια, τά 
φρύδια, ή μύτη κι ή καμπύλη στό κάτω βλέφαρο, τό πλάσιμο στά μάγουλα καί οί ζωηρές

77. Βλ. έγχρωμη φωτογρ. στόν Radojiid, Ikonen, πίν. 47.
78. Ρ. Underwood, Fourth prelim. Report, DOP, τ. XIII (1959) είκ. 18.
79. Έ.ά. είκ. 20.
80. Ρ. Underwood, First prelim. Report, DOP, τ. IX-X, είκ. 68.
81. Fourth prelim. Report, είκ. 16.
82. Έ.ά. είκ. 9.
83. Έ.ά. είκ. 6.
84. Έ.ά. είκ. 11.
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άσπρες γραμμές στά μαλλιά καί στά γένια φέρνουν τόν Άγιο Νικόλαο κοντά στον Άγιο 
Γουρία85. Έπειτα τό σχήμα τοϋ αύτιοϋ καί τό τόξο των φρυδιών τά βρίσκομε πάλι σέ 
μορφές άπό τήν δεξιά όμάδα τής είς Άδου Καθόδου86, δπως ομοιότητα στά μάτια, 
τή μύτη καί τό στόμα βρίσκομε καί στον Άγιο Γεώργιο87.

Ό Άγιος Νικόλαος σχετίζεται έπίσης μέ μορφές των Αγίων Αποστόλων88 καί τού 
Αγίου Νικολάου τοϋ Όρφανοϋ89 τής Θεσσαλονίκης, μνημεία πού είναι σύγχρονα τοϋ 
Καχριέ καί δείχνουν νά έχουν στενή τεχνοτροπική συγγένεια μ’ αύτό.

Μέ τόν προφήτη ’Ιωνά τών Αγίων Αποστόλων 90 μοιάζει σέ πολλές λεπτομέρειες 
τών χαρακτηριστικών, στά φώτα, στά μαλλιά καί στά γένια, στήν όργάνωση καί στή 
δύναμη δλης τής μορφής. Μέ τόν Άγιο Νικόλαο τοϋ Όρφανοϋ91 έχει τόν ίδιο τύπο. 
Γενικότερα τό στρογγύλεμα καί ή συγκρότηση τής μορφής, οί καλοδουλεμένες μαλα
κός έπιφάνειες, ή έκταση κι ό τρόπος τοϋ φωτισμοϋ, ή έκφραστική δύναμη καί τό ζωηρό 
βλέμμα καί μαζί λεπτομέρειες, δπως είναι τό σχήμα τοϋ αύτιοΰ, τά τοξωτά φρύδια, ή 
ραδινή μύτη, οί άσπρες γραμμές στά φρύδια καί τά κυματιστά, στέρεα φωτίσματα στά μαλ
λιά καί στά γένια92 — λεπτομέρειες πού υπάρχουν συχνά στις τοιχογραφίες τής Μακε
δονίας καί τής Σερβίας, σέ άλλιώτικο ή παραπλήσιο τεχνοτροπικό κλίμα— φέρνουν τήν 
παράσταση κοντά στόν ’Ορφανό.

Σχέση έχει άκόμη ό Άγιος καί μέ ύστερώτερες τοιχογραφίες τοϋ Μου αιώνα, πού 
δείχνουν έπίσης τήν έπίδραση τοϋ Καχριέ, δπως μέ τόν Χρυσόστομο στό παρεκκλήσι 
τοϋ Αγίου Χριστοφόρου στό Μυστρά93 καί πιό ξέμακρα μέ τόν Χρυσόστομο τής Περι
βλέπτου94.

Τέλος, σημειώνεται ή μορφική συγγένεια τοϋ Αγίου μέ τόν Άγιο Νικόλαο τής 
Νερέντιτσα95, τόν άνώνυμο Ιεράρχη τής Αγίας Σοφίας τής ’Αχρίδας96, τόν Άγιο 
Νικόλαο τής Μονής τοϋ Σινά97 καί μέ τόν Άγιο Νικόλαο τοϋ Μιλέσεβο98.

Ό Χριστός καί ή Παναγία στις άκρες δέ μοιάζουν ούτε στή μορφή ούτε καί στήν 
τεχνική ιδιαίτερα μέ τόν Άγιο Νικόλαο κι εύκολώτερα μπορούν νά συνδεθοΰν μέ τις 
μορφές στήν πλευρά τής 'Οδηγήτριας, προπαντός μέ τόν άγγελο πού σώζεται δεξιά.

85. Έ.ά. είκ. 24.
86. First prel. Report είκ. 73.
87. Fourth prel. Report, είκ. 5.
88. Ά. Ηυγγοπούλου, Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τοϋ Ναοϋ τών 'Αγίων ’Αποστόλων Θεσσαλο

νίκης, Θεσσαλονίκη 1953.
89. Βλ. έ.ά. σημ. 32.
90. Έ.ά. σημ. 88, πίν. 8,3.
91. Έ.ά. σημ. 33, πίν. 43, 82.
92. Έ.ά. πίν. 13, 24 πίν. 19, 35 πίν. 25, 47 πίν. 40, 75 πίν. 41, 79 πίν. 59,113 καί 114 πίν. 69, 133, 

πίν. 75, 148 καί 149 πίν. 85, 169 πίν. 87, 172 πίν. 93, 186 καί πίν. 94, 187.
93. Ν. Δρανδάκη, Τοιχογραφίες ναΐσκων τοϋ Μόστρα, Πεπραγμένα Θ’ Διεθνοϋς Βυζαντινολο- 

γικοϋ Συνεδρίου, Άθήναι 1955, τ. Α, πίν. 22.
94. Έ.ά. πίν. 23α.
95. Ph. Schweinfurth, Geschichte der russischen Malerei, Haag 1930, είκ. 39.
96. R. Hamann - MacLean u. H. Hallensleben, Die Monumentalmalerei in Serbien und 

Makedonien, Giessen 1963, είκ. 10.
97. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Είκόνες τής Μονής Σινά, τ. Α, είκ. 81.
98. Έ.ά. σημ. 96, είκ. 87 καί Millet - Frolow, La peinture du Moyen dge en Yougoslavie, 

Paris 1954, τ. Α, πίν. 77,2.
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Συνδέονται έπίσης άντίστοιχα σέ λεπτομέρειες μέ μορφές τοΰ Καχριέ καί τοΰ Όρφανοΰ 
καί μέ τόν Εύαγγελισμό τής ’Αχρίδας.

Ή τεχνοτροπική συγγένεια πού έχει ό "Αγιος Νικόλαος μέ τό Καχριέ καί μέ τόν 
’Ορφανό, ή τεχνική καί τά ίδια τά χαρακτηριστικά του βοηθούν για τή χρονολόγηση 
τού έργου.

Ή δεξιοσύνη τής δουλειάς, ή άκτινοβολία τής άρρενωπής μορφής μέ τήν ήρεμα 
εκφρασμένη πλαστικότητα καί τό όλοκάθαρο, φωτισμένο σάν άπό μέσα, πρόσωπο, οί 
άρμονικές αλλαγές των χρωμάτων καί ή ισορροπία των μορφικών στοιχείων, πού άρθρώ- 
νουν τήν άγιότητά του σέ άνθρώπινα μέτρα, φέρνουν, νομίζω, στά χρόνια μέσα στό δεύ
τερο τέταρτο τού Μου αίώνα, όταν θά ξαναδουλεύονταν τά ίδια τά στοιχεία τού Καχριέ 
καί τά παραπλήσια τοΰ ’Ορφανού, σέ μιά φορητή εϊκόνα, μέ κατασταλαγμένο, ώριμό- 
τερο αίσθημα, πολύ πριν νά όδηγήση ή έπανάληψή τους σέ τυπικούς σχηματισμούς.

Έπειτα, όπως σχετίζεται μέ έργα τής πρωτεύουσας ή έπηρεασμένα άπό αυτήν, είναι 
φανερό πώς είναι έργο τής σχολής της καί πώς ό τόπος πού ζωγραφίστηκε είναι μέ μεγά
λες πιθανότητες ή Κωνσταντινούπολη. Καί ή έξιδανίκευση πού χαρακτηρίζει μέ τάσεις 
κομψότητας τήν άντρίκεια γεροδεμένη μορφή στηρίζει τή σκέψη.

Ύστερα άπό τή χρονολόγηση χωριστά τής 'Οδηγήτριας καί τοΰ Αγίου Νικολάου 
μέσα στά ίδια χρόνια καί τή συσχέτισή τους μέ τά ίδια έργα, βασικά, μέ τήν ίδια σχολή 
καί μέ τόν ίδιο τόπο, έρχεται τό πρόβλημα γιά τή σχέση πού υπάρχει άνάμεσα στή μιά 
καί στήν άλλη παράσταση τής εικόνας- άν είναι σύγχρονες κι’ άκόμα, άν είναι έργο τοΰ 
ίδιου ζωγράφου.

Τό πρόβλημα είναι δύσκολο, γιατί οί μορφές στις δυο πλευρές φαίνονται διαφορε
τικές. "Ομως, μετρώντας τά θετικά καί τά άρνητικά στοιχεία καί τή σημασία τους μπο
ρούμε νά προχωρήσουμε σέ μιάν άπάντηση, πού τελικά βέβαια θά έξαρτηθή άπό τό 
άποτέλεσμα πού θά δώση μιά έργαστηριακή άνάλυση δειγμάτων άπό τις παραστάσεις :

1. Ή φυσιογνωμική διαφορά πρώτα είναι φανερή. Ό "Αγιος Νικόλαος δέν έχει 
άπό αυτή τήν άποψη καμιά πραγματική, καθώς φαίνεται, σχέση μέ τήν 'Οδηγήτρια. 
’Αλλά δέν ύπάρχει άνάλογη σχέση κι άνάμεσα στήν 'Οδηγήτρια καί στό παιδί. Τό πρό
σωπο τής Παναγίας είναι ώοειδές μακρόστενο καί τοΰ Χριστοΰ στρογγυλεμένο, όπως 
είναι τοΰ 'Αγίου τριγωνικό μακρόστενο, καί τά χαρακτηριστικά τους είναι άνάλογα 
διαμορφωμένα. Μόνο πού ή Παναγία μέ τόν Χριστό δουλεύονται όμοια καί μ’ όλες τις 
διαφορές μοιάζουν σά μάνα μέ παιδί.

2. Υπάρχει διαφορά στήν τεχνική. Τά πρόσωπα τοΰ Χριστοΰ καί τής Παναγίας 
είναι όμοια πλασμένα μέ καφέ προπλασμό, σαρκώματα σέ χρώμα ώχρας, κόκκινο στρω
μένο στά μάγουλα καί σέ λεπτομέρειες καί πράσινο - λαδί στις σκιές, πού δίνει τελικά 
μιά λαδί χροιά σ’ όλο τό πρόσωπο. Μ’ αύτό τό σύνθετο, διακριτικό παιχνίδι τών θερμών 
καί τών ψυχρών χρωμάτων έρχεται σ’ άντίθεση τό πλάσιμο τοΰ 'Αγίου, πού φαίνεται πιό 
απλό καί άλλιώτικο- μονόχρωμο, χωρίς συμπληρωματικά, μ’ ένα χρώμα σέ δυο άποχρώσεις 
κυριαρχεί γιά τόν προπλασμό καί τά σαρκώματα. "Ενα χρώμα μάλιστα ξεχωριστό, πού 
κυριαρχεί καί πού δέν έχει τίποτα νά κάμη μέ τά χρώματα στά πρόσωπα τής 'Οδηγή
τριας, πού μένουν πιό πολύ στά συνηθισμένα.

’Αντίθετα μ’ αύτά τά άρνητικά δεδομένα είναι όλα τ’ άλλα στοιχεία πού συνθέτουν 
τις δυο παραστάσεις :

1. Ή προετοιμασία είναι ίδια καί στις δυό πλευρές κι έκτός άπό τήν παραπάνω δια
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φορά στό χρώμα ή τεχνική έκτέλεση είναι ή ίδια. Καί στις δυο παραστάσεις τό χρώμα 
τοϋ προπλασμού είναι μέτριο καί γενικά ή τονική διαβάθμιση τών χρωμάτων είναι άνά- 
λογη. Τά χρώματα απλώνονται μέ λεπτές πινελιές· τά φώτα γίνονται μέ ζωηρές κι εύ
καμπτες γραμμές κι δμοια τό μάκρος, τό πάχος κι ό άριθμός τους έξαρταται άπό τό ση
μείο πού πλάθουν καί φωτίζουν, άνάλογα μέ τό χαρακτήρα κάθε προσώπου. Λείπουν 
τελείως καί στις δυό παραστάσεις οί φωτεινές κηλίδες, πού τονίζουν τούς όγκους σέ μορ
φές τής ίδιας έποχής μέ παραπλήσια τεχνική.

Τό πλάσιμο είναι ζωγραφικό, χωρίς περιγράμματα, έλεύθερο, πειθαρχημένο καί 
ευαίσθητο. Τά πρόσωπα φωτίζονται σωστά κι άπλόχωρα, σύμφωνα μέ τή στροφή καί τή 
σχέση τους μέ τήν πηγή τοϋ φωτισμού, πού είναι, όμοια στις δυό παραστάσεις, μπροστά 
κι έπάνω. Δικαιολογείται έτσι ή μεγαλύτερη φωτισμένη έπιφάνεια στό πρόσωπο τοϋ 
'Αγίου, γιατί ή στροφή είναι μικρότερη, μόνο πού σπάει τή μετωπικότητά του.

2. Ή όργάνωση τής μορφής γίνεται καί στά τρία πρόσωπα μέ τήν ίδια τάξη, όπως 
τό όρίζει τό σχήμα τους· καί στά τρία τά χαρακτηριστικά καί τό πλάσιμο τών όγκων 
άκολουθοϋν πιστά καί έπιδέξια τό έξωτερικό σχήμα. Οί άποστάσεις άπό τά μάτια στή 
μύτη καί στά φρύδια κι άπό τή μύτη στό στόμα είναι κανονικές καί άνάλογες, καί ή άξο- 
νική διάταξη τών χαρακτηριστικών είναι όμοια σταθερή, μέ άνάλογα ρυθμισμένες τις 
παρεκκλίσεις, πού δίνουν πνοή στήν όψη.

Οί φωτεινές γραμμές, στις όμάδες τους, έχουν τήν ίδια συνέπεια στή σχέση τους 
μέ τά χαρακτηριστικά. Γύρω άπό τά μάτια, στά μάγουλα καί πάνω άπό τά φρύδια τό πλά
σιμο είναι έντελώς άνάλογο στά πρόσωπα τοϋ 'Αγίου καί τοϋ Χριστού. Έπειτα οί γραμ
μές δείχνουν τήν ίδια φυγόκεντρη τάση, πού ξανοίγει καί ζωηρεύει τά πρόσωπα. Καθα
ρότερα φεύγουν πρός τά έξω στά πρόσωπα τοϋ 'Αγίου καί τής Παναγίας.

3. Είναι έπειτα οί όμοιότητες σέ φυσιογνωμικές λεπτομέρειες. Ή μύτη τοϋ 'Αγίου 
μοιάζει πάρα πολύ — διαφορετική ώστόσο, όπως είναι φυσικό — μέ τής Παναγίας· 
μακριά, λεπτή, όμοια φωτισμένη μέ τά ρουθούνια πού άνεβαίνουν στό ίδιο σχέδιο. Τό 
τρίγωνο στή βάση της είναι σάν τοϋ Χριστού κι όμοια λοξό. Τά μάτια καί στις τρεις 
μορφές είναι όμοια στό χρώμα καί άνάλογα στό σχήμα, κι ό τρόπος πού σχεδιάζονται 
τά βλέφαρα, μέ σκοτεινή κι άσπρη γραμμή, είναι ίδιος. Τό πάχος καί τό τόνισμα τής 
γραμμής τών φρυδιών είναι άνάλογο, καθώς καί τό σχέδιο πού έχει τό κάτω χείλος. Τά 
αυτιά τοϋ 'Αγίου καί τοϋ Χριστοΰ είναι όμοια σχεδιασμένα καί τραβηγμένα πρός τά 
πίσω, άνάλογα μέ τή στροφή. Τά δάχτυλα τοϋ χεριοΰ τοϋ 'Αγίου, όσο σώζονται, είναι 
μακριά, λεπτά, μέ θαυμάσια γραμμή, σάν τής Παναγίας.

4. Είναι ό τρόπος πού δουλεύονται γενικότερα οί μορφές κι ή ρυθμική άνταπόκριση 
πού υπάρχει άνάμεσα στά διάφορα μέρη τους.

Τά φορέματα τοϋ 'Αγίου, παρ’ όλο πού είναι πιο κατεστραμμένα άπό τής 'Οδηγή
τριας, ταιριάζουν στά χρώματα μέ τής Παναγίας καί μάλιστα φαίνεται πώς έχουν τήν 
ίδια σύνθεση. Εκτός άπ’ αυτό δείχνουν όμοια πλατιές έπιφάνειες, κάπως έπίπεδες, 
χωρίς πολλά στολίδια — ούτε στούς σταυρούς τοϋ ώμοφορίου, όπως συνηθίζεται — 
καί χωρίς πτυχές φανερές, μέ συμπληρωματικά χρώματα κι άσπρα φωτίσματα. Δίνουν 
τήν ίδια έντύπωση, πώς ζωγραφίστηκαν έπίτηδες έτσι, άπλά καί κάπως σχηματικά, γιά 
νά μήν ταράξουν τά πρόσωπα, πού είναι τέλεια πλασμένα, καί γιά νά τά φέρουν σάν ήρε
μο, κάπως ούδέτερο ένδιάμεσο, κοντά στό χρυσό βάθος.

Καί τά χρώματα άπό τά πρόσωπα στά φορέματα ταιριάζουν άνάλογα άρμονικά. 
Τά συμπληρωματικά χρώματα στά πρόσωπα τής Παναγίας καί τοϋ Χριστοΰ δένουν
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αντίστοιχα, άδρά μέ τό καστανό - μενεξεδί καί μέ τό άνοιχτό κεραμίδι — πού μοιάζουν 
σάν άποχρώσεις τοϋ ίδιου χρώματος — καί μέ τό γαλάζιο· έτσι, τό ίδιο ρυθμικά, τό κόκ
κινο - κεραμίδι καί τό μαύρο - μπλε στο κεφάλι τού 'Αγίου δένουν μέ τό καστανό - με
νεξεδί καί μέ τό γαλάζιο στά φορέματά του, ένώ τό συνηθισμένο άσπρο ώμοφόριο μέ τά 
κοκκινωπά καί τά σταχτιά περάσματα άντανακλάει πλατιά τή λάμψη τού προσώπου του, 
όπως μέ άλλο τρόπο, μέ τις πολλές χρυσές γραμμές, τό ίμάτιο τοϋ Χριστού.

Τά φορέματα βρίσκονται στήν ίδια σχέση μέ τά σώματα καί στίς δυό παραστάσεις. 
Είναι δουλεμένα μέ μαλακές άνοιχτές καμπύλες· διαγράφουν τον όγκο καί τή μορφή τους 
καί άκολουθοΰν τήν κίνησή τους, χωρίς νά τά τονίζουν υπερβολικά· τυλίγουν τό σώμα 
καί ξεχωρίζουν όμοια άπ’ αύτό.

5. Είναι ύστερα τό σωστό, καθαρό σχέδιο, ή σύνθεση, ή θέση τών μορφών στο χώ
ρο καί ή έκφρασή τους.

Οί μορφές στίς δυό παραστάσεις είναι στήν ίδια κλίμακα ζωγραφισμένες καί μέ τίς 
ίδιες περίπου αναλογίες. Μέ τά καμπύλα περιγράμματα, μέ τίς συνιζήσεις καί μέ τίς 
ίδιες λύσεις φωτισμού στρέφονται κι όμοια έρχονται μπροστά, χωρίς νά χάνουν τήν 
έπαφή μέ τό χρυσό βάθος, πού λαμπρύνει καί φανερώνει τήν ύπερβατική ύπόστασή 
τους- μέ ήρεμη άνάπτυξη σέ διαφορετικά έπίπεδα, άπό τό βάθος ώς τά χέρια κι ώς 
τό Ευαγγέλιο τού 'Αγίου, καί μέ τό ίδιο άνεπαίσθητο κλείσιμο μπροστά.

Τό άνοιγμά τους στήν έπιφάνεια τού ξύλου είναι άνάλογα πλατύ καί στήν ίδια σχέ
ση μέ τούς άξονες. Τό μνημειακό στήσιμό τους έχει τήν ίδια άνεση, ίσιο, άρχοντικό καί 
περήφανο.

Ή έκφραση, πού διαφέρει άνάλογα μέ τό χαρακτήρα τους, έχει τήν ίδια δύναμη 
καί τό ίδιο βάθος, τήν ίδια σοβαρότητα καί τό ίδιο, σάν άνεπαίσθητο, χαμόγελο- καί ή 
όψη τους, έτσι όμορφοκαμωμένη, δείχνει όμοια σοβαρή καί φιλάνθρωπη, άγαθή καί 
επίσημη, προσιτή στόν δεόμενο.

Ό Χριστός, ή Παναγία καί οί άγγελοι είναι στήν ίδια κλίμακα ζωγραφισμένοι κι 
ή θέση τους στίς δυό παραστάσεις, όμοια προς τίς άκρες, είναι άνάλογα ή πιο κοντινή 
πρός τά πρόσωπα. Ό Χριστός καί ή Παναγία είναι στό ύψος τού κάτω μέρους τού προ
σώπου τού 'Αγίου, όπως καί στίς άλλες εικόνες του πού έχουν τον ίδιο ή έντελώς άνά- 
λογο είκονογραφικό τύπο, όπως είναι, πρόχειρα, τής Μονής τού Σινά, τής ’Αχρίδας καί 
τής εικόνας στά Σκόπια. Καί οί άγγελοι, πού πιό άνετα μπορούσαν νά σταθούν στίς γω
νιές έπάνω, καθώς συνήθως, είναι μέ φανερά άνάλογη πρόθεση τοποθετημένοι, όσο γί
νεται κοντά στά πρόσωπα, πάνω άπό τήν έπιγραφή, έτσι πού οί φτεροΰγες τους άγγίζουν 
τό φωτοστέφανο τής Παναγίας καί δίνουν άκόμη έναν τόνο οίκειότητας στήν παράσταση.

6. Τέλος, θετικό στοιχείο είναι κι ή φυσιογνωμική διαφορά πού έχουν στήν ίδια 
τήν παράσταση τού 'Αγίου Νικολάου ό Χριστός καί ή Παναγία, μεταξύ τους καί μέ τόν 
"Αγιο. Ευκολώτερα σχετίζονται μέ τόν άγγελο κι έτσι δένουν έπίσης τίς δυό πλευρές.

"Υστερα άπ’ αύτά μπορεί ν’ άναζητηθή έρμηνεία γιά τίς βασικές διαφορές πού παρου
σιάζουν οί δυό παραστάσεις.

Γιά τή φυσιογνωμική διαφορά ύπάρχει αιτιολογία, άφοΰ πρόκειται γιά διαφορετι
κούς τύπους, μέ διαφορετικά πρότυπα, πού ή εξέλιξή τους άκολουθεϊ κι άλλο δρόμο. Ή 
συντηρητική παράδοση προστατεύει γιά λόγους δογματικούς τόν τύπο τής 'Οδηγήτριας 
καί είναι εύκολώτερο νά διαπιστώσουμε τήν έλευθερία τού ζωγράφου στή μορφή τού 
'Αγίου Νικολάου κι άπό τή σύγκριση μέ προγενέστερες καί υστερώτερες μορφές του. 
Καί στίς δυό παραστάσεις υπάρχουν άπό τρία διαφορετικά πρόσωπα.
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’Ανάλογα όμως θά μποροϋσε νά αίτιολογηθή, μέ τή διαφορά τού προτύπου τής κάθε 
πλευράς, καί ή σχετική διαφορά στην τεχνική και στο χρώμα, όταν μάλιστα ύπάρχουν 
τά παραπλήσια παραδείγματα του 'Αγίου Νικολάου τής Βέροιας καί τοΟ Χελανδαρίου ", 
πού βεβαιώνουν γιά τή σχέση πού έχει ή κόκκινη μονοχρωμία μέ τόν τρόπο πού παριστά- 
νεται ό "Αγιος. Ούτε υπήρχε λόγος νά έπιδιώξη ό ζωγράφος συμπληρωματικές άρμονίες 
στο πρόσωπο, άνάλογες μέ τής 'Οδηγήτριας, όταν μπορούσε νά κρατήση καθαρό καί μέ 
τό χρώμα τό χαρακτήρα τής μορφής του καί νά τόν τονίση μάλιστα μέ τήν άντίθεση τών 
ψυχρών χρωμάτων στά μαλλιά, στό μουστάκι καί στά γένια, όπως γίνεται μέ τή μορφή 
τού Χελανδαρίου καί μέ τό κοινό, ίσως, άγνωστο, πρότυπό τους.

Οί πολλές όμοιότητες πού παρουσιάζουν οί δυό παραστάσεις στήν τεχνική, στήν 
τεχνοτροπία καί στό χρώμα δείχνουν, όσο κι άν δέν είναι άπόλυτα βέβαιο, πώς μπορεί 
κι οί δυό νά είναι έργο τού ίδιου ζωγράφου.

Τόσο ή 'Οδηγήτρια όσο κι ό "Αγιος Νικόλαος είναι άπό τις άριστουργηματικότερες 
σχετικές παραστάσεις, χαρακτηριστικά έργα τής άριστοκρατικής σχολής τής Κων
σταντινουπόλεως κι άπό τις καλύτερες παραστάσεις σέ φορητές εικόνες τής εποχής 
τών Παλαιολόγων. Ή ποιότητά τους δέν είναι μονάχα ζήτημα καλής έποχής, όπως είναι 
τά χρόνια πού τοποθετούνται, άλλά καί ζήτημα, όπως πάντα, καλού ζωγράφου. Καί μέ 
τά σημαντικά κοινά στοιχεία τους θά ήταν λίγο τυχαίο νά δεχτούμε πώς βρέθηκαν, στά 
ίδια ή πολύ κοντινά χρόνια, δυό ζωγράφοι μέ τά ίδια προσωπικά χαρακτηριστικά καί μέ 
τήν ίδια δεξιοσύνη καί ζωγράφισαν, άκόμη κι έχοντας υπόψη ό ένας τή δουλειά τού άλ
λου, άπό μιά πλευρά τής εικόνας. Πιο πιθανό φαίνεται πώς ήταν ένας ό ζωγράφος τους, 
άληθινά προικισμένος, μέ σταθερό κι έπιδέξιο χέρι καί μ’ αίσθημα ζωής, πού διάλεγε 
τά καθιερωμένα πρότυπα μέ πολλή έλευθερία, όπως δείχνει κι ή ποικιλία τών μορφών 
του.

Ή δεύτερη παράσταση (Π ί ν. 36 α - β ).

Ό δεύτερος "Αγιος Νικόλαος, πού δέ σώθηκε, άκολούθησε πιστά τό σχήμα τού 
πρώτου μέ μικρές διαφορές. Τό πλάτος τού φωτοστέφανου έμεινε τό ίδιο, τό κεφάλι έγι
νε λίγο πιό στενό κι άντίστοιχα έγινε πλατύτερος ό σκοτεινός χώρος, πού ύπάρχει σάν 
πλατύ έξωτερικό περίγραμμα καί στόν πρώτο άγιο. Τά αύτιά ξαναζωγραφίστηκαν πιό 
κάτω καί όριζόντια τώρα, όπως ταίριαζε στή σχηματοποιημένη, έπίπεδη μορφή του.

Τό φαιλόνιο είχε χρώμα χοντροκόκκινο - κεραμίδι καί πολλές πτυχές, σταχτιές - 
θαλασσιές μέ άσπρα καί κάπου κάπου κόκκινα λάματα, λίγο άτσαλες, μέ μπερδεμένη 
κίνηση. Τό ώμοφόριο ήταν άσπρο μέ σταχτιά - θαλασσιά περάσματα, οί τρεις σταυροί 
του μπλέ, σχεδόν μαύροι, καί στή μέση τους είχαν άσπρα, στό σχήμα τού σταυρού κεν- 
τίδια, μέ σχηματοποιημένα κρίνα, καί διαγώνιες γραμμές. Τό στάχωμα τού Εύαγ- 
γελίου, διαφορετικό άπό τού πρώτου, είχε στρογγυλή πέτρα στή μέση, κλεισμένη σέ 
ρόμβο καί γύρω μαργαριτάρια καί γραμμές σέ γεωμετρικό σχέδιο. Υπήρχαν έδώ μέ 
τήν ίδια έκζήτηση όλα τά χρώματα πού χρησιμοποιήθηκαν στά φορέματα, κόκκινο, 
σταχτί - θαλασσί, άσπρο, χρυσό καί πολύ σκούρο μπλέ.

Τό πρόσωπο ήταν πλασμένο γραμμικά. Ό προπλασμός είχε μέτριο καφέ χρώμα 
καί τά σαρκώματα ήταν στό χρώμα τής άνοιχτής ώχρας μέ έλαφρό κόκκινο, πού ίσως 
ξέφευγε άπό τή μορφή τού πρώτου άγιου. 'Ολόκληρη σχεδόν ή έπιφάνειά τους ήταν 99

99. Βλ. έ.ά. σημ. 71 καί 72.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΑΜΦΙΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 81

δουλεμένη μέ άσπρες γραμμές πού έπλαθαν καί φώτιζαν. Έτσι ήταν δυο ξεκαθαρισμέ
νοι χώροι στό πρόσωπο- οί σκιές, μονόχρωμες, ουδέτερες, καί τά φωτισμένα μέρη 
μέ τις γραμμές πού χάραζαν τις μορφές του. Τά περιγράμματα τών χαρακτηριστικών ήταν 
κλειστά μέ διπλή, κόκκινη - καστανή καί άσπρη γραμμή. Τά μαλλιά, τό μουστάκι καί 
τά γένια είχαν πολύ σκούρο μπλέ χρώμα μέ γραμμές σταχτιές - θαλασσιές κι άλλες 
σχεδόν άσπρες.

Ό τρόπος τής δουλειάς καί γενικά ή όργάνωση τής μορφής μοιάζουν άρκετά μέ τού 
'Αγίου Νικολάου τού Άβδοΰ100, μέ τού Άναπαυσά τών Μετεώρων101, τής εικόνας 
άριθ. 80 τού Μουσείου Μπενάκη102 καί στις πολλές γραμμές μέ τή Σταύρωση στό Με
τόχι τής Μονής τού Κύκκου103. "Ομως οί σχετικές όμοιότητες μέ τις παραπάνω παραστά
σεις δέν έξηγοΰν τήν ιδιομορφία του, πού πρέπει νά τήν άναζητήσουμε στή σχέση πού 
έχει ό δεύτερος άγιος μέ τόν πρώτο, σάν έπιζωγράφησή του, πιστή στον τύπο, στό έξω- 
τερικό σχήμα καί στις έπί μέρους μορφές του.

Φαίνεται, άπό τή σύγκρισή τους, πώς ό ζωγράφος του θέλησε νά σβήση τελείως 
τή μορφή τού πρώτου άγιου ξαναζωγραφίζοντας άπό τήν άρχή τήν παράσταση. Καί εί
ναι πρόβλημα τό γιατί. Οί μεγάλες φθορές έγιναν χρόνια ύστερα άπό τόν δεύτερο, γιατί 
είναι κοινές καί στις δυο παραστάσεις- έκτος άπό τόν φθαρμένο άριστερό του ώμο, ό 
πρώτος σωζόταν καλά. ’Αλλά ίσως νά ύπήρχαν φθορές στά μέρη πού είναι κατεστραμ
μένα σήμερα καί ξεκινώντας νά εύτρεπίση τήν παράσταση, στό πίσω μέρος μιας άμφι- 
πρόσωπης εικόνας μάλιστα, προορισμένης ίσως γιά μιά έκκλησία στό όνομα τού 
'Αγίου, έφτασε νά ξαναδουλέψη ολόκληρη τή μορφή. Δέν ήταν όμως λόγος αύτός, γιά 
νά σκεπάση μέ γραμμικά σχήματα τό θαυμάσιο πρόσωπο τού πρώτου άγιου. Πιο πιθανό 
είναι πώς ή μορφή δέν πήγαινε πιά στό γούστο καί στήν άντίληψη, τή δική του καί 
τών συγχρόνων του, γιά τόν τρόπο πού είκονίζεται ό άγιος, καί γενικά στις άντιλή- 
ψεις πού έπικρατοΰσαν στή ζωγραφική τής έποχής καί τού τόπου του ιδιαίτερα. Τήν 
'Οδηγήτρια θά τή σεβάστηκε, ίσως καί γιατί δέν είχε τότε φθορές.

Ή διαφορά μέ τόν πρώτο άγιο είναι σημαντική κι όμως βασικά είναι σάν άντίγραφό 
του μέ διαφορετική τεχνική καί τεχνοτροπία. 'Ο ζωγράφος, όπως φαίνεται, έφτιαξε μιά 
καινούρια μορφή, άλλά δέν ξέφυγε άπό τήν προηγούμενη, πού, τό πιό πιθανό, τήν είχε 
ξεσηκώσει άπό πριν γιά πρότυπο.

Ξανάκαμε τόν προπλασμό κι έστρωσε τά σαρκώματα μέ ώχρα στις ίδιες επιφάνειες, 
έξαφανίζοντας όριστικά τό πρόσωπο τού πρώτου- ύστερα, έκλεισε σέ περιγράμματα τά 
χαρακτηριστικά, καί τις φωτεινές γραμμές σέ σχήματα, λίγο πιό έλεύθερα στό μέτωπο, 
χωρίς ν’ άλλάξη τήν κίνησή τους. "Εβαλε, κατά τήν κρίση του, σέ τάξη τή μορφή, κρα
τώντας αυστηρά σέ συμμετρία τά σχήματά της, σύμφωνα μέ τούς άξονες. ’Ανάλογα 
φρόντισε γιά τά φορέματα καί βασάνισε τήν όψη τους μέ πολλές πτυχές, χαλαρές καί χω
ρίς μέτρο, στόλισε τούς σταυρούς στό ώμοφόριο κι άλλαξε τό σχέδιο τού Ευαγγελίου.

Έτσι έγινε μιά κλειστή μορφή, σχηματοποιημένη, πολύ πιό έπίπεδη. Είναι φα
νερό πώς είχε χάσει τό πλαστικό αίσθημα τού παλιού ζωγράφου, πού είχε πετύχει νά 
δώση έκτακτη πλαστικότητα στό έργο του, μέ τις καμπύλες τής μύτης, τών φρυδιών καί

100. Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα, πίν. 19,3.
101. Έ.ά. πίν. 23.
102. Ά. Ξυγγοπούλου, Κατάλογος, συμπλήρ. Α, πίν. 54 καί 57.
103. Γ. Σωτηρίου, Τά βυζαντινά μνημεία της Κύπρου, τ. Α, Λεύκωμα, έν Άθήναις 1935, πίν. 123.
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των άλλων χαρακτηριστικών, μέ τόν κατάλληλο φωτισμό των όγκων, μέ τις κυματιστές 
γραμμές, πού φουσκώνουν τό γένι, μέ τό τράβηγμα τών αύτιών κι όλου τοϋ προσώπου 
πρός τά πίσω καί μέ τό μαλακό άνοιγμα ολόκληρης τής μορφής προς τήν περιφέρεια.

Ωστόσο, δέ λείπει ή πλαστικότητα κι από τόν δεύτερο άγιο. Τό σώμα δείχνει τόν 
όγκο καί τή θέση του στό χώρο, μέ τούς γερτούς ώμους, τήν πτυχολογία, τό δίπλωμα 
τοϋ ώμοφορίου, μέ τρόπο χαλαρό, πού δείχνει τό βάρος τοϋ ύφάσματος, καί μέ τήν κλί
ση τοϋ όρθιου Εύαγγελίου. Όμοια, στό πρόσωπο υπάρχει μιά πλαστικότητα, μέ τό άπό- 
τομο βύθισμα άπό τά φωτισμένα έπίπεδα στή σκιά καί μέ τήν κίνηση τών γραμμών.

Ούσιαστικά όμως ή μορφή είναι πιο πολύ έπίπεδη παρά πλαστική. Ή πτυχολογία 
είναι έπιφανειακή κι άκολουθεΐ τήν κίνηση τοϋ σώματος έπιπόλαια καί ταραγμένα. 
Ή μορφή τώρα είναι κλεισμένη μπροστά αλλά άτονα, χωρίς δύναμη. Τά διαφορετικά 
έπίπεδα, πού δημιουργεί ή κίνηση, κολλάνε τό ένα έπάνω στό άλλο. Καί τά φωτισμένα 
μέρη μέ τις γραμμές στό πρόσωπο είναι λίγο σά μάσκα. "Ολα αύτά δίνουν τήν έντύπωση 
πώς ό ζωγράφος του προσπάθησε ίσως νά ξαναδώση τήν πλαστικότητα τοϋ πρώτου, χω
ρίς νά τό καταφέρη καλά, γιατί φαίνεται νά μήν ένιωθε τις μορφές πλαστικά, τις έβλεπε 
πιο πολύ επίπεδες.

Μ’ όλη τή γραμμικότητά του ώστόσο ό δεύτερος άγιος είναι ένα έργο καλό. Τό 
κεφάλι ιδιαίτερα είναι πολύ έπιδέξια δουλεμένο (Π ί ν. 36 β ). Χωρίς νά έχη τήν ύγρή, 
άστραφτερή όψη τοϋ πρώτου, είναι ένα πρόσωπο δυνατό, λίγο τραχύ καί άσκητικό, 
καί τό βλέμμα του, κάτω άπό τό στρώμα τών γραμμών, τά κατεβασμένα φρύδια καί τά βα
ριά βλέφαρα, παίρνει ένα άπροσδιόριστο βάθος.

Τά γραμμικά σχήματα δέν άποστεγνώνουν ούτε διαλύουν τό πρόσωπο, μόνο τό 
σκληραίνουν, τονίζοντας τόν αύστηρό χαρακτήρα του, κι έξαντλοΰν τις έπιφάνειές του 
μέ μέθοδο κι επιμονή. Οί γραμμές τους κινούνται άντίρροπα πρός τά έξω μέ ένταση 
πού πνίγεται άπό τά περιγράμματα καί μές στά ίδια τά σχήματα, όπως στά μάγουλα, 
καί πού σβήνουν στις σκιές τοϋ προσώπου. Τήν κίνησή τους τήν παίρνουν καί τή συνε
χίζουν πιό γρήγορα, ζωηρά καί χωρίς σπασίματα, οί άλλες γραμμές πού σχηματίζουν 
καί φωτίζουν τά μαλλιά, τό μουστάκι καί τά γένια, πού κυκλογυρίζουν σταθερά τό πρό
σωπο. Είναι μιά κίνηση πού γυρίζει άμέσως σ’ άντικίνηση, άτέρμονη, κυκλική καί φέρ
νει τήν ισορροπία στή μορφή.

Τό σύνολο έτσι ξεφεύγει άπό τό άπλό γραμμικό, άπό τό άτεχνο καί τό άδέξιο. Γί
νεται σά μιά σπουδή δεξιοτεχνίας καί στύλ. Τό κεφάλι είναι σφιχτοδεμένο κι άπό τά 
γραμμικά σχήματά του βγαίνει μιά ξεχωριστή διακοσμητική αίσθηση. Ή μύτη, άντι- 
γραφή τοϋ πρώτου, μέ τά τρία μέρη της καί τις όριζόντιες γραμμές στό ρουθούνι γίνεται 
στολίδι καί όμοια τά συνηθισμένα σχήματα στά μάγουλα, σάν καρδιές ή σά φτεροΰγες, 
γίνονται διακοσμητικά στοιχεία, στατικά κι άντίθετα μέ τή ρευστή κίνηση στά μαλ
λιά καί στά γένια, μέ τό άριστοτεχνικό στρογγύλεμα στή μέση τους.

Τό γραμμικό πλάσιμο, πού τό χρησιμοποιεί ή Κρητική σχολή, γιά νά φωτίση καί 
νά σχεδιάση τούς όγκους καί τις λεπτομέρειες, έχει έδώ μιά ιδιομορφία πού δέν κάνει 
εύκολη τή χρονολόγηση τοϋ άγιου. ’Αβασάνιστα καί τό ίδιο άμφίβολα θά μποροΰσε νά 
τοποθετηθή ή μορφή άπό τά τέλη τοϋ 15ου ώς τά τέλη τοϋ Που αιώνα άκόμη.

"Ομως, πρόχειρα, τό σχηματοποιημένο πρόσωπο τοϋ 'Αγίου ’Ιωάννη τοϋ Καλυβίτη 
τής Μονής Γόλας, τοϋ 1632104, φέρνει πρός τά πίσω τήν παράσταση. Ή άντίθεση άπό

104. Σχεδίασμα, πίν. 50,1.
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τό φως στή σκιά είναι πιό δυνατή κι οί πολλές γραμμές είναι δλες όμοιες, μαλακές καί 
χαλαρές στήν κίνησή τους. Τό πρόσωπο έχει μιά τονισμένη γραμμικότητα, πού βγαί
νει όμως, είναι φανερό, από τή συντηρητική κι έπαρχιακή επανάληψη τύπων τής σύγχρο- 
νής του Κρητικής ζωγραφικής, όπως διαμορφώθηκε μέ τά δυτικά στοιχεία πού δέχτηκε.

’Αντίθετα, τό πλάσιμο στό πρόσωπο τού 'Αγίου Νικολάου είναι σφιχτό καί δείχνει 
τόλμη κι έπιτηδειότητα όχι τυχαία. Ή οργάνωση τής μορφής μέ γραμμικά σχήματα δέ 
μοιάζει μέ άδέξια άπομίμηση, άλλά μέ αξιοσημείωτη δημιουργία, μ’ όλες τις δεσμεύσεις 
πού φέρνει τό πρότυπο, πού γίνεται σκόπιμα καί συνειδητά, μ’ ένα μανιερισμό, όπως 
διαπιστώνεται κι άπό τή σχέση του μέ τή συγκεκριμένη παλαιολόγεια παράσταση, πού 
φτάνει στό κορύφωμά του στό κεφάλι καί πού ξοδεύεται άνάλογα στήν περίεργη, άτσαλη 
πτυχολογία τού φαιλονίου ( Π ί ν. 36 α).

Ή δεύτερη παράσταση τοϋ 'Αγίου Νικολάου μπορεί, έτσι, νά χρονολογηθή γύρω 
στά 1500, ύστερα άπό τον "Αγιο Νικόλαο των Φωκάδων τοϋ Άβδοϋ καί πριν άπό τον 
"Αγιο Νικόλαο τοϋ Θεοφάνη στόν Άναπαυσά· άνάμεσα στά έσχατα τοϋ μανιερισμοϋ των 
τελευταίων χρόνων των Παλαιολόγων καί στήν Κρητική σχολή τοϋ 16ου αί. καί νά 
χαρακτηριστή σάν έργο μέ ιδιόμορφο επαρχιακό μανιερισμό, πού έγινε άπό έναν καλό, 
λίγο λαϊκό ίσως ζωγράφο — μπορεί Ροδίτη — πού χρησιμοποίησε μέ ειλικρίνεια καί 
έπιμονή τή γραμμή σάν άποκλειστικό μέσο γιά νά δουλέψη τή μορφή του καί πού έμεινε 
πιστός στήν αύστηρή βυζαντινή παράδοση μέ τό δικό του τρόπο.

ΜΥΡΤΑΛΗ ΣΠ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ
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(Πίν. 37-42)

’Από τήν έποχήν τής άπελευθερώσεως τής Δωδεκανήσου είσήλθεν είς τά Μουσεία 
τής Ρόδου καί τής Κώ σημαντικός άριθμός νέων γλυπτών, έκ των όποιων άλλα μέν ήγο- 
ράσθησαν άπό τήν Εφορείαν Δωδεκανήσου, άλλα έδωρήθησαν εις αυτήν καί άλλα 
εύρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς τής Εφορείας ή ήσαν τυχαία ευρήματα. Κατά τήν 
διάρκειαν τής έν Δωδεκανήσφ θητείας μου ώς Έπιμελητοΰ τά έτη 1948 καί 1952 - 1954 
εϊχον τήν ευκαιρίαν νά γνωρίσω τά μέχρι τοΰ 1954 είσαχθέντα, των όποιων άνέλαβον 
τήν μελέτην πρός δημοσίευσιν με τήν παρακίνησιν τοϋ τότε Εφόρου τής Δωδεκανήσου 
καί σήμερον Γενικού Διευθυντοϋ τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Ί. Κοντή (πρός 
τον όποιον εκφράζω καί σήμερον έντεΰθεν τάς θερμοτάτας μου ευχαριστίας, τόσον διά 
τήν χειρονομίαν του εκείνην, όσον καί διά τήν παντοειδή συμπαράστασίν του κατά τό 
διάστημα τής έν Ρόδφ παραμονής μου καί μετέπειτα)*. Ή δημοσίευσις αυτή τών Δωδε- 
κανησιακών γλυπτών είναι άληθές ότι είναι κάτι περισσότερον ή καθυστερημένη, άς 
ληφθή όμως ύπ’ όψιν ότι ευθύς μετά τήν είς ’Αθήνας μετάβασίν μου τό 1954 ένεπλάκην 
είς σοβαρωτάτας καί πολυμήνους άνασκαφάς, αί όποΐαι μου άπερρόφησαν όλόκληρον 
τόν διαθέσιμον χρόνον μου, μεθ’ ό άπήλθον είς τό έξωτερικόν δι’ εύρυτέρας σπουδάς, 
όσον δέ διά τό διάστημα άπό τής επιστροφής μου τό 1957 μέχρι σήμερον, ύπήρξεν 
όλόκληρον τόσον πλήρες άλλων σοβαρών υπηρεσιακών καί επιστημονικών ασχολιών, 
συνδεδεμένων μέ τήν έργασίαν μου είς τάς ’Αθήνας καί τήν Κέρκυραν, όπου υπηρέτησα, 
ώστε παρ’ όλίγον νά έμενον τελικώς άδημοσίευτα τά παλαιά έκεϊνα ευρήματα. "Οσοι 
δέ γνωρίζουν άπό τοιαύτας περιπετείας θά άντιληφθοϋν, πιστεύω, τί σημαίνουν τά άνω- 
τέρω.

Τά δημοσιευόμενα δεν καλύπτουν όλα τά μέχρι τοϋ 1954 είσαχθέντα γλυπτά. Παρε- 
λείφθησαν μερικά δευτερώτερα, καθώς καί τό έπιτύμβιον άνάγλυφον νέου πολεμιστοϋ, 
τό όποιον έδημοσίευσα είς τά Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τοϋ έτους 1954. 
’Από τά γλυπτά δέ τά όποια είσήχθησαν είς τά δύο Μουσεία, μετά τήν είς ’Αθήνας μετά- 
θεσίν μου, δημοσιεύονται δύο τοϋ Μουσείου τής Ρόδου, τά όποια είχον τήν ευκαιρίαν 
νά γνωρίσω καί νά μελετήσω κατά τήν διάρκειαν βραχείας έπισκέψεώς μου είς Ρόδον 
τό θέρος τοΰ 1958 καί τών όποιων έπίσης μοϋ έπετράπη εΰγενώς ή δημοσίευσις άπό τόν 
κ. Κοντήν. "Ολα τά άλλα περιμένουν άκόμη τόν μελετητήν των.

* Είς τόν Έφορεύοντα Δ/σου κ. Γρ. Κωνσταντινόπουλον, ό όποιος κυριολεκτικές έθυσίασεν άπό 
τόν πολύτιμον χρόνον του διά νά παράσχη μερικάς άναγκαίας συμπληρωματικός πληροφορίας, άπρο- 
σίτους είς έμέ διαμένοντα είς τήν άντίθετον έσχατιάν τού 'Ελληνικού κράτους, έκφράζω καί πάλιν 
τάς θερμοτάτας μου εύχαριστίας.
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ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΡΟΔΟΥ

Νίκη BE 1174 (Πίν. 37α-γ)

Εύρέθη είς τήν όδόν Θεμ. Σοφούλη τής πόλεως, κατά τό μεταξύ των όδών Βορ. ’Ηπεί
ρου καί Πίνδου τμήμα αυτής. Σφζεται μόνον άπό τής κοιλίας καί κάτω. Λείπει έπίσης 
όλόκληρον τό προβαλλόμενον αριστερόν σκέλος, καθώς καί τά δάκτυλα τοϋ δεξιού 
άκρου ποδός. Είς τό όπίσθιον κάτω μέρος υπάρχει μεγάλη, άκανόνιστος οπή, βάθους 
περίπου 0,08, είς τήν όποίαν θά προσηρμόζετο άλλοτε ίσχυρός οριζόντιος σύνδεσμος. 
Μικρός κεκαμμένος μολύβδινος γόμφος έν σχήματι στενής ταινίας σφζεται είς τό 
άνώτατον σημεΐον τοϋ ένδύματος.

Ύψ. 1.11, πλ. άνω 0,39, κάτω 0,52 μ. Μάρμαρον λευκόν χονδρόκοκκον, όξείδωσις 
έρυθρά.

Άπό τήν κίνησιν τού σώματος καί τήν ΰπαρξιν Οριζοντίου συνδέσμου οπίσω, ό 
όποιος, δπως φαίνεται, συνεκράτει πτέρυγα, συνάγεται δτι τό άγαλμα παρίστανε τήν Νί
κην. Τό ίμάτιον καλύπτει μόνον τό κάτω μέρος τού σώματος, έξ αύτοΰ δέ φαίνεται δτι 
προέβαλλε καί τό άριστερόν σκέλος άπό τοϋ γόνατος περίπου καί κάτω. Είς τό άνω 
μέρος του σχηματίζεται τύλη, ή όποια άνέρχεται προς τά δεξιά (τοϋ θεατοϋ ), θά συνε- 
κρατεϊτο δέ όλίγον ύψηλότερον τοϋ σωθέντος τμήματος έπί τοϋ βραχίονος, ό όποιος 
άσφαλώς ήτο κεκαμμένος κατ’ άγκώνα. Είς τήν ράχιν τό ίμάτιον άνέρχεται προς τον άρι
στερόν ώμον δπου ήτο έρριμμένον, δπως έπί πολλών έργων άπό τόν 4ον αίωνα καί έξής. 
'Ο δεξιός πούς φαίνεται δτι άπλώς έθιγε διά των δακτύλων του τήν πλίνθον, ενώ ό αρι
στερός έπάτει σταθερώτερον. Ή κυρία πάντως σύνδεσις τοϋ άγάλματος με τήν πλίνθον 
έγίνετο μέ τό ίμάτιον. Ή έργασία τοϋ ένδύματος είναι πολύ έπιδεξία καί δροσερά, 
περισσότερον παρά ή τοϋ γυμνοΰ. Είς μερικάς άπό τάς πτυχάς έχει χρησιμοποιηθή τρύ- 
πανον. Είς μερικά σημεία τοϋ κάτω μέρους παρετήρησα άδράν έργασίαν διά τής σμίλης. 
Τό όπίσθιον δέν είναι τόσον έπιμελώς είργασμένον δσον τό πρόσθιον.

Ό τύπος δέν είναι τόσον συχνός είς τήν τέχνην. Ούτω δέν γνωρίζω παρά τάς έξής 
παραστάσεις καί αύτάς μικροΰ σχήματος : Έν χαλκοΰν άγαλμάτιον τής συλλογής Neli- 
doff1, άλλο έπαρχιακής τέχνης έν Βουλγαρίςι1 2, έν πήλινον ειδώλιον είς τό Albertinum 
τής Δρέσδης3, τέλος τάς Νίκας άργυρών ρωμαϊκών δημοκρατικών νομισμάτων τής Gens 
Vinicia4. Ή τέχνη έπροτίμα ή τάς έντελώς ένδεδυμένας Νίκας ή αύτάς τών όποιων 
γυμνοϋται τό πολύ τό έν στήθος ή τό έν σκέλος, διότι αδται παρεϊχον είς τούς καλλιτέχνας 
πολύ μεγαλυτέρας δυνατότητας άναπτύξεως τής φαντασίας των καί έπιδείξεως τής ίκα- 
νότητος τής σμίλης των, ένφ συγχρόνως ήδραίωνον είς τόν θεατήν τό αίσθημα δτι τό 
ένδυμα άντεΐχεν είς τήν πίεσιν τοϋ άνέμου.

Περισσοτέραν θά εΐχεν ό τρόπος αύτός δικαιολογίαν, έάν ή μορφή ήτο άκίνητος. 
Μία τοιαύτη παράστασις ήρεμούσης Νίκης (Πίν. 38 α) είκονίζεται έπί ρωμαϊκού 
άναγλύφου τοϋ Μουσείου τών Θηβών προερχομένου άπό τάς Θεσπιάς5, μολονότι δέ

1. Poliak, Coll. Nelidoff, σ. 194 καί 198 :’Εκ Κωνσταντινουπόλεως.
2. Bull. arch. Bulg. 1924, σ. 227. Reinaeh, RS VI, 88, άριθ. 7.
3. AZ 1889, σ. 161, 2-183, 3. Winter, II, 183,3: Βαδίζουσα Νίκη.’Εκ Μυρίνης.
4. Βλ. λ.χ. Seaby, Roman silver Coins, I, σ. 83.
5. Korte, AM 1878, σ. 415, άριθ. 195. Friederichs - Wolters, Gipsabgusse σ. 727, άριθ. 1853. 

Roscher, III, I, στ. 347 ( Bulle). Deonna, RA 1908 ( II ), σ. 200, είκ. 9. Καροϋζος, Τό Μουσείο 
τής Θήβας, σ. 146, άριθ. 159,
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μεμειγμένη με όστεροελληνιστικά στοιχεία, δπως πολύ όρθώς παρετήρησεν ό κ. Καροΰ- 
ζος, είς τελευταίαν άνάλυσιν πρέπει νά άναχθή εις δημιουργίαν τού 4ου π.Χ. αίώνος, 
τόση είναι ή τυπολογική της συγγένεια μέ τήν Άφροδίτην τοΰ Arles, καθώς καί ή 
διαφαινομένη εΰροια των πτυχών καί τής κινήσεως. ’Αλλά ταύτης πάλιν ή όμοιότης μέ 
τήν Νίκην τής Ρόδου είναι τόσον κτυπητή, ώστε νά μοΰ φαίνεται πιθανώτατον ότι άμ- 
φότεραι είναι δημιουργίαι τοΰ ίδιου, άσφαλώς Πραξιτελείου6, έργαστηρίου. Φυσικά, 
έπειδή ή Νίκη τής Ρόδου είναι πρωτότυπος, παρέχεται δι’ αυτής καλή ευκαιρία έκτιμή- 
σεως του χρόνου της καί τής προσωπικότητος τοΰ καλλιτέχνου της. Αί πτυχαί της έχουν 
άξιόλογον εύκαμψίαν καί δροσερότητα. ’Από άπόψεως ύφους έξεταζόμεναι δέν είναι 
ούτε θορυβώδεις, δπως είς τά έργα τών μέσων τοΰ 4ου αίώνος, ούτε δμως ρηχαί καί έπί- 
πεδοι, δπως είς τά έργα τής τελευταίας εικοσαετίας τοΰ αίώνος. Άπλούστεραι άπό τάς 
πτυχάς τών παλαιοτέρων έργων προδίδουν έν τούτοις έν συγκρίσει πρός τάς πτυχάς 
τής έπομένης περιόδου §ν ύγιέστερον όργανικόν αίσθημα, καθώς φαίνονται νά γεννών- 
ται εκ τών έσω, έκ τοΰ πυρήνος τής μορφής, άντί νά άπλώνωνται έπί τών έπιφανειών κατά 
τό μάλλον ή ήττον διακοσμητικαί, δπως είς τάς μορφάς τών τελευταίων έτών τοΰ αίώνος. 
Πρός σύγκρισιν προσφέρονται αί πτυχαί καί άλλων έργων τοΰ Πραξιτελείου κύκλου, λ.χ. 
τής Κόρης τής Βιέννης, τής ’Αθήνας Mattel καί τής άδελφής της ’Αθήνας τοΰ Πειραιώς 
κ.ά. "Οπως αύταί λοιπόν, ή Νίκη τής Ρόδου θά άνήκη είς τήν δεκαετίαν 330 - 320 π.Χ. 
Καί μολονότι ό καλλιτέχνης της δέν ήτο άπό τούς έξέχοντας μαθητάς τοΰ Πραξιτέλους, 
δπως άποδεικνύει ή σύγκρισις τοΰ γυμνοΰ της μέ τό έξαίσιον γυμνόν τής ’Αφροδίτης 
άπό τόν βωμόν τής Κώ, τήν διακόσμησιν τοΰ όποιου όφείλομεν, δπως είναι γνωστόν, 
είς τήν σμίλην τών υίών τοΰ Πραξιτέλους7, ή έποχή της ήτο ύγιεστέρα, διότι αί πτυ
χαί της καί εύκαμψίαν έχουν καί ποικιλίαν μορφών καί διαβαθμίσεων, ένφ τής ’Αφρο
δίτης αί πτυχαί, παρ’ δλην των τήν ποιότητα, λόγφ τής όμορρόπου φοράς τών πλείστων 
έξ αυτών, έχουν άφηρημένον χαρακτήρα, ό όποιος είς έργα όλιγώτερον ύψηλής προε- 
λεύσεως θά άποβή τελικώς μοιραίος.

’Αξιοσημείωτος είναι ή όρμή τοΰ νέου άγάλματος. Καμμία παλαιοτέρα κλασσική 
παράστασις Νίκης δέν έκινεΐτο μέ τόσην όρμήν, αί δέ Νϊκαι τοΰ α' ήμίσεος τοΰ 4ου αίώ
νος ΐπταντο τόσον ελαφρά, ώστε νά παρέχουν τήν έντύπωσιν δραμάτων τά όποια όλισθαί- 
νουν είς τόν άέρα8. Μόλις άπό τά μέσα τοΰ 4ου αίώνος άρχίζει ή πτήσις τών Νικών νά 
γίνεται πραγματική κίνησις, μέ καθαρώτερον διαγραφόμενον σκοπόν, ένφ παραλλήλως 
πυκνοΰται ή μαζά των καί τό ένδυμα άποκτςί ούσιαστικωτέραν έμφάνισιν, παράδειγμα 
ή Νίκη τών Μεγάρων τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου9. ’Αλλά ή Νίκη τής Ρόδου άνήκει είς 
άκόμη μεταγενέστερον στάδιον έξελίξεως. Έν πρώτοις, ή κίνησίς της δέν είναι πλέον 
καθαρά πτήσις, δπως άλλοτε, άλλα κάτι μεταξύ πτήσεως καί δρόμου. Ίσως έχει άπει- 
κονισθή ή στιγμή τής προσγειώσεως (καίτοι αύτό δέν είναι δυνατόν νά λεχθή μετά 
βεβαιότητος, έφ’ δσον έχη χαθή ό άριστερός πούς καί μέρος τοΰ δεξιοΰ). Έπειτα, 
είναι περισσότερον « άνοικτή » άπό κάθε άλλην παλαιοτέραν παράστασιν. Ή είς

6. Δέν Αποκλείεται τό πρωτότυπον τής Νίκης τοϋ ΘεσπικοΟ Αναγλύφου νά είναι ή έκ χαλκού 
έκείνη Νίκη, τήν όποιαν είδεν ό Παυσανίας είς τάς ΘεσπιΑς, όχι μακράν τής Αγοράς (IX, 27,4 ).

7. Bieber, Jdl 1923 -24, σ. 242 κ.έ. πίν. VI - VII. Τής αύτής Hell. Sculpt, είκ. 32, 20.
8. Βλ. περί αυτών είς Alscher, Gr. PI. Ill, σ. 116 κ.έ. ίδίως 118 κ.έ.
9. AM 1881, σ. 283 κ.έ. πίν. X, XI. Thiersch, Wien. Ak. SB. 212,1, 29, πίν. I. Alscher, έ.ά. 44, 

σ, 123,
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πλάτος άνάπτυξίς της καί τό μικρόν της βάθος δικαιολογούν, νομίζω, τήνύπόθεσιν 
ότι ό δεξιός της βραχίων ήτο άνυψωμένος λοξώς προς τά αριστερά ( τοϋ θεατού ), ίσως 
κρατών στέφανον, όπως εις τά προαναφερθέντα άγαλμάτια του ίδιου τύπου, πρός τήν ιδίαν 
δε κατεύθυνσιν ήτο έστραμμένη καί ή κεφαλή. Δι’ αύτοΰ τοϋ τρόπου έξισορροποΰντο ή 
πρός τά δεξιά γενική κίνησις τοϋ σώματος καί ή φορά τοϋ ένδύματος.

Ή εκ τής ίσχυράς κλίσεως τοϋ σώματος άπορρέουσα δρμή, ή ζωηρά πραγματικότης, 
τήν όποιαν ή Νίκη αΰτη έφερε προ των όφθαλμών τοϋ θεατοΰ, καί τό άπλωμά της εις 
τον χώρον, συμφωνούν άπολύτως μέ τούς χρόνους, είς τούς όποιους κατέληξα προηγου
μένως έξετάζων τό ένδυμα ( βλ. άνάλογα είς τάς μορφάς τοϋ Λεωχάρους, τον ’Απόλλωνα 
τοΰ Belvedere καί τόν Άποξυόμενον τοϋ Λυσίππου ), άλλά καί μέ τόν γενικώτερον ήρωϊ- 
κόν χαρακτήρα τής έποχής τοΰ ’Αλεξάνδρου. Ή μέ όλας της τάς δυνάμεις όρμώσα Νίκη 
έκφράζει έπιτυχέστατα τήν γενεάν έκείνην τών Ελλήνων, οί όποιοι συνεπαρμένοι άπό 
τό όραμα τής ’Ανατολής, ώρμων άκάθεκτοι είς τήν μεγαλυτέραν καί ώραιοτέραν εκστρα
τείαν τοϋ γένους.

Κορμός καθημένης θεάς BE 889 ( Π ί ν. 38 β )

Μετεφέρθη άπό τό Μόντε Σμίθ (τήν άρχαίαν άκρόπολιν τής Ρόδου), όπου ήτο κε- 
χωσμένον ύπό τήν θύραν όρνιθώνος, άνατολικώς τοΰ παλαιοΰ σηματοδότου. Ύψ. 0,57, 
πλ. 0,47 μ. Μάρμαρον λευκόν, φέρον έρυθράν όξείδωσιν. Υπολείμματα άσβέστου δια
τηρούμενα έπί τής έπιφανείας μαρτυροϋν ότι εϊχεν εύρεθή παλαιότερον καί χρησιμο- 
ποιηθή ώς οικοδομικόν υλικόν.

Σφζεται άπό τόν λαιμόν έως τά ίσχία. Λοξώς προ τοϋ άριστεροϋ ώμου, καθώς καί 
είς τό κάτω μέρος υπάρχουν όπαΐ προερχόμεναι άπό τρύπανον, άγνωστον πρός ποιον 
σκοπόν διανοιγεΐσαι. Είς τόν λαιμόν ύπάρχει κοιλότης διά τήν ένθεσιν τής χωριστά 
εϊργασμένης κεφαλής. Παριστάνεται άσφαλώς θεά, άγνωστον όμως ποία,ή Κυβέλη ή ή 
Δήμητρα ίσως. Φέρει χιτώνα έζωσμένον υψηλά ύπό τούς μαστούς (όπή είς τό μέσον 
τής ζώνης διά τήν γόμφωσιν κοσμήματος άποτελουμένου άπό άλλην ύλην) καί ίμάτιον 
άφήνον άκάλυπτον τό στήθος καί σχηματίζον πρός αύτό τύλην. Κάθηται έπί θρόνου, 
τοϋ όποιου διακρίνεται τμήμα άριστερά.

Τό έργον ήτο πιθανώτατα τών άρχών τοΰ 3ου π. X. αίώνος, όπως μαρτυρεί ή όμοιό- 
της τής τύλης τοϋ ίματίου της μέ τήν τύλην τοϋ ίματίου τής Θέμιδος τοΰ Χαιρεστράτου. 
Ή ισχυρά πλαστικότης τών πτυχών καί ή εύαίσθητος διαδοχή τών έπιπέδων μάλλον 
άποκλείουν τήν πιθανότητα νά είναι ύστεροελληνιστικόν άντίγραφον ή παραλλαγή 
τοιούτου έργου. Βλ. λ.χ. έν άντιπαραβολή τό γυναικεΐον άγαλμα τής Θάσου τών περί 
τά 100 π. X. χρόνων (Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, 1961, είκ. 516).

Κεφαλή Άρτέμιδος BE 252 ( Π ί ν. 39 α - β )

Άνευρέθη εντός παλαιοΰ βόθρου κατά τήν άνέγερσιν τής οικίας τοϋ Μ. Σαρρή, 
είς τήν γωνίαν τών όδών Μ. Βρετανίας καί Νίκης.

'Υψ. 0,186, υψ. μέχρι τοΰ πηγουνιού 0,13, πλ. 0,17 μ. Μάρμαρον λευκόν, πιθανώς 
Πάριον. ’Εφθαρμένα : Τό άκρον τής ρινός καί τοΰ πηγουνίου. ’Επί τοΰ τραχήλου δύο 
φθοραί έρυθροΰ χρώματος προξενηθεΐσαι άπό τήν έπί μακρόν έπαφήν μέ σιδηροΰν άν- 
τικείμενον.

Ή κόμη χωρίζεται κατά τό μέσον, φέρεται δέ πρός τά όπίσω είς πλατείς βοστρύ
χους καλύπτοντας καί τό ήμισυ τών ώτων. Όπίσω δένεται είς μικρόν κόμβον. Λεπτό-
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μέρειαι των βοστρύχων δέν έχουν δηλωθή, προφανώς διότι ό καλλιτέχνης ήρκέσθη 
νά τάς δηλώση διά τοΟ χρώματος. Ταινία τρις έλισσομένη περιβάλλει τήν κόμην.

Ή κεφαλή αυτή είναι άρκετά δροσερόν προϊόν καλής εποχής, ή άπόδοσις τής 
σαρκός είναι λεπτή καί εύαίσθητος, καί ή έκφρασις υπερήφανος καί αυστηρά. ’Ακρι
βώς δε ή έκφρασις μέ πείθει ότι τήν Άρτέμιδα παρίστανεν αΰτη. Τό δέ άγαλμα άπό τό 
όποιον προέρχεται (μεγέθους μικροτέρου τοΰ φυσικού ), θά ήτο τού ευρέως διαδεδο
μένου τύπου τής θηρευούσης θεάς, όπως φαίνεται άπό τήν τάσιν τού μακροΰ λαιμού, 
τήν έλαφράν άνύψωσιν τής κεφαλής, καί τό βλέμμα, τό όποιον προσηλώνεται μέ απο
φασιστικότητα είς κάποιον μακρινόν στόχον.

Ή τεχνοτροπία της είναι ή Πραξιτέλειος, συγγενεστάτη δέ τής έν Όλυμπίςι κεφα
λής Treu ( Olympia III, σ. 206, πίν. LI V, άριθ. 1,2), ή όποια συνεχίζει τήν καλλιτεχνικήν 
γραμμήν τής Κνιδίας, μιας κεφαλής είς Ιδιωτικήν γερμανικήν συλλογήν (Neugebauer, 
Antiken in Deutschem Privatbesitz, άριθ. 23) καί άλλων. Πάντως ή σύγκρισις φανερώνει 
δτι χρόνοι της δέν είναι πλέον οί κλασσικοί. Τής λείπει έν πρώτοις τό μαλακόν περί
γραμμα καί ή ρέουσα έκφραστικότης τών ύστεροκλασσικών έργων. ’Εδώ τό γενικόν 
περίγραμμα είναι λιτόν καί αυστηρόν, συζευγνύμενον μέ τόν σταυρόν τών όφθαλμών καί 
τής γραμμής χωρίστρας - ρινός καί στόματος είς έν κανονικόν, κάπως ψυχρόν σύν- 
ολον, ένώ μία σαφής καί έλάχιστα κυμαινομένη γραμμή χωρίζει τήν κόμην άπό τό 
πρόσωπον10 11. Άφ’ έτέρου ή ψυχρότης τής έκφράσεως (ιδιαιτέρως έμφανής είς τήν 
προσθίαν δψιν, ένώ ή πλαγία διατηρεί περισσοτέραν τρυφερότητα), έπιτεινομένη καί 
άπό τήν άγέρωχον άνόρθωσιν τής κεφαλής έπί τοΰ μακροΰ λαιμού, άντιδιαστέλλουν 
τήν μορφήν πρός τόν περιβάλλοντα χώρον11, νοούμενον πλέον ώς δεύτερον, άνεξάρ- 
τητον στοιχεΐον τοΰ έργου. Τήν αυτήν έννοιαν έχουν καί ή έντασις καί ή σταθερότης 
τοΰ βλέμματος, τοΰ όποίου στόχος ήτο έν άπολύτως συγκεκριμένον καί σαφές άντικεί- 
μενον είς τόν χώρον έντός τοΰ όποίου ένοεϊτο κινουμένη ή Άρτεμις. Είς τήν διαμόρ- 
φωσιν τών άνωτέρω συνετέλεσεν άναμφιβόλως καί ή άνάγκη νά τονισθή ό χαρακτήρ 
τής θηρευούσης καί « άποσκοπούσης » θεάς, δτι δμως αύτός δέν ήτο ό μοναδικός λόγος 
καί δτι οδτοι ύπηγορεύθησαν προπαντός άπό τόν ρυθμόν τής έποχής έξάγεται ευκόλως 
άπό τήν σύγκρισιν μέ τήν κεφαλήν τής όμοιας μέν είς δρασιν, άλλ’ όλίγον παλαιοτέρας 
Άρτέμιδος τών Βερσαλλιών, ή όποια μέ τόν γοργόν κυματισμόν τής πρός τά άνω καί 
όπίσω έκτενισμένης κόμης της καί τήν πλουσιωτέραν κίνησιν περιγραμμάτων καί μα
ζών, καθώς καί μέ τήν ζωηράν έκφραστικήν διάνοιξίν της πρός τόν περιβάλλοντα χώ
ρον, έρχεται είς κτυπητήν άντίθεσιν πρός τήν καθαρώς « κλειστήν », κλασσικίζουσαν 
κεφαλήν τής Ρόδου. ’Εάν θελήσωμεν νά όμιλήσωμεν μέ άριθμούς, τήν κεφαλήν τής 
Ρόδου θά χρονολογήσωμεν περί τά 300 π. X. ή τό πολύ είς τάς άρχάς τοΰ έπομένου 
αίώνος, καθ’ ους χρόνους καί είς τά όλόκληρα άγάλματα παρουσιάζονται δμοια λιτά 
καί άκύμαντα περιγράμματα, τεκτονικοί έσωτερικοί άξονες καί ίσχυρός περιορισμός 
τοΰ παλαιοτέρου πλούτου τών πλαστικών μορφών. Τήν μεγαλυτέραν ίσως συγγένειαν 
έχει, παρ’ δλην τήν διάφορον έκφρασίν της τήν όφειλομένην είς τό διάφορον θέμα, ή 
γυναικεία κεφαλή τής Στουτγάρδης άπό τό Άσκληπιεΐον τής Κώ12, ή όποια χωρίς άμφι- 
βολίαν προέρχεται άπό τήν διακόσμησιν τοΰ βωμοΰ.

10. Πρβλ. Alscher, Gr. PI. Ill, σ. 83 καί IV, σ. 20 κ.έ.
11. Βλ. τάδσα γράφει σχετικώς ό Schefold είς Meisterwerke griechischer Kunst, άριθ. 340, σ. 87.
12. Bieber, Jdl 1923 - 24, σ. 242 κ.έ.
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Άκέφαλον έρμαϊκον άγαλμα BE 1175 ( Π ί ν. 39 γ - δ )

Εύρέθη εις τόν συνοικισμόν τής Ρόδου Κρητικά, είς τό έργοστάσιον πλακών Κατα- 
λεκροϋ. Είναι προσηρμοσμένον είς μεγάλην όρθογώνιον βάσιν. Τό μάρμαρον τοϋ Αγάλ
ματος είναι όπόλευκον, χονδρόκοκκον. Ύψος τοϋ Αγάλματος 1.715, πλάτος κάτω 0,33 x 
0,275 μ. Ή βάσις είναι έκ λαρδιού λίθου, αί δέ διαστάσεις της : ύψος 0,795, πλάτος 0,76, 
πάχος 0,675 μ.

Άποκεκρουμένον είναι μέρος τής όρθογωνίου στήλης τοϋ Αγάλματος κάτω Αρι
στερά. 'Ολόκληρον τμήμα τοϋ Αριστερού βραχίονος ήτο κατά τήν στιγμήν τής εύρέ- 
σεως άποκεκομμένον, συγκολληθέν εκτοτε. ’Επίσης συνεκολλήθησαν μερικαί άπό τάς 
πτυχάς, αί όποϊαι κατέρχονται έκ τοϋ αύτοΰ βραχίονος. Είς μερικάς άπό τάς πτυχάς 
παρατηρούνται ίχνη έργασίας διά τού τρυπάνου. Κεφαλή δέν εύρέθη. Διά τήν ένθεσιν 
τής κεφαλής έχρησίμευεν ή κατά τό άνω μέρος τού κορμού κοιλότης. Δύο πλόκαμοι 
κόμης κατέρχονται είς τούς ώμους. Όπίσω ή κόμη καταπίπτει κυματοειδώς είς πλα
τείαν έπιφάνειαν. Τό πρόσωπον φαίνεται δτι ήτο άγένειον, νεανικόν. 'Ολόκληρον τό 
σώμα καλύπτεται ύπό ένδύματος. Μολονότι δέν είναι Απολύτως σαφές, φαίνεται δτι 
μάλλον δύο είναι τά ένδύματα, έν άνώτερον ( « χλαμύς ») πορπούμενον είς τόν ώμον, 
καί έν έσωτερικόν ύπ’ αύτό, διακρινόμενον είς τόν άνω βραχίονα.

Ό τύπος αύτός τού έρμαϊκοΰ Αγάλματος είναι ή ύπό τών Γερμανών καλουμένη 
Mantelherme13, ή όποια κατά τόν Lullies διά πρώτην φοράν είς τά νομίσματα τοϋ τέλους 
τού 4ου αίώνος έμφανίζεται. Είς τά πρώτα έκεΐνα παραδείγματα ή στήλη ήτο Ισοπαχής 
άνω καί κάτω, άπό τού 3ου δμως αίώνος π. X. ή στήλη μειοΰται πλέον, δπως έδώ, προς 
τά κάτω.

Αί Mantelhermen παριστάνουν είτε τόν Έρμήν14, είτε τόν Σιληνόν, είτε καί παιδικάς 
μορφάς άκόμη. Ή τής Ρόδου παρίστανε τόν 'Ερμήν. Τούτο άποδεικνύεται άπό μερικά 
έντελώς παρόμοια πήλινα είδώλια, είς τά όποια ή δεξιά χειρ κρατεί κηρύκειον15, άπό 
μίαν Mantelherme τού Μουσείου Torlonia16, τής όποιας ή κεφαλή φέρει πέτασον, καθώς 
καί άπό ελληνιστικόν άνάγλυφον τού Μουσείου τού Treviso17, έπί τού όποιου ύπάρχει 
όμοιοτάτη παράστασις Έρμοΰ. Είναι λοιπόν πλέον ή πιθανόν δτι αϋτη προέρχεται έκ 
τίνος γυμνασίου τής Αρχαίας πόλεως. "Αλλαι Mantelhermen τού ίδιου μέ τόν ίδικόν 
μας τύπου, δέν είναι βέβαιον ποιον παρίστανον, έπί παραδείγματι18 μία είς τό Μουσεΐον 
τής Κώ καί άλλη είς τό Εθνικόν Μουσεΐον, προερχομένη έκ Ραμνοΰντος19, μέ κεφαλήν 
γυναικείου τύπου. Ή τελευταία μάλιστα είναι, έξ δσων γνωρίζω, καί ή παλαιοτέρα άπό 
δλας τάς σωζομένας. Κατά τόν Lullies ή τεχνοτροπία της είναι ή τού α ήμίσεος τοϋ 
6ου αίώνος, ό δέ χαρακτήρ τών γραμμάτων τής έπί τής βάσεως χαραγμένης έπιγραφής

13. Lullies, Typen der griechischen Herme, σ. 81 κ.έ. Μία τοιαύτη εύρίσκετο είς τό Γυμνά- 
σιον τής Φιγαλείας καί περιγράφεται ύπό τού Παυσανίου (VIII, 39, 6 ).

14. Όπως τό έρμαϊκόν άγαλμα τό όποιον εϊδεν ό Παυσανίας είς τό γυμνάσιον τής Φιγαλείας.
15. Τά είδώλια Winter I, 234,7 α-β ένΚων/πόλει καί Άθήναις, συλλογή Πολυτεχνείου, έκ Κύμης.
16. Album, άριθ. 504. Visconti, Catalogo, άριθ. 414.
17. Guarducci, Annuario 1952-54, σ. 190, είκ. 4. Τά συγγενή είδώλια, Winter I, 232, 1 -2, 

378,3, Sieveking, Bronzen, Terrakotten, Vasen der Sammlung Loeb, πίν. 18 κλπ. τού τύπου τής 
Schulterherme, έπίσης τόν Έρμήν παρουσιάζουν (κρατούν κηρύκειον).

18. Laurenzi, Annuario 1955 - 56, σ. 121, άριθ. 131.
19. Στάης, ΑΕ 1891, στ. 56 κ.έ. πίν. 7. Lullies, έ.ά. σ. 81 κ.έ. Pouilloux, La forteresse de Rham- 

nonte, σ. Ill -112, πίν. 45.
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των μέσων τοϋ ίδιου αίώνος. Εις τήν ιδίαν έποχήν έχρονολόγει τήν επιγραφήν τής βά- 
σεως καί δ Στάης, τελευταίως δμως ό Pouilloux έχρονολόγησε τήν έπιγραφήν εξ έσω- 
τερικών λόγων περί τα 330 π. X., ή δέ χρονολόγησίς του ένισχύεται, νομίζω, καί από τήν 
στάσιν καί τον τρόπον μέ τον όποιον τό ένδυμα τυλίσσει τό σώμα, ακόμη καί από τήν 
έκφρασιν του προσώπου, διότι όλα αυτά υπενθυμίζουν ζωηρώς δύο άπό τάς Μούσας 
τής βάσεως τής Μαντινείας20, τής όποιας ή πιθανωτέρα χρονική θέσις είναι ή δεκαε
τία 330- 320 π. X.21.

Ή Ροδιακή μορφή είναι σαφώς μεταγενέστερα. Ή στάσις της είναι πομπώδης καί 
θεατρική, ό αριστερός βραχίων στηρίζεται μέ θέλησιν εις τό ίσχίον (όπου σχηματίζει 
πολύ όξυτέραν γωνίαν παρ’ δ,τι ό βραχίων του έκ Ραμνοϋντος αγάλματος), μακραί δέ 
πτυχαί διατρέχουν μέ δύναμιν τό σώμα, άντί των ήρεμων καί μαλακών, αί όποΐαι ρέουν 
είς τήν έπιφάνειαν τού έκ Ραμνοϋντος άγάλματος. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν έχουν αί δύο 
μεγάλαι λοξαί άνοδικαί πτυχαί. Ώθοϋν τό βλέμμα πρός τά άνω, διά νά τό παραλάβουν 
έκεΐ άλλαι, καθώς καί ή είς τό ίσχίον στηριζομένη χειρ, καί νά τό αναγκάσουν νά περι- 
βάλη τήν μορφήν καί νά συλλάβη οϋτω δλον τό πάχος τοϋ σώματος.

Τό χρονικόν δμως πλαίσιον τοϋ Ροδιακοϋ άγάλματος ήμποροϋμεν νά προσδιορί- 
σωμεν μέ άρκετήν άκρίβειαν. Πρώτον χάρις είς δύο τεχνοτροπικώς συγγενέστατα πή
λινα ειδώλια τοϋ Leningrad, τά όποια εύρέθησαν έντός τάφου τοϋ Kertch22 μέ νόμισμα τοϋ 
βασιλέως Λεύκωνος, κατά τον Rostovtzeff χρονολογουμένου είς τό γ' τέταρτον τοϋ 3ου 
π. X. αίώνος23. Μέ τό δεύτερον προπάντων έξ αυτών είναι κτυπητή ή όμοιότης τοϋ ένδύ- 
ματος. Όπως είς τοΰτο δηλαδή έπιδιώκεται καί έδώ ή έξαρσις τής μάζης τοϋ σώματος 
κάτω άπό έν σφικτά τυλιγμένον ένδυμα, μερικαί έκ τών πτυχών τοϋ όποιου, όπως αί 
έπί τής κοιλίας, έχουν μάλιστα καί τήν ιδίαν φοράν καί δμοιον τον τρόπον μέ τον όποιον 
τείνονται έπί τοϋ σώματος. Άλλα διά τήν έν γένει στάσιν του τό Ροδιακόν άγαλμα συγ
γενεύει περισσότερον μέ τό πρώτον είδώλιον, είς τό όποιον ή χειρ στηρίζεται έξ ίσου 
θεληματική είς τό ίσχίον, καί τά μέλη τείνονται, δπως έδώ, είς τον χώρον. Αύτή πάντως 
ή κίνησις τών μελών δεν είναι ή σαφώς φυγοκεντρική τοϋ 2ου αίώνος, άλλ’ ή περισσό
τερον συγκρατημένη τών έργων τοϋ προχωρημένου 3ου, τήν όποιαν ό Kleiner άπεκάλει 
zentripetale Torsion24, δηλαδή κεντρομόλον συστροφήν. Έδώ ή συμπύκνωσις άποδί- 
δεται δχι μόνον μέ τό πάχος τοϋ σώματος καί τό σφίξιμον τοϋ ένδύματος, άλλά καί μέ 
τάς δύο άνοδικάς πτυχάς, αί όποΐαι κρατούν τό βλέμμα έντός τών όρίων τής μορφής, 
καθώς καί μέ αυτό τοΰτο τό τεκτονικόν σχήμα τής στήλης.

Άλλη σύγκρισις τοϋ έρμαϊκοΰ άγάλματος δύναται νά γίνη καί μέ τήν γνωστήν 
άνάγλυφον παράστασιν τής Βερενίκης τής οίνοχόης τής Bibliotheque Nationale25,

20. Amelung, Die Basis des Praxiteles, πίν. έκτός κειμένου II, πλάξ 216.
21. Ό Brommer είς Mitt. D. Inst. 1950, σ. 95, σημ. 60 έχει συγκεντρώσει δλας τάς έκάστοτε 

προταθείσας χρονολογίας. Ή είς τό Ισχίον στηριζομένη χειρ άπαντά διά πρώτην φοράν είς τήν όλί- 
γον παλαιοτέραν παράστασιν τοϋ Σοφοκλέους τοϋ Λατερανοϋ ( 340 - 330 π. X. ).

22. Antiquites du Bosphore Cimmerien, πίν. 68,1 καί 3, σ. 115. Kleiner, Tanagrafiguren, 
πίν. 6α καί β, σ. 16.

23. Σκυθία καί Βόσπορος, ρωσιστί, σ. 188 κ.έ. Τήν παραπομπήν γνωρίζω άπό τόν Kleiner, έ.ά. 
καί σημ. 7. Βλ. καί RE XII, 2, έν λ. Λεύκων.

