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Πρόλογος

Τα οστέινα πλακίδια με ανάγλυφη διακόσμηση και τα κιβωτίόια που διακοσμούσαν αποτε
λούν αρχαιολογικό υλικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εξής λόγους: τα κιβωτίδια αυτά που 
προέρχονται από τη χριστιανική Αίγυπτο, είναι αντικείμενα κοσμικής χρήσης και η διακόσμησή 
τους απηχεί τις καλλιτεχνικές τάσεις που επικρατούσαν, τόσο από πλευράς θεματολογίου όσο 
και από πλευράς τεχνικής και τεχνοτροπίας, στην κοσμική μικροτεχνία του 4ου-7ου αιώνα. Πα
ράλληλα, τα οστέινα πλακίδια δίνουν τη δυνατότητα να διερευνηθούν οι τεχνικές του σκαλίσμα- 
τός τους, η οργάνωση και η λειτουργία των εργαστηρίων τους, τα εικονογραφικά πρότυπα των 
διακοσμητικών τους θεμάτων και τα κέντρα παραγωγής και εμπορίας τους στην Αίγυπτο. Συμ
βάλλουν έτσι στην προσέγγιση τόσο της οργάνωσης των βιοτεχνιών όσο και στη συναγωγή στοι
χείων της καθημερινής ζωής των λαϊκών στρωμάτων κυρίως στη χριστιανική Αίγυπτο, μια και τα 
πλακίδια ανήκουν στην εποχή των πρώτων μετά την επιβολή του χριστιανισμού αιώνων (4ος- 7ος 
αιώνας). Επειδή μάλιστα για την εποχή αυτή οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από 
θρησκευτικού χαρακτήρα αρχαιολογικές πηγές (ανασκαφές σε ναούς και εκκλησιαστικά κέ
ντρα), η συμβολή του υλικού αυτού στην πληροφόρησή μας για τη μικροτεχνία, τα εργαστήρια 
και τις καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής στην κοσμική τέχνη είναι πολύτιμη.

Αφορμή για τη μελέτη αυτή στάθηκε η θητεία μου στα πρώτα χρόνια της αρχαιολογικής μου 
σταδιοδρομίας στο Μουσείο Μπενάκη, όπου ασχολήθηκα με την καταγραφή έργων κοπτικής τέ
χνης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές οστέινων ανα
γλύφων της υστερορωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής Αιγύπτου, η συλλογή του Λουκά Μπενάκη. 
Κατά την επεξεργασία δημοσίευσης του δεύτερου μέρους του καταλόγου αυτής της συλλογής 
-  το πρώτο μέρος εκδόθηκε από την καθηγήτριαΑ. Μαραγκού το 1976 -  διαπιστώθηκε το ενδια
φέρον που παρουσίαζε η οστέινη διακόσμηση κιβωτιδίων κοσμικής χρήσης της χριστιανικής Α ι
γύπτου και αποφάσισα να ασχοληθώ συστηματικότερα με το θέμα στα πλαίσια διδακτορικής 
διατριβής.

Η οργάνωση και προετοιμασία της μελέτης αυτή έγινε στο Παρίσι και στα πλαίσια του 
Diplôme des Etudes Approfondies του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon Sorbonne. Ακολούθως 
αποτέλεσε θέμα διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτε- 
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1986. Ο μεγάλος όγκος του υλικού, επέβαλε κατά τη σύ
νταξη της διατριβής τον περιορισμό στην παρουσίαση πλακιδίων διακοσμημένων με δύο μόνο τε
χνικές, που αποτελούν περίπου το ήμισυ των πλακιδίων. Ωστόσο στο βιβλίο αυτό σήμερα παρου
σιάζεται το σύνολο του υλικού που συγκεντρώθηκε και που ανέρχεται σε 438 πλακίδια με εικονι
στικά θέματα, με την προσθήκη των δύο τελευταίων κεφαλαίων στο δεύτερο μέρος και ανάλογες 
προσθήκες στον κατάλογο που αποτελεί το τέταρτο μέρος της μελέτης. Το οριστικό κείμενο του 
βιβλίου ολοκληρώθηκε το 1995 και για το λόγο αυτό η βιβλιογραφική του ενημέρωση σταματά ου
σιαστικά στη χρονιά αυτή, με πολύ λίγες εξαιρέσεις που κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν.

Η μελέτη έχει τέσσερα μέρη. Στο πρώτο, διατυπώνονται απόφεις πάνω στη μορφή των κιβώ
τιό íüjv, στη διάταξη της διακόσμησής τους και στο θεματολόγιο, στην τεχνική επεξεργασία, στους 
τεχνίτες και τα εργαστήρια που τα κατασκεύαζαν, στη χρήση τους, καθώς και στα κέντρα πα
ραγωγής. Η  έρευνα μάλιστα για τη χρήση των κιβωτιδίων αυτών οδήγησε σε ενδιαφέροντα συ
μπεράσματα που συμβάλλουν στην αποσαφήνιση πλευρών του κοινωνικού βίου στα τέλη του 4ου 
και μέχρι τον 6ο αιώνα. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται σε τέσσερα κεφάλαια αντίστοιχες 
κατηγορίες πλακιδίων, που ειδοποιός τους διαφορά είναι η τεχνική. Σε κάθε κατηγορία, ύστερα 
από σύντομη παρουσίαση του υλικού της γίνεται εξέταση σε υποκεφάλαια της τεχνικής και της 
τεχνοτροπίας του σκαλίσματος και της εικονογραφίας των διακοσμητικών θεμάτων, στην οποία 
περιλαμβάνεται προσδιορισμός ή αναζήτηση προτύπων και επιδράσεων. Έτσι η έρευνα των τεσ
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σάρων τεχνικών με τις οποίες έχουν αποδοθεί τα θέματα (εγχάραξη, επιπεδόγλυφο, χαμηλό και 
έξεργο ανάγλυφο) έδωσε την ευκαιρία να μελετηθεί η εφαρμογή των τεχνικών αυτών τόσο στο 
κόκαλο όσο και σε άλλες μορφές μικροτεχνίας της περιόδου αυτής (4ος-6ος αιώνας). Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσίασε ο τεχνοτροπικός συσχετισμός των πλακιδίων της ομάδας Δ με έργα γλυ
πτικής της λεγάμενης κοπτικής τέχνης. Από την αναλυτική εξέταση της εικονογραφίας των θε
μάτων των πλακιδίων διαπιστώθηκε ότι στο θεματολόγιο παραμένουν σε χρήση θέματα παρμέ
να από την ελληνιστική παράδοση, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η συμβολική τους σημασία. 
Στο τρίτο μέρος αξιολογούνται, υπό μορφή συμπερασμάτων, τα στοιχεία που προέκυψαν από τη 
μελέτη του υλικού στα δύο προηγούμενα μέρη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη της ει
κονογραφίας, της τεχνοτροπίας και της τεχνικής των πλακιδίων συνέβαλαν στη χρονολόγηση του 
υλικού, το οποίο ως επ ί το πλείστον προέρχεται από το εμπόριο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Τέ
λος, στο τέταρτο μέρος παρατίθεται ο κατάλογος του υλικού που αποτέλεσε αντικείμενο αυτής 
της μελέτης, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κύρια αναγνωριστικά στοιχεία κάθε πλακιδίου, σύ
ντομη περιγραφή του, καθώς και οι τυχόν δημοσιεύσεις του.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ με ευγνωμοσύνη στους αείμνηστους, ακαδημαϊκό 
Ανδρέα Ξυγγόπουλο, που πρώτος με προέτρεψε να μελετήσω αυτό το θέμα, Αουκά Μπενάκη, με 
την πολύτιμη βοήθεια του οποίου έγινε η συλλογή του φωτογραφικού υλικού από τις εκτός Ελλά
δος συλλογές και η φωτογράφηση της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη από το φίλο Μάκη Σκια- 
δαρέση, ακαδημαϊκό Μ. Χατζηδάκη, που μου επέτρεψε τη μελέτη του ως τότε διευθυντής του 
Μουσείου Μπενάκη και καθηγητή Στ. Πελεκανίδη, ο οποίος πρώτος δέχθηκε το θέμα αυτό ως δι
δακτορική διατριβή και μου προσέφερε πολύτιμη βοήθεια στα πρώτα βήματα της μελέτης. Τέ
λος, θα προσθέσω δύο ακόμη ευγνώμονες αναφορές στη μνήμη των καθηγητών André Grabar και 
Γ. Μπακαλάκη για την αποφασιστική συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου αυτού.

Ευχαριστίες θα ήθελα επίσης να εκφράσω στους καθηγητές Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler και 
J.P. Sodini, η γνώμη των οποίων υπήρξε αποφασιστική για τη μορφή της μελέτης, και στο φίλο 
Άγγελο Δ εληβορριά, διευθυντή σήμερα του Μουσείου Μπενάκη, ο οποίος ανανέωσε την άδεια 
μελέτης του υλικού.

Για την τεχνική βοήθεια εκφράζω ευχαριστίες στην κ. Ρένα Μάλλη για την επιμέλεια με την 
οποία εκπόνησε τα σχέδια που συνοδεύουν τον κατάλογο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω και 
προς το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που ενέκρινε την έκδοση της δου
λειάς μου, ενώ οφείλω να τονίσω τη συμβολή της διευθύντριας των Δημοσιευμάτων κ. Ευαγγε
λίας Κυπραίου και της συνεργάτιδός της κ. Μαρίας Καζάκου χωρίς τη φροντίδα, την εργατικό
τητα και την επιμέλεια των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η έκδοση αυτή.

Τέλος, δύο άνθρωποι βοήθησαν περισσότερο από κάθε άλλο στην ολοκλήρωση αυτής της δου
λειάς, ο άνδρας μου, που υπήρξε πολύτιμος και ακούραστος σύμβουλος στην αντιμετώπιση γενι
κών και ειδικών προβλημάτων και ο κύριος εμψυχωτής μου, και η μάνα μου, της οποίας μέχρι το 
Σεπτέμβριο του 1999 είχα την τρυφερότερη ηθική και ουσιαστική συμπαράσταση. Σ ’ αυτούς 
αφιερώνω αυτό το βιβλίο ως έκφραση ελάχιστης ευγνωμοσύνης.

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1999
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΤΕΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ





ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΟΣΤΕΙΝΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ

Συλλογές

Τα οστέινα πλακίδια, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο αυτής της μελέτης, ανήκουν στα έργα της μι
κροτεχνίας της ύστερης αρχαιότητας και της παλαιοχριστιανικής περιόδου στην Αίγυπτο1. Για τη συγκέ
ντρωση2 του υλικού χρειάστηκε να ερευνήσουμε συλλογές αντικειμένων αιγυπτιακής τέχνης της χριστια
νικής κυρίως περιόδου. Οι συλλογές αυτές άρχισαν να συγκροτούνται στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα3 
και συνήθως ονομάζονται «κοπτικές»4 5. Συγκροτήθηκαν με δύο κυρίως τρόπους: με μεταφορά του μεγα
λύτερου μέρους των ευρημάτων των ανασκαφών, που διεξήχθησαν στην Αίγυπτο από ευρωπαίους αρ
χαιολόγους στα τέλη του 19ου αιώνα, σε ευρωπαϊκά μουσεία3, και με αγορές από το εμπόριο αρχαιοτή
των της Αιγύπτου, το οποίο εφόδιαζαν με αρχαιότητες οι λαθρανασκαφείς6. Η ευκολία με την οποία προ
μηθεύονται οι συλλέκτες, ακόμη και στις μέρες μας7, οστέινα ανάγλυφα, καθώς και η κάποια ομοιότητά 
τους με τα τόσο αγαπητά στους φιλότεχνους ελεφάντινα ανάγλυφα, συνετέλεσαν ώστε το υλικό αυτό να 
περιλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε συλλογή κοπτικής τέχνης, ιδιωτική ή κρατική8. Οι πλουσιότερες συλλο
γές οστέινων αναγλύφων δημιουργήθηκαν, όπως ήταν φυσικό, στην Αίγυπτο, τόσο από κρατικούς φορείς 
όσο και από ιδιώτες. Στο Ελληνορωμαϊκό Μουσείο της Αλεξάνδρειας υπάρχει μια από τις σημαντικότε
ρες συλλογές οστέινων αναγλύφων, στην οποία πρώτος αναφέρεται ο ϋ . ΒοΠΐ, όταν το 1893 δημοσιεύει 
κατάλογο του Μουσείου9. Τον κατάλογο αυτό και τις ελάχιστες πληροφορίες για τα ανάγλυφα κόκαλα

1. Το τέλος της αρχαιότητας και η αρχή της νέας εποχής τοποθετούνται στον 4ο αι. Βλ. Volbach, Avori delle capitali, o. 265.
2. Το αδημοσίευτο υλικό αυτής της εργασίας συγκεντρώθηκε κυρίως χάρη στη βοήθεια του αείμνηστου Λουκά Μπενάκη, αλλά και 

με αλληλογραφία και με προσωπικές επισκέψεις των συλλογών, όποτε αυτό ήταν δυνατό. Φυσικά δεν μπορεί να θεωρηθεί ως το μόνο 
μέχρι σήμερα γνωστό, αφού συνεχώς στο εμπόριο αρχαιοτήτων της Αιγύπτου εμφανίζονται και νέα κομμάτια που διοχετεύονται κυρίως 
σε ιδιωτικές συλλογές. Η έρευνά μας λοιπόν περιορίστηκε στις περισσότερο γνωστές και προσιτές συλλογές, δημόσιες και ιδιωτικές.

3. Εξαίρεση φαίνεται ότι αποτελούν τα υφάσματα, μια και ήδη στο 17ο αι. δημιουργείται συλλογή αιγυπτιακών υφασμάτων. Βλ. 
Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 14-15.

4. Τον όρο «κοπτική τέχνη» θεωρούμε ταυτόσημο με τον όρο «τέχνη της εκχριστιανισμένης Αιγύπτου» και όχι μόνο ονομασία 
τεχνοτροπικής της έκφρασης, βλ. Η. Zaloscer, Gibt-es eine koptische Kunst? JÖBG XVI (1967), σ. 227. Η διευκρίνιση αυτή κρίθη- 
κε αναγκαία γιατί, αν και ο όρος έχει καθιερωθεί, δεν χρησιμοποιείται πάντα με την ίδια σημασία, επειδή ακόμη τα όρια, οι τε- 
χνοτροπικές φάσεις και η εξέλιξη αυτής της τέχνης αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων, βλ. Grabar, Critique, σ. 234 κ.ε. Du 
Bourguet, L’extension historique, σ. 17. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 11-13.

5. Από ανασκαφές προέρχονται πολλά από τα οστέινα πλακίδια του Κοπτικού Μουσείου του Κάιρου, του Μουσείου Victoria 
and Albert του Λονδίνου, του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας, της συλλογής του Μουσείου Fitzwilliam του Cambridge, της συλ
λογής Albertinum της Δρέσδης. Βλ. σχετικά και Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 20.

6. Βλ. Botti, Catalogue, σ. 69. Πρβλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 24, σημ. 77, όπου αναφέρεται διεξοδικά ο τρόπος με τον οποίο 
διοχετεύεται το υλικό στο εμπόριο.

7. Πρόσφατες δημοπρασίες (Sotheby Parke Bernet and Co, New York, 16-5-1980 και Christie’s, London, 26-11-1980) παρέχουν 
«Koptische Beinschnizereien». Βλ. BZ 74 (1981), σ. 282,564.

8. Το μουσειογραφικό ευρετήριο παρατίθεται στο τέλος της παρούσας δημοσίευσης. Πρβλ. και ανάλογο ευρετήριο στον κατά
λογο ανάγλυφων οστών του Μουσείου Μπενάκη. Βλ. Marangou, Bone Carvings, Muséographie Index, σ. 147-150.

9. O Botti (Catalogue, σ. 29) αναφέρει ότι η συλλογή του Μουσείου προέρχεται ολόκληρη από τα κοιμητήρια της Αλεξάνδρει
ας· παρακάτω, στις σ. 29-30, προσθέτει ότι πρόκειται για συλλογή που σχημάτισε ο ίδιος μεταξύ των ετών 1890 και 1893 «des 
fragments qu’on trouve mêlés aux tessons dans les collines de Racotis (Alexandrie)» και επανέρχεται στη σ. 69, προσδιορίζοντας ότι 
πρόκειται για «os et ivoire provenant des collines à tessons d’Alexandrie». H συλλογή αυτή το 1901 περιείχε 176 ανάγλυφα οστά, 
από τα οποία αναφέρονται σε δημοσιεύσεις μόνο 53, τα πιο ενδιαφέροντα κατά τον Strzygowski (Alexandria, σ. 3). Σήμερα ο αριθ
μός τους έχει αυξηθεί αλλά παραμένουν αδημοσίευτα, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 148.
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έρχεται να συμπληρώσει ο Εν. Breccia10, με δημοσιεύματα του, εξίσου λακωνικά, συνοδευόμενα από με
ρικές φωτογραφίες.

Από την Αλεξάνδρεια, επίσης, προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των ανάγλυφων κοκάλων, που ο Strzy- 
gowski, ο σοφός μελετητής της χριστιανικής αρχαιότητας των αρχών του αιώνα, συλλέγει για λογαριασμό 
των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου11. Αυτό το υλικό θα αποτελέσει τον πυρήνα του κεφαλαίου 
«Beinschnitzerei» στον κατάλογο της παλαιοχριστιανικής συλλογής των Μουσείων αυτών, που θα δημοσι
εύσει αργότερα (1909) ο Ο. Wulff12. Το Κοπτικό Μουσείο του Κάιρου διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή κο- 
πτικής τέχνης και ο κατάλογός της, που έχει συνταχθεί από τον J. Strzygowski το 1904, περιέχει κεφάλαιο 
αφιερωμένο στην πλούσια συλλογή οστέινων αναγλύφων. Οι χρήσιμες πληροφορίες και οι οξυδερκείς πα
ρατηρήσεις που συνοδεύουν την παρουσίαση του υλικού13, υπήρξαν από τα κύρια βοηθήματα αυτής της 
μελέτης. Οι συνοπτικοί οδηγοί του Μουσείου αυτού που ακολούθησαν, δεν πρόσθεσαν τίποτα καινούργιο 
σε ό,τι αφορά στο υλικό ή στα νέα αποκτήματά του14.

Στα τέλη του 19ου αιώνα απέκτησε και το Βρετανικό Μουσείο μικρή συλλογή σκαλισμένων κοκάλων. 
Στη συλλογή αυτή αναφέρεται ο Ο.Μ. Dalton σε δύο διαδοχικούς καταλόγους. Ο πρώτος, που δημοσιεύε
ται το 190115, περιέχει μόνο μερικές παρατηρήσεις πάνω στο υλικό των οστέινων. Ο δεύτερος, που δημο
σιεύεται το 1909, είναι πιο εξειδικευμένος, αναφέρει όμως τα οστέινα ανάγλυφα μόνο σαν συγκριτικό υλι
κό, χωρίς να τα παρουσιάζει16.

Οι συλλογές του Μουσείου του Λούβρου, κοπτική, παλαιοχριστιανική και αντικειμένων τέχνης που πε
ριλαμβάνουν οστέινα ανάγλυφα, έχουν αρχίσει να γίνονται αντικείμενα μελετών σε καταλόγους, μονο
γραφίες και άρθρα, που θίγουν προβλήματα της κοπτικής ή της παλαιοχριστιανικής τέχνης17. Τα οστέινα 
ανάγλυφα των συλλογών του Λούβρου συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο των ελεφάντινων και οστέινων 
αντικειμένων του Μουσείου, που ετοίμαζε η Pinelli και πρόκειται να δημοσιευθεί18.

Οι συλλογές ελεφάντινων και οστέινων έργων μικροτεχνίας του Βατικανού, που δημοσιεύθηκαν το 
1903 και το 193619, περιέχουν ελάχιστα κομμάτια αιγυπτιακών αναγλύφων, που βρέθηκαν στις κατακόμ
βες της Ρώμης.

Λιγοστά είναι και τα οστέινα ανάγλυφα στις συλλογές του Μουσείου Victoria and Albert του Λονδί
νου, που τα περισσότερα έχουν εισαχθεί στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Τα παρουσιά-

10. Βλ. Εν. Breccia, Rapport du Musée d ’Alexandrie, 1919-1920, Alexandrie 1921.0  ίδιος, Alexandrea adAegyptum, Bergamo 1922, 
και κυρίως ο. 290-292. Βλ. επίσης Breccia, Musée Gréco-romain, όπου παρέχονται πληροφορίες για την προέλευση των αντικειμέ
νων του Μουσείου.

11. Strzygowski, Alexandria, σ. 65.
12. Ο Volbach (BSACopte XII (1946-1947), σ. 38), μας πληροφορεί ότι η κοπτική συλλογή του Μουσείου αυτού θεωρείται χα

μένη. Η δημοσίευση όμως του εγχειρίδιου του Effenberger για την κοπτική τέχνη, με υλικό των Κρατικών Μουσείων του Βερολί
νου, πιστοποιεί ότι έχει σωθεί μεγάλο μέρος της κοπτικής συλλογής, έτσι όπως την παρουσιάζει στον κατάλογό του ο Wulff (Altchr. 
Kunst, σ. 103 κ.ε.), χωρίς δυστυχώς τα οστέινα πλακίδια, που σημειώνονται ως «verschollen». Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 267.

13. Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 169 κ.ε. Αναφορές σε αυτό το έργο συνοδευόμενες και από σχόλια, βλ. Marangou, Bone Carvings, 
σ. 19 και Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 16-21. Για το έργο γενικά του Strzygowski, βλ. J. Strzygowski, sa méthode et ses recherches sur l’art 
copte, BSACopte VI (1940), σ. 17* VIII (1942), σ. 145 κ.ε.· IX (1944), σ. 97 κ.ε. Βλ. επίσης Kollwitz, Elfenbeine, σ. 207.

14. Βλ. Simaika, Guide. Ρ. Labib, The Coptic Museum and the Fortress of Babylon at the Old Kairo, Kairo 1960. R. Habib, The 
Coptic Museum, General Guide, Kairo 1967.

15. Βλ. O.M. Dalton, Catalogue of Early Christian Antiquities and Objects from Christian East in the Department of British and 
Medieval Antiquities of the British Museum, London 1901, σ. 48-60, πίν. VI-XII. Αιγυπτιακής προέλευσης θεωρούνται τα ανάγλυφα 
αριθ. 296-298, που τοποθετούνται στον 6ο και 7ο αι.

16. Βλ. Dalton, Catalogue, σ. 11-12, αριθ. 12-13.
17. Βλ. Et. Drioton, L’art copte au Musée du Louvre, BSACopte II (1936), σ. 6. Coche de la ¥ trié, L ’antiquité chrétienne. H πρώ

τη αίθουσα κοπτικών αντικειμένων εγκαινιάσθηκε το 1929. Βλ. Drioton, L ’art sacré, σ. 9.
18. Την πληροφορία μας έδωσε και η διεύθυνση του Μουσείου αυτού το 1979. Η δημοσίευση όμως δεν γνωρίζω να έχει γίνει 

έως σήμερα (1997).
19. Βλ. Kanzler,,4vori, II, αριθ. 42, πίν. X, 7. Βλ. επίσης Morey, Catalogo, σ. 9-11, αριθ. 56-61. Βιβλιοκρισία του καταλόγου αυ

τού, βλ. W.R.W. Koehler, AJA XLV (1941), σ. 321-322.
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ζειτο 1927 η Μ.Η. Longhurst στον κατάλογο ελεφάντινων του Μουσείου, αλλά περιορίζεται σε απλή ανα
φορά περιγραφικών στοιχείων20.

Σε κατάλογο ελεφάντινων αναγλύφων συμπεριλήφθηκαν και τα οστέινα πλακίδια της συλλογής του 
Dumbarton Oaks, που είναι επίσης ολιγάρθμα21. Εδώ όμως ο σχολιασμός είναι πληρέστερος και αναφέ- 
ρεται σε εικονογραφικά και τεχνοτροπικά στοιχεία.

Από ευρήματα ανασκαφών προέρχεται μέρος του υλικού του Μουσείου Fitzwilliam, καθώς και του 
Κρατικού Μουσείου της Βαρσοβίας. Τα πρώτα δημοσίευσε συνοπτικά ο W.M. Flienders Petrie22, παρου
σιάζοντας την ανασκαφή στη Shurafa, ενώ τα δεύτερα αναφέρει στα άρθρα της η Ε. Rodziewicz23. Από τις 
ανασκαφές του Ernest von Sieglin, στα τέλη του 19ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια, προέρχονται τα οστέινα 
ανάγλυφα της συλλογής του Κρατικού Μουσείου της Δρέσδης24.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο σημαντικές αιγυπτιακές συλλογές, και οι δύο δωρεές αιγυπτιωτών Ελλή
νων. Πρόκειται για τη συλλογή αιγυπτιακής τέχνης του I. Δημητρίου, που δωρήθηκε στο Εθνικό Αρχαιο
λογικό Μουσείο Αθηνών και περιέχει τα λίγα οστέινα που παρουσίασε ο Α. Ξυγγόπουλος σε δύο άρθρα 
του25, αλλά κυρίως για την κοπτική συλλογή του Μουσείου Μπενάκη, που είναι μια από τις πλουσιότερες 
συλλογές ανάγλυφων κοκάλων του κόσμου. Κατάλογος του μεγαλύτερου μέρους της συλλογής αυτής δη- 
μοσιεύθηκε από τη Λ. Μαραγκού26.

Τέλος, πολλά από τα πλακίδια του Μουσείου του Hermitage της Αγίας Πετρούπολης δημοσιεύθηκαν 
σε άρθρα της M.G. Bystrikova και σε κατάλογο έκθεσης στη Μόσχα27.

Οι λοιπές συλλογές οστέινων δεν έχουν, από όσο γνωρίζουμε, δημοσιευμένες αναφορές.

Η μέχρι τώρα έρευνα

Οι τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα υπήρξαν καθοριστικές για την ανακάλυψη της τέχνης της χρι
στιανικής Αιγύπτου, προς την οποία στρέφεται το ενδιαφέρον των μελετητών της χριστιανικής αρχαιότη
τας28. Μεγάλος αριθμός ερευνητών ασχολείται με τη μετάφραση, τη μελέτη και τη δημοσίευση κειμένων της 
χριστιανικής Αιγύπτου, καθώς και τη συλλογή αντικειμένων της τέχνης αυτής, την οποία ονομάζουν «κοπτι
κή». Ο de Ricci, παρουσιάζοντας τις κοπτικές μελέτες που γίνονται στη Ρωσία (1903), δίνει μια σαφή εικόνα 
της κίνησης αυτής29. Η κοπτική τέχνη, η σημασία της ύπαρξής της, τα όρια και τα χαρακτηριστικά της εξετά
ζονται ήδη στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και δημιουργούν πολλές συζητήσεις, που συνεχίζονται 
μέσα στον 20ό αιώνα30. Ωστόσο, κύρια έκφραση της τέχνης αυτής για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρείται η

20. Βλ. Longhurst, Catalogue, ο. 16-26 και 49-61.
21. Βλ. Weitzmann, Catalogue, σ. 15, αριθ. 6 και 27, αριθ. 16. Η ίδια συλλογή είχε παρουσιασθεί σε μικρό οδηγό, βλ. Dumbarton 

Oaks Collection, και σε εγχειρίδιο μικρού σχήματος με τίτλο Handbook, Dumbarton Oaks, χωρίς ιδιαίτερη μνεία στα οστέινα 
ανάγλυφα.

22. Βλ. Flienders Petrie, Shurafa, σ. 42 κ.ε.
23. Βλ. Rodziewicz, 1965, σ. 119-130· 1966, σ. 33 κ.ε.· 1967, σ. 123-141 ■ 1968, σ. 317-336.
24. Βλ. Pagenstecher, Expedition von Sieglin, σ. 229-230.
25. Βλ. Ξυγγόπουλος, 1915, σ. 138-145 και ο ίδιος, 1916, σ. 46-49.
26. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 3 κ.ε. Με τον κατάλογο αυτό θα ασχοληθούμε παρακάτω.
27. Βλ. κεφ. Α, υποσημ. 52 και Iskusstvo Vizantii, σ. 160 κ.ε.
28. Βλ. κεφ. Α, υποσημ. 30 και 54. Επίσης πρβλ. σχετικά Simaika, Guide, σ. XIII.
29. Βλ. S. de Ricci, Les études coptes en Russie et les travaux de M. van Lemm, RA 1903, σ. 302-304. Για την ιστορία της Κοπτο- 

λογίας και ιδίως της μελέτης της γλώσσας και της φιλολογίας, βλ. Μ. Cramer, Das christlich-koptische Ägypten einst und heute, 
Wiesbaden 1959, σ. 30 κ.ε.

30. Κατά τον Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 15, πρώτοι σημαντικοί ερευνητές της κοπτικής τέχνης υπήρξαν οι γάλλοι λόγιοι G. Mas
péro και A. Gayet, με την ευκαιρία της έκθεσης κοπτικών γλυπτών που οργάνωσε ο Maspéro στο Μουσείο του Boulaq, στο Κάιρο, το 
1889 και του καταλόγου που εξέδωσε ο A. Gayet (Monuments coptes du Musée de Boulaq, MémlnstCaire 3-4 (1889-1890), σ. 3). 
Πρβλ. Zaloscer, Christi. Ägypten, σ. 13 κ.ε. Πρβλ. επίσης για την ιστορία της έρευνας της κοπτικής τέχνης, Ebers, Sinnbildliches, σ. 5 
κ.ε. Αναλυτική ανάπτυξη της έρευνας για την κοπτική τέχνη, βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 14-26. Πρβλ. και κεφ. Α, υποσημ. 54.
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γλυπτική, η οποία γίνεται αντικείμενο σοβαρής μελέτης31. Τα οστέινα ανάγλυφα, αν και είναι γνωστά και 
έχουν τη θέση τους ανάμεσα στις συλλογές των περισσότερων μουσείων, δεν γίνονται αντικείμενο συστημα
τικής μελέτης, ούτε εντάσσονται ανάμεσα στα έργα μικροτεχνίας της πρώιμης χριστιανικής τέχνης32.

Ο Strzygowski πρώτος εντόπισε το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα ανάγλυφα αυτά για τη μελέτη της 
κοπτικής τέχνης, με το υλικό που συνέλεξε και μελέτησε στην Αλεξάνδρεια, και το 1902 έγραψε το άρθρο 
«Hellenistische und koptische Kunst in Alexandria»33, το οποίο αποτελεί την πρώτη ουσιαστική προσέγγι
ση των οστέινων αναγλύφων. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνει στυλιστικές και χρονολογικές παρατηρήσεις 
πάνω στα οστέινα ανάγλυφα, που τα χαρακτηρίζει γέφυρα και μεταβατικό στάδιο μεταξύ ελληνιστικής και 
κοπτικής τέχνης. Εξαιρετικά σημαντικό για τη μελέτη των οστέινων αναγλύφων είναι επίσης το κεφάλαιο 
που αφιερώνει στα οστέινα αντικείμενα ο ίδιος μελετητής στον κατάλογο του Μουσείου του Κάιρου, όπως 
ήδη αναφέραμε34.

Ως εξαιρέσεις επίσης θα πρέπει να θεωρηθούν το κεφάλαιο για τα οστέινα ανάγλυφα του καταλόγου των 
Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου, που έγραψε ο Wulff, καθώς και τα δύο άρθρα του Ξυγγόπουλου για τα 
οστέινα πλακίδια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Στο πρώτο, τόσο η εισαγωγή όσο και τα 
περιγραφικά στοιχεία παρέχουν ενδιαφέρουσες στυλιστικές και εικονογραφικές παρατηρήσεις. Τα δύο άρ
θρα του Ξυγγόπουλου, εξάλλου, αναλύουν τα εικονογραφικά κυρίως στοιχεία των διακοσμητικών θεμάτων 
των πλακιδίων με σωστές παρατηρήσεις και συγκρίσεις. Ακόμα πρέπει να αναφέρουμε τον κατάλογο της 
ιδιωτικής κοπτικής συλλογής που συνέταξε ο ιδιοκτήτης της W. de Griineisen3"', όπου η σύντομη παρουσίαση 
των λίγων οστέινων αναγλύφων συνοδεύεται από σχόλια, κυρίως πάνω στο εικονογραφικό τους θέμα.

Ακολούθησαν αναφορές πλακιδίων σε εγχειρίδια κοπτικής τέχνης36, κοπτικής γλυπτικής37 και σε εγ
χειρίδια της παλαιοχριστιανικής τέχνης38 και παλαιοχριστιανικής μικροτεχνίας39. Οι δημοσιεύσεις όμως 
αυτές περιορίζονται σε απλή περιγραφή των οστέινων πλακιδίων ή τα χρησιμοποιούν ως συγκριτικό υλι
κό, όπως και παλαιότερα. Δεν περιέχουν κανένα προβληματισμό πάνω στη σημασία και την ένταξη αυτού 
του υλικού ανάμεσα στις άλλες εκφράσεις της μικροτεχνίας της εποχής και ασφαλώς δεν συμβάλουν στην 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος ερευνητών πάνω του.

Εξαίρεση αποτελεί η Κ. Elderkin, η οποία το 1929 ασχολείται σε άρθρο της με την αποκατάσταση κιβω- 
τιδίου από οστέινα πλακίδια που ανήκουν σε αμερικανική συλλογή40. Η μελέτη αυτή της δίνει την ευκαιρία 
να εκφράσει γενικότερες απόψεις πάνω στην τέχνη των πλακιδίων και στη χρονολογική τους τοποθέτηση.

31. Ενδεικτικά μελέτες για την κοπτική γλυπτική, βλ. A. Gayet, La sculpture copte, GBA 7 (1892), σ. 422 κ.ε.· 8 (1893), σ. 80-140. 
Ebers, Sinnbildliches. Monneret de Villard, Ahnäs. Duthuit, Sculpture. Kitzinger, Sculpture. Drioton, Les sculpture coptes. Du Bour- 
guet, Le relief copte. A propos de deux aquisitions récentes, RAAM 9 (1959), 9 κ.ε. Beckwith, Coptic Sculpture. L. Török, On the 
Chronology of the Ahnâs Sculpture, Acta ArchHung 22 (1970), o. 163 κ.ε.

32. Η έρευνα για τα οστέινα ανάγλυφα στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα παραμένει στο επίπεδο των καταλόγων των Μουσείων 
και των συγκριτικών αναφορών σε εγχειρίδια χριστιανικής και βυζαντινής τέχνης. Βλ. Dalton, Byz. Art, σ. 179-183 και Diehl, Manuel, 
σ. 67-86 και σ. 288-304.

33. Βλ. Strzygowski, Alexandria. Πρόκειται για άρθρο αποκλειστικά αφιερωμένο στα οστέινα ανάγλυφα. Κριτική αναφορά στο 
άρθρο αυτό, βλ. Kollwitz, Elfenbeine, σ. 207 και Marangou, Bone Carvings, σ. 19, όπου αναφέρονται και οι κριτικές των συγχρόνων του.

34. Για τη σημασία του καταλόγου αυτοΰ σε σχέση με την κοπτική τέχνη, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 19. Πρβλ. Effenberger, 
Kopt. Kunst, σ. 16-18, όπου γίνεται αναφορά στη συμβολή του Strzygowski στην έρευνα της κοπτικής τέχνης.

35. Grüneisen, Collection, σ. 73-75, αριθ. 396, 403,414,420-422, εικ. 17.
36. Wessel, L ’art copte, εικ. 87-89, 95. Κριτική του βιβλίου, βλ. A. Perkins, Art Journal 25 (1965-1966), σ. 420 και Torp, Review, 

σ. 370-375. Βλ. επίσης Grüneisen, Les caractéristiques, o. 10, εικ. 6, πίν. IX, 4-5, και σ. 26, πίν. XXVII. Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 
80-84, 98,100,109,157,173,174,191.

37. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 12,48-49, εικ. 23-29. Κριτική του βιβλίου, βλ. Grabar, Critique, σ. 227 και Torp, Review, σ. 
370-375. Η. Zaloscer, Problem of Coptic Art, Apollo 84 (1966), σ. 74-76.

38. Οστέινα πλακίδια παρουσιάζει o Volbach στον κατάλογό του για τα ελεφαντουργήματα. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, 
αριθ. 208-210.

39. Στον κατάλογο των υστερορωμα'ίκών μετάλλινων κιβωτιδίων περιλαμβάνεται επίσης και ένα με οστέινη επένδυση. Βλ. 
Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Β9.

40. Βλ. Elderkin, Casket, σ. 150-157.
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Στα μέσα περίπου του αιώνα μας, με την οργάνωση εκθέσεων κοπτικής τέχνης, προκλήθηκε εντονότε
ρο ενδιαφέρον στο μεγάλο κοινό των φιλοτέχνων και δόθηκε παράλληλα νέα ώθηση στην έρευνα της κο
πτικής τέχνης. Από τις πρώτες εκθέσεις είναι αυτή που οργανώνεται στο Μουσείο του Brooklyn της Νέας 
Υόρκης, το 1941, με τον τίτλο Pagan and Christian Egypt. Η έκθεση αυτή, που όπως φαίνεται από τον οδη
γό και τον κατάλογό της41 έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στη μικροτεχνία, περιέχει σε μικρό αριθμό και 
οστέινα ανάγλυφα. Το 1947 οργανώνεται στην Walters Art Gallery της Βαλτιμόρης έκθεση που αφορά την 
παλαιοχριστιανική και βυζαντινή τέχνη. Στην έκθεση αυτή, ανάμεσα στα έργα μικροτεχνίας, παρουσιάζο
νται μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα οστέινα ανάγλυφα και κυρίως το μόνο κιβωτίδιο με οστέινη διακό- 
σμηση που σώθηκε σχεδόν ακέραιο. Τα στοιχεία, που παρέχει γι’αυτά ο κατάλογός της, είναι καθαρά πε
ριγραφικά και ιδιαίτερα συνοπτικά42.

Το 1956 το Μουσείο του Λούβρου παρουσιάζει την κοπτική συλλογή του σε μια έκθεση με τίτλο L’art 
copte-l’art sacré, χωρίς όμως να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο οστέινο υλικό της συλλογής43. Αντίθετα, τα 
οστέινα πλακίδια έχουν ξεχωριστή θέση κοντά στα ελεφάντινα στην πλουσιότατη έκθεση κοπτικής τέ
χνης που οργανώνεται στη Villa Hügel του Essen το 1963. Στην απόλυτα εξειδικευμένη αυτή έκθεση44 συ
γκεντρώθηκαν αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης από πολλές χώρες και δόθηκε έτσι μια, όσο γίνεται, κα
θαρή εικόνα της τέχνης «της χριστιανοσύνης στο Νείλο». Η ανακοίνωση του J. Kollwitz στη συνεδρίαση 
εργασίας, που συγκλήθηκε με την ευκαιρία αυτής της έκθεσης45, αν και ολιγοσέλιδη προσφέρει πολύ ση
μαντικές απόψεις για την παραγωγή και τα εργαστήρια των οστέινων και ελεφάντινων αναγλύφων της 
Αλεξάνδρειας.

Έ να  χρόνο αργότερα οργανώνονται δύο ακόμη εκθέσεις με βάση το υλικό του Essen, εμπλουτισμένο 
από τις συλλογές των χωρών που τις οργανώνουν. Πρόκειται για τις εκθέσεις κοπτικής τέχνης στο Petit 
Palais του Παρισιού46 και στην Akademie der bildenden Künste της Βιέννης47. Στην τελευταία χρησιμο
ποιήθηκε και υλικό από έκθεση με θέμα την τέχνη της Αιγύπτου, που διοργανώθηκε στη Ζυρίχη το 196148.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή στροφή του ενδιαφέροντος για την κοπτική τέχνη από τα πρώτα χρόνια της δε
καετίας του 1960 τόσο των ειδικών, όσο και των φιλοτέχνων, τα αίτια της οποίας έχουν ήδη ερευνηθεί49 50, 
δεν αλλάζει τη στάση των μελετητών απέναντι στα οστέινα πλακίδια'’0. Εξαίρεση αποτελούν τρία άρθρα 
της Rodziewicz51, όπου παρουσιάζονται πλακίδια του Εθνικού Μουσείου της Βαρσοβίας από ανασκαφές 
της πολωνικής αποστολής στην Αλεξάνδρεια, και τα άρθρα της Bystrikova για τα πλακίδια της κοπτικής 
συλλογής του Hermitage στην Αγία Πετρούπολη52. Σε αυτά γίνεται συνήθως διεξοδική παρουσίαση του 
υλικού και θίγονται εικονογραφικά προβλήματα.

41. Βλ. Pagan and Christian Egypt, με πολύ καλές φωτογραφίες αλλά ελλιπή περιγραφικά στοιχεία. Πρβλ. και J.D. Cooney, Late 
Egyptian and Coptic Art, Brooklyn 1974.

42. Βλ. Walters Art Gallery, αριθ. 155,163,165-167, 169-186,189-194,196,197.
43. Βλ. Drioton, L’art copte, άρθρο γενικά για την κοπτική τέχνη στο Μουσείο του Λοΰβρου. Πρέπει να σημειώσουμε επίσης 

την έκθεση που οργάνωσε το 1944 στο Κάιρο η Société d’archéologie copte και είχε σαν σκοπό την προβολή των κοπτικών υφα
σμάτων και της τέχνης τους, βλ. Exposition d ’art copte: Décembre 1944, Guide, Le Caire 1944. Τον κατάλογο έχει συντάξει o Drioton 
και στον αριθ. 300, σ. 25 σημειώνει «ivoire sculpté, date VI-VII s.».

44. Βλ. Christentum am Nil. Κριτική του καταλόγου στο ΒΖ 61 (1968), σ. 364-370.
45. Βλ. Kollwitz, Elfenbeine, σ. 207-220. Πρβλ. και Ross, Catalogue, σ. 208.
46. Βλ. L ’art copte - Petit Palais. Κριτική του καταλόγου από τον Badawy, OC 35 (1966), σ. 215-218.
47. Βλ. Akademie Wien, όπου τα οστέινα αιγυπτιακής προέλευσης έχουν τους αριθ. 212,216-218,222,223,238,242,243,245,248, 

250, 251, 255-257.
48. Βλ. Zürich.
49. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 21-26. Πρβλ. Grabar, Critique, σ. 234.
50. Στους καταλόγους των εκθέσεων The Gods of Egypt in the Graeco-Roman Period, Kelsey Museum, University of Michigan, Ann 

Arbor, Oct. 1-Dec. 11, 1977, Ann Arbor 1977, Osiris, Krentz und Halbmond των E. Brumner-Traut, H. Brunner, J. Zick, Mainz 1984, 
σ. 167-198 και Byzantium at Princeton δεν παρέχονται επαρκή στοιχεία για οστέινα ανάγλυφα.

51. Βλ. κεφ. Α, υποσημ. 23.
52. Βλ. Bystrikova, 1961, σ. 35-39" 1966, σ. 63-65" 1973, σ. 51-54.
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Η πρώτη, αποκλειστικά για οστέινα ανάγλυφα, μελέτη, εκδίδεται μόλις το 1976, με τη μορφή καταλό
γου συλλογής του Μουσείου Μπενάκη. Το γεγονός ότι το Μουσείο Μπενάκη των Αθηνών είχε την τύχη να 
αποκτήσει στα 1970 μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές οστέινων αναγλύφων, έδωσε την ευκαι
ρία στη Μαραγκού να μελετήσει και να δημοσιεύσει τον κατάλογο των ελληνορωμαϊκών κομματιών της 
συλλογής53. Η Μαραγκού με τον κατάλογο αυτό θίγει θέματα τεχνικής, χρήσης, ορολογίας και κυρίως ει
κονογραφίας. Γίνεται επίσης προσπάθεια από την ίδια να παρουσιασθούν, και κατά το δυνατόν να λυθούν 
ή να προταθούν λύσεις για όλα τα προβλήματα που θέτουν τα οστέινα ανάγλυφα.

Τέλος, θα ήθελα να κάνω μνεία της θαυμάσια παρουσιασμένης έκθεσης κοπτικής τέχνης που οργανώ
θηκε τον Αύγουστο του 1991 στο Μουσείο Pushkin της Μόσχας με την ευκαιρία του 18ου Διεθνούς Συνε
δρίου Βυζαντινών Σπουδών, της οποίας ο κατάλογος με τίτλο «The Art of Coptic Egypt» πρόκειται να εκ- 
δοθεί. Στην έκθεση αυτή περιέχονται δύο ιδιωτικές συλλογές της Αγίας Πετρούπολης που αποτέλεσαν το 
υλικό των Μουσείων Hermitage και Pushkin. Πρόκειται για τις συλλογές των Vladimir Bock, ενός από τους 
πρωτοπόρους της κοπτικής έρευνας, και Vladimir Golemischev, του μεγαλύτερου ρώσου εθνολόγου, οι οποί
ες δημιουργήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα κατά τη διάρκεια πολυάριθμων ταξιδιών τους στην Αίγυπτο. 
Στην έκθεση αυτή παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα οστέινα ανάγλυφα και επιχειρήθηκε μάλιστα η αποκατά
σταση ενός κιβωτιδίου με πλακίδια. Μέρος του υλικού αυτού είχε δημοσιευθεί παλαιότερα από την 
Bystrikova και παρουσιαστεί στη Μόσχα σε έκθεση για τη βυζαντινή τέχνη το 1977, όπως ήδη αναφέραμε.

Η στροφή όμως του ενδιαφέροντος για την τέχνη αυτή54 στα μέσα του αιώνα μας, η οποία συνεχίζεται55, 
δείχνει ότι πρέπει να θεωρήσουμε τους λόγους αδιαφορίας προς τα οστέινα ανάγλυφα ενδογενείς. Οι ου
σιωδέστεροι από τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι είναι η χαμηλή καλλιτεχνική ποιότητα56 και ο λαϊκός 
χαρακτήρας της διακόσμησης των οστέινων αναγλύφων, που τονίζει την προέλευσή τους από εργαστήρια 
μαζικής παραγωγής. Αλλά και η σχεδόν αποκλειστικά57 αιγυπτιακή προέλευση των οστέινων αναγλύφων 
έχει σαν αποτέλεσμα να μην θεωρούνται εκφράσεις της παλαιοχριστιανικής μικροτεχνίας αλλά μόνο της 
ελληνορωμαϊκής και χριστιανικής μικροτεχνίας της Αιγύπτου, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των ενδια
φερομένων μελετητών.

53. Η εργασία αυτή, που γράφτηκε το 1972, άρχισε να τυπώνεται το 1974 και κυκλοφόρησε το 1976 (Marangou, Bone Carvings, 
σ. 9), υπήρξε βασικό μου βοήθημα, ιδίως σε θέματα εικονογραφίας.

54. Σχολιασμός των ειδικών βιβλίων, βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 21-26. Επίσης βλ. Drioton, Les sculptures coptes, σ. III-XIV, 
όπου αναφέρεται η ιστορία της έρευνας της κοπτικής τέχνης και η σχετική βιβλιογραφία μέχρι το 1942. Βιβλιογραφία κοπτικής τέ
χνης, βλ. OC 1962 κ.ε.

55. Χαρακτηριστική είναι η διοργάνωση σχετικού συμποσίου στο Trier το 1978, βλ. Das römisch-byzantinische Ägypten, Akten 
des Internationalen Symposiums 26-30 Sept. 1978, Mainz 1983, καθώς και της έκθεσης «The Art of Coptic Egypt» στη Μόσχα το 1991, 
κατάλογος της οποίας δεν δημοσιεύθηκε.

56. Βλ. Rumpf, Stilphasen, σ. 31, όπου χαρακτηριστικά «von den sogenannten koptischen Elfenbeinen schrieb man lieber nicht, 
wenn von Kunst die Rede ist». Και η Μαραγκού (Marangou, Bone Carvings, σ. 81) τα χαρακτηρίζει ως «Ars humilis». Πρβλ. L ’art 
copte - Petit Palais, Εισαγωγή του P. du Bourguet, σ. 25.

57. Εκτός από προϊόντα αιγυπτιακών εργαστηρίων που βρέθηκαν εκτός Αιγύπτου, και είναι λιγοστά (αριθ. 6-10 στο Κερτς, 
αριθ. 117-119 στη Ρώμη, αριθ. 233 κοντά στη Σμύρνη, αριθ. 352 στη Συρία) αναφέρεται ότι έχουν εντοπισθεί εργαστήρια οστεο- 
γλυπτικής στη Μικρά Ασία και στην Ιταλία (Marangou, Bone Carvings, σ. 83), καθώς και στη Δαλματία (Goldschmidt, I, Kästen, σ. 
11). Πρβλ. απόδοση αιγυπτιακών οστέινων αναγλύφων σε εργαστήριο της Παλαιστίνης, από την R. Rosenthal, Late Roman and 
Byzantine Bone Carvings in Palestine, IEJ 26 (1976), σ. 96-103.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το υλικό, που αποτελεί αντικείμενο αυτής της μελέτης, είναι 438 οστέινα πλακίδια από την Αίγυπτο58, 
διακοσμημένα με εικονιστικά θέματα. Τα πλακίδια αυτά, που αποτελούν μέρος της παραγωγής οστέινων 
αναγλύφων των αιγυπτιακών εργαστηρίων, τα χρησιμοποιούσαν για τη διακόσμηση ξύλινων κιβωτιδίων, 
όπως φαίνεται και από τα ελάχιστα δείγματα που γνωρίζουμε ακέραια59 ή αποκατεστημένα60, καθώς και 
από τα λίγα τμήματα κιβωτιδίων που διατήρησαν μεγάλο μέρος της οστέινης επένδυσης και των πλακι
δίων, που τα διακοσμούσαν, στη θέση τους61. Η επιλογή λοιπόν πλακιδίων, ανάμεσα στα άφθονα οστέινα 
ανάγλυφα που ανήκουν σε διακόσμηση άλλων ξύλινων αντικειμένων, βασίστηκε σε στοιχεία που επιβε
βαιώνουν τη χρήση κάθε πλακιδίου, ως κύριου διακοσμητικού στοιχείου κιβωτιδίου, σύμφωνα με τα λίγα 
κομμάτια που σώθηκαν κατά χώραν62.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε, μεγάλο μέρος του οποίου είναι αδημοσίευτο63, προέρχεται από είκοσι 
οκτώ διαφορετικές συλλογές64. Επειδή δυστυχώς τα περισσότερα πλακίδια δεν βρέθηκαν σε ανασκαφές, 
αλλά πρέπει να προέρχονται από τους σκουπιδότοπους65 των μεγάλων αστικών κέντρων και κυρίως της 
Αλεξάνδρειας, αντιμετωπίζουμε βασικά προβλήματα, που αφορούν κυρίως στον ακριβή εντοπισμό της 
προέλευσης, στη χρονολόγηση και στη σχέση τους προς τα κιβωτίδια που διακοσμούσαν, των οποίων ο ξύ
λινος πυρήνας έχει τις περισσότερες φορές καταστραφεί και γνωρίζουμε πολύ λίγα για το σχήμα του.

Μια πρώτη εξέταση των οστέινων πλακιδίων που επιλέξαμε να μελετήσουμε, επέτρεφε σειρά παρατη
ρήσεων που οδήγησαν στην κατάταξή τους και στη διάρθρωση της μελέτης.

Η πρώτη ύλη από την οποία κατασκεύαζαν τα πλακίδια ήταν κόκαλα μεγάλων ζώων, όπως βόδια, κα
μήλες, άλογα66. Το σχήμα που τους έδιναν ήταν συνήθως τετράπλευρο που σπάνια επιτυγχάνεται να γίνει 
παραλληλόγραμμο, όπως πρέπει να ήταν η αρχική επιδίωξη. Υπάρχουν επίσης μερικά πλακίδια με σχή
ματα ημικυκλικά, κυκλικά ή τριγωνικά. Τα σχήματα αυτά είναι συνήθως αλλοιωμένα από σπασίματα ή

58. Σχετικά με την προέλευση, βλ. σ. 25-27. Τα πλακίδια που ήταν διακοσμημένα με αύλακες, γεωμετρικά ή φυτικά θέματα εί
χαν συνήθως βοηθητική χρήση, ως πλαίσια των εικονιστικών θεμάτων, και τη μορφή στενών ταινιών.

59. Πρόκειται για κιβωτίδιο της Walters Art Gallery (Π ίν. 11-14). Βλ. Walters Art Gallery, σ. 53, πίν. XVIII, αριθ. 181.
60. Το «νυφικό κιβωτίδιο» του Μουσείου του Κάιρου (Π ίν. 5-6), όπως το ονομάζει ο Strzygowski (Kopt. Kunst, σ. 172-175), σώ

ζεται κατά τα δυο τρίτα περίπου. Επίσης, η Elderkin (Casket, σ. 150-157) αποκαθιστά άλλο ένα κιβωτίδιο από πλακίδια συλλογής 
και στην έκθεση The Art of Coptic Egypt στο Μουσείο Pushkin (1991) έχει εν μέρει αποκατασταθεί ένα άλλο.

61. Πλευρές κιβωτιδίων διασώζονται στο Μουσείο του Καΐρου (Π ίν. 10 και 21, αριθ. κατ. 58) και στο Μουσείο Μπενάκη (Π ίν. 
78, αριθ. κατ. 298). Βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 176 κ.ε. και Marangou, Bone Carvings, σ. 169, πίν. 50a-b.

62. Βλ. ό.π., υποσημ. 60-61.
63. Δημοσιευμένο υλικό έδωσαν κυρίως οι κατάλογοι του Μουσείου του Κάιρου, των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου, του 

Μουσείου Victoria and Albert του Λονδίνου, του Μουσείου του Βατικανού, της συλλογής του Dumbarton Oaks, καθώς και μερικοί 
από τους καταλόγους κοπτικών και παλαιοχριστιανικών εκθέσεων βλ. αναλυτικά τον πίνακα αντιστοιχιών στο τέλος του Καταλό
γου σ. 32Τ συνοπτικά αναφέρουμε ότι δημοσιευμένα με ή χωρίς φωτογραφίες είναι τα 258 κομμάτια από τα 438 που περιλαμβά
νουμε στη μελέτη αυτή.

64. Αναλυτικός πίνακας των μουσείων και των συλλογών από όπου προέρχεται το υλικό παρατίθεται στο τέλος του Καταλό
γου, σ. 319.

65. Πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο έρευνας στους «σκουπιδότοπους» (Köms) παρέχει η Μαραγκού (Bone Carvings, σημ. 
77). Πρβλ. και κεφ. Α, υποσημ. 9.

66. Βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 171. Η χρήση του κοκάλου των ζώων για την κατασκευή μικροαντικειμένων προσωπικής 
χρήσης, όπως λαβές μαχαιριών και καθρεφτών, κουτάλια, μικρά δοχεία αρωμάτων ή καλλυντικών, καρφίτσες μαλλιών, σαΐτες αρ- 
γαλιού, αδράχτια κ.ά. ήταν γνωστή από την αρχαιότητα (Daremberg - Saglio, II, 1, σ. 445-446) και έχει φτάσει μέσα από το μεσαί- 
ωνα (DACL, XIII, σ. 2932) στους νεότερους χρόνους. Σχετικά με τη χρήση του κοκάλου στο Βυζάντιο, βλ. Goldschmidt, I, Kästen, 
σ. 11. Πρβλ. και J. Engemann - V.H. Elbem, Beinschnitzerei, Lexikon des Mittelalters, I, 9,1980, στ. 1821-1822.
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φθορές στις παρυφές και στις γωνίες. Το διακοσμητικό τους θέμα, που στις περισσότερες περιπτώσεις δια
τηρείται καλά, ανήκει σε θεματολογικους κύκλους που έχουν σχέση με την κοσμική τέχνη της εποχής, χω
ρίς όμως να παρουσιάζει ιδιαίτερες εικονογραφικές πρωτοτυπίες. Στην απόδοση των θεμάτων παρατη- 
ρείται η χρήση τεσσάρων διαφορετικών τεχνικών σκαλίσματος: εγχάραξη, επιπεδογλυφία, χαμηλό και 
έντονο ανάγλυφο. Η προσθήκη μάλιστα χρώματος σε όλες τις τεχνικές και κηρομαστίχης στην επιπεδο- 
γλυφία συμπλήρωναν το αισθητικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς όμως, το χρώμα και η έγχρωμη κηρομαστίχη 
έχουν τις περισσότερες φορές καταστραφεί, αφήνοντας μόνο ίχνη τους.

Επειδή τα εικονογραφικά θέματα επαναλαμβάνονται σε όλες τις τεχνικές σκαλίσματος, χωρίς βασικές 
αλλαγές που να δηλώνουν εξέλιξη, κρίναμε σκόπιμο ο διαχωρισμός του υλικοΰ να γίνεται σε ομάδες με 
βάση την τεχνική του σκαλίσματος. Ο διαχωρισμός αυτός, εκτός της μελέτης της τεχνικής, δίνει τη δυνατό
τητα για τεχνοτροπικές παρατηρήσεις και συμβάλλει στον εντοπισμό εργαστηρίων και στην εξακρίβωση 
καλλιτεχνικών τάσεων γενικότερα.

Κατά την εξέταση κάθε ομάδας προηγείται παρουσίαση των πλακιδίων που της αποδίδονται. Τα πλα
κίδια κατατάσσονται σε μικρές ενότητες σύμφωνα με τον εικονογραφικό κύκλο και το θέμα τους και πα
ρουσιάζονται με ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών του θέματος από άποψη εικονογραφίας και τε
χνικής. Ακολουθεί η παρουσίαση της τεχνικής του σκαλίσματος, όπως εφαρμόζεται στα πλακίδια της ομά
δας, και η συγκριτική εξέταση άλλων εφαρμογών της σε σύγχρονα, παλαιότερα ή νεότερα έργα. Τέλος, γί
νεται ανάλυση των εικονογραφικών θεμάτων και κύκλων της ομάδας, συνοδευόμενη από έρευνα γύρω 
από τα πρότυπα και την εξέλιξή τους.

Η αναλυτική παρουσίαση του υλικού και κυρίως η εξέταση της τεχνικής και της εικονογραφίας έχουν 
ως σκοπό την εμβάθυνση στα προβλήματα της οστεογλυπτικής και της μικροτεχνίας γενικότερα, καθώς 
και την «αποσαφήνιση του βαθμού σχέσης και εξάρτησης των πλακιδίων από τη μνημειακή και την επίση
μη τέχνη»67. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι οι δικαιολογημένοι ενδοιασμοί που έχουν διατυπωθεί68 για 
την αξία των εικονογραφικών στοιχείων σε σχέση με τον προσδιορισμό της προέλευσης των ελεφάντινων 
κυρίως αναγλύφων, δεν αφορούν τα οστέινα πλακίδια που εξετάζουμε, μια και η αιγυπτιακή τους προέ
λευση είναι εξακριβωμένη. Διαπιστώσεις όμως για τη διάδοση ορισμένων θεμάτων και για την εξάρτηση 
της εικονογραφικής ή της τεχνοτροπικής τους απόδοσης από ορισμένες μορφές τέχνης, συμβάλλουν απο
φασιστικά στη διαμόρφωση μιας σωστής εικόνας των καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής, όσον αφορά 
κυρίως το χώρο της κοσμικής τέχνης, για την οποία τόσα λίγα είναι γνωστά.

Παράλληλα, η μελέτη του υλικού στο σύνολό του δίνει την ευκαιρία να διατυπωθούν ορισμένες υποθέ
σεις ή να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα που αφορούν το σχήμα των κιβωτιδίων, τη διάταξη των πλακι
δίων πάνω στις επιφάνειες που διακοσμούν και τέλος τις θεματολογικές σχέσεις τους. Επίσης, εξετάζονται 
τα στοιχεία που τα πλακίδια παρέχουν σχετικά με τον τρόπο της επεξεργασίας και τα εργαστήριά τους, τη 
χρήση των κιβωτιδίων και τα κέντρα παραγωγής τους.

67. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 29.
68. Βλ. Kollwitz, Elfenbeine, σ. 209.
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ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΔΙΑ

Ύλη και σχήμα των κιβωτιδίων

Τα κιβωτίδια, που είχαν πάντα προορισμό τη φύλαξη πολυτίμων για τον ιδιοκτήτη τους αντικειμένων, 
ανήκαν, όπως είναι γνωστό, στην οικοσκευή ήδη από την αρχαιότητα69. Το υλικό από το οποίο τα κατα
σκεύαζαν και η διακόσμησή τους παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, ανάλογα με τη χρήση και με την οικονο
μική κατάσταση του ιδιοκτήτη τους. Στην αρχαία Αίγυπτο τα κιβωτίδια που ανήκαν σε πλούσιους αξιωμα- 
τούχους ήταν φτιαγμένα από πολύτιμα μέταλλα ή έβενο και στολισμένα με ένθετα ή επίθετα, αργυρά ή 
ελεφάντινα κοσμήματα70. Αντίθετα, αυτά που προορίζονταν για τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις ήταν 
κατασκευασμένα από ξύλο και είχαν διακοσμήσεις σε χαμηλό ανάγλυφο ή εγχαράξεις. Στην περίοδο της 
ύστερης αρχαιότητας στην Αίγυπτο διαπιστώνεται η ίδια διάκριση υλικού, κατασκευής και διακόσμησης 
στα κιβωτίδια. Και πάλι για τις εύρωστες οικονομικά τάξεις τα κιβωτίδια κατασκευάζονται από πολύτιμα 
υλικά, όπως ο ελέφαντας ή ο άργυρος, ενώ οι λιγότερο πλούσιοι προσπαθούν να τα μιμηθούν, χρησιμο
ποιώντας φθηνότερα υλικά. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ξύλινα κιβωτίδια, που άλλοτε είναι επενδυ
μένα με μεταλλικά ελάσματα71, άλλοτε με οστέινα πλακίδια, όπως το υλικό που παρουσιάζουμε, και άλλο
τε φέρουν απλή γραπτή ή σκαλιστή διακόσμηση72. Η διακόσμηση ξύλινων κιβωτιδίων με κόκαλο ήταν γνω
στή στην Αίγυπτο ήδη από την εποχή του Αρχαίου Βασιλείου73 (3000 π.Χ.). Στην περίοδο όμως της ύστε- 
ρης αρχαιότητας, αν κρίνει κανείς από το σημαντικό αριθμό πλακιδίων που έχουν σωθεί, παρατηρείται 
ιδιαίτερη προτίμηση προς αυτή τη λιγότερο πολυτελή, αλλά και λιγότερο ακριβή διακόσμηση, που μιμείται 
με επιτυχία την ελεφάντινη.

Για τη μορφή και το σχήμα των κιβωτιδίων με οστέινη διακόσμηση δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά στοι
χεία. Το μόνο κιβωτίδιο που σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση, βρίσκεται, όπως ήδη αναφέραμε74 75, στη 
συλλογή της Walters Art Gallery (ύψ. 35, μήκ. 33, πλ. 30 εκ.). Πρόκειται για ξύλινο, παραλληλεπίπεδο κι- 
βωτίδιο, με σκέπασμα σε σχήμα κόλουρης πυραμίδας, που στηρίζεται σε τέσσερα μικρά κυλινδρικά πόδια. 
Ολόκληρη την ξύλινη επιφάνεια κάλυπταν οστέινα πλακίδια, μεγάλο μέρος των οποίων έχει σωθεί, έτσι 
ώστε η αποκατάσταση της αρχικής του μορφής να είναι εφικτή (Π ίν. 11-14). Το σχήμα του, πολύ γνωστό 
στην αρχαία Αίγυπτο73, φαίνεται ότι συνηθίζεται και στην ύστερη αρχαιότητα, ιδιαίτερα σε μνημεία, όπως 
οι σαρκοφάγοι, των οποίων γνωστά δείγματα είναι οι αυτοκρατορικές σαρκοφάγοι από πορφυρίτη76. Τα

69. Daremberg - Saglio, 1,2, σ. 911 και 1202-1204 και IV, 2, σ. 1124-1125. Ειδικότερα για τα κιβωτίδια στην αρχαία Αίγυπτο, βλ. 
Η. Schmitz, Das Möbelwerk, Berlin 1929, σ. IX, πίν. 1-7. Επίσης, Richter, The Furniture, σ. 73, εικ. 380-381.

70. Δείγματα της διακόσμησης των κιβωτιδίων στην αρχαία Αίγυπτο, βλ. Vandier, Objets de toilette, σ. 39 κ.ε. και ιδίως τους αριθ. 
109, με διάχωρα ένθετα από κόκαλο και ξύλο, αριθ. 139, με ανάγλυφο ελεφαντόδοντο, αριθ. 152, 154 και 155. Πρβλ. Richter, The 
Furniture, σ. 73 και Maskell, Ivories, σ. 54-55.

71. Βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, αριθ. 9037, σ. 253 και Busch hausen, Metallscrinia, αριθ. A31, σ. 69.
72. Wessel, L ’art copte, σ. 176-177 και Effenberger, Kopt. Kunst, o. 194, εικ. 100. Επίσης Μ.Η. Rutshowscaya, Boîtes à poids de 

l’époque copte, RLouvre 29 (1979), σ. 1-5.
73. Βλ. ό.π., υποσημ. 70.
74. Βλ. ό.π., υποσημ. 72. Πρβλ. Badawy, Coptic Art, σ. 339, εικ. 5. 41.
75. Το σχήμα αυτό θεωρείται καθαρά αιγυπτιακής προέλευσης. Βλ. Elderkin, Casket, σ. 150. Ομοιότητα παρουσιάζει το σχήμα 

αυτό με τους αιγυπτιακούς τάφους, τους mâhstaba, που επηρέασαν το σχήμα των σαρκοφάγων, ακόμη και της μινωικής περιόδου. 
Βλ. ό.π., σ. 156-157.

76. Υπάρχουν ρωμαϊκές σαρκοφάγοι που έχουν ομοιότητα τόσο στο σχήμα όσο και στη διάταξη των θεμάτων, βλ. B. Andreae, 
Studien zur römischen Grabkunst, Heidelberg 1963, σ. 6 κ.ε., πίν. I. Για τις σαρκοφάγους της Κωνσταντίας και τη λεγάμενη της Αγίας

33



κιβωτίδια που αποκατέστησαν η Elderkin (Π ίν. 113α-β) και το Μουσείο Pushkin, πλευρές κιβωτιδίων από 
το Μουσείο του Καΐρου77 (Π ίν. 10 και 21, αριθ. 58), καθώς και απεικονίσεις κιβωτιδίων σε άλλα έργα τέ
χνης78, ανήκουν στον ίδιο τύπο και έχουν το ίδιο σχήμα. Το γεγονός αυτό φανερώνει ιδιαίτερη προτίμηση 
στο συγκεκριμένο σχήμα από τους κατασκευαστές και το αγοραστικό κοινό. Εξάλλου, η επιβίωση των γε
νικών γραμμών του σε βυζαντινά κιβωτίδια, κιβωτίδια της μεσαιωνικής Δύσης, καθώς και νεότερων χρό
νων79 επιβεβαιώνει την ίδια προτίμηση και φανερώνει ότι το σχήμα αυτό ικανοποιούσε αισθητικά και 
πρακτικά όλες τις εποχές.

Έ να  δεύτερο σχήμα κιβωτιδίου, που δεχόταν οστέινη διακόσμηση, προσφέρεται από τα θραύσματα 
του λεγάμενου «νυφικού κιβωτιδίου» του Μουσείου του Καΐρου (ύψ. 35, μήκ. (άνω) 45, πλ. (άνω) 36 και 
μήκ. (κάτω) 32, πλ. (κάτω) 24 εκ.) (Π ί ν. 113γ). Πρόκειται για το σχήμα ανεστραμμένης κόλουρης πυραμί
δας με σκέπασμα ανάλογο με του προηγούμενου σχήματος, δηλαδή κόλουρης πυραμίδας. Το σχήμα είναι 
όμοιο με αυτό του γνωστού αργυρού κιβωτιδίου της Projecta80, από το θησαυρό του Esquiline (περί το 
380), γεγονός που το έχει καταστήσει πολύ γνωστό, αν και δεν έχει μεγάλη διάδοση.

Δύο ακόμα σχήματα κιβωτιδίων με οστέινη διακόσμηση προσφέρουν ανασκαφές στην Κάτω Νουβία, 
περιοχή κάτω από την άμεση επίδραση της Αιγύπτου81. Το πρώτο προέρχεται από τους βασιλικούς τά
φους της Qustul και βάσει ανασκαφικών δεδομένων τοποθετείται στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ.82. Το σχήμα 
είναι παραλληλεπίπεδο, με επίπεδο σκέπασμα. Διακοσμημένη είναι η εμπρόσθια πλευρά του με εναλ
λασσόμενες σειρές από εβένινα ή ελεφάντινα κομβιόσχημα κοσμήματα και σειρές από διάχωρα με ελε
φάντινη διακόσμηση. Οι σειρές αυτές των διαχώρων είναι τοποθετημένες πάνω σε επίθετες και έξεργες 
ταινίες από ξύλο, έτσι ώστε η επιφάνεια του κιβωτιδίου να γίνεται κλιμακωτή. Το πρωτότυπο αυτό κι- 
βωτίδιο πιστεύεται ότι έχει σαν πρότυπο έργο αιγυπτιακής κατασκευής83. Το δεύτερο κιβωτίδιο από τη 
Νουβία84 (Π ίν. 114γ) είναι και αυτό παραλληλεπίπεδο, αλλά πολύ απλούστερης μορφής. Έ χει επίσης 
επίπεδο σκέπασμα και διακοσμημένη την εμπρόσθια πλευρά με μικρά ένθετα διάχωρα από ελέφαντα

Ελένης, που θεωρούνται αλεξανδρινές και σήμερα βρίσκονται στο Βατικανό, βλ. R. Delbrück, Antike Porphyrwerke, Stud, zur spät. 
Kunstgesch., Berlin 1932, σ. 215 κ.ε. Πρβλ. A.K. Vasiliev, Imperial Porphyry Sarcophagi at Contsantinople, DOP 4 (1948), σ. 1-26. 
Rumpf, Stilphasen, σ. 16, σημ. 33b-c.

77. Βλ. Elderkin, Casket, σ. 150-157 και Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 172-175. Πρβλ. κεφ. A, υποσημ. 60.
78. Βλ. το κιβωτίδιο που κρατάει η θεραπαινίδα στο πλακίδιο αριθ. κατ. 16α και το κιβωτίδιο που απεικονίζεται σε ελεφάντινη 

πυξίδα στο Βατικανό (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 182, σ. 113, πίν. 92) που θεωρήθηκε αιγυπτιακή λόγω του σχήματος του κι- 
βωτιδίου (Capps, Pyxis, σ. 332).

79. Για παραδείγματα, βλ. Goldschmidt, I, Kästen, σ. 10 και Dalton, Catalogue, σ. 137-139, αριθ. 401-404, πίν. XCVIII, καθώς 
και λειψανοθήκη λαϊκής τέχνης του 1842 του Λαογραφικοΰ Μουσείου Αθηνών, αριθ. 3098.

80. Για την περιγραφή του κιβωτιδίου της Projecta, βλ. Dalton, Catalogue, σ. 61-64, αριθ. 304. Για την ιστορία της μελέτης του κιβω- 
τιδίου αυτού και την επιτυχέστερη ερμηνεία των διακοσμητικών θεμάτων, βλ. Barbier, Projecta, σ. 7 κ.ε. Πρβλ. Grabar, Premier âge, 
σ. 156 και Buschhausen, Metallscñnia, αριθ. Β7, σ. 210 κ.ε., πίν. 21-26. Silbergefässe, σ. 23. Για τη χρονολόγησή του, βλ. Shelton, Redating, 
σ. 4-5' η ίδια, The Esquiline Treasure, London 1981. Πρβλ. και Rumpf, Stilphasen, σ. 21, σημ. 49 και Byzantium, αριθ. 10, σ. 33-34.

81. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ακμάζει το Μεροϊτικό κράτος. Στη συνέχεια ακμάζει ο πολιτισμός των Βλεμμύων, νο
μάδων της ανατολικής ερήμου, και των Νοβάδων, λαού που μετέφερε στο χώρο αυτό ο Διοκλητιανός. Οι πρώτοι έχουν διατηρήσει 
τη θρησκεία των αρχαίων Αιγυπτίων. Οι δεύτεροι έχουν εκχριστιανισθεί και είναι μονοφυσίτες. Ο πολιτισμός των Βλεμμύων έχει 
δεχθεί επιδράσεις από την Αλεξάνδρεια. Εξαφανίζεται στα χρόνια του Ιουστινιανού, μετά από σύγκρουση με τους εκχριστιανισμέ
νους Νοβάδες. Βλ. Th. Kraus, Rom und Meroe, MDIK1969, σ. 52. J.B. Bury, The Constitution of the Later Roman Empire, Cambridge 
1910, II, σ. 330. Curtió, Egitto e Nubia, σ. 79-80, και κυρίως Emery, Treasures, σ. 5-32.

82. Πρόκειται για τον τάφο αριθ. 14, των βασιλικών τάφων της Qustul· βλ. Emery, Treasures, πίν. 43 και ο ίδιος, Tombs, αριθ. 
881, σ. 383, πίν. 109. Το κιβωτίδιο σήμερα βρίσκεται στο Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου, αίθ. 45, προθ. 7, αριθ. 71191. Την πληρο
φορία αυτή οφείλω στην αείμνηστη φίλη Αασκαρίνα Μπούρα. Το κιβωτίδιο έχει ύψος 1,05 μ. και χρονολογείται με βάση νομίσμα
τα του Ουάλεντος (363-364), στον 4ο αιώνα.

83. Ο Weitzmann (Catalogue, σ. 33) πιστεύει μάλιστα ότι τα αιγυπτιακά αυτά πρότυπα θα ήταν καλύτερης εκτέλεσης.
84. Βλ. C.L. Wooley-Maclever, Karanôg, the Roman-nubian Cemetery, Philadelphia 1908. Βλ. επίσης Walters Art Gallery, αριθ. 

110a (χωρίς φωτογραφία). Πρέπει επίσης να προσθέσουμε τα δύο ξύλινα κιβωτίδια με οστέινη επένδυση, του Μουσείου του 
Καΐρου, που έχουν διακόσμηση από κυκλίσκους, βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, αριθ. 8818 και 8819 (ύψ. 8,8, μήκ. 9,6, πλ. 8,3 εκ.).
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(ύψ. 21, μήκ. 26, πλ. 22,8 εκ.). Ο απλός αυτός τύπος είναι πολύ συνηθισμένος σε κιβωτίδια αρχαιότερα και 
επιβιώνει στους νεότερους χρόνους.