24. Έ.ά. σ. 164.
25. Rayet - Collignon, Histoire de la Ceramique Grecque, σ. 373. Horn, Gewandstatuen, 

πίν. 10, 1. Bieber, Sculpture of the Hellenistic Age, είκ. 345,
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όπου επίσης τό ένδυμα σφίγγει τό σώμα, και τοϋ οποίου τήν συμπαγή τεκτονικήν δεν 
κατορθώνει νά διασπάση ή ανοικτή στάσις των μελών. Ή Βερενίκη, σύζυγος τοϋ Πτο
λεμαίου τοϋ Εύεργέτου, έβασίλευσεν εις τήν Αίγυπτον μεταξύ τών ετών 246 καί 221, 
τό άγγεΐον όμως χρονολογείται μέ μεγάλην πιθανότητα μεταξύ τών ετών 239 και 22 126.

Εις τό ώραιότατον χαλκοϋν άγαλμάτιον χορεύτριας τής συλλογής Baker27, τό όποιον 
ή Thompson χρονολογεί περί τά τέλη τοϋ 3ου αίώνος28, αν καί όχι είς τά έντελώς τελευ
ταία έτη αύτοΰ29, αί πτυχαί έχουν παρομοίαν φοράν καί δηλοΰνται, όπως έδώ, ώς λεπταί 
άκμαί έπί εύρειών κατά τό μάλλον ή ήττον έπιφανειών, ενώ εκ παραλλήλου προβάλ
λεται σαφώς ό όγκος τοϋ σώματος καί αί λεπτομέρειαι τοϋ χιτώνος. Φυσικά ή έντελώς 
διάφορος κίνησις άποκλείει όποιανδήποτε στενοτέραν σύγκρισιν καί άξιολόγησιν τών 
υφισταμένων διαφορών, πάντως τό χρονικόν πλαίσιον είναι τό αύτό.

Τέλος έν άκόμη παράδειγμα χρήσιμον προς σύγκρισιν : Ή Νικόκλεια τής Κνί- 
δου30, ή όποια έκ τεχνοτροπικών λόγων καί τών γραμμάτων τής έπιγραφής χρονολογείται 
αμέσως μετά τά μέσα τοϋ 3ου αίώνος. Ή όμοιότης τών πτυχών της μέ τάς πτυχάς τοϋ 
έρμαϊκοΰ άγάλματος γίνεται άμέσως άντιληπτή. Παρά ταΰτα ύπάρχει είς αύτήν όλιγώ- 
τερον « στρογγύλευμα » καί περισσότερον άπλωμα, μεγαλυτέρα προσαρμογή πρός τάς 
τεκτονικός έπιταγάς τοϋ α' ήμίσεος τοϋ 3ου αίώνος, έδώ μεγαλυτέρα έλευθερία, περισ- 
σοτέρα κίνησις πρός όλας σχεδόν τάς κατευθύνσεις. ’Από τάς άνωτέρω παρατηρήσεις 
έξάγεται σαφώς ότι τό έρμαϊκόν άγαλμα BE 1175 άνήκει είς τούς χρόνους μεταξύ τοϋ β' 
καί τοϋ γ' τετάρτου τοϋ 3ου π. X. αίώνος.

Άγαλμάτιον Σιληνοϋ BE 780 (Π ί ν. 39 ε )

Εύρέθη είς τήν έπί τής όδοΰ Χειμάρρας 25 τής πόλεως οίκίαν. Ύψ. 0,32, πλάτος 
κατά τό μέσον 0,22 μ. Μάρμαρον λευκόν, μάλλον χονδρόκοκκον. Λείπουν: Ή κεφαλή 
τής όποιας σφζεται μόνον τό έπί τοϋ στήθους πίπτον γένειον, όλος σχεδόν ό δεξιός 
βραχίων, δλον τό κάτω μέρος τοϋ σώματος άπό τοϋ μέσου τών μηρών, ώς καί τό όργα- 
νον. Ό άριστερός άγκών είναι άποκεκρουμένος.

’Ανήκει είς ένα τύπον τοϋ τέλους τοϋ 4ου αίώνος π. X., τοϋ όποιου τό γνησιώτερον 
καί καλύτερον σφζόμενον άντίγραφον είναι τό τής Γλυπτοθήκης τοϋ Μονάχου31. ’Εκεί 
παρίσταται δ γέρων Σιληνός κλίνων έπί τοϋ στήθους τήν κεφαλήν, βαρειαν άπό τόν 
οίνον, τόν όποιον έχει πίει άφθόνως. Τόν δεξιόν του πόδα προβάλλει μέ κόπον, ένώ μέ 
τόν δεξιόν βραχίονα στηρίζεται έπί άσκοΰ τοποθετημένου έπί κορμοΰ δένδρου. Άπό 
αύτόν ύπετίθετο ότι διά τής πιέσεως έξεχύνετο οίνος πρός τό διά τής χειρός κρατούμενον 
άγγεΐον (είς τό άντίγραφον τοϋ Μονάχου δέν έχει σωθή καί έχει συμπληρωθή ώς φιάλη, 
άρχικώς όμως θά ήτο κάνθαρος), άλλ’ έπειδή τόσον τό άντίγραφον τοϋ Μονάχου, όσον 
καί τά άλλα άντίγραφα διεκόσμουν κρήνας, είναι προφανές ότι άπό τόν άσκόν έρρεεν 
ύδωρ είς τινα δεξαμενήν. Μικρόν ίμάτιον περιβάλλει τόν άριστερόν πήχύν του, διερχό-

26. Βλ. Rayet - Collignon, έ.ά.
27. D. Β. Thompson, AJA 1950, σ. 371 κ.έ. είκ. 1 - 3 καί 11.
28. Έ.ά. σ. 371.
29. Έ.ά. σ. 375.
30. Smith, BMC of Sculptures, 2, άριθ. 1301. Kleiner, Tanagrafiguren, πίν. 52, σ. 100 καί 165 

κ.έ. Lullies - Hirmer, Griechische Plastik, είκ. 231 καί σ. 77.
31. Έκ τοϋ Palazzo Barberini. Furtwangler, Hundert Tafeln, πίν. 39B. Τοϋ αύτοΰ, Be- 

schreibung der Glyptothek, β'. εκδ. άριθ. 221, σ. 221 κ.έ.
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μενον δέ όπισθεν τής ράχεως κατέληγε μεταξύ κορμού καί άσκοΰ. Άλλο άντίγραφον 
τού ίδιου τύπου εύρίσκεται είς τήν Δρέσδην32, άρκετά συμπεπληρωμένον. Ένεκα τής 
όμοιότητός του μέ τον Φαρνέσιον Ηρακλή κατά τήν στάσιν, τήν διάπλασιν καί τήν 
έκφρασιν άκόμη,δ τύπος άπεδόθη άπό τόν Furtwangler εις τόν ίδιον τόν Λύσιππον ή 
εις τινα συγγενή καλλιτέχνην. Τού τύπου αυτού υπάρχουν καί μερικαί παραλλαγαί, 
λ.χ. τό άγαλμα τού Λούβρου33, δπου δέν υπάρχει κορμός καί άσκός, ή δέ δεξιά χειρ είναι 
ύψωμένη (ίσως έκράτει άγγεΐον) καί τό έν Narbonne παραπλή σιον άγαλμα, τό όποιον 
δμως έχει ίσχυράν στροφήν σώματος πρός τά άριστερά (τού θεατού )34. Παράλληλος 
πάλι πρός τόν πρώτον βασικόν τύπον είναι άλλος σωζόμενος είς πολλά άντίγραφα, 
λ.χ. τά έν Βατικανώ Chiaramonti 54435, Braccio Nuovo 2836, Sala delle Muse 49137, εν 
χαλκοΰν άγαλμάτιον τής Bibliotheque Nationale38, τό παρά Cavaceppi, Raccolta I, 
πίν. 1639 είς τόν όποιον είναι άντίστροφος ή θέσις των ποδών, ύψοΰται ή άρι
στερά χειρ καθ’ δν περίπου τρόπον ή δεξιά είς τάς παραλλαγάς τού πρώτου τύπου, 
άντί δέ τού ένδύματος φέρει δοράν κλπ. Στοιχεία τέλος καί τών δύο τύπων συγκεντρώνει 
τό άγαλμα τού Ermitage40.

Τό άγαλμάτιον τής Ρόδου είναι παραλλαγή τού πρώτου τύπου. Ή άριστερά χειρ 
άντί νά κρατή άγγεΐον στηρίζεται είς τό όπίσθιον μέρος τού ίσχίου, άρα πράξις δέν 
ύπάρχει καί ή δλη μορφή είναι μετωπική. 'Οπωσδήποτε ή παραλλάσσουσα τό πρωτό
τυπον στάσις του καθώς καί ή διάπλασις τού κορμού μαρτυρούν δτι ό τεχνίτης του δέν 
ήτο άμοιρος φαντασίας καί ικανός δπωσδήποτε είς τήν έργασίαν τού μαρμάρου, είς τό 
όποιον κατώρθωσε νά έμφυσήση άρκετήν ζωήν. Μάλιστα, μέ τάς ίσχυράς κάμψεις τού 
κορμού καί τών σκελών, μέ τήν δυνατήν γωνίαν τού άριστεροΰ βραχίονος καί μέ τήν 
πληθωρικήν διάπλασιν τού σώματος έχει μεταδώσει είς τόν παραλύοντα μέθυσον κάτι 
άπό τήν φύσιν τού Ήρακλέους, μολονότι τούτο άσφαλώς όφείλεται καί είς τόν χαρα
κτήρα τής συγχρόνου του τέχνης, ήτοι τής μέσης έλληνιστικής. Πάντως άπό τόν κορμόν 
λείπει ή τρικυμία τών μαζών τής μεγάλης Περγαμηνής ζωφόρου, άν καί είναι κάλλιστα 
δυνατόν αιτία νά είναι ή σμικρότης τού έργου, άπό τό όποιον δέν περιμένει κανείς τόσα, 
δσα είς τά έργα τής μεγάλης τέχνης. Πάντως ό Σιληνός είναι σύγχρονος πρός τόν εκ 
Μπέρτσα κορμόν τού Μουσείου τής ’Ολυμπίας41, όλίγον δέ παλαιότερος τού νέου 
’Ασκληπιού τού Μουσείου τής Ρόδου, τού όποίου κατωτέρω δίδω τήν περιγραφήν, 
δηλαδή είναι προγενέστερος τών μέσων τού 2ου π. X. αίώνος.

32. Herrmann, Verzeichnis der antiken Originalwerke, άριθ. 315.
33. Reinach, RS I, σ. 169, άριθ. 1479. Frohner, Notice de la Sculpture antique du Louvre, 

c. 267, άριθ. 251.
34. RA 1856, σ. 507. H6ron de Villefosse, Pro Alesia I (1906), σ. 33 καί πίν. VII καί VII 

bis. Esp6randieu, Recueil, IX, άριθ. 6882. Reinach, RS II, 53, 7.
35. Vat. Kat. I, πίν. 71, σ. 672. Helbig3 I, άριθ. 100, σ. 60.
36. Vat. Kat. I, πίν. 5, σ. 42 - 3.
37. Vat. Kat. Ill, I, πίν. 3, σ. 8 - 9.
38. RS II, σ. 52,9.
39. Clarac 732, 1761.
40. Waldhauer I, άριθ. 20, πίν. XV.
41. ΑΔ 1915, παράρτ. σ. 99. BCH 1954, σ. 130 καί είκ. 34. Meyer, Peloponnesische Wande- 

rungen, σ. 99. Thiemann, Hellenistische Vatergottheiten, σ. 135 ; ’Εποχή Τηλέφου.
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’Ασκληπιός BE 1163 ( Π ί ν. 40 α )

Κατετέθη τό 1948 ύπό τοΰ κ. Γιαλούση, ύπαλλήλου τής Γενικής Διοικήσεως Δωδε- 
κανήσου, κατά τήν δήλωσιν τοΰ όποιου προήρχετο έκ Σύμης. "Υψ. 1.01, πλάτος κατά τό 
μέσον 0,32, κάτω 0,20 μ. Μάρμαρον λευκόν, λεπτόκοκκον περιέχον μαρμαρυγίαν, ή έπι- 
φάνεια όμως των πέντε τεμαχίων άπό τά όποια άπετελέσθη τό άγαλμα παρουσιάζει διά
φορον χρώσιν ένεκα τής παραμονής ένός έκάστου είς χώμα διαφόρου συστάσεως.

Λείπει όλόκληρον τό πρόσθιον μέρος τής κεφαλής, τό όποιον ήτο έξ άλλου τεμα
χίου (όπως δεικνύει ή πρός τον σκοπόν αυτόν εΐργασμένη έπιφάνεια τών δύο τμημάτων 
τοΰ όπισθίου μέρους τής κεφαλής καί ή παρουσία στενής όρθογωνίου όπής γομφώσεως 
είς τό άνώτερον έξ αυτών. Λείπουν έπίσης και τά κάτωθι τμήματα : Τό μεγαλύτερον 
μέρος τοΰ άριστεροΰ βραχίονος, τό όποιον ήτο έξ άλλου τεμαχίου ( όπή γομφώσεως) 
καί τό πλεΐστον τοΰ δεξιοΰ, ό όποιος έστηρίζετο είς τό ίσχίον, όπως μαρτυροΰν τά λεί
ψανα τής χειρός, τέλος ό άριστερός πούς μέ τό κάτω μέρος τής κνήμης. Είς τό άριστερόν 
τοΰ σώματος, περίπου κατά τό ύψος τοΰ γόνατος, υπάρχει όπή γομφώσεως διά τήν στή- 
ριξιν τής βακτηρίας ( διαστ. ΰψ. 0,07, πλ. 0,03, βάθ. 0,02μ.). Είς τό όπίσθιον κατώτα- 
τον μέρος τοΰ άγάλματος σφζεται μικρός μολύβδινος γόμφος. Παρ’ αυτόν, όλίγον 
ύψηλότερον, άλλη κοιλότης γόμφου, διαμ. 0,025 μ., μέ τό υπόλειμμα τοΰ μολύβδου.

Τό άγαλμα άνήκει είς τόν τρίτον άπό τούς βασικούς τρεις τύπους, είς τούς όποιους 
διακρίνονται αί άρχαϊαι παραστάσεις όρθίου Άσκληπιοΰ. Κύρια στοιχεία τοΰ τύπου 
τούτου, ό όποιος ύπήρξεν Ιδιαιτέρως προσφιλής είς τόν 4ον αίώνα καί τήν έλληνιστι- 
κήν περίοδον, είναι : 1) Στήριξις τοΰ σώματος είς τήν βακτηρίαν, ή όποια χώννυται 
υπό τήν άριστεράν μασχάλην καί 2) στήριξις τής δεξιάς χειρός είς τό ίσχίον. Διάφοροι 
όμως παραλλαγαί είς τήν ένδυμασίαν τών έξαιρετικώς πολυαρίθμων παραστάσεων τοΰ 
τύπου διαιροΰν αύτόν περαιτέρω είς μικροτέρας όμάδας, κατά τόν Schober42 τρεις : 

α) Μία είς τήν όποίαν καλύπτεται ό άριστερός ώμος, τό δέ ίμάτιον σχηματίζει 
έπί τής κοιλίας καί τών μηρών τριγωνικόν άπόπτυγμα,

β) μία είς τήν όποίαν τό ίμάτιον σχηματίζει τριγωνικόν άπόπτυγμα, άλλ’ ό άρι
στερός ώμος είναι γυμνός καί,

γ) μία είς τήν όποίαν ό άριστερός ώμος είναι πάλιν γυμνός, τό ίμάτιον όμως δέν 
σχηματίζει τριγωνικόν άπόπτυγμα, άλλά κόλπον πολύπτυχον.

Είς αύτάς θά έπρεπε νά προστεθή καί μία τετάρτη, είς τήν όποίαν, 
δ) ό ώμος είναι κεκαλυμμένος όπως είς τήν (α), υπάρχει όμως κόλπος τοΰ 

είδους τής όμάδος (δ)43.
Τό άγαλμα τοΰ Μουσείου τής Ρόδου άνήκει φυσικά είς τήν όμάδα (α), άπό τά 

παραδείγματα τής όποιας τό καλύτερον διατηρηθέν ( περιλαμβάνον καί τήν κεφαλήν) 
είναι έν άγαλμάτιον είς τήν Βιέννην. Ή άξιολογωτέρα κεφαλή τοΰ όλου τύπου είναι

42. Jahresh. XXIII, 1926, σ. 8 κ.έ. Βλ. καί Bieber, A bronze statuette in Cincinnati, Pro
ceedings of the American Phil. Society 101, 1957, σ. 70 κ.έ. ίδίως σ. 80, όπου πλούσια βιβλιο
γραφία.

43. ΤοΟ τύπου αύτοϋ είναι ό έπί αργυρών νομισμάτων της Κώ τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος εΐκονιζόμενος 
’Ασκληπιός, Bieber, είκ. II, ό έπί τίνος άττικοϋ άναγλύφου, Bieber, Zeit. f. Num. 34, πίν. VIII, εν 
άγαλμάτιον τοϋ Μουσείου Κων/πόλεως έκ Κώ, Mendel II, άριθ. 318, άλλο έν Κώ, Laurenzi, Annuario 
1955 - 56, σ. 76, άριθ. 9, χαλκοϋν άγαλμάτιον τοϋ Βρετανικοΰ Μουσείου, Walters, Bronzes, πίν. 
XXVIII, άριθ. 851 κλπ.
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ή γνωστή έκ Μήλου κεφαλή τοΰ Βρεταννικοϋ Μουσείου, έξαιρετικώς λεπτόν καί εύαί- 
σθητον εργον τοϋ 4ου άκόμη αίώνος π. X. Τήν εΰρεσιν τοΰ τύπου οί περισσότεροι απο
δίδουν είς τον Βρύαξιν44, μερικοί όμως καί εις τόν Σκόπαν45.

Τό άγαλμάτιον τοΰ Μουσείου τής Ρόδου είναι εργον τής μέσης ασφαλώς έλληνι- 
στικής περιόδου, έκχειλίζον από δυναμισμόν. Τά μέλη του υπακούουν είς ισχυρόν 
φυγοκεντρικήν παρόρμησιν, όχι τοΰ διεσπασμένου, συγκεκομμένου είδους τών έργων 
τής εποχής, λ.χ. τοΰ Ποσειδώνος τής Μήλου, άλλά τοΰ περισσότερον σφικτοΰ τών 
έργων τής μέσης έλληνιστικής περιόδου, ό όποιος χαρίζει είς αυτά ίσχυράν έλαστικό- 
τητα καί όταν άκόμη ήρεμοΰν, αί δε λοξαί πτυχαί τοΰ σφικτά τυλιγμένου ίματίου φαί
νονται ώς νά άνέρχωνται με βίαν έκ τών κάτω άριστερών προς τά άνω δεξιά είς συνεχή 
καί άπρόσκοπτον ροήν, τήν όποιαν δεν διακόπτει ή παρεμβολή τοΰ τριγωνικοΰ άπο- 
πτύγματος. Ή παχεΐα υφή καί αί στρογγύλαι πτυχαί τοΰ ένδύματος, τό όποιον άφήνει 
άκάλυπτον μικρόν μόνον μέρος τοΰ κορμοΰ, είναι καί αυτά γνωρίσματα τής τέχνης τής 
μέσης ελληνιστικής περιόδου. Τό αύτό καί ή πλούσια διάπλασις τοΰ γυμνοΰ στήθους 
καί οί παχεΐς μηροί καί γοφοί. Τό άγαλμα λοιπόν άνήκει είς τό α ήμισυ τοΰ 2ου π. X. 
αίώνος. Όχι όμως πολύ προ τών μέσων αύτοΰ, θά έλεγον, διότι ή άνήσυχος μυολογία 
τοΰ στήθους, ή όποια συνεχίζει άσφαλώς τήν μεγάλην περγαμηνήν παράδοσιν, δει
κνύει κάποιαν μικρόγραμμον καλλιτεχνικήν τάσιν, προάγγελον μεταγενεστέρων έξε- 
λίξεων, τοΰ είδους λ.χ. τών μορφών τής ζωφόρου τής Μαγνησίας, διατηροΰσαν πάντως 
άκόμη τήν όργανικότητά της. Χρήσιμος είναι ή σύγκρισις μέ τόν όλίγον παλαιότερον 
κορμόν τοΰ Μουσείου τής ’Ολυμπίας έκ Μπέρτσα τής Γορτυνίας (περιοχής Τελφού- 
σης)46. Οδτος, έάν κρίνη κανείς άπότήνείς BCH πενιχράν φωτογραφίαν,πρέπει νά άνήκη

44. Bulle, 497. Amelung, Ausonia 1908, σ. 127. Six, JHS 1922, σ. 31-35. Schober, έ.ά.
45. Wolters, AM 1892, σ. 1-15. Arias, Skopas, σ. 122. Έν άγαλμάτιον έν τούτοις τής κατηγο

ρίας (γ) εΰρέθη είς τήν Όλυνθον (Robinson, Olynthus XII πίν. 115-9 σ. 130-7), δηλαδή είναι πα
λαιότερον τοϋ 348 π.Χ., ίσως μάλιστα είναι τών άρχών άκόμη τοϋ 4ου αίώνος, όπως μαρτυρεί ή 
άπλότης του, συμβιβάζεται δηλαδή δυσκόλως μέ τήν σταδιοδρομίαν τοϋ Βρυάξιδος. ’Επί πλέον καί 
τεχνοτροπικώς άκόμη άποκλείεται ή άπόδοσίς του είς τόν κύκλον τοΰ Βρυάξιδος. Ό Robinson 
εβλεπεν έπίδρασιν τοϋ Τιμοθέου. 'Οπωσδήποτε όμως καί άν έχουν τά πράγματα μέ τό άγαλμάτιον τής 
’Ολυμπίας, φαίνεται ότι ό Βρύαξις συνέβαλεν άποφαστικώς είς τήν άνανέωσιν τοϋ τύπου. Διότι όχι 
μόνον ή έκ Μήλου κεφαλή έχει άπαραγνώριστον τεχνοτροπικήν ομοιότητα μέ τήν κεφαλήν τοϋ Μαυ- 
σώλου, ό όποιος άποδίδεται πλέον γενικώς εις τόν Βρύαξιν, άλλά τόν τύπον αύτόν τοϋ Άσκληπιοϋ 
(μέ τήν Υγείαν) άπεικονίζουν μερικά νομίσματα τών Μεγάρων ( Imhoof-Blumer- Gardner, A 
Numismatic Commentary on Pausanias, πίν. A VI, σ. 5-6), όπου κατά τόν Παυσανίαν (1,40,
6) ύπήρχον τοιαϋτα άγάλματα, έργα τοΰ Βρυάξιδος. Έπιπροσθέτως πολλά άπό τά άντίγραφα τοΰ έν 
λόγφ τύπου προέρχονται άπό τήν νοτιοδυτικήν μικρασιατικήν περιοχήν, άπό τήν όποιαν ούτος κατή- 
γετο καί είς τήν όποιαν συστηματικώς είργάσθη. Ό μέγας όμως άριθμός τών έκ Κώ άντιγράφων όφεί- 
λεται πιθανώτατα καί είς τήν άκτινοβολίαν τών λατρευτικών άγαλμάτων τών δύο ναών τοϋ Άσκληπιοϋ. 
’Εκ τούτων ό είς ήτο τής πρωίμου έλληνιστικής περιόδου, ό άλλος τής μέσης έλληνιστικής. Κατά τήν 
Bieber τό λατρευτικόν άγαλμα τοϋ πρώτου ήτο τοϋ τύπου (α), όπως έδώ, ένφ τοϋ δευτέρου ήτο τοϋ 
τύπου ( δ ) ( έ.ά. σ. 85 ).

46. ΑΔ 1915, Παράρτ. σ. 99. BCH 1954, σ. 130 καί είκ. 34. Meyer, Peloponnesische Wander- 
ungen, σ. 99. Thiemann, Hellenistische Vatergottheiten, σ. 73 καί 135. ’Ελάχιστα μόνον νεώ- 
τερον τοΰ Ροδιακοϋ άγάλματος θά είναι 6ν άγαλμα τοΰ Έθνικοϋ Μουσείου ’Αθηνών άπό τόν Ώρω- 
πόν, τό όποιον παριστμ τόν τοπικόν θεόν Άμφιάραον ύπό τό αύτό σχήμα, ΑΑ 1895, 60. Bieber, έ.ά. 
σ. 80, είκ. 19. Thiemann, έ.ά. Ή έντύπωσις τής μάζης κυριαρχεί άκόμη, άλλ’ ύπάρχει όλιγωτέρα έν- 
τασις είς τάς πτυχάς καί χρησιμοποιείται άφθονώτερον ή καμπύλη διά νά δώση εις αύτάς μίαν κάπως 
μαλακωτέραν ροήν. Είναι άκόμη πιθανόν καί νά μή ύπάρχη χρονική διαφορά, άλλά μόνον τεχνοτροπι-
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ακόμη είς τήν έποχήν τής πλήρους ακμής τοΰ μπαρόκ τοϋ 2ου αίώνος, κατά δέ τον 
Thiemann άκριβέστερον εις τήν έποχήν τής ζωφόρου τοϋ Τηλέφου, δηλαδή είς τήν άρ- 
χήν τής κάμψεώς του. Τό γυμνόν είναι ίσχυρώς άνεπτυγμένον, ογκώδης δέ τύλη διασταυ
ρώνει (υψηλά όπως έδώ) τον κορμόν. Είς τον ’Ασκληπιόν όμως τής Ρόδου υπάρχει 
όλιγωτέρα μαζικότης είς τήν διάπλασιν τοϋ σώματος καί είς τό ένδυμα, καί συνεπώς ή 
έποχή του θά είναι κατά τι μεταγενεστέρα.

■Άγαλμα Μούσης ή Μνημοσύνης BE 174 (Πίν. 40 β-γ)

Μετεφέρθη τό 1948 άπό τήν παρά τήν θέσιν Βάρη έπαυλιν « Βίλλα Πασσά » άνή- 
κουσαν άλλοτε είς τον ’Ιταλόν διοικητήν Ντέ Βέκκι. "Οπως άποδεικνύει όμως παλαιά 
φωτογραφία τοϋ ίταλικοΰ άρχείου, ληφθεΐσα προ τής είς τήν έπαυλιν μεταφοράς του, 
ήτο έκτεθειμένον είς τό Μουσεΐον, άγνωστον ποϋ εύρεθέν.

Μάρμαρον λευκόν. Ύψ. 1.33, πλάτος κάτω 0,30, κατά τό μέσον 0,33 μ. Ό δεξιός 
μαστός τής μορφής είναι άποκεκρουμένος. Μεταξύ αυτοϋ καί τοϋ ώμου οπή. Λείπουν : 
ή κεφαλή, οί άκροι πόδες καί άμφότεραι αί χεΐρες. Τό άριστερόν μέρος τοΰ σώματος 
είναι καθέτως άποκεκομμένον.

Σταθερόν σκέλος είναι τό δεξιόν. Ή δεξιά χειρ έστηρίζετο μέ άνοικτά τά δάκτυλα 
είς τό ίσχίον, όπως δεικνύουν τά λείψανα τοΰ άντίχειρος, τοϋ δείκτου καί τοΰ μέσου 
δακτύλου. Τό ένδυμά της άποτελεΐται άπό ποδήρη πέπλον μέ κόλπον καί άπόπτυγμα, 
καί ίμάτιον, τό όποιον καλύπτον καί τούς δύο ώμους κατέρχεται άπό τον δεξιόν λοξώς 
έπί τοΰ στήθους έν εΐδει πλατείας ταινίας προς τό άριστερόν ίσχίον, άφήνον άκάλυπτον 
τό άριστερόν άκρον τοΰ στήθους. 'Υπό τό ίμάτιον διακρίνονται άκόμη αί φθοραί τοΰ 
πέπλου (τρόπος τών vestes Coae), παρά τήν φθοράν τήν όποιαν έχει όποστή έκεΐ 
ή έπιφάνεια τοΰ μαρμάρου.

Ή έν γένει διάταξις τοΰ ένδύματος άπαντμ είς σειράν έργων, τά όποια ό Adriani 
διέκρινεν είς τέσσαρας όμάδας47. Τό ροδιακόν άγαλμα άνήκει είς τήν δευτέραν έξ αυτών, 
τήν όποιαν ό ’Ιταλός άρχαιολόγος έκάλει όμάδα Campana άπό τήν έκ τής συλλογής 
Campana προερχομένην «"Ηραν » τοΰ Λούβρου. Κοινά χαρακτηριστικά των είναι τό 
δεξιόν σταθερόν σκέλος, αί πτυχώσεις, αί δποΐαι σχηματίζονται κατά μήκος αυτοΰ καί 
συναντώνται κάτω είς γωνίαν, καί αί δύο όμάδες πτυχών τοΰ ίματίου, τοξοειδείς πρό τής 
κοιλίας καί άκτινοειδεΐς πρό τοΰ άριστεροΰ μηροΰ. Πολλά άπό αυτά τά έργα έχουν έπίσης 
άπόπτυγμα όπως έδώ. Τόν τύπον όρθώς άνήγαγεν ό Adriani είς τόν « καλλιτέχνην

κή, όφειλομένη ίσως είς τήν ταχυτέραν άναβίωσιν τοδ κλασσικισμοΟ είς τήν ’Αττικήν. Ό Thiemann 
χρονολογεί τό άγαλμα τούτο ολίγον μετά τά μέσα τού 2ου αίώνος. Περί τά 140 χρονολογεί ούτος έν 
φυγοκεντρικόν άγαλμα άπό τούς Έπιζεφυρίους Λοκρούς, Reinach, RS II, 611,2. Thiemann, έ.ά. σ. 74, 
80 καί 139, μέ έπιδεικτικήν στάσιν, τό όποιον διατηρεί μέν τήν τεντωμένην πτυχήν, τής άφαιρεΐ όμως 
κάθε ικμάδα. Είς τήν ’Ανατολήν αί πτυχαί μέ έπιμήκη παλμόν διατηρούνται έπί τι διάστημα άκόμη 
ζωντανώτεραι (λ.χ. έν άγαλμάτιον άπό τόν βωμόν τής Περγάμου AM 1910, πίν. 27, 1, σ. 504. Thie
mann, σ. 80 καί 139, καί έν άγαλμα τού Μουσείου Κων/πόλεως άπό τήν Κώ, Mendel II, άριθ. 318, σ. 
80. Thiemann, έ.ά. σ. 139 ) άλλ’ είς τό τελευταϊον τέταρτον τού 2ου π.Χ. αίώνος, έκδηλοϋται πλέον 
παντού ό κλασσικισμός μέ τήν χαλάρωσιν τής έντάσεως τών μελών, τήν γενικώς ρηχήν κατασκευήν 
καί τήν έπικράτησιν τής καμπύλης, άρχικώς μέν είς τό άπόπτυγμα, άργότερον όμως καί είς τό ύπό- 
λοιπον ένδυμα, βλ. τόν έν Περγάμψ κορμόν τού ’Ασκληπιού Alt. ν. Perg VII, 2, άριθ. 188. Thie
mann, έ.ά. σ. 93 ( τέλη τοΰ 2ου αί. π.Χ. ) καί έν άγαλμάτιον έν Βενετίμ ΕΑ 2570. Anti, Museo... di 
Venezia, άριθ. VII, 15 ( INV. 219 ) σ. 90. Thiemann, έ.ά. σ. 81 καί 139, κ.ο.κ.

47. Bull. Societe Royale Archeol. Alexandrie,No. 30-N.S. IX, I, σ. 3 κ.έ.
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των Μουσών τοϋ Φιλίσκου », είς τόν όποιον έπίσης άπέδωσε καί τον συγγενέστατον 
τρίτον τύπον, τόν άντιπροσωπευόμενον διά τής « Ουρανίας » τής Μιλήτου. Άπό τά 
περισσότερα όμως άντίγραφα τοΟ τύπου Campana τό ροδιακόν άγαλμα διαφέρει κατά τό 
ότι ή δεξιά του χειρ δέν είναι υψωμένη διά νά στηριχθή είς σκήπτρον, άλλά φέρεται είς 
τό ίσχίον όπως είς τήν Μνημοσύνην τού άναγλύφου τοϋ ’Αρχελάου. Καί, όπως έκεϊ, 
οΰτω καί έδώ ό άριστερός βραχίων κατήρχετο τυλιγμένος είς τό έκ τοΰ άριστεροϋ ώμου 
καταφερόμενον τμήμα τοϋ ίματίου, όπως τό φανερώνουν αί πρός έκείνην τήν κατεύ- 
θυνσιν τεντωμέναι πτυχαί. "Ωστε έπειδή ή μόνη διαφορά των είναι ή άντίθετος στάσις 
τών σκελών των, άμφότερα φαίνεται ότι άποδίδουν κοινόν πρότυπον, είτε τήν Μνημο
σύνην, όπως είς τό άνάγλυφον τοϋ ’Αρχελάου, είτε γενικώτερον Μοΰσαν.

Χρονικόν πλαίσιον τοϋ άγάλματος είναι τό β' ήμισυ τοϋ 2ου π.Χ. αίώνος, ίσως οί 
περί τήν Κλεοπάτραν τής Δήλου χρόνοι. Ή είς τόν θεατήν παρεχομένη έντύπωσις άκι- 
νησίας, ή όποια θά παρέσυρεν είς χαμηλοτέραν χρονολόγησιν, είναι άπατηλή, όφειλο- 
μένη είς τήν έλλειψιν όλοκλήρου τοϋ άριστεροϋ τμήματος μετά τοϋ άριστεροϋ κεκαμμέ- 
νου σκέλους, όπου κυρίως συνετελεΐτο ή κίνησις.

Γυναικεία κεφαλή BE 236 ( Π ί ν. 41 α )

Κατετέθη υπό τής Μ. Τατάκη. Είχεν άγορασθή ύπό τοΰ πατρός της, έμπόρου άρχαίων 
έπί Τουρκοκρατίας. "Υψ. 0.33, πλ. 0,25 μ. Μάρμαρον λευκόν, λεπτόκοκκον, περιέχον 
μαρμαρυγίαν.

Ή ρίς, τό όπίσθιον μέρος τής κεφαλής καί τμήμα παρά τό δεξιόν ούς ήσαν πρόσθετα. 
Ό λαιμός λήγει κάτω είς έπίπεδον έπιφάνειαν, όπου υπάρχει όπή διά τήν γόμφωσιν τής 
κεφαλής είς τόν κορμόν τοΰ άγάλματος. Τό άκρον τοΰ πώγωνος είναι άποκεκρουμένον. 
Φθοραί είς διάφορα σημεία τής έπιφανείας. Ή κόμη χωρίζεται είς τό μέσον καί άπλοΰται 
πρός τά πλάγια, καλύπτουσα καί μέρος τών ώτων, συγκροτείται δέ ύπό ταινίας. Τό όπί- 
σθιον τής κεφαλής καλύπτεται ύπό τοϋ ίματίου, σχηματίζοντος άνω καί μικράν πτυχήν.

Ή κεφαλή αϋτη προέρχεται άπό έπιτύμβιον άγαλμα, τοϋ όποιου ή κυρία όψις ήτο, 
όπως συνάγεται άπό τάς άσυμμετρίας τών δύο ήμίσεων, έλαφρώς πρός τά δεξιά τοϋ κεν- 
τρικοΰ άξονος τοϋ σώματος. Τό άριστερόν ήμισυ στρογγυλοϋται περισσότερον άπό τό 
δεξιόν, τοϋ όποίου τά έπίπεδα έκφεύγουν έπί πλέον πρός τά όπίσω.

Ό τύπος τοΰ σώματος είναι δύσκολον νά καθορισθή ποιος ήτο, ίσως ό τόσον διαδε
δομένος είς τήν έλληνιστικήν περίοδον τύπος τής Pudicitia, μία παραλλαγή τής όποιας 
ήτο ιδιαιτέρως προσφιλής είς τήν νοτιοδυτικήν μικρασιατικήν περιοχήν18. Τά χαρακτη
ριστικά είναι ίσχυρώς έξιδανικευμένα ( ρεαλιστικοί γυναικείοι μορφαί δέν έμφανίζονται 
προ τοΰ προχωρημένου 1ου αίώνος π.Χ. ), τό παχύ πρόσωπον όμως μέ τά σαρκώδη χεί
λη δέν άποκλείεται νά άποδίδη είς πολύ γενικάς γραμμάς τόν τύπον τής νέκρας, μολονότι 
ή ισχυρά έξιδανίκευσις έκμηδενίζει παν είκονογραφικόν όφελος.

Τήν υστάτην έλληνιστικήν περίοδον φανερώνουν τά άπλουστευμένα περιγράμματα, 
αί σχηματοποιημένοι λεπτομέρειαι (λ.χ. αί τρίχες τής κεφαλής, τά βλέφαρα κ.λ.π.), 
ό σχετικώς ξηρός τρόπος μέ τόν όποιον διακρίνονται άπ’ άλλήλων τά έπίπεδα, ή ήλατ- 
τωμένη εύαισθησία τής σαρκός, καί ή ψυχρά, κενή έκφρασις. Άκριβεστέραν χρονολό- 
γησιν δύνανται νά παράσχουν μερικά μνημεία σχετικώς καλά χρονολογημένα λ.χ. έν 48

48. Lippold, Kopien und Umbildungen, σ. 218 : Τύπος της Saufeia τής Μαγνησίας.
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έπιτύμβιον άνάγλυφον γυναικός άπό τήν Μαγνησίαν49, έπί τής βάσεως τοϋ οποίου είναι 
χαραγμένη έπιγραφή, τοϋ α' ήμίσεος τοϋ 1ου αίώνος π.Χ. κατά τον έκδότην. Άπό τήν 
σύγκρισιν έξάγεται δτι ή Ροδιακή κεφαλή είναι παλαιοτέρα, διότι είς τήν έκ τής Μα
γνησίας κεφαλήν είναι πλήρης ή άπονέκρωσις τής έκφράσεως, έχουν δε παραλύσει 
τελείως αί πρός άλλήλας καί πρός τον πυρήνα τής μορφής σχέσεις των λεπτομερειών. 
Ή άνεξαρτοποίησις τών χαρακτηριστικών υπενθυμίζει γενικώς τήν κεφαλήν τοϋ 
Ήρακλέους άπό τό γνωστόν Περγαμηνόν σύμπλεγμα τής άπελευθερώσεως τοϋ Ήρα- 
κλέους, τό όποιον χρονολογείται μεταξύ τών έτών 88 καί 85 π.Χ.50. Τέλος, περισ
σότερον ευαίσθητος είναι αυτή άπό μερικάς κεφαλάς άγαλμάτων άπό τήν Μα
γνησίαν, τά όποια χρονολογοΰνται εις τον Ιον αίώνα π.Χ. (άπό τήν έπιγραφήν 
τής βάσεως τοϋ ένός έξ αυτών51), διότι τής λείπει ή σκληρά, άψυχος γραμμικότης τών 
λεπτομερειών των. Τον 2ον αίώνα ύπενθυμίζουν είς τήν ροδιακήν κεφαλήν ή σχετικώς 
μαλακή άκόμη ύφή καί πλοκή τών τριχών τής κόμης καί τινα υπολείμματα είς τήν 
κίνησιν τών μαζών τής σαρκός. Πάντως ή εύαισθησία τής σαρκός καί ή έκφραστικότης 
είναι μειωμέναι έν συγκρίσει μέ τήν Άφροδίτην τής Μήλου, τής όποίας ή χρονική θέ- 
σις είναι περί τά 120 π.Χ.52, καί μέ τήν κεφαλήν τής ’Αφροδίτης άπό τό περίπου σύγχρο
νόν της ήρώον τής Καλυδώνος53, άρα ή κεφαλή τής Ρόδου δεν πρέπει νά άπέχη πολύ 
τοϋ 100 π.Χ.

Χαλκοϋν άγαλμάτιον Διος BE 1112 (Πίν. 41 β)

Τό κατέθεσε προ έτών ό Νικ. Νικολΐκος, τότε φύλαξ τοϋ Μουσείου Ρόδου καί 
κάτοικος τοϋ χωρίου Θολός. Κατά τήν δήλωσίν του τό εΐχεν εΰρει ό ίδιος όχι μα
κράν τής θέσεως τοϋ ναοϋ τοϋ Έρεθιμίου ’Απόλλωνος54. Ύψ. 0,191 μ. Συμπαγές. Ή 
έπιφάνεια είναι άρκετά έφθαρμένη. Ή κεφαλή έχει προστεθή, όπως φαίνεται, έκ τών 
υστέρων ( ραφή είς τό κάτω μέρος τοϋ λαιμοϋ)55. Άδρόταται είναι αί λεπτομέρειαι 
τών δακτύλων ποδών καί χειρών, τής κόμης, καθώς καί τοϋ σώματος καί τών πτε
ρύγων τοϋ άετοΰ, έχαράχθησαν δέ μετά τήν χύσιν τοϋ άγαλματίου υπό βαναύσου 
τεχνίτου πολύ κατωτέρου άπό τον τεχνίτην τοϋ άγαλματίου.

Ό άετός άποδεικνύει ότι τό άγαλμάτιον παριστμ τον Δία, ό όποιος τυπολογικώς

49. Keil, Jahresh. 1913, σ. 778 - 182, πίν. IV. ’Αντίθετος στροφή τής κεφαλής.
50. Krahmer, Jdl 1925, σ. 133 κ.έ. είκ. 11 - 12.
51. Τής Baebia : Magnesia, σ. 198 κ.έ. είκ. 198. Horn, RM 1338, πίν. 18, 2, σ. 85. Ή άλλη : Ma

gnesia, αύτόθι, είκ 200. Horn, πίν. 15, 2, έ.ά.
52. Πρώτος δ Furtwangler, Meisterwerke, σ. 601 κ.έ. έτοποθέτησε τήν Άφροδίτην τής Μήλου 

είς τά όρθά ύστεροελληνιστικά πλαίσιά της (μεταξύ 150 καί 50 π.Χ. έλεγεν ). Ό Charbonneaux (La 
Revue des Arts 1951, σ. 8 κ.έ. καί La Venus de Milo, έκδ. Opus Nobile, Bremen, σ. 14) διαπιστώνων 
ισχυρόν όμοιότητα μέ τόν « Ίνωπον » τού Λούβρου, είς τόν όποιον άναγνωρίζει τόν Μιθριδάτην Εύπά- 
τορα χρονολογεί τήν Άφροδίτην μεταξύ τών έτών 120 καί 90 π.Χ. Ή περί τά 120 χρονολόγησις όμως 
είναι όρθοτέρα. Ή άπόδοσις τού σώματος είναι άκόμη αίσθησιακή - μπαρόκ καί τό περίγραμμα τοϋ 
σώματος κυματοειδές, ύπάρχει δέ άκόμη φαντασία καί ποικιλία είς τό ένδυμα, καί είς τήν κόμην ύφί- 
σταται σχέσις (έστω καί κάπως μακρινή) μέ τήν κόμην τών μεσοελληνιστικών έργων.

53. F. Poulsen-K. Rhomaios, I. Vorlaufiger Bericht liber die Danisch-Griechischen Aus- 
grabungen von Kalydon, πίν. 76, είκ. 108 - 9. Dyggve - Poulsen - Rhomaios, Das Heroon von Ka- 
lydon, σ. 367, είκ. 82-4.

54. Jacopi, Cl. Rh. II, σ. 79 κ.έ.
55. Πρβλ. Pernice, Jahresh. 1908, σ. 219 κ.έ.
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κατατάσσεται εις τήν ένδεκάτην δμάδα παραστάσεων Διός τοϋ Overbeck56. Έκ τούτων 
αί περισσότεροι τον παρουσιάζουν νά κράτη εις τήν δεξιάν τήν Νίκην ή τόν κεραυνόν, 
σπανιώτερον δέ, όπως έδώ, τόν άετόν. Μεταξύ των έλαχίστων παραδειγμάτων άετοφό- 
ρου Διός τής όμάδος αυτής είναι μερικοί παραστάσεις έπί νομισμάτων : Έπί χαλκών 
τινων νομισμάτων Πατρών τής εποχής τοϋ Νέρωνος57 καί έπί νομισμάτων των Αιγών 
τής μέσης58 καί τής υστέρας έλληνιστικής περιόδου59, ώς καί τής έποχής τοϋ αυτοκρά- 
τορος Δεκίου60. ’Από αύτάς όμως τάς παραστάσεις μόνον ό Ζεύς τών μεσοελληνιστικών 
νομισμάτων τών Αίγών πλησιάζει κάπως τόν ρυθμόν τοϋ σώματος τοϋ νέου άγαλματίου, 
είναι δέ πάντως περισσότερον κινημένος. Αί παραστάσεις τών άλλων νομισμάτων δει
κνύουν είτε διάφορον στάσιν σκελών (νομίσματα Αίγών τών άλλων περιόδων) είτε 
διάφορον ρυθμόν σώματος ( νομίσματα Πατρών ). 'Ο τύπος τών Πατρών ίσως έμπνέεται 
άπό τό ίδιον έργον άπό τό όποιον καί ό Ζεύς χαλκών τινων νομισμάτων τής Σικυώνος 
τής έποχής τοϋ Καρακάλλα, δηλαδή τό χαλκοϋν άγαλμα τοϋ Λυσίππου, τό όποιον ό 
Παυσανίας είδεν εις τήν άγοράν τής Σικυώνος61.

Έντόνως Λυσίππειος είναι καί ό χαρακτήρ τοϋ νέου άγαλματίου τής Ρόδου, δυνά- 
μενος νά συνοψισθή είς τάς λέξεις ραδινότης άναλογιών, διάπλασις μελών καί ρυθμός 
στάσεως. Ό τεχνίτης λοιπόν τοϋ τύπου άπό τόν όποιον προήλθε τό χαλκοϋν άγαλμάτιον 
έλαβεν ύπ’ όψιν του εν συγκεκριμένον Λυσίππειον πρότυπον, άγνωστον ποΰ έστημένον, 
ίσως όμως είς τήν ίδιαν τήν Ρόδον, όπου καί ό ίδιος ό Λύσιππος είργάσθη, καί σχολή 
συνεστήθη ή οποία συνέχισεν έπί μακρόν τήν τεχνοτροπίαν του. Πάντως τό νέον άγαλ
μάτιον δεν γειτνιάζει χρονικώς με τόν Λύσιππον. Ό δημιουργός του δεν είναι ούτε έκ 
τών διαδόχων, ούτε έκ τών έπιγόνων τοϋ Λυσίππου, άλλά πολύ μεταγενέστερος μιμητής, 
διά τούς έξής δέ λόγους : Πρώτον δέν ήμπόρεσε νά διατηρήση τήν ώραίαν έκείνην συνε
κτικήν δύναμιν, ή όποια δένει τά μέλη τών κλασσικών μορφών είς ένιαΐον σφικτόν σύν- 
ολον καί όταν άκόμη αύτά άπλώνωνται έλεύθερα είς τόν χώρον. Έδώ είναι προφανές 
ότι παρ’ όλην τήν κατά τό μάλλον ή ήττον έπιτυχή άπόδοσιν τών πλείστων τμημάτων 
τοϋ σώματος, ή μορφή έν τφ συνόλφ της είναι « βαρεία » καί « χωλαίνει », δηλαδή τής 
λείπει ό ενιαίος παλμός, ό όποιος άσφαλώς έκυριάρχει είς τό άντιγραφέν πρότυπον. Ή 
άδυναμία αΰτη προέρχεται άπό τό ότι είς τό άριστερόν γόνυ έδόθη μεγαλυτέρα κάμψις 
καί είς τό άριστερόν Ισχίον περισσοτέρα είσοχή παρ’ όσον έπρεπε (δέν φαίνονται είς τήν 
φωτογραφίαν ή όποια έχει ληφθή άριστερώτερον), οϋτω δέ διεκόπη ή ένιαία ροή τής 
κινήσεως τοϋ σώματος. Τό άγαλμάτιον λοιπόν άνήκει είς έποχήν, κατά τήν όποιαν οί

56. Kunstmythologie I, σ. 151 -2.
57. Overbeck, 8. ά. Miinztafeln, άριθ. 18. Pick, Zeit. f. Numismatik, 1890, σ. 180 κ.έ. Her- 

billon, Les Cultes de Patras etc. σ. 95. Έκόπησαν είς άνάμνησιν τής ύπό τοΰ αύτοκράτορος χο- 
ρηγηθείσης « έλευθερίας ».

58. BMC, Troas, Aeolis and Lesbos, πίν. XVIII, 4. Overbeck, 8. ά. άριθ. 19. Sylloge Num- 
morum Graecorum, Deutschland, Samml. v. Aulock, πίν. 50, άριθ. 1594-5 (μετάτά 190 π.Χ.).

59. BMC 6. ά. άριθ. 6. Sylloge, S. Aulock, 8. ά. άριθ. 1597 ( 2ος - 1ος αί. π. X. ). Sylloge, Kopen- 
hagen Nat. Mus. Aeolis, πίν. 1, άριθ. 8-9.

60. Overbeck, 6.ά. άριθ. 11. Sylloge, S. Aulock, ε.ά. άριθ. 1601.
61. Παυσαν. II, 9, 6. Νομίσματα: BMC, Pelopon. σ. 55, άριθ. 243. Imhoof - Blumer - Ρ. 

Gardner, A Numismatic Commentary on Pausanias, σ. 29, πίν. Η, X. Ή λοιπή βιβλιογραφία 
παρά Lacroix, Les representations de statues sur les monnaies Grecques, σ. 323, σημ. 4, ό όποιος 
έκφράζεται με άδικαιολόγητον κατά τήν γνώμην μου σκεπτικισμόν διά τήν δυνατότητα ταυτίσεως τοΟ 
Διός τών χαλκών νομισμάτων μέ τόν Δία τοΟ Λυσίππου.
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τεχνΐται έχουν χάσει πλέον την ίκανότητα νά συγκροτούν τά έργα των εις ζωντανά 
όργανικά σύνολα, τά άποδίδουν δέ ως άπλά άθροίσματα μερών. Έπειτα είναι και ή ( συ
ναφής προς τά άνωτέρω) άνομοιογένεια κεφαλής καί σώματος. Ένω δηλαδή τό σώμα 
είναι τύπου σαφώς κλασσικού, ή κεφαλή είναι τυπικώς « έλληνιστική », κατά μίαν γνω
στήν συνήθειαν, διαδοθεΐσαν εις τήν τέχνην άπό τήν έποχήν τού Πασιτέλους62 καί έξης. 
Τά άνωτέρω λεχθέντα τάσσουν τό άγαλμάτιον εις τόν Ιονπ.Χ. αιώνα. Θάέλεγον άκόμη 
δτι πιθανώτατα είς τό μεσαΐον τρίτον αυτού, λόγφ τής όμοιότητος τής κεφαλής με τόν 
Ποσειδώνα Chiaramonti63, τόν γέροντα Κένταυρον τών Άριστέου καί Παπίου64, τήν χαλ- 
κήν κεφαλήν Κενταύρου τού Speier65, τόν Λαοκόοντα κλπ. διά τούς χαλαρούς καί 
συγκεχυμένους βοστρύχους τής κόμης καί τήν άτονον καί μαραμένην έκφρασιν, όπου 
με κόπον έπιζή ή δαιμονικότης, ή οποία συγκλονίζει τά έργα τής παλαιοτέρας έλ- 
ληνιστικής περιόδου66.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΩ

Κολοσσιαία κεφαλή Ήρακλέους BE 6 ( Π ί ν. 42 α - β )

Εύρέθη τήν 12-9-47 είς Κέφαλον υπό τού Δημ. Άνθοπούλου. Μάρμαρον λευκόν. 
"Υψ. 0,445 μ.

Ή επιφάνεια είναι ίσχυρώς έφθαρμένη. Άποκεκρουμένα : Ή ρίς, τά χείλη καί άλλα 
μικρότερα σημεία. Έφερεν άλλοτε στενόν μεταλλικόν διάδημα, διά τήν συγκράτησιν 
τού οποίου έχρησίμευον αί παρατηρούμενοι 14 όπαί.

"Οτι πρόκειται περί Ήρακλέους φαίνεται άπό τήν ταυροειδή έκφρασιν, τήν βραχεΐαν 
ουλήν κόμην, τόν παχύν λαιμόν, τά παραμορφωμένα ώτα, τά όποια χαρακτηρίζουν όχι 
μόνον τούς πύκτας άλλά καί τόν θεόν τών άγώνων, καί τήν μεταλλικήν ταινίαν τήν 
όποίαν έχουν καί άλλαι κεφαλαί Ήρακλέους67. Τό κολοσσιαΐον μέγεθος άποκλείει τήν 
περίπτωσιν άγάλματος θνητού καί μαρτυρεί λατρευτικόν άγαλμα θεού ( τό ιερόν τούτο 
δέν έχει εύρεθή, έπιβάλλεται δέ άνασκαφική έρευνα είς τόν τόπον εύρέσεως τής κε
φαλής διά τήν άποκάλυψίν του ).

Διά τόν τύπον τού σώματος, τό μόνον τό όποιον είναι δυνατόν νά λεχθή μετά βε- 
βαιότητος είναι δτι ήτο ζωηρώς κινημένον. Αυτό άποδεικνύεται άπό τήν στροφήν καί τήν 
άνύψωσιν τής κεφαλής, τό διάφορον μήκος τών δύο πλευρών τού λαιμού καί τό ισχυρόν 
πάθος. "Ισως τό άγαλμα νά ήτο μία άπό τάς παραλλαγάς ένός όρθιου τύπου Ήρακλέους 
τού 4ου π.Χ. αίώνος, ό όποιος μάς είναι γνωστός άπό μεγάλον άριθμόν περίοπτων έργων 
( μεταξύ αύτών είναι καί τό χαλκοΰν άγαλμάτιον τού Λούβρου με τόν διαφανή Λυσίππειον

62. Βλ. BCH 1950, σ. 75.
63. Vat. Kat. I. άριθ. 607, σ. 719, πίν. 77. Βγ. Βγ. 140. Bulle, Sch.M.232. Lippold, Gr. PI. σ. 

283 ( 340 - 310 π. X.). Thiemann, Hellenistische Vatergottheiten, σ. 108 - 9 καί 140 -1 : έποχή το0 
βωμοΟ τοϋ Δομιτίου, δηλαδή περί τά 70 π. X.

64. Βγ.Βγ. 392. Βιβλιογραφία παρά Lippold, ε. ά. σ. 363, σημ. 3. Ούτος χρονολογεί τά πρω
τότυπα εις τό α' ήμισυ τοΟ 2ου αίώνος π. X. καί ό Lawrence, LGS, σ. 22 καί 213 περί τά 200 π. X. 
Όρθότερον ό Thiemann, 6. ά. σ. 112.

65. Furtwangler, Bonner Jahrbiicher, 1892, πίν. VI, σ. 54-61. Thiemann, ε. ά. σ. 112.
66. Thiemann, ε. ά. σ. 54 κ.έ.
67. ’Επί παραδείγματι ή έξ Aequum, Hirschfeld - Schneider, Mitt. d. Oster. Arch. Ep. Sem. 

IX, πίν. 1, σ. 55.
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χαρακτήρα68, καθώς και άπό νομίσματα τής Ήρακλείας τής έν Λουκανία τής Κάτω ’Ιτα
λίας69. Ή σύγκρισις τής κεφαλής τής Κω πρός τάς κεφαλάς τοϋ τύπου αύτοϋ, καθώς 
καί πρός τάς περισσοτέρας άπό τάς κεφαλάς τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος ( πρβλ. τήν συγγενή 
κεφαλήν άπό τήν Κυρήνην70, τήν κεφαλήν εφήβου έκ Φαρσάλων τοϋ Μουσείου 'Αλ
μυρού71 ), άποκαλύπτει πόσον ριζικώς διάφορος καί νεωτέρα είναι έδώ ή περί τοϋ θεοΰ άντί- 
ληψις. Οδτος δέν είναι πλέον όπως άλλοτε ό απλώς πανίσχυρος ήρως, ό όποιος μέ τήν 
υπερφυσικήν του δύναμιν άγωνίζεται διά τήν έπιβολήν τοϋ κόσμου είς τήν φύσιν, 
άλλ’ έν σχεδόν άποχαλινωμένον δαιμονικόν στοιχείον, διά τό όποιον έλαχίστην Ασφα
λώς συμπάθειαν θά αίσθανθή κανείς. Έν τούτοις τό πρώτον βήμα πρός τήν μεταβολήν 
των Ιδεών τό είχε κάμει ό ίδιος ό Λύσιππος μέ τόν Έπιτραπέζιον καί τόν Ηρακλή τοϋ 
Τάραντος, όπου ή ύπερφυσική, δαιμονική δύναμις είχε συζευχθή τήν βασιλικήν έπιβλη- 
τικότητα τοϋ ύπάτου τών θεών72. Είς τελευταίαν άνάλυσιν καί ό Ηρακλής τής Κώ έν 
τοιοϋτον Λυσίππειον έργον παραλλάσσει.

Άκέφαλον άγαλμα θηρευούσης Άρτέμιδος BE 89 ( Π ί ν. 42 β - γ )

Κατετέθη τήν 18-1-51 ύπό τοϋ Σταματίου Χατζηχριστοφή, ό όποιος τό άνεϋρε 
κατά τήν διάνοιξιν λάκκου είς τήν αυλήν τής πρός Α. τής « Ρωμαϊκής έπαύλεως » κει- 
μένης οίκίας του. Ύψ. 0,97 μ. Μάρμαρον λευκόν. 'Ολόκληρον τό άπό τοϋ γόνατος καί 
κάτω τμήμα τοϋ άριστεροϋ σκέλους είναι άποκεκρουμένον, όπως καί τμήματα πτυχών 
τοϋ ένδύματος. Ή όπισθία έπιφάνεια είναι άδρώς είργασμένη καί ήμικυκλική, έξοδ συμπε- 
ραίνεται δτι τό άγαλμα ήτο άλλοτε έστημένον είς κόγχην. Μέ τό άγαλμα σώζεται καί 
ή πλίνθος, τής όποιας είναι άποκεκρουμένα τά άκρα.

Ή γυναικεία αύτή μορφή, ένδεδυμένη πέπλον μέ άπόπτυγμα, έζωσμένον άλλοτε 
κάτωθεν τών μαστών διά ζώνης, τής οποίας σφζονται μόνον τά δύο κατερχόμενα άκρα 
καί αί « θηλειές », κινείται όρμητικώς πρός τά έμπρός καί όλίγον δεξιά τοϋ θεατοΰ. 
Λόγω τής άπωλείας όμως τοϋ άνω μέρους τοϋ κορμοϋ, τής κεφαλής καί τών χειρών, δέν 
θά ήτο γνωστόν άν εικονίζετο ή Νίκη, ή Άθηνά, ή Άρτεμις ή άλλη θεά, άν δέν ύπήρχεν 
όπισθεν ή μικρά κυκλική όπή, ή όποια δέν νομίζω ότι δύναται νά έρμηνευθή άλλως είμή 
μόνον ότι είχε χρησιμεύσει όμοΰ μέ άλλας όπάς, αί όποΐαι θά ήσαν ύψηλότερον, είς 
τήν στήριξιν φαρέτρας. "Αρα ή μορφή ήτο "Αρτεμις.

Ή "Αρτεμις αύτή φαίνεται ότι ήτο παραλλαγή τοϋ τύπου Colonna, είς τόν όποιον 
έχει προστεθή κατά τήν μέσην ζώνη, όπως είς τό έξ Ερέτριας άγαλμάτιον τοϋ Έθνικοΰ 
Μουσείου ’Αθηνών73. ’Αντί τών κατερχομένων όμως βραχιόνων τούτου, τό άγαλμα τής 
Κώ είχε τόν δεξιόν άνυψωμένον, όπως έξάγεται άπό τήν τόξωσιν τής δεξιάς πλευράς 
τοϋ σώματος. "Ισως μέ τήν χεϊρα έξήγε βέλος άπό τήν φαρέτραν, όπως είναι σύνηθες είς 
άλλους τύπους.

Κίνησις, άναλογίαι καί έργασία πτυχών φανερώνουν άμέσως τό ύστεροελληνιστι-

68. De Ridder, Bronzes antiques du Louvre I, άρ. 487, πίν. 36. Reinach, Rep. Stat. II, σ. 
225, 2. Charbonneaux, Les Bronzes Grecs, πίν. XXIV, 4.

69. BMC, Italy, σ. 232, άριθ. 52. Head, Historia Numorum, σ. 72.
70. Paribeni, Catalogo delle sculture di Cirene, άριθ. 44.
71. AE 1930, σ. 176 καί είκ. 7. Πρβλ. ΕΑ 3408.
72. Βλ. Dorig, AM 1956, σ. 190.
73. ΑΕ 1900, στ. 24 - 26, είκ. 4.
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κόν πλαίσιον. ’Αντί τής άπλωτής, έλευθέρας κινήσεως των κλασσικών μορφών, δπως 
εις τό άγαλμάτιον τής Ερέτριας, έδώ εχομεν κίνησιν σφικτήν καί « μονοκόμματον »> 
άντί τών συμμέτρων αναλογιών τοϋ άνω καί τοϋ κάτω τμήματος τοΰ σώματος, τοϋ ύψους 
καί τοΰ πλάτους, καί τών πτυχών προς τό σύνολον, εχομεν τήν ύπέρμετρον έπιμήκυνσιν 
τοΰ κάτω μέρους καί τήν σχετικήν στενότητά του, μέ μακράς, σχεδόν τεταμένας καί άπο- 
νεκρωμένας πτυχάς. Ή πρός κάποιον συγκεκριμένον στόχον κατευθυνομένη όρμητική 
κίνησις όφείλεται άσφαλώς είς τήν μεσολαβήσασαν πρώιμον έλληνιστικήν περίοδον, 
τής όποιας έργον φαίνεται δτι άντιγράφει τό άγαλμα τής Κώ ( βλ. τήν άνάλογον κίνησιν 
τής Νιοβίδος Chiaramonti ή τής « Νίκης » τής Κυρήνης), άλλ’ ή γενική ξηρότης 
τών κινήσεων καί τών πτυχών, ή τομή πολλών έκ τών όποιων είναι δμοιομόρφως στρογ- 
γύλη καί ή φορά άδιάσπαστος καί μονότονος μαρτυροΰν δτι ή "Αρτεμις τής Κώ άνήκει 
τό ένωρίτερον είς τήν περίοδον τής ζωφόρου τών Λαγίνων. Τήν διαφοράν άπό τον δεύ
τερον αΙώνα συνειδητοποιοΰμεν άντιπαραβάλλοντες τοΰτο πρός παρόμοιον κάτω μέ
ρος Άρτέμιδος έκ Μιλήτου τοΰ Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως74, τό όποιον άντιγρά- 
φει έν τυπικώς μεσοελληνιστικόν άγαλμα : Ή κίνησίς του παρ’ δλον δτι είναι γενικώς 
όμοία, δέν είναι τόσον ξηρά δσον έδώ, αί δέ μάζαι τοΰ δλου σώματος καί τών πτυχών 
είναι χυμώδεις καί ή ροή τών πτυχών είναι πολύ φυσικωτέρα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ

74. Mendel I, σ. 334, άριθ. 128,
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(Πίν. 43-46)

Τό άνάγλυφο τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου πού είκονίζεται έδώ1 (Πίν. 43α- Σ χ έ δ. 1) 
άποτελεϊται άπό δύο κομμάτια. Τό μικρότερο αριστερά μέ καθαρότερη την επιφάνεια 
τοΰ μαρμάρου, παλιό τυχαίο εύρημα άπό τήν περιοχή τής Βελανιδέζας2, ενώθηκε τε
λευταία3 μέ τό μεγαλύτερο πού βρέθηκε πρόσφατα, τυχαία κι αύτό, « εις άπόστασιν δύο 
χιλιομέτρων προς Ν. τοΰ χώρου των άνασκαφών » τοΰ ίεροΰ τής Ταυροπόλου Άρτέ- 
μιδος στις Άραφηνίδες 'Αλες4.

Ή πλάκα, όπως τώρα διαμορφώθηκε, είναι στα άκρα σπασμένη, έχει μεγαλύτερο 
ύψος 0,50 μ., πλάτος 0,535 μ., πάχος κάτω 0,09 μ., πάνω 0,075 μ. καί είναι άπό μάρμαρο 
πεντελικό5. Ή έπιδερμίδα τοΰ μαρμάρου, όπου είναι καθαρή, διατηρείται καλύτερα 
στο νέο κομμάτι- στό άλλο έχει λίγο διαβρωθή.

Παριστάνεται σέ χαμηλό άνάγλυφο, άλλ’ δχι μ’ απότομες μεταβάσεις, μια μορφή 
καθιστή πρός τά δεξιά σέ μέγεθος φυσικό6. Ό κορμός σχεδόν πάνω άπό τή μέση λείπει.

1. Θερμά ευχαριστώ τόν κ. καί τήν κ. Καρούζου γιά τήν παραχώρηση τής δημοσίευσης καί τις 
συμβουλές μετά τή μελέτη. Τόν ζωγράφο κ. Π. Σαραφιανό γιά τό σχέδιο, καί τό Γερμανικό ’Αρχαιολο
γικό ’Ινστιτούτο γιά τή φωτογραφία τοϋ άναγλύφου, ιδιαίτερα τόν Dr G. Neumann.

2. Έθν. Μουσ. άριθ. 88, A. Conze, Die Attischen Grabreliefs άριθ. 13 πίν. VIII, 4, δπου ή πα- 
λιότερη βιβλιογραφία.

3. Ή ταύτιση όφείλεται στήν εόαίσθητη παρατήρηση τοΟ γλύπτη τού ’Εθνικού Μουσείου Στέ
λιου Τριάντη.

4. Έθν. Μουσ. άριθ. 4469, ΠΑΕ 1957, σ. 47 πίν. 12 γ. ΤόΈργον τής Άρχ. Εταιρείας 1957, σ. 25 
είκ. 24, BCH 1958, σ. 679. L. Η. Jeffery, The Inscribed Gravestones of Archaic Attica, BSA 57 
(1962) σ. 141 (Έδώ άναφέρεται καί τό παλιό κομμάτι χωριστά). Καί τά δυό προέρχονται άπό τήν 
Ιδια περιοχή, τή Βελανιδέζα, δπου τοποθετείται ό άρχαϊος άττικός δήμος τής Φηγαίας.

5. Ή πίσω έπκράνεια είναι δουλεμένη μέ τό βελόνι. Συνήθως, στά πίσω άκρα τών στηλών ή υπάρ
χει άναθύρωση, ή ή φορά τών Ιχνών τού έργαλείου σέ πλάτος 0,03 - 0,04 μ. άλλάζει καί γίνεται, γιά τήν 
άσφάλεια τών άκμών, άπό έξω πρός τά μέσα. Στά σωζόμενα πίσω άκρα τής πλάκας ή διαφορά αύτή δέν 
παρατηρεΐται· έτσι δέν μπορούμε νά συμπεράνουμε δτι βρισκόμαστε πολύ κοντά στά πλάγια πέρατα. 
Τουλάχιστον 0,04 μ. στις δυό πλευρές πρέπει μέ σιγουριά ν’ άποκαταστήσουμε ώστε, μέ τή βεβαιότη
τα δτι έχομε έδώ στήλη (βλ. στή συνέχεια), τό μικρότερο δριο πλάτους πού πρέπει νά δεχθούμε 
είναι 0,60 μ.

6. Ή άπλότητα καί ή διάθεση τού ίματίου ( βλ. πιό κάτω) δείχνουν περισσότερο μορφή άντρική. 
Σ’ δλες τις άρχαϊκές παραστάσεις άγαλμάτων ή αναγλύφων ντυμένων άντρικών μορφών, ύπάρχει ή ίδια 
άπλότητα στό ένδυμα: ’Από τόν Μοσχοφόρο στήν ’Ακρόπολη ( Η. Payne, Archaic Marble Scul
pture from the Acropolis, πίν. 2-3), τούς Γραφείς τής ’Ακρόπολης 144, 146, 629 ( Payne, δ. π.π. 
πίν. 118), τόν καθιστό Διόνυσο τού Έθν. Μουσ. (ΑΔ 13 (1930-31) 119 κ.έ., Κ. Schefold, Griech. 
Plastik, 53 ), τόν Διόνυσο τού Έθν. Μουσ. άριθ. 3547 (ΑΑ 1943, 290, AM 41 (1916) πίν. II), τό καθιστό 
άντρικό έπιτύμβιο άπό τό Θεμιστόκλειο ( Κ. Kiibler, ΑΑ 1934, 228 είκ. 20, G. Karo, An Attic Ce
metery, πίν. 20) ώς τόν ντυμένο κούρο τής Ακρόπολης 633 ( Η. Schrader, Archaische Marmorbild- 
werke der Akropolis πίν. 128 - 9, Payne, δ. π.π. πίν. 102), τόν Κούρο τοΰ ’Ιλισού (Έθν. Μουσ. 3687, 
ΑΔ 14(1931- 32) πίν. 5, Schefold, δ. π.π. 88 ), τήν άντρική μορφή στό άνάγλυφο τών Χαρίτων στήν 
’Ακρόπολη 702 ( Schrader δ. π.π. πίν. 178, Payne δ. π.π. 128) καί τόν ’Αγγειοπλάστη στό άνάγλυφο 
στήν ’Ακρόπολη 1332 (Payne, δ. π.π. πίν. 129),
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Σώζεται τό δεξιό ίσχίο (άριστερά έως τό άρχικό πέρας τοϋ γλουτοΰ, κάτω λείπει μικρό 
μέρος) καί τό άνώτερο τμήμα τοϋ δεξιοϋ μηροϋ. Πάνω στό ισχίο άκουμπα ό πήχυς

/
·' \
: \
i '• Γ
\ V

i

‘1. o^y · A/·* ^

Σχέδ. 1 μέ συμπλήρωση τοϋ άναγλύφου τοΟ Πίν. 43α.

μέχρι τήν παλάμη, στραμμένη προς τά έξω7· λείπουν τά δάχτυλα πού πρέπει νά ήταν

7. Ό Conze, δ.π.π. είχε παρατηρήσει δτι ή κίνηση αύτή είναι δμοια μέ τοΟ χεριοΟ στή στήλη 
τοΟ Άλξήνορος ( Έθν. Μουσ. άριθ. 39, Br, Br. 41, Jdl 28 (1913) 312, F. Johansen, The Attic 
Gravereliefs είκ. 59).
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έλαφρά λογισμένα8 καί νά κρατούσαν κάποιο μικρό άντικείμενο. Τό αριστερό χέρι 
πού τό άκρο του δεν σώζεται, προτείνεται μέσ’ από τό ίμάτιο λυγισμένο στον αγκώνα. 
Ή παλάμη πρέπει νά έστρεφε πρός τό πρόσωπο, ή πιθανότερα λίγο ώς πολύ προς τό 
θεατή, όπως δείχνει ή κυρτότητα στο πάνω μέρος τού πήχυ καί τό πλάτος στο σωζόμενο 
άκρο, τήν άρχή τού καρπού. Καί μέ τό χέρι τούτο κάτι θά κρατούσε, μπορεί λουλούδι ή 
άλλο χαρακτηριστικό άντικείμενο, όπωσδήποτε μικρό, γιατί από κάποιο μεγαλύτερο, 
ένα ραβδί, ίσως νά σώζονταν ίχνη. Λείψανα χρωματισμού δέν υπάρχουν.

Ή μορφή φορεΐ ευρύ ίμάτιο, πού άφοΰ σκέπαζε τά νώτα, τό ένα του μέρος πρέπει νά 
περνούσε κάτω άπό τή δεξιά μασχάλη καί νά τύλιγε σφιχτά τον κορμό · ή άκρη του, 
φτάνοντας τόν άριστερό ώμο, θά έπεφτε πρός τά πίσω, ένώ τό άριστερό μέρος, ελεύθερο 
καί χυτό, σκεπάζει τόν βραχίονα.

Ό τρόπος αύτός είναι κοινός σέ πολλές άρχαϊκές παραστάσεις ίματιοφόρων. ’Ιδιαί
τερα ή μορφή τού Διός στήν κύλικα τού "Ολτου στήν Tarquinia παρουσιάζει όμοια 
διάθεση τού ίματίου9 (Π ί ν. 46 α).

Πλατιές πτυχές, μ’ ένα έλεύθερο κι εύρύ κυμάτισμά, γεμίζουν τό ρούχο πού κολλά 
πάνω στο σώμα, ένώ λοξές καί καμπυλωμένες διαμορφώνονται, όπου αυτό απλώνεται 
έλεύθερο πέφτοντας άπό τόν σηκωμένο βραχίονα. Οί πρώτες, μέ τήν πλούσια γραμμή καί 
τή ζωηρή τους έμφάνιση, έμψυχώνουν τό ένδυμα, ένισχύουν τήν αίσθηση τής σωματικής 
πληρότητας καί ταυτόχρονα μέ τή σχηματικότητά τους διακοσμούν. Οί δεύτερες, μέ τή 
σοβαρή καί ήρεμη μορφή τους, υπογραμμίζουν τήν έπιβλητική χειρονομία, είκονίζουν 
τό ρυθμό της, συμφωνούν τέλος μέ τήν εύρύτητα τού χυτού ίματίου. Καί τά δυό στοιχεία 
άποτελούν καλό παράδειγμα ένάργειας, άκρίβειας καί διακοσμητικής σχηματικότητας 
τής άρχαϊκής τέχνης. Πάρα πέρα, οί κυματιστές πτυχές έξασφαλίζουν καί τήν αύτοτέλεια 
τού ένδύματος άπό τό σώμα πού σφιχτά περιβάλλει. Σώμα καί ένδυμα κρατούν τήν άκε- 
ραιότητά τους. "Οπου πάλι τό ίμάτιο πέφτει έλεύθερο, έχει έναν αύστηρό καθορισμό έπι- 
φανειών, πού γενικά κυριαρχεί στο άνάγλυφο. Έτσι πετυχαίνεται μιά θαυμαστή ενότητα 
μέ σαφήνεια καί τάξη. Μέ μιά γραμμή πλάι στήν άκρη τού έλεύθερου μέρους τού 
ίματίου έξαίρεται ή παρυφή του.

Σημαντικός είναι ό τρόπος πού θέλησε ό καλλιτέχνης, χωρίς νά ξεφύγη άπό τή 
γραμμικότητα τού σχεδίου, νά δώση μιά λεπτή αίσθηση πλαστικότητας στις πτυχές. 
Καμιά άπό τις γραμμές τους δέν μένει άπλό χάραγμα, άλλά μέ μιά γλυφή άπό τό ένα 
μέρος τής χάραξης, κι ένώ δέν υπάρχει άνάμεσα σέ δυό συνεχόμενες πτυχές καμιά κλι
μάκωση έπιφανειών, κερδίζομε τήν έντύπωση μιας λεπτής σκαλωτής έπαλληλίας πού 
τονίζεται περισσότερο μέ τή ρηχή βάθυνση άπό τ’ άλλο μέρος τού άρχικοΰ χαράγμα
τος10. Ό τρόπος αύτός πού συνταιριάζει τό χάραγμα μέ τήν άνάγλυφη τεχνική, προσαρ
μόζεται άριστα στο χαρακτήρα τού χαμηλού αύτοΰ άναγλύφου, άνήκει όμως καί μέσα 
στήν έξαιρετική ποικιλία τών τρόπων πού μιά όρισμένη έποχή είχε έφαρμόσει στήν 
άπόδοση τής μορφής τού ένδύματος, κλιμακωμένων άπό τό άπλό χάραγμα τού γραμμι-

8. Στήν κοντινή γωνία τού δεξιού κομματιού σώζεται μικρή προεξοχή πού πρέπει ν’ άνήκη στο 
χέρι τούτο.

9. Άριθ. 6848, J. D. Beazley ARV2 σ. 60, J. C. Hoppin, Handbook II σ. 251, Ε. Pfuhl, Ma- 
lerei und Zeichnung der Griechen, 360, A. Bruhn, Oltos είκ. 1. Θά μπορούσε άκόμη νά ύποτεθή ότι 
φορεΐ δυό ένδύματα : χιτώνα καί χλαμύδα (παρατήρηση Γ. Δεσπίνη ). Ή διατήρηση τής μορφής δέ 
μας έπιτρέπει νά προχωρήσουμε στήν πιθανότητα αύτή.

10. Αύτή λείπει σέ μερικά σημεία, άλλά τούτο μπορεί νά όφείλεται στήν τριβή τής έπιφάνειας.
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κοϋ σχεδίου ώς τό πλούσιο πλάσιμο τής « ζωγραφικής » αίσθησης. Οί ιωνικές καί οί 
άττικές κόρες τοΟ ώριμου καί ύστερου άρχαϊσμοΰ δίνουν τά καλύτερα παραδείγματα 
αύτού τοϋ πλούτου τών μέσων11. Μαζί πάει καί ή λεπτή πλαστική άπόδοση μερικών 
άνατομικών λεπτομερειών (οί μύες στό δεξιό πήχυ καί κοντά στο γόνατο μ’ ένα ξέβαθο 
αυλάκωμα), ταιριαστή κι αυτή στό χαρακτήρα τοΰ άναγλύφου.

Καθαρά δηλώνεται ακόμη τό πτύχωμα πρός δύο διαφορετικές κατευθύνσεις : πάνω 
στό ίσχίο οί πτυχές διπλώνονται πρός τ’ άριστερά καί στό μηρό άντίθετα11 12. Ή ίδια 
διάταξη πρέπει νά συνεχιζόταν καί χαμηλότερα στό χαμένο μέρος. Είχαμε έδώ διαμόρ
φωση μιας μεσαίας πτυχής, άπ’ όπου ξεκινούσαν άντίστροφα οί άλλες; Τό στοιχείο 
αυτό, συχνότατο στό τελευταίο τέταρτο τοΰ 6ου π.Χ. αΙώνα στήν πτύχωση τών χι
τώνων, δέν άπαντά, δσο γνωρίζομε, καί στή διαμόρφωση τοΰ κάτω μέρους τών ίματίων 
καθιστών μορφών. Ή ύπαρξή του έδώ, προβληματική γιά τό λόγο αυτό, θά ήταν μοναδική.

Είναι φανερό ότι ό γλύπτης έργάζεται άπ’ έξω πρός τά μέσα, καί τή μεγαλύτερη άνα- 
γλυφική έξαρση, στήν άρχική περίπου έπιφάνεια τής πλάκας, κρατάει στά άκρα τών χε
ριών. Τό σωζόμενο άκρο τοΰ δεξιού έξέχει 0,02 μ. άπό τό βάθος- τό ίδιο καί ή άκρη τοΰ 
θραύσματος στό άριστερό. Τό γόνατο έπίσης βρίσκεται στό ίδιο περίπου ύψος. Άπό τά 
σημεία αύτά άρχίζει βαθμιαία καί άπαλά νά χαμηλώνη ή έπιφάνεια τών βραχιόνων καί 
τοΰ μηρού. Τό ίσχίο είναι σέ χαμηλότερο έπίπεδο. Πρέπει γιά τοΰτο νά νοηθή περισ
σότερο πρός τό βάθος τής παράστασης, ένώ τό γόνατο πιο έμπρός. Τοΰτο δείχνει δτι 
ό κορμός έστρεφε έλαφρά πρός τό θεατή σέ στάση τριών τετάρτων (προσπάθεια γιά τή 
συμπλήρωση στό Σ χ έ δ. 1). Έξ άλλου ή φορά τοΰ δεξιοΰ πήχυ φανερώνει δτι ό βρα
χίονας λυγίζει καί ώθεΐται λίγο πρός τά πίσω- καί τοΰτο μπορεί στή στάση τών τριών 
τετάρτων εύκολα νά δικαιολογηθή. Ό Ερμής καί ή Εστία στήν κύλικα τοΰ Όλτου, 
πού άναφέραμε πιο πάνω, οί νέοι στήν παράσταση τής « τυφλόμυγας » στόν κρατήρα 
τοΰ ’Ανταίου τοΰ Εύφρονίου στό Λούβρο καί άκόμη ή ’Αμφιτρίτη στήν κύλικα τοΰ 
Όνησίμου στό Λοΰβρο, κάθονται μέ παρόμοιο τρόπο13.

Πάνω στή χαμηλή έπιφάνεια τοΰ ισχίου, ή έξαρση τοΰ δεξιοΰ βραχίονα, ύψους μόλις 
5 χιλ., είναι σχεδόν έπιπεδική- σέ άντίθεση ό άριστερός έχει φανερή στρογγυλότητα, σάν 
ν’ άποσπάται άπό τό βάθος, καί είναι τό πλαστικότερο μέρος τοΰ άναγλύφου. Πραγματικά, 
ό δεξιός βραχίονας δέν έχει άνάγκη άπό περισσότερη στρογγυλότητα ή έξαρση- άρκεΐ 
ή προβολή του πάνω στό σώμα γιά νά συμβάλη καί στόν τονισμό τοΰ ίδιου. Ό άριστε
ρός βρίσκεται στό βάθος, φωτίζεται λιγότερο καί γι’ αύτό χρειάζεται μεγαλύτερη στρογ
γυλότητα καί δγκο γιά νά τηρηθή άρμονική ή άναλογία τών δύο αυτών μελών.Άλλωστε 
τό χέρι τοΰτο μακραίνει άπό τον κορμό καί βγαίνει μέσα στό χώρο. Μέ τή μεγαλύτερη 
σωματικότητα πού τοΰ δίνει, πετυχαίνει ό καλλιτέχνης νά δυναμώση καί τήν έννοια 
τοΰ βάθους. Έτσι, μέ τή διαφορετική διάπλαση τών δύο χεριών, τή γενικά ύπολογισμένη

11. Τόν ίδιο περίπου τρόπο καί βαθμό πλαστικότητας βρίσκομε στις πτυχές τοΰ ώμου τής κόρης 
της ’Ακρόπολης 687 (Payne, ό. π.π. 92, ι), της κόρης 671 (Payne, ό. π.π. 42, 3 ), στά αντρικά καθιστά (’Α
κρόπολη 144, 146, 629, Payne, δ. π.π. 118), στόν ντυμένο κοΰρο της ’Ακρόπολης 633 (Payne, δ. π.π. 
102) δπου δμως έχομε πιό προχωρημένη πλαστικότητα.

12. Πρός δύο διαφορετικές κατευθύνσεις διπλώνονται καί οί καμπύλες πτυχές τοΰ έλεύθερου μέ
ρους τοΰ ίματίου, δπου τό σημείο της έναρξης τοΰ διαφορισμοϋ αύτοΰ είναι ό λυγισμένος άγκώνας.

13. Κύλιξ Όλτου βλ. σημ. 9, κρατήρ ’Ανταίου (Λοΰβρο G 103, Beazley ARV2 σ. 14, Pfuhl, δ. 
π.π. 393, Hoppin, δ. π.π. I 397 ), κύλιξ Όνησίμου ( Λοΰβρο G 104, JHS 18 πίν. 14, Hoppin, δ. π.π. I 
399, Pfuhl, δ. π.π, 398 ).
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διαβάθμιση τών έπιπέδων14 και τήν έλλειψη άπότομων μεταβάσεων, κατορθώνει νά δώ- 
ση μιά ολοκληρωμένη πλαστική υπόσταση σ’ ένα τόσο άνάβαθο ανάγλυφο. Τέλος τό 
εύρος τοϋ ριχτού πάνω στο χέρι ίματίου, πού χύνεται διπλό στο βάθος, δένει καλύτερα 
τήν καθιστή μορφή μέ τήν πλατιά στήλη.

Πτυχές μ’ αραιό κι εύρύ κυμάτισμά συναντάμε για πρώτη φορά στούς δύο πρώιμους 
άρχαϊκούς γυναικείους κορμούς άπό τή Χίο15 κι άργότερα, κατά τά μέσα τοϋ αιώνα, σέ 
ένα άλλο ιωνικό έργο πού έχει έπίσης στή Χίο άποδοθή, τό ανάγλυφο άπό τήν Κύζικο 
στήν Κωνσταντινούπολη16. Καί στά δύο έργα χρησιμοποιείται χάραγμα.

Οί πτυχές αύτές πρέπει νά διακριθοϋν άπό τίς πυκνές τρεμουλιαστές γραμμές, πού 
μιά άπό τίς πρώτες τους έμφανίσεις σημειώνεται στό καθιστά άγαλμα τοϋ Χάρη άπό τή 
Μίλητο στό Βρετ. Μουσείο17, τοϋ δεύτερου τετάρτου τοϋ 6ου π.Χ. αιώνα. Τίς συναντά
με άργότερα στή ζωφόρο των Σιφνίων18, σέ πολλά Ιωνικά καί άττικά άγάλματα τοϋ 
δεύτερου μισοΰ τοϋ 6ου αίώνα καί στήν άγγειογραφία19.

Καί οί δυο μορφές, γεννήματα τής ιωνικής διακοσμητικής αίσθησης, έρχονται στήν 
’Αττική καί καλλιεργοϋνται σέ ύψηλό βαθμό έκλέπτυνσης καί ποικιλίας στό δεύτερο 
μισό τοϋ 6ου αίώνα. Μέσα στό πλατύ σύστημα σχηματοποιήσεων τής πτύχωσης σ’ 
αύτή τήν έποχή, βρίσκει άναμφίβολα καί τό δικό μας άνάγλυφο τή θέση του.

Χωρίς νά είναι δυνατό γιά τήν ώρα νά βρεθή ταίρι όμοιο, σέ διάφορα έργα πού χρο
νολογούνται στον ύστερο 6ο αίώνα, καί μάλιστα στήν τελευταία δεκαετία, υπάρχουν 
πολλά συγγενικά στοιχεία. Στήν παράσταση τής παλιότερης βάσης τοϋ Πουλόπουλου20 
( Π ί ν. 43 β ) μέ τούς ντυμένους νέους, έχομε, έκεΐ πού κυρίως μαζεύονται οί πτυχές 
στή μέση καί στούς βραχίονες, άνάλογο εύρύ κυμάτισμά μέ μεγαλύτερη όμως πλαστι
κότητα- όπου τό ένδυμα περιβάλλει σφιχτά τό καθιστό σώμα, οί πτυχές είναι άπλές 
καμπύλες γραμμές. Αύτές οί ίδιες έχουν άποκτήσει στό άνάγλυφο κυματιστή ροή. Στον 
έξοχο μικρό κορμό τής κόρης τής ’Ακρόπολης 58421 ( Π ί ν. 44 α - β ), οί πτυχές τής 
δέσμης τοϋ ίματίου είναι κυματιστές, όμοια κανονικές, βγαλμένες άπό τήν ίδια αίσθηση, 
παρ’ όλο τό σημαντικό τους όγκο. Ή άντίθεση μέ τίς λοξές γραμμές, στήν πίσω όψη, 
προσφέρεται μ’ άντίστοιχη ένάργεια καί στό άνάγλυφο. Τον τρόπο αύτό τής πτύχωσης 
συναντάμε καί σ’ έργα λίγο μεταγενέστερα, όπως τό κομμάτι άπό μηρό Νίκης στήν ’Α
κρόπολη22 καί τό κομμάτι έπίσης άπό άγαλμα Νίκης στήν ’Ακρόπολη23, μέρος άπό 
τό ένδυμα πού έγγίζει τό έδαφος- στό δεύτερο υπάρχουν καί στις δύο όψεις κυματιστές

14. Τό ύψηλότερο έπίπεδο στά άκρα τών χεριών έχει δψος άπό τό βάθος 0,02 μ. Τό χαμηλότερο 
τής πίσω παρυφής τοϋ άπλωμένου ίματίου, 0,002 μ. Άνάμεσά τους κλιμακώνονται τά έπίπεδα τοϋ 
κορμοϋ (πάχος 0,015 μ. περίπου ) τοϋ τυλιγμένου βραχίονα, γύρω στό 0,01 μ. καί τής μπροστινής έπι- 
φάνειας τοϋ άπλωμένου ρούχου, 0,003 μ.

15. Η. Schrader, δ.π.π. σ. 36 είκ. 4-7, F. Matz, Geschichte der griechischen Kunst πίν. 122-123.
16. BCH 1909 σ. 253 πίν. VII πάνω.
17. Β 278, Br. Br. 142b, G. Richter, Archaic Greek Art 177, Pryce, Catalogue πίν. XIII.
18. FdD IV πίν. XI - XV, De la Coste - Messeliere, Delphes είκ. 76, 82, 83.
19. E. Langlotz, Zeitbestimmung σ. 21 - 22.
20. Έθν. Μουσ. 3476, BCH 46 (1922) πίν. 13, Schefold, δ.π.π. 66, R. Lullies und M. Hirmer, 

Griechische Plastik, πίν. 60-61.
21. Schrader, δ.π.π. πίν. 109, Payne, δ.π.π. πίν. 96 ι - 2.
22. Άριθ. 3713, Schrader, δ.π.π. άριθ. 80 πίν. 93.
23. Άριθ. 3731, Schrader, δ.π.π. άριθ. 81 είκ. 86 a - b.
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πτυχές, περισσότερο πλαστικές έμπρός, λιγότερο πίσω, μ’ έναν τρόπο πού πλησιάζει 
τό βαθμό πλαστικότητας στό άνάγλυφο.

Τά έργα αύτά, καθαρά άττικά, φανερώνουν καί τή θέση του στήν ’Αττική τέχνη, 
πού καί ή σύγκριση μ’ ένα χάλκινο ειδώλιο ’Αθήνας άπό τήν ’Ακρόπολη μπορεί άκόμη 
νά δείξη (Π ί ν. 45 α )24. Τό ένδυμα κολλά έντονα στό σώμα καί οϊ χαράκτες πτυχές δια
τυπώνονται όπως καί στό άνάγλυφο. Στρέφουν προς δύο άντίθετες κατευθύνσεις καί ευ
ρύνονται πρός τά κάτω. Τό ειδώλιο, λίγο νεώτερο άπό τή στήλη, αντιπροσωπευτικό τού 
έκλεπτυσμένου ρυθμού τού τέλους τού αιώνα, μάς δείχνει πόσο χαρακτηριστικά άποκρί- 
νονται στον « κόσμο » τής τελευταίας δεκαετίας οί κυματιστές πτυχές τού άναγλύφου.

’Από τ’ άλλο μέρος, ή άπλότητα τών γραμμών στις πλατιές πτυχές τού άπλωμένου 
ίματίου, άπαντά μέ πολλή όμοιότητα σέ έργα παλιότερα25, χωρίς νά λείπη καί άπό γλυ
πτά τής τελευταίας δεκαετίας, όπως ό ντυμένος κούρος τής ’Ακρόπολης26.

’Ανάλογες σχηματοποιήσεις στήν πτύχωση υπάρχουν καί σέ σύγχρονα ιωνικά 
άγάλματα, στον ντυμένο κούρο τής Σάμου27, στό άγαλμα άπό τή Μυοΰντα στό Βερολί
νο28. Τά έργα αύτά μέ τήν εύρύτητα τών καμπύλων γραμμών, άποτελοΰν τά ιωνικά πάρισα 
τού κούρου 633· ή διαφορά όμως είναι άμεσα αισθητή. Στά άττικά, μαζί καί στή στήλη 
μας, ή γραμμή έχει διαύγεια καί άκρίβεια, στά ιωνικά είναι χαλαρή κι άντιστοιχεΐ στή 
ρέουσα καί μαλακή σάρκα29. Τέτοια Ιωνική αίσθηση μάς δίνει καί ή κόρη άπό τή Μί
λητο στό Βερολίνο30 (Πίν. 45β-γ) τού τελευταίου τετάρτου τού αιώνα : οί πτυχές 
τού χιτώνα άνοίγουν σέ άβέβαιες καμπύλες γραμμές κάτω άπό τή ζώνη στήν μπροστινή 
όψη καί πίσω κυματιστές, σβήνουν άτακτα τονίζοντας τήν άπαλή ροή τους. Φανερή 
είναι ή άντίθεση μέ τή διαύγεια καί τή σταθερότητα τών ίδιων στοιχείων στό άνάγλυφο, 
έργο άττικό31.

Ή σύγκριση μέ παραστάσεις άπό τήν άγγειογραφία ( βλ. στό ’Επίμετρο ) δείχνει 
ότι οί πτυχές μέ εύρύ κυμάτισμά έμφανίζονται ολοκληρωμένες στον έρυθρόμορφο μετά 
τό 510. Στό άνάγλυφο μέ τήν τόση σιγουριά κι εύγένεια, τό σχέδιο φτάνει στήν κλασσική 
του διατύπωση. Μόλις μετά τό 510, σύγχρονα μέ τά πρώτα έργα τού Εύθυμίδη, πρέπει νά 
έπλασε ό άγνωστος γλύπτης τό έργο του. Στά ίδια χρόνια άρμόζει καί ή προχωρημένη 
πλαστική ένότητα τού συνόλου τής μορφής πού, άν καί σέ τόσο χαμηλό άνάγλυφο, θαρ-

24. Έθν. Μουσ. 6451, De Ridder, Catalogue des bronzes de P Acropole άριθ. 792, H. G. Nie- 
meyr, Attische Bronzestatuetten der spatarchaischen und friihklassischen Zeit στό Antike Plastik 
Lief. Ill σ. 17 πίν. 5.

25. Καθιστός Διόνυσος, Έθν. Μουσ. (ΑΔ 13 (1930 - 31) σ. 119 κ.έ., Schefold, δ.π.π. 53) κόρη 678 
( Schrader, δ.π.π. πίν. 20, Payne, δ.π.π. πίν. 34 ) κόρη 671 ( Schrader, δ.π.π. πίν. 25 - 6, Payne, δ.π.π. 
πίν. 42) Γραφείς ’Ακρόπολης 144, 146, 629 (Payne, δ.π.π. πίν. 118) γιά νά περιοριστούμε σέ λίγα 
μόνο παραδείγματα.

26. Άριθ. 633 Schrader, δ.π.π. πίν. 128 - 9, Payne, δ.π.π. πίν. 102.
27. Ε. Buschor, Altsamische Standbilder III 160-2.
28. Άριθ. 1793, C. Blumel, Die archaisch-griechischen Sculpturen der Staatlichen Museen 

zu Berlin 217 - 219.
29. Πρβλ. καί τήν ξαπλωμένη μορφή τού συμπλέγματος τού Γενέλεω στή Σάμο, Buschor (δ.π.π. ή 

100). Πόση άπαλότερη ύφή έχουν οί εύρύτατοι γραμμικοί κυματισμοί πού συμφωνούν μέ τή γραμ
μή τού σώματος στήν πίσω δψη.

30. C. Blumel, δ.π.π. 133-4.
31. ’Εδώ προσθέτουμε καί τό άδημοσίευτο μικρό άκέφαλο άντρικό άγαλμα μέ ίμάτιο στό Μου

σείο τών Δελφών άριθ. 5279. Έχει κυματιστές πτυχές αυτού τού είδους, πού μαζί μ’ άλλα στοιχεία στό 
άγαλμα κλίνουν έπίσης πρός τήν ιωνική τέχνη.
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ροδμε σά νά έχη όλόπλευρη στρογγυλότητα και ή κομψότητα των στοιχείων, πτυχών, 
δεξιοϋ χεριοδ, συγκρατημένη σ’ αυστηρότερο σκαλί πριν άπό τα τέλη τοΰ αιώνα.

Ή έξέταση δευτερότερων στοιχείων της παράστασης ένισχύει τό συμπέρασμα 
τοδτο. Καί πρώτα, ή μονή γραμμή πού κατεβαίνει παράλληλα μέ τήν παρυφή καί δίνει 
τήν έντύπωση πρόσθετης ταινίας, στα άκρα τοδ ίματίου32, ή πτυχωμένης παρυφής. 
’Ανάλογα θά τή συναντήσουμε στον παναθηναϊκό άμφορέα τοδ ζωγράφου τοδ Κλεοφρά- 
δη ( βλ. ’Επίμετρο ). Στό ίμάτιο τοδ Λυσέα τής στήλης πού χρονολογείται στήν τελευταία 
δεκαετία τοδ αιώνα33 υπάρχει ή παράλληλη γραμμή, όπως καί σέ πρώιμα έργα του Εύ- 
φρονίου (κύλιξ μέ τή Γηρυονομαχία, κρατήρ ’Ανταίου ). Παρατηροδμε όμως ότι ήδη ό 
Εύθυμίδης σχεδιάζει καί μιαν άλλη λίγο ψηλότερα ( άμφορεΐς στό Μόναχο 2307 καί 
2309 ). Πρός τό τέλος τοδ αιώνα υπάρχει σχεδόν κανονικά διπλή γραμμή στήν παρυφή 
( άκόμη, στον πρώιμο ζωγράφο τού Κλεοφράδη34 ). Ή στήλη μέ τό δπωσδήποτε άρ- 
χαϊκότερο στοιχείο, στέκει πιο κοντά στά πρώτα χρόνια τής έποχής τοδ Λεάγρου.

Ή κίνηση τού δεξιού χεριοδ είναι ένα θέμα πού συναντάμε πολύ συχνά στον πρώι
μο έρυθρόμορφο. Κι άπό τούς πρώτους, ό ζωγράφος τοδ ’Ανδοκίδη στον άμφορέα τοδ 
Λούβρου35 παριστάνει τό νέο πού κρατεί ένα πουλί μέ τήν έκλεπτυσμένη αυτή χειρο
νομία, ταιριαστή άλλωστε στό ήθος τών μορφών του. Σπάνια άπαντά στον ’Επίκτητο 
(πελίκη στό Βερολίνο36). ’Ακόμη σπανιότερα στον Όλτο (κύλιξ στό Μόναχο37). 
Συχνότερη γίνεται ή κίνηση μετά τό 510. Τή συναντάμε στόν Εύθυμίδη, στον Φιντία, 
στον Εύφρόνιο καί σ’ άλλους. 'Ολοένα καί περισσότερο άποκτά μορφολατρικό χαρακτή
ρα καί προσαρμόζεται συχνότατα στις έκλεπτυσμένες μορφές τών γύρω στό 500 χρόνων 
(ζωγράφος τοδ Κλεοφράδη, Πειθίνιος, Σωσίας, Ήγησίβουλος38).

Άγνωστο είναι πώς τελείωνε ή πλάκα έπάνω. Δέν φαίνεται πιθανό ότι είχε εύθύγραμ- 
μη άπόληξη, γιατί άπό κανένα σύγχρονο παρόμοιο άττικό παράδειγμα δέν λείπει ή έπί- 
στεψη. Στις τελευταίες δεκαετίες τοδ αιώνα έχομε παραδείγματα στηλών μέ σημαντικό 
πλάτος, πού ή μορφή τής έπίστεψής τους μάς βοηθεϊ νά φαντασθούμε καί τής δικής 
μας στήλης τήν έπίστεψη. Τό άνάγλυφο τών Χαρίτων στήν ’Ακρόπολη μάς προσφέρει 
τό παλιότερο παράδειγμα άετωματικής άπόληξης σέ πλατιά στήλη στήν ’Αττική39. Μι

32. Ό ζωγρ. τοΟ ’Ανδοκίδη, δπως ό Έξηκίας καί ό Άμασις, ζωγραφίζει σχεδόν πάντα στήν πα
ρυφή ταινία μέ κόσμημα.

33. Conze, ό.π.π. άριθ. I πίν. I, G. Richter, The Archaic Gravestones of Attika* σ. 48 είκ. 159.
34. Pfuhl, δ.π.π. 372-373.
35. Phuhl, δ.π.π. 313.
36. Hoppin, Handbook I 303.
37. Bruhn, δ.π.π. είκ. 36.
38. Στήν κύλικα μάλιστα τοΰ Ήγησιβούλου στή Ν. Ύόρκη (F. R. πίν. 93,2, Hoppin, δ.π.π. II 

11, Pfuhl, δ.π.π. 341 ) ή καθιστή γυναικεία μορφή πού στρέφει τό κεφάλι εχει δμοια κίνηση μέ τά δά
κτυλα κλειστά καί φαίνεται, δν δέν 6χη σβηστή κάποιο άντικείμενο, δτι τίποτε δέν κρατά- ή κίνηση 
είναι μανιεριστική. Δέν θά μπορούσαμε νά δεχθούμε τό ίδιο καί γιά τήν άνάγλυφη μορφή.

Τήν ίδια χειρονομία συναντάμε συχνά καί άργότερα στόν 5ο αίώνα σέ άγγειογραφίες τοΰ αύ- 
στηρού ρυθμού καί σ’ άνάγλυφα, δπως οί στήλες τοΰ ’Αλξήνορος ( βλ. σημ. 7), τοΰ ’Αναξάνδρου 
(Jdl 17 (1902) πίν. I, ΑΑ 1932 είκ. 1, Ε. Buschor, Plastik 63), τήςΝεαπόλεως (Rodenwaldt, Das Relief 
bei den Griechen είκ. 15, Langlotz F. B. 75β), τό άνάγλυφο άπό τά Φάρσαλα στό Λούβρο (Br. Βγ. 

58, Johansen, δ.π.π. είκ. 73) ή στήλη τοΰ λυράρη άπό τήν ’Ακαρνανία (AM 1891 πίν. 11, Johansen, 
δ.π.π. είκ. 161 ).

39. Βλ. ύποσημ. 6,
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κρό καμπύλο άέτωμα στή μέση, καμπύλες απολήξεις στά πλάγια μπορεί με ζωγραφιστούς 
έλικες καί λίγο πιό μέσα, δεξιά καί άριστερά άπό τό άέτωμα, ίσως κάποια μορφή ακρω
τηρίων ( σώζεται στήν έπάνω έπιφάνεια μέρος όρθογώνιου τόρμου) δείχνει ή συμπλή
ρωση τοΰ άναγλύφου τοΰ ’Αγγειοπλάστη στο Μουσείο τής ’Ακρόπολης40. ’Ιδιόμορφη 
με έλικες καί άνθέμιο ίσως ήταν τής στήλης τής Άναβύσου, σύμφωνα μέ τήν άπο- 
κατάσταση τού Buschor41. Ή συμπλήρωση τής στήλης τοΰ Όπλιτοδρόμου42 άπό τόν 
’Ανδρόνικο, μέ άνθέμιο στήν κορφή, προσαρμόζεται στο σχήμα τής πλάκας43.

Τά παραδείγματα αυτά δείχνουν, άνεξάρτητα άπό τό πρόβλημα τής καταγωγής 
τής άετωματικής άπόληξης πού έξελίσσεται στή ναόσχημη πλαισίωση των κλασσικών 
χρόνων44, δτι ή φαντασία καί τό αίσθημα σφράγιζαν κάθε φορά τή μορφή πού έπαιρνε 
ή έπίστεψη σε κάθε στήλη. Τά καθιερωμένα στοιχεία, άπ’ δπου κι άν προέρχωνται, εξε
λίσσονται καί έπιστέφουν τις στήλες μ’ άνανεωμένη πάντα έμπνευση.

Άετωματική ή σύνθεση έλίκων καί άνθεμίου, ίσως καί μ’ άπρόσμενη Ιδιομορφία, 
θά μπορούσε νά είναι ή χαμένη έπίστεψη έδώ. Δέν άποκλείεται μάλιστα, στήν πρώτη 
περίπτωση, άπλές προεξοχές σά λεπτές παραστάδες στά άκρα, δπως στό άνάγλυφο 
τοΰ ’Αγγειοπλάστη, νά πλαισίωναν τή στήλη.

Ή προσπάθεια γιά τή χρονολόγηση φανέρωσε καί τήν άττικότητα τοΰ έργου. 
’Αναμφίβολα, ή καθαρότητα των μορφών, ό έντονος καθορισμός τών περιγραμμάτων, ή 
άπλότητα καί ή ένάργεια τών γραμμικών στοιχείων, μας φέρνουν στό κλίμα τής άττικής 
τέχνης. Ή φτωχή διατήρηση κυρίως καί ή έλλειψη πλούσιου υλικού γιά σύγκριση, δέν 
μας έπιτρέπουν νά προχωρήσουμε στήν άπόδοση τοΰ άναγλύφου σ’ ένα άπό τά γνωστά 
έργαστήρια τής έποχής. Θά μπορούσαμε δμως νά διακρίνουμε, ίσως, τήν τάση πού άντι- 
προσωπεύει.

Ή έλλειψη Ισχυρών πλαστικών διαμορφώσεων, προ πάντων στό ροΰχο, πού θά 
δημιουργούσαν χρωματικές έντυπώσεις καί θά συννέφιαζαν τά γραμμικά δρια, καθορί
ζει τό χαρακτήρα του σάν καθαρά « πλαστικό - γραμμικό ».

Κι άν τώρα ή « ζωγραφική » τάση στήν τέχνη είναι τόσο ισχυρή, ή άπλή γραμμι- 
κότητα τοΰ άναγλύφου τούτου δέν μπορεί νά σημαίνη καμιά άναβίωση ή καθυστέρηση 
παλιότερων ρευμάτων. Γιατί δλες οί τάσεις άνανεώνονται διαρκώς καί προσαρμόζονται 
στό καλλιτεχνικό αίτημα τής καινούριας έποχής. Στήν τελευταία δεκαετία τοΰ αιώνα 
οί « πλαστικές » δυνάμεις παίρνουν νέα δύναμη45.

Τό χαμηλό καί γραμμικό άνάγλυφο είναι γέννημα τής έποχής του. Μέ τήν ευγένεια 
καί τήν κομψότητα τής γραμμής, έχει τή χάρη τοΰ ρυθμοΰ τών χρόνων πού προχωρούν

40. Βλ. ύποσημ. 6. Ό Raubitschek άποδίδει στήν έπίστεψη τής στήλης δυό κομμάτια ( ΕΜ 6520 
καί ’Αγορά I 4571) μέ ύπόλοιπο έπιγραφής (AJA 1942 σ. 245 κ.έ.). Παρατηρεί δτι στό ένα, πού ανήκει 
στό καμπύλο μικρό άέτωμα, ύπάρχουν λείψανα τόρμου γιά τή στερέωση χάλκινου πιθανώς άκρωτηρίου. 
Στήν τωρινή συμπλήρωση τοΰ Μουσ. Άκροπόλεως δέν συμπεριλαμβάνονται τά δύο αύτά κομμάτια.

41. Έθν. Μουσ. 4472, Richter, Gravestones2, άριθ. 59 είκ. 152, σχέδιο Buschor σ. 42.
42. Έθν. Μουσ. 1959, ΑΕ 1903 πίν. I.
43. Μ. ’Ανδρονίκου, Περί τής στήλης τοϋ Όπλιτοδρόμου, ΑΕ 1953 - 54 Β', σ. 317 κ.έ.
44. Ό Ekrem Akurgal ( Zwei Grabstelen vorklassischer Zeit aus Sinope BWBr 111 1959 

σ. 18 ) άναζητεΐ τήν καταγωγή αυτή στήν ’Ιωνία καί βρίσκει τά πρότυπα στά ναόσχημα άναθήματα 
τής Κόμης, τής Μιλήτου καί τής Μασσαλίας καί στήν άρχαϊκή σαρκοφάγο τής Σάμου. Βλ. τή συζή
τηση τού θέματος άπό τόν ’Ανδρόνικο (’Επιτύμβια στήλη έκ Θράκης, ΑΕ 1956 σ. 209).

45. Schefold, δ.π.π. σ. 31.
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προς την έκλέπτυνση και τέλος μανιερισμό. ’Αντιπροσωπεύει, ταυτόχρονα, ένα ζων
τανό ρυθμό μέ κυρίαρχο «γραμμικό» αίσθημα καί υποβάλλει την απλότητα καί τό 
μνημειώδες τής παλιότερης αττικής τέχνης.

Μένει άναπάντητο τό σημαντικό έρώτημα ποιος είναι ό προορισμός τής στήλης 
καί ποιό τό νόημα τής παράστασης.

Ότι τό κομμάτι άνήκει σέ στήλη έπιτύμβια, θεωρούμε πιθανότερο άπό άλλες υπο
θέσεις46, άφοϋ τό γεγονός δτι καί τά δύο του μέρη βρέθηκαν σέ μιά περιοχή όπου μέ
χρι τώρα έχει διαπιστωθή ή ύπαρξη πολλών τάφων, είναι άρκετά ισχυρή ένδειξη γιά 
τόν ταφικό προορισμό του έργου47.

Καί πάλι προβάλλει τό όξύ πρόβλημα τής πλατιάς επιτύμβιας στήλης μέ καθιστή 
μορφή στήν ’Αττική τήν άρχαϊκή εποχή48.

Πλατιές στήλες είναι βέβαιο δτι ύπήρχαν, δπως δείχνουν τά ένεπίγραφα βάθρα μέ 
σημαντικά μακρύ τόρμο49. Ή ύπαρξη καθιστών έπιτύμβιων αγαλμάτων50 καί ζωγραφι
στών παραστάσεων μέ τό ίδιο θέμα σέ έπιτύμβια μνημεία51, κάνουν πιθανή τήν υπόθεση 
τής άνάγλυφης καθιστής μορφής στις πλατιές στήλες. Τέλος, ή στήλη τής Άναβύσου52,

Ϊ10

46. Δέν μπορεί ν’ άποκλεισθή ό αναθηματικός χαρακτήρας καί ίσως ή συσχέτιση μ’ ένα ταφικό 
ίερό ή μ’ ένα άπό τά κοντινά ίερά θεών, δπως τής Ταυροπόλου Άρτέμιδος καί τό Διονύσιο στις Άρα- 
φηνίδες Άλες (ΠΑΕ 1957 σ. 47 ), ή τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος. Θά μπορούσε άκόμη νά ύποτεθή δτι 
άνήκει σέ πλάκα έπένδυσης ταφικοϋ κτίσματος, υπόθεση πού έγινε γιά τις ένεπίγραφες στήλες άπό τήν 
ίδια περιοχή (Jeffery, δ.π.π. 50, 51). Στή δική μας στήλη καμιά ένδειξη δέν προσφέρεται. Αλλά καί πάλι 
έπιτάφια θά ήταν ή παράσταση. Τέλος, δέν είναι δυνατό ν’ άνήκη σέ ζωφόρο, γιατί οί άναλογίες ( μεγάλο 
ύψος, μικρό πάχος) δέν θά ταίριαζαν. Έξ άλλου ή μείωση τού πάχους πρός τά πάνω καί ή μορφή τής 
πίσω έπιφάνειας μιλούν καθαρότερα γιά στήλη.

47. Στή Βελανιδέζα είναι γνωστή ή ύπαρξη ιδιαίτερα τύμβων (Β. Στάη, Άνασκαφαί τύμβων 
έν Αττική, ΑΔ (1890) σ. 16, καί Jeffery, δ.π.π. σ. 140). Άπό έδώ προέρχεται ή στήλη τού Λυσέα 
( Loschcke, Altattische Grabstelen, AM IY σ. 37), ή στήλη τού Άριστίωνος ( Richter, Gravesto
nes3, άριθ. 67 ) οί ένεπίγραφες πλάκες τού Έπιγρ. Μουσείου (α) άριθ. 6732 IG I3 1026α, Jeffery, δ.π.π. 
άριθ. 50 καί ( β ) άριθ. 6731 IGI3 1026b, Jeffery, δ.π.π. άριθ. 51) καί τά ύστερώτερα έπιτύμβια ( βλ. 
A. Milchhoefer, Antikenbericht aus Attika, AM XII (1887) σ. 291 ).

48. Τό θέμα έχει άπασχολήσει σημαντικά μέχρι τώρα τήν έρευνα, πρβλ. Johansen, δ.π.π. σ. 102, 
Ν. Himmelmann - Wildschiitz, Studien zum Ilyssos Relief σ. 35, Μ. Ανδρονίκου, ’Επιτύμβια στή
λη έκ Θράκης, ΑΕ 1956 σ. 212 κ.έ.

49. Τό βάθρο τής στήλης τής Λαμπιτοΰς τού τέλους τού αΙώνα ( IG I3 978, Conze, δ.π.π. άριθ. 33, 
Jeffery, δ.π.π. άριθ. 24, X. Καρούζου, Άριστόδικος σ. 74 - 75) έχει μήκος έγκοπής 0,56 μ. Τής Κλειτοΰς 
ή τού Κλείτου τού 550 - 540 (IG Is 996, Conze, δ.π.π. άριθ. 32. Loschcke, δ.π.π. σ. 294 ) 0,59 μ. Τής 
Μελίσσης ή στήλη τού τρίτου τετάρτου τού 6ου αιώνα ( Bruckner, AM 1931 σ. 29 Beil. X, 1 ) ήταν 
πιθανώς πλατιά ( Jeffery, δ.π.π. άριθ. 12).

Καί άλλα ένεπίγραφα βάθρα δέν αποκλείεται νά στήριζαν πλατιές στήλες : π.χ. Έπιγρ. Μουσ. 
6691 (IGI3 977) πού μέ τήν άποκατάσταση τής έπιγραφής, φαίνεται δτι ήταν σημαντικά πλατιά ή στή
λη πού τού άνήκε (0,54 μ. κατά τήν Jeffery, δ.π.π. σ. 121, 0,82 μ. κατά τόν Peek, AM 1942 άριθ. 134).

Πλατιά ίσως ήταν καί ή στήλη τής Κεραμούς τού 7ου π.Χ. αιώνα ( Jeffery, δ.π.π. σ. 129).
50. Καθιστά Κεραμεικού (Έθν. Μουσ. 7, AM 52 (1927) πίν. 30, X. Καρούζου, δ.π.π. II Α4) καί τό 

καθιστό άπό τό Θεμιστόκλειο ( βλ. ύποσημ. 6).
51. Ή καθιστή άντρική μορφή πού κρατούσε ραβδί ή σκήπτρο στή βάση τού Κούρου τού σήματος 

τού Νειλωνίδου ( BCH 1922 σ. 26 είκ. 8 πίν. 7, X. Καρούζου, δ.π.π. II Α20, Jeffery, δ.π.π. άριθ. 19). Ή 
μορφή τού γιατρού Αίνείου στόν μαρμάρινο έπιτύμβιο δίσκο του (Έθν. Μουσ. άριθ. 93, Jdl 12 (1897) 
πίν. 1, Pfuhl, δ.π.π. 485 ).

52. Βλ. ύποσημ. 41.
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παρ’ δλα τά προβλήματά της, είναι πιθανό δχι παρασταίνει τή μορφή καθιστή. Μέ τις 
ένδείξεις αύτές γίνεται δυνατή ή θεώρηση τής στήλης σάν επιτύμβιας κι αυτή μέ τή σει
ρά της προσφέρει τή δυνατότητα ένός ακόμη παραδείγματος.

Τό σχήμα τής καθιστής μορφής, σέέπιτύμβιο μνημείο, ταιριάζει μέ τό άφηρωιστικό 
πνεϋμα τής παράστασης ώριμου καί σεβαστού προσώπου. Στήν ’Αττική, ασφαλώς, δέν 
λείπει ή άντίληψη αυτή53 καί πραγματικά από καμιά περιοχή τοϋ έλληνικοΰ κόσμου 
δέν έλειπε. Χωρίς άμφιβολία καί ή υπερβατικότητα των μορφών των κλασσικών έπιτύμ- 
βιων στηλών τής ’Αττικής πηγάζει άπό τήν ίδια ριζωμένη πίστη τών έπιζώντων γιά τό 
νεκρό. Οΰτε μειώνει τήν άντίληψη τής ίερότητάς του ή παρουσία καί άλλων μορφών, 
τών άγαπημένων προσώπων πού άφησε, δταν αύτές έμφανίζωνται άπό τις άρχές τοΰ 5ου 
αιώνα σέ έπιτύμβια ανάγλυφα κυρίως τοϋ ιωνικού κόσμου, χωρίς νά λείπουν τελείως 
καί άπό τήν ’Αττική (άνάγλυφο τών δύο γυναικών τοϋ Έθνικοΰ Μουσείου άριθ. 36 )54. 
Δέν άποκλείεται ή ύπαρξη καί δεύτερης μορφής, όρθιας μπρος στήν καθιστή καί 
στό άνάγλυφο άπό τή Βελανιδέζα, άφοΰ όπωσδήποτε καί ή παλιότερη στήλη τής Άνα- 
βύσου, στημένη στήν ’Αττική, έχει σύνθεση δύο μορφών.

Οί σκηνές αύτές, γιά πρώτη φορά τώρα, ένώνουν τον «ίερό » νεκρό μέ τά άγαπη- 
μένα πρόσωπα σέ μιά στιγμή έκδήλωσης καί τοϋ χρέους προς τή χθόνια ύπόστασή του 
καί τής βουβής θλίψης γιά τό χαμό του. Ή έπίδραση τών λακωνικών « άναγλύφων τών 
ήρώων »55 56 στή δημιουργία τοΰ νοήματος αύτοΰ δέν είναι δυνατή, καί γιατί ό καθαρός 
έπιτύμβιος χαρακτήρας τους δέν είναι γενικά παραδεκτός καί γιατί, άποτελώντας μιά 
κλειστή κατηγορία έργων, είχαν μόνο τοπική καί ειδική σημασία66.

’Αναμφίβολα ή ’Ιωνία, μέ τή μεγαλύτερη έλευθεριότητα τοΰ πνεύματός της, έθρεψε 
μέ περισσότερη άγάπη τέτοιους συναισθηματικούς τόνους καί είδε τό περιεχόμενο τής 
παράδοσης τών παραστάσεων τοΰ άφηρωισμένου νεκροΰ μέ άνθρωπινότερο βλέμμα. 
Τό δείχνουν ή άκμή καί τό πλήθος τών ιωνικών έπιτύμβιων άναγλύφων τοΰ πρώτου μισοΰ 
τοΰ 5ου αιώνα, πού παρουσιάζουν διαμορφωμένα πολλά νέα θέματα. Καί άσφαλώς, δπως 
δέν πρέπει νά άμφιβάλλουμε γιά τή συμβολή τούτων στήν άναβίωση τοΰ κλασσικοΰ 
έπιτυμβίου τής ’Αττικής57, τό ίδιο δέν θά πρέπη νά παραγνωρισθή ό ρόλος πού πρέπει

53. X. Καρούζου, δ.π.π. σ. 33 - 35, Johansen, δ.π.π. σ. 118. ’Αντίθετη γνώμη είχε ύποστηρίξει ό 
Hiramelmann - Wildschutz, δ.π.π. σ. 34 κ.έ.

54. BCH 1880 πίν. VI, Conze, δ.π.π. 20 πίν. 12, Johansen, δ.π.π. είκ. 72.
55. Θεωρία πού ΰποστήριξε δ Johansen, δ.π.π. σ. 136, 145 καί Ε. Akurgal, δ.π.π. σ. 21.
56. Μ. ’Ανδρονίκου, Λακωνικά άνάγλυφα, Πελοπον. 1955 - 56, Μ. ’Ανδρονίκου, ’Επιτύμβια στήλη 

έκ Θράκης σ. 212, Ν. Himmelmann -Wildschutz, δ.π.π. σ. 33 - 34. Ή διάκριση τών άττικών άπό τά 
λακωνικά δέν μπορεί νά γίνη μέ τόν τρόπο πού έπιχειρεΐ ό Himmelmann, άπογυμνώνοντας τά πρώτα 
άπό τό πνεϋμα τοϋ άφηρωισμοϋ (βλ. πιό πάνω).

57. Παραστάσεις τοϋ νεκροϋ μέ τήν παρουσία τών οικείων ή τών ύπηρετών, δπως στις δύο στήλες 
τής Σινώπης ( Akurgal, δ.π.π. είκ. 1 καί 5 ), στή στήλη τής Θράκης ( ΑΕ 1956 σ. 199 κ. έ. πίν. 1) 
στή στήλη τής Όστιας (άν είναι έπιτύμβια), Richter, Gravestones2, είκ. 173), στή στήλη τώνΦερών 
( AM 1904 πίν. XXII, AM 1940 πίν. 79 ), στό άνάγλυφο τής Λευκοθέας ( Br. Br. 228, Lippold HdA 
είκ. 74), στό άνάγλυφο τών Φαρσάλων (Johansen, δ.π.π. είκ 73 ). Ή στήλη τής Αίγινας είναι έπη- 
ρεασμένη άπό τό ίδιο πνευματικό κλίμα. Ό Himmelmann - Wildschutz, δ.π.π. σ. 40 - 41 καί ό Μ. 
’Ανδρόνικος δ.π.π. σ. 212 κ.έ. πιστεύουν δτι τόσο στή μορφή τοϋ σχήματος, δσο καί στή δημιουργία 
τών νέων αύτών θεμάτων, κυριαρχεί περισσότερο ό έσωτερικός λόγος μιας άναγκαίας έξέλιξης πού 
άντιστοιχεΐ στήν πνευματική καί καλλιτεχνική άλλαγή τών χρόνων τοΰ αύστηροϋ ρυθμοϋ, παρά ή 
έξωτερική έπίδραση. Ό Mobius ( Gnomon 30 (1958) σ. 52) χωρίς ν’άρνήται τήθέση τοϋ Himmel
mann, τονίζει τή σημασία τοϋ ίωνικοϋ έπιτυμβίου στή δημιουργία τοΰ κλασσικοΰ άττικοϋ καί άνα-
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νά έπαιξε ή Ιωνική έπίδραση στήν έμφάνιση μερικών νέων μορφών σέ άττικά έπιτυμβια, 
μετά τά μέσα τοϋ 6ου π.Χ. αιώνα. Γιατί στο δεύτερο μισό τοϋ αιώνα, πλάι στις μοναχι
κές μορφές τών νεαρών άθλητών ή πολεμιστών, άρχίζουν ν’ άταντοΟν καί άλλες, όπως 
τής άδελφής στή στήλη τής Ν. Ύόρκης - Βερολίνου58, τοϋ φίλου στή στήλη τοϋ Λαυ
ρίου59, τοϋ συμπολεμιστή στή στήλη τής Κοπεγχάγης60 κι άκόμη τοϋ άγαπημένου 
σκύλου στά κομμάτια τών στηλών άπό τήν ’Αγορά61. Τό θέμα αύτό, άν καί γιά τήν ώρα 
δέν τό έχουμε στήν ’Ιωνία παρά μόνο άπό τό πρώτο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αΙώνα62, ένώ 
οί στήλες τής ’Αγοράς χρονολογοΰνται κιόλας γύρω στο 530 π.Χ., είναι πιθανότατα Ιω
νικό δημιούργημα, φερμένο στήν ’Αθήνα τήν έποχή τών τυράννων, μαζί μέ τό δυνατό 
καί πλούσιο Ιωνικό ρεΰμα πού καθορίζει οπωσδήποτε τή γενικότερη μεταβολή στήν 
’Αττική τέχνη άπό τά μέσα τοϋ 6°υ αιώνα. Ή έπίδραση αύτή, πού δέ μένει μόνο στίς 
καλλιτεχνικές μορφές, άλλά προχωρεί καί στο ήθος, δέν μπορεί παρά νά βοήθησε καί 
στή δημιουργία νέων μορφών καί τοϋ πνευματικοΰ κλίματος πού μέσα του αύτές άνα- 
σαίνουν.

Τό θέμα τής καθιστής μορφής σέ έπιτύμβιο άνάγλυφο δέν είναι βέβαια δυνατό νά 
συνδεθή άρχικά μέ τον Ιωνικό κόσμο, γιατί τά μνημεία δέν τό έπιτρέπουν63 καί γιατί 
γενικά ή παράσταση καθιστής μορφής έχει καθολικότερη έξάπλωση στον Ελληνικό 
κόσμο, άσχετα άπό τήν άρχική προέλευση τοϋ θέματος. Πρέπει όμως νά τό δοΰμε, όπως 
μάς παρουσιάζεται στό 2ο μισό τοϋ 6ου π.Χ. αιώνα, μέσα στή γενικότερη σημασία τής 
ιωνικής συμβολής γιά τή δημιουργία νέων έπιτύμβιων μορφών. Καί είναι γιά τοϋτο 
χαρακτηριστικό ότι ή στήλη τής Άναβύσου άποπνέει δχι μόνο τεχνοτροπικά ίωνι- 
σμό64, άλλά ιωνικό είναι καί τό θέμα της, γιατί παρόμοιό του βρίσκομε πολύ παλιότερα 
στό άδημοσίευτο άνάγλυφο άπό τήν ’Ικαρία. ’Αξίζει έδώ νά σημειωθή, δτι καί ή στήλη 
τής Λαμπιτοΰς πού πιθανότατα παρασταίνει τή νεκρή καθιστή, άν καί έργο τοϋ Ένδοίου,

φέρει χαρακτηριστικά τό άνάγλυφο της Χαλκηδόνος ( BSA 50 (1955) σ. 81 πίν. 10α ). Αύτό άνήκει στή 
δεκαετία 550 - 540 π. X. καί είναι σωστότερο νά τό θεωρούμε έπιτύμβιο. Άν καί τό θέμα του (γυναί
κα πού πεθαίνει στόν τοκετό ;) είναι μεμονωμένο καί χωρίς συνέχεια γιά τήν ώρα σ’ αύτή τήν έποχή, 
είναι ώστόσο χαρακτηριστική ή ύπαρξή του στήν περιοχή τής άνατολικής 'Ελλάδας γιά τήν πνευμα
τική ιστορία τού ιωνικού έπιτυμβίου, πού μέ τόλμη προχωρεί στήν παράσταση τού νεκρού μέσα στό 
περιβάλλον τών οικείων του. Τό πρόβλημα τού σχήματος τής στήλης, δηλ. τού σημαντικού πλάτους 
πού ύπαγορεύει καί τήν κατάλληλη έπίστεψη ( βλ. πιό πάνω ), είναι συνυφασμένο μέ τό πρόβλημα τής 
καθιστής μορφής, πού ή έμφάνισή της συνεπάγεται καί τόν καθορισμό τού σχήματος τής στήλης.

58. Richter, Gravestones*, άριθ. 37 είκ. 109.
59. Richter, δ.π.π. άριθ. 76 είκ. 169.
60. Richter, δ.π.π. άριθ. 77 είκ. 172.
61. Richter, δ.π.π. άριθ. 49 είκ. 131 καί άριθ. 69 είκ. 168.
62. Π.χ. οί στήλες τοϋ Άλξήνορος, τού Άναξάνδρου καί τής Νεαπόλεως ( βλ. ύποσ. 38 ), τά ύπό- 

λοιπα στηλών τής Σάμου (Buschor, Altsamische Grabstelen AM 74 (1959) σ. 6 κ.έ. πίν. 6 καί 7,ι, 2) κλπ.
63. Λείπουν πριν άπό τά μέσα τοϋ αιώνα ιωνικά έπιτύμβια μέ καθιστή μορφή· τά νεώτερα δέν είναι 

πολλά καί ό χαρακτήρας τους δέν είναι πάντα καθαρός. ’Αναφέρομε τόν κύβο τής Θάσου στό Λούβρο 
( BCH 1900 πίν. 16, Mon. Piot 1932 σ. 25 είκ. 1 ), τή στήλη τής Θάσου στή Θάσο (Mon. Piot 1932 
πίν. II), τό άνάγλυφο τής συλλογής Max Klinger τώρα στό Βερολίνο άπό τήν Πάρο ( Br. Br. 516, 
Johansen, δ.π.π. είκ. 57), τό άνάγλυφο μέ τήν καθιστή γυναικεία μορφή στή Θήβα (Χρ. Καρού- 
ζου, Τό Μουσείο τής Θήβας, 10), πού άνήκει στόν κόσμο τής Ιωνικής τέχνης. Τό άνάγλυφο τής Χαλ
κηδόνος ( βλ. πιό πάνω ), χωρίς νά σχετίζεται άπό τήν άποψη τού θέματος μέ τά προηγούμενα, εχει 
έπίσης καθιστή μορφή.

64. Χρ. Καρούζου, Άριστόδικος σ. 61 - 62.
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πού δέν πρέπει νά αμφιβάλλουμε γιά τήν άττικότητά του85, δπως καί γιά τήν αγάπη του 
στο θέμα τής καθιστής μορφής65 66, είχε στηθήάπό έναν Ίωνα γι’ αύτήν πού πέθανε μακριά 
άπό τήν πατρική της γή Θανοσαν/Λ [αμπι] το αίδοίεν γες απο πατρόϊες. "Αν προστεθούν 
καί τά ιωνικά έπιτύμβια πού σημειώνουμε έδώ (ύποσ. 63 ), γεννιέται τό ερώτημα μήπως 
οί ”Ιωνες, στο δεύτερο μισό τού 6°υ αιώνα, έκλιναν περισσότερο άπό τούς ’Αττικούς 
καλλιτέχνες προς τήν παράσταση τής καθιστής μορφής σ’ άνάγλυφες έπιτύμβιες στή
λες. Μελλοντικά εόρήματα ίσως φωτίσουν περισσότερο τό πρόβλημα τούτο κι ώς τότε 
τό έρώτημα πρέπει νά μένη άνοικτό.

Ή στήλη τής Βελανιδέζας πρέπει νά στήθηκε άμέσως ή λίγο μετά τήν έγκαθίδρυση 
τής δημοκρατίας. Διάχυτες θά ήταν στήν παράσταση ή σοβαρότητα καί ή έπισημότητα 
τής μορφής, χαρακτήρες πού ταιριάζουν ώραϊα στόν άφηρωισμό τού νεκρού καί μαζί 
άπηχοΰν τήν άρχή μιας πνευματικής άλλαγής· ένας άξιος πρόγονος των κλασσικών επι
τύμβιων μορφών.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Ό γραμμικός χαρακτήρας τού έργου εύκολύνει τή σύγκριση μέ μορφές τής άττικής 
άγγειογραφίας. Χωρίς άμφιβολία οί έλαφρά άνάγλυφες γραμμές τής πτύχωσης θυμί
ζουν τις γραμμές μέ τό άραιωμένο μαύρο βερνίκι καί τις λεπτές άνάγλυφες μαύρες πινε
λιές τού έρυθρομόρφου.

Συγκρίναμε κιόλας τις μορφές τού Έρμοΰ καί τής Εστίας στήν κύλικα τού Όλτου 
στήν Tarquinia67 (Π ί ν. 46 α) γιά τήν παρόμοια στάση, καί τον Δία τής ίδιας παρά
στασης γιά τή διάταξη τού ίματίου. Ή μορφή αύτή κι άλλιώς μπορεί νά μας βοηθήση. 
Μέ τον ίδιο τρόπο, άν καί μέ λιγότερη άκαμψία καί κάπως καμπυλωτά, πέφτουν στό άνά- 
γλυφο οί δύο παρυφές άπό τό βραχίονα καί υπάρχουν οί ίδιες άπλές καμπύλες γραμμές 
πού σχηματίζονται μέ τήν άνύψωση τού χεριού. Μέ τόν δημιουργό τής στήλης ό ζωγρά
φος αύτός έχει κοινά τήν καθαρότητα τού σχεδίου, τή δύναμη καί τήν άπλότητα τής γραμ
μής. Κι ένώ ό Όλτος, όπως καί ό ζωγράφος τού ’Ανδοκίδη πού πολλά τόν δίδαξε, διστα- 
κτικά καί μάλλον συμπτωματικά σχεδιάζουν πτυχές μέ πλατύ κυμάτισμά68, στή στήλη 
τό στοιχείο τούτο παρουσιάζεται μέ πληρότητα διαμορφωμένο, όπως μόνο σέ άγγειο- 
γραφίες πού χρονολογούνται άσφαλώς μετά τό 510 π.Χ. καί καλύτερα σέ έργα τού Εύθυ- 
μίδη. Οί τρεις άμφορεΐς του στό Μόναχο, πού δε διαφέρουν χρονικά μεταξύ τους καί 
πρέπει νά τοποθετηθούν μόλις μετά τό 510, προσφέρονται άπαράμιλλα γιά σύγκριση69. 
Οί μεγάλες κυματιστές γραμμές στις πλατιές, λείες επιφάνειες τών ένδυμάτων τών μορφών, 
σχεδιασμένες μέ άραιωμένο βερνίκι, έχουν τό ρυθμό καί τήν ίδια λειτουργία τών πτυ
χών τού άναγλύφου ( Π ί ν. 46 β ). Στις άγγειογραφίες αύτές υπάρχουν καί πτυχές έπάλ- 
ληλα σκαλωτές, μιά άπό τις πρώτες εμφανίσεις τού είδους. ’Επιχειρεί καί ό γλύπτης τήν

65. Ε. Pfuhl, Bemerkungen zur archaischen Kunst, AM 48 (1923) σ. 178, Dickins, δ.π.π. σ. 24, 
Schefold, δ.π.π. σ. 46 κ.έ.

66. Βλ. A. Raubitschek, Dedications σ. 491 κ.έ.
67. Βλ. ύποσημ. 9.
68. Pfuhl, δ.π.π. 314, Bruhn, δ.π.π. είκ. 20 - 21.
69. ( α) Άριθ. 2307, Beazley, δ.π.π. σ. 26, Pfuhl, δ.π.π. 364 - 5, Hoppin, Euthymides and his 

Fellows πίν. I, έδώ πίν. 46β, (β) 2308, Beazley, δ.π.π., Pfuhl, δ.π.π. 366, Hoppin, δ.π.π. πίν. II, (γ) 
2309, Beazley, δ.π.π. σ. 27, Pfuhl, δ.π.π. 368 - 9, Hoppin, δ.π.π. πίν. III.
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ίδια διαμόρφωση, μέ λεπτή όμως πλαστικότητα, ίκανή πάντως γιά νά σταθή τό έργο 
σέ μιά βαθμίδα νεώτερη τής προτελευταίας δεκαετίας τοϋ αιώνα, όταν οι μαζεμένες 
πτυχές δίνωνται μέ κυρτές γραμμές στή σειρά70, όπως π.χ. στον Όλτο καί κάποτε άκόμη 
στόν Εύθυμίδη71.

Τό άνάγλυφο βρίσκεται όπωσδήποτε στην άρχή μιας έξέλιξης, πού θά φτάση στίς 
πτυχές τής άνερχόμενης σέ αρμα μορφής τής ’Ακρόπολης72 καί τού κούρου τοϋ Ίλισοΰ73, 
όπου οί καθαρά πιά κλιμακωτές πτυχές έχουν γίνει στά άκρα τους όξεΐες καί έχουν 
άποκτήσει πλάι μιάν άρκετά πλατιά βάθυνση, στοιχείο πού στό άνάγλυφο μόλις δηλώ
νεται μ’ ένα άχνό χάραγμα. Ό Ευθυμίδης μας προσφέρει καί μιά καθιστή μορφή, τον 
Διόνυσο τής υδρίας στό Leningrad74, όπου τό ίμάτιο, χωρίς νά περιβάλη σφιχτά τό 
σώμα, έχει κυματιστές πτυχές λιγότερο σχηματικές άλλ’ άνάλογες. Ή ύδρία αύτή 
πρέπει ν’ άνήκη στά πρώιμα έργα τοϋ ζωγράφου.

Σπανιότερα χρησιμοποιεί τό είδος τοΰτο ό σύγχρονός του Εύφρόνιος, άλλ’ οί κυ
ματιστές πτυχές μέ άραιωμένο βερνίκι στό ίμάτιο τής άκραίας γυναικείας μορφής τής 
κύλικας μέ τή Γηρυονομαχία στό Μόναχο, άπό τά πρωιμότερα έργα του μετά τό 510, 
έχουν άπαραγνώριστη συγγένεια75 76.

Τό θέμα περνάει στό μαθητή τοϋ Εύθυμίδη, τό ζωγράφο τοϋ Κλεοφράδη, πού σέ 
πρώιμα έργα του, όπως οί άμφορεϊς στό Βατικανό καί στό Μόναχο78, σχεδιάζει πολλές 
φορές τις πτυχές στά άνδρικά ίμάτια μέ τον ίδιο περίπου τρόπο άλλά χωρίς κανονι
κότητα καί μέ κάποια άνησυχία, χαρακτηριστική μιας διάλυσης τοϋ αυστηρότερου 
άρχαϊκοΰ σχήματος. Στόν παναθηναϊκό όμως άμφορέα τοϋ ίδιου ζωγράφου στή Νέα 
Ύόρκη77, σύγχρονο μέ τούς δυο προηγούμενους, οί κυματιστές πτυχές τοϋ ίματιοφόρου 
στή σκηνή τοϋ παγκρατίου, είναι πιο συγγενικές μέ τις παλιότερες άντίστοιχες τοϋ 
Εύθυμίδη. Ή παρυφή τοϋ ίματίου έδώ, τονισμένη μέ μιά πορφυρή γραμμή, θυμίζει πολύ 
τήν παρυφή στό άνάγλυφο.

Ό ίματιοφόρος τοϋ ζωγράφου τοϋ Κλεοφράδη μας εισάγει στήν παράσταση τοϋ 
θέματος στόν μελανόμορφο. 'Υπάρχει έκεϊ, άπό τήν έποχή τοϋ ζωγράφου τοϋ Άμά- 
σιος78, πολύ συχνή έπίσης στούς Northampton άμφορεϊς79, ή εύθείαή καμπύλη τρεμου- 
λιαστή γραμμή πού γεμίζει λοξά ή κάθετα σέ άραιά διαστήματα τό ένδυμα. Είναι ή 
ίδια έκείνη πτύχωση πού συναντήσαμε στή γλυπτική ( βλ. πιό πάνω). Στόν ύστερο 
μελανόμορφο, γενικά, ύπάρχει συχνότερα τό είδος τοΰτο, παρά οί πτυχές μέ τον εύρύ

70. Langlotz, δ.π.π. σ. 88.
71. Π. χ. στόν άμφορέα τοϋ Μονάχου 2307.
72. Άριθ. 1342, Payne, δ.π.π. πίν. 127ι. G. Richter, The Sculpture and Sculptors of the 

Greeks2 είκ. 275.
73. Βλ. ύποσημ. 6.
74. Άριθ. 624, Beazley, δ.π.π. σ. 28, Herford, A Handbook of Greek Vase-Painting πίν.I, e.
75. Άριθ. 2620, Beazley, δ.π.π. σ. 16 F. R. πίν. 22, Pfuhl, δ.π.π. 391.
76. Βατικανό 496 Beazley, δ.π.π. σ. 182, Hoppin, δ.π.π. πίν. 40, Pfuhl, δ.π.π. 376, Μόναχο 2305, 

Beazley, δ.π.π., Hoppin, δ.π.π. πίν. 41, Pfuhl, δ.π.π. 372-373.
77. Beazley, ABV σ. 404 άριθ. 8, CVA USA12 Metr. Mus. 3 πίν. 42.
78. Όπως π.χ. στό λευκό χιτώνα τοϋ Διονύσου στόν άμφορέα στό Μόναχο 1383 ( S. Karouzou, 

Amasis Painter πίν. 3 ), στά {μάτια των μορφών τών άμφορέων στό Βερολίνο 1690 καί 3210 ( Karou
zou, δ.π.π. πίν. 9 καί 26 - 7 ). Άκόμη, σέ νεώτερα άγγεϊα του, δπως μιά οίνοχόη στό Βατικανό 432 
( Karouzou, δ.π.π. πίν. 41).

79. Langlotz, δ.π.π. σ. 16.
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κυμάτισμά. Αύτές ταιριάζουν καλύτερα στον έρυθρόμορφο, γιατί άπαιτοϋν μεγαλύτερη 
εύλυγισία σχεδίου, πού αύτός διαθέτει. Όταν ό Ψίαξ στο μελανόμορφο πινάκιο τοΰ 
Βρετ. Μουσείου80 πού χρονολογείται μετά τό 510, προσπαθεί ν’ άποδώση τις πλατιές 
πτυχές τοΰ ίματίου τοΰ καθιστοϋ Διονύσου μέ εύρύ κυμάτισμά άπό έπίδραση φανερά 
τοΰ έρυθρόμορφου, δέν καταφέρνει μέ τό χάραγμα νά φτάση στο ίδιο άποτέλεσμα. 
Πρός τό τέλος τοΰ αιώνα χρονολογούνται άρκετά μελανόμορφα αγγεία81 πού δέχονται 
τήν πτύχωση αύτή. Είναι όμως έντονος συνήθως ό μανιερισμός, υπάρχει ακαμψία κι 
έκδηλη ή έπίδραση τοΰ έρυθρόμορφου82.

1965 I. Α. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

80. Β. 589, JHS 29 (1909) πίν. XI (άριστερά ).
81. Παραδείγματα : Ό αμφορέας στή Bologna (GVA Italia 7 πίν. 13 ) στή μορφή τής’Αθήνας, ό 

άμφορέας στήν California (CVA USA5 πίν. XX, 2 - XXI, 2α) σύγχρονος μέ τά έργα τοΰ ζωγρ. τοΰ ’Αχε
λώου, στή μορφή τής Άθηνδς, ό άμφορέας στό Wiirzburg 213 ( Ε. Langlotz, Griechische Vasen in 
Wurzburg πίν. 40 - 42 ) πού ό Beazley (ABV σ. 395 ) φέρνει κοντά στό ζωγρ. τού Μονάχου 1519 τής 
έποχής τοϋ Λεάγρου, ό άμφορέας στή Bologna (CVA Italia 7 πίν. 17) στή γυναικεία μορφή πλάι 
στόν Ηρακλή καί στόν ίματιοφόρο τής άλλης όψης- έδώ υπάρχει πάντως λιγότερη άκαμψία καί ό 
ζωγράφος πλησιάζει στό χειρισμό τού θέματος τόν Εύθυμίδη καί τόν γλύπτη τής στήλης.

82. Τέτοια πτύχωση άπαντα καί άργότερα μέσα στόν 5ο αίώνα. ’Αναφέρομε έδώ τήν κύλικα τού 
Μάκρωνος ( Villa Giulia-f Heidelberg CVA Deutschland 4 πίν. I65 ). Τό ένδυμα όμως είναι παχύ> 
περιβάλλει τό σώμα χαλαρά καί λείπει ή λεπτή κλιμάκωση τών τελευταίων χρόνων τού 6ου αίώνα.
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ΘΡΑΥΣΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
(ΠΙν. 47-48)

Παλιό άπόκτημα τοϋ Εθνικού Μουσείου* ( άριθ. 4526) μέ άγνωστη προέλευση, 
είναι τό κομμάτι από τό κατώτερο μέρος μιας άρχαϊκής έπιτύμβιας στήλης μέ χαρακτή 
παράσταση πού δημοσιεύεται έδώ1 ( Π ί ν. 47α).

Τό μάρμαρο, πεντελικό, δείχνει δτι ήταν στημένη σ’ ένα άττικό νεκροταφείο. 
’Αριστερά μόνο σώζεται τό άρχικό πλάγιο πέρας μέ ίχνη ντεσιλίδικου. Πίσω δέν δια- 
κρίνονται ίχνη επεξεργασίας. Ύψος (στή μπροστινή όψη) 0,185, πλάτος 0,38, πάχος 
0,084 μ. Τό μήκος τού δεξιού ποδιού είναι 0,24 μ.· αν δεχθούμε τό ίδιο καί γιά τό άρι- 
στερό πού πρέπει νά πλησίαζε ή νά έφτανε ώς τήν άκρη, μπορούμε ν’ άποκαταστή- 
σουμε τό πλάτος περίπου σέ 0,40 μ.

Τήν έπιφάνεια τής στήλης στόλιζε ή μορφή τού νεκρού όρθιου προς τά δεξιά- 
μπορεί νά ήταν νέος γυμνός ή μέ ίμάτιο ή καί πολεμιστής. Έμειναν μόνο τάδύο λεπτά 
πόδια, μάρτυρες τής ραδινής μορφής : τού αριστερού πού προβάλλεται λείπουν τά δά
κτυλα, άλλά σώζεται μέρος τής κνήμης μέ τον άστράγαλο σάν άγκίστρι στραμμένο προς 
τ’άριστερά. Ή κνήμη τού δεξιού δέ σώθηκε, τό πόδι όμως διατηρείται άκέραιο, μέ τέσ
σερα δάκτυλα, φανερά άπό άδεξιότητα τού χαράκτη ( βλ. π.κ.). Ή φτέρνα είναι λεπτή, 
ή καμάρα μεταφέρεται άφύσικα στήν έξωτερική πλευρά τού δεξιού ποδιού. Τά νύχια 
δέ χαράχτηκαν. Δέ φαίνεται νά παραστάθηκε έπίσης τό κόκκαλο πάνω άπό τή φτέρνα, 
στοιχείο πού δηλώνεται κανονικά σέ άνάγλυφες παραστάσεις καί πολύ συχνά στήν 
άγγειογραφία. Τό χάραγμα τού σχεδίου είναι βαθύ, κάποτε ή μιά πλευρά είναι πλατύ
τερη καί τότε όρισμένα στοιχεία έξαίρονται σάν άνάγλυφα, όπως τό μεγάλο δάκτυλο.

Τήν παράσταση χώριζε, άπό τό κάτω τμήμα τής στήλης, μιά όριζόντια χαρακτή 
γραμμή ( μέρος της σώθηκε κάτω άριστερά ) πού πολύ άπέχει γιά ν’ άποτελή τό έδαφος. 
Όμοια σχεδόν καί στο μοναδικό άκέραιο παράδειγμα χαρακτής στήλης, στο Λούβρο2, 
άπέχει ή γραμμή πού χωρίζει τή λεία έπιφάνεια άπό τό κάτω άπεργο μέρος. Έκεΐ όμως 
υπάρχει τόση όριζόντια διάθεση στά πέλματα, ώστε δίνεται ή έντύπωση ότι ή μορφή 
πατεϊ στέρεα στή γή. Έδώ ή γραμμή πού σχηματίζει τή λεπτή φτέρνα, τήν καμάρα, τή 
διόγκωση πλάι στό μικρό δάκτυλο καί τό περίγραμμα τών άκροδακτύλων, μέ τον άνώ- 
μαλο κυμάτισμά της, μοιάζει νά έγγίζη άνάλαφρα τή γή, άκόμη κι άν υποθέσουμε ότι 
είχε δηλωθή τό έδαφος μέ χρώμα πού χάθηκε. Μπορεί άκόμη μιά σειρά κοσμημάτων 
νά υπήρχε άνάμεσα στά πόδια καί στή γραμμή3.

* Τόν κ. καί τήν κ. Καρούζου θερμά ευχαριστώ γιά τήν παραχώρηση τής δημοσίευσης.
1. Μνεία τοΟ υπόλοιπου αύτοΟ τής στήλης γίνεται άπό τόν W. Η. Schuchhardt ( Η. Schrader, 

Die archaischen Marmorbildwerke der Akropolis σ. 312).
2. Mon. Piot XXXVII (1940) σ. 46 κ.έ., G. M. A. Richter, The Archaic Gravestones of Attica2 

είκ. 138, 139.
3. ’Ανάλογα στή στήλη άπό τήν ’Ικαρία (Έθν. Μουσ. 3071, Richter, δ.π.π. είκ. 129) μιά χαρακτή 

γραμμή όρίζει σειρά άπό ρόδακες στό πάνω μέρος τοϋ προεξέχοντος κάτω τμήματος τής στήλης πού 
πατεϊ ή άνάγλυφη μορφή σά σέ πλίνθο.
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Δέ γνωρίζομε αν τό κατώτερο τμήμα είχε ιδιαίτερη παράσταση, γιατί στή λίγη 
έπιφάνεια κάτω από τή γραμμή δέ σώθηκαν ίχνη χρώματος ή χαράγματος.

Είναι φανερό δτι στή χαρακτή αυτή στήλη εκδηλώνεται ή τάση τής τέχνης τοϋ 
τελευταίου τετάρτου τοΰ 6ου π. X. αιώνα γιά λεπτά πόδια, όπως περίσσια έμφανίζεται 
στήν άγγειογραφία, πού τόσο συγγενεύει μέ τό χαρακτό έργο.

'Ορισμένα έπίσης χαρακτηριστικά των ποδιών άπαντοϋν σέ ζωγράφους τής έπο- 
χής : ή καμάρα στήν έξωτερική πλευρά4, στοιχείο πού κάνει τό πόδι ν’ άκροπατάη, καί 
τό σχήμα πού παίρνει ό άστράγαλος5.

Μιά γενική έπισκόπηση τής παράστασης τών ποδιών άπό τίς άρχές τοϋ αιώνα σέ 
άντιπροσωπευτικά παραδείγματα άπό τήν Πλαστική καί τό ’Ανάγλυφο, μπορεί νά μάς 
δδηγήση μέ περισσότερη άκρίβεια στή βαθμίδα τής άρχαϊκής τέχνης πού άνήκει ή επι
τύμβια αύτή στήλη6.

Στούς κούρους τής Ν. Ύόρκης7 (Πίν. 48α) καί τοΰ Σουνίου8, τά πόδια είναι στι- 
βαρά, τά δάκτυλα μ’ έλαφρότατη μόνο δήλωση τών άρθρώσεων είναι παράλληλα καί 
έχουν μιά γενική κλίση πρός τά κάτω.

Τό « άπλωμα » αύτό συνεχίζουν καί τά πόδια τοϋ κούρου τής Τενέας9 (Πίν. 48 β) 
πρός τά μέσα τοϋ αιώνα- στά λεπτοφυή όμως αύτά πόδια, τό μήκος τών δακτύλων έλατ- 
τώνεται κλιμακωτά άπό τό μεγάλο κι ένώ τά άλλα κλίνουν καί σά νά γαντζώνουν στή 
γή, αύτό έγινε όριζόντιο. Ή μέσα άρθρωση τονίζεται ισχυρά. Τό πόδι πατάει τώρα 
έλαστικά καί μιά ένταση τό κατέχει, άγνωστη πρίν. Ή ίδια ένέργεια στήν άνταπόκριση 
μέ τό έδαφος ύπάρχει καί στά πόδια τοΰ « άνατολικοϋ κολοσσοΰ » τής Σάμου10 11. Τό πόδι 
τοΰ Μοσχοφόρου τής ’Ακρόπολης11 καί τής στήλης στή Ν. Ύόρκη12, εκφράζουν στήν

4. Π.χ. στόν ζωγράφο τοϋ ’Ανδοκίδη (άμφορεύς στό Μόναχο, Pfuhl 315 ), στόν Εΰφρόνιο ( κρα- 
τήρ στό Arezzo, Pfuhl 395 ), στόν Εύθυμίδη- στις γοργά κινούμενες μορφές τοϋ τελευταίου, όπου τό πόδι 
έγγίζει τή γή μέ τά δάκτυλα, τό στοιχείο τοΰτο άπαντα κανονικά. Στόν Φιντία (άμφορεύς στό Λού
βρο G 42 F.R. πίν. 112, Pfuhl 383 ) στόν Ύπσι (ύδρία στό Μόναχο, Hoppin, Handbook II 121, 
Hoppin, Euthymides πίν. 35).

5. Στόν Φιντία (κύλιξ τοϋ Άλκυονέως, Hop. Euth. πίν. XXV, F. R. πίν. 32, κύλιξ στή Βαλ
τιμόρη Hop. Euth. σ. 100 είκ. 17, Pfuhl 384). Συνήθως ό ζωγράφος αύτός προσθέτει πλάι μιά μικρή 
καμπύλη γραμμή. Στόν ζωγρ. τοϋ Κλεοφράδους ( άμφορεύς στό Wurzburg 507, Pfuhl 377, Hop. Euth. 
πίν. 12, άμφορεύς στό Μόναχο 2305, Hop. Euth-πίν. 41, Pfuhl 372 - 3, κύλικες στό Cab. de Medailles 
Beazley, Kleofradesmaler πίν. 9,14, 15, 3 )· έδώ τό άγκίστρι είναι στραμμένο πρός τή φορά τοϋ πο
διού καί όχι άντίθετα, όπως στή στήλη καί στόν Φιντία. Παρόμοια είναι καί ή άπόδοση άργότερα 
στόν Μάκρωνα ( Pfuhl 439, Hop. Handbook II 41, 43, 53). Στόν Δοϋρι ή μορφή τοϋ άστραγάλου 
συνδέεται μέ τό σχήμα τοϋτο- τό αίσθημα όμως είναι άλλο καί ή καμπύλη γίνεται γωνία (Pfuhl 455, 460).

6. Διαγράφεται έδώ μιά φανερή γενική έξέλιξη, άνεξάρτητα άπό άποδόσεις σέ σχολές ή καλλι
τέχνες. Κάποιους σταθμούς τής έξέλιξης στήν παράσταση τοϋ ποδιοΰ σέ άττικά έργα άπό τό πρώτο στό 
δεύτερο μισό τοΰ 6ου αίώνα σημειώνει ό F. Eichler( Jahreshefte XVI ( 1913) σ. 90 - 91). Συγκεντρώνει 
όμως έργα πού άπέχουν χρονικά μεταξύ τους. Μέσα στήν όλη πορεία άπό τίς άρχές ώς τά τέλη τοϋ 
αίώνα γίνεται αίσθητό τό πλησίασμα στή φύση, άλλά περισσότερο ή τάση γιά τήν πλαστική έκφραση 
κάθε φορά ένός Ιδανικοϋ, σφραγισμένη μέ τήν προσωπικότητα τοϋ καλλιτέχνη.

7. G. Μ. A. Richter, Kouroi2 είκ. 25 - 27, σχ. σ. 42.
8. Richter, δ.π.π. είκ. 33 - 34.
9. Richter, δ.π.π. είκ. 247 - 248.

10. Ε. Buschor, Altsamische Standbilder I πίν. 13,14.
11. H. Payne, Archaic Marble Sculpture from the Acropolis πίν. 4, 3-4.
12. Richter, Gravestones2 άριθ. 33 είκ. 95, 175.
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’Αττική τήν τάση των χρόνων τούτων, μέ καίρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα καί περί
τεχνη πλαστική διατύπωση. ’Από άλλη πλαστική άρχή πού φτάνει έως τούς κούρους 
τοΰ Σουνίου καί τής Ν. Ύόρκης πηγάζουν τά πόδια τού δορυφόρου καί τής Γοργούς 
στή στήλη άπό τό Θεμιστόκλειο13.

Μετά τά μέσα τοΰ αιώνα ή ένταση δυναμώνει. Τά νευρώδη πόδια τού κούρου τής 
’Ακρόπολης 66514 ( Π ί ν. 48 γ) καί τοΰ κούρου τοΰ Πτώου άριθ. 3015 πατούν στή γή μέ 
καινούρια έλευθερία. Ή δήλωση των αρθρώσεων είναι Ισχυρή, τό μικρό δάκτυλο κλίνει 
πρός τά μέσα, τά άκρα των άλλων λυτρώθηκαν άπό τό σκύψιμο στή γή. Τοΰ κούρου τοΰ 
Πτώου τ’ άκροδάκτυλα άρχισαν κιόλας νά γυρίζουν έλαφρά έπάνω καί τό δεύτερο πάει 
νά γίνη μακρύτερο άπό τ’ άλλα.

Γύρω στό 530 π. X., τά πόδια τής στήλης στή Ν. Ύόρκη16, τής στήλης στήν ’Αγο
ρά17 καί τής στήλης στό Museo Barracco18 ολοκληρώνουν τήν έξέλιξη όλων των δυνα
τοτήτων πού έκρυβε ή δυναμική μορφή των ποδιών των κούρων τής Ν. Ύόρκης καί 
τοΰ Σουνίου. Τά δάκτυλα μακριά, έλεύθερα, γλιστρούν πρός τά έμπρός. Ή διαφορά τοΰ 
μήκους των μεγαλώνει, ώστε ή γραμμή πού όρίζει τά άκρα νά σπάζη σά μιά τεθλασμένη 
έλλειψη. Τό μεγάλο, πού είναι άκόμη τό πιο μακρύ, κάμπτεται έντονα πρός τά πάνω. 
Πιό προχωρημένα είναι τά πόδια άπό τό άέτωμα τής Γιγαντομαχίας στήν ’Ακρόπολη19. 
Έδώ τό δεύτερο δάκτυλο κερδίζει τό μεγαλύτερο μήκος20, οί κόμποι τών άρθρώσεων 
φουσκώνουν σύμμετρα καί τό σύνολο δένεται σφιχτότερα. Ή δύναμη πού πλάθει τά 
πόδια αύτά έρχεται άπό τό πόδι τοΰ Μοσχοφόρου καί τοΰ κούρου τής ’Ακρόπολης 665.

Μέ τά πόδια τής χαρακτής στήλης στό Λούβρο21 ή καινούρια αίσθηση φανερώ
νεται καθαρότερα. Τά μακριά δάκτυλα είναι όριζόντια καί τά άκρα στρέφουν κανονικά 
πιά έπάνω.

Τή νέα αυτή τάση όλοκληρώνουν, στήν τελευταία δεκαετία τοΰ αιώνα, τά πόδια 
τοΰ Άριστοδίκου22 καί τοΰ Άριστίωνος23. Τό έξαίρετο πλάσιμο τών δακτύλων, ή χα
ριτωμένη στροφή τών άκρων, ή κομψή άρθρωση, ύπηρετοΰν μιά μεγαλύτερη ένότητα 
καί συγκέντρωση τών στοιχείων. Τά δάκτυλα παύουν νά ρέουν, τό άπλωμα, ή φυγό- 
κεντρη τάση τών παλιότερων έδώ άντιστρέφεται καί μέ μιά συγκρατημένη ένταση τά 
στοιχεία συμμαζεύονται σέ πυκνή συναρμογή. Τά άντίστοιχά τους στήν άγγειογραφία 
συναντούμε στον Εύφρόνιο, στον Εύθυμίδη καί στον Φιντία.

'Η χαριτωμένη καί φωτεινή έκφραση τών ποδιών αύτών δέν είναι ή τελευταία λέξη 
τής άρχαϊκής τέχνης. Ή διάλυση τής γερής συναρμογής θά έρθη σάν τελευταία φάση 
τής έξέλιξης καί σά φαινόμενο τής έκλέπτυνσης τοΰ τέλους τής έποχής. Τό θαμπωτικό

13. Richter, δ.π.π. άριθ. 27 είκ. 83-85.
14. Richter, Kouroi2 είκ. 436, Buschor, Fr. Jiingl. είκ. 112.
15. Richter, δ.π.π. είκ. 437.
16. Richter, Gravestones2 είκ. 127.
17. Richter, δ.π.π. είκ. 131.
18. Richter, δ.π.π. είκ. 154.
19. Άριθ. 4097, 4098 Η. Payne, δ.π.π. πίν. 38, ι, 2, 6·
20. Γιά τή σχέση τοΰ μήκους άνάμεσα στό πρώτο καί τό δεύτερο δάκτυλο βλ. Winter, AM 

XIII (1888) σ. 128 - 129, Dickins, Catalogue σ. 27 σημ. 1, F. Eichler, δ.π.π. σ. 91.
21. Βλ. σημ. 2.
22. X. Καρούζου, Άριστόδικος πίν. 4.
23. Richter, Gravestones2 είκ. 156, 180.
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πόδι άπό άγαλμα κόρης στήν Ακρόπολη άριθ. 13624 και τό πόδι πού άνήκει στήν κόρη 
67425 Αντιπροσωπεύουν τό στάδιο τούτο. Μέ λυμένες σχεδόν τις άρθρώσεις και κρυμ
μένη ένταση πατούν τά πόδια μέ τή λεπτότατη πλαστική διατύπωση καί τήν άκρα εύαι- 
σθησία. Ή υλική πυκνότητα λιώνει σέ Αλαβάστρινη διαφάνεια και μιά εσωτερική 
λάμψη τά περιχύνει μ’ ένα φώς μελιχρό2®. Μόνο μιά τέτοια εικόνα ποδιού είναι δυνατό 
ν’ Ακολούθησε ή παράσταση στό θραύσμα τής στήλης. Πέρα άπό τήν όμοια καλλιτε
χνική βούληση υπάρχουν και σέ λεπτομέρειες συγγενικά στοιχεία : τό φούσκωμα πλάι 
στό μικρό δάκτυλο, ή Ανεπαίσθητη άρθρωση, ή προς τά πάνω στροφή τού μεγάλου καί 
ή Αντίθετη κλίση τών άλλων είναι όμοια μέ τής κόρης άριθ. 136. ’Αλλά προσπαθώντας 
ό χαράκτης ν’ άποδώση τήν ίδια μορφική ίδέα, δέν μπόρεσε νά φτάση τήν ευαίσθητη 
παρατήρηση τού γλύπτη τής κόρης, ούτε νά ξεπεράση τή δική του Αδεξιότητα. Ή γραμμή 
τών δακτύλων πού έπρεπε νά γίνουν μακριά, άπαλά, είναι βασανισμένη. Κι άπό Αδυνα
μία ν’ άποδοθή μέ σχέδιο τό πλάτος τού ποδιού, τά δάκτυλα, πού γι’ αυτό έγιναν τέσσερα, 
συσφίγγονται μεταξύ τους καί τό μεγάλο μακραίνει τόσο, ώστε χάνει τήν όργανική του 
συνοχή μέ τό σύνολο. Έτσι ό χαράκτης Αποτυχαίνει νά στήση τό πόδι μέσα στό χώρο 
καί νά δώση μαζί τήν έννοια τού βάθους στήν παράσταση, όπως μερικά χρόνια πριν 
είχε θαυμαστά καταφέρει δ καλλιτέχνης τής στήλης στό Λούβρο.

Παράλληλες μορφές στήν Αγγειογραφία βρίσκονται σέ Αγγεία τού τέλους τού 6ου 
αΙώνα καί τών άρχών τού έπόμενου. Περισσότερο άπ’ όλα ή κύλιξ τού Πειθίνου στό Βε
ρολίνο μάς δίνει μιά σειρά ποδιών καί προ πάντων τού Πηλέως καί τής Θέτιδος στήν 
έσωτερική παράσταση27 (Π ί ν. 47 β) πού τά συνδέει μέ τά παραπάνω όχι μόνο ή έποχή, 
άλλά καί ή ίδια καλλιτεχνική τάση.

’Αντιπροσωπευτικές έκφράσεις σάν αύτές άπηχοΰν τά πόδια τής στήλης28. Πρέπει 
γιά τούτο τό έργο νά τοποθετηθή ίσα - ίσα στά τέλη τού αίώνα, σάν ένα άπό τά τελευ
ταία τής Αρχαϊκής έπιτύμβιας τέχνης στήν ’Αττική.

Τό είδος τών χαρακτών έπιτυμβίων στηλών, καλλιεργείται στήν ’Αττική άπό τις 
άρχές τού 6ου αίώνα. Ή πώρινη στήλη τού Κεραμεικοΰ29 μέ χαρακτά διακοσμητικά

24. Schrader, δ.π.π. πίν. Ill, Payne, δ.π.π. πίν. 44.
25. ’Ακρόπολη άριθ. 479 Schrader, δ.π.π. πίν. 67, Payne, δ.π.π. πίν. 121, 3.
26. Τήν Ιδια αύτή ποιότητα έχουν καί τά πόδια τοΟ άρ. 510 ( Μ. ’Ακρόπολης ) ( Schrader, δ.π.π. 

πίν. 110 ) πού πολύ μοιάζουν μέ τού άριθ. 136. Τό πόδι τού Ιππέα άρ. 700 (έδώ Π ί ν. 48 δ) (Schrader, 
δ.π.π. άριθ. 314 πίν. 140) άνήκει στό ρυθμό τής έποχής αύτής, άλλά σέ άλλη τεχνοτροπία· μαζί πάει 
καί τό πόδι άριθ. 485 (Schrader, δ.π.π. άριθ. 314 είκ. 254).

’Αμέσως μετά μπορούμε νά παρακολουθήσουμε, μέσα στήν καθολική μεταβολή τών πρώτων δεκαε
τιών τού 5ου αίώνα καί τή διαφορετική έκφραση στή μορφή τού ποδιού. Τά πόδια τής κόρης τής 
’Ακρόπολης άριθ. 684 ( Schrader, δ.π.π. άριθ. 55 πίν. 81) κρατούν άκόμη κάτι άπό τήν έλαστικότητα 
τού τέλους τού 6ου αίώνα, άλλά γίνανε άσφαλώς πιό βαριά. Καί τά πόδια τής κόρης τού Εύθυδίκου, 
δπως λέει ό Payne ( δ.π.π. σ. 29), είναι βαρύτερα, πιό συμπαγή, τονίζεται σ’ αύτά περισσότερο ή 
στερεότητα παρά ή έλαστικότητα τού ποδιού.

27. Άριθ. 2279 Ρ. Hartwig, Die griechischen Meisterschalen πίν. 24, ι, 25, Pfuhl 417.
28. Ή όμοιότητά τους μέ τά πόδια τού Πειθίνου είναι έντονη καί στή γενική μορφή καί σέ λεπτο

μέρειες.
29. Richter, Gravestones8, είκ. 29 - 30. Buschor, AM LI (1926) σ. 142 κ.έ. πίν. VIII 3. Άπό παρό

μοια στήλη προέρχεται καί τό κομμάτι μέ χαρακτή διακόσμηση στό Breitbrun. Buschor, δ.π.π, σ. 145 
είκ. 4, Richter, Gravestones8, είκ. 26,
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θέματα, πρέπει ν’ άνήκη στό πρώτο τέταρτο καί οί χαρακτές στήλες τοΟ Βερολίνου30 
καί τής Πνύκας31, χρονολογούνται στό δεύτερο.

Ή στήλη τού Εθνικού Μουσείου πού δημοσιεύεται τώρα, καί πρό πάντων ή στήλη 
τού Λούβρου, σάν έργο έξαίρετης ποιότητας, δείχνουν τήν άκμή τής τεχνικής αύτής 
στήν έπιτύμβια τέχνη έως τόν ύστερο 6ο αιώνα.

Στις τελευταίες άλλωστε δεκαετίες παρατηρεΐται καί μιά εύρύτερη διάθεση γιά 
δημιουργία ζωγραφιστών στηλών. Όλα τά παραδείγματα πού σώθηκαν προέρχονται 
άπό τό τελευταίο τέταρτο32. Τό γεγονός δεν είναι άσχετο μέ τή μεγάλη άκμή τής ζωγρα
φικής τήν εποχή αυτή· μάρτυρας τρανός είναι ή άνθηση τής ερυθρόμορφης άγγειο- 
γραφίας. Οί μορφές τών ζωγραφιστών στηλών σε τίποτε δε θά διέφεραν άπό παραστά
σεις στή μνημειώδη ζωγραφική.

Άπό τ’ άλλο μέρος, άναντίρρητη είναι ή συγγένεια ένός χαρακτοΰ έργου μέ τή ζω
γραφική, αφού έχουμε καθαρό σχέδιο καί μάλιστα χρήση χρώματος γιά τίς λεπτομέ
ρειες καί τό βάθος33. Αύτή άκριβώς ή σχέση δημιουργεί, τώρα πού άκμάζει ή ζωγραφική, 
καί χαρακτές μορφές τής στάθμης τού νέου στή στήλη τού Λούβρου. Ό Charbonneaux 
έτόνισε τίς άναλογίες άνάμεσα στήν παράσταση αύτή καί τήν έρυθρόμορφη άγγειο- 
γραφία34 καί ό Pfuhl35 προσπάθησε ν’ άναγνωρίση έδώ τό χέρι τού άγγειογράφου Ευ- 
φρονίου.