Συμπληρωματικά στοιχεία για άλλα σχήματα που είχαν ίσως κιβωτίδια με οστέινη διακόσμηση που 
δεν σώθηκαν, μπορεί κανείς να αντλήσει από άλλα, σύγχρονό τους, κοσμικής ή θρησκευτικής χρήσης, 
όπως τα κιβωτίδια και οι λειψανοθήκες με ελεφάντινη διακόσμηση, καθώς και κιβωτίδια μεταλλικά ή 
με μεταλλική επένδυση85. Από τη μορφή όμως των λίγων πλακιδίων από ελέφαντα, που πρέπει να ανή
καν σε τέτοια κιβωτίδια86, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το σχήμα τους πρέπει να παρουσίαζε αναλο
γίες με αυτό των κιβωτιδίων-λειψανοθηκών87, όπως της Brescia και της Pola88. Πρόκειται για σχήμα 
παραλληλεπίπεδο, με παραλληλεπίπεδο επίσης σκέπασμα και τέσσερα, ενιαία με τα γωνιαία τοιχώμα
τα, πόδια. Η λειψανοθήκη της Brescia (Π ίν. 114α) είναι λίγο μεγαλύτερη (ύψ. 22, μήκ. 30, πλ. 24 εκ.) 
από της Pola (ύψ. 19, μήκ. 20, πλ. 14 εκ.). Το σχήμα αυτό, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σχήμα των κι- 
βωτιδίων από τη Νουβία, απαντά σε κιβωτίδιο με οστέινη διακόσμηση που αποκαταστάθηκε με βάση 
οστέινα πλακίδια, ευρήματα από τις ανασκαφές του Bégram (Π ίν. 115α) στο Αφγανιστάν89 (2ος-3ος 
αι. μ.Χ.). Το ίδιο σχήμα έχει πολύ μεγάλος αριθμός ξύλινων κιβωτιδίων του 4ου και 5ου αιώνα με δια- 
κόσμηση γραπτή ή επένδυση από μεταλλικά ελάσματα90. Πρόκειται λοιπόν για σχήμα του οποίου γινό
ταν μεγάλη χρήση, λόγω πιθανότατα της απλής και χωρίς τεχνικές δυσκολίες κατασκευής του. Το σχή
μα αυτό επιβιώνει και κυριαρχεί στα μεσοβυζαντινά ελεφάντινα κιβωτίδια, τα γνωστά ως κιβωτίδια 
των ροδάκων (Rosettenkasten)91.

Σε γενικές γραμμές, τα σχήματα των κιβωτιδίων με οστέινη διακόσμηση είναι αυτά που παρου
σιάζουμε στους πίνακες 113-114. Το κυρίως σώμα του κιβωτιδίου είναι συνήθως παραλληλεπίπεδο, 
ενώ το σκέπασμά τους ποικίλλει κάπως, παίρνοντας άλλοτε τη μορφή κόλουρης πυραμίδας και άλλο
τε την απλή μορφή παραλληλογράμμου ή παραλληλεπιπέδου. Τα παραλληλόγραμμα σκεπάσματα συ
νήθως ανασηκώνονται ή σύρονται92. Σκεπάσματα με τη μορφή ημικυλίνδρου ή σαμαρωτής στέγης 
απαντούν σπάνια, ιδίως σε μεταλλικά κιβωτίδια, και πρέπει μάλλον να αποκλειστούν για κιβωτίδια 
με οστέινη διακόσμηση93.

Από το σχήμα των κιβωτιδίων των βυζαντινών χρόνων, ιδίως των ελεφάντινων, συνάγεται ότι δημιουρ- 
γήθηκαν νέα σχήματα αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το παραλληλεπίπεδο, με σκέπασμα επίπεδο,

85. Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνουμε τα ελάχιστα ιατρικά κιβωτίδια από ελεφαντόδοντο και τις πυξίδες, που λόγω της μορφής 
τους δεν είχαν επίπεδα πλακίδια, παρά μόνο στο σκέπασμα. Για ελεφάντινες πυξίδες, βλ. Capps, Pyxis, ο. 331-332, όπου αναφέρε- 
ται στη βιβλιογραφία του θέματος από το 18ο αι. κ.ε. Βλ. επίσης Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 91-106, ο. 70-76. Για ιατρικά κι- 
βωτίδια, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 83-85, ο. 64-65.

86. Τα πλακίδια αυτά αναφέρονται σε δεύτερη χρήση στον κατάλογο του Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 69-71, 80-82, ο. 58- 
59 και 62-63 (ο αριθ. 53, ο. 50 που θεωρείται μέρος πενταπτύχου, πρέπει να είναι ανάλογος με τον αριθ. 81). Βλ. επίσης Weitzmann, 
Catalogue, αριθ. 2, ο. 7-9, πίν. II.

87. Ανάλογη παρατήρηση κάνει ο Buschhausen σχετικά με τα scrinia και τις λειψανοθήκες, βλ. Buschhausen, Metallscrinia, ο. 11.
88. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 107, ο. 77 και αριθ. 120, ο. 85, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Ο Weitzmann (Cata

logue, ο. 8), αποκαθιστά ελεφάντινο κιβωτίδιο του 2ου-3ου αι. με βάση το σχήμα της λειψανοθήκης της Brescia.
89. Στις ανασκαφές του Bégram βρέθηκαν άφθονα οστέινα πλακίδια, που προέρχονται από κιβωτίδια, των οποίων είχε κατα

στραφεί ο ξύλινος πυρήνας. Από αυτά αποκαταστάθηκε μόνο ένα, διαστ. 43x35x14 εκ. Βλ. Hackin, Bégram, σ. 12, εικ. 102. Για τις 
σχέσεις κοπτικής και ινδικής τέχνης, βλ. Η. Berst, Indokoptische Kunst, JAK 1 (1924), σ. 165 κ.ε.

90. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 10. Πρβλ. και αιγυπτιακά ξύλινα κιβωτίδια, Wessel, L ’art copte, σ. 176, πίν. ΧΙ-ΧΙΙ και σ. 
177, πίν. XIII.

91. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 9,10,12, 21, 27-29,31,40-42, 44, 50,51, 53,55-57, 60-62, 64-69, 99,106-107,118,122.
92. Συρτά είναι συνήθως τα σκεπάσματα των ιατρικών κιβωτιδίων (βλ. σχετικά ό.π., υποσημ. 85), αλλά και πολλών βυζαντινών 

κιβωτιδίων με επίπεδο σκέπασμα.
93. Η άποψή μας αυτή βασίζεται στις τεχνικές δυσκολίες κατασκευής ημικυλινδρικού σκεπάσματος από ξύλο και στο γεγονός 

ότι τα σκεπάσματα με σχήμα δίρριχτης στέγης, που αντιγράφουν σκεπάσματα σαρκοφάγων, εμφανίζονται κυρίως σε λειψανοθή
κες. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 207 κ.ε., αριθ. Β2, Β5, Β25 (κιβωτίδια με δίρριχτη στέγη) και αριθ. Cl, C12, C29, C30, C32, 
C62 (μαρμάρινες λειψανοθήκες).
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παραλληλεπίπεδο ή κόλουρης πυραμίδας94. Ανάλογα είναι και τα σχήματα που εμφανίζονται στη Δύση το 
14ο και το 15ο αιώνα95.

Φθάνει λοιπόν κανείς στο συμπέρασμα ότι τα κιβωτίδια με οστέινη διακόσμηση στην Αίγυπτο των πρώτων 
χριστιανικών αιώνων είχαν σχήματα ανάλογα με των άλλων παλαιοχριστιανικών κιβωτιδίων, σχήματα δηλαδή 
παραδοσιακά, που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στους βυζαντινούς, αλλά και στους νεότερους χρόνους. 
Όσον αφορά όμως στο σχήμα του σκεπάσματος διαπιστώθηκε κάποια προτίμηση στο σχήμα της κόλουρης πυ
ραμίδας, σχήμα που επαναλαμβάνεται και σε νεότερα έργα και πιστεύεται ότι έχει αιγυπτιακή προέλευση.

Διάταξη των πλακιδίων στα κιβωτίδια

Η διάταξη των πλακιδίων στους διάφορους τύπους ξύλινων κιβωτιδίων που εξετάσαμε παρουσιάζει 
ομοιότητες, αλλά και διαφοροποιήσεις τέτοιες, που την κάνουν να διατηρεί ενότητα ύφους χωρίς όμως να 
τυποποιείται. Η παρατήρηση αυτή αφορά τα λίγα δείγματα κιβωτιδίων που διατηρούν κατά χώραν πλακί
δια. Η παράλληλη εξέταση της διάταξης των θεμάτων άλλων, σύγχρονών τους, κιβωτιδίων κρίθηκε ανα
γκαία, ώστε να πραγματοποιηθεί μια προσπάθεια να αποκατασταθούν χαμένες τυχόν μορφές διατάξεων 
της διακόσμησης σε κιβωτίδια με οστέινα πλακίδια96. Συγχρόνως παρέχει τη δυνατότητα να ενταχθούν σε 
αυτές πλακίδια του υλικού μας που δεν σώζονται κατά χώραν.

Η συγκριτική έρευνα στο υλικό που σώθηκε πάνω σε κιβωτίδια έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία97:
1. Ολόκληρο το ξύλινο σώμα του κιβωτιδίου καλύπτεται από οστέινη επένδυση, όπως συμβαίνει και 

στα scrinia, όταν έχουν μεταλλική επένδυση.
2. Η οστέινη επένδυση χωρίζεται σε πλακίδια με εικονιστικά διακοσμητικά θέματα και σε ταινίες που 

τα πλαισιώνουν. Οι ταινίες αυτές έχουν άλλοτε τη μορφή επίπεδων πλακών —λείων ή με αυλακώσεις — 
και άλλοτε τη μορφή αρχιτεκτονικών γλυπτών, όπως αετωμάτων, κυματίων, ημικιόνων, επικράνων κ .ά .98. 
Μερικές φορές οι ταινίες διακοσμούνται με τεχνική ανάλογη με αυτή των εικονιστικών διαχώρων του κι- 
βωτιδίου. Τότε η διακόσμησή τους είναι είτε γεωμετρικά ή φυτικά κοσμήματα είτε σειρές ζώων που κάπο
τε παίρνουν τη μορφή μικρής σύνθεσης99.

3. Γίνεται προσπάθεια να δοθεί στο οστέινο διακοσμητικό υλικό διάταξη με μορφή αρχιτεκτονική, ακο
λουθώντας πιθανότατα τη γενικότερη στροφή της τέχνης του 4ου αιώνα προς τις αρχιτεκτονικές μορφές τις 
γνωστές από το β' πομπηιανό ρυθμό. Οι αρχιτεκτονικές αυτές μορφές εντοπίζονται στη ζωγραφική, το 
ανάγλυφο, αλλά και το opus sectile100. Έτσι, τα εικονιστικά διακοσμητικά θέματα δίνουν την εντύπωση ότι

94. Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 6,20,26,32-33,47-49,52,63, 82,84-85,98,100,112-113,123 (με σκέπασμα σε σχήμα κόλουρης 
πυραμίδας). Για παραλληλεπίπεδο και επίπεδο σκε'πασμα, βλ. κεφ. Α, υποσημ. 23 και υποσημ. 61.

95. Βλ. Dalton, Catalogue, αριθ. 401-404, σ. 137-139, πίν. XCV-C και αριθ. 30, σ. 27-28, πίν. XVII-XVIII. Maskell, Ivones, πίν. 
29,1. Πρβλ. και κιβωτίδιο με ελεφάντινη διακόσμηση από τη Νότια Ινδία του 17ου αι., βλ. Maskell, Ivones, πίν. 72.

96. Ανάλογη είναι και η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Weitzmann (Catalogue, σ. 8), για την τοποθέτηση ελεφάντινου κομματιού 
στην πιθανή του θέση.

97. Το συγκριτικό υλικό που χρησιμοποιήσαμε είναι: το κιβωτίδιο της Walters Art Gallery (Π ίν. 11-14), τα κομμάτια από το «νυ
φικό κιβωτίδιο» του Μουσείου του Κάιρου (Π ίν. 5-6), οι πλευρές κιβωτιδίων του ίδιου Μουσείου (Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 172-175, 
πίν. ΧΙ-ΧΙΙΙ) και τα κιβωτίδια της συλλογής του Princeton και της έκθεσης του Μουσείου Pushkin (Πίν. 113α) που αποκαταστάθηκαν.

98. Βλ. το κιβωτίδιο της Walters Art Gallery. Ανάλογες ταινίες σώζονται και σε πλακίδια της συλλογής του Μουσείου Μπενά- 
κη (Marangou, Bone Carvings, αριθ. 229, σ. 128, αριθ. 243-248, σ. 130, αριθ. 260-268, σ. 131-132), σε πλακίδια στις συλλογές του 
Μουσείου του Κάιρου (Strzygowski, Kopt. Kunst, αριθ. 8946-8950, σ. 214-215, πίν. XX) και στην Κοπτική συλλογή Κρατικών Μου
σείων του Βερολίνου (Wulff,Altchr. Kunst, αριθ. 445-451, σ. 122-123, πίν. XX).

99. Κοσμήματα ανάλογα υπάρχουν στο «νυφικό κιβωτίδιο» του Μουσείου του Κάιρου. Βλ. επίσης Flienders Petrie, Shurafa, 
πίν. II. Ταινίες με ζώα και σκηνές κυνηγιού, βλ. στα πλακίδια αριθ. 11,16 και 434. Ανάγλυφα φυτικά κοσμήματα, βλ. Λοβέρδου, 
Πλακίδια, σ. 215-216, πίν. Ια-γ και Marangou, Bone Carvings, αριθ. 223, 226-227, 239-240, 242-243, σ. 127,129-130, πίν. 68-70.

100. Βλ. Ασημακοποΰλου, Opus sectile, σ. 64 κ.ε. Αρχιτεκτονική επίδραση διαπιστώνεται και στη διάταξη του κιβωτιδίου της 
Νουβίας του 5ου αι. (Π ίν. 114γ), που πιστεύεται ότι αποδίδει πρόσοψη πολυώροφης οικίας αιγυπτιακής πόλης, όπως η Βαβυλώνα, 
βλ. Badawy, Coptic Art, σ. 28.
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είναι τοποθετημένα σε κόγχες με αετωματικές, ημικυκλικές ή αχιβαδόσχημες επιστέψεις101, που συχνά 
φέρουν χωριστό διακοσμημένο πλακίδιο102. Οι κόγχες μερικές φορές ενσωματώνονται στο διακοσμητικό 
θέμα του ίδιου του διαχώρου103. Στα διάχωρα αυτά οι μορφές εικονίζονται μεταξύ δυο κιόνων, κάτω από 
τόξο, και πατουν σε βάθρο. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου η κόγχη σχηματίζεται ανάγλυφη στην επι
φάνεια του κιβωτιδίου. Στην περίπτωση αυτή ο τεχνίτης κατασκευάζει διαφορετικό επίπεδο μεταξύ του ει
κονιστικού διαχώρου και του πλαισίου του. Αυτό επιτυγχάνεται και με τη βάθυνση του ξύλινου πυρήνα στο 
σημείο που θα τοποθετηθεί το πλακίδιο ή και την αφαίρεση του ξύλου και την αντικατάστασή του από το 
οστέινο εικονιστικό διάχωρο104. Οι ταινίες του πλαισίου τότε μιμούνται αρχιτεκτονικά γλυπτά ή είναι δια
κοσμημένες με παρεμφερή εικονιστικά θέματα (αριθ. 78) (Π ίν. 10). Στις περιπτώσεις αυτές η εντύπωση 
της κόγχης ατονεί και δημιουργείται μάλλον αυτή του ζωγραφικού πίνακα ή των εμβλημάτων των ψηφι
δωτών δαπέδων, που μιμούνται ζωγραφικούς πίνακες105.

4. Στα κιβωτίδια, που μας είναι γνωστά, δημιουργούνται δύο έως τρία διάχωρα στις μακριές πλευρές 
του κυρίως σώματος, κατά παράταξη, και δύο έως τρία στις στενές. Οι αποκαταστάσεις ωστόσο κιβωτι- 
δίων των συλλογών του Princeton και του Pushkin δείχνουν ότι μπορούσε κάθε πλευρά να διακοσμηθεί με 
ένα μόνο επίμηκες διάχωρο (Π ίν. 113α-β). Στις περιπτώσεις που το διάχωρο ξεπερνάει τις διαστάσεις 
ενός πλακιδίου, χρησιμοποιούν για την κάλυψή του περισσότερα του ενός πλακίδια που εφάπτονται και 
στα οποία απλώνεται το διακοσμητικό θέμα106.

5. Η διάταξη των διαχώρων στο σκέπασμα του κιβωτιδίου, όταν αυτό έχει σχήμα πυραμίδας, παρου
σιάζει δύο παραλλαγές. Κάθε τραπεζιόσχημη πλευρά έχει ένα τραπεζιόσχημο διάχωρο (Π ίν. 113α-β) ή 
ένα παραλληλόγραμμο πλαισιωμένο από δύο τριγωνικά (Π ίν. 11-14). Το οριζόντιο τμήμα του σκεπάσμα
τος έχει συνήθως διάχωρα παραλληλόγραμμα (Π ίν. 113α-γ). Στο σκέπασμα παραλληλεπίπεδου ή παραλ
ληλόγραμμου σχήματος δεν ξέρουμε με ασφάλεια ποια θα μπορούσε να είναι η διάταξη των διαχώρων. Η 
σχεδιαστική ανάπτυξη του σκεπάσματος κιβωτιδίου με σχήμα παραλληλεπίπεδο ή κόλουρης πυραμίδας 
παρουσιάζει ομοιότητα με διατάξεις διαχώρων σε ψηφιδωτά δάπεδα107, γεγονός που προβληματίζει, σχε
τικά με τη χρήση κοινών προτύπων σε ψηφιδωτά δάπεδα και σε κιβωτίδια.

101. Η αχιβαδόσχημη κόγχη θεωρείται θέμα μικρασιατικό, που εμφανίζεται στις σαρκοφάγους το β' τέταρτο του 3ου αι. Βλ. 
Weigand, Die Nische, o. 63 κ.ε. Για την κόγχη στην κοπτική τέχνη, βλ. Du Bourguet, L ’art copte, o. 125 κ.ε.· Badawy, Coptic Art, o. 
138-152. Η κόγχη που επιστέφεται από έξεργο αέτωμα, θεωρείται εντόπιο δημιούργημα της ύστερης αρχαιότητας στην Αίγυπτο. 
Βλ. Β. Brenk, Spätantike und frühes Christentum, Propyläen Kunstgeschichte, Suppl. Band, 1, 1977, o. 245, αριθ. 278a-c. Πρβλ. Ph. 
Akermann, Le décor sculpté du Couvent Blanc. Niches et frises, Le Caire 1976, o. 1-5 (Βιβλιοκρισία, BZ 73 (1980), o. 101-102). Ο δια
χωρισμός του θέματος σε κόγχες απαντά σε σαρκοφάγους του 4ου αι., όπου οι μορφές τοποθετούνται σε μικρές ομάδες μέσα σε 
διάχωρα που έχουν μορφή προπύλου με ελικόσχημους κίονες και αετωματικές και αχιβαδόσχημες κόγχες. Βλ. Fr.W. Deichmann, 
Repertorium, der christlich antiken Sarkophage I. Rom-Ostia, Wiesbaden 1967, αριθ. 53-54, 57, 678, 680.

102. Τα πλακίδια αριθ. 1-7, 38,438 πρέπει να διακοσμούσαν «the lunette of an arcade, βλ. Weitzmann, Catalogue, o. 27.
103. Βλ. «νυφικό κιβωτίδιο» του Μουσείου του Κάιρου, και τα πλακίδια αριθ. 383, 385, 393, 395, 398, 415, 419-421, 430.
104. O Goldshmidt (I, Kästen, o. 11-12) παρατηρεί ότι στα βυζαντινά ελεφάντινα κιβωτίδια, σε «λίγες μεταγενέστερες περι

πτώσεις, οι πλάκες τοποθετούνται σε ξύλινο πυρήνα με εκβαθύνσεις, έτσι ώστε οι διακοσμητικές ταινίες να τοποθετούνται πάνω 
από τις πλάκες και να τις συγκρατούν». Στα αιγυπτιακά κιβωτίδια δεν φαίνεται να ήταν αυτός ο σκοπός της εκβάθυνσης.

105. Ίσως μπορούμε να αναγνωρίσουμε σε αυτό την ελληνιστική επίδραση που διακρίνεται και στα "ψηφιδωτά της εποχής αυ
τής. Βλ. J.M.C. Toynbee, Roma and Constantinopolis in Late-antique Art (312-365), JRS XXXVII (1947), o. 147-148. Πρβλ. M. 
Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, 1941 και E. Pfuhl, Masterpieces of Greek Drawing and Painting, 
1955, o. 112 κ.ε., όπου τονίζεται η ομοιότητα των ψηφιδωτών δαπέδων της ελληνιστικής περιόδου και δη των εμβλημάτων τους με 
ζωγραφικούς πίνακες.

106. Τέτοια δείγματα παρέχουν πλευρές κιβωτιδίων από το Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου, τα οποία περιλήφθηκαν και στον 
Κατάλογο (αριθ. 285, 286, 292-293). Πρβλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, πίν. XIII.

107. Αναπτύγματα αυτής της μορφής μπορούν να θεωρηθούν ψηφιδωτά δάπεδα από την Αντιόχεια, όπως του House of the Red 
Pavement, δωμάτιο 2, του House of Triumph of Dionysus και του House of Menander, στο δωμάτιο 1. Βλ. Levi, Antioch, II, πίν. XI- 
XII, o. 92, πίν. II και XVI, εικ. 26. Το περίφημο ψηφιδωτό της Κωνσταντίνειας έπαυλης στη Δάφνη της Αντιόχειας, που βρίσκεται 
στο Μουσείο του Λούβρου, θυμίζει επίσης αναπτύγματα κιβωτιδίου με σκέπασμα σχήματος κόλουρης πυραμίδας. Βλ. Levi, Antioch, 
I, o. 226-253, εικ. 85 και II, πίν. LII-LIII. Για το ψηφιδωτό αυτό διατυπώθηκε η άποψη ότι οι συνθέσεις του αντιγράφουν ή εμπνέο-
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6. Επίσης, η διάταξη των οστέινων πλακιδίων στην επιφάνεια του ξύλινου κιβωτιδίου ακολουθεί κανό
νες αντιστοιχίας σχημάτων και διακοσμητικών μορφών. Κύριος σκοπός είναι η δημιουργία αρμονικά δια
τεταγμένων διαχώρων, με τονισμένα τα όριά τους, έτσι ώστε να θυμίζουν άλλοτε κόγχες αρχιτεκτονικές 
και άλλοτε πίνακες ζωγραφικούς.

Τις ίδιες αρχές, στις οποίες αναφερθήκαμε πιο πάνω, διαπιστώθηκε ότι ακολουθούν και οι διακοσμή
σεις κιβωτιδίων με επενδύσεις από άλλα υλικά, όπως τα μεταλλικά ελάσματα, το ελεφαντόδοντο, αλλά και 
με ζωγραφικό διάκοσμο, με τη διαφορά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τονίζεται η αρχιτεκτονική μορφή 
του διαχώρου. Το στοιχείο αυτό δίνει στα κιβωτίδια με οστέινη διακόσμηση ιδιαίτερο χαρακτήρα. Την ιδι
αιτερότητα αυτή πρέπει να λάβουμε υπόψη στην προσπάθειά μας να αποκαταστήσουμε ή να εντοπίσουμε 
χαμένες μορφές οστέινης διακόσμησης κιβωτιδίων, βασισμένοι σε κιβωτίδια διαφορετικού υλικού, σύγ
χρονα ή μεταγενέστερα και σε οστέινα πλακίδια που το σχήμα τους δεν επιτρέπει να ενσωματωθούν σε 
διατάξεις πλακιδίων γνωστές από τα κιβωτίδια με οστέινη διακόσμηση που σώζονται.

Τα κιβωτίδια με διακόσμηση από μεταλλικά ελάσματα, κυρίως τα υστερορωμαϊκά scrinia, των οποίων η 
κοσμική χρήση ταυτίζεται με αυτή των κιβωτιδίων με οστέινη διακόσμηση, παρέχουν δύο μορφές διάταξης 
των διαχώρων. Η πρώτη, που απαντά κυρίως σε ευρήματα από τη νοτιοανατολική Ευρώπη, ονομάζεται 
από τον Buschhausen «ρυθμός μετοπών» (Metopenstil)108. Η διάταξη των διαχώρων στο ρυθμό αυτό γίνε
ται σε επάλληλες σειρές κατά παράταξη, που αναλόγως με το μέγεθος των διαχώρων κυμαίνονται από 
τρεις έως τέσσερις (Π ίν. 115β, 116, 118, 119α). Γενικά τα διάχωρα είναι μικρού μεγέθους, παραλληλό
γραμμα, και έχουν συχνά όμοιο διακοσμητικό θέμα, έτσι ώστε να αποτελούν ταινία. Τα κιβωτίδια της 
Νουβίας (Π ίν. 114γ) με την ελεφάντινη διακόσμησή τους μπορούν να θεωρηθούν προσαρμογή αυτού του 
ρυθμού στα αιγυπτιακά δεδομένα109. Τετράπλευρα μικρά πλακίδια, της ομάδας Γ κυρίως, είναι πολύ πι
θανό να προέρχονται από διατάξεις διακόσμησης αυτής της μορφής110.

Παράλληλη του ρυθμού αυτού μπορεί να θεωρηθεί η διάταξη δύο οριζόντιων σειρών διαχώρων, τα 
οποία πλαισιώνουν σύνθεση, πολυπρόσωπη συνήθως, σε ένα διάχωρο (Π ίν. 118γ, 119δ). Η σύνθεση έχει 
πάρει μορφή ζωφόρου που εκτείνεται σε όλο το μήκος της πλευράς του κιβωτιδίου. Η οστέινη διακόσμη- 
ση κιβωτιδίων είναι πιθανό να έχει και αυτή τη μορφή διακόσμησης, διότι υπάρχουν πλακίδια που θα μπο
ρούσαν να σχηματίσουν αυτή την επιμήκη σύνθεση111.

Η δεύτερη μορφή διάταξης διαχώρων στα μεταλλικά ελάσματα ονομάζεται από τον Buschhausen 
«ρυθμός μεταλλίων» (Medaillonstil), προφανώς επειδή οι σειρές των τετράπλευρων διαχώρων έχουν αντι- 
κατασταθεί από σειρές κυκλικών, που με την παρουσία μορφών σε προτομή μιμούνται μετάλλια (Π ίν. 
115γ, 119γ). Είναι πολύ πιθανό και αυτή η μορφή διακόσμησης να είχε χρησιμοποιηθεί και στα κιβωτίδια 
με οστέινη επένδυση, αφού έχουν σωθεί μικρά πλακίδια με προτομές μέσα σε μετάλλιο (αριθ. 116-120) 
(Π ίν. 35-36). Η μορφή άλλωστε αυτή της διακόσμησης ήταν σε χρήση στα κιβωτίδια με γραπτή διακόσμη-

νται από σταυροθόλια. Βλ. Lassus, Organisation, ο. 334 και Grabar, Premier âge, σ. 159. Πρβλ. Schumacher, Victoria, ο. 251 που ανα
φέρει ότι «den Eindruck einer vertiefte Kassette macht... die Wirkung einer Kassettendecke wird... besterkt».

108. Ιδιαίτερα για το Metopenstil, βλ. Buschhausen - Lenzen, Silberreliquiar, o. 201. Ο ρυθμός αυτός κυριαρχεί τον 3ο και τον 
4ο αι. στη διακόσμηση των scriniorum. Το Metopenstil απαντά και σε χριστιανικά κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση των μέσων του 
4ου αι. Βλ. D. Gaspar, Neue Kàstchenbeschlàge von Sâgvâr,/OB 26 (1977), o. 255-257.

109. Το κιβωτίδιο της Μερόης συνδυάζει στοιχεία και του δεύτερου ρυθμού διακόσμησης του Buschhausen, του Medaillonstil, 
και παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με το κιβωτίδιο. Βλ. Buschhausen, Metallscûnia, αριθ. Α60, πίν. 70. Το δεύτερο κιβωτίδιο 
της Νουβίας (Π ίν. 114γ), της ίδιας κατηγορίας λόγω της μορφής των διαχώρων, μπορεί να θεωρηθεί παραλλαγή γιατί τα διακο- 
σμητικά θέματα είναι ανεικονικά κοσμήματα.

110. Τα πλακίδια αριθ. κατ. 121 και 123 μπορούν να τοποθετηθούν σε κιβωτίδια με διάταξη διακόσμησης ανάλογη του Π ίν. 
114γ. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 28 κ.ε., αριθ. Α10, Α21, Α25, Α26. Μεγάλος είναι ο αριθμός πλακιδίων της ομάδας Γ (του 
χαμηλού ανάγλυφου), βλ. αριθ. κατ. 127-138,144-167,171-175,177-226,229-234,252-259,264-265,268-272, που παρουσιάζουν επί
σης επαναλήψεις του ίδιου θέματος, ένα ακόμη στοιχείο στενής σχέσης με το ρυθμό αυτό.

111. Στις συνθέσεις που εξελίσσονται σε οριζόντιο άξονα και επεκτείνονται σε περισσότερα του ενός πλακίδια, που συγκολ- 
λούνται, ανήκουν οι αριθ. κατ. 259, 260α-β, 261-263, 266, 267.
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ση της παλαιοχριστιανικής Αίγυπτου112. Τα πλακίδια πάντως με θέμα μέσα σε μετάλλιο που σώζονται εί
ναι λιγοστά, πράγμα που φανερώνει ότι δεν υπάρχει η ιδιαίτερη προτίμηση προς το ρυθμό αυτό, που δια
πιστώνεται στα κιβωτίδια μεταλλικής επένδυσης. Είναι επίσης πιθανό τα κυκλικά διάχωρα να είχαν αντι- 
κατασταθεί από κοκάλινα κουμπιά, ανάλογα με αυτά που είναι γνωστά ως «κομβία ατράκτου». Επειδή 
έχει σωθεί μεγάλος αριθμός από αυτά τα «κομβία» στην Αίγυπτο113, είναι πιθανό να τα τοποθετούσαν — 
όπως δείχνει το κιβωτίδιοτης Μερόης114 115 —, στη θέση όπου σε κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση υπάρχουν 
τα διάχωρα με μορφή μεταλλίου ή κομβίου (Π ίν. 119α).

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που παρέχουν κυρίως τα κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση μπορεί κανείς 
να προτείνει δύο ακόμη μορφές διάταξης της οστέινης διακόσμησης κιβωτιδίων, που αποτελούν μεταφο
ρά των ρυθμών «μετοπών» και «μεταλλίων» του ΒιΐΒώιΙΐθΐ^η.

Προβλήματα παρουσιάζει η μορφή διάταξης της οστέινης διακόσμησης στην οποία έχουν θέση ημικυ- 
κλικά (Π ίν. 1-2, 37) και κυκλικά μεγάλα πλακίδια. Μεμονωμένα δείγματα μεταλλικών και ξύλινων κιβω- 
τιδίων με γραπτή διακόσμηση προσφέρουν μερικές πιθανές θέσεις για τα μεγάλα κυκλικά διάχωρα11:1 
(αριθ. 55) (Π ίν. 20). Πρόκειται για κιβωτίδια που έχουν ένα κυκλικό διάχωρο στο κέντρο της επίπεδης 
επιφάνειας του πλάγιου τοιχώματος (Π ίν. 117β) ή του οριζόντιου σκεπάσματος. Για τα ημικυκλικά πλα
κίδια (αριθ. 1-7,38,122,438) η θέση εντοπίζεται πιο δύσκολα. Πιθανότερο φαίνεται ότι τα πλακίδια αυτά, 
ιδίως τα διακοσμημένα με δευτερεύοντα θέματα ή κοσμήματα, όπως οι αχιβαδόσχημες κόγχες ή οι προ
σωποποιήσεις βλαστού, χρησιμοποιήθηκαν ως επιστέψεις διαχώρων με θέματα πιο σημαντικά116 (αριθ. 4- 
5,122,436-438). Οι επιστέψεις άλλωστε ήταν ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος ολοκλήρωσης του διαχώρου 
ενός κιβωτιδίου117.

Μια άλλη μορφή διάταξης της οστέινης διακόσμησης κιβωτιδίου μπορούν να δώσουν τα λίγα στοιχεία 
που γνωρίζουμε για ελεφάντινα κιβωτίδια, και συγκεκριμένα οι λίγες ελεφάντινες λειψανοθήκες-κιβωτί- 
δια, καθώς και τα επίσης ελάχιστα πλακίδια από ελέφαντα με θέματα μη θρησκευτικά, που πιθανώς ανή
καν σε κοσμικά κιβωτίδια118. Τα ελεφάντινα πλακίδια με ειδωλολατρικά θέματα που σώζονται, ανήκουν 
σε τέσσερα σύνολα, από τα οποία μόνο δύο μπορούν, κατά τη γνώμη μας, να προέρχονται από διακόσμη- 
ση κιβωτιδίου. Πρόκειται για τα τρία παραλληλόγραμμα πλακίδια της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Παρίσι119. 
Στην πρώτη τους χρήση τα δύο από αυτά τα πλακίδια ήταν ενωμένα σε μια σύνθεση ενιαία, με μορφή ζω
φόρου, ενώ το τρίτο θα αποτελούσε μέρος ανάλογης σύνθεσης άλλης πλευράς του ίδιου κιβωτιδίου. Η πι
θανή μορφή διάταξης της διακόσμησης στο κιβωτίδιο αυτό θα πλησίαζε την παραλλαγή με τη ζωφόρο του 
«ρυθμού των μετοπών», που ήδη αναφέραμε (Π ίν. 118γ). Υπάρχουν ακόμη δύο παραλληλεπίπεδα πλακί

112. Απαντά στη γραπτή διακόσμηση αιγυπτιακών κιβωτιδίων. Ανάλογα ξύλινα κιβωτίδια βρίσκονται στο Μουσείο του Κάιρου, 
στη συλλογή του Dumbarton Oaks και στα Κρατικά Μ ουσεία του Βερολίνου. Βλ. Wessel, L ’art copte, σ. 176, εικ. 102-103, πίν. ΧΙ-ΧΙΙΙ.

113. Το Μουσείο Μπενάκη διαθέτει έναν αξιόλογο αριθμό οστέινων «κομβίων ατράκτου», των οποίων η διακόσμηση έχει γί
νει με εγχάραξη και συνίσταται κυρίως σε κυκλίσκους δύο ή τριών μεγεθών, που συνδυασμένοι κατάλληλα σχηματίζουν κοσμήμα
τα. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι μερικοί από τους συνδυασμούς αυτούς δημιουργούν σχηματοποιημένα πουλιά σε διάφορες στάσεις.

114. Στα κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση απαντούν κοσμήματα με μορφή κουμπιών. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, o. 38 και 
83, αριθ. Α39 και Α10. Για το κιβωτίδιο της Μερόης, βλ. κεφ. Α, υποσημ. 82.

115. Το κυκλικό πλακίδιο αριθ. 55 του υλικού μας είναι εύκολο να το θεωρήσουμε σκέπασμα κυλινδρικής πυξίδας. Επειδή όμως 
δεν υπάρχουν οστέινες πυξίδες με τέτοιες διαστάσεις, μια και το υλικό επιτρέπει μόνο μικρού μεγέθους πυξίδες, πρέπει να αναζη
τηθεί η θέση του σε ελεφάντινη πυξίδα ή σε κιβωτίδιο. Η αργυρή λειψανοθήκη της Çirga (Buschhausen, Metallscrinia, o. 190 κ.ε., 
αριθ. Β4, πίν. Β13), όπως και το ξύλινο κοπτικό κιβωτίδιο με γραπτή διακόσμηση των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου (Wulff, 
Altchr. Kunst, σ. 300, αριθ. 1604 και Wessel, L ’art copte, πίν. XIII) προσφέρουν δύο άλλες πιθανές θέσεις.

116. Ο Weitzmann (Catalogue, σ. 27) εκφράζει την ίδια άποψη. Πρβλ. κεφ. Α, υποσημ. 101.
117. Κιβωτίδια με ημικυλινδρικό ή σαμαρωτό σκέπασμα θα μπορούσαν να έχουν ημικυκλικά πλακίδια στη διακόσμηση των 

στενών πλευρών του σκεπάσματος, αλλά δεν έχουμε υπόψη μας τέτοια δείγματα κιβωτιδίων. Ίσως όμως δεν πρέπει να αποκλειστεί 
και η περίπτωση να χρησίμευαν ως κύριο διακοσμητικό θέμα μιας των πλευρών του κιβωτιδίου σε θέσεις ανάλογες με τα κυκλικά.

118. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 12, αριθ. 37-39 και σ. 25, σημ. 2.
119. Τα κομμάτια αυτά τοποθετούνται στον 5ο-6ο αι. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 58, αριθ. 70, πίν. 23 και Beckwith, Coptic 

Sculpture, σ. 12, εικ. 38, που τα θεωρεί και αλεξανδρινά.
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δια120 που, χωρισμένα σε δύο διάχωρα το καθένα, μπορούσαν επίσης να είχαν τοποθετηθεί σε κιβωτίδια 
με διάταξη διακόσμησης ανάλογη με αυτή των ελεφάντινων λειψανοθηκών121, αλλά και μεταλλικών κιβω- 
τιδίων (Π ίν. 117α). Είναι λοιπόν δυνατό οι ελεφάντινες λειψανοθήκες-κιβωτίδια, που έχουν σωθεί, να 
προσφέρουν μια ακόμη μορφή διάταξης της οστέινης διακόσμησης. Δύο από τις γνωστότερες και σε καλή 
κατάσταση λειψανοθήκες είναι της Brescia122 και της Pola123. Και στις δύο, τα παραλληλόγραμμα κάθετα 
τοιχώματα του κιβωτιδίου (Π ίν. 114α) είναι καλυμμένα από ένα παραλληλόγραμμο διάχωρο, τοποθετη
μένο οριζόντια, που πλαισιώνεται από ταινίες στενότερες, σχηματισμένες από ένα ή περισσότερα διάχω
ρα124. Η οριζόντια επιφάνεια του παραλληλεπίπεδου σκεπάσματος τους έχει τρία επιμήκη διάχωρα, το
ποθετημένα κατά μήκος των μακρών πλευρών, ενώ τα κάθετα τοιχώματά του καλύπτονται στη λειψανοθή
κη της Pola από ταινία με ενιαία σύνθεση. Η ταινία αυτή στη λειψανοθήκη της Brescia (Π ίν. 114α) έχει 
αντικατασταθεί από σειρά μεταλλίων με τις προτομές του Ιησού και των Αποστόλων. Η διάταξη αυτή ται
νίας μεταλλίων στη λειψανοθήκη της Brescia μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε ανάλογες θέσεις 
για τα κυκλικά οστέινα πλακίδια με χριστιανικά θέματα12'’ (αριθ. 117-118) (Π ίν. 35).

Από ό,τι είδαμε συνάγεται ότι με τη διάταξη των διακοσμητικών διαχώρων στα κιβωτίδια με οστέινη 
αλλά και ελεφάντινη ή μεταλλική επένδυση επιδιώκεται συμμετρία σχημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται ως επί 
το πλείστον με αντιστοιχίες τόσο των σχημάτων των διαχώρων126, όσο και των εικονογραφικών θεμάτων, 
που τα διακοσμούν. Ως πρότυπα των μορφών αυτών πρέπει να χρησιμέυσαν και οι λάρνακες, οι ρωμαϊκές 
arcae (Π ίν. 114β). Αυτό αποδεικνύεται από τις μεγάλες αναλογίες που διαπιστώνονται με τις ξύλινες κα
σέλες, τις arcae ferratae, που βρέθηκαν κυρίως στην Πομπηία127, και έχουν το ίδιο σχήμα με τα ελεφάντι
να παραλληλεπίπεδα κιβωτίδια128. Ανάλογες μορφές διάταξης της διακόσμησης διατηρούνται τόσο σε βυ
ζαντινά ελεφάντινα κιβωτίδια του 10ου-13ου αιώνα129 όσο και σε κιβωτίδια με ένθετη διακόσμηση του 
14ου-15ου αιώνα από τη Δύση130. Η ομοιότητα αυτή υπήρξε πιθανότατα ηθελημένη, όπως ακριβώς και η 
διατήρηση των σχημάτων των κιβωτιδίων, που παρατηρήσαμε ήδη.

120. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 12, εικ. 39. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 63, αριθ. 81, πίν. 26 (6ος αι.).
121. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 116-118, σ. 82-84, πίν. 61-62.
122. Βλ. R. Delbrück, Probleme der Lipsanothek in Brescia, Bonn 1952. Πρβλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 107, o. 77, πίν. 57.
123. Βλ. A. Angiolini, La capsela ebúrnea di Pola, StAntC 7, 1970. Πρβλ. και Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 120, σ. 85.
124. Ανάλογη διάταξη διαχώρων υπάρχει και σε φΰλλα πενταμερών ελεφάντινων διπτΰχων του 5ου και 6ου αι. (Volbach, 

Elfenbeinarbeiten, αριθ. 119,125,128, 142, 145, σ. 84 κ.ε. πίν. 63, 66, 75, 77), που διαφέρουν όμως μόνο στο ότι παραλληλόγραμμο 
διάχωρο, που συνήθως έχει την κύρια διακοσμητική σύνθεση στα ελεφάντινα αυτά δίπτυχα, τοποθετείται με οριζόντια τη στενή 
πλευρά και όχι κάθετη, όπως στα κιβωτίδια.

125. Η ασαφής προέλευση των κυκλικών πλακιδίων με χριστιανικά θέματα από ρωμαϊκές κατακόμβες δεν επιτρέπει την ασφα
λή απόδοσή τους στο κιβωτίδιο-λειψανοθήκη, αν και εικονογραφικά στοιχεία συνηγορούν για μια τέτοια άποψη. Βλ. κεφ. Α, υπο- 
σημ. 93. Διάχωρα σε σχήμα μεταλλίου απαντούν και σε άλλα αντικείμενα, όπως οι σταυροί πρόθεσης, τοποθετημένα στα άκρα των 
κεραιών. Βλ. Η. Buschhausen, Ein byzantinisches Bronzekreutz in Kassandra, JÖBG XVI (1967), σ. 281-296. Απαντούν, επίσης, σε 
επισκοπικούς σταυρούς-λειψανοθήκες, καθώς και σε πενταμερή δίπτυχα, βλ. Venezia - Bizantio, σ. 10 κ.ε., αριθ. 34 και αριθ. 28,65.

126. Στις εξαιρέσεις ανήκει λειτουργικό δοχείο από την Καρχηδόνα, που σήμερα έχει χαθεί. Βλ. J.B. De Rossi, BACr VII 
(1867), σ. 77 και DACL, 1, 1, σ. 643, εικ. 116, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Grabar, Reliquaire, εικ. 5. Στην 
επιφάνειά του παρατίθενται διάχωρα διαφόρων σχημάτων και θεμάτων, χωρίς καμιά απολύτως προσπάθεια να επιτευχθεί θεμα- 
τολογική ή αισθητική αρμονία. Η ανάμειξη ειδωλολατρικών (σάτυρος, Νηρηΐς, τοπική θεότητα), χριστιανικών (δεόμενη, καλός ποι
μένας κ.ά.) και καθαρά διακοσμητικών θεμάτων (ταινίες κληματίδων και ζώων) σε διάχωρα έξεργα που δεν εφάπτονται, μοιάζει 
τυχαία, αν και o Grabar πιστεύει ότι εξυπηρετεί τη συμμετρία των διαχώρων.

127. Οι arcae, οι ελληνικές κιβωτοί ή λάρνακες, ήταν ξύλινες κασέλες τοποθετημένες στο atrium των ρωμαϊκών σπιτιών και 
πολλές φορές καρφωμένες εκεί για ασφάλεια. Έφεραν διακόσμηση από πλάκες χάλκινες και καρφιά με μεγάλο κεφάλι. Βλ. 
Dinkier, Arca und Scrinium, σ. 141 κ.ε.

128. Βλ. Πίν. 114α.
129. Συνήθως τα μεσοβυζαντινά κιβωτίδια με ελεφάντινη διακόσμηση είναι παραλληλεπίπεδα με σκέπασμα σε σχήμα κόλου

ρης πυραμίδας (Goldschmidt, I, Kästen, σ. 22 κ.ε., αριθ. 6, 20, 26,32, 33,40,47-49, 63, 82, 84, 85,112-113,123), επίπεδο που αναση- 
κώνεται (ό.π., σ. 24 κ.ε., αριθ. 8,50), συρόμενο (ό.π., σ. 25, αριθ. 10,21,27-29,31,41,43,51,53,55-57,60-62,64-69,99,114,118) που 
είναι και το πιο συνηθισμένο.

130. Τα ελεφάντινα αυτά κιβωτίδια έχουν κοσμικά θέματα από την καθημερινή ζωή. Βλ. Dalton, Catalogue, σ. 126, αριθ. 367,368,371.
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Η αναζήτηση λοιπόν, πάντα με κάποια επιφύλαξη, στη διάταξη της διακόσμησης μεταγενέστερων κι- 
βωτιδίων χαμένης μορφής διακόσμησης κιβωτιδίων με οστέινη επένδυση, που δεν έχει διασωθεί σε 
παλαιοχριστιανικά κιβωτίδια, δεν μπορεί να θεωρηθεί παρακινδυνευμένη131. Είναι χαρακτηριστικά από 
την άποψη αυτή τα κιβωτίδια, τα γνωστά ως casseti nuziali, που κατασκευάζονται στη Βενετία στις αρχές 
του 15ου αιώνα και έχουν οστέινη διακόσμηση132. Τα πλακίδια που τα διακοσμούν είναι κυρτά και το κα
θένα τους αποτελεί διάχωρο ξεχωριστό, διότι όπως είναι τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο και αφή
νουν αδιακόσμητο πλαίσιο γύρω τους, σχηματίζεται το διαχωριστικό όριο του διαχώρου από το ίδιο το 
πλακίδιο. Κάποτε φέρουν επίστεψη ή την ενσωματώνουν στο διακοσμητικό θέμα. Τα στοιχεία αυτά, δη
λαδή η κυρτότητα, το αδιακόσμητο πλαίσιο του πλακιδίου, καθώς και η ενσωμάτωση στο διακοσμητικό 
θέμα επιστέψεων απαντουν σε πολλά από τα πλακίδια της ομάδας Δ του υλικού μας (π.χ. αριθ. 363, 366, 
382) (Πίν. 96, 97,101). Είναι λοιπόν πιθανόν στα έργα αυτά του 14ου-15ου αιώνα να διασώζεται η μορ
φή διάταξης πλακιδίων ιδίως της ομάδας Δ, της οποίας το υλικό σε συνδυασμό με πλακίδια διακοσμημέ
να από φυτικά κοσμήματα είναι πιθανό ότι ακολουθούσε και τη διάταξη που μας διασώζουν σαρκοφάγοι 
του 5ου αιώνα133.

Η διερεύνηση λοιπόν των μορφών διάταξης και σε νεότερους τύπους διακόσμησης κιβωτιδίων (10ος- 
15ος αιώνας) οδηγεί στην ίδια διαπίστωση, ότι δηλαδή και πάλι επιδιώκεται η αρμονική διάταξη των δια- 
χώρων με τη δημιουργία αντιστοιχιών από τα σχήματά τους, προσαρμοσμένων πάντοτε στη μορφή του 
εκάστοτε κιβωτιδίου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις διατάξεις της οστέινης διακόσμησης μπορεί να θε
ωρηθεί η προτίμηση στην πλαισίωση των διαχώρων από αρχιτεκτονικά γλυπτά, με σκοπό, όπως είπαμε τα 
διακοσμητικό, εικονιστικά θέματα να προβάλλονται σαν έργα ζωγραφικής ή γλυπτικής. Το στοιχείο αυ
τό συνδέει τη διάταξη της διακόσμησης των κιβωτιδίων με τις αρχιτεκτονικές σαρκοφάγους134. Στον τύπο 
αυτό των σαρκοφάγων δημιουργείται μέτωπο με στοά, της οποίας τα μεσοκιόνια, τοξόμορφα, ευθύγραμ- 
μα ή αετωματικά, στεγάζουν μορφές ή συμπλέγματα που συνήθως στέκονται σε βάσεις, όπως τα αγάλμα
τα, και ανάμεσά τους υπάρχουν οι κίονες της στοάς που συνήθως φέρουν ελικοειδείς ραβδώσεις και κο
ρινθιακά κιονόκρανα. Με τον τύπο αυτό των σαρκοφάγων συνδέονται οστέινα πλακίδια κυρίως των ομά
δων Γ και Δ, που διακοσμούνται από μορφές (ή συμπλέγματα) είτε πλαισιωμένες από κιόνες με ελικοει- 
δείς ραβδώσεις (ομάδα Γ) είτε ανεβασμένες σε βάθρο και πλαισιωμένες από τοξόμορφη κόγχη (ομάδα 
Δ). Ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας στη διάταξη της διακόσμησης των κιβωτιδίων, που ίσως ατονεί στα κι- 
βωτίδια με μεταλλικά ελάσματα, διατηρείται στην Αίγυπτο μέχρι τον 6ο-7ο αιώνα και αποτελεί αντίστοι
χη έκφραση της μικροτεχνίας με αυτή που παίρνει η διάταξη της διακόσμησης στη γλυπτική και τη ζω
γραφική στην ίδια περίοδο135.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθούμε σε μια ιδιομορφία που έχει σχέση με τη διάταξη και το συν
δυασμό δύο τεχνικών διακόσμησης στο ίδιο κιβωτίδιο. Πρόκειται για το κιβωτίδιο που διασώθηκε ακέ
ραιο και ανήκει στην Walters Art Gallery (Π ίν. 11-14). Το κιβωτίδιο αυτό έχει πλακίδια διακοσμημένα 
με δύο τεχνικές: την επιπεδόγλυφη με κηρομαστίχη και την τεχνική του χαμηλού αναγλύφου. Η ανάμειξη 
των πλακιδίων έχει γίνει πολύ προσεκτικά, με σωστές αναλογίες στη διαίρεση του υλικού και αρμονικούς 
συνδυασμούς136, γεγονός που προδίδει ότι δεν πρόκειται για τυχαία συμπλήρωση χαμένων πλακιδίων από

131. Ο Strzygowski (Alexandria, σ. 6) παρατηρεί επίσης ότι «μεσαιωνικά ε'ργα προδίδουν τη μορφή που θα είχαν τα διακοσμη
μένα με κυρτά οστέινα πλακίδια έπιπλα ή κιβωτίδια», όπως τα κυρτά κοκάλινα πλακίδια με ανάγλυφη διακόσμηση. Βλ. Λοβέρδου, 
Πλακίδια, σ. 213 κ.ε.

132. Βλ. Dalton, Catalogue, σ. 136-137, αριθ. 401-410. Το κόκαλο προέρχεται από άλογα και βόδια και τα θέματά τους ήταν κυ
ρίως μυθολογικά, όπως αυτό του Ιάσονα στο κιβωτίδιο αριθ. 401, σ. 136. Βλ. και Maskell, Ivones, πίν. 29.1.

133. Βλ. σχετικά Λοβέρδου, Πλακίδια, σ. 216 κ.ε. Πρόκειται για σαρκοφάγους σπάνιου τύπου από την Aquitania, στις οποίες ο 
Wulff (Altchr. Kunst, σ. 125, εικ. I l l )  αναγνωρίζει «ανατολικές και ίσως κοπτικές άμεσες επιδράσεις».

134. Λέγονται και σαρκοφάγοι με κίονες (Säulensarkophage) που παράγονται τόσο σε μικρασιατικά εργαστήρια, όσο και σε ερ
γαστήρια της Ρώμης (2ος-4ος αι.). Βλ. Koch - Sichtermann, Sarkophage, σ. 76-82. G. Rodenwaldt, RM 38-39 (1923-1924), σ. 1 κ.ε.

135. Βλ. Rumpf, Stilphasen, o. 28-29.
136. Στην εμπρόσθια πλευρά του κιβωτιδίου και του σκεπάσματος υπάρχουν διάχωρα, από τα οποία τα πέντε είναι επιπεδό-
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πλακίδια άλλης τεχνικής, αλλά για μελετημένη διακοσμητική μέθοδο του εργαστηρίου137, στην οποία πα
ρατηρούνται παράλληλα μορφολογικές αντιστοιχίες τεχνικής. Έ τσι τρία επιπεδόγλυφα πλακίδια της 
εμπρόσθιας πλευράς του κιβωτιδίου αντιστοιχούν σε τρία χαμηλού ανάγλυφου πλακίδια στην πίσω πλευ
ρά. Επίσης, σε κάθε πλευρά του σκεπάσματος τριγωνικά πλακίδια με επιπεδόγλυφη τεχνική πλαισιώνουν 
παραλληλόγραμμο πλακίδιο με χαμηλό ανάγλυφο.

Θέματα και θεματολογική διάταξη

Τα διακοσμητικά θέματα των οστέινων πλακιδίων είναι κυρίως μορφές και ολιγοπρόσωπες συνθέσεις 
από γνωστούς εικονογραφικοΰς κΰκλους της ύστερης αρχαιότητας. Τα θέματα δεν είναι πρωτότυπα· πα
ρουσιάζουν ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή φανερώνουν το θεματολόγιο της μικροτεχνίας κο
σμικού χαρακτήρα, για το οποίο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Έ να  άλλο αξιοπρόσεκτο στοιχείο, που 
παρέχεται από τα θέματα διακόσμησης των πλακιδίων, είναι οι αλλαγές που έχουν υποστεί γνωστά θέμα
τα από τη μεγάλη τέχνη παλαιότερων εποχών. Μεγάλος αριθμός παραλλαγών γεννιέται από προσθήκες 
και αφαιρέσεις εικονογραφικών λεπτομερειών σε καθιερωμένους τύπους, πράγμα που αποδεικνύει την 
ελευθερία του τεχνίτη και τις δυνατότητές του για αναδημιουργία138. Την επιλογή των θεμάτων και τον 
τρόπο απόδοσής τους διακρίνει συγκρητισμός και εκλεκτικισμός139, στους οποίους πρέπει να συνέβαλαν 
και οι πηγές έμπνευσης, που είχαν οι τεχνίτες και οι οποίες τόσο σωστά παραλληλίζονται με τα φιλολογι
κά απανθίσματα140.

Γενικά παρατηρείται ποικιλία θεμάτων, όπως προσωποποιήσεις εποχών και μηνών, σκηνές καθημερι
νής ζωής και κυνηγιού κ.ά.141, με ιδιαίτερη όμως προτίμηση σε ορισμένους από τους πιο γνωστούς εικονο- 
γραφικούς κύκλους της ύστερης αρχαιότητας. Πρόκειται κυρίως για το διονυσιακό, το νειλωτικό και τον 
κύκλο του θαλάσσιου θιάσου, που κυριαρχούν σε ορισμένες ομάδες πλακιδίων142. Η προτίμηση αυτή δεν 
θα πρέπει να συνδεθεί με το συμβολισμό των θεμάτων143, αλλά με τα αισθητικά κριτήρια του τεχνίτη ή του 
ανθρώπου που έδινε την παραγγελία κατασκευής του κιβωτιδίου, τα οποία βρίσκονταν ασφαλώς σε συ
νάρτηση με τις προτιμήσεις της εποχής.

γλυφά. Στις υπόλοιπες πλευρές τα επιπεδόγλυφα είναι λιγότερα και διακοσμούν κυρίως το σκέπασμα. Στο σύνολο όμως των 24 δια- 
χώρων, τα 12 είναι διακοσμημένα με επιπεδόγλυφη τεχνική. Αυτά τοποθετούνται πάνω στην επίπεδη επιφάνεια του ξύλου, ενώ τα 
διάχωρα που δέχονται πλακίδια με χαμηλό ανάγλυφο έχουν υποστεί βάθυνση.

137. Σε έργα με ελεφάντινη διακόσμηση διαφορετικής τεχνικής, αλλά και διαφορετικής εποχής, όπως η καθέδρα του Αποστό
λου Πέτρου στη Ρώμη, παρατηρείται αλλοίωση της θεματικής ενότητας. Βλ. Weitzmann, Heracles, σ. 247-251· ο ίδιος, Cathedra, σ. 
1 κ.ε.· ο ίδιος, The Iconography of the Carolingian Ivories on the Throne, La Cathedra Lignea di S. Pietro in Vaticano, RendPontAcc, 
seria III, Memorie X, Vatican 1971, σ. 217-247. Πρβλ. και τον άμβωνα του Aachen (Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 59-61, αριθ. 72- 
77). Ακόμη και στην περίπτωση της διακόσμησης ενός έργου από δύο σύγχρονα εργαστήρια, όπως στην περίπτωση της καθέδρας 
του Μαξιμιανού στη Ραβέννα, παρατηρείται εκτός της τεχνοτροπικής και θεματική διαφοροποίηση (Volbach, Elfenbeinarbeiten, 
αριθ. 140, σ. 93-94, πίν. 72-74).

138. Ο Cumont {Symbolisme, σ. 24, σημ. 2) αναφέρεται σε εικονογραφικές μεταβολές, αντίθετες με την παράδοση, που επέφε
ραν στο έργο τους οι τεχνίτες σαρκοφάγων, όταν αυτό τους διευκόλυνε.

139. Πιστεύεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων προέρχεται από ελληνιστικής παράδοσης ζωγραφικά έργα της ρωμαϊ
κής περιόδου, σαρκοφάγους, ψηφιδωτά κυρίως, των οποίων η καταγωγή πρέπει να αναζητηθεί στη Ρόδο, στην Πέργαμο και κυρίως 
στην Αλεξάνδρεια. Βλ. Bianchi-Bandinelli, Pittura tardo-romana, σ. 356-360. Η επιλογή προτύπου αναγνωρίζεται και σαν «ετερο
γενής». Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 29.

140. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 29-30. Βλ. παρακάτω, σ. 50, για τα εικονογραφικά πρότυπα.
141. Τα περισσότερα από αυτά τα θέματα χρησιμοποιούνται ήδη από το 2ο αι. μ.Χ. για τη διακόσμηση σαρκοφάγων. Στις αρ

χές του 4ου αι. μ.Χ. απαντούν στη διακόσμηση κιβωτιδίων με μεταλλική επένδυση. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 11 κ.ε.
142. Αναφερόμαστε κυρίως στην ομάδα Β των πλακιδίων, στην οποία κυριαρχεί ο νειλωτικός κύκλος, και στην ομάδα Γ, στην 

οποία υπάρχει αποκλειστικά ο διονυσιακός και ο θαλάσσιος θίασος. Για εμμονή στο διονυσιακό, στον κύκλο της Αφροδίτης και 
στον κύκλο του θαλάσσιου θιάσου, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 30 κ.ε.

143. Για το θέμα αυτό, βλ. παρακάτω, σ. 44.
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Η θεματολογική έρευνα στη διάταξη των πλακιδίων πάνω στην επιφάνεια των κιβωτιδίων θα γίνει με 
βάση τα λίγα κιβωτίδια που σώζονται και για τα οποία ήδη μιλήσαμε κατά την εξέταση του σχήματος και 
των μορφών διάταξής τους. Ειδικότερα στο κιβωτίδιο της Walters Art Gallery έχουμε είκοσι δυο διάχωρα. 
Από αυτά, δέκα είναι διακοσμημένα με μέλη του διονυσιακού θιάσου και οκτώ τριγωνικά πλακίδια παρα
πληρωματικού χαρακτήρα έχουν Νίκη με κλαδί φοίνικα και στεφάνι, θέμα που εύκολα συνδυάζεται και 
ενσωματώνεται σε πολλούς εικονογραφικούς κύκλους αλλά ιδιαίτερα στο διονυσιακό (βλ. ο. 138-139). Τέ
λος ένα διάχωρο έχει καθισμένη πεπλοφόρο Νηρηΐδα και πιθανόν ανάλογο ήταν το θέμα των άλλων τριών 
διαχώρων της ίδιας πλευράς που το πλαισίωναν και έχουν χαθεί.

Στο «νυφικό κιβωτίδιο» του Μουσείου του Κάιρου σώζονται έξι διάχωρα με θέματα που ανήκουν όλα 
στον εικονογραφικό κύκλο των σκηνών οικογενειακού βίου και ιδιαίτερα της ζωής στο γυναικωνίτη.

Το κιβωτίδιο της συλλογής του Princeton, που αποκαταστάθηκε, έχει οκτώ διάχωρα που φέρουν θέμα
τα Νηρηΐδων και Τριτώνων, του θαλάσσιου δηλαδή θιάσου. Το εν μέρει αποκατεστημένο κιβωτίδιο του 
Μουσείου Pushkin που διασώζει πέντε πλακίδια με Νηρηίδες, τέσσερα στο σκέπασμα και ένα σε μια από 
τις μακριές πλευρές του κυρίως σώματος, μοιάζει να έχει επίσης θεματική ενότητα. Ακόμη οι πλευρές κι- 
βωτιδίων, που διασώζονται στο Μουσείο του Κάιρου με δύο ή τρία πλακίδια, κάθε μία, έχουν θεματική 
ενότητα και ανήκουν στο νειλωτικό, στο διονυσιακό ή στον κύκλο του θαλάσσιου θιάσου.

Συνοπτικά η μελέτη του υλικού οδήγησε στις εξής διαπιστώσεις:
1. Στη διακόσμηση κιβωτιδίων με οστέινα πλακίδια επιδιώκεται θεματική ομοιογένεια. Έτσι δημιουρ- 

γείται η αίσθηση ενιαίας σύνθεσης, που τις περισσότερες φορές όμως είναι χαλαρή, επειδή το θέμα δια- 
σπάται σε διάχωρα.

2. Δεν υπάρχει διάκριση κύριας σύνθεσης και δευτερευουσών που την πλαισιώνουν144, στο υλικό που 
έχει σωθεί. Δεν πρέπει όμως να αποκλεισθούν και οι περιπτώσεις δημιουργίας ενός ή δύο θεματικών πυ
ρήνων σε κάθε κιβωτίδιο, γύρω από τους οποίους διευθετούνταν μικρότερες συνθέσεις. Παράδειγμα μπο
ρεί να θεωρηθεί το αργυρό κιβωτίδιο της Projecta, με θεματικούς πυρήνες την αναδυομένη Αφροδίτη και 
το ζεύγος των νεονύμφων. Συνθέσεις όπως αυτές των πλακιδίων αριθ. 38 και 55145 (Π ί ν. 15 και 20) θα μπο
ρούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για ανάλογο σκοπό.

3. Η θεματική ομοιογένεια που διαπιστώσαμε είναι πάντα χωρίς αφηγηματικές προθέσεις. Ακόμη και 
σε συνθέσεις, όπως αυτές του «νυφικού κιβωτιδίου» του Κάιρου, παρά την επανειλημμένη απεικόνιση των 
ίδιων γυναικείων τύπων —δέσποινας και θεραπαινίδας — που μόνο μια αφηγηματική διάταξη θα δικαιο
λογούσε, δεν φαίνεται να υπήρχε αφηγηματικός χαρακτήρας στη διάταξη.

4. Δεν φαίνεται επίσης να δίνεται σημασιολογική προτεραιότητα στα θέματα. Έτσι οι θέσεις που κατα
λαμβάνουν πουλιά σε κιβωτίδια με θέματα νειλωτικού κύκλου, είναι ανάλογης σημασίας με αυτές των ερωτι- 
δέων ή των ψαράδων. Απαντούν δηλαδή σε μεγάλα διάχωρα που κάλυπταν μια από τις στενές πλευρές του κι- 
βωτιδίου (αριθ. 79) (Π ί ν. 27), σε τραπεζιοειδή διάχωρα, που θα ήταν τοποθετημένα σε στενή πλευρά πυρα- 
μιδόσχημου σκεπάσματος, σε απλές ταινίες (αριθ. 78) (Π ί ν. 10) ή ακόμη σε τριγωνικά πλακίδια που θα πρέ
πει να πλαισίωναν παραλληλόγραμμο διάχωρο σε πυραμιδόσχημο σκέπασμα (αριθ. 82,83,95) (Π ί ν. 28, 29).

5. Χρησιμοποιούνται κάποτε θέματα απολύτως όμοια στη διακόσμηση του ίδιου κιβωτιδίου, ακόμη και 
της ίδιας πλευράς του146.

144. Αυτό αφορά και το αποκατεστημένο κιβωτίδιο του Princeton. Βλ. Elderkin, Casket, σ. 150. Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε 
ότι στο κιβωτίδιο αυτό ανήκει και το πλακίδιο που παρουσιάζει η συγγραφέας στον πίνακα α του άρθρου της, ως διαφορετικής προ
έλευσης, λόγω μεγέθους. Πιστεύουμε ότι το πλακίδιο αυτό ανήκει στην κατηγορία των πλακιδίων που ανά δύο ή τρία ολοκλήρωναν 
το θέμα ενός διαχώρου. Παραδείγματα παρέχει η συλλογή του Μουσείου του Καΐρου. Βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 180-181, πίν. 
XIV, αριθ. 7072, 7076-7077.

145. Το πλακίδιο αριθ. κατ. 55 (Π ίν. 20), με θέμα την Κυνηγέτιδα Άρτεμη θα μπορούσε να πλαισιωθεί με σκηνές κυνηγιού ή 
διάχωρα με μορφές κυνηγών ή ζώων. Στο σύμπλεγμα του Διονύσου και της Αριάδνης, στο πλακίδιο αριθ. κατ. 38, μπορεί να υπο
θέσει κανείς πλαισίωση από μορφές του διονυσιακού θιάσου.

146. Δύο απολύτως όμοια πουλιά πλαισιώνουν ερωτιδέα σε στενές πλευρές κιβωτιδίου του Μουσείου του Καΐρου (Π ίν. 10α, επάνω).
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6. Η θεματολογική τοποθέτηση κάποτε λαμβάνει υπόψη τις στάσεις των μορφών και τις συνδέει, όπως 
π.χ. οι καθισμένες Νηρηίδες σε δύο πλακίδια πλευράς κιβωτιδίου, οι οποίες είναι έτσι τοποθετημένες 
ώστε έχοντας στραμμένα τα κεφάλια να μοιάζουν ότι κοιτάζονται. Τις περισσότερες όμως φορές δεν επι
διώκεται παρά μόνο αρμονικός συνδυασμός των στάσεων των μορφών.

Η πιθανή έλλειψη θέματος-πυρήνα στη διακόσμηση του κιβωτιδίου, η απουσία αφηγηματικών προθέ
σεων στη διάταξη των θεμάτων και η χωρίς σημασιολογική προτεραιότητα κατάταξή τους, καθώς και η 
χρήση όμοιων θεμάτων στην ίδια πλευρά του κιβωτιδίου, προδίδουν τον καθαρά κοσμητικό χαρακτήρα της 
διακόσμησης. Πρόκειται για θέματα που χρησιμοποιούνται και επαναλαμβάνονται παραδοσιακά, διατη
ρώντας ίσως χροιά του ευοίωνου συμβολισμού τους.

Η θεματική ομοιογένεια που διαπιστώθηκε στη διακόσμηση των οστέινων κιβωτιδίων που σώθηκαν, 
παρατηρείται και στα ξύλινα κιβωτίδια με γραπτή διακόσμηση από την Αίγυπτο. Τα κιβωτίδια αυτά είναι 
επίσης ολιγάριθμα. Τα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου έχουν ένα κιβωτίδιο ακέραιο με χριστιανικά θέ
ματα (προτομές του Χριστού, δύο αρχαγγέλων και των αγίων Κοσμά, Θωμά, Λουκά και Φαύστου), καθώς 
και το πλάγιο τοίχωμα κιβωτιδίου με τις προτομές ανδρός και γυναικός147. Στη συλλογή του Dumbarton 
Oaks υπάρχει πλάγιο τοίχωμα κιβωτιδίου με φτερωτά πνεύματα, πιθανώς Αγγέλους ή Εποχές, σε δύο συ
νεχόμενα διάχωρα, ενώ στο Μουσείο του Κάιρου σώζεται ένα επίσης μικρό θραύσμα με γυναικεία προ
τομή σε μετάλλιο148. Τα στοιχεία αυτά που διαθέτουμε είναι πολύ λίγα για εξαγωγή ασφαλών συμπερα
σμάτων, δεν παύουν όμως να είναι ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά τη θεματική ομοιογένεια στη διακόσμηση των 
κιβωτιδίων αυτών.

Η θεματική ομοιογένεια όμως δεν υπήρξε ο κανόνας για τις διακοσμήσεις γενικά των κιβωτιδίων αυ
τής της εποχής. Στα ελεφάντινα κιβωτίδια κοσμικής χρήσης, όπου τα στοιχεία είναι ακόμη λιγότερα, πα
ρουσιάζονται συνδυασμοί διαφορετικών εικονογραφικών κύκλων149. Το ίδιο παρατηρείται και σε αργυ
ρά κιβωτίδια150 ή σε κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση151. Οι συνδυασμοί αυτοί δύο ή περισσότερων ει- 
κονογραφικών κύκλων στη διακόσμηση του ίδιου αντικειμένου ίσως οφείλονται στη μετατόπιση του εν
διαφέροντος από το συμβολικό χαρακτήρα των μορφών και των συνθέσεων στο διακοσμητικό με συμβο
λικές αποχρώσεις.

Ακολουθεί δεύτερο στάδιο αλλαγής του χαρακτήρα των θεμάτων, που από διακοσμητικός με συμβο
λικές αποχρώσεις μεταβάλλεται σε αποκλειστικά διακοσμητικό. Το χαρακτήρα αυτό έχει η διακόσμηση 
του κιβωτιδίου της Μερόης152, καθώς και των δύο αιγυπτιακών ξύλινων κιβωτιδίων με μεταλλική επέν
δυση, στα οποία μάλιστα η ανάμειξη των θεμάτων θεωρήθηκε τυχαία153. Επομένως η θεματική ενότητα, 
που παρατηρείται στη διακόσμηση των κιβωτιδίων με οστέινη επένδυση, δεν ισχύει για όλη την παραγω
γή κιβωτιδίων στην Αίγυπτο. Η διαφοροποίηση αυτή πρέπει να οφείλεται κυρίως στα κέντρα παραγωγής 
των κιβωτιδίων, και όχι στο χρόνο παραγωγής τους. Κιβωτίδια κατασκευασμένα σε απομακρυσμένες

147. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 211, εικ. 100. Wulff, Altchr. Kunst, σ. 300, αριθ. 1604.
148. Βλ. Wessel, L ’art copte, o. 176-177, πίν. ΧΙ-ΧΙΙΙ και εικ. 102-103. Πρβλ. κεφ. Β, υποσημ. 60-61.
149. Στα ελεφάντινα πλακίδια, που ήδη αναφέραμε (κεφ. Α, υποσημ. 119), συνδυάζονται συνθέσεις του Απόλλωνα και των 

Μουσών με διονυσιακό θίασο. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 58, πίν. 40, αριθ. 70 και σ. 61, αριθ. 82, πίν. 45.
150. Στο κιβωτίδιο της Projecta συνδυάζονται σκηνές καθημερινής ζωής με σκηνές της ελληνικής μυθολογίας (Αναδυομένη 

Αφροδίτη). Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 212, αριθ. Β7, πίν. 21-26. Πρβλ. Silbergefässe, σ. 23, σημ. 71. K.J. Shelton, The Esqui
lme Treasure, London 1981, σ. 7 κ.ε. Πρβλ. κεφ. A, υποσημ. 80.

151. Στα μεταλλικά ελάσματα που διακοσμούν scrinia συνδυάζονται διάφορα θέματα, όπως προσωποποιήσεις, διονυσιακός 
θίασος, σκηνές της ερωτικής ζωής του Διός, Μούσες, κ.ά. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 57 κ.ε., αριθ. Α25, Α26, Α48 και πίν. 27, 
28, 50, 54.

152. Σύμφωνα με τις περιγραφές στις πρώτες δημοσιεύσεις και σύμφωνα με τις φωτογραφίες που τις συνοδεύουν, οι μορφές 
στα ελεφάντινα διάχωρα είναι γυναικείες και ανδρικές, χωρίς σαφή ταύτιση με μυθολογικές μορφές. Βλ. Emery, Tombs, σ. 383, πίν. 
109. Weitzmann, Cathedra, σ. 33, εικ. 56.

153. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 69-74, αριθ. Α31, Α32, πίν. 34-35. Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 253-257, που λέει ότι ο τε
χνίτης δεν ενδιαφέρεται για τη θεματική σχέση των παραστάσεων αλλά «er verwendet, was ihm gerade in die Hand kommt».
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από πολιτιστικά κέντρα περιοχές, όπως της Μερόης και του Αώιηύηι (Πανόπολις) (βλ. χάρτη στη σ. 58) 
της Άνω Αίγυπτου, είναι φυσικό να υιοθετούν τον καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα του θεματολογίου, 
που δεν καταλαβαίνουν πια. Παράλληλα παρατηρείται ότι η ανάμειξη των θεμάτων αποτελεί σχεδόν κα
νόνα για μεταγενέστερα κιβωτίδια, όταν μάλιστα χρησιμοποιούν ειδωλολατρικά θέματα. Καθαρά δια- 
κοσμητικό χαρακτήρα έχουν τα θέματα και στα περισσότερα από τα ελεφάντινα βυζαντινά κιβωτίδια, 
στα οποία γίνεται πολύ συχνά χρήση ειδωλολατρικών θεμάτων, τη σημασία των οποίων οι τεχνίτες είτε 
αγνοούν, είτε παρερμηνεύουν134.