Ήταν όμως οί χαράκτες ζωγράφοι ή γλύπτες ;
Ή άπάντηση τού Charbonneaux στό έρώτημα τούτο36, δτι μάλλον γλύπτης πρέπει 

νά λογιστή ό κατασκευαστής ένός χαρακτοΰ έργου, έχει πολύ βάρος. Ή έργασία στό 
μάρμαρο, ή άγαλματώδης έμφάνιση τών μορφών καί ή έξοικείωση τών γλυπτών στή 
χρήση τού χαράγματος καί τού χρώματος, συνηγορούν. Πραγματικά δμως, ή χρωμα
τική διακόσμηση περίοπτων πλαστικών έργων, δπως έμφανίζεται πάντοτε καί Ιδιαίτερα 
τήν έποχή αύτή στά ένδύματα π.χ. τών κορών, άπαιτεΐ πολλές φορές άληθινή ζωγρα
φική άγωγή : ’Ιδιαίτερα τονίστηκε έξ άλλου ή στενή έπαφή καί ή έπίδραση άνάμεσα 
στούς ζωγράφους καί τούς γλύπτες τήν έποχή τούτη, δταν μάλιστα τόσα ζωγραφικά 
μέσα δανειζόταν ή πλαστική37. Ό γλύπτης ’Ένδοιος είναι πιθανώς ό ζωγράφος τής έν- 
θρονης μορφής στή βάση τού κούρου τού Νειλωνίδου38 πού είναι έργο δικό του. Στό 
κομμάτι τής ζωγραφιστής στήλης στή Ν. Ύόρκη39, τά περιγράμματα, βαμμένα μαύρα, 
δπως καί οί έσωτερικές λεπτομέρειες, έξέχουν άπό τήν ίδια τή μορφή καί βρίσκονται 
στό έπίπεδο τού κάμπου τής στήλης : είναι μιά τεχνική πού συνταιριάζει άνάγλυφο καί

30. Richter, Gravestones®, είκ. 79. Buschor, δ.π.π. πίν. VIII, 1.
31. Ulf Jantzen, Archaische Grabstele von der Pnyx AA 1963 σ. 431 κ.έ.
32. Στήλη άπό τόν Κεραμεικό (Richter, Gravestones®,είκ. 146),στήλη Άντκράνους (δ.π.π. είκ. 

137), στήλη Άντιγένους (δ.π.π. είκ. 147), στήλη Λυσέα (δ.π.π. είκ. 159- 160), ΘραΟσμα άπό τό 
κατώτερο μέρος στήλης στό Έθν. Μουσ. άριθ. 31 (δ.π.π. είκ. 163 - 164), ΘραΟσμα στήλης στό Βε
ρολίνο (δ.π.π. είκ. 167 ), ΘραΟσμα άπό τό κατώτερο μέρος στήλης στή Ν. Ύόρκη ( δ.π.π. είκ. 170 
καί σχ. στή σ. 49 ).

33. "Οπως π.χ. στή στήλη τοΟ Λούβρου, Charbonneaux, Mon. Piot XXXVII (1940) σ. 58, 63 - 64.
34. "Ο.π.π. σ. 64.
35. Malerei und Zeichnung σ. 74.
36. "Ο.π.π. σ. 72.
37. Κ. Schefold, Gr. Plastik I σ. 24.
38. BCH 1922, 262 είκ. 8 πίν. 7.
39. Richter, Gravestones®, άριθ. 72 είκ. 170 καί σχ. στή σ. 49.
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ζωγραφική. Σύνθετη είναι ή έργασία καί στή στήλη του Λούβρου ( χάραγμα, χρώμα 
γιά ένταση τών χαρακτών γραμμών καί δήλωση λεπτομερειών τού ένδύματος ).

Μπορεί ό χαράκτης νά ήταν γλύπτης· άλλ’ όρισμένοι καλλιτέχνες είχαν άσφαλώς 
σύγκαιρη έπίδοση στή γλυπτική καί στή ζωγραφική. Ή εκτέλεση μιας χαράκτης παρά
στασης σε λίθινη στήλη θά μπορούσε νά είναι έργο δικό τους.

1965 I. Α. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
(Πίν. 49 — 52)

Τό καλοκαίρι τοϋ 1965, ή Διεύθυνση τού Έθνικοΰ’Αρχαιολογικού Μουσείου άπο- 
φάσισε τήν τακτοποίηση κάποιων άρχαίων λίθινων, μεγάλων κυρίως κομματιών, πού 
άπό πολλά χρόνια βρίσκονται στήν έξωτερική βόρεια αυλή τοϋ Μουσείου, τή γνωστή 
σάν Άνω Αυλή, και άνέθεσε στον γράφοντα τις σχετικές έργασίες.

Τά άρχαΐα αύτά ήταν κυρίως άρχιτεκτονικά μέλη καί μερικά γλυπτά δευτερώτερης 
σημασίας, στήν πρώτη τουλάχιστον ματιά, τά περισσότερα ρωμαϊκών χρόνων. Άνά- 
μεσά τους όμως βρέθηκε και ό μαρμάρινος κορμός, πού θά μάς άπασχολήση παρακάτω 
(Πίν. 49 - 51), έργο άσφαλώς μέ ιδιαίτερη σημασία1.

Πρόκειται γιά άνδρικό άγαλμα άπό πεντελικό μάρμαρο, σέ φυσικό περίπου μέγεθος. 
Λείπει τό πάνω μισό τοΰ στήθους μέ τό κεφάλι καί τά χέρια, πού κανένα υπόλειμμά τους 
δέ φαίνεται παρακάτω, καί τά πόδια άπό σημείο λίγο πιο πάνω άπό τά γόνατα. Επίσης 
έχουν σπάσει πολλά κομμάτια άπό τις πτυχές, όπου αυτές έξεϊχαν, τό μεγαλύτερο μπροστά 
άπό τό δεξιό μηρό κι άνάμεσα στά πόδια.

Ή μορφή στεκόταν μέ τό δεξΐ πόδι στάσιμο1 2, ένώ τό άνετο άριστερό φέρνει τό 
γόνατο άρκετά έμπρός καί λίγο άριστερά. Ή κνήμη θά έρχόταν κάθετη ή πίσω- περισ
σότερο άπίθανη θά ήταν ή υπόθεση πώς έρχόταν ή κνήμη άκόμη πιο έμπρός. Ό πάνω 
κορμός ρίχνει τό βάρος του άριστερά καί λίγο πίσω, άφήνοντας νά τονιστή ό δεξιός 
γοφός, καί στρέφει έλαφρά δεξιά. Αύτό μάς άναγκάζει νά εικάσουμε πώς πιθανότατα 
τό βάρος θά μεταβιβαζόταν άπό τό άριστερό χέρι σέ κάποιο στήριγμα. Ή έλλειψη 
ίχνών πάλι στή δεξιά πλευρά κάνει βέβαιο, ότι τό κάτω τουλάχιστον μέρος τοϋ δεξιοϋ 
βραχίονα δέν άκουμποϋσε στο κορμί.

Τό ένδυμα, άπό άδρό, χοντρό ύφασμα, πορπώνεται στον άριστερό ώμο καί, άφή
νοντας άκάλυπτο τό δεξΐ μέρος τοϋ στήθους καί τή δεξιά ώμοπλάτη, όπως καί όλο τό 
δεξΐ πλευρό, ζώνεται στή μέση σχηματίζοντας μικρό κόλπο, καί φτάνει κάτω ώς λίγο 
ψηλότερα άπό τά γόνατα. Ό κόλπος σκεπάζει παντού τή ζώνη. Πρόκειται δηλαδή γιά 
κοντή έξωμίδα. Τό ροϋχο είναι άπό δυο κομμάτια μέ δυό κατακόρυφες ραφές στά πλά
για, πού διακρίνονται καί στις δυό πλευρές. Στό δεξΐ μέρος τοϋ κορμοϋ, τό πάνω άπό τή 
ζώνη τμήμα, πέφτει κι άναδιπλώνεται, δείχνοντας τήν έσωτερική του όψη καί άρκετό 
μέρος τής ραφής άπό τά μέσα. Έτσι ή παρυφή έρχεται διαγώνια άπό έμπρός, κόβει τό

1. ’Ιδιαίτερα εύχαριστώ τόν Διευθύνοντα τό Εθνικό Μουσείο κ. Β. Καλλιπολίτη, όπως καί 
τήν Γενική Έφορο κ. Σ. Παπασπυρίδη - Καρούζου γιά τήν παραχώρηση τής δημοσίευσης, όπως καί 
γιά τήν κολακευτική φροντίδα πού Εδειξε ή κ. Καρούζου γιά τό σωστό στήσιμο τοΟ Εργου γιά χάρη 
μου, καθώς καί γιά τις πολύτιμες ύποδείξεις της. Επίσης χρωστώ εύχαριστίες καί στόν γλύπτη τοϋ 
Έθνικοϋ Μουσείου κ. Σ. Τριάντη γιά τή φροντίδα του στό στήσιμο καί γιά τίς καίριες παρατη
ρήσεις του, πού μοϋ άνακοίνωσε.

2. Τό δεξιά - άριστερά άναφέρεται πάντα έδώ σέ σχέση μέ τή μορφή καί όχι μέ τόν θεατή.
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στήθος καί καμπυλώνεται άνεβαίνοντας στήν πλευρά, ώς τή ραφή. Μετά κατεβαίνει 
πάλι στο πίσω κομμάτι καί άνεβαίνει από τήν πλάτη πιο άπότομα. Έτσι μένει ξεσκέ- 
παστο μικρότερο μέρος από τήν πλάτη παρά άπό τό στήθος. Στήν άριστερή γιά τό 
άγαλμα πλευρά, οί πτυχές, πού κρέμονται πάνω άπό τον κόλπο, παρουσιάζουν ελαφριά 
κλίση πρός τά μέσα, πού δηλώνει πώς τό ρούχο θά κρατιόταν μόνο στόν ώμο καί ίσως 
καί πιό μέσα, πάντως καθόλου στό βραχίονα. Στο πλάι τής ίδιας πλευράς φαίνεται τό 
έπάνω τέρμα τής ραφής καί παραπάνω σώζεται ένα μικρό τμήμα, όπου τό ύφασμα φαί
νεται πάλι νά άνοίγη καί νά δείχνη τήν έσωτερική όψη καί τών δυό κομματιών. Μιά 
λεπτή αύλακιά, χαραγμένη γραμμή σχεδόν, παρακολουθεί σέ μικρή άπόσταση τις πα
ρυφές καί στήν έξω έπιφάνεια τού υφάσματος — στό κάτω μέρος — καί στή μέσα, 
— άναδίπλωση —, καθώς καί τή ραφή κι άπό τις δυό πλευρές της.

Πίσω άπό τό δεξί πόδι σώζεται τό άνώτερο μέρος ένός στηρίγματος σέ σχήμα 
κορμού δέντρου, σέ τέτοια θέση πού νά φαίνεται άπό τήν κύρια όψη, όσο είναι δυνατό 
λιγότερο. Ή κορυφή του φτάνει όχι πολύ πιό ψηλά άπό τό κάτω όριο τού ρούχου καί 
δεν σκεπάζεται άπ’ αύτό- στήν έξωτερική όψη οί πτυχές φαίνονται σά νά κόβωνται 
άπότομα άπό τήν όριζόντια επιφάνεια τού στηρίγματος, ένώ στή μέσα παριστάνεται 
τό ύφασμα σάν νά πιέζεται καί νά ύποχωρή.

Τό μέγιστο σωζόμενο ύψος τού άγάλματος είναι 0,87 μ. καί δίχως τό στήριγμα 
0,855 μ. Οί πτυχές έχουν δουλευτή βαθιά καί τά πόδια είναι δουλεμένα άπό κάτω σέ άρ- 
κετό μή όρατό ύψος, άφήνοντας τριγύρω τό ένδυμα νά κατεβαίνη. Αυτό είναι ή αιτία 
πού οί πτυχές παρουσιάζουν μεγάλη φθορά, γιατί κόπηκαν πολλά άπό τά μέρη τους πού 
έξεΐχαν, καθώς καί πολλά στήν κάτω περίμετρο.

Στήν κύρια δψη μπορεί νά παρατηρηθή ή βαθμιαία μετάβαση άπό τις σχεδόν κά
θετες γραμμές τής πτύχωσης στήν άριστερή πλευρά τού πάνω μισού, πού τό κάτω μέρος 
τους μάλιστα έρχεται λίγο πρός τά έξω, ώς τήν έντονα λοξή, έλαφρά καμπύλη γραμμή, 
πού κόβει τό στήθος διαγώνια. Στό κάτω άπό τή ζώνη μέρος οί πτυχές άνάμεσα στά πό
δια σχηματίζουν ένα όξυκόρυφο τρίγωνο μέ τήν κορυφή πρός τά κάτω, άπό τήν κοιλιά 
πρός τά γόνατα, καί άντίστροφά του ένα άλλο όρθιο άπό τό άριστερό γόνατο πρός τά 
πάνω. Άνάμεσά τους τονίζονται δυό ίσχυρές πτυχές, πού τή γραμμή τους συνεχίζει μιά 
άλλη πτυχή, άρκετά πλατιά, στόν πάνω κορμό, καί πού έξισορροποΰνται άπό τήν κε
κλιμένη γραμμή στήν έξωτερική πλευρά τού άριστεροΰ μηρού, πού τονίζεται άπό μιά 
όμάδα βαριών πτυχών. Στή δεξιά γιά τή μορφή πλευρά τού κάτω μέρους παρουσιάζεται 
άλλη μιά έντονη όμάδα άπό σχεδόν κάθετες πτυχές.

Ή άνταπόκριση τού πάνω μέ τό κάτω μέρος παρουσιάζει χιασμό· οί δυνατές κά
θετες στήν άριστερή μεριά τού πάνω άντιστοιχοΰν στις όμοιες στή δεξιά τού κάτω άπό 
τή ζώνη μέρους, ένώ οί λίγο - πολύ ταραγμένες καί λοξές γραμμές στό μεσαίο καί δεξιό 
τμήμα τού πάνω βρίσκουν τις άνάλογές τους στις έπίσης λοξές καί ταραγμένες στό μέσο 
καί άριστερό τού κάτω. Τέλος, τό άριστερό όριο τού κάτω ήρεμεΐ πάλι στό κατακόρυφο, 
άρμονιζόμενο μέ τό ήρεμο περίγραμμα τού γυμνού κορμού πάνω δεξιά.

Παρά τήν ήρεμη στάση τής μορφής όλο τό έργο διακατέχεται άπό έσωτερική έν
ταση, πού δηλώνεται μέ τό κάποιο τέντωμα τού κορμιού πρός τά πίσω, όπως σημειώ
σαμε παραπάνω, καθώς καί μέ τήν πτύχωση· άκόμα καί οί « ευθείες » γραμμές της έχουν 
κάποια ελαφριά καμπυλότητα, λυγεράδα κι ένταση, όπως οί κάθετες στό άριστερό πάνω 
καί δεξί κάτω τής κύριας όψης, οί δυό λοξές πού σημειώσαμε στή δεξιά πλευρά τού άρι
στεροΰ μηρού, καί Ιδιαίτερα όλες οί κάθετες τού πάνω κορμού στήν άριστερή πλευρά
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καί στήν πλάτη, μέ την άπότομη καμπύλωσή τους προς τη ζώνη, όπως καί οί κατακό- 
ρυφες κυρίως πίσω στό κάτω μισό, πού διαγράφουν ένα ελαφρό S.

Ή προέλευση τού έργου δεν είναι γνωστή, άλλά μπορούμε, δίχως πιθανότατα νά 
λαθέψουμε, νά ύποθέσουμε πώς προέρχεται άπό τήν περιοχή τής ’Αθήνας, αν κρίνουμε 
άπό τά άλλα κομμάτια πού βρίσκονταν μαζί του στήν Άνω Αύλή τοϋ Εθνικού Μου
σείου· πρώτα - πρώτα ό τρόπος πού είχαν άποτεθή έκεϊ τά άρχαΐα, φαίνεται νά δείχνη 
πώς δέν ήρθαν μεμονωμένα, άλλά σέ όμάδες. Έπειτα τό ότι δέ βρίσκονταν σέ χρονολο
γική σχέση μεταξύ τους, δείχνει, πώς μάλλον δέν ήταν σύνολα άνασκαφικά, άλλά ότι 
όφείλονται σέ περισυλλογή ή σέ μεταφορά. Τέλος τό ότι σχεδόν όλα, ένώ ήταν βαριά, 
μεγάλα κομμάτια, στό μέγιστο ποσοστό τους δέν ήταν διόλου ιδιαίτερα μεγάλης σημα
σίας, δείχνει, πώς δέν είναι πιθανό νά μεταφέρθηκαν άπό μακριά, γιατί βέβαια δέ θά 
μπορούσε νά κριθή σκόπιμη ή δύσκολη καί πολυδάπανη μεταφορά τους καί μάλιστα 
γιά νά τά άφήσουν τελικά στήν έξωτερική αύλή τού Μουσείου. Άλλωστε, όσα άπό 
αύτά μπορούν νά τοποθετηθούν τοπικά άπό ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως με
ρικά έπιτύμβια, πάλι στήν περιοχή τής Αθήνας, ή έστω τής Αττικής, όδηγοΰν.

Τό στήριγμα πού άναφέραμε, άνόργανα δεμένο μέ τό έργο καί τοποθετημένο έτσι, 
πού νά φαίνεται, όσο γίνεται λιγότερο, δείχνει πώς πρόκειται γιά δουλειά ύστερώτερης 
έποχής, κάποιου τεχνίτη πού πρόσθεσε τό στήριγμα στό πρότυπό του μήν έχοντας έμπι- 
στοσύνη στήν άσφάλεια τού έργου· καί πραγματικά, όταν παρατηρήση κανείς τό άγαλμα, 
νιώθει άμέσως πώς τού λείπει ή θέρμη καί ή άνάσα τού πρωτοτύπου, ότι άποπνέει μιά 
ψυχρότητα- τούτη ή ψυχρότητα όμως συνοδεύεται άπό πολλή άκρίβεια καί έπιμέλεια, 
ώστε νά άποδίδη άκόμη καί τις έλαφρές καμπυλώσεις πού άναφέραμε, ή νά πλάθη τό 
κάτω άπό τό ρούχο μέρος τών ποδιών σέ άρκετό βάθος. Οί παρατηρήσεις αυτές μάς 
όδηγοΰν σέ μιάν έποχή υψηλού κλασσικισμοΰ καί ή παραβολή μέ άλλα έργα ρωμαϊκής 
έποχής άπό τήν Αθήνα (κι αυτό έπειδή ή Αθήνα είναι φυσικό νά έμφανίζη κάτι τό 
ιδιαίτερο σ’ αυτές τις έποχές άπέναντι στις άλλες περιοχές3, κάτι τό ξεχωριστό πού διό
λου δέν είναι άσχετο μέ τις μεγάλες παραδόσεις καί τό γεμάτο άπό δημιουργήματα τού 
ένδόξου παρελθόντος περιβάλλον), ή παραβολή λοιπόν μέ τέτοια έργα δείχνει πώς ή 
δουλειά φέρνει τον κορμό μας πολύ κοντά σέ έργα τής έποχής τού Άδριανοΰ, όπως ό 
εικονιστικός κορμός τού ίδιου τού αυτοκράτορα αύτοΰ4, πού βρίσκεται στημένος άπέ- 
ναντι στή ΒΑ. γωνία τού Μητρώου στήν άρχαία άθηναϊκή Αγορά5, ή λιγότερο ό 
κάπως ύστερώτερος κορμός S936 τού Μουσείου τής ’Αγοράς6. Άπό τις παρατηρήσεις 
πού άκολουθοΰν φαίνεται άκόμα πειστικότερη ή τοπική αυτή καί χρονική τοποθέ
τηση τού άντιγράφου μας7.

3. Σχετικά μέ τήν έλλειψη άκόμα έμπεριστατωμένης μελέτης γιά τήν άττικήν άνδριαντοποιία 
τής έποχής βλ. Εν. Β. Harrison, Portrait Sculpture ( 1953) (πρώτο τόμο τής σειράς The 
Athenian Agora ) σ. 1. Πάντως πρέπει νά θυμόμαστε, πώς οί άντιγραφεΐς πού δούλευαν στήν ’Ιταλία 
φαίνεται νά τό είχαν γιά καμάρι νά όνομάζωνται ’Αθηναίοι, καί πιθανότατα αύτό σημαίνει, πώς κάτι 
θά κρατούσαν οί ’Αθηναίοι άπό τήν προγονική τους κληρονομιά, άκόμη καί άν αύτό περιοριζόταν 
στήν ποιότητα μόνο τού κλασσικισμοΟ τους. Γιά τά πορτραίτα αύτής τής περιόδου βλ. Εν. Β. Harri
son, δ.π. 687 - 690.

4. Εν. Β. Harrison, δ.π. άριθ. 57, σ. 75, πίν. 38-39.
5. American School of Classical Studies at Athens, The Athenian Agora (1962) σ. 51.
6. ’Αθήνα, Μουσείο ’Αγοράς, άρ. S166. Εν. Β. Harrison, δ.π. άριθ. 56, σ. 71, πίν. 36-37.
7. Στήν πρώτη ματιά τό έργο δείχνει Ιδιαίτερη μαλακότητα, πού θά έπρεπε νά άνεβάση τή
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Τό δτι πρόκειται γιά άντίγραφο κι όχι γιά πρωτότυπη δημιουργία αύτής τής έποχής, 
δείχνουν άκόμη τά παρακάτω :

Δέν ανάγεται σέ κανένα γνωστό τύπο, πού θά δικαιολογούσε τήν άποψη, πώς πρό
κειται γιά προσωπογραφικό άγαλμα, όπότε θά μπορούσε κανείς νά ύποπτευθή κάποια 
μετάπλαση μέ σχετικά μεγάλο βαθμό πρωτοτυπίας, άφοΰ στην εποχή αυτή τά προσωπο
γραφικά ανάγονται σέ έναν άσφαλώς περιορισμένο άριθμό άγαλματικών τύπων8.

Δέν υπάρχει καμιά ένδειξη πώς πρόκειται γιά άγαλμα αύτοκράτορα, όπου μιά νέα 
δημιουργία θά μπορούσε ίσως νά άναμένεται.

Όπως φάνηκε άπό τήν παραπάνω έξέταση, παρουσιάζει μιά πολύ σοφή καί αυ
στηρή σύνθεση, πού δε θά περίμενε βέβαια κανείς νά είναι δημιουργία τής ρωμαϊκής 
έποχής.

Ή έγχάραξη πού παρακολουθεί τήν παρυφή, μιά μεταλλικότητα πού δείχνουν οί 
πτυχές, κυρίως εκεί πού σχηματίζεται ό κόλπος καί στό κάτω μέρος τής πίσω όψης, 
όπως καί τό σκάλισμα των ποδιών κάτω άπό τό ρούχο, κάνουν πολύ πιθανό πώς πρό
κειται γιά μεταφορά στό μάρμαρο ένός μεταλλικού, χάλκινου πιθανότατα, έργου. Γιά 
χάλκινο πρότυπο συνηγορεί άσφαλώς περισσότερο καί τό στήριγμα πού χρησιμο
ποίησε ό άντιγραφέας.

Μετά τίς παραπάνω παρατηρήσεις μπαίνει φυσικά τό πρόβλημα, ποιό στάθηκε τό 
πρότυπο τού έργου, χωρίς βέβαια νά άποκλείουμε τήν πιθανότητα — πολύ μεγάλη άλ
λωστε — νά παραμένουν σχετικά μέ αυτό βουβά καί τά μνημεία καί ή φιλολογική παρά
δοση.

"Αν εξετάσουμε τή στάση, μπορούμε άπό δυο άπόψεις νά άναζητήσουμε παράλ
ληλα. Ή πρώτη είναι ή μεταφορά τού βάρους προς τό άνετο σκέλος, ή δεύτερη ή αρκετά 
έντονη προβολή τού σκέλους αυτού.

’Αναφορικά μέ τήν πρώτη μπορούμε νά βρούμε παράλληλα στήν Άθηνά Hope - 
Farnese9 καί Ιδιαίτερα έντονα στήν ’Αφροδίτη άπό τήν Πέργαμο10, τή Θεά ( Δήμητρα ή
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χρονολογία τής κατασκευής του, νομίζω όμως, δτι πολύ μέρος τής έντύπωσης αύτής όφείλεται στήν 
παραπλανητικήν έπίδραση, πού άσκεϊ στό μάτι ή σκούρα, Ανομοιόμορφη Απόχρωση, πού έδωσαν 
στό μάρμαρο ή σύσταση τού έδάφους, όπου θά ήταν θαμμένο καί ίσως καί ή μακρόχρονη έκθεσή του 
στό ύπαιθρο μετά τήν εύρεσή του, χωρίς νά καθαριστή κανονικά στήν άρχή καί χωρίς τήν άναγκαία 
περιποίηση μετά.

8. Αύτό δέν είναι Απόλυτο, έχει δμως τόση γενικότητα, πού μάς έπιτρέπει νά θεωρούμε τουλά
χιστον ισχυρή ένδειξη (&ν δχι Απόδειξη), γιά τό δτι τό άγαλμά μας δέν είναι προσωπογραφικό, 
τήν διαπίστωση, δτι δέν Ανήκει σέ κανέναν άπό τούς τύπους αύτούς.

9. Hope : Deepdene, Mus. A. Michaelis, Ancient Marbles of Great Britain ( 1882 ) σ. 290 
άρ. 39 —Jdl 27 (1912) σ. 88 πίν. 9 ( Preyss ) — Buschor, Phidias, σ. 21, είκ. 12, Νεαπόλεως 
( Albani, άπό λάθος όνομαζόμενη Farnese): A. Ruesch, Guida (1908) άρ. 133 —B. Majuri, 
Mus. Naz. di Napoli ( 1957) σ. 13 είκ. — Rodenwaldt, KdA2 ( 1927 ) 3154 ( 1944 ) 321 — Lippold, Gr. 
PI. 190 Anna. 10, πίν. 66, 4 — Langlotz, BerlWPr. 1952, 9 κ.έ. — B. Schlorb, Bildhauergeneration 
nach Phidias (1964 ) σ. 28.

10. Altert. v. Perg. VII, 1, σ. 13, άρ. 22 —AD 11,22 — Schroder, Alkamenesstud. 4, είκ. 3. 
Winter, KiB, I, 282, είκ. 6. — KekuM, Griech. Sculptur3 σ. 149—Krahmer, RM 40 (1925) 84 — 
Bliimel, Kat. d. ant. Skulpt. Berlin IV, 31 — Schrader, Phidias, σ. 187, είκ. 161, 162, 164, 169, 170 
— Lippold, Kop. u. Umb. σ. 18 —Anti, Mon. Ant. 26 ( 1920 ) σ. 22 —Picard, Manuel II, 563, 
είκ. 230 —Gotze, RM 53 ( 1938 ) σ. 225 Anm. 2.
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"Ηρα ) Boboli - Βερολίνου11 καί τή Δήμητρα τής ’Ελευσίνας11 12. Τό σχήμα κατόπιν συνε
χίζεται σε έργα όπως ή Είρήνη τοΰ Κηφισοδότου13, γιά νά επιβίωση, άφοϋ άποδείχτηκε 
προσφορώτατο γιά ήρεμες, μεγαλόπρεπες μορφές, σέ όλη τήν ύστερώτερη πλαστική, 
παραλλάσσοντας κάθε τόσο σύμφωνα με τις ιδιαίτερες άπαιτήσεις των καιρών.

’Αναφορικά μέ τήν προβολή τοΰ άνετου σκέλους, πρέπει νά άναφερθοΰμε σέ έργα, 
όπως ή Κόρη τής Ariccia14, ή, μέ αντιστροφή τοΰ ποδιού, ή Διοτίμα στο άνάγλυφο άπό 
τήν Μαντίνεια15 καί ό "Αρης Borghese16, ή άκόμα ό Δισκοβόλος τοΰ Βατικανοΰ17, άν 
καί έδώ καί τά δύο σκέλη είναι τσακισμένα, πράγμα πού άσφαλώς δε θά συνέβαινε στό 
έργο πού έξετάζομε.

Τέλος καί τά δύο παραπάνω χαρακτηριστικά τής στάσης τά διακρίνουμε λ.χ. στή 
Φειδιακή ’Αμαζόνα18 καί στό Δία τής Δρέσδης19, μόνο πού στά δυό αυτά έργα τό κορμί 
στρέφει προς τό άνετο σκέλος καί τό στήριγμα, κάτι πού δέ γίνεται στό έργο πού με
λετάμε.

Ή πτυχολογία τοΰ έργου, μέ τή βαρύτητα πού τή χαρακτηρίζει, τό μεγαλόγραμμο 
σχέδιο καί τήν κρουστή ποιότητα τοΰ ρούχου, καθώς καί μέ τήν ήρεμία τών γραμμών 
της, μπορεί νά συσχετίση τό άγαλμά μας μέ μερικά άπό τά παραπάνω, όπως ή θεά τοΰ 
Βερολίνου, ή Ήρα τής Περγάμου, ή Κόρη τής Ariccia ή ή Διοτίμα καί ό Δίας τής Δρέσ
δης, καί άκόμα ή Είρήνη τοΰ Κηφισοδότου. Κυρίως οί πλατιές, ταινιωτές, μέ έλαφρή 
κοιλότητα στή μέση πτυχές στό κάτω μέρος τής πίσω όψης, βρίσκουν πολύ στενά πα
ράλληλα στις άντίστοιχες πτυχές τής Ήρας τής Περγάμου καί τής Κόρης τής Ariccia.

"Αν τώρα προσέξουμε πώς ή ήρεμη, χιασμένη σύνθεση πού παρουσιάζει τό έργο, 
καθόλου δέν ταιριάζει μέ τούς χρόνους μετά τήν κλασσική έποχή καί συνδυάσουμε μέ 
αύτό τις παρατηρήσεις γιά τις όμοιότητες στή στάση καί στήν πτυχολογία, άναγκαΐα 
δεχόμαστε, ότι γιά τήν πιθανή άνεύρεση τοΰ δημιουργήματος πού στάθηκε πρότυπό

11. (Δήμητρα ή Ήρα) Boboli: ΕΑ 279. 3418 - 22 —Βερολίνου: Bliimel, δ.π. IV άρ. 172. 
— Kleiner (A. 7 ) 198. Picard, Manuel II, σ. 669 είκ. 267 —Lippold, Gr. PI. 185 —Schlorb, 
δ.π. σ. 32.

12. Ελευσίνα, Μουσείο. Κ. Κουρουνιώτου, "Οδηγός τής Έλευσϊνος ( 1924) σ. 53 είκ. 10 — 
Br. Br. 536 (Ρ. Herrmann )-Schrader, Oest. Jahresh. 32 ( 1940 ) σ. 181—L. Pallat, NGG 
(1941 ) σ. 204 — Lippold, δ.π. σ. 191 πίν. 70,1 — Schefold, Festschr. R. Boehringer ( 1957 ) σ. 563 
είκ. 28-29 — Schlorb, δ.π. σ. 39.

13. Παυσ. I. 8,2- IX. 16,2. Βιβλιογραφία έκτεταμένη δίνει ό Picard, Manuel III σ. 85 είκ. 
19-23 πίν. I καί ό Lippold, δ.π. σ. 226 πίν. 83,1.

14. Brunn, Gotterideale I — Br. Br. 414-Winter, KiB 288, II — Picard, δ.π. II σ. 161 
είκ. 245 - 246 — Lippold, δ.π. 173.

15. G. Foug6res, BCH XII ( 1888 ) σ. 376 πίν. IV.— Picard, δ.π. II σ. 679 είκ. 272—’Α
θήνα, Εθνικό Μουσείο, άρ. 226 (Σβορώνος CLXXXXIX ) —Mobius, Jdl 49, σ. 45 — Lippold, δ.π. 
σ. 185.

16. Λοϋβρο : Michon, Cat. Somm. ( 1922 ) σ. 50 άρ. 866 πίν. 36— Br. Br. 63 — Picard, δ.π. II 
σ. 579 είκ. 237 — Lippold, δ.π. σ. 186 είκ. 68,1 — Winter, KiB 259,6 — Schlorb, δ.π. σ. 29.

17. Visconti, Mus. Pio - Clem. Ill 26 — Kekule, AZ 24, 169 — Schrader, Phidias, σ. 280 είκ. 
254-255 —Br. Br. 682 - 685— Picard, δ.π. II σ. 580 είκ. 238 —Lippold, δ.π. σ. 199 πίν. 68,2.

18. Winter, KiB 256, είκ. 1-8 — Lippold, δ.π. σ. 171 (δπου καί σχετική βιβλιογραφία).
19. Ρ. Herrmann, Verzeichn. ant. Originalbildwerke, άρ. 68 μέ πίνακα — Schrader, Oest. 

Jahresh. 14 ( 1911 ) σ. 77 είκ. 83, Phidias, είκ. 36/7 — Κολοσσιαίος κορμός ’Ολυμπίας: ΟΙ. III 
( 1897 ) σ. 225 πίν. 58,1—Schrader, Phidias είκ. 35 — ΟΙ. Bericht III σ. 71 πίν. 14-16 —Schlorb, 
δ.π. σ. 31. Ή γνώμη πώς πρόκειται γιά ’Ασκληπιό : Mustilli, BCH 61 ( 1933 ) σ. 7.
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του πρέπει νά έρευνήσουμε άνάμεσα στά έργα τής άττικής φειδιακής σχολής και μά
λιστα τοΰ κλάδου της, πού θά μπορούσαμε νά όνομάσουμε καθαρά αττικό καί πού πέρνα 
άπό τά Φειδιακά στήν δμάδα των έργων πού άποδίδονται στον ’Αλκαμένη καί στούς 
συγγενικούς με αύτόν πλάστες, γιά νά συνεχιστή στον Κηφισόδοτο20.

Στήν προσπάθεια τούτη μας βοηθάει πολύ τό θέμα, άφοϋ μιά μορφή μόνη της — όχι 
δηλαδή σάν μέλος άφηγηματικοΰ συνόλου — καί σέ στάση πού θά μπορούσαμε νά 
χαρακτηρίσουμε σάν « έπιδεικτική », καθώς ή στάση όλων τών αγαλμάτων πού προανα- 
φέραμε καί τοΰ κορμού μας, καί όχι « άφηγηματική », μέ έξωμίδα, τρία μόνο θέματα 
μπορεί νά παρουσιάζη : ένα στρατηγό ή τόν Όδυσσέα ή τόν "Ηφαιστο21. Τό έργο πού 
μελετάμε δέ φαίνεται νά παριστάνη στρατηγό, γιατί σέ μιά τέτοια περίπτωση θά περί- 
μενε κανείς κάποια πολυτελέστερη έμφάνιση22, ένώ έδώ έχομε ένα άδρό, άπό χοντρό 
ύφασμα ρούχο. ’Αντίθετα θά μπορούσε θαυμάσια νά πρόκειται γιά τόν Όδυσσέα, άλλά 
καί γιά τόν Ήφαιστο, άφοΰ, αν καί δεν μπορούμε νά άπορρίψουμε τήν άποψη πώς ό 
Ήφαιστος θά έπρεπε σ’ αυτή τήν έποχή νά παρουσιάζεται μέ μακρύ, έπίσημο ένδυμα, 
όταν πρόκειται γιά τέτοιου είδους άγαλμα23, υπάρχει, καί φαίνεται μάλιστα καί άξιοπι- 
στότερη, ή άποψη ότι, τουλάχιστον σέ όρισμένες περιπτώσεις, δέν υπήρχε καμιά 
δυσκολία νά παρασταθή ό θεός - μεταλλουργός σάν ό πρώτος τών μεταλλουργών24.

’Από τά παραπάνω βλέπουμε, ότι πρέπει νά άναζητήσουμε ένα άττικό έργο κλασ
σικής μεταπαρθενώνειας έποχής, πού θά παρίστανε Όδυσσέα ή "Ηφαιστο καί μάλλον 
θά ήταν χάλκινο.

Τέτοιο έργο μόνο ένα άναφέρει ή φιλολογική παράδοση· τόν χάλκινο "Ηφαιστο 
πού έπλασε ό ’Αλκαμένης καί πού στεκόταν σά λατρευτικό άγαλμα μαζί μέ έκεϊνο τής 
’Αθήνας Ήφαιστίας μέσα στό σηκό τοΰ ναού τών θεών αυτών στόν ’Αγοραίο Κολωνό, 
τή συνοικία τών μεταλλουργών, τοΰ ναού πού ώς τά σήμερα δεσπόζει πάνω άπό τήν 
περιοχή τής άρχαίας άθηναϊκής ’Αγοράς25.

Στόν Ήφαιστο αύτόν έχει άποδοθή μιά κεφαλή τοΰ Βατικανού καί, παρά τις άντιρ- 
ρήσεις πού διατυπώθηκαν, φαίνεται νά γίνεται τώρα παραδεκτό, πώς πραγματικά πρέπει 
νά σχετίζεται μέ αύτόν26.

20. Βλ. σχετικά Schlorb, δ.π. σ. 27 καί 47.
21. Σέ μιά περίπτωση καί ό Άρης παρουσιάζεται μέ έξωμίδα, δπως ένας στρατηγός. Βλ. τό 

στόμιο πηγαδιοΟ Νεαπόλεως άρ. 6670, Museo Borbonico I, πίν. XLIX — Overbeck, Kunstmytho- 
logie, Zeus 171, άρίθ. 5 πίν. Ill, άρίθ. 16 —Ruesch, Guida del Museo di Napoli, άρίθ. 289 — 
Bieber, AM 38 ( 1913 ) σ. 268 είκ. 2.

22. Βλ. Bieber, AM 38 ( 1913 ) σ. 264 καί 270.
23. Sauer, Theseion 250 —Cook, Zeus 214 είκ. 136 — Reisch, Oest. Jahresh. I ( 1898 ) σ. 

87 — Bieber, δ.π. σ. 263.
24. Furtwangler, Meisterw. σ. 119. — S. Papaspyridi - Karousou, AM 69 - 70 ( 1954- 55 )

σ. 69.
25. Overbeck, Schriftquell. σ. 821 - 822 — Πρβλ. Amelung, στό Thieme - Becker, Kiinstlerlexi- 

kon, λ. Alkamenes σ. 295 — Picard, Manuel II, σ. 575 —Morgan, Hesp. 32 ( 1963 ) σ. 96 — 
Schl5rb, δ.π. σ. 28. ’Επιγραφικές μαρτυρίες γιά τά άγάλματα IG Is 370 - 371 — Reisch I, δ.π. 
σ. 55 κ.έ. — Picard, δ.π. σ. 576 καί CRAI ( 1938 ) σ. 384 — Becatti, Grit. d’Arte 4 (1939) σ. 746 — 
Stevens, Hesp. 19 ( 1950 ) σ. 154.

26. Brunn, Griech. Gotterideale, σ. 16 καί πίν. 2 — Helbig8 σ. 86 — Br. Br. 244 — Reisch, δ.π. 
σ. 87 — Furtwangler, δ.π. είκ. 22 — Collignon, Hist, de la Sculpt, gr. II, σ. 123 — Schroder, 79 
BerWPrcgr σ. 10 —Picard, Manuel II, σ. 573 είκ. 235 —Lippold, δ.π. σ. 186.
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Στον ίδιο "Ηφαιστο είχε αποδώσει ό Furtwangler καί εναν κορμό τοϋ Cassel, 
γιά εναν τέτοιο όμως συσχετισμό διατυπώθηκαν καί διατυπώνονται πολλές έπιφυλάξεις 
καί άντιρρήσεις27. Ό κορμός αυτός είναι όλοφάνερο, ότι δέν ανάγεται στόν ίδιο τύπο μέ 
τον δημοσιευόμενο εδώ.

Σέ κάποιον άλλον τύπο πιστεύει ή Σ. Παπασπυρίδη - Καρούζου πώς άναγνωρίζει 
τον τύπο τής άλκαμένειας δημιουργίας : στο άνάγλυφο του καλύμματος ένός λύχνου τής 
Συλλογής Έμπεδοκλέους ( Π ί ν. 52 α). Όλα τά στοιχεία φαίνονται νά ταιριάζουν 
πολύ καλά μέ μιά τέτοια άναγνώριση28.

Σέ ένα σημείο θά μπορούσε νά υπάρξη άντίρρηση· ή έκδότρια, στηριγμένη στο 
χρώμα τοϋ πηλού καί σέ δευτερεύοντα συμπεράσματα γιά τον τόπο εύρέσεως, δέχεται 
άττική προέλευση τού λύχνου, παρά τήν κορινθιακή του τεχνική29. Χωρίς νά άπορρίπτη 
τήν παραδοχή μιας τέτοιας προέλευσης, προσθέτει έπιφυλάξεις τό γεγονός πώς ένας 
λύχνος άπό τήν ίδια πιθανότατα μήτρα, πού βρισκόταν πριν άπό τον τελευταίο πόλεμο 
στο Μουσείο τής Πρέβεζας, προερχόταν άπό τήν Νικόπολη30 ( Π ί ν. 52 β ) καί άλλος 
ένας μέ παράσταση τού ίδιου άκριβώς θέματος, άλλά μάλλον άπό άλλη μήτρα, πού βρί
σκεται στο Λονδίνο, προέρχεται άπό τήν Κέρκυρα31 ( Π ί ν. 52 γ ). Ή προέλευση τών 
δύο αυτών παραδειγμάτων, πού έχω τουλάχιστον ύπόψη μου, συνδυασμένη μέ τό γεγο
νός δτι ή άττική προέλευση τού παραδείγματος τής Συλλογής Έμπεδοκλέους είναι πολύ 
πιθανή, άλλά όχι βέβαιη, δείχνει μιά μεγαλύτερη σχέση μέ τήν Κόρινθο μάλλον, άφοΰ 
καί ή τεχνική είναι κορινθιακή, άν καί άσφαλώς δέν άποκλείη τή δυνατότητα νά φτιά
χτηκαν στήν ’Αθήνα οί ίδιοι οί λύχνοι, ή έστω τά ένδιάμεσα τυχόν πρότυπά τους ( άνά- 
μεσα σέ αυτούς καί τό άγαλμα ), είτε λύχνοι ήταν αυτά, είτε ότιδήποτε άλλο.

"Ενα άκόμη έμπόδιο στή σύνδεση τής παράστασης τού λύχνου μέ τό άγαλμα τού

27. Furtwangler, δ.π. — Bieber, Ant. Sculpt, u. Br. in Cassel 16, άρ. 15 και AM 38 ( 1913 ) 
σ. 263. Πρβλ. Reisch, δ.π.

28. S. Papaspyridi - Karousou, δ.π. σ. 67.
29. Τό ίδιο, σ. 68.
30. Φιλαδελφεύς, ΑΕ 1922, σ. 69 είκ. 9, 3. Τό Μουσείο τής Πρέβεζας βομβαρδίστηκε στόν 

Έλληνοϊταλικό πόλεμο καί τό λυχνάρι χάθηκε (Βλ. Φ. Πέτσα, ΑΕ 1950-51, παρ. σ. 33). Ό έκδό- 
της του δυστυχώς δέν άναφέρει τό είδος τοϋ πηλοϋ. Ή φωτογραφία δείχνει, άν καί πολύ κακή, δτι 
μάλλον έχουμε άποτύπωμα τής ίδιας μήτρας μέ τό λυχνάρι τής Συλλ. Έμπεδοκλέους, άλλά φαίνεται, 
πώς δέν θά ήταν τόσο πετυχημένο, γιατί άλλιώς θά έμενε άνερμήνευτη ή όλοκληρωτική παρερμη
νεία τής παράστασης άπό τόν έκδοτη. Τώρα βέβαια, μετά τήν εύρεση τοϋ λυχναριοΰ τής ’Αθήνας, δέ 
νομίζω δτι χωράει άντίρρηση γιά τή σημασία τής παράστασής του. Τό περίεργο είναι, πώς στήν 
πρώτη, σύντομη, άμέσως μετά τήν εύρεση άναφορά τοϋ λυχναριοΰ ή παράσταση άναγνωρίζεται σω
στά (ΠΑΕ 1913, σ. 100).

31. Br. Mus., Cat. of Lamps, άρίθ. 1361 είκ. 308. Ό κατάλογος δέν άναφέρει τό είδος τοϋ 
πηλοϋ. Δυστυχώς δέν έχω φωτογραφία τοϋ κομματιοϋ καί άναγκάζομαι νά στηριχτώ στό δημοσιευόμενο 
στόν κατάλογο σχέδιο. Έτσι θά μποροΰσε νά ύποτεθή, δτι οί διαφορές πού μέ κάνουν νά δέχομαι, 
δτι προέρχεται άπό άλλη μήτρα άπό τούς λύχνους ’Αθήνας — Πρέβεζας, δέν είναι πραγματικές, άλλά 
όφείλονται στόν σχεδιαστή. Θά μποροϋσα νά δεχτώ κάτι τέτοιο γιά τήν κάπως διαφορετική θέση 
τοϋ κεφαλιοϋ καί τοϋ δεξιοΰ χεριοϋ, δπου μάλιστα άσφαλώς όφείλεται στόν σχεδιαστή τό δτι ή 
παλάμη φαίνεται άνοιχτή μέ τά δάχτυλα πρός τά κάτω, γιατί φαίνεται, πώς άποδόθηκε σάν μεσαίο 
δάχτυλο τό ύπόλειμμα τοϋ στειλεοϋ τοϋ σφυριού, λάθος εύνόητο, άφοϋ τό άντικείμενο έχει σπάσει 
άκριβώς σύρριζα στήν άκρη τοϋ χεριοϋ, ή τήν διαφορετική άπόδοση τής κόμης καί τοϋ γενιοΰ, ή 
άκόμα τις πτυχολογικές διαφορές στήν άναδίπλωση. Όμως τό δτι τό κάλυμμα τοϋ κεφαλιού παρου
σιάζεται διμερές, ένώ στά άλλα είναι ένιαΐο, δέν μπορώ νά δεχτώ, πώς όφείλεται στόν σχεδιαστή, 
δπως καί ή έντονα διαφορετική πτυχολογία τοϋ κάτω μέρους τοϋ ρούχου.
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'Ηφαιστείου είναι ένα άλλο λυχνάρι με παράσταση Ηφαίστου, πού βρέθηκε στήν ίδια 
τήν ’Αγορά τής ’Αθήνας32 (Π ί ν. 52 δ ). Είκονίζει τό πάνω μέρος τοϋ στήθους καί τό 
κεφάλι τοΰ Θεοϋ τελείως καταπρόσωπο. ’Αριστερά του παριστάνεται δάδα καί δεξιά 
του σφυρί. Ή τεχνική είναι πάλι κορινθιακή καί ό πηλός αττικός. Οί δύο παραστάσεις 
δέν μπορούν νά άναχθοϋν στον ίδιο τύπο- ή δυσκολία δε βρίσκεται τόσο στο ότι στήν 
παράσταση τής ’Αγοράς δέν κλίνει καί δε στρέφει ή κεφαλή, ή στό ότι τά χέρια δέν 
μπορούν νά νοηθούν στήν ίδια θέση ( διαφορές πού θά μπορούσαν νά όφείλωνται ίσως 
στήν προσπάθεια τοΰ τεχνίτη νά προσαρμόση καλύτερα τήν προτομή μόνο τοΰ προτύ
που του στόν κυκλικό χώρο τοΰ λυχναριού ), όσο στό ότι διαφέρει ό τύπος τής κεφαλής, 
όπου δέν έμφανίζεται κόμη στό μέτωπο στήν παράσταση τής ’Αγοράς, ένώ κάτι τέτοιο 
είναι αναμφισβήτητο στά άλλα, καί στό ότι ό τύπος τής ’Αθήνας - Πρέβεζας - Λον
δίνου κρατά στό αριστερό χέρι σκήπτρο ή ίσως δόρυ — άν καί μιά τέτοια έρμηνεία θά 
ήταν απίθανη — καί άσφαλώς όχι δάδα, όπως ό "Ηφαιστος τής ’Αγοράς.

Έτσι ό τελευταίος αύτός φαίνεται πώς θά μπορούσε νά διεκδικήση τή θέση τοΰ 
άλλου καί νά ύποτεθή ότι αύτός διασώζει τόν τύπο τοΰ άλκαμένειου έργου. Μιά τέτοια 
άποψη μάλιστα φαίνεται νά ύποστηρίζεται στήν πρώτη σύντομη δημοσίευσή του33. 
Μέ αύτή τήν άποψη συνηγορεί ό τόπος εύρέσεως τοΰ λύχνου. Τήν υποψηφιότητα τοΰ 
άλλου όμως στηρίζουν πολύ σημαντικότερα στοιχεία, όπως ή όμοιότητα τοΰ τύπου καί 
τής θέσης τής κεφαλής τοΰ Βατικανού, πού ή άπόδοσή της στόν ’Αλκαμένη βασίστηκε 
βέβαια σέ άλλα δεδομένα καί έγινε σέ χρόνο τελείως ανύποπτο, ή « άλκαμένεια » στάση 
καί ακόμα οί παρατηρήσεις πού άκολουθοΰν πιό κάτω.

"Αν τώρα προχωρήσουμε στήν παραβολή τής παράστασης τοΰ λύχνου τής Συλ
λογής Έμπεδοκλέους μέ τό άγαλμά μας, διαπιστώνουμε ότι, στό μέτρο πού μάς έπι- 
τρέπει,άπό τή μιά πλευρά ή διατήρηση τοΰ αγάλματος καί άπό τήν άλλη ή κάπως γενική 
άντιστοιχία πού μπορεί κανείς νά περιμένη άπό τήν παράσταση στό κάλυμμα ένός λυ
χναριού, σέ σχέση μέ πρότυπο μεγάλου μεγέθους — ύπερφυσικοΰ άσφαλώς στήν περί
πτωση πού θά δεχτούμε πώς πρόκειται γιά τό άγαλμα τοΰ Ηφαιστείου — καί μάλι
στα περίοπτο, έχομε νά κάνουμε μέ έργα πού άντιγράφουν τό ίδιο πρότυπο.

Ή στάση μέ τή στήριξη στό δεξί πόδι καί μέ τό άνετο άριστερό νά φέρνη τό γό
νατο έλαφρά προς τά έξω — τό άν έρχεται καί έμπρός δέν μπορεί μέ βεβαιότητα νά δια- 
κρίνη κανείς στό λυχνάρι, άλλά καί τίποτα δέν τό άποκλείει — μέ τό δεξί γοφό τονι
σμένο καί τό κορμί νά ρίχνη τό βάρος του άριστερά καί νά στρέφη έλαφρά δεξιά, είναι 
άκριβώς όμοια στό άνάγλυφο καί στό άγαλμα. Ή θέση τών χεριών στό λυχνάρι ται
ριάζει έπίσης μέ τό γεγονός ότι δέ φαίνεται κανένα ίχνος τους στό σωζόμενο τμήμα τοΰ 
άγάλματος. Τό ρούχο είναι καί αυτό όμοιο καί στά δύο, σέ γενικές βέβαια γραμμές· 
πορπώνεται στόν ώμο, άναδιπλώνεται καί κόβει τό στήθος διαγώνια άπό τόν άριστερό 
ώμο στή δεξιά πλευρά τής μέσης, σχηματίζει μικρό κόλπο καί κατεβαίνει σκεπάζοντας 
τούς μηρούς καί άφήνοντας άκάλυπτα τά γόνατα.

32. Amer. School of Class. Studies at Athens, Lamps from the Athenian Agora, Picture 
Book άριθ. 9 είκ. 128. Μουσείο ’Αγοράς L 5413, οπού πραγματικά δίνεται ή γνώμη, ότι άνάγεται στό 
άγαλμα τού Ηφαιστείου.

Εύχαριστίες όφείλω στό προσωπικό τής ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής τής ’Αθήνας 
καί στόν διευθυντή της κ. Η. Thompson γιά τήν όλοπρόθυμη έξυπηρέτησή μου, όταν ζήτησα νά δώ 
τό άντικείμενο, όπως καί γιά τήν προσφορά τής δημοσιευόμενης φωτογραφίας.

33. Βλ. τήν λεζάντα στήν εικόνα πού άναφέρει ή σημ. 32.
9
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Στήν πρώτη ματιά δμως δημιουργεΐται ή έντύπωση, πώς υπάρχουν κάποιες δια
φορές, άν δχι πολύ, πάντως άρκετά σημαντικές :

α'. Ή άναδίπλωση τού ελεύθερου μέρους τού ρούχου στο έμπρός άριστερά τού 
άγάλματος φαίνεται νά σχηματίζη γωνία, πού δέν υπάρχει στο λυχνάρι. Προσεκτικό
τερη δμως παρατήρηση δείχνει πώς εδώ ή παρυφή είναι σπασμένη άπό σημείο άρκετά 
ψηλά ώς τήν άκρη τής γωνίας πού άναφέραμε, καί θά πρέπη νά τήν άναπαραστήσουμε 
πιό πέρα άπό τό σημερινό της όριο· θά έρχόταν, καθώς δείχνει τό σπάσιμο, παράλληλα 
μέ τήν έμπρός επιφάνεια και έπειτα μάλλον, άν κρίνουμε άπό τό άντίστοιχο μέρος στήν 
πλάτη και άπό τό δτι οί πτυχές πού πρέπει νά προχωρούσαν πίσω της είναι άρκετά 
καλά δουλεμένες, θά έρχόταν κάπως προς τά έμπρός, κάθετα πρός τό έπίπεδο τής κύριας 
δψης. Έτσι ή γωνία, καί άν ύπήρχε, θά ήταν πολύ μαλακότερη καί δέ θά περίμενε βέ
βαια κανείς νά άπεικονιστή στο μικρό άνάγλυφο τού λυχναριού.

β'. Μικρότερη άναδίπλωση ύπάρχει καί στήν άριστερή πλευρά στο άνάγλυφο, 
ένώ δέ φαίνεται κάτι τέτοιο στο άγαλμα. Παρατηρήσαμε δμως δτι κοντά στό έπάνω σπά
σιμο άπό τήν άριστερή πλευρά διακρίνεται τό κάτω άκρο μιας άναδίπλωσης πρός τά 
έμπρός καί πίσω, δπου πάλι τό ρούχο δείχνει τήν έσωτερική του έπιφάνεια. Έτσι, τό 
πιθανότερο είναι πώς, άν σωζόταν, τό πάνω μέρος τού κορμού θά έδινε είκόνα παρόμοια 
μέ έκείνη στό λυχνάρι.

γ\ Τό κάτω μέρος τού ρούχου στό λύχνο παρουσιάζει δύο βαθιές πτυχές στή μέση, 
καί γύρω τους άλλες μικρότερες. Στό άγαλμα δέ συμβαίνει άκριβώς τό ίδιο. Βέβαια θά 
πρέπη νά είναι πολύ αυστηρή ή κριτική, πού θά λογαριάση γιά βασική τήν κάποια 
διαφορά τής πτυχολογίας, όταν έχουμε νά κάνουμε μέ τό άνάγλυφο στό κάλυμμα ένός 
λύχνου, άλλά μπορούμε νά τή δεχτούμε μέ τήν έννοια, δτι οί δύο αύτές βασικές πτυχές 
είναι άρκετά σημαντικό στοιχείο γιά όλόκληρη τή σύνθεση. 'Υπάρχει δμως καί ή παρα
κάτω άποψη, πού μπορεί νά παραμερίση καί αυτό τό μικρό έμπόδιο : Ίσως ό κατα
σκευαστής τής μήτρας, δουλεύοντας βέβαια άπό μνήμης, άπόδωσε μέ αύτό τον τρόπο 
τις δυο δεσπόζουσες πτυχές, πού χωρίζουν τά δυο άντίστροφα τρίγωνα πού άναφέραμε, 
στον άριστερό μηρό τό ένα καί άνάμεσα στούς μηρούς τό άλλο. "Οτι δέ θά έπρεπε νά 
ζητήσουμε μεγάλη άκρίβεια στήν άπόδοση τών πτυχών στό άνάγλυφο, δείχνει καί ή 
διαφορά άνάμεσα στό λυχνάρι τής Συλλογής Έμπεδοκλέους καί στό άλλο τού Λονδί
νου άναφορικά μέ αύτό τό σημείο34.

Μετά τίς παραπάνω διαπιστώσεις μπορούμε, νομίζω, νά ισχυριστούμε δτι κατέ
χουμε τό πρώτο γνωστό λίθινο περίοπτο καί μεγάλου μεγέθους άντίγραφο τού τύπου 
πού παρουσιάζεται στούς λύχνους Αθήνας - Πρέβεζας - Λονδίνου. Δέν άποκλείεται 
βέβαια έντελώς νά είναι τό άγαλμά μας μετάπλαση ή έργο έκλεκτικό, άλλά καί σέ μιά 
τέτοια περίπτωση θά πρέπη νά υποθέσουμε δτι τά μεταπλασμένα ή διαλεγμένα άπό 
άλλοΰ σημεία θά βρίσκονταν στά τμήματα τού άγάλματος πού δέν σώθηκαν, άν καί ή 
έποχή καί ή, δσο μπορούμε νά κρίνουμε, πιστότητα στό πρωτότυπο στά μέρη πού έ
χουμε, ένισχύουν τήν άποψη πώς πρόκειται γιά άντίγραφο.

Μετά τήν ταύτιση τού άναγλύφου καί τού άγάλματος θά ήταν σκόπιμο νά κάνουμε 
μερικές παρατηρήσεις σχετικά μέ τά μερικότερα συμπεράσματα πού έβγαλε γιά τό πρό
τυπο ή Σ. Καρούζου μέ τή μελέτη τού λυχναριού35.

34. Βλ. σημ. 31.
35. S. Papaspyridi - Karousou, δ.π. σ. 72.
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’Αναφορικά μέ τή στάση θά είχαμε νά σημειώσουμε πώς ή μόνη νέα βεβαιότητα 
πού άποκτοϋμε, είναι ότι τό άνετο σκέλος φέρνει τό γόνατο προς τά έμπρός. Γιά τήν 
άκριβή όμως θέση τής κνήμης δέ μας δίνει ό κορμός καμιά κάπως σίγουρη ένδειξη, 
έκτος άπό έκεΐνο πού παρατηρήσαμε στήν άρχή, ότι δηλαδή ή Ισχυρή προβολή τού 
γόνατος κάνει άπίθανη τήν υπόθεση ότι ή κνήμη θά έρχόταν άκόμη πιό μπροστά.

Στο σημείο όμως αυτό πρέπει νά άνοίξουμε μιά παρένθεση, γιατί, όπως φαίνεται, 
τά μνημεία δέ μένουν τελείως βουβά άναφορικά καί μέ αύτή τή λεπτομέρεια τής στά
σης. Στήν παρυφή τοΰ κλασσικού κόσμου, κοντά στο limes τής Γερμανίας, στή μα
κρινή Μαγεντία, στεκόταν ένα μνημείο χρονολογημένο στά χρόνια τοΰ Νέρωνα άπό 
έπιγραφή, πού βρέθηκε σε πλήθος κομμάτια καί συγκολλήθηκε. Ήταν ένας ψηλός 
κίονας πάνω σέ διμερές τετράπλευρο βάθρο καί στήν κορυφή του υπήρχε χάλκινο 
άγαλμα, πού μόνο μικρά ύπολείμματά του σώθηκαν. Τό βάθρο καί ό κίονας είναι κατά- 
κοσμα μέ άνάγλυφα, πού παριστάνουν θεούς —ό κίονας σέ ζώνες. ’Εκεί, στή δεύτερη άπό 
τά κάτω ζώνη, άνάμεσα, σέ μιά Νίκη καί μιά τοπική θεότητα είκονίζεται δ "Ηφαιστος. 
Ή στάση είναι όμοια μέ αύτήν πού δίνει τό άγαλμά μας καί οί παραστάσεις τών λυχνα- 
ριών, έκτος άπό τό άριστερό χέρι πού φέρνει τον άγκώνα χαμηλότερα, διαφορά όπωσδή- 
ποτε μικρή. Τά γενικά χαρακτηριστικά τής κεφαλής, ή στροφή καί ή έλαφριά κλίση 
της συμφωνούν μέ τά γνωρίσματα τής κεφαλής Chiaramonti καί μέ τήν παράσταση τών 
λυχναριών. Τό ρούχο πάλι είναι τό ίδιο, έκτος άπό κάποιες διαφορές στή διάπλαση 
(κυρίως διαφέρει ή άναδίπλωση στά δεξιά) καί στήν πτυχολογία. "Αν καί άπλή, γραμ
μική καί άσφαλώς συμβατική, κυρίως στο πάνω μέρος, διατηρεί κάποιες άναμνήσεις, 
ιδίως στή διαμόρφωση τοΰ κόλπου, άπό έκεΐνο πού πρέπει, καθώς φαίνεται, νά θεωρή
σουμε κοινό πρότυπο αύτοΰ τού ίδιου καί τοΰ κορμού μας καθώς καί τών λυχναριών36. 
Μιά άκόμη διαφορά τής μορφής αύτής άπό τήν παράσταση τών λυχναριών βρίσκεται 
στά πόδια πού έκεΐ παρασταίνονται γυμνά, ένώ έδώ φορούν ψηλά ύποδήματα. "Ετσι φαί
νεται σχεδόν βέβαιο, ότι ό τεχνίτης πού έπλασε τό άνάγλυφο είχε στο νοΰ του τό ίδιο 
τό πρότυπο ή ίσως κάποιο άντίγραφο τοΰ άγάλματος πού μελετούμε. Έδώ λοιπόν, αν 
καί δυστυχώς πάλι είναι σπασμένο τό άριστερό πόδι,τά σωζόμενα υπολείμματα καί τά 
ίχνη του πάνω στο βάθος δείχνουν (όσο τουλάχιστο μπορώ νά διακρίνω άπό τις φω
τογραφίες ), πώς μάλλον έφερνε τήν κνήμη πίσω, όπως θεώρησε πιθανό καί ή έκδότρια 
τοΰ λυχναριού37.

"Οσο γιά τήν πτυχολογία, μπορούμε νά παρατηρήσουμε ότι είναι φανερή μέ τήν 
πρώτη ματιά ή σχέση της μέ τά άλκαμένεια έργα, όπως καί παραπάνω σημειώσαμε. 
"Αν πάρουμε γιά παράδειγμα τήν Πρόκνη38, βλέπομε ότι καί στά δύο έργα υπάρχει ή 
βαρύτητα καί ό κρουστός χαρακτήρας τών πτυχών, ή μεγαλόγραμμη σύνθεση καί ή 
στήριξη τής σύνθεσης αύτής σέ καίριες, έντονες, καθαρές καί ήρεμες γραμμές, γνωρί
σματα όλα μιας άντρίκειας, ρωμαλέας ιδιοσυγκρασίας, όπου τό λεπτεπίλεπτο — καί 
όταν σπάνια έμφανίζεται — δέν άποκτά μεγάλη σημασία καί περιορίζεται στήν έπι-

36. Koeber, Mainzer Zeitschrift, 1906, σ. 54 πίν. 3-4 (Βλ. Amelung, RM 1906, σ. 232) — 
Domaszewski, Arch, fur Religionswissenschaft, IX ( 1906 ) σ. 305—E. Maass, Oest. Jahresh. X 
( 1907 ) σ. 85 —S. Reinach, Repertoire des reliefs, I ( 1909 ) σ. 186.

37. S. Papaspyridi - Karousou, δ.π. σ. 72.
38. Παυσ. I 24,3. ’Αθήνα, Μουσ. Άκροπ. άρ. 1358, 2789 — Praschniker, Oest. Jahresh. 16 

(1913) σ. 121 πίν. 3 —Schrader, Phidias είκ. 163, 165, 265 —Lippold, δ.π. σ. 185 — Dohrn, 
Attische Plastik ( 1957 ) σ. 70 —Schlorb, δ.π. σ. 28.
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φάνεια, χωρίς νά παίζη κανέναν ούσιαστικό ρόλο, χωρίς νά λειτουργή (πρόκειται 
δηλαδή για τήν ιδιοσυγκρασία πού παραπάνω χαρακτηρίσαμε καθαρά άττική σέ αντι
παράθεση κυρίως μέ τις επιδράσεις τής λεπτόγραμμης ή καλλιγραφικής κομψότητας 
που κάποτε φτάνει ώς τό έξεζητημένο καί πού έμφανίζεται στά ίδια αύτά χρόνια στήν 
άττική πλαστική, ίσως σάν κάποια έπάνοδος τοΰ ιωνικού πνεύματος ή καί σέ συνδυα
σμό μέ ένα είδος άντίδρασης στήν έντονη ρωμαλεότητα καί σοβαρότητα τής φειδιακής 
παράδοσης — κι ας είχε ή ίδια ή κληρονομιά αύτή μέσα της σπερματικά τίς τάσεις 
έτοΰτες39). ’Εκτός όμως από τίς παραπάνω γενικές όμοιότητες μπορούμε, άνάμεσα στόν 
Ήφαιστο καί στήν Πρόκνη, νά διακρίνουμε καί άλλες, όπως τό ότι άντιπαραθέτονται 
καί στά δύο έργα οί λοξές γραμμές καί οί πλατιές έπιφάνειες τοΰ πάνω κορμού (άπό- 
πτυγμα στήν Πρόκνη καί άναδίπλωση στόν Ήφαιστο ) πρός τίς λίγο - πολύ κατακόρυ- 
φες ευθείες τού κάτω.

Όμως θά μπορούσε νά παρατηρηθή καί μία διαφορά· οί μεγάλες, άς πούμε σταγο- 
νόσχημες, όμόκεντρες, έντονες πτυχές, πού σχηματίζει τό ρούχο τής Πρόκνης, καθώς 
κρεμιέται στίς πλευρές, καί πού πάντοτε θεωρήθηκαν στοιχείο άρκετά βασικό γιά τήν 
άλκαμένεια τεχνοτροπία καί πάνω του πολύ στηρίχτηκαν οί περισσότερες άπό τίς σχε
τικές αποδόσεις άντιγράφων, δέ βρίσκουν τίποτα παράλληλο στόν Ήφαιστο, άν καί 
τό θέμα έδινε μέρη πρόσφορα γιά τέτοια έκμετάλλευση, όπως είναι οί άναδιπλώσεις 
δεξιά στο στήθος καί στήν πλάτη καί στήν άριστερή μασχάλη. Στόν Ήφαιστο άντίθετα 
τονίζονται οί κατά κάποιον τρόπο τριγωνικές διατάξεις των πτυχών, όπως μπορεί νά δή 
κανείς στο στήθος κυρίως καί στήν άριστερή μασχάλη.

Έδώ όμως μπορεί νά γίνη μία ένδιαφέρουσα παρατήρηση· τά στοιχεία άκριβώς, όπου 
τό έργο φαίνεται νά απομακρύνεται άπό τά άλλα άλκαμένεια, είναι τά ίδια πού δυσκο
λεύουν τήν άπόδοση σ’ αύτό τον πλάστη τοΰ άλλου τύπου, πού συνήθως συνδέεται 
μέ τό δεύτερο μέλος τοΰ συντάγματος τοΰ Ηφαιστείου, τοΰ τύπου δηλαδή τής Άθηνάς 
τοΰ Cherchel40. Μέ τό έργο αύτό συγγενεύει ό Ήφαιστος καί στά γενικά θεωρούμενα 
γιά άλκαμένεια χαρακτηριστικά καί στήν κάποια προτίμηση γιά τριγωνικές, άς πούμε, 
διατάξεις στήν πτύχωση καί σέ άλλα, όπως στή γενική σύνθεση, καθώς άναλύει ή Σ. 
Καρούζου41, ή στό ότι είναι τό μόνο άπό τά έργα πού συνδέθηκαν μέ τόν ’Αλκαμένη 
πού παρουσιάζει άρκετά έντονα ένα κυρίαρχο μοτίβο τοΰ Ηφαίστου, τίς κάθετες δη
λαδή βαθιές πτυχές, πού κάμπτονται άπότομα σέ εντυπωσιακά δυναμική καμπύλη, γιά 
νά όδηγηθοΰν πρός τή ζώνη. Όμοια είναι άποδομένη στήν Άθηνά ή ομάδα των πτυχών 
πού κατεβαίνουν άπό τόν άριστερό ώμο, γιά νά όδηγηθοΰν κατόπιν μέ έντονη κάμψη 
στό πάνω όριο τής αιγίδας, χαμηλότερα άπό τόν άριστερό μαστό, μπροστά στό βρα
χίονα.

39. Τό γεγονός ότι, όπως φαίνεται, έκπρόσωπος τοΟ ρεύματος αύτοΟ, τοΟ &ς πούμε αυστηρά 
άττικοϋ, ήταν ό ’Αλκαμένης, δίνει ίσως καί τόν λόγο, πού τόσο πολλές παραγγελίες γιά λατρευτικά κυρίως 
άγάλματα πέτυχε αυτός ό γλύπτης, ώστε νά φτάνη νά θεωρήται ό πιό εύνοούμενος άπό τούς ’Αθηναίους 
πλάστης μετά τόν Φειδία ( Overbeck, Schriftquell. 812 - 822) — S. Papaspyridi - Karousou, δ.π. 
σ. 75 — Schlorb, δ.π. σ. 31 ).

Γιά τίς τάσεις τής μεταφειδιακής άττικής πλαστικής βλ. τό βιβλίο τής Schlorb πού άναφέραμε.
40. Ρ. Gauckler, Mus. de Cherchel ( 1895 ) σ. 193 πίν. 15,1 —Μ. Durry, Mus. de Cherchel, 

Suppl. ( 1924 ) σ. 26 —Reisch, Oest. Jahresh. I ( 1898 ) σ. 55 — Γιά τή σύνδεση τής Hope- 
Farnese καί δχι τής Cherchel μέ τήν Ηφαίστεια βλ. Langlotz, BerlWProgr 1952 σ. 9 —Schlorb, 
δ.π. σ. 28.

41. S. Papaspyridi - Karousou, δ.π. σ. 78.
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Συνοψίζοντας μπορούμε νά πούμε, πώς έχομε ένα άντίγραφο έργου, πού παρίστανε 
πιθανότατα τον "Ηφαιστο καί ανήκε στον άλκαμένειο κύκλο, καί ακόμη πώς τό έργο 
αύτό παρουσιάζει ιδιαίτερη συγγένεια προς τον τύπο τής ’Αθήνας τού Cherchel, γεγονός 
πού ενισχύει τή δυνατότητα νά συνδεθοΰν καί οί δύο τύποι με τά άγάλματα τού λατρευ
τικού συντάγματος τού ναού τού 'Ηφαίστου στον ’Αγοραίο Κολωνό, έργα πού ή παρά
δοση άποδίδει, άν καί δχι μέ βεβαιότητα καί τά δυο (έπιφυλάξεις υπάρχουν γιά τήν 
Άθηνα, άφοΰ σχετικά μέ αύτήν ή παράδοση δέν είναι ρητή), στόν ’Αλκαμένη.

Έφ’ δσον δμως θά δεχτούμε, έστω καί μέ τις άναγκαΐες επιφυλάξεις, τή σχέση τού 
έργου μας μέ τόν άλκαμένειο Ήφαιστο, ένισχύεται άντίστροφα ή γνώμη πού παραπάνω 
διατυπώσαμε γιά τήν προέλευσή του άπό τήν ’Αθήνα, δπως καί γιά τή χρονική του 
τοποθέτηση στά χρόνια τού Άδριανοΰ, άφοΰ κάθε άλλο παρά εκπληκτικό μπορεί νά 
θεωρηθή πώς κατασκευάστηκε στήν ’Αθήνα τό άντίγραφο ένός έργου τού ’Αλκαμένη, 
πού στεκόταν σ’ ένα άπό τά μεγάλα ιερά μέσα στήν ίδια τήν πόλη, καί πώς κατασκευά
στηκε στήν έποχή τού αύτοκράτορα πού μέ τή μακρόχρονη παραμονή του στήν πόλη 
τής Παλλάδος καί μέ τή θερμή του άγάπη γι’ αύτήν έδωσε νέα ώθηση στήν άνάπτυξή 
της, τόσο πού νά μπορούμε νά μιλάμε γιά ένα είδος άκμής της, καί μάλιστα άκμής πρώ
τιστα καλλιτεχνικής.

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑΣ

(Πίν. 53)

Α' ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Στήλη λευκοΰ μαρμάρου έλλιπής άνω, ϋψους ( σφζ. ) 0,60, πλάτους ( άνω ) 0,360, 
(κάτω) 0,375 καί πάχους 0,12.

Πρόσθια δψις : έπΐ ταύτης φέρεται κεχαραγμένη πολύστιχος έπιγραφή περιγραφο- 
μένη κατωτέρω.

Όπισθία δψις· παρά τήν δεξιάν κάθετον άκμήν έχει λαξευθή λωρΐς πλάτους +0,12, 
ή δέ λοιπή έπιφάνεια έχει ύποστή άδρομερή έξεργασίαν. Ή λάξευσις αΰτη όφείλεται 
πιθανώς είς μεταγενεστέραν χρήσιν τής στήλης.

Ή έπιγραφή εύρέθη κατά Φεβρουάριον τοΰ έτους 1964 υπό μαθητών τοϋ δημο
σίου γυμνασίου Αμαρουσίου έπΐ λόφου τίνος έντός τοϋ « κτήματος Συγγροϋ » έν Άμα- 
ρουσίφ, μετεφέρθη δέ φροντίδι τοϋ έπιμελητοϋ άρχαιοτήτων Κωνσταντίνου Δαβάρα 
είς τά γραφεία τής Β' Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων ’Αττικής ( άριθ. εόρ. 2283 ).

Δημοσιεύω τήν έπιγραφήν κατά παραχώρησιν τοϋ Κ. Δαβάρα, τον όποιον ευχα
ριστώ θερμώς καί από τής θέσεως ταύτης.

’Επί τής πρόσθιας έπιφανείας τής στήλης φέρεται έπιμελώς κεχαραγμένη διά γραμ
μάτων ύψους + 0,007, διάστιχ. 0,005, ή έπιγραφή· Στοιχηδόν.

Άρχαί 4ου αί. π.Χ.
0[ιδε υπέρ αυτό ? 

έτάξ[αντο?
Θρασυκλής Θρασΰλλο 
Εύθΰδικος Άκεσάνδρ[ο 

Vacat.
5 Εϋτροπος Κολοιο

Θουγείτων Θεοδώρο 

Εύδημίδης Εύδήμο 
Όνήσιππος Όνάσαντος 

Φίλέας Αίχμοκλείδο 

10 Φάλανθος Δ ημητρίο
Άγαθαρχίδης Εύφόρβο 
Ά]ντίδωρος Έργοτέλος 
Ίσοτιμίδης Σμικρίο 

— ο'ίδε υπέρ αυτό έτάξαντο'
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15 Ί]σοκλής, Σμικρίων, Φιλιστίδης —
Εύθύδημος Άκ(ε)σάνδρο
Χαιοίας ΓΙυρρίο

Πρωτόμαχος Πρωτιό

(Ε)νδράμων Παρμονίδο

20 Μνησίμαχος ΣΑΛΑΙΠΩΝΟΣ

Πιστοκλής Πιστίο

Καλλίας Άπολλοδώρο

Ναυσίστρατος Στρόμβωνος

Κολλντίδης Μηδιμάχο
25 Εύξίθεος Κάλλιο

Δερκνλίδης Δερκνλο

Πιστίας Κόθωνος
Κτήσων Ευτύχο
Λνσιμαχίδης Κάλλιο

30 'Ιεροκλής Άρχεστράτο
"Ανδρών Αισχύλο

Ευκλείδης Ευκλείδο
’Αρίστων Άδείστο

Άμεινίας Θεοδώρο
35 Θουγείτων Θεοδώρο

Διόδοτος Δίωνος
Σωσίβιος Σωσιμένος

<
95ο
95

ο

Παρατηρήσεις

Ή έπιγραφή έχει χαραχθή έπιμελώς καί άνευ σφαλμάτων. Παρατηροϋμεν διατά- 
ραξιν τοΟ στοιχηδόν τής έπιγραφής είς τον 15ον στίχον καί συγκεκριμένος διά τήν 
άπόληξιν ΙΑΙΣΤΙΔΗΣ■ Τρις δέν έχει χαραχθή ή μεσαία κεραία είς τό γράμμα Ε, είς 
τον 16ον στίχον (Ε)ύθύδημος Άκ(ε)σάνδρδ, καί εις τον 19ον στίχον, (Ε)ύδράμων.

Έν τή έπιγραφή παρέχονται, στίχ. 3-13 καί 16-37 κύρια όνόματα άνδρων μετά 
των πατρωνύμων των. Είς τον 15ον στίχον παρέχονται τρία κύρια όνόματα άνευ πα
τρωνύμων. Είς τόν 14ον στίχον φέρεται ή φράσις : Οΐδε υπέρ αύτοϋ έτάξαντο καί άκο- 
λουθοΰσι (στίχ. 15) τά τρία άνευ πατρωνύμων όνόματα. Είς τούς στίχους 1-2 θά 0- 
πήρχε παρομοία φράσις πιθανώς :

Ο[ ΐδε υπέρ αυτό ? 
ετάξ[αντο?
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Έκ τής έρμηνείας τής φράσεως ταύτης θά προκύψη καί ή έρμηνεία τοΟ συνόλου 
τής επιγραφής· διό καί θά άσχοληθώμεν έκτενέστερον κατωτέρω, άφοϋ προηγουμένως 
έξετάσωμεν άλλα τινά προβλήματα τής έπιγραφής.

Επειδή έν τή έπιγραφή ουδέν δημοτικόν σημειοϋται καί έπειδή αυτή δέν φαίνεται 
δτι έχει μετακινηθή μακράν τοϋ τόπου ένθα άρχικώς ΐστατο, ήκασα δτι οί έν αύτή μνη
μονευόμενοι ’Αθηναίοι πολϊται θά άνήκον είς τον άρχαΐον δήμον τοϋ τόπου τής εύρέ- 
σεως τής έπιγραφής, δτι δηλαδή οότοιθάήσαν Άθμονεΐς τόνδήμον.Όντωςτινέςέξ 
αύτών άναγνωρίζονται προσωπογραφικώς ώς άναμφιβόλως Άθμονεΐς, άλλοι δέ πι
θανώς.

I “Ανδρών Αισχύλον, στίχ. 31.
Πιθανώς έχει σχέσιν προς τόν έν Pros. Att. 918 (=IG, II2, 523) “Ανδρωνα Άνδρέου 

Άθμονέα, τέλη 4ου αί. π. X.
II 'Αρίστων Άδείστον, στίχ. 33.

Έν Pros. Att. 205 άναφέρεται “Αδειστος ’Αντιμάχου Άθμονεΰς, σωφρονιστής εφή
βων κατά τό 334/3 π. X. Επειδή τό δνομα “Αδειστος δέν είναι κοινόν, πιστεύω δτι ό 
έν τή νϋν δημοσιευομένη έπιγραφή ’Αρίστων Άδείστον έχει σχέσιν προς τόν έν Pros. 
Att. 205 :

“Αδειστος (I)

Άριστων Άδείστον (I) ’Αντίμαχος ΆδείστουίΙ)

“Αδειστος (II) ’Αντιμάχου.

III. Ιεροκλής Άρχεστράτου, στίχ. 30.
Άνευ άμφιβολίας πρέπει νά ταυτισθή προς τόν έν Pros. Att. 7485 (=IG, I2, 302, 

στίχ. 3,19, 418/7 π. X. ) Ιεροκλή Άρχιστράτου (I) Άθμονέα, πάρεδρον έλληνοταμιών.

IV ’Ισοτιμίδης Σμικρίου, στίχ. 13.

Πρβλ. Σμικρίας Άθμονεΰς, επιστάτης προέδρων, 369/8 π. X., Pros. Att. 12742.

V Πιστοκλής Π ιστίου, στίχ. 21.

Πιστίας Κόθωνος, στίχ. 27.
Πιθανώς οδτοι πρέπει νά έχωσι σχέσιν τινά προς τόν Πιστοκλή Πισθεταίρον, Άθμο

νέα, Pros. Att. 11829 (= IG, II2, 5347, έπιγρ. έπιτύμβιος, 4ου αί. π. X.).

VI Σωσίβιος Σωσισμένος, στίχ. 37.

Πρβλ. Σωσισμένης Άθμονεΰς, IG, II2, 5352, 390 - 365 π. X., έπιγρ. έπιτύμβιος.

VII Φάλανθος Δημητρίο, στίχ. 10.

Πρβλ. Σμικυθίων (I) Φ[α]?.άνθου (I) Άθμονεΰς, μεράρχης, Pros. Att. 12767 ( = IG, 
II2, 1203, στίχ. 13) 324/3 π. X.

Άλλαι προσωπογραφικοί παρατηρήσεις.

α) Εΰθΰδικος Άκεσάνδρβο], στίχ. 4.
(Ε)ΰθύδημος Άκ(ε)σάνδρο, στίχ. 16.
Πιθανώς πρόκειται περί άδελφών,
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β) Θονγείτων Θεοδώρο, στίχ. 6.
Θουγείτων Θεοδώρο, στίχ. 35.
Δέν είναι δυνατόν νά άποδειχΟη, άν πρόκειται περί ομωνυμίας, περί τοΰ αύτοΰ 

προσώπου ή περί συγγενών, π.χ. πάππου καί έγγονοϋ. Τείνω νά πιστεύσω τό τελευταϊον 
καί νά θεωρήσω τον έν στίχω 34φ Άμεινίαν Θεοδώρο άδελφόν τοΰ έν στίχφ 35φ Θου- 

γείτονος Θεοδώρο.
(;) Θεόδωρος (I), στίχ. 6.

I
(;) Θονγείτων (I) Θεοδώρου (I) στίχ. 6.

Θεόδωρος (II), στίχ. 35.

Θουγείτων (II) Θεοδώρου (II), στίχ. 35 Άμεινίας Θεοδώρου (II), στίχ. 34.

γ) Λνσιμαχίδης Κάλλιο, στίχ. 29.
Παρά Παυσανίφ, X 18 ( = Pros. Att. 7828 ), παρέχεται Καλλίας Λνσιμαχίδου ’Α

θηναίος : Τον δέ Ιππον, δς εφεξής τή είκόνι έστ'ι τοΰ Σάρδου, ’Αθηναίος Καλλίας Λυσι- 
μαχίδου πατρός άναθήναί φησιν . . .

Κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ προσώπου, δηλαδή περί τοΰ 
πατρός τοΰ έν τή ήμετέρςι έπιγραφή Λνσιμαχίδου.

Ήτοι εχομεν
Λνσιμαχίδης (I), Pros. Att. 9477 

Καλλίας Λνσιμαχίδου (I), Pros. Att. 7828 

Λνσιμαχίδης (II) Καλλών, στίχ. 29.

’Ονόματα άξιοπρόσεκτα

1) Αίχμοκλείδης, στίχ. 9. Τό όνομα δέν φέρεται παρά Bechtel, άλλά έχει πλασθή 
παρά το μαρτυρούμενον Αίχμοκλής.

2) Κολλυτίδης Μηδιμάχο, στίχ. 24.
Άμφότερα τά όνόματα είναι άμάρτυρα κατ’ έμήν γνώσιν. Τό μέν Κολλυτίδης έχει 

πλασθή παρά τό Κόλυτος ( Κόλλυτος ), επώνυμος ήρως Κολλυτέων, Ήσυχ. έν λ. Διο- 
μείς : Δήμος Άθήνησιν, από τοΰ Διόμον τοΰ Κολνττον παιδός.

Τό Μηδίμαχος έχει ώς πρώτον συνθετικόν τήν λ. Μήδος καί έχει πλασθή κατά τά 
Νικασί - μαχος, Καλλί - μαχος κ. ά.

3) ΜΝΗΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΛΑΙΠΩΝΟΣ. Τό μέν πρώτον όνομα άναγινώσκεται ευκό
λως : Μνησίμαχος. Τό δεύτερον θά έπρεπε νά άναγνωσθή Σαλαίπωνος. Δέν άντιλαμβά- 
νομαι τί σημαίνει τό όνομα τοΰτο.

'Ως έλέχθη άνωτέρω, πρέπει νά δεχθώμεν ότι ό κατάλογος οδτος περιέχει άποκλει- 
στικώς όνόματα δημοτών Άθμονέων. Ό προορισμός καί ή σημασία τοΰ καταλόγου 
τούτου θά προκύψη, ώς είπον, έκ τής έρμηνείας τής έν στίχφ 14φ φράσεως οίδε υπέρ 
αυτό ετάξαντο. Παρατηροΰμεν ότι ή φράσις αυτή άκολουθεΐται ύπό τριών όνομάτων 
άνευ πατρωνύμων, προηγείται δ’ αυτής όνομα μετά πατρωνύμου :

Ίσοτιμίδη ς Σμικρίο 
14 — Οίδε υπέρ αυτό ετάξαντο·

Ίσοκλής, Σμικρίων, Φλιστίδης —
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Παράλληλος φράσις εύρίσκετο και έν τοΐς στίχοις 1-2 κατά πασαν πιθανότητα. 
Αυτή ήκολουθεϊτο ύπό δύο όνομάτων μετά πατρωνύμων μετά τό δεύτερον όνομα άκο- 
λουθεϊ κενόν στίχου. Κατά πασαν πιθανότητα τής φράσεως προηγείτο όνομα μετά 
πατρωνύμου :

(Όνομα, πατρώνυμον )

2 0[ϊδε ύπέρ αντο?
έτάξ[αντο?
Θρασυκλής Θρασνλλο
Ενθνδικος Άκεσάνδρ[ο 

Vacat.

Πέραν τής έρμηνείας τής φράσεως οϊδε υπέρ αύτοϋ έτάξαντο πρέπει νά δεχθώμεν 
ότι είς τούς στίχους 13-15 0 Ίσοκλής, ό Σμικρίων καί ό Φιλιστίδης είναι οί ταξάμενοι 
υπέρ τού Ίσοτιμίδου Σμικρίου. Επίσης πρέπει νά δεχθώμεν ότι είς τούς στίχους 1-4, 
ό Θρασυκλής Θρασύλλου καί ό Εύθύδικος Άκεσάνδρου είναι οί ταξάμενοι ύπέρ τίνος 
Άθμονέως, ού τό όνομα δέν έσώθη έπί τοϋ λίθου.

Νομίζω ότι έν τή ήμετέρςι έπιγραφή ή λέξις έτάξαντο έχει τήν σημασίαν τοΰ έπλή- 
ρωσαν, κατέβαλον χρηματικόν τι ποσόν, ώς ένΡ. Eleph. XIV, 18 (3ος αί. π.Χ.) : τής δε 
τιμής τάξονται παραχρήμα τό δ' μέρος, τό δε λοιπόν έν έτεσι y ( Liddell - Scott έν λ. 
τάσσω III 3c).

Τό ύπέρ ένταΰθα έτέθη έπί τής σημασίας τοϋ αντί (Liddell - Scott, ΙΙ2)1.
Ούτως ή φράσις οιδε ύπέρ αύτοϋ έτάξαντο πρέπει νά μεταφρασθή : Ούτοι έπλή- 

ρωσαν άντί αύτοϋ. Ήτοι διά τούς στίχους 13-15 τό νόημα τής έπιγραφής θά είναι 
τοΰτο : Ό Ίσοκλής, ό Σμικρίων καί ό Φιλιστίδης έπλήρωσαν άντί τοΰ Ίσοτιμίδου 
Σμικρίου.

Τείνω νά πιστεύσω ότι ό κατάλογος ούτος περιέχει όνόματα Άθμονέων, οΐτινες 
είσήνεγκον χρηματικόν τι ποσόν προς κάλυψιν άνάγκης τίνος τοΰ δήμου των.

Τσως έκ τοΰ γεγονότος ότι παρά τά όνόματα των είσενεγκόντων δέν αναγράφεται 
τό εισενεχθέν ποσόν, θά πρέπη νά είκάσωμεν ότι τό ποσόν τοΰτο ήτο τό αύτό δι’ όλους 
τούς δημότας.

Έκ τής γραφής καί των προσωπογραφικών συσχετισμών δυνάμεθα νά θέσωμεν τήν 
έπιγραφήν είς τούς μετά τό 403 π. X. χρόνους· πάντως δέν είναι νεωτέρα τών αρχών τοΰ 
4ου αί. π. X.

Τολμηρότερος έμοΰ θά ήδύνατο νά είκάση ότι οί Άθμονεΐς πρός έπανόρθωσιν 
ζημιών έπενεχθεισών είς οικοδομήματα ή άλλα πράγματα τοΰ δήμου κατά τήν διάρ
κειαν ιδίως τών τελευταίων έτών τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου έπέβαλον ύποχρεω- 
τικήν εισφοράν είς όλους τούς δημότας, τήν αύτήν κατά ποσόν.

ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

1 Άγαθαρχίδης Ενφόρβου, στίχ. 11
2 ’’Αδειστος, πατήρ τον Άρίστωνος
3 ΑΙσχύλος, πατήρ τοϋ 'Άνδρωνος

1. Πρβλ. καί τούς έν IG, Π*, 2332, 2333, 2334, 2335 καταλόγους έπιδόσεων, ένθα μαρτυρεϊται 
ή τοιαύτη χρήσις τής ύπέρ,
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4 Αίχμοκλείδης, πατήρ τοϋ Φιλέον
5 Άκέσανδρος, πατήρ τον Ευθυδήμου

και τοϋ Ενθυδίκον
6 Άμεινίας Θεόδωρόν (II), στίχ. 34
7 *Ανδρών Αισχύλον, στίχ. 31
8 Άντίδωρος Έργοτέλονς, στίχ. 12
9 ’Απολλόδωρος, πατήρ τοϋ Καλλίον

10 ’Αρίστων Άδείστου, στίχ. 33
11 Άρχέστρατος, πατήρ τοϋ Ίεροκλέονς
12 Δερκυλίδης Δερκνλου, στίχ. 26
13 Δερκνλος, πατήρ τοϋ Δερκνλίδου
14 Δ ημήτριος, πατήρ τοϋ Φαλάνθον
15 Διόδοτος Δίωνος, στίχ. 36
16 Δ ίων, πατήρ τοϋ Διοδότου
17 Έργοτέλης, πατήρ τοϋ Άντιδώρου
18 Εϋδημος, πατήρ τοϋ Εύδημίδου
19 Ενδημίδης Εύδήμον, στίχ. 7
20 Ευδράμων Παρμονίδον, στίχ. 19
21 Εύθνδημος Άκεσάνδρον, στίχ. 16
22 Εύθνδικος Άκεσάνδρον, στίχ. 4
23 Ευκλείδης (I), πατήρ τοϋ Ενκλείδου (11)
24 Ευκλείδης (II) Ενκλείδου (I), στίχ. 32
25 Εύξίθεος Καλλίον, στίχ. 25
26 Εϋτροπος Κολοιοϋ, στίχ. 5
27 Εϋτυχος, πατήρ τοϋ Κτήσωνος
28 Ενψορβος, πατήρ τοϋ Άγαθαρχίδου
29 Θεόδωρος (I), πατήρ τοϋ Θουγείτονος (I)
30 Θεόδωρος (II), πατήρ τοϋ Θουγείτονος (II)

καί τοϋ Άμεινίου
31 Θουγείτων (I) Θεοδώρου (I), στίχ. 6
32 Θουγείτων (II) Θεοδώρου (11), στίχ. 35
33 Θρασνκλής Θρασνλλου, στίχ. 3
34 Θρασνλλος, πατήρ τοϋ Θρασυκλέονς
35 'Ιεροκλής Άρχεστράτον, στίχ. 30
36 Ίσοκλής, στίχ. 15
37 ’Ισότιμό5ης Σμικρίου, στίχ. 13
38 Καλλίας, πατήρ τοϋ Εύξιθέον
39 Καλλίας, πατήρ τοϋ Λυσιμαχίδου
40 Καλλίας ’Απολλοδώρου, στίχ. 22
41 Κόθων, πατήρ τοϋ Πιστίου
42 Κολλυτίδης Μηδιμάχου, στίχ. 24
43 Κολοιός, πατήρ τοϋ Εντρόπον
44 Κτήσων Εύτνχου, στίχ. 28
45 Αυσιμαχίδης Καλλίον, στίχ. 29
46 Μηδίμαχος, πατήρ τοϋ Κολλυτίδον
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47 Μνησίμαχος ΣΑΛΑΙΠΩΝΟΣ, ατίχ. 20
48 Νανσίστρατος Στρόμβωνος, ατίχ. 23
49 Όνάσας, πατήρ τον Όνησίππου
50 Όνήσιππος Όνάσαντος, ατίχ. 8
51 Παρμονίδης, πατήρ τον Εύδράμωνος
52 Πιστίας, πατήρ τον Πιατοκλέους
53 Πιατίας Κόθωνος, ατίχ. 27
54 Πιστοκλής Πιατίου, ατίχ. 21
55 Πρωτιάς, πατήρ τον Πρωτομάχον
56 Πρωτόμαχος Πρωτιού, ατίχ. 18
57 Πνρρίας, πατήρ τοϋ Χαιρία
58 ΣΑΛΑΙΠΩΝΟΣ (γεν.), πατήρ τον Μνηαιμάχον
59 Σμικρίας, πατήρ τοϋ Ίσοτιμίδον
60 Σμικρίων, ατίχ. 15
61 Στρόμβων, πατήρ τον Ναυαιατράτου
62 Σωσίβιος Σωσιμένους, ατίχ. 37
63 Σωσιμένης, πατήρ τοϋ Σωσιβίου
64 Φάλανθος Δημητρίον, ατίχ. 10
65 Φιλέας ΑΙχμοκλείδου, ατίχ. 9
66 Φιλιατίδης, ατίχ. 15
67 Χαιρίας Πνρρίον, ατίχ. 17

ΑΦΙΔΝΩΝ

Άνω άριστερόν ήμισυ έπιτυμβίου στήλης μετ’ άνθεμίου, λευκοΰ μαρμάρου, άπο- 
κεκρουμένον καί έλλιπές άνω, κάτω καί δεξιά. 'Υπό τό άνθέμιον καί κάτω τοϋ σωζο- 
μένου ένός ρόδακος φέρεται κεχαραγμένη διά γραμμάτων ύψους 0,017 ή έπιγραφή :

Άγαθόκριτβος]/[··] 9[·] ιοσ[ - - ] 4ου αί. π.Χ.

Ή στήλη έχει έντειχισθή μέ όριζόντιον τον κύριον άξονα αυτής ώς οικοδομικόν 
ύλικόν παραστάδος θύρας οικίας τοΰ χωρίου Άφίδναι ( = Κιούρκα ). Έκδίδεται κατ’ 
άπόγραφον καί περιγραφήν τοϋ Ίωάννου Ν. Κουμανούδη.

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

1. Τεμάχιον βάθρου άναθήματος ύμηττίου μαρμάρου άποκεκρουμένον καί έλλιπές 
δεξιά καί άριστερά ύψους 0,125 (σφζ. ;), πλάτους (σωζ.) 0,175 καί πάχους (σιρζ.) 
0,18’ έν τή κάτω έπιιρανείμ τοϋ βάθρου ύπάρχουσιν ίχνη παραλληλογράμμου τόρμου 
βάθους 0,065. Έπί τής πρόσθιας έπιφανείας φέρεται διά γραμμάτων ύψους α) 1ος στίχος 
0,014 β) οί λοιποί στίχοι ± 0,01, διάστιχ. 0,007 ή έπιγραφή :

Μή στοιχηδόν.
------ άνέθε]σαν Δή[μητρι και Κόργ]]

[έκ Κο]ίλης --------------
3-------------- ]ς Νεοκλείδον---------------

-------------ΛΗΜ-ΙΙΟΣ-------------
-------------- Θεολλίδρυ---------------

6-------------- Μυρωνίδοβν---------------
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Παρατηρήσεις

Τό συλλογικόν τοΰχο ανάθημα βίς την Δήμητρα καί τήν Κόρην, οδ τό είδος δέν 
είναι σαφές, παρέχει άπό τοϋ δευτέρου στίχου και έξης δημότας ’Αθηναίους έκ Κοίλης. 
Δέν δύναμαι νά γνωρίζω άν πρέπει ή έπιγραφή νά θεωρηθή άνάθημα τής 'Ιπποθωντίδος 
φυλής, έφ’ όσον οί έκ Κοίλης δημόται άνήκουσιν εις τήν τριττϋν τοϋ άστεως τής φυλής 
αυτής, ή νά ύποθέσω άλλο τι.

Ή έπιγραφή ώς έκ τοϋ σχήματος των γραμμάτων φαίνεται δτι δέν είναι παλαιοτέρα 
τών μέσων τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.

Στίχ. 3 :--------- ]ς Νεοκλείδον άγνωστος ήμϊν άλλοθεν.
Στίχ. 4 : ΔΗΜηΙΙΟΣ· άναγνωστέον Δήμωνος, Φι]λήμονος καί εϊ τι άλλο.
Στίχ. 5 : Θεολλίδον τό όνομα δέν μοί είναι γνωστόν άλλοθεν άλλά πρέπει νά συσχε. 

τισθή προς τό Θέολλος (Pros. Att. 6952).
Στίχ. 6 :------------ ] Μυρωνίδο[υ]' οδτος κατά πάσαν πιθανότητα πρέπει νά άνήκη

είς τήν οικογένειαν τοϋ διασήμου Άρχίνου τοϋ έκ Κοίλης ( Pros. Att. 2526), δστις 
έσχεν υίόν καλούμενον Μυρωνίδην2. Νομίζω δτι οί χρόνοι τής έπιγραφής έπιτρέπου- 
σι νά ταυτίσωμεν τόν έν τή ήμετέρςι έπιγραφή Μυρωνίδην πρός τον υίόν τοϋ Άρχίνου.

2. Έπιτύμβιον κιόνιον πεντεληκοΰ μαρμάρου άκέραιον, διαμ. άνω 0,165, ϋψους 
0,565 φέρον διά γραμμάτων ϋψους 0,008 (τό Ο) — 0,02 (τό Κ ) τήν έπιγραφήν :

Δημόστρατος / Δημοκύδον / Παιαηενς 3ου αΐ. π.Χ.

Άνευρέθη είς τόν κατεδαφισθέντα μεσαιωνικόν πύργον Έλευσΐνος και μετεφέρθη 
είς τό αυτόθι Μουσεΐον.

3. Τεμάχιον κίονος άρραβδώτου έλλιποϋς κατά τήν διάμετρον, πεντεληκοΰ μαρ
μάρου, ϋψους 0,185 καί διαμέτρου (άνω σιρζ.) 0,09. Έπί τής άνω έπιφανείας υπάρχει 
άναθύρωσις 0,02· έπί τής κυρτής έπιφανείας φέρεται διά γραμμάτων ϋψους 0,016 (τό Ο ) - 
0,02 (τό Σ), διάστιχον 0,013 ή έπιγραφή :

---------------------- ΛΟΠΑ ------------
3 -------------- Έλε. Εύ----------- Τέλη 2ου αΐ. μ.Χ.

---------- Μο]σχίωνος-----------
--------------χίας Μ-----------

6 ---------- Δ ήμητρι]και Κόο[η-------

Ή έπιγραφή πιθανώς προέρχεται έκ τοϋ κατεδαφισθέντος μεσαιωνικού πύργου 
Έλευσΐνος καί νϋν εύρίσκεται έν τώ Μουσείφ Έλευσΐνος.

Πρόκειται περί συλλογικοΰ άναθήματος είς τήν Δήμητρα καί τήν Κόρην, ώς προ
κύπτει έκ τοϋ έκτου στίχου. ’Αναγράφονται οί άναθέται μετά των πατρωνύμων καί τών 
δημοτικών αύτών οΰτως έν τφ 3ω στίχω έχομεν ένα δημότην έξ Έλευσΐνος : [(όνομα, 
πατρώνυμον) ] Έλε(υαίνιος), Ευ------

Ό άκρωτηριασμός τής έπιγραφής δέν έπιτρέπει νά έξαγάγωμεν πλείονα συμπε
ράσματα περί αυτής καί τών άναγραφομένων προσώπων.

2. Δημοσθ. «κατά Τιμοκράτους» 135 : «καί Μυρωνίδης ό Άρχίνου, υίός τοϋ καταλαβόντος 
Φυλήν...» Παρά Πλουτ., Σωκρ. δαιμ. 1, μαρτυροϋνται «Άρχίνου παϊδες ».
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ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Έπιτύμβιον κιόνιον λευκοφαίου άσβεστολίθου άποκεκρουμένον άνω, ύψους 
0,72 καί διαμ. ( κάτω ) 0,20, φέρον διά γραμμάτων δψους ± 0,025 την έπιγραφήν

Μηνά[κων
Μηνάκων[τος 1ου/2ου αί. μ.Χ.

χρηστός

Εϊδον τήν έπιγραφήν προ τοδ ίεροϋ τής έκκλησίας τοδ 'Αγ. Νικολάου καί Κων
σταντίνου καί Ελένης ένΧαλανδρίω. Μετεφέρθη είς τά γραφεία τής ΒΓ Εφορείας Κλασ
σικών ’Αρχαιοτήτων ’Αττικής.

Β' ΩΡΩΠΟΥ

1. ’Επιτύμβιος στήλη μετ’ άετώματος δψους 0,76, πλάτους 0,41 καί πάχους 0,08. 
’Επί ταύτης φέρεται διά γραμμάτων δψους ±0,018 ή έπιγραφή :

Δημήτριος ) ΙΙΛ / / / / / / / / / / 3ου αί. μ.Χ. (;)
TAAIIC ό καί Εϋκολ[ος]

Ή στήλη άπέκειτο πρό ένός σταύλου τοδ χωρίου Σκάλα Ώρωποϋ, έκδίδεται δέ κατ’ 
άπόγραφον Ίωάννου Ν. Κουμανούδη.

Πιθανώς δυνάμεθα νά άποκαταστήσωμεν τήν έπιγραφήν οδτως :

Δημήτριος ) (Πα)[μβω]
τ(ά)δης ό καί Εϋκολ[ος]

2. ’Επιτύμβιος στήλη άνευ άετώματος έκ λευκοΰ πεντεληκοΰ μαρμάρου ύψους 
0,55 πλάτους (άνω ύπό τήν στέψιν) 0,25 — 0,27 ( κάτω ) καί 0,085. ’Επί ταύτης φέ
ρεται διά γραμμάτων ύψους 0,022 έπιμελώς κεχαραγμένη ή έπιγραφή :

Όλυμπιόδωρος 3ου αί. π.Χ. (;) 
νν

Φηγα ιενς

Ό Φηγαιεύς ούτος δέν μοί είναι γνωστός άλλοθεν.
Ή στήλη εύρέθη μεταξύ τών έρειπίων τοΰ ναοδ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έν Ώρωπώ, 

δημοσιεύεται δέ κατά περιγραφήν καί άπόγραφον Ίωάννου Ν. Κουμανούδη.

Γ' ΑΙΔΗΨΟΥ

1. Βάθρον λευκοφαίου λίθου, δψους 1,17, πλ. (άνω) 0,78 καί πάχους±0,65, έλ- 
λιπές κατά τήν κάτω δεξιάν γωνίαν. Τήν προσθίαν καί τάς δύο πλαγίας όψεις, άνω καί 
κάτω, κοσμεί κυμάτιον. Ή όπισθία δψις ήτο έπίπεδος καί πιθανώς άδρομερώς είργα- 
σμένη, διότι φαίνεται ότι τό βάθρον έφήπτετο τοίχου.

’Επί τής άνω έπιφανείας φέρονται §ξ μικροί κυκλικοί τορμίσκοι, δι’ ών προση- 
λοΰτο χαλκοδς άνδριάς.

’Επί τής προσθίας έπιφανείας τοΰ βάθρου καί συγκεκριμένως κάτωθεν τοΰ κυμα
τίου, φέρεται έπιμελώς κεχαραγμένη διά γραμμάτων δψους ^ 0,036, διάστιχον ± 0,025 
ή έπιγραφή ( Π ί ν. 53 α):
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Τι. Κλαΰδιον ’Ασιατικόν 
Τι. Κλαΰδιος ’Ασιατικός,

3 ό πατήρ,
και Κλαυδία ’Ιταλική 

τον εκγονον
6 δόγματι βουλής

νυ
και δήμου.

Παρατηρήσεις

Ό τιμώμενος Τι(βέριος) Κλαΰδιος ’Ασιατικός, ό πατήρ του Τι(βέριος) Κλαΰδιος 
’Ασιατικός, και ή Κλαυδία 'Ιταλική, ήτις κατά πάσαν πιθανότητα είναι ή μήτηρ τοϋ 
τιμωμένου, δέν μοβ είναι γνωστοί έξ άλλων έπιγραφικών κειμένων έξ Εύβοιας3.

Ή έπιγραφή πρέπει νά τεθή μετά τά μέσα πιθανώς τοΰ 1ου αί. μ. X.

2. Βάθρον λευκόφαιου λίθου ύψους 1,325, πλάτους 0,60 καί πάχους 0,525.
Τήν προσθίαν καί τάς δύο πλαγίας όψεις, άνω καί κάτω, κοσμεί κυμάτιον.
Ή όπισθία όψις είναι επίπεδος καί άδρομερώς είργασμένη, διότι φαίνεται ότι τό 

βάθρον έφήπτετο τοίχου.
Έπί τής άνω έπιφανείας τοϋ βάθρου φέρονται δύο μικροί κυκλικοί τόρμοι, δι’ ών 

προσηλοϋντο οί πόδες χαλκού άνδριάντος.
Έπί τής πρόσθιας έπιφανείας φέρεται έπιμελώς κεχαραγμένη διά γραμμάτων α) 

ύψους ^ 0,05 ( έπί τοϋ κυματίου ) β) ύψους ± 0,025 (κάτωθεν τοϋ κυματίου ) ή έπιγρα
φή ( Π ί ν. 53 β ):

α)

β)

3 

6 

9 

12

Ψ Β Κ Δ

Ή κρατίστη Φλ. Φιλείνα, 
θυγάτηρ των λαμπρότατων 
ΰπατικών Φλαβίων Φιλείνου 
καί Άμψικλείας, Μάρκον ν 
Αΰρήλιον Όλυμπιόδωρον, 
εκγονον 'Ιπποδρόμου, τον 
πάντα εν πάσιν αριστον, τον 
γλυκΰτατον καί σεμνότατον 
άνδρα, κατά τό τής ίερωτάτης 
βουλής καί τοϋ σεμνοτάτου 
δήμου ψήφισμα τής 'Εστι- 

εών πόλεως.

3. Κλαυδία ’Ιταλική μαρτυρεΐται έν IG, XII 9, 1145 (Χαλκίς ) : «Τιβ(έριος) Κλαύδιος Δημό- 
νικος καί Κλαυδία ’Ιταλική, Τιβ ( έριον ) Κλαύδιον Δημόνικον, τόν εαυτών υιόν». Αΰτη δέν νομίζω 
ότι δϋναται νά ταυτισθή πρός τήν ένταΰθα παρεχομένην τό πρώτον Κλαυδίαν ’Ιταλικήν λόγιρ διαφοράς 
όνόματος συζύγου.
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Παρατηρήσεις

ΈπΙ κεφαλής τής έπιγραφής άναγνωστέον:
Ψ(ηφίσματι) Β(ουλής) Κ(αΙ) Δ (ήμου) ( φύλλον κισσού ).
Εις τούς στίχους 2, 4, 5, καί 6 διά τήν στενότητα τοΰ χώρου ό χαράκτης έχει χαράξει 

τό τελευταΐον γράμμα εντός τοΰ προτελευταίου. Είς τον 2ον στίχον εχει χαράξει τό 
τελευταΐον γράμμα ύπεράνω τοΰ προτελευταίου.

Ή έπιγραφή μας γνωρίζει πέντε πρόσωπα, άνήκοντα εις δύο οίκογενείας :
Φλ. Φίλεϊνος Άμφίκλεια

'Ιππόδρομος
\

Ο

Φλ. Φιλείνα ~ Μ. Αυρ. Όλυμπιόδωρος

Έκ τών προσώπων τούτων δ Φλάβιος Φίλεϊνος είναι γνωστός έξ έπιγραφής Θε- 
σπιών : Τί(τον) Φλ(άουιον)) Φιλεϊνον, τον κράτιστον ταμιεΰσαντα Ασίας, τριβοϋνον, 
πραίτορα, πρεσβενσαντα Κόπρου, άνΟυπενσαντα Λυκίας Πανψυλίας, ή πατρίς τον ευερ
γέτην (’Ολίγον μετά τά μέσα τοΰ 2ου αί. μ. X., IG, VII, 1866 )4.

'Ως προκύπτει έκ τής θεσπικής έπιγραφής, ό Τ. Φλ. Φίλεϊνος υπήρξε πολίτης τής 
πόλεως αυτής. Ούτως ή έπιγραφή γνωρίζει ήμΐν τρεις Θεσπιεΐς, ήτοι τόν ( Τίτον) 
Φλ(άουιον) Φιλεϊνον, τήν σύζυγον αΰτοΰ Άμψίκλειαν καί τήν θυγατέρα αυτών Φλ. 
Φιλείναν.

Ούδέν γνωρίζω περί τής καταγωγής τοΰ Μ. Αύρ. Όλυμπιοδώρου καί τοΰ πατρός 
αύτοΰ 'Ιπποδρόμου.

Λόγω τοΰ προσωπογραφικοΰ συσχετισμοΰ, δι’ δν έγένετο λόγος άνωτέρω, δυνά- 
μεθα νά χρονολογήσωμεν τήν έπιγραφήν είς τό α' ήμισυ τοΰ 3ου αί. μ. X.

Αί δύο αύται έπιγραφαί εύρέθησαν έν Αίδηψφ τήν 24ην ’Ιουνίου 1964 είς οίκό- 
πεδον ιδιοκτησίας Γ. Ίωαννίδου καί Σ. Μουγγρίδη, είς τό 20όν οικοδομικόν τετράγωνον 
τής πόλεως κατά τήν έκτέλεσιν έκσκαφών. Φαίνεται δτι έκειντο κατά χώραν έντός τοΰ 
περιβόλου ίεροΰ τίνος. Μετ’ αύτών εύρέθησαν καί τινα μέλη άρχιτεκτονικά καί έφθαρ- 
μένον άνάγλυφον, έφ’ οδ διέκρινα λεοντήν. ’Επειδή ό τόπος πρόκειται νά έρευνηθή 
ύπό τής ’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, δέν κρίνω σκόπιμον νά προτρέξω έκφέρων γνώ- 
μας καί περιορίζομαι είς άπλήν παρουσίασιν των εύρεθεισών έπιγραφών εύχαριστών 
θερμώς καί άπό τής θέσεως ταύτης τόν φίλον έπιμελητήν άρχαιοτήτων Κ. Δαβάραν διά 
τήν παραχώρησιν τής δημοσιεύσεώς των.

Δ’ ΣΠΑΡΤΗΣ

Είς τό χωρίον "Αη - Γιάννης Σπάρτης, είς τό δάπεδον τής έκκλησίας τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου, υπάρχει ή κάτωθι έπιγραφή έπί έπιτυμβίου στήλης :

Νυμψόδοτε
χαϊρε- 3ου αί. μ.Χ.

έτη βιώαας 
κη .

Έκδίδεται κατά περιγραφήν καί άπόγραφον Ίωάννου Ν. Κουμανούδη.

4. Ίδέ τό στέμμα τής οίκογενείας ταύτης έν IG, VII, 1830.
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Ε' ΘΗΒΩΝ

Τό θέρος τοΰ έτους 1961, κατά τήν κατασκευήν μεγάλης αποστραγγιστικής αΰλακος 
( Π ί ν. 53 δ ) εις θέσιν « Καναπίτσα » βορείως τής πόλεως τών Θηβών, ό μηχανικός έκ- 
σκαφεύς έφερεν εις φώς ήκρωτηριασμένον άγαλμα λέοντος μήκους σφζομένου ± 2,50 μ., 
τοϋ όποιου έλλείπουσιν οί πόδες, ή ούρα καί ή ποτέ ένθετος κεφαλή. Ό λέων εύρίσκετο 
πλησίον μεγάλου βάθρου έκ λαξευτών πωρολίθων, έπί τοΰ όποιου φαίνεται ότι άρχικώς 
ΐστατο. Τό βάθρον τούτο, ώς έπληροφορήθην, κατεστράφη, τό δε άγαλμα τοϋ λέοντος 
( Π ί ν. 53 γ) μετεφέρθη ύπό τών ύδάτων μακράν τοΰ τόπου εύρέσεώς του.

Νομίζω ότι τό μνημεΐον τούτο έχει έξαιρετικήν σπουδαιότητα διά τήν θηβαϊκήν 
ίστορίαν καί άρχαιολογίαν. Έπί τοΰ στήθους τοΰ λέοντος φέρεται έπιμελώς κεχαρα- 
γμένη διά γραμμάτων όψους 0,06 (τό F καί τό A ) 0,065 (τό Τ καί τό I) καί 0,075 ( τό Σ) 
ή έπιγραφή FΑΙΤΙΑΣ ( = Άστίας ), τής όποιας θά καταδείξω τήν σπουδαιότητα, άφοΰ 
προηγουμένως έξετάσω τό μνημεΐον αύτό καθ’ αυτό.

’Αγάλματα λεόντων χρησιμοποιούνται ύπό των άρχαίων Ελλήνων ώς σήματα είς 
τάφους άνδρών έπιφανών καί άνδρών θανόντων έν πολέμφ. Ό γενναίως πολέμων παρο- 
μοιάζεται ύπό των άρχαίων Ελλήνων πρός λέοντα.

Ό ’Αριστοφάνης, Ειρήνη, στίχ. 1189, όμιλών περί δειλών λέγει : 
οίκοι μεν λέοντες, έν μάχγ] <5’ άλώπεκες.

Σκοπός μου δεν είναι νά συγκεντρώσω πάντα τά χωρία τών άρχαίων συγγραφέων, 
τά σχετικά πρός τήν άντίληψιν αύτήν, διότι τά άρχαϊα μνημεία μαρτυρούν σαφώς περί 
αύτής.

Τό παλαιότερον παράδειγμα λέοντος λίθινου ίδρυμένου έπί τοΰ τάφου άνδρός έπι- 
φανοΰς πεσόντος έν πολέμφ είναι τό τοΰ Σπαρτιάτου βασιλέως Λεωνίδου έν Θερμοπύ- 
λαις, συμφώνως πρός τήν μαρτυρίαν τοΰ Ηροδότου VIII, 225 : « ό δέ κολωνός έστι έν 
τή έσόδφ, όπου νΰν ό λίθινος λέων έστηκε έπί Λεωνίδη ».

Άλλο δείγμα παρομοίου μνημείου είναι ό λέων τής Χαιρωνείας, τον όποιον ίδρύ- 
σαντο οί Θηβαίοι είς μνήμην τών αύτόθι πεσόντων Θηβαίων έν τή όμωνύμφ μάχη 
κατά τό 338 π. X.

Έτερον δείγμα ό λέων τής Άμφιπόλεως5.
Τά τρία ταΰτα έπιφανή καί γνωστά είς όλους παραδείγματα δεικνύουν σαφώς τήν 

ταφικήν χρήσιν τών άγαλμάτων τών λεόντων παρ’ άρχαίοις.
Έν Βοιωτίμ τό έθιμον ήτο λίαν διαδεδομένον. Τό Μουσεΐον τών Θηβών κατέχει 

άριθμόν τινα τοιούτων άγαλμάτων, άλλά καί αί άνασκαφαί έφερον είς φώς τό πολυάν- 
δριον τών Θεσπιών, ήτοι τάφον δημόσιον Θεσπιέων θανόντων έν πολέμφ, όστις έκο- 
σμεΐτο δι’ άγάλματος λέοντος.

Πρέπει νά καταλήξωμεν είς τό συμπέρασμα ότι ό λέων τών Θηβών είναι καί αύτός 
έπιτύμβιον μνημεΐον άνδρός έπκρανοΰς θανόντος έν πολέμφ.

Συμφώνως πρός τήν έπιγραφήν τό άγαλμα πρέπει νά έχη γίνει περί τά μέσα τοΰ 
4ου αί. π. X. καί πάντως άποκλείεται νά είναι νεώτερον τοΰ 335 π.Χ., ότε ή πόλις τών 
Θηβών κατελήφθη καί κατεστράφη ύπό τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.

Πρέπει νά είκάσωμεν ότι ό Faaxiaς, έπί τοΰ τάφου τοΰ όποιου εΐχεν ίδρυθή ό λί
θινος λέων τών Θηβών, ήτο πρόσωπον έπιφανές τής έποχής τής άκμής τών Θηβών, 
ήτοι 379 - 338 π. X.

5. Broneer, The lion monument at Amphipolis, 1941.
10
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Έκ τής περιόδου ταύτης είναι γνωστοί διάφοροι Θηβαίοι, οΐτινες έφερον τό όνομα 
ιΡαστιας. Μεταξύ αύτών διακρίνομεν τον βοιωτάρχην FΑΣΤ. ήτοι Faax(ίαν), δστις 
ύπήρξεν ύπεύθυνος τής κοπής Θηβαϊκών νομισμάτων6 τής περιόδου 379 - 338 π. X., 
καί τον όποιον δυνάμεθα νά ταυτίσωμεν άνευ δυσκολίας προς τον Faaxlav τής νυν δη- 
μοσιευομένης έπιγραφής.

Κατόπιν τούτων τό εύρημα τοΰ λέοντος τών Θηβών άποκτφ ίδιάζουσαν σημασίαν.
Ιον ’Αναγνωρίζεται ότι ήτο τό έπιτύμβιον σήμα τού τάφου τοΰ Θηβαίου Βοιω- 

τάρχου Άστίου καί χρονολογείται είς τούς μεταξύ 379 - 338 π. X. χρόνους.
2ον ’Εξάγεται ότι ό Άστίας κατά πάσαν πιθανότητα θανών έν πολέμφ ετυχε τα

φής δημοσίοι έν πολυανδρίφ7.
3ον 'Υπάρχει μεγάλη πιθανότης ό λέων τών Θηβών νά όρίζη τήν περιοχήν τοΰ 

δημοσίου σήματος τής πόλεως καί υπάρχει μεγάλη πιθανότης, άν γίνουν έκεΐ άνα- 
σκαφαί, νά άποκαλυφθοϋν τά αγία των άγίων τής ιστορικής αυτής πόλεως.

Σημείωσις

Στοιχεία τής παρούσης έργασίας έδημοσιεύθησαν υπό Μ. Παρασκευαΐδη, έν τή 
έφημερίδι «Ή Καθημερινή » τής 8ης Ίανουαρίου 1965. Άνεγράφετο έκεΐ ότι ό λέων 
έπρόκειτο νά μεταφερθή υπό τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας είς τό Μουσεΐον τών Θη
βών. Ήδη χάρις είς τάς φροντίδας τής Κας Εΰης Στασινοπούλου — Τουλούπα, είς 
τήν όποιαν αί βοιωτικαί αρχαιότητες πολλά όφείλουν, ή μεταφορά έξετελέσθη.

ζ’ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ

1. Είς IG, Π2, 2839.
’Ενταύθα, στίχ. 3 - 5, φέρονται τά κάτωθι :
Στοιχ. 27

χής [Α]
01. 114,3 [Ιγηίδος? φυλής επί ΦΛ]οκλέος α[ρχ]
α. 322 [ονχος]

V. 4 επί Φίλοκλέος· De hac scriptura etiam sub finem saeculi quarti obvia cf. n. 
1629 (a 325/4) v. 220. 256. 522. 536. 849. 914. Meisterhans 3 6 22.

’Εν τώ στίχω 4 άνέγνων σαφώς ΥΚΛΕΟΣΑ καί κατά συνέπειαν ή συμπλήρωσις 
επί Φιλ]οκλέος δεν δύναται νά θεωρηθή όρθή. Έξ άλλου συμφώνως προς τό στοιχηδόν 
τής έπιγραφής θά ήδύνατο νά συμπληρωθή καί Νικ]οκλέος (άρχων έτους 302/1).

Έκ τών άρχόντων τής τετάρτης έκατονταετηρίδος π. X. τό έν τή έπιγραφή ΥΚΛΕΟΣ 

μόνον είς Εύθ]υκλέος δύναται νά συμπληρωθή. Ό Εύθυκλής = Pros. Att. 5575) διετέ-

6. Head, Hist. Num.2, σ. 351 : Hill, Hist. Gr. Coins, σ. 70: Miinsterberg, Num. Zeitschr. 
44 (1911) σ. 113.

Πρέπει νά θεωρήται βέβαιον δτι οΐ ύπεύθονοι τής κοπής βοιωτικών καί δή καί θηβαϊκών 
νομισμάτων τής περιόδου ταύτης ήσαν βοιωτάρχαι. ’Επιφυλάσσομαι νά παρουσιάσω πλήρη κατά
λογον επιφανών Θηβαίων τής περιόδου 379 - 338 π.Χ., οΐτινες ύπήρξαν βοιωτάρχαι καί τό όνόματά 
των φέρονται έπΐ νομισμάτων τής αύτής περιόδου.

7. Έν Θήβαις πολυάνδρων μαρτυρεϊται παρά Παυσανία, IX 9, 10: « Πολυάνδρων δέ ού μα
κράν άπό τών πυλών έστί" κεϊνται δέ δπόσους κατέλαβεν άποθανεΐν Άλεξάνδρφ καί Μακεδόσιν άντι- 
τεταγμένους ». Φαίνεται ότι τό πολυάνδριον τοϋτο πιθανώς έκειτο παρά τάς Όμολωΐδας πύλας.
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λεσεν άρχων κατά τό έτος 398/7· τό σχήμα των γραμμάτων τής έπιγραφής έπιτρέπει 
τήν άναγωγήν της εις τούς χρόνους τούτους, ούτω δέ καί ή γραφή - κλέος άντί - κλέους 
είναι δμαλωτάτη.

3. Είς IG, II2, 8409
Ενταύθα παρέχεται κατά συμπλήρωσιν τού Koehler ή κάτωθι επιγραφή : 

Αριστομένης] g iy α
Βι[[ο]]0[[ρ]]υν[ός] ( = Βιθννός)

Περί τού στίχου 2 παρατηρείται : ΒΙΟΘΡΥΝ litterae tertia et quinta in rasura. 
Ή διόρθωσις φαίνεταί μοι τολμηρά- ή έπιγραφή εύρέθη έν τφ χωρίω Σπάτα, δπερ κεΐται 
πλησίον τού δήμου των Ότρυνέων λαμβανομένων ύπ’ όψιν των φθορών τών γραμ
μάτων δυνάμεθα νά άποκαταστήσωμεν τόν β' στίχον ώς έξής :

Βίο Ό[τ]ρυν[ενς]

Τό όνομα Βίος μαρτυρεϊται ώς ’Αττικόνέν Pros. Att. 2852. Οίδύο ούτοι Ότρυνεΐς 
δέν μοί είναι γνωστοί άλλοθεν.

3. Είς IG, II2, 9085
Ενταύθα παρέχεται ή έξής έπιγραφή :

Άριστ οδική
Κρήτη.

Ό J. Kirchner παρατηρεί σχετικώς πρός τόν δεύτερον στίχον : Notandum hoc 
ethnicum generis fem. insolitum.

Τό Κρήτη είναι κύριον όνομα γυναικός, ώς έν IG, II2, 8516 Κρήτη Έφεσία, καί 
όχι έθνικόν. Συνεπώς ή έπιγραφή πρέπει νά τεθή έν «Tituli sepulcrales hominum ori- 
ginis incertae» καί νά στιχθή ουτω :

Άριστοδίκη.
Κρήτη.

Πρόκειται περί δύο κυρίων όνομάτων γυναικών.

4. Είς IG, VII, 2443 β, 10-11.
Ενταύθα φέρονται τά έξής :

Όνήσιμος [----------]
κας Όνη[σιμού

Τό κας τού 11ου στίχου πρέπει νά άποτελή τήν κατ’ όνομαστικήν άπόληξιν κυρίου 
όνόματος· τό άκολουθοΰν Όνη[σιμού μας έπιτρέπει νά είκάσωμεν ότι ό Όνήσιμος τού
10ου στίχου καί ό----------]κας τού 10ου - 11ου ήσαν άδελφοί, τό δέ Όνη[σιμού είναι
κοινόν πατρώνυμον τούτων ώς έν

IG, VII, 2433Χ 2 Βι]φικρατίδας και Άγείσιππος
Νο]μεινίω [----------

IG, VII, 2444 VI α ’Αγαθοκλής και
Διοκλής οί Άρίστωνος

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΑΣ 147
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Έκ των θηβαϊκών καί έν γένει βοιωτικών όνομάτων τό Άσ[τ]οκας, μαρτυρούμενον 
έν IG, VII, 2444 I α, 1 θά πρέπη νά θεωρηθή κατάλληλον διά τήν συμπλήρωσιν τοϋ 
στίχου 10 :

Όνήσιμος [καί Άατο] 
κάς !Ονη[ σίμον]

5. Εις IG, VII, 2444 II.
Ένταΰθα φέρεται TE/HI 2Ν "° ΛΕΥΚΙΟΣ
Τοϋτο άνεγνώσθη ουτω : Τέ[λ]ων Λευκίο(ν)
Ή ονομαστική Λεΰκιος διωρθώθη είς γενικήν, έπειδή ή λέξις έθεωρήθη ώς πα- 

τρώνυμον τοΰ Τέ[λ]ων. Πρόκειται περί δύο χωριστών προσώπων κατ’όνομαστικήν 
άνευ πατρωνύμων, ώς είναι σύνηθες έν τη έπιγραφή. Έκδοτέον

Τέ[λ]ων, uu Λενκιος

Σ. Ν. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ

6. Είς IG, VII, 2444 II.
Έπί τοΰ λίθου φέρεται συμφώνως προς τήν άνάγνωσιν τοΰ Lolling ΦΙΛΕ / //Ω//// / // / 
Τοϋτο συνεπληρώθη ύπό τοϋ Dittenberger ώς έξης : Φιλε[ίνον( ?)
Συμφώνως πρός τά σφζόμενα γράμματα δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν άνευ διορ- 

θώσεως: Φιλέ[ρ]ω[τος.

7. Είς IG, VII, 2444 III.
Συμφώνως πρός τό άπόγραφον τοΰ Lollling έπί τοΰ λίθου έφέρετο 

.. / /ΘΟ/////ΔΙΩΝΥΣΙΟΥ.
Τοϋτο μετεγράφη ώς έξης : . ... θο......... Δ ιωνυαίου.
Λαμβανομένων ύπ’ όψιν των έπί τοΰ λίθου ιχνών δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν 

άσφαλώς:

Βό]ηΟο[ς] Διωνυσίου.

8. Είς IG VII, 2444 IV β.
’Επί τοΰ λίθου έφέροντο τά έξης (Lolling) :

ΦΙΛΑΙ HI II Hill /ΙΣΤΟΝΟΣ

Έγράφη Φιλά(ρ)[γυρος Άρ]ίστονος διορθωθέντος τοΰ I είς Ρ.
Ή τοιαύτη διόρθωσις δέν είναι έπιβεβλημένη, διότι δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν 

Φίλαι[γος Άρ]ίατονος άνευ ούδεμιάς διορθώσεως. Περί τοΰ βοιωτικοΰ ονόματος Φί- 
λαιγος — Φίληγος ίδέ L. καί J. Robert, Bull, fipigr. REG 72 (1959) άριθ. 184, σ. 
194. Τό έν IG, II2, 1750 [Φ]ιλαιγίδης Λεωκήδου (4οςαί. π. X.) δεικνύει ότι τοϋτο δέν 
ήτο άγνωστον καί εις άλλας περιοχάς.

9. Είς IG, VII, 2646.
Ένταΰθα παρέχεται τό άπόγραφον έπιγραφής άντιγραφείσης ύπό τοΰ Pococke. 
Ή έπιγραφή αυτή δέν είναι άλλη άπό τήν έν IG, IX 2, 83 έπιγραφήν:
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IG, VII, 2646
ΠΟΡΗΚΙΑΣ

ΥΖΤΙΜΟΥ

ΚΛΕΙΤΩ

ΠΙΠΑΡΧΟΥ

ΚΑΕΙΤΩ

ΠΑΡΜΕΝΙΣΚΟΥ

IG, IX 2, 83
ΓΟΡΓΙΑΣ

ΜΕΓΙΛΛΟΥ

ΚΛΕΙΤΩ

ΙΠΠΑΡΧΟΥ

ΚΛΕΙΤΩ

ΠΑΡΜΕΝΙΣΚΟΥ

Κατόπιν τούτων ή έν IG, VII, 2646 έπιγραφή δεν πρέπει νάθεωρήται πλέον θηβαϊκή.

10. Είς IG, VII, 24664.
Ή έπιγραφή αϋτη σφζεται εξ άπογράφου τοϋ Κυριάκου τοΰ έξ Άγκώνος, ό όποιος 

διά τον 4ον στίχον δίδει·
ΠΑΤΩΝ ΔΑΜΑΡΧΩ, δπερ διωρθώθη είς Πά(γ)ων. Τό όνομα Πάγων μαρτυρεΐται 

άπαξ έτι κατ’ έμήν γνώσιν έπί όστράκου έκ τοϋ Καβειρίου τώνΘηβών, IG, VII, 3656 : 
Wolters, Kabirenheiligtum, άριθ. 214, ΠΑΓΟ, όπερ συνεπληρώθη είς Πάγω[ν. ’Αλλά 
δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν τό όνομα τοΰτο καί ώς έξης : Παγώ[νδας. Τό όνομα Πα- 
γώνδας είναι γνωστόν έκ τής φιλολογικής παραδόσεως, Θουκ. IV 91, 1 κτλ.

Νομίζω ότι μάλλον πρέπει νά γράψωμεν Πάτ(ρ)ων είσάγοντες όνομα παρεχόμενον 
συχνάκις ύπό των βοιωτικών έπιγραφών (Δεκάκις έν IG, VII).

11. Είς IG, VII, 3614.
Έπί δύο συνανηκόντων όστράκων κανθάρου φέρεται τό έξής υπόλειμμα όνόματος :

ΑΥΤΟΝ---------- . Τοϋτο συνεπληρώθη είς Αντόν[ομος?. Τό όνομα τοϋτο τυγχάνει
άμάρτυρον κατ’ έμήν γνώσιν έν Βοιωτίμ· άντιθέτως έν IG, VII, 2428 I, 9 παρέχεται τό 
Αντόνοος ( μέσα 3ου αί. π. X. ).

Νομίζω όθεν ότι καί έν IG, VII, 3614 πρέπει νά συμπληρώσωμεν Αντόν[οος.

12. Είς Πρακτ. Άρχ. Έτ. 1930, σ. 82, άριθ. 6 ( = SEG XI, άριθ. 1276).
’Ενταύθα έξεδόθη ή έξής έπιτυμβία έπιγραφή έκ Πελλήνης Άχαΐας :
Ματρίχα Τιμόλα Θηβαί[ο]. Συμπληρωτέον όρθώς Θηβαί,[α],

13. Είς Fraser-Ronne, Boeotian... tombstones, άριθ. 4 καί υπόμνημα έν σελ. 104. 
Δημοσιεύεται ή έπιγραφή Εύ[ρυ]τίδας. Οί έκδόται προέβησαν είς τήν συμπλήρωσιν 
κατόπιν ύπολογισμοϋ τοϋ κενοϋ χώρου. Τό όνομα Ενρντίδας είναι άμάρτυρον έν Βοιω- 
τίςμ άντιθέτως μαρτυρεΐται τό Εύνοστίδας πολλάκις (IG, VII, 3626,3627,3071, 3080 
κτλ.). Πρέπει, νομίζω, νά συμπληρώσωμεν συμφώνως τω λίθφ Εύν[οσ]τίδας.

14. Είς Corinth, VIII 1, άριθ. 199.
Ένταϋθα δημοσιεύεται τό κάτωθι χριστιανικόν χάραγμα :

εσκονε
( χονδροειδής παράστασις ώτός )

Κ(νρι)ε βοήΟι τοϋ δ - 
ονλου σο(υ)·
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Διά τήν λέξιν εσκουε ούδεμία έδόθη έρμηνεία. Ίο παρά τήν λέξιν σχεδιογράφημα 
ώτός μάς επιτρέπει νά γράψωμεν ε(1)σ(ά)κουε καί νά νοήσωμεν τό δλον οΰτως. Ό άφε- 
λής, ό χαράξας τήν έπιγραφήν, έσχεδίασε καί τό οδς του Θεοϋ καί τον παρακαλεϊ νά 
είσακούση τήν παράκλησίν του, τήν όποιαν διατυπώνει εις τούς στίχους 2 καί 3. Ή 
έπιγραφή γίνεται άντιληπτή, άν τήν συσχετίσωμεν προς τάς γνωστάς εύχάς «Κύριε, 
είσάκονσόν μου», «από τό στόμα σου καί στον Θεοϋ τ' αυτί».

Σ. Ν. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ
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ΩΝΗ ΕΚ ΤΟΡΩΝΗΣ
(Πίν. 54)

Κατά τόν Μάϊον τοϋ 1964 πλησίον τοϋ συνοικισμού Τορώνη Σιθωνίας (Χαλκιδικής) 
άνευρέθη τυχαίως ύπό τοϋ άγρότου Άχιλλέως Κληματσίδα, καλλιεργοϋντος τόν άγρόν

Σχέδ. 1. ’Ενεπίγραφος πλάξ 
εύρεθεΐσα πλησίον τοΟ συν- 

οικισμοϋ Τορώνη
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του, ένεπίγραφος πλάξ, ής τό κείμενον περιέχει ώνήν οικίας (Π ί ν. 54α· Σ χ έ δ. I ), 
ώς καί μικρόν σταθμίον χαλκού, κυλινδρικοί) σχήματος, φέρον είς τήν άνω έπιφάνειαν 
άριθμητικά σύμβολα. Τά άνωτέρω παρέδωκεν οδτος είς τον Σταθμόν Χωροφυλακής 
Συκιάς, έκ τοϋ όποιου μετεφέρθησαν μερίμνη ήμών είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης.

Ή θέσις, ένθα άνευρέθη ή ώς άνω πλάξ, κεΐται κατά τό άκρον τής χερσονήσου Σι- 
θωνίας, περί τά 3 χιλιόμετρα ΒΔ. τοϋ φυσικοΰ λιμένος Πόρτο - Κουφό, άνήκει δέ είς 
τήν άρχαίαν Τορώνην1, τής όποιας σφζονται ερείπια τοϋ τείχους τής πόλεως καί τοϋ 
φρουρίου αύτής Ληκύθου, χρονολογούμενα είς τον 4ον π. X. αιώνα, γνωστόν υπό τό 
όνομα Κάστρο. Ό γειτνιάζων σημερινός συνοικισμός, ό όποιος υπάγεται είς τήν κοι
νότητα Συκιάς, φέρει τώρα τό άρχαϊον όνομα τής Τορώνης καί άποτελεΐται έξ όλί- 
γων οίκίσκων (κάτοικοι 59 κατά τήν άπογραφήν τοϋ 1961 )1 2.

’Αριθμός Ευρετηρίου Μουσείου Θεσσαλονίκης 4396.
Πλάξ έκ σχιστόλιθου φαιοχρόου, τετραπλεύρου σχήματος περίπου, έχουσα άκα- 

νόνιστα καί άδιαμόρφωτα πέρατα. Διαστάσεις : μέγιστον ύψος 0,775, μέγιστον πλάτος 
0,325, πάχος 0,057 μ. Κατά τά άκρα ένιαχοϋ έλαφρώς άποκεκρουμένη. Λόγω τής φύσεως 
τοϋ λίθου ή έπιφάνεια τής πλακός είναι είς πλεΐστα σημεία άπολελεπισμένη. Ή άπολέ- 
πισις όμως καί αί άποκρούσεις φαίνεται ότι έγένοντο κατά τήν κοπήν τής πλακός ή 
τήν χάραξιν των γραμμάτων, ώς άποδεικνύει καί τό κείμενον τής έπιγραφής, τό όποιον 
είναι πλήρες.

1. Τύχη ’γαθή· ώνή οίκίης·
μεις ’Αρτεμισιών ίερ- 
ενς Ευφραντίδης Άρι- 
στοτίμο· Φιλώνιχος 

5. ’Αντιψώντος παρ’ ’Αρι-
στο κλέος, ήν έπρίατο 
παρά Ποσειδίππο το 
Διόδωρό και Διονυσί- 

10. ον τοϋ ’Αντιψώντος,
τήν έχομένην τή
ς εαυτό ή γείτων "Α- 
σανδρος· 8ΧΔΔ. Βε- 
βαιωτής Καλλιτέ-

15. λης Άριστοκλέος·
Μάρτυρες "Ασανδ- 
ρος Έπικράτεος 
’ Αρχεπτόλεμος 
Κλεομάχο, Κλεό- 

20. νικος Άγαθοκ-
λέος.

1. Pauly Wissowa, RE VI A 2, 1795.
Είς Τορώνην άνευρέθη κατά τό 1960 τάφος, έντός τοϋ όποιου υπήρχε χαλκή ύδρία, τοϋ 4ου 

π.Χ. αί., ή κάθετος λαβή τής όποιας κατέληγεν είς Σειρήνα (ΑΔ 16 ( 1960): Χρονικά, σ. 212).
2. Στοιχεία Συστάσεως καί Έξελίξεως Δήμων καί Κοινοτήτων, τ. 48. Έκδοσις Κεντρικής 

Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων τής Ελλάδος, Άθήναι (1962), σ. 167.
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"Υψος γραμμάτων 0,02 - 0,025 μ. Ο : 0,018 μ. Σ : 0,025 - 0,03 μ. Διάστιχα: 0,01 μ.
Ή έπιγραφή καταλαμβάνει όλόκληρον σχεδόν τήν έπιφάνειαν τής πλακάς, άφή- 

νουσα μικρόν περιθώριον άνω μεν 0,03-0,035 μ., άριστερά 0,02 μ., δεξιά 0,03-0,065 μ. 
Άπόστασις άπό τοϋ τελευταίου στίχου μέχρι του κάτω άκρου τής πλακάς : 0,15 μ.

Ή χάραξις, παρά τήν φαινομενικήν άμέλειαν, όφειλομένην είς τήν φύσιν τοϋ 
λίθου, έχει έκτελεσθή άπό έμπειρον χαράκτην. Αί άκραϊαι κεραϊαι τοϋ Σ καί τοϋ Μ 
έξαιρετικώς άποκλίνουσαι. Τό Ν σκάζει. Τό Ω αίσθητώς άνοικτόν. Ή μεσαία κεραία 
τοϋ Ε ισομήκης προς τάς έτέρας. Τά σκέλη τοϋ Π ισομήκη. To X έξαιρετικώς άνοικτόν.

Χαρακτηριστικόν είναι δτι ή έπιγραφή δέν παρουσιάζει λάθη ή άνορθογραφίας.
Τό κείμενον είναι έκ των πλέον τυπικών τοϋ είδους3- περιέχει έν άρχή τήν συνήθη 

έπίκλησιν, εϊτα τόν τίτλον τής έπιγραφής, τήν χρονολογίαν μέ έπώνυμον ίερέα, τό κυ
ρίως κείμενον τής ώνής, τόν προσδιορισμόν τόπου τής οικίας, τήν τιμήν, τόν βεβαιω- 
τήν καί τούς μάρτυρας.

Στ. 1. Τύχη ’γαθή. Ή έπίκλησις κατ’ όνομαστικήν άντί τής κανονικής δοτικής 
δέν είναι σπανία3 4.

Οί τύποι οίκίης καί μείς είναι Ιωνικοί, άπαντώνται δέ άνευ έξαιρέσεως είς τάς έξ 
Όλύνθου όμοιας έπιγραφάς5.

Στ. 2. ’Αρτεμισιών. Ό τέταρτος μήν τοϋ νησιωτικοϋ ήμερολογίου, άντιστοιχών 
προς τόν ’Απρίλιον τοϋ Ίουλιανοΰ6. Είς τάς έξ Όλύνθου έπιγραφάς, μέ τάς όποίας ή 
ήμετέρα έχει πλείστας όμοιότητας, άπαντοϋν μήνες άνήκοντες είς τό ευβοϊκόν - νη
σιωτικόν ήμερολόγιον7.

Στ. 3. Εύφραντίδης- όνομα σπάνιον8. Τό όνομα Εϋφραντος συναντώμεν είς έπι- 
γραφήν έκ Θεσσαλονίκης9.

Στ. 4. Άριστότιμος- όνομα όχι πολύ συχνόν10 11. Εύφραντίδης Άριστοτίμου ίερεύς 
άναφέρεται είς έπιγραφήν έκ Βραστινών Καλυβιών11. Κατά τήν γνώμην μου ή ταύτισις 
δέν φαίνεται πιθανή, καθ’ όσον οί τόποι είς τούς όποιους άνευρέθησαν αί δύο αδται 
έπιγραφαί άπέχουν πλέον τών 100 χιλιομέτρων. Είναι λοιπόν άπίθανον, πόλεις άπέ- 
χουσαι τοσοϋτον, νά είχον κοινόν ίερόν. Έξ ίσου άπίθανον θεωρώ τήν έκδοχήν νά 
μετεφέρθησαν ένεπίγραφοι πλάκες έκ τοϋ ένός τόπου είς τόν άλλον.

Φιλώνιχος- όνομα σπάνιον. Ή κατάληξις όμως -ιχος δέν είναι άσυνήθης12.
Στ. 5. ’Ανταρών όνομα κοινόν. Έν Μακεδονίςι άπαντά σπανίως, είναι όμως κοινό-

3. Κατάλογον δλων τών γνωστών συμβολαίων πράσεως δίδει ό Δ. Λαζαρίδης είς τήν « Έπιγραφήν 
έξ Άμφιπόλεως », Γέρας Κεραμοπούλλου, Άθήναι 1953, σ. 161 ύποσημ. 1. Νεώτερα κείμενα μετά σχε
τικής βιβλιογραφίας : α) Δ. Λαζαρίδου «Trois nouveaux contrats de vente a Amphipolis » BCH 
LXXXV ( 1961) σ. 426 καί β ) Φ. Πέτσα, « Ώναί έκ τής ’Ημαθίας » ΑΕ 1961, σ. 1 κέ.

4. D. Μ. Robinson, Τ( ransactions of the ) Α( merican ) Ρ( hilological) Α( ssociation ) 
τ. LXV έτος 1934, σ. 124, άριθ. 3, ΤΑΡΑ LXII (1931 ) σ. 43, άριθ. 2.

5. D. Μ. Robinson, ΤΑΡΑ LIX ( 1928 ) σ. 225, LXII ( 1931 ) άριθ. 2, 3, 4, LXV ( 1934) 
άριθ. 3,4 LXIX ( 1938 ) άριθ. 3,4,5.

6. RE έν λ. ’Αρτεμισιών τ. II 2 στηλ. 1442 - 43.
7. RE έν λ. Kalender τ. X 2 στηλ. 1594.
8. Pape - Benseler, Worterbuch der griechischen Eigennamen έν λ.
9. Μ. Δήμιτσα, Μακεδονία, Άθήναι 1896, σ. 524, άριθ. 596.

10. Pape - Benseler, έ.ά. έν λ.
11. Ε. Πελεκϊδης, ΑΔ 1924-25 Παράρτημα σ. 40, άριθ. 2.
12. Buck - Petersen, A reverse index, σ. 681.
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τατον είς Θάσον, ένθα ή κατάληξις όνομάτων είς -φών είναι συνήθης13. ’Ενταύθα 
μετά τό δνομα Άντιφών δέον δπως έννοηθή έπρίατο τήν οίκίην.

Στ. 6. Άριστοκλέος· δνομα σύνηθες. Ή γενική Άριστοκλέος άπαντα έν ’Αττική 
είς τάς μέχρι τοϋ 350 π. X. έπιγραφάς14.

Στ. 7. Παρμένοντος· τό δνομα Παρμένων κοινόν15. Είς Θάσον καί άλλαχοΰ άπαντα 
τό θηλυκόν Παρμένουσα16.

Στ. 8. Ποσείδιππος- δνομα θεοφόρον κοινόν.
Στ. 9. Διόδωρος καί Διονύσιος- όνόματα άμφότερα θεοφόρα συνηθέστατα.
Στ. 10. Άσανδρος· δνομα μακεδονικόν κοινόν17. Άναφέρεται καί είς ώνήν έξ 

Άμφιπόλεως18.
Τό κείμενον τής κυρίως ώνής περιέχεται είς τούς στίχους 4 εως 13 : Φιλώνιχος ό 

Άντκρώντος ήγόρασεν οίκίαν παρ’ Άριστοκλέους του Παρμένοντος, τήν όποιαν οδτος 
παλαιότερον εΐχεν άγοράσει παρά Ποσειδίππου τοϋ Διοδώρου καί Διονυσίου τοϋ Άντι- 
φώντος. Ή οΙκία έγειτνίαζε προς τήν τοϋ άγοραστοΰ Φιλωνίχου, άνήκε δε παλαιότερον 
είς τόν πιθανώς άδελφόν αύτοϋ Διονύσιον τοϋ Άντιφώντος (ή ύπόθεσις βασίζεται είς 
τό κοινόν πατρωνυμικόν). Κατ’ έξαίρεσιν είς τήν έκ Τορώνης έπιγραφήν άναφέρονται 
οί Ποσείδιππος καί Διονύσιος, οί όποιοι κατεϊχον τήν οίκίαν πριν ή αυτή περιέλθη είς 
τόν πωλητήν Άριστοκλήν19. Οί Dareste— Haussoulier— Reinach, σχολιάζοντες έπι
γραφήν έκ Τήνου, άναφέρουν δτι ό πωλητής είς πολλάς περιπτώσεις έξέλεγεν ως έγγυη- 
τάς πολίτας, οί όποιοι εΐχον κατά τό παρελθόν ή κατά τόν χρόνον τής συνάψεως τοϋ 
συμβολαίου σχέσιν μέ τό άκίνητον20. Ή άνάμιξίς των παρείχε μίαν έπί πλέον έγγύησιν 
είς τόν άγοραστήν διά νά έξασφαλισθή ούτος άπό τυχόν μή νόμιμον άγοράν τοϋ άκι- 
νήτου. Εις τήν ήμετέραν έπιγραφήν οί προκάτοχοι δέν άναγράφονται ώς τυπικοί βε- 
βαιωταί, άναφέρονται δμως είς τήν πραξιν τής ώνής άπλώς υπό τήν ίδιότητα των πρφην 
ιδιοκτητών.

Στ. 12. ή γείτων Άσανδρος. Κατά κανόνα ή θέσις τοϋ άγοραζομένου άκινήτου 
προσδιορίζεται έκ τοϋ άκινήτου τοϋ γείτονος. Ή ώς άνω έκφρασις ή γείτων, ένίοτε 
καί κατά γενικήν, άπαντα είς δλας τάς έξ Άμφιπόλεως γνωστάς ώνάς21. Είς τήν μεγά- 
λην έκ Τήνου έπιγραφήν ή θέσις τοϋ άκινήτου προσδιορίζεται πάντοτε διά τής αύτής 
έκφράσεως22. Άντιθέτως είς τάς έξ Όλύνθου ώνάς ό προσδιορισμός διατυποΰται διά 
τής έκφράσεως: τήν οίκίην τήν έχομένην τής ... Ή αυτή έκφρασις, τήν έχομένην κλπ., 
άπαντα καί είς τήν έκ Βασιλικών Χαλκιδικής έπιγραφήν23, έκ τής όποιας δέν σφζονται

13. Δήμιτσα, Μακεδονία, passim.
14. Meisterhans, Grammatik der attischen Inschriften, σ. 104.
15. Pape - Benseler, έ.ά. έν λ.
16. Δήμιτσα, Ε.ά. σ. 854 άριθ. 1130.
17. Hoffmann, Die Makedonen, Gottingen 1906, σ. 193, 194. G. Kalleris, Les anciens Ma- 

cidoniens I, ’Αθήναι (1954 ), σ. 291 κ.έ.
18. Perdrizet, Etudes Amphipolitaines, BCH XLVI ( 1922) σ. 36 καί Ditt. SylP 832.
19. Ίδιοκτήται κατέχοντες παλαιότερον τό ύπό πώλησιν άκίνητον άναφέρονται καί είς τήν έκ 

Βραστινών Καλυβιών έπιγραφήν (Πελεκίδης έ.ά. σ. 6 ).
20. Dareste - Haussoulier - Reinach, Inscriptions Juridiques Grecques τ. I, Paris 1891, 

σ. 99.
21. Δ. Λαζαρίδης, ’Επιγραφή έξ Άμφιπόλεως, έ.ά. καί Trois nouveaux contrats de vente έ.ά·
22. Dareste - Haussoulier - Reinach, έ.ά. σ. 64 κ.έ.
23. X. Μακαρόνας, Χρονικά ’Αρχαιολογικά 1940-50, Μακεδονικά τ, Β' 621,
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άκέραιαι εί μή μόνον αί λέξεις αύταί.Όμοίως καί είς έτέραν έπιγραφήν, τήν όποιαν ό 
μέν Perdrizet24 έχει τήν γνώμην δτι προέρχεται εξ Άμφιπόλεως, ό δέ Roussel25, βασι
ζόμενος άκριβώς είς τήν ίδιάζουσαν έκφρασιν ταύτην, θεωρεί προερχομένην έκ Χαλκι
δικής. Είς τήν παρούσαν ώνήν άπαντούν άμφότεραι αί έκφράσεις.

Στ. 13. 8 X ΔΔ. ’Ακολουθεί ή τιμή τής οίκίας άποδιδομένη διά τών ώς άνω συμβό
λων. Τά σύμβολα 8 καί X άπαντοΰν είς πλείστας έξ Όλύνθου έπιγραφάς26 καί είς τήν 
είς Βραστινά Καλύβια εύρεθεΐσαν27.

Ό Μ. Ν. Tod είς τό έν BSA άρθρον του «The greek acrophonic numeraly»28 
συζητεΐ τά είς τάς άνωτέρω έπιγραφάς άπαντώμενα σύμβολα καί έρμηνεύει αύτά ώς 
άκολούθως : ψ = 1.000, 8 = 100 καί X = 10, καταλήγει δέ είς τό συμπέρασμα δτι τά 
διά τών συμβόλων αυτών έκφραζόμενα ποσά άναφέρονται μάλλον είς άργυράς δραχμάς 
καί ούχί εις χρυσούς στατήρας, ώς είς τινας περιπτώσεις δέχεται ό Robinson29.

Σημειωθήτω δτι τά σύμβολα αύτά ό Tod θεωρεί καθαρώς συμβατικά καί ούχί άκρο- 
φωνικά.

Συμφώνως προς τάς έρμηνείας τού Tod τά σύμβολα τής ήμετέρας έπιγραφής πρέπει 
νά δεχθώμεν δτι άποδίδονται διά τού άριθμοϋ 112. Εμποδίζει δμως νά συμφωνήσωμεν 
πρός τήν έκδοχήν ταύτην κατά κύριον λόγον τό είς τήν ήμετέραν έπιγραφήν ύπάρχον 
σύμβολον Δ, τό όποιον ώς γνωστόν έκφράζει τήν δεκάδα30. ’Αλλά καί τό σταθμίον, 
περί ού έγένετο λόγος έν άρχή, παρέχει άρνητικάς ένδείξεις. Τούτο έχει σχήμα κυλιν
δρικόν. Ύψος 0,025, κάτω διάμετρος 0,024 μ. Έπί τής άνω έπιφανείας, όμοιας πρός 
κάλυμμα έλληνιστικής πυξίδος, φέρει μικρόν κρίκον πρός άνάρτησιν ( Π ί ν. 54 β ).

Έπί τής αυτής έπιφανείας καί κατά τήν περιφέρειαν φέρει δεδηλωμένα διά στι
γμών τά σύμβολα ΔΔ |- |- |-, Έσωτερικώς περιέχει μόλυβδον, ώς έπιτρέπει νά δια
φανή μικρά άπόξεσις είς τήν κάτω έπιφάνειαν31. Τά ώς άνω σύμβολα έρμηνεύονται 
ώς 23 δραχμαί, καθ’ δσον τό μέν Δ είναι σύμβολον τής δεκάδος, τό δέ |- τό σύμβολον 
τής άπλής δραχμής32.

Είναι γνωστόν δτι ή δραχμή ώς μέτρον βάρους είχε 4.36 γραμμάρια33, τό όποιον 
πολλαπλασιαζόμενον έπί 23 δίδει βάρος 100,28 γραμμαρίων.

Πράγματι τό ώς άνω σταθμίον ζυγισθέν εύρέθη έχον βάρος 100 γραμμαρίων. Έφ’ 
δσον λοιπόν |- = μονάς, Δ = δεκάς, ύποθέτω δτι πρέπει νά δεχθώμεν δτι κατ’ άνάγκην 
τό X δηλοΐ τήν έκατοντάδα, τό δέ 8 τήν χιλιάδα. Όθεν τό τίμημα τής οίκίας τής ήμε
τέρας έπιγραφής είναι δραχμαί 1.120. Λαμβανομένου όπ’ δψιν δτι είς τά σύγχρονα πε
ρίπου έξ Όλύνθου συμβόλαια πράσεως αί τιμαί τών άκινήτων κυμαίνονται άπό 230

24. Perdrizet, Etudes Amphipolitaines, BCH XLVI ( 1922) σ. 39.
25. Roussel, BCH LXXX ( 1929) σ. 18.
26. 88XXX : Robinson ΤΑΡΑ LIX (1928) σ. 225, 8888X: Robinson ΤΑΡΑ LXV (1934) 

άριθ, 3. σ. 124, ΨΨΨΨΨ888 : Robinson αύτ. άριθ. 4, σ. 127 κ.ά.
27. Πελεκίδης, ΑΔ έ.ά. ΕΙς τήν έπιγραφήν αυτήν άπαντοΟν τά σύμβολα : Ψ88ΧΧΧΧ.
28. BSA XXXVII (1936-37) σ. 248.
29. Robinson ΤΑΡΑ LIX (1928) σ. 227 κ.έ.
30. Meisterhans έ.ά., σ. 8.
31. Παρόμοια άντικείμενα άνευρέθησαν καί κατά τάς άνασκαφάς τής Όλύνθου ( D. Μ. Ro

binson, Excavations at Olynthus X σ. 476, 477 πίν. 155.
32. RE τ. V2 στ. 1632, παρ. 18, έν λ. δραχμή.
33. Lubber’s Real Lexikon des klassischen Altertums σ. 1148.
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μέχρι 5.300 δραχμών, ή τιμή τής έν Τορώνη οίκίας, κατά την άνωτέρω έκδοχήν, δέν 
έκφεύγει των λογικών πλαισίων.

Στ. 14. Βεβαιωτής· ούτος έχει τήν θέσιν τοϋ έγγυητοϋ. Ένταΰθα ώς βεβαιωτής 
τίθεται ό Καλλιτέλης, υιός πιθανώτατα τοϋ Άριστοκλέους τοϋ Παρμένοντος. Κατά κα
νόνα ώς βεβαιωταί τίθενται συγγενείς τών ένδιαφερομένων, συνηθέστερον δέ τοϋ πω- 
λητοΰ, ώς συμβαίνει ένταΰθα. Τοΰτο διότι συμφώνως προς τόν νόμον ό άγοραστής δύ- 
ναται ένδεχομένως νά ζητήση εύθύνας παρά τοϋ έγγυητοϋ34.

Κατά τό πλεϊστον εις τάς ώνάς άναφέρεται εις βεβαιωτής, σπανιώτερον πλείονες 
καί μόνον εις δύο έκ τών μέχρι τοϋδε γνωστών ούδόλως άναφέρονται βεβαιωταί35.

Στ. 14. Καλλιτέλης· όνομα σχετικώς σπάνιον. Άπαντά εϊς τήν μεγάλην έκ Τήνου 
έπιγραφήν36.

Στ. 17. Έπικράτης· όνομα κοινόν.
Στ. 18. Άρχεπτόλεμος- όνομα όχι σύνηθες εις τούς ιστορικούς χρόνους37.
Στ. 19. Κλεόμαχος· όνομα πολλαχόθεν γνωστόν.
Στ. 20. ’Αγαθοκλής- όνομα κοινόν.
Ό τύπος τών γραμμάτων38 άλλά καί έτερα έσωτερικά στοιχεία τής έπιγραφής, ώς 

ή κατάληξις τής γενικής εις ο καί εος, τύποι οί όποιοι άπαντοΰν μόνον μέχρι τοϋ 360 
π. X.39 άλλά καί ή όμοιότης τών γραμμάτων καί τοϋ κειμένου πρός τάς έπιγραφάς τής 
Όλύνθου, αί όποΐαι τοποθετούνται χρονολογικώς είς τό α' ήμισυ τοϋ 4ου π. X. 
αίώνος, μας άγουν είς τό συμπέρασμα ότι ή ήμετέρα έπιγραφή άνήκει είς τό α' ήμισυ 
τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος, μάλιστα δέ είς τάς πρώτας δεκαετίας τοϋ αίώνος, ώς δεικνύει ή 
συχνή χρήσις τοϋ άρχαϊκοΰ τύπου τής γενικής τών δευτερόκλιτων καί τριτοκλίτων.

Άς συνοψίσωμεν κατωτέρω τά κοινά στοιχεία τά άπαντώμενα είς τάς έπιγραφάς 
τής Όλύνθου καί είς τήν έπιγραφήν τής Τορώνης, ώς καί τάς διαφοράς των άπό τών 
τής Άμφιπόλεως.

α) Οί ’Ιωνικοί τύποι οίκίης καί μείς ούδαμοϋ άλλοϋ άπαντοΰν εί μή μόνον είς τήν 
έκ Τορώνης καί τάς έξ Όλύνθου έπιγραφάς.

β) Αί άνωτέρω άναφέρουν έπώνυμον μόνον ιερέα, ούχί καί έπιστάτην ώς παρα- 
τηροΰμεν είς τάς έξ Άμφιπόλεως ώνάς. ’Επίσης είς τάς πρώτας ούδέποτε άναφέρεται 
τό ιερόν είς τό όποιον άνήκει ό ίερεύς, ώς κατά κανόνα συμβαίνει είς τάς έξ Άμφιπό
λεως, σημειοϋται όμως πάντοτε τό πατρώνυμον τοϋ ίερέως.

γ) Άπασαι αί έξ Όλύνθου καί ή έκ Τορώνης έπιγραφαί άναφέρουν καί τόν μήνα 
κατά τόν όποιον έγένετο ή άγοραπωλησία, ό μήν δέ πάντοτε άνάγεται είς τό νησιω
τικόν ήμερολόγιον40. Προσδιορισμός τοϋ μηνός άπαντά άπαξ είς τάς έξ Άμφιπόλεως 
έπιγραφάς, άνήκει δέ ούτος είς τό μακεδονικόν ήμερολόγιον (μηνός Δίου )41.

34. Dareste - Haussoulier - Reinach ε.ά. σ. 97 κ.έ.
35. Δ. Λαζαρίδης, BCH LXXXV (1961 ), έ.ά. άριθ. 1 καί 2.
36. Dareste, - Haussoulier, - Reinach ε.ά. στ. 51, σ. 74.
37. Pape - Benseler έ.ά. έν λ.
38. Ίδέ άνωτέρω σ. 153.
39. Meisterhans έ.ά. σ. 5 καί 104.
40. α) Άπατουριών έν Robinson ΤΑΡΑ LIX (1928) σ. 225, β) Ταργηλιών καί Ληναιών έν 

Robinson ΤΑΡΑ LXII (1931 ) άριθ. 2 καί γ) 'Ιππιών έν Robinson ΤΑΡΑ LXIX ( 1938) άριθ. 5,
41. Δ. Λαζαρίδης, BCH LXXXV (1961) έ.ά. σ. 429,
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δ) Διά τόν προσδιορισμόν τής θέσεως τοϋ άκινήτου χρησιμοποιείται ώς καί εις 
τάς ώνάς τής Όλύνθου ή εκφρασις τήν «έχομένην», ώς άνωτέρω άνεφέρθη42.

ε) Ή τιμή των άκινήτων προσδιορίζεται δι’ άριθμητικών συμβόλων. Άξιοπαρα- 
τή ρητόν μάλιστα είναι δτι τό σύμβολον 8 ούδαμοϋ άλλου εί μή μόνον εις έπιγραφάς 
τής Χαλκιδικής άπανταται. Άντιθέτως εις τάς έξ Άμφιπόλεως ώνάς ούδέποτε άπαν- 
τώμεν σύμβολα, ή τιμή δέ τών άκινήτων άποδίδεται δι’ όλογράφων άριθμών.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝ ΙΔΟΥ

42. Ίδϊ άνωτέρω, σ. 154.
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ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

(Πίν. 55 — 56)

Ό τειχισμός τοϋ « έξωπολίου » στά τέλη τοϋ 16ου αίώνα άποτελεϊ τήν άφετηρία 
για μόνιμη καί άσφαλή πιά κατοίκηση της περιοχής τής σημερινής πόλης τής Κέρ
κυρας. Άσφυκτιοϋσε μέσα στο Παλιό Φρούριο καί ή καταστροφή τού 1537 από τούς 
Τούρκους άπέδειξε ότι έκτος άπό τήν όχυρή αυτή νησίδα όλη ή υπόλοιπη περιοχή 
ήταν στή διάθεση τοϋ κάθε κατακτητή. Τά έπιβλητικά νέα τείχη μέ τις πύλες τους καί 
τούς μεγάλους προμαχώνες άσφάλιζαν τό έσωτερικό καί ή πόλη τής Κέρκυρας έζησε 
έως τις μέρες μας χωρίς ποτέ κατακτητής να τήν άλωση ή νά τή λαφυραγώγηση. Τοϋτο 
βέβαια δέ σημαίνει ότι δέν ύπέστη τό νησί πλήθος άλλαγές, ώσπου τό 1864 ένώθηκε 
τελικά ξανά μέ τόν έθνικό κορμό τοϋ Έλληνισμοϋ.

Ό 17ος αιώνας ήταν άκόμη γιά τήν τότε Μητρόπολή της, τή Βενετία, αιώνας οίκο- 
νομικής εύχέρειας καί τοϋτο είχε τόν άντίκτυπό του καί στην άποικία. Μεγάλο κτήριο 
στή νέα άσφαλισμένη έκταση ήταν ή έκκλησία τοϋ 'Αγ. Σπυρίδωνα1. Οί Λατίνοι θά 
κτίσουν τήν Βασιλική τοϋ 'Αγ. ’Ιακώβου1 2. Στό β' μισό τοϋ αίώνα θά κτισθή ή Loggia 
( σημερ. Δημαρχείο ), ώραΐο κτήριο πού γρήγορα θά μετατραπή σε θέατρο, τό πρώτο 
θέατρο τής νεώτερης Ελλάδας3. Στά 1630/1 κτίζεται, μας λέει ό παλαιός ιστορικός τής 
Κέρκυρας Marmora4, άπό τήν κοινότητα ένα άνάκτορο. Κτίσθηκε κοντά στήν έκκλησία 
τοϋ 'Αγ. ’Ιακώβου γιά έναν άπό τούς δύο συμβούλους τής πόλης. Ό άλλος κατοικούσε 
μέσα στό Παλιό Φρούριο.

Στό χάρτη τής πόλης πού έχει στό έργο του ό Marmora5, τυπωμένο στά 1672, ση
μειώνεται τό μέγαρο μέτήν ονομασία Archivescovato ( άριθ. 21) άνατολικά άπό τό δρό
μο πού πηγαίνει στήν Πόρτα Raimonda. Τό κτήριο είναι διώροφο καί δέ μοιάζει μέ τό 
μεγαλόπρεπο κτήριο τοϋ 1754, πού τό διαδέχτηκε. Δέν πρόλαβε όμως νάτό χαρή ό σύμ
βουλος, γιατί μετά άπό δύο χρόνια, τό 1632, τό παραχώρησε ή Γερουσία στό Λατίνο 
’Αρχιεπίσκοπο γιά διαμονή του.

Τότε άρχιεπίσκοπος ήταν μάλλον ό Βενέδικτος Bragadin, Βενετσιάνος πατρίκιος, 
άν καί ύπάρχη κάποια άσάφεια στούς καταλόγους των άρχιερέων αύτών6. ’Εκεί κοντά 
κτίσθηκε καί ή κατοικία τοϋ Βαΐλου ( στή θέση όπου σήμερα τό Β' Δημοτικό Σχο
λείο ) καί έτσι όλη αύτή ή περιοχή, μέ τή μικρή πλατεία μπροστά στή Loggia, γίνε
ται μιά σημαντική διοικητική περιοχή.

1. Παπαγεωργίου, Ιστορία τής Εκκλησίας τής Κέρκυρας, Κέρκυρα 1920, σ. 199 - 200.
2. A. Marmora, Historia di Corfu, Venetia 1672, σ. 392.
3. Βροκίνης, Περί τής οίκοδομής τής έν τφΚερκυραϊκφ Άστει Στοάς - Loggia, Κέρκυρα, 1901.
4. Marmora, §.ά. σ. 392.
5. Marmora, 6.ά. σ. 364 - 5.
6. Σπ. Θεοτόκης, Πανηγ. Τεϋχος Πεντηκονταετίας Α' (1914) σ. 28 - 9.
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Ό Marmora άναφέρει7 ξανά χό μέγαρο σχά 1668, δχαν ό δρασχήριος Λαχίνος ’Αρ
χιεπίσκοπος Car. Labia ( 1659- 1678 ) είχε έπιμεληθή χό άνάκχορο «con tale ma- 
gnificenza» και δεξιώθηκε έκεΐ έναν άνιψιό χοϋ Πάπα.

Δέν έχουμε πληροφορίες γιά χό μέγαρο χοΰ Λαχίνου ’Αρχιεπισκόπου παρά άρκεχά 
χρόνια άργόχερα. Σχά χρόνια 1724 - 1727 Λαχίνος ’Αρχιεπίσκοπος σχήν Κέρκυρα 
ήχαν ό Άγγελος Μαρίας Κουερίνι Σχαμπάλια8, Βενεχσιάνος κι αύχός Παχρίκιος ενώ 
Μέγας Πρωχοπαπάς χών όρθοδόξων ήχαν ό Σπυρίδων Βοόλγαρης9. Ό Κουερίνι ήχαν 
άπό χούς καλλιεργημένους άνθρώπους χοϋ 18ου αιώνα. Γνώριζε καλάχούς άρχαίους συγ
γραφείς, είχε γενικά κλασσική παιδεία10 11 καί βοήθησε xov Sc. Maffei σχήν όργάνωση 
χής άρχαιολογικής χου συλλογής σχή Βερόνα11. Ή μόρφωσή χου φαίνεχαι άπό χό 
βιβλίο χου Primordia Corcyrae πού χύπωσε λαχινικά σχήν Μπρέσκια σχά 1738.