Η θεματική ενότητα λοιπόν στη διακόσμηση των κιβωτιδίων πρέπει πιθανότατα να εξαρτηθεί από 
την κατανόηση του διακοσμητικού θέματος από τον τεχνίτη ή τον αγοραστή του και όχι αναγκαστικά 
από το χρόνο που το χώριζε από τα πρότυπα που χρησιμοποιεί154 155. Μια τέτοια εξάρτηση μας οδήγησε σε 
τεχνίτες και αγοραστές που ζουν σε μεγάλα πολιτιστικά κέντρα, όπου, ακόμη και αν δεν είχαν πλήρη κα
τανόηση της συμβολικής σημασίας των θεμάτων, υπήρχε άφθονο υλικό για άμεση ενημέρωση. Άλλωστε 
η φιλολογική έρευνα έχει αποδείξει ότι η ειδωλολατρική παιδεία είχε εισχωρήσει στα χριστιανικά 
γράμματα, ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, με δυο μηχανισμούς: το σχολείο, στο οποίο, όπως συνάγεται από αι
γυπτιακούς παπύρους, δίδασκαν ανάγνωση πάνω σε κείμενα του Ομήρου και άλλων ελλήνων ποιητών, 
και τον ανοιχτό αγώνα μεταξύ χριστιανών και ειδωλολατρών διανοουμένων, που έβρισκε πρόσφορο 
έδαφος στην Αίγυπτο και δη στην Αλεξάνδρεια156. Το γεγονός όμως πως οι ομιλίες του Γρηγορίου του 
Ναζιανζηνού (γύρω στο 390) που έχουν άφθονες αναφορές στην ελληνική μυθολογία, χρειάζονται ήδη 
τον 6ο αιώνα σχολιασμό για να γίνουν κατανοητές157, προδίδει την υποχώρηση της κλασικής παιδείας 
στο ευρύ κοινό. Εξακολουθούν λοιπόν την εποχή αυτή να χρησιμοποιούν ειδωλολατρικά θέματα, γιατί 
τους είναι γνωστά και συνδέονται με την παραδοσιακή τους τέχνη, αλλά χωρίς να αναγνωρίζουν το συμ
βολισμό τους ή να τα καταλαβαίνουν. Εξάλλου το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την ανάμειξη θε
μάτων ειδωλολατρικών και χριστιανικών σε έργα του 4ου μόλις αιώνα, σε συνοριακές περιοχές της αυ
τοκρατορίας158 159, όπως οι παραδουνάβιες139. Στις περιοχές αυτές οι σχέσεις με την παραδοσιακή θεμα
τογραφία είχαν πολύ νωρίς ατονήσει και οι τεχνίτες πρέπει να δέχονταν μόνο απόηχους των σύγχρονων 
καλλιτεχνικών δημιουργιών.

Επεξεργασία του υλικού και εργαστήρια

Η πρώτη ύλη, όπως ήδη έχει λεχθεί, προέρχεται από κόκαλα μεγάλων ζώων, καμηλών και βοδιών160. 
Πρόκειται δηλαδή για υλικό που προέρχεται από κατοικίδια ζώα και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να ήταν 
ιδιαίτερα ακριβό ή δυσεύρετο. Τα κόκαλα των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν σε δύο κατηγορίες: 
στα συμπαγή και κοίλα, όπως αυτά των ποδιών, και στα σπογγώδη και επίπεδα, όπως αυτά της λεκάνης ή 
του κρανίου των ζώων. Και οι δύο κατηγορίες έχουν ανάγκη επεξεργασίας για να πάρουν τη μορφή δια
κοσμημένων πλακιδίων.

154. Μερικοί επιτυχείς συνδυασμοί θα πρέπει να αποδοθούν σε παραγγελίες καλλιεργημένων ανθρώπων. Πρβλ. Goldschmidt, 
I, Kästen, σ. 34-35, αριθ. 27C, 28Ε.

155. Για τον ειδωλολατρικά ελληνισμό στο Βυζάντιο, βλ. Lemerle, Ουμανισμός, σ. 47-70, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
156. Βλ. Sevcenko, The Classical Heritage, σ. 59. Βλ. επίσης W. Krause, Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen 

Literatur, Wien 1958, ιδίως σ. 59-88.
157. Πρόκειται για τα γνωστά σχόλια του Ψευδονόννου. Για την εικονογράφησή τους, βλ. Κ. Weitzmann, Greek Mythology in 

Byzantine Art, Princeton 1951. Πρβλ. Ε. Simon, Nonnos und das Elfenbein, Jdl 79 (1964), σ. 283 κ.ε.
158. Σχετικά βλ. κεφ. A, υποσημ. 126. Αντίθετα είναι παραδεκτό ότι η χρήση ειδωλολατρικών θεμάτων στη διακόσμηση αντι

κειμένων καθημερινής χρήσης που ανήκουν σε χριστιανούς, είναι κατανοητή για μεγάλες πόλεις, όπως η Ρώμη του 4ου αι. Βλ. 
Silbergefässe, σ. 23-24.

159. Κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση από την Ουγγαρία του πρώτου μισού του 4ου αι. έχουν σκηνές της Παλαιός Διαθήκης 
και ολύμπιους θεούς. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α65, σ. 132, πίν. 79-82, καθώς και αριθ. Α69, σ. 140, πίν. 86-89.

160. Βλ. κεφ. Α, υποσημ. 66. Πρβλ. Dalton, Catalogue, σ. 136.
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Φ ά σ ε ις  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς

Διακρίνονται δύο φάσεις επεξεργασίας των κοκάλων. Στην πρώτη δίνεται η μορφή του πλακιδίου στο 
κόκαλο και στη δεύτερη γίνεται η διακόσμηση. Και στις δύο αυτές φάσεις υπάρχουν στάδια που απαιτούν 
εξειδίκευση και επιδεξιότητα και παρουσιάζουν ομοιότητες ή αναλογίες με τα στάδια επεξεργασίας του 
ελεφαντόδοτου. Άλλωστε βασική επιδίωξη των τεχνιτών ήταν να δώσουν στο κόκαλο εμφάνιση όσο το δυ
νατόν πλησιέστερη στο ελεφαντόδοτο κι αυτό για δύο κυρίως λόγους: πρώτα γιατί επιδιώκουν να μιμηθούν 
ελεφάντινα έργα και ύστερα γιατί πολλές φορές αναμειγνύουν ελεφάντινα και κοκάλινα κομμάτια στη 
διακόσμηση ενός αντικειμένου ώστε να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν το κέρδος τους161.

Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τις φάσεις και τα στάδια επεξεργασίας του κοκάλου, μια και οι 
πηγές σε αυτό το σημείο σιωπούν162. Μπορεί όμως κανείς, βασισμένος στις πληροφορίες που υπάρχουν 
για την ομοιότητα στην επεξεργασία του ισιώματος του ελεφαντόδοτου και των οστών, να δεχτεί αναλογία 
και στις λοιπές φάσεις επεξεργασίας του κοκάλου163. Τα στάδια της πρώτης φάσης επεξεργασίας, δηλαδή 
της προετοιμασίας των κοκάλων για διακόσμηση πρέπει να είναι το μαλάκωμα και ίσιωμα του οστού, το 
κόψιμο στις αναγκαίες διαστάσεις και η λείανσή του, στάδια δηλαδή ανάλογα με αυτά της επεξεργασίας 
του ελεφαντόδοντου σύμφωνα με τις πηγές164.

Για το πρώτο στάδιο, το μαλάκωμα και ίσιωμα του οστού και του ελεφαντόδοντου, που όλες οι πηγές 
συμφωνούν ότι ήταν απαραίτητο, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες165. Αόριστα αναφέρεται ότι η μέ
θοδος που χρησιμοποιούσαν για να πετύχουν το μαλάκωμα αποδίδεται στον Δημόκριτο166, αλλά δεν 
γνωρίζουμε τίποτα γ ι’ αυτή. Παραδίδονται όμως διάφορες μέθοδοι, που ποικίλλουν σε υλικά και τεχνι
κή και αφορούν πάντα το ελεφαντόδοντο. Κατά τον Παυσανία το μαλάκωμα επιτυγχάνεται με τη φω
τιά167, προφανώς το ζέσταμα, κατά τον Πλούταρχο με το ζύθο168 και κατά τον Διοσκουρίδη με εξάωρο 
βράσιμο σε ζουμί από μανδραγόρα169. Νεότεροι πειραματισμοί με τις μεθόδους αυτές απέτυχαν170. 
Υποθέτουμε λοιπόν ότι μαλάκωμα του ελέφαντα και του κοκάλου επιτύγχαναν με εμβαπτισμό σε υγρό, 
μια και οι περισσότεροι μιλούν για βρέξιμο σε υγρό, τη σύσταση του οποίου η συντεχνία πρέπει να πε
ριέβαλλε με μυστικότητα για να προστατεύσει την παραγωγή της. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που δεν σώ
θηκε από γραπτή πηγή.

Όσον αφορά τα κόκαλα ιδιαίτερες δυσκολίες στο μαλάκωμα, και κατά συνέπεια στο ίσιωμα, θα πρέ

161. Plinius, Nat. Hist. VIII, 4,1. Ανάλογη παρατήρηση έχει γίνει για την ελληνιστική περίοδο. Βλ. Marangou, Fingerringe, σ. 163- 
171. Η παράλληλη χρήση των δύο υλικών επιβεβαιώνεται σε κιβωτίδια της μεσοβυζαντινής περιόδου. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, σ. 11.

162. Για τις πηγές που προσφέρουν πληροφορίες πάνω στις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν για την επεξεργασία διαφόρων 
υλών, βλ. Β. Bischoff, Die Überlieferung der technischen Literatur, Artigianato e técnica nella societä dell’alto medioevo occidentale, 
2-8Apnle 1970, Spoleto 1971, σ. 267-296. Για την έλλειψη πηγών, βλ. Blümner, Technologie, σ. 390 κ.ε. και Marangou, Bone Carvings, 
σ. 26, σημ. 96.

163. Βλ. Παυσανίας, V, 12,2: κέρατα δε καί βοών καί ελεφάντων ές ομαλές τε έκ περιφερούς καί ές άλλα υπό πυρός άγεται σχήματα.
164. Βλ. Λουκιανός, Πώς δει τήν ιστορίαν σνγγράφειν, 50: οί δέ επλαττον μόνο καί επριον τόν ελέφαντα καί εξεον καί έκόλλων 

καί έρρύθμιζον καί έπήνθιζον τώχρυσφ... Για την επεξεργασία σε νεότερους χρόνους, βλ. DACL,NII, 2, στ. 1925-1926, σημ. 2, όπου 
σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. και Maskell, Ivories, σ. 476-493.

165. Βλ. Πλούταρχος, Βίοι, 12, 6: χρυσού μαλακτήρες καί έλέφαντος. Οπιανός, Κυνηγετικά, 11,513: γνάμπτεινεύρήνειν τ ’ έλεφα- 
ντοτόμοις ύπόεικει. Βλ. και ό.π. (υποσημ. 164).

166. Πρβλ. Daremberg - Saglio, 2,1, σ. 447, σημ. 109.
167. Βλ. Παυσανίας, ό.π. (υποσημ. 163).
168. Βλ. Πλούταρχος, Ηθικά, 4Ε: καί τόν έλέφαντα τώ ζύθει μαλακόν γενόμενον κάμπτουσι καί διασχηματίζουσιν, άλλως δ ’ ου 

δύνανται.
169. Βλ. Διοσκουρίδης, Math. Med., II, 109:... μαλάττειν καί έλέφαντα λέγεται ή ρίζα, συνεφυμένη αύτώ έπί ώρας εξ καί εϋπλα- 

στον αυτό τις εις δ άν τις βουληθή σχήμα παρασκευάζειν. Για τις μεσαιωνικές μεθόδους υπάρχει σχετική βιβλιογραφία στο άρθρο 
του DACL, VII, 2, στ. 1926. Στο 19ο αι. χρησιμοποιείται το φωσφορικό οξύ. Βλ. Blümner, Technologie, σ. 369, σημ. 3. Το ίσιωμα του 
ελέφαντα πρέπει να συνδυασθεί και με το χτύπημα με ειδικό εργαλείο, την όρπη· βλ. Stephanus, Thesaurus, VI, στ. 2239.

170. Βλ. Daremberg - Saglio, 2,1, σ. 447. E. Beigbeder, Les ivoires, Paris 1965, σ. 10.
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πει να παρουσίαζαν τα κοίλα συμπαγή οστά των ποδιών, όπως δείχνει η διαφορά επιτυχίας κατά την 
επεξεργασία του ισιώματος171. Αντίθετα, τα σπογγώδη κόκαλα πρέπει να ήταν από τη φύση τους πιο ευ
λύγιστα και έτσι το ίσιωμά τους είναι επιτυχέστερο. Από κόκαλα αυτής της κατηγορίας πρέπει να προ
έρχονται τα τελείως επίπεδα κομμάτια, που είναι όμως μικρών διαστάσεων και όχι ιδιαίτερα ανθεκτικά 
στο σκάλισμα. Το μήκος τους δεν ξεπερνά τα 10-12 εκ. και το πάχος τους τα 0,4 εκ. Μια ακόμη απόδει
ξη ότι τα επίπεδα πλακίδια προέρχονται από κόκαλα μικρών διαστάσεων είναι, όπως ήδη αναφέραμε 
(σ. 38), ότι όταν το διάχωρο, που θέλουν να σχηματίσουν με επίπεδα κόκαλα, είναι μεγαλύτερων δια
στάσεων από 12 εκ., συνήθως καταφεύγουν σε συνδυασμούς δύο ή περισσότερων κομματιών. Αντίθετα, 
τα κυρτά πλακίδια από συμπαγή οστά είναι πιο ανθεκτικά και δέχονται σκάλισμα βαθύ, αδρό και κά
ποτε σκληρό.

Το κόψιμο των κομματιών στα αναγκαία σχήματα πρέπει να γινόταν αμέσως μετά ή συγχρόνως με το 
ίσιωμα, όταν τα κόκαλα ήταν ακόμη εύκαμπτα. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι το κόψιμο γινόταν με «κρό
κη» μετά από εμβαπτισμό σε στάχτη και ξύδι172, ενώ παράλληλα υπάρχουν ενδείξεις ότι ήδη στους μυκη
ναϊκούς χρόνους χρησιμοποιούσαν μικρά χάλκινα πριόνια, που έχουν σωθεί173, για το κόψιμο, μέθοδος 
οπωσδήποτε πιο πιθανή.

Το χρώμα των οστών κυμαίνεται από το λευκό μέχρι το ανοιχτό καστανό, με κυρίαρχη απόχρωση το 
υπόλευκο. Το χρώμα και οι αποχρώσεις τους εξαρτώνται κυρίως από την ιδιοσυστασία του κοκάλου και 
ίσως από κάποιο ξεχωριστό στάδιο επεξεργασίας, που έχει σχέση πιθανώς με τη θερμότητα174. Η μελέτη 
του υλικού οδήγησε στην παρατήρηση ότι το λευκό ή λευκασμένο οστό ήταν παράλληλα και μαλακότερο 
στο σκάλισμα και για το λόγο αυτό είναι συνήθως και πιο επιτυχημένης τεχνικής επεξεργασίας175.

Η λείανση είναι το στάδιο που ακολουθεί176, αν και κατ’ άλλους γίνεται μετά τη διακόσμηση της επι
φάνειας177. Μερικές φορές η λείανση επεκτείνεται και στην αδιακόσμητη πλευρά του πλακιδίου178, πιθα
νότατα για να διευκολύνεται η απόλυτη εφαρμογή του στην ξύλινη επιφάνεια.

Η διακόσμηση του πλακιδίου ανήκει στη δεύτερη φάση επεξεργασίας και απαιτεί επίσης εξειδίκευση, 
αλλά και καλλιτεχνικό ένστικτο. Διακρίνουμε και πάλι στάδια, που πρέπει να ήταν διαδοχικά και τα οποία 
δεν πρέπει να εκτελούσε ο ίδιος τεχνίτης. Στο πρώτο στάδιο γινόταν προσχέδιο του διακοσμητικού θέμα
τος στην επιφάνεια του πλακιδίου, πιθανότατα γραπτό, με την τεχνική του ιχνογραφήματος179. Το προ

171. Η Μαραγκού (Bone Carvings, σ. 27) επισημαίνει επίσης ότι από την ποιότητα του υλικού εξαρτάται και αυτή του έργου του 
τεχνίτη.

172. Πλούταρχος, Ηθικά, 4Ε: κρόκη τό όστέον πρίει τέφρα καί οξει διάβροχον γενόμενον. Η κρόκη μπορεί να είναι η σημερινή 
κροκάλα των ακτών και των ποταμών ή ακόμη η ροδάνη, βλ. Stephanus, Thesaurus, V, στ. 1987.

173. Βλ. Σακελλαράκης, Το ελεφαντόδοντο, σ. 55.
174. Χημική ανάλυση έδειξε ότι το ελεφαντόδοντο αλλάζει χρώμα με την επίδραση της φωτιάς, βλ. Σακελλαράκης, Το ελεφα

ντόδοντο, σ. 3. Ίσως ανάλογες αλλοιώσεις υφίσταται και το κόκαλο.
175. Η ίδια επισήμανση έγινε στην αρχαιότητα για ελεφαντόδοντα που προέρχονται από διαφορετικά μέρη, βλ. Philostrat., Vit. 

Apoll., I I13,3: o íμέν τωνέλείωνόόόντεςπελιδνοί καίμανοί, μεταχειρίσασθαι τατοποι- πολλαχοϋ γάρ αυτών άποόεόύκασι σήραγγες, 
πολλαχοϋ ό ’ άνεστάσι χάλαζαι μή ξυγχωροϋσαι τή τέχνη■ οί όέ των όρείων μείους μέν ή οΰτοι, λευκοί δ5 ίκανώς καί δϋσεργον περί 
αυτούς ούδέν άριστοι δ ’ οί των πεδινών όδόντες- μέγιστοι τε γαρ καί λευκότατοι καί άναπτϋξαι ήόεΐς καί γίγνονται παν ο,τι θέλει ή 
χειρ. Πρβλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 27.

176. Βλ. Plinius, Nat. Hist. XIX, 87: raphani ...dentibus semper inimici quoniam atterant, ebora certa poliunt.
177. DACL, VII, σ. 2,1925-1926. Πρβλ. Daremberg - Saglio, 2,1, σ. 448, σημ. 117. Η λείανση επιτυγχανόταν με τριβή. Τα μέσα 

ήταν ποικίλα. Ευρήματα μυκηναϊκά δείχνουν ότι πιθανότατα χρησιμοποιούσαν για το σκοπό αυτό και ελαφρόπετρα. Βλ. Σακελλα
ράκης, Το ελεφαντόδοντο, σ. 32,56.

178. Βλ. αριθ. κατ. 1,4, 24, 26, 44.
179. Προσχέδιο γραπτό με κόκκινο χρώμα χρησιμοποιείται και για τη διακόσμηση σαρκοφάγων (Ward-Perkins, The Sarcophagi, 

σ. 220) και για τη μεταφορά του στην επίπεδη και λεία επιφάνεια της σαρκοφάγου χρησιμοποιούσαν ανθίβολα από περγαμηνή 
(Koch - Sichtermann, Sarkophage, σ. 84-88). Προσχέδιο επίσης χρησιμοποιούσαν και στα ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης, που κατα
σκεύαζαν ειδικευμένοι τεχνίτες πάνω στο κονίαμα που θα δεχόταν το ψηφιδωτό. Πρβλ. και Assimakopoulou, Mosaici, σ. 42, σημ. 108.
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σχέδιο αυτό πρέπει να καθιστούσαν σταθερότερο με χάραξη, όπως προκύπτει από άλλα ανάγλυφα έρ
γα180, αλλά κυρίως από τα ευρήματα εργαστηρίων οστέινων πλακιδίων στην Αλεξάνδρεια181.

Στο δεύτερο στάδιο γινόταν το σκάλισμα του θέματος. Ανάλογα με την τεχνική που είχε επιλεγεί το 
θέμα αποδιδόταν εγχάρακτο, επιπεδόγλυφο, ανάγλυφο χαμηλό ή έντονο. Οι τεχνικές αυτές θα μπορού
σαν να αποτελέσουν διακριτικά στοιχεία για εργαστήρια ή χρονολόγηση των πλακιδίων, αν δεν διαπι
στωνόταν συνύπαρξη της τεχνικής του χαμηλού αναγλύφου και του επιπεδόγλυφου στα πλακίδια που 
διακοσμούν το κιβωτίδιο της Walters Art Gallery, όπως ήδη αναφέραμε (βλ. σ. 41-42). Η ανάμειξη αυτή 
στο ίδιο κιβωτίδιο μπορεί να αποδοθεί περισσότερο σε λόγους τεχνοτροπικούς, όπως η γενικότερη προ
τίμηση της εποχής στην ποικιλομορφία, και λιγότερο σε λόγους καθαρά πρακτικούς, όπως το διαφορετι
κό τυχόν κόστος της μιας τεχνικής από την άλλη. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι ένα εργαστήριο κατασκευής 
κιβωτιδίων μπορούσε να χρησιμοποιεί και δύο τεχνικές σκαλίσματος για τη διακόσμηση του ίδιου έργου, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι ομάδες πλακιδίων που εξετάζουμε μπορούσαν να είναι προϊόντα του 
ίδιου εργαστηρίου182.

Το τελευταίο στάδιο της διακόσμησης των πλακιδίων ήταν το ζωγράφισμα της διακοσμημένης επιφά
νειας. Είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα συμπλήρωναν με χρώμα τα πλαστικά έργα και ότι ο χρωματισμός 
τους συνεχίζεται στην ύστερη αρχαιότητα, οπότε μάλιστα παρατηρείται ιδιαίτερη προτίμηση στην πολυ
χρωμία183. Τα ίχνη χρώματος που διασώζουν τα πλακίδια με εγχάρακτα ή επιπεδόγλυφα διακοσμητικά θέ
ματα (Α και Β ομάδα) φανερώνουν ότι και στα οστέινα πλακίδια έβαφαν το διακοσμητικό θέμα184. Στην 
επιπεδόγλυφη τεχνική, τον απλό χρωματισμό τον αντικαθιστούσε η κηρομαστίχη ανακατεμένη με χρώμα. 
Στα πλακίδια τα διακοσμημένα με ανάγλυφο (ομάδες Γ και Δ) δεν σώζονται ίχνη χρώματος. Το γεγονός 
όμως ότι πλακίδια με αυτή την τεχνική συνυπάρχουν στο ίδιο κιβωτίδιο, αυτό της Walters Art Gallery 
(Π ίν. 11-14), με πλακίδια πολύχρωμα, τα πλακίδια με επιπεδόγλυφη τεχνική, δεν θα μπορούσε να δικαι
ολογηθεί αν δεν ήταν και αυτά χρωματισμένα. Ακόμη η ύπαρξη ιχνών χρώματος στα σκαλισμένα υστερο- 
ρωμαϊκά κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη185 έρχεται να ενισχύσει την υπόθεση ότι αυτή η έλλειψη χρώ
ματος στα πλακίδια οφείλεται μάλλον σε τυχαίο γεγονός που έχει σχέση με την ανθεκτικότητα των χρω
μάτων και τις συνθήκες εύρεσης των πλακιδίων. Υποθέτουμε μάλιστα, ότι, όπως συνέβαινε και σε έργα με
γάλης γλυπτικής, με χρώμα απέδιδαν και κάποιες λεπτομέρειες των μορφών, όπως την κόρη των ματιών, 
το περίγραμμα του στόματος κλπ.

Τα ελεφάντινα ανάγλυφα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε σχετικά στοιχεία, διατηρούν ίχνη

180. Βλ. Koch - Sichtermann, Sarkophage, σ. 87-88. Εγχάρακτο προσχέδιο σε αργυρή λειψανοθήκη, βλ. Panayiotidi - Grabar, Un 
reliquaire, σ. 84. Κατά την κατασκευή του αναγλύφου στις σαρκοφάγους διαπιστώνονται ανάλογες φάσεις, βλ. Ward-Perkins, The 
Sarkophagi, σ. 220 κ.ε.

181. Εργαστήρι εντοπίστηκε πρώτα από τον A.J.B. Wace στις ανασκαφές του λεγάμενου «θεάτρου» κοντά στο κυβερνητικό νοσοκο
μείο της Αλεξάνδρειας. Δυστυχώς δεν έγινε δημοσίευση του υλικού, αλλά μόνο μία πολύ χρήσιμη αναφορά (Marangou, Bone Carvings, σ. 
22, σημ. 45), όπου μεταφέρεται ολόκληρο το σχετικό με το εργαστήριο κείμενο του Wace. Το δεύτερο εργαστήριο εντοπίστηκε πάλι στην 
Αλεξάνδρεια (Κόπτον), στα ερείπια κτιρίων της ύστερης αρχαιότητας, από κομμάτια ημιτελή. Βλ. Rodziewicz, 1979, σ. 79-89.

182. Τεχνικές και τεχνοτροπικές διαφορές στα πλακίδια τα διακοσμημένα με έντονο ανάγλυφο της ομάδας Δ τα τοποθετούν 
οπωσδήποτε σε άλλη χρονική περίοδο, και πιθανώς σε άλλο παραγωγικό κέντρο. Πρβλ. Λοβέρδου, Πλακίδια, σ. 226. Βλ. και πα
ρακάτω, σ. 61.

183. Βλ. V. Zinserling, Zur Polychromie antiker Plastik, Helikon 13-14 (1973-1974), σ. 567-568. Ιδιαίτερα για τις σαρκοφάγους, 
βλ. Koch - Sichtermann, Sarkophage, σ. 86.

184. Η διατήρηση των χρωμάτων σε επιτύμβια στήλη με εγχάρακτη διακόσμηση αποσαφηνίζει μερικά σημεία σχετικά με το 
χρωματισμό των εγχάρακτων, βλ. Wulff, Altchr. Kunst, 1 , σ. 35, αριθ. 79. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής: α) κάλυπταν με χρώμα ακό
μη και το βάθος που στη στήλη είναι πράσινο για να δηλωθεί προφανώς το τοπίο, β) μερικές από τις εικονογραφικές λεπτομέρειες 
τις απέδιδαν μόνο με χρώμα και χωρίς χάραξη, όπως τα «σημεία» στο χιτώνα της Παναγίας που είναι κόκκινα, γ) τα χρώματα ακό
μη εξυπηρετούσαν ρεαλιστικές και νατουραλιστικές τάσεις· π.χ. τα μαλλιά ήταν μαύρα, οι κίονες ήταν κόκκινοι, τα γυμνά μέρη του 
σώματος λευκά ή αχνορόδινα. Τοτελευταίο αποδεικνύεται και από άλλες κοπτικές επιτύμβιες στήλες που έχουν διατηρήσειτο χρώ
μα τους. Στις περιπτώσεις αυτές ίσως υιοθετούνται πρότυπα της αρχαίας Αιγύπτου.

185. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 23, σημ. 98-100.
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χρώματος, που σε ορισμένες όμως περιπτώσεις οφείλονται σε μεταγενέστερη επέμβαση186. Τα χρώματα 
που χρησιμοποίησαν στα οστέινα επιπεδόγλυφα πλακίδια είναι, από όσο ξέρουμε, το κόκκινο, το πράσι
νο, το μαύρο, το αχνορόδινο και πιθανότατα το χρυσό187.

Ο ι τ εχν ίτ ε ς  κα ι  οι ε ιδ ικότητές  τους

Οι γνώσεις μας για τους τεχνίτες που επεξεργάζονται τα οστά και τα οστέινα πλακίδια είναι ελάχιστες 
και δεν προέρχονται από πηγές, αλλά από τη μελέτη του ίδιου του υλικού. Δεν γνωρίζουμε αν είχαν ιδιαί
τερη ονομασία, όπως οι τεχνίτες που επεξεργάζονταν το ελεφαντόδοντο ή τα κέρατα188, ή ταυτίζονταν με 
κάποια από τις δυο αυτές ειδικότητες. Το κύριο έργο της διακόσμησης των πλακιδίων μετά την πρώτη φά
ση της επεξεργασίας είναι έργο σκαλιστών, που βασίζεται και συμπληρώνεται σε έργο ζωγράφου189. Ει
δικότερα στο ερώτημα, αν ήταν πράγματι δυο διαφορετικοί τεχνίτες, αυτός που σχεδίαζε και ζωγράφιζε 
και αυτός που χάραζε190 και σκάλιζε το θέμα, την απάντηση νομίζουμε ότι τη δίνουν τα ίδια τα πλακίδια.

Κατά τη μελέτη του υλικου παρατήρησα ότι στα πλακίδια που έχουν διακοσμηθεί με την τεχνική του χα
μηλού ανάγλυφου (ομάδα Γ) διαπιστώνονται παρανοήσεις στην απόδοση του θέματος, που μόνο αν ο σκα
λιστής είναι διαφορετικός από το σχεδιαστή μπορούν να ερμηνευθούν. Ο σκαλιστής δηλαδή δεν ακολου
θεί πιστά τα χαραγμένο περίγραμμα αλλά άλλοτε το μεταφέρει βελτιώνοντας το σχέδιο (αριθ. 181) κι άλ
λοτε αγνοεί τη σημασία της χάραξης και αφαιρεί στοιχεία αλλοιώνοντας το θέμα, όπως για παράδειγμα 
εξαλείφει μια πτυχή (αριθ. 187), παρανοεί ένα συμβολικό αντικείμενο (αριθ. 137,174-178,187, κ.ά.). Κά
ποτε μάλιστα η παρανόηση της χάραξης παραμορφώνει ανατομικά τις μορφές. Έ τσι ένα χέρι επιμηκύνε
ται, ακουμπά στο έδαφος και μετατρέπεται σε ραβδί (αριθ. 152) ή ο πήχης του χεριού ξεφυτρώνει χωρίς 
βραχίονα από τη μέση της μορφής (αριθ. 153). Ακόμη σε πόδια που διασταυρώνονται κατά το δρασκελι- 
σμό δεν υπάρχει συνέχεια μεταξύ μηρού και λυγισμένης κνήμης (αριθ. 148, 152) κι ένα πόδι ξεφυτρώνει 
σε αφύσικη θέση, ενώ στη σωστή υπάρχει η χάραξη του περιγράμματος χωρίς συνέχεια (αριθ. 150). Πρέ
πει λοιπόν οι τεχνίτες να ήταν διαφορετικοί και ο σκαλιστής να μην καταλάβαινε το σχέδιο του ζωγράφου, 
που ίσως είχε σβήσει, και το ερμήνευσε με το δικό του τρόπο191.

Οι σκαλιστές είχαν να αντιμετωπίσουν υλικό με διαφορές στη σκληρότητα και στην αντοχή. Οι επιλογές

186. Σε ελεφάντινο διάχωρο του 5ου αι. διασώζονται ίχνη επιχρύσωσης και χρώματος. Βλ. Dalton, Catalogue, σ. XLIX. Αναφέ- 
ρεται μάλιστα ότι ο χρωματισμός των ελεφάντινων έργων συνεχίζεται και το μεσαίωνα. Ο Weitzmann (Catalogue, σ. 31, αριθ. 18), πα
ρουσιάζοντας πυξίδα του 5ου-6ου αι. ελεφάντινη και χρωματισμένη, πιστεύει ότι ο χρωματισμός της έγινε το μεσαίωνα και ότι «there 
is not evidence that the Early Christian pyxides were painted at the time of their manufacture». Πρβλ. RAC, 4, στ. 1117.

187. Βλ. αριθ. κατ. 16-20 (Strzygowski, K opt. K u n st, αριθ. 7060). Πρβλ. Weitzmann, C atalogue, σ. 27-28, αριθ. 16, όπου αναφέ- 
ρεται και το χρυσό. Στο ελεφαντόδοντο άλλωστε η επιχρΰσωση ήταν πολύ συνηθισμένη ήδη από τη μυκηναϊκή περίοδο (Σακελλα- 
ράκης, Το ελεφαντόδοντο, σ. 69-70). Βλ. επίσης κεφ. Α, υποσημ. 164. Πρβλ. και Koch - Sichtermann, Sarkophage, σ. 86, για το χρω
ματισμό και την επιχρΰσωση των ρωμαϊκών σαρκοφάγων.

188. Βλ. Blümner, Technologie, σ. 357. Κερατουργός, κερατογλύφος, κερατοξόος τέκτων, βλ. Stephanus, Thesaurus, V, στ. 1454, 
1462-1463. Οι τεχνίτες του ελέφαντα έφεραν τα ονόματα του ελεφαντουργού και του ελεφαντοτόμου, eborarius. Βλ. Stephanus, 
Thesaurus, IV, στ. 730. Πρβλ. DACL, VII, 2, στ. 1925-1926, επίσης Daremberg - Saglio, 2,1, σ. 448, σημ. 130, Blümner, Technologie, 
σ. 364, σημ. 2.

189. Αναφέρομαι στην απόδοση του προσχεδίου και στο ζωγράφισμα του αναγλύφου που ήταν έργο ζωγράφου, όπως φαίνεται 
και από τις σαρκοφάγους, όπου για την τοποθέτηση των χρωμάτων στα ανάγλυφα χρησιμοποιούσαν την τεχνική της εγκαυστικής 
και για την επιχρύσωση φύλλα χρυσού. Βλ. Μ. Gütschow, Das Museum der Prätextakatakombe, MemPontAcc 4, 2 (1938), σ. 119. 
Koch - Sichtermann, Sarkophage, σ. 86. Επισημαίνω ότι στο εσωτερικό του ξύλινου κιβωτιδίου υπήρχε γραπτός διάκοσμος, εξαιρε
τικά απλός. Βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, αριθ. 7070-7077. Υποκαθιστούσε επένδυση από ύφασμα πιθανώς.

190. Στις σαρκοφάγους το προσχέδιο γινόταν με κόκκινο χρώμα ή με ανθίβολο και κάρβουνο και στη συνέχεια έδιναν σε γενι
κές γραμμές το σχήμα με ελαφρά χάραξη από αιχμηρό εργαλείο, βλ. Koch - Sichtermann, Sarkophage, σ. 84. Τη μέθοδο αυτή ακο
λουθούσαν, πιστεύω, και στα πλακίδια.

191. Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν γίνει και από παλαιότερους μελετητές. Βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, αριθ. 7091, σ. 184, εικ. 
293, όπου οι παρατηρήσεις του Maspéro για το ίδιο κομμάτι.
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τους λοιπόν όσον αφορά το υλικό — επίπεδες πλάκες από σπογγώδη οστά ή κυρτές από συμπαγή οστά — προ
σαρμόζονται στις ανάγκες του σκαλίσματος (βλ. σ. 48), του θέματος αλλά και της αγοράς.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για το σκάλισμα του κοκάλου πρέπει να ήταν ανάλογα με αυτά που 
χρησιμοποιούσαν για τον ελέφαντα, αλλά και για τις εγχαράξεις στα μέταλλα192, αν κρίνει κανείς από τη 
μορφή των εγχαράξεων ή του σκαλίσματος. Τεχνοτροπικές επίσης συγκρίσεις στο σκάλισμα των πλακιδίων 
που ανήκουν στο ίδιο κιβωτίδιο, όπως αυτά με το χαμηλό ανάγλυφο του κιβωτιδίου της Walters Art Gallery, 
οδηγούν στη διαπίστωση ότι πρέπει να έχουν γίνει από διαφορετικό τεχνίτη. Με βάση την παρατήρηση αυ
τή πρέπει να δεχτούμε ότι όχι μόνο υπήρχαν διαφορετικοί τεχνίτες για τα διάφορα στάδια διακόσμησης των 
πλακιδίων, αλλά ότι οι τεχνίτες ενός εργαστηρίου θα ήταν περισσότεροι του ενός για κάθε ένα από αυτά ή 
τουλάχιστον για το στάδιο του σκαλίσματος. Ακόμη, επειδή πρόκειται για προϊόντα μαζικής παραγωγής, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι η διακόσμηση των πλακών γινόταν μαζικά σε ένα πρώτο στάδιο και ακολου
θούσε επιλογή κομματιών που θα χρησίμευαν για τη διακόσμηση κάθε κιβωτιδίου. Στην επιλογή αυτή δεν 
πρέπει να λάμβαναν απαραίτητα υπόψη την παραγωγή ενός τεχνίτη, αλλά τη θεματική ομοιογένεια, κάπο
τε μάλιστα, όπως ήδη αναφέραμε, αδιαφορώντας για τις επαναλήψεις του ίδιου θέματος193.

Για να διευκολυνθεί η επιλογή και η συγκέντρωση των πλακιδίων που προορίζονταν για κάθε κιβωτί- 
διο χρησιμοποιούσαν, πιθανότατα, τη μέθοδο που εφάρμοζαν και οι Ινδοί στα ελεφάντινα και οστέινα κι- 
βωτίδια που βρέθηκαν στις ανασκαφές του Begram στο Αφγανιστάν, δηλαδή ζωγράφιζαν ή χάραζαν στο 
πίσω μέρος των πλακιδίων ινδικά γράμματα ή άλλα σημάδια194. Το πλακίδιο αριθ. 122 έχει χαραγμένο στο 
πίσω μέρος του το γράμμα θ, που πιθανότατα είναι ένα τέτοιο σημάδι. Το γεγονός ότι δεν σώθηκαν πε
ρισσότερα ανάλογα σημάδια μας κάνει να υποθέτουμε ότι συνήθως τοποθετούσαν τα σημάδια αυτά με 
χρώμα, το οποίο σήμερα, όπως ακριβώς και τα χρώματα του διακοσμητικού θέματος, δεν διατηρήθηκε195. 
Άλλωστε δεν υπήρχε λόγος να είναι ανεξίτηλα, μια και η χρησιμότητά τους σταματούσε τη στιγμή που επι- 
κολλούσαν τα πλακίδια στο κιβωτίδιο.

Ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ικ ά  π ρ ότυπα  των εργασ τηρ ίω ν

Ο μεγάλος αριθμός πλακιδίων, που επαναλαμβάνει έναν εικονογραφικό τύπο τελείως όμοιο ή ελαφρά μό
νο παραλλαγμένο, αποδόθηκε παραπάνω (σ. 44) σε επικράτηση του διακοσμητικού χαρακτήρα στην επιλογή 
των θεμάτων, σε μια δηλαδή γενικότερη τάση που παρατηρείται και σε άλλες εκφράσεις της μικροτεχνίας. Εί
ναι όμως σκόπιμο να εξετασθεί και ο ρόλος που μπορεί να έπαιζαν σε αυτή την επανάληψη τα εικονογραφικά 
πρότυπα που χρησιμοποιούσαν τα εργαστήρια. Από την εξέταση της εικονογραφίας γενικά συνάγεται ότι τα 
πρότυπα είναι συχνά τα ίδια γ ια  όλα τα πλακίδια με το ίδιο θέμα, ανεξάρτητα από την τεχνική με την οποία απο
δίδεται αυτό. Λόγου χάρη, η προσωποποίηση του βλαστού εικονίζεται με τον ίδιο εικονογραφικά τύπο, τόσο σε 
πλακίδια με εγχάρακτη τεχνική, όσο και σε πλακίδιο με έξεργο ανάγλυφο196. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα των

192. Βλ. Theophili, III, 136, όπου περιγράφονται μεταλλικά εργαλεία κατάλληλα για εγχαράξεις πάνω σε μέταλλα. Βλ. επίσης 
DACL, VII, 2, στ. 1925-1926. Ρ. Pellegrini, Tradizione e inovazione nella terminología degli instrumenti di lavoro, Artigianato e 
técnica nella societá dell’alto medioevo occidentale, 2-8Aprile 1970, Spoleto 1971, σ. 329-408. Για τα εργαλεία ελεφαντουργίας γνωρί
ζουμε μόνο ότι τα ονόμαζαν «όργανα ελεφαντουργίας» (Philostrat., Vita Apoll, V, 20, 2). Στη μυκηναϊκή εποχή πιστεύεται ότι χρη
σιμοποιούσαν εργαλεία από οψιανό, κόκαλο και άλλες ύλες. Γνωστά εργαλεία, που χρησιμοποιήθηκαν και αργότερα, ήταν το πριό
νι, διάφορα μαχαίρια, τρυπάνια, οπείς, διαβήτες, γωνίες, κανόνες και φακοί από ορεία κρύσταλλο, βλ. Σακελλαράκης, Το ελεφα
ντόδοντο, σ. 45-52. Εργαλεία για το σκάλισμα των κοκάλων αναφέρονται το πλατύ νυστέρι και αιχμηρό εργαλείο για την απόδοση 
των ματιών, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 26, σημ. 97. Πρβλ. RAC, 4, στ. 1117.

193. Στο κιβωτίδιο της Walters Art Gallery απαντά σε τρεις περιπτώσεις επανάληψη του ίδιου θέματος.
194. Βλ. Hackin, Bégram, σ. 23-24: «... repères destinés à faciliter leur assemblage...». Ανάλογη παρατήρηση πάνω σε μυκηναϊ

κά ελεφάντινα, βλ. Σακελλαράκης, Το ελεφαντόδοντο, σ. 58-66.
195. Πρβλ. και Σακελλαράκης, Το ελεφαντόδοντο, σ. 66.
196. Βλ. αριθ. κατ. 4-5, Π ίν. 2 (εγχάρακτη τεχνική, ομάδα Α) και αριθ. κατ. 438 (έξεργο ανάγλυφο, ομάδα Δ).
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ερωτιδέων που βαδίζουν κρατώντας αγγείο και απαντούν στον ίδιο τύπο σε τρεις διαφορετικές τεχνικές: επι- 
πεδόγλυφο με κηρομαστίχη, χαμηλό ανάγλυφο197 και έξεργο ανάγλυφο198. Μεγάλος αριθμός πλακιδίων της 
ομάδας Γ, του χαμηλού αναγλύφου, διακοσμείται με όμοιο εικονογραφικό θέμα. Έτσι δώδεκα πλακίδια φέ
ρουν ασκοφόρο που κινείται προς τα αριστερά199 και άλλα εννέα ασκοφόρο που κινείται προς τα δεξιά200. Τα 
φαινόμενα αυτά πρέπει να αποδοθούν στη χρήση κοινών προτύπων από διαφορετικά εργαστήρια.

Είναι λοιπόν φανερό ότι τα εικονογραφικά θέματα και οι εικονιστικοί τύποι, που χρησιμοποιούσαν τα 
εργαστήρια οστέινων πλακιδίων, είχαν κάποια πρότυπα κοινά ή με μεγάλες αναλογίες μεταξύ τους. Τα 
πρότυπα αυτά πρέπει να ήταν προσιτά, να βρίσκονταν δηλαδή στη διάθεση του τεχνίτη που θα τα ζωγρά
φιζε στην επιφάνεια του κοκάλου καθημερινά, όπως θα το απαιτούσε ο ρυθμός της δουλειάς, επομένως 
έπρεπε να ανήκουν στο εργαστήριο. Συγχρόνως, τα πρότυπα αυτά πρέπει να ήταν εύχρηστα και να παρεί
χαν δυνατότητες έμπνευσης για την απόδοση πολλών θεμάτων.

«Βιβλία  σχεδ ίων»

Το πρόβλημα των προτύπων που χρησιμοποιούσαν οι τεχνίτες έχει κατά καιρούς απασχολήσει όσους 
ασχολούνται με την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας, χωρίς ωστόσο να βρίσκει τεκμηριωμένη απάντηση. 
Παρατηρήσεις ερευνητών πάνω σε έργα εργαστηρίων που δεν ανήκουν στην υψηλή τέχνη, όπως ψηφιδω
τά δάπεδα, ανάγλυφα σε σαρκοφάγους, έργα τορευτικής, υφάσματα, οδήγησαν στη διαπίστωση ότι τα δια- 
κοσμητικά τους θέματα είχαν τις ίδιες πηγές έμπνευσης, τα ίδια κοινά πρότυπα, αν και πρόκειται για έρ
γα τελείως διαφορετικής υφής και ασφαλώς διαφορετικών εργαστηρίιον201. Ακόμη τονίστηκε η εντυπω
σιακή ομοιότητα μεταξύ ψηφιδωτών δαπέδων που απέχουν χρονικά τόσο, ώστε να αποκλείεται η άμεση 
αντιγραφή του θέματος202. Στο πρόβλημα των κοινών προτύπων των έργων αυτών και στη δημιουργία 
«κοινής» στο χώρο της τέχνης της Μεσογείου203, η πιο ικανοποιητική λύση που έχει ως τώρα προταθεί εί
ναι αυτή της χρήσης «βιβλίων σχεδίων»204, στα οποία αποδίδεται αποφασιστικός ρόλος.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί ως τώρα γι’ αυτά, κάνουν αισθητή την ύπαρξή τους στην ύστερη αρ
χαιότητα205 και την αποδεικνύουν το μεσαίωνα στη Δύση και στο Βυζάντιο. Εκτός από το γνωστό album του 
Villard de Honnecourt, γάλλου αρχιτέκτονα του 13ου αιώνα206, θα αναφερθούμε σε δυτικά «βιβλία σχεδίων» 
που αντιγράφουν βυζαντινά πρότυπα και πρέπει να χρησιμέυσαν για την εικονογράφηση χειρογράφων. Το 
σημαντικότερο είναι τμήμα τέτοιου «βιβλίου» που σώζεται στη βιβλιοθήκη του Wolfenbiittel (Cod. 612. Aug. 
Oct.) και σχεδιάστηκε μεταξύ των ετών 1230 και 1240 από σάξονα καλλιτέχνη με πρότυπο βυζαντινές μι

197. Βλ. αριθ. κατ. 56-69, Π ίν. 21-24 (επιπεδόγλυφη τεχνική, ομάδα Β), αριθ. κατ. 248-249, Π ίν. 12-13 (χαμηλό ανάγλυφο, ομάδα Γ).
198. Βλ. αριθ. κατ. 391-395, 398, Π ίν. 103-104 (έξεργο ανάγλυφο, ομάδα Δ).
199. Βλ. αριθ. κατ. 142-157, Π ίν. 43-46.
200. Βλ. αριθ. κατ. 159-163,166,172, Π ίν. 47-48,50.
201. Έτσι ερμηνεύεται η ύπαρξη όμοιας απόδοσης του θέματος των Εποχών σε αυτοκρατορικά μετάλλια, σε έργα ζωγραφικής 

και σε ανάγλυφα σαρκοφάγων (Hanfmann, Season Sarcophagus, σ. 217). Πρβλ. και ανάλογες παρατηρήσεις που θεωρούνται όμως 
επιδράσεις στους Rice - Ηίττηετ, Byzanz, αριθ. 37, σ. 43. Dalton, Byz. Art, σ. 182. M.S. Simand, An Early Pile Rug from Egypt, MMS 
IV, 2 (1933), σ. 154-155, εικ. 5-7.

202. Βλ. Hanfmann, Season Sarcophagus, σ. 214. Πρβλ. Bianchi-Bandinelli, Pittura tardo-romana, σ. 40, όπου παρέχονται μερι
κά ασφαλή στοιχεία, με βάση τα ψηφιδωτά.

203. Βλ. Ασημακοπούλου, Ψηφιδωτά Α. Ιλλυρικού, σ. 207.
204. Επιλέξαμε τον όρο «βιβλίο σχεδίων» διότι αποδίδει τη μορφή με την οποία δίδονται τα πρότυπα στους τεχνίτες. Εξάλλου 

ο όρος αυτός αποτελεί μετάφραση του αγγλικού Sketch Book και του γερμανικού Skizzenbuch (Hanfmann, Season Sarcophagus, 
σ. 214). Έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης οι όροι Model Book (Weitzmann, Icon Painting, σ. 75), Musterbuch (Deichmann, Kassetten- 
decken, σ. 100), Pattern Book (Assimacopoulou, Mosaici, o. 15. Marangou, Bone Carvings, σ. 70), cahiers de dessins (Drioton, L’art 
copte, σ. 6. Cumont, Symbolisme, σ. 24, σημ. 2), τετράδια σχεδίων (βλ. ό.π., υποσημ. 203) αλλά και οι τρεις όροι συγχρόνως, Pattern, 
Sketch και Model Book (Buchthal, The «Musterbuch», o. 179).

205. Βλ. Brenk, Mosaiken in S. Maria Maggiore, σ. 179.
206. Βλ. H.R. Haenloser, Kritische Gesamtausgabe des Bauhiittenbuches des Villard de Honnecourt, Wien 1935.
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κρογραφίες207. Φύλλα «βιβλίων σχεδίων» του 12ου αιώνα που έχουν βυζαντινά πρότυπα παρέχουν οι βι
βλιοθήκες του Βατικανού (Vatican Lat. 1976) και του Augustinermuseum του Freiburg208. Πληροφορίες για 
τα βυζαντινά ανάλογα «βιβλία» μας παρέχουν φύλλο που ανήκε σε αραβόφωνο χριστιανό ζωγράφο νεοτέ- 
ρων χρόνων, που,πρέπει να αντιγράφει βυζαντινό «βιβλίο σχεδίων», αλλά κυρίως αρμενικό «βιβλίο σχε
δίων» του 16ου αιώνα που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Αγίου Λαζάρου της Βενετίας (αριθ. χρφ. 1434), το 
δεύτερο μέρος του οποίου πρέπει να έχει αντιγράψει ανάλογο βυζαντινό με έργα του Μου αιώνα209.

Η μελέτη των διακοσμητικών θεμάτων των οστέινων πλακιδίων, συνδυασμένη με γενικότερες παρατη
ρήσεις πάνω στη θεματογραφία της μικροτεχνίας αυτής της εποχής, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και για τη 
διακόσμηση των πλακιδίων ήταν απαραίτητη η χρήση «βιβλίων σχεδίων» από τα εργαστήρια οστεογλυπτι- 
κής. Το γεγονός μάλιστα ότι ήδη από τους πρώτους μελετητές210 έχει επισημανθεί επίδραση μικρογραφιών 
στην εικονογραφία των οστέινων πλακιδίων μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη της προέλευσης των διακο- 
σμητικών προτύπων από ζωγραφικά έργα. Παράλληλα, επειδή η πρώτη απόδοση του θέματος πάνω στην 
επιφάνεια του πλακιδίου ήταν, όπως ήδη έχει λεχθεί (ο. 47-48), ιχνογραφική, μπορεί κάποιος να υποθέσει 
ότι ιχνογραφική ήταν και η απόδοση του θέματος στα «βιβλία σχεδίων». Αλλωστε τα ιχνογραφήματα με 
φτερό ήταν μία τεχνική ζωγραφικής γνωστή από την αρχαιότητα, που χρησιμοποιήθηκε για τη διακόσμηση 
χειρογράφων τόσο στον 4ο όσο και στον 6ο αιώνα211. Η τεχνική αυτή του ιχνογραφήματος αποδίδει το πε
ρίγραμμα του θέματος με συνεχή λεπτή γραμμή και οι σκιές, όπως και οι εξάρσεις του σχηματίζονται από 
μικρές επάλληλες γραμμές (hachures). Το ιχνογράφημα πρέπει να γινόταν πάνω σε διαφανές υλικό (ύφα
σμα;) ή να είχε τη μορφή διάτρητου ανθιβόλου που επέτρεπε διττή απόδοση του θέματος. Στα πλακίδια με 
χαμηλό ανάγλυφο της ομάδας Γ απαντούν πολλές περιπτώσεις, όπου το θέμα είναι πανομοιότυπο και η μό
νη διαφορά είναι η απόδοση της μορφής από τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά, όπως οι ασκοφόροι αριθ. 142 
(Πίν. 43) και αριθ. 143 (Πίν. 12), οι τυμπανίστριες αριθ. 203 και αριθ. 213 (Πίν. 57-58) ή αριθ. 204 και 
αριθ. 212 και οι Νηρηΐδες αριθ. 277 και αριθ. 285-286 ή αριθ. 298 και αριθ. 317 (Π ίν. 72, 76, 78, 84).

Έ να  ιχνογράφημα μεταφέρεται με μεγάλη ευκολία και μπορεί να χρησιμεύσει σαν προσχέδιο όχι μό
νο στους τεχνίτες των οστέινων πλακιδίων, αλλά και σε τεχνίτες άλλων έργων, όπως της τορευτικής ή της 
γλυπτικής. Η μελέτη των οστέινων πλακιδίων παρέχει ακόμη δυνατότητες να ερευνηθεί το περιεχόμενο 
των «βιβλίων σχεδίων». Με βάση το θεματολόγιο των πλακιδίων μπορούμε να δεχτούμε ότι τα «βιβλία 
σχεδίων» πρέπει να περιείχαν συνθέσεις αλλά και μεμονωμένες μορφές212. Επειδή όμως διαπιστώθηκε 
ότι στην απόδοση των συνθέσεων με δύο ή περισσότερα πρόσωπα δεν παρατηρούνται λάθη σχετικά με κι
νήσεις ή συμβολικές λεπτομέρειες, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τις συνθέσεις μετέφεραν στο πλακίδιο 
χωρίς αλλαγές. Αντίθετα στην απόδοση μεμονωμένων μορφών διαπιστώθηκαν άφθονες επαναλήψεις ει- 
κονογραφικών τύπων, επαναλήψεις που οφείλονται πιθανότατα στην έλλειψη επαρκούς αριθμού ανάλο
γων απεικονίσεων. Την έλλειψη αυτή υποκαθιστούσαν οι τεχνίτες με επανειλημμένες αντιγραφές του ίδιου 
τύπου. Παράλληλα σε μεγάλο αριθμό πλακιδίων παρατηρούνται παρανοήσεις κινήσεων και στάσεων με
μονωμένων μορφών, που καθιστούν κάποτε το θέμα ακατανόητο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποθέ

207. Βλ. Buchthal, The «Musterbuch», σ. 15, σημ. 2, όπου και βιβλιογραφία.
208. Για το φύλλο του Freiburg, βλ. Weitzmann, Icon Painting, σ. 78-79, όπου και βιβλιογραφία. Για τα φύλλα του Βατικανού, 

βλ. DJ. Ross, A Late 12th c. Artist’s Pattern-Sheet, Journal ofthe Warburg and Courtauld Institutes XXV (1962), o. 119-128.
209. Για το πρώτο φύλλο, βλ. W. Cahn - J. Marrow, Médiéval and Renaissance Manuscripts at Yale: A Sélection, Yale Gazz 52 

(1978), o. 273, αριθ. 87. Για το αρμενικό χειρόγραφο, βλ. S. der Nersessian, Copies de peintures byzantines dans un carnet arménien 
des «modèles», CahArch XVIII (1968), o. 111-120, και η ίδια, Le carnet des modèles d’un miniaturiste Arménien, Armeniaca, 
Mélanges d ’études arméniennes, Venise 1969, o. 175-183.

210. Strzygowski, Alexandria, o. 62 (επίδραση μικρογραφιών).
211. Έχουν σωθεί τρία σχέδια με φτερό σε χειρόγραφα του 6ου αι. Βλ. Stern, Calendrier, σ. 353, σημ. 1-3, πίν. IV, 2 και 4, κα

θώς και σ. 356. Εξάλλου κατά την επικρατέστερη άποψη, το χειρόγραφο του Καλανδαρίου 354 έχει διακοσμηθεί με την τεχνική αυ
τή. Βλ. Stern, Calendrier, σ. 354.

212. Έχει παρατηρηθεί αντιγραφή εικονογραφικών στοιχείων και στοιχείων φόρμας. Βλ. R.W.H. Scheller,/1 Survey of Médiéval 
ModelBook, Haarlem 1963, σ. 3.
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σουμε ότι, λόγω έλλειψης τύπων μεμονωμένων μορφών στα «βιβλία σχεδίων», οι τεχνίτες απομόνωναν 
μορφές που προέρχονται από συνθέσεις και, όταν ήταν αναγκαίο, συμπλήρωναν τις κινήσεις, ανάλογα με 
τις αναγκες, οχι όμως παντα με επιτυχία-0 .

Πρέπει να παρατηρήσουμε επίσης πως παρόμοια προβλήματα που οδηγούσαν σε ανάλογες λύσεις, 
πρέπει να είχαν να αντιμετωπίσουν και οι τεχνίτες των κιβωτιδίων με μεταλλική επένδυση. Στα κιβωτίδια 
αυτά παρατηρείται μάλιστα και λανθασμένη σημασιολογική ανάμειξη των μεμονωμένων μορφών, που 
πρέπει να αποδοθεί κυρίως στην άγνοια της σημασίας των θεμάτων από τους τεχνίτες, αλλά και τους αγο
ραστές των κιβωτιδίων.

Τέλος, η εντυπωσιακή ομοιότητα των εικονογραφικών τύπων των πλακιδίων που ανήκουν στο διονυ
σιακό κύκλο με τους αντίστοιχους εικονογραφικούς τύπους, που απαντούν στις διονυσιακές σαρκοφά
γους213 214, μας κάνει να δεχτούμε τη στενή σχέση μεταξύ των προτύπων των τεχνιτών σαρκοφάγων και των 
«βιβλίων σχεδίων» που χρησιμοποιούσαν οι τεχνίτες των οστέινων πλακιδίων215.

Τοποθέτηση  των πλα κ ιδ ίω ν

Για την τοποθέτηση των πλακιδίων πάνω στην ξύλινη επιφάνεια του κιβωτιδίου χρησιμοποιούσαν δύο 
μεθόδους: την επικόλληση και το κάρφωμα. Η επικόλληση είναι ασφαλώς η διακριτικότερη μέθοδος, που 
τη χρησιμοποιούσαν από την αρχαιότητα και στα ελεφάντινα έργα και γίνεται συνήθως πάνω στην επίπε
δη επιφάνεια του κιβωτιδίου με κόλλα216. Οι πηγές μας πληροφορούν ότι για την επικόλληση του ελέφα
ντα χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα ιχθυόκολλα από την Κασπία, που ήταν ρευστή, διάφανη και εξαι
ρετικά ισχυρή217. Πιθανότατα την ίδια κόλλα χρησιμοποιούσαν και για τα οστέινα πλακίδια αλλά μόνο χη
μική ανάλυση μπορεί να το επιβεβαιώσει.

Το σημείο του ξύλινου τοιχώματος στο οποίο επικολλούσαν το πλακίδιο με το διακοσμητικό θέμα φρόντι
ζαν να είναι επίπεδο και λείο. Σε πολλές περιπτώσεις όμως το βάθαιναν σκαλίζοντάς το, και σπανιότερα το 
αφαιρούσαν τελείως, όπως δείχνει τοίχωμα κιβωτιδίου με το πλακίδιο αριθ. 298 κατά χώραν (Π ί ν. 78). Η βά
θυνση ή η αφαίρεση της επιφάνειας του ξύλου είχε ως σκοπό τη δημιουργία δύο επιπέδων στην επιφάνεια που 
διακοσμούσαν. Σε μερικές όμως περιπτώσεις τα πλακίδια, είτε επειδή δεν κόπηκαν καλά, είτε επειδή το αρχι
κό σχήμα του κοκάλου δεν ήταν κανονικό, είναι μικρότερα από τη βάθυνση του διαχώρου ή δεν ακολουθούν το 
παραλληλόγραμμο σχήμα της. Τότε επιδιώκεται με την οστέινη πλαισίωση του διαχώρου να καλυφθούν οι ατέ
λειες αυτές. Κάποτε όμως το ίδιο το υλικό επιβάλλει αισθητικές ατέλειες που δεν καλύπτονται, όπως στην πε
ρίπτωση που ο τεχνίτης για να πληρώσει το διάχωρο αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει δύο ή περισσότερα πλα
κίδια. Η τεχνική αυτή που είναι απόλυτα δικαιολογημένη στις περιπτώσεις μεγάλων διαχώρων ή επιμήκους 
σύνθεσης απαντά και σε μικρά διάχωρα, γεγονός που προδίδει μεγάλη οικονομία στη χρήση της πρώτης ύλης.

Τα διακοσμητικά διάχωρα που με βάθυνση ή χωρίς βάθυνση ετοιμάζονται για να δεχτούν πλακίδια εί

213. Ol τεχνίτες σαρκοφάγων επέφεραν ανάλογες επεμβάσεις στα «βιβλία σχεδίων» που χρησιμοποιούσαν. Βλ. Cumont, Sym
bolisme, σ. 24, σημ. 2. Πρβλ. και κεφ. Α, υποσημ. 179. Παράλληλους συνδυασμούς και επεμβάσεις στα πρότυπα που αντέγραφαν πι
στεύεται ότι έκαναν και οι ζωγράφοι που κατασκεύασαν ψηφιδωτά σύνολα στη βυζαντινή περίοδο. Βλ. Ε. Kitzinger, The Mosaics of 
Monreale, Palermo 1960, σ. 49, 63 και 84. Πρβλ. Buchthal, The «Musterbuch», σ. 14.

214. Κατά τη μελέτη οστέινων πλακιδίων της ομάδας Γ, διαπιστώσαμε ότι από τους 28 εικονογραφικούς τύπους του διονυσια
κού θιάσου που χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση των πλακιδίων αυτών, οι είκοσι βρίσκονται ανάμεσα στους τύπους των διονυ
σιακών σαρκοφάγων. Βλ. Matz, Sarkophage, σ. 18-80.

215. Ανάλογες παρατηρήσεις οδηγούν στη διαπίστωση ότι πρέπει να υπήρχε στενή σχέση μεταξύ των «βιβλίων σχεδίων», που 
πρέπει να χρησιμοποιούσαν οι τεχνίτες μικρογραφιών, υφασμάτων και οστέινων πλακιδίων. Πρβλ. επίσης κεφ. Α, υποσημ. 201.

216. Στο ελεφαντόδοντο παρατηρήθηκαν εγχαράξεις στην πίσω επίπεδη πλευρά, που συνδέθηκαν με την επικόλληση, καθώς 
στις εγχαράξεις αυτές εισχωρούσε μεγαλύτερη ποσότητα κολλητικής ουσίας, καθιστώντας την επικόλληση ισχυρότερη, βλ. Σακελ- 
λαράκης, Το ελεφαντόδοντο, σ. 66-67.

217. Βλ. Blümner, Technologie, σ. 373. Για τη χρήση και άλλων συγκολλητικών ουσιών σε ελεφάντινα έργα, βλ. Σακελλαράκης, 
Το ελεφαντόδοντο, σ. 67, σημ. 215. Πρβλ. Α.Κ. Ορλάνδος, Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων, A, 1, Αθήνα 1958, σ. 63.
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ναι παραλληλόγραμμα και τετράγωνα για τα τοιχώματα του σώματος του κιβωτιδίου, ενώ για το σκέπασμα 
είναι τραπεζιόσχημα, τριγωνικά ή παραλληλόγραμμα. Κάποτε τα διάχωρα με βάθυνση και τα επίπεδα 
εναλλάσσονται, όπως ακριβώς και οι τεχνικές σκαλίσματος, δημιουργώντας ένα αρμονικό, αν και κάπως 
ταραγμένο σύνολο. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι το κιβωτίδιο της Walters Art Gallery.

Το κάρφωμα των πλακιδίων πάνω στα κιβωτίδια απαιτεί διαδικασία απλουστερη από το κόλλημα. 
Ανοίγονται τρύπες στο πλακίδιο και μετά αυτό καρφώνεται στην ξύλινη επιφάνεια. Οι τρύπες αυτές ανοί
γονται συνήθως με τρυπάνι και τα καρφιά είναι ξύλινα ή οστέινα. Η χρήση τους ανάγεται στους μυκηναϊ- 
κούς χρόνους218.

Θα πρέπει ίσως να σημειωθεί ότι, όπως παρατηρήσαμε, με τη μέθοδο της επικόλλησης στερεώνονται 
τα περισσότερα πλακίδια των ομάδων A, Β και Γ που τοποθετούνται στον 5ο κυρίως αιώνα, ενώ με τη μέ
θοδο του καρφώματος τοποθετούνται τα περισσότερα από τα πλακίδια της ομάδας Δ, καθώς και άλλα με 
φυτική διακόσμηση του 6ου αιώνα και νεότερα219. Επειδή όμως η μέθοδος του καρφώματος απαντά και σε 
οστέινα πλακίδια του 2ου αι. μ.Χ.220, αλλά και σε μεσοβυζαντινά κιβωτίδια με ελεφάντινη διακόσμηση221, 
η τεχνική τοποθέτησης των πλακιδίων στην επιφάνεια του κιβωτιδίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ασφαλής 
χρονολογική ένδειξη, αλλά ίσως μόνο ως ένδειξη εργαστηρίου.

Άλλα πρ ο ϊό ντα  των εργαστηρ ίω ν

Από τις παρατηρήσεις σχετικά με την επικόλληση των πλακιδίων διαπιστώσαμε ότι τα τοιχώματα των 
κιβωτιδίων υφίστανται κάποια επεξεργασία πριν να συναρμολογηθούν, επεξεργασία που γίνεται σε άμε
ση σχέση πάντα με τα πλακίδια που δέχονται σαν διακόσμηση222. Πρόκειται λοιπόν για μια προετοιμασία 
των ξύλινων τοιχωμάτων που για τεχνικούς λόγους έπρεπε να γίνεται στο εργαστήριο παραγωγής πλακι
δίων. Επομένως, στα εργαστήρια που κατασκεύαζαν και διακοσμούσαν οστέινα πλακίδια, πρέπει να κα
τασκεύαζαν και τα ξύλινα κιβωτίδια223.

Ακόμη, είναι πολύ πιθανό στα ίδια εργαστήρια να κατασκεύαζαν και άλλα ξύλινα αντικείμενα που δέ
χονταν οστέινη διακόσμηση. Δείγματα τέτοιων έργων, όπως θύρες, κλίνες, θρόνοι έχουν διασωθεί αλλά 
ανήκουν σε προγενέστερες ή μεταγενέστερες περιόδους224. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτω
ση τα εργαστήρια κατασκευής των κιβωτιδίων με οστέινη επένδυση να κατασκεύαζαν και να διακοσμού
σαν με ανάγλυφα οστά ξύλινες σαρκοφάγους, καθώς και ξύλινα νεκροκρέβατα. Η ύπαρξη ξύλινων ελληνι
στικών σαρκοφάγων από την Αίγυπτο και τη νότια Ρωσία που διακοσμούνται με έγχρωμα ανάγλυφα, καρ

218. Βλ. Σακελλαράκης, Το ελεφαντόδοντο, σ. 56, εικ. 70.
219. Βλ. Λοβέρδου, Πλακίδια, σ. 217 κ.ε. Καρφιά ξύλινα χρησιμοποιούσαν και για τα κιβωτίδια του 15ου αι. μ.Χ. Βλ. Dalton, 

Catalogue, αριθ. 401-403.
220. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 179-180, πίν. 55a-d.
221. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, III. Ergänzungsband, o. 41, αριθ. 2720.
222. Αντίθετη άποψη εκφράζει ο Strzygowski, που πιστεύει ότι τα σκάλιζαν μετά το κόλλημα ή το κάρφωμα στα κιβοπίδια. Βλ. 

Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 175. Η άποψη αυτή νομίζουμε ότι τεχνικά δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.
223. Στο ίδιο συμπέρασμα οδήγησε η έρευνα πάνω στα εργαστήρια ελεφαντόδοντου της μυκηναϊκής περιόδου, βλ. Σακελλα

ράκης, Το ελεφαντόδοντο, σ. 44. Στους χρόνους του Αδριανού είναι γνωστό ότι οι ελεφαντουργοί είχαν μία συντεχνία (collegium), 
μαζί με τους εμπόρους επίπλων και τους ξυλογλύπτες εβένου. Βλ. RAC, 4, στ. 1117 και J.P. Waltzing, Etude historique sur les corpo
rations professionelles, Mémoires couronnées 50, 2 (1895-1896), o. 112 κ.ε.

224. Διάχωρα, πιθανότατα Ουρών, με ένθετες οστέινες πλάκες που χρονολογούνται στο 12ο αι. (L’art copte - Petit-Palais, σ. 117, 
αριθ. 102-103), κλίνες με οστέινη και ελεφάντινη διακόσμηση που απαντούν ήδη στους ελληνιστικούς χρόνους (Richter, The 
Fumiture, αριθ. 531,541, σ. 106,108. C.L. Ransom, Studies in Ancient Fumiture, Couches and Beds, 1905, o. 52 κ.ε. P. Bernard, Sièges 
et lits en ivoire d’époque hellénistique en Asie Centrale, Syna 47 (1970), o. 330, σημ. 4-5. D. Kent Hill, Ivory Ornaments of Hellenistic 
Couches, Hesperia 32 (1963), o. 297), θρόνοι ελεφάντινοι από την ελληνιστική και την πρωτοχριστιανική περίοδο μέχρι τους βυζα
ντινούς χρόνους (Bernard, ό.π., σ. 223 κ.ε. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 140, σ. 93-94 και αριθ. 260, σ. 147). Ακόμη, είναι γνω
στό ότι εργαστήρια κιβωτιδίων με οστέινη διακόσμηση στη Βενετία του Μου αι. κατασκεύαζαν και διακοσμούσαν καθρέφτες, τρί- 
πτυχα καθολικιόν εκκλησιών και ξύλινες επενδύσεις δωματίων. Βλ. Dalton, Catalogue, σ. 136.

54



φωμένα ή κολλημένα, από πηλό, γύψο, ξύλο ή ελεφαντόδοντο22'' φανερώνει ότι αυτή η τεχνική διακόσμη- 
σης, που απαντά τελευταία και σε ευρήματα της Μακεδονίας (Βεργίνα, Λευκάδια) χρησιμοποιήθηκε και 
στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο, δημιουργώντας παράδοση που πιθανόν να έφτασε στη χριστιανική περίοδο. Η 
υπόθεση της ύπαρξης κοινών εργαστηρίων για κιβωτίδια και σαρκοφάγους ενισχυεται από τον εντοπισμό 
στη χριστιανική Αίγυπτο ξύλινων κιβωτιδίων και σαρκοφάγων, των οποίων ο γραπτός διάκοσμος προδί
δει κοινό εργαστήριο225 226. Οι ξύλινες όμως σαρκοφάγοι της χριστιανικής Αίγυπτου, εκτός του γραπτού δια
κόσμου μπορεί να είχαν και οστέινο, ανάλογο των κιβωτιδίων. Από μια τέτοια διακόσμηση είναι δυνατόν 
να προέρχονται τα μεγάλου μεγέθους σκαλισμένα κόκαλα που δημοσιεύονται στον κατάλογο του Μου
σείου Μπενάκη227. Άλλωστε και η συχνή χρήση των κιβωτιδίων ως κτερισμάτων ενισχύει την υπόθεση μιας 
κοινής παραγωγής.

Παράλληλα πρέπει να θεωρήσουμε βέβαιο ότι τα εργαστήρια οστεογλυπτικής κατασκεύαζαν και άλλα 
μικρά αντικείμενα από κόκαλο, όπως αγαλματίδια, λαβές μαχαιριών και καθρεφτών, κουτάλια, χτένια, μι
κρά δοχεία καλλυντικών, καρφίδες για στερέωση των μαλλιών ή καλλωπισμό των ματιών228. Η μικρή πα
ραγωγή αυτών των αντικειμένων δεν μπορεί να δικαιολογήσει χωριστό εργαστήριο, αν μάλιστα υπολογι
στούν και οι δυσκολίες που παρουσιάζουν τα πρώτα στάδια επεξεργασίας της πρώτης ύλης.

Σ χ έ σ ε ι ς  εργασ τηρ ίω ν  κοκάλου κα ι  ελεφα ντόδοντου

Η χρησιμοποίηση από τα εργαστήρια ελεφαντουργίας και τα εργαστήρια οστεογλυπτικής κοινών με
θόδων στην επεξεργασία της πρώτης ύλης, καθώς και η διαπίστωση ομοιότητας στο σχήμα και στις μορφές 
διακόσμησης των κιβωτιδίων που παράγουν, ενισχύουν δύο υποθέσεις μας: την πιθανότητα τα εργαστήρια 
ελεφαντόδοντου να επεξεργάζονταν και κόκαλο και την πιθανότητα να υπήρχε κοινή συντεχνία τεχνιτών 
ελεφαντουργημάτων και τεχνιτών οστεογλυπτικής.

Η ιδέα της οργάνωσης εργαστηρίων κοκάλου και ελέφαντα σε συντεχνιακή βάση στηρίζεται στο γεγο
νός ότι στην Αίγυπτο υπάρχουν την ίδια εποχή συντεχνίες ή «συνήθειες» και επαγγελματικές «κάστες»229,

225. Πρόσφατα ευρήματα της Μακεδονίας (Βεργίνα, Λευκάδια) φανερώνουν ότι μπορεί το υλικό να ήταν και κόκαλα σε άλλες 
περιπτώσεις. Βλ. Richter, The Furniture, σ. 77, εικ. 419, όπου και βιβλιογραφία για ξύλινες σαρκοφάγους, αλλά κυρίως βλ. Vaulina - 
Wasowicz, Bois grecs, σ. 5 κ.ε.

226. Οι ξύλινες κοπτικές σαρκοφάγοι με γραπτή διακόσμηση που παίρνει τη μορφή διαχώρων με μικρογραφίες, ακολουθούν 
την τεχνική και την τεχνοτροπία των ξύλινων κιβωτιδίων με γραπτή διακόσμηση, βλ. Ρ. du Bourguet, Die Kopten, Baden-Baden 1967, 
σ. 99. Πρβλ. L ’art copte - Petit Palais, σ. 115, αριθ. 99 και έγχρωμος πίνακας παραπλεύρως της σ. 33.

227. Μέχρι τώρα θεωρούνται ως διακόσμηση επιπλώσεων, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 27, σημ. 104.
228. Καρφίδες για την κόμμωση και λαβές παρουσιάζονται στον κατάλογο του Μουσείου του Κάιρου (Strzygowski, Kopt. Kunst, 

σ. 204-219, πίν. ΧΙΧ-ΧΧ) και του Βερολίνου (Wulff, Altchr. Kunst, αριθ. 453-464, σ. 123-130, πίν. ΧΙΧ-ΧΧ). Πρβλ. επίσης το σχετι
κό άρθρο στο DACL, 8,1, στ. 2-3 και τη μελέτη Ε.Μ. Ruprechtsberger, Die römischen Bein- und Bronzenadeln aus Museen Enns und 
Linz, Linz 1978-1979.

229. Για την οργάνωση των συντεχνιών στην Αίγυπτο έχει δημοσιευτεί στη Μόσχα εργασία με τίτλο «Η Αίγυπτος μεταξύ δύο 
εποχών: τεχνίτες και εργαστήρια από τον 4ο μέχρι τα μέσα του 6ου αιώνα» σύμφωνα με πληροφορίες συναδέλφων, που δυστυχώς 
δεν μπόρεσα να δω. Για την οργάνωση των εργαστηρίων υφαντουργίας, βλ. Ε. Wipszycka, L ’industrie textile dans l’Egypte romaine, 
Warsawa 1965. Για την οργάνωση γενικά των συντεχνιών στο ρωμαϊκό κράτος, βλ. το βασικό τετράτομο έργο του J.P. Waltzing, 
Etude historique surtes corporations professionelles chez les Romains, Louvain 1895-1900, επανέκδ. Ρώμη 1956 και L. Cracco-Ruggini, 
Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino, Artigianato e técnica nella società dell’alto medioevo occidentale, 2-8 Aprile 
1970, Spoleto 1971, σ. 59-193. Για την οργάνωση συντεχνίας ελεφαντουργών στην Αίγυπτο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία 
από τις πηγές, αλλά έχει γίνει αποδεκτή η ύπαρξη σχολής και εργαστηρίων ελεφαντουργίας. Αντίθετη άποψη εκφράζει o Leclerq, 
που αν και δέχεται την ύπαρξη εργαστηρίων ελεφαντουργών στην Αλεξάνδρεια (DACL, 7,2, στ. 1945) δεν δέχεται την ύπαρξη σχο
λής ή ιδιαίτερης επαγγελματικής τάξης (DACE, 7, 2, στ. 1931). Σε συντεχνία μπορεί όμως να αποδοθεί η κληρονομική μεταβίβαση 
των προτύπων της παλαιοχριστιανικής περιόδου στη βυζαντινή. Αυτό ερμηνεύει την ομοιότητα της εικονογραφίας των θεμάτων 
διακόσμησης των κιβωτιδίων στις δύο αυτές περιόδους, βλ. Goldschmidt, I, Kästen, σ. 12. Πληροφορίες για τους τεχνίτες ελεφα
ντόδοντου στη μεσαιωνική Δύση, βλ. Α.Μ. Cust, The Ivory Workers of the Middle Age, London 1902.
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που ασκούν το επάγγελμά τους κληρονομικά, χρησιμοποιώντας παλαιές μεθόδους και τεχνικές. Ακόμη η 
ιδέα της από κοινού επεξεργασίας κοκάλου και ελέφαντα ενισχύεται και από το γεγονός ότι το κόκαλο θε
ωρείται ήδη στην περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου230 ως υποκατάστατο του ελέφαντα για αντικείμενα στε
ρεότερα αλλά και φθηνότερα, όπως λαβές μαχαιριών, βελόνες για το στερέωμα των μαλλιών κ.ά.

Στην ελληνιστική Αίγυπτο το εμπόριο του ελεφαντόδοντου διέρχεται περίοδο ακμής και τα εργαστήρια 
ελεφαντουργίας συνδέονται με την Αυλή των Πτολεμαίων231. Η παραγωγή των εργαστηρίων αυτών προο
ρίζεται για να ικανοποιούνται αυλικές και θρησκευτικές ανάγκες. Παράλληλα, οι ανάγκες των λαϊκών 
στρωμάτων ικανοποιούνται από οστέινα έργα, λόγω του χαμηλού κόστους της παραγωγής τους232.

Στη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο της Αιγύπτου η χρήση του ελεφαντόδοντου μπήκε χωρίς περιο
ρισμούς και στα σπίτια των πλούσιων ιδιωτών της αυτοκρατορίας, για να ικανοποιήσει κάθε τους επιθυμία 
για πολυτέλεια. Κατασκεύαζαν έπιπλα, όπως θρόνους, τραπέζια, κρεβάτια και έκαναν επενδύσεις σε πόρ
τες και έπιπλα. Η μεγάλη ζήτηση απαιτεί εξεύρεση νέων αγορών ελέφαντα. Το αιθιοπικό ελεφαντόδοντο, 
που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούσαν στην Αίγυπτο, δεν επαρκούσε. Ο αριθμός των έργων που, όπως 
αναφέρεται από τις πηγές, είχαν κατασκευασθεί από ινδικό ελεφαντόδοτο αυξάνει233. Κύρια αγορά του 
ινδικού ελεφαντόδοντου είναι η Περσία234, από όπου οι Αιγύπτιοι αναγκάζονται να το εισαγάγουν μετά 
από μακροχρόνιο ταξίδι235, γεγονός που αυξάνει την τιμή του στα αιγυπτιακά εργαστήρια. Ιδιαίτερα στον 
Ιο αι. μ.Χ. παρατηρείται γενικότερη έλλειψη ελεφαντόδοντου και αναγκάζονται οι τεχνίτες να χρησι
μοποιούν μέρη χαβλιοδόντων που πριν δεν εκτιμούσαν, όπως αυτά που βρίσκονται μέσα στο στόμα του 
ζώου236. Η έλλειψη αυτή φαίνεται ότι εντείνεται στο 2ο αι. μ.Χ., οπότε φθάνουν να χρησιμοποιούν κόκα
λα ζώων για την κατασκευή αγαλμάτων θεοτήτων, πράγμα που μέχρι τότε απέφευγαν237.

Στην παλαιοχριστιανική περίοδο το ελεφαντόδοντο πρέπει να γίνεται πάλι το υλικό για τα εργαστήρια που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της Αυλής και της εκκλησίας, όπως αποδεικνύουν οι πηγές και τα ελεφάντινα έργα 
αυτής της περιόδου. Η Αίγυπτος όμως φαίνεται ότι κατά την περίοδο αυτή εξακολουθεί να εξυπηρετεί και τις 
ανάγκες του μεγάλου λαϊκού αγοραστικού κοινού με την ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα, μοναδική μέχρι σήμε
ρα, της παραγωγής οστέινων έργων. Τα οστέινα αυτά έργα κάποτε αναμειγνύονται με έργα από ελεφαντόδο
ντο, υποκαθιστώντας το μερικά ή ολικά και λύνοντας το πρόβλημα της έλλειψής του. Η ανάμειξη των δύο αυ
τών υλικών για οικονομικούς λόγους ή σε περιόδους έλλειψης όταν οι δρόμοι ήταν κλειστοί λόγω πολέμων 
απαντά και στα μεσοβυζαντινά κιβωτίδια. Μάλιστα παρατηρείται ότι τον 11ο αιώνα, τα οστέινα πλακίδια που 
αναμειγνύονται με τα ελεφάντινα σε ένα κιβωτίδιο, είναι λιγότερα από ότι το 12ο αιώνα, περίοδο κατά την 
οποία αρχίζει και η οικονομική κάμψη της αυτοκρατορίας238. Ανάλογα φαινόμενα παρατηρεί κανείς και στη 
Βενετία, το 14ο αιώνα239, πιθανότατα λόγω έλλειψης πρώτης ύλης στους ταραγμένους αυτούς χρόνους.

Διαπιστώσεις, όπως η χρησιμοποίηση ήδη από την εποχή του Αρχαίου Βασιλείου του κοκάλου ως υπο
κατάστατου του ελεφαντόδοντου, η ομοιότητα της επεξεργασίας των πρώτων υλών, η συνήθεια της ανάμει
ξης των δύο υλικών σε περιόδους έλλειψης ελεφαντόδοντου ή οικονομικών κρίσεων, οδηγούν στο συμπέρα
σμα ότι και στη χριστιανική Αίγυπτο πρέπει να υπήρχαν εργαστήρια που επεξεργάζονταν και χρησιμοποι
ούσαν και τα δύο υλικά για τη διακόσμηση κιβωτιδίων ή άλλων αντικειμένων, τα οποία κάποτε αναμείγνυαν.

230. Βλ. κεφ. Α, υποσημ. 66.
231. Βλ. Marangou, Fingerringe, σ. 171. Χαρακτηριστικά ο ελεφάντινος διάκοσμος της αίθουσας των συμποσίων του Πτολε

μαίου Β (Αθηναίος, V, 195α) μπορεί να θεωρηθεί ως δείγμα εργασίας των εργαστηρίων αυτών της αυλής. Πρβλ. και Zaloscer, 
Christi. Ägypten, σ. 124-125.

232. Βλ. Marangou, Fingerringe, σ. 171.
233. Πρβλ. Daremberg - Saglio, 2,1, σ. 444, σημ. 27.
234. Βλ. RAC, Elfenbein, σ. 209, σημ. 8.
235. Βλ. Ahrweiler, L’escale, σ. 170-171.
236. Βλ. Plinius, Hist. Nat. VIII, 4,1.
237. Βλ. Παυσανίας, VIII, 46, 4.
238. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, σ. 11. Η ανάμειξη αποδίδεται στην πρόθεση μείωσης του κόστους.
239. Στο εργαστήριο του Baltassare degli Embriachi στη Βενετία του τέλους του 14ου αι., διακοσμούσαν με κόκαλο, εκτός από 

κιβωτίδια και κιβώτια, καθρέφτες, τρίπτυχα και ξύλινες επενδύσεις, βλ. Dalton, Catalogue, σ. 136.
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Από ό,τι ήδη έχει ειπωθεί συνάγεται ότι τα κόκαλα είχαν υποστεί επεξεργασία μαλακώματος, ισιώ
ματος, κοπής στα αναγκαία σχήματα, πριν διακοσμηθούν. Η διακόσμησή τους γινόταν σε διάφορα στά
δια και απαιτούσε τη συμμετοχή ομάδας εξειδικευμένων τεχνιτών και τη χρήση «βιβλίων σχεδίων». Τα 
εργαστήρια λοιπόν οστεογλυπτικής πρέπει να απασχολούσαν πολλούς τεχνίτες. Αν μάλιστα δεχθούμε, 
ότι τα ίδια εργαστήρια πρέπει να κατασκεύαζαν τα ξύλινα αντικείμενα, που διακοσμούνταν με οστέινα ή 
ελεφάντινα πλακίδια, καθώς και άλλα μικρά οστέινα αντικείμενα και ότι πιθανότατα επεξεργάζονταν 
και ελεφαντόδοντο, πρέπει τότε να υποθέσουμε ότι τα εργαστήρια αυτά ανήκαν στις ισχυρές βιοτεχνικές 
μονάδες της εποχής240.

Κέντρα παραγωγής και εμπορίας

Εάν οι πληροφορίες που συγκεντρώσαμε πάνω στον τρόπο επεξεργασίας του υλικού, τους τεχνίτες και 
τα εργαστήρια είναι περιορισμένες και βασίζονται περισσότερο σε σειρά συλλογισμών και λιγότερο σε 
αποδεικτικά στοιχεία, οι πληροφορίες που έχουμε από τους τόπους παραγωγής και εμπορίας των κιβωτι- 
δίων είναι πολύ λιγότερες. Έτσι και πάλι θα στηριχθούμε σε σειρά συλλογισμών. Τα εργαστήρια λοιπόν 
κατασκευής κιβωτιδίων με οστέινη διακόσμηση παράγουν προϊόντα, όπως είδαμε, που δεν ανήκουν στα 
είδη πρώτης ανάγκης. Κύριο έργο τους ήταν να δίνουν ένα τόνο πολυτέλειας στην οικοσκευή των απλών 
ανθρώπων και να διατηρούν χαμηλό το κόστος στα αντικείμενα των πλουσίων. Πρόκειται δηλαδή για ερ
γαστήρια που τα προϊόντα τους απευθύνονται τόσο στην τάξη των οικονομικά ασθενέστερων όσο και στην 
τάξη των πλουσίων. Ο προορισμός λοιπόν των προϊόντων, καθώς και η σχέση τους με τα προϊόντα της ελε- 
φαντουργίας, επιτρέπουν να αναζητήσουμε τα εργαστήρια αυτά σε ένα ή περισσότερα από τα μεγάλα εξα- 
γωγικά εμπορικά και παραγωγικά κέντρα.

Συγχρόνως, δεν είναι αναγκαία η διασπορά τους σε διάφορες μικρές πόλεις, όπως συνέβαινε με τα 
προϊόντα καθημερινής χρήσης (πήλινα ή ξύλινα οικιακά σκεύη, κοινά υφάσματα κ.ά.), που έπρεπε να εξυ
πηρετήσουν ευκολότερα, ταχύτερα και φθηνότερα τοπικές ανάγκες. Άλλωστε την παραγωγή των εργα
στηρίων αυτών τη διακρίνει ομοιομορφία τόσο στις τεχνικές του σκαλίσματος, όσο και στην απόδοση του 
θεματολογίου, στοιχείο χαρακτηριστικό της παραγωγής εργαστηρίων, συγκεντρωμένων σε ένα ή περισ
σότερα μεγάλα κέντρα παραγωγής241. Επίσης, ο εντοπισμός των οστέινων πλακιδίων κυρίως σε μεγάλα 
αστικά κέντρα (Αλεξάνδρεια, Βαβυλώνα) και τα διακοσμητικά τους θέματα που δείχνουν γνώση της ελ
ληνιστικής παράδοσης συνδέουν τα κιβωτίδια περισσότερο με τα εξελληνισμένα αυτά κέντρα παρά με τις 
μικρές πόλεις της υπαίθρου242.

Η αναγκαία συνύπαρξη εργαστηρίων οστεογλυπτικής και ελεφαντουργίας σε ένα παραγωγικό κέντρο, 
και ακόμη η πιθανή επεξεργασία οστών και ελέφαντα στα ίδια εργαστήρια πρέπει να επέβαλε τη δημι
ουργία των κέντρων αυτών σε χώρο όπου: 1) παρέχονται οικονομικές δυνατότητες για την αγορά του ακρι
βού ελέφαντα- 2) υπάρχει παράδοση ελεφαντουργίας· 3) διευκολύνεται η διάθεση των προϊόντων σε ευρύ 
αγοραστικό κοινό και 4) διευκολύνεται η τυχόν διακίνηση των προϊόντων σε όλη τη χώρα και εκτός αυτής.

Ο εντοπισμός του παραγωγικού ή των παραγωγικών κέντρων με ασφάλεια θεωρείται δύσκολος. Η εξέ
ταση των μεγάλων αστικών κέντρων της Αιγύπτου, σε σχέση με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δη
μιουργία παραγωγικού κέντρου οστεογλυπτικής και ελεφαντουργίας που αναφέραμε, οδηγεί κυρίως προς

240. Έχει γίνει δεκτό ότι και τα βυζαντινά εργαστήρια κατασκευής ελεφάντινων κιβωτιδίων απασχολούσαν πολλούς τεχνίτες, 
βλ. Goldschmidt, I, Kästen, σ. 12.

241. Η ομοιομορφία μάλιστα αυτή χαρακτηρίστηκε ως «απόλυτη» και αποδόθηκε στο ότι τα ευρήματα της Seenas Madras (Shurafa) 
και της Saqqarah, νεκρόπολης της Βαβυλώνας και της αρχαίας Μέμφιδος προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο. Βλ. Flienders 
Petrie, Shurafa, σ. 42, ο οποίος τοποθετεί το εργαστήριο στην Αλεξάνδρεια.

242. Η ύπαιθρος που χαρακτηρίζεται ως «Landproletariat das sich zum Christentum bekehrte» (Zaloscer, Christi. Ägypten, σ. 
105) θεωρείται αντίθετη σε ο,τιδήποτε ελληνικό. Πρβλ. A. Montigliani, The Conflict between Paganism and Christianism in the 4th 
Century, Oxford 1963 και Zaloscer, ό.π., σ. 94-105. Για τα αστικά κέντρα της Αιγύπτου, βλ. και Badawy, Coptic Art, σ. 23-29.
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την Αλεξάνδρεια. Η πόλη, χτισμένη από τον Μέγα Αλέξανδρο το 332/1 π.Χ. στο δυτικό άκρο του Δέλτα του 
Νείλου, κοντά στο αιγυπτιακό χωριό Ράχωτις, στη στενή λωρίδα μεταξύ Μεσογείου και Μαρεώτιδος λί
μνης, παρέμεινε για τρεις αιώνες περίπου η έδρα του κράτους των Πτολεμαίων, αντικαθιστώντας την πα- 
λαιά πρωτεύουσα της Αίγυπτου, τη Μέμφιδα.

Με την ποικιλία των κατοίκων της (Έλληνες, Εβραίοι, Αιγύπτιοι και μειονότητες άλλων λαών) μετα
βλήθηκε σύντομα σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα και σε μία από τις λαμπρότερες πολιτι
στικές μητροπόλεις και εξακολούθησε να ακμάζει πολιτιστικά τόσο στη ρωμαϊκή περίοδο243 όσο και με
τά τον εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας244. Παράλληλα, παρέμεινε το λιμάνι από όπου εισάγονται στην 
αυτοκρατορία προϊόντα της Αιγύπτου και της Ανατολής245. Μακρά παράδοση απόδοσης σε αυτήν ελε- 
φαντουργημάτων από την εποχή των Πτολεμαίων246 συνεχίζεται στους ρωμαϊκούς χρόνους247, αλλά και 
στους παλαιοχριστιανικούς248, έτσι ώστε η ύπαρξη κέντρου παραγωγής ελεφαντουργημάτων στην πόλη 
θεωρείται βέβαιη. Η Αλεξάνδρεια παράλληλα είναι το κέντρο για το εσωτερικό εμπόριο, μια και συνδέ
εται άμεσα με το Νείλο. Ο μεγάλος ποταμός υπήρξε πάντα για την Αίγυπτο ο κύριος εμπορικός δρόμος 
και τα κανάλια του έδιναν τη δυνατότητα σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας να επικοινωνούν249. 
Το σοβαρότερο όμως στοιχείο για την απόδοση στην Αλεξάνδρεια κέντρου παραγωγής οστεογλυπτικής 
είναι η ανακάλυψη στις ανασκαφές σχετικών εργαστηρίων250. Τα εργαστήρια αυτά που ασφαλώς δεν 
ήταν τα μόνα, όπως δείχνει ο μεγάλος αριθμός κοκάλινων αναγλύφων που έχουν σωθεί στους γύρω από 
την Αλεξάνδρεια λόφους σκουπιδιών, τα γνωστά Κόπιβ251, πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να παίξουν απο-

243. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 82-83.
244. Για την Αλεξάνδρεια, την τοπογραφία της και τα χριστιανικά της κτίσματα, βλ. Nemutsos bey, L ’ancienne Alexandrie, Paris 

1888. E. Breccia, Alexandria ad Aegyptum, Bergame 1922. A. Calderini, Dizionario dei nomi geografici e topografía dell’Egitto Greco- 
romano, Le Caire 1935, σ. 165-178. A. Adriani, Repertorio dell’arie dell’Egitto greco-romano, Palermo 1966, σ. 216-217. A. Martin, 
Topographie et liturgie : Le problème des «Paroises» d’Alexandrie, ACIAC VI, 1958, II, σ. 1133-1144. Βλ. P. Jouguet, La vie municipale 
dans l ’Egypt romain, Paris 1911, σ. 71 κ.ε. και ιδίως σ. 167-201. Για την περίφημη σχολή της Αλεξάνδρειας στον 6ο αι., όταν τα μέτρα 
του Ιουστινιανού (529) οδηγούν σε κλείσιμο τις σχολές των Αθηνών, ενώ εκείνη εξακολουθεί να ακμάζει, βλ. Lemerle, Ουρανισμός, 
σ. 31-32 όπου και σχετική βιβλιογραφία.

245. Ζωτική υπήρξε η θέση της Αλεξάνδρειας ως λιμανιού, που συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ινδικό ωκεανό. Στους ρωμαϊκούς 
χρόνους και μέχρι τον 6ο αι. επίνειο της Αλεξάνδρειας για τα πλοία που έφθαναν από την Ινδία ήταν η πόλη Κλύσμα, που χτίστηκε 
από τον Τραϊανό στα βόρεια της Ερυθρός θάλασσας, βλ. Β. Meistermann, Guide du Nil au Jourdain par Sinai et Petra, Paris 1909, 
σ. 31. Πρβλ. Ethérie, Journal, σ. 35 κ.ε. και Κοικυλίδης - Φωκυλίδης, Όδοιπορικά, σ. 141-142. Η πόλη της Αλεξάνδρειας άφθονεϊ 
άλλων δωρεών καί εμπορίου τής γης, παρέχει καί σίτον εις ολον τόν κόσμον. Βλ. παραπάνω, υποσημ. 243-244. Εικόνα της Αλεξάν
δρειας κατά τη χριστιανική περίοδο και των σχέσεών της με τη λοιπή Αίγυπτο, βλ. Μ. Krauss, Das christliche Alexandria und seine 
Beziehungen zum koptischen Ägypten. Alexandrien Kulturbegegnungen dreier Jahrtausende im Schmelztiegel einer mediterranen Grosstadt, 
Mainz 1981, σ. 53-62. Πρβλ. επίσης A. Weidermann, La lettre d’Adrien à Servianus sur les Alexandrins, Le «Muséon» 5 (1986), σ. 456 
κ.ε. Bresciani, L ’eredità faraónica, σ. 30. N. Krause, Alexandria, RbK, I, σ. 99-111.

246. Βλ. Αθήναιος, V, 195α. Πρβλ. Kollwitz, RAC, 4, λ. Elfenbein, στ. 1117-1118. Marangou, Fingerringe, σ. 171, σημ. 413a.
247. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 76.
248. Αναφέρεται παραγωγή ελεφάντινων θρονών στα Cronaca Veneziana, του Ιιοάννη του Διακόνου (G. Monticolo, La Cronaca 

Veneziana del Diácono Giovani, Roma 1890, σ. 62-63. Πρβλ. και Weitzmann, Grado Chair, σ. 53), επίσης, εντοπίζεται εργαστήριο ελε
φάντινων διπτύχων (Capps, Diptychs, σ. 100) και αποδίδονται τα ελεφάντινα ανάγλυφα του άμβωνος του Aachen σε αλεξανδρινό ερ
γαστήρι, λόγω της ομοιότητάς τους με τα αλεξανδρινά σκαλισμένα κόκαλα (J. Strzygowski, Der Dom zu Aachen und seine Entstellung, 
Leipzig 1904, σ. 22. Πρβλ. Volbach, Avori delle capitali.o. 285-286 και ιδίως νέα επιχειρήματα, Volbach, Elfenbeinarbeit en, σ. 24καιαριθ. 
173b, 193,194a), καθώς και τα έργα που συνδέονται τεχνστροπικά με αυτά (Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 25). Την ύπαρξη σχολής ελε- 
φαντουργίας στην Αλεξάνδρεια, με 84 γνωστά έργα, δέχεται ο Wessel στη διδακτορική διατριβή τον,Ägyptische Elfenbeinschnitzschulen 
des 5. und 6. Jahrhunderts, Berlin 1943, που δεν έχει δημοσιευθεί. Παρουσίασή της κάνει η E. Rosenbaum, Byzantion, 1949, σ. 412. 
Πρβλ. A. Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit, XI-XIII Jahrh., Berlin 1926, σ. 34 κ.ε. όπου αποδίδεται μια 
ομάδα (αριθ. 112-124) ελεφάντινων έργων σε εργαστήριο της Αλεξάνδρειας.

249. Οι δρόμοι της ρωμαϊκής Αιγύπτου στο Δέλτα του Νείλου είχαν αντικατασταθεί από κανάλια που ένωναν τις πόλεις με τον 
ποταμό. Βλ. R. Chevallier, Roman Roads, London 1976, σ. 145-147. Υπήρχαν όμως δρόμοι που συνέδεαν την κοιλάδα του Νείλου με 
την Ερυθρά θάλασσα, καθώς και δρόμοι τουριστικοί, βλ. Tacitus, Annales, II, 59-61.

250. Για τα δύο εργαστήρια που έχουν εντοπισθεί, βλ. κεφ. Α, υποσημ. 181.
251. Βλ. Rodziewicz, 1978, σ. 317 κ.ε. Πρβλ. κεφ. Α, υποσημ. 19.
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φασιστικό ρόλο στον καθορισμό της Αλεξάνδρειας ως παραγωγικού κέντρου οστεογλυπτικής αλλά και 
ελεφαντουργίας.

Η χριστιανική Αλεξάνδρεια πρέπει να ήταν το σημαντικότερο παραγωγικό κέντρο οστεογλυπτικής στην 
Αίγυπτο για μια μεγάλη περίοδο, αλλά ασφαλώς δεν πρέπει να υπήρξε το μόνο. Η εικόνα της Αίγυπτου τον 5ο 
και τον 6ο αιώνα, που δίνουν οδοιπορικά της εποχής252, είναι εικόνα μιας χώρας πυκνοκατοικημένης, με δρό
μους πολυσύχναστους και ασφαλείς, τους οποίους ελέγχουν φρούρια, κτισμένα σε καίρια σημεία, αλλά που το 
κύριο συγκοινωνιακό της μέσο ήταν, όπως είπαμε, τα πλοία στο Νείλο, την κεντρική συγκοινωνιακή της αρτη
ρία. Παράλληλα με τους εμπόρους και τους στρατιώτες διασχίζουν τη χώρα και πολυάριθμοι προσκυνητές, 
που σπεύδουν να επισκεφθούν τα μέρη όπου έζησε ο Χριστός, καθώς και τα πολυάριθμα «προσκυνήματα» της 
χώρας, που θεωρείται ως «δεύτεροι Άγιοι Τόποι»253. Η κίνηση των προσκυνητών, χωρίς να μειώνει τη σημα
σία των μεγάλων πόλεων, όπως της Αλεξάνδρειας, αυξάνει αυτή των κέντρων του εσωτερικού και μάλιστα αυ
τών που βρίσκονται κοντά σε περιοχές μονών, φημισμένων ασκητών και προσκυνημάτων254. Δημιουργούνται 
έτσι στο εσωτερικό της χώρας255 νέες ανάγκες και νέα παραγωγικά κέντρα για να τις ικανοποιήσουν. Στην κα
τηγορία αυτή θα πρέπει να ανήκουν και εργαστήρια που με προϊόντα τους τροφοδοτούσαν τις μονές και τους 
προσκυνητές. Σε αυτά συγκαταλέγονται και ελεφάντινες πυξίδες, που χρησίμευαν για τη φύλαξη λιβανιού ή 
αναμνηστικών κειμηλίων. Το κέντρο παραγωγής των πυξίδων αυτών θα πρέπει πιθανότατα να αναζητηθεί σε 
κάποιο μεγάλο εμπορικό κέντρο, που βρίσκεται κοντά στην περιοχή των μονών και των προσκυνημάτων, στη 
Μέση Αίγυπτο256. Υποθέσεις που διατυπώθηκαν για τη μεταφορά του παραγωγικού κέντρου ελεφαντουργίας 
από την Αλεξάνδρεια στην Άνω Αίγυπτο257, είναι μάλλον βεβιασμένες, παρά το γεγονός ότι πράγματι παρα
τηρούνται εντυπωσιακές αλλαγές στην τεχνοτροπική απόδοση έργων που αποδίδονται στο κέντρο αυτό. 
Όταν όμως ο ρόλος της Αλεξάνδρειας ως κυρίαρχου παραγωγικού κέντρου ελεφαντουργημάτων μειώθηκε, 
μετά την ανάδειξη και άλλων κέντρων στην αυτοκρατορία, όπως της Ραβέννας, του Μιλάνου και κυρίως της 
νέας πρωτεύουσας, της Κωνσταντινούπολης, είναι πιθανόν οι τεχνίτες να άρχισαν να διαρρέουν, επανδρώνο
ντας τα νέα αυτά κέντρα258. Παράλληλα φαίνεται ότι επανδρώνουν και νέα εργαστήρια παραγωγής στην εν- 
δοχώρα, για την εξυπηρέτηση των νέων εμπορικών αναγκών, που από τα μέσα του 5ου αιώνα και εξής είχαν 
δημιουργηθεί στην περιοχή από τους ασκητές και από τους ερημίτες, οι οποίοι κατά χιλιάδες γέμιζαν όλες τις 
ερήμους της χώρας και κυρίως από τους προσκυνητές που τους επισκέπτονταν.

Το παραγωγικό κέντρο οστεογλυπτικής και ελεφαντουργίας, που πιθανότατα δημιουργήθηκε στην εν-

252. Βλ. Ethérie, Journal, σ. 27-29. Κοικυλίδης - Φωκυλίδης, Όδοίπορικά, σ. 141. Πρβλ. Egerit ,  Journal de voyage, Sources chré
tiennes, Paris 1984, σ. 296.

253. Έτσι αναφέρεται σε οδοιπορικά του 5ου-7ου αι. Βλ. Κοικυλίδης - Φωκυλίδης, Όδοιηορικά, σ. 108,141-142,174-177. Πρβλ. 
G. Viand, Les pèlerinages coptes en Egypte d ’après les notes du Qomnos, Jacob Muyser, Le Caire 1979.

254. Σε οδοιπορικά του 6ου αι. περιγράφεται πορεία από τα Ιεροσόλυμα στη Βαβυλώνα, την Αλεξάνδρεια και επιστροφή, βλ. 
Κοικυλίδης - Φωκυλίδης, Όδοιπορικά, σ. 141-142.

255. Η ακμή των κέντρων αυτών αποδίδεται στη θέση τους πάνω στον εμπορικό δρόμο που ενώνει την Άνω Αίγυπτο και την Ανα
τολική Αφρική με την Ασία, βλ. Μ. Rostovtzef, The Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford 19572, II, o. 486. Περιγρα
φή του φαινομένου αυτοΰ γίνεται από τον Επίσκοπο Παλλάδιο, γύρω στα 420, βλ. Drioton, L ’art sacré, σ. 13. Βλ. ό.π. (υποσημ. 253).

256. Εργαστήριο πυξίδων εντοπίζεται στο Sohâg και στη Βαβυλώνα. Βλ. κεφ. Α, υποσημ. 264, όπου σχετικές απόψεις. Σε χάρτη 
των μονών της Μέσης Αίγυπτου, σημειώνεται ότι σύμφωνα με αγιογραφικά κείμενα στις περιοχές του Baouit και της Saqqarah υπήρ
χαν και καλλιτεχνικά κέντρα, βλ. J. Doresse, Recherches d’archéologie copte : Les monastères de la Moyenne Egypte, CRAI, 1952, o. 
390-395. Ακόμη προσπάθεια μελέτης της τοπογραφίας της χριστιανικής Αίγυπτου, με βάση τους επισκοπικούς καταλόγους, βλ. G. 
Daressy, Les grandes villes de l’Egypte à l’époque copte, RA 1894, o. 1-20, πίν. XVI. Πρβλ. επίσης Amelineau, La géographie, o. 5 κ.ε.

257. Ο πρωτογονισμός στο ανάγλυφο του καλύμματος του Ευαγγελίου του Murano και στην ομάδα έργων που αποδίδεται στο 
ίδιο εργαστήριο φανερώνει, σύμφωνα με τον Morey «a migration of the center of the school from the Delta to Upper Egypt». Βλ. 
Morey, Early Christian Ivories, o. 52.

258. O Morey (Early Christian Ivories, o. 51-52) δέχεται ότι η καθέδρα του Μαξιμιανού και τα δίπτυχα της ομάδας της μπορεί 
να έχουν κατασκευασθεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά από τεχνίτες που ήρθαν από την Αίγυπτο. Πρβλ. ανάλογο εργαστήριο που 
τα προϊόντα του παρουσιάζουν εικονογραφικές κυρίως ομοιότητες με τα αιγυπτιακά, το οποίο εντοπίσθηκε στους Τρεβήρους, βλ. 
Ρ. Steiner, Die Schnitzereien aus trierer Arenakeller, Trierer Zeitschrift 10 (1935), o. 11-16.

60



δοχώρα259, ήταν φυσικό να επηρεασθεί και από τοπικές καλλιτεχνικές τάσεις γλυπτικής, έστω και αν οι τε
χνίτες του προέρχονταν αρχικά από την Αλεξάνδρεια.

Παράλληλη συγκριτική μελέτη των οστέινων αναγλύφων και των προϊόντων των σύγχρονων αιγυπτιακών 
εργαστηρίων γλυπτικής260 φανερώνει ότι οι τεχνοτροπικές τάσεις των γλυπτών έχουν στενή σχέση με αυτές 
των οστέινων πλακιδίων της ομάδας Δ. Το γεγονός αυτό συνδέει και τις νέες τεχνοτροπικές τάσεις που παρα
τηρούνται στην ομάδα αυτή, όχι μόνο με παραγωγικά κέντρα της ενδοχώρας αλλά και με το αντικλασικό καλ
λιτεχνικό ρεύμα που χαρακτηρίζει μια από τις εκφράσεις της χριστιανικής τέχνης της Αιγύπτου, μέχρι και τον 
6ο αιώνα. Ο προσδιορισμός των κέντρων αυτών, ιδίως για την οστεογλυπτική, μπορεί να βασισθεί μόνο σε 
συνδυασμό ευρημάτων και ιστορικών παρατηρήσεων. Μια πρώτη έρευνα που συνδυάζει ιστορικές παρατη
ρήσεις και την προέλευση πλακιδίων οδηγεί στη Βαβυλώνα, σημαντική πόλη της Μέσης Αιγύπτου που κτί
στηκε πολύ κοντά στην αρχαία πρωτεύουσα, τη Μέμφιδα, και που σήμερα τα ίχνη της ονομάζονται Παλαιό 
Κάιρο λόγω της γειτνίασης με τη σημερινή πρωτεύουσα. Η πόλη αυτή ιδρύθηκε από τον Τράίνό βόρεια του 
ομώνυμου φρουρίου, πάνω σε συγκοινωνιακό κόμβο ιδιαίτερης σημασίας. Σε αυτή οδηγούσε όχι μόνο ο 
υγρός δρόμος του Νείλου που τη συνέδεε με την Αλεξάνδρεια και την Άνω Αίγυπτο, αλλά και αυτός που κα
τέληγε στην πόλη Κλύσμα, η οποία ήταν στη θέση περίπου της σημερινής πόλης του Σουέζ και υπήρξε το επί
νειο της Αλεξάνδρειας προς τις Ινδίες και την Ασία, από όπου ερχόταν το ελεφαντόδοντο στη χώρα. Εξάλλου 
από τη Βαβυλώνα περνούσε και ο αρχαίος δρόμος των καραβανιών από τη Βόρεια Αφρική προς το Κλύσμα 
και από εκεί στην Ασία, τον οποίο ακολουθούσαν και προσκυνητές των Αγίων Τόπων, αλλά και όσοι μετά την 
Παλαιστίνη επισκέπτονταν τα πολυάριθμα προσκυνήματα της Αιγύπτου261. Στους σκουπιδότοπους και τα νε
κροταφεία γύρω από αυτή την πόλη262 βρέθηκε σημαντικός αριθμός οστέινων αναγλύφων των ομάδων Β, Γ 
και κυρίως Δ, καθώς και πλακίδια με φυτική διακόσμηση263, που θεωρήθηκαν παλαιότερα ισλαμικά, τα οποία 
όμως συνδέονται με την ομάδα αυτή και αποτελούν επίσης μέρη της διακόσμησης κιβωτιδίων του 6ου αιώνα. 
Στην ίδια πόλη εντοπίσθηκε εργαστήριο κατασκευής χριστιανικών πυξίδων από ελεφαντόδοντο264, αλλά και 
εργαστήριο ξυλογλυπτικής του 7ου αιώνα265, τα έργα των οποίων πλησιάζουν τεχνοτροπικά τα οστέινα πλα
κίδια266. Τα στοιχεία αυτά, συνδυασμένα με την πληροφορία που μας δίνουν οι πηγές, ότι δηλαδή τον 7ο αιώ-

259. Μερικοί βλέπουν την εγκατάσταση εργαστηρίων οστεογλυπτικής στην ενδοχώρα ήδη από την ελληνιστική περίοδο, βλ. 
Marangou, Bone Carvings, σ. 77. Η Αντινόη που προτείνεται ως εργαστηριακό κέντρο και αποτελεί παράλληλα τόπο προέλευσης 
μερικών κομματιών του Μουσείου του Λούβρου και του Μουσείου Μπενάκη, παρέχει με την ίδρυσή της το 130 μ.Χ. ως terminus 
post quem στην παραγωγή αυτή.

260. Εντοπίσθηκε τοπική σχολή γλυπτικής στην Ηρακλεόπολη (Ahnâs) κατά την περίοδο του 3ου-5ου αι., βλ. Monneret de 
V\\\üTà,Ahnâs, σ. 34 κ.ε.

261. Πρβλ. Badawy, Coptic Art, σ. 27-28. Amelineau, La géographie, σ. 73-78 και RbK, I, σ. 452-460. Πρβλ. και Β.Τ.Α. Evetis - 
AJ. Butler, The Churches andMonasteries ofEgyptandsome Neighbouring Countries attributed toAbû Sâlih theArmenian, Oxford 1985 
(επανέκδ., London 1969), σ. 71-72, σημ. 3. Μετά την κατάληψή της από τους Άραβες ονομάσθηκε Φοστάτη (Fostât) και αργότερα 
Παλαιό Κάιρο. Για τη σημαντική θέση της Βαβυλώνας ως συγκοινωνιακού κόμβου, βλ. RbK, I, σ. 453. Για τη σημασία της πόλης σε 
σχέση με τους προσκυνητές και τα γύρω από τη Μέμφιδα προσκυνήματα, βλ. Κοικυλίδης - Φωκυλίδης, "Οδοιπορικά, σ. 142 κ.ε. Τη 
σημασία της για τη θρησκευτική ζωή της χώρας φανερώνει το γεγονός ότι υπήρξε έδρα επισκόπου από τον 4ο αι. (Badawy, Coptic 
Art, σ. 28. Η. Munier, Requeil des listes épiscopales de l ’église copte, 1943, σ. 19).

262. Πρόκειται για Kôms που βρέθηκαν στην περιοχή της Gize και της Saqqarah. Το χωριό της Saqqarah δίνει το όνομά του στη 
μεγαλύτερη από τις νεκροπόλεις της Βαβυλώνας, που υπήρξε και νεκρόπολη της αρχαίας Μέμφιδος. Τα ερείπιά της όμως έχουν 
καταστραφεί από τους ντόπιους κατά τη διάρκεια αναζητήσεων οικοδομικού υλικού. Οι ανασκαφικές έρευνες που έγιναν στο 
φρούριο δεν υπήρξαν συστηματικές, βλ. RbK, I, σ. 453-459. Από την περιοχή αυτή προέρχεται το 55% των πλακιδίων με γνωστή 
προέλευση του καταλόγου μας.

263. Βλ. Αοβέρδου, Πλακίδια, σ. 213 κ.ε.
264. Βλ. Volbach, Pyxiden, σ. 81. Εκφράζεται η άποψη ότι ίσως το εργαστήριο αυτό ήταν εγκατεστημένο κοντά σε κάποια από 

τις μονές γύρω από τη Βαβυλώνα, εξυπηρετιόντας τους προσκυνητές. Βλ. Wessel, L ’art copte, σ. 167.
265. Βλ. AJ. Butler, The Ancient Coptic Churches ofEgypt, Oxford 1884 (επανέκδ., London 1970), I, σ. 190-193 και DACL, 11, 2, 

στ. 1558-1563.
266. Τα ξυλόγλυπτα του εργαστηρίου αυτού βρίσκονται τόσο κοντά τεχνοτροπικά με τα πλακίδια της ομάδας Δ, ώστε ίσως θα 

πρέπει κανείς σε ορισμένες περιπτώσεις να αναφερθεί σε ίδιο εργαστήριο.
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να επιση μαίνεται αύξηση του πληθυσμού της Βαβυλώνας από μετοίκηση κατοίκων της Αλεξάνδρειας για θρη
σκευτικούς λόγους267 και ότι οι μονές είχαν εργαστήρια για την εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών, ιδίως των 
προσκυνητών, μας κάνει να θεωρήσουμε πολύ πιθανή την εγκατάσταση στην περιοχή ίσως από τον 5ο αιώνα 
τεχνιτών από την Αλεξάνδρεια. Η δημιουργία έτσι ενός ακόμη παραγωγικού κέντρου οστεογλυπτικής και 
ελεφαντουργίας που εξακολουθεί να υπάρχει και την ισλαμική περίοδο268 είναι πολύ πιθανή.

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία και τους συλλογισμούς που αναπτύχθηκαν πιο πάνω, μπορεί κανείς να δε
χθεί την ύπαρξη παραγωγικού κέντρου οστεογλυπτικής στο παραδοσιακό παραγωγικό κέντρο ελεφα
ντουργίας, την Αλεξάνδρεια. Πιθανότατα ένα δεύτερο κέντρο δημιουργήθηκε αργότερα στη Βαβυλώνα 
της Αιγύπτου269, η ακμή του οποίου τοποθετείται στον 5ο και στον 6ο αιώνα και η παραγωγή του πιθανό
τατα εξακολουθεί και μετά την κατάκτηση της χώρας από τους Άραβες, εξυπηρετώντας νέες ανάγκες.

Χρήση των κιβωτιδίων

Τα κιβωτίδια, ήδη από την κλασική αρχαιότητα, είχαν πολλές χρήσεις, όπως προδίδει και ο μεγάλος 
αριθμός ελληνικών και λατινικών ονομάτων που έφεραν270. Γενικά ανήκουν στην οικοσκευή και χρησιμο
ποιούνται για τη φύλαξη μεγάλων και μικρών αντικειμένων μιας κάποιας αξίας, όπως ενδύματα, βιβλία, 
κοσμήματα, χρήματα, αρώματα, βότανα, επαγγελματικά εργαλεία κ.ά. Τα κιβωτίδια μικρού μεγέθους, 
όπως αυτά που εξετάζονται, τα χρησιμοποιούσαν κυρίως για τη φύλαξη καλλυντικών, κοσμημάτων, αρω
μάτων, ειληταρίων, γραφικής ύλης, υλικών κεντήματος κ.ά.271.

Σημαντικά στοιχεία, που αφορούν τον ειδικότερο προσδιορισμό της χρήσης των κιβωτιδίων με οστέι
νη διακόσμηση, δίνουν τα ίδια τα πλακίδια. Στη σύνθεση του πλακιδίου αριθ. 16α (Π ίν. 5), που προέρχε
ται από το «νυφικό κιβωτίδιο» του Κάιρου, εικονίζεται δέσποινα να έχει στα χέρια της κυλινδρική θήκη ει- 
ληταρίου, που πρέπει να πήρε από το κιβωτίδιο που κρατά θεραπαινίδα πίσω της, και που το σχήμα του εί
ναι ανάλογο με αυτό του κιβωτιδίου της Walters Art Gallery (Π ίν. 11-14). Επίσης, στη σύνθεση του πλα
κιδίου αριθ. 17 (Π ίν. 5) η δέσποινα κρατά τετράγωνο αντικείμενο, ίσως διακοσμημένο σκεύος από μέ
ταλλο, το οποίο έχει πάρει από παραλληλεπίπεδο κιβωτίδιο που κρατά θεραπαινίδα που στέκεται δίπλα 
της. Με βάση λοιπόν τις απεικονίσεις αυτές στα πλακίδια διαπιστώνουμε δύο τουλάχιστον χρήσεις των κι- 
βωτιδίων που μας απασχολούν, φύλαξη χειρογράφων και φύλαξη πολύτιμων μικρών σκευών272.

267. Εσωτερικό σχίσμα κατά την επιλογή του Πατριάρχου Ισαάκ (686-688) προκάλεσε μετακίνηση πληθυσμού από την Αλεξάν
δρεια στη Βαβυλώνα, βλ. Ε. Amelineau, Histoire du Patriarche Copte Isaac, Alger 1890, σ. 45. Προγενέστερη εγκατάσταση Αλεξανδρέων 
είναι πιθανή διότι μετοικήσεις γίνονται συχνά σε τόπους όπου έχει προηγηθεί δημιουργία παροικίας από κατοίκους της ίδιας πόλης.

268. Η παρουσία μεταγενέστερων θυρωμάτων με ένθετη διακόσμηση από ελέφαντα και κόκαλο στους ναούς της Βαβυλώνας 
(.DACL, 11, 1, στ. 1558-1559) μπορεί να θεωρηθεί απόδειξη. Ο εντοπισμός εργαστηρίου πυξίδων του 7ου αι. και στην περιοχή της 
Πτολεμαΐδας (Sohâg), που βασίστηκε σε τεχνοτροπικές συγκρίσεις κυρίως (Ross, Catalogue, σ. 125), δεν φαίνεται ισχυρή απόδει
ξη ύπαρξης και άλλου παραγωγικού κέντρου. Ανάλογες απόψεις, βλ. Volbach, Pyxiden, σ. 81. Kollwitz, Elfenbeine, σ. 208-209. Ch. 
Delvoye, Les ivoires paléobyzantines, CorsiRav 18 (1971), o. 191.

269. Πρέπει επίσης να επισημανθεί η σημασία της πόλης αυτής για την Αίγυπτο, μια και η άλωσή της στις 9 Απριλίου 641 ταυ
τίζεται από τις πηγές με την πτώση ολόκληρης της χώρας. Βλ. RbK, I, σ. 453. Πρβλ. Ch. Coquin, Les édifices chrétiens du Vieux Caire, 
Le Caire 1974.

270. Κιβωτός, κιβώτιον, λάρναξ, χήλος, φωριαμός, κίστη, πυξίς, scrinium, cista, arca, capsa, capsula, loculus. Βλ. Daremberg - 
Saglio, 1 ,1, o. 303,1,2, o. 911 και o. 1202-1204, IV, 2, o. 124-125. Πρβλ. Κουκουλές, Βιος, II, 2, σ. 82-85, όπου και βιβλιογραφία σχε
τική με τα ονόματα των κιβωτιδίων.

271. Βλ. Kötzsche, Reliquienbehälter, σ. 160-162. Για τα κιβωτίδια όπου φύλαγαν έγγραφα, τα χαρτοφυλάκια ή γραμματοφόρα κι
βώτια (scrinium και capsa), βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 13-14. Για τη χρήση των κιβωτίων στους βυζαντινούς χρόνους, βλ. Κου
κουλές, ό.π. Για τη χρήση γενικά των πυξίδων, βλ. Graeven, Pyxide, σ. 163 και Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 50. Για τη χρήση των γα
μήλιων κιβωτιδίων, βλ. Ε. Simon, Nonnos und das Elfenbein, Jdl 79 (1964), o. 283. Πρβλ. και Dinkier, Arca und Scrinium, σ. 141-157.

272. Πρβλ. κιβωτίδιο με μελανοδοχείο που προέρχεται από τις ανασκαφές της Karâra και τοποθετείται στην περίοδο από 5ο- 
8ο αι., βλ. Η. Ranke, Koptische Friedhöfe bei Karâra und der Amontempel Sheshouk I, Bei el Hibe 1926, o. 22. Γ ια τη χρήση κιβωτιδίων 
στην καθημερινή ζωή μαρτυρούν έργα ζωγραφικής, όπως οι τοιχογραφίες ρωμαϊκών τάφων στη Βουλγαρία με σκηνές mutatio
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Τη χρήση των κιβωτιδίων με οστέινη διακόσμηση για φύλαξη ειληταρίων ενισχύει ακόμη το γεγονός, 
ότι τα περισσότερα οστέινα πλακίδια βρέθηκαν, όπως είπαμε, σε Κόιτίδ. Οι πληροφορίες αυτές προέρχο
νται τόσο από τους πρώτους συλλέκτες273 όσο και από τους συγχρόνους274. Τα Κοπίδ, εκτός των πλακιδίων 
και άλλων αντικειμένων, περιείχαν και πλήθος παπύρων, τους οποίους οι χωρικοί κατέστρεφαν αγνοώ
ντας την αξία τους, στην προσπάθεια τους να βρουν πολυτιμότερα αντικείμενα277. Εάν η ταυτόχρονη πα
ρουσία παπύρων και οστέινων πλακιδίων συνδυασθεί, τότε μπορεί να δοθεί η εξήγηση ότι τα Κοπίδ περι
είχαν κιβωτίδια, μέσα στα οποία φύλαγαν ειλητάρια από πάπυρο. Επειδή όμως τα Κόπΐδ δημιουργήθηκαν 
από την καταστροφή νεκροταφείων αλλά και οικισμών, τα κιβωτίδια αυτά πρέπει να ανήκαν τόσο σε κτε- 
ρίσματα τάφων, όσο και σε βιβλιοθήκες ή τοπικά αρχεία. Στην περίπτωση των ταφικών κτερισμάτων, τα 
ειλητάρια που συνόδευαν το νεκρό περιείχαν πιθανότατα κείμενα προσευχών ή τίτλους ιδιοκτησίας, για 
να δηλώνεται η οικονομική και κοινωνική τάξη των νεκρών276. 0  μεγάλος αριθμός κιβωτιδίων κάθε είδους 
που βρέθηκαν ως κτερίσματα τάφων277 είναι ενδεικτικός της ύπαρξης κάποιου σχετικού εθίμου. Είναι πά
ντως δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διακρίνουμε τα καθημερινής χρήσης κιβωτίδια από τα νεκρικής ή τη 
χρήση γενικότερα των κιβωτιδίων από τη μορφή τους. Βοηθητική για τη διάκριση της χρήσης των κιβωτι- 
δίων, άλλοτε για φύλαξη κοσμημάτων και ειδών καλλωπισμού και άλλοτε για φύλαξη ειληταρίων ή άλλων 
εγγράφων, θα μπορούσε να είναι η διακόσμησή τους, όπως έχει συμβεί με τις ελεφάντινες πυξίδες. Διαπι
στώθηκε δηλαδή ότι οι πυξίδες-κοσμηματοθήκες της ρωμαϊκής περιόδου έχουν ως διακοσμητικά θέματα 
σκηνές κυνηγίου, ποιμενικές ή αμφιθεάτρου, ενώ οι πυξίδες-αρωματοθήκες λιβανωτού έχουν ως θέματα 
αρχαίους θεούς και σκηνές από τη λατρεία τους278, επειδή η χρήση τους ήταν θρησκευτική. Ανάλογη όμως 
θεματολογική διάκριση δεν μπόρεσε να γίνει για τις ελεφάντινες πυξίδες της παλαιοχριστιανικής περιό
δου279. Στα διακοσμητικά θέματα των οστέινων πλακιδίων που απαντούν στα κιβωτίδια, παρατηρείται με
γάλη ποικιλία με επικράτηση ορισμένων εικονογραφικών κύκλων (βλ. και σ. 42-45). Στο σύνολο των θε
μάτων αναγνωρίζεται ότι σημασιολογικά εμπεριέχονται παραδοσιακά σύμβολα ευτυχίας, επίγειας ή με
ταθανάτιας. Η προτίμηση ωστόσο που παρατηρείται σε ορισμένους εικονογραφικούς κύκλους, όπως ο 
διονυσιακός και ο νειλωτικός, δεν φαίνεται να μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να συσχετισθεί με τη χρήση 
του κιβωτιδίου280, αφού η χρησιμοποίησή του για φύλαξη μικροαντικειμένων ή ειληταρίων δεν επέβαλε

vestís (A. Frova, Peinture romaine en Bulgarie, Cahiers d ’Art XXIX (1954-1955), αριθ. 1, σ. 25-40), τα ψηφιδωτά δάπεδα ρωμαϊκών 
επαύλεων με σκηνές λουτρού (Η. Kahler, Die Villa des Maxentius bei Piazza Armerina, Berlin 1973, πίν. 42,48a-b) και έργα μικροτε
χνίας, όπως το κιβωτίδιο της Projecta (Barbier, Projecta, εικ. 13-14). Πρβλ. Kötzsche, Reliquienbehälter, σ. 157-162.

273. Βλ. Botti, Catalogue, σ. 69 κ.ε. Βλ. κεφ. Α, υποσημ. 61.
274. Ανάλογες πληροφορίες μας έχουν δοθεί από τον αείμνηστο Αουκά Μπενάκη και αφορούν στις πηγές προμήθειας των 

εμπόρων από τους οποίους αγόρασε τα αντικείμενα της συλλογής του, γύρω στα μέσα του αιώνα μας.
275. Αναφερόμαστε κυρίως στα ευρήματα που προέρχονται από τις νεκροπόλεις της Αλεξάνδρειας, και κυρίως τη Δυτική Νε- 

κρόπολη, που έχουν ήδη αρχίσει να ανασκάπτουν από το μεσαίωνα οι κυνηγοί θησαυρών, βλ. Breccia, Musée Gréco-romain, σ. 33. 
Επίσης αναφερόμαστε σε ευρήματα της Μέμφιδος, και ιδίως της γνωστής νεκρόπολής της, της Saqqarah, βλ. A. Mariette Bey, 
Notices des principaux monuments du Musée à Boulaq, Paris 1872. Ακόμη πρβλ. αναφορά στην ιστορία των ερευνών της Οξυρρύγχου 
(Behnasa) για παπύρους, που άρχισε το 1906 και διήρκεσε μέχρι το 1930, βλ. Breccia, ό.π., σ. 60 κ.ε. Για τις έρευνες στην Αλεξάν
δρεια, βλ. επίσης Botti, Catalogue, σ. 29 και Marangou, Bone Carvings, σ. 24, σημ. 77.

276. Οι πάπυροι π.χ. που βρήκε ο Maspéro στο Kôm-Ichgaou (Αφροδίτης κώμη) περιέχουν έγγραφα διοικητικά, οικονομικά 
(φόρων), επιστολές, συμφωνητικά και φιλολογικά κείμενα, βλ. J. Maspéro, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du 
Caire, 19732,1, σ. I-IV. Οι πάπυροι αυτοί χρονικά φθάνουν μέχρι τον 7ο αιώνα. Επίσης στο Kôm Ali-el-Gaman οι πάπυροι ανήκουν 
στη βιβλιοθήκη και στο αρχείο μίας οικογένειας, βλ. Breccia, Musée Gréco-romain, σ. 46.

277. Ξύλικα κιβωτίδια βρέθηκαν και σε τάφους του Κερτς όπου περιείχαν αντικείμενα καλλωπισμού, βλ. Vaulina - Wasowicz, 
Bois grecs, αριθ. 62-64, πίν. CXXIIa-e, της Μερόης, στη Νουβία, βλ. Emery, Treasures, εικ. 43, σημ. 182. Πρβλ. και Buschhausen, 
Metallscrinia, σ. 14, σημ. 10-11 και Effenberger, Kopf. Kunst, σ. 184.

278. Βλ. Graeven, Pyxide, σ. 163.
279. Ανάλογη παρατήρηση σχετικά με τις λειψανοθήκες, βλ. Panayiotidi - Grabar, Un reliquaire, σ. 39. Πιστεύουμε επίσης ότι 

θεματολογική μελέτη των κιβωτιδίων με μεταλλική επένδυση πρέπει να οδηγήσει σε ανάλογα συμπεράσματα.
280. Υποστηρίχθηκε ότι υπήρχαν βαθύτερα αίτια που αναγκάζουν τους τεχνίτες να δείχνουν προτίμηση σε ορισμένα θέματα. 

Προτάθηκαν μάλιστα «βαθύτερες συμβολικές έννοιες στα κοινά θέματα», βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 30.
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στη διακόσμηση κάποια συμβολική διάκριση και μάλιστα σε μια εποχή, που, όπως ήδη αναφέραμε, τα θέ
ματα είχαν διατηρήσει κυρίως —και σε μερικές περιπτώσεις αποκλειστικά — το διακοσμητικό τους χαρα
κτήρα. Για τους λόγους αυτούς δεν νομίζουμε ότι μπορεί να ισχυσει και για τα κιβωτίδια με οστέινη δια- 
κόσμηση, τουλάχιστον με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, διάκριση της χρήσης βασισμένη στο 
θεματολόγιο της διακόσμησης.

Καθώς δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε περισσότερο τη χρήση των κιβωτιδίων με οστέινη δια- 
κόσμηση, ερχόμαστε να εξετάσουμε την περίπτωση παραγωγής τους για την εξυπηρέτηση ορισμένων ανα
γκών που αφορούν γαμήλια ή νεκρικά έθιμα. Η ομοιογένεια της μορφής του κιβωτιδίου και της διακό- 
σμησής του συνηγορουν σε μια τέτοια υπόθεση. Είναι γνωστά γαμήλια έθιμα, σύμφωνα με τα οποία τη νύ
φη στο νέο της σπίτι συνόδευε κιβωτίδιο, που περιείχε νομίσματα και κοσμήματα281. Η παρουσία ακόμη 
μέσα σε σαρκοφάγο ως κτερίσματος νυφικού κιβωτιδίου, μπορεί να χρησιμεύσει ως απόδειξη της διττής 
χρήσης, που μπορεί να είχε ένα κιβωτίδιο282. Υποστηρίχτηκε επίσης ότι από τα τέλη του 3ου αιώνα υπήρ
χε —τουλάχιστον για τα κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση— ειδική παραγωγή για νεκρική χρήση283. Η 
άποψη αυτή στηρίζεται στη στενή σχέση των διακοσμητικών θεμάτων των κιβωτιδίων με τις σαρκοφάγους, 
καθώς και σε ανασκαφικά στοιχεία, που οδηγούν σε μια λατρευτική χρήση των κιβωτιδίων (^οπηίΜϊΐΙαιΙΙ:), 
που συνδέεται με τη μεταγενέστερη λατρεία των μαρτύρων (ΜΒΓίΥΓυτΙαιΙΙ:). Μολονότι δεν υπάρχουν στοι
χεία για να δεχτούμε λατρευτική χρήση και δη χριστιανική όσον αφορά τα κιβωτίδια με οστέινη διακό- 
σμηση, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, ειδικά για την παραγωγή της Αιγύπτου, την περίπτωση κατα
σκευής κιβωτιδίων για την εξυπηρέτηση νεκρικών εθίμων. Η επίσης στενή σχέση της διακόσμησης σαρ
κοφάγων και κιβωτιδίων, που ήδη αναφέραμε, καθώς και η πιθανότητα τα σκαλισμένα κόκαλα μεγάλου 
μεγέθους των κοπτικών συλλογών να διακοσμούσαν σαρκοφάγους284, όπως ήδη (σ. 54-55) διατυπώθηκε, 
ενισχύουν την άποψη μιας τέτοιας εξειδικευμένης παραγωγής. Το θέμα όμως αυτό χρειάζεται εκτενέστε
ρη έρευνα που ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εργασίας.

Πρέπει λοιπόν να αρκεστούμε προς το παρόν στο συμπέρασμα ότι τα κιβωτίδια με οστέινη διακόσμη- 
ση είχαν σχεδόν αποκλειστικά κοσμικού χαρακτήρα χρήση και προορισμό τη φύλαξη κοσμημάτων, ειδών 
καλλωπισμού, χρημάτων ή ειληταρίων. Η χρήση είχε σχέση τόσο με την καθημερινή ζωή όσο και με τη με
τά θάνατον, γι’αυτό συνόδευαν κάποτε τους ιδιοκτήτες τους στον τάφο285. Η χρήση τους στην καθημερινή 
ζωή, και μάλιστα με τη μορφή νυφικών κιβωτιδίων συνεχίζεται στο μεσαίωνα και φθάνει μέχρι τους νεό
τερους χρόνους286. Αντίθετα, η χρήση των κιβωτιδίων ως ταφικών κτερισμάτων δεν φαίνεται μακρόχρονη, 
ίσως γιατί εξυπηρετούσε έθιμα και δοξασίες που δεν διατηρήθηκαν.

281. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, σ. 11. Ανάλογα έθιμα αναφέρονται στη μεσαιωνική Αύση, βλ. V.H. Eibern, Aachen Kunst 44 
(1973), σ. 271-280. Για τα νυφικά κιβωτίδια του 15ου αι. απάτη Βενετία, βλ. κεφ. Α, υποσημ. 239.

282. Βλ. τάφο πατρικίας που χρονολογείται γύρω στο 250 με κτέρισμα ελεφάντινο κιβωτίδιο καλλωπισμού (Gayet, Fouilles à 
Antinoé, σ. 3). Πρβλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 11.

283. Πιστεύεται ότι τα κιβωτίδια πήραν τη θέση των νομισμάτων κοντά στο νεκρό, βλ. Buschhausen, Metallscnnia, σ. 11 και 14-17.
284. Αναφερόμαστε στις ξύλινες σαρκοφάγους ή στα ξύλινα φέρετρα που χρησιμοποιούσαν σύμφωνα με οδοιπορικό του 570 

μ.Χ. (Κοικυλίδης - Φωκυλίδης, 'Οδοιπορικά, σ. 141). Πρβλ. Richter, The Furniture, εικ. 410. Για τη διακόσμηση νεκρικών κιβωτιδίων 
μπορούσαν να χρησιμοποιούν ορισμένα πλακίδια, που παρουσιάζουν μεγάλη τεχνοτροπική, αλλά κυρίως εικονογραφική ομοιότη
τα με τα μεγάλα αυτά σκαλισμένα κόκαλα, δείγματα των οποίων παρέχει και ο κατάλογος του Μουσείου Μπενάκη, βλ. Marangou, 
Bone Carvings, σ. 5 κ.ε.

285. Θα θέλαμε να αναφερθούμε και σε μία άλλη μορφή ταφικής χρήσης των οστέινων πλακιδίων, εκτός Αιγύπτου, που δεν έχει 
σχέση με τη διακόσμηση κιβωτιδίων και ίσως προέρχεται από δεύτερη χρήση. Στις κατακόμβες της Ρώμης οστέινα πλακίδια μπηγ
μένα στο κονίαμα χρησίμευαν σαν ενδεικτικά σημεία του τάφου, βλ. Ε. Josi, Il cimiterio di Pafilo, RA Cr 3 (1926), σ. 51 κ.ε. και ιδίως 
σ. 132,147, 149, 152. Πρβλ. DACL 13,1, στ. 1 και Dalton, Catalogue, σ. 175, εικ. 288.

286. Πρβλ. μεσοβυξαντινά κιβωτίδια με ελεφάντινη διακόσμηση (Goldschmidt, I, Kästen, σ. 12 κ.ε.). Το εργαστήριο του Baltas- 
sare degli Embriachi στα τέλη του Μου αι. και στις αρχές του 15ου, στη Βενετία, παράγει μεγάλο αριθμό κιβωτιδίων, που γίνονται 
γνωστά και πέραν των Άλπεων, βλ. Dalton, Catalogue, σ. 137, όπου και πηγές για το εργαστήριο αυτό.
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Β. ΤΑ ΟΣΤΕΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ, Η ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΤΟΥΣ





ΟΜΑΔΑ A: ΠΑΑΚΙΛΙΑ ΜΕ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ (αριθ. 1-15) (Π ί ν. 1-4)

Γενικά χαρακτηριστικά. Περιγραφή του υλικού1

Τα πλακίδια με εγχάρακτη διακόσμηση, που αριθμητικά αποτελούν την πιο ολιγάριθμη ομάδα2 του υλι
κού μας, έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την απόδοση του διακοσμητικού θέματος με χάραξη, τεχνική που 
χρησιμοποιείται από την προϊστορική εποχή στο ελεφαντόδοντο ή το κόκαλο3. Το περίγραμμα του θέμα
τος και οι βασικές λεπτομέρειες αποδίδονται με εγχαράξεις και με την προσθήκη χρωμάτων, ίχνη των 
οποίων διατηρούνται σήμερα στις εγκοπές. Τα θέματα, συνθέσεις ή απομονωμένες μορφές, διακρίνονται 
από ιχνογραφική ζωγραφικότητα στην απόδοση, που πρέπει να ήταν εντονότερη με την παρουσία των χα
μένων για μας σήμερα χρωμάτων τους4. Μερικές φορές γίνεται συνδυασμός εγχάρακτης και επιπεδόγλυ- 
φης τεχνικής, όπου η απλή χάραξη κυριαρχεί, ενώ η επιπεδόγλυφη τεχνική χρησιμοποιείται μόνο για τονι
σμό εικονογραφικών λεπτομερειών.

Το σύνολο των πλακιδίων με εγχάρακτη διακόσμηση παρουσιάζει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: μι
κρές διαστάσεις, ημικυκλικό ή τετράπλευρο, παραλληλόγραμμο συνήθως, σχήμα, επίπεδη επιφάνεια με 
λειασμένες κατά κανόνα και τις δύο πλευρές και διακοσμητικά θέματα, που βρίσκονται εικονογραφικά 
κοντά στην ελληνιστική παράδοση, αλλά που η εκτέλεσή τους δεν ξεφεύγει από αυτή των έργων μαζικής 
παραγωγής λαϊκού χαρακτήρα της εποχής τους.

Η απεικόνιση σε προτομή μιας φτερωτής μορφής (αριθ. 1-3) (Π ίν. 1) μοιάζει να είναι το πιο αγαπητό 
ανάμεσα στα διακοσμητικά θέματα των εγχάρακτων πλακιδίων, αφού επαναλαμβάνεται σε τρία διαφο
ρετικά κομμάτια. Το θέμα σώζεται ακέραιο μόνο στο ένα (αριθ. 1) από τα ημικυκλικά κομμάτια που γνω
ρίζουμε. Πρόκειται για νεανική μορφή, που καθώς κλίνει ελαφρά το κεφάλι αριστερά, μοιάζει να έχει το 
βλέμμα προσηλωμένο χαμηλά στο έδαφος. Στο πρόσωπο η έκφραση μελαγχολικής σοβαρότητας γίνεται 
πιο έντονη από την εκστατική διαστολή των ματιών με τις τονισμένες από εγχάραξη κόρες. Πλούσιος αχει- 
ρίδωτος χιτώνας καλύπτει το στήθος, ενώ από τους ώμους ξεπετιούνται καλοσχηματισμένα δύο ανοιγμένα 
φτερά. Με τα χέρια ανοιχτά κρατάει τις άκρες ενός υφάσματος, που κολπώνεται στη μέση από το βάρος

1. Η παρουσίαση του υλικού κάθε ομάδας σκοπό έχει την εικονογραφική και τεχνοτροπική κατάταξή του. Στοιχεία, όπως η 
προέλευση, η σημερινή τους θέση σε συλλογές ή μουσεία, οι διαστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους, παρατίθενται στον Κατάλογο που 
δίνεται στο τέλος. Η αρίθμηση των κομματιών στον Κατάλογο είναι συνεχής για να διευκολύνονται οι ταυτίσεις των αντικειμένων 
με τις φωτογραφίες και τα σχέδια που έχουν τους ίδιους αριθμούς, αλλά και οι αναφορές στο κείμενο.

2. Πρόκειται για τα πλακίδια αριθ. 1-15, δηλαδή μόνον 15 κομμάτια σε σύνολο 438 έχουν αυτή την τεχνική διακόσμησης. Από 
αυτά, τέσσερα παρουσιάζουν την ιδιομορφία να συνδυάζουν και μια μορφή επιπεδόγλυφης τεχνικής με εγχαράξεις (αριθ. 7-9,15).

3. Βλ. Maskell, Ivones, σ. 41, πίν. 2.
4. Στην ομάδα αυτή δεν συμπεριλάβαμε μικρό αριθμό πλακιδίων με μεγάλη σχηματοποίηση στην εκτέλεση των διακοσμητικών 

θεμάτων, που έρχεται σε έντονη αντίθεση προς την τεχνοτροπική εκτέλεση των άλλων εγχάρακτων θεμάτων, αν και θεωρούνται αι
γυπτιακά, του 5ου-6ου αι. (Wulff, A/tchr. Kunst, σ. 105). Πιστεύουμε ότι το υλικό αυτό πρέπει να υπαχθεί στα δείγματα αιθιοπικής 
τέχνης, επειδή κιβωτίδιο της Μερόης, που βρίσκεται στο Μουσείο του Κάιρου, αντιπροσωπευτικό έργο της αιθιοπικής μικροτε
χνίας, είναι διακοσμημένο με ανάλογα πλακίδια (Weitzmann, Heracles, σ. 37). Εκτός των πλακιδίων που διακοσμούν το κιβωτίδιο 
της Μερόης υπάρχουν ακόμη τέσσερα σε διάφορες συλλογές οστέινων πλακιδίων. Πρόκειται συγκεκριμένα για τον αριθ. 10350 
του Μουσείου Μπενάκη και τους αριθ. 353-355 του καταλόγου των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου, βλ. Wulff, ό.π., σ. 105- 
106, πίν. XIV. Οι μορφές που τα διακοσμούν με έντονη σχηματοποίηση, χωρίς σωστή αίσθηση αναλογιών και χωρίς αίσθηση προ
οπτικής, είναι πιθανότατα ορχηστρίδες. Η απόδοση του ματιού μετωπικά, ενώ η μορφή αποδίδεται από το πλάι, η συστροφή του σώ
ματος, όπου με αγαλματώδη ακινησία αποδίδεται το άνω μισό του κορμού τριγωνικά και μετωπικά, η λεκάνη γυρισμένη σε τρία τέ
ταρτα με τα πόδια στο πλάι, καθώς και η σχηματοποίηση του χτενίσματος που θυμίζει φενάκη, προδίδουν σαφή και έντονη επίδρα
ση από αρχαία αιγυπτιακά πρότυπα, όπως παρατηρεί και ο Wulff. Οι φωτογραφίες που διαθέτουμε από το κιβωτίδιο της Μερόης 
δεν μας επιτρέπουν παρατηρήσεις εικονογραφικές πάνω στα πολυάριθμα πλακίδια που το διακοσμούν. Συγγενικά θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν έργα όπως το ανάγλυφο αριθ. 105 του καταλόγου της έκθεσης Pagan and Christian Egypt, που ανήκει στη συλλογή 
της Walters Art Gallery.
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καρπών με φύλλα. Το κεφάλι στολίζεται από διάδημα πλαισιωμένο από στάχυα. Στη μορφή αυτή αναγνω
ρίζεται ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους προσωποποίησης εποχής, πιθανότατα του καλοκαιριού, 
αν κρίνει κανείς από τα στάχυα που στολίζουν το κεφάλι.

Στα άλλα δύο θραύσματα ημικυκλικών επίσης πλακιδίων (αριθ. 2 και 3) (Π ίν. 1) απεικονίζεται το 
ίδιο θέμα με ανάλογη απόδοση και ελάχιστες αλλαγές σε λεπτομέρειες. Στο πλακίδιο αριθ. 2 η μορφή 
σώζεται κατά το ήμισυ, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλιού· έτσι οι συγκρίσεις μπορεί να είναι 
ασφαλέστερες. Η παρουσία τοπίου στη σύνθεση αυτή δηλώνεται διακριτικά με τη μορφή τούφας χλόης. 
Η δήλωση αυτή διευκολύνει την αναγνώριση στη μορφή του πλακιδίου εποχής χωρίς πολλά λουλούδια ή 
στάχυα. Πρόκειται μάλλον για το φθινόπωρο. Η απόλυτη σχεδόν ομοιότητα του εικονογραφικού αυτού 
θέματος στα πλακίδια αριθ. 1 και 2 διαφοροποιείται με την τεχνική της χάραξης, καθώς στο θραύσμα 
αριθ. 2 η απόδοση είναι σκληρή και αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά της μορφής, δίνοντάς της μια αδικαι
ολόγητα αγριωπή έκφραση.

Στο θραύσμα του πλακιδίου αριθ. 3 δεν διασώζεται παρά το δεξί μέρος του ακέφαλου κορμού όμοιας 
με τις δύο προηγούμενες μορφής, πλαισιωμένο και από παρόμοιο με του αριθ. 2 φυτικό διάκοσμο. Το κομ
μάτι αυτό το γνωρίζουμε από δημοσίευση στον κατάλογο του Wulff, όπου όμως η μικρή φωτογραφία του 
και το μικρό μέγεθος του κομματιού δεν επιτρέπουν ασφαλή συγκριτικά συμπεράσματα. Πάντως, τόσο η 
ομοιότητα του θέματος, όσο και η εντυπωσιακή αντιστοιχία στις διαστάσεις και τις οδοντώσεις των σπα
σμένων κομματιών μας κάνουν να υποθέτουμε ότι εάν ήταν εφικτή'1 μία σύγκριση από κοντά των θραυ
σμάτων αριθ. 2 και 3, πιθανότατα να οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ανήκουν στο ίδιο πλακίδιο.

Όμοιο εικονογραφικό θέμα έχουν τα πλακίδια αριθ. 4 και 5 (Π ί ν. 2), που είναι ίσως προσωποποίηση 
του βλαστού. Το θέμα αυτό, ιδιαίτερα διαδεδομένο σε έργα της μεγάλης τέχνης, έχει συνήθως χαρακτήρα 
παραπληρωματικού κοσμήματος. Στα πλακίδια όμως αυτά αποτελείτο κύριο διακοσμητικό θέμα, που σώ
ζεται καλύτερα στο σχεδόν ακέραιο ημικυκλικό πλακίδιο αριθ. 4. Στο μέσον περίπου της ημικυκλικής επι
φάνειας του πλακιδίου εικονίζεταιτο πρόσωπο ανδρικής μάλλον μορφής, με πλούσια μαλλιά ριγμένα στο 
μέτωπο και ρεμβώδη μεγάλα μάτια. Η απόδοση της κεφαλής χωρίς τον κορμό της την κάνει να μοιάζει με 
προσωπίδα. Ελικόσχημοι βλαστοί φυτρώνουν από το ύψος των αυτιών περίπου και πλαισιωμένοι από δύο 
μικρές εκβλαστήσεις, πάντοτε ελικόσχημες, γεμίζουν τον υπόλοιπο χώρο του πλακιδίου με μια σωστά με
λετημένη κλιμάκωση στην επανάληψη των καμπύλών. Η ημικυκλική παρυφή του κομματιού ορίζεται από 
κυμάτιο με έντονες εγχαράξεις. Αντίθετα, επίπεδη ζωγραφικότητα διακρίνει την απόδοση του διακοσμη- 
τικού θέματος, που δεν σπάει ούτε από τη δημιουργία δύο επιπέδων χάραξης.

Από το δεύτερο πλακίδιο με το ίδιο θέμα (αριθ. 5) σώθηκε μόνο το ένα τρίτο της δεξιάς πλευράς. Πρέ
πει όμως το διακοσμητικό θέμα να ήταν τελείως όμοιο με του πλακιδίου αριθ. 4, όπως φαίνεται από τα 
στοιχεία που διατηρήθηκαν, δηλαδή το μικρό τμήμα του προσώπου της μορφής, ο ελικόσχημος βλαστός 
και η παρυφή του πλακιδίου με τις επάλληλες γλυφές της.