Έκχός άπ’ αύχό, άνέθεσε σ’ έναν άγνωστο σ’ έμας "Ελληνα ( Κερκυραΐο ;) καλλι- 
χέχνη, όχαν ήχαν άκόμη σχήν Κέρκυρα, νά χοϋ ζωγραφίση δύο πίνακες. Τούς έσχειλε 
σχόν χόχε Πάπα Βενέδικχο XIII καί σήμερα ακόμα υπάρχουν σχήν πινακοθήκη χοΰ 
Βαχικανοϋ. Τούς πίνακες αύχούς χούς άναχύπωσε σέ χαλκογραφίες σχό βιβλίο χου καί 
έγιναν έχσι εύρύχερα γνωσχοί12. Καί οί δύο έχουν ένα κοινό σημείο : χή συμμεχοχή 
καί χών δύο κλήρων, χών Λαχίνων καί ’Ορθοδόξων, σέ κοινές χελεχές13. Ή μία μέσα 
σχήν έκκλησία χοΰ Άγ. Σπυρίδωνα14 καί ή άλλη μέσα σχό μέγαρο χοΰ Λαχίνου ’Αρχιε
πισκόπου, χήν παραμονή χών Χρισχουγέννων. Ή εικόνα χοΰ Άγ. Σπυρίδωνα μάς έπι- 
βεβαιώνει δχι ζωγραφήθηκαν χά έργα πριν άπό χό 1727, γιαχί ή δροφή χής έκκλησίας 
είκονίζεχαι με απλά όριζόνχια δοκάρια, δηλαδή χωρίς χήν Ούρανία, πού φιλοχέχνησε 
χό χρόνο έκεΐνο ό Παν. Δοξαράς15. Ή εικόνα χοΰ Αρχιεπισκοπικού μεγάρου δείχνει μιά 
μεγάλη σχενόμακρη αίθουσα ( Π ί ν. 55 α). Κάχω χό δάπεδο είναι σχρωμένο μέ μεγάλες 
πλάκες, λευκές καί κόκκινες, χίς άγαπηχές έκείνη χήν εποχή, γεγονός πού δείχνει δχι ή 
αίθουσα αύχή βρίσκεχαι σχό ισόγειο, άλλιώς θά είχε ξύλινο πάχωμα. Σχό βάθος είναι ή 
σχενή πλευρά χής αίθουσας πού έχει μιά πόρχα σχή μέση, καί άπό μιά μικρόχερη δεξιά 
καί άρισχερά. Καί οϊ χρεϊς είναι πάνω χοξωχές καί έχουν ξύλινο σκελεχό, δπου έπάνω 
είναι προσαρμοσμένα μικρά ορθογώνια κρύσχαλλα, ίσως πολύχρωμα. Καμιά διακόσμηση 
δέν παραχηρεϊχαι σχήν αίθουσα, άλλά μόνο 4 μεγάλες επιγραφές κρέμονχαι άπό καρφιά 
ή είναι άκουμπισμένες σχά έπιπλα, καί δπου μέ γράμμαχα έλληνικά, μνημονεύεχαι χό 
πολυχρόνιο χοΰ Κουερίνι καί χοΰ Βενεδίκχου XIII. Οί δύο μακροί χοΐχοι κοσμοΰνχαι 
πάνω μέ πλούσια κυμάχια καί κραχοΰν χά όριζόνχια δοκάρια χοΰ πάνω παχώμαχος. Δέν 
υπάρχουν καθόλου παράθυρα, άλλά μόνο δύο άνοίγμαχα σχόν κάθε χοΐχο πού όδηγοΰν 
σχά διπλανά δωμάχια καί κλείνουν μέ βαριά παραπεχάσμαχα. Αύχά σχηρίζονχαι πάνω 
σ’ ένα όρθογώνιο ξύλο καί καθένα σχέφεχαι μ’ ένα προσωπείο.

7. Marmora, έ.ά. σ. 450.
8. Σπ. Θεότοκης, ε.ά. σ. 28 - 9.
9. Παπαγεωργίου, ε.ά. σ. 108 κ.έ.

10. Παπαγεωργίου, ε.ά. σ. 82.
11. G. Rodenwaldt, Goethes Besuch im Museum Maffeianum zu Verona, 102, Winckel- 

mannsprogramm. Berlin 1942, σ. 13-14. Legrand, Bibl. Ionien. [I, άριθ. 323 ],
Τήν πληροφορία όφείλω στον κ. Χρ. Καροϋζον τόν όποιον εύχαριστώ.

12. Σπ. Θεοτόκη, ε.ά. σ. 137 — Παπαγεωργίου, ε.ά. σ 80.
13. Πρβλ. Σ. Λάμπρου, Κερκυραϊκά ’Ανέκδοτα, ’Αθήναι 1882, σ. 50 κ.έ.
14. Παπαγεωργίου, §.ά. σ. 81 - 2 — ΚατσαροΟ - Πρόβατά, Βίκτωρ Δαράκης, Κέρκυρα 1962, σ. 22.
15. Ά. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα 'Ιστορίας τής Θρησκ. Ζωγραφικής, ’Αθήναι 1957, σ. 337.
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Ή άριστερή άκριανή θύρα είναι άνοιχτή καί άπό κεΐ έρχονται ύπηρέτες νά βοη
θήσουν στο γεΰμα. Τή μέση τής αίθουσας κατέχει ένα μεγάλο τραπέζι, δπου κάθονται 
άπό κάθε μεριά 10 ιερωμένοι, ένώ στό κεφάλι τοϋ τραπέζιου, στο βάθος, κάθονται ό 
Λατίνος ’Αρχιεπίσκοπος μέ τόν Μέγα Πρωτοπαπά. Τή σκηνή συμπληρώνουν διάφοροι 
παριστάμενοι μέ τις χαρακτηριστικές φορεσιές τής έποχής.

Στά 1742 έρχεται στήν Κέρκυρα ’Αρχιεπίσκοπος ό ’Αντώνιος Νάνι (Antonio Na
ni ), Πατρίκιος άπό τή Βενετία16. Ή μακροχρόνια όμως παρουσία του στήν Κέρκυρα 
( 1742 - 1765 ) άρχισε μέ κακούς οιωνούς. "Ενα χρόνο μετά τήν άφιξή του έγινε στήν 
Κέρκυρα δυνατός σεισμός. Τό άνάκτορο τού Προνοητή καί τό μέγαρο τού ’Αρχιεπι
σκόπου ύπέστησαν βλάβες. Τό 1745 γίνεται νέος σεισμός καί γκρεμίζεται τό μέγαρο, 
καθώς καί άλλα κτήρια17.

Μετά άπό αύτό ό Νάνι προσπάθησε καί πέτυχε νά κτισθή νέο κτήριο. Δέκα όμως 
χρόνια πέρασαν, ώσπου νά τελειώση τό νέο Άρχιεπισκοπεΐο. Μιά έπιγραφή στό δυ
τικό εξωτερικό τοίχο μας πληροφορεί δτι τό νέο κτήριο άνεγέρθηκε « έκ θεμελίων », 
τό 175418.

Φαίνεται δτι τό νέο έπιβλητικό κτήριο άκολούθησε στό σχέδιο άρκετά τό παλιό. 
Έτσι ή μεγάλη αίθουσα στό ισόγειο είναι έντελώς δμοια μέ έκείνη πού είκονίζει ό 
Κουερίνι στό έργο του. Τό κτήριο τοϋ Νάνι σώζεται μέχρι σήμερα στό ύψωμα τοϋ 'Αγ. 
’Αθανασίου καί είναι γνωστό σάν «τά Παλιά Δικαστήρια» έξ αιτίας τής μεταγενέστερης 
χρήσης του. Στό έσωτερικό καταστράφηκαν άπό τίς έμπρηστικές βόμβες τοϋ τελευταίου 
Παγκοσμίου πολέμου δλες οί ξύλινες κατασκευές, άλλά σώζονται καλά οί έξωτερικοί 
τοίχοι καί τά εσωτερικά χωρίσματα μέχρι καί τοϋ δευτέρου όρόφου.

Στό ’Αρχειοφυλακείο19 σώζεται σήμερα ένα πολύτιμο βιβλίο άπογραφής τών δη
μοσίων κτηρίων τής βενετσιάνικης έποχής (1771 ;). Έκεΐ υπάρχει σέ κάτοψη καί τό 
Άρχιεπισκοπεΐο μέ τόν τίτλο Palazzo Archiepiscopale (fig. No XIX) ( Π ί v. 55 β ). 
Έτσι ή περιγραφή τοϋ κτηρίου είναι σίγουρη.

’Αφήνοντας τήν πλατεία τοϋ Άγ. ’Ιακώβου καί προχωρώντας πρός τό ύψωμα τοϋ 
Άγ. ’Αθανασίου θά άνέβη κανείς πρώτα μιά σκάλα καί μετά θά φθάση στό έπίπεδο πάνω 
στό όποιο είναι κτισμένο τό μέγαρο.

Στή βόρεια αύτή πλευρά μιά σκάλα άπό 11 πενταγωνικά σκαλιά όδηγεΐ μέσα άπό 
τήν κεντρική είσοδο στή μεγάλη στενόμακρη αίθουσα τοϋ ισογείου. Ή πρόσοψη τοϋ 
κτηρίου είναι άπλή καί έχει αύστηρότητα καί λιτότητα. Τά όρθογώνια παράθυρα κο
σμούνται μέ λίθινα πλαίσια πού έξέχουν λίγο άπό τήν έπιφάνεια τοϋ τοίχου. Διακοσμη- 
τικό στοιχείο τής πρόσοψης τό μπαλκόνι στον πρώτο δροφο ( Π ί ν. 56 β). Τό δεύτερο 
πάτωμα υψώνεται μόνο στό κεντρικό τμήμα. Τέσσερεις πεσσοί στηρίζουν όριζόντιο 
επιστύλιο καί στέφεται άπό τό άέτωμα, δπου υπήρχε μέσα σέ κύκλο άνάγλυφο λιοντάρι, 
τό σύμβολο τής Βενετίας20.

Σάν περνούσε κανείς τήν τοξωτή θύρα στό Ισόγειο, έμπαινε στή μεγάλη αίθουσα, 
δμοια μέ αύτήν πού είκονίζει ό Quirini. ’Απέναντι άπό τήν είσοδο, άλλη πόρτα τοξωτή

16. Σπ. Θεοτόκης, έ.ά. σ. 28 - 9.
17. ’Ιωσήφ Πάρτς, Ή νήσος Κέρκυρα (μετάφρ. Π. Βέγια), Κέρκυρα 1892, σ. 124.
18. A. Rusconi, Monumenti Araldici ed Epigrafici Veneti dell’ Isola di Corfii, είς Annua- 

rio XXVII - XXIX ( 1949 - 1951 ) άριθ. 130.
19. Τόν Δ/ντήν τού Ιστορικού’Αρχείου Κερκύρας κ. Λακιώτη ευχαριστώ γιά τή βοήθεια του.
20. Rusconi, έ.ά. άριθ. 129.
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όδηγεΐ στην πίσω μεγάλη αυλή. Τό ισόγειο, χωρισμένο στα τρία, έχει τρία δωμάτια 
δεξιά καί άλλους τρεις χώρους άριστερά : Ό μεσαίος όμως άριστερά είναι ένα ώραΐο 
λίθινο κλιμακοστάσιο πού όδηγεΐ στον έπάνω όροφο. Οί σκάλες άπό κόκκινη πέτρα 
φωτίζονται άπό δύο κομψά τοξωτά παράθυρα στήν άνατολική όψη ( Πίν. 56γ). Ό πίσω 
άριστερά χώρος είναι τό μαγειρείο, μέ τή μεγάλη έστία. Πρός την πίσω αυλή, όταν 
έβγαινε κανείς, περνούσε πρώτα άπό μιά τοξοστοιχία πού στηριζόταν σε τέσσερεις 
πεσσούς. Ένώ άριστερά μιά μικρή βοηθητική σκάλα όδηγούσε στο πάνω πάτωμα, στα 
δεξιά υπήρχε ό πυλώνας τής αυλής, ή βοηθητική δυτική είσοδος. Σήμερα αύτά δε σώ
ζονται, γιατί ή τοξοστοιχία έχει κατεδαφισθή, πιθανότατα άπό τούς Άγγλους. 'Υπό
γεια είχε, άλλά μόνο στό άνατολικό μέρος, πού τά στήριζαν μεγάλοι θόλοι.

Ανεβαίνοντας τή μαρμάρινη σκάλα βρίσκεται κανείς στό πάνω πάτωμα, πού ακο
λουθούσε στή διάταξη τό κάτω μέ μικρές διαφορές. Πάνω άπό τό δυτικό πυλώνα ύπήρχε 
παρεκκλήσιο. Πάνω άπό τήν ανοικτή τοξοστοιχία τού υπογείου ύπήρχε μακρύς διά
δρομος. Τό κλιμακοστάσιο συνεχιζόταν ξύλινο, γιά τόν τελευταίο όροφο πού κατελάμ- 
βανε σταυροειδώς τό κέντρο τού κτηρίου άφήνοντας άκτιστες τις 4 γωνίες πού σκεπά
ζονταν μέ μικρές ξεχωριστές στέγες.

Τό μεγαλόπρεπο κτήριο τού 1754 δέν εξυπηρέτησε τόν σκοπό του γιά πολλά χρό
νια. Στά 1797 ή έπικράτηση τού Βοναπάρτη στήν Ιταλία καί ή πτώση τής Βενετίας 
έφεραν τούς Γάλλους έως τά Επτάνησα. Οί Γάλλοι τής Δημοκρατίας δέν υποστήριξαν 
τις άπαιτήσεις τών Λατίνων πού τούς παρέσυρε ή πτώση τής βενετσιάνικης άρχής. 
Ό τελευταίος Λατίνος ’Αρχιεπίσκοπος, ό Φραγκίσκος Φέντση, έκδιώχθηκε άπό τό μέ
γαρο τής ’Αρχιεπισκοπής21 καί άργότερα καί άπό τήν Κέρκυρα, καί στό κτήριο συνε
δρίαζε ή Δημαρχία. Φαίνεται όμως ότι τό κτήριο μετά έμεινε άχρησιμοποίητο ώς τό 
179 922. Τότε μέ τήν άγρυπνη έποπτεία τού Ουζάκωφ συγκαλέστηκε εκεί ό ’Ορθόδοξος 
κλήρος τών νησιών γιά νά έκλέξη τόν πρώτο Μητροπολίτη τής Κέρκυρας.

’Εκλέχθηκε ό μέχρι τότε Μέγας Πρωτοπαπάς, Γεώργιος Χαλικιόπουλος Μάντζα- 
ρος23. ’Επειδή όμως αύτός πέθανε πολύ γρήγορα, άκολούθησαν νέες έκλογές, όπότε καί 
πάλι χρησιμοποιήθηκε τό παλιό ’Αρχιεπισκοπικό μέγαρο γιά τις διαπραγματεύσεις 
πού προηγήθηκαν ( 1800 )24.

Μαθαίνουμε ξανά γιά τό μέγαρο στά 1836, στά χρόνια τής Άγγλοκρατίας, όταν ό 
ταγματάρχης Mc-Niven στό ώραΐο σχεδίασμά του τής πόλης τής Κέρκυρας25, είκονίζει 
στήν κορυφή τού ύψώματος τού Άγ. ’Αθανασίου τό μέγαρο τών άλλοτε Λατίνων ’Αρχιε
πισκόπων μέ τή χαρακτηριστική διάταξη σέ σχήμα σταυρού τής στέγης μέ τό άέτωμα. 
Στις σημειώσεις κάτω έχει τόν άριθ. 7 καί τήνόνομασία « Palace of Justice ». Φαίνεται 
ότι οί Άγγλοι ήταν έκεΐνοι πού έγκατέστησαν μέσα στό κτήριο τις δικαστικές άρχές. 
Μέ τήν εύκαιρία αύτή φαίνεται ότι έγιναν άλλαγές στό κτήριο : διαμορφώθηκε άλλιώς 
ό πυλώνας στό δυτικό μέρος, όπότε θά μετασκευάστηκε καί ή λίθινη πύλη τής εισόδου 
(άριθ. 6) (Πίν. 56 δ), κατεδαφίστηκε όάνοικτός διάδρομος μέ τήν τοξοστοιχία στήν

21. Ε. De Gubernatis « Memorie italiane nelle Isole Ionie », Milano 1908, σ. 20.
22. Έμ. Ροδοκανάκης, Ό Βοναπάρτης καί οί Ίόνιοι Νήσοι (μεταφρ. Ν. Πασσιά), Κέρκυρα 

1937, σ. 100.
23. Παπαγεωργίου, έ ά. σ. 125.
24. Παπαγεωργίου, 6ά. σ. 127.
25. Panoramic view of Corfu, drawn from Nature by Major Me. Niven, Engraved by Ro

bert Hawell, London 1836.
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αύλή καί ό σκεπαστός διάδρομος στον πάνω όροφο. Επίσης ένοποιήθηκαν στο έσω- 
τερικό δύο συνεχόμενα δωμάτια τοΰ ισογείου καί ό διαχωριστικός τοίχος άντικαταστά- 
θηκε μέ τοξοστοιχία.

Καί μετά τήν "Ενωση ( 1864) χρησιμοποιείται τό κτήριο άπό τά Δικαστήρια ώς 
τό 1943, οπότε αύτά μεταφέρθηκαν σέ νέο κτήριο, κάτω στο λιμάνι.

Τελευταία προσθήκη, πρίν άπό τήν καταστροφή τοΰ 1943, ήταν ή κατάργηση, του
λάχιστον στήν πρόσοψη, των μικρών άκριανών στεγών καί τό κτίσιμο δύο δωματίων, 
δεξιά καί άριστερά. Τοΰτο κατέστρεψε τήν Ισορροπία τοΰ ώραίου κτηρίου, άλλά ήρθαν 
οί βομβαρδισμοί καί κατέστρεψαν πολύ περισσότερα (Π ί ν. 56 α). Μετά τόν πό
λεμο κηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο Μνημείο26 καί άργότερα άγοράστηκε άπό τήν 
Τράπεζα τής Ελλάδος γιά να χρησιμεύση, άναστηλωμένο, σάν Υποκατάστημά της

77. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

26. ‘Υπουργ. Άποφ. 35/62 (Φ.Ε.Κ. τ. β' 2/2/62).
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Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ *
(Πίν. 57 — 65)

uLe monument de Lysicrate n’en est pas moins une 
de plus charmantes productions de Vart give».

E. Breton, Athtaes, Paris 1968(2), σ. 275.

’Αφιερώνεται στον Καθηγητή κ. Heinz Ladendorf

Γιά πρώτη φορά άπεικόνισε τό Μνημείο τού Λυσικράτους ό Cyriacus dei Pizzicoli 
άπό τήν Ancona1. Έμπορος, άρχαιοδίφης, συλλέκτης συμπλήρωνε τις σημειώσεις του 
μέ σχεδιάσματα των μνημείων, πού συναντούσε στο δρόμο του2. Τά σχεδιάσματα αυτά 
δέν έχουν ούτε θά ήθελαν νά έχουν καμιά καλλιτεχνική άξία, επιβάλλονται όμως σάν 
πρώτες προσπάθειες «σχηματικής» συνειδητοποίησης των λειψάνων τής έλληνικής 
αρχαιότητας. Ειδικά ή άπεικόνιση τού χορηγικού αυτού μνημείου (Πίν. 57 α) μιά άχνή 
σκιαγραφία, δέν είναι μόνο ή πρώτη μορφική του άπόδοση, άλλάκαί ή πρώτη «επιστη
μονική» του σύλληψη: ή λέξη ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ άκολουθώντας τή φορά τού επιστυλίου, 
γραμμένη μέ καθαρά κεφαλαία γράμματα, φανερώνει τήν προσπάθεια νά ταυτιστή τό 
Μνημείο μέ βάση τήν επιγραφή, πού υπάρχει πάνω σ’ αυτό3. 'Η περίπτωση αυτή παρα
μένει γιά ένα τεράστιο χρονικό διάστημα μοναδική. Τό Μνημείο, αιώνες πριν καί αιώνες 
μετά, ονομάζεται «Φανάρι» σε συσχετισμό μέ τήν άρχαία παράδοση γιά τον Δημο
σθένη καί τον Διογένη4.

* Σέ περίπτωση πού στίς ύποσημειώσεις άναφέρεται μόνο τό έπίθετο τού συγγραφέα μαζί μέ τό 
έτος έκδόσεως, σημαίνει τούτο, ότι ή πλήρης βιβλιογραφική ένδειξη ύπάρχει στό ’Επίμετρο 3 σ. 183 
( Βιβλιογραφία).

1. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 5.
2. Τό γνωστότερο άπό τά σχέδια αύτά είναι έκείνο πού δείχνει τή δυτική πρόσοψη τού Παρθε

νώνα· χρονολογείται στά 1435. Πρβλ. Μ. W. Waltenbach, Neues Archiv, 1833, σ. 337, πίν. 8. 
Adolf Michaelis, Eine Originalzeichnung des Parthenon von Cyriacus von Ancona, AZ 40 (1882) 
367 - 385, πίν. 16. Chr. Hiilsen, II libro di Giuliano da Sangallo. Codex Barberinianus lat. 4424 
( 1910 ), suppl. πίν. 50.

3. IG 2 1242 = 2 έκδοση, 3042 :
Λυσικράτης Λυσιθείδον Κικινευς εχορήγει 
Άκαμαντϊς παίδων ενικά Θέων ηνλει 
Λυσιάδης ’Αθηναίος έδίδασκε Εναίνετος ήρχε.

Αύτή τήν έπιγραφή προσπάθησε νά άντιγράψη πρώτος ό Cyriacus (στήν ’Αθήνα άπό τόν ’Απρίλη 
τού 1436 ώς τόν Μάρτη τού 1447), πρβλ. Theodor Mommsen, Ijber die Berliner Excerptenhand- 
schrift des Petrus Donatus (Vortrag I. Dez. 1882 ) στό Jb. d. Kgl. Preuss. Kslg. 4 (1888) 73-89 f. 
88 ( ή απεικόνιση τού Λυσικράτειου στό f. 86 ), πρβλ. έπίσης Epigrammata rec. per Illyricum a Cy- 
riaco. 1747, X. Paton, 1951, 175. Μετά τόν Cyriacus βρίσκομε τήν έπιγραφή στον ’Ανώνυμο τού 
Codex Ambrosianus c61 int., πρβλ. ύποσ. 4, III. Ή έπιγραφή δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά στά 
1743, πρβλ. Παπαδόπουλος 1852, σ. 9.

4. Πρβλ. Breton 1868 ( 2 ), σ. 270 ύποσ. 5. Θ. Φιλαδελφεύς 1902, 1, σ. 389, ύποσ. 5. Hans 
Riemann στήν Pauly - Wissowa RE Suppl. 8, σ. 268.
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Επάνω σέ μια στρογγυλή βάση διακρίνονταιάμυδράτέσσερεις κολόνες νά συγκρο
τούν τό θόλο, πού στό κυκλικό του περίγραμμα, όπως άναφέραμε, βρίσκεται γραμμένη 
μέ κεφαλαία γράμματα ή λέξη ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ. Τίποτα άλλο πού νά άφορά τις λεπτο
μέρειες, τό ρυθμό, τις άναλογίες. Θά χρειαστή άκόμη πολύς καιρός, ώσπου νά ξεπε- 
ραστή ή σχηματική παρατήρηση των άρχαίων λειψάνων σέ έλληνικό έδαφος καί νά 
δη ό ένδιαφερόμενος Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Μόλις τό 1675, δύο αιώνες περίπου μετά τόν Cyriacus, συναντούμε μιάν άλλη άπει- 
κόνιση τού Μνημείου (Πίν. 57 β). Γιάτό βιβλίο τού Spon, όπως καί γιά τό βιβλίο τού 
Wheler5 έχει χρησιμοποιηθή τό ίδιο σχέδιο- οί παραλλαγές στις χαλκογραφίες πού χρησι
μοποιήθηκαν γι’ αύτά τά βιβλία πρέπει νά άποδοθούν στό χαράκτη.'Ο δημιουργός τού 
σχεδίου είναι ό Wheler, όπως δείχνει ή τεχνοτροπία των άλλων σχεδίων στό βιβλίο του. 
Σ’αύτή τήν εικόνα βρίσκομε πολλές όμοιότητες μέ τήν άπεικόνιση τού Cyriacus, μπο
ρούμε όμως νά διαπιστώσουμε μέ τήν πρώτη ματιά καί πολλές διαφορές. Σχηματοποίηση 
καί άπλοποίηση χαρακτηρίζει καί τά δύο σχέδια πού παρουσιάζουν τό μνημείο άπο- 
καταστημένο. Έκεΐ, όπως καί έδώ, τό κτήριο έχει άφαιρεθή άπό τό περιβάλλον του 
καί ένώ στον Cyriacus ό χώρος παραμένει άδιόρατος, στον Wheler ύπονοεΐται μέ προο
πτική, φωτεινές μεταλλαγές καί φυσικά στοιχεία («σύννεφα», στό έπάνω μέρος τής 
είκόνας). Βέβαια, στήν περίπτωση τού σχεδίου Wheler, έχομε μιά είκόνα μέ καλλιτε
χνικές - διακοσμητικές άξιώσεις : σκοπός της είναι νά διακοσμήση ένα βιβλίο καί νά 
βοηθήση στήν πληρέστερη κατανόηση τού κειμένου, πράγμα πού δέ συμβαίνει μέ τό 
σχέδιο - σημείωση τού Cyriacus. Ή διαφορά όμως πού ενδιαφέρει περισσότερο, είναι, 
ότι ή άπεικόνιση τού Wheler άποδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικές λεπτομέρειες τού 
μνημείου. Άπό τήν έποχή τού Cyriacus καί χάρη στή διαπαιδαγώγηση τών φυσικών 
έπιστημών, πού παίρνουν σιγά - σιγά ύπόσταση, όξύνεται όλο καί περισσότερο τό 
βλέμμα στήν παρατήρηση τών άρχαίων έλληνικών έρειπίων6.

Μέχρι τώρα οί περιηγητές άναζητοΰσαν στήν Ελλάδα τά Ιδιαίτερα φυσικά φαινό
μενα καί ό,τι άλλο παρουσιαζόταν πρωτότυπο, Ιδιόμορφο. Ή λατρεία τών curiosa 
μέ χαρακτήρα μανίας μαρτυρεί όλο τό πνευματικό ξάφνιασμα τών ματιών, πού άνακα- 
λύπτουν τήν πολυμορφία τού κόσμου.

Βέβαια ό Wheler ζή περισσότερο άπό τόν Cyriacus σέ μιά «μυθική πραγματικό
τητα»- τού λείπει πέρα γιά πέρα ή κριτική διάθεση, πού όδηγεΐ στήν έρευνα καί στήν 
άναζήτηση τής αλήθειας. Άρκεΐται σ’ ό,τι βλέπει κι ό,τι άκούει7. Τό μνημείο δέν είναι

5. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 29.
6. Πρβλ. Max Wegner, Land der Griechen, Berlin 1942, σ. 255 κ.έ.
7. Τήν πρώτη περιγραφή τοϋ Λυσικράτειου μας δίνει 6 ’Ανώνυμος τοΟ Codex Ambrosianus, 

πρβλ. Έπίμ. 2, IV, λίγα χρόνια μετά τόν Cyriacus. Αύτή ή περιγραφή, άντικειμενική καί σαφής, είναι 
πιό περιεκτική άπό τήν άπεικόνιση. Τό σκοπό όμως τοϋ Μνημείου δέν είναι σέ θέση νά τόν έξηγήση, 
πρβλ. Erich Ziebarth, Ein griechischer Reisebericht des 15. Jhdts. AM 24(1899), 75. Μιά άλλη 
περιγραφή λίγον καιρό Οστερα άπό τόν έντειχισμό τοϋ Μνημείου στή Μονή, μάς δίνει ό du Loir, 
πρβλ. Έπιμ. 2, V. Τούτη άναφέρεται σέ λεπτομέρειες ( colomnes cannelees κτλ.), πού θά παρουσια
στούν στήν άπεικόνιση πολύ άργότερα. Οί περιγραφές τοϋ Robert de Dreux καί τοϋ ’Ανώνυμου 
1669 (πρβλ. Έπίμ. 2, VI, VII) έπιμένουν ύπερβολικά στό παραμύθι τοϋ « σπιτιοϋ τοϋ Δημοσθένη». 
Έτσι βλέπουν καί περιγράφουν τό Μνημείο σάν κατοικήσιμο χώρο, πρβλ. Η. Riemann, Pauly - 
Wissowa RE Suppl. 8, 269. Ό Babin μέ τήν περιγραφή του, πρβλ. Έπίμ. 2, VIII, άνοίγει τό δρόμο 
γιά μιά κάπως άκριβέστερη παρατήρηση. Γενικά οί άφελείς παρατηρήσεις του καί ή άστήρικτη κριτική 
του άνταποκρίνονται τέλεια στό πνεϋμα τής άπεικόνισης τοϋ Wheler. Οί De Barres, Felice Gallo,
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γι’ αύτόν πρόβλημα, είναι ένα curiosum, πού τραβακαί δεσμεύει τήν προσοχή. Παρου
σιάζεται σάν «δεδομένη» μορφή. Δεν άπασχολεϊται μαζί του «έρευνητικά». Έτσι δεν 
άντιλαμβάνεται ότι έπάνω σ’ αυτό ύπάρχει μιά έπιγραφή, έκεϊ πού ό έπιγραφολόγος 
Cyriacus βλέπει προπάντων τήν έπιγραφή. Άρκεΐται στή λαϊκή όνομασία τοϋ Μνη
μείου: «Monument Fanari Demosinis dictum ». Άσχολεΐται όμως μέ τήν απόδοση άλ
λων λεπτομερειών ή μάλλον χαρακτηρίζει τά μέρη τοΰ Μνημείου μέ στοιχεία πού έχουν 
τυποποιηθή: μέ τό σχηματοποιημένο κορινθιακό κιονόκρανο δείχνει πώς τό Μνημείο 
έχει κιονόκρανα κορινθιακά, τό ίδιο γίνεται καί μέ τά υπόλοιπα μέρη, τή βάση, τή ζωφόρο, 
τό άνθέμιο. Μέ αλλα λόγια βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά τυποποιημένη απόδοση χαρα
κτηριστικών. Έτσι φαίνεται τό Μνημείο στήνείκόνα τοϋ Wheler, νά άνταποκρίνεται 
περισσότερο στό λαϊκό του όνομα «φανάρι» άπ’ ό,τι στήν πραγματικότητα. Έδώ συνδέ
ονται έντυπώσεις μέ άποκτημένες κιόλας παραστάσεις: άπό τό Μνημείο πού μοιάζει 
μέ φανάρι καί λέγεται «φανάρι», δημιουργεΐται ένα πραγματικό φανάρι8.

’Αλλά ή εικόνα τοϋ Wheler δέ μας λέει τίποτε γιά τήν κατάσταση τοϋ μνημείου 
τον καιρό πού σχεδιάστηκε. Αυτό βέβαια έξηγεΐται άπό τήν «άφηρημένη» του τυπο
ποίηση πού τό παρουσιάζει, όπως πρέπει νά ήτανε στήν ’Αρχαιότητα. ’Από τον Robert 
de Dreux9, Καπουτσίνο μοναχό, πού ήρθε στήν Ελλάδα άκόλουθος τοϋ Γάλλου πρέ- 
σβυ de la Haye - Vandelet10 λίγα χρόνια νωρίτερα άπό τον Wheler (1669), μαθαίνο
με πώς είχε γίνει τό Μνημείο τοϋ Λυσικράτους τμήμα τής μονής τών Καπουτσίνων11.

Αύτοί είχαν έγκατασταθή στήν ’Αθήνα άπό τό 1658, άγόρασαν τό Μνημείο άπό 
έναν Έλληνα γιά 150 σκούδα (ecus) καί τό έντείχισαν στή Μονή τους, έτσι πού νά φαί
νεται μόνο ένα μέρος του μέ τρεις όλόκληρες κολόνες καί μία μισή12. Οί τουρκικές άρχές 
δέν είχαν άναγνωρίσει στούς Καπουτσίνους τήν ιδιοκτησία τοΰ Μνημείου άλλά μόνον 
τήν έπικαρπία (jouissance ), γιά νάμείνη τοϋτο προσιτό στούς έπισκέπτες13. Οί περι-

πρβλ. ’Επίμ. 2, X καί XI, είναι πολύ συνοπτικοί. ’Αναφέρουν τό Μνημείο πάντα σέ σχέση μέ τόν Δη
μοσθένη καί άρκοϋνται νά μιλούν γιά μιά λεπτομέρεια πού τούς έκαμε Ιδιαίτερη έντύπωση.

8. Σχετικά μέ τό «ιδιαίτερο βλέμμα» μιας πνευματικής έποχής πρβλ. W. Η. Riel, Das land- 
schaftliche Auge, Stuttgart 1859. W. Waetzoldt, Das klassische Land. Wandlungen der Italien- 
sehnsucht, Leipzig 1927, Κεφ. 3, σ. 26 : « Das landschaftliche Auge ».

9. Πρβλ. Έπίμ. 2, VI.
10. Πρβλ. Max Wegner, Land der Griechen, Berlin 1955, σ. 307.
11. Πρβλ. Paton 1951, σ. 13 : « In 1658 the French Capucins established a mission in 

Athens, and eleven years later, in 1669, Father Simon of Compiegne bought the choragic mo
nument of Lysikrates and the adjoining buildings for a Convent...» πρβλ. καί Καμπούρογλου 1922,
σ. 270.

12. Πρβλ. Άλ. Φιλαδελφεύς, Άνασκαφή παρά τό Λυσικράτειον Μνημεΐον, ΑΕ 1921, σ. 84.
13. Ό πωλητής τοϋ μνημείου μετανόησε άμέσως μετά καί γι’ αύτό άνέλαβαν τήν ύπόθεση οί Δη

μογέροντες, πού άποφάνθηκαν πώς ή πώληση τού μνημείου είναι παράνομη σύμφωνα μέ τά έθιμα τού 
τόπου. Τότε όμως μπήκε στή μέση ό Κατής γιά λογαριασμό τοϋ πατέρα Σίμωνα : « ό τόπος έξηγέρθη 
τότε· εύρέθη όμως ή μέση καί πάντοτε συμβιβαστική όδός. Νά λάβουν δηλ. τό φανάρι οί Καπουτσίνοι, 
ύπό τόν όρον όμως τοϋ νά μή τό παραβλάψουν. Ιδίως δέ νά μή τό μεταβάλουν εις εΰκτήριόν των καί νά 
έπιτρέψουν έλευθέρως τήν έπίσκεψή του εις τούς ξένους». Πρβλ. Καμπούρογλου 1922, σ. 355. Θ. 
Φιλαδελφεύς 1902, 1, σ. 177. Robert de Dreux στόν Η. Omont, Rev. 6t. gr. XIV (1901), 274. 
Spon 1675, II 187. Laborde 1854, I 75, 219 κ. έ. Ross, Archaol. Aufsatze II (1862), 254, 275. 
C. Wachsmuth, Die Stadt Athen im Altertum, Leipzig 1874, 756. Harrison - Verall 1890, 244. 
Ό έντειχισμός όμως τοϋ Μνημείου στή Μονή δέν άνταποκρίνεται στό πνεύμα τής τουρκικής διατα
γής, παρ’ όλο πού σώθηκε μέ τόν τρόπο αύτό άπό τήν καταστροφή. Έμεινε μόνο μιά πλευρά του έλεύ-
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γραφές του de Dreux και τοϋ Babin14, ένός Αλλου περιηγητή, πού έπισκέφτηκε τήν 
’Αθήνα τό 1672, είναι οπωσδήποτε πιό κατατοπιστικές άπό τήν είκόνα τοϋ Wheler, δχι 
δμως καί λιγότερο Αφελείς.

Τά μέτρα πού δίνουν οί περιγραφές τους μεταφέρονται μέ τον καιρό και στήν εί
κόνα, πού τώρα έπιδιώκει, δπως σ’ ένα Αρχιτεκτονικό σχέδιο, τήν Ακρίβεια στήν Από
δοση των Αναλογιών. Ή Απεικόνιση τοϋ Pococke ( Πίν. 58α), έναν αιώνα σχεδόν μετΑ 
τον Wheler, συμπληρώνεται μέ ΑρχιτεκτονικΑ μελετήματα, κλίμακες Αναλογιών καί ση
μείο προσανατολισμοΰ. Κι δμως ή Απεικόνιση αύτή, παρ’δλη τήν Ακριβή της Απόδοση, 
τή σωστή εκτίμηση τής βάσης, πού φαίνεται μισοχωμένη στό έδαφος, παρουσιάζεται πιό 
«φανταστική» άπό εκείνη τοϋ Wheler, προπάντων σ’ δ,τι Αφορά τό πάνω τμήμα τοϋ Μνη
μείου. Τοΰτο συμβαίνει, έπειδή ό σχεδιαστής θέλει νά τό παραστήση προοπτικά, άφοΰ τό 
σημείο δράσεως είναι στό ύψος τής μορφής, πού, σάν μέτρο Αναλογίας, βρίσκεται Αρι
στερά. Καί αν τό Μνημείο σχεδιαστή προοπτικά Από τό σημείο αυτό, δέ φαίνεται 
κανονικά ή στέγη παρά μόνο τό πάνω μέρος τοϋ Ανθεμωτοΰ Ακρωτηρίου. Ό σχεδια
στής δμως θέλει ν’ Αποδώση καί τή στέγη καί τήν Αποθέτει χωρίς προοπτική Αλλοίωση 
έπάνω στό υπόλοιπο Μνημείο πού συλλαμβάνεται προοπτικά. Τό δτι έχει κατανοήσει 
σχετικά σωστά τήν καμπυλότητα τοϋ θόλου, άποδεικνύουν οί τομές δεξιά καί κάτω δε
ξιά. Έκεΐ πού ξεφεύγει όλότελα Από τήν πραγματικότητα είναι στήν Απόδοση τής φολι
δωτής στέγης πού τόσο πολύ τονίζεται στον Wheler. Τό Ανθεμωτό Ακρωτήριο, πού Απο
δίδεται στήν τομή, δπως φαίνεται προοπτικά Από χαμηλό σημείο όράσεως, παραμένει 
στήν Απεικόνιση τυποποιημένο καί Ατροφικό. Οί Ακανθωτοί έλικες στή στέγη παραλεί- 
πονται τελείως. Σέ πολλά σημεία ή τυποποίηση τών έπί μέρους χαρακτηριστικών, ή Απο
μόνωση τοϋ Μνημείου, ό φανταστικός χώρος, όπωσδήποτε πραγματικότερος Από δ,τι 
στον Wheler, θυμίζουν τόν σχεδιαστή αύτόν, πού είναι καί ό πρόδρομος τούτης τής εικό
νας. Ή κάτοψη κάτω Αριστερά δείχνει τό Ανοιγμα πού ύπήρχε στό Μνημείο, δταν ό 
Pococke τό Απεικόνιζε. ’Εδώ δμως έχει έξηγηθή σάν πόρτα ένός ναοΰ15.

Μέ τόν Pococke, έχομε προωθηθή στό τέλος τής μεγάλης έποχής τοϋ Barock, πού, 
Αφοΰ έξάντλησε δλη τήν ύπερτροφική της δύναμη σέ τεράστια δνειρα, ταλαντεύεται 
τώρα στούς ίσκιους μιας έκπλεπτυσμένης, διάφανης τεχνοτροπίας. Σιγά σιγά φαί
νονται νέες δυνάμεις νά κυριαρχούν, δυνάμεις πού έχουν γεννηθή σάν Αντίδραση στόν 
ένδόμυχο κορεσμό Από τις παλιές Αξίες. Ή Ανάγκη νά ξεπεραστή ή πνευματική κόπωση 
στρέφει τά πνεύματα σέ πηγές καθαρές καί Αμόλυντες, πού βρίσκονται στή φύση καί 
στήν Αρχαιότητα. Βέβαια καί οί δυό αύτές έννοιες Αντιμετωπίζονται μέ τό πνεΰμα πού 
έχει δημιουργηθή σύμφωνα μέ τήν παράδοση16. Έτσι υποθάλπεται ένας κλασσικισμός,

θέρη γιά τούς ξένους, ή όποία πάλι χωριζότανε στά δυό άπό τόν τοίχο τοΟ κήπου πού άκουμπούσε 
πάνω στό Μνημείο. Έτσι ήταν τό ένα τμήμα του μέσα στήν περιτειχισμένη αύλή καί τό άλλο έξω 
στό δρόμο. Αυτός ό τοίχος υψώθηκε περισσότερο Αργότερα, δπως θά δούμε καί πιό κάτω στή σύγ
κριση τών Απεικονίσεων τών Le Roy, Stuart καί Thiirmer, πρβλ. ύποσ. 26.

14. Πρβλ. Έπίμ. 2, VI καί VIII.
15. Πρβλ. Έπίμ. 2 πρός τό τέλος.
16. Πρβλ. St. Lydakis, Die griechische Landschaft in der europaischen Malerei. Diss. Koln 

1963, σ. 64 : « Diese Menschen, die ' zuriick zur Natur ’ und ' der Natur vollkommen treu sein ’ 
mochten ( πρβλ. Walter Rehm, Griechentum und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens, Miin- 
chen 1936, σ. 58), verstehen wohl unter Natur das, was sie durch ihre geistige Einstellung aus 
der Natur machen, also eine Kombination von jenen Elementen, die ihnen passen und in ihren 
Zusammenhang jene Welt gestalten, in der sie gerne leben mochten»,
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πού στήν ουσία είναι ρομαντική νοσταλγία17. Αυτό πού πέτυχε ή νέα αύτή κίνηση, ήταν 
τό δτι σταθεροποίησε τό περίγραμμα τού κόσμου δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις 
γιά τά πνευματικά σχήματα. Ή αλλαγή πετυχαίνεται στά μέσα τού 18ου αιώνα.

Στή δική μας περίπτωση παρουσιάζεται ολοκληρωμένη στό έργο των "Αγγλων 
περιηγητών Stuart καί Revett18. Ή άπεικόνιση του Μνημείου τού Λυσικράτους άπό τον 
Stuart (Πί ν. 59 β) αποτελεί,σέ σχέση μέ τούς προηγούμενους άπεικονιστές του, ένα τε
ράστιο άλμα: πολύπλευρη συνθετική παρατήρηση, συνδυασμένη μ’ ένα καλλιτεχνικό έν
στικτο πρωτόφαντο στήν περίπτωσή μας. Ή άπεικόνιση αύτή δεν μπορεί πιά νά συγκρι- 
θή μ’ εκείνη τού Pococke. "Ο,τι κάνει τή μιά τόσο διαφορετική άπό τήν άλλη δεν είναι 
μόνο ό τρόπος τής άπεικόνισης, άλλά καί ό τρόπος τής παρατήρησης. Βέβαια, σημασία 
έχει όχι μόνο ή εποχή, στήν όποια δημιουργεΐται ένα έργο, άλλά καί ό δημιουργός άν
θρωπος μέ τις προϋποθέσεις του. ’Αλλιώς άποδίδει τό πνεύμα τής εποχής ό ερασιτέχνης 
καί άλλιώς ό εμπνευσμένος καλλιτέχνης.Ό Pococke είναι ένας έρασιτέχνης, ένώ ό Stuart 
είναι ένας φτασμένος ζωγράφος μέ ταλέντο19. Άν λοιπόν σάν σύνθεση τό έργο του παρου- 
σιάζη άπαιτήσεις μιας ώραίας ζωγραφικής σύλληψης, μπορούμε νά ποΰμε πώς μ’ αύτόν 
άρχίζει ή καλλιτεχνική άπόδοση τού Μνημείου. Ή εικόνα άποδίδει τό κτηριακό συγ
κρότημα τής Μονής τών Καπουτσίνων, όπου είναι έντειχισμένο τό Μνημείο κι ένα τμήμα 
τού κήπου της. Μιά πρώτη λοιπόν άπεικόνισή του στό φυσικό του περιβάλλον καί στήν 
τωρινή πραγματική του κατάσταση. Άν οι προηγούμενοι άπεικόνιζαν τό Μνημείο γιά 
νά συμπληρώσουν τήν περιγραφή τους, ό Stuart τό περιγράφει μέσα στό χώρο καί στήν 
ιστορική του μοίρα, ένώ τήν άρχιτεκτονική άνάλυση καί τήν έπιστημονική του έπεξερ- 
γασία τήν έκτελεϊ χωριστά σέ σειρά ολόκληρη άρχιτεκτονικών σχεδίων20. "Ο,τι άρχισε 
ό Pococke, στά πλαίσια μιας μόνο είκόνας, γίνεται εδώ θέμα γιά πολλές, επί μέρους εικό
νες, πού ζητούν νά άποδώσουν τό Μνημείο άπό κάθε πλευρά του. Ό Le Roy21, πού σέ

17. Πρβλ. Emil Kauffmann, Klassizismus als Tendenz und als Epoche. Kritisehe Berichte 
zur kunstgeschichtlichen Literatur, 3 -4, 1930 /1932. Bernard Kraus, Das Kiinstlerideal des 
Klassizismus und der Romantik, Reutlingen 1925 = Tiibinger Forschungen zur Archaol. und 
Kunstgeschichte, τόμ. 4.

18. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. 27. Ή σπουδή τών άρχαίων μνημείων Εχει αύτόν τόν καιρό άπλωθή 
πολύ. Πρβλ. A. Ε. Brinckmann, Die Baukunst des 17. und 18. Jhdts. in den romanischen Lan- 
dern ( = Hb. d. Kw.) Potsdam s.d., σ. 244 κ.έ. Ένας άπό τούς πιό σπουδαίους Αντιπροσώπους τών 
ένθουσιασμένων αυτών μελετητών είναι ό J. G. Soufflot, πού μελέτησε πρώτος τούς ναούς τού 
Paestum, πρβλ. G. Ρ. Μ. Dumont, Suite de plans... de trois temples antiques tels qu’ils existaient 
en 1750 dans la bourgade de Paesto... mesurEs et dessines par J. G. Soufflot... Paris 1764 ( Στά 
άγγλικά : London καί Paris 1769 ). Τις μετρήσεις του μεταχειρίστηκε μετά ό Άγγλος Thomas Ma
jor γιά τό έργο του : The Ruins of Paestum, otherwise Posidonia in Magna Graecia, London 1768.

19. Στήν πραγματικότητα είναι ό Stuart αύτοδίδακτος. Ύστερα άπό ενα βραβείο πού τού άπέ- 
νειμε ή Soc. of Arts γιά μιά αύτοπροσωπογραφία του (μολύβι) στά 14 ή 15 χρόνια του, σπούδασε 
άκουαρέλλα καί συνέχισε μετά τϊς σπουδές του στή Ρώμη (1742— 1750) μαζί μέ τόν Ν. Revett. 
Πρβλ. Thieme - Becker, Κ. Lex. 32, σ. 225/226.

20. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 27 κ.έ. — Neugebauer, ΑΑ 1920, σ. 19.
21. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 17. Ό Άγγλος έκδοτης Robert Sayer είχε τήν Ιδέα νά συνθέση 

σ’ ένα φύλλο διάφορα μνημεία, όπως τά είχε σχεδιάσει ό Le Roy, στόν τύπο είκόνων τοϋ Pannini ή 
τού Η. Robert. Πρβλ. Robert Sayer, Ruins of Athens, with Remains and other valuable Anti
quities in Greece, London 1759 καί τή γερμανική Εκδοση : Georg Christoph Kilian, Ruinen und 
Oberbleibsel von Athen nebst anderen merkwurdigen Alterthumern von Griechenland, heraus- 
gegeben von M. R. Sayer... Augsburg 1764.
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ήλικία 23 μόνο χρόνων πατάει τό ελληνικό έδαφος μέ τις ίδιες ή καί μεγαλύτερες φιλο
δοξίες άπό τούς ώριμους ’Άγγλους καλλιτέχνες, άποδίδει καί έπεξεργάζεται τό Μνη
μείο κατά ένα παρόμοιο τρόπο (Π ίν. 59 α) Καί όμως στό έργο του, άκόμη καί ύστερα άπό 
μιά έπιφανειακή παρατήρηση, αισθανόμαστε πολύ πιο έντονα πώς είμαστεστά πλαίσια 
τής παράδοσης καί άντιλαμβανόμαστε τό συγγενικό πνεύμα, πού τον συνδέει μέ τούς προη
γούμενους περιηγητές.

Οί δύο άπεικονίσεις έχουν διαφορά 3 ή 4 χρόνων μεταξύ τους. Είναι δηλα
δή περίπου σύγχρονες22. Οί δημιουργοί τους όμως είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι 
καί δύο διαφορετικές έποχές. Ό Stuart στήν άρχή τού Κλασσικισμοϋ, είναιδια 
μορφωμένος κλασσικιστής. 'Ο Le Roy είναι τό κύκνειο άσμα τής τελευταίας περιό
δου τού Barock. Βλέπει τήν Ελλάδα μέτά μάτια τού Piranesi23, σάνένα κομμάτι Ιτα
λικής γής καί τά άπομεινάρια τής άρχαιότητας όπως τά ρωμαϊκά έρείπια. Αύτή κιόλας 
ή Ιδιομορφία του τού άφαιρεϊ κάθε ικανότητα νά δή καί νά άφομοιώση «έλληνικά» τά 
μνημεία τής άρχαιότητας πού θέλει νά άπεικονίση. Ό νέος άρχιτέκτονας, πού έχει 
κιόλας δύο βραβεία άρχιτεκτονικών διαγωνισμών πίσω του24, είναι σέ πολλά σημεία 
αυθαίρετος καί έπιπόλαιος, κάτι πού γίνεται προπάντων αίσθητό στά άρχιτεκτονικά του 
σχέδια. Στά άρχαιολογικά του κείμενα άκολουθεϊ άνεξέλεγκτα τον Spon καί κάνει τά 
ίδια λάθη μ’ έκεΐνον. "Ολα όμως αύτά δικαιολογούνται ίσως άπό τή βιασύνη του: τρία 
χρόνια μετά τόν έρχομό του στήν ’Αθήνα, τό 1758, κατόρθωσε νά δώση στή δημοσιό
τητα ένα τεράστιο σέ όγκο έργο, έκεΐ πού ό Stuart χρειάστηκε δέκα όλόκληρα χρόνια, 
γιά νά έτοιμάση μόνο τόν πρώτο τόμο τού « Antiquities of Athens» (1762, ό δεύτερος 
έκδόθηκε τό 1788, ό τρίτος τό 1795 καί ό τέταρτος τό 1814)25. Καί ένώ ή σύνθεση δε 
ζημιώνεται πάντα, άντίθετα χαρακτηρίζεται συχνά σάν δροσερή καί άμεση, έκεϊνο 
πού ενοχλεί είναι τό πολύ «ιταλικό» πνεύμα πού άποπνέει ή εικόνα του.

Ό Le Roy στήν άπεικόνιση τού Μνημείου τού Λυσικράτους διηγείται: Ένας Μονα
χός, πού θά μπορούσε νά είναι ό τότε ήγούμενος τής Μονής, ό Πατήρ ’Αγαθάγγελος,

22. J. Μ. Paton στον G. Ph. Stevens, The Erechtheum, Cambridge/Mass. 1927, σ. 608, μέ 
βάση τή Correspondance des Directeurs de l’Academie de France a Rome (’Εκδότες Montaig- 
lon καί Guiffrey) X, 229, 272, 282, 287, 295, 314. XI, 15, 21, 23, 28, 503. Πρβλ. έπίσης Le- 
Roy 1758, σ. 1 κ.έ., θεωρεί γιά χρόνο έπισκέψεως τού Le Roy στήν 'Ελλάδα τό 1755. Ώς σήμερα πι
στευότανε, πώς ό Le Roy ήρθε στήν Ελλάδα πριν άπό τόν Stuart (ό Stuart μέ τόν Revett ήταν 
στήν ’Αθήνα άπό τις 18.3.1751 - 5.3.1753. Μετά καί ώς τό 1754 έπισκεφθήκανε τις Κυκλάδες καί τή 
Θεσσαλονίκη, πρβλ. τόν πρόλογο στόν πρώτο καί στόν τέταρτο τόμο των « Antiquities of Athens », 
καθώς καί Adolf Michaelis, Der Parthenon, Leipzig 1875, σ. 69 καί 99). Πρβλ. Max Wegner, Land 
der Griechen, Berlin 1955, 309· κατ’ αυτόν ήταν ό Le Roy στήν 'Ελλάδα τό 1750. Κατά τόν Η. 
Riemann, Pauly - Wissowa RE Suppl. 8, σ. 271 ό Le Roy ήταν στήν ’Αθήνα τό 1754.

23. Giovanni Battista Piranesi ( 1720 - 1778 ), πρβλ. Hyatt Mayor, G. B. Piranesi, New 
York 1952. 'O Piranesi άνήκει σ’ έκείνη τήν κατεύθυνση πού άρχισε μέ τόν Pannini καί τόν Ρ. Α. 
de Machy καί συνεχίστηκε μέ τόν Hubert Robert. "Οπως καί σέ κείνους, παίζει τό άρχιτεκτονικό 
εΙδύλλιο καί σ’ αύτόν ένα μεγάλο ρόλο. Δέ βλέπει τά έρείπια μέ τό βλέμμα τού Ιστορικού, άλλά μέ 
κείνο τού ζωγράφου καί τού ποιητή.

24. Πρβλ. Stevens, Erechtheum 1927, σ. 608. Τό 1749 πήρε τό δεύτερο άρχιτεκτονικό βραβείο 
άπό τήν Roy al Acad, καί τό 1750 τό πρώτο βραβείο, πρβλ. Η. Lemonier, Proces - verbaux de 
ΓAcademic de l’Architecture, σ. 128, 147.

25. Ό Le Roy παρουσίασε τό έργο του στήν ’Ακαδημία στις 7 Αύγούστου 1758. ’Εκλέχθηκε 
μέλος δεύτερης σειράς, μιά τιμή σπάνια γιά ένα νέο άνδρα, πρβλ. Η. Lemonier, Proems - verbaux 
de ΓAcademic de Γ Architecture, σ. 329, 334, 337,
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όδηγεΐ κάποιον ξένο, ίσως τον ίδιο τον σχεδιαστή, προς τή ν άψιδωτή έξώπορτα, πάνω άπό 
τήν όποία κρέμεται τό έμβλημα τής Γαλλίας. Στο δρόμο, άριστερά άπό τήν έξώπορτα, 
μιά παρέα άπό γυναίκες κι ένα γεροντότερο άνδρα, φαίνονται νά παρακολουθούν οί 
μισοί τούς χορευτές και οί άλλοι μισοι τή γυναίκα έκείνη, πού, δείχνοντας τό χορό, 
φαίνεται νά τούς μίλα σχετικά. Ή άλυσίδα των χορευτών, πού άποθαυμάζουν παρατη
ρητές καί άπό τον έξώστη τής Μονής καί άπό τά παράθυρα καί τήν πόρτα τοϋ γειτονικού 
σπιτιού άκολουθεΐ τό ρυθμό των ήχων ένός τυμπανιστή καί ένός αύλητή. ’Αλλά ακόμη 
καί ό ούρανός έχει κάτι νά πή : σύννεφα πού φαίνονται νά άπλώνουν καί πουλιά πού 
πετοΰν, θέλουν νά δηλώσουν τήν έποχή κοντά στο διακοσμητικό τους χαρακτήρα πού 
άνταποκρίνεται στό πνεύμα τής εικόνας. Μέσα σ’ αύτό τόν κινούμενο ζωντανό κόσμο, 
τό Μνημείο μέ τήν ακινησία του, πού συμμετέχει ταυτόχρονα στό παρελθόν καί στό 
παρόν, σάν ένα κομμάτι τής αιωνιότητας, δημιουργεί τό έορταστικό φόντο αυτού τού 
πανηγυριού. Παραμένει όμως τούτο τό κύριο θέμα πού δεσπόζει στήν είκόνα άποτελών- 
τας τόν άξονα, γύρω άπό τόν όποιο περιστρέφονται, δλα τά άλλα στοιχεία τής σύνθε
σης. Ή είκόνα τού Stuart, άντίθετα, άντανακλά τό πνεύμα τής Μονής, πού είναι 
πνεύμα εϊρήνης: Ό ούρανός πεντακάθαρος, δπως ταιριάζει στον έλληνικό ούρανό, ένώ 
ό κήπος μέ τή βλάστησή του δικαιολογεί τέλεια τή φήμη του. Τή «μεσημεριάτικη» 
ήσυχία δηλώνει ή στάση τού Μοναχού, ίσως τού πατρός ’Αγαθάγγελου, μπροστά στό 
στρογγυλό τραπέζι, πού φαίνεται νά είναι τμήμα άπό κάποιο άρχαΐο κτήριο ή παλιά 
βάση ένός άγάλματος26.

’Από τήνέπίσκεψη τής Άννας Akerhjelm (1687)27 μαθαίνομε γιά τόέσωτερικό τού 
Μνημείου, πού έπικοινωνοΰσε μ’ ένα δωμάτιο τής Μονής28. Στις άρχές τού 19ου αιώνα 
έχομε μιά διεξοδικότερη περιγραφή τού έσωτερικοΰ άπό τόν Dodwell29, πού τώρα 
χρησιμεύει σάν δωμάτιο σπουδής στον ήγούμενο. «The monument is at present 
the library of the superior of the Convent. The upper part of this monu ment is

26. Στήν είκόνα τής άρχικής έκδοσης, London 1762, 1, Κεφ. IV, πίν. 1. Χαράκτης A. Wal
ker, πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 27, κάθεται ό μοναχός κάτω άπό μιά κληματαριά κοιτάζοντας τό κρα
νίο, πού είναι πάνω σ’ ένα βιβλίο μπροστά σ’ ένα σταυρό. Στήν άντίστοιχη είκόνα τής γερμανικής 
έκδοσης, Die Alterthiimer zu Athen, Leipzig καί Darmstadt 1829- 1833,1, πίν. 10, τό τραπέζι 
είναι άδειο καί ό μοναχός κοιμάται. Αυτές οί διαφορές έξηγοϋνται άπό τούς διάφορους χαράκτες. Καί 
στή μιά όμως περίπτωση καί στήν άλλη δέ χάνεται ή έκφραση ένός « Biedermeier », πού φαίνεται 
άσυνήθιστο γιά τόν καιρό τού Stuart. Οί διαφορές άνάμεσα στίς είκόνες τοϋ Le Roy καί τοϋ Stuart 
περιορίζονται σέ μερικές λεπτομέρειες : δπως τό μικρό παράθυρο δεξιά, πάνω άπό τό μνημείο, στό 
ϋψος τοϋ άκανθωτοΰ άκρωτηρίου στήν είκόνα τοϋ Stuart, πού λείπει στήν είκόνα τοϋ Le Roy. Τό 
άνώφλι τής πόρτας τοϋ κήπου στόν Le Roy είναι άψιδωτό, στόν Stuart όμως εύθύ. "Υστερα ή δια
φορά άνάμεσα στό ϋψος τής βάσης άπό τό έδαφος καί άλλες μικρολεπτομέρειες μποροϋν νά έλεγ- 
χθοϋν μέ βάση τήν είκόνα τοϋ Thiirmer, Πίν. Άπεικ. άριθ. 28. Άπό αύτό τόν έλεγχο άποδεικνύεται 
κατά παράδοξο τρόπο πώς ό Le Roy είναι άκριβέστερος άπό τόν Stuart.

27. Πρβλ. Laborde 1854, II, 279 : « Nous allames voir aussi un capucin qui se sert pour 
chambre de la lanterne de Demosthene, et qui regala de vin, de pain, de pommes, de figues et 
de granades». Ή κυρία αύτή ήταν στήν Ελλάδα άπό τό 1686 ώς τό 1688 συνοδός τής γυναίκας τοϋ 
στρατηγού κόμη Koenigsmark, πρβλ. Max Wegner, Land der Griechen, Berlin 1955, σ. 308.

28. Ό Καμπούρογλου, Τό φανάρι, Απομνημονεύματα των άθηναϊκών έρειπίων, Παναθήναια Α'
(1900) σ. 29, άναφέρει δτι στήν έποχή πού τό έπισκέφθηκαν ό Stuart καί ό Le Roy, τό έσωτερικό 
τοϋ μνημείου χρησίμευε γιά δωμάτιο ένός ΰπηρέτη τής Μονής.
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hollow, and contains a space of nearly six feet diameter, witch is at present the 
library of the superior of the Convent»29.

Στήν εικόνα πού συνοδεύει τό κείμενο, έργο τού Pomardi30 (Π ί ν. 58 β), βλέπομε 
πώς τό έσωτερικό έχει χωριστή σε δυό πατώματα με τήν προέκταση τού δαπέδου τοϋ 
δωματίου, στο όποιο άνοίγεται31. Αυτή ή εικόνα είναι τόσο πρωτότυπη, όσο καί ή εικό
να τού Stuart. Μας δίνει τή δυνατότητα νά μπούμε μέσα στή Μονή των Καπουτσίνων 
καί νά παρακολουθήσουμε τήν τύχη τοϋ Μνημείου. Ή εικονογραφία του, παράλληλα μέ 
τις περιγραφές, μάς δείχνει τή στάση τοϋ περιηγητικού πνεύματος άπέναντι σ’ αύτό τό 
άρχαΐο έργο τέχνης καί μάς παρουσιάζει άνάγλυφη τήν ιστορία του, τουλάχιστον άπό 
τον Pococke καί έπειτα. Τό χορηγικό αύτό Μνημείο, πού δέν είχε ποτέ τήν άποστολή 
ν’ άποτελή κατοικήσιμο χώρο, θεωρήθηκε άπό τούς μυθολόγους σάν ναός ή σάν κατοι
κία τοϋ Δημοσθένη32: « Ma penssee est qu’elle luy servoit de temple, au il adoroit 
ses idoles, a l’honneur desquelles il allunoit des lampes qui aide a noircir ce mar- 
bre, et a cause, desquelles probablement on appelle ce lieu lanterne au fanal».

Οί Καπουτσίνοι ξεκινώντας άπό τήν ιδέα ότι τό Μνημείο ήταν κατοικήσιμο τό 
έντειχίζουν στή Μονή τους έτσι, πού άπό τό έσωτερικό της νά είναι προσιτό σάν χρη
σιμοποιήσιμος χώρος33.

Γιά νά φτάσουν σ’ αύτή τήν ιδέα πρέπει νά προϋποθέσουμε πώς τόν καιρό πού άγό- 
ρασαν τό Μνημείο οί Καπουτσίνοι είχε τοϋτο κάποιο άνοιγμα στήν πλευρά πού έντει- 
χίστηκε, γιατί άλλιώς θά ήταν δύσκολο νά τό σκεφτοΰν κοίλο. Μιά σύγκριση άνάμεσα 
στό Μνημείο, όπως είναι σήμερα, καί στο τμήμα του πού φαίνεται στήν εικόνα τοϋ 
Pomardi, μάς καθορίζει άκριβώς τό μέρος όπου ήταν τό άνοιγμα αύτό—τό όποιο άργό- 
τερα πρέπει νά μεγάλωσε — καί πού τώρα έχει συμπληρωθή μέ ξένο ύλικό. Ό ζωγρά
φος δείχνει μ’ αύτή τήν εικόνα άκόμη, ώς ποΰ φθάνει ή έπίδραση τής 'Ολλανδικής ζω
γραφικής έσωτερικών χώρων, πόση σημασία έχουν γιά τήν προοπτική δημιουργία τοϋ

29. Ό Dodwell ήταν στήν Ελλάδα τό 1801 καί 1805 - 1806, πρβλ. A classical and topogra
phical tour through Greece during the years 1801, 1805 and 1806. London 1819, I, σ. 290. Γιά 
τήν ιδέα τής μεταφοράς τοΟ Μνημείου στό Λονδίνο, πρβλ. Arthur Hamilton Smith, Lord Elgin 
and his Collection· JHS 36 (1916) 180 - 181, 277 (γράμμα τοΟ Lusieri πρός τόν Elgin, 8 Αύγου
στου 1802): «I would remind You, My Lord, of the Monument of Lysikrates. Possibly with 
money your Excellency will find means of getting it from French Capucin who resides at Con
stantinople, and is heat of the monastery », σ. 288 (γράμμα τοΟ Elgin πρός τόν Lusieri, 9 Αύ
γουστου 1802 ) : « Continue your acquisitions and add to my obligations — the lantern of Demo
sthenes ». Τό 1800 κιόλας, κατά διαταγήν τού Elgin, έγινε ένα γύψινο έκμαγεϊο τής ζωφόρου γιά λο
γαριασμό του καί ό Sebastiano Ittar έφτιαξε άρχιτεκτονικά σχέδια. Πρβλ. Smith 1916, σ. 182, ένα 
σχέδιο τού Ittar στήν σ. 175, είκ. 3. ’Επίσης τό 1829 θέλησε ένας άγνωστος περιηγητής νά μετα- 
φέρη τό Λυσικράτειο στήν Εύρώπη. Οί Τούρκοι έδωσαν τήν άδεια, άλλά τήν τελευταία στιγμή ό πε
ριηγητής, μετάνιωσε, γιατί βρήκε τό μνημείο πολύ βαρύ. Πρβλ. Καμπούρογλου 1922, σ. 366.

30. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 22.
31. Πρβλ. Καμπούρογλου 1922, σ. 360 : «Σύγχρονος τού Βύρωνος περιηγητής άναφέρει τόν 

τρόπον καθ’ όν ό Παύλος διήρεσε τό μνημεΐον εις δύο πατώματα· τού έπάνω μέρους χρησιμοποιη- 
θέντος διά σπουδαστήριον ή μάλλον ήσυχαστήριον δωματίου τινός τής άριστεράς πτέρυγος τής Μο
νής, άπό τό όποΐον έχωρίζετο διά παραπετάσματος πρασίνου χρώματος ». Πρβλ. έπίσης Smith, J HS 
1916, 179. John Cam Hobhouse, A Journey through Albania and other Provinces of Turkey 
in Europe and Asia to Constantinople, London 1813, I, σ. 301.

32. Πρβλ. Έπίμ. 2, VIII.
33. Πρβλ. Καμπούρογλου 1922, σ. 360,
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βάθους οί μισάνοιχτες ή όλότελα άνοιχτές πόρτες, πού αφήνουν νά φαίνωνται, δοσμένα 
προοπτικά, τά διάφορα αντικείμενα μέσα στα δωμάτια. Τά διάφορα μικροπράγματα, 
οί νεκρές φύσεις, δίνουν ένα gerne — χαρακτήρα στήν δλη σύνθεση καί δημιουργούν 
μιά ιδιόρρυθμη ατμόσφαιρα σπιτικής θαλπωρής.

Άπότό 1818 καί έπειτα άρχίζει ή κατάρρευση τής Μονής τών Καπουτσίνων34. Τούτο 
βέβαια δέ φαίνεται στο φύλλο τού Thurmer35 (Π ίν. 60 α), πού τήνέποχή αύτή σχεδιάζει 
τό Μνημείο, όπως είναι έντοιχισμένο, άπότό ίδιο σχεδόν σημείο πού πριν άπό μισό καί 
περισσότερο αιώνα τό είχε σχεδιάσει ό Le Roy. Μόνο λίγα πράγματα έχουν άλλάξει: ό 
τοίχος τού κήπου έχει ύψωθή ως τή διακοσμητική ζώνη μέ τούς τρίποδες καί έχει σκε
παστή άπό κεραμίδια γιά νά προφυλαχτή άπό τή διάβρωση τής βροχής. Πάνω άπό τήν 
άψιδωτή πόρτα ύπάρχει τώρα ένα προφυλακτικό προστέγασμα σκεπασμένο μέ κεραμί
δια, ένώ μπροστά άπό τό Μνημείο μιά μεγάλη ορθογώνια πέτρα χρησιμεύει γιά κάθισμα. 
’Αλλά καί άπέξω ό τοίχος τού κήπου έχει ένισχυθή μέ άντηρίδες γιά περισσότερη άσφά- 
λεια. Πέρα άπ’ δλα αυτά ή εικόνα στή σύνθεση παρουσιάζει πολλές διαφορές άπ’ έκείνη 
τού Le Roy, παρ’ δλο πού άποδίδεται τό Μνημείο άπό τήν ίδια όπτική γωνία, δπως είδαμε. 
Ή σύνθεση τού Le Roy άνοίγεται στό πλάτος, κάνοντας έτσι τήν όδό των Τριπόδων νά 
φαίνεται πλατύτερη άπ’ δ,τι είναι, ένώ άρκεΐται στό τμήμα πού είναι έντειχισμένο τό 
Μνημείο φέρνοντάς το σάν κύριο θέμα, μπροστά. ’Αντίθετα, δ Thurmer δημιουργεί μιά 
συμμαζεμένη σύνθεση, πού κύριος άξονάς της καί θέμα δέ φαίνεται νά είναι τό Μνη
μείο, άλλά ό στενός δρόμος μέ τήν ήσυχη ζωή. Ή δλη σύνθεση άποπνέει τό πνεύμα των 
Nazarener, Deutsch - Romer μέ τήν καθαρή «μυστικιστική» - ρομαντική διάθεση. Έτσι 
δμως μεταφέρεται τό Λυσικράτειο σέ μιά γειτονιά τής Ρώμης των Ρομαντικών, κάτι 
πού τονίζεται Ιδιαίτερα άπό τό «Ιταλικό» κτήριο τής Μονής.

Τό 1827 μπορούσε άκόμη νά δή όLaborde τό Μνημείο σ’αύτή τήν ειδυλλιακή άτμό- 
σφαιρα36. Σέ λίγο δμως πυρκαϊά κατέστρεψε τή Μονή, χωρίς εύτυχώς νά προξενήση 
πολύ μεγάλες ζημιές στό Μνημείο, πού άπό τότε έμεινε άνάμεσα στά έρείπια ώς τήν τέ
λεια άπελευθέρωσή του άπ’ αύτά. Έτσι δπως ήταν, άμέσως μετά τήν καταστροφή, σκε
πασμένο σχεδόν άπό τούς σωρούς τών έρειπίων, τό σχεδίασε ό Gill37 (Π ί ν. 60 β). "Υστερα 
άπό τό καλλιτεχνικό έπίπεδο πού είχαμε φτάσει μέ τήν άπεικόνιση τού Thiirmer μας φαί
νεται ή άδεξιότητα τού Gill μεγαλύτερη άπ’ δ,τι είναι στήν πραγματικότητα. Ή παρατη- 
ρητικότητά του είναι περιορισμένη καί συλλαμβάνει μόνο γενικά σχήματα.Ή άπεικόνισή 
του δμως σέ άκουαρέλλα, άν καί άρκετά μονόχρωμη, έχει σημασία γιά τήν είκονογρα- 
φία τού μνημείου- γιά πρώτη φορά μάς δίνεται μιά είκόνα του σέ διαφορετική τεχνική 
άπό τή χαλκογραφία. Γιά άλλα μνημεία, δπως είναι ό Παρθενώνας, ή χρωματική άπό- 
δοσή τους είχε άρχίσει τό δεύτερο μισό τού 18ου αίώνα, παράλληλα μέ τήν έξαίρετη

34. Πρβλ. Laborde, I, 76.
35. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 28.
36. Έτσι καταρρέει ή έκδοχή τοϋ Dodwell ( στόν Stuart I, 18252, 53 κ.έ. ) δτι ή Μονή κατα

στράφηκε στή κατοχή τής ’Αθήνας άπό τόν Όμέρ Βριόνη στις 30 Σεπτεμβρίου 1821. Ό Καστριώ- 
της, Μνημεία τών’Αθηνών, Άθήναι 1902, σ. 153, άντιγράφει τόν Dodwell. Ό Ε. Blaquiere, πού 
ήλθε στήν ’Αθήνα στις 28 ’Ιουλίου 1824 ( Visits to Greece, 1825 ) άναφέρει τό Λυσικράτειο χωρίς 
καμιά ζημιά, πρβλ. Η. Riemann, Pauly - Wissowa, RE, Suppl. 8, σ. 271. Πρβλ. έπίσης A. Mom
msen, Athenae christianae, 1868, σ. 58 κ.έ., Nr. 52 : « Μοναστήριον τών Δυτικών »' καί αυτός στη
ρίζεται στόν Laborde I, 76 καί άναφέρει πώς ή Μονή ήταν άπείραχτη ώς τό 1927.

37. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 12.
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χαλκογραφική καί λιθογραφική τους απόδοση38. Μελλοντικά ή χρωματική παράσταση 
τοΰ Μνημείου θά συμβαδίζη μέ τή μονόχρωμη γραφική.

’Από τήν καταστροφή τής Μονής καί έπειτα συναντούμε συχνότερα άπεικονίσεις 
τοΰ Λυσικράτειου, έτσι πού νά μπορούμε άβίαστα νά παρακολουθήσουμε τά στάδια 
τής άπελευθέρωσής του άπό τά έρείπια καί τήν άνάδυση τής βάσης του άπό τό έδαφος 
μέ τις άνασκαφές, πού έπιχειροϋνται άπό καιρό σέ καιρό. "Έτσι μετά τον Gill καί άφοΰ 
έχουν παραμεριστή κάπως οί σωροί των έρειπίων, μάς παρουσιάζει τό Μνημείο ό Ravoi- 
sie39(ntv. 61 α): δλη ή περιοχή γύρω του έχει έρειπωθή καί φαίνεται σά θαύμα πώς 
τό Μνημείο στέκει δλοζώντανο άνάμεσα στά έρείπια μέ τό λεπτό άνθεμωτό του άκρω- 
τήριο άπείραχτο, κάτι πού έξηγεΐται μόνο άν παραδεχτούμε πώς ό τοίχος τής Μονής, 
στον όποιο ήταν έντειχισμένο τό Μνημείο, έπεσε πρός τά μέσα. Άκουμπάει άκόμα ό 
τοίχος τοΰ κήπου μέ τήν άψιδωτή έξώπορτα στό Μνημείο, ενώ στά άριστερά τής εικόνας 
φαίνονται οί έσωτερικοί τοίχοι τής Μονής. Μπροστά άπό άλλα έρείπια τής όδοΰ Τρι
πόδων ξεχωρίζουν δυό μορφές, ίσως πατέρας καί γιός, πού ένώ τραβούν τό δρόμο τους, 
κοιτάζουν τό Μνημείο καί συνομιλούν. Ή σύνθεση έχει κεντρικό θέμα καί άξονα τό 
Μνημείο τοΰ Λυσικράτους. Ή παράσταση προϋποθέτει δλη τή μεγάλη καί θαυμαστή 
παράδοση τής « Ruinenmalerei », πού ξέρει νάάποδίδη τά έρείπια σάν φορείς άξιών καί 
διαθέσεων μέ κείνη τήν ιδιόρρυθμη άτμόσφαιρα τής μελαγχολίας τοΰ περασμένου καί 
τής άνάμνησης ένός παραμυθένιου κόσμου40.

Ό Chachaton (1837)41 τοποθετεί τό Μνημείο τοΰ Λυσικράτους στό δεξιό άκρο τής 
εικόνας του (Πίν. 61 β), άφήνοντας νά φανή όλόκληρη ή άνατολική πλευρά τής ’Α
κρόπολης καί τά έρείπια τής Μονής τών Καπουτσίνων. Παρ’ δλα αύτά, τό Μνημείο 
κυριαρχεί σάν κύριο θέμα αύτής τής σύνθεσης, γιατί σέ τούτο συγκεντρώνεται ή προ

38. Ή έγχρωμη άπόδοση τών ελληνικών μνημείων άρχίζει στήν πραγματικότητα μέ τόν W. 
Pars ( 1742 —1782 ), πού έπισκέφτηκε τήν Ελλάδα σάν μέλος τής «’Ιωνικής ’Αποστολής » ( 1765 — 
1766). Πρβλ. St. Lydakis, Die griechische Landschaft in der europaischen Malerei. Diss., Koln 
1963, σ. 61 κ.έ.

39. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 23. Τό 1829 έγινε ένας καθαρισμός τής περιοχής γύρω άπό τό 
Μνημείο, όπου βρέθηκε καί μιά έπιγραφή, πρβλ. Πιττάκης ΑΕ I, 23, 1841, 440 κ.έ. Τό 1831 συνεχί
στηκε ό καθαρισμός καί έγινε μιά συμπλήρωση, πρβλ. Harrison - Verrall, Myth, a Mon. of Anc. 
Athens, 1890, 244 κ.έ. M. Collignon, Hist. d. 1. Sculpt, grecque II 1897, 366. Τό 1845 συμπληρώνει τό 
Μνημείο ή Commission des Monuments historiques de la France. Ή Γαλλία θεωρούσε τό Λυσι- 
κράτειο γιά περιουσία της άπό τόν καιρό πού οί Καπουτσίνοι τό άγόρασαν άπό έναν Έλληνα. Πρβλ. 
ύποσ. 11, καί παρ’ όλο πού άπό τό 1831 δλα τά έλληνικά μνημεία κηρυχθήκανε μέ νόμο περιουσία 
τού έλληνικοϋ κράτους, πρβλ. Καστριώτης 1902, σ. 153, Φιλαδελφεύς ΑΕ 1921, σ. 85, ή Γαλλία 
διαμαρτυρήθηκε γιά τήν άνασκαφή τού Φιλαδελφέα τό 1921, πρβλ. Gabriel Welter, Die Tripoden- 
strasse in Athen, AM 72 - 75, AZ 32 (1874 ), 162. Russack 1942, σ. 123, Πρβλ. καί τήν έπιγραφή 
1892 στό νοτιοανατολικό πεσσό τού κιγκλιδώματος, Φιλαδελφεύς, ΑΕ 1921,85. Τό 1876 άνέλαβε ό άρ- 
χιτέκτονας Boulanger μιάν άπελευθέρωση τής βάσης καί μιά συμπλήρωση κατά τήν έντολή τού Γάλ
λου πρέσβυ Ct. de Gobineau, πρβλ. Liitzow 1867, σ. 235 κ.έ., Russack 1942, σ. 123. Τό 1877 άνά- 
σκαψε τό Μνημείο ό Ε. Pottier γιά νά έχη περισσότερα στοιχεία γιά μιάν άναπαράσταση. Πρβλ. BCH 
II (1878) 280. 412 κ.έ. Ή σημερινή κατάσταση τού Μνημείου άνάγεται στή συμπλήρωση τού 1892 
άπό τή γαλλική Κυβέρνηση. Πρβλ. Η. F. de Cou AJA VIII (1893) 44. Τέλος τόν ’Ιανουάριο τού 
1821 έσκαψε καί ό F. Studniczka γιά τήν έξέταση τής κρηπίδας. Πρβλ. ΑΑ 1921, 318 κ.έ.

40. Πρβλ. Wilhelm Waetzoldt, Das klassische Land. Wandlungen der Italiensehnsucht, 
Leipsig 1927, σ. 101, όπου άναλύεται μέ θαυμαστό τρόπο ό κόσμος τών συναισθημάτων πού προκαλεΐ 
τό μνημειακό έρείπιο.

41. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 3,
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σοχή τοΰ ζωγράφου. Ή όπτική γωνία είναι σέ πολύ χαμηλό σημείο, έτσι πού ή καμπύλη 
τής στέγης χάνει τόν όργανικό της χαρακτήρα, κάτι πού δε συμβαίνει ούτε καί σήμε
ρα, ύστερα από τήν τέλεια αποκάλυψη τής βάσης, πού έδωσε ύψος στο Μνημείο καί 
χαμήλωσε ή όπτική γωνία. Τέτοια λάθη ταράζουν τή θαυμάσια άρμονία πού χαρακτη
ρίζει τό Μνημείο.

Ένα σχέδιο τού Davidoff (1840)42 μας παρουσιάζει τό Μνημείο άπό τήν πίσω πλευρά 
του (Π ί ν. 62 α). Στά δέκα χρόνια πού πέρασαν, τό περιβάλλον του έχει άλλάξει. Τά 
έρείπια τής Μονής, πού άκουμποΰσαν ή γειτόνευαν άμεσα μ’ αυτό, έχουν σχεδόν άπο- 
μακρυνθή, έκτος άπό τή σκάλα, πού οδηγούσε στο ίδιο τό Μνημείο, τό άνοιγμα τού 
όποιου έχει τώρα κλειστή43. Τό αρκετά παράξενο στις άναλογίες, δσο καί έλκυστικό 
αύτό σχέδιο, πού θυμίζει Mantegna στήν πέτρινη υφή του, μπορεί νά συγκριθή άμεσα 
μέ εικόνα τού Chenavard44 (Π ί ν. 62 β), πού άποδίδει τό Μνημείο καί τό περιβάλλον 
του γραμμικά άπό τήν ίδια άκριβώς όπτική γωνία όπως καί ό Davidoff.

Ή χρονική διαφορά άνάμεσα σ’ αυτές τις δυο άπεικονίσεις είναι τρία περίπου 
χρόνια- ή ζωή γύρω στο Μνημείο άρχίζει δειλά νά άπλώνεται στόν έρειπωμένο χώρο: 
μερικά σπίτια φυτρώνουν πρόχειρα άπό τό έδαφος45. Ό Chenavard είναι άρχιτέκτο- 
νας καί βλέπει τά πάντα μέ τό μάτι τού άρχιτέκτονα, σάν γραμμικά άρχιτεκτονικά 
σχήματα. Καθαρή, αυστηρή, άψυχη γραμμή άποδίδει διαγράμματα, πού είναι ξένα 
άπό κάθε πλαστικό στοιχείο, όλα αυτά γίνονται έντονώτερα, αν άντιπαραβάλη κανείς 
τήν άπεικόνιση τοΰ Chenavard μέ τή λιθογραφία τού ζωγράφου άρχιτεκτονικών Μνη
μείων Ε. Rey46, τοΰ συνοδοΰ του, πού άπεικόνισε τό Μνημείο τήν ίδια εποχή (Π ί ν. 
63 α). "Οπως φαίνεται άμέσως ότι τό σχέδιο τοΰ Chenavard έγινε άπό χέρι άρχιτέ- 
κτονα, έτσι μπορεί κανείς άμέσως νά αίσθανθή τόν ζωγράφο στήν άπεικόνιση τοΰ Rey. 
Ή γραμμή τοΰ τελευταίου είναι περισσότερο πλαστική σκιά παρά γεωμετρικό στοιχείο. 
Μιά έσωτερική, άπαλή ζωή άναδίδεται άπό τις τρεμουλιαστές έπιφάνειες, έτσι πού νά 
παρουσιάζωνται όλα στο μισοσκόταδο τοΰ καθορισμένου καί τοΰ άκαθόριστου. ’Ενώ ό 
Chenavard μέ κέντρο τό Μνημείο άπεικονίζει καί τόν γύρω χώρο, ό Rey, γεμίζει σχε
δόν όλη τήν έπιφάνεια τής εικόνας μέ τό κύριο θέμα άπεικονίζοντας τό Μνημείο άπό 
τήν άντίθετη πλευρά άπό εκείνη πού τό έχει άπεικονίσει ό Chenavard καί πού είναι 
ή πιο συνηθισμένη.

OTheophil von Hansen είναι άναμφισβήτητα ό μεγαλύτερος άρχιτέκτονας τοΰ 19ου 
αιώνα στήν ’Αθήνα. Ή δεξιοτεχνία αύτοΰ τοΰ καλλιτέχνη «dem die Antike kiinstleri-

42. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 7.
43. Ό καθαρισμός εγινε στά 1831. Τότε έγινε γνωστό τό ύψος τής βάσης. Πρβλ. Καστριώτης 

1902, σ. 153. Πρβλ. καί τό ύπόμνημα πού ύπόβαλαν στήν έλλην. κυβέρνηση ό Κλεάνθης καί δ Shau- 
bert, στόν Κώστα Μπίρη, Τό ύπόμνημα Κλεάνθους καί Σάουμπερτ γιά τά σχέδια των ’Αθηνών. ’Αθη
ναϊκοί Μελέται, 1938.

44. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 4.
45. Ή σκάλα μπροστά στό Μνημείο, όπως μπορεί νά δή κανείς στόν Davidoff, είναι έκείνη, 

πού άπό τό έσωτερικό τής Μονής όδηγοΰσε σ’ αύτό. Ό Chenavard πού φαίνεται νά μήν εχη ξεκα
θαρίσει άπόλυτα τό μέρος άπό τό όποιο είχε έντειχιστεΐ τό Λυσικράτειο στή Μονή, μπερδεύει τή 
σκάλα πού ύπάρχει στήν εικόνα τού Stuart καί πού όδηγεΐ στή Μονή, μέ κείνη πού όδηγεΐ στό 
Μνημείο : « L’ hospice a 6te ditruit; il n’en reste que le petit escalier exterieur qui se remarque 
dans la vue prise par Stuart et qui conduifoit au premier 6tage de cette habitation ».

46. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 25.
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scher Besitz und geistige Heimat geworden war »47 τοΰ δίνει τή δυνατότητα νά ξεπερνά 
τάδρια τοΰ άπλοΰ ιστορισμού, άναζώντας καί άναδημιουργώντας στό πνεύμα της άρχαίας 
κλασσικής τεχνοτροπίας. Βέβαια, δέν κατορθώνει πάντα νά λυτρωθή άπό μιά πτυχή 
Βιεννέζικου Neorokoko, πού γίνεται άντιληπτή προπάντων στό διακοσμητικό φόρτο 
καί στις λεπτομέρειες. Μιά ανάμειξη τεχνοτροπικών στοιχείων θολώνει πολλές φορές 
τό αισθητικό άποτέλεσμα48, ένώ ή προσπάθεια καί ή σοφία άπό τή μελέτη, πού δέν 
μπορεί νά κρυφτή, δίνει κάποια ψυχρότητα στό έργο. Ή άναπαράσταση τοΰ Μνημείου 
τοΰ Λυσικράτους άπό τον Hansen άπηχεΐ όλα τά χαρακτηριστικά τής τέχνης του, προ
πάντων όμως τήν αρχή άπό τήν όποια έπηρεαζόταν όλη του ή δουλειά: « Inder Kunst 
liegt alles in den Verhaltnissen »49.