Τα δύο κομμάτια αριθ. 6 και 7 (Π ίν. 2) είναι ημικυκλικού επίσης σχήματος και έχουν ως διακοσμητι- 
κό θέμα σκηνές κυνηγιού. Ειδικότερα, σκηνή από κυνήγι ελαφιού εικονίζεται στο πλακίδιο αριθ. 6 και 
αιλουροειδούς, πιθανότατα τίγρης, στο πλακίδιο αριθ. 7. Οι δύο συνθέσεις παρουσιάζουν ομοιότητες, 
αλλά και διαφορές στην απόδοση. Το ελάφι π.χ. στο πλακίδιο αριθ. 6 απομακρύνεται, στρέφοντας πίσω, 
προς το διώκτη του, το στολισμένο με πλούσια κέρατα κεφάλι, ενώ αντίθετα το αιλουροειδές του αριθ. 7 
επιτίθεται στον κυνηγό, όπως άλλωστε ταιριάζει και στη φύση του5 6. Επίσης, στη μία σύνθεση (αριθ. 7) δεν 
υπάρχει δήλωση του τοπίου, ενώ στην άλλη (αριθ. 6) γίνεται λιτά και διακριτικά με την παρουσία βράχων 
και χόρτων. Εντυπωσιακή είναι η ομοιότητα στην απόδοση των ανθρώπινων μορφών, δηλαδή των κυνη
γών. Οι κυνηγοί έχουν και στα δύο πλακίδια την ίδια στάση, που δείχνει ορμητική κίνηση προς τα δεξιά, 
καθώς προβάλλουν το αριστερό πόδι λυγισμένο, ενώ με το δεξί χέρι κρατούν ακόντιο, που με επιδέξια

5. Η συλλογή των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου ε'χει χαθεί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρβλ. κεφ. Α, υποσημ. 12.
6. Το πλακίδιο αυτό διασώζει το αριστερό του ήμισυ. Για το λόγο αυτό από το ζώο διακρίνονται μόνο το κεφάλι και τα μπρο

στινά πόδια.
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οριζόντια κίνηση, γεμάτη παλμό, το έχουν στραμμένο εναντίον του ζώου. Επίσης εντυπωσιακή είναι η 
ομοιότητα των κοντών χειριδωτών χιτώνων, που πτυχώνονται μπροστά, ανάμεσα στα πόδια, και φέρουν 
στο ύψος των μηρών και των ώμων δυο κυκλικά «σημεία». Τα πόδια τους καλύπτονται από ψηλά, ταινιω
τά υποδήματα που φθάνουν μέχρι την κνήμη. Ο κυνηγός του αριθ. 6 έχει επιπλέον διαγώνια στο στήθος 
δερμάτινο τελαμώνα και κρατάει, υψωμένη με το αριστερό του χέρι, ελλειψοειδή ασπίδα, που εικονίζε- 
ται από την εσωτερική της πλευρά.

Τα παραλληλόγραμμα πλακίδια αριθ. 8,9 και 10 (Π ί ν. 3), που ίσως ανήκουν στο ίδιο κιβωτίδιο7, έχουν 
επίσης θέμα κυνηγετικό. Στο πλακίδιο αριθ. 8 εικονίζεται κυνηγός με στάση και ένδυμα όμοια με των δυο 
προηγουμένων, πλαισιωμένος από χλόη και δενδρύλλιο. Το ζώο που ετοιμάζεται να λογχίσει δεν έχει 
απεικονισθεί στο ίδιο πλακίδιο αλλά πρέπει να διακοσμούσε γειτονικό διάχωρο του ίδιου κιβωτιδίου. Θα 
μπορούσε μάλιστα να πρόκειται για το πλακίδιο αριθ. 10, στο οποίο εικονίζεται λεοπάρδαλη τη στιγμή που 
επιτίθεται, αν το ζώο δεν είχε την ίδια κατεύθυνση με τον κυνηγό. Το τοπίο και στο πλακίδιο αυτό δηλώ
νεται με τούφες χλόης και δενδρύλλια. Πιθανότερο είναι η συμπλήρωση της σύνθεσης να γινόταν με το 
πλακίδιο αριθ. 9, που έχει σαν θέμα λαγό που καταδιώκεται από σκύλο. Ο λαγός αποδίδεται υπερβολικά 
μεγάλος, τη στιγμή που στηριγμένος στα πίσω του πόδια πηδάει. Ο σκύλος με περιλαίμιο, που φανερώνει 
ότι πρόκειται για κυνηγετικό, τον ακολουθεί από πολύ κοντά πηδώντας ορμητικά με τον ίδιο τρόπο. Για να 
δηλωθεί το τοπίο έχουν αποδοθεί με πολλή λιτότητα, κάτω από τα ανασηκωμένα πόδια του σκύλου που 
τρέχει, τούφες χλόης. Είναι επίσης πιθανό η λεοπάρδαλη του πλακιδίου αριθ. 10 να μην είναι το θήραμα, 
αλλά ειδικά εκπαιδευμένη8 να λαμβάνει μέρος στο κυνήγι του λαγού, σε ρόλο αντίστοιχο με αυτόν του 
σκύλου. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ενιαία σύνθεση, που σχηματίζεται από τρία πλακίδια, με θέμα το κυ
νήγι του λαγού. Οι εικονογραφικές ομοιότητες και στα τρία πλακίδια αφορούν κυρίως στην απόδοση του 
τοπίου.

Θέμα κυνηγιού παρουσιάζει και ένα μικρό πλακίδιο, θραύσμα λεπτής παραλληλόγραμμης ταινίας, που 
θα πλαισίωνε κάποιο διάχωρο (αριθ. 11) (Π ίν. 3). Πρόκειται για κυνηγό που ακολουθεί τρέχοντας κυνη
γετικό σκύλο. Φοράει επίσης κοντό χειριδωτό χιτώνα, όπως και οι προηγούμενοι (αριθ. 6, 7, 8), με τελα
μώνα που ξεκινά από το δεξί ώμο. Στο αριστερό του χέρι σηκώνει στρογγυλή ασπίδα με κυκλικό έμβλημα. 
Το δεξί του χέρι είναι τεντωμένο μπροστά, σε μία κίνηση προτροπής στο σκύλο του για να τρέξει, μόλις τον 
απελευθέρωσε από το σκοινί που τον συγκροτούσε. Ο σκύλος αυτός, εξαιρετικά μεγαλόσωμος, κινείται 
ορμητικά και μοιάζει να παρασύρει στην ορμή του το συνοδό του. Δεν έχει περιλαίμιο αλλά μία ταινία που 
σταυρώνει στο στήθος και στη ράχη του και περνά ανάμεσα στα μπροστινά του πόδια, έτσι ώστε ο κυνηγός 
να τον συγκρατεί χωρίς να τον πνίγει.

Έ να  ακόμη μικρό και σπασμένο πλακίδιο (αριθ. 12) έχει ως διακοσμητικό θέμα σκύλο, που ορμάει σε 
στάση ανάλογη με αυτή του αριθ. 9. Πρόκειται για μία ακόμη σύνθεση κυνηγιού, φθαρμένη δυστυχώς, αλ
λά με ολοφάνερη συγγένεια με τις προηγούμενες.

Τα πλακίδια που ακολουθούν, αριθ. 13 και 14 (Π ίν. 4), έχουν ως διακοσμητικό θέμα μορφές απομο
νωμένες. Στο πλακίδιο αριθ. 13 εικονίζεται ένας νέος άνδρας, γυμνός, που στέκεται μετωπικά, στηριγμέ
νος σταθερά στα ανοιχτά του πόδια και κρατάει με το ελαφρά λυγισμένο δεξί του χέρι, στεφάνι, ενώ με το 
αριστερό υψώνει δάδα. Μανδύας που καλύπτει το δεξί ώμο και το στήθος, πέφτει βαρύς προς τα κάτω, 
αφού τυλιχτεί στο αριστερό του χέρι. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του έχουν αποδοθεί χωρίς επιμέ
λεια, με κάποια βιασύνη και χωρίς ενδιαφέρον για τις λεπτομέρειες. Γενικά η χάραξη, που διατηρεί και 
ίχνη χρώματος, μοιάζει σκληρή και ανασφαλής. Εικονογραφικά στη μορφή αυτού του νέου άνδρα μπο
ρούμε να αναγνωρίσουμε τον Υμέναιο.

Στο πλακίδιο αριθ. 14 εικονίζεται γυμνή γυναικεία μορφή, που η μετωπική στάση της με χαλαρό κι ελα

7. Πρόκειται για πλακίδια που έχουν κοινή προέλευση την Κριμαία και εντυπωσιακή ομοιότητα σε τεχνοτροπικά και εικονι
στικά στοιχεία.

8. Την εκπαίδευση αναλάμβανε ο παρδαλαγωγός και το είδος αυτοΰ του κυνηγιού ήταν γνωστό στην ύστερη αρχαιότητα και το 
Βυζάντιο, βλ. Κουκουλές, Βίος, V, σ. 413-414.
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φρά ανασηκωμένο το αριστερό πόδι και η κίνηση των χεριών της, που ανασηκώνουν πολύπτυχο μανδύα 
πίσω από τη ράχη, έχει ελληνιστικά πρότυπα. Στο γυμνό της σώμα φοράει μόνο περιάμματα, περιδέραιο, 
βραχιόλια στους καρπούς και στους βραχίονες και κεστό. Πρόκειται για απεικόνιση της Αφροδίτης ή, 
ίσως, απλής πεπλοφόρου ορχηστρίδας στον τύπο της Αφροδίτης.

Τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι είναι το πλακίδιο αριθ. 15, γιατί είναι το μόνο αυτής της ομάδας που 
είναι κολλημένο ακόμη στο ξύλινο τοίχωμα του κιβωτιδίου που διακοσμούσε. Δυστυχώς, η διατήρηση του 
πλακιδίου είναι κακή και το θέμα σώζεται τελείως αποσπασματικά. Πρόκειται για το γνωστό τύπο της Νη- 
ρηίδος, της γυναικείας θαλάσσιας θεότητας, που μεταφέρεται από θαλάσσιο δράκοντα. Με τα ανοιγμένα χέ
ρια της κρατάει τα άκρα πέπλου, που ανεμίζοντας σχηματίζει τόξο και την πλαισιώνει. Η νέα γυναίκα φο
ράει κεστό, που τα άκρα του ανεμίζουν πίσω της, περιδέραιο και βραχιόλι στον καρπό του αριστερού χεριού. 
Ο πλούτος αυτός των κοσμημάτων που συναντήσαμε και στη γυναικεία μορφή του προηγούμενου κομματιού 
απαντά γενικά σε παραστάσεις Αφροδίτης, αλλά παράλληλα είναι συνηθισμένος και στις Νηρηίδες9, που 
πολλές φορές τη συνοδεύουν.

Τα δεκαπέντε αυτά κομμάτια ασφαλώς δεν μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στη διαμόρφωση 
ολοκληρωμένης εικόνας για το σύνολο των πλακιδίων με εγχάρακτη διακόσμηση που κάλυπταν κιβωτίδια. 
Το γεγονός ότι μερικά από αυτά μπορούν να ανήκουν στο ίδιο κιβωτίδιο (αριθ. 8-10) δεν υπήρξε ιδιαίτε
ρα βοηθητικό παρά μόνο για θεματολογικά προβλήματα. Ο μικρός αριθμός πλακιδίων που σώθηκε δεν 
πρέπει ίσως να θεωρηθεί τυχαίο γεγονός, αλλά να συνδυαστεί με τη γενικότερη έλλειψη εγχάρακτων έρ
γων την εποχή αυτή. Η εξέταση πάντως, της μικρής αυτής ομάδας συμβάλλει στη δημιουργία ολοκληρω
μένης εικόνας πάνω στα έργα εγχάρακτης τεχνικής στη μικροτεχνία της ύστερης αρχαιότητας.

Τεχνική και τεχνοτροπία του σκαλίσματος10

Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση των διακοσμητικών θεμάτων στα πλακίδια αυτής της 
ομάδας είναι, όπως ήδη αναφέραμε, η χάραξη11 πάνω στο σχεδιασμένο με χρώμα προσχέδιο12. Ακολου
θούσε συμπλήρωση του θέματος με χρώματα. Η χάραξη στη διακόσμηση των πλακιδίων δεν είχε το βοηθη
τικό ρόλο που κατά τον Wessel13 παίζει στον πωρόλιθο, δηλαδή της αποτύπωσης προσχεδίου που σταθερο
ποιεί τις κύριες γραμμές του θέματος του αποδοσμένου με χρώμα. Ασφαλώς ο ρόλος της χάραξης πάνω στο 
προσχέδιο ήταν αποφασιστικός για το πρώτο στάδιο της διακόσμησης, την απόδοση του περιγράμματος του 
θέματος, αλλά είναι σαφές πως ο τεχνίτης δεν τη χρησιμοποιεί μόνο για το σκοπό αυτό14. Συχνά με χάραξη 
βαθύτερη ή αβαθέστερη, πλατύτερη ή στενότερη, προσπαθεί να αποδώσει φωτοσκιάσεις ζωγραφικές. Αυ
τό είναι ιδιαίτερα αισθητό στο πλακίδιο αριθ. 4, όπου τα γραμμικά περιγράμματα του προσώπου και των 
ματιών, καθώς και η σχηματική απόδοση των μαλλιών της μορφής —που με παράλληλες κάθετες γραμμές 
καλύπτουν το μέτωπο— έχουν ιχνογραφικό χαρακτήρα και θυμίζουν περισσότερο την κίνηση του χρωστή
ρα, ελεύθερη και ασφαλή, γεμάτη περιεκτική λιτότητα. Οι βλαστοί παράλληλα, έχουν χαραχτεί με κάποια 
αναζήτηση φωτοσκίασης, όπως προδίδουν οι μικρές κροσσωτές χαράξεις στο εσωτερικό μέρος της έλικας. 
Με εγχαράξεις επίσης εξασφάλιζαν τη σταθερότητα του χρώματος, όχι μόνο στις κύριες γραμμές του θέ
ματος, όπου συναντά κανείς και τις βαθύτερες χαράξεις, αλλά και στις περιπτώσεις που μικρές επάλληλες

9. Πρβλ. Νηρηΐδα κοπτικοΰ υφάσματος της συλλογής του Dumbarton Oaks. Βλ. Wessel, I,’art copte, εικ. 106.
10. Σε κάθε ομάδα θα γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σκαλίσματος των διακοσμητι- 

κών θεμάτων, αλλά και των ξεχωριστών στοιχείων που τυχόν παρουσιάζουν στο σκάλισμα μερικά κομμάτια. Με τον τρόπο αυτό 
μπορεί να διευκολυνθεί η δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας των χαρακτηριστικών της ομάδας, από άποψη τεχνικής και, όταν εί
ναι δυνατό, τεχνοτροπίας.

11. Τεχνική γνωστή και ως graffito, βλ. Wulff,^4/ic/zr. Kunst, ο. 10, αριθ. 79 και Wessel, L ’art copte, ο. 17.
12. Ο ιχνογραφικός χαρακτήρας της χάραξης και η ασφάλεια στην εκτέλεση το επιβεβαιώνουν.
13. Βλ. Wessel, L ’art copte, ο. 17, εικ. 5.
14. Μόνο στο κομμάτι αριθ. κατ. 14 η χάραξη περιορίζεται στο περίγραμμα του σώματος και στις βασικές γραμμές της πτυχολογίας.
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και αβαθείς εγχαράξεις καλύπτουν ολόκληρη επιφάνεια, όπως στα πλακίδια αριθ. 6, 8,10,11 με σκοπό να 
συγκρατήσουν έτσι καλύτερα το χρώμα. Στα γυμνά μέρη του σώματος του κυνηγού του πλακιδίου αριθ. 7 
και στην εσωτερική πλευρά της ασπίδας του οι μικρές αυτές χαράξεις φαίνονται καθαρά.

Η χάραξη όμως παρουσιάζει εκτός από τις τεχνικές διαφορές και διαφορές ποιότητας που θα μπορού
σαν να χαρακτηριστούν ως τεχνοτροπικές. Αυτές οι διαφορές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στα πλακίδια τα 
διακοσμημένα με το ίδιο θέμα, όπως τα αριθ. 1-3 και 4-5. Οι διαφορές αυτές, που πρέπει να αποδοθούν 
στις προσωπικές ικανότητες του τεχνίτη και όχι σε διαδοχικά στάδια εξέλιξης της τέχνης, αποδεικνύουν 
τον κυρίαρχο ρόλο της επιδεξιότητας ή της μακρόχρονης άσκησης και προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στη μελέτη έργων βιοτεχνίας και μαζικής παραγωγής, όπως αυτά.

Ο συνδυασμός καλού σχεδίου και ακριβούς χάραξης δίνει αποτελέσματα εξαιρετικά επιτυχημένα, 
όπως το ελάφι του πλακιδίου αριθ. 6 και η λεοπάρδαλη του πλακιδίου αριθ. 10, όπου με ιδιαίτερα λιτά μέ
σα επιτυγχάνεται απόδοση όγκου και σωματικότητας. Μερικές φορές ωστόσο το σχέδιο μπορεί να είναι 
επιτυχημένο, αλλά να υστερεί η χάραξη. Παράδειγμα οι μαλακές γραμμές στην κατασκευή του προσώπου, 
των χεριών και κυρίως των υφασμάτων της Εποχής του αριθ. 1, που στο πλακίδιο αριθ. 2 γίνονται τόσο 
έντονα σκληρές, ώστε άνετα να μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι το διακοσμητικό θέμα χαρακτηρίζεται 
από ισχυρή σχηματοποίηση. Επίσης, ενώ η απόδοση των ματιών στην Εποχή του αριθ. 1 τους έχει προσ- 
δώσει σοβαρή, γεμάτη περίσκεψη έκφραση, στον αριθ. 2 τους στερεί κάθε έκφραση.

Άλλοτε πάλι το σχέδιο απαιτεί εκλεπτύνσεις στο σκάλισμα, που προϋποθέτουν την ύπαρξη ειδικών λε
πτών εργαλείων, που ίσως δεν είχαν πάντα στη διάθεσή τους οι τεχνίτες. Έτσι οι βαθιές και αρκετά πλα
τιές χαράξεις που χρησιμοποιούνται στο πλακίδιο αριθ. 7 για την απόδοση των λεπτομερειών του προσώ
που και των μαλλιών έχουν ως αποτέλεσμα τη σχεδόν πλήρη παραμόρφωσή τους.

Τα στοιχεία αυτά, που το ίδιο το υλικό προσφέρει, προδίδουν ότι το σκάλισμα στα εγχάρακτα αυτά 
πλακίδια έχει γίνει από έμπειρους τεχνίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία τους σαν γραφίδες, 
προσπαθώντας να μην μειώσουν το αισθητικό αποτέλεσμα του εξίσου έμπειρου και επιδέξιου συναδέλ
φου τους που είχε σχεδιάσει τα διακοσμητικά θέματα. Ε[ ύπαρξη κομματιών με ατέλειες στο σκάλισμα 
(αριθ. 2, 7,13,14) φανερώνει ότι υπήρχαν τεχνίτες λιγότερο έμπειροι ή ικανοί, που αποδίδουν στεγνά το 
ζωγραφισμένο θέμα, σχηματοποιώντας το.

Ανάλογη σχηματοποίηση παρατηρείται και σε οστέινο πλακίδιο, που αποδίδεται σε εργαστήριο της 
Ρώμης, στο οποίο πρέπει να αντέγραφαν αιγυπτιακά οστέινα γλυπτά15. Πρόκειται για οστέινο λεπτό πλα
κίδιο, που βρέθηκε μέσα στο κονίαμα αρκοσολίου στην ανασκαφή του κοιμητηρίου της 8ί. ΕυΙώΜ, στη 
Ρώμη. Το κομμάτι αυτό, σπασμένο στο κάτω μέρος, έχει κοπεί στο σχήμα της μορφής που φέρει ως δια- 
κόσμηση, δηλαδή μιας δέσποινας καθισμένης σχεδόν μετωπικά, που φοράει χιτώνα με «σημεία» και ιμά- 
τιο, και το χτένισμά της παρουσιάζει αντιστοιχίες με χτενίσματα πορτραίτων του 4ου αιώνα. Η χάραξη εί
ναι απλή, ισοπαχής και ισοβαθής. Μοιάζει να ακολουθεί πιστά τις γραμμές του σχεδιασμένου θέματος 
και περιορίζεται στο σαφή ορισμό του περιγράμματος της μορφής και των γενικών γραμμών της πτυχο- 
λογίας. Δεν ξέρουμε αν η χρονολόγησή του στον 4ο αιώνα βασίζεται μόνο σε ανασκαφικά δεδομένα ή 
και σε εικονογραφικά στοιχεία, όπως το χτένισμα. Πάντως είναι σαφές πως η χάραξη είναι περισσότερο 
απλουστευμένη από αυτή των αιγυπτιακών κομματιών, διαφοροποίηση που πρέπει ίσως να αποδοθεί στο 
τοπικό και μάλλον μικρής παραγωγής εργαστήριο της Ρώμης, του οποίου ο τεχνίτης αρκείται στην τυπική 
απόδοση του σχεδίου. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα συναντούμε και στην απόδοση των μορφών των πλα
κιδίων αριθ. 13 και 1416.

Την εποχή αυτή, με την ίδια τεχνική αποδίδονται θέματα διακοσμητικά και σε άλλα υλικά, όπως το ελε- 
φαντόδοτο, τα μέταλλα, ο λίθος και το γυαλί. Ειδικά στην Αίγυπτο, βρέθηκαν σημαντικά έργα εγχάρακτης

15. Βλ. Morey, Catalogo, αριθ. Α48-Α51, capulí από το κόκαλο που βρίσκονται στο Museo Sacro του Βατικανού αντιγράφουν 
άλλους που βρίσκονται στο Museo Profano. Βλ. Kanzler, A vori, αριθ. 122-125. Πιστεύεται ότι είχαν εισαχθεί από την Αίγυπτο.

16. Εάν η προέλευση του πλακιδίου αριθ. κατ. 13 που βρίσκεται σε ιταλικό μουσείο μπορούσε να αμφισβητηθεί, τότε το πλακί
διο αυτό θα έπρεπε να αποδοθεί στο ρωμαϊκό εργαστήριο.
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τεχνικής, όπως ελεφάντινη λαβή, που πιθανότατα ανήκε σε καθρέφτη17. Η λαβή αυτή έχει διακοσμηθεί και 
στις δυο πλευρές της. Στη μία πλευρά εικονίζεται γυναικεία μορφή σε προτομή, που καθρεφτίζεται σε 
στρογγυλό καθρέφτη, τον οποίο κρατάει με το αριστερό χέρι, και κοιτάζει με αυταρέσκεια τα κοσμήματά 
της — περιδέραιο, διάδημα, βραχιόλι. Στην άλλη πλευρά της λαβής και σε πολύ μικρότερη κλίμακα, εικονί- 
ζεται ερωτιδεΰς σκαρφαλωμένος πάνω σε κληματίδα. Το χτένισμα της γυναικείας μορφής της πρώτης πλευ
ράς, γνωστό από έργα των αρχών του 4ου αιώνα, απαντά και στον 6ο αιώνα με μικρές διαφοροποιήσεις18. 
Στο έργο αυτό διαπιστώνεται προσεκτική αλλά πάντα λιτή απόδοση των λεπτομερειών της κόμμωσης και 
της πτυχολογίας. Η έκφραση του προσώπου χωρίς να προσδίδει κανένα συναίσθημα είναι ήρεμη. Η από
δοση των ματιών παρουσιάζει ομοιότητες προς αυτή των μορφών των πλακιδίων αριθ. 1, 2, 4.

Σε ένα άλλο αιγυπτιακό έργο, τον αργυρό σταυρό που αφιέρωσε η μοναχή Θεοδότη στον αββά Σενου- 
τε19, ο οποίος έχει διακοσμηθεί επίσης με χάραξη, διαπιστώνονται εκτός των τεχνικών, τεχνοτροπικές και 
εικονογραφικές ομοιότητες, τόσο με τα εγχάρακτα οστέινα πλακίδια, όσο και με την ελεφάντινη λαβή. Τα 
διακοσμητικά του θέματα είναι η Σταύρωση, στην εμπρόσθια πλευρά, με την Παναγία και τον Ιωάννη σε 
μετάλλια στα άκρα των οριζόντιων κεραιών του σταυρού, και στην πίσω πλευρά η Παναγία σε μετάλλιο 
που κρατούν δύο άγγελοι, ενώ πετούν. Στα άκρα των κάθετων κεραιών έχουν απεικονισθεί άγγελοι σε 
προτομή μέσα σε μετάλλια, καθώς και οι αββάς Σενούτε και αμά Μάνου. Εντυπωσιακή είναι η ομοιότητα 
στην απόδοση και στην έκφραση των ματιών των μορφών που βρίσκονται σε μετάλλια στις κεραίες του αρ
γυρού αυτού σταυρού και των μορφών των πλακιδίων αριθ. 1,2,4. Αμυγδαλόσχημα ή σε σχήμα ρόμβου μά
τια έχουν τονισμένη την κόρη, που ανάλογα με τη θέση της προσδίδει στο βλέμμα έκπληξη, ρεμβασμό ή 
σκληρότητα. Αντίθετα, η πτυχολογία στις μορφές του σταυρού χαρακτηρίζεται από σχηματοποίηση και 
απλοποίηση του σχεδίου, στοιχεία που δεν παρατηρούνται στα πλακίδια. Ακόμη, ο σχεδιαστής των πλακι
δίων ξέρει να αποδίδει ακριβέστερα και πιο συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Στις μορφές του σταυρού η στρο
φή των κεφαλών σε τρία τέταρτα δεν εμποδίζει τον τεχνίτη να αποδώσει κυκλικό το περίγραμμα του προ
σώπου ή να ενώσει με ένα αντίστροφο Π τα πτερύγια της μύτης και τα φρύδια. Η χρονολογική τοποθέτη
ση του σταυρού στον 8ο-9ο αιώνα (Wulff) ή στην αρχή του 7ου (Wessel), δεν φαίνεται να ευσταθεί. Ιστο
ρικά στοιχεία, όπως η αφιέρωσή του στον αββά Σενούτε, το μεγάλο μεταρρυθμιστή του κοπτικού μοναχι
σμού20, αλλά και εικονογραφικά, όπως η κόμμωση των αγγέλων21 των μεταλλίων, τον τοποθετούν κατά τη 
γνώμη μας γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα.

17. Βλ. Walters Art Gallery, αριθ. 194, σ. 55, πίν. X. Το ύψος της είναι 0,05 μ. Πρβλ. και Christentum am Nil, σ. 222, αριθ. 48. Πρβλ. 
εγχάρακτη τεχνική και σε ελεφάντινες πλάκες που κοσμούσαν ξύλινες σαρκοφάγους από το Kertch (5ος αι. π.Χ.), Vaulina - Wasowicz, 
Bois grecs, πίν. IX, αριθ. 1.

18. Διάδημα συγκρατεί στην κορυφή του κεφαλιού μέρος των μαλλιών υψωμένο, ενώ τα άλλα πέμπουν αναδιπλωμένα μαλακά και 
πλαισιώνουν το λαιμό. Ανάλογο χτένισμα βρίσκουμε σε τοιχογραφίες των κατακομβών της Ρώμης του τέλους του 3ου αι., βλ. Grabar, 
Premier âge, σ. 119, εικ. 118,120. Πρβλ. και οστέινα πλακίδια, κεφ. Β, υποσημ. 15. Για το χτένισμα τον 6ο αι., βλ. κεφ. Β, υποσημ. 21.

19. Βλ. Wulff,Altchr. Kunst, σ. 226-227, αριθ. 1106, πίν. LV-LVI και Wessel, L ’art copte, σ. 21, εικ. 16 και σ. 114. Ο σταυρός αυτός 
των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου έχει ύψος 0,302 και πλάτος 0,253 μ. Τα διακοσμητικά του θέματα συνοδεύονται από ελλη
νικές επιγραφές, επηρεασμένες έντονα από την κοπτική γλώσσα, όπως προδίδουν τα γραμματικά λάθη και τα λάθη προφοράς. Σύμ
φωνα με αυτές ο σταυρός έχει αφιερωθεί στον Αββά Σενούτε, από τη μοναχή Θεοδότη. Πρόκειται μάλλον για το γνωστό άγιο του κο- 
πτικού μηνολογίου, που γιορτάζει στις 7 Abib (Ιουλίου) και χαρακτηρίζεται ως «μεγάλος πατέρας», βλ. Leipoldt, Schenute, σ. 5 κ.ε. 
Πρβλ. και Wessel, L ’art copte, σ. 114 για περιληπτικά στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του αγίου. Ο σταυρός αυτός έχει σή
μερα χαθεί, βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 268.

20. Ο Αββάς Σενούτε έζησε σύμφωνα με τις πηγές από τα μέσα του 4ου έως τα μέσα του 5ου αι., βλ. Leipoldt, Schenute, o. 46-47. 
Γύρω στα 335 γίνεται αββάς, πράγμα που αποτελεί ένα όριο για τη χρονολόγηση του σταυρού. Ο θάνατός του στα 466, μετά τον οποίο 
αρχίζει να φθίνει ο κοπτικός μοναχισμός, μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα άλλο κατά προσέγγιση όριο χρονολόγησης για το αφιέρω
μα της Θεοδότης. Την επιτύμβια στήλη του παρουσίασαν πολλές φορές σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα κοπτικής τέχνης, βλ. Wulff, 
Altchr. Kunst, σ. 34, αριθ. 73. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 26, αριθ. 115. Wessel, L ’art copte, σ. 114, εικ. 86. Rumpf, Stilphasen, σ. 31.

21. Η κόμμωσή τους μπορεί να συγκριθεί με αυτή της Παναγίας στη S. Maria Maggiore της Ρώμης, 432-440 (Kitzinger, Byz. Art, 
εικ. 127-128), της προσωποποίησης της «ΑΓΩΡΑ» από ψηφιδωτό δάπεδο της Αντιόχειας του 5ου αι. (Dark Age, αριθ. 6) αλλά και 
των Παρθένων από την πομπή στον S. Apollinario στις Κλάσεις, γύρω στο 560 (Berchem - Clouzot, Mosaïques, εικ. 203-204). Είναι
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Έ να  πολύ γνωστό22 εγχάρακτο αιγυπτιακό έργο από το Μεάΐηεΐι εΐ Ρθγιιηι, που όπως και ο σταυρός 
που αναφέραμε πιο πάνω βρίσκεται σήμερα στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου, στέκεται πλησιέστερα 
στα έργα που εξετάζουμε23. Πρόκειται για επιτύμβια στήλη από ασβεστόλιθο, που φέρει παράσταση της 
Παναγίας Γαλακτοτροφουσας, καθισμένης κάτω από επιστύλιο, στηριγμένο σε αρράβδωτους κίονες με 
αττικές βάσεις και παπυρόσχημα κιονόκρανα. Η χάραξη που ακολουθεί το σχέδιο με απλές, λεπτές και 
ασφαλείς γραμμές, δίνει στο έργο φυσιοκρατικές φόρμες που πλησιάζουν ιδιαίτερα αυτές των πλακιδίων 
αριθ. 1,2 και 4. Το χρώμα στη στήλη αυτή είναι πολύ καλά διατηρημένο και προσφέρει ένα ακόμη στοιχείο 
ομοιότητας με τα πλακίδια, ενώ, όπως ήδη αναφέραμε (βλ. ο. 70), αποσαφηνίζει συγχρόνως μερικά σημεία 
της τεχνικής. Το έργο αυτό, που τοποθετείται στον 5ο-6ο αιώνα24, θεωρείται επηρεασμένο εικονογραφι- 
κά από ανάλογου θέματος αγαλματίδια της Τσιδος. Η απόδοση των εγχαράξεων, που μοιάζουν με πινε
λιές γραπτού σχεδίου διακρίνονται για σχεδιαστική λιτότητα χωρίς όμως αυτό να στερεί τη μορφή της Πα
ναγίας από μία ξεχωριστή νεανικότητα τόσο στην έκφραση του προσώπου, όσο και στη στάση. Η τεχνική 
της χάραξης κάνει την επιτύμβια αυτή στήλη να συγγενεύει με τα πλακίδια αριθ. 1 και 6.

Στην εποχή που τοποθετείται η στήλη με την Παναγία Γαλακτοτροφούσα υπάρχουν ακόμη μερικά δείγ
ματα σε πέτρα αυτής της όχι και πολύ συνηθισμένης εκτός Αιγύπτου τεχνικής. Πρόκειται για θραύσματα 
από ταινίες, μαρμάρινα λειτουργικά έπιπλα και κοσμήτες που βρέθηκαν στο Μαρτύριο της Σελεύκειας25. 
Τα θέματά τους είναι ποικίλα (σκηνές της Καινής Διαθήκης, άγιοι, νειλωτικές σκηνές, ταινίες κοσμημά
των, κ.ά.), και παρουσιάζουν την ίδια τεχνική, όσον αφορά στην απόδοση του βάθους, που αφαιρείται και 
αντικαθίσταται από έγχρωμη κηρομαστίχη ή γύψο βαμμένο.

Επίσης η τεχνοτροπία της χάραξης των γλυπτών του Μαρτυρίου της Σελεύκειας παρουσιάζει εντυπω
σιακή ομοιότητα με αυτή των οστέινων πλακιδίων. Οι κυνηγοί των πλακιδίων αριθ. 6-8 παρουσιάζουν την 
ίδια σχηματοποιημένη λιτότητα στην πτυχολογία των ενδυμάτων με τους νέους άνδρες του κοσμήτη της 
Σελεύκειας26. Παράλληλα, η απόδοση των ζώων τόσο στα πλακίδια, όσο και στα γλυπτά της Σελεύκειας 
χαρακτηρίζονται από τον ίδιο φυσιοκρατισμό27. Η ασφαλής χρονολόγηση των γλυπτών του Μαρτυρίου 
στα τέλη του 5ου αιώνα αποτελεί στοιχείο για τη χρονολόγηση γενικά των εγχάρακτων έργων σε πωρόλι
θο, που άλλωστε είναι πολύ λίγα28.

Στα έργα αυτά θα πρέπει να προστεθεί μικρό θραύσμα πλάκας από σχιστόλιθο που προέρχεται από 
την Έ φεσο29. Το διακοσμητικό της θέμα είναι εγχάρακτο και έχει τη μορφή δύο διαδοχικών ταινιών

βέβαια ασυνήθιστο άγγελοι να έχουν γυναικείες κομμώσεις, αλλά την εποχή αυτή ο τύπος του αγγέλου δεν είχε πλήρως διαμορ
φωθεί και για την απεικόνισή του χρησιμοποιούσαν διάφορα φτερωτά πνεύματα, όπως Νίκες ή Εποχές και κάποτε τους έντυναν με 
πορφύρα και κοσμήματα παρά τις αντιρρήσεις της Εκκλησίας. Βλ. DACL, 1,2, στ. 2080-2081.

22. Βρίσκεται στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου και έχει διαστάσεις 0,55 x 0,34 μ. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, o. 35, αριθ. 79. 
Beckwith, Coptic Sculpture, o. 17, αριθ. 50. Wessel, L ’art copte, o. 17-18, εικ. 5. Duthuit, Sculpture, πίν. XIa. Wessel, Die stillende Got
tesmutter, o. 185-200.

23. Υπάρχουν εγχάρακτα κοπτικά έργα που απέχουν πολύ από την τεχνική της επιτύμβιας αυτής στήλης. Σε αυτά η δήλωση του πε
ριγράμματος γίνεται με πλατιές αύλακες, αρκετά βαθιές, ώστε να επιτρέπουν oto ανάγλυφο να εμφανίζει δύο και τρία επίπεδα- βλ. 
Wulff, Altchr. Kunst, o. 36, αριθ. 78. Η τεχνική αυτή βρίσκεται κοντά στην αρχαία αιγυπτιακή παράδοση του «βυθισμένου αναγλύφου».

24. Βλ. παραπάνω, υποσημ. 22. Νεότερη έρευνα το τοποθετεί προ της συνόδου της Χαλκηδόνας (451). Βλ. Wessel, Die stillende 
Gottesmutter, o. 190 κ.ε.

25. Περιγραφή της τεχνικής αυτής συνοδευόμενη από παρατηρήσεις για συγγενή έργα παρέχεται στον κατάλογο αυτών των 
’ γλυπτών, βλ. Stillwell, Antioch, αριθ. 390-509, ο. 117-133, και ιδίως στη ο. 125. Walters Art Gallery, αριθ. 62-74, o. 32-35. Για την ει
κονογραφία των γλυπτών αυτών, βλ. Weitzmann, Seleukia, o. 134-149.

26. Βλ. Stillwell, Antioch, αριθ. 391, 392, 394 και ιδίως 398, πίν. 20. Πρβλ. επίσης ομοιότητα στην απόδοση της πτυχολογίας της 
Παναγίας Γαλακτοτροφούσας στην επιτύμβια στήλη από την Αίγυπτο με τα γλυπτά της Σελεύκειας και ιδίως με την πτυχολογία των 
«τριών παίδων», βλ. ό.π., αριθ. 390, πίν. 20.

27. Οστέινα πλακίδια, αριθ. κατ. 6-7, 9-11 και Stillwell, Antioch, αριθ. 403,411, 480 και 489, πίν. 21.
28. Υπάρχει ένα ακόμη γνωστό έργο με αυτή την τεχνική, που βρίσκεται στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης (αριθ. ευρ. 

4317), όπου εικονίζεται ερωτιδεύς που κρατάει αγγείο. Βλ. Stillwell, Antioch, o. 125, σημ. 2.
29. Βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, αριθ. 98/1565, διαστ. 0,31 Χθ,23 μ. Βλ. Δ. Πάλλας, Εγχάρακτος εικονογραφική 

πλάκα, ΕΕΒΣ Η' (1931), ο. 257-263.
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πλαισίου, η μία με βλαστό κληματίδας, η άλλη με τετράγοτνα που περικλείουν μετάλλια, το πρώτο των 
οποίων περιβάλλει προτομή νέου άνδρα με ιμάτιο. Πάνω στην ελεύθερη επιφάνεια της πλάκας ένα δεύ
τερο μετάλλιο πλαισιώνει προτομή νέου με ιερατικό ένδυμα (;) και φωτοστέφανο. Το σκάλισμα των μορ
φών βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό των πλακιδίων αριθ. 1-3. Έ χει την ίδια σχεδιαστική ελευθερία αλλά 
μεγαλύτερη αυστηρότητα στην έκφραση των μορφών. Το σκάλισμα των περιγραμμάτων των ταινιών έχει 
γίνει με τη χρήση χάρακα και διαβήτη, ενώ τρυπάνι αποδίδει και τα σταφύλια της κληματίδας προσδίδο
ντας στην όλη σύνθεση σχηματοποίηση. Το θραύσμα αυτό πρέπει να αποτελεί τμήμα του αριστερού πλαι
σίου σύνθεσης, που ίσως είχε θέμα ανάλογο προς τη γνωστή εικόνα του αγίου Πέτρου του Σινά (5ος-6ος 
αιώνας), δηλαδή ιερή μορφή, που πλαισιώνεται από αγίους σε μετάλλια. Στη μορφή μάλιστα του αγίου 
στο μετάλλιο που βρίσκεται στο ελεύθερο πεδίο της πλάκας, αναγνωρίζει κανείς ομοιότητες με τον άγιο 
Δημήτριο, όπως αποδίδεται στα ψηφιδωτά του 6ου αιώνα στο ναό της Θεσσαλονίκης, αλλά και με τη νε
ανική μορφή στο αριστερό μετάλλιο της εικόνας του Σινά. Η πρόταση του Πάλλα για χρήση της πλάκας 
στη διακοσμητική επένδυση ναού φαίνεται πιθανή, αν μάλιστα σχετισθεί με διακόσμηση ανάλογη του 
Μαρτυρίου της Σελεύκειας, ενώ σύμφωνους μας βρίσκει και η χρονολόγησή της στα μέσα του 5ου-αρχές 
του 6ου αιώνα.

Εκτός από την απλή χάραξη, διαπιστώσαμε ότι στα πλακίδια αριθ. 6-10 με σκηνές κυνηγιού, βαθύνεται 
ελαφρά και η επιφάνεια σε ορισμένα τμήματα του διακοσμητικού θέματος. Η βάθυνση αυτή γίνεται με πολ
λές μικρές επάλληλες εγχαράξεις με σκοπό την καλύτερη συγκράτηση του παχύρευστου χρώματος στην επι
φάνεια αυτή. Πρόκειται λοιπόν για ανάμειξη της απλής εγχάρακτης τεχνικής με την επιπεδόγλυφη, αλλά όχι 
με το πνεύμα που εμφανίζεται αυτή στα γλυπτά του Μαρτυρίου της Σελεύκειας, όπου το επιπεδόγλυφο πε
ριορίζεται μόνο στο βάθος της σύνθεσης και δεν επεκτείνεται στο ίδιο το διακοσμητικό θέμα.

Η μεικτή αυτή τεχνική απαντά ήδη στον Ιο αιώνα στη διακόμηση ελεφάντινων αντικειμένων από την 
Αίγυπτο που έχουν εξαχθεί στην Ιταλία30. Ανάλογη τεχνική χάραξης εφαρμόζεται και για τη διακόσμη- 
ση επιτραπέζιων μεταλλικών σκευών31, στην οποία συνδυάζεται χρήση νιέλλου, επιχρύσωσης ή επαρ
γύρωσης32. Και εδώ απαιτούνται μερικές φορές βαθύνσεις για να δεχθούν ένθετα υλικά, όπως το νιέλ- 
λο. Ακολουθούνται λοιπόν οι ίδιες αρχές στο συνδυασμό εγχάραξης και επιπεδόγλυφου με αυτές που 
χρησιμοποιούνται και στα οστέινα πλακίδια αριθ. 6-10, που δίνουν ανάλογο αισθητικό αποτέλεσμα, 
ικανοποιώντας έτσι μία γενικότερη προτίμηση προς την πολυχρωμία. Ο περίφημος αργυρός δίσκος του 
Κωνσταντίου του Β' (337-361), που βρέθηκε στο Κερτς, τοποθετείται γύρω στο 350 και είναι ένα από τα 
έργα αυτά33.

Αυτοκράτορας έφιππος καλπάζει θριαμβευτής φορώντας το καθιερωμένο στρατιωτικό ένδυμα εκ
στρατείας, δηλαδή κοντό χιτώνα κοσμημένο με «σημεία», γαμμάδια, περικλείσεις και οιΊύαιΙΐ, εφαρμοστό 
παντελόνι και υποδήματα (υάΐτφ^ΐ). Ακολουθείται από πολεμιστή ανάλογα ντυμένο, που κρατάει ασπίδα 
και ακόντιο, ενώ Νίκη προηγείται του αλόγου του, υψώνοντας το στέφανο του νικητή με το δεξί της χέρι. 
Κάτω από τα πόδια του αλόγου είναι πεσμένη ασπίδα, σύμβολο του ηττημένου εχθρού. Η σύνθεση έχει 
αποδοθεί με γραμμική εγχάραξη, πάνω σε προσχέδιο34, ενώ με επιχρύσωση και νιέλλο επιδιώκεται η πο
λυχρωμία, που εξυπηρετεί ρεαλιστικές ζωγραφικές τάσεις. Με νιέλλο επίσης έχουν τονισθείτα οιΐύαιΐί, οι

30. Πρβλ. χτένι από την Πομπηία στο Μουσείο της Νεάπολης (αριθ. ευρ. 118-729) με δύο παγώνια να πλαισιώνουν καλάθι με 
καρπούς. Βλ. Grüneisen, Les caractéristiques, σ. 10, εικ. 3.

31. Σκεύη και κουτάλια από τη βόρεια Συρία του δεύτερου μισού του 4ου αι. έχουν αυτή τη διακόσμηση (W. Wixon, The Bulletin 
ofthe Cleveland Muséum ofArt, 1970, σ. 141-146). Γενικά για την τεχνική αυτών των έργων, βλ. A. Mutz, Die Kunst des Metalldrehens 
bei den Rômem, Basel-Stuttgart 1972.

32. Αναφορά στην τεχνική της κατασκευής αργυρών έργων μεταλλοτεχνίας παρέχεται στην εισαγωγή καταλόγου έκθεσης στο 
Βερολίνο. Βλ. Silbergefasse, σ. 54-55.

33. Αναλυτική περιγραφή και νεότερα στοιχεία για την προέλευσή του παρέχονται στον κατάλογο της έκθεσης Silbergefasse, 
αριθ. 1, σ. 78-79, εικ. 1. Παλαιότερα θεωρούσαν το δίσκο έργο της Κωνσταντινούπολης. Πρβλ. Grabar, L ’âge d ’or, σ. 299-303, εικ. 347.

34. Το σχέδιο έχει γίνει από αιχμηρό όργανο που ακολουθεί «eine vorher eingestohenen Markierung». Βλ. Silbergefasse, σ. 78.
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περικλείσεις του χιτώνα και η ζοινη, ενώ επιχρυσώθηκε η υπόλοιπη σύνθεση, εκτός από τα πρόσωπα και 
τα χέρια του ακολούθου και της Νίκης, καθώς και τα περιγράμματα των ασπίδων35. Το έργο αυτό ανήκει 
στα μεγάλα επιτεύγματα της τέχνης και πιθανότατα προέρχεται από αυτοκρατορικό εργαστήριο. Επομέ
νως δεν μπορεί να συγκριθεί τεχνοτροπικά προς τις διακοσμήσεις προϊόντων εργαστηρίων μαζικής παρα
γωγής, όπως τα πλακίδια που μελετάμε. Η εγχάρακτη όμως τεχνική, καθώς και η πολυχρωμία πιστεύουμε 
ότι καθιστούν το έργο αυτό αντιπροσωπευτικό δείγμα των προτύπων που ακολούθησαν οι τεχνίτες για τα 
οστέινα πλακίδια της ομάδας Α και Β36.

Ανάμεσα στα έργα της ύστερης αρχαιότητας που έχουν γίνει με εγχάραξη, ανάλογη με αυτή των εγχά
ρακτων πλακιδίων, πρέπει να αναφέρουμε τα γυάλινα αντικείμενα. Πρόκειται ως επί το πλείστον για κύ
πελλα και κούπες, που για τη διακόσμησή τους χρησιμοποιούνται δύο μορφές εγχάρακτης τεχνικής: η χά
ραξη του γυαλιού με τροχό ή διαμάντι37 και η χάραξη φύλλου χρυσού, που τοποθετείται ανάμεσα σε δύο 
στρώματα γυαλιού στον πυθμένα του δοχείου38 (ΐοικύ ά’οτο). Όταν η διακόσμηση γίνεται με απλή χάρα
ξη, το περίγραμμα των μορφών του θέματος τονίζεται με μικρές επάλληλες εγχαράξεις, ανάλογες με αυ
τές που συνοδεύουν τους βλαστούς στα πλακίδια αριθ. 4 και 5, σε μια προσπάθεια απόδοσης όγκου. Η χά
ραξη πάλι των ίοηάϊ ά’οτο πρέπει να ακολουθούσε επίσης τις γραμμές ιχνογραφημένου προσχεδίου. Για 
το λόγο αυτό σήμερα είναι εντυπωσιακή η τεχνοτροπική κυρίως ομοιότητα μεταξύ των συνθέσεων των εγ
χάρακτων πλακιδίων και των θεμάτων των ΐοηόΐ ό’οτο.

Από όσα είπαμε παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εγχάρακτη τεχνική χρησιμοποιείται στην 
παλαιοχριστιανική περίοδο για την απόδοση εικονιστικών θεμάτων, όχι μόνο πάνω στο κόκαλο και τον 
ελέφαντα αλλά και πάνω στο μέταλλο (άργυρο ή χαλκό), στο λίθο, στο μάρμαρο και στο γυαλί. Ειδικότε
ρα στην Αίγυπτο, η τεχνική αυτή απαντά σε κόκαλο, ελέφαντα, ασβεστόλιθο και γυαλί39. Ό σα από τα έρ
γα αυτά έχουν χρονολογηθεί, τοποθετούνται στον 5ο και στον 6ο αιώνα και παρουσιάζουν τεχνικές και τε- 
χνοτροπικές ομοιότητες με τις εγχάρακτες συνθέσεις των οστέινιυν πλακιδίων.

Εικονογραφία40

Τα εικονογραφικά θέματα που απαντούν στα εγχάρακτα πλακίδια ακολουθούν τις γενικότερες θεμα- 
τολογικές τάσεις της εποχής. Στο θεματολόγιο, που είναι, ίσως συμπτωματικά, περιορισμένο, επικρατούν

35. Ανάλογη πολυχρωμία απαντά και σε άλλους αργυρούς δίσκους. Βλ. Silbergefässe, σ. 82, αριθ. 2, εικ. 2 και σ. 132, αριθ. D. I, 
εικ. 40. Πρβλ. παρακάτω, σ. 105-106 σχετικά με την πολυχρωμία των μεταλλικών αντικειμε'νων επιπεδόγλυφης τεχνικής.

36. Στοιχείο ομοιότητας των δίσκων με τα πλακίδια είναι η προσπάθεια απόδοσης φωτοσκίασης και όγκου με μικρές επάλλη
λες εγχαράξεις.

37. Τα γυάλινα αγγεία που δέχονται χάραξη έχουν ποικίλα σχήματα και διακοσμούνται με εικονιστικά κυρίως θέματα. Εργα
στήριά τους έχουν εντοπισθεί στη Δύση αλλά και στην Αλεξάνδρεια, βλ. W.B. Honey, Glass, A Handbook and a Guide to the Museum 
Collection, Victoria and Albert Museum, London 1946, σ. 32. Γ ενικά στοιχεία για την υαλουργία στη βυζαντινή περίοδο, βλ. J. Phi
lippe, Le monde byzantin dans l’histoire de la verrerie (Ve-XVIe s.), Bologna 1970. Χρησιμοποιούσαν συγχρόνως θέματα μυθολογικά, 
της καθημερινής ζωής ή χριστιανικά. Παράδειγμα το εργαστήριο της Κολωνίας. Βλ. Ρ. Fremersdorf, Römische Gläsern aus Köln, 
Köln 1928.

38. Τα αγγεία αυτά είναι περισσότερο γνωστά ως fondi d’oro. Για την έρευνα και την ορολογία πάνω σε αυτό το υλικό, βλ. J. 
Engemann, Bemerkungen zu spätrömischen Gläsern mit Goldfoliendekor, JAC 11-12 (1968-1969), σ. 7-25. Τα θέματά τους πα
ρουσιάζουν επίσης μεγάλη ποικιλία. Μυθολογικά, χριστιανικά, αλλά κυρίως πορτραίτα. Οι ρωμαϊκές κατακόμβες μας έδωσαν με
ρικά από τα καλύτερα δείγματα αυτής της τεχνικής που ακμάζει, όπως και η προηγούμενη, τον 4ο και τον 5ο αι. Πρόκειται κυρίως 
για κούπες.

39. Οι αργυροί δίσκοι του Kertch αποδίδονται σε εργαστήριο των Ανατολικών Επαρχιών του Βυζαντινού κράτους, ίσως στην 
Αντιόχεια. Επίσης, άλλα αργυρά σκεύη συνδέονται με νομισματοκοπεία και officinae άλλων αστικών κέντρων. Δεν αποκλείεται 
λοιπόν το νομισματοκοπείο της Αλεξάνδρειας να παρήγαγε ανάλογα αργυρά σκεύη, βλ. Silbergefässe, σ. 44.

40. Η εικονογραφική ανάλυση έχει ως σκοπό την εικονογραφική εξέταση των θεμάτων που απαντούν σε κάθε ομάδα πλακι
δίων. Η εξέταση γίνεται με σύντομη αναδρομή στην ιστορία του θέματος, όταν υπάρχει, αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους στοι
χείων του και, όταν πρόκειται για συνθέσεις, επεκτείνεται σε συσχετισμό με άλλες σχετικές απεικονίσεις. Έτσι γίνεται προσπά-
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οι προσωποποιήσεις (αριθ. 1-5) και οι σκηνές κυνηγιού (αριθ. 6-12), ενώ υπάρχουν και μορφές της ελλη
νικής μυθολογίας (13-14). Η απόδοσή τους διακρίνεται από ρεαλιστικές τάσεις, παρά τις κάποιες δυσα- 
ναλογίες που εμφανίζει η απόδοση των ζώων41, ιδίως στις σκηνές κυνηγιού.

Οι προσωποποιήσεις, που απεικονίσεις τους έχουμε και πριν από τα ελληνιστικά χρόνια42, την εποχή 
αυτή έχουν μεγάλη εξάπλωση. Η μεταβολή που έχει επέλθει στις θρησκευτικές αντιλήψεις ήδη από το 2ο 
και τον 3ο αι. μ.Χ., περίοδο ακμής ακόμη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ευνοεί γενικά μία προτίμηση προς 
τις προσωποποιήσεις διαφόρων πραγμάτων και εννοιών, όπως ο ήλιος, οι άνεμοι, οι εποχές ή οι μήνες. 
Μία αφηρημένη και γενικευμένη μάλλον ιδέα του Θείου που πλησιάζει προς το μονοθεϊσμό, ικανοποιεί 
περισσότερο από την εξανθρωπισμένη σύλληψη των αρχαίων θεών. Οι νέες αυτές διακοσμητικές μορφές, 
με τις κοσμολογικές και αστρολογικές ιδέες που συχνά αντιπροσωπεύουν, χρησιμοποιήθηκαν τόσο από 
την αρχαία θρησκεία, όσο και από τον αυτοκράτορα ως σύμβολα αισιόδοξα ευπρόσδεκτων εννοιών, όπως 
η μακροημέρευση, η ευδαιμονία43, κ.ά. Στις προσωποποιήσεις των αφηρημένων ή ημιαφηρημένων αυτών 
εννοιών έρχονται να προστεθούν και συγκεκριμένες προσωποποιήσεις, όπως αναφέραμε, έννοιες όπως 
της γης, των ποταμών, των πόλεων, θέματα που είναι γνωστά από παλαιότερα αλλά τώρα αποκτούν νέο 
συμβολικό περιεχόμενο με αποτέλεσμα να εξαπλωθούν.

Από το θεματολόγιο των προσωποποιήσεων, στα οστέινα πλακίδια αυτής της ομάδας απαντούν οι προ
σωποποιήσεις των εποχών και του βλαστού.

Ε π ο χ ές  (αριθ. 1-3, Π ίν. 1-2)

Το θέμα της προσωποποίησης των εποχών44 έχει μεγάλη διάδοση στην ύστερη αρχαιότητα, που μπορεί 
να αποδοθεί τόσο στην επίδραση της λογοτεχνίας όσο και σε ανάγκες θρησκευτικές και πολιτικές. Απα
ντά ιδιαίτερα στα ψηφιδωτά δάπεδα45, αλλά χρησιμοποιείται γενικά σε κάθε έκφραση τέχνης. Εικονο- 
γραφικά, οι αποδόσεις των Εποχών, ακολουθώντας ρωμαϊκά πρότυπα, είναι απομονωμένες και συνοδεύ
ουν συνθέσεις με αφηρημένο σχήμα46 χωρίς να αποτελούν μέρη μυθολογικής σύνθεσης, όπως οι Ώ ρες της 
ελληνικής τέχνης.

Στην ύστερη αρχαιότητα παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση του αριθμού των απεικονίσεων του θέματος47. 
Η αύξηση αυτή συνοδεύεται από ανάλογη ποικιλία τύπων και παραλλαγών. Στην αρχή χρησιμοποιήθηκε 
για την απεικόνιση της προσωποποίησης της εποχής ο εικονιστικός τύπος των Ωρών, όπως είναι γνωστός 
από τις πηγές48. Σύντομα όμως διαμορφώθηκε ένας ξεχωριστός τύπος, ο τύπος του φτερωτού πνεύματος,

θεία να εντοπισθούν τα νε'α εικονογραφικά θέματα ή τα νέα στοιχεία τους, η προέλευσή τους και οι σχέσεις τους με άλλες εκδηλώ
σεις της τέχνης. Επίσης, εντοπίζονται οι αλλαγές και οι αλλοιώσεις που έχουν υποστεί παλαιό και καθιερωμένα θέματα, τόσο από 
τη μαζική παραγωγή, όσο και από την επίδραση της τέχνης της εποχής.

41. Το ελάφι στη σκηνή κυνηγιού του πλακιδίου αριθ. κατ. 6, που διακρίνεται για επιτυχημένο ρεαλισμό στην απόδοσή του, δί
νεται σε μικρότερη κλίμακα από τον κυνηγό, ενώ αντίθετα ο σκύλος στο πλακίδιο αριθ. κατ. 11 αποδίδεται σε μεγαλύτερη κλίμακα.

42. Βλ. σχετικά Hamdorf, Kultpersonifikationen, ο. 1-2.
43. Βλ. Hanfmann, Season Sarcophagus, ο. 105.
44. Στην κλασική αρχαιότητα το θέμα έχει εμφανιστεί με την απεικόνιση των Ωρών (Hamdorf, Kultpersonifikationen, ο. 45-46 

και 103-104), αλλά από τον 4ο αι. π.Χ. αρχίζει ο διαχωρισμός του έτους σε τρίμηνες περιόδους, τις Εποχές, και οι απεικονίσεις του 
θέματος με τη νέα του μορφή εξαπλώνονται ιδίως στους ρωμαϊκούς χρόνους (Hanfmann, Season Sarcophagus, ο. 142).

45. Αναφέρεται (Lafaye, Mosaïque, ο. 325), το 1892 ήδη, κατάλογος είκοσι τεσσάρων ψηφιδωτών με αυτό το θέμα. Εκτεταμένη 
και αναλυτική μελέτη του θέματος, βλ. Hanfmann, Season Sarcophagus, ο. 6 κ.ε. Συγκεντρωμένη πρόχειρη βιβλιογραφία, βλ. Αση- 
μακοπούλου, Πέντε ψηφιδωτά, ο. 266. Πρβλ. Ρ. Kranz, Jahreszeiten Sarkophage, Berlin 1984.

46. Το πιο συνηθισμένο, που επέζησε και στη βυζαντινή περίοδο, είναι κεντρικός πίνακας που πλαισιώνεται από τέσσερις Επο
χές στις γωνίες του (Galavaris, Jahreszeiten, ο. 510).

47. Ο αριθμός των απεικονίσεων εποχών που υπήρχε από τον 6ο αι. π.Χ., πενταπλασιάζεται στους επόμενους τρεις αιώνες. Βλ. 
Hanfmann, Season Sarcophagus, ο. 210.

48. Βλ. Αθήναιος, Αειπνοσοφισταί, IV, 98α.
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που απαντά και στα ρωμαϊκά νομίσματα, συνοδευμένος από την επιγραφή Felicia Tem pora. Με την έννοια 
αυτή το θέμα των Εποχών διαδόθηκε ιδιαίτερα. Αρχικά παίρνει τη μορφή μιας ολόσωμης, φτερωτής γυ
ναίκας, ενώ λίγο αργότερα εμφανίζονται και οι τύποι του φτερωτού παιδιού και του φτερωτού νέου άνδρα. 
Οι τύποι αυτοί αποδίδονται από το 2ο αι. μ.Χ. και σε προτομή, όταν το επιβάλλει ο χώρος49.

Οι μορφές συνοδεύονται σχεδόν πάντα από συμβολικά αντικείμενα, κυρίως καρπούς, ζώα ή φυτά, που 
συμβάλλουν, μαζί με την ενδυμασία τους, στη διάκριση των τεσσάρων εποχών50. Συχνά όμως τα συμβολι
κά αντικείμενα δεν επαρκούν για την αναγνώριση και τότε προστίθεται επεξηγηματική επιγραφή με το 
όνομα κάθε Εποχής. Από τα πιο συνηθισμένα σύμβολα είναι ύφασμα γεμάτο καρπούς ή άνθη, που κάπο
τε αποτελεί μέρος από τον πέπλο ή το ιμάτιο της Εποχής, και που το κρατάει με τα δύο χέρια στο ύψος του 
στήθους. Το εικονογραφικό αυτό στοιχείο προύπήρχε σε απεικονίσεις ρωμαϊκών θεοτήτων, όπως η Flora, 
θεά της άνθησης των καρποφόρων δένδρων και η Pomona, θεά της ωρίμανσης των καρπών, που αντικα- 
ταστάθηκαν από τις Εποχές και τη Γη51.

Στα οστέινα πλακίδια το θέμα απεικονίζεται ως ανδρική φτερωτή μορφή σε προτομή, που κρατάει 
ύφασμα γεμάτο καρπούς ή άνθη''2. Το περιεχόμενο του υφάσματος και τα διαδήματα που φορούν, παρά 
τη σχηματοποίησή τους, επιτρέπουν υποθέσεις ταύτισης. Έτσι, η νεανική μορφή του πλακιδίου αριθ. 1, 
που κρατάει ύφασμα με καρπούς και φοράει διάδημα με στάχυα, μπορεί να ταυτισθεί με την προσωπο
ποίηση του καλοκαιριού. Η μορφή των πλακιδίων αριθ. 2-3 που κρατάει καρπούς αλλά δεν φοράει στά
χυα, ίσως προσωποποιεί το φθινόπωρο. Ο τύπος των ανδρικών φτερωτών πνευμάτων σε «ευρύτερη προ
τομή»53, στον οποίο ανήκουν και οι δύο μορφές, είναι σπάνιος και αποτελεί μίμηση του ανάλογου γυναι
κείου τύπου54. Απαντά σε αποδόσεις του θέματος, όπου οι τέσσερις μορφές είναι ανδρικές, ή γίνεται ανά
μειξη ανδρικών και γυναικείων55. Κάποτε μάλιστα γίνεται συνδυασμός μιας γυναικείας και τριών ανδρι
κών μορφών ή δύο παιδικών, μιας ανδρικής και μιας γυναικείας56. Είναι λοιπόν δύσκολο να αποκαταστή
σουμε τη μορφή της σύνθεσης στην οποία ανήκαν οι Εποχές των δύο οστέινων πλακιδίων. Η μεταξύ τους 
όμως ομοιότητα μας κάνει να υποθέτουμε ότι ανήκαν στο ίδιο ή σε ανάλογο σύνολο και στην περίπτωση 
αυτή τη σύνθεσή τους θα αποτελούσαν τέσσερις μορφές νέων.

Εικονογραφικά, πλησιέστερα προς τις Εποχές των πλακιδίων βρίσκονται Εποχές με γυναικεία μορφή· 
και πρώτα το ψηφιδωτό τ χ \ς Α Ε Ρ Ι Ν Η Σ  (αντί του σωστού ΕΑΡΙΝΗΣ) από το δάπεδο της Βασιλικής του Αγίου 
Χριστοφόρου του Kabr Hiram, στα προάστια της Τύρου, που σήμερα βρίσκεται στο Λούβρο, και με ασφά-

49. Βλ. Hanfmann, Season Sarcophagus, σ. 212-213.
50. Για τους διαφορετικούς τύπους απεικόνισης προσωποποιήσεων των εποχών και τα σύμβολά τους, βλ. Levi,Antioch, I, σ. 201 

και 346-347. Hanfmann, Season Sarcophagus, σ. 77 κ.ε. Ασημακοπούλου, Πέντε ψηφιδωτά, σ. 255 κ.ε.
51. Για απεικονίσεις των θεοτήτων, βλ. Reinach, Statuaire, I, σ. 217, αριθ. 804, 806. Το ύφασμα που κρατούν σύμφωνα με μία 

άποψη ήλθε να αντικαταστήσει κάνιστρο ή δίσκο που κρατούσαν αρχικά και χρησιμοποιείται για την απόδοση και άλλων προσω
ποποιήσεων, όπως του αγρού και της οπώρας, βλ. Α. Παπαδάκη-Αγγελίδου, Aι προσωποποιήσεις εις την αργαίαν ελληνικήν τέχνην, 
Αθήναι 1960, σ. 110. Επιβίωση του θέματος απαντά στην προσωποποίηση του κόσμου των παραστάσεων της Πεντηκοστής στη βυ
ζαντινή και μεταβυζαντινή εικονογραφία.

52. Γυναικείες μορφές αναγνωρίσθηκαν ως προσωποποιήσεις εποχών σε οστέινο πλακίδιο του 4ου αι., βλ. U. Bracker-Wester, 
Eine Jahreszeitendarstellung auf einem Beinplättchen, Bull. Mus. Köln 17, 3 (1978), σ. 160.

53. Πρόκειται για προτομές στις οποίες εικονίζεται και ένα μέρος του σώματος, σε αντίθεση προς τις προτομές όπου εικονίζε- 
ται μόνο το γύρω από το λαιμό τμήμα, διαχωρισμός που γίνεται από τον Hanfmann (Season Sarcophagus, αριθ. 150-162 οι πρώτες 
και αριθ. 189-196 οι δεύτερες).

54. Βλ. Hanfmann, Season Sarcophagus, αριθ. 356-370.
55. Η παλαιότερη σύνθεση έχει ανδρικές και γυναικείες μορφές και βρίσκεται στο σπίτι των Amorini dorati της Πομπηίας, βλ. 

Hanfmann, Season Sarcophagus, αριθ. 97, εικ. 94.
56. Μετάλλιο (orbiculum) που βρέθηκε στην Αντινόη, όπου γυναικεία μορφή αποδίδει την Άνοιξη, και τρεις ανδρικές νεανικές 

μορφές, τις υπόλοιπες Εποχές, βλ. Christentum am Nil, σ. 314, αριθ. 287. Στα μεταλλικά scrinia, όπου συνήθως νέοι άνδρες αποδί
δουν τις Εποχές, υπάρχει σύνθεση στην οποία νέος απεικονίζει την Άνοιξη, παιδί το Χειμώνα και το Καλοκαίρι και γυναίκα το Φθι
νόπωρο. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 100-101, αριθ. Α48. Πρβλ. προτομές ανδρικές στην κατακόμβη S. Pietro e Marcellino 
(250-300), που θεωρούνται προσωπίδες (Mascerone) και όχι Εποχές, βλ. Ε. Kirsh, Cripte dipinte del cimitero dei S. Pietro e Marcel
lino, RACrNU (1930), σ. 231-234, εικ. 18-21.
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λεία χρονολογείται στα δΊδ^7. Η εικονογραφική ομοιότητά της με τα πλακίδια αριθ. 1-3 δεν αφορά μόνο 
στο γενικό τύπο αλλά επεκτείνεται και σε λεπτομέρειες, όπως το διάδημα στα μαλλιά, οι καρποί στο ύφα
σμα που κρατά εμπρός από το στήθος και η ελαφριά κλίση του κεφαλιού. Διαφοροποιείται όμως από το 
γεγονός ότι δεν αποδόθηκε στον τύπο της «ευρύτερης προτομής», αλλά και από το ότι τόσο το χτένισμα, 
όσο και τα κρεμαστά ενώτια, δηλώνουν έντονα ότι πρόκειται για γυναικεία μορφή.

Ο ίδιος γυναικείος εικονογραφικός τύπος, αλλά άπτερος, υπάρχει στην απόδοση προσωποποίησης της 
γης, που διακοσμεί ψηφιδωτό δάπεδο, έπαυλης αυτή τη φορά'’8, όπου εκτός δύο Εποχών —διαφορετικού 
εικονογραφικού τύπου από τις δικές μας— εικονίζεται, στον τύπο της «ευρύτερης προτομής» γυναικεία 
μορφή στεφανωμένη με κλαδιά και πεπλοφορούσα, που κρατά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και ο νέος 
του πλακιδίου αριθ. 1, το γεμάτο καρπούς ύφασμα. Εδώ όμως έχουν αποδοθεί πιο ολοκληρωμένα τόσο το 
ύφασμα, όσο και οι καρποί που περιέχει. Το έργο αυτό έχει τοποθετηθεί στον 3ο αιώνα, αλλά πρέπει να 
είναι νεότερο, όπως προδίδει και μία ακόμη παράσταση της Γης στον ίδιο εικονογραφικό τύπο που βρέ
θηκε σε ψηφιδωτό δάπεδο της Αντιόχειας^9, με τη μορφή και πάλι κυκλικού μεταλλίου στο κέντρο του δα
πέδου. Δύσκολα διακρίνεται το περιεχόμενο του υφάσματος που κρατά η Γη, όπως και το χτένισμά της, 
που έχουν και τα δύο άφθονες φθορές. Είναι πάντως σαφές πως πρόκειται για έργο πολύ συγγενικό, ει- 
κονογραφικά και τεχνοτροπικά με το προηγούμενο, που τοποθετείται λίγο μετά το 500.

Απεικονίσεις φτερωτών ανδρικών μορφών στον τύπο της «μικρής προτομής» στον οποίο αποδίδο
νται μόνο οι ώμοι, απαντούν στην Αίγυπτο πάνω σε ξύλο, ζωγραφισμένες ή ανάγλυφες. Πλησιέστερα 
στις μορφές αριθ. 1-3 βρίσκονται δύο άγγελοι, που έχουν γίνει με εγκαυστική τεχνική και κοσμούν πλά
γιο τοίχωμα ξύλινου κιβωτιδίου της συλλογής Dumbarton Oaks57 58 59 60. Στην πλευρά αυτή του κιβωτιδίου 
υπήρχαν δύο τουλάχιστον τετράγωνα διάχωρα, από τα οποία σώζεται μόνο το ένα αρκετά καλά, στο δε- 
ξί άκρο. Η προτομή που περικλείει ανήκει ίσως σε άγγελο, μια και το κεφάλι του περιβάλλεται από φω
τοστέφανο. Ο εικονογραφικός τύπος όμως, με τα κοντά μαλλιά, το διάδημα πάνω από το μέσον του με
τώπου από το οποίο ξεφεύγουν κλαδιά, την ελαφριά κλίση και στροφή του κεφαλιού, τα ισχυρά φτερά 
και το αντικείμενο που μόλις διακρίνεται ότι κρατούσε εμπρός από το στήθος του, είναι ίδιος με αυτόν 
των πλακιδίων αριθ. 1-3. Η ομοιότητα επεκτείνεται και στην τεχνοτροπική απόδοση των ματιών και της 
έκφρασης, στην οποία ο Wessel βλέπει «prolongement de l’antiquité», που τον κάνει να τοποθετεί τον 
άγγελο στον 5ο αιώνα61. Είναι λοιπόν πιθανό να πρόκειται για Εποχή. Μεγάλη ομοιότητα παρατηρεί ο 
ίδιος ο Wessel μεταξύ του αγγέλου του Dumbarton Oaks και των μορφών ενός άλλου ξύλινου κιβωτιδί- 
ου των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου από το Achmim62, που τοποθετείται στα μέσα του 6ου αιώ
να. Πρόκειται για τις προτομές του Χριστού-Εμμανουήλ, τεσσάρων αγίων και τεσσάρων αγγέλων σε με
τάλλια63, εγκαυστικής επίσης τεχνικής, των οποίων η ομοιότητα με τον άγγελο επεκτείνεται όχι μόνο 
στην εικονογραφία αλλά και στην τεχνοτροπία. Η κάποια σκληρότητα των περιγραμμάτων, η ελαφρά 
σχηματοποίηση και η απλοποίηση του σχεδίου, στοιχεία της «coptisation de l’art», που παρατηρούνται 
στο κιβωτίδιο με τον Χριστό, δεν προέρχονται απαραίτητα από μία χρονολογική διαφορά με τον άγγε

57. Σχέδιο του ψηφιδωτού, καθώς και προβλήματα της χρονολόγησής του εκθέτει ο Leclercq, βλ. DACL, 8, 1, ο. 602-619, εικ. 
6439. Πρβλ. επίσης, Reinach, Peinture, πίν. 352-353. Grabar, L ’âge d ’or, εικ. 116, o. 112.

58. L.H. Vincent, Une villa gréco-romaine à Beit-Djebrim, RBibl XXXI (1922), o. 259-281, πίν. VIII. Reinach, Peinture, πίν. 411,5. 
Levi, Antioch, 1, εικ. 213. Για τη χρονολόγηση, βλ. Hanfmann, Season Sarcophagus, αριθ. 189.

59. Πρόκειται για ψηφιδωτό δάπεδο από το House of the Worchester Hund, δωμάτιο 2, βλ. Levi, Antioch, I, πίν. XCd, σ. 364.
60. Το πλάγιο αυτό τοίχωμα κιβωτιδίου έχει ύψος 8 εκ. Βλ. Ross, Catalogue, σ. 106. Wessel, L ’art copte, σ. 176, εικ. 103. 

Handbook, Dumbarton Oaks, σ. 105, αριθ. 356. Πρβλ. επίσης αγγέλους που βρίσκονται πλησιέστατα στις εποχές σε τοιχογραφίες (δια- 
κοσμητική ταινία) από το 18ο παρεκκλήσιο του Baouît, βλ. Clédat, Baouît, πίν. LXVII και Grüneisen, Les caractéristiques, πίν. XLII.

61. Βλ. Wessel, L ’art copte, σ. 356, εικ. 103. Πρβλ. ίδια χρονολόγηση στο Handbook, Dumbarton Oaks, ό.π.
62. Βλ. Wessel, L ’art copte, σ. 176, πίν ΧΙ-ΧΙΙ, όπου όμως στο κείμενο αντίθετα με τους υπότιτλους αναφέρεται σε δύο κιβωτίδια.
63. Πρόκειται για κιβωτίδιο, το επίπεδο σκέπασμα του οποίου κοσμεί ο Χριστός που συνοδεύεται από την επιγραφή COTHPOC. 

Οι άγιοι είναι σύμφωνα με τις επιγραφές οι ΘΩΜΑΟ,ΛΟΥΚΑΟ, ΦΑΥΣΤΟΟ, και KOCMAC. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, αριθ. 1604, 
σ. 300, πίν. LXXIII.
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λο, αλλά μάλλον από διαφορά εργαστηρίων. Παράλληλα, οι ελληνικές επιγραφές, που συνοδεύουν τις 
προτομές του Χριστού και των αγίων, δείχνουν ότι το έργο ανήκει σε μια εποχή κατά την οποία η κοπτι- 
κή γλώσσα δεν είχε πλήρως επιβληθεί στα έργα λαϊκής τέχνης. Ίσως λοιπόν μία τοποθέτηση στα τέλη 
του 5ου ή στις αρχές του 6ου αιώνα των δύο αυτών έργων, εποχή στην οποία παρατηρείται μία γενικό
τερη προτίμηση στις διακοσμήσεις με ανάλογες προτομές, είναι ακριβέστερη64.

Προσωποποίηση εποχής πρέπει να αναγνωρίσουμε στη φτερωτή ανδρική μορφή που κοσμεί δύο από 
τα διάχωρα ξύλινης ταινίας από το Ββοιιϊϊ και σήμερα βρίσκεται στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου65, 
καθώς και σε διάχωρο ανάλογης ταινίας σε ιδιωτική συλλογή66. Η ξύλινη ταινία του Βερολίνου καλύπτε
ται από διάχωρα που σχηματίζει αλυσιδωτός οκτώσχημος πλοχμός σε χαμηλό ανάγλυφο, ζωγραφισμένο. 
Οι προτομές είναι και πάλι μικρές, αλλά παρουσιάζουν μερικές εντυπωσιακές εικονογραφικές ομοιότη
τες με τις μορφές των πλακιδίων αριθ. 1-2. Έχουν την ίδια ελαφρά στροφή του σώματος, την ίδια κλίση του 
κεφαλιού, κρατούν ανάλογο ύφασμα εμπρός από το στήθος, φορούν στεφάνι στο κεφάλι και πλούσιο έν
δυμα, στο οποίο έχει προστεθεί και χλαμύδα. Η φτερωτή μορφή στη δεύτερη επιπεδόγλυφη ταινία, αν και 
χωρίς διάδημα ή στεφάνι και χωρίς ύφασμα με καρπούς, βρίσκεται φυσιογνωμικά κοντά στις Εποχές της 
ταινίας του Βερολίνου και των πλακιδίων.

Από ό,τι εκθέσαμε παραπάνω, η προσωποποίηση εποχής, όπως εμφανίζεται στα πλακίδια αριθ. 1-2, δεν ανή
κει στους ιδιαίτερα διαδεδομένους εικονογραφικούς τύπους. Αν και είναι ανδρική μορφή, προέρχεται από αντί
στοιχους γυναικείους τύπους, που χρησιμοποιούνται σαν προσωποποιήσεις εποχών —όταν είναι φτερωτοί— ή 
προσωποποιήσεις της γης. Στην Αίγυπτο ο τύπος αυτός της ανδρικής φτερωτής προτομής χρησιμοποιείται συχνά 
σε ξυλόγλυπτα ή έργα ζωγραφικής σε ξύλο του 5ου και 6ου αιώνα και αντιγράφεται για αποδόσεις αγγέλων.

Β λαστός (αριθ. 4-5, Π ίν. 2)

Το θέμα του ανθρώπινου προσώπου που πλαισιώνεται από βλαστό είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα 
συμπληρωματικά κοσμήματα της ρωμαϊκής περιόδου, και μάλιστα των ύστερων χρόνων της67. Η παρουσία 
ανθρώπινου προσώπου μέσα σε φυτικό πλαίσιο έχει δύο κύριες πηγές έμπνευσης: τη θεατρική προσωπί
δα των ρωμαϊκών τοιχογραφιών πλαισιωμένη από γιρλάντες68 και μία θεϊκή μορφή που έχει στενή σχέση 
με τη βλάστηση, συγκεκριμένα το θεό των δασών και των ποιμένων των Ρωμαίων, τον δύνθηιΐδ69. Το θέμα 
με τις δύο αποδόσεις του διατηρεί πάντα τη θέση και το χαρακτήρα του παραπληρωματικού κοσμήματος 
αρχιτεκτονικής προέλευσης και έχει ευρεία χρήση στα ψηφιδωτά70. Αργότερα, και ιδιαίτερα στον 4ο αιώ
να παρατηρείται ανάμειξη στοιχείων των δύο αυτών αποδόσεων του θέματος. Τη γιρλάντα αντικατέστη
σαν τις περισσότερες φορές με πλούσιο βλαστό άκανθας ή κληματίδας, ενώ η προσωπίδα έχει πάρει τον 
τύπο νεανικών ανδρικών και γυναικείων μορφών, αλλά και του γενειοφόρου δϊίνθηιΐδ.

Το θέμα με τη νέα του μορφή ικανοποιεί απόλυτα τις πνευματικές και καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής 
αλλά και τη γενικότερη προτίμηση για τις προσωποποιήσεις. Έτσι, δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε σε

64. Ανάλογη χρονολόγηση δίνει και ο Wulff, ό.π.
65. Χρονολογείται από τον Wulff στον 5ο-6ο αι. Στις προτομε'ς αυτές αναγνωρίζει αγγέλους. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, σ. 300, 

αριθ. 251.
66. Βλ. Pagan and Christian Egypt, αριθ. 65, όπου το μετάλλιο με την Εποχή πλαισιώνεται από μετάλλια με ψάρια, κολυμβητή και 

ακτινωτό κόσμημα. Τοποθετείται στον 5ο αι.
67. Το θέμα έχει μεγάλη διάδοση στην εποχή του Σεπτίμιου Σεβήρου (146-211), βλ. Wegner, Blattmasken, σ. 243,245, όπου και 

στοιχεία της ιστορίας του θέματος.
68. Ψηφιδωτό δάπεδο του Dove από την Πομπηία, με θεατρικές προσωπίδες. Βλ. Àkerstrôm, Calendar, σ. 66, εικ. 40.
69. Ο θεός των δασών είναι το θέμα που αναγνωρίζεται σε μία από τις διακοσμητικές φυτικές ταινίες της αψίδας του Σεπτίμιου 

Σεβήρου στο ρωμαϊκό forum, με πιθανό συμβολισμό ευφορία και αφθονία, βλ. Brilland, The Arch, σ. 81, πίν. 25b.
70. Θεωρείται θέμα αρχιτεκτονικής προέλευσης, του οποίου η βασική ιδέα ήταν ελληνιστική, αλλά εξελίχθηκε στη ρωμαϊκή περίο

δο. Βλ. Àkerstrôm, Calendar, σ. 67-68. Το ψηφιδωτό δάπεδο του 3ου αι. από το House of the Drinking Contest στην Αντιόχεια παρέχει 
ένα τυπικό δείγμα τόσο της αρχιτεκτονικής του προέλευσης όσο και της χρήσης του σε ψηφιδωτό. Βλ. Kitzinger, Byz. Art, σ. 50, εικ. 88.
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αυτό μία απλή «φυλλοφόρα προσωπίδα»71, αλλά την προσωποποίηση του βλαστού. Ο εικονογραφικός τύ
πος του γενειοφόρου άνδρα, του οποίου τα γένεια και τα μαλλιά έχουν αντικατασταθεί από βλαστούς και 
φύλλα άκανθας ή αμπέλου, βρίσκεται πλησιέστατα προς την ιδέα αυτή της προσωποποίησης. Χαρακτηρι
στικά δείγματα παρέχουν κιονόκρανα των μέσων του 5ου και των αρχών του 6ου αιώνα72. Βλέπουμε αντί
θετα, ότι ο τύπος της νεανικής αγένειας μορφής βρίσκεται εικονιστικά πλησιέστερα στον τύπο της προσω
πίδας73, αλλά και στο εικονιστικό θέμα των οστέινων πλακιδίων αριθ. 4 και 5. Η μορφή των πλακιδίων αυ
τών, παρά το τονισμένα επίμηκες σχήμα του κεφαλιού —στοιχείο που την πλησιάζει προς τις προσωπί
δες— διακρίνεται από ζωντανή έκφραση, που μαζί με τον τύπο του βλαστού, ο οποίος αποτελεί συνέχεια 
των μαλλιών, βρίσκει αντιστοιχίες σε ανάλογες νεανικές μορφές που απαντούν κυρίως σε ψηφιδωτά ή ζω
γραφικά έργα. Πρόκειται για παραστάσεις νεανικών μορφών δηλαδή, που απεικονίζονται είτε σαν πρό
σωπα που ξεπροβάλλουν μέσα από το μίσχο της άκανθας, πλαισιωμένα από τα χυμώδη φύλλα της74 είτε 
σαν πρόσωπα, που οι βλαστοί κληματίδας μοιάζουν να ξεφυτρώνουν από τα μαλλιά τους75. Στις αποδόσεις 
αυτές, στις οποίες εντάσσονται και αυτές των πλακιδίων, μπορεί ίσως κανείς να αναγνωρίσει ένα νέο πε
ριεχόμενο. Ο χαρακτήρας του θέματος δηλαδή δεν θα ήταν πια καθαρά διακοσμητικός, αλλά επηρεασμέ
νος από τις εικονογραφικές τάσεις της εποχής πρέπει να είχε αποκτήσει αρχικά τη συμβολική σημασία της 
προσωποποίησης του βλαστού75 και αργότερα να διατήρησε την ίδια συμβολική χροιά.

Σ κ η νές κυνη γιού  (αριθ. 6-12, Π ίν. 2-3)

Το κυνήγι, διακοσμητικό θέμα με μεγάλη προϊστορία στην Ανατολή, την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη77, 
αποκτά μεγάλη δημοτικότητα στην ύστερη αρχαιότητα. Η χρήση του απλώνεται τόσο στη μεγάλη τέχνη, όσο

71. Ο όρος αυτός αποτελεί μετάφραση του όρου Blattmasken, που χρησιμοποιούν οι Äkerström, Calendar, σ. 67-68 και 
Kautzsch, Kapitälstudien, σ. 213. Για το ίδιο θέμα έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι Mascaron à chevelure en feuilles (Peirce - Tyler, 
L ’art byzantin, II, αριθ. 112, σ. 115) ή απλώς masque (Simaika, Guide, πίν. XXXVII).

72. Βλ. Kautzsch, Kapitälstudien, σ. 213, πίν. 45,1-4. Τα κιονόκρανα αυτά έχουν ανθρώπινα πρόσωπα, των οποίων τα γένια και 
τα μαλλιά μετατρέπονται σε φύλλα. Τα πρόσωπα είναι τοποθετημένα άλλοτε στον κάλαθο, στο μέσον της κάθε πλευράς του κιονο- 
κράνου (βλ. αριθ. 759 από την Κωνσταντινούπολη), άλλοτε στις γωνίες του (αριθ. 199 από τα Μουδανιά, αριθ. 761 από το Κάιρο και 
το αριθ. 762 από την Αλεξάνδρεια).

73. Στην ταινία που πλαισιώνει το ψηφιδωτό έμβλημα δαπέδου του House of the Boat of Psyches της Αντιόχειας, στο δωμάτιο 
της Ευρώπης, οι γυναικείες μάσκες είναι ακουμπισμένες σε βάθρα και παρουσιάζουν διάφορο βαθμό εξανθρώπισης, βλ. Levi, 
Antioch, I, σ. 169, πίν. XXXV.

74. Χαρακτηριστικά δείγματα είναι δυο πολΰ γνωστά ψηφιδωτά δάπεδα: του Ιερού Παλατιού της Κωνσταντινούπολης και της 
Κωνσταντίνειας έπαυλης της Δάφνης Αντιόχειας, βλ. L’Orange, Mosaik, σ. 79, πίν. 26. Levi, Antioch, II, πίν. LVIIa-b.

75. Η απόδοση αυτή έχει τις ρίζες της σε ρωμαϊκά έργα ζωγραφικής, όπως η τοιχογραφία του Domus Aurea του Νέρωνος (64- 
68 μ.Χ), βλ. Bianchi-Bandinelli, Rome, εικ. 368. Μία περισσότερο εξελιγμένη μορφή υπάρχει σε ψηφιδωτό δάπεδο της Αντιόχειας, 
στο πλαίσιο του εμβλήματος δωματίου του Atrium House (a' μισό του 2ου αι.), βλ. Levi, Antioch, I, σ. 625 και II, σ. 15-16, πίν. Ib. 
Πρβλ. επίσης δάπεδο του τέλους του 3ου αι. από την «Οικία του Διονύσου» στην Πάφο, όπου αποτελεί κύρια ταινία γύρω από το 
έμβλημα, το δάπεδο της έπαυλης Ruffinella di Tuscola στη Ρώμη, βλ. Dorigo, Pittura, σ. 197, εικ. 151-152, και κυρίως το δάπεδο του 
House of the Drinking Contest της Αντιόχειας, όπου η ομοιότητα επεκτείνεται στη μορφή του διαχώρου και στη διάταξη του βλα
στού, βλ. Kitzinger, Byz. Art, σ. 50, εικ. 88.

76. Στις προσωποποιήσεις βλαστού πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκουν: α) ανάγλυφο διάχωρο μαρμάρινης θύρας από την «Οι
κία του Ιουστινιανού» στο Ιερό Παλάτι, 6ος αι. (Grabar, Sculptures, I, σ. 131, πίν. XXV και σ. 75), όπου ανδρική μορφή ημίσωμη, γυ
μνή, μετωπική κρατά με τα δύο χέρια τα άκρα κλαδιών πλατάνου, που φυτρώνουν από το κεφάλι της και θεωρείται προσωποποίη- 
ση της γης ή εποχής, β) Λίθινο θραύσμα αναγλύφου από τη διακόσμηση τράπεζας σε σχήμα Π, στο Μουσείο του Κάιρου (Zaloscer, 
Pierres sculptées, σ. 50-52, πίν. XV). Η μορφή ακαθόριστου φύλου πλαισιώνεται από ψάρια και φύλλα (αριθ. εισ. Μουσείου Κάιρου 
4669). γ) Ανάλογο έργο στο ίδιο Μουσείο (Simaika, Guide, πίν. XXXVI). Επιβίωση του θέματος στην Καρολίνεια τέχνη υπάρχει 
στο πλαίσιο διπτύχου, βλ. Weitzmann, Iconography, σ. 241, πίν. XIV, 2 και XIX-XXVII, 2, σ. 245.

77. Το θέμα του αθλήματος του κυνηγιού στην τέχνη «προέρχεται από επίδραση της εθιμοτυπίας της Περσικής Αυλής που μέ
σω του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Σελευκιδών έφθασε στη Ρώμη», βλ. Bielefeld, Eine Patene, σ. 430. Πρβλ. Lavin, Hunting 
Mosaics, σ. 196-199. Äkerström, Calendar, σ. 91-92.
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και στη μικροτεχνία. Η προτίμηση αυτή αποδίδεται στις ειδικές κοινωνικές συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί 
στην παλαιοχριστιανική επαρχία78 79. Πρέπει παράλληλα όμως να αναγνωρισθεί και ο ρόλος της φιλολογίας σε 
αυτή τη διάδοση του θέματος, που από την πλευρά της εξακολουθεί να προβάλλει κυνηγετικά θέματα71'.

Μία μεγάλη σύνθεση κυνηγιού αποτελείται από πολλές ξεχωριστές μικρές σκηνές, οι οποίες περιλαμ
βάνουν από μία μέχρι τρεις μορφές ανθρώπων ή ζώων, που χωρίς να χάνουν την αυτοτέλειά τους αποτε
λούν συχνά μέρη μιας αφηγηματικής σύνθεσης. Ο τρόπος αυτός απεικόνισης του κυνηγιού έχει μερικά βα
σικά πλεονεκτήματα. Παρέχει δυνατότητα για μεγάλη θεματική ποικιλία και επιτρέπει την κάλυψη μεγά
λων ή μικρών επιφανειών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, χιυρίς συγχρόνως να διασπάται ή να αλλοι
ώνεται η σύνθεση. Ακόμη το θέμα του κυνηγιού δεν έχει δεσμευτικούς περιορισμούς συμβολισμού για ορι
σμένη μόνο μορφή τέχνης. Βρίσκεται, χωρίς διάκριση, σε δάπεδα επαύλεων, αλλά και σε τοίχους βασιλι
κών80, σε σαρκοφάγους, αλλά και σε δακτυλιόλιθους, γυάλινες κούπες κρασιού, ελεφάντινες πυξίδες ή 
υφάσματα. Τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες μας δίνουν σε όλη της την έκταση την εικονογραφική ποικι
λία που παρέχει το θέμα, ιδιαίτερα μετά τα μέσα του 3ου αιώνα.

Οι σκηνές, που αποτελούν τις συνθέσεις κυνηγιού, άλλοτε ακολουθούν μία εξελικτική διάταξη και ει- 
κονίζονται σε επάλληλες διαδοχικές σειρές κι άλλοτε διατάσσονται χωρίς τάξη γύρω από ένα κεντρικό πυ
ρήνα, που συνήθως περιορίζεται σε μία μορφή, ολόσωμη ή σε προτομή81. Παράλληλα όμως με τις μεγάλες 
συνθέσεις, υπάρχουν και σκηνές κυνηγιού σε ταινίες που περιβάλλουν εμβλήματα, ή σε μικρά διάχωρα 
που πλαισιώνουν άλλες συνθέσεις. Στα διάχωρα αυτά απομονώνονται μία ή δύο σκηνές κυνηγιού ή μόνο 
μορφές από τις σκηνές αυτές, χωρίς όμως να χάνουν τελείως τη θεματική τους ενότητα82. Όπως είναι φυ
σικό, η μικροτεχνία κάνει χρήση των ολιγόμορφων σκηνών ή των μεμονωμένων μορφών83.

Τα πρότυπα, τόσο των μικρών σκηνών όσο και των μεγάλων συνθέσεων, κυρίως στα ψηφιδωτά, 
έχει γίνει αποδεκτό ότι ήταν κοινά και πιστεύεται ότι διαμορφιυθηκαν από τα «βιβλία σχεδίων»84. 
Μία λεπτομερειακή εξέταση των θεμάτων κυνηγιού στα πλακίδια και η σύγκριση με ανάλογα θέματα 
σε ψηφιδωτά ή άλλα έργα μικροτεχνίας έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή την άποψη. Στην απόδοση του 
θέματος αντιγράφεται με ρεαλισμό η σύγχρονή τους πραγματικότητα, ίσως επειδή το θέμα συνδέεται 
με την καθημερινή ζωή. Η ενδυμασία δηλαδή των κυνηγών είναι ανάλογη με αυτή που παραδίδουν οι

78. Το κυνήγι, τα τοπία και τα θέματα τα σχετικά με την αγροτική ζωή ήταν σημεία διάκρισης της αγροτικής αριστοκρατίας της 
Ρώμης, βλ. Lavin, Hunting Mosaics, σ. 277. Οι πλούσιοι γαιοκτήμονες των επαρχιών εύρισκαν σε αυτά την ευκαιρία να επιδεικνύ
ουν τις απολαύσεις που ο πλούτος τους επέτρεπε να κατέχουν. Στο μεσαιωνικό Βυζάντιο, όμως, το θέμα του κυνηγιού ανήκει στον 
κύκλο των αυτοκρατορικών θεμάτων, βλ. A. Grabar, L 'empereur dans l'art byzantin, Paris 1936, σ. 57 κ.ε. Για τη θέση του κυνηγιού 
στη βυζαντινή κοινωνία, βλ. Κουκουλές, Βίος, V, σ. 387.

79. Στην αρχαία Ελλάδα το κυνήγι θεωρείται ως μία μορφή άσκησης και προετοιμασίας για τον πόλεμο. Έτσι τόσο ο κοινωνι
κός βίος, όσο και η φιλολογία καλλιέργησαν μια ιδιαίτερη αγάπη προς το άθλημα αυτό. Παράλληλα στη Ρώμη το κυνήγι συνδέεται 
με θρησκευτικές παραδόσεις, με μυστικιστικές αξίες, αλλά και με τον αυτοκράτορα, του οποίου εκφράζει τις αρετές, βλ. Aymard, 
Essai sur les chasses, σ. 467-561.

80. Ο έξαρχος Ολυμπιόδωρος διακόσμησε τους τοίχους του κεντρικού κλιτούς βασιλικής με σκηνές κυνηγιού και ψαρέματος, 
βλ. Clédat, Baouît, πίν. LXIV, εικ. 46, και DACE, 3, 1, στ. 1094. Επίσης σε παρεκκλήσια του Baouît εικονίζεται κυνήγι δορκάδος, 
βλ. DACL, 1, 2, στ. 240 και κυνήγι λέοντος, βλ. Clédat, Baouît, πίν. XXXVII. Grüneisen, Les caractéristiques, εικ. 45.

81. Στο ψηφιδωτό δάπεδο της έπαυλης στην Piazza Armerina της Σικελίας υπάρχουν δύο συνθέσεις κυνηγιού. Το «μεγάλο κυ
νήγι», στο οποίο οι σκηνές είναι διατεταγμένες με χρονική διαδοχή και το «μικρό κυνήγι», στο οποίο οι σκηνές διατάσσονται σε 
επάλληλες σειρές. Βλ. Daltrop, Jagdmosaiken, σ. 2. Γ ια την έπαυλη γενικά, βλ. G. V. Gentili, Die kaiserliche Villa bei Piazza Armerina, 
Roma 1966. Στα ψηφιδωτά του Worchester (γύρω στα 500) και της οικίας της Μεγαλοψυχίας (μετά το 450) στην Αντιόχεια, οι σκη
νές είναι διατεταγμένες γύρω από μία μορφή, βλ. Levi, Antioch, I, σ. 323, πίν. LI.

82. Στα ψηφιδωτά δάπεδα για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δάπεδο της Κωνσταντίνειας έπαυλης στη Δάφνη της 
Αντιόχειας, του έτους 425, βλ. L’Orange, Mosaik, πίν. 26. Levi,^4/7/r'oc/i, I, πίν. LIIa-b. Τα διάχωρα είναι τραπεζιόσχημα.

83. Χαρακτηριστικό είναι το κείμενο του επισκόπου Αμασείας Αστεριού, του 4ου αι., που φανερώνει την ευρύτητα της χρήσης 
του θέματος: έν τοΐς ίματίοις... λέοντες καί λεοπαρδάλεις- άρκτοι καί ταϋροί καί κύνες... καί άνδρες θηροκτόνοι. Έδει γάρ μη τούς τοί
χους αυτών μόνον ώς έυίκεν καί τάς οικίας κοσμεΐσθαι- άλλ’ ήδη καί τούς χιτώνας καί τά έν έκε ίνοις ίμάτια. PG XL, 168. Πρβλ. Rice - 
Hirmer, Byzanz, σ. 43 (έργα υφαντουργίας)· βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 92 (έργα ελεφαντουργίας).

84. Βλ. Rice - Hirmer, ό.π. Βλ. και σ. 31.
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πηγές85, αλλά και άλλες σύγχρονες παραστάσεις κυνηγιού, ιδίως ψηφιδωτών δαπέδων. Πρόκειται δη
λαδή για κοντό χειριδωτό χιτώνα, τη λατινική άΐϊαιΐθ, ζωσμένο χαμηλά, με κυκλικά «σημεία» στο ύψος 
των ώμων, τα οιΐύοιιΐΐ, τετράγωνο μανδύα, ψηλά υποδήματα που δένουν με ταινίες86. Ακόμη, αποδίδο
νται ίδια είδη κυνηγιού, χρησιμοποιούνται τα ίδια μέσα (όπλα, σκύλοι) για το κυνήγι κυρίως μεγάλου ή 
επικίνδυνου ζώου, όπως τα αιλουροειδή ή οι κάπροι. Επαναλαμβάνονται έτσι, καθιερωμένες στάσεις 
στα πλακίδια των βοηθών-κυνηγών όταν λογχίζουν ζώο (αριθ. 7 και 8) ή προτρέπουν το σκύλο να τρέξει 
(αριθ. 11), που βρίσκουν αντιστοιχίες σε ψηφιδωτά87 και έργα μικροτεχνίας, όπως οι γυάλινες κούπες88. 
Το ίδιο ισχύει και για τις στάσεις των διαφόρων ζώων, όπως του ελαφιού (αριθ. 6)89 ή του σκύλου που 
κυνηγά λαγό (αριθ. ΙΟ)90. Είναι επίσης αξιοπαρατήρητο, χωρίς όμως να επιτρέπονται βιαστικά συμπε
ράσματα, ότι το διακοσμητικό θέμα οστέινης ταινίας πλαισίωσης (αριθ. 11) απαντά σε ταινία πλαισίου 
σε ψηφιδωτό δάπεδο91.

Τρία είδη κυνηγιού εικονίζονται στα οστέινα πλακίδια της ομάδας Α: λαγού (αριθ. 9, 11), ελαφιού 
(αριθ. 6) και αιλουροειδούς (αριθ. 7,10).

Το «λαγοκυνήγιον» είναι από τα πιο δημοφιλή κυνήγια στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης και ιδι
αίτερα στις περιοχές της Μεσογείου92, όπως δείχνει η χρήση του στην ελληνική τέχνη ήδη από την αρ
χαϊκή περίοδο. Στην ύστερη αρχαιότητα, οι συνθέσεις λαγοκυνηγιού αποδίδουν συνήθως κυνηγό με έναν 
ή περισσότερους σκύλους που κυνηγούν τρέχοντας το λαγό, άλλοτε σπρώχνοντάς τον σε δίχτυα, τους λε
γάμενους βρόγχους ή λινάρια93, και άλλοτε ξετρυπώνοντάς τον από θάμνο94. Στα πλακίδια το θέμα απο
δίδεται αποσπασματικά. Στο πλακίδιο αριθ. 9 εικονίζεται μόνο αφρικανικός σκύλος95 και λαγός, ενώ 
στο αριθ. 11 εικονίζεται κυνηγός και μεγαλόσωμος σκύλος με αναδεσμούς γύρω από τον τράχηλο. Τσως 
δεν πρόκειται για λαγωνικό, αλλά για «χονδρόσκυλο», σκύλο δηλαδή που κυνηγά μεγάλα ζώα, όπως 
ελάφια και κάπρους96, που χρησιμοποιείται όμως και στο κυνήγι λαγού, τουλάχιστον στην τέχνη, όπως 
φαίνεται από σύνθεση ψηφιδωτού δαπέδου βασιλικής του 8ου αιώνα (722) στη Συρία97. Επειδή το λαγό, 
αλλά και το ελάφι, τα κυνηγούσαν με τη βοήθεια όχι μόνο σκύλων αλλά και παρδάλεων ειδικά εκπαι
δευμένων98, όπως αυτή του πλακιδίου αριθ. 10, τα πλακίδια αριθ. 8-10 μπορεί να αποτελούσαν μορφές 
σύνθεσης λαγοκυνηγιού.

85. Σκεύη κυνηγέτου χαώ ν ενσταλης προς την ιγνύαν καθήκων. Βλ. Pollyx, 5,17.18.
86. Για τα υποδήματα των βοηθών κυνηγών, βλ. Daltrop, Jagdmosaiken, σ. 29. Levi, Antioch, I, ο. 237. ΓLa τα υποδήματα στην αρχαι

ότητα και στον πρώιμο μεσαίωνα, βλ. Η. Frauberger, Die antiken und frühmittelalterlichen Fussbekleidungen von Aschmunein-Panopolis, 
Düsseldorf 1909. Πρβλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 165 και DACL, 3, 1, στ. 1637. Τα υποδήματα των χωρικών και των βοσκών, οι 
perones, παρουσιάζουν αναλογίες με τις ανδρομίδες και τα calceamentum, τα οποία «vinclorum pantas texant per crura catenas».

87. Υπάρχουν εντυπωσιακές αναλογίες με τη σύνθεση του ψηφιδωτού του «μικρού κυνηγιού» στην Piazza Armerina (Daltrop, 
Jagdmosaiken, σ. 17), καθώς και με τα ψηφιδωτά δάπεδα του Esquiline και του Villelaure (Lavin, Hunting Mosaics, αριθ. 123 και 130).

88. Για τις κούπες fondi d’oro, βλ. Morey, Glass, πίν. VI, 35.
89. Βλ. ψηφιδωτά δάπεδα του Worchester (Lavin, Hunting Mosaics, αριθ. 2), του Lillebone (Lavin, ό.π., αριθ. 129) και του 

Keereddine (Lavin, ό.π., αριθ. 94).
90. Δάπεδο από το El-Djem, βλ. Lavin, Hunting Mosaics, αριθ. 80. Ανάλογος τρόπος δεσίματος του σκύλου με ιμάντες απαντά 

σε ψηφιδωτό δάπεδο από την Τυνησία, βλ. Lavin, ό.π., αριθ. 76.
91. Ψηφιδωτό δάπεδο από το Zliten, βλ. Lavin, Hunting Mosaics, αριθ. 21.
92. Βλ. και Aymard, Essai sur les chasses, σ. 364-376, όπου και ανάλυση του κυνηγιού του λαγού σύμφωνα με τα Κυνηγετικά του 

Ξενοφώντος.
93. Με δίχτυα κυνηγούν συνήθως έφιπποι, βλ. σχετικά Aymard, Essai sur les chasses, σ. 376-378. Ονομασίες διχτυών, βλ. Κου- 

κουλές, Βίος, V, σ. 394 και Aymard, Essai sur les chasses, σ. 207-213.
94. Για παλαιότερες απεικονίσεις, βλ. Äkerström, Calendar, σ. 91, σημ. 41-42. Οι άνδρες αυτοί ονομάζονται από τους βυζαντι

νούς «σκυλομάγγοι». Βλ. Κουκουλές, Βίος, V, σ. 390, σημ. 5.
95. Γ ια τους αφρικανικούς σκύλους, τους sloughi, βλ. Aymard, Essai sur les chasses, σ. 271-274.
96. Γ ια τους σκύλους στην αρχαιότητα, βλ. Daltrop, Jagdmosaiken, σ. 15. Aymard, Essai sur les chasses, σ. 235-285. Γ ια τη βυζα

ντινή περίοδο, βλ. Κουκουλές, Βίος, V, σ. 394, σημ. 8.
97. Πρόκειται για τη βασιλική του Deir-el-Adas, κοντά στη Δαμασκό. Βλ. Äkerström, Calendar, σ. 91, εικ. 48, 2, και σημ. 44.
98. Βλ. Κουκουλές, Βίος, V, σ. 411-412.
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Το κυνήγι των αιλουροειδών και γενικά των μεγάλων ζώων, χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη επιση
μότητα. Το κυνήγι του ελαφιού ειδικότερα ήταν κυνήγι για βασιλείς και πλούσιους ευγενείς". Η από
δοση ενός τέτοιου κυνηγιού απαιτεί συνθέσεις μεγάλες και πολυπρόσωπες, ανάλογες με αυτή του ψη
φιδωτού δαπέδου της έπαυλης στην Piazza Armerina99 100. Η απόδοση του θέματος στα πλακίδια είναι 
αναγκαστικά υπεραπλουστευμένη. Αποδίδεται σε μικρές σκηνές, στις οποίες ο κυνηγός λογχίζει το θή
ραμα σε στάση που θυμίζει έντονα σκηνή ιπποδρόμου (αριθ. 7) ή το καταδιώκει έτοιμος να το λογχίσει 
(αριθ. 6). Την ίδια απλουστευμένη μορφή διατήρησε το θέμα και στη μικροτεχνία της μεσοβυζαντινής 
περιόδου101.

Οι σκηνές λοιπόν και τα θέματα κυνηγιού που εικονίζονται στα πλακίδια, ανήκουν στα λίγα κυνη
γετικά θέματα που έχουν σωθεί από την ύστερη αρχαιότητα, με αιγυπτιακή προέλευση102. Παρατηρού
με πως δεν παρουσιάζουν εικονογραφικές πρωτοτυπίες, καθώς τα πρότυπά τους πρέπει να ήταν κοινά 
με άλλες μορφές τέχνης, και κυρίως με τα ψηφιδωτά δάπεδα, στα οποία το θέμα εμφανίζει ιδιαίτερη 
εξάπλωση, ιδίως από τα μέσα του 5ου αιώνα. Η σαφής νατουραλιστική τάση που κυριαρχεί στην από
δοση των θεμάτων στα πλακίδια, ίσως μπορεί να τα τοποθετήσει μεταξύ των πρώιμων δειγμάτων του 
θέματος103.

Υ μ ένα ιο ς  (αριθ. 13, Π ίν. 4)

Η αναγνώριση στο πρόσωπο του νέου του πλακιδίου αριθ. 13 του Υμεναίου βασίστηκε σε τοιχογρα
φία της Πομπηίας με το ίδιο θέμα104. Ανάμεσα στα δύο έργα, εκτός των στυλιστικών, υπάρχουν και μι
κρές εικονιστικές διαφοροποιήσεις, χωρίς αυτό να μειώνει την ομοιότητά τους. Στην τοιχογραφία ο νέος 
άνδρας κρατά χαλαρά, με νωχέλεια, στεφάνι στο δεξί χέρι, ενώ στηρίζει με εξεζητημένη χάρη το αρι
στερό του χέρι σε βάθρο, στάση γνωστή κι από απεικονίσεις Διονύσου και Απόλλωνα. Με το χέρι αυτό 
κρατά μια ιδιαίτερα μακριά δάδα. Αντίθετα, ο νέος του πλακιδίου πατά σταθερά στα ανοιγμένα πόδια 
του, προτείνει τη δάδα και έχει το στεφάνι στο δεξί του χέρι. Το αρρενωπό αυτό ύφος τονίζεται από τα 
κοντά του μαλλιά και έρχεται σε αντίθεση με τη νωχέλεια και τους μακρείς πλοκάμους του νέου της τοι
χογραφίας, που πέφτουν μαλακά στο στήθος του. Ενώ λοιπόν τα εικονογραφικά στοιχεία στα δύο έργα 
παραμένουν τα ίδια στις γενικές τους γραμμές, στο πλακίδιο η απόδοση έχει γίνει πιο αυστηρή και πιο 
σχη ματοποιη μένη.

Μια άλλη παράσταση του ίδιου προφανώς θέματος, που σώζεται στο κέντρο θόλου μιας κρύπτης 
στην κατακόμβη των Αγίων Πέτρου και Μαρσελίνου στη Ρώμη των μέσων του 4ου αιώνα105, δείχνει ότι 
το θέμα αυτό χρησιμοποιούσαν και οι χριστιανοί ακολουθώντας την παράδοση, αλλά πιθανότατα χωρίς

99. Για το κυνήγι του ελαφιού, βλ. Aymard, Essai sur les chasses, σ. 331-362 και Κουκουλε'ς, Βίος, V, σ. 414-417, σημ. 9, όπου και 
βιβλιογραφία. Πρβλ. και διάχωρο του ψηφιδωτού δαπέδου του Άργους. Βλ. Äkerström, Calendar, αριθ. 4, εικ. 13,1.

100. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 81.
101. Βλ. Κουκούλες, Βίος, Ε, πίν. ΙΑ, 2, όπου εικονίζεται ελεφάντινο διάχωρο με σκηνή κυνηγίου.
102. Η Αίγυπτος έχει μακρόχρονη παράδοση κυνηγετικών συνθέσεων. Βλ. Η. Altenmüller, Darstellungen der Jagd im alten 

Ägypten, Berlin 1933. Δυστυχώς οι συνθέσεις κυνηγιού που σώζονται στην Αίγυπτο από την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας είναι 
πολύ λίγες και δεν φαίνεται να έχουν σχέση εικονογραφική με το υλικό μας. Αναφερόμαστε σε αυτά που είναι περισσότερο γνω
στά: ανάγλυφο σε ασβεστόλιθο του Κοπτικού Μουσείου του Κάιρου με κυνήγι λιονταριού (Strzygowski, Kopt. Kunst, αριθ. 7283, 
σ. 26 και Wessel, L ’art copte, σ. 17, εικ. 11), κοπτικά υφάσματα της συλλογής του Αούβρου (Du Bourguet, Etoffes, αριθ. 0 9 ,  022του 
6ου αι. και D74, D91, D128, D133, του 7ου αι.) και, τέλος, οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου XXVIII του Baouît (Grüneisen, Les 
caractéristiques, εικ. 45-46).

103. Οι νατουραλιστικές αποδόσεις των κυνηγετικών θεμάτων είναι πρωιμότερες, ενώ γύρω στον 6ο αι. οι συνθέσεις αποκτούν 
συμβατικότητα και σχη ματοποίηση. Βλ. Rice - Hirmer, Byzanz, σ. 43.

104. Βλ. Daremberg - Saglio, 3,1, σ. 333-335, εικ. 3936 και Reinach, Peinture, σ. 68, αριθ. β.
105. Βλ. Wilpert, Lepitture, πίν. 217, σ. 512, όπου αναφέρεται ως «διακοσμητική μορφή».
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να το αναγνωρίσουν. Στην τοιχογραφία αυτή ο νέος, γυμνός, κρατά στεφάνι και ευμεγέθη λυχνία. Η 
στάση του είναι ακριβώς ίδια με του νέου του πλακιδίου. Η τοποθέτηση του θέματος στο κέντρο ομόλο
γων κυκλικών μεταλλίων του δίνει προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα θέματα που τον συνοδεύουν. Αυ
τά βρίσκονται σε τετράπλευρα διάχωρα και είναι μορφές δεομένων, οι οποίες εναλλάσσονται με φτε
ρωτές γυναικείες μορφές και ερωτιδείς.

Η απεικόνιση του Υμεναίου στην κατακόμβη και ο συνδυασμός των θεμάτων που τον συνοδεύουν προ
δίδει επίδραση από τη διακόσμηση των υστερορωμαϊκών σαρκοφάγων, όπου συχνά συνοδεύεται από 
απεικονίσεις των Εποχών106. Συγχρόνως φανερώνει και μια μορφή συνδυασμού του θέματος του Υμεναί
ου με άλλα γνωστά, έτσι ώστε, παρά το μικρό αριθμό των αποδόσεών του που σώζονται στα πλακίδια να 
μπορέσουμε να υποθέσουμε το διακοσμητικό σύνολο στο οποίο ανήκε το πλακίδιο αριθ. 13.

Α φ ροδίτη  (αριθ. 14, Π ίν. 4)

Στην ομάδα Α υπάρχει ένα μόνο πλακίδιο, που έχει ως διακοσμητικό θέμα πιθανότατα την Αφρο
δίτη107. Η νέα γυναίκα που φορώντας κεστό και καταστολισμένη με περιδέραια, διπλά βραχιόλια και 
ενώτια, στέκεται γυμνή, κρατώντας τα άκρα του ιματίου που πτυχώνεται πίσω από τη ράχη της, έχει τη 
στάση της θεάς από γνωστό ελληνιστικό τύπο, τον οποίο αντιγράφει άγαλμα του Μουσείου της Δρέσ
δης108. Ο στολισμός όμως του γυμνού σώματος με κοσμήματα απαντάει σε δύο χάλκινα αγαλμάτια της 
θεάς από την Αίγυπτο, με τα οποία υπάρχουν και αναλογίες στη στάση109. Πλησιέστατα επίσης βρί
σκονται πήλινα αγαλμάτια110 από την Αίγυπτο, στα οποία ο μανδύας σχηματίζει επίπεδο βάθος για την 
προβολή του σώματος.

Η παρουσία της Αφροδίτης σε έργα χριστιανικής περιόδου αποτελεί απόδειξη της επιβίωσης του θέ
ματος στην Αίγυπτο, στην οποία είχε ιδιαίτερη εξάπλωση στους ρωμαϊκούς χρόνους111. Ο χαρακτήρας 
όμως του θέματος την περίοδο αυτή πρέπει να είναι κυρίως διακοσμητικός, με χροιά ίσως ευδαιμονικού 
συμβολισμού112. Στις απεικονίσεις της θεάς, ιδίως σε ελεφάντινα και οστέινα πλακίδια που διακοσμούσαν 
κιβωτίδια, μερικοί αναγνωρίζουν βαθύτερη σημασία, που συνδέεται με τα έθιμα του γάμου, αλλά και με 
κάποιο θρησκευτικό-μαγικό συμβολισμό113. Το γεγονός όμως ότι στα οστέινα πλακίδια που διακοσμού
σαν κιβωτίδια διασώζονται τόσο λίγες απεικονίσεις της θεάς114, ενώ αντίθετα στα μεγάλα ανάγλυφα κό
καλα, που ίσως αποτελούσαν διακόσμηση ξύλινων σαρκοφάγων, όπως ήδη αναφέραμε (σ. 54 και 64), οι 
απεικονίσεις της θεάς αποτελούν ένα από τα κύρια διακοσμητικό θέματα, είναι ενδεικτικό άλλης συμβο
λικής χροιάς, που υπάρχει και στις λίθινες σαρκοφάγους με το ίδιο θέμα. Σε αυτές η θεά εμφανίζεται συ
νήθως πλαισιωμένη από το θαλάσσιο θίασο και η παρουσία της πιστεύεται ότι ευνοεί και διευκολύνει το 
ταξίδι των νεκρών προς τη «νήσο των Μακάρων»115.

106. Σαρκοφάγοι της Villa Albani με γόμους Θέτιδος και επιτύμβιες στήλες, βλ. Reinach, Reliefs, III, σ. 143, αριθ. 409b. Σε επι
τύμβιες στήλες ο Υμε'ναιος συνοδεύει το ζεύγος στην τελευταία του κατοικία, βλ. ό.π., αριθ. 409c.

107. Στα μεγάλα σκαλισμένα κόκαλα του Μουσείου, 28 κομμάτια (αριθ. 115-139) αποδίδονται στον κύκλο της θεάς.
108. Βλ. Reinach, Statuaire, I, σ. 336, αριθ. 1402. Πρβλ. και τον τύπο της Αφροδίτης Fréjus, LIMC, II, 1, σ. 34-36, αριθ. 225-242.
109. Βλ. LIMC, II, 1, σ. 159, αριθ. 107-110, πίν. 163.
110. Βλ. ό.π., σ. 186, αριθ. 775-778.
111. Η λατρεία της Αφροδίτης στην Αίγυπτο, ιδίως μετά από την ταύτισή της με την Ίσιδα, έχει ιδιαίτερη εξάπλωση, όπως προ

κύπτει από φιλολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 41.
112. Η διάκριση μεταξύ θρησκευτικού και διακοσμητικού χαρακτήρα στο θέμα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, βλ. LIMC, ό.π., σ. 54.
113. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 41-42. Simon, ό.π. (κεφ. A., υποσημ. 158).
114. Εκτός του πλακιδίου αριθ. κατ. 14 της ομάδας Α, υπάρχουν τα πλακίδια αριθ. κατ. 49-51 της ομάδας Β, βλ. σ. 92-93 και τα 

πλακίδια αριθ. κατ. 273-274 της ομάδας Γ, βλ. σ. 153-154.
115. Σχετικά με αυτό το θέμα, βλ. J. Lassus, Venus marine, Mosaïque gréco-romaine I, σ. 175-193.
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Νηρηί ς  (αριθ. 15)

Το θέμα της γυναικείας γυμνής μορφής που κάθεται στη ράχη θαλάσσιου δράκοντα, πλαισιωμένη από 
τον πέπλο της που ανεμίζει και στολισμένη με πλούσια κοσμήματα, ανήκει στον εικονογραφικό κύκλο του 
θαλάσσιου θιάσου116. Οι γυναικείες αυτές μορφές θεωρούνται γενικά Νηρηΐδες, θυγατέρες του Νηρέα, 
που συνοδεύουν ως ακόλουθοι στα θαλάσσια ταξίδια τους τον Ποσειδώνα, την Αμφιτρίτη, τον Νηρέα ή την 
Αφροδίτη. Πρόκειται κυρίως για συνθέσεις, όπως η μεταφορά των όπλων του Αχιλλέα από τη Θέτιδα και 
τις αδελφές της Νηρηΐδες, η αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία, αλλά κυρίως η γέννηση της Αφροδίτης. 
Στην ύστερη αρχαιότητα το θέμα αυτό συνδέεται κυρίως με τη λεγάμενη Venus Marine και αποτελεί το θα
λάσσιο θίασο που την πλαισιώνει. Ο θαλάσσιος θίασος με ή χωρίς την Αφροδίτη ήδη στα μέσα της αυτο- 
κρατορικής περιόδου είχε ιδιαίτερη εξάπλωση, όπως φανερώνουν οι σωζόμενες απεικονίσεις του θέμα
τος τόσο σε ψηφιδωτά δάπεδα όσο και σε ανάγλυφα σαρκοφάγων117. Η εξάπλωση αυτή ερμηνεύεται από 
τον ευοίωνο συμβολισμό που αποδίδουν στο θέμα την εποχή αυτή, συμβολισμό που συνδέεται με το ταξίδι 
στη χώρα των Μακάρων, κατά το οποίο οι Νηρηΐδες συνοδεύουν τους θνητούς.

Το θέμα των Νηρηΐδων έχει μεγάλη εξάπλωση στη χριστιανική Αίγυπτο, ιδίως στη γλυπτική118, στην 
υφαντική119, στην ελεφαντουργία120 και στην οστεογλυπτική121. Η εξάπλωση αυτή δεν πρέπει να συνδυα- 
σθεί με οποιαδήποτε παλαιότερη συμβολική σημασία122, αλλά πρέπει να θεωρηθεί κυρίως διακοσμητικού 
χαρακτήρα. Στα πλακίδια από οστό, όπου γίνεται ευρεία χρήση του θέματος, δεν αποκλείεται να απέδιδαν 
τη συμβολική χροιά που του αναγνωρίζουν και στις σαρκοφάγους123, δηλαδή του ταξιδιού στη χώρα των 
Μακάρων, το οποίο οι χριστιανοί είχαν ταυτίσει με τον Παράδεισο. Στην περίπτωση μάλιστα αυτή, η δια- 
κόσμηση των πλακιδίων με μορφές του θαλάσσιου θιάσου μπορεί να συνδυασθεί με την παραγωγή κάποιων 
κιβωτιδίων αποκλειστικά για νεκρική χρήση, γεγονός που δικαιολογεί το μεγάλο αριθμό πλακιδίων με αυ
τό το θέμα που σώθηκε.

Η Νηρηίς, στο πλακίδιο αυτό, είναι καθισμένη και όχι ξαπλωμένη στη ράχη του θαλάσσιου δράκοντα· 
φοράει κεστό και κοσμήματα, εικονογραφικά δηλαδή στοιχεία που τη συνδέουν με απεικονίσεις της 
Αφροδίτης ανάλογες με αυτή του κιβωτιδίου της Projecta124. Στο κιβωτίδιο αυτό η θεά είναι καθισμένη σε 
επιπλέουσα αχιβάδα, με τον ίδιο τρόπο που κάθεται και η Νηρηίς στο πλακίδιο και είναι επίσης στολι
σμένη με περιδέραιο και διάδημα. Ανάλογη απεικόνιση Νηρηΐδος υπάρχει σε γυάλινη κούπα, του τύπου 
fondi d’oro125. Η μορφή καθισμένη στη ράχη ιχθυοελάφου, παρουσιάζει εκτός των εικονογραφικών καιτε- 
χνοτροπικές αναλογίες με το πλακίδιο, στην «περιληπτική απόδοση των λεπτομερειών που τη διακρίνει».

116. Ο όρος «θαλάσσιος θίασος» χρησιμοποιείται από τον Levi λόγω της στενής του σχέσης με το διονυσιακό θίασο, βλ. Levi, 
Antioch, I, σ. 101. Ο κύκλος αυτός υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στη ρωμαϊκή τέχνη και χρησιμοποιείται τόσο ως κύριο θέμα διακό- 
σμησης όσο και ως θέμα-πλαίσιο, βλ. Lewi, Antioch, I, σ. 100-104 και 270-272.

117. Απαντά ιδίως σε ψηφιδωτά δάπεδα της Αλγερίας (Lassus, Organisation, σ. 175-180), αλλά και σε σαρκοφάγους μαρμάρι
νες (Rumpf, Meerwesen, σ. 131) και ξύλινες (Vaulina - Wasowicz, Bois grecs, σ. 25).

118. Χρησιμοποιείται σε κόγχες και κοσμήτες οικοδομημάτων, ιδίως στην Ηρακλεόπολη Magna (Ahnâs) τον 5ο και τον 6ο αι. 
Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 20-21, εικ. 60, 63,77.

119. Βλ. Du Bourguet, Etoffes, αριθ. 119.
120. Αναφερόμαστε κυρίως σε δύο από τα ελεφάντινα διάχωρα του άμβωνα του Aachen, που έχουν αυτό το θέμα, βλ. Beckwith, 

Coptic Sculpture, εικ. 108.
121. Βλ. πλακίδια αριθ. κατ. 53 της ομάδας Β, αριθ. κατ. 275-338 της ομάδας Γ και αριθ. κατ. 349-357 της ομάδας Δ. Πρβλ. και 

Marangou, Bone Carvings, αριθ. 140-178 της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη.
122. Πάνω στο συμβολισμό του θέματος και τις διάφορες σχετικές θεωρίες, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 44, σημ. 225. Η 

άποψη της Μαραγκού είναι ότι το θέμα αυτό δεν είναι δυνατόν να έχει στερηθεί οποιοσδήποτε συμβολικής έννοιας. Πρβλ. και 
Lassus, Organisation, σ. 180, όπου η θεωρία της von Genzenbash.

123. Βλ. Rumpf, Meerwesen, σ. 131. Βλ. και κεφ. Β, υποσημ. 115.
124. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Β7, σ. 24.
125. Η Νηρηίς στην κούπα αυτή του Βατικανού φέρει επίσης κεστό και περιδέραιο, αλλά επιπλέον φορά και διάδημα. Βλ. 

Morey, Glass, σ. 24, αριθ. 103, πίν. XVII.
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ΟΜΑΔΑ Β: ΠΑΑΚΙΑΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΑΟΓΛΥΦΗ ΑΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΗΡΟΜΑΣΤΙΧΗ126
(αριθ. 16-126) (Πίν.  5-37)

Γενικά χαρακτηριστικά. Περιγραφή του υλικού

Τα πλακίδια της δεύτερης αυτής ομάδας διακοσμούνται με επιπεδόγλυφη τεχνική που συμπληρώνε
ται από εγχαράξεις και από έγχρωμη κηρομαστίχη, ώστε δικαίως να χαρακτηρίζονται ως «τα διακο
σμημένα με τη μεγαλύτερη χάρη»127. Ανάλογη είναι και η γνώμη του Wulff γ ι’ αυτά, ο οποίος αναφέ
ρει128 ότι τα πλακίδια που έχουν διακοσμηθεί με την τεχνική αυτή εκπροσωπούν υψηλότερο επίπεδο τέ
χνης από όλα τα άλλα129. Η τεχνική αυτή, με την ιδιόμορφη χρήση χρώματος και κηρομαστίχης διακρί- 
νεται και για μεγάλη επιμέλεια στο σκάλισμα. Ειδικότερα, αυτό που κάνει την ομάδα να ξεχωρίζει και 
να εντυπωσιάζει είναι ο καθαρά ζωγραφικός χαρακτήρας της απόδοσης του θέματος και ο ρόλος που 
παίζει το χρώμα, με τη μορφή της κηρομαστίχης. Ακόμη ο σημαντικότερος αριθμός των επιπεδόγλυφων 
πλακιδίων που γνωρίζουμε, επιτρέπει καλύτερη μελέτη και ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων, 
από ό,τι στην ομάδα Α.

Τα πλακίδια της ομάδας αυτής είναι κυρίως επίπεδα και παραλληλόγραμμα. Σπάνια είναι κυρτά ή άλ
λου σχήματος130. Το κόκαλο από το οποίο έχουν κατασκευασθεί παρουσιάζει ποικιλία αποχρώσεων του 
υπόλευκου, ενώ πολλά κομμάτια διατηρούν ίχνη στίλβωσης131, που μερικές φορές επεκτείνεται και στην 
αδιακόσμητη πλευρά. Τα πλακίδια, όπως αποδεικνύεται κι από όσα σώζονται κατά χώραν, συνήθως δεν 
καρφώνονται πάνω στην ξύλινη επιφάνεια αλλά επικολλούνται. Έτσι σπάνια έχουν τρύπες καρφιών132, 
που, ίσως μάλιστα έγιναν σε δεύτερη χρήση. Τα διακοσμητικά τους θέματα είναι εικονιστικά κυρίως και 
κάποτε πλαισιώνονται από ταινίες με ανεικονικά κοσμήματα, γεωμετρικού ιδίως133 χαρακτήρα. Παρου
σιάζουν αξιόλογη ποικιλία, χωρίς όμως αντίστοιχη πρωτοτυπία. Πρόκειται για θέματα διονυσιακά, νει- 
λωτικά, προσωποποιήσεις και σκηνές καθημερινού βίου. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί μικρός αριθμός 
προτομών σε μετάλλιο, καθώς και θεατρικών προσωπίδων, όπως επίσης και ελάχιστα χριστιανικά, που 
δεν φαίνεται να ανήκουν σε συγκεκριμένο εικονογραφικό κύκλο.

Σ κ η ν έ ς  γ υ ν α ι κ ω ν ί τ η

Τα πλακίδια από τα τοιχώματα του «νυφικού κιβωτιδίου» του Μουσείου του Κάιρου που σώζονται κα

126. Στην τεχνική αυτή ε'χουν δοθεί διάφορες ονομασίες. Beinritzungen ausgefüllsten (Strzygowski, Alexandria, σ. 12), Beinrit
zungen mit farbiger Füllung (Strzygowski, Kopt. Kunst, o. 171. Wulff, Altchr. Kunst, o. 103), Graffites enluminés (Grüneisen, Les cara
ctéristiques, πίν. XXVII). Άλλοι χρησιμοποιούν εκφράσεις περιγραφικές και όχι περιφραστικές. Πρβλ. Daremberg - Saglio, 11,446. 
Walters Art Gallery, σ. 53, αριθ. 181. Την ίδια τεχνική σε μάρμαρο ονομάζουν marqueterie και incrustation. Βλ. Grabar, Sculptures, I, 
σ. 110,112. Για τις ονομασίες της τεχνικής αυτής στην αρχαιότητα, βλ. Ασημακοπούλου, Opus sectile, σ. 39-56.

127. Βλ. Strzygowski, Alexandria, σ. 12.
128. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, σ. 103.
129. Μια τόσο γενικευμένη παρατήρηση πιστεύουμε ότι αδικεί ορισμένα προγενέστερα οστέινα ανάγλυφα, καθώς και μερικά 

από τα πλακίδια χαμηλού αναγλύφου της ομάδας Γ.
130. Κυρτά είναι μόνο τα πλακίδια αριθ. κατ. 22,40,44,45,51,52,66,67,113,115. Παράλληλα, εκτός από τα παραλληλόγραμα πλα

κίδια, υπάρχουν κυκλικά (αριθ. κατ. 55), ημικυκλικά (αριθ. κατ. 38, 122, 125), τριγωνικά (αριθ. κατ. 30-37, 82, 83) και τραπεζιόσχημα 
(αριθ. κατ. 58,84,88,95).

131. Αναφερόμαστε στα κομμάτια των συλλογών που μπορέσαμε να δούμε όχι μόνο από φωτογραφίες, όπως του Μουσείου 
Μπενάκη, του Μουσείου του Αούβρου, κ.ά.

132. Αναφερόμαστε στο πλακίδιο αριθ. 55.
133. Τέτοιες ταινίες διατηρούνται κατά χώραν στο «νυφικό κιβωτίδιο» του Μουσείου του Κάιρου, αριθ. 7061-7065, όπου τα θέ

ματα είναι τετραφυλλόσχημοι ρόδακες και ρόμβοι. Επίσης μία ταινία διακοσμημένη με τρέχουσα σπείρα βρέθηκε σε ανασκαφή. 
Βλ. Flienders Petrie, Shurafa, πίν. LI, 6-8.
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τά χώραν134, διακοσμούνται με θέματα εμπνευσμένα από τη ζωή στο γυναικωνίτη. Πρόκειται για το στολι
σμό δέσποινας, της κυρίας του σπιτιού, από θεραπαινίδα135. Εικονίζονται διάφορα στάδια του στολισμού, 
αλλά κάθε φορά επαναλαμβάνονται οι ίδιοι εικονιστικοί τύποι για την απόδοση των δύο γυναικών, είτε 
για να τονισθεί ότι πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα στον ίδιο χώρο, είτε διότι έχουν δημιουργηθεί τυπικά 
χαρακτηριστικά για τους τύπους αυτούς. Στα παραλληλόγραμμα πλακίδια, που αποτελούν τα δύο διάχω- 
ρα της οριζόντιας πλευράς του σκεπάσματος του κιβωτιδίου, τα θέματα αποδίδονται με συνθέσεις δύο 
μορφών, ενώ στα διάχωρα των άλλων πλευρών που σώθηκαν, υπάρχει μόνο μία μορφή στο καθένα και η 
σύνθεση ολοκληρώνεται στα δύο διάχωρα κάθε πλευράς. Στα έξι πλακίδια που σώζονται από αυτό το κι- 
βωτίδιο υπάρχουν τέσσερις απεικονίσεις δέσποινας και άλλες τέσσερις θεραπαινίδας. Η δέσποινα έχει 
την ίδια στάση στα τρία από αυτά (αριθ. 16,16α, 20) (Π ίν. 5-6). Στέκεται στραμμένη προς τα δεξιά με το 
κεφάλι γυρισμένο μπροστά στηριγμένη στο αριστερό πόδι και με το δεξί χαλαρό και λυγισμένο ελαφρά. Η 
απόδοση του προσώπου με στροφή τριών τετάρτων τονίζει τη σιγμοειδή στάση του σώματος. Η στάση αυ
τή στον αριθ. 17 (Π ίν. 5) γίνεται περισσότερο μετωπική, με στροφή πολύ μικρότερη προς τα αριστερά, που 
την κάνει λιγότερο χαλαρή. Όμοια και στα τέσσερα πλακίδια είναι η ενδυμασία, το χτένισμα και, σε γενι
κές γραμμές, τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Η ενδυμασία είναι τυπική της τάξης της. Διαφανής πέπλος136 καλύπτει το κεφάλι και τους ώμους, ενώ πε
ριβάλλει το σώμα μέχρι τα γόνατα. Το χτένισμά τους διακρίνεται από αυστηρή απλότητα, έτσι όπως τα μαλ
λιά μαζεύονται και συγκροτούνται πίσω στον τράχηλο, ενώ μια απλή ταινία πάνω από το μέτωπο αποτελείτο 
μόνο τους στόλισμα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι σχεδόν ίδια — μεγάλα, εκστατικά μάτια, λεπτή, 
κάπως γρυπή μύτη, μικρό σαρκώδες στόμα, τονισμένα και ενωμένα φρύδια — και στις τέσσερις μορφές.

Τα ίδια στοιχεία ομοιότητας στην ενδυμασία, στο χτένισμα και στο πρόσωπο, παρατηρούνται και στις 
τέσσερις αποδόσεις της θεραπαινίδας. Η στάση τους όμως παραλλάσσεται και μόνον σε αυτές των διαχώ- 
ρων του σκεπάσματος είναι τελείως όμοια, κινούνται δηλαδή προς τα αριστερά στρέφοντας πίσω το κε
φάλι, που αποδίδεται κατά κρόταφον. Η ενδυμασία τους αφήνει μέρος των κνημών ακάλυπτο. Τα μαλλιά 
τους είναι κομμένα κοντά στο μέτωπο και το πλαισιώνουν με αφέλειες, ενώ πίσω είναι μακρύτερα και συ
γκροτούνται στον αυχένα.

Η διακόσμηση του κιβωτιδίου του Κάιρου δεν σώζεται δυστυχώς ακέραιη. Στο πλακίδιο αριθ. 16 εικο- 
νίζεται σύνθεση στην οποία η δέσποινα υψώνει καθρέφτη με το αριστερό της χέρι, ενώ απλώνει το δεξί 
προς το τετράγωνο κιβωτίδιο που κρατά η θεραπαινίδα πίσω της. Στη σύνθεση του πλακιδίου αριθ. 16α η 
δέσποινα κρατά κυλινδρικό κουτί με τα δύο της χέρια, μέσα στο οποίο πρέπει να φυλάσσεται ειλητάριο, 
ενώ πίσω της η θεραπαινίδα έχει το κιβωτίδιο, όπου αυτό ήταν φυλαγμένο. Το κιβωτίδιο έχει πυραμιδό- 
σχημο σκέπασμα, τύπο τον οποίο εξετάσαμε πιο πάνω (σ. 33-34).

Στη σύνθεση, που αποτελούν οι μορφές των πλακιδίων αριθ. 17 και 18, η δέσποινα (αριθ. 17) υψώνει το 
δεξί της χέρι προς το διάφανο πέπλο της, ενώ με το αριστερό κρατά τετράγωνο αντικείμενο διακοσμημέ
νο με ρόδακα, ίσως σκεύος πολύτιμο, ενώ η θεραπαινίδα (αριθ. 18) φεύγει, κρατώντας μεγάλο παραλλη
λεπίπεδο κιβωτίδιο, όπου πιθανότατα ήταν φυλαγμένο το αντικείμενο αυτό.

Τέλος, στη σύνθεση που αποτελούν τα πλακίδια αριθ. 19 και 20 (Π ίν. 6), η θεραπαινίδα υψώνει μεγάλη 
αχιβαδόσχημη λεκάνη και χειρόμακτρο (αριθ. 19), ενώ η δέσποινα έχει στα χέρια της κυλινδρικό αντικείμε
νο, πιθανότατα θήκη ειληταρίου (αριθ. 20). Η επανάληψη αυτή μειώνει τις πιθανότητες αφηγηματικής χρή

134. Αυτά τα κατά χώραν πλακίδια θα παρουσιάζονται χωριστά και όχι ως σύνολα, αφού τη διάταξή τους εξετάσαμε στην εισαγωγή.
135. Διαλέξαμε τους όρους «δέσποινα» και «θεραπαινίδα» αντί των αντίστοιχων ρωμαϊκών matrona και serva, που πιθανότα

τα να βρίσκονταν σε χρήση στην υστερορωμαϊκή αυτή περίοδο, διότι ο όρος «θεράπαινα» απαντάει σε απεικονίσεις αιγυπτιακής 
προέλευσης, όπως το παραπέτασμα της συλλογής του Dumbarton Oaks από την Αντινόη, αλλά κυρίως γιατί στην πλήρως εξελληνι
σμένη Αίγυπτο οι λατινικοί όροι θα ήταν παραφωνία. Επιφυλάξεις μπορούν να διατυπωθούν για τον όρο «δέσποινα», που ήδη 
στους ρωμαϊκούς χρόνους χρησιμοποιείται μόνο για την αυτοκράτειρα.

136. Ο Strzygowski (Kopt. Kunst, σ. 173) περιγράφει την ενδυμασία αυτή ως «langen Untergewand... und schleierartig vom 
Kopfe herabfallenden Mantel». O Buschhausen τη χαρακτηρίζει «Tunika, deren Stoff... als kostbar ausgezeichnet... und weisse Palla». 
Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 217-218.
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σης των θεμάτων. Το ίδιο προδίδει και ο χώρος μέσα στον οποίο κινούνται οι μορφές, που παραμένει πανο- 
μοιότηπος για όλα τα διάχωρα. Κάθε μορφή ή σύνθεση βρίσκεται κάτω από τοξωτό πυλώνα που στηρίζεται 
σε κίονες με ελικοειδείς ραβδώσεις. Βήλα πολύπτυχα συγκροτούνται στους κίονες με ογκώδη δεσίματα.

Τη δημοτικότητα αυτού του κύκλου αποδεικνύει ο σχετικά μεγάλος αριθμός πλακιδίων με μορφές δέ
σποινας και θεραπαινίδας, που σώζονται σε απομονωμένα πλακίδια. Η απόδοση της δέσποινας στα πλα
κίδια αριθ. 21-25 είναι σχεδόν όμοια με αυτή του κιβωτιδίου. Η ομοιότητα κάποτε επεκτείνεται και σε λε
πτομέρειες, όπως π.χ. το τοπίο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δέσποινας του πλακιδίου αριθ. 
21 (Π ί ν. 7) που αντιγράφει σχεδόν αυτήν του πλακιδίου αριθ. 20, αφού όχι μόνο έχει στα χέρια κύλινδρο, 
αλλά πλαισιώνεται και από βήλο. Η εκτέλεση όμως του θέματος διαφέρει. Το σκάλισμα είναι σκληρό. Οι 
κάθετες γραμμές των πτυχών με τη σχεδόν πλήρη ευθυγράμμισή τους στερούν το σώμα από κάθε χάρη. Το 
τοπίο δηλώνεται από καλαμόσχημο φυτό και δεμένο βήλο, ίσως για να δηλωθεί ότι η θύρα οδηγούσε εκτός 
του οίκου. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ταινία με ρόμβους που ορίζει τις παρυφές είναι όμοια με αυτή που 
υπάρχει στα πλακίδια αριθ. 17 και 18.

Η νεαρή δέσποινα του πλακιδίου αριθ. 22 (Π ίν. 7), όμοια στη στάση με την προηγούμενη (αριθ. 21), φο
ράει ενδυμασία πιο πλούσια στολισμένη. Ο χιτώνας, κατάστικτος και βαρύς, έχει τη μορφή «δαλματικής» και 
καλύπτεται από διαφανή πέπλο. Κυκλικό περίαπτο στολίζει το στήθος και με το δεξί της χέρι λυγισμένο υψώ
νει μακρύμισχο άνθος προς το πρόσωπό της. Δυστυχώς δεν ξέρουμε αν με το αριστερό της χέρι κρατούσε άλ
λο αντικείμενο, γιατί το άκρο του έχει καταστραφεί. Η ομοιότητα των δύο μορφών στα πλακίδια αριθ. 21 και 
αριθ. 22 δεν επεκτείνεται και στην κίνησή τους, γιατί τη στάση της μορφής του πλακιδίου αριθ. 21 χαρακτηρί
ζει ιερατική σχεδόν ακινησία, ενώ τα καμπυλωμένα περιγράμματα των ποδιών στο πλακίδιο αριθ. 22, που 
διαγράφονται κάτω από το καταστόλιστο βαρύ ύφασμα, δηλώνουν διακριτικά κίνηση.

Η δέσποινα του πλακιδίου αριθ. 23 (Π ίν. 7) επαναλαμβάνει τη στάση και τις κινήσεις της νέας του πλα
κιδίου αριθ. 17. Φοράει ένα βαρύτιμα στολισμένο χιτώνα και με το δεξί χέρι της καλυμμένο από πέπλο 
υψώνει ωοειδούς σχήματος καθρέφτη στο ύψος του προσώπου, που όμως το στρέφει προς την αντίθετη 
πλευρά. Η κυματοειδής κίνηση του κορμού της ολοκληρώνεται με την έντονη κλίση του κεφαλιού και του 
λεπτού λαιμού της, προς τα δεξιά. Ο τρόπος που φοράει τον πέπλο παρουσιάζει πρωτοτυπία, γιατί δεν εί
ναι όπως συνήθως ριγμένος στη ράχη, αλλά με μαλακές πτυχώσεις καλύπτει μέρος του στήθους και τους 
βραχίονες, δημιουργώντας αντιθέσεις αξόνων μεταξύ των οριζόντιων πτυχών του πέπλου και των κάθετων 
του βαρύτιμου χιτώνα. Ιδιαίτερα αισθητός είναι ο ζωγραφικός χαρακτήρας του έργου, κυρίως λόγω της 
διατήρησης έντονων ιχνών χρώματος στις εγχαράξεις, αλλά και λόγω της θαυμάσιας ιχνογραφικής από
δοσης των γεμάτων λεπτότητα χαρακτηριστικών του προσώπου και ιδίως των ματιών. Αξιοπρόσεκτη είναι 
η προσπάθεια να αποδοθεί ο καθρέφτης με προοπτική.

Καθρέφτη κρατάει και η δέσποινα του πλακιδίου αριθ. 24 (Π ίν. 8) με κίνηση ανάλογη του αριθ. 16. 
Εδώ όμως τη συνεσταλμένη χάρη της νέας του πλακιδίου αριθ. 23 αντικατέστησε μια γεμάτη αυταρέσκεια 
έκφραση. Ε[ προσοχή της νέας είναι στραμμένη προς μια καρφίδα που υψώνει με το δεξί της χέρι και όχι 
προς τον καθρέφτη που κρατάει με το αριστερό. Το σώμα της, στηριγμένο μαλακά στο αριστερό πόδι, εμ
φανίζει μια κυματοειδή κίνηση που δημιουργεί μαλακές πτυχές στον υψηλά ζωσμένο χιτώνα της. Πέπλος 
στηριγμένος στους αγκώνες πλαισιώνει χωρίς να καλύπτει τη ράχη της, ενώ τα άκρα του αιωρούνται ανά
λαφρα, φτάνοντας σχεδόν μέχρι το έδαφος.

Πρωτοτυπία στάσης παρουσιάζει η νέα γυναίκα του πλακιδίου αριθ. 25 (Π ί ν. 8), που εικονίζεται από το 
πλάι να βαδίζει προς τα δεξιά, κρατώντας μακρύμισχο άνθος και έχοντας το αριστερό χέρι καλυμμένο από πέ
πλο. Υψώνει το δεξί της χέρι σε κίνηση ίσως ομιλίας. Τα μαλλιά της, χτενισμένα σφιχτά γύρω από το κεφάλι 
και καλυμμένα από κεκρύφαλο, θυμίζουν τα χτενίσματα των δεσποινών στα πλακίδια αριθ. 22 και 23. Κοινό 
χαρακτηριστικό των απεικονίσεων στα πλακίδια αριθ. 23-25 είναι ότι η οποιαδήποτε δήλωση τοπίου έχει αντι- 
κατασταθεί από κοσμήματα φυτικά ή γεωμετρικά που μοιάζουν να αιωρούνται στολίζοντας το βάθος137.

137. Άνθη στο βάθος υπάρχουν στα εξής πλακίδια: αριθ. κατ. 23, 24, 26-28, 30-37,42,45-48, 57,59-61, 68, 75-76, 99,109-113.



Το στοιχείο αυτό υπάρχει και στα τέσσερα πλακίδια που ακολουθουν και τα οποία έχουν απεικονίσεις 
θεραπαινίδων. Οι δυο πρώτες (αριθ. 26 και 27) (Π ίν. 8-9) ανήκουν στον ίδιο εικονογραφικό τύπο με αυ
τές του Μουσείου του Κάιρου (αριθ. 16 και 16α) και είναι flabrariae ή flabelliferae, δηλαδή θεραπαινίδες 
που κρατούν ριπίδιο. Οι νέες στέκονται ορθές, σχεδόν μετωπικά, πατώντας στερεά πάνω στα γυμνά και σε 
διάσταση πόδια τους, ενώ στρέφουν το κεφάλι τους στο πλάι. Το χτένισμα και το ένδυμά τους είναι τελεί
ως όμοιο με των αριθ. 16-16α, εκτός από το ότι οι χιτώνες είναι πιο κοντοί και αφήνουν γυμνές τις κνήμες.

Έντονες είναι οι εικονογραφικές ομοιότητες των μορφών των πλακιδίων αριθ. 26 και 27. Έχουν όμοια 
στάση, κρατούν πλεγμένο δικτυωτό ριπίδιο με το αριστερό χέρι τους καλυμμένο από τον πέπλο και έχουν 
όμοιο χτένισμα και ένδυμα. Οι διαφοροποιήσεις τους μοιάζουν να είναι πολύ περιορισμένες. Η θεραπαι
νίδα του πλακιδίου αριθ. 26 ανασηκώνει το δεξί άκρο του πέπλου της με το αντίστοιχο χέρι, τα «σημεία» 
του χιτώνα της φτάνουν μέχρι την κάτω παρυφή του και στρέφει το κεφάλι προς τα ριπίδιο. Η θεραπαινί
δα του πλακιδίου αριθ. 27 φέρνει το δεξί χέρι της εμπρός από το στήθος, ενώ ο πέπλος της στηρίζεται στον 
αγκώνα, το «σημείο» του χιτώνα της φτάνει μέχρι τη μέση και στρέφει το κεφάλι προς τα δεξιά της. Η εκτέ
λεση των δύο μορφών όμως παρουσιάζει διαφορές πιο ουσιαστικές. Το υπερβολικά τονισμένο περίγραμ
μα του ματιού της νέας του πλακιδίου αριθ. 26 και η κάπως σκληρή απόδοση της πτυχολογίας δείχνει αδε
ξιότητα, που έρχεται σε αντίθεση με την αρμονική χάραξη του προσώπου και του ενδύματος της νέας του 
πλακιδίου αριθ. 27.

Έ νας διαφορετικός τύπος θεραπαινίδας παρουσιάζεται στα πλακίδια αριθ. 28 και 29 (Π ίν. 9). Η νεα
ρή κόρη έχει αντικατασταθεί από ένα μικρό κοριτσάκι, που μοιάζει να λυγίζει από το βάρος των αντικει
μένων που κρατάει. Στο πλακίδιο αριθ. 28 η παιδίσκη βαδίζει προς τα αριστερά κρατώντας μια ογκώδη με
ταλλική λεκάνη, διακοσμημένη από φυλλόσχημα διάχωρα, διακόσμηση πολύ συνηθισμένη στα μεταλλικά 
αγγεία. Φοράει ποδήρη χειριδωτό χιτώνα, στολισμένο από «σημεία» και περικλείσεις στις παρυφές των 
μανικιών, πέπλο που μοιάζει να συγκρατείται στο λαιμό και κολπώνεται βαρύς πίσω της. Τα μαλλιά της πέ
φτουν ελεύθερα και καλύπτουν τον τράχηλο και το μέτωπο. Η παιδίσκη του πλακιδίου αριθ. 29 στέκεται 
μετωπικά, με τα πόδια της σε διάσταση, ενώ κλίνει ελαφρά το κεφάλι αριστερά. Το χτένισμά της και τα εν
δύματα είναι ανάλογα με της προηγούμενης παιδίσκης και των θεραπαινίδων των αριθ. 18 και 19. Με το 
δεξί χέρι κρατάει τις αλυσίδες του αιωρούμενου αρωματοδοχείου, ενώ με το αριστερό υψώνει κιβωτίδιο 
με πυραμιδόσχημο σκέπασμα, ανάλογο με σωζόμενο της Walters Art Gallery.

Η πρώτη προσέγγιση με τα πλακίδια που φέρουν διακοσμητικά θέματα παρμένα από τον εικονογρα- 
φικό κύκλο της ζωής στο γυναικωνίτη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι στάσεις και οι κινήσεις των περισσο
τέρων από τις γυναικείες αυτές μορφές είναι όμοιες. Στα δεκαπέντε κομμάτια με θέματα αυτού του κύκλου 
έχουμε μόνο έξι γυναικείους τύπους, που επαναλαμβάνονται με μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα. Μι
κρές διαφοροποιήσεις στα ενδύματα, το χτένισμα και τα αντικείμενα που κρατούν προδίδουν τεχνίτες ιδι
αίτερα εξασκημένους στο συνδυασμό γνωστοόν εικονογραφικών λεπτομερειών. Είναι πάντως δύσκολο να 
πει κανείς με ασφάλεια αν οι παραλλαγές αυτές είναι προϊόν έμπνευσης ή πιστής αντιγραφής. Η άρτια, τις 
περισσότερες φορές, εκτέλεση του σχεδίου προδίδει σιγουριά εξασκημένου τεχνίτη που ίσως θα ήταν άδι
κο να του αποδώσουμε μία μόνο στεγνή αντιγραφή.

Νίκες

Πιστή αντιγραφή, χωρίς τάσεις διαφοροποίησης φανερώνουν αντίθετα τα οκτώ τριγωνικά πλακίδια 
(αριθ. 30-37) (Π ίν. 11-14) που σώζονται κατά χώραν στο σκέπασμα του κιβωτιδ ίου της Walters Art Gallery. 
Στα πλακίδια αυτά επαναλαμβάνενται ο τύπος της Νίκης που βαδίζει, υψώνοντας στέφανο με το δεξί χέ
ρι, ενώ με το αριστερό κρατάει κλαδί φοίνικα. Το κλαδί αυτό εικονίζεται μόνο στα τέσσερα πλακίδια, στα 
οποία η Νίκη αποδίδεται από την αριστερή της πλευρά και φαίνεται επίσης το αριστερό της χέρι, με το 
οποίο κρατάει το φοίνικα προς τα πίσω και κάτω. Όλες οι Νίκες φορούν πλούσιο αχειρίδωτο χιτώνα, ζω
σμένο και με απόπτυγμα, που επιτρέπει να διαγράφονται οι γραμμές των ποδιών.