Τρεις όλόκληρους μήνες μελετά τό Μνημείο, καί όταν τό 1859 έπιστρέφη στήν 
’Αθήνα, ξαναελέγχει τά άποτελέσματα τής πρώτης του δουλειάς.

Τά σχέδια έγιναν στις διαστάσεις τοΰ πρωτοτύπου σέ άκουαρέλλες. "Ο,τι γνωρί
ζομε έμεΐς σήμερα άπό τά σχέδια αύτά, πού φαίνεται νά έχουν χαθή γιά πάντα, τό όφεί- 
λομε στις χαλκογραφίες μικρών διαστάσεων πού έφτιαξε ό Η. Biiltenmeier στή Βιέννη 
μέ τήν έπίβλέψη τοΰ ίδιου τοΰ Hansen. Στήν άναπαράστασή του αυτή ό Hansen στη
ρίζεται στήν άναπαράσταση τοΰ Stuart, όπως μαρτυρεί καί ό άριθμός των βαθμιδών τής 
κρηπίδας50 (Π ί ν 64 α).

Τό Μνημείο έπάνω σέ κρηπίδα άποκτά άέρα καί κομψότητα, άφοΰ ή βάση παύη νά 
είναι ένα βαρύ μονοκόμματο στήριγμα καί μεταβάλλεται αισθητικά σέ όργανικό σώμα 
πού αυξάνει βαθμιαία προς τά πάνω προσδίδοντας μεγαλύτερη κομψότητα στό σύνολο. 
Οί θάμνοι, οί μορφές μπροστά στό Μνημείο μέ τή σκιά τους, πού διασπάται στις βαθμί
δες σάν προοπτικό τέχνασμα — ένώ χρησιμεύουν σά μέτρο άναλογιών — ό συννεφιά 
σμένος ούρανός είναι στοιχεία πού δημιουργούν άτμόσφαιρα. Ή άτμόσφαιρα αύτή 
είναι ή ίδια πού βασιλεύει σ’ όλόκληρη τήν «ήρωική ζωγραφική» ( Idealmalerei) καί 
άνταποκρίνεται περισσότερο σέ νοσταλγικά όνειρα άρχαίας όμορφιάς παρά σέ έλλη- 
νική πραγματικότητα. Έτσι έχομε μέ τόν Hansen τήν ιδεατή άντιμετώπιση τοΰ Μνη
μείου, στό πνεύμα τοΰ Poussin51, πού συμπληρώνεται μέ τά θαυμάσια σχέδια τής άποκα- 
ταστημένης άπόδοσης τοΰ κιονοκράνου καί τοΰ άκανθωτοΰ άκρωτηρίου.

Ή πρώτη φωτογραφία τοΰ Λυσικράτειου προέρχεται άπό τό Album τών 24 φωτο
γραφικών άπόψεων, πού πήρε τό 1851 ό Cl. A. Normand52. Γιά πρώτη φορά μποροΰμε 
νά μελετήσουμε μιάν άντικειμενική παράσταση τοΰ Μνημείου, χωρίς τό υποκειμενικό 
στοιχείο τής τεχνοτροπίας καί τοΰ ιδιόρρυθμου βλέμματος τοΰ σχεδιαστή. Βέβαια, μέ

\1\

47. Πρβλ. Russack 1942, σ. 118.
48. Παράδειγμα ή Βαλλιάνειος Βιβλιοθήκη, πού μπροστά στήν αύστηρή δωρική της πρόσοψη το

ποθετεί μιά « ροκοκό » σκάλα.
49. Πρβλ. Russack 1942, σ. 126.
50. Γιά τήν άναπαράσταση τού Stuart πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 27. Ή κρηπίδα έχει τέσσερεις 

βαθμίδες μόνο άπό τήν άνατολική πλευρά πού τό θεμέλιο είναι βαθύτερο καί όπου ή πρώτη βαθμίδα 
έχει τό χαρακτήρα εύθυντηρίας. Πρβλ. F. Studniczka, ΑΑ 1921, 318 κ.έ., είκ. 1/4. Α. Φιλαδελ- 
ιρεύς, ΑΕ 1921, 87 κ.έ., είκ. 5/8. G. Welter, AM 47 ( 1922) 73 κ.έ., είκ. 1/2.

51. Πρβλ. Georg Niemann, Ferdinand von Feldegg, Theophilus Hansen und seine Werke, 
Wien 1893, σ. 12.

52. Πρβλ. Georges Daux, L’Ath6nes antique en 1851 : Photographies d’Alfred Normand, 
BCH 80 ( 1956 ) 619 - 624, πίν. 24. Matton 1963, πίν. 79, είκ. 131.
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τήν αντικειμενική απόδοση χάνεται σ’ ένα μεγάλο βαθμό ή μαγεία τής προσωπικό
τητας, πού διαφορετικά κρύβεται μέσα στήν είκόνα. ’Εκείνο πού στή φωτογραφία έχει 
σημασία καί τής δίνει καλλιτεχνική άξια είναι ή σύνθεση, στήν όποια βρίσκεται καί 
τό μόνο πραγματικά υποκειμενικό στοιχείο. "Όλα τ’ άλλα έξαρτώνται άπό τά μέσα πού 
διαθέτει ό φωτογράφος καί τις τεχνικές του ικανότητες. Ή φωτογραφία αυτή θυμίζει 
άμέσως τήν άπεικόνιση τοΰ Ravoisie53, παρμένη καθώς είναι άπό τήν ίδια οπτική γωνία, 
άπ’ όπου καί ή φωτογραφία. Κάποιο σπιτάκι έχει κτιστή άνάμεσα στά ερείπια καί στό 
πάνω μέρος του έχουν άπλώσει ρούχα νά στεγνώσουν.

Τόν κύκλο αύτό των άπεικονίσεων τού Μνημείου πριν άπό τήν άνασκαφή του 
κλείνει μιά ξυλογραφία τού Breton (1858)54(Πίν. 63 β). Ό Waschmuth55, πού χαρα
κτήρισε τήν έργασία τοΰ περιηγητή αύτοΰ σάν « Guidenarbeit », νομίζομε πώς έχαρα- 
κτήρισε σωστά καί τό άπεικονιστικό μέρος της, όταν γράφη πώς μιά τέτοια είκόνα 
έχει μόνον κατατοπιστικό χαρακτήρα.

Δώδεκα χρόνια μετά τήν άνασκαφή τοΰ 1867 μας σχεδιάζει τό Μνημείο ό Joseph 
Dunn56. Τό σχέδιο είναι καθαρό καί κατατοπιστικό, στό πνεύμα τής νέας εποχής, στήν 
όποια ή έπιστημονική παρατήρηση έχει όξυνθή καί ή φωτογραφία σάν μέσο πιστής 
άπεικόνισης παρέχει εύρύτερες υπηρεσίες στόν τομέα τής επιστήμης. Τό 1877 άνοίχτηκε 
ή όδός Λυσικράτους, γκρεμίστηκαν τά γύρω κτήρια, έπισκευάστηκε καί καθαρίστηκε 
ό χώρος57. Ή άνασκαφή τοΰ Άλ. Φιλαδελφέως τό 1921 έδωσε άφορμή γιά φωτογραφίες 
τοΰ συνόλου καί των λεπτομερειών άπό τόν Gabriel Welter, οί όποιες όμως στήν άνατύ- 
πωσή τους στήν ’Αρχαιολογική ’Εφημερίδα είναι άποκαρδιωτικές58.

ΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑ TON STUART
(ΚΛΑΣΣΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)

Στούς νεώτερους χρόνους, μετά τή δημοσίευση τοΰ έργου τών Stuart καί Revett, 
μέ τό όποιο έγινε γνωστή ή άρχιτεκτονική τοΰ Μνημείου, ξαναβρίσκει τοΰτο μελετητές, 
μιμητές ή καί άρχιτέκτονες, πού δεσμευμένοι άπό τήν επίδρασή του παραπλανιοΰνται 
σέ «άρχιτεκτονικά περίεργα»59.

Τό 1802 κατασκεύασαν οί άδελφοί Trabucci ένα άντίγραφό του άπό τερρακόττα καί 
τό τοποθέτησαν στήν αύλή τοΰ Louvre60. Άπό αύτό έμπνεύστηκε ό J. G. Legrand ένα 
παρόμοιο, άλλά πολύ μακρύτερο κτήριο, γιά τόν κήπο τοΰ St. Cloud, όπου χρησίμευε 
γιά Belvedere (άνοικτός μονόπτερος μέ πολύ ψηλούς κίονες καί δύο πλαστικούς γρύπες
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53. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 23.
54. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 1.
55. Πρβλ. Curt Wachsmuth, Die Stadt Athen im Altertum, Leipzig 1874, τόμ. I, σ. 7.
56. Πρβλ. Πίν. Άπεικ. άριθ. 8. Ή άποψη άπό τό Νότο. Μιά άλλη νοτιοανατολική άποψη άμέ

σως μετά τή περίφραξή του : Anderson καί Spiers, Die Architektur von Griechenland und Rom 
( = Hiersemanns Handbiicher I, 1925 ), είκ. 70 στή σ. 124. Ή άπεικόνιση τοΟ Durm έγινε τό 1879. 
Ή χρονολογία 1869 στόν Neugebauer ΑΑ 1920, 21, ύποσ. 2 πρέπει νά είναι τυπογραφικό λάθος.

57. Πρβλ. Gabriel Welter, Die Tripodenstrasse in Athen, AM 72 - 75, AZ 32 (1874) 162. 
Russack 1942, σ. 123.

58. Πρβλ. AE 1921, 83 -97.
59. Πρβλ. Hans Riemann, Pauly - Wissowa RE, Suppl. 8 σ. 334, VI.
60. Τό άντίγραφό αυτό εγινε διάσημο σάν « Lanterne de Diogene ». Καταστράφηκε τό 1870. 

Κομμάτια βρίσκονται στό Μουσείο Ceram. Sevres. Πρβλ. Thieme - Becker Κ. - Lex. 33, σ. 335.
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στή στέγη )β1. Σάν Belvedere έκτισε καί ό Κ. Fr. Schinkel ένα κτήριο, στον τύπο τοϋ 
Μνημείου τοϋ Λυσικράτους γιά τον άνακτορικό κήπο τοϋ Glienike (Βερολίνο 1835)61 62 
(Πίν. 64 β). Σέ μιά τεράστια κυλινδρική βάση, πού τό έπάνω της μέρος έχει διαμορ- 
φωθή σέ κυκλική περίπτερη στοά, υψώνεται μικρό, πολύ δυσανάλογο, καί μόνο στις λε
πτομέρειες παραλλαγμένο, τό Μνημείο τοϋ Λυσικράτους. Τό 1820 μεταχειρίστηκε τό 
χορηγικό μνημείο ό G. St. Repton γιά έπιστέγασμα τοϋ θόλου στήν έκκλησία τοϋ 
'Αγίου Φιλίππου στό Λονδίνο ( Regent - Street )63. Σέ μιάν άλλη έκκλησία, στήν ίδια 
πόλη, στήν έκκλησία τοϋ St. - Pancras, μεταχειρίστηκαν ό W. καί Η. W. Inwood τό 
1819/1922 τό Λυσικράτειο μαζί μέ τόν «πύργο των άνέμων» καί τή Στοά μέ τις κόρες 
τοϋ Έρεχθείου64.

Στήν περίπτωση τοϋ σπιτιοϋ τής όδοϋ Μενάνδρου στήν Αθήνα (Πίν. 65 β), έξογ- 
κώνει ό άγνωστος αρχιτέκτονας τό χορηγικό μνημείο άπ’ όλες τις πλευρές, γιά νά δημι- 
ουργήση κατοικήσιμο χώρο, άφοΰ αύτή τή φορά δέν πρόκειται γιά κτήριο μέ μνη
μειακό χαρακτήρα, άλλά γιά σπίτι. Τό άποτέλεσμα είναι αισθητικά υποφερτό, άλλοιώ- 
νεται όμως άπό τό παράξενο στρίμωγμα αύτοΰ τοϋ «πύργου» άνάμεσα στούς δύο «κυ
βικούς» όγκους πού τό πλαισιώνουν.

Πρός τό τέλος τοϋ αιώνα, ένα άντίγραφο τοϋ Μνημείου στό πρώτο Νεκροταφείο 
τής ’Αθήνας, στόν τάφο τής οικογένειας Καραπάνου (1895)(Πίν. 64γ), δείχνει τόν ίδιο 
τύπο, όπως χρησιμοποιήθηκε άπό τόν ύστερο Ελληνισμό. Έδώ έκμεταλλεύεται ό μιμητής 
του65 τόν μνημειακό χαρακτήρα τοϋ κτηρίου. Τό μεταχειρίζεται σάν «σήμα».’Απάνω στό 
ακανθωτό ακρωτήριο, στή θέση τοϋ τρίποδα υπάρχει ένα δοχείο, άπ’ όπου ξεπετιώνται 
φλόγες- σ’ αυτές καίγεται μιά πεταλούδα. Τόν ίδιο συμβολισμό τοϋ θανάτου έκφράζει 
καί ή όστεοδόχος στήν κορφή τοϋ τάφου El. Chazne τής Πέτρας66.

'Ο τύπος τοϋ χορηγικοΰ μνημείου παρουσιάζεται άκόμα μεταποιημένος σέ κρήνη: 
Μιά σχηματοποιημένη μετάπλαση υπάρχει στόν Πόρο (Πίν. 65 γ). Στήν ’Αθήνα, στήν 
πλατεία τοϋ Μεταξουργείου, έχομε άκόμη μιά έλεύθερη παραλλαγή (Πί ν. 65 α).

61. Ή χρησιμοποίηση άρχαίων πρωτότυπων μοτίβων άρχίζει στή Γαλλία μέ τό β' μισό τοϋ 
18ου αίώνα. Πρβλ. A. Ε. Brinckmann, Baukunst des 17. und 18. Jhdts. in den romanischen 
Landern ( = Hb. d. Kw. )s. t. 1915. Thieme - Becker K. - Lex. 22, σ. 572.

62. Πρβλ. Paul Ortwin Rave, Karl Fr. Schinkel, Miinchen - Berlin 1953, είκ. 60 ( = Deut
sche Lande Deutsche Kunst). August Grisebach, Carl Fr. Schinkel, Leipzig 1924, σ. 168. Ή 
χρονολογία έδώ : 1837.

63. Πρβλ. Ε. Dodwell στό Stuart - Revett I (2) 61c.
64. Πρβλ. Kirchenbau des Protestantismus, 1893, 504, 955.
65. Μέχρι τής στιγμής δέν μπόρεσα νά έξακριβώσω ποιός είναι ό δημιουργός τής καλής αύτής 

άντιγραφής.
66. Κατά τόν Παπαδόπουλο 1852, σ. 11 κατασκεύασε στή Μαδρίτη ό Tomeo ένα άντίγραφο 

τοϋ Λυσικράτειου. Περισσότερα στοιχεία λείπουν.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ i.

Πίνακας άπεικονίσεων τοΰ μνημείου τοΰ Λυσικράτους

Ό παρακάτω πίνακας βασίζεται στό άρθρο τοΟ Η. Riemann γιά τό Λυσικράτειο στον 8° τόμο 
Suppl. τής Pauly - Wissowa RB σ. 273 κ.έ. καί στον πίνακα απεικονίσεων των έλληνικών Μνη 
μείων καί τής έλληνικής γης στή διατριβή τού Stylianos Lydakis, Die griechische Landschaft in 
der europaischen Malerei, Koln 1964, σ. 156, άριθ. Κατ. 377 -390. Πέρα άπό αυτά συμπληρώνεται 
ό πίνακας μέ νέο ύλικό, πού προέρχεται άπό Βιβλιοθήκες, Μουσεία καί Άρχεϊα τής ’Αθήνας.

1. Breton, Ernest ( 1853;), Monument de Lysikrate, Breton 1868 (2), πίν. 7. — σ. 270: 
Plan du monument de. L. - σ. 271 : Coupe du piedestal. - σ. 272 : Chapiteau. - σ. 274 : Fragment 
de la frise. - σ. 275 : Palmettes et postes, Plan du Phleuron.

2. Breton, L. ( 1876 ), Monument de Lysikrate. Χαλκογραφία μέ βάση μιά φωτογραφία, 
πρβλ. Phocion Roque, Athfenes d’ aprfes le Colonel Leake, Paris 1876, σ. 167.

3. Chachaton, J. N. H. de, Τό μνημείο τοϋ Λυσικράτους. Άκουαρέλλα. Άθήναι, Μουσ. Μπε- 
νάκη — Συλλογ. Δαμιανού Κυριαζή, άριθ. Εόρ. 282.

4. Chenavard, Antoine Marie, 1843, Vue du monument choragique de Lysikrates.- Dubou- 
chet sculp. Πρβλ. Chenavard 1869, πίν. 19.

5. Cyriacus dei Pizzicoli Anconitanus, 1437, Σκιαγραφία τού Μνημείου στό χειρόγραφο τοΰ 
Petrus Donatus f' 86, Berlin. Πρβλ. Bernard Ashmole, Cyriac of Ancona. Ital. Lect. Br. Acad, 
τομ. 45, London ( 1957 ), πίν. 14ε. - Theodor Mommsen, tjber die Berliner Excerpten Hand- 
schrift des Petrus Donatus (Δ,άλεξη 1 Δεκ. 1882). Jb. d. kgl. Preuss. Kunstsgl. 4 (1888), 73 - 89.

6. Dalton, Richard ( 1749), A temple of Hercules, commonly called the Lantern of Demosthe
nes. -A. Radigues sculp. Πρβλ. A series of engravings representing views, on Sicily, Greece, Asia 
Minor and Egypt. London 1752.

7. Davidoff, Τό Μνημείο τού Λυσικράτους. Πρβλ. Matton 1963.
8. Durm, Joseph, 1879, Das Lysikratesdenkmal, πρβλ. Durm, Die Baustile. Historische te- 

chnische Entwicklung, Darmstadt 1892 (2), σ. 296, she. 217. Τοϋ ίδιου, Baukunst der Griechen 
1910 (3), είκ. 351. G. Ebe, Abriss der Kunstgeschichte des Altertums (1895), είκ. 417.

9. Dyer, Thomas Henry, View of monument of Lysikrates. Μέ βάση μιά φωτογραφία πρβλ. 
Dyer, Ancient Athens, its history, topography and remains. London 1873, σ. 301.

10. Gasparini, Andrea ( 1842 ). Τό μνημείο τοϋ Λυσικράτη. Πρβλ. Die Ruinen von Athen, 
1842/1844.

11. Gell, William ( 1800-1803 καί 1812-1813), The choragic monument of Lysikrates. 
’Ιχνογράφημα. Τετράδιο σχεδίων 13 (9 l/8 X 12 7/8 in.), φυλ. 98. London ; Brit. Mus., Print - Room.

12. Gill, E. (1827 ;), Τό μνημείο τοΰ Λυσικράτη, Άκουαρέλλα, ’Αθήνα, Μουσ. Μπενάκη, Συλλ. 
Δ. Κυριαζή, Άριθ. Εόρ. 1917.

13. Hansen, Theophil von, 1845. Rekonstruktion des Lysikratesdenkmal. - A. Biiltenmeyer 
sculp. Πρβλ. von Liitzow, Ztschr. f. b. Kunst 1868. Russack 1942, σ. 122. A. Baumeister, Denk- 
maler des klassischen Altertums, Miinchen 1887, τόμ. 2 σ. 839, είκ. 922. Πρβλ. έπίσης : «Korinthi- 
sche Saule des Lysikratesdenkmals », A. Biiltenmeyer sculp. Russack 1942, σ. 124. - « Rekon
struktion des Knaufs auf dem Lysikratesdenkmal», A. Biiltenmeyer sculp. Russack 1942, 
σ. 125.

14. Htibsch, Heinrich (1818), Das Lysikratesdenkmal. - Felsing sculp. Πρβλ. H. Hiibsch 
καί Franz Heger, Malerische Ansichten von Athen, Darmstadt 1823. Schorns Kunstblatt 1828, 
σ. 232.

15. Kretzschmer, Johann Hermann ( 1840 - 1841 ), Das Monument des Lysikrates in Athen. 
Λάδι. Πρβλ. Friedrich von Boetticher, Malerwerke des 19. Jhdts, Leipzig 1948 (2), τόμ. 1, 2, 
σ. 122.

12
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16. Klenze, Leo von, 1834, Teilrekonstruktion des Knaufs des Lysikratesdenkmals. Unger 
sculp. Πρβλ. L. von Klenze, Die schonen Uberbleibsel griechischer Ornamente der Glyptik, 
Plastik und Malerei, Munchen s. d., πίν. 9. Γιά μιαν άλλη παράσταση τού άκανθωτού άκρωτηρίου 
πρβλ. Gottfried Semper, Der Stil, II, 242.

17. Le Roy, Jean, David ( 1750 ), Vue de la Landerne de Demosthtae a Athfenes. Πρβλ. Le 
Roy 1758, 2 μέρος, πίν. 13.— de Laborde, Athfenes aux 15e, 16e, 17e sifecles, Paris ( 1854 ),τόμ. 
1, πίν. 9, σ. 74 άπό τόν A. Meryon κατά Le Roy. Τό πρωτότυπο τού Meryon φυλάγεται στή Στοκ
χόλμη, Nat. Mus., Inv. Nr. 197/1047. ’Αναπαράσταση: Le Roy, 2 μέρος, πίν. 25. Τομή: 2 μέ
ρος, πίν. 26.

18. Loviot ( 1878 ), Τρία σχέδια τοΟ Λυσικράτειου σ’ ένα φύλλο. Πρβλ. d’Espuy, Fragments 
d’ architecture antique, πίν. 21 : άριστερά μιά άναπαράσταση τής ανατολικής πλευράς. Δεξιά απάνω: 
Τομή, κάτω άπό αυτήν ένα σχέδιο τού μνημείου στήν πραγματική του κατάσταση. Πρβλ. έπίσης 
Liibke καί von Liitzow, Denkmaler der Kunst 7 ( 1893 ), πίν 15,2.—Neugebauer 1920, σ. 23. BCH 
II (1878), 412 κ.έ. Τό πρωτότυπο στήν Ecole des Beaux Arts, Paris.

19. Muller, Rudolf ( μεταξύ 1822 καί 1835 ), Das Lysikratesdenkmal, Berlin, Nat. Gal. Άριθ. 
Εύρ. 9.

20. Persius, Reinhold (;), Μέσα τού 19 αιώνα. Τό Λυσικράτειο καί ή γύρω περιοχή. Άκουα- 
ρέλλα, 35,5 X 53 cm. ’Ιδιοκτησία μιάς συγγενούς τού Persius, Berlin.

21. Pococke, Richard ( 1739 -1740 ), A temple in Athens. Πρβλ. R. Pococke, A description 
of the East and some other countries, London 1743, τσμ. 3, σ. 71.

22. Pomardi, Simone ( 1805 -1806 ), Monument of Lysikrates. - Heath sculp. Πρβλ. 
Edward Dodwell, A classical and topographical tour through Greece during the years 1805 and 
1806, London 1819, τόμ. 1, σ. 288.

23. Ravoisi6, Amable ( 1829 ), Attunes. Monument choragique de Lysikrates vulgairement 
appele Lanterne de Demosthene. - Lemaitre sculp. Πρβλ. Guillaume Abel Blouet, Expedition 
scientifique de Moree, Paris 1831 -1838, τόμ. 3, πίν. 96.

24. Rechberg, Das Tagebuch des Grafen ( 1804 ). Das Lysikratesdenkmal. Μολύβι, 36,7 x 
27,7 cm. Πρβλ. Essen (Mus. Folkwang), Ausstellungskatalog : In Griechenland um 1800. Das 
Tagebuch des Grafen Rechberg aus dem Besitz des Dt. Archaol. Inst. Essen, 1964, σ. 17, άριθ. 
Κατ. 56.— ’Απεικόνιση τής ζωφόρου, Μολύβι. 14χ 32,4 cm. Άριθ. Κατ. 57.

25. Rey, Etienne, 20 ’Οκτωβρίου 1843. Monument choragique de Lysikrates ά Athfenes. 
Dess. d. ap. Nat. et lith. par E. Rey. Πρβλ. E. Rey, A. Chenavard, Voyage pittoresque en Grfece 
et dans le Levant fait en 1843 - 1844. Journal de Voyage, Lyon 1847, τόμ. 1, πίν. 26.

26. Schirrmacher (;), Das Lysikratesdenkmal in Athen. Berlin, Nat. Gal., άριθ. Εύρ. 17.
27. Stuart, James ( 1751 -1754 ), A view of the choragic Monument of Lysikrates in its 

present condition, taken from the farther end of the garden belonging to the Capuchins. A. Wal
ker sculp. Πρβλ. J. Stuart-N. Revett, The Antiquities of Athens, London 1762, I, κεφ. 4, πίν. 1 
(Γερμανική έκδοση 1835, πίν. 1). The Plan, J. Basire sculp, πίν. 2. The elevation of this buil
ding restored as far as the remains found on the spot will authorize, and no farther, E. Rooker 
sculp, πίν. 3. The section, πίν. 4. The Base of column etc., E. Rooker sculp, πίν. 5. The Plan 
reversed etc. πίν. 7. A quarter of the upper surface of the tholus or cupola etc., J. Basire sculp, 
πίν. 8. The flower on the top of the tholus or cupola etc., J. Basire sculp, πίν. 9. Fries. 10-26, 
πρβλ. Fr. Matz στό Gottinger Anz. 1871, σ. 1942, ύποσ. - Legand, Les monuments de la Gr6ce 
( Breton 1868, σ. 274, ύποσ. 2). Carl Ottfried Muller, Denkmaler der alten Kunst, Gottingen 1854, 
τόμ. 1, πίν. 37. Salomon Reinach, Repertoire de reliefs grecs et romains, Paris 1901, τόμ. 1, σ. 14 
Διεξοδικά : H. Riemann στόν 8. Suppl. της Pauly - Wissowa RE. σ. 281, b.

28. Thiirmer, Joseph (1818-1819), Siidostliche Ansicht von dem Denkmal des Lysikra
tes. Πρβλ. J. Thiirmer, Ansichten von Athen und seinen Denkmalen nach der Natur gezeichnet 
und radiert, Rom 1823 - 1825. Φύλλα 15. Russack 1942, σ. 121. Matton 1963, πίν. 77, είκ. 125.

29. Wheler, George ( 1675 -1676), Monument Fanari Demosinis dictum. Πβλ. G. Wheler, 
A Journey into Greece, London 1682, βιβλίο 5, σ. 397. Τό ίδιο σχέδιο άπό άλλο χαράκτη στόν 
J. Spon, Voyage d’ltalie, de Dalmatie, de Grtce et du Levant fait es annees 1675 et 1676, Lyon 
1678, τόμ. 2, σ. 173, πίν 2.

Παρατήρηση: Τό 1800 σχεδίασε ό S. Ittar, πρβλ. ύποσ. 29, μέ έντολή τού Elgin τό Μνη-
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μεΐο. Τά σχέδια αύτά βρίσκονται στό Βρετανικό Μουσείο, Print-Room, Δέν έχουν δημοσιευτή, 
Πρβλ. Stevens, The Erechtheum, 1927, Αρρ. C., σ. 617, Nr. 26. Στό πλαίσιο τοΟ σχεδίου πό- 
λεως τής ’Αθήνας άπό τούς Κλεάνθη—Schaubert ( 1871,1832 ), απεικονίζεται ανάμεσα σέ άλλα μνημεία 
καί τό μνημείο τού Λυσικράτους. Τό πρωτότυπο έχει χαθή, ένα άντίγραφο υπάρχει στή Βιβλιοθήκη τής 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 2.

Περιγραφές καί όνομασίες του Μνημείου τοϋ Λυσικράτους

I. ’Ανώνυμος Βιέννης (Anonymus vindobonensis ), πρβλ. Θ. Φιλαδελφεύς, 1902, II, 389 κ.έ. Τό 
χειρόγραφο χρονολογείται άπό τόν Καμπούρογλου πριν άπό τόν 8ο αιώνα, άπό τόν Θ. Φιλαδελφέα 
( σ. 386 ) στον 11ο ή 12ο αΙώνα, άπό τόν Otto Muller, αυτόν πού τό άνακάλυψε, πριν άπό τήν τουρκική 
κατοχή, γύρω στά 1450. Ό Ludwig Ross, Archaol. Aufs. I ( 1855 ) 252, πού δημοσίευσε τό χειρό
γραφο πρώτος ( 1840), τό χρονολογεί μετά τήν "Αλωση τής Κωνσταντινούπολης, άνάμεσα 1456 καί 
1459, τό ίδιο καί ό Laborde (πρβλ. έπίσης, C. Wachsmuth, Die Stadt Athen im Altertum, I, 
( 1874, 734). Ό τίτλος τού χειρογράφου είναι: «Τά Θέατρα καί διδασκαλεία τών’Αθηνών»: 
«... έστι δέ καί ώρολόγιον τής ήμέρας μαρμαρίτικον άντικρις δέ τούτου πρός μεσημβρίαν ύπήρχε 
διδασκαλεΐον λεγόμενον τού άριστοφάνους καί άνατολικά άκμήν ίσταται ό λύχνος τού δημοσθένους ».

II. Τήν ίδια όνομασία, « ό Δημοσθένους λύχνος », συναντούμε καί στήν όμιλία τού Μητροπολίτη 
Μιχαήλ Άκομινάτου ( πρίν 1175). Πρβλ. Άκομινάτου τά σωζόμενα, έκδ. Σπυρ. Λάμπρου, 1, σ. 98. F. 
Gregorovius, Geschichte der Stadt Athen I ( 1889 ) 21 κ.έ.

III. ’Ανώνυμος τού Παρισιού (Anonymus parisiensis ), πρβλ. D. Detlefsen, AZ 20 (1862) 
378. C. Wachsmuth, Die Stadt Athen im Altertum, Leipzig (1874) I, 742. R. Forester, AM 8 
(1883) 31. J. Psichari, Rev. Arch. 25 (1907) II 98. Judeich, Top. 1931 (2), 17, I. Χρονολογείται 
( Psichari 99 ) στά 1670, άπό τόν Καμπούρογλου 1922, σ. 363 στά 1690, πρβλ. έπίσης Θ. Φιλαδελ- 
φεύς 1902, σ. 189. 'Ο τίτλος : «Περί τής ’Αττικής ». «... είς τόν άγιον γεώργιον τόν άλέξανδρον 
(’Αλεξανδρινόν πρβλ. A. Mommsen, Athenae christianae, Leipzig 1868, σ. 30) είς τήν πλάκα είναι 
( 10 ) κανδήλι μαρμαραίνιον τού Δημοσθένους ». Πρβλ. έπίσης : Κ. Παπαρρηγόπουλος, στήν « Πανδώ
ρα» 13, σ. 558.

IV. Codex Ambrosianus C61 inf. (’Ανώνυμος ) : πρβλ. Erich Ziebarth, Ein griechischer Rei- 
sebericht des 15. Jhdts. AM 24 (1899) 75. Κατά τόν Ziebarth πρέπει τό χειρόγραφο νά προέρχεται 
άπό τόν κύκλο τού Francesco Scuarcione ( ή Squarcione ), πρβλ. Max Wegner, Land der Grie- 
chen, Berlin 1955 (2), σ. 261, 305, καί μ’ αυτόν τόν συσχετισμό τό χρονολογεί στά 1470 : « 9. Item 
non molto longi fora de la terra al presente habitata verso oriente nel borgo 6 uno edificio molto 
bello di marmore fino, la fazza del quale 6 precisamente un quadro cercadoi passi largo per 
fazza, sopra del qual sono 6 colonelle e tra P una e P altra sono lastre, che vanno al fondo in 
f( orm )a de una lanterna, e sopra questre colonne 6 un bello cornicione, dove sono questi versi 
da la parte, che e verso levante

αποκράτης λισιθείδου κικννευς εχορηγει

suo loco q( uae )re. La cuba e belissima fatta a schaglie con uno fioro in triangolo; a che propo- 
sito fusse fatto tal aedificio non ho potuto comprender. ». Πρβλ. καί Judeich 19312, 16 κ.έ. V. Ni
colas du Loir, Les voyages du Sieur du Loir, Paris 1654, σ. 316. Ήταν στήν Ελλάδα τό 1639 καί 
1841, πρβλ. Max Wegner, Land der Griechen, Berlin 1955 (2), 306. Paton 1951, σ. 59 : On nous 
montra pr6s de ce templeun petite bastiment de marbre blanc, fait comme un fanal avec six 
colonnes cannelees hautes de huit pieds, qui soustiennent un cercle espais, gros d’un pied et haut 
de deux et demy, autour duquel sont des bas reliefs d’une riche sculpture qui represente des 
jeux marins, et un inscription grecque si effacee qu’on ne la peut lire. Ce cercle est couvert d’une 
seule pierre faite en coquille, qui se tourne aisement, et qui a un chapiteau de feiiillages mer- 
veilleusement bien travaille de la hauteur de deux pieds. On nous a voulu fare passer ce fanal 
pour l’estude de Demosthene : mais i ay grande peine a croire qu’elle ait jamais servy a cet (sic) 
usage, et ie fus fort indigne de voir qu’une pauvre femme enfaisoi son poiiillier ».

VI. Robert de Dreux, Voyage en Turquie et en Gr6ce... 1665-1669 ( πρβλ. H. Omont, Rev. 
et. gr. 14 (1901) 273 κ.έ. ). Paris, Biblioth. Nat. Fol. 103r ( ed. Pernot), 143/144. Πρβλ. Paton, 
1951, σ. 168, ΰποσ. 36 : «( Notre ancien compagnon ) me fitd’abort remarquer que la maison de
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notre hospice at il etoit loge est le lieu ah Dd-mosthene, ce grand orateur de Grdce, avoit fait sa 
demeure, et il y rest encore dans son entier un fort beau cabinet fout de marbre, qui est bati en 
forme de tourelle, qui est couverte d’une seule pierre de marbre, si grande et si epaisse ( fol. 103u ) 
qu’elle est creusde au dedans comme un colotte et elevde au dehors un petit dosme, ront la super- 
ficie est faillde en forme de coquilles, et l’entablement sur lequel elle est posee est enrichi d’une 
infinites de basreliefs qui representet plusieurs figures d’ hommes et de bestes, avec un delica- 
tesse admirable ; et il me dit que quand on lui avoit vendu cette maison c’avoit ete a conditionque 
tous ceux viennent voir les antiquites d’Athdnes, auroint la libcrte de venir voir le pavilion de 
Ddmosthdne, qui en est une des plus belles et de plus entierus ».

VII. Paris, Biblioth. Nat., Fonds fr. 14285. Πρβλ. Paton 1951, σ. 156, ύποσ. 5, σ. 163, ύποσ. 
27, σ. 168/169. Χρονολογείται γύρω στά 1669 : «(Lanterne de Demosthene). En entrant dans la ville 
on trouve un petite tour de marbre dont la moitie est dans la rue et l’autre est enfermee dans un 
maison. On nous dit que cYtoit l’endroit aii Demosthfene se refiroit pour Mudier. Celia est fort 
6troit et fort haut, tout noir par dedans et ne regoit de jour que par une trfes petite fenestre, ce 
qui fait que Ton l’appelle Lanterne. La couverture est d’une seule piece de marbre d’une pied et 
demy d’epaisseur sur laquelle il y a comme un bonque(t) de plumes travaille dans la meme piece ».

VIII. Jaques Paul Babin, Relation de l’etat present de la ville d’Athenes. Lyon 1674, 
σ. 37 - 38. - Labord 1954, I 201. - Harrison - Varrell, Myth, a Mon. of Anc. Athens 1890, σ. 244. 
-Curt Wachsmuth, Die Stadt Athen in Altertum, Leipzig (1874), I, 756 - 757, § 12. Paton 1951, 
a. 168, ύποσ. 36. ‘O Babin ήταν στήν Ελλάδα τό 1672, πρβλ. Max Wegner, Land derGriechen, Berlin 
1955 (2), σ. 307: «-A la maison qu’ont achete dequis peu les P6res Capucins, il y a une antiquitO 
bien remarqauble, et qui depuis le terns de Demosthene est dememYe en son entier, on l’appelle 
ordinairement la lanterne de Demosthene, et les plus habiles Atheniens m’ont dit que c’etoit le 
lieu ou ce grand Orateur se retira, s’etat fait raser la barbe, et les cheveux, pour se contraindre 
soy - meme par ce moyen a garder la solitude, afin d’acqu6rir par la meditation et dans le silence 
les plus belles connoissances et les plus belles lumiferes de la Philosophie, comme aussi les traits 
les plus subtils de l’Eloquence. Cette lanterne au ce fanal est une petite, tour, toute de ( σ. 38) 
marbre blanc, maintenant un peu noircy dessus, tant par la pluye que par les incendies, qui ont 
consume les maisons voisines, et les salles et chambres aii ce grand Orateur 6toit retire : car je ne 
puis me persuader qu’il fdt toujours enfernY comme dans un cachot dans cette petite tour qui n’ 
est que de la heuteur d’une homme, et qui ne peut contenir que trois personnes. Ma penssie est 
qu’elle luy servoit de Temple, aii il adoroit ses idoles, a l’honneur desquelles il allunoit des lampes 
qui’ ont aide a noircir ce marbre, et a cause, desquelles probablement on appelle ce lieu lanterne 
au fanal. Il est vray aussi que sa figure luy (σ. 39) peut avoir procure ce nom ; car cette petite 
tour est faite comme un fanal avec six colomnes caneYes hautes de huit pieds, qui sotitiennent un 
cercle 6pais et gros d’un pied, et haut de deux et demy, autour duquel sont des bas reliefs d’une 
riche sculpture, qui representent des Dieux marins. Entre ces colomnes il y a de grandes pieces 
de marbre fort larges et de meme hauteur que les colomnes. Ce cercle est cou ( σ. 40) vert d’une 
seule pierre en coquille, qui a un chapiteau de fueillages, fort bien faits de la hauteur de deux pieds.

IX. Guillet de St. Georges ( Sieur de la Guilletiisre ), Athfenes ancienne et nouvelle, Paris 
1675, σ. 233 - 244, πρβλ. Paton 1951, σ. 168, ύποσ. 36. Curt Wachsmuth, Die Stadt Athen im 
Altertum, Leipzig ( 1874 ), I, σ. 68 : « ... l’Hospice des Capucins... Le vulgaire 1’appelle indifferem- 
ment de deux noms, To Phanari tou Demosthenis, et To Palati tou Demosthenis, tantost la Lan
terne de Demosthenes, tantost son Palais».

X. Antoine de Barres, L’estat present de 1’archipel. Seconde Partie, Paris 1678, σ. 199 - 200. 
Πρβλ. Paton 1951, σ. 69 : « On y (σ. 200) void la lanterne de Demosthene enrichie de plusiers fi
gures, et fuit partie de leur ausine».

XI. Felice Gallo, Firenze, Archivio di Stato, Archivio Mediceo 1577. Lettere al Segrio Ap- 
pollonio Bassetti; Venezia e Dominio, 1687 - 1688. Lettere di Alessandro Guasconi, Nr. 212, 
πρβλ. Paton 1951, σ. 70 :« La scola di Demosthene in ottangola figura, e la Lanterna fii suo studio 
ridotto in chiesiola in cui sta Prete ( Padre? ) Cappuccino missionario della Provincia di Francia ».

XII. Rinaldo de la Rue, Relazione d’alcune principali Antiquita d’Atene (ό τίτλος τοΰ χει
ρογράφου : Trovandosi egli stesso all’acquisto dela medqCitta, nella Campagna dell Anno 1687, 
in qualita di Bombista) Firenze, Archivio di Stato, Miscelanea Medicea. Filza 128, Nr. 39 (δ
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παλιός άριθμός : F 57, Nr. 17 ). Πρβλ. Paton 1951, σ. 149/150. F. ν. Duhn, ΑΖ 36,1878 55 κ.έ.: 
« (σ. 16 ) All estremita del borgo dove hora 6 il Convento de P. P. Cappucini, si vede la Lanterna 
di Demosthene di figura exagon con colonne piccole ; questi altre volte era un tempio d’Ercole, 
del quale si vede la figura in basso rilievo sopra il fregio con la clava alia mano, e la pelle del leone 
in testa; in quella (σ. 17 ) si ritir0 Demostene, sino che gli si sciolse l’empedimento della lingue 
coll’ andar ogni notte declamando a marina, e la compose quelle belle orazioni che ci restano».

XIII. Relazione delle Cose pih curiose, ed antiche, che si ritrovano in vicinanza di Atene 
( Teglia to Gondi, 1956, Decembre 21, 1687 ). Πρβλ. Paton 1951, σ. 153: « ( σ. 3 ) Nel Convento de 
PP. Capucini era il Tempio di Hercole ; poscia servi di Scuola a Demostene, oggidi vien detto la 
lambada di Demosthene di figura essagona con sei colonne, e la figura di Hercole di basso rilievo 
colla vistita e la pelle del lione ».

Ό Spon ( 1675 ) πού άναγνώρισε τό Λυσικράτειο γιά πρώτη φορά σάν μνημείο ένός μουσικού 
άγώνα τό άποκαλεΐ μέ τή λαϊκή του όνομασία (πρβλ. καί τήν Anna Akerjelm 1687 ) : Lanterne de 
D6mosth6nes. Ό Pococke [ ( 1739 ) πρβλ. J. H. Jack, Beruhmte Reisen II, 1 ( 1831 ) 92 ] τό βλέ
πει σάν ένα μικρό κυκλικό ναΐσκο θεωρώντας τον ένα άπό τούς « ναούς τής ’Αθήνας ». Πρβλ. πίν. 
Άπεικ. άριθ. 32. Ό Dalton ( 1749 ), καθώς είχε κάνει καί ό ’Ανώνυμος τού « Relazione delle cose 
piu curiose » ( 1687 ), άποδίδουν τόν « ναΐσκο » αύτόν στόν Ηρακλή κάτι πού άποδεικνύει « la figura 
di Hercole di basso rilievo colla vistita e la pelle del lione », μιά Ιδέα πού προέρχεται άπό τόν Spon, 
πρβλ. H.Riemann στή Paul. - Wiss., 8 Suppl. 270. Ό Guillet ( 1669 ), πού έχει πάρει τις ειδήσεις 
του άπό τούς Καπουτσίνους τής ’Αθήνας, άναφέρει ενα άλλο χορηγικό μνημείο μέ τό όνομα « τό 
Φανάρι τού Διογένη » : Athenes anc. et nouv. Paris 1675, σ. 212; « Nous fumes voir proche dela 
un petit edifice, que les Atheniens appellent to Phanari tou Diogenis, c’est - a - dire la lanterne 
de Diogfene, c’est le reservoir des eaux d’une fortaine. Les Ancones le nommoient Analogaeon, 
parce qu’il est basty en pulpitre. Mais, parce qu’il y a au - d ssus une couppe faite en lanterne, 
le vulgaire dit aujourd’huy, que c’est la lanterne de Diogfene, faisant allusion a un frait plaisant 
et satyrisque de ce philosophie ». « Τό Φανάρι τού Διογένη », όπως καί τό « Φανάρι τού Δημοσθένη » 
σημειώνονται στό σχέδιο πόλεως τών Καπουτσίνων μέ τόν άριθμό 16, πρβλ. Laborde (1854 ), 1. 78. - 
Η. Omont, Athfenes au Xllesifecle ( 1898 ) σ. 39, 40. Τούτο τό μνημείο, πού ό Guillet τό νομίζει 
δεξαμενή γιά ενα πίδακα καί πού οί άρχαΐοι τό όνόμαζαν Άναλόγειον, μαζί μέ τό «Φανάρι τού 
Δημοσθένη», άναφέρονται σ’ ένα γράμμα τού Pere Barnabe (Laborde 1854, II, 32, I). Πρέπει 
μετά τό 1670 νά καταστράφηκε, γιατί ό Spon καί ό Wheler μάταια τό ζήτησαν τό 1675, πρβλ. Spon 
1678, II, 168 κ.έ. Τό όνομα τού καταστραμμένου μνημείου μεταφέρθηκε στό μνημείο τού Λυσικράτη 
γιά πρώτη φορά στήν έπιστολή τού A. Bullion 1687, πού όνομάζεται τούτο casa di Diogene, πρβλ. 
Laborde 1854, II 189, L. Ross, Archaologische Aufsatze, II, 261, 4. Έτσι έμεινε αύτή ή όνομασία 
κοντά στήν άλλη έως τόν 19ο αιώνα, πρβλ. Η. G. Lolling στό Muller Hb. Ill ( 1889 ) 326, 2. Ή 
ύπαρξη τού δευτέρου μνημείου έχει άμφισβητηθή, πρβλ. Reich 1890, σ. 102, ύποσ. 3. Καμπούρογλου 
1922, σ. 364- 365. Τή σωστή όνομασία έδωσε πρώτος ό Transfeldt ( 1674 / 1676 στήν ’Αθήνα), πού 
άνακάλυψε πάλι τήν έπιγραφή (ίσως νά είχε τούτη σκεπαστή άπό άσβέστωμα πρβλ. H.Riemann, 
Pauly - Wissowa RE. Suppl. 8 269). πρβλ. Adolf Michaelis, J. G. Transfeldts Examen reli- 
quarum antiquitatum Atheniensium ( 1694, II, c. 5 ), AM I (1876), 114. Duhn, AZ 36, 65, ύποσ. 
39. F. Gregorovius, S. - Berichte d. Munch. Akad. 1881, I, σ. 348 κ.έ. Στό πλατύ κοινό έγινε γνω
στή ή έπιγραφή μέ τόν Spon καί Wheler, Voyage 1675/1676, έκδοση Amsterdam 1679, II, 338.
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ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ*
( Π ί ν. 66—69· Παρένθ. Π ί ν. Γ'— )

Α'. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Ο ΤΥΜΒΟΣ

Εκθέματα ζηλευτά στήν Αρχαιολογική αίθουσα τοϋ «Άντωνοπουλείου Μου
σείου» τής Πύλου, είναι τρία χρωματιστά γυάλινα Ακέραια άγγεϊα, εύρήματα πρόσφατα 
άπό άνασκαφές πού πραγματοποίησε ή Αρχαιολογική Υπηρεσία στά έτη 1962 - 1965 
στήν περιοχή βόρεια τοΰ κόλπου τού Ναυαρίνου, στή θέση Τσοπάνη Ράχη ή Ρείκια, 
μέσα στά κτήματα τής οίκογένειας Κοκκέβη, δπου άποκαλύφθηκε τύμβος έλληνιστι- 
κών χρόνων (βλ. Σχέδ. 1 κάτοψη τοϋ τύμβου).

Ή θέση τοΰ τύμβου, κάπου πεντακόσια μέτρα Ανατολικά τής άκτής, βρίσκεται σε 
απόσταση τεσσάρων χιλιομέτρων Β - ΒΔ. τοϋ άρχαίου Κορυφάσιου, δπου τά ίχνη τής 
κλασσικής, έλληνιστικής, ρωμαϊκής καί μεσαιωνικής Πύλου, πάνω άπό τά όποια δε
σπόζουν σήμερα, στήν κορυφή τοϋ Απότομου αύτοϋ βραχόβουνου, τά έρειπωμένα τείχη 
φραγκοβενετσιάνικου κάστρου, τοϋ γνωστοΰ Παλιόκαστρου ή Παλιοΰ Ναυαρίνου. 
Σέ ίση περίπου Απόσταση βρίσκεται ό τύμβος καί άπό τά ίχνη τοΰ άρχαίου πολίσματος, 
πού βρισκόταν Απέναντι άπό τή νήσο Πρώτη, στό λιμανάκι τριγύρω τοϋ σημερινοΰ 
Μαράθου.

Ό τύμβος, πού σέ κάτοψη είναι ώοειδής καί πού καί τώρα άκόμα δεσπόζει, λίγο - 
πολύ, στό κέντρο τοΰ έκτεταμένου έκεΐ ψηλοΰ κάμπου, δέν φαίνεται νά ήταν Αρχικά 
πολύ πιο ψηλός άπό δσο σήμερα δείχνει, σύμφωνα μέ τά δεδομένα τής άνασκαφής.

Ένας όγκώδης Αστράγαλος άπό πουρί τής περιοχής, έπιτύμβιο σήμα πρωτόφαντο, 
θά έπρεπε νά ήταν στημένος στήν κορυφή μάλλον τοϋ τύμβου, μιά καί βρέθηκε κυλισμέ
νος στά ριζά του, λίγα μέτρα μόνο πιό πέρα άπό τήν Αρχική του θέση, πού τήν προσδιό

* ’Εκφράζονται θερμές εύχαριστίες στόν κ. Χρήστο Καροϋζο, δπως καί στόν Καθηγητή κ. Ulrich 
Hausmann, γιά τήν πρόθυμη καί πολύπλευρη βοήθεια πού πρόσφεραν στό άρθρο αυτό. ’Επίσης εύχαρι- 
στώ τήν προϊστάμενη τής Νομισματικής Συλλογής ’Αθηνών, ’Επιμελήτρια κ. Μάντω Οίκονομίδη 
γιά τις πληροφορίες της σχετικά μέ τή χρονολόγηση καί τόν καθορισμό τών τύπων τών νομισμάτων 
πού βρέθηκαν στους τάφους τού τύμβου. Εύχαριστίες έπίσης έκφράζονται καί πρός τόν φωτογράφο 
τοϋ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Κ. Κωνσταντόπουλο γιά τις έγχρωμες φωτογραφίες του τών 
παρένθετων έδώ τεσσάρων πινάκων, καθώς καί πρός τίς δδ. Ί. Ίωαννίδου καί Λ. Μπαρτζιώτου γιά τίς 
φωτογραφίες τών Πινάκων 66, 68 καί 69.

1. Στόν άκάματο Ανιχνευτή τής μεσσηνιακής γής κ. Χαράλαμπο Χριστοφιλόπουλο, πρώην άρ- 
χαιοφύλακα, έκφράζεται εύγνωμοσύνη γιατί μέ τίς έγκαιρες πληροφορίες του, βόηθησε στό νά σω
θούν πολύτιμα Αντικείμενα τοΰ τύμβου, πού είχαν περιέλθει σέ ξένα χέρια, μέ Αποτέλεσμα τήν έπισή- 
μανση καί σέ συνέχεια τή διερεύνησή του. Σύντομες έκθέσεις γιά τίς δύο πρώτες περιόδους τής άνα
σκαφής βλ. είς ΑΔ 17 (1961 /2): Χρονικά σ. 98 καί ΑΔ 18 ( 1963 ) : Χρονικά σ. 91.

2. Οί διαστάσεις τού τύμβου έχουν ώς έξής :
Σημερινό ύψος : 1.50μ. Μεγαλύτερη διάμετρος: 25 μ. Μικρότερη διάμετρος : 18 μ.
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ρισαν υπολείμματα πέτρινου ΰπόβαθρου στό κέντρο πάνω τής χωμάτινης τεχνητής 
έπίχωσής του3.

Ό τύμβος περιείχε πέντε συνολικά τάφους σκαμμένους μέσα στό στερεό έδαφος. 
Οί δύο άπό αυτούς (τάφοι 1ος καί 5ος), παράλληλα καί κοντά ό ένας στόν άλλον στά 
νότια τοϋ κέντρου τού τύμβου, ήταν λάκκοι πού περιείχαν άρχικά τά ξύλινα φέρετρα 
των νεκρών. Οί ύπόλοιποι τρεις (τάφοι 2ος, 3ος καί 4ος), άκριβώς στό πλάι ό ένας τοϋ

Σχέδ. 1. Κάτοψη τύμβου Τσοπάνη - ράχη. Μέ διακεκομμένη γραμμή ση
μειώνονται τά όρια τού τύμβου.

άλλου καί στά βόρεια αύτοί τοΰ κέντρου τοϋ τύμβου, είναι κιβωτιόσχημοι μέ πλευρές 
ντυμένες μέ πώρινες πλάκες- τούτους περιβάλλει φτηνός πέτρινος χτιστός όρθογώνιος 
περίβολος, πού βρίσκεται σέ ψηλότερο άπό τούς τάφους έπίπεδο καί ό όποιος, μέσα 
στήν τεχνητή έπίχωση τοϋ τύμβου, καθόριζε άπλώς τήν έκταση πού αύτοί, βαθύτερα, 
κατείχαν4.

Εκτός άπό τή βορειοδυτική, ό χώρος προς τις υπόλοιπες τρεις πλευρές τοΰ τα- 
φικοϋ τούτου περιβόλου, δηλαδή τό ένα τέταρτο σχεδόν τής όλης έκτασης τοΰ τύμβου, 
περιείχε μικρές ή μεγαλύτερες λατρευτικές πυρές πού τό πάχος τής σταχτόμαυρης άν- 
θρακιάς τους, ανάκατο μέ σπασμένα τά περισσότερα άγγεϊα, ξεπερνοΰσε τό ένα μέτρο5.

Στούς τάφους καί στις πυρές τοΰ τύμβου άποκαλύφτηκαν συνολικά μερικές έκα- 
τοντάδες διάφορα πήλινα άγγεϊα καί σκεύη- έπίσης μερικά άπό μολύβι, άπό χαλκό,

3. Βλ. ΑΔ (1963 ) : Χρονικά ό.π.π. πίν. 105α, όπου καί είκονίζεται ό άστράγαλος στή θέση πού 
βρέθηκε.

4. Βλ. ΑΔ 18 ( 1963 ) : Χρονικά πίν. 106α - 3.
5. Βλ. ΑΔ δ,π.π. πίν, 105 β - ζ', δπου διάφορες άπό τήν άνασκαφή τών πυρών μαζί μέ εδρήματα.
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άπό άσήμι κι άπό γυαλί. Βρέθηκαν άκόμα μετάλλινα έργαλεϊα και ποικίλα είδη καθη
μερινής ή πιό ειδικής χρήσης, δπως στλεγγίδες, μαχαιρίδια, κάτοπτρα, ψαλίδια, κοσμή
ματα κλπΑ

Σημειώνεται δτι κάθε τάφος περιείχε, μεταξύ άλλων, άπό ένα ώς όχτώ λυχνάρια, 
καθώς καί δτι σέ τρεις άπό αυτούς βρέθηκαν άπό ένα ώς δύο χάλκινα ή άργυρά νομί
σματα. "Ενας τάφος (ό πρώτος) είχε δύο σκελετούς, πού ό καθένας τους είχε στο κε
φάλι του άπό μιά χρυσή ταινία6 7. Ένας άλλος τάφος ό (πέμπτος) περιείχε ένα μόνο σκε
λετό, πού τό κεφάλι του βρέθηκε στεφανωμένο άπό τρία ζεύγη χρυσών ταινιών, οί ό
ποιες, συνδεδεμένες ιδιόμορφα μεταξύ τους, σχημάτιζαν έπάνω στό κρανίο ολόκληρο 
πλέγμα.

Τά δεδομένα τής άνασκαφής γενικά, ειδικότερα μάλιστα τά νομίσματα καί τά λυ
χνάρια, γιά τά όποια θά γίνη λόγος άμέσως παρακάτω, δπως καί μιά σειρά δλόκληρη 
άπό άγγεϊα πού βρέθηκαν στούς τάφους καί στις πυρές, τοποθετούν τόν τύμβο πρός τό 
τέλος τού 3ου καί τις άρχές τού 2ου π.Χ. αιώνα8.

Ή άνυπαρξία έπιγραφής κάνει άδύνατη τήν έξακρίβωση τού προορισμού τού 
τύμβου- ώστόσο, οί χρυσοστεφανωμένοι νεκροί, ή πληθώρα τών μαχαιριδίων καί τών 
στλεγγίδων, ό μεγάλος έπιτύμβιος άστράγαλος καί ή ταυτόχρονη ταφή πού διαπι
στώθηκε στόν πρώτο τάφο, φανερώνουν ίσως δτι στον τύμβο ήταν θαμμένοι μαχητές ή 
καί άθλητές δοξασμένοι, πού ιδιαίτερα τούς τίμησαν οί συγγενείς καί ή πόλη. Θά πρέπη 
έπίσης, λόγω τής γεωγραφικής θέσεως τού τύμβου, νά θεωρηθή σάν βέβαιη ή σύνδεσή 
του μέ τήν κοντινή, άκμάζουσα τότε, έλληνιστική Πύλο, πού άπό τόν 3ο αιώνα τήν 
διεκδικοΰσαν οί Μεσσήνιοι καί ή ’Αχαϊκή Συμπολιτεία.

Γιά τό δλο εύρημα θά άκολουθήση άναλυτική δημοσίευση. Επειδή δμως αυτή θά 
βραδύνη λόγω τού μεγάλου άριθμοΰ τών εύρημάτων, θεωρήθηκε σκόπιμο νά παρου
σιαστούν έδώ, νωρίτερα, τά τρία γυάλινα άγγεϊα τού τύμβου, γιά τό Ιδιαίτερο ένδιαφέρον 
τους καί μέ σκοπό νά ρίξουν περισσότερο ίσως φώς στις γνώσεις μας γύρω άπό τό πραγ
ματικά δύσκολο πρόβλημα τής χρονολόγησης γενικότερα τών γυάλινων άγγείων τής 
έλληνικής άρχαιότητας. "Αν έδώ άναφέρωνται, σέ γενικές φυσικά γραμμές, πράγματα 
πού άφοροΰν στόν τύμβο, γιά τό περιεχόμενο, τήν τοποθεσία καί τήν έποχή του, γίνεται 
γιά νά δοθή μιά, γενική έστω, εικόνα τού πλαισίου, μέσα στό όποιο άνήκουν τά τρία 
αύτά γυάλινα άγγεϊα, ώστε νά έκτιμηθή, νά κατανοηθή καί νά έξαρθή περισσότερο ή 
άξια τους, μιά καί άπομονώθηκαν άπό τό δλο εύρημα. ’Εκτενέστερα κάπως θά γίνη 
άκόμα έδώ λόγος γιά τή χρονολόγηση τού τύμβου, γιατί τούτο ένδιαφέρει άμεσα τόν 
προσδιορισμό τής έποχής τών τριών γυάλινων άγγείων αυτής τής μελέτης. Τά τρία άγ- 
γεΐα, γυάλινα ξανατονίζεται, βρέθηκαν στούς τάφους τού τύμβου καί δχι στις πυρές του. 
Άμεσα έτσι έδώ ένδιαφέρει ή χρονολόγηση τών ταφών στόν τύμβο καί δχι τών λα
τρευτικών πράξεων πού ένδεχόμενο είναι νά έξακολούθησαν καί μετά τις ταφές, στις 
πυρές τού τύμβου, κατά τή διάρκεια μιας ή καί δυό γενεών άκόμα, δπως τουλάχιστο 
διαπιστώθηκε στ ρωματογραφικά σ’ αύτές.

Γιά τό λόγο τούτο θά άναφερθοΰν έδώ σύντομα τά άπαραίτητα μονάχα στοι-

6. Μερικά άπό τά εύρήματα βλ. εις ΑΔ 17 (1961/2) δ.π.π. πίν. 103β καί 104α-γ. ’Επίσης ΑΔ 
18 (1963 ) δ.π.π. πίν. 106 στ.

7. Βλ. ΑΔ 17 (1961/2) δ.π.π. πίν. 104α.
8. Βλ, ΑΔ 18 (1963 ) δ.π.π. σ. 91.
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χεΐα πού κρίνονται άναγκαΐα γιά τή χρονολόγηση τών τάφων τοϋ τύμβου και τά 
όποια προσφέρονται κατά κύριο λόγο άπό τά νομίσματα καί τά λυχνάρια πού βρέ
θηκαν σ’ αυτούς.

Β'. ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ

Καί πρώτα πρώτα θά γίνη λόγος γιά τά πέντε νομίσματα πού βρέθηκαν σέ τέσσερεις 
τάφους τοϋ τύμβου9.

Ό πρώτος τάφος, στόν όποιο βρέθηκε καί ό σκύφος μιλλεφιόρι, περιείχε 
σύγχρονη ταφή δύο νεκρών, πού τά στεφανωμένα μέ χρυσές ταινίες κεφάλια τους ήταν 
τοποθετημένα κανονικά τό ένα δίπλα στ’ άλλο. Στό ύψος τών κεφαλιών βρέθηκαν δύο 
χάλκινα νομίσματα πού σίγουρα συνόδευαν καθέναν άπό τούς νεκρούς.

Τό ένα είναι μεγαρικό καί έχει κεφαλή ’Αθήνας άπό τή μιά μεριά καί όβελίσκο 
άνάμεσα σέ δελφίνια άπό τήν άλλη, μαζί μέ τά αρχικά τοϋ όνόματος τής πόλεως. Τό 
νόμισμα αυτό κυκλοφόρησε περίπου μετά τά 307 π. X.10 11

Τό άλλο νόμισμα, μέ κεφαλή Δήμητρας μπροστά καί τόν Ίθωμάτα Δία μέ τρίποδα 
στήν πίσω όψη, είναι τών Μεσσηνίων καί κυκλοφόρησε μετά τά 280 π. X. περίπου11.

Γι’ αύτά τά νομίσματα δέν μπορεί άπό τήν μέχρι σήμερα γνωστή βιβλιογραφία νά 
προσδιοριστοϋν κατώτατα όρια κυκλοφορίας τους, ώστόσο πρέπει νά πλησιάζουν ή 
νά μήν ξεπερνοϋν τό 146 π. X., όριο δηλαδή πού γενικότερα άποτελεΐ σταθμό γιά τήν 
έλληνική νομισματοκοπία, μιά καί χάνουν άπό τότε οί πόλεις τής Ελλάδας τήν ά- 
νεξαρτησία τους. Γιά τόν τάφο αύτό τοϋ τύμβου, άφοϋ ή ταφή τών νεκρών είναι ταυτό
χρονη, τό 280 π. X., είναι ένα σίγουρο terminus post quem, ένώ στά μέσα τοϋ 2ου 
π.Χ. αιώνα (146 π. X.), καθορίζεται ένα πιθανό κατώτατο terminus ante quem.

Τά όρια αύτά έπιβεβαιώνονται άπό ένα άσημένιο νόμισμα τής ’Αχαϊκής Συμπολι
τείας πού βρέθηκε στόν τρίτο τάφο τοϋ τύμβου: Στή μιά όψη του έχει παράσταση 
κεφαλής Διός καί στήν άλλη τό γνωστό μονόγραμμα τής Συμπολιτείας, κλεισμένο σέ 
στεφάνι. Δυστυχώς τό σύμβολο καί τό όνομα τής πόλεως είναι δυσδιάκριτα λόγω φθο
ράς καί δέν μπορεί νά δοθή έτσι ειδικότερη χρονολογία. Πάντως τό νόμισμα κόπηκε 
μετά τά 280 ή στά 251 π. X., καί κυκλοφόρησε ίσαμε τά 146 π. X.12

Σημαντική γιά τόν τύμβο χρονολογία είναι έκείνη πού μάς δίνει ό δεύτερος 
τάφος του, στόν όποιο καί βρέθηκε ό άριθ. 2 γυάλινος κωνικός σκύφος. Στόν τάφο αύτό 
ύπήρχε ό σκελετός ένός μόνο νεκροϋ πού τόν συνόδευε ένα άσημένιο νόμισμα τής μεσ- 
σηνιακής πόλεως τής Κορώνης, μέ κεφαλή Άθηνάς μπροστά καί τά γράμματα ΚΟΡ 
μέ τσαμπί σταφυλιοϋ μέσα σέ στεφάνι, στήν πίσω όψη. Τό νόμισμα αύτό κόπηκε στά 
220 π. X. καί κυκλοφόρησε ίσαμε τό 182 π. X.13

9. Γιά τά νομίσματα τοΟ τύμβου θά άκολουθήση ειδικό άρθρο τής νομισματολόγου κ. Μάντως 
Οίκονομίδη μαζί μέ τή δημοσίευση τοΟ όλου ευρήματος τοΟ τύμβου.

10. Πρβλ. όμοιο εις SNG Cop. άριθ. 484, όπου καί άναφέρεται: «... this coin seems to be 
hitherto unpublished».

11. Ή έπιγραφή τής πίσω όψης είναι τελείως κατεστραμμένη άπό τό νόμισμα τοΟτο. Πρβλ. όμοιο 
εις BMC σ. Ill άριθ. 21 κ.έ. καί SNG Cop. άριθ. 508 κ.έ.

12. Πρβλ. όμοιο εις BMC σ. 2, άριθ. 5 κ.έ. ’Επίσης άλλο όμοιο εις SNG Cop.άριθ. 230 κ.έ., γιά 
τό όποιο δίνεται διαφορετική χρονολογία : περί τά 251 - 146 π. X.

13. Πρβλ. όμοιο εις BMC σ. 114, 1-5.
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Παρέχεται έτσι ένα terminus post quem καί ένα terminus ante quem, για τον 
τάφο, τά όποια καί περιορίζουν τήν ταφή σ’ αυτόν σέ χρονική διάρκεια λιγότερη άπό 
δυό γενιές.

Γιά τό χάλκινο νόμισμα πού συνόδευε τόν, έπίσης μοναδικό, νεκρό τοϋ πέμ
πτου τάφου καί στον όποιο βρέθηκε ό άριθ. 2 γυάλινος «μεγαρικός» σκύφος, δεν 
μπορεί νά γίνη λόγος γιατί έχει κατεστραμμένες καί τις δύο του όψεις.

Στον τέταρτο τάφο τού τύμβου δέ βρέθηκε νόμισμα.
Παρά τήν έλλειψη νομισματικών χρονολογικών στοιχείων γιά τούς δύο αύτούς 

τάφους, μπορούμε νά πούμε ότι αύτοί είναι σέ όλα σύγχρονοι με τούς τρεις προηγού
μενους, πράγμα πού στηρίζεται τόσο στά άνασκαφικά δεδομένα, όσο καί στήν ομοιό
τητα τών πολυπληθών ευρημάτων, τά όποια, κοινά σέ όλους, σέ καμιά περίπτωση δέν 
μπορούν νά τοποθετηθούν χαμηλότερα άπό τό α' τέταρτο τού 2ου π.Χ. αιώνα.

Σύμφωνα μέ τά όσα έκτέθηκαν πιο πάνω γιά τά νομίσματα, συμπεραίνει κανείς 
εύκολα τήν έποχή τού τύμβου, πού θά μπορούσε νά περιοριστή στήν περίοδο τουλά
χιστον άπό τό 220 ίσαμε τό 182 π. X., χρονολογία δηλαδή άπόλυτα σίγουρη πού προ
σφέρει τό νόμισμα τού μοναδικού νεκρού τού δεύτερου τάφου καί τήν όποια άδί- 
σταχτα μπορούμε νά δεχτούμε καί σάν τή χαμηλότερη χρονολογία γιά τις ταφές στον 
τύμβο, παρά τό γεγονός ότι τά νομίσματα τών άλλων τριών τάφων, άλλά καί τά περισ
σότερα άπό τά εύρήματα πού άποκαλύφθηκαν σ’ αύτούς, δικαιολογούν χρονολογίες 
άκόμα παλαιότερες.

Οί χρονολογίες πού μάς δίνουν τά νομίσματα θά συσχετιστούν μέ έκεΐνες πού βγαί
νουν γιά τούς τάφους, άπό τήν έξέταση τής χρονολόγησης τών λυχναριών πού βρέθηκαν 
έπίσης σ’ αύτούς.

Στούς πέντε τάφους τού τύμβου βρέθηκαν συνολικά δεκαπέντε λυχνάρια. Τέσσερα 
άπό αυτά (βλ. Π ί ν. 68 α-ς' καί 69 β, ε), άποκαλύφθηκαν στούς άριθ. δεύτερο, πέμπτο 
καί πρώτο τάφους, οί όποιοι περιείχαν άντίστοιχα τά άριθ. 1, 2 καί 3 γυάλινα άγγεΐα.

Τά τέσσερα αύτά λυχνάρια, πού τυπολογικά άνήκουν στήν ίδια όμάδα, έχουν παράλ
ληλό τους έκεΐνα τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών, πού ό Howland συγκεντρώνει στον τύπο 
43 D καί γιά τά όποια δέχεται ότι έμφανίζονται περίπου άπό τό 225 π. X. καί ότι έξα- 
κολουθούν νά βρίσκωνται μέχρι λίγο πιό κάτω άπό τά μέσα τού 2ου π. X. αιώνα14.

Μιά σύγκριση έπίσης τών λυχναριών αύτών μέ τά γνωστά άπό τις άνασκαφές τής 
Κορίνθου όδηγεϊ στά ίδια χρονολογικά άποτελέσματα15.

Μπορεί έπίσης γενικότερα νά είπωθή έδώ ότι τά λυχνάρια καί τών πέντε τάφων 
τού τύμβου έχουν παράλληλα άνάμεσα στά λυχνάρια έκεΐνα μόνο τού 3ου καί 2ου π. X. 
αιώνα άπό τις άνασκαφές τής Κορίνθου, πού ό Broneer συμπεριλαβαίνει, σέ διάφορες 
ποικιλίες καί όμάδες, άπό τόν τύπο VIII μέχρι καί τού τύπου XV, γιά τόν όποιο σάν 
χαμηλότερη χρονολογία δέχεται τήν έποχή λίγο πριν άπό τά μέσα τού 2ου π. X. αιώνα.

Σημειώνουμε άκόμα έδώ ότι δυό λυχνάρια τού τύμβου Τσοπάνη Ράχη, άπό τόν 
τρίτο τάφο(βλ. Π ί ν. 69 α, δ, γ, ς), διαφορετικού αύτά τύπου άπό τά άλλα, έχουν παράλ
ληλό τους στήν όμάδα έκείνη τών λυχναριών τής Κορίνθου, πού ό Broneer συγκεντρώνει

14. Βλ. Howland, The Athenian Agora, Vol. IV, Greek Lamps, σ. 137-8, πίν. 46. ’Ιδιαί
τερα συγγενές είναι τό λυχνάρι άριθ. 554. Βλ. έπίσης στό τέλος τό Chronological Distribution of Types.

15. Corinth, Vol. IV, Part II, Terracotta Lamps. { Broneer).
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στον τύπο XVII16. Τά δύο αυτά λυχνάρια μπορεί νά συγκριθοϋν έπίσης μέ μερικά σχή
ματα λύχνων πού περιλαβαίνονται στούς τύπους λυχναριών 33 Α και 33 Β τής Αγοράς 
των ’Αθηνών καί τούς όποιους χρονολογεί ό Howland άνάμεσα στά 225 - 180 π. X., 
γιά τον τύπο 33Β καί 225 - 125 π. X., γιά τον τύπο 33Α17.

Γενικά έπίσης άναφέρεται έδώ, ότι τά λυχνάρια τής Τσοπάνη Ράχη βρίσκονται 
πολύ πιο κοντά μέ έκεϊνα πού άνήκουν στις ομάδες I - III άπό τις άνασκαφές τής Ταρσού 
καί τά όποια χαρακτηρίζονται ώς Early-and Middle Hellenistic, ένώ άντίθετα δέν έχουν 
καμιά σχέση μέ τά λυχνάρια των ομάδων IV - VIII, άπό τις ίδιες άνασκαφές πού χρονο
λογούνται ώς Late Hellenistic18.

Ή χρονολογία πού, σύμφωνα μέ τά προηγούμενα, δεχόμαστε γιά τούς τάφους τού 
τύμβου Τσοπάνη Ράχη, πλησιάζει έτσι, καί άπό τά πάνω καί άπό τά κάτω, τό έτος 200 
π. X., πράγμα πού συμφωνεί πέρα γιά πέρα καί μέ τή χρονολογία πού πρόσφερε κατά 
κύριο λόγο τό νόμισμα τού δεύτερου τάφου τού τύμβου, τό όποιο, ξαναθυμίζουμε έδώ, 
άνήκει στήν περίοδο 220 - 182 π. X.

Τή χρονολόγηση τών γυάλινων άγγείων τού τύμβου θά στηρίξουν έπίσης καί με
ρικά άλλα στοιχεία πού σέ συνέχεια θά άναφερθούν πιο κάτω στήν άνάπτυξη τού θέ
ματος.
Γ'. ΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ

Τά τρία γυάλινα αγγεία τής Τσοπάνη Ράχη, πού έκθέτονται τώρα στό Μουσείο 
τής Πύλου, βρέθηκαν χωριστά, σέ ισάριθμους τάφους τού τύμβου, καί τό καθένα άνήκει 
σέ διαφορετική κατηγορία γυάλινων άγγείων. "Ας τά δούμε όμως άπό κοντά.

1. Βαθύς γυάλινος κωνικός σκύφος (Παρένθ. Π ί ν. Γ α ).

"Υψος : 0,095 μ. Διάμ. χειλ. : 0,155 - 0,57 μ. Άριθ. Ευρετηρίου Μουσείου Πύλου 177.
Βρέθηκε στον 2ο τάφο. Θυμίζουμε έδώ ότι σ’ αύτό τον τάφο βρέθηκε τό άσημέ- 

νιο νόμισμα τής Κορώνης ( βλ. σ. 187), τό λυχνάρι τού Πίν. 68, γ, ς' καθώς έπίσης 
ένας μεγαρικός σκύφος, μερικά πινάκια, τρεις λάγηνοι κλπ.

Ό σκύφος είναι συγκολλημένος άπό πέντε κομμάτια. Ένα πολύ μικρό τμήμα, τό 
μοναδικό πού λείπει άπό τά τοιχώματά του, είναι τώρα συμπληρωμένο μέ κερί- ώστόσο 
τούτο, καθώς καί οί συγκολλήσεις, δέν άλλοιώνουν τήν όψη, άλλά καί δέν άφαιροϋν 
τίποτα σχεδόν άπό την κατά τά άλλα θαυμαστή διατήρηση τού άγγείου.

Ή γυαλόμαζα έχει θαμπό λαδοπράσινο χρώμα, τά δέ τοιχώματά της, έσωτερικά 
καί έξωτερικά λεία, διατηρούν παντού σταθερό πάχος τέσσερα χιλιοστά.

Τό σχήμα τού άγγείου, άψογο ταίριασμα τού ήμισφαιρικοΰ καί τού κωνικού, είναι 
τυπικά έλληνιστικό καί χαρακτηρίζει τήν κεραμεική αύτής τής περιόδου, ιδιαίτερα 
άπό τό 200 π. X. περίπου19.

Στό έσωτερικό, λίγο πιο κάτω άπό τά χείλη, δυο άβαθα λεπτά αύλάκια περιτρέ

16. Πρβλ. δ.π.π. σ. 60, πίν. VI, άριθ. 296.
17. Βλ. Howland, δ.π.π. στά λεγάμενα γιά τούς τύπους 33Α καί 33Β.
18. Excavations at Gozlii Rule, Tarsus: Vol. I, πίν. 93, άριθ. 1,5, 6, 7 καί 11. Γιά τούς τύ

πους I - III βλ. δ.π.π. σ. 85 καί 99. Έπίσης γιά τούς τύπους IV - VIII πρβλ. δ.π.π. τά λυχνάρια στούς 
πίν. 94 καί 95.

19. Βλ. σχετικά γιά τό σχήμα, στήν πρόσφατη μελέτη τού D. Ε. Strong : Greek and Roman 
Gold and Silver Plate, London 1966, σ. 108, είκ. 24.
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χουν τό σώμα τοϋ σκύφου· τό μοναδικό τοϋτο στολίδι, στό διάχυτο φώς τής ήμέρας 
είναι όρατό καί άπό τά έξω20.

Οί δυο μικροί κανονικοί δμόκεντροι άσπρουδεροί κύκλοι πού διακρίνονται σάν ζω- 
γραφημένοι στό κέντρο τοϋ πυθμένα, μάλλον όφείλονται σέ καθιζήματα ύγροϋ πού τυ
χαία δυό φορές καταστάλαξε διαδοχικά στόν τάφο, ίσως άποτέλεσμα βροχής, πού εισχώ
ρησε καί μέσα στό σκύφο, μιά καί τοϋτος στεκόταν όρθιος, άκόμα κι ώς τή στιγμή πού 
βρέθηκε.

’Αξίζει έδώ νά σημειωθή ότι τό άγγεϊο ήταν τοποθετημένο, μέσα στόν τάφο, στά 
σκέλη άνάμεσα τοϋ νεκροΰ, λίγο πιο πάνω άπό τά γόνατα· θέση πού δικαιολογεί καί τήν 
προσεκτική τοποθέτησή του κατά τήν ταφή, μέ τό νά χωνευτή δηλαδή ό σκύφος στό 
βαθούλωμα πού σχηματίζει έκεΐ τό άνοιγμα τών μηρών.

“Ομοιος μέ τό σκύφο τοϋτο τοϋ Μουσείου τής Πύλου, είναι ένας άλλος πού βρί
σκεται στό Μητροπολιτικό Μουσείο τής Νέας 'Υόρκης21. Είναι λίγο μικρότερος αύτός 
καί άντί δύο, έχει τρία αύλάκια γιά στόλισμα κάτω άπό τά χείλη. Ό Jerome Straus 
τόν χαρακτηρίζει ώς Late Hellenistic χωρίς όμως καί νά τό αιτιολογεί22. Άπό όσα 
άναφέρθηκαν πιο πάνω γιά τή χρονολόγηση τών τάφων τοϋ Τύμβου Τσοπάνη Ράχη, 
τίποτε δέν έμποδίζει νά δεχτούμε καί γι’ αύτόν, τήν χρονολογία πού δέχεται καί ό όμοιος 
του έδώ, τοϋ Μουσείου τής Πύλου, δηλαδή τήν περίοδο τοϋ τέλους τοϋ 3ου καί τών 
άρχών τοϋ 2ου π. X. αΙώνα.

“Ιδια έπίσης χρονολόγηση θά πρέπει νά δεχτούμε καί γιά μιά σειρά γυάλινα άγγεϊα, 
άνάλογα μέ τόν σκύφο τής Πύλου, άν φυσικά αύτά δέ δικαιολογούν διαφορετική χρο
νολόγηση πού νά βασίζεται σέ άνασκαφικά καί μόνο δεδομένα. Μεταξύ αύτών σημειώ
νουμε έτσι έδώ, τούς μέ άριθμό Ευρετηρίου 2691, 2692,2887 καί 2888 γυάλινους σκύφους 
τοϋ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου. Άπό αυτούς, οί σκύφοι 2691 καί 2888 είναι 
καί προς τό μέγεθος άκόμα όμοιοι μέ τόν σκύφο τοϋ Μουσείου Πύλου καί προέρχονται, 
ό πρώτος μαζί μέ τόν 2692 άπό τή Μήλο23, καί ό δεύτερος μαζί μέ τόν 2887 άπό τά 
Κόκλα24.

2. Γυάλινος «μεγαρικός» σκύφος (Παρένθ. Πίν. Γ, β καί Δ).

"Υψος: 0,064 μ. Διάμ. χειλ. : 0,144-0,145 μ. Άριθ. Εύρετηρίου Μουσείου Πύ
λου 501.

Βρέθηκε έξω άπό τόν ταφικό περίβολο, στόν 5ο τάφο. Σημειώνουμε έδώ ότι ό 
τάφος αύτός περιείχε, άνάμεσα σέ άλλα, ένα πινάκιο, ένα λαγήνι, τό λυχνάρι πού 
άναφέρθηκε πιό πάνω (σελ. 188- Πίν. 69 β, ε ), τά τρία ζευγάρια χρυσές ταινίες, 
( σ. 185) καθώς καί ένα ζευγάρι μεγάλες σιδερένιες στλεγγίδες γαντζωμένες στόν 
κρίκο τους.

20. Πρβλ. τό σχήμα, άλλα καί τό όμοιο στολίδι πού έχει ό άσημένιος σκύφος άριθ. 459 τοϋ Μου
σείου Πύλου, άπό τόν Ιο τάφο τοϋ τύμβου Τσοπάνη Ράχη, είς ΑΔ 17 (1961 /2 ) : Χρονικά, πίν. 104α δεξ.

21. Βλ. JGS 1959, 106 No 5.
22. Βλ. JGS δ.π.π. σ. 107.
23. Ή προέλευση δέν είναι βεβαιωμένη άπό άνασκαφές. Στό Ευρετήριο τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου 

σημειώνεται καί γιά τούς δύο αύτούς σκύφους : « ήγοράσθησαν παρά Πολυχρονοπούλου, Δεκέμβριος 
1867, έκ Μήλου ώς είπεν ό πωλήσας».

24. Οί δύο αύτοί σκύφοι προέρχονται άπό άνασκαφές τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας στά Κόκλα.
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Ό γυάλινος «μεγαρικός» σκύφος είναι άκέραιος, ή δέ διατήρησή του θαυμαστή.
Ή μάζα τοϋ γυαλιοϋ, μέ μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος στον πυθμένα (5 χιλιοστά), 

λιγότερο στά χείλια (4,5 χιλ.), καί άκόμα λιγότερο στή μέση τοϋ ύψους τοϋ άγγείου 
(4 χιλ.), έχει τό χρώμα καί τή διαφάνεια μάζας μελιοϋ.

Το κύριο σώμα τοϋ άγγείου είναι ήμισφαιρικό, χωρίς ιδιαίτερη βάση, καί τελειώνει 
έπάνω μέ ταινία, έλαφρά κοίλη, κάτω άπό τό χείλος.

Κάτω άπό τόν πυθμένα υπάρχει μικρός έξάφυλλος ρόδακας έγγεγραμμένος σε σύ
στημα τριών αυλακωτών ομόκεντρων κύκλων πού οί περιφέρειές τους άπέχουν άπό τό 
κέντρο του, άντίστοιχα, 23, 21 καί 19 χιλιοστά. Άπό τήν περιφέρεια τοϋ έξωτερικοΰ 
κύκλου τοϋ κοσμήματος τούτου τοϋ πυθμένα, άνοίγονται ακτινωτά προς τά πάνω, πυκνά 
όμως τό ένα πλάι στο άλλο, πλήθος αύλακωτά μακρόστενα πέταλα, μέ ράχες όπωσδή- 
ποτε όξεϊες, πού άγκαλιάζοντας καί στολίζοντας τό σώμα τοϋ σκύφου, φτάνουν λίγο πιό 
κάτω άπό τήν κοίλη ταινία τοϋ χείλους, όπου καί σβήνουν. Στό σημείο αυτό τοϋ ύψους 
τοϋ άγγείου σχηματίζεται υποτυπώδης ώμος, άπό όπου καί ξεκινάει ή κοίλη ταινία τοϋ 
χείλους γιά τήν όποια μιλήσαμε πιό πάνω. Τήν ταινία αυτή περιτρέχουν συστήματα 
άπό λεπτότατες έπάλληλες αυλακώσεις, δηλαδή ένα τρίγραμμο σύστημα προς τόν ώμο 
καί ένα δίγραμμο πρός τά χείλη, τά όποια καί σκύβουν έλαφρά πρός τά έξω.

Σημειώνεται δτι ό σκύφος αυτός, όπως άκριβώς καί ό προηγούμενος τοϋ δεύτερου 
τάφου, βρέθηκε όμοια τοποθετημένος άνάμεσα στά σκέλη, λίγο πιό πάνω άπό τά γό
νατα, τοϋ μοναδικοΰ νεκροϋ τοϋ τάφου.

Στό Royal Ontario Museum τοϋ Toronto βρίσκεται ένας άλλος γυάλινος σκύ
φος, άπαράλλαχτα όμοιος μέ τόν έδώ άριθ. 2 τής Τσοπάνη Ράχη25.