Το χτένισμά τους, με τα τραβηγμένα και σφικτά δεμένα πάνω από τον αυχένα μαλλιά είναι ιδιαίτερα 
αυστηρό. Μια μικρή διαφοροποίηση παρατηρείται στην κίνηση του δεξιού χεριού. Οι Νίκες που εικονίζο- 
νται από τα δεξιά έχουν το χέρι τους ελαφρά υψωμένο και το στεφάνι στο ύψος του κεφαλιού τους, ενώ αυ
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τές που εικονίζονται από τα αριστερά υψώνουν τεντωμένο σχεδόν το βραχίονα έχοντας το στεφάνι πάνω 
από το κεφάλι τους. Η κακή διατήρηση των πλακιδίων αυτών δεν επιτρέπει δυστυχώς περισσότερο εκτε
ταμένη παρατήρηση των εικονογραφικών λεπτομερειών.

Δι ονυσ ι ακός  κύκλος

Σημαντικός αριθμός πλακιδίων της ομάδας που εξετάζουμε περιέχει θέματα του διονυσιακού κΰκλου.

Αριάδνη και Διόνυσος

Από τα πλέον ενδιαφέροντα θέματα είναι η σύνθεση του πλακιδίου αριθ. 38 (Π ίν. 15). Πρόκειται για 
το ζεύγος της Αριάδνης και του Διονύσου που αναπαύονται, ενώ ανάμεσά τους πετά ο Έρως. Δεξιά η 
Αριάδνη, ξαπλωμένη πάνω σε κλίνη, που την καλύπτει κατάκοσμο ύφασμα, έχει το δεξί της χέρι, όπως συ
νήθως, χαρακτηριστικά αναδιπλωμένο πάνω από το κεφάλι. Το καλλίγραμμο σώμα της σκεπάζεται από 
πολύπτυχο ύφασμα, που ανασηκώνει ο Έρως, θέμα πολύ αγαπητό ήδη από την κλασική αρχαιότητα. Πρό
κειται πιθανότατα για το χιτώνα της, του οποίου ο θεός έχει αφαιρέσει τις πόρπες. Στο λαιμό φοράει πε
ριδέραιο με σφαιρικές χάντρες, πιθανώς μαργαριτάρια, και στους καρπούς βραχιόλια. Ο Διόνυσος εικο- 
νίζεται καθισμένος στο αριστερό άκρο της κλίνης, γυμνός και στεφανωμένος. Φοράει ψηλά υποδήματα 
και μανδύα, που εκτός από τη ράχη του καλύπτει και το δεξί λυγισμένο πόδι. Κοντά στο τεντωμένο αρι
στερό του πόδι είναι καθισμένος πάνθηρας, που φοράει περιλαίμιο και προς τον οποίο μοιάζει να προ
σφέρει κάτι ο θεός με το δεξί, τεντωμένο του χέρι, ενώ το αριστερό υψώνει θύρσο. Το γυμνό του στήθος 
στολίζει άνθινη γιρλάντα.

Το κεφάλι και το βλέμμα του Διονύσου είναι στραμμένα προς τον Έρωτα, που με μορφή νηπίου, ανε- 
βασμένος στην κλίνη, κινείται προς την Αριάδνη με ανοιχτό δρασκελισμό, ενώ στρέφει το κεφάλι και το 
βλέμμα προς το θεατή. Με το δεξί του χέρι κρατάει το λυμένο χιτώνα της Αριάδνης, ενώ με το αριστερό 
υψώνει πάνω από το κεφάλι της λύχνο με ψηλό πόδι, έτσι ώστε να φωτισθούν και να προβληθούν περισ
σότερο τα φυσικά της προσόντα. Τα πρόσωπα και των τριών μορφών αποδίδονται στρογγυλά, με τονισμέ
να μάτια, των οποίων οι εγχάρακτες κόρες δίνουν ιδιαίτερη ζωηρότητα στο βλέμμα και την έκφραση. Γε
νικά παρατηρεί κανείς σωστές αναλογίες, μαλακή πτυχολογία και φυσικότητα έκφρασης στις μορφές. Εν
διαφέρον παρουσιάζουν μερικές λεπτομέρειες, όπως η απόδοση του βαρύτιμου υφάσματος που καλύπτει 
το κρεβάτι, η οποία έχει γίνει με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο αποδίδονται τα βαρύτιμα φορέματα των νέ
ων γυναικών στα πλακίδια αριθ. 22 και 23, δηλαδή με εγχαράξεις που σχηματίζουν μικρά τετραγωνίδια.

Ερμαφρόδιτος

Η θεότητα αυτή που συνδέεται στενά με το διονυσικό κύκλο, απαντά σε τρία πλακίδια (αριθ. 39-41) 
(Π ίν. 15-16). Το θέμα πρώτος αναγνώρισε ο Wulff δημοσιεύοντας το πλακίδιο αριθ. 39 (βλ. Κατάλογο). 
Πρόκειται για τύπο με τον οποίο αποδίδεται συνήθως ο Διόνυσος και αποτελεί παραλλαγή του Λυκείου 
Απόλλωνος του Πραξιτέλη. Ο νέος άνδρας, γυμνός, στέκεται με το σώμα ελαφρά γυρισμένο προς τα δεξιά 
του, ενώ στρέφει και κλίνει ελαφρά το κεφάλι προς τον αριστερό ώμο. Στηρίζεται στο δεξί πόδι, που από 
το γόνατο και κάτω καλύπτεται από λεπτό, πολύπτυχο και κολπούμενο πίσω του ιμάτιο138, ενώ προβάλλει 
τον αντίστοιχο γοφό, αφήνοντας το αριστερό πόδι χαλαρό και ελαφρά λυγισμένο. Το δεξί χέρι το ανεβά

138. Παρατηρείται ότι ανάλογη απόδοση του ιματίου συνηθίζεται σε μορφές γυναικείες. Βλ. Strzygowski, Alexandria, σ. 12. 
Πρβλ. και Νύμφη, αριθ. κατ. 52.
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ζει λυγισμένο πάνω από το κεφάλι του, ενώ με το αριστερό στηρίζεται σε χαμηλό κίονα ή βάθρο (αριθ. 40- 
41), διακοσμημένο με κ ισ ο ίν α ις  κλω σ σ ί (αριθ. 41).

Το ιμάτιο, συγκρατημένο στους αγκώνες, κολπώνεται ανεμίζοντας (αριθ. 41) ελαφρά. Τα μαλλιά, που πέ
φτουν σε πλοκάμους στους ώμους, ανασηκώνονται προς τα πίσω, πάνω από τους κροτάφους. Περιάμματα 
διασταυρώνονται χιαστί στο στήθος, τονίζοντας τον αφύσικο για άντρα όγκο των μαστών. Με ιδιαίτερη επι
μέλεια έχειτονισθεί και η καμπύλη της γραμμής της κοιλιάς, όπως ακριβώς και στα γυναικεία σώματα. Πάν
θηρας δεξιά, κοντά στα πόδια του, είναι ανακαθισμένος, στρέφοντας προς αυτόν το κεφάλι (αριθ. 40-41). Οι 
διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στις τρεις αποδόσεις του θέματος είναι μικρές και χωρίς ιδιαίτερη ση
μασία. Στο πλακίδιο αριθ. 39 — αν και δεν σώζεται ακέραιο — είναι σαφέστερη από ότι στα άλλα δύο η δή
λωση των δύο φύλων. Ο Ερμαφρόδιτος του πλακιδίου αριθ. 40, που σώζεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, 
βρίσκεται πλησιέστερα σε τύπο του Διονύσου. Με το αριστερό του χέρι κρατά θύρσο, ενώ το κεφάλι του εί
ναι στολισμένο με άνθη και ταινίες. Κλαδί κληματίδας με φύλλα και καρπούς στολίζει την αριστερή γωνία 
του πλακιδίου. Στον Ερμαφρόδιτο του πλακιδίου αριθ. 41 οι διαφοροποιήσεις είναι πιο αισθητές. Το κεφά
λι, που εικονίζεται πλάγια, και όχι σε τρία τέταρτα όπως στα προηγούμενα, δεν είναι στεφανωμένο, ενώ μα
κρύς πλόκαμος πέφτει πάνω στο δεξί ώμο. Οι γραμμές του σώματος, στις οποίες διατηρείται το μαύρο χρώ
μα, είναι τονισμένες και κυρίως η καμπύλη του γοφού, που αντιγράφει γυναικείο σώμα. Περισσότερο ρω
μαλέα είναι η απόδοση του πάνθηρα, που βαδίζει στρέφοντας το κεφάλι του προς τον Ερμαφρόδιτο. Επίσης 
περισσότερο ογκώδης και κοντός είναι ο κίονας, πάνω στον οποίο στηρίζεται κρατώντας στο χέρι κρινάνθε- 
μο. Το πολύπτυχο ιμάτιο που τον πλαισιώνει, με περιγράμματα πιο καμπύλα των λοιπών αποδόσεων (αριθ. 
39 και 40), ήταν κόκκινο, όπως προδίδουν τα ίχνη της κηρομαστίχης που σώθηκαν.

Στο θέμα λοιπόν αυτό παρατηρείται επανάληψη του ίδιου εικονογραφικού προτύπου, στην οποία οι 
διαφοροποιήσεις περιορίζονται στις λεπτομέρειες.

Παν

Μια άλλη θεότητα, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αγαπητές μορφές του θιάσου, ο Παν, απει
κονίζεται σε δύο από τα πλακίδια αυτής της ομάδας. Στα πλακίδια παρέχονται δύο διαφορετικοί εικονο- 
γραφικοί τύποι, ποικιλία που σπανίζει μια και στα πλακίδια τα θέματα παρουσιάζουν συνήθως επαναλή
ψεις τύπων. Το πλακίδιο αριθ. 42 (Π ίν. 11) βρίσκεται κατά χώραν στο μεσαίο διάχωρο της εμπρόσθιας 
πλευράς του κιβωτιδίου της Walters Art Gallery. Ο Παν εικονίζεται ενώ βαδίζει προς τα δεξιά, στρέφο
ντας το κεφάλι πίσω και με τα δύο χέρια κρατά μουσικό όργανο. Αξιοπρόσεκτα σωστή είναι η γεμάτη ορ
μή κίνηση του ανασηκωμένου δεξιού τραγίσιου του ποδιού, που έχει σαν αντιστάθμισμα το επίσης ορμητι
κό ανέμισμα της δοράς πίσω του, η οποία του καλύπτει και τον αριστερό ώμο. Ο πάνθηρας που βαδίζει 
μπροστά του, έχοντας στολισμένο το λαιμό με στεφάνι λουλουδιών στρέφει επίσης το κεφάλι πίσω, επα
ναλαμβάνοντας την κίνηση του θεού. Στο πλακίδιο αριθ. 43 (Π ί ν. 16) απεικονίζεται ο δεύτερος τύπος του 
Πανός, που ιθυφαλλικός, βαδίζει κρατώντας ογκώδη ασκό μπροστά στο στήθος του. Την εύθυμη διάθεσή 
του, ως δήλωση χορού και τραγουδιού, εκφράζουν ο μεγάλος δρασκελισμός και το ολάνοιχτο στόμα του. 
Φοράει τριγωνικό περίζωμα και δορά, που στερεωμένη στο λαιμό ανεμίζει στη ράχη. Η απόδοση των χα
ρακτηριστικών του προσώπου είναι αμελής και συνοπτική. Αντίθετα, η απόδοση του σώματος, χαρακτηρί
ζεται από ασφαλές σχέδιο και σωστή παρατήρηση.

Ορχηστρίδες-μαινάδες

Απεικονίζονται στα πλακίδια αριθ. 44-48 (Π ίν. 11,16-17) και έχουν αποδοθεί με όμοιο γυναικείο τύ
πο, ο οποίος παραλλάσσεται στις λεπτομέρειες και δεν διαφέρει πολύ από αυτόν των δεσποινών των αριθ. 
21-22 και των θεραπαινίδων των πλακιδίων αριθ. 26-27. Οι νέες γυναίκες κινούνται προς μια κατεύθυνση, 
τρεις προς αριστερά και δύο προς δεξιά, στρέφοντας το κεφάλι πίσω και συστρέφοντας έτσι το σώμα. 
Προβάλλουν το προς την πλευρά του θεατή πόδι, ανασηκώνοντας λίγο το άλλο. Το κεφάλι τους, που εικο- 
νίζεται από το πλάι, έχει μια ελαφρά κλίση προς τα κάτω, αποτελώντας επέκταση της χορευτικής τους κί
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νησης. Το ένδυμά τους είναι αχειρίδωτος, ζωσμένος και με απόπτυγμα χιτώνας και πέπλος που συγκρο
τείται στους αγκώνες, ενώ τα άκρα του ανεμίζουν. Κρατουν ένα ή δυο τύμπανα και θύρσο. Οι διαφορο
ποιήσεις στις λεπτομέρειες είναι τόσο επιτυχημένες, ώστε δημιουργείται μια πρώτη εντύπωση ποικιλίας 
εικονογραφικών τύπων. Έτσι ο κεκρύφαλος του αριθ. 44 έχει γίνει ταινία στον αριθ. 45, η ζώνη του αριθ. 
48 είναι από δορά και ο θύρσος των αριθ. 44, 46, 47, 48 έχει γίνει δεύτερο τύμπανο στον αριθ. 45. Περισ
σότερο ουσιαστικές είναι οι διαφορές των αριθ. 47 και 48, που βρίσκονται κατά χώραν στο κιβωτίδιο της 
Walters Art Gallery. Ο χιτώνας της ορχηστρίδας του πλακιδίου αριθ. 48 έχει γίνει εξωμίδα που συνοδεύε
ται από δορά λεοπάρδαλης (αριθ. 47). Ο γεμάτος χορευτικό παλμό τρόπος με τον οποίο κινεί το θύρσο η 
μαινάδα του πλακιδίου αριθ. 48, φέροντάς τον εμπρός από το λαιμό της, είναιτελείως διαφορετικός από τον 
ιερατικό τρόπο με τον οποίο τον κρατούν κάθετα οι άλλες. Στη δημιουργία εντυπώσεως ποικιλίας τύπων συ
ντείνει και μια κάποια τεχνοτροπική διαφοροποίηση στην εκτέλεση κυρίως της πτυχολογίας. Άλλοτε οι πτυ
χές είναι ευθύγραμμες, σχεδόν κάθετες προς τις παρυφές των ενδυμάτων (αριθ. 44), και άλλοτε κυριαρχούν 
οι καμπύλες τόσο στις πτυχές όσο και στις παρυφές (αριθ. 45,46). Στα πλακίδια αυτά με τις ορχηστρίδες γί
νεται μνεία του χώρου μέσα στον οποίο κινούνται οι μορφές με άνθη, που καλαίσθητα τοποθετημένα, αλλά 
χωρίς συμμετρία και νατουραλιστικές προθέσεις, γεμίζουν το βάθος. Με τον τρόπο αυτό πιθανώς να είχαν 
την πρόθεση να δηλώσουν απλώς ανοιξιάτικο τοπίο.

Μυ θο λ ογ ι κά  θέματα  

Αφροδίτη

Στις γυμνές γυναικείες μορφές, που αποτελούν τα θέματα των πλακιδίων αριθ. 49-51 (Π ίν. 18), πα- 
ρατηρείται ότι η στάση και ο τρόπος απόδοσης του γυναικείου σώματος είναι ο ίδιος. Οι διαφοροποιή
σεις περιορίζονται και πάλι στην κίνηση των χεριών ή του κεφαλιού και στα αντικείμενα που τις πλαι
σιώνουν. Οι νέες γυναίκες εικονίζονται γυρισμένες ελαφρά αριστερά, με τα πόδια ενωμένα, αλλά χαλα
ρά, σε μια άνετη στάση ανάπαυσης και είναι συχνά πλαισιωμένες από πέπλα. Πρότυπο αυτού του γυναι
κείου τύπου πρέπει να υπήρξε εικονιστικός τύπος της Αφροδίτης. Στο πλακίδιο αριθ. 49 η γυμνή νέα στέ
κεται στηριγμένη με το δεξί της χέρι σε ψηλή ράβδο, στρέφοντας ελαφρά το σώμα προς τα δεξιά, ενώ έχει 
γυρίσει το κεφάλι της προς την αντίθετη κατεύθυνση και προσηλώνει το βλέμμα της στο άκρο της ράβδου. 
Με το αριστερό της χέρι κρατά υψωμένο το άκρο πλοκάμου. Η κίνηση αυτή, καθώς και η παρουσία του 
Έρωτος αριστερά της, που υψώνει ωοειδή καθρέφτη με πλαίσιο και μακριά λαβή, αποτελούν τα κύρια 
στοιχεία για την ταύτιση της νέας γυναίκας με τη θεά Αφροδίτη. Η θεά έχει πέπλο, που τα άνω άκρα του 
στερεώνονται στους αγκώνες, ενώ το κάτω μέρος του συγκροτείται από τους μηρούς και καλύπτει την 
κνήμη του φέροντος αριστερού ποδιού, σχηματίζοντας πλήθος πτυχών. Η κίνηση αυτή του υφάσματος 
έχει έντονες ομοιότητες με την κίνηση του ιματίου του Ερμαφρόδιτου στα πλακίδια αριθ. 40 και 41 και εί
ναι συνηθισμένη στις απεικονίσεις Νυμφών, Χαρίτων και Αφροδίτης. Στο αριστερό άκρο του πλακιδίου 
εικονίζεται ψηλό μεταλλικό αγγείο με πεταλόσχημα κοσμήματα και κωνική βάση, από το άνοιγμα του 
οποίου αναδύονται δύο γλώσσες καπνού, πιθανώς λιβανωτού. Βήλο στο αριστερό άνω άκρο του πλακι
δίου, δεμένο κόμπο, μοιάζει κρεμασμένο από σχοινί, που δηλώνεται με απλή εγχάραξη. Στο δεξί άκρο 
του πλακιδίου είναι στερεωμένο στην ίδια ταινία ύφασμα, που κολπώνεται πριν αφήσει το άκρο του να 
πέσει παράλληλα προς την κάθετη παρυφή του πλακιδίου. Η σύνθεση αυτή θα έλεγε κανείς ότι κυριαρ
χείται από συγκρατημένο horor vacui, αφού εκτός του βήλου και του υφάσματος που κοσμούν το βάθος 
στο άνω μέρος του πλακιδίου, αιωρούμενα φύλλα και άνθη πληρούν τα κενά μεταξύ των μορφών και των 
αντικειμένων στο κάτω μέρος.

Η εκτέλεση του θέματος έχει καθαρά ζωγραφικό χαρακτήρα, με φροντίδα στην απόδοση των λεπτο- 
μερεκόν — απόδοση περιδέραιου, περιάπτου, βοστρύχων, χαρακτηριστικών προσώπου της θεάς — αλλά 
και μικρές αβλεψίες — λανθασμένη η θέση των θηλών του στήθους και του ομφαλού που αποδίδονται με 
εγχαράξεις, υπερβολικά μεγάλο το μάτι του ερωτιδέως — που ευτυχώς δεν μειώνουν το τελικό αποτέλε
σμα. Ο συγκερασμός εικονογραφικών στοιχείων που προέρχονται από διάφορους τύπους της θεάς, φορ
τώνει τη σύνθεση, στερώντας της τη λιτή κομψότητα συνθέσεων, όπως αυτές των πλακιδίων αριθ. 22-24.
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Η γυμνή νέα γυναίκα του πλακιδίου αριθ. 50 ανήκει πιθανότατα και αυτή σε ανάλογο τύπο Αφροδίτης. 
Η στάση και η κίνηση του πέπλου είναι όμοιες, αλλά με το αριστερό χέρι κρατά η ίδια καθρέφτη, ενώ τα 
μαλλιά της είναι δεμένα ψηλά στο κεφάλι και στερεωμένα με ταινία. Η έλλειψη σαφών συμβόλων, όπως ο 
Έρως, μας κάνει να διατηρούμε μερικές επιφυλάξεις ως προς την ασφαλή ταύτιση της γυναικείας αυτής 
μορφής με τη θεά.

Στο πλακίδιο αριθ. 51η γυμνή νέα υψώνει τα άκρα του πέπλου της, τεντώνοντάς τον πίσω από τη ράχη, σαν 
να ετοιμάζεται να τυλιχτεί με αυτόν. Η προσπάθεια προοπτικής στην απόδοση των χεριών της έχει ως αποτέ
λεσμα τη δυσμορφία τους. Εκτός όμως από την κίνηση των χεριών διαφοροποιήσεις από τον αρχικό τύπο απο
τελούν η σχεδόν μετωπική απόδοση του κεφαλιού κι ο στολισμός της με περιδέραιο και βραχιόλια στους καρ
πούς και στους βραχίονες, που αποδίδονται με εγχαράξεις. Στην τριπλή χάραξη που διακρίνεται κάτω από το 
στήθος θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς κεστό, στοιχείο που συνδέει τη μορφή κυρίως με την Αφροδίτη.

Η διατήρηση ιχνών χρώματος στα πλακίδια αριθ. 50-51 αξιοποιεί το σχέδιο και το θέμα.

Νύμφη

Φθορές στην επιφάνεια του πλακιδίου αριθ. 52 (Πίν.  19) επιτρέπουν να διακρίνεται μόνο το περί
γραμμα της γυμνής νέας που το διακοσμεί. Η στάση της, όμοια με αυτή της Αφροδίτης των πλακιδίων αριθ. 
49 και 50, διαφοροποιείται στην κίνηση των χεριών που τα υψώνει, κρατώντας πάνω και πίσω από το κε
φάλι της, το λίγο γερμένο προς τα κάτω, υδρία από το στόμιο της οποίας χύνεται νερό προς στο έδαφος. Τα 
πέπλα της την πλαισιώνουν, χωρίς να την καλύπτουν, όπως την Αφροδίτη των πλακιδίων αριθ. 49 και 50. 
Στο πρόσωπό της όμως αναγνωρίζει εύκολα κανείς Νύμφη, πηγής πιθανότατα, που συνήθως έχει ως συμ
βολικό και αναγνωριστικό αντικείμενο την υδρία.

Η παρουσίαση των γυμνών αυτών γυναικείων μορφών οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο ίδιος τύπος γυμνού 
γυναικείου σώματος, που παραλλάσσεται με διαφορετικές κινήσεις των χεριών κυρίως, χρησιμοποιήθηκε 
για την απόδοση της Αφροδίτης και Νύμφης των πηγών.

Νηρηΐς

Με τον εικονογραφικό κύκλο του θαλάσσιου θιάσου και πιθανώς με την Αναδυομένη Αφροδίτη συν
δέεται το πλακίδιο αριθ. 53 (Π ίν. 19). Στο πλακίδιο αυτό πεπλοφόρος γυμνή Νηρηΐς ξαπλωμένη στη ρά
χη θαλάσσιου ίππου, απλώνει το δεξί της χέρι προς Τρίτωνα που βρίσκεται στο αριστερό άκρο και κρα
τώντας ραβδί στρέφει το κεφάλι του προς αυτή. Πρόκειται για θέμα με ευρύτατη, όπως είπαμε (σ. 85), 
διάδοση στην εποχή αυτή, που απαντά κυρίως στην ομάδα Γ (αριθ. 275-341) αλλά και στην ομάδα Δ 
(αριθ. 349-357) των πλακιδίων.

Η σύνθεση εκτείνεται σε οριζόντιο άξονα και τα πρόσωπα είναι διατεταγμένα αρμονικά. Η κύρια μορ
φή, Νηρηΐς, καταλαμβάνει το κέντρο της παράστασης, πλαισιωμένη από τις μορφές του Τρίτωνα καιτου θα
λάσσιου ίππου, που έχουν τοποθετηθεί στα άκρα. Με τις μορφές αυτές η Νηρηΐς συνδέεται κυρίως με την 
κίνηση των χεριών της και του πολύπτυχου απλωμένου πέπλου της, που ανεμίζει. Καθαρότητα στις γραμμές, 
ακρίβεια και ασφάλεια στη σχεδίαση κάνουν τη σύνθεση αυτή να διακρίνεται για την ποιότητά της.

Χάριτες

Το θέμα των Τριών Χαρίτων που απεικονίζεται στο πλακίδιο αριθ. 54 (Π ίν. 20), παρουσιάζει το πολύ 
γνωστό σύμπλεγμα των τριών γυμνών γυναικείων μορφών, που κρατημένες από τα χέρια και πλαισιωμέ
νες από τα πέπλα τους χορεύουν, οι δύο στραμμένες προς το θεατή και η τρίτη, η μεσαία, έχοντάς του γυ
ρισμένη τη ράχη. Η πτυχολογία των πέπλων τους, ανάλογη προς αυτή των απεικονίσεων της Αφροδίτης 
(αριθ. 49-50) και της Νύμφης (αριθ. 52), αποκαλύπτει και τονίζει τη γυμνότητά τους. Οι δύο ακραίες νέες 
του συμπλέγματος έχουν την ίδια στάση με την Αφροδίτη και τη Νύμφη. Επειδή όμως το κεφάλι τους δεν 
στρέφεται πίσω, αλλά κλίνει ελαφρά, η στάση αυτή έχει γίνει εντονότερα σιγμοειδής. Αντίθετα, το σώμα
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της μεσαίας νέας σχηματίζει τόξο, που διακόπτεται μόνο από τον οριζόντιο άξονα που δημιουργούν τα σε 
διάσταση χέρια της. Γιρλάντες, που αποδίδονται με μικρές εγχαράξεις, κοσμούν την άνω οριζόντια παρυ
φή του πλακιδίου, ενώ δύο μακρύμισχα άνθη στολίζουν τις κάτω γωνίες του, δηλώνοντας προφανώς το ει
δυλλιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η σκηνή. Η τεχνική απόδοση του θέματος χαρακτηρί
ζεται από καθαρότητα και ασφάλεια στη σχεδίαση και τη χάραξη των περιγραμμάτων. Επισημαίνεται 
όμως αδυναμία στην απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου, ιδίως των ματιών, που χωρίς να μειώ
νεται η ρεμβώδης έκφρασή τους, αποδίδονται αφύσικα μεγάλα. Ιδιαίτερα επιμελημένη είναι η κόμμωση, 
που αντιγράφει παραδοσιακά ελληνιστικά πρότυπα. Μια κάποια σχηματοποίηση στην πτυχολογία επι
βάλλει, ως ένα σημείο, η ίδια η τεχνική του επιπεδόγλυφου.

Άρτεμις

Η παράσταση της Κυνηγέτιδος Αρτέμιδος, που διακοσμείτο πλακίδιο αριθ. 55 (Π ίν. 20), πρέπει να 
ανήκει στον κύκλο των σκηνών κυνηγιού, που είναι ιδιαίτερα αγαπητός αυτή την περίοδο. Η θεά στέκεται 
μετωπικά, στηριγμένη στο δεξί της πόδι, ενώ αφήνει το αριστερό χαλαρό. Φορά αχειρίδωτο κοντό χιτώνα 
με κόλπο, ζωσμένο ψηλά κάτω από το στήθος με πλατιά κοσμημένη ζώνη. Ψηλά ταινιωτά υποδήματα κα
λύπτουν τις κνήμες της, ενώ πέπλος με ορμητικό ανέμισμα πλαισιώνει το κεφάλι της. Η θεά ετοιμάζεται με 
το δεξί χέρι να σύρει βέλος από την κρεμασμένη στη ράχη της φαρέτρα, ενώ με το αριστερό προτείνει το 
τόξο της. Πλαισιώνεται από δορκάδα δεξιά και σκύλο αριστερά, που έχουν στραμμένα προς αυτήν τα κε
φάλια. Η δορκάδα στέκεται ήρεμη κοντά στη θεά, ενώ ο σκύλος πηδά ζωηρά προς την κατεύθυνση που του 
υποδεικνύει η θεά με το τόξο της. Μικρές τούφες χλόης δηλώνουν το τοπίο, ενώ με τη διάταξή τους στη 
σύνθεση, δημιουργούν την αίσθηση του βάθους. Την παρυφή του πλακιδίου στολίζει ταινία από σταυρό- 
σχημο κόσμημα. Τεχνικά η απόδοση του θέματος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά του πλακιδίου αριθ. 
54. Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε ότι ο τονισμός των ματιών έχει αποβεί σε βάρος της εκφραστικότη- 
τάς τους, έτσι ώστε να καθιστά όλο το πρόσωπο δύσμορφο.

Ερωτιδείς

Το θέμα του ερωτιδέως έχει διακοσμήσει περισσότερα πλακίδια από οποιοδήποτε άλλο θέμα στην 
ομάδα αυτή (αριθ. 56-77,157). Η ευρύτατη αυτή χρήση του θέματος μπορεί να αποδοθεί στην ευκολία προ
σαρμογής, που του επιτρέπει να συνδυάζεται με συνθέσεις του νειλωτικού και του διονυσιακού κύκλου ή 
του κύκλου της Αφροδίτης και των προσωποποιήσεων χρονικών περιόδων. Είναι όμως δύσκολο να ανα- 
γνωρισθεί σε ποιον κύκλο ανήκει μεμονωμένη μορφή ερωτιδέως, καθώς ο εικονογραφικός τους τύπος 
είναι σχεδόν πάντα ο ίδιος και τα αντικείμενα που τους συνοδεύουν δεν παραλλάσσονται πολύ.

Πρόκειται για το γνωστό τύπο του μικρού εύρωστου νηπίου που τρέχει, κρατώντας συνήθως ένα αγ
γείο, ενώ στη ράχη του ανεμίζει μανδύας. Οι αλλαγές αφορούν σε λεπτομέρειες, όπως το είδος του αγγείου, 
η πτυχολογία του μανδύα, η ορμητικότητα της κίνησης ή η κατεύθυνσή τους. Σε όλα όμως τα πλακίδια ο κο
ντός, πτυχωτός μανδύας που ανεμίζει, σχηματίζει γύρω από τους ερωτιδείς βαθύχρωμο πλαίσιο, μέσα στο 
οποίο ξεχωρίζουν καθαρά οι γραμμές του σώματος. Το σώμα, με τους υπερβολικά τονισμένους μηρούς, 
διατηρεί πολλά στοιχεία από τη διάπλαση του βρέφους. Ακόμη η κίνησή τους δηλώνεται με την προβολή 
ενός ποδιού, στο οποίο και στηρίζονται, και με ανασήκωμα του άλλου στα ακροδάκτυλα, ενώ εικονίζεται 
μόνο ένα, το προς την πλευρά του θεατή, φτερό. Τέλος όλοι εικονίζονται κατά κρόταφον, έχουν τα μαλλιά 
κοντά, ριγμένα με κέντρο την κορυφή του κεφαλιού προς τον αυχένα και το μέτωπο, χτένισμα πολύ συνη
θισμένο, σε αυτή την περίοδο, ιδίως στα νέα παιδιά. Προσδιοριστικά για την τοποθέτησή τους σε ένα κύ
κλο είναι τα θέματα των πλακιδίων που πλαισιώνουν τους ερωτιδείς, όταν φυσικά σώζονται κατά χώραν, 
όπως στις περιπτώσεις των πλακιδίων αριθ. 56 και 57 (Π ίν. 10). Η πλαισίωση των συγκεκριμένων σε κι- 
βωτίδιο του Μουσείου του Κάιρου, όπου σώζονται, από πλακίδια με υδρόβια πουλιά προδίδει ότι οι ερω- 
τιδείς αυτοί εικονογραφικά ανήκουν στο νειλωτικό κύκλο.

Βοηθητικά, επίσης, για τη σημασιολογική τους αναγνώριση είναι μερικές φορές τα αντικείμενα ή τα
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ζώα που τους συνοδεύουν, όταν δεν είναι πολύ συνηθισμένα ή όταν αποδίδονται με χαρακτηριστικές κι
νήσεις. Γενικά, όμως, οι διαφορές στις απεικονίσεις ερωτιδέων είναι πολύ μικρές, ώστε δεν γίνονται 
προσδιοριστικές για την κατάταξή τους σε εικονογραφικό κύκλο, και αφορούν σε λεπτομέρειες που 
απλώς προδίδουν ένα ξεχωριστό τόνο σε κάθε απεικόνιση.

Για παράδειγμα, στους αριθ. 57, 58 (Π ίν. 10 και 21) η συστροφή των άκρων του μανδύα, που σε άλλες 
περιπτώσεις (αριθ. 61-63) (Π ίν. 22) πέφτει βαρύς και τραπεζιόσχημος, κάνει τις μορφές περισσότερο κι
νημένες. Ο δρασκελισμός, που άλλοτε θυμίζει συγκρατημένο βηματισμό (αριθ. 65, 68) (Π ίν. 23, 24) και 
άλλοτε σκαρφάλωμα σε ανήφορο, με λυγισμένο βαθιά το πόδι που προβάλλεται (αριθ. 59-64) (Π ίν. 21- 
22), είναι ένα ακόμα σημείο διαφοροποίησης. Περισσότερο εντυπωσιακές είναι οι διαφορές στα αγγεία 
που κρατούν. Άλλοτε πρόκειται για ημισφαιρικές λεκάνες (αριθ. 62-63, 67) (Π ί ν. 22-23) ή για βαθείς σκύ- 
φους (αριθ. 58, 59, 66, 73) (Π ίν. 21, 23, 25) και άλλοτε για καλάθια γεμάτα καρπούς (αριθ. 57, 65) (Π ίν. 
10, 23). Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και στο φυτικό πλαίσιο των ερωτιδέων, που αν και είναι πάντα 
λωτοί και νερολούλουδα, άλλοτε έχουν τοποθετηθεί πυκνά σε μικρές συστάδες (αριθ. 56,58) (Π ί ν. 10,21) 
και άλλοτε μοιάζουν να αιωρούνται (αριθ. 59-61) (Π ίν. 21-22).

Το θέμα του ερωτιδέως που κρατά στην αγκαλιά του πουλί απαντά σε τρία πλακίδια (αριθ. 68-70) 
(Π ί ν. 24) με αξιοπρόσεκτη ποικιλία στις λεπτομέρειες. Πρόκειται για προσωποποίηση του χειμώνα ή χει
μερινού μήνα. Δεν μπορεί να καθοριστεί το είδος του πουλιού που κρατά ο ερωτιδεύςτου πλακιδίου αριθ. 
68, γιατί σώζεται μόλις ίχνος από την ουρά του, αλλά τα πουλιά των αριθ. 69 και 70 είναι υδρόβια. Ο ερω- 
τιδεύς μάλιστα του αριθ. 69 εμφανίζει την πρωτοτυπία να απεικονίζεται όχι με τα κεφάλι στο πλάι, όπως 
σε όλες τις άλλες απεικονίσεις, αλλά γυρισμένο σε τρία τέταρτα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον εμφανίζει μια 
ομάδα τεσσάρων πλακιδίων (αριθ. 71-74) (Π ίν. 25) με ερωτιδείς, που τεχνικές, καθώς και εικονογραφι- 
κές ομοιότητες πείθουν ότι ανήκουν στο ίδιο σύνολο. Ο εντυπωσιακά ζωγραφικός χαρακτήρας που πα
ρουσιάζει η απόδοση του θέματος οφείλεται κυρίως στη διατήρηση της έγχρωμης κηρομαστίχης και στο 
σχέδιό τους. Ο εύρωστος ερωτιδεύς του αριθ. 71 με ζωηρό βήμα και ανοιχτό δρασκελισμό κινείται προς 
τα δεξιά κρατώντας με το καλυμμένο από το μανδύα αριστερό του χέρι δεμάτι με καλάμια. Το κεφάλι του 
το στρέφει πίσω και το χαμηλώνει. Με την κίνηση αυτή ίσως συνδέεται με την παράσταση που ακολου
θούσε. Τον ίδιο ορμητικό δρασκελισμό παρουσιάζει και ο ερωτιδεύς του αριθ. 72. Με το δεξί του χέρι 
φέρνει στα χείλη του μεγάλη κούπα, που μοιάζει να έχει επιμήκυνση στη μια πλευρά. Με το αριστερό χέ
ρι κρατά λαγοβόλο, που το άνω άκρο μόλις διακρίνεται κάτω από το μανδύα, με τον οποίο είναι καλυμ
μένο το χέρι και ο ώμος του. Ο ερωτιδεύς του αριθ. 73 συνδυάζει στοιχεία που απαντούν στους δύο προη
γούμενους: έχει τη στάση του αριθ. 71 και την προς τα πίσω στροφή του κεφαλιού του, αλλά κρατά κύ
πελλο, λίγο μικρότερο, όπως ο ερωτιδεύς του αριθ. 72, και έχει την ίδια πλαισίωση από το μανδύα. Αντί
θετα ο ερωτιδεύς του αριθ. 74, με το συγκρατημένο και διατακτικό βηματισμό του προς αριστερά, πα
ρουσιάζει μια σχετική πρωτοτυπία. Στο αριστερό του χέρι κρατά δύο καλάμια ψαρέματος, ενώ με το τε
ντωμένο προς τα εμπρός δεξί του χέρι μοιάζει να δείχνει εύγλωττα το σημείο προς το οποίο κατευθύνε- 
ται. Το άνθος του λωτού εμπρός του, η απόδοση και των δύο φτερών, που διακρίνονται κλειστά πάνω από 
τους ώμους, και ο μανδύας, που χωρίς να φαίνεται συνδεδεμένος με το σώμα, πλαισιώνει το κάτω μέρος 
του, είναι στοιχεία που κάνουν την απόδοσή του να ξεχωρίζει. Αντίθετα προς τις μικρές ή μεγαλύτερες 
εικονογραφικές διαφορές των τεσσάρων πλακιδίων, παρατηρούνται τεχνοτροπικά εντυπωσιακές ομοιό
τητες κυρίως στην απόδοση του σώματος. Το σώμα τους δεν παρουσιάζει τα γνωστά χαρακτηριστικά του 
νηπίου, παρά μόνο στη διάπλαση των ποδιών, με τους ιδιαίτερα τονισμένους μηρούς. Αντίθετα, η γραμμή 
του στήθους και ο τονισμός της λυγερής μέσης, που είναι στοιχεία εφηβικά, προδίδουν μια πρόθεση πρω
τοτυπίας. Ακόμη αποδίδονται και τα δύο φτερά, στα τρία από τα τέσσερα πλακίδια, στοιχείο σπάνιο στον 
επικρατούντα εικονογραφικό τύπο. Πρόκειται πιθανότατα για μέρος ενός συνόλου πλακιδίων με ερωτι- 
δείς, που προσωποποιούν μήνες.

Πρωτοτυπία στη στάση παρουσιάζει ο ερωτιδεύς του πλακιδίου αριθ. 75 (Π ί ν. 26), που δεν βαδίζει, αλ
λά στέκεται στηριγμένος στο αριστερό του πόδι, στραμμένος ελαφρά προς αριστερά, ενώ γυρίζει το κε
φάλι προς τα δεξιά του. Ο μανδύας του πλούσιος σε πτυχές πορπώνεται στο δεξί ώμο και καλύπτει το αρι
στερό χέρι με το οποίο κρατάει φυτό. Το δεξί του χέρι το έχει τεντωμένο σε κίνηση, που προδίδει ότι από 
τα μισάνοιχτα δάχτυλα κρεμόταν κάποιο αντικείμενο, που έχει χαθεί μαζί με το σπασμένο κομμάτι του
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πλακιδίου. Από τη ράχη του προβάλλουν δυο φτερά, τα οποία μαζί με τη στάση αλλά και την εφηβική του 
διάπλαση, συντείνουν σε μια ταύτιση της μορφής αυτής με προσωποποίηση του Σεπτεμβρίου. Στην περί
πτωση αυτή από τα δάχτυλά του θα πρέπει να κρέμονταν δύο πουλιά.

Το πλακίδιο αριθ. 76 (Π ίν. 26) παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο στην υστερορωμαϊκή τέχνη 
θέμα. Πρόκειται για σύνθεση στην οποία δύο βαδίζοντες ερωτιδείς, αντωποί, κρατούν μετάλλιο, που πε
ρικλείει άνθινο σταυρόσχημο κόσμημα, το οποίο πρέπει να έχει χριστιανικό συμβολισμό, όπως συμβαίνει 
και με όμοια θέματα σε ζωγραφικά έργα χριστιανικών τάφων139. Αναλογίες παρουσιάζονται με το ζεύγος 
ερωτιδέων-εποχών του αριθ. 384.

Πλακίδιο, του οποίου μόνο φωτογραφία σώθηκε140, έχει την πρωτοτυπία να διακοσμείται από μια ολο
κληρωμένη σύνθεση νειλωτικού χαρακτήρα. Ο ερωτιδεύς πλαισιώνεται από τρία διαφορετικά είδη που
λιών, ενώ η συνηθισμένη του κίνηση, να τρέχει με απλωμένα τα χέρια, παίρνει εδώ τη χροιά του παιχνιδι
ού στη φύση, που συνδέεται καλύτερα με το ρόλο του, αλλά και με τη σύνθεση. Τα πουλιά, τοποθετημένα 
σε διαφορετικά επίπεδα, πλασιώνονται από πυκνά φυτρωμένους λωτούς. Διακρίνει κανείς επάνω δεξιά 
μια πάπια, κάτω αριστερά μια κίσσα, και κάτω δεξιά μια χήνα, προς την οποία μοιάζει να κατευθύνεται ο 
ερωτιδεύς. Η τοποθέτηση αυτή σε διαφορετικά επίπεδα των εικονογραφικών στοιχείων του τοπίου μπο
ρεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια απόδοσης βάθους.

Οι ερωτιδείς λοιπόν αυτής της ομάδας ανήκουν σε δύο κυρίως κύκλους: το νειλωτικό και τον κύκλο των 
προσωποποιήσεων χρονικών περιόδων, μηνών και εποχών. Για την απόδοση ερωτιδέως του νειλωτικού 
κύκλου χρησιμοποιήθηκε καθιερωμένος εικονογραφικός τύπος, που οι μικρές παραλλαγές του γίνονται 
μόλις αισθητές. Οι ερωτιδείς-προσωποποιήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία στάσεων, κινήσεων ή 
αντικειμένων που κρατούν. Η διαφοροποίηση αυτή επεκτείνεται κάποτε και στη σωματική τους διάπλαση, 
η οποία από νηπιακή γίνεται εφήβου.

Υ δ ρό β ια  πουλ ιά

Θέμα επίσης του νειλωτικού κύκλου με ιδιαίτερη διάδοση σε αυτή την ομάδα των πλακιδίων, τα υδρό
βια πουλιά αποτελούν την κύρια διακόσμηση διαχώρου. Για να σχηματίσουν σύνθεση συνήθως συνδυά
ζονται με διάχωρα διακοσμημένα με ερωτιδείς (βλ. Π ίν. 10). Φυσικά με τα χωριστά διάχωρα δεν επιτυγ
χάνεται η ενότητα που παρουσιάζει μια σύνθεση ολοκληρωμένη σε ένα πλακίδιο, αλλά και δεν διασπά- 
ται ολοκληρωτικά έτσι ώστε τα πουλιά να πάρουν το χαρακτήρα κοσμήματος, όπως τα πουλιά που πλη
ρώνουν τα διάχωρα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών, αλλά και σε αυτά που διακοσμούν ταινίες στα 
πλαίσια των κιβωτιδίων. Τα πλακίδια, που έχουν ως διακοσμητικό θέμα πουλιά (αριθ. 78-107), έχουν τέσ
σερα σχήματα: της παραλληλόγραμμης ταινίας-πλαισίου, του παραλληλόγραμμου πλακιδίου, του τριγω
νικού και του τραπεζιόσχημου πλακιδίου. Η ποικιλία αυτή δείχνει την ευρύτατη χρήση του θέματος και 
τους πολλαπλούς συνδυασμούς του. Χαρακτηριστικό στοιχείο, που απαντά σε όλες τις απεικονίσεις που
λιών, είναι ότι το φτέρωμα αποδίδεται σχεδόν πάντα με την ίδια διάταξη εγχαράξεων, ενώ οι μόνες αλ
λαγές που επέρχονται για να καθορίσουν το είδος, αφορούν τη σχεδίαση του λαιμού, του κεφαλιού ή της 
ουράς. Είναι όμως αξιοπαρατήρητο πόσο έχουν μελετηθεί και αποδοθεί σωστά οι λεπτομέρειες που απο
τελούν τα διακριτικά του είδους κάθε πουλιού. Το φυτικό πλαίσιο παραμένει χωρίς πρωτοτυπία, περιο
ρισμένο σε ένα είδος φυτών.

Στις ταινίες τα πουλιά είναι περισσότερα και εικονίζονται τοποθετημένα σε μια σειρά έχοντας ανάμε- 
σά τους συστάδες λωτών ως διαχωριστικά στοιχεία. Η ταινία αριθ. 78 (Π ίν. 10), που σώζεται σε τοίχωμα 
κιβωτιδίου στο Μουσείο του Κάιρου κατά χώραν, παρουσιάζει δύο κίσσες αντωπές στο δεξί τμήμα και μια 
πάπια στο αριστερό άκρο. Με διάταξη ανάλογη με αυτή της προηγούμενης ταινίας έχουν διακοσμηθεί

139. Βλ. Pelekanidis, Gli affreschi, σ. 14, εικ. 5.
140. Βλ. Strzygowski, Alexandria, εικ. 28, όπου αναφε'ρει ότι το είδε στο εμπόριο της Αλεξάνδρειας.
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τρεις άλλες ταινίες, που πιθανότατα ανήκαν σε ένα κιβωτίδιο (αριθ. 93, 104, 106). Στις ταινίες αυτές τα 
πουλιά ποικίλλουν — ίβις (αριθ. 104), στρουθιά (αριθ. 106), κίσσες (αριθ. 93) — αλλά η διάταξή τους πα
ρουσιάζει αναλογίες με αυτή των ψηφιδωτών δαπέδων. Έχουν δηληδή χαρακτήρα μόνο διακοσμητικό, 
ανάλογο με άλλα πλαίσια. Τη διάταξη αυτή των ταινιών έχουν και τα πουλιά που διακοσμούν το πλακίδιο 
αριθ. 79 (Π ίν. 27), του οποίου το θέμα εκτείνεται κατά οριζόντιο άξονα. Εικονίζονται σε αυτό το θέμα δύο 
πάπιες αντωπές και πίσω τους, στο δεξί άκρο, η ουρά μιας κίσσας, που πιθανότατα σημαίνει την ύπαρξη δεύ
τερου ζεύγους πουλιών στο ίδιο πλακίδιο. Οι πάπιες απαντούν και μόνες σε χωριστά διάχωρα (αριθ. 80, 81, 
82). Εικονίζονται πάντα από το πλάι βαδίζοντας, με μισάνοιχτο ράμφος. Το φτέρωμά τους έχει δοθεί με ιδι
αίτερη επιμέλεια και πολυχρωμία, όπου κάθετες και οριζόντιες έξεργες ζώνες ορίζουν χρώματα που προ
στίθενται με κηρομαστίχη. Στο λαιμό υπάρχουν συχνά τέσσερις εναλλαγές χρωμάτων, ενώ οι φτερούγες, με 
έντονα σημειωμένο περίγραμμα έχουν μικρές επάλληλες εγχαράξεις που με την προσθήκη του χρώματος κά
νουν την επιφάνεια γραμμωτή. Ολοκληρωμένη εντύπωση για το ρόλο που έπαιζε το χρώμα στην απόδοση αυ
τών των πουλιών δίνει η πάπια του θραύσματος αριθ. 80 (Π ί ν. 27), όπου η κηρομαστίχη διατηρείται άθικτη. 
Ο γενικός αυτός τύπος παραλλάσσεται κυρίως στην κίνηση του κεφαλιού του πουλιού, που άλλοτε είναι 
υψωμένο (αριθ. 81), άλλοτε σκύβει για να ραμφίσει κάτι (αριθ. 80) κι άλλοτε διατηρεί την ήρεμη ακινησία 
της αναμονής (αριθ. 78-79). Άλλες μικρές διαφοροποιήσεις είναι το ανασήκωματου ενός ποδιού (αριθ. 82) 
(Π ίν. 28) και η απόδοση με ρομβόσχημες εγχαράξεις του φτερώματος της κοιλιάς (αριθ. 80).

Το είδος των πουλιών που απαντά συχνότερα στα πλακίδια είναι οι πολύ γνωστές κίσσες (αριθ. 83-95). 
Τα μικρά αυτά πουλιά με το προτεταμένο στήθος, το μικρό κεφάλι και τη μακριά λευκοτελειωμένη ουρά, εί
ναι επίσης υδροφιλή. Η απόδοση του φτερώματος τεχνικά είναι ανάλογη με της πάπιας, αλλά εδώ έχει το- 
νισθεί ιδιαίτερα η ουρά με το μεγάλο μήκος και την τετραγωνισμένη απόληξη. Τα πουλιά αυτά εικονίζονται 
με μεγαλύτερη ποικιλία στάσεων από ό,τι οι πάπιες. Η πιο συνηθισμένη τους στάση είναι να στέκονται γυ
ρισμένα προς το πλάι, υψώνοντας ελαφρά το κεφάλι, με τεντωμένο λαιμό, ενώ η ουρά, στην προέκτασή του, 
ακουμπά στο έδαφος (αριθ. 83-87) (Π ίν. 28). Είναι η στάση που παίρνουν συχνά τα πουλιά όταν κελαϊδούν. 
Η κίνηση του κεφαλιού παραλλάσσεται στα πλακίδια αριθ. 88 (Π ίν. 28), όπου το πουλί με μισάνοιχτο στό
μα γέρνει προς τα κάτω το κεφάλι, και στο αριθ. 89 (Π ίν. 29), όπου το στρέφει πίσω του. Προσπάθεια ρε
αλιστικότερης απόδοσης μπορεί να θεωρηθεί η μισάνοιχτη φτερούγα του αριθ. 90 (Π ίν. 29), που κατά τα 
αλλά δεν απομακρύνεται από το συνηθισμένο τύπο. Οι λωτοί, μακρόμισχοι ή με κοντό μίσχο, σε κλειστά 
μπουμπούκια ή ανοιχτά άνθη, πλαισιώνουν τις κίσσες δημιουργώντας με τη διάταξή τους κάποιο στοιχείο 
ποικιλίας. Άλλοτε τοποθετούνται διακριτικά κοντά στα πόδια του πουλιού (αριθ. 83, 87), άλλοτε ξεπηδούν 
πίσω από τη ράχη του (αριθ. 87, 89), κι άλλοτε ξεφυτροόνουν τούφες σε διάφορα επίπεδα (αριθ. 84-86). Η 
απόδοσή τους διακρίνεται από ελευθερία και φυσικότητα χωρίς ωστόσο να λείπει η επανάληψη. Η ώτις εί
ναι ένα τρίτο είδος πουλιών, που απαντά στα πλακίδια (αριθ. 96-99) (Π ίν. 30). Μοιάζει με τις πάπιες στο μέ
γεθος, αλλά έχει μικρότερο λαιμό και πιο μικρό και μυτερό ράμφος. Στην απόδοση του φτερώματος δεν πα
ρουσιάζεται αλλαγή. Τονίζεται όμως ιδιαίτερα το στρογγυλό τους μάτι. Το θραύσμα αριθ. 96, που πρέπει να 
αποτελούσε το κέντρο τριγωνικού πλακιδίου, έχει δύο ώτιδες αντωπές, που δεν σώζονται όμως ολόκληρες. 
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο θραύσμα αριθ. 97, όπου όμως το προς την αριστερή πλευρά πουλί στρέφει 
το κεφάλι προς τα πίσω. Η στάση των πουλιών στα δύο άλλα δείγματα που υπάρχουν (αριθ. 98-99) είναι 
όμοια με αυτή της κίσσας, έχουν δηλαδή ανασηκωμένο ελαφρά το κεφάλι και την ουρά προς το έδαφος.

Τέλος, πολύ συχνά εικονίζεται ο ίβις (αριθ. 100-104) (Π ίν. 30-31), πουλί ιερό στην αρχαία Αίγυπτο, με 
τα ψηλά καλαμένια πόδια, το μακρύ λαιμό και το τεράστιο μάτι. Το φτέρωμά του αποδίδεται με λίγες εγ
χαράξεις, που περιορίζονται στο περίγραμμα της φτερούγας και στη διαγράμμιση του άκρου της. Δεν 
υπάρχει ποικιλία στάσεων. Συνήθως στέκεται, ανασηκώνοντας το ωοειδές σώμα του, πατά σταθερά, μερι
κές φορές στο ένα μόνο πόδι (αριθ. 102-103), ενώ με καμπυλωμένο λαιμό προβάλλει το κεφάλι, του οποίου 
το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνει το μάτι.

Το μικρό πουλί, πιθανότατα σπουργίτι (αριθ. 105-107) (Π ίν. 31), έρχεται να κλείσει τη σειρά πουλιών 
που χρησιμοποιήθηκαν για διακόσμηση πλακιδίων, από όσα μέχρι τώρα γνωρίζουμε. Η μορφή του πλη
σιάζει αυτή της κίσσας, αλλά έχει μικρότερη ουρά και αποδίδεται σε κάπως μικρότερη κλίμακα. Στην ται
νία αριθ. 106 εικονίζονται δύο στραμμένα προς αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ στα πλακίδια αριθ. 105 και 
107, το σπουργίτι αποτελεί το κύριο θέμα του διαχώρου.
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Τα είδη λοιπόν των πουλιών που αναγνωρίζονται στα πλακίδια και αποτελούν μέρος νειλωτικών συν
θέσεων είναι πέντε: πάπια, κίσσα, ώτις, ίβις και σπουργίτι (;). Αποδίδονται σχεδόν πάντα από το πλάι, με 
σχηματοποιημένο φτέρωμα, αλλά σαφή τα χαρακτηριστικά του είδους τους. Δεν παρουσιάζουν ποικιλία 
στάσεων παρά μόνο μικρές αλλαγές που έχουν σχέση κυρίως με στροφή ή κλίση του κεφαλιού. Διακρίνε- 
ται και εδώ η ίδια δειλή διάθεση να δοθεί μια κάποια ποικιλία στην απλή μορφή του προτύπου που αντι
γράφεται, όμοια με αυτή που απαντά κανείς και στα υπόλοιπα θέματα που εξετάσθηκαν, και που μπορεί 
να οφείλεται και στην προσωπική διάθεση του καλλιτέχνη να πρωτοτυπήσει.

Π ρ ο σ ω π ο π ο ιή σ ε ι ς  μηνών

Ακολουθεί μια σειρά πλακιδίων που παρουσίασε ιδιαίτερη δυσκολία στην αναγνώριση του θέματος 
διακόσμησης. Πρόκειται για απεικονίσεις νέων ανδρών (αριθ. 108-115) (Π ίν. 32-34), που ντυμένοι με κα
θημερινή ενδυμασία προσωποποιούν χρονικές περιόδους, όπως εποχές ή μήνες, θέμα που απαντά και στις 
ομάδες Α (αριθ. 1-3) (Π ίν. 1) και Δ (αριθ. 410-415) (Π ίν. 107).

Στο πλακίδιο αριθ. 108 (Π ίν. 32), η μορφή του νέου άνδρα που δυστυχώς σώζεται μόνο κατά το αρι
στερό ήμισυ, πρέπει να έχει αποδοθεί σύμφωνα με το γνωστό εικονογραφικό τύπο Εποχής141. Μια τέτοια 
ταύτιση γίνεται πειστική από εικονογραφικές ομοιότητες με τις προσωποποιήσεις των πλακιδίων αριθ. 1- 
3, όπως το στεφάνι, το χτένισμα, το στήσιμο του κεφαλιού, το φτερό που σώζεται και οι καρποί εμπρός από 
το στήθος.

Οι απεικονίσεις όμως προσωποποιήσεων στον τύπο των άπτερων μορφών, με συνοδό σύμβολα, αντι
κείμενα και ενδύματα της καθημερινής ζωής, καθιστούν πολλές φορές την αναγνώριση ιδιαίτερα δυσχερή 
και κάποτε αδύνατη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι μορφές των πλακιδίων που ακολουθούν, των 
οποίων η ταύτιση γίνεται πολλές φορές με μεγάλες επιφυλάξεις142.

Από τα πιο εύκολα στην αναγνώριση θέματα υπήρξε αυτό του πλακιδίου αριθ. 109 (Π ίν. 32). Εικονίζε- 
ται νέος άνδρας ντυμένος με χειμερινά ενδύματα. Βαδίζει προς τα δεξιά, προβάλλοντας το αριστερό του πόδι 
και κρατά στην αγκαλιά του λαγό, που είναι συνήθως σύμβολο χειμερινής εποχής ή μήνα143. Βρίσκεται κάτω 
από αέτωμα, στραμμένος κατά τα τρία τέταρτα προς το θεατή. Φορά κοντό χειριδωτό χιτώνα, ζωσμένο χαλα
ρά, με σήματα κυκλικά στο ύψος των μηρών, μανδύα που ανεμίζει πίσω του και ψηλά ταινιωτά υποδήματα. Με 
το δεξί χέρι συγκρατεί τα πίσω πόδια του λαγού, ενώ με το αριστερό τα δύο μπροστινά. Η απόδοση του ζώου, 
με τονισμένα ιδιαίτερα τα μακριά αυτιά και το μεγάλο του μάτι, διακρίνεται για ρεαλιστική ακρίβεια.

Η αναγνώριση του νέου του πλακιδίου αριθ. 110 (Π ίν. 32) υπήρξε δυσκολότερη, αλλά και πιο ασφα
λής. Πρόκειται για προσωποποίηση του μήνα Ιουνίου, όπως εμφανίζεται στο Καλανδάρι 354. Στην ανα
γνώριση αυτή βοήθησε η πρωτότυπη σχετικά στάση του νέου άνδρα, που έχει τη ράχη γυρισμένη προς το 
θεατή και κρατά με το αριστερό του χέρι λαγοβόλο, ενώ με το δεξί υψώνει δίσκο διακοσμημένο με ακτι
νωτές εγχαράξεις. Φορά μόνο περίζωμα, ενώ δορά κατάστικτη καλύπτει τον αριστερό του ώμο. Μεγάλο

141. Βλ. σ. 76-77. Ο Strzygowski (Alexandria, σ. 14), αναγνωρίζει στη μορφή αυτή άγγελο, διότι βλέπει «das orientalische Motiv, 
der mit bedeckten Händen erhobenen Kügel». Θυμίζουμε όμως ότι στα πλακίδια που εξετάζουμε, και δη στα πλακίδια αυτής της 
ομάδας, υπάρχουν άφθονες απεικονίσεις μορφών, που με καλυμμένα χέρια κρατούν αντικείμενα πολύ λίγο άξια σεβασμού, όπως 
ριπίδιο (αριθ. κατ. 26-27) και άνθος (αριθ. κατ. 25). Άλλωστε η σφαίρα, που ο Strzygowski βλέπει ότι κρατά στο χέρι του, δεν είναι 
άλλο από τον τρόπο απόδοσης του καλυμμένου με ύφασμα χεριού, όπως αποδεικνύουν και ανάλογες απεικονίσεις των θεραπαινί
δων αριθ. κατ. 26-27.

142. Η δυσκολία στην αναγνώριση προσωποποίησης χρονικής περιόδου στη μορφή ενός απομονωμένου πλακιδίου είναι διπλή. 
Πρώτα η έλλειψη καθιερωμένων γενικά συμβολικών αντικειμένων ή συμβόλων των χρονικών προσωποποιήσεων εποχών και μη
νών και ύστερα η δυσκολία στη διαφοροποίηση μεταξύ προσωποποιήσεων εποχών και μηνών και ακόμη μεταξύ συνεχόμενων μη
νών. Αυτό συμβαίνει γιατί συνοδά αντικείμενα είναι συχνά κοινά, όχι μόνο για μια Εποχή και έναν από τους Μήνες που περιλαμ
βάνει, π.χ. Χειμώνας και Φεβρουάριος κρατούν πάπιες, αλλά και για συνεχόμενους μήνες της ίδιας εποχής, π.χ. ο Αύγουστος και ο 
Σεπτέμβριος συνήθως κρατούν σταφύλια.

143. Βλ. Henzen, Monument!, σ. 120, πίν. LI, αριθ. 3, όπου αναγνωρίζεται η προσωποποίηση του χειμώνα.
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ψάθινο καλάθι γεμάτο καρπούς βρίσκεται στα δεξιά του νέου. Το θέμα του πλακιδίου δεν έχει αποδοθεί 
με τη συνηθισμένη σχεδιαστική ευκολία που διακρίνει αυτή την ομάδα. Τσως αυτό να οφείλεται στο ότι η 
στάση της μορφής με την πρωτοτυπία της δεν είχε δώσει δυνατότητες εξάσκησης στον τεχνίτη.

Το πλακίδιο αριθ. 111 (Π ίν. 33) παρουσιάζει μια νέα ανδρική μορφή που βρίσκεται πολύ κοντά, εικο- 
νογραφικά και τεχνοτροπικά, στο πλακίδιο αριθ. 110. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που αναζητήσαμε το 
πρότυπό του μεταξύ των προσωποποιήσεων θερινών μηνών και όχι ανάμεσα στους σατύρους του διονυ
σιακού θιάσου με τους οποίους υπάρχουν στοιχεία ομοιότητας144. Ο νέος άνδρας, που πιθανότατα προ
σωποποιεί το μήνα Απρίλιο, εικονίζεται σε κίνηση χορευτική προς τα αριστερά, σταυρώνοντας τα πόδια, 
ενώ υψώνει με το δεξί του χέρι πάνω από το κεφάλι το λαγοβόλο. Με το αριστερό του χέρι κρατά κλαδί 
κληματίδας με σταφύλια. Φορά εξωμίδα φτιαγμένη από δορά, κατάστικτη και χαλαρά ζωσμένη. Εμπρός 
του, στο αριστερό άκρο, υπάρχει καλάθι γεμάτο σταφύλια. Στοιχεία ομοιότητας των θεμάτων των δύο πλα
κιδίων (αριθ. 110-111), όπως το καλάθι με τους καρπούς, ο μανδύας και η εξωμίδα που έχουν γίνει από δο
ρά κατάστικτη, η έγχρωμη απόδοση των γυμνών μερών του σώματος, οδηγούν στην υπόθεση ότι τα πλακί
δια αυτά ανήκουν στο ίδιο διακοσμητικό σύνολο ή τουλάχιστον στον ίδιο εικονογραφικό κύκλο.

Τα πλακίδια αριθ. 112-115 (Π ίν. 33-34) έχουν απεικονίσεις νέων ανδρών με πολλά κοινά εικονο- 
γραφικά στοιχεία, που όμως θα ήταν δύσκολο να αναγνωρισθούν με κάποια βεβαιότητα ως προσωπο
ποιήσεις μηνών, αν δεν υπήρχε το προηγούμενο των πλακιδίων αριθ. 110-111. Και πάλι όμως μια ταύτι
σή τους με συγκεκριμένο μήνα δεν είναι ασφαλής. Σε όλα τα πλακίδια οι νέοι άνδρες βαδίζουν προς τα 
δεξιά προβάλλοντας το αριστερό πόδι. Είναι όλοι ανυπόδητοι — πλην του αριθ. 114 που φορά ταινιωτά 
υποδήματα — φορούν κοντούς χιτώνες, χειριδωτούς, ζωσμένους χαμηλά — πλην ενός (αριθ. 113), που 
φορά χιτώνα και μανδύα — και έχουν μαλλιά που μακραίνουν στον τράχηλο, ανεμίζοντας ελαφρά προς 
τα έξω. Στην ενδυμασία έχουν μερικά στοιχεία διαφοροποίησης μεταξύ τους, όπως ο μακρύς μανδύας 
στο νέο του αριθ. 113, που του καλύπτει τον αριστερό ώμο και πέφτει με βαριές πτυχές μέχρι το έδαφος 
ή τα «σημεία», που αλλού (αριθ. 113) βρίσκονται μόνο στους ώμους, αλλού (αριθ. 112) υπάρχουν και στο 
ύψος των μηρών, ενώ στις άλλες δύο μορφές απουσιάζουν. Το κύριο όμως στοιχείο διαφοροποίησης εί
ναι τα αντικείμενα που κρατούν και τα οποία είναι καλαθάκι ημισφαιρικό και οξυπύθμενος αμφορέας 
για τον αριθ. 112, σκύφος για τον αριθ. 113 και μικρό οξυπύθμενο αγγείο, πιθανότατα αμφορέας, για τον 
αριθ. 114145. Ο νέος άνδρας του πλακιδίου αριθ. 115 διαφέρει από τους προηγούμενους. Είναι εύσαρκος, 
όπως δείχνει η γραμμή του λαιμού και η καμπύλη του ώμου του- φορά χιτώνα ποδήρη και ιμάτιο που κα
λύπτει τα χέρια και κρατάει αντικείμενο, που μοιάζει με σείστρο ή με κλαδί, το οποίο ανασηκώνει ελα
φρά. Στο πρόσωπό του αναγνωρίστηκε ο Μωυσής που παραλαμβάνει τους νόμους146, ίσως γιατί έχει ιε
ρατική εμφάνιση. Τσως πρόκειται πράγματι για ιερέα, ο οποίος προσωποποιεί μήνα κατά τον οποίο τε
λούν θρησκευτικές τελετές, πιθανότατα το Νοέμβριο.

Τα διακοσμητικά θέματα των πλακιδίων που ακολουθούν παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, 
γιατί εκπροσωπούν θεματολογικές τάσεις της εποχής, χωρίς να ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο εικονο- 
γραφικό κύκλο.

Π ο ρ τρ α ίτα

Μια σειρά τετράγωνων και κυκλικών πλακιδίων έχει ως διακόσμηση προτομές μέσα σε μετάλλιο. Στα 
τρία από τα μετάλλια (αριθ. 116-118) (Π ίν. 35) εικονίζονται πορτραίτα, πιθανώς κτητόρων κιβωτιδίων147,

144. Ο Strzygowski (Kopt. Kunst, σ. 169 κ.ε., αριθ. 7068, εικ. 235), τον θεωρεί σάτυρο.
145. Θα αναφερθούμε εκτενέστερα στις πιθανότητες ταύτισης με προσωποποιήσεις μηνών και των μορφών αυτών στο κεφά

λαιο της εικονογραφίας. Βλ. παρακάτω, σ. 122-124.
146. Βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 170 κ.ε., αριθ. 7069.
147. Ανάλογα πορτραίτα σε μετάλλιο που κρατούν ερωτιδείς υπάρχουν στο αργυρό κιβωτίδιο της Projecta, βλ. Buschhausen, 

Metallscrinia, πίν. 21.
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ενώ στα δυο άλλα, χριστιανικά θεία πρόσωπα (αριθ. 119-120) (Π ίν. 36). Κοινό στοιχείο στις απεικονίσεις 
αυτές είναι ότι παρά τη μετωπική στάση του σοόματος, το κεφάλι αποδίδεται πάντα σε τρία τέταρτα με μια 
ελαφριά κλίση προς τα αριστερά (αριθ. 116,118) ή προς τα δεξιά (αριθ. 117,119,120). Τα πορτραίτα προ
δίδουν πρόθεση εξατομίκευσης των χαρακτηριστικών του προσώπου, μέσα όμως στα όρια των αισθητικών 
αρχών της εποχής. Έτσι σε όλα τα πρόσωπα τα μάτια έχουν την ίδια ρεμβώδη έκφραση, που επιτυγχάνε
ται με την τοποθέτηση της ίριδας σε επαφή με το άνω βλέφαρο και την πλαισίωσή της στο κάτω μέρος μό
νο από το λευκό του ματιού. Η προσπάθεια εξατομίκευσης των χαρακτηριστικών περιορίζεται σε διαφο
ροποιήσεις της απόδοσης των φρυδιών, της μύτης και ιδιαίτερα του χτενίσματος. Ο μικρός όμως αριθμός 
πλακιδίων που σώζεται δεν επιτρέπει εκτενέστερα συμπεράσματα πάνω σε αυτό το σημείο.

Η δέσποινα148 του αριθ. 116 (Π ίν. 35) είναι μια νεαρή γυναίκα με σεμνή εμφάνιση. Τα μαλλιά της, ανα
διπλωμένα στους κροτάφους και μαζεμένα στη βάση του αυχένα στερεώνονται με ταινία, τα άκρα της 
οποίας ανεμίζουν. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, με το ευαίσθητο μικρό στόμα και τα ρεμβώδη μάτια, 
τα πλαισιωμένα από λεπτά, ενωμένα πάνω από τη μύτη, φρύδια έχουν αποδοθεί με λίγες γραμμές και δια- 
κρίνονται για λεπτότητα και ευγένεια. Απλότητα χαρακτηρίζει τον αχειρίδωτο και χωρίς κοσμήματα χι
τώνα της που πορπώνεται στους ώμους.

Η νέα γυναίκα του αριθ. 117 (Π ίν. 35) έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τα τεράστια εκφραστικά μάτια. 
Παρουσιάζει επίσης έναν άλλο, γνωστό από το πλακίδιο αριθ. 19, τύπο χτενίσματος. Τα μαλλιά, κομμένα 
κοντά πάνω από το μέτωπο, μακριά πίσω και γυρισμένα σε ρολό πλαισιώνουν το κάτω μέρος του αυχένα. 
Τα χαρακτηριστικά του προσώπου έχουν εκτελεσθεί με λιγότερη λεπτότητα. Στην προσπάθεια να τονισθεί 
το μέγεθος των ματιών, έχει τοποθετηθεί άτεχνα το κάτω περίγραμμά τους πολύ χαμηλά και έτσι δεν δη
λώνεται απλά, αλλά τονίζεται, σε βάρος της έκφρασής τους. Αξιοσημείωτη όμως είναι η επιτυχημένη σχε
δίαση των περιγραμμάτων της μορφής και ιδιαίτερα του προσώπου και του λαιμού. Η ενδυμασία, που συ- 
νίσταται σε έναν πιθανώς χειριδωτό χιτώνα και σε πέπλο, ο οποίος καλύπτει τους ώμους, μοιάζει βαριά, 
με τις κάθετες και ευθύγραμμες πτυχές της.

Στη νεανική μορφή του αριθ. 118 (Π ίν. 35) η προσπάθεια απόδοσης ατομικών χαρακτηριστικών είναι 
σαφής. Το ωοειδές πρόσωπο, τα υπερβολικά ημικυκλικά μάτια με την αυστηρή τους έκφραση, τα πυκνά 
ίσια φρύδια που κλίνουν ελαφρά προς τους κροτάφους και κυρίως η μεγάλη μύτη είναι χαρακτηριστικά 
που μοιάζουν να ανήκουν σε συγκεκριμένο άτομο. Πρωτότυπο επίσης είναι το χτένισμα, που απαντά σε 
ζωγραφική απόδοση δέσποινας του 4ου αιώνα από το Trier149. Τα μαλλιά μακριά συγκροτούνται με ται
νία στη βάση του αυχένα και πλαισιώνουν τον τράχηλο, πέφτοντας στη ράχη. Μια άλλη ταινία-διάδημα 
ορίζει τη φύτρα των μαλλιών πάνω από το μέτωπο και εξελίσσεται σε δύο φιόγγους πάνω από τους κρο
τάφους. Ο αχειρίδωτος χιτώνας στερεώνεται με κυκλικές πόρπες στους ώμους.

Χ ριστ ια ν ικά  θέματα

Τα μετάλλια με τα χριστιανικά θέματα αριθ. 119-120 (Π ίν. 36) έχουν στην παρυφή τους ταινίες με γε
ωμετρικά κοσμήματα, όπως και το κυκλικό πλακίδιο αριθ. 55. Πρόκειται για ταινίες ρόμβων (αριθ. 119) 
και ζευγών φυλλόσχημων κοσμημάτων (αριθ. 120) τοποθετημένων σε διάχωρα. Τα δύο πλακίδια, εκτός 
του χριστιανικού θέματός τους, έχουν ανάλογες διακοσμητικές ταινίες στην παρυφή, κοινή προέλευση 
από τις κατακόμβες της Ρώμης150 και ίδιες διαστάσεις (διάμ. 6 εκ.). Για τους λόγους αυτούς υπάρχει πιθα
νότητα να ανήκουν στο ίδιο κιβωτίδιο. Στο πρώτο (αριθ. 119) εικονίζεται ο Χριστός, μακρύκομος και γε-

148. Ο χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται στο χτε'νισμα κυρίως της νέας γυναίκας, που ανάλογο του απαντά σε παραστάσεις σκη
νών και μορφών γυναικωνίτη (αριθ. κατ. 24).

149. Βλ. Rumpf, Stilphasen, o. 24, πίν. 19. 84.
150. Η προέλευση του αριθ. κατ. 119 είναι η κατακόμβη του Αγίου Καλλίστου, ενώ για τον αριθ. κατ. 120 αναφέρεται μόνο «Κατα

κόμβες Ρώμης», βλ. Morey, Catalogo, ο. 57 και Volbach, Elfenbeinarbeiten, ο. 125. Έχουν εκφρασθεί μερικές αμφιβολίες ως προς τη χρι- 
στιανικότητα του θέματος, που βασίζονται σε στοιχεία τεχνοτροπικής απόδοσης, όπως η κλίση του κεφαλιού, η στάση, κτλ. Βλ. Morey, ό.π.
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νειοφόρος να ευλογεί, σε τύπο που πλησιάζει κατά πολύ το μεσοβυζαντινό Παντοκράτορα. Γύρω από το 
γερμένο ελαφρά προς τα δεξιά κεφάλι του φέρει φωτοστέφανο, που αποδίδεται με διπλή χάραξη και 
εμπεριέχει αιγυπτιακού τύπου σταυρό (ανκχ), που βρίσκεται πάνω ακριβώς από το μέσον του μετώπου και 
ακολουθεί την πλάγια κίνηση του κεφαλιού. Φορά χειριδωτό χιτώνα με κατάκοσμα επιμανίκια και ιμάτιο 
με «σημεία». Με το δεξί χέρι ευλογεί, ενώ με το καλυμμένο αριστερό πρέπει να κρατούσε ευαγγέλιο, του 
οποίου διακρίνεται ένα άκρο.

Στο πλακίδιο αριθ. 120 εικονίζεται άνδρας με κοντά μαλλιά και γένια. Η ενδυμασία και η στάση του εί
ναι του «διδάσκοντος φιλοσόφου». Ωστόσο το δεξί του χέρι, που προβάλλει ανάμεσα στα πολύπτυχα εν
δύματα — χιτώνας και toga — σε κίνηση ευλογίας, ενισχύει την υπόθεση ότι πρόκειται για χριστιανική πα
ράσταση, και μάλιστα του αποστόλου Πέτρου, που συχνά εικονίζεται σε στάση φιλοσόφου.