Ό Axel von Saldern ύποθέτει γιά προέλευσή του τήν ’Αλεξάνδρεια καί τόν συσχε
τίζει μέ τήν παράδοση τών μεγαρικών σκύφων άκόμα δέ καί μέ τή μεταλλοτεχνία26. 
Άναφερόμενος ό ίδιος σέ μιά σειρά παράλληλα μέ τόν σκύφο τοϋ Toronto, άλλα γυά
λινα άγγεΐα, καταλήγει στό ότι σέ ’Αλεξανδρινά έργαστήρια θά πρέπη νά άναζητηθή ή 
πατρίδα τών τέτοιου είδους, «μεγαρικοΰ» τύπου, γυάλινων σκύφων, πού έκτος άλλων, 
καθώς σημειώνει, δείγματά τους βρέθηκαν καί στό Γόρδιο τής Μικράς ’Ασίας27.

Ένα άλλο άγγεϊο, παράλληλο στό σχήμα μέ τούς σκύφους τοϋ Toronto καί τοϋ 
Μουσείου Πόλου, χωρίς όμως ρόδακα καί ραβδωτά πέταλα, βρίσκεται στή Βιέννη28. 
Ό William Duglas Hall τό χρονολογεί στήν περίοδο τοϋ 3ου πρός τόν 2ο π.Χ. αιώνα29. 
Ή χρονολογία αύτή συμφωνεί άπόλυτα μέ έκείνη πού δίνουν οί τάφοι τοϋ τύμβου 
Τσοπάνη Ράχη καί γιά τόν έδώ γυάλινο σκύφο τοϋ Μουσείου Πύλου.

Τό ’Εθνικό ’Αρχαιολογικό Μουσείο κατέχει έπίσης ένα γυάλινο σκύφο, άκριβώς 
όμοιο μέ τόν σκύφο τής Βιέννης30. Ή Gladys Davidson - Weinberg (βλ. προηγ. υποση
μείωση), τόν χρονολογεί στό α' μισό τοϋ 2ου π. X. αιώνα- ώστόσο κι αύτός μπορεί νά 
δεχτή χρονολογία άκόμα πρωιμότερη σύμφωνα μέ τά όσα έκτέθηκαν πιό πάνω.
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25. Άριθ. Μουσείου : 918, 21, 15. Βλ. JGS I ( 1959) σ. 36, είκ. 18 (Axel von Saldern ).
26. Βλ. JGS δ.π.π. σ. 37 - 8 καί 43 - 4. ’Επίσης γιά τό θέμα βλ. Κ. Parlaska, Das Verhaltnis 

der megarischen Becher zum Alexandrinischen Kunsthandwerk Jdl 70 (1955) σ. 129 -154.
27. Βλ. JGS δ.π.π. σ. 37. αύτ. όποσ. άριθ. 36.
28. Βλ. JGS III (1961) σ. 134 No. 3.
29. Βλ. JGS δ.π.π. σ. 135.
30. Συλλογή ’Εμπεδοκλή Ε 1526. Βλ. JGS I ( 1959) σ. 21 είκ. 27 (G. Davidson-Weinberg).
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Ρόδακες περίκλειστοι σέ σύστημα τριών ομόκεντρων κύκλων, όκτάφυλλοι όμως 
αυτοί, υπάρχουν σέ γυάλινους έπίσης σκύφους, τοϋ St. Louis31 καί του Βατικανού32.

Ό σκύφος τής Τσοπάνη Ράχη μπορεί άκόμα νά συγκριθή, γιά τό σχήμα του, μέ 
τόν έπίσης γυάλινο σκύφο τής ’Αγοράς των ’Αθηνών, πού κι αυτός δέχεται, αλλά και 
δίνει συνάμα τή χρονολόγηση τού σκύφου τούτου, τοϋ Μουσείου Πύλου33.

3. Σκύφος μιλλεφιόρι (Π ί ν. 66 α, β καί Παρένθ. Π ί ν. Ε α, β ΣΤ α, β ).

Ύψος: 0,075 μ., διάμ. χειλ.: 0,129 μ. Άριθ. Ευρετηρίου Μουσείου Πύλου 460.
Βρέθηκε έξω από τόν ταφικό περίβολο, στον Ιο τάφο. Θυμίζουμε έδώ ότι ό 

τάφος περιείχε τά δύο χάλκινα νομίσματα, τών Μεγάρων καί τών Μεσσηνίων σ. 
(186-7), τά δύο λυχνάρια (σ. 188· Πίν. 68, α, δ, β, ε), τόν ασημένιο σκύφο σ. 185), 
καθώς καί πινάκια, λαγήνια καί διάφορα άλλα τυπικά έλληνιστικά αγγεία.

Ό σκύφος μιλλεφιόρι είναι συγκολλημένος άπό δέκα κομμάτια, άλλά τούτο δέν 
άλλοιώνει, ούτε καί άνεπαίσθητα άκόμα, τήν έξαίρετη όψη τού πολύτιμου ευρήματος34.

Ή μορφή τού άγγείου είναι άψογη, μέ περίγραμμα πού πλησιάζει τό τέλειο ήμι- 
σφαιρικό σχήμα35.

Τά τοιχώματα τής γυαλόμαζας δέν είναι πολύ λεπτά· έτσι, τό πάχος τους στον πυ
θμένα είναι τέσσερα χιλιοστά, ένώ κατά τά χείλια, πρός τά όποια καθώς άνεβαίνουν 
ολοένα μειώνονται, είναι κατά ένα χιλιοστό λεπτότερα. Ίσως κάποιο άνισο άρχικό 
μοίρασμα τού πάχους τών τοιχωμάτων, ή άκόμα καί κάποια διαφυγή άπό τήν καμπύλη 
τού περιγράμματος, στήν κατασκευή άκόμα τού καλουπιοΰ του, στερούν τό σκύφο 
άπό τήν άπόλυτη ισορρόπηση τού βάρους του, μέ άποτέλεσμα νά μήν έχη ευστάθεια 
μιά καί δέ σχηματίζει στον πυθμένα, ιδιαίτερη, έστω καί ύποτυπώδη βάση, γιά τή στή
ριξή του.

Παρόμοια στο σχήμα μέ τά έλικωτά φλουδάκια πού άφήνει μέ τό γύρισμά του σέ 
ξύστρα ένα κοινό ξύλινο μολύβι, είναι τά άναρίθμητα πρασινωπά σπειροειδή σχήματα, 
μέ τίς κίτρινες άκμές τους, πού μέ έντονο δπτικό βάθος, γεμίζουν όλη τήν έπιφάνεια τού 
άγγείου, τοποθετημένα μέσα της, πυκνά τό ένα πλάι στ’ άλλο, γυρτά κάπως καί χωρίς 
ιδιαίτερη γεωμετρική τάξη. Όρατά καί άπό μέσα καί άπ’ έξω, άλλοιώνουν μέ τό πλήθος 
τους, τό βασικό βαθύ βιολετί χρώμα τής θαμπής μάζας, ιδιαίτερα όταν τό άγγεϊο δέχεται 
διάχυτο τό φώς τής ήμέρας, όπότε μέ τή διάθλασή του μέσα στή γυάλινη μάζα, αυτά 
χάνουν τό παιχνίδισμα τής έλικωτής φόρμας τους, όλόκληρο όμως τό άγγεϊο άποκτά 
διαύγεια καί έντονα φεγγερή πρασινωπή άπόχρωση.

Ή διακόσμηση συμπληρώνεται μέ δεκατρείς μικρές άνισόμορφες πλακωτές ψη
φίδες, άπό άλλη, πιότερο θαμπή, χρωματιστή γυαλόπαστα- πέντε άπ’ τίς ψηφίδες έχουν 
χρώμα πορτοκαλί πρός τό κίτρινο, τρεις είναι βαθυγάλαζες πρός τό βιολετί καί οί ύπό- 
λοιπες είναι άσπρες. Βρίσκονται όλες στά μισά περίπου τού ύψους τού άγγείου καί φανε
ρώνουν πρόθεση τού κατασκευαστή γιά ισόμετρες κανονικές μεταξύ τους άποστάσεις.

31. City Art Museum No. 288 : 23.
32. Museo Etrusco. Βλ. JGS I ( 1959) σ. 40 είκ. 25 καί 26 ( Axel von Saldern ).
33. Hesperia 3 ( 1934) σ. 385 είκ. 73α.
34. Ή συγκόλληση τοΰ σκύφου όφείλεται στή φιλότιμη εργασία τοϋ έκτακτου τεχνίτη τοϋ Μου

σείου Πύλου κ. Γεωργίου Άλεξάκη.
35. Βλ. απεικόνισή του καί στό ΑΔ 17 (1961/2) : Χρονικά πίν. 104 α άνω άριστερά καί 104 γ.
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Μια χρωματιστή, ξέχωρη, λεπτή ταινία άπό τήν ίδια θαμπή γυαλόπαστα, έπίστεψη 
μαζί καί δριο, ζώνει τά χείλια τοϋ σκύφου, κατεβαίνοντας μέσα καί έξω άπό τις άκρες 
τους, άλλοϋ λιγότερο κι άλλοϋ περισσότερο. Τή σχηματίζουν λεπτές, παράλληλες, 
έναλλασσόμενες άσπρες καί κίτρινες γραμμές καί άνάμεσά τους γαλάζιες λεπτότερες· 
είναι όλες σέ πυκνή, λοξή καί άνάλαφρα κυματιστή διάταξη καί μοιάζουν μέ πινελιές 
ζωγράφου.

Ή έπιφάνεια τοϋ άγγείου, μέσα κι’ όξω, στερείται «γυαλάδας»· είναι τραχειά κάπως 
στήν άφή καί βελούδινα χνουδωτή στήν όψη, γνώρισμα τοϋτο ξεχωριστά θερμό καί πο
λύτιμο τής Ιδιόμορφης τεχνικής τών άγγείων μιλλεφιόρι.

Παρόμοιος μέ τον σκύφο τοϋτο τοϋ Μουσείου τής Πύλου, είναι ένας άλλος, επίσης 
μιλλεφιόρι, πού βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο τής Νέας Ύόρκης, άδελφό 
πραγματικά γυάλινο έργο, καί μοναδικό σέ μένα μέχρι τώρα, γνωστό παράδειγμα γιά 
σύγκριση36 ( Π ί ν. 67 α - β ).

’Αξίζει γιά τή σπανιότητά τους λεπτομερέστερη έξέταση.
Είναι καί οί δυό κομψά προϊόντα τής ίδιας τεχνικής, άλλά καί συνάμα έξαίρετα 

δημιουργήματα τής ίδιας καλλιτεχνικής άντίληψης. Φανερώνουν μέ τήν όμοιότητά τους 
κοινή τήν προέλευση, άπό τό ίδιο κι δλας ίσως έργαστήρι, παρά τις μικροδιαφορές 
καί τά ιδιαίτερα γνωρίσματα τοϋ καθενός.

Ή μορφή τους είναι ή ίδια, ό σκύφος όμως τής Νέας 'Υόρκης δέ φτάνει τήν ήμι- 
σφαιρική τελειότητα στήν όποια άβίαστα πλησιάζει ό σκύφος τοϋ Μουσείου Πύλου. 
Στά βασικά έπίσης χρώματα τής γυαλόμαζας καί τών στολιδιών της, άλλά καί στά χρώ
ματα τής γιρλάντας τών χειλιών, οί ομοιότητες τών δύο σκύφων είναι σημαντικές37.

Μερικές διαφορές ύπάρχουν κυρίως στή μορφή καί τή διάταξη τής διακόσμησης. 
Έτσι, τά σπειροειδή πλουμίδια τοϋ σκύφου τής Νέας Ύόρκης, μοιάζουν πιότερο μέ 
ταινιωτά μισάνοιχτα έλατήρια, πού χωριστά τό καθένα καί σέ άπόσταση, λίγο - πολύ, 
τό ένα άπό τό άλλο, τοποθετήθηκαν στή γυαλόμαζα έτσι, ώστε νά άναπνέουν καί νά 
«μετριούνται». Τά στολίδια τοϋ σκύφου τής Πύλου, άντίθετα, είναι «άμέτρητα», χίλια 
θά μποροϋσε κανείς νά δή· θυμίζουν καί δείχνουν είκόνα όμοια μέ περιδινούμενα άνοι- 
χτά κωνοειδή κελύφια θαλασσινών όστράκων πού συγκεντρώθηκαν άσφυχτικά καί 
χωνεύτηκαν στριμωγμένα όρθια τό ένα δίπλα στ’ άλλο, σά σέ βυθό, σπρωγμένα θαρ
ρείς άπό ρεΰμα πελαγίσιο.

Τά στολίδια τοϋ σκύφου τής Πύλου κάνουν σάν νά σαλεύη δώθε - κείθε τήν έπιφά- 
νεια τοϋ άγγείου. Τό στοιχείο τοϋτο, παλμικά τονικό, δέν βρίσκεται στο σκύφο τής 
Νέας Ύόρκης, πράγμα πού όφείλεται στή στατικότητα καί τήν άκινησία τών δικών 
του, αυθύπαρκτων στολιδιών.

Οί δύο σκύφοι διαφέρουν έπίσης στή μορφή, στή διάταξη καί στήν πληθώρα τών 
διάσπαρτων χρωματιστών μικροψηφίδων, Mosaikglas, πού πρόσθετα διακοσμούν τις 
έπιφάνειές τους.

Στό σκύφο τής Πύλου οί ψηφίδες αυτές είναι μικρότερες καί δέν άλλοιώνουν τήν 
κύρια διακόσμηση.

Στον σκύφο τής Νέας Ύόρκης, άντίθετα, είναι σημαντικά μεγαλύτερες, άποτελοϋν
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36. Βλ. Kisa, Das Glas im Altertume, 1908, σ. 523, είκ. 203 καί 273α.
37. Δέν έχω δει τό σκύφο τής Νέας 'Υόρκης, στερούμαι έπίσης καί έγχρωμης άπεικόνισής του- 

έτσι ή σύγκριση γιά τά χρώματα βασίζεται στή σύντομη περιγραφή πού δίνει ό Kisa, δ.π.π. σ, 523.
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δέ καί μέ τό πλήθος τους, ύπερδιπλάσιες σέ άριθμό, κύριο καί έξ ίσου σημαντικό μέ τά 
σπειροειδή σχήματα, στοιχείο τής διακόσμησής του, τουλάχιστο στήν έσωτερική δψη 
τοϋ άγγείου.

Έδω θά πρέπει άκόμα νά σημειωθή δτι στό σκύφο τής Πύλου οί ψηφίδες αύτές 
είναι οί ίδιες δρατές καί στήν έξωτερική δψη τού άγγείου, ένώ δέ φαίνεται νά συμ- 
βαίνη τό ίδιο καί στον σκύφο τής Νέας 'Υόρκης παρά τον άντίθετο ισχυρισμό τοϋ Kisa, 
ό όποιος αναφέρει δτι αύτές διαπερνούν ολόκληρο τό πάχος τών τοιχωμάτων τοϋ άγ
γείου38. Πιθανό έπίσης φαίνεται δτι οί ψηφίδες τοϋ σκύφου τής Νέας Ύόρκης, τουλά
χιστο σέ ένα μέρος τους, είναι τυχαίες, άπλώς όφειλόμενες σέ συμπτωματική παραμόρ
φωση, των από τά πριν έτοιμασμένων στολιδιών κατά τό τελικό ψήσιμο τής γυαλό- 
μαζας, μετά δηλαδή τό καλούπωμά της μέσα στή διπλή μήτρα39.

Γιά τόν προσδιορισμό τής χρονολόγησης τοϋ σκύφου μιλλεφιόρι τοϋ Μουσείου 
Πύλου, άς σημειωθή δτι δέ βλέπω νά ύπάρχουν λόγοι πού νά συνηγορούν στό νά μή 
γίνη καί γι αυτόν άποδεχτή ή χρονολόγηση πού έδώσαμε παραπάνω σ. 187 κ.έ., γε
νικά στίς ταφές τοϋ τύμβου Τσοπάνη Ράχη.

’Επειδή, μάλιστα, τά πολυάριθμα καί τά πιο χαρακτηριστικά εύρήματα των τάφωντοϋ 
τύμβου είναι πολύ πιό κοντά πρός τά παλαιότερα χρονικά δρια πού προσδιορίζουν τά 
νομίσματα, παρά πρός τά χαμηλότερα, νομίζουμε δτι θά μπορούσε νά είπωθή, δτι καί 
ό σκύφος μιλλεφιόρι, θά πρέπη νά είναι κι αύτός πολύ πιό κοντά, χρονικά, πρός τά 
πρώτα, ή τουλάχιστο νά τοποθετηθή στήν περίοδο μέσα άπό τά 220 ίσαμε τά 182 π. X. 
πού καθορίζει τό νόμισμα τής Κορώνης άπό τό δεύτερο τάφο τοϋ τύμβου. Επειδή δέ 
άκόμα, τίποτε δέν μπορεί νά στηρίξη τό δτι ό σκύφος μιλλεφιόρι φιλοτεχνήθηκε στήν 
άρχή τής περιόδου 220—182, προτείνουμε σάν τό κατώτατο δριο χρονολόγησής του, 
τό α' τέταρτο τοϋ 2ου π. X. αιώνα.

Τήν πρώιμη χρονολόγηση τοϋ σκύφου μιλλεφιόρι, τήν ένισχύουν άκόμα καί οί 
άριθ. 1 καί 2 γυάλινοι σκύφοι άπό τάφους τοϋ ίδιου τύμβου, οί όποιοι χρονολογούνται 
καί άπό άλλα παράλληλα άγγεΐα, στά όποια δέν άμφισβητήθηκε ή χρονολογία τους 
στήν ώριμη έλληνιστική έποχή.

Ή Gladys Davidson - Weinberg στό άρθρο της γιά τά γυάλινα άγγεΐα τοϋ Ναυα
γίου τών ’Αντικυθήρων, άναφέρεται καί στον σκύφο μιλλεφιόρι τοϋ Μουσείου τής Πύ
λου, τόν όποιο χρονολογεί τό νωρίτερο στήν άρχή τοϋ 1ου π. X. αίώνα40, χωρίς δμως 
καί νά τό αίτιολογή ή νά συζητή τή χρονολόγηση πού δόθηκε γενικά γιά τόν τύμβο 
άπό τόν άνασκαφέα του, δηλαδή τόν 3ο πρός τόν 2ο π. X. αίώνα41.

’Αδικαιολόγητο έπίσης βρίσκω καί τό χαμήλωμα, κατά δύο αιώνες, πού έπιχειρεΐ 
ή G. Davidson - Weinberg στό ίδιο άρθρο της, σχετικά μέ ένα πινάκιο μιλλεφιόρι - 
μοσάϊκγκλάς, πού βρέθηκε τό 1923 σέ τάφο μιας νεκρόπολης τής Κύμης στήν Κάτω

38. « ... die sich durch die ganze Dicke der Wandung verfolgen lassen ; ». Βλ. δ.π.π., πράγ
μα δμως πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τις δύο φωτογραφίες πού ό Ιδιος ό Kisa (δ.π.π. είκ. 203 καί 
203α) παραθέτει. Βλ. έδώ άνατύπωσή τους στον Π ί ν. 67 α, β.

39. Αύτό δείχνει μιά προσεχτική ματιά στήν έσωτερική δψη τού σκύφου τής Νέας Ύόρκης, δπως 
τουλάχιστο φαίνεται στήν είκ. 203 δ.π.π.

40. Βλ. Transactions of the American Philosophical Society, Vol. 55, Part 3 ( 1965 ) : The 
Glass Vessels from the Antikythera Wreck, σ. 30, αύτ. σημ. άριθ. 2, δπου : < ... apparently of the 
early first century B.C.».

41. Βλ. ΑΔ 18 ( 1963): Χρονικά σ. 91.

194 Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΫ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ 195

’Ιταλία καί πού άπό τήν άνασκαφέα του Alda Levi χρονολογήθηκε στό β' μισό τού 
3ου π. X. αιώνα42. Γιά τή χρονολήγηση τοϋ πινακίου μιλλεφιόρι, σημειώνουμε έδώ, 
δτι ό τάφος στον όποιο βρέθηκε, καθώς καί τά λοιπά κτερίσματά του, τοποθετούνται 
άπό τήν Alda Levi στήν έλληνοσαμνιτική περίοδο τής Κύμης, αδιάφορο άν ό τύπος τού 
τάφου ξαναβρίσκεται στό τέλος τού 2ου καί τις άρχές τοϋ 3ου π. X. αΙώνα43. Πολύ πε
ρισσότερο είναι τούτο άκατανόητο, όταν τό κατέβασμα τής χρονολογίας τού πινακίου 
στηρίζεται μόνο στήν τυχαία μάλλον ύπαρξη μέσα στον ίδιο τάφο, ένός νομίσματος 
μεταγενέστερου, πού τό μόνο ίσως πού αύτό μπορεί μέ κάποια βεβαιότητα νά καθο- 
ρίση, είναι ή μερική σύληση τού τάφου κατά τή διάρκεια τής ρωμαϊκής περιόδου τής 
Κύμης, πράγμα πού είχε διαπιστωθή ήδη καί άπό τά δεδομένα τής άνασκαφής44.

Δ'. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δέν σκοπεύει τό άρθρο τούτο, έξ αϊτίας τού εύρήματος τής Τσοπάνη Ράχης, νά έπε- 
κταθή, έδώ, σέ προσπάθεια άναθεώρησης τής χρονολογίας στά γνωστά μέχρι σήμερα 
άγγεΐα μιλλεφιόρι, τά όποια τοποθετούνται άπό παλιές καί σύγχρονες δημοσιεύσεις, 
κατά κανόνα, στήν έποχή τών αύτοκρατορικών χρόνων τής Ρώμης. 'Απλώς μόνο ση
μειώνουμε έδώ, δτι ή χρονολογία τού σκύφου μιλλεφιόρι τού Μουσείου Πύλου, μπορεί 
άνετα νά δοθή σέ μιά σειρά άπό άνάλογα γυάλινα άγγεΐα, γιά τά όποια οί γνώσεις μας 
γιά τήν έποχή τους, δέ βασίζονται σέ άσφαλή άνασκαφικά δεδομένα. Είδικά μόνο 
γιά τόν σκύφο μιλλεφιόρι τού Μητροπολιτικοΰ Μουσείου τής Νέας Ύόρκης, πού άνα- 
φέραμε πιό πάνω, καί τόν όποιο ό Kisa χρονολογεί στό α' μισό τού 1ου π. X. αιώνα45, 
προτείνουμε νά δεχτή άδίσταχτα, έξαιτίας τής πολύπλευρης μέ τόν σκύφο τής Πύλου 
όμοιότητάς του, τήν ίδια άκριβώς μέ αύτόν χρονολογία, δηλαδή τό α' τέταρτο τού 
2ου π. X. αΙώνα.

Τά άγγεΐα μιλλεφιόρι, πρέπει έδώ νά σημειωθή, ήταν περιζήτητα στήν άρχαιότητα. 
Τόσο αύτά, δπως καί μιά σειρά άλλα διάφορα γυάλινα άγγεΐα, θεωρούνταν πολύτιμα 
καί ήταν άσφαλώς καί πανάκριβα. Έτσι, δέν είναι καθόλου άπίθανο νά σκεφτή κανείς 
δτι οί άρχικοί κάτοχοί τους, πλούσιοι ίσως άρχοντες καί υψηλοί άξιωματοΰχοι, θά 
φρόντιζαν Ιδιαίτερα γιά τή διατήρηση καί τή διασφάλισή τους. Αύτά ίσως άργότερα 
τά έδώριζαν κι δλας, ή καί τά ξαναπουλοΰσαν, μέ άποτέλεσμα νά κληρονομιοΰνται καί 
νά συνοδεύουν ύστερα στόν τάφο, δχι πιά τόν άρχικό κάτοχο, άλλά τόν κληρονόμο 
του, τήςέπόμενης ίσως ή καί τής μεθεπόμενης γενιάς.’Επειδή, ιδιαίτερα ή ποιότητα τού 
σκύφου μιλλεφιόρι τής Πύλου, φανερώνει δτι δέν είναι έργο πειραματικού σταδίου 
πρόσφατης τεχνικής, άλλά άντίθετα δημιούργημα έξελιγμένης τεχνοτροπίας, πού προϋ
ποθέτει μαστορική πείρα καί καλλιτεχνική παράδοση μιάς ή καί δυο τουλάχιστον γε
νεών, θά πρέπη ίσως νά υπολογίζουμε ένα μεγαλύτερο άκόμα άνέβασμα τής χρονολογίας 
γιά τήν άρχή τής κατασκευής τέτοιου είδους γυάλινων άγγείων, πού δέν είναι άπίθανο 
νά φτάνη καί ώς τά πρώτα χρόνια τής έλληνικής Πτολεμαϊκής ’Αλεξάνδρειας.

42. Βλ. Not. Scavi, 1925, σ. 90. Γιά τήν άλλαγή τής χρονολόγησης τοΟ πινακίου άπό τήν Wein
berg, βλ. δ.π.π. σ. 34.

43. Βλ. Not. Scavi, δ.π.π. σ. 86 καϊ 90.
44. Βλ. Not. Scavi, δ.π.π. σ. 87. Σχετικά μέ τό νόμισμα, δ.π.π. σ. 89, σημειώνεται τό έξής: «Una 

moneta non chiaramente riconoscibile per la sua corrosione, che appare pero essere un medio 
bronzo dell’ Impero Romano, portatovi forse dai precedent visitatori della tomba».

45. Βλ. Kisa, δ.π.π. σ. 519.
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Ή άνασκαφή τού έλληνιστικοΰ τύμβου Τσοπάνη Ράχη, έδωσε τρεις γυάλινους 
σκύφους πρώτης ποιότητας, πού άνήκουν σε ισάριθμες γνωστές διαφορετικές κατηγο
ρίες χυτών γυάλινων άγγείων συνάμα πρόσφερε γιά τήν κατηγορία τών μιλλεφιόρι, 
όπως έκτέθηκε παραπάνω, μιά καινούρια χρονολογία, άναμφισβήτητα άκριβέστερη καί 
σημαντικά διαφορετική άπό τήν ίσαμε τώρα παραδεκτή.

Ειδικά γιά τήν κατηγορία τών άγγείων μιλλεφιόρι, μπορεί νά εϊπωθή συμπερασμα
τικά, ότι τό όλο θέμα διερεύνησής τους, συνοψίζεται στά παρακάτω:

Στήν άναζήτηση καί έξέταση τών προδρόμων τους.

Στή συστηματικότερη παρακολούθηση τής σταδιακής προόδου καί έξέλιξης τής 
ιδιόμορφης τεχνικής τους, τόσο στήν πρώτη εμφάνισή τους μέσα στά παλιά φαραωνικά 
εργαστήρια, όσο καί στήν κατοπινή καί κύρια φάση τους, άπό τήν έλληνιστική περίοδο, 
ίσαμε καί τήν εποχή τής ύστερης άρχαιότητας κι άκόμα ώς καί τον έβδομο μεταχρι- 
στινιακό αιώνα πού έμφανίζονται τά τελευταία δείγματα τής τεχνικής αυτής46.

Στήν προσπάθεια πιό συγκεκριμένου προσδιορισμού τού χρόνου κατασκευής τους, 
πού μπορεί καί νά μήν είναι πάντοτε ό ίδιος μέ έκεΐνον, λ.χ. πού δέχονται τά συγκτε- 
ρίσματά τους σέ σύγχρονο τάφο47.

Στον έντοπισμό τών πιθανών κέντρων κατασκευής τους, πού θά πρέπη νά άναζη- 
τηθοΰν κατά κύριο λόγο, στις πρωτεύουσες τών έλληνιστικών βασιλείων τών Διαδόχων, 
μέ έπίκεντρο πάντως τήν ’Αλεξάνδρεια τών Πτολεμαίων, όπου γνωστό είναι ότι πήραν 
καταπληκτική άνάπτυξη τά βασιλικά βιοτεχνικά έργαστήρια παραγωγής καί έπεξεργα- 
σίας γυαλιού καί τά όποια εύλογο καί φυσικό είναι νά συνέχισαν τό έργο τους καί μετά 
τή ρωμαϊκή κατοχή, ίσαμε καί τούς χρόνους τής ύστερης άρχαιότητας άκόμα48.

Στή συστηματικότερη έξέταση τών πληροφοριών πού έσωσαν οί άρχαΐες πηγές, 
έλληνικές καί λατινικές, γενικά γιά τά γυάλινα άγγεΐα, μέ σκοπό τήν πληρέστερη συ- 
σχέτιση καί ταύτιση τών σχετικών χαρακτηρισμών, όνομασιών ή καί περιγραφών, 
μέ τά δείγματα γυαλιών τού άρχαίου κόσμου πού έχουν ώς τώρα βρεθή49.

Στήν άποφυγή καί γιά τά γυαλιά, τού εύκολου, έπικίνδυνου καί άόριστου χαρακτη
ρισμού, «ρωμαϊκό». Καί τούτο, γιατί άβασάνιστα συνηθίσαμε νά συνδέουμε μέ τούς 
Ρωμαίους, άποκλειστικά δ,τι είναι σχετικό μέ τό γυαλί, σέ χρήση καί τεχνική.

Τελειώνοντας τό άρθρο αυτό άς έπιτραπή νά θυμίσουμε, ότι τό πλήθος τών γυά-

46. Γιά τήν ίδιάζουσα τεχνική τού τρόπου κατασκευής άγγείων μιλλεφιόρι, καθώς καί γιά τή 
γυαλοψηφοθετική τεχνοτροπία ( Mosaikglass ) βλ. τό άρθρο τού Frederic Schuler, Ancient Glass
making Techniques ( The Molding Process ) στό Archaeology 12 ( 1959 ) σ. 47 - 52.

47. Οί έρευνες πού, όπως γνωρίζομε, βρίσκονται σέ έξέλιξη στό Corning Museum of Glass, 
γιά τή χρονολόγηση γυάλινων άρχαίων άντικειμένων, βασισμένες σέ νέες σύγχρονες μεθόδους, ίσως 
νά συμβάλουν σημαντικά στήν προώθηση τοϋ θέματος, παράλληλα μέ τά καθαρά άρχαιολογικά κρι
τήρια καί δεδομένα.

48. Γιά μερικά δείγματα άπό άγγεΐα μιλλεφιόρι τής ύστερης άρχαιότητας, βλ. Denkmaler der 
Romischen Koln III ( 1958 ) : Romisches Buntglas im Koln, σ. 20.

49. Βασικό πάντα γιά τή συγκέντρωση τών πηγών καί τή διερεύνηση τού θέματος, παραμένει 
τό τρίτομο έργο τού Anton Kisa, Das Glas im Altertume, Λειψία 1908.
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λινών άγγείων πού άποκαλύφθηκαν στην Πομπηία καί πού σώθηκαν μόνο καί μόνο 
γιατί νεκρώθηκε ή πόλη, προτού αύτά άπό τή χρήση τους θρυμματιστούν, δέν άπο- 
δείχνει δτι οί Ρωμαίοι καί πολύ περισσότερο, παλιότερα, οί άρχαΐοι κάτοικοι τής ’Ιτα
λικής χερσονήσου, άκόμα κι άπό τον 5ο καί τον 4ο π. X. αιώνα καί κάτω, έκαναν τάχα 
χρήση τού γυαλιού καί τ’ άγαποΰσαν περισσότερο άπό τούς σύγχρονους τους τότε 
Έλληνες. Έξ άλλου δέν μεταφυτεύεται εύκολα, καί μάλιστα μέ έπιτυχία, ή τεχνική πα
ράδοση καί ή μαστορική γνώση καί ή πείρα σέ άλλον τόπο καί σέ άλλο λαό.

Ή έλληνική ’Αλεξάνδρεια ήταν καί έμεινε, φαίνεται γιά αιώνες, γυαλοπλαστικό 
κέντρο τής άρχαιότητας. 'Ωστόσο, καί τήν όποιας μορφής μεταφύτευση, στή συγκε
κριμένη περίπτωση τού γυαλιού, άπό τά έλληνιστικά κέντρα στούς τόπους τής ιταλικής 
γής, θά πρέπη πάντοτε νά τή βλέπουμε μέσα στά πλαίσια τού πυκνού, ζωντανού καί 
άκμαίου τότε ίταλιωτικοΰ έλληνικοΰ στοιχείου, πού καί στήν ’Ιταλία δημιούργησε 
περίτεχνα κομψοτεχνήματα, γιά στόλισμα καί χρήση, κερδίζοντας νέα θέλγητρα άπό 
τό παιχνίδισμα πού κάνει ή πολυχρωμία μέ τό φώς, καθώς χύνεται στή διαφάνεια τής 
γυάλινης μάζας.

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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“ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ >>

Dedie ά Gisela Richter

A'. STATUE D’UN HOMME DRAPfi A L’HIMATION 

(Planches 1—6 )

Dans un des magasins les plus encombres et les moins accessibles du Musee 
National a ete oubliee, qui sait depuis combien d’annees, cette statue acephale d’un 
homme vetu de rhimation. A premiere vue on y reconnait une oeuvre originale, 
parmi les plus rares de son epoque. Apres la guerre la demolition des anciens maga
sins a necessite son transport avec quantite d’autres marbres dans un des nouveaux 
magasins du Musee, d’ou on I’a remonte pour l’exposer dans la Salle des sculptures 
hellenistiques.

La provenance athenienne est pres probable; du fait qu’il s’agit d’une statue 
peu facilement transportable, et qui etait alors consideree comme presque depour- 
vue de valeur.

La fa<jon dont sont rendus les plis de l’himation dont un pan tombe devant le 
corps,-l’autre etant soutenu parle bras gauche, et suivant la verticale du corps-est 
personelle et rare. Entre ces beaux parties du vetement la jambe gauche, flechie, 
couverte par une surface laissee lisse, sans plis, forme un contraste avec la lourdeur 
de l’etoffe.

On doit conclure a un support de la statue, mais discret, place tres probable- 
ment pres de la jambe droite. II devait avoit une forme cylindrique et moins lourde 
que chez le « philosophe » des Delphes; un tel appui etait peut-6tre represente pour 
notre statue. Une autre possibilite est l’attitude de l’homme drape de Delos, avec 
le genou flechi et pose sur les deux pieds, sans appui (Michalowski, Delos 13, 
pis. 42 - 44).

On s’en rend compte surtout par la chair molle du bras gauche qui indique 
l’&ge avance et aussi par la nudite complete de ce bras, qui semble exclure une 
autre prefession. II est etonnant pourtant qu’il ne prenne pas appui des deux 
pieds, d’une fagon lourde, avec la negligence habituelle des philosophes, mais 
qu’il soit represente avec l’une des jambes flechie.

La statue etait destinee a etre vue de tous les cotes. Pourtant la face et le cote 
droit, travailles avec plus de soin etaient les plus accessibles au regard. On est 
ainsi amene a 1’hypothese qu’elle representait plutot un Stoicien ou un Epicurien 
qu’un Cynique. II sembe que la statue n’ait pas ete copiee k l’epoque romaine.

L’attitude rapelle la stele - portrait de Budapest ( Horn, Gewandstatuen pi. I. 
Picard, Man. IV, 2b, 1306 note 2 et fig. 513), une oeuvre animee du lie siecle av. 
J. C. ( d’apres Buschor, Hell. Bildn. p. 9, 32 ), un peu ant4rieure a l’autre, la st£le- 
portrait attique de Vienne, avec la figure du jeune homme unique, ravissante, de
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style centrifuge (Buschor, Das Portrat 124, fig. 84. Du meme Η. B. 26,32, 36, fig. 8 ).
Notre statue, malgre l’emphase des plis, garde encore une unite de rhythme, 

un equilibre qui nous oblige a ne pas nous eloigner du I lie siecle av. J. C. Si le phi- 
losophe represente tenait un biton cela serait dans la main droite. La verticale 
correspondrait ainsi & la descente de l’himation au cote gauche. Une autre possi- 
bilite est qu’il tendait la main droite, dans le geste de l’orateur, s’il ne tenait pas un 
cylindre. Un tel objet se voit dans la main gauche baissee d’un homme represente 
sur une petite stele - portrait du Musee National, provenant de Pile d’Anaphe. E. 
Pfuhl l’avait considere comme interessante, vu la grande rarete des statues - por
traits hellenistiques (ici Pis. 6 a - b ).

Cet homme est apparente a la statue que nous publions ici par la faijon dont 
le Spielbein couvert par la surface lisse de l’himation, est place du cote ou l’etoffe 
tombe des epaules. L’animation de l’anatomie, l’attitude mouvementee, la structure 
organique du corps sont encore empreints de la fievre hellenistique.

Devant cette modeste oeuvre insulaire la statue du Musee National se distin
gue par son originalite. Elle est faite a une epoque creatrice, dans la ville ancienne 
ou etait enracine le type de la statue du philosophe et du poete, debout ou assis. 
Son air dominateur vient de la confiance du sage qui est « vraiment riche » et auquel 
s’adressent tant de gens, mus par le desir de la connaissance et du dialogue, atten
dant qu’il leve la main dans le geste qui accompagne sa parole.

B\ TfiTJS- PORTRAIT D’UN ΡΟΪΤΕ 

(Planches 7-11)

Trouvaille ancienne cette tite - portrait du Musee National, un des plus rares 
originaux de l’epoque hellenistique, a ete jusqu’ a present, d’une fagon inexplica
ble, oubliee par la recherche.

Elle provient des fouilles de feu Kyriakos Mylonas dans le portique d’Attale 
en 1898 et a ete inventoriee plus tard, vers 1910 sous le No 3266.

La partie haute de la tete a ete cassee verticalement. II est cependant exclu 
que le fragment qui manque ait ete rapporte en marbre ou en platre. La surface 
est conservee dans un etat relativement satisfaisant et — quelle fortune rare! — 
le nez est conserve intact. Quelques t&ches noires gatent l’impression, surtout les 
traces de rouille sous le menton.

Les cheveux encadrent le visage en masse, d’une maniere «picturale», avec 
une negligence etudiee, plus prononcee que chez la tete hellenistique du pretre 
couronne du Musee Nat. ( No 351. Hafner, Sp&thellenish. Bildnis: pi. 104). II manque 
l’extremite des boucles qui couvraient l’oreille gauche, rendue pour cette raison d’une 
faijon sommaire. Les yeux representes plutot petits sont ombres par les sourcils 
gonfles, un «έπισκύνιον» se forme au dessus du nez. Le regard, sans but precis, 
est concentre sur un point, tourne vers l’interieur.

Qu’il s’agit d’une oeuvre originale la partie superieure du visage suffirait 
a le prouver. Cette impression est assuree si on examine aussi le nez, un peu acqui- 
lin, les levres minces qui ne s’unissent pas, temoins d’un charactere foncierement 
doux, peu volontaire, qui suggere la fin d’une epoque.
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Du cote gauche on distingue mieux la legere proeminence de la levre superieure, 
qui fait penser a un defaut d’articulation, a un leger begaiement.

Vu lateralement, du cote gauche, il parait plus jeune que de faee. II doit a 
peine avoir passe la cinquantaine ; l’experience de la vie lui a laisse moins une du- 
rete, qu’un scepticisme et le besoin de la solitude, mele a une inquietude de 
l’esprit.

Par le travail de la tete c’est vers Athenes qu’on ait conduit: noblesse de la 
personne representee, absence de l’exaltation hellenistique. Mais le marbre n’est 
pas attique, d’apres l’opinion des sculpteurs du Musee. E. Langlotz le considere 
comme pergamenien, ce qui conviendrait au lieu de la trouvaille, le portique d’ 
Attale II. C’est le nom de ce roi qui vient d’abord a l’esprit, quand on recherche 
un identification. Pourtant la chevelure n’a rien de commun, non seulement avec 
la soi - disante tete - portrait d’Attale II (Buschor, Η. B. fig. 29), mais avec aucun 
des portraits des princes hellenistiques.

Une autre hypothese a ete suggeree a cause de la largeur du cou : la tete 
pouvait provenir d’une stele double hermaTque. Malgre l’opinion courante, que les 
hermes doubles a tetes - portraits ne commencent pas avant le He siecle apres J. C. 
( K. Schefold, Bildnisse 196 ), nous avons prie le sculpteur des Musees Grecs Nik. 
Perantinos d’entreprendre une restauration de la tete - entiere, d’apres les ele
ments offerts par elle - meme. Le resultat a ete instructif: d’abord la tete a du 
etre un peu plus grande que nature, et il est exclu qu’elle provienne d’une stele- 
portrait du type de la stele de Vienne (Buschor, Η. B. fig. 8. Das Portrat, fig. 84), 
ni memes d’un hermes double.

L’homme represente devait - etre legerement tourn6 vers gauche et un peu 
courbe en avant (comparer l’aspect peu favorable de la PI. 10a acelui des Pls.7 - 8a). 
Il etait represente assis dans le type des philosophes et des poetes, portant peut— 
etre la main droite vers la joue ou a distance comme Posidippe. Qu’il s’agit d’un 
portrait de ce poete, si populaire a Athenes, renouvelle par un sculpteur du lie 
siecle, serait neanmoins une hypothese temeraire.

Toute l’execution de la tete a ete faite du dehors. Le sculpteur a modele la 
surface sans penser a la structure organique, au squelette de la tete, comme l’avait 
fait le createur de la tete du pretre couronnee. Plus ancienne, notre tete - portrait 
est si unique qu’au lieu de proceder par comparaisons, on doit se concentrer sur le 
temoignage du style. C’est vers le milieu du He siecle qu’il invite a dater l’oeuvre.

On pourrait aussi penser que cette statue - portrait d’un poete et non d’un 
philosopbe, de quelqu’un qui fut populaire a Athenes, a ete offerte a la ville par 
Attale II lui - meme ( rappellons qu’il etait eleve de Carneade ), pour orner le por
tique erige par lui pendant les annees de son regne ( 159 - 139 av. J. C. ).

D’une tete - portrait semblable derive probablement un original du Ier siecle, 
dont trois copies sont connues, deux au Latran et un a Copenhague ( Virgil d’apres 
V. H. Poulsen, Vergil pi. 4 - 5 ). Il s’agit cependant d’une autre personne que celle 
que represente la tete du Portique d’Attale.

Celle - ci reflete un type de 1’epoque hellenistique. On s’en rend compte par 
le visage rase qui exclut un philosophe. A un poete de la comedie nouvelle fait 
songer la parente physionomique avec Menandre et « Diphilos». Mais l’identifi-
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cation est difficile entre les 64 poetes mentionnes de la Comedie nouvelle. On pense 
rait a Philemon, si goute des Atheniens, mais pourquoi serait-il represente si jeune, 
lui qui a v4cu si longuement? ( Ce qui a meme provoque l’identification avec 
Pseudo - Seneca).

Cette rarete des tetes - portraits d’Athenes du lie si£cle av. J. C. peut - etre 
expliquee par les catastrophes provoques par le sac deSylla (86 av. J.C.).Nousavons 
au contraire assez de portraits atheniens du Ier si£cle, originaux et copies, qui mon- 
trent la continuite de la vie artistique d’Athenes, malgre le marasme de l’activite 
politique.

Meme si la tete est inspiree d’une creation du I He siecle, le sculpteur a su la 
renouveler; il a exprime la chaleur des oeuvres hellenistiques, mais en unissant la 
concentration avec le mouvement et avec le deplacement des axes; il a montre 
en la temperant une exaltation interieure, pour l’adapter a la tradition athenienne 
de noblesse et de distinction.

SEMNI KAROUZOU

1. Je remercie vivement Mr. C. Siebert, membre de l’Ecole Fran$aise d’Athfenes, qui a eu 
1’obligence de mettre au point le texte fran$ais de ce sommaire,
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ALLEGORIC REPRESENTATION OF LIFE AS «ΚΑΙΡΟΣ» 
IN A POSTBTZANTINE FRESCO, IN CHIOS

(Plates 14-19; Sketch 1)

In a fresco, in the byzantine church of the Holy Virgin ( Panaghia Krina) 
on the island of Chios, a work of the painter Michael Chomatzas ( 1734 ), the an
cient allegoric personification of « Kairos » is represented as a naked youth holding 
a pair of scales in one hand, and seized by the forelock by a richly dressed man (PI. 14).

This theme originated in ancient Greece, but survived in the Middle Ages. 
Some representations of Kairos ( Time ) are known in byzantine art, and some rela
ted literary creations from the same period are also known ( poems and epigrams ). 
Munoz first identified as the ancient allegoric figure of Kairos the well known marble 
relief of the Cathedral of Torcello, and showed its connection with a poem of Theo
dore Prodromos (12th cent.). The fresco in Chios, until now unknown, confirms 
Munoz’s hypothesis since a long inscription with the same poem unaltered ap
pears near the figures. The original conception of the Kairos personification as 
opportunity, was transformed in byzantine times to symbolize the pleasures of life. 
With this meaning and with the new name of «Βίος» (Life) it is also represented in 
the Chios fresco. The poem, and the figures there, have an instructive character, 
emphasizing the vanity of life.

CHAR. BOURAS
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DER « RAUB DER HELENA»

EINE MYTHOLOGISCHE DARSTELLUNG DES 7. JHD. AUS KRETA 

(Taf. 20 - 22 )

Dar hier veroffentliche ( Taf. 20 - 21a) dadalische Tonrelief der Sammlung 
Metaxas in Herakleion stammt aus Aphrati; es zeigt eine frontal stehende, nackte 
Frau in der Mitte, links und rechts zwei unbardige, nackte Manner, die sie mit 
beiden Handen an Unter-und Oberarm gefasst haben. Die ausfiihrliche Beschrei- 
bung des Reliefs fiihrt weiter zu dem Schluss, dass es von einer Matrize fiir getrie- 
bene Bleche in wagrechten Streifen abgeformt wurde, wofiir Masse, Relieferhohung 
und Rahmenornamente sprechen.

Die anschliessende Untersuchung der bekannten Reihe thematisch ahnlicher, 
archaischer Darstellungen, die mit dem ersten Raub Helena’s in Verbindung ge- 
bracht wurden, fiihrt uns zu einer Unterscheidung in drei Gruppen auf Grund typo- 
logischer und teilweise inhaltlicher Momente :

Die erste Gruppe « Befreiung Helena’s durch die Dioskuren » wird durch die 
uns bei Pausanias iiberlieferte Szene der Kypselos - Lade und die Darstellung eines 
protokorinthischen Aryballos in Oxford gebildet. Da das Raubschema unter den 
archaischen Darstellungen diese Mythos einem festen Typus folgt, mochte man 
sich die v. Massowsche Rekonstruktion der Szene in der Stellung der Figuren an- 
ders vorstellen ( Stehende Helena zwischen ihren Briidern ). Bei der Interpretation 
des Oxforder Vasenbildes scheint eine Benennung der neben dem Palladion befind- 
lichen kleinen Gestalt als Aithra nicht ausgeschlossen.

Die zweite Gruppe ist, der charakteristischen Erzahlungsweise der archai
schen Zeit folgend, durch die Verbindung zweier, zeitlich an sich getrennter Vor- 
gange bestimmt. Dargestellt ist der Raud Helena’s durch Theseus und Peirithoos, 
sowie ihre Befreiung durch die Dioskuren ( Protokorinthischer Aryballos im Louvre, 
Panzer in Olympia).

Die Bilder der dritten Gruppe sind unter sich typologisch ahnlich ; sie zeigen 
eine Frau zwischen zwei Mannern, wie unser Relief. Fragt man nach dem Inhalt 
dieser Szenen, ob sie den Raub oder die Befreiung Helena’s meinen, so bleibt die 
Antwort unsicher. Da der Raub das bedeutendste Ereignis dieses Mythos war und 
literarisch iiberliefert ist, konnten mindenstens einige Szenen, die Ziige einer gewalt- 
samen Handlung betont aufweisen ( bei unserem Relief am deutlichsten ), dem- 
nach als Raub der Helena durch Theseus und Peirithoos interpretiert werden. 
Von diesen Denkmalern haben zwei Bronzebleche aus Olympia und ein Goldblech 
aus Kreta charakteristische Ahnlichkeiten mit dem Tonrelief Metaxas ; die Fron- 
talitat und Nacktheit der Frau ( Bronzebleche in Olympia und Tonrelief Metaxas) 
sowie der Thron ( Goldblech ) deuten an, dass Helena in der fruheren Zeit auf der
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Peloponnes und in Kreta, wie schon Kunze hervorgehoben hat, ihren gottlichen 
Charakter noch bewahrt.

Zuletzt wird die Frage nach der Datierung des Goldbleches im Museum He- 
rakleion und des Tonreliefs Metaxas behandelt. Das erste muss gleichzeitig mit 
den "Aristaios” - Platten aus Argos - Perachora sein ; die enge stylistische Ahn- 
lichkeit des zweiten mit dem Halsbild der Oinochoe aus Aphrati sprechen fur eine 
Datierung kurz vor der Mitte des 7. Jahrhunderts v. Ghr.

G. I. DESPINIS
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INSCRIPTIONS D’OROPOS

(Planche 23; Plan 1)

Le premier texte est un fragment de dedicace d’Aristom^de de Ph6res, datant 
de 350 environ av. J.C. Le dedicant fut l’ami du Macedonien Amyntas, fils d’ 
Antiochos et l’ayant accompagne quand celui-ci prit la fuite apres la mort de Phi
lippe II, il passa avec lui et d’autres Grecs comme transfuge dans le camp de Darius.

En ce qui concerne l’offrande a Amphiaraos, il l’aurait consacree lors d’une 
visite a l’Amphiaraion, effectuee au cours du voyage que le « roi» de Macedoine 
Amyntas, fils de Perdiccas et son ami Amyntas, fils d’Antiochos avaient entre- 
pris, en sa compagnie probablement, dans le Sud de la Grece. Ce voyage est atte- 
ste par les inscriptions IG VII 3055, 4250, 4251.

Le second texte est une proxenie d’Oropos, datant de la seconde moitie du Hie 
siecle av. J. C. Bien que ce decret ne presente rien de particulier, il est interessant 
en ce qui concerne les rapprochements prosopographiques et l’analyse du systeme 
selon lequel les Oropiens dataient leurs documents.

BASILE CHR. PETRACOS
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RELIEF DELE ROS
(Planches 24 -29)

Ce relief ( P1. 2 4 ) a ete trouve a Hagia Marina et fait partie actuellement 
de la Collection archeologique de Leros (Dimensions: H. 0,285m., L. 0,19m.).

Le corps est une replique d’un des Heros dela frise est du Parthenon(PI. 25α-β), 
tandis que la tete , d’un type courant aux reliefs de la fin du Veme et de la premiere 
moitie du IVeme siecle a. J. Chr., se rapproche par sa structure, de la tete faisant 
partie de la Collection Harry Fett ( PI. 27a), pr£s d’Oslo.

Mais la tete de la Collection H. Fett possede en plus les elements plastiques 
concis, qui caracterisent l’art statuaire de la premiere moitie de IVeme siecle a. 
J. Chr.

Quant a notre tete (PI. 26), Pinquietude qui se manifeste surtout a la structure 
floue de la chevelure (on ne distingue pas les lignes de la coiffure), indique ce debut 
d’une transition qui, en un quart de siecle, nous amenera au style de la fin de la 
periode classique (tete de Sophocles PI. 27β).

Sur ces donnees, nous pouvons dater la tete du «Vieillard de Leros» du troisifeme 
quart du IVeme siecle a. J. Chr.

GR. CONSTANTINOPOULOS

U
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INSCRIPTION DE RHODES
(PI an ch e 3 0)

Cette inscription de donation a ete trouvee dans la ville de Rhodes et nous pou- 
vons la dater de la fin du Illume siecle ou du debut du Heme si£cle a. J. Chr.

II s’agit d’une Societe religieuse, de la Rhodes antique, dont le nom n’est pas 
eonnu.

Les donateurs ont fourni de l’argent pour la construction d’une enceinte(P).
Le terme «lieu» (τόπος) se retrouve 4 fois dans les inscriptions rhodiennes, sous 

la meme signification.
Par les expressions «au cours de chaque ceremonie, sur l’emplacement meme 

designe sous le nom de «lieu» on honorait les donateurs en faisant leur eloge» et le 
paragraphe de Diodore XX, 100,4,- Les rhodiens apr^s le siege de Demetrios, ont 
reconstruit le theatre, les trongons de murailles endommagees pendant le siege et 
«des autres lieux ce qui etait detruit»-, il est clair qu’avec le terme «lieu» on designe 
un sanctuaire consacre au culte des morts, ou s’assemblaient les membres de la 
societe pour vaquer en commun aux ceremonies.

GR. CONSTANTINOPOULOS
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EINE ZWEISEITIGE IKONE DER MUTTERGOTTES 
HODEGETRIA UND DES HEILIGEN NIKOLAUS AUS RHODOS

(Tafeln 31-36; Beil. A'-B' )

AufderlnselRhodossindfiinf zweiseitigelkonenbekannt: 1) Hodegetriaund Hei- 
ligenNikolaus. 2) Christusund Kreuzigung. 3) Hodegetriaund Kreuzigung. 4) Hode- 
getria und Geburt Maria und 5) Marientod und Kreuz mit den Symbolen des Leidens.

Hier folgt eine Wiirdigung derl. Ikoneder Hodegetriaund des Heiligen Nikolaus.
Die Hodegetria, mit den Brustbildern der zwei Erzengel zu derer Rechten und 

Linken, konnte nach ihren ikonographischen Kennzeichen fur eine Nachbildung 
der beriihmten acbiropoeitos Ikone von Konstantinopel gehalten werden, wie der, 
nach Grabar, ihr ahnlicher Typus im Psalter Hamilton zeigt.

Auf der Riickseite der Ikone befinden sich auf zwei Schichten aus verschiede- 
nen Epochen die Darstellungen des Heiligen Nikolaus, im gewohnlichen Typus, 
mit den Brustbildern Christus und Panaghia, links und rechts seines Kopfes, die 
dem Heiligen das Evangelium und das Omophorion reichen.

Die Hodegetria und der erste Heilige Nikolaus zeigen die charakteristischen 
Ziige des XIV. Jahrhunderts.

Die Hodegetria ist in Technik und Stil der zweiseitigen Ochriden-Ikone der 
Seelenretterin und Verkiindigung hauptsachlich sowie einigen Figuren der Fresken 
und Mosaiken der Chorakirche in Konstantinopel nahe verwandt.

Der Heilige Nikolaus ahnelt einigen Fresken des Parecclesium der Chorakirche 
und der Kirche des Heiligen Nikolaus Orphanos in Thessaloniki und auch dem spateren 
Heiligen Nikolaus auf der Riickseite der Dreihandigen Muttergottes von Chilandari.

Die mit den oben genannten Werken bestehende Verwandtschaft wie auch die 
einzelnen Besonderheiten beider Darstellungen, die wir zu den schonsten der Palae- 
ologenzeit rechnen konnen, erlauben sie in das zweite Viertel des XIV. Jahrhun
derts zu datieren und der Schule von Konstantinopel zuzuschreiben.

Das Verhaltnis zwischen den beiden Seiten der Ikone ist nicht mit Sicherheit 
zu bestimmen. Aber viele Kennzeichen und Anlagen, wie die gleiche, wie es scheint, 
Vorbereitung des Holzes und der Ton des Goldgrundes auf beiden Seiten, die ahnli- 
che Technik und der sehr malerische Stil, die Zeichnung, die Auffassung der Kom- 
position der monumentalen Figuren, die Farbgebung, der Ausdruck der Gesichter, 
dieselbe Warme und Lieblichkeit und endlich viele Ahnlichkeiten der einzelnen 
Gesichtsziige lassen annehmen, dass die beide Darstellungen zu gleicber Zeit ent- 
standen und auch von dem selben Maler gemalt sind.

Die spatere Darstellung des Heiligen Nikolaus, also die Dbermalung, ist sicher 
eine Kopie im linearen Stil des palaeologischen Vorbildes der Ikone. Sie wird als 
ein Werk eines starken, eigentiimlichen Manierismus, zwischen den letzten Jahren 
der Palaeologenperiode und dem Anfang der Kretischen Schule angesehen, von 
einem provinziellen, etwas volkstiimlichen Maler um Fiinfzehnhundert gemalt.

M. ACHIMASTOU
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SUR QUELQUES SCULPTURES ACQUISES PAR LES MUSSES 
DE RHODES ET DE COS APRES LA DERNIERE GUERRE

(Planches 37-42 )

L’auteur traite de huit sculptures au Musee de Rhodes et deux au Musee de 
Cos dont la majorite fut acquise par ces Musees durant son sejour au Dodecanese 
comme Epimelete entre les annees 1948 at 1954 et deux entrerent ces Musees apres 
1954.

Ces sculptures varient de dimensions, de qualite et de date. Presque toutes 
pourtant appartiennent a 1’epoque hellenistique, sauf la Nike BE 1174 qui date 
encore de la fin de l’epoque classique. Une statuette est en bronze (Zeus BE 1112 
du Musee de Rhodes), les autres oeuvres sont toutes en marbre.

G. DONTAS
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EIN RELIEFFRAGMENT AUS VELANIDEZA
(Tafeln 4 3 - 4 6; Zeichnung 1)

Das hier veroffentliche Relieffragment, das aus zwei Stucken, einem seit lan- 
gem bekannten und einem erst in den letzten Jahren zufallig ans Licht gekommenen, 
zusammengesetzt ist (Nat. Mus. Nr. 88+4469) stammt aus Velanideza, dem alten 
attischen Demos Fhygaie (Taf. 13a).

Es zeigt eine in Dreiviertelansicht sitzende, aller Wahrscheinlichkeit nach, 
mannliche Figur. Sie ist nur mit einem Himation bekleidet, dessen Falten auf den 
bedeckten Korperteilen wellenartig, auf den vom linken Arm herabhangenden 
Teilen des Gewandes leicht geschwungen angegeben sind. Ihre Modellierung, bei 
der Relieferhohungen und eingeritzte Linien nebeneinander verwendet werden, 
gibt diesem Flachrelief eine besonders «plastisch-lineare» Erscheinung. Mit der 
berecbneten Einordnung der Reliefebenen, der verschiedenen Modellierung der 
Arme und dem Fehlen von harten (jbergangen, gewinnt der Kiinstler die Moglich- 
keit einen vollplastischen Charakter diesem flachen Relief zu geben.

Die breiten wellenartigen Falten, ein, seines Herkunft nach ionisches Element, 
hat Parallelen auf attischen Werken nach 510 v. Chr. wie z. B. dem kleinen Koren- 
torso von der Akropolis Nr. 584, den Figuren der alteren Pulopulos-Basis, so 
wie auf Bildern des Euthymides (Taf. 43b κ. 46b). Die fortgeschrittene plastische 
Auffassung der ganzen Figur und die Zierlichkeit der Einzelformen (in einer strenge- 
ren Stufe noch gehalten) sprechen fur eine Datierung am Anfang des letzten Jahr- 
zehntes des 6. Jhds.

Ein Vergleich mit ahnlichen Formen auf gleichzeitigen ionischen Werken (Taf. 
45b-d) macht die Verschiedenheit unseres Reliefs. Die Klarheit der Form, die deut- 
liche Durchfurung der Umrisse zeigen, dass es sich hier um ein attisches Werk 
handelt.

Da unsere breite Stele in einer Gegend gefunden worden ist, wo ein archaischer 
Friedhof lag, ist es sehr wahrscheinlich, sie als Grabstele anzusehen. Es ist sicher, 
dass damals in Attika breite Grabstelen vorhanden waren, auf denen der Tote wahr
scheinlich sitzend dargestellt wurde. Das entspricht der in Attika nicht unbekann- 
ten Auffassung der Heroisierung des Toten; man muss das Phanomen aber in Zu- 
sammenhang mit dem beteutenden ionischen Beitrag zur Entstehung neuer Mo
tive auf Grabstelen der 2. Halfte des 6. Jhds. in Attika untersuchen. Es ist bemer- 
kenswert dass die Stele aus Anabyssos mit einer wahrscheinlich sitzenden Figur, 
ionische Eigenart zeigt, wahrend die verschollene breite Stele der Lampito (die 
Basis erhalten) von einem Samier aufgestellt wurde. Wenn man die wenigen ionis
chen Grabstelen mit sitzenden Figuren aus der 2. Halfte des 6. Jhds. einzuzahlt, 
stellt sich unverziiglich die Frage: Sind es Ionier, die in dieser Zeit ihre Grabstelen 
am liebsten mit sitzenden Figuren geschmiickt haben?

J. PAPAPOSTOLU
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FRAGMENT OF AN INCISED GRAVESTELE
( P1ates 47 -48)

The fragment from the lower part of an archaic gravestele with part of an 
incised figure of a standing man is an old acquisition of the National Museum.

The pentelic marble gives evidence of its Attic provenience. Originally, an hori
zontal incised line separated the figure of the dead man from the lower part. 
Perhaps at this point there was a panel with some kind of decoration, though no 
trace of incision or colour has survived.

Consideration of the evolution of the form of the feet from the beginning to the 
end of the sixth century, enables us to date the stele at the end of the archaic 
period. The feet are very similar in style to those of the statue of the Acropolis No 
136 and of the figures on the Peithinos cup in Berlin, belonging to the same 
period.

Thus the stele must be considered as one of the last Attic archaic gravestones.
An incised figure has much to do with painting, since it consists of mere design 

incorporating colour for the background and inner details. And it is known that 
painting flourished at the end of the sixth century, a period which gave us excel
lent incised and painted gravestelai.

Artists of incised works might have been sculptors, and it is equally probable 
that they were also painters.

J. PAPAPOSTOLOU
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COPY OF A CLASSICAL STATUE
(Plates 49-52)

In an article published in 1953 (A M 69-70 p. 67) S. Papaspyridi-Karousou 
recognises the type of Hephaistos by Alkamenes in a relief of a terracotta lamp 
in Empedokles Collection in the Nat. Museum of Athens. This Hephaistos was a cult 
statue in the temple, near the Athenian Agora.

Last year a marble statue of the same type was found in the Nat. Museum. It 
is a lifesize copy of Hadrianean date.

The pose and rendering of drapepy have many similarities with other works, 
which are supposed to be Alkamenean ones, especially the type of Athena Cherchel. 
Many archaeologists believe that this is the type of Athena Hephaisteia, the other 
cult statue in the same temple.

N. FARAKLAS
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INSCRIPTIONS INEDITES ET REMARQUES 
SUR DES INSCRIPTIONS PUBLlEES

(Planche 53)

A. Inscriptions Attiques

No 1: Une liste de noms propres datant du IVeme siecle a. J. C. trouvee a 
Maroussi (=Athmonon). Tres probablement il s’agit d’une liste de citoyens de l’an- 
cien deme d’Athmonon ayant participes a une contribution. Ce texte nous fait 
connaitre 67 noms d’ Άθμονεϊς ainsi que des noms interessants l’onomastique 
d’Athenes.

Nos 2, 4 et 6: fipitaphes attiques sans interet special.
Nos 3 et 5: Deux dedicaces a Demeter et a Coree. La lere datant du IVeme siecle 

a. J. C. contient des noms propres des citoyens Atheniens du d£me de Κοίλη. Parmi 
ces noms on reconnait le fils de Άρχϊνος έκ Κοίλης (Pros. Att., no 2526). La deu- 
xieme est aussi une dedicace collective datant du II6me siecle a.J.C. tres mutilee.

B. Inscriptions d’Oropos

Deux epitaphes de type banal.
C. Inscriptions d’Edfipsos

Deux inscriptions honorifiques de l’epoque romaine. La lere nous fait connaitre 
T. Κλ. ’Ασιατικός et des membres de sa famille. La 2eme nous presente des 
membres de la famille de T. Φλ. Φιλεΐνος (IG, VII, 1866).
D. Inscription de Sparte

Epitaphe banal d’epoque tardive.
E. Inscription de Thfebes

Lion servant de monument funeraire et portant l’inscription Fαστίας. Ce monu
ment selon l’auteur appartient a un Thebain deja connu, qui fut le responsable 
de la frappe de certaines monnaies thebaines de la periode 379-338 a. J. C.
P. Remarques sur des inscriptions publiis

Nos 1, 2, et 3: Inscriptions attiques.
Nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13: Inscriptions beotiennes (Thebes et Thespies). 
No 12: Inscription d’Achaie.
No 14: Inscription de Corinthe.
La majorite de ces remarques comportent des corrections a des noms propres.

S. N. KOUMANOUDIS
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AN INSCRIPTION FROM TO RONE
(PI. 54; Plan 1)

An inscription carved on a slab of schist, containing the purchase of a house, 
was found in Torone of Chalkidiki in the year 1964. It is one of the most typical 
of that kind. It contains the invocation, the title, the date, the main text, the loca
tion of the house, the price, the guarantors and the witnesses.

The form of the letters, certain grammatical types and mainly the resemblance 
to the inscriptions from Olynthus related to the purchase of houses, place this 
inscription chronologically to the first decades of the fourth century.

This inscription has many similarities to the same inscriptions from Olynthus 
and other places from Chalkidiki while it has basic differences with inscriptions 
from other places especially from Amphipolis. The price of the house is given with 
symbols some of which are found only at Chalkidiki, as for instance the symbol 8.

MAR Y KARAM A NOLI - SIGANIDIS
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THE RESIDENCE OF THE LATIN ARCHBISHOP IN CORFU
(Plates 55-56)

In 1630-31, a palazzo was built for one of the counsellors in the recently forti
fied (late 16th century) city of Corfu. A year later, it became the official residence 
of the Latin Archbishops of the island. Among the first residents, Archbishop 
Carolus Labia (1659-1678) was responsible for most of the building’s embellish
ments. In the Vatican there exists a picture by a Greek painter, commissioned 
by Archbishop Angelo Maria Quirini (1724-1727), which depicts the main hall 
on the ground floor.

The building was destroyed by an earthquake (1743 and 1745) and rebuilt 
«e fundamentis» by the Archbishop Antonio Nani in 1754. It bears quite a close 
resemblance to the former building, as shown in the plans in the city’s inventory 
book (1771 ?)

After the French, under Napoleon, had expelled the Latin Archbishop (1797), 
the palazzo was used for municipal meetings (Demarchia). A few years later, the 
first Greek Orthodox Metropolitan was elected under its roof (1799-1800).

The British were the first to use the building for judiciary purposes. A number 
of improvements and alterations were made at the time. As far back as 1836, Major 
Me. Niven, to whom we owe a fine panoramic view of the city, marked it as «Pa
lace of Justice». It was in this capacity that it was used after the Seven Islands’ 
Union with Greece, until its destruction in the last war (1943).

Recently purchased by the Bank of Greece for the purpose of housing its Corfu 
Branch, it now awaits restoration and reintegration in the life of the city.

P. KALLIGAS
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DIE IK0N0GRAPH1E DES LYSIKRATESDENKMALS
(Tafeln 57-65)

Von den Griechenlandreisenden hat zuerst Cyriacus von Ancona das choragis- 
che Denkmal des Lysikrates aufgenommen (Taf. 57a). Diese Aufnahmeist mehr 
eine fliichtige Skizze im Gegensatz zu Wheler, der 1675, also zwei Jahrhunderte 
spater, das Denkmal fiir die Illustrierung seines Buches aufnahm. Auf dem Bilde 
Whelers (Taf. 57 β) entspricht das Monument mehrseinem mittelalterlichen Namen, 
«Laterne des Demosthenes», als seiner eigentlichen Form. Ein Jahrhundert spater 
zeichnete Pococke das Lysikratesdenkmal im Sinne der topographisch-dekorativen 
AuffassungdesBarock (Taf. 58a). Dazu gehoren Orientierungszeichen, Grundrisse 
und Schnitte. Bei der Dachpartiejedochverfallterinperspektivische Kuriositaten.

Von den bahnbrechenden Reisenden des Klassizismus Stuart und Revett ha- 
ben wir das erste wirklich «objektiv»gesehene Bild des Denkmals (T af. 59 β). Es wird 
topographisch-landschaftlich in seinem damaligen Zustand erfasst; das Monument 
war seit 1669 in das Capuzinnerkloster eingemauert. Klar umrissene Zeichnung 
und schon aufgebaute Komposition geben uns ein Bild, das die erste eigentlich 
kiinstlerische Erfassung des Denkmals im Bilde darstellt.

Le Roy zeichnet das Denkmal von der Tripodenstrasse mit vielen Staffagen im 
Sinne eines piranesischen Rokoko (T af. 59 a). Er interessiert sich mehr fiir ein Ruinen- 
bild als fiir das Denkmal selbst. Es ist ihm jedoch gelungen Gegensatze harmonisch 
zuverbinden und das antike Denkmal in seiner damaligen Umgebungwiederzugeben.

Am Anfang des 19. Jhds. wird das Monument als Bibliothek des Priors benutzt. 
Ein Bild Pomardis fiir das Werk Dodwells zeigt uns das Denkmal als Studierstube 
von Innerem des Klosters aus (Taf. 58β. )

Das Bild Thiimers(Taf. 60a)ist fast von demselben Standpunkt aufgenommen 
wie das Bild Le Roys. Es wird vomGeist der Romantik der Deutsch-Romergeformt; 
so wird das Lysikratesmonument in einen engwinkligen Stadtbezirk Romsverpflanzt.

Aus der Zeit nach der Zerstorung des Klosters muss das Aquarell Gills entstan- 
den sein(T af. 60β). Es folgen die Bilder Ravoisi£sim Rahmen der Exp. Scien. de 
Moree (T af. 61 a) und Davidoffs (Taf. 62 a) mit dem betonten Charakter in der 
Art Mantegnas. Um 1842 entstehen die AufnahmenReys(T af. 63 a)undChenavards 
(T a f. 62 β), eines Malers und eines Architekten. In ihnen kann man die verschiedene 
Art der Bildauffassung sowie das andersgeartete Temperament dieser Reisenden 
erkennen.

Die Rekonstruktion Theophil von Hansens, bekannt durch die Stiche Biilten- 
meiers, verbindet die Rekonstruktionen von Stuart und Revett mit dem Geist 
der Idealmalerei(Taf. 64a). Es folgt die erste PhotographievonNormandum 1851. 
Die Bilder Bretons (Taf. 63β) und Durms endlich sind Informationsillustrazionen.

Nachdem das Lysikratesdenkmal im Abendland durch das Werk Stuarts und 
Revetts bekannt wurde, entstanden einige Imitationen, die mehr oder weniger

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



220 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

den Charakter eines architektonischen Kuriosums aufweisen. Die Briider Trabucci 
haben zuerst eine Kopie in Terrakotta angefertigt und im inneren Hof des Louvre 
aufgestellt. Von diesen wurde Legrand beeinflusst und errichtete im St.-Cloud- 
Park einen ahnlichen Bau als Belvedere. In Anlehnung an das Lysikratesdenkmal hat 
auch Schinkel ein Belvedere im Schlosspark zu Glienike in Berlin gebaut ( T a f. 64 β).

1820 setzte C. St. Repton das Lysikratesmonument als Laterne auf die Kuppel 
der St. Philippe-Kirche in London. In der Kirche St. Pancras derselben Stadt 
benutzte W. und H. W. Inwood das Denkmal nebst dem «Turm der Winde» und 
der Korenhalle.

Seit dem 19. Jhd. wird in Athen die Form des choregischen Monuments viel- 
fach verwendet: fur Hauser (Menanderstrasse) (T a f. 65 β), fur Grabdenkm&ler (Grab 
der Familie Karapanos) (Taf. 64γ) und fiir Brunnen ( Metaxurgeiaplatz) (Taf. 
65 a). Auch in Poros gibt es einen Brunnen in der Form des Lysikratesdenkmals 
(Taf. 65γ).

ST. LYDAKIS

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



HELLENISTISCHE GLASGEFASSE IM MUSEUM VON PTLOS
(Tafeln 66-69; Beil. Γ-S').

Bei dem Ort Tsopani Rachi, ungefahr 4 km nord-nordwestlich von Palioka- 
stro /Pylos, wurde bei Ausgrabungen des Griechisch-Archaologischen Dienstes in 
den Jahren 1962-1965 ein Tymbos aus hellenistischer Zeit entdeekt. Er enthielt 
fiinf Grabstatten und ebensoviele Brandstatten. Unter den mehreren Hundert 
Gegenstanden, die die Graber und Brandstatten zutage treten liessen, befinden 
sich drei gleicherweise durch Schonheit wie Seltenheit hervorragende Skyphoi aus 
Glas, die ihrer besonderen Bedeutung wegen schon jetzt vorgelegt werden, da die 
Verdffentlichung des ganzen Fundkomplexes spater erfolgen soli.

Miinzen und andere Funde in den Grabern datieren die Bestattungen des Tym
bos in die Zeit zwischen 220 und 182 v. Chr. Diese Datierung ist besonders wichtig 
fur die Gattungen der Glasgefasse, die die drei Skyphoi unseres Grabhiigels vertreten.

Die erwahnten Skyphoi, die von glanzender Erhaltung sind, wurden in verschie- 
denen Grabern des Tymbos gefunden. Es handelt sich um hervorragende Schop- 
fungen der Glaskunst, die im Museum von Pylos ausgestellt sind.

Der Skyphos Nr. 1 aus Grab 2 ist tief konisch mit triib olivgriiner Farbe der 
Glasmasse. (Beil. Taf. Γα).

Der Skyphos Nr. 2 aus Grab 5 hat einen halbkugeligen Gefasskorper und ist 
mit dicht gestreiften langlichen Blattern geschmuckt. Eine sechsblattrige Rosette 
befindet sich im Zentrum des Bodens. Das Glas hat die Farbe und Transparenz 
von Honig. (Beil. Taf. Γβ und Δ).

Der Skyphos Nr. 3 aus Grab 1 ist zweifellos der bedeutendste Fund aus dem 
Grabhugel Tsopani Rachi. Es handelt sich um einen wunderbaren Millefioriskyphos, 
der fur ein griechisches Museum bis jetzt ein einmaliger Besitz ist. Der Skyphos hat 
eine vollendete halbkugelige Form. Die Grundfarbe der Glasmasse ist violett, nimmt 
aber eine griinliche Nuance durch die spiralartigen Gebilde an, die in die Masse 
eingelegt sind und sowohl die Aussen-wie Innenflache des Skyphos schmucken. 
Manche Glasmosaiksteinchen sind an der Oberflache des Gefasses verstreut. (Taf. 
66α, β und Beil. Taf. Εα, β und S' a, β). Dieser Skyphos lasst sich mit dem Mil
lefioriskyphos des Metropolitan Museum in New York vergleichen. (Taf. 67α, β).

Der Fund dieses Millefioriskyphos in einem datierten griechischen Grab um 
200 v. Chr. erlaubt eine Neubestimmung der bisher vorgeschlagenen Datierung und 
lasst einen friiheren Anfang der Herstellung solcher Gefasse annehmen.

G. A. PAPATHANASOPULOS
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 1

Κορμός αγάλματος φιλοσόφου: Ή κύρια όψη

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ (1966)

Κορμός αγάλματος φιλοσόφου: Ή δεξιά πλάγια δψη

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 3

Κορμός άγάλματος φιλοσόφου: Ή αριστερή πλάγια οψη

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 4
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 21 (1966)

Κορμός αγάλματος φιλοσόφου: Ή πίσω όψη

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 5

Κορμός αγάλματος φιλοσόφου: "Αλλη πλάγια όψη

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)ΠΙΝΑΞ 6

α - β. Εικονιστική επιτύμβια στήλη άπό τήν ’Ανάφη

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 7

Εικονιστικό κεφάλι άπό τή Στοά του Άττάλου

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

α - β. Εικονιστικό κεφάλι από τή Στοά τοϋ Άττάλου

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 9

α - β. Εικονιστικό κεφάλι άπό τή Στοά του Άττάλου. 'Η πλάγια καί ή πίσω όψη

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 21 (1966)

:ymm ’·· ^aapppspa»·· ··

α - β. Εικονιστικό κεφάλι άπό τή Στοά τοΰ Άττάλου

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 11

Γύψινη αναπαράσταση τοϋ εικονιστικού κεφαλιού από τή Στοά Άττάλου (τού νλύπτη Ν. Περαντινοΰ)

ΣΕΜΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 12 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 21 (1966)
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ΠΙΝΑΗ 14 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

Παναγία Κρίνα Χίου: α. Παράσταση τοΰ Βίου καί τοϋ Κόσμου. Επιγραφή, β. Διδακτική παράσταση
άμαρτωλοΰ (;)

X. Μ ΠΟΥΡΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 15

’Ανάγλυφα Κάιρου: α. Κοπτικό Μουσείο Καΐρου (D. Μ. Dalton), β. Μητρόπολη του Torcello
(A. Β. Cook)

X. ΜΠΟΥΡΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 16 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

X. Μ ΠΟΥΡΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) Π1ΝΑΞ 17

#

Μικρογραφία τοϋ Κωδικός Η.16(Άρ. 671) τής Ί. Μονής Μεγίστης Λαύρας (1602): Καιρός ό Πανδαμάτωρ

X. Μ ΠΟΥΡΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 18 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)
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Μονή Ρεντίνας στή Νότια Πίνδο: Τοιχογραφία τοϋ Κάιρου, στον άνοικτό έξωνάρθηκα τοϋ Καθολικού

X. ΜΠΟΥΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) Π1ΝΑΞ 19

α. "Αγιος ’Ιωάννης ό Άργέντης Χίου. Τοιχογραφία μέ διδακτική παράσταση τιμωρίας αμαρτωλού, 
β. Παναγία Κρίνα Χίου. Κτητορική επιγραφή

X. ΜΠΟΥΡΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 20 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

α - β. Πήλινο πλακίδιο τής Συλλογής Ν. Μεταξα
Γ. ΔΕΣΠΙΝΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 21

α. Πήλινο πλακίδιο τής Συλλογής Ν. Μεταξα, β. 'Η παράσταση τοϋ λαιμού τής οίνοχόης άπό
τό Άφρατί

Γ. ΔΕΣΠΙΝΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) Π1ΝΑΞ 23

Μουσεϊον Άμφιαρείου: α. "Ανω δψις τοϋ βάθρου τοϋ φέροντος τήν επιγραφήν, β. Ή επιγραφή

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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ΠΙΝΑΞ 24 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

’Ανάγλυφο τής Λέρου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΓΤΙΝΑΞ 25
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Π1ΝΑΞ 26 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

Τό κεφάλι χοϋ αναγλύφου τής Λέρου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



»J
Si

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΙΙΙΝΑΞ 27

.. Κ
εφ

άλ
ι, α

πό
 χή

 Σ
υλ

λο
γή

 H
ar

ry
 F

et
t, β

. Σ
οφ

οκ
λή

ς χ
οϋ

 Λ
αχ

ερ
αν

οϋ
 (π

ρι
ν 

συ
μπ

λη
ρω

θή
)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 28 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

’Αττικά ανάγλυφα: α. Conze, άριθ. 437, β. Conze, άριθ. 348

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 29
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ΠΙΝΑΞ 30 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 21 (1966)

Ρόδος: ’Επιγραφή «Έπιδόσεως»

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) Π1ΝΑΞ 31

Άμφιπρόσωπη εικόνα Ρόδου: 'Οδηγήτρια

Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 33

Άμφιπρόσωπη εικόνα Ρόδου. Λεπτομέρεια τής 'Οδηγήτριας: 'Ο Άγγελος

Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ
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Άμφιπρόσωπη εικόνα Ρόδου: Ό "Αγιος Νικόλαος. Πρώτη παράσταση

Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 38 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

α. Νίκη Ρωμαϊκής εποχής. Άνάγλυφον τοϋ Μουσείου Θηβών έκ Θεσπιων, β. Κορμός καθημένης
θεάς BE 889. Μουσείον Ρόδου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



Μουσεΐον Ρόδου: α-β. Κεφαλή Άρτέμιδος BE 252, γ-δ. 'Ερμαϊκόν αγαλμα BE 1175, ε.
Σιληνοϋ BE 780

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 39

Άγαλμάτιον

Γ. ΔΟΝΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 42 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

Μουσεΐον Κώ: α-β. Πρόσθια καί πλαγία όψις κολοσσιαίας κεφαλής Ήρακλέους BE 6, γ-δ. Πρόσθια
καί δεξιά πλαγία όψις Άρτέμιδος BE 89

Γ. ΔΟΝΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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’Αθήνα. ’Εθνικό Μουσείο: α. ’Ανάγλυφο άπό τή Βελανιδέζα, άριθ. 88 + 4469, β. Παράσταση 
τής παλιότερης βάσης Πουλοπούλου, άριθ. 3476

I. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΑΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 44 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

’Αθήνα. Μουσείο τής ’Ακρόπολης: α-β. Κόρη άριθ. 584

I. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 46 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

α. Παράσταση άγ /ειογραφίας τοΰ Ολτου (κύλιξ στήν Tarquinia), β. Παράσταση άπό αμφορέα τοϋ
Εύθυμίδη (Μόναχο άριθ. 2307)

I. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167
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α. ’Εθνικό Μουσείο, άριθ. 4526. Κομμάτι χαρακτής στήλης, β. Κύλιξ Πειθίνου

I. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 48 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

α. Πόδια κούρου Ν. Ύόρκης, β. Πόδια κούρου Τενέας, γ. Πόδια κούρου ’Ακρόπολης, άριθ. 665 
(άριθ. βασ. 596), δ. Πόδι ιππέα ’Ακρόπολης, άριθ. 700 (βλ. σημ. 26)

I. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Μαρμάρινο αντίγραφο ’Εθνικού Μουσείου: Κύρια δψη

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Μαρμάρινο αντίγραφο Έθνικοϋ Μουσείου: Πίσω όψη

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 52 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

α. Λύχνος τής Συλλογής Έμπεδοκλέους. Εθνικό Μουσείο, β. Χαμένος λύχνος από τή Νικόπολη, 
γ. Λύχνος από τήν Κέρκυρα (Βρετανικό Μουσείο 1361), δ. Λύχνος Μουσείου ’Αγοράς ’Αθηνών L5413

Ν. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:27 EEST - 18.237.180.167
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Μνημείο τοΰ Λυσικράτους: α. Cyriacus, β. Wheler

ΣΤ. ΛΥΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 58 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

Μνημείο τοϋ Λυσικράτους: α. Pococke, β. Pomardi

ΣΤ. ΛΥΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Μνημείο τοϋ Λυσικράτους: α. Le Roy, β. Stuart

ΣΤ. ΛΥΔΑΚΗΣ
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Μνημείο τοϋ Λυσικράτους: α. Thlirmer, β. Gill

ΣΤ. ΑΥΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Μνημείο τοϋ Λυσικράτους: α. Ravoisie, β. Chachaton

ΣΤ. ΛΥΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 62 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

Μνημείο τοϋ Λυσικράτους: α. Davidoff, β. Chenavard

ΣΤ. ΛΥΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Μνημείο τοΰ Λυσικράτους: α. Μεταποίηση σέ κρήνη (Πόρος), β. Σχηματοποιημένη μετάπλαση 
(’Αθήνα - οδός Μενάνδρου), γ. ’Ελεύθερη παραλλαγή (’Αθήνα - Πλ. Μεταξουργείου)

ΣΤ. ΛΥΔΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 66 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966)

α - β. Ό σκύφος «μιλλεφιόρι» τοϋ Μουσείου Πύλου

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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α-β. Ό σκύφος «μιλλεφιόρχ» τοϋ Μητροπολιτικοϋ Μουσείου τής Ν. Ύόρκης (φωτ. Kisa)

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο 21ος ΤΟΜΟΣ (1966) : ΜΕΡΟΣ Α'— ΜΕΛΕΤΑΙ

ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

ΑΔΕΛΦΩΝ ΡΟΔΗ (ΚΕΙΜΕΝΟΝ)

ΚΑΙ

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & Κ. ΜΙΧΑΛΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ) 

ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1966

ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ (ΚΕΙΜΕΝΟΝ) 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ILLUSTRATION (ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΚΛΙΣΕ: ΘΕΜ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ: Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΘΗΝΑΣ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
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