Χριστιανικής έμπνευσης είναι και το θέμα του πλακιδίου αριθ. 121 (Π ίν. 36). Πρόκειται για γυναικεία 
μορφή που εικονίζεται σε στάση δέησης φορώντας χειριδωτό ποδήρη χιτώνα και βαριά καλύπτρα, που της 
σκεπάζει το κεφάλι και μέρος του στήθους. Πλαισιώνεται από δύο βήλα συγκρατημένα με κόμπους, όπως 
αυτά που απαντούν στα πλακίδια αριθ. 16-18. Η νέα γυναίκα, έχει αποδοθεί με επιμέλεια, καθαρότητα πε
ριγραμμάτων, αλλά και μια κάποια σχηματοποίηση και σκληρότητα στην πτυχολογία.

Στα πορτραίτα αυτά θα μπορούσε να περιληφθεί και το κεφάλι νεανικής μορφής, που βρίσκεται στο δε
ξί άκρο του ημικυκλικού και κατά τα άλλα αδιακόσμητου πλακιδίου αριθ. 122151 (Π ίν. 37). Το χτένισμα εί
ναι ανάλογο με αυτό του αριθ. 118, αλλά τα σχιστά μάτια και η λεπτή μύτη αποκλείουν οποιαδήποτε άλλη ομοι
ότητα μεταξύ των δύο μορφών. Επειδή όμως νεανικά κεφάλια χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις152 
χωρίς κανένα συμβολισμό σαν καθαρά κοσμήματα, δεν θα πρέπει να αποκλεισθεί κι αυτή η περίπτωση.

Στο πλακίδιο αριθ. 123 (Π ίν. 37) εικονίζεται μορφή που με ποδήρη χειριδωτό χιτώνα, ζωσμένο κάτω από 
το στήθος, κρατά με το αριστερό χέρι δάδα, ενώ με το δεξί υψώνει αντικείμενο που δεν διακρίνεται καθαρά, 
πιθανώς ζυγό. Η παρουσία μεγάλου κρατήρα δεξιά, κοντά στα πόδια της, καθώς και άλλα εικονογραφικά 
στοιχεία τα οποία θα αναλύσουμε πιο κάτω (βλ. σ. 129-130) οδηγούν στην ταύτιση της μορφής με προσωπο
ποίηση του Σεπτεμβρίου, επηρεασμένη όμως από την εικονιστική απόδοση του ζωδίου του Ζυγού.

V a r ia

Δύο πλακίδια με θεατρικά προσωπεία, τα πλακίδια αριθ. 124-125 (Π ίν. 37), δίνουν την ευκαιρία να 
παρατηρήσει κανείς την ποικιλία του θεματολογίου αυτής της ομάδας. Έ να  κωμικό και ένα τραγικό προ
σωπείο είναι το θέμα του ημικυκλικού πλακιδίου αριθ. 125, ενώ το τυπικά ηρωικό προσωπείο του αριθ. 124 
δεν εκφράζει αισθήματα. Τα ίσια του φρύδια, το αφύσικα υψωμένο του χτένισμα, που κοσμείται από ται
νία δαφνοστόλιστη, δίνουν τόνο αυστηρότητας στη μορφή, τη στραμμένη ελαφρά προς τα αριστερά.

Δελφίνι που ελίσσεται και καταδύεται κάθετα διακοσμείτο πλακίδιο αριθ. 126 (Π ίν. 37). Το θέμα αυ
τό μπορεί να συνδεθεί με παραστάσεις του θαλάσσιου θιάσου, αλλά και με την Αφροδίτη της Κυρήνης. Εί
ναι αξιοπρόσεκτη η φυσικότητα στην κίνησή του παρόλη την κάπως σχηματοποιημένη απόδοση των λεπτο
μερειών153.

151. Αναφέρεται μάλιστα ότι το κεφάλι αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στα «ιουστινιάνεια πορτραίτα», βλ. Strzygowski, Alexandria, 
σ. 12.

152. Σε ψηφιδωτό δάπεδο της Αντιόχειας ανάλογα κεφάλια πάνω σε βάθρα σχηματίζουν ταινία που πλαισιώνει έμβλημα, βλ. 
Levi, Antioch, I, πίν. XXXVb.

153. Θα μπορούσαμε να περιλάβουμε στο υλικό αυτής της ομάδας και μερικά ακόμη οστέινα έργα του Μουσείου Μπενάκη δια
κοσμημένα με την ίδια τεχνική, αλλά ξεφεύγουμε από τα κριτήρια επιλογής του υλικού που οι ίδιοι θέσαμε στην εισαγωγή. Πρό
κειται για δύο ημικυλινδρικά θραύσματα μικρών πυξίδων. Το πρώτο (αριθ. ευρ. 18708) έχει ως θέμα μαινάδα με εξωμίδα που βα
δίζει ορμητικά κοιτάζοντας πίσω της, ενώ κρατά σκύφο στο δεξί χέρι και λαγοβόλο στο αριστερό. Η σμίκρυνση του θέματος έχει 
αποβεί σε βάρος της εικονογραφίας και της ποιότητας στην τεχνική εκτέλεση. Διακοσμητικές ζώνες στη βάση — ταινία ισοσκελών 
τριγώνων — και στο χείλος — ταινία από τέσσερις επάλληλες εγχαράξεις— περατώνουν τη διακόσμηση της πυξίδας. Το δεύτερο
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Τα 111 λοιπόν πλακίδια αυτής της ομάδας δίνουν σαφή εικόνα των ιδιομορφιών της. Στη διακόσμηση 
των πλακιδίων παρατηρείται θεματική ποικιλία, που αποδίδεται όμως με περιορισμένο αριθμό εικονιστι
κών τύπων. Παράλληλα οι διαφοροποιήσεις στην εκτέλεση είναι πολύ μικρές και δεν επιτρέπουν, παρά σε 
ελάχιστες περιπτώσεις, τεχνοτροπική διάκριση. Η ανάλυση της τεχνικής και της εικονογραφίας θα συ
μπληρώσουν και θα τεκμηριώσουν τις πρώτες αυτές παρατηρήσεις.

Τεχνική και τεχνοτροπία του σκαλίσματος

Τ εχνική

Η μελέτη της επιπεδόγλυφης τεχνικής στη διακόσμηση αυτής της ομάδας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια
φέρον, αλλά και σημαντικές δυσκολίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει α) διότι εξετάζεται για πρώτη φορά η 
εφαρμογή της τεχνικής αυτής στο κόκαλο και β) διότι εμφανίζει την πρωτοτυπία να συνδυάζει στοιχεία γλυ
πτικής και ζωγραφικής, σε μια προσπάθεια της δεύτερης να εισχωρήσει στα πεδία της πρώτης. Έ χει εκφρα
στεί μάλιστα η άποψη ότι «προετοιμάζει τη νίκη (της ζωγραφικής) πάνω στην πλαστική που κυριαρχούσε μέ
χρι τότε»154. Η δυσκολία συνίσταται κυρίως στην έλλειψη ειδικών μελετών για την εφαρμογή αυτής της τε
χνικής στη μικροτεχνία. Οι μελέτες που υπάρχουν αφορούν εφαρμογές της πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντι
κείμενο1’''' και δεν γίνεται έτσι μια περισσότερο πλατιά αντιμετώπιση του θέματος.

Αφού ερευνήσουμε λοιπόν τα στοιχεία που μπορεί να μας δώσουν τα ίδια τα πλακίδια πάνω στην τεχνι
κή της διακόσμησής τους, θα προσπαθήσουμε να διευρευνήσουμε την προέλευσή της, τις επιδράσεις που 
δέχτηκε και τις εφαρμογές της σε άλλα υλικά. Συγκρίσεις αυτού του χαρακτήρα μπορούν να επιτρέψουν 
εντοπισμό αλληλεπιδράσεων των διαφόρων εφαρμογών της και των αρχών που τη διέπουν.

Την τεχνική αυτή θεωρήσαμε επιπεδόγλυφη1"'6, διότι αν και διαφοροποιείται από την τεχνική του επι- 
πεδόγλυφου στο μάρμαρο διέπεται από τις ίδιες αρχές. Στο μάρμαρο «παράγεται τό είδος τούτο διά μι
κρός εκβάθυνσης τού περί τό κόσμημα ή την μορφήν πεδίου καί πλήρωσης τού κοιλανθέντος τούτου μέρους 
διά τίνος κεχρωσμένου μείγματος. Οϋτω τό διακοσμητικόν θέμα διατηρεί μόνον τό περίγραμμα, αί δέ εν 
αύτφ λεπτομέρειαι δηλοΰνται διά χαρακτών γραμμών» 157. Αντίθετα, στα οστέινα πλακίδια εφαρμόζεται 
μια τεχνική που βρίσκει αναλογίες στο «ενθετικό» opus sectile1'’8, βαθύνονται δηλαδή ορισμένα σημεία 
του διακοσμητικού θέματος και οι βαθύνσεις αυτές πληρούνται από έγχρωμη κηρομαστίχη. Το υπόλοιπο 
διακοσμητικό θέμα αποδίδεται με χάραξη. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η εφαρμογή της τεχνικής του επιπε- 
δόγλυφου στο κόκαλο είναι περισσότερο πολύπλοκη από ότι στο μάρμαρο. Στην εκτέλεσή της πρέπει να 
υπάρχουν τα ίδια αρχικά στάδια με την κατά πολύ απλούστερη τεχνική της ομάδας Α. Φυσικά η έρευνα και

θραύσμα (αριθ. ευρ. 21229) έχει ως θέμα ελάφι, του οποίου σώζεται μόνο το μπροστινό μέρος του σώματος, που τρέχει προς τα αρι
στερά. Το θέμα αυτό πρέπει να ολοκληρώνεται σε μία σκηνή κυνηγιού που δεν σώθηκε. Δύο επάλληλες ζώνες από τέσσερις εγχα
ράξεις η κάθε μία ορίζουν τη βάση της πυξίδας. Πρβλ. ανάλογο ξύλινο δοχείο σε σχήμα αμφορέα με εγχάρακτη διακόσμηση του 
5ου-7ου αι. από την Αίγυπτο (Μ.-Η. Rutschowscaya, Objets de toilette de l’époque copte, RLouvre 26 ,1 (1976), o. 1-5.

154. Βλ. Strzygowski, Alexandria, o. 12.
155. O Bielefeld (Eine Patene, o. 395 κ.ε.) παρουσιάζοντας κύλικα από οφίτη του Μουσείου του Αούβρου με ένθετη διακόσμη- 

ση, αναφέρεται στην ιστορία της τεχνικής αυτής στο μέταλλο.
156. Στο μάρμαρο χρησιμοποιήθηκε ο όρος επιπεδογλυφία (Ξυγγόπουλος, Έπιπεδογλυφία, ο. 72-75). Ο αντίστοιχος γαλλικός 

όρος είναι champlevé. Την εφαρμογή της τεχνικής αυτής στον ελέφαντα οι γάλλοι χαρακτηρίζουν ως graffite enluminé. Βλ. Girard, 
La peinture, o. 264. Grüneisen, Les caractéristiques, o. 10.

157. Βλ. Ξυγγόπουλος, ό.π. Ανάλογη περιγραφή, βλ. Brehier, Etudes, o. 96.
158. Χρησιμοποιείται και ο νεότερος όρος intarsia, αλλά κυρίως σε έργα ενθετικής σε ξύλο, βλ. Ασημακοπούλου, Opus sectile, 

o. 58, σημ. 1. Ο όρος Marmor- ή Glassintarsien χρησιμοποιείται για επιπεδόγλυφα, στα οποία γίνεται χρήση ένθετου γυαλιού ή μαρ
μάρου και έχουν στενότερη σχέση με τα opus sectile σε ενθετική μορφή, βλ. Ασημακοπούλου, Opus sectile, o. 41. Η εφαρμογή της 
τεχνικής αυτής στο μέταλλο χαρακτηρίστηκε ως incrustation, βλ. Bielefeld, Eine Patene, o. 423 κ.ε.
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η μελέτη της επιπεδόγλυφης τεχνικής και των ποικίλων εφαρμογών της είναι θέμα που θα μπορούσε να 
αποτελέσει μόνο του αντικείμενο ειδικής μελέτης. Για το λόγο αυτό θα περιοριστούμε μόνο στην εξέταση 
των στοιχείων των σχετικών με εφαρμογή αυτής στο κόκαλο.

Η τεχνική του επιπεδόγλυφου στο κόκαλο, αν και πιο πολύπλοκη από την εγχάρακτη της προηγούμενης 
ομάδας, πρέπει να είχε τα ίδια στάδια επεξεργασίας. Πλακίδιο από ιδιωτική συλλογή1'’9 δίνει το πρώτο στά
διο της διακοσμητικής επεξεργασίας, που αναφέρεται στη γραπτή απόδοση του προσχεδίου. Σε αυτό το πλα
κίδιο το διακοσμητικό θέμα είναι μόνο ζωγραφισμένο, αλλά ωστόσο η ζωγραφική μιμείται την τεχνική του 
επιπεδόγλυφου. Το θέμα είναι σύμπλεγμα Πανός και Νύμφης κάτω από τόξο, στηριγμένο σε στρεπτούς κίο
νες, ανάλογους με αυτούς των πλακιδίων αριθ. 16-17. Πολλές λεπτομέρειες της σύνθεσης, όπως οι πτυχές, οι 
κίονες, έχουν αποδοθεί έτσι, ώστε να δημιουργείται η οπτική εντύπωση ότι το πλακίδιο έχει διακοσμηθεί με 
επιπεδόγλυφη τεχνική. Η ομοιότητα αυτή μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους: ή πρόκειται για πλακίδιο 
που βρίσκεται στο στάδιο του προσχεδίου και δεν πρόφθασε να σκαλιστεί ή πρόκειται για πλακίδιο πάνω 
στο οποίο μιμήθηκαν τη δύσκολη αυτή τεχνική με χρώμα, προκειμένου να την αντικαταστήσουν ή να την υπο
καταστήσουν159 160. Η πρώτη υπόθεση μοιάζει επικρατέστερη, γιατί στην απόδοση του σχεδίου έχουν δοθεί λε
πτομέρειες απαραίτητες ιδίως σε ένα προσχέδιο, όπως π.χ. τα σημεία όπου θα γίνονταν βαθύνσεις.

Το δεύτερο και σπουδαιότερο στάδιο ήταν η χάραξη, η οποία έχει τον κύριο ρόλο στην απόδοση του 
θέματος. Με χάραξη αποδίδονται τα περιγράμματα, τα χαρακτηριστικά του προσώπου και οι ανατομικές 
λεπτομέρειες των γυμνών σωμάτων, όπως επίσης τα δέρματα των ζώων (αριθ. 40-42) (Π ίν. 11,15,16), οι 
δορές που φορούν οι ανθρώπινες μορφές (αριθ. 42, 43, 47, 110, 114) (Π ίν. 11, 16, 32, 34), και τα μαλλιά 
τους. Σε μερικές περιπτώσεις αποδίδουν με αβακωτές εγχαράξεις τα υφάσματα (αριθ. 22, 23,38) (Π ίν. 7, 
15), διακοσμήσεις μικρών αντικειμένων (αριθ. 43) (Π ίν. 16-ασκός) (αριθ. 45) (Π ίν. 17-τύμπανο), τμήμα
τα φτερώματος πουλιών (αριθ. 80, 87, 88,103) (Π ίν. 27, 28, 31), κ.ά.

Η βάθυνση στα προκαθορισμένα σημεία όπου μπαίνει η κηρομαστίχη, ανήκει επίσης στο δεύτερο στά
διο της επεξεργασίας. Τα μικρά σκαρπέλα που χρησιμοποιούσαν έχουν αφήσει σαφή ίχνη σε πολλά κομ
μάτια, στα οποία το ένθετο υλικό τους έχει εκπέσει. Τα σημεία που δέχονται ένθετο έγχρωμο υλικό είναι 
συνήθως τα ενδύματα, μέρος από το φτέρωμα των πουλιών και το βάθος των περισσότερων παραπληρω
ματικών κοσμημάτων. Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις, που αποδίδονται έγχρωμα τα γυμνά μέρη του σώ
ματος, με χρήση μόνο χρώματος. Στις περιπτώσεις όμως αυτές πρέπει να υπάρχουν εικονογραφικές ανά
γκες, όπως δήλωση δασύτριχου σώματος (στον Πάνα του αριθ. 42) (Π ίν. 11) ή ηλιοψημένου (στον Ιούνιο 
του αριθ. 110) (Π ίν. 32) και σώματος Σατύρου (Απρίλιος)161 (αριθ. 111) (Π ίν. 33).

Τέλος, στο τρίτο στάδιο γέμιζαν με χρώμα τις αβακωτές εγχαράξεις και με έγχρωμη κηρομαστίχη162 τις 
βαθύνσεις, ακολουθώντας πιθανότατα την τεχνική της εγκαυστικής ζωγραφικής, δηλαδή με τη βοήθεια ζε
σταμένου μεταλλικού εργαλείου. Η κηρομαστίχη, από όσο γνωρίζουμε από τα κομμάτια όπου διασώζεται 
ή διατηρούνται ίχνη της, είχε μαύρο, πράσινο, κόκκινο βαθύ και ρόδινο χρώμα.

Οι φάσεις αυτές, κατά την τεχνική εκτέλεση, απαιτούν επιδέξια και χρονοβόρο εργασία, επαρκείς 
γνώσεις σχεδίου, επιδέξιο σκάλισμα και γνώσεις εγκαυστικής ζωγραφικής. Οι τεχνίτες λοιπόν που θα τις 
εκτελούσαν πρέπει να ανήκαν στους ικανότερους. Την ικανότητα αυτή παρέχει στους τεχνίτες η μακρά 
παράδοση της Αιγύπτου σε τεχνικές όπως η επιπεδογλυφία, η εγκαυστική ζωγραφική και η ένθεση με 
σμάλτο ή γυαλί, στοιχεία των οποίων χρησιμοποιούνται στην τεχνική της επιπεδογλυφίας πάνω σε κόκα

159. Πρόκειται για τη συλλογή Koffler-Truniger στη Λουκέρνη, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας αγοράστηκε από την Αιγυ
πτιακή Συλλογή του Μονάχου. Βλ. σχετικά SammlungΕ.-Μ. Koffler-Truniger, I. Skulpturen, Elfenbein, Perlmutter, Stein, Holz, bearb. 
von H. Schnitsler, W.F. Volbach, Lünern, Stuttgart, 1964.

160. Βλ. απεικόνιση της Ίσιδος-Τύχης σε ξύλινο διάχωρο κιβωτιδίου του 4ου αι. (Hinks, Catalogue, αριθ. 89, ο. 61) με γραπτή 
απόδοση επιπεδόγλυφης τεχνικής.

161. Βλ. σχετικά παρακάτω, ο. 122 κ.ε.
162. Η σύνθεση της κηρομαστίχης είναι μαστίχα, κερί και κονιορτοποιημένο μάρμαρο ή άλλο φυσικό χρώμα, βλ. ΔΧΑΕ Ε 

(1905), σ. 83. Α. Ορλάνδος, Η Παρηγορήτισσα τηςΆρτης, εν Αθήναις 1970, σ. 97-98.
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λο, που τους προσφέρει, πείρα αιώνων. Η επιπεδογλυφία, απαντά ήδη στο Αρχαίο Βασίλειο με τη μορφή 
του βυθισμένου αναγλύφου (sunk relief ή relief en reserve)163. Σύμφωνα με αυτή, το βαθύτερο σκάψιμο του 
περιγράμματος επιτρέπει τη δημιουργία του αναγλύφου, ενώ οι λεπτομέρειες αποδίδονται με χάραξη και 
χρώμα. Εξάλλου, η ένθετη διακόσμηση στη μικροτεχνία χρησιμοποιείται επίσης από την εποχή του Αρ
χαίου Βασιλείου, και ιδιαίτερα στη διακόσμηση επίπλων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και κιβω- 
τίδια164. Η ένθετη αυτή διακόσμηση γινόταν από διάφορα υλικά, όπως φαγεντιανή, πολύτιμοι λίθοι, πολύ
τιμα μέταλλα, γυαλί, ελεφαντόδοντο, αλλά και κόκαλο165. Παράλληλα, η εγκαυστική πάνω σε ελεφαντό
δοντο θεωρείται, κατά παράδοση, αιγυπτιακής καταγωγής166. Υπάρχουν λοιπόν στην Αίγυπτο από την 
εποχή του Αρχαίου Βασιλείου οι τεχνικές που μπορούν να θεωρηθούν πρόγονοι της τεχνικής του επιπε- 
δόγλυφου κοκάλου, την οποία εξετάζουμε. Παράλληλα παρατηρείται σε αυτή τη χώρα ιδιαίτερη προτίμη
ση στις πολύχρωμες διακοσμήσεις με ένθετα υλικά, αλλά και προσήλωση στις παραδοσιακές τεχνικές. Εν
δεικτικό παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί η παραγωγή έργων ενθετικού opus sectile. Η τεχνική αυτή, που 
ακολουθεί τις ίδιες βασικές αρχές με την επιπεδόγλυφη των οστέινων167, ακμάζει στην Αίγυπτο, ιδίως 
στους χρόνους των Πτολεμαίων, από όπου διαδίδεται αργότερα σε όλο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Η πα
ραγωγή έργων αυτής της τεχνικής και ιδίως έργων με ανθρώπινες μορφές, εξακολουθεί στην Αίγυπτο όταν 
στην υπόλοιπη αυτοκρατορία, και μάλιστα στη Δύση, δεν υπάρχει πλέον. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό 
ότι μέχρι τον 5ο μ.Χ. αιώνα όχι μόνο εξακολουθεί η παραγωγή για τοπικές ανάγκες, αλλά γίνονται και 
εξαγωγές έργων168.

Δεν είναι επομένως παράδοξο που σε περίοδο όπως η ύστερη αρχαιότητα, στην οποία κυριαρχούν τάσεις 
πολυχρωμίας σε κάθε έκφραση της τέχνης, εμφανίζεται και έχει διαθοθεί ειδικά στην Αίγυπτο ένθετη διακό- 
σμηση με κηρομαστίχη σε κόκαλο. Η τεχνική πρέπει να έχει προγόνους και σε εγχάρακτα οστέινα που δια
κοσμούν κιβωτίδια ινδικής τέχνης, ανάλογα με αυτά που βρέθηκαν σε ανασκαφές στο Begram του Αφγανι
στάν, κοντά στις Βόρειες Ινδίες169. Τα εντυπωσιακά αυτά ανασκαφικά ευρήματα (1ος-3ος αιώνας) είχαν το
ποθετηθεί σε ηγεμονικούς τάφους μαζί με ελληνορωμαϊκής προέλευσης γυάλινα σκεύη. Πρόκειται για προϊ
όντα ινδικών και τοπικών εργαστηρίων, αλλά έχουν δεχτεί και ελληνορωμαϊκές επιδράσεις. Διακρίνονται 
για την «τεχνική και ρυθμολογική τους τελειότητα, η οποία δικαιώνει τη φήμη των ινδών τεχνιτών του ελεφα

163. Βλ. Girard, La peinture, σ. 17. Πλησιέστερα βρίσκονται αυτά της El Amarna, στα ανάκτορα του Ακενατόν, JEA XXI (1935), 
πίν. VIII, 3 και XX, 3. Πρβλ. Ασημακοπούλου, Opus sectile, 203, πίν. ΙΙβ.

164. Πρβλ. ενδεικτικά το ξύλινο κρεβάτι της μητε'ρας του Χε'οπος, Φαραώ του Αρχαίου Βασιλείου της Αίγυπτου, διακοσμημέ
νο με ένθετη φαγεντιανή (W. Wolf, Geschichte der Kunstgewerbes, Berlin 1930, IV, σ. 87, εικ. 2), καθώς και δείγματα κιβωτιδίων με 
ένθετη διακόσμηση του Αρχαίου Βασιλείου (3000 π.Χ.) (Müller, Glassintarsien, σ. 13. Ασημακοπούλου, Opus sectile, σ. 168, πίν. 
IVa, V illa, όπου και άλλα παραδείγματα).

165. Βλ. κιβωτίδιο της 18ης Δυναστείας, που έχει στο σκέπασμά του διακόσμηση από ζώα, κατασκευασμένα από κόκαλα και 
«pâte minérale rouge et verte» με επιπεδόγλυφη και εγχάρακτη τεχνική, τα οποία τοποθετούσαν ένθετα στο ξύλο, βλ. Vaudier, 
Objets de toilette, αριθ. 152. Το κιβωτίδιο αυτό είναι ένα δείγμα πλησιέστατο προς την τεχνική που εξετάζουμε, αλλά συγχρόνως πο
λύ υψηλότερης ποιότητας, η οποία στο ελεφαντόδοντο έφθασε στην τελειότητα κατά τη γνώμη μερικών μελετητών, βλ. Müller, ό.π. 
Bielefeld, Eine Patene, σ. 424 κ.ε. Ασημακοπούλου, Opus sectile, σ. 169.

166. Οι Αιγύπτιοι, παράλληλα με τους κατοίκους της Μεσοποταμίας και τους Φοίνικες, έβαφαν τον ελέφαντα και τον διακο
σμούσαν με χρυσό και lapis lazuli. Βλ. Ε. Beigbeder, Les ivoires, Paris 1965, σ. 10 κ.ε., Ασημακοπούλου, Opus sectile, σ. 189-190. Η 
επίδοση αυτή των Αιγυπτίων θεωρείται δεδομένη στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Την περίοδο αυτή αιγυπτία ζωγράφος εγκαθίσταται 
στη Ρώμη και ζωγραφίζει μικρογραφίες πάνω σε ελεφαντόδοντο, βλ. Girard, La peinture, σ. 264. Έργα ελεφάντινα διακοσμημένα 
με εγκαυστική βρέθηκαν το 1834 στην Πομπηία, βλ. Daremberg - Saglio, 2, στ. 1446.

167. Οι διαφορές μεταξύ των δύο τεχνικών είναι κυρίως πρώτον ότι το υλικό που χρησιμοποιείται για την ένθεση στην επιπεδό- 
γλυφη τεχνική των οστέινων δεν είναι κρούστες, δηλαδή δεν είναι κομμάτια σκληρού υλικού που κόβεται, όπως το γυαλί ή το μάρμα
ρο, και δεύτερον ότι δεν αποδίδεται με ένθετο υλικό ολόκληρο το διακοσμητικό θέμα, αλλά μόνο μικρό μέρος των λεπτομερειών του.

168. Βλ. Müller, Glassintarsien, πίν. 1. Ασημακοπούλου, Opus sectile, σ. 105, πίν. 55α-β. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα γνωστά ει
κονιστικά opus sectile των Κεχρεών κοντά στην Κόρινθο (4ου αι.) αποδίδονται σε αλεξανδρινό εργαστήριο, βλ. Ασημακοπούλου, 
Opus sectile, σ. 51, σημ. 17.

169. Τα σχετικά με τις ανασκαφές και τα ευρήματά τους στο Bégram, βλ. Hackin, Bégram, σ. 6 κ.ε. Άλλωστε η ένθετη διακό- 
σμηση θεωρείται γενικά ανατολικής προέλευσης, βλ. Ασημακοπούλου, Opus sectile, σ. 165-168.
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ντοστού, που τόσο εγκωμιάζει η αρχαία λογοτεχνία»170. Στη διακόσμηση των οστέινων πλακιδίων του 
Βέ§Γθΐη έχουν χρησιμοποιηθεί τρεις τεχνικές: η εγχάρακτη, η επιπεδόγλυφη «του βυθισμένου αναγλύφου», 
καιη τεχνική του χαμηλού αναγλύφου. Το σκάλισματων επιπεδόγλυφων παρουσιάζειτελειοποίηση και εκλε- 
πτύνσεις, που δεν απαντούν στα αιγυπτιακά πλακίδια. Συγχρόνως όμως φαίνεται ότι δεν γίνεται χρήση έγ
χρωμου ένθετου υλικού, αλλά μόνο μαύρου και κόκκινου χρώματος για τη συμπλήρωση της διακόσμησης των 
πλακιδίων. Τις σχέσεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου με τους ηγεμόνες του Ε^ταηι τις αποδεικνύουν ευρή
ματα, όπως τα γυάλινα σκεύη που αναφέρθηκαν και που είναι σίγουρα προϊόντα εισαγωγής. Οι σχέσεις αυ
τές είναι πιθανό να είχαν κάνει γνωστή στην Αίγυπτο την παραγωγή ινδικών κιβωτιδίων με ελεφάντινη ή 
οστέινη διακόσμηση, αφού μάλιστα οι ινδοί τεχνίτες-σκαλιστές ελεφαντόδοντου έχαιραν διεθνούς φήμης171. 
Δεν αποκλείεται λοιπόν κιβωτίδια εισηγμένα από τις Ινδίες172 να χρησιμοποιήθηκαν σαν πρότυπα από τους 
τεχνίτες της Αιγύπτου, για την κατασκευή ανάλογων κιβωτιδίων. Ο όμοιος, τεχνικά, τρόπος απόδοσης μερι
κών λεπτομερειών των διακοσμητικών θεμάτων σε ευρήματα του Ε ^ γ3πι και σε αιγυπτιακά ευρήματα έρχε
ται να ενισχύσει την άποψη αυτή. Εντυπωσιακή είναι ιδίως η ομοιότητα στην τεχνική της απόδοσης του φτε
ρώματος των πουλιών και των υφασμάτων είναι αποδοσμένα με αβακωτές δηλαδή εγχαράξεις. Επίσης πα
ρουσιάζεται ομοιότητα στην απόδοση των γυμνών σωμάτων173, που έχουν ίδια ιχνογραφικά περιγράμματα.

Στην ίδια περίοδο, τον Ιο αι. μ.Χ., υπάρχει και δείγμα αυτής της τεχνικής σε ελεφάντινο κομμάτι από 
την Πομπηία, που θεωρείται αλεξανδρινής προέλευσης174. Το έργο μπορεί με κάποιες επιφυλάξεις να 
αποτελέσει τον άμεσο συνδετικό κρίκο με τα πλακίδια αυτής της ομάδας και τα έργα που τα επηρέασαν.

Η τεχνική λοιπόν της διακόσμησης των πλακιδίων της ομάδας Β αποτελεί κράμα επιπεδογλυφίας, 
εγκαυστικής ζωγραφικής και ένθετης διακόσμησης. Έ χει βαθύτατες ρίζες στην Αίγυπτο, όπου επανέρχε
ται στην επικαιρότητα, ίσως μέσω ινδικών προϊόντων, τον 4ο και κυρίως τον 5ο αιώνα. Η επανεμφάνισή 
της πρέπει να οφείλεται στις γενικότερες τάσεις πολυχρωμίας της εποχής, όπως αυτή παρουσιάζεται στην 
τορευτική και τη μαρμαρογλυφία.

Τορευτική

Η πολυχρωμία ειδικότερα σε μεταλλικά έργα17"1 επιτυγχάνεται με ένθεση (incrustation), τεχνική επίσης 
συγγενική προς το opus sectile. Η ιδέα της χρήσης αυτής της τεχνικής σε μέταλλο, αν και ήταν γνωστή στην 
Αίγυπτο από την εποχή της El Amarna176, απαντά και πάλι στα πρώιμα αυτοκρατορικά χρόνια177 και γνω
ρίζει ιδιαίτερη άνθηση στο πρώτο μισό του 4ου αι. μ.Χ.178. Το μέταλλο που δέχεται την ένθεση ήταν άργυ
ρος ή τις περισσότερες φορές ορείχαλκος. Η ένθετη διακόσμηση ήταν υλικό διαφορετικής απόχρωσης, 
όπως το νιέλλο που έχει μολυβί χρώμα και συνίσταται σε κράμα αργύρου, μολύβδου και θειαφιού, ο άργυ
ρος και ο ορείχαλκος επιχρυσωμένοι. Το διακοσμητικό θέμα αποδίδεται με συνδυασμό εγχάρακτης και έν
θετης τεχνικής, με τον οποίο επιτυγχάνεται συνήθως τριχρωμία. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το

170. Βλ. Hackin, Bégram, σ. 10 κ.ε.
171. Βλ. J. Auboyer - R. Goepper, Ο κόσμος της Ανατολής, Αθήνα 1968, σ. 39, εικ. 23.
172. Μνημονεύεται ινδική παροικία στην Αίγυπτο, βλ. Zaloscer, Christi. Ägypten, σ. 113, όπου και βιβλιογραφία σχετική με σχέ

σεις τέχνης των δυο χωρών.
173. Βλ. Hackin, Bégram, αριθ. 249, εικ. 64 και 215-216.
174. Βρίσκεται στο Μουσείο Νεάπολης, αριθ. ευρ. 118.729. Grüneisen, Les caractéristiques, σ. 10, εικ. 6.
175. Για την τεχνική εφαρμογή της πολυχρωμίας, όπως εμφανίζεται στα μέταλλα, βλ. Diehl, Manuel, σ. 309-310 και Bielefeld, 

Eine Patene, σ. 423, όπου και η ιστορία της τεχνικής αυτής. Για τον όρο incrustation, βλ. Ασημακοπούλου, Opus sectile, σ. 24.
176. Η χρήση νιέλλου για ένθετες διακοσμήσεις είχε αρχίσει στην Αίγυπτο ήδη από τα 1600 π.Χ. Βλ. Bielefeld, Eine Patene, 

σημ. 130.
177. Πιστεύεται ότι ήρθε στον ελληνορωμαϊκό κόσμο από την περιοχή του ανατολικού Ιράν και του Πακιστάν, βλ. Tram-Tam- 

Tin, Culte des divinités orientales à Herculaneum, Leiden 1971, σ. 52, αριθ. 2, εικ. 3. Την προέλευσή της αποδίδουν και άλλοι στην 
Ανατολή, βλ. Coche de la Ferté, L ’antiquité chrétienne, σ. 39.

178. Βλ. Bielefeld, Eine Patene, σ. 424-432, όπου στο δεύτερο μισό του αιώνα διαπιστώνεται κάμψη της παραγωγής.
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γνωστό πινάκιο από την Cesena, που έχει σαν θέμα σκηνή συμποσίου θεών179. Πάνω στο αργυρό βάθος ξε
χωρίζει το θέμα σχεδιασμένο με αιχμηρό εργαλείο (à la pointe). Η τεχνική της χάραξης, που χαρακτηρίζε
ται ως «ελληνιστικής προέλευσης, ισάξια της αρχαίας χορευτικής»180, χρησιμοποιεί μέσα ανάλογα με αυτά 
της χάραξης στα πλακίδια. Οι εγχαράξεις στα περιγράμματα είναι βαθύτερες από αυτές που δηλώνουν δια- 
κοσμητικές λεπτομέρειες, όπως το τρίχωμα ενός ζώου, τα υποδήματα ή η πτυχολογία. Με κυκλικές εγχα
ράξεις αποδίδονται τα κοσμήματα και με αβακωτές τα υφάσματα. Η πολυχρωμία ωστόσο που έχει επιτευ
χθεί με τη βάθυνση της επιφάνειας σε ορισμένα σημεία του θέματος και την προσθήκη νιέλλου, καθώς και 
με την επιχρύσωση άλλων σημείων παρουσιάζει κάποιες αναλογίες με τα επιπεδόγλυφα πλακίδια181, αλλά 
πολύ μεγαλύτερες με τα εγχάρακτα οστέινα πλακίδια, όπως ήδη αναφέραμε (ο. 74-75). Παράλληλα υπάρ
χουν πλάκες με ένθετη διακόσμηση από άργυρο και εγχάρακτα επιχρυσωμένα θέματα182, που παρουσιά
ζουν εντυπωσιακές αναλογίες ως προς την τεχνική της απόδοσης της πολυχρωμίας με τα οστέινα πλακίδια. 
Οι εντυπωσιακές αυτές αναλογίες μετατράπηκαν σε απόλυτη ομοιότητα της τεχνικής σε πλάκα τετράγωνη 
από μέταλλο, που βρισκόταν στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου183. Η μικρή αυτή πλάκα έχει ως διακο- 
σμητικό θέμα τη Δανάη, που γυμνή, ξαπλωμένη σε ανάκλιντρο δέχεται τον Δία με τη μορφή Χρυσής Βρο
χής. Ο τρόπος απόδοσης των υφασμάτων που καλύπτουν το ανάκλιντρο της Δανάης, το παραπέτασμα που 
φράζει αετωματικό άνοιγμα στην άνω αριστερή γωνία της πλάκας, δεμένο με τον ίδιο τρόπο όπως στα πλα
κίδια αριθ. 17-20, παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες, όσον αφορά την τεχνική οργάνωσης του έγ
χρωμου ένθετου υλικού πάνω στο μέταλλο, με αυτή των οστέινων πλακιδίων και της κηρομαστίχης.

Παρατηρείται λοιπόν ότι η δημιουργία πολύχρωμης διακόσμησης πάνω σε οστέινη ή μεταλλική επιφά
νεια, παρουσιάζει τεχνικές ομοιότητες, όπως η εγχάρακτη απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου και 
των περιγραμμάτων γενικά, η απόδοση με έγχρωμο υλικό — και για τα μέταλλα, με επιχρύσωση — των εν
δυμάτων κυρίως, και των διακοσμητικών στοιχείων άλλων αντικειμένων του θέματος. Οι ομοιότητες αυτές 
πρέπει να είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ έργων οστεογλυπτικής και μεταλλοτεχνίας, γεγονός 
που ήδη έχουμε παρατηρήσει σε σχέση με το σχήμα των κιβωτιδίων και με τα διακοσμητικά θέματά τους184.

Μαρμαρογλυφία

Η πολυχρωμία σε λίθινο ανάγλυφο που επιτυγχάνεται με επιπεδόγλυφη τεχνική και ένθεση κηρομα
στίχης είναι γνωστή κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο185, αλλά όπως φαίνεται από τα λίγα δείγματά

179. Αναλυτική παρουσίαση, βλ. Ρ.Ε. Arias, Il piatto argento di Cesena, ASAtene XXLV-XXLVI (1950), σ. 309-344. Συνοπτικές 
και φωτογραφικές παρουσιάσεις, βλ. Volbach - Hirmer, Frühchristliche Kunst, αριθ. 108, σ. 65. Wessel, Toréutica, σ. 243, αριθ. 86.

180. Βλ. Volbach - Hirmer, ό.π.
181. Αξιοπρόσεκτη είναι η τεχνική ομοιότητα στην απόδοση του μαξιλαριού, πάνω στο οποίο κάθονται οι θεοί στο πινάκιο, και του 

υφάσματος πάνω στο οποίο είναι ξαπλωμένη η Αριάδνη στο οστέινο πλακίδιο αριθ. 38 του Καταλόγου μας. Επίσης παρατηρείται τε- 
χνστροπική ομοιότητα μεταξύ της απόδοσης της μορφής του Ερμαφρόδιτου του πλακιδίου αριθ. 40 και των θεών στο πινάκιο της Cesena.

182. Οι πλάκες αυτές πρέπει να διακοσμούσαν επίσης ξύλινες επιφάνειες. Πρόκειται για τρεις κυρίως πλάκες. Η πρώτη φέρει 
διακόσμηση με τον Διόνυσο πλαισιωμένο από τέσσερις προτομές Εποχών και βρίσκεται στη συλλογή του Dumbarton Oaks. Τοπο
θετείται στο β' μισό του 4ου αι. μ.Χ. Βλ. Handbook, Dumbarton Oaks, σ. 36, αριθ. 128. Η δεύτερη βρίσκεται και πάλι στη συλλογή 
του Dumbarton Oaks και φέρει σκηνή κυνηγιού, βλ. Handbook, Dumbarton Oaks, σ. 33, αριθ. 75, εικ. 51. Η τρίτη βρίσκεται στο Λού
βρο (αριθ. ευρ. 3448) και απεικονίζει επίσης σκηνή κυνηγιού. Τοποθετείται όμως στον 5ο-6ο αι. μ.Χ., βλ. Coche de la Ferté, 
L ’antiquité chrétienne, o. 100, αριθ. 39. Rice - Hirmer, Byzanz, αριθ. 37, σ. 43, όπου και βιβλιογραφία.

183. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, Ergänzungsband, III, σ. 4, αριθ. J. 6672 (διαστ. 14,7x14,7 εκ.), όπου επισημαίνεται ήδη αυτή η 
ομοιότητα.

184. Θα πρέπει να θεωρηθεί ίσως συμπτωματικό το ότι δεν είναι γνωστά, από όσο γνωρίζουμε, αργυρά κιβωτίδια με την εγχά
ρακτη ένθετη διακόσμηση που απαντούμε στους δίσκους ή στα πινάκια.

185. Κατά τον Stillwell (Antioch, σ. 124-125, 127-134), η τεχνική αυτή κατασκευαστικά «συνίσταται στο ζωγράφισμα του θέμα
τος ή στο σχεδίασμά του πάνω στην επίπεδη επιφάνεια του μαρμάρου και έπειτα στη χάραξη του σχεδίου με αιχμηρά εργαλεία. Το 
βάθος τότε αφαιρείται με χτυπήματα σε βάθος 2-3 χιλιοστών και το ανώμαλο αυτής της επιφάνειας προϋποθέτει την πρόθεση να γε
μιστεί με έγχρωμο γύψο».
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της που σώθηκαν, δεν πρέπει να είχε ευρεία χρήση186. Η τεχνική αυτή στο μάρμαρο και στο λίθο εμφανίζε
ται με δυο κυρίως τρόπους απόδοσης. Στον ένα αφαιρείταιτο βάθος της επιφάνειας που διακοσμείται, ενώ 
το θέμα, οι λεπτομέρειες του οποίου αποδίδονται με εγχάρακτη τεχνική, προβάλλει μέσα σε νέο έγχρωμο 
βάθος από κηρομαστίχη. Στον άλλο, αφαιροΰνται μέρη του διακοσμητικού εγχάρακτου θέματος και πλη- 
ρούνται οι βαθύνσεις με κηρομαστίχη, γύψο, μάρμαρο ή γυαλί. Ο δεύτερος αυτός τρόπος έχει άμεση σχέση 
με την εφαρμογή της τεχνικής στα οστέινα πλακίδια και παρουσιάζει κατασκευαστικά απόλυτη ομοιότητα. 
Όσον αφορά στο υλικό που χρησιμοποιείται για την ένθεση, διακρίνονται δύο μορφές: στερεό υλικό, όπως 
κομμάτια έγχρωμου μαρμάρου (opus secóle) ή γυαλί, και ρευστό υλικό, όπως γύψος και κηρομαστίχη. Και 
στις δύο περιπτώσεις επιδιώκεται το ίδιο αποτέλεσμα, η δημιουργία ζωγραφικής εντύπωσης πάνω στη σκα
λισμένη επιφάνεια, όπως δηλαδή ακριβώς και στα αντίστοιχα οστέινα ή μεταλλικά έργα. Το αισθητικό 
όμως αποτέλεσμα στην περίπτωση της χρήσης κηρομαστίχης είναι περισσότερο ζωγραφικό, μια και ο τε
χνίτης αποδίδει με εγχαράξεις τις λεπτομέρειες του θέματος και δεν είναι αναγκασμένος να χρησιμοποιεί 
τις παρυφές των «κρουστών» για την απόδοσή τους. Σε αυτή την κατηγορία των επιπεδόγλυφων, στην οποία 
το ένθετο υλικό πρέπει να βρίσκεται σε σχεδόν υγρή κατάσταση για να τοποθετηθεί, επιβάλλεται να υπάρ
χουν καθορισμένες θέσεις για να το δεχτούν, όπως ακριβώς και στα σμάλτα187. Με την τεχνική αυτή διακο
σμήθηκαν τα θραύσματα κοσμήτη και ορθομαρμάρωσης του Μαρτυρίου της Σελεύκειας, καθώς και θραύ
σματα γλυπτών από τη Δάφνη της Αντιόχειας, που χρονολογούνται στα τέλη του 5ου αιώνα188. Ειδικότερα, 
στα γλυπτά της Δάφνης υπάρχουν και οι δύο τρόποι της τεχνικής που αναφέραμε πιο πάνω: γλυπτά δηλαδή 
με ένθετο βάθος και εγχαράξεις για την απόδοση των λεπτομερειών του θέματος — που είναι και τα πε
ρισσότερα — και γλυπτά που η ένθετη τεχνική επεκτείνεται στις λεπτομέρειες του θέματος186 190. Επίσης η τε
χνική αυτή, που όπως παρατηρεί o Grabar έχει σκοπό να ανταγωνισθεί ζωγραφικές εντυπώσεις, απαντάει 
στα γλυπτά του ναού του Αγίου Πολυεύκτου (αρχές 6ου αιώνα)160 στην Κωνσταντινούπολη.

Έ ργα σαν κι αυτά χρησιμέυσαν ως πρότυπο στους βυζαντινούς τεχνίτες του 10ου αιώνα, που θέλοντας 
να μιμηθούν τα τέμπλα και τα εικονοστάσια από πολύτιμα μέταλλα των πλούσιων εκκλησιών της εποχής, 
τα στολισμένα με ένθετους λίθους και άλλα πολύτιμα υλικά, καταφεύγουν σε αυτή την τεχνική191 192 193 194. Επιγρα
φή μάλιστα αφιερωματική επισκόπου, κτήτορος ενός τέμπλου ανάλογης τεχνικής, προδίδει την εντύπωση 
που δημιουργεί στο θεατή: κ ό σ μ ο ν  τίθησ ι κ α ιν ό ν  έν  τα ΐς  κ ο σ μ ίτα ις , κ α τα γλ α ΐζω ν  έκ χ ρ υ σ ό ν  κα ί μ α ρ μ ά ρ ο υ , 
ά λ λ η ς  λ α μ π ρ ό ς  κ α ί δ ια υ γ ο ύ ς  τής  ύλης...162.

Μερικά αξιόλογα δείγματα αυτής της τεχνικής προσφέρουν τα αρχιτεκτονικά γλυπτά από το Fener- 
Isa163, καθώς και τα γλυπτά του τέμπλου ναού της Σεβάστειας με σύνθεση Δέησης πλαισιωμένη από τους 
αποστόλους και αγγέλους σε προτομή164 (10ος αιώνα), μέρος του τέμπλου από τη μονή Βλατάδων (11ος αι
ώνας), που περιέχει τρεις ολόσωμους αποστόλους195.

186. Για επιπεδόγλυφα παλαιοχριστιανικά γλυπτά, βλ. Ασημακοπούλου, Opus sectile, σ. 56, σημ. 7. Πρβλ. για βυζαντινά ανάλο
γα έργα, Suput, Les reliefs, σ. 36-43.

187. Ήδη παραλληλίστηκε η τεχνική των επιπεδόγλυφων (champlevé) με αυτή των σμάλτων και επισημαίνονται οι ομοιότητες 
τους, βλ. Brehier, Etudes, σ. 96-97.

188. Βλ. Stillwell, Antioch, σ. 125 κ.ε.
189. Τα θραύσματα μανδύα μάγου από τη σύνθεση της Προσκύνησης των Μάγων και η προτομή του Χριστού ανήκουν σε αυτή 

την κατηγορία. Ο Χριστός, στον τύπο του Παντοκράτορα, έχει εγχάρακτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ τα μαλλιά και τα 
γένεια του, καθώς και ο σταυρός του φωτοστέφανου δέχθηκαν ένθετη διακόσμηση, πιθανότατα από γύψο, βλ. Stillwell, Antioch, 
αριθ. 441, 460.

190. Grabar, L ’âge d'or, σ. 234.
191. Βλ. Grabar, La décoration de la Vièrge à S. Luc, σ. 25. Ισλαμική προέλευση αναγνωρίζει ο Millet, Démètrias, σ. 210 κ.ε.
192. Βρίσκεται σε ναό της Σεβάστειας στη Φρυγία, του 10ου αι. (Firatli, Découverte d’une église, σ. 162).
193. Βλ. Grabar, Sculptures, o. 112-113, εικ. LI, 2, όπου σημειώνεται ομοιότητα με τα γλυπτά του Αγίου Πολυεύκτου.
194. Βλ. Firatli, Découverte d’une église, σ. 162 κ.ε., εικ. 14-18. Πρβλ. και θραύσματα τέμπλου της Σμύρνης με παράσταση της Δέη

σης σε τρία διάχωρα, όπου θα υπήρχαν ένθετες διακοσμήσεις, ίσως μεταλλικές, καθώς οι επιφάνειες που δέχονται τέτοιες διακοσμή
σεις είναι τα φωτοστέφανα και το Ευαγγέλιο, βλ. Α. Ορλάνδος, Χριστιανικά γλυπτά της Σμύρνης,ΛΒΜΕ 3 (1937), σ. 142-145, εικ. 18.

195. Βλ. Α. Αδαμάντιου, ΑΕ  1917, σ. 105, όπου σύντομο σημείωμα και Brehier, Etudes, σ. 92.
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Στην τεχνική των γλυπτών αυτών αναγνωρίζεται επίδραση της σύγχρονης τους βυζαντινής χρυσο
χοΐας196. Την ίδια επίδραση πρέπει να αναγνωρίσουμε και στα παλαιοχριστιανικά γλυπτά, αλλά και σε έρ
γα μικροτεχνίας, όπως τα οστέινα πλακίδια, των οποίων τη στενή σχέση με τα έργα αργυροχοΐας εντοπί
σαμε άλλου. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, ενώ η εμφάνιση επιπεδόγλυφης τεχνικής με ένθετη πολύχρω
μη ύλη συμπίπτει στην παλαιοχριστιανική περίοδο με μια γενικότερη προτίμηση προς την πολυχρωμία, η 
επιστροφή στην τεχνική αυτή στο 10ο αιώνα197 προκαλείται από τάσεις μίμησης παλαιοχριστιανικών έρ
γων αλλά και συγκεκριμένων πολυτελών κατασκευών με φθηνότερα μέσα.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, όπως και στο μάρμαρο ή στο λίθο, έτσι και στα μεταλλικά ή οστέινα 
αντικείμενα δεν γίνεται ευρεία χρήση της τεχνικής αυτής, ούτε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διά
στημα. Στα μεταλλικά έργα μικροτεχνίας ακμάζει στον 4ο, αλλά ήδη στον 5ο αιώνα παρατηρείται κάμ
ψη198, ενώ στον 6ο αιώνα εμφανίζεται παραλλαγμένη, με άφθονη χρήση του ένθετου νιέλλου199. Το υλικό 
που μελετάμε αποδεικνύει ότι και στα οστέινα η χρήση της δεν έχει διαρκέσει πολύ και σβήνει χωρίς άμε
σους απογόνους. Παραλλαγές επιβίωσής της μπορούν να θεωρηθούν έργα του 10ου αιώνα, που συνδυά
ζουν επιπεδόγλυφο με ένθετο κόκαλο, τεχνική φθηνότερη και τεχνικά ευκολότερη. Θύρα και κασέλα από 
το Wadi N’Natrum διακοσμούνται με την τεχνική αυτή. Στη θύρα υπάρχουν διάχωρα με ολόσωμους αγίους, 
όπου εκτός των ενδυμάτων και οι επιγραφές αποδίδονται ένθετες από κόκαλο200. Άγιοι διακοσμούν και 
την κασέλα τοποθετημένοι κάτω από τόξα, επειδή όμως εδώ το ένθετο κόκαλο έχει εκπέσει στο μεγαλύ
τερο μέρος του, η αναγνώριση των θεμάτων γίνεται δύσκολα201.

Από ό,τι είπαμε παραπάνω συνάγεται ότι η τεχνική της επιπεδογλυφίας στο κόκαλο με ένθετη έγχρω
μη κηρομαστίχη πρέπει να είχε τρία κατασκευαστικά στάδια: σχεδίαση, χάραξη, εγκαυστική ζωγραφική. 
Η τεχνική αυτή έχει βαθιές ρίζες στην αρχαία Αίγυπτο, αλλά πιθανότατα λόγω επίδρασης της σύγχρονης 
αργυροχοΐας και χρυσοχοΐας επανήλθε στους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες στη χώρα αυτή, πιθανότατα 
μέσω ανάλογων ινδικών προϊόντων. Η τορευτική κυρίως, αλλά και η γλυπτική σε λίθο και σε μάρμαρο πα
ρέχουν ανάλογα δείγματα επιπεδογλυφίας με ένθετες έγχρωμες ύλες, υπακούοντας σε γενικότερη προτί
μηση της εποχής προς την πολυχρωμία. Το 10ο αιώνα παρατηρείται μια επάνοδος στην τεχνική αυτή, ιδίως 
στο μάρμαρο και το ξύλο.

196. Στη βόρεια Ιταλία εντοπίσθηκαν γλυπτά με ένθετη διακόσμηση από κηρομαστίχη ή μάρμαρο. Πρόκειται για επιτύμβια 
στήλη και οθώνειες σαρκοφάγους, βλ. Grabar, Sculptures, πίν. LVIII, 2-3, σ. 112.

197. Βλ. S.A. Boyd, A Little-known Technique of Architectural Sculpure: Chatnplevé Reliefs from Cyprus, JOB 32/5 (1982), 
σ. 313-325. Suput, Les reliefs, σ. 36-43, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Η τεχνική αυτή, με ένθετο κυρίως το βάθος χρησιμο
ποιείται κυρίως σε αρχιτεκτονικά γλυπτά, όπως κοσμήτες, θωράκια τέμπλου και επιστύλια, κιονόκρανα, επίθυρα, αλλά και 
στην κατασκευή κτιστών σαρκοφάγων, βλ. Λ. Μπούρα, Ο γλυπτός διάκοσμος του ναού της Παναγίας στη μονή του Οσίου Λου
κά, Αθήνα 1980' η ίδια, Architectural Sculptures of the Early Thirteenth Century in Greece, ΔΧΑΕ E' (1977-1979), σ. 63-65, 75. 
Θ. Παζαράς, Ανάγλυφες σαρκοφάγοι και επιτάφιες πλάκες της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, Θεσσα
λονίκη 1984, σ. 5 κ.ε.

198. Την κάμψη αυτή ο Bielefeld τοποθετεί στα μέσα του 4ου αι. ήδη, βλ. Bielefeld, Eine Patene, σ. 424 κ.ε. Υπάρχουν όμως έρ
γα πολύ σημαντικά αυτής της τεχνικής, όπως το πινάκιο του Κωνστάντιου από το Kertch ή τα πλακίδια του Dumbarton Oaks και του 
Λούβρου, που μπορούν να μεταθέσουν ίσως αυτή την κάμψη στον 5ο αι.

199. Ο Wessel (Toréutica, σ. 353 κ.ε.), παρουσιάζει αργυρά αντικείμενα της «παλαιοβυζαντινής περιόδου», δηλαδή του 6ου- 
7ου αι. και αναφέρεται σε σειρά έργων αυτής της περιόδου, τα οποία είναι χρονολογημένα και από την Ε. Cruikshank-Dodd, 
Byzantine Silver Stamps, Washington 1961, σ. 77 κ.ε.), που χρησιμοποιούν την τεχνική του ένθετου νιέλλου. Στη βυζαντινή και 
ισλαμική κυρίως τέχνη, η τεχνική του ένθετου νιέλλου έχει μεγάλη επιτυχία. Η χρυσογραφία μάλιστα του 14ου αι. θεωρείται ως 
απόγονος αυτής της τεχνικής. Δείγμα της στην τέχνη της βυζαντινής περιόδου μπορεί να θεωρηθεί αργυρός σταυρός με ένθετο 
χρυσό και νιέλλο, κωνσταντινοπολίτικης προέλευσης, που χρονολογείται στο 1057-1058, βλ. Handbook, Dumbarton Oaks, σ. 23, 
αριθ. 79.

200. Βλ. H.G. Evelyn-White, The Monasteries of the Wadi N ’ Natrum, New York 1926-1933,1, σ. 187 κ.ε., πίν. LXV. Βλ. επίσης 
Weitzmann, Grado Chair, σ. 84, εικ. 62, όπου εκτός των εικονιστικών θεμάτων υπάρχουν και διακοσμητικά με την ίδια τεχνική.

201. Βλ. Weitzmann, Grado Chair, εικ. 60, σ. 86-87, όπου μνημονεύεται και η ύπαρξη άλλου ανάλογου κιβωτίου στη Λευκή Μο
νή, το οποίο χρησίμευε ως λειψανοθήκη.
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Τ εχ ν ο τρ ο π ικ έ ς  π α ρ α τη ρ ή σ ε ις

Με βάση την απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου και της πτυχολογίας διακρίνει κανείς μικρο- 
διαφορές στις μορφές που διακοσμούν, με την τεχνική αυτή της επιπεδογλυφίας, τα πλακίδια. Οι διαφορές 
αυτές, που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως τεχνοτροπικές, οφείλονται σε διαφορετικά χέρια και εργαστή
ρια και δεν πρέπει να συνδυάζονται με γενικότερες καλλιτεχνικές τάσεις202. Επισημαίνουμε λοιπόν τα εξής:

Α. Στα πλακίδια αριθ. 23,38,40,49,110,116 (Π ίν. 7,15,18,32,35) παρατηρείται προτίμηση στην από
δοση του προσώπου σε τρία τέταρτα και του σώματος με ελαφρά συστροφή, απόδοση που απαιτεί ικανό
τητα των τεχνιτών τόσο στο σχέδιο όσο και στο σκάλισμα. Στα κομμάτια αυτά, στα οποία τα χαρακτηρι
στικά του προσώπου αποδίδονται με ιδιαίτερη λεπτότητα, γίνεται χρήση, με αξιοζήλευτη ικανότητα, μι
κρών εγχαράξεων για την απόδοση της ράχης της μύτης, των ρουθουνιών και των γεμάτων ευαισθησία χει- 
λιών του μικρού πάντα στόματος. Το ίδιο παρατηρείται και στην απόδοση των γεμάτων έκφραση ματιών, 
που τις περισσότερες φορές φανερώνουν ρεμβασμό (αριθ. 40, 49,116) ή μελαγχολία (αριθ. 23, 38). Αντί
θετα, η πτυχολογία στα κομμάτια αυτά είναι μάλλον βαριά και δείχνει κάποια προτίμηση στη διακόσμηση 
των υφασμάτων με μικρές εγχαράξεις (αριθ. 23, 38, 110).

Β. Στα πλακίδια αριθ. 22, 27, 28, 44, 45, 47, 48, 52, 103-105 (Π ίν. 7, 9, 16, 17, 19, 31) οι μορφές έχουν 
αποδοθεί με λιγότερη σχεδιαστική και χαρακτική επιτυχία, αλλά παρουσιάζουν μεγαλύτερη πρωτοτυπία 
στις στάσεις και φανερώνουν τάσεις εξατομίκευσης των χαρακτηριστικών του προσώπου. Τα κεφάλια 
αποδίδονται κατά κρόταφον και το περίγραμμα του προσώπου με σταθερή και συνεχή χάραξη. Η μύτη άλ
λοτε αποδίδεται γρυπή (αριθ. 22, 42, 45) κι άλλοτε μικρή και ανασηκωμένη (αριθ. 47, 48, 103) ή «ελληνι
κή» (αριθ. 28), με στενά χείλη και πηγούνι λεπτό και προτεταμένο (αριθ. 22, 28,104), άλλοτε εύσαρκο, λί
γο κρεμασμένο (αριθ. 45,105) ή μικρό και πιεσμένο προς τα μέσα (αριθ. 103). Το μάτι αποδίδεται με μο- 
νοκονδυλιά που σχηματίζει κανθό, το άνω βλέφαρο και την ίριδα. Η πτυχολογία των ενδυμάτων είναι ευ- 
θύγραμμη και πέφτει βαριά και κάθετα (αριθ. 45, 47, 48, 52,103,104).

Γ. Αδρή χάραξη που κάνει να φαίνεται άτεχνο το επιτυχημένο σχέδιο του θέματος, ιδίως στην απόδο
ση των χαρακτηριστικών του προσώπου, παρουσιάζουν τα πλακίδια αριθ. 24-26, 41, 55,102,107,108, 112 
(Π ίν. 8,16, 20, 31-33). Τα μάτια κυρίως, στα οποία το περίγραμμα του κάτω βλεφάρου τονίζεται με έντο
νη χάραξη, τοποθετημένο όμως τόσο χαμηλά, οκπε αντί να τα τονίζει τα παραμορφώνει, είναι το πιο αδύ
νατο σημείο. Η αδυναμία στην απόδοση του ματιού χαρακτηρίζει τις περισσότερες μορφές, τόσο αυτές 
που εικονίζονται από το πλάι (αριθ. 25, 26,102) όσο και αυτές που εικονίζονται σε τρία τέταρτα (αριθ. 24, 
41, 55, 107, 108). Στην πτυχολογία η χάραξη εμφανίζεται να ακολουθεί το σχέδιο, που αν και λιγότερο 
σκληρό, δημιουργεί πάντα βαριές πτυχές, οι οποίες ακόμη και όταν αποδίδονται με καμπύλες γραμμές 
(αριθ. 24, 25, 26, 41, 55) φαίνονται έντονα σχηματοποιημένες.

Η τεχνοτροπική απόδοση των ερωτιδέων είναι ένα θέμα που στην ομάδα αυτή εξετάσθηκε χωριστά203. 
Η διαπίστωση ότι διακρίνει κανείς τρεις τουλάχιστον τρόπους απόδοσης των φτερών και συγχρόνως ότι οι 
διαφοροποιήσεις αυτές συνδυάζονται με άλλα κοινά χαρακτηριστικά οδήγησε στον εντοπισμό τριών του
λάχιστον εργαστηρίων (ή χεριών).

Έ τσι στους ερωτιδείς των πλακιδίων αριθ. 58, 67, 71-74 (Π ίν. 21, 23, 25) το φτέρωμα στην άνω παρυ
φή της φτερούγας έχει τη μορφή τριγωνικών φολίδων και οι απολήξεις του στο κάτω μέρος είναι ανομοι- 
ομεγέθεις. Στις μορφές όμως αυτές παρατηρείται η ίδια μαλακή απόδοση στο περίγραμμα του σώματος, 
που δίνει σε αυτό ελαστικότητα χωρίς όμως να αφαιρεί και τη δύναμή του. Ακόμη η πτυχολογία του μαν
δύα, του μοναδικού ενδύματος τους, δηλώνεται μόνο με την κυματοειδή κίνηση των παρυφών του υφά

202. Ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν και για την ομάδα Α, αλλά ήταν πολύ περιορισμένες επειδή ο αριθμός των πλακιδίων ήταν 
μικρός.

203. Οι τεχνοτροπικές παρατηρήσεις σε όμοια εικονογραφικά θέματα οδηγούν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα κυρίως όταν 
τα συμπεράσματα αυτά έχουν σχέση με εργαστήρια και τεχνίτες, όπως εδώ. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε ότι οι παρατηρήσεις 
μας αυτές γίνονται με πολλές επιφυλάξεις, όσον αφορά τη γενίκευσή τους στο σύνολο της παραγωγής αυτής της τεχνικής.
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σματος, που αποδίδονται κυρίως με καμπύλες γραμμές και δημιουργούν την εντύπωση ότι το ύφασμα κολ- 
πώνεται για να πλαισιώσει τη μορφή. Επίσης, με μεγάλη λιτότητα γραμμών αποδίδονται τα χαρακτηριστι
κά του προσώπου, πράγμα που τους στερεί κάθε έκφραση.

Στους ερωτιδείς των πλακιδίων αριθ. 63,64,68,77 (Π ίν. 22,24,26) το φτέρωμα του άνω άκρου των πτε
ρύγων έχει αποδοθεί με εγχαράξεις που σχηματίζουν τετραγωνίδια. Η πτυχολογία του μανδύα διακρίνε- 
ται για τις γεμάτες γωνίες παρυφές και τις κάθετες σκληρές πτυχές που σχηματίζει το ύφασμα, οι οποίες 
της προσδίδουν σχηματοποίηση. Η απόδοση του φτερώματος των πτερύγων με τονισμένη την άνω παρυφή 
από διπλή οριζόντια εγχάραξη στους ερωτιδείς των πλακιδίων αριθ. 56,57,61,62,66,69,76 (Π ίν. 10,22,23), 
που είναι και η πιο συνηθισμένη, συνοδεύεται συνήθως204 205 από σχηματοποιημένη πτυχολογία, στην οποία κυ
ριαρχούν οι κάθετες πτυχές αλλά και από επιμελημένη απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου και 
ιδίως των ματιών, στα οποία δηλώνεται με λεπτότητα και το κάτω βλέφαρο.

Οι παρατηρήσεις μας αυτές δείχνουν ότι μπορούμε να διακρίνουμε στα πλακίδια αυτά τεχνοτροπι- 
κές διαφοροποιήσεις που, εκτός από την ατομική ικανότητα των τεχνιτών να αποδώσουν τα πρότυπά 
τους, φανερώνουν και τον τρόπο που μεταφέρονται τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής στα προϊόντα 
μαζικής παραγωγής.

Εικονογραφία

Τα εικονογραφικά θέματα στην ομάδα Β χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ποικιλία και αποκτούν γι’ αυ
τό ξεχωριστό ενδιαφέρον. Εκτός από την επιβεβαίωση των προτιμήσεων της εποχής σε γνωστούς και κα
θιερωμένους εικονογραφικούς κύκλους, όπως ο διονυσιακός, ο νειλωτικός, των προσωποποιήσεων, υπάρ
χουν θέματα όπως οι σκηνές γυναικωνίτη ή προσωπογραφίες σε μετάλλια, που, χωρίς να είναι τελείως 
πρωτότυπα στη σύλληψη, παρέχουν στοιχεία πρωτοτυπίας στην εκτέλεση και συγχρόνως αποτελούν άμε
σο σύνδεσμο με την καθημερινή πραγματικότητα της εποχής. Στην ομάδα αυτή επίσης κάνουν μια πρώτη 
δειλή εμφάνιση χριστιανικά θέματα. Φυσικά η αποκλειστική σχεδόν παρουσία ειδωλολατρικών θεμάτων 
στα κιβωτίδια αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της χρήσης των κιβωτιδίων για κοσμικούς σκοπούς, 
αλλά όχι και του θρησκεύματος του ιδιοκτήτη ή της χρονολόγησής τους.

Διαπιστώνονται κάποιες προτιμήσεις σε ορισμένους εικονογραφικούς κύκλους, που δεν μπορεί να είναι 
μόνο συμπτωματικές, μια και οι περισσότεροι από τους κύκλους θεμάτων που συναντάει κανείς σε έργα τεχνι
τών, όπως τα οστέινα πλακίδια, τα ψηφιδωτά δάπεδα, οι σαρκοφάγοι, τα υφάσματα, κ.ά. απηχούν όλα μια συμ
βολική χροιά αισιοδοξίας, που πρέπει να έχει διατηρηθεί παραδοσιακά από τον αρχικό τους συμβολισμό203. 

Διακρίνονται οι εξής εικονογραφικές ενότητες: 
α. Σκηνές γυναικωνίτη (αριθ. 16-29) 
β. Διονυσιακός κύκλος (αριθ. 38-48) 
γ. Νειλωτικός κύκλος (αριθ. 56-67, 76-107)
δ. Προσωποποιήσεις χρονικών περιόδων (αριθ. 68-75,108-115,123) 
ε. Μορφές της ελληνικής μυθολογίας (αριθ. 49-55) 
ς. Προτομές σε μετάλλιο (αριθ. 116-118) 
ζ. Χριστιανικά θέματα (αριθ. 119-121) 
η. Διάφορα (Varia) (αριθ. 30-37,122,124-126)

α. Σ κ η νές γυνα ικ ω νίτη  (αριθ. 16-29)

Ο εικονογραφικός αυτός κύκλος μπορεί να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο κύκλο θεμάτων εμπνευσμένων 
από την ιδιωτική ζωή των εύπορων τάξεων. Πρόκειται για σκηνές που αποδίδουν στιγμές της καθημερινής

204. Εξαίρεση αποτελεί ο ερωτιδεύς του πλακιδίου αριθ. κατ. 62.
205. Βλ. Στ. Πελεκανίδης, Αργυρά πινάκια του Μουσείου Μπενάκη,κϊΕ 1942-1944, ο. 191, σημ. 25.
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ζωής του σπιτιού ή ενασχολήσεις στους αγρούς γύρω από το βίο του ανώνυμου ανθρώπου, έτσι που καθέ
νας μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του ή τα μέλη της οικογένειας του στα πρόσωπα που απεικονίζονται. 
Μερικές φορές διακρίνεται, ιδίως σε μεγάλα ζωγραφικά σύνολα, μια προσπάθεια εξατομίκευσης στις 
συνθέσεις. Στη μικροτεχνία όμως και μάλιστα σε αυτή που προορίζεται για την ικανοποίηση των αναγκών 
των μέσων οικονομικά τάξεων, οι συνθέσεις είναι απρόσωπες και πολλές φορές τα ίδια εικονογραφικά 
θέματα επαναλαμβάνονται με μικρές, ασήμαντες διαφοροποιήσεις.

Η απεικόνιση μεγάλων εξοχικών κατοικιών και σκηνών της ζωής των εύπορων κατοίκων τους σε μια 
σειρά ψηφιδωτών δαπέδων της Βόρειας Αφρικής είναι ενδεικτική της τάσης αυτής στην ύστερη αρχαιό
τητα206. Από τις συνηθέστερες συνθέσεις που συναντά κανείς σε αυτόν τον κύκλο, είναι οι σκηνές mutatio 
vestís. Πρόκειται για συνθέσεις που επιτρέπουν μια συγκρατημένη επίδειξη πλούτου, αποθανατισμένη 
σε ψηφιδωτά δάπεδα ιδιωτικών κατοικιών, σε κιβωτίδια-κοσμηματοθήκες, αλλά και σε τάφους ή κτερί- 
σματα207.

Στην κατηγορία αυτή τοποθετούνται και οι συνθέσεις που διακοσμούν τα οστέινα πλακίδια αριθ. 16-29 
(Π ίν. 5-9). Εικονίζουν τις φροντίδες που δέχεται η δέσποινα από θεραπαινίδα, όταν τελειώνει το στολι
σμό της. Έ τσι επιδεικνύεται όλη η σειρά των φροντίδων που επιδαψιλεύονται προς την κυρία του σπιτιού, 
ώστε να τονισθεί η ευγενική καταγωγή και ο πλούτος της. Οι γυναικείοι τύποι, όπως ήδη είπαμε (βλ. σ. 87 
κ.ε.), δεν παρουσιάζουν παρά επιφανειακή ποικιλία, που συνίσταται σε μικρές αλλαγές στις κινήσεις και 
στα αντικείμενα που κρατούν. Αξιοπαρατήρητο είναι ότι κάθε απομονωμένη σε διάχωρο μορφή κινείται 
με αυτονομία και τα αντικείμενα που κρατά η δέσποινα δεν έχουν πάντα σχέση με τα αντικείμενα που κρα
τά η θεραπαινίδα (αριθ. 19-20) (Π ίν. 6) σε δύο παρακείμενα διάχωρα στην ίδια πλευρά κιβωτιδίου, που 
κανονικά πρέπει να αποτελούν μια σύνθεση. Ακόμη οι ίδιες μορφές κρατούν δύο και τρεις φορές όμοια 
αντικείμενα στη διακόσμηση του ίδιου κιβωτιδίου. Πρόκειται λοιπόν για αντιγραφή, χωρίς αφηγηματικό 
σκοπό, διαφόρων τύπων του ίδιου κύκλου. Το γεγονός ότι στις συνθέσεις με δύο μορφές που εικονίζονται 
σε ένα διάχωρο (αριθ. 16-16α) (Π ίν. 5) υπάρχει αφηγηματικός τόνος και τόσο οι κινήσεις όσο και τα αντι
κείμενα που κρατούν οι μορφές αλληλοεξαρτώνται, αποδεικνύει ότι τα πρότυπα από όπου αντιγράφουν οι 
τεχνίτες κρατούν μια αφηγηματική σειρά, που δεν ακολουθείται πάντα στη μαζική παραγωγή των εργα
στηρίων. Έτσι, ενώ στη σύνθεση ενός διαχώρου βλέπει κανείς δέσποινα να παίρνει από το ανοικτό κιβω- 
τίδιο που της προσφέρει θεραπαινίδα κάποιο αντικείμενο για να ολοκληρώσει το στολισμό της μπροστά 
στον καθρέφτη (αριθ. 16), ή δέσποινα να έχει στα χέρια ειλητάριο, το οποίο πήρε από το scrinium που κρα
τά θεραπαινίδα πίσω της (αριθ. 16α), σε σύνθεση χωριστών διαχώρων η δέσποινα έχει στα χέρια ειλητά- 
ριο, ενώ η θεραπαινίδα στο παρακείμενο διάχωρο κρατά αχιβαδόσχημη λεκάνη (αριθ. 19 και 20).

Οι κάπως επιτηδευμένες και στυλιζαρισμένες στάσεις των μορφών αυτού του κύκλου επαναλαμβάνουν 
γνωστούς από άλλους εικονογραφικούς κύκλους τύπους, όπου τα αντικείμενα που κρατούν έχουν πολλές 
φορές συμβολική σημασία. Έτσι ο τύπος δέσποινας που κρατά ειλητάριο (αριθ. 17, 20, 21) (Π ίν. 5, 6 και 
7) απαντά και σε απόδοση της μούσας Καλλιόπης208, η στάση των θεραπαινίδων με ριπίδιο (αριθ. 25-26)

206. Το ψηφιδωτό της Καρχηδόνας, που βρίσκεται στο Μουσείο Alaoui από την οικία του Dominus Julius (6ου αι.) δείχνει τη 
ζωή στη μεγάλη ιδιοκτησία του Julius, βλ. Grabar, Sources juives, εικ. 11, σ. 129-132. Πρβλ. Romanelli, Riflessi, σ. 275 κ.ε. Dorigo, 
Pittiira, σ. 189, εικ. 146.

207. Χαρακτηριστικά παραδείγματα απαντούν στο αργυρό κιβωτίδιο της Projecta, 379-383 (Dalton, Catalogue, αριθ. 304. 
Barbier, Projecta, σ. 24, εικ. 15), στο αρωματοδοχείο του ίδιου θησαυρού στον οποίο ανήκει και το κιβωτίδιο της Projecta (Dalton, 
Catalogue, αριθ. 305), σε τοιχογραφίες τάφου της Σιλιστρίας του τέλους του 4ου αι. μ.Χ. (Barbier, Projecta, σ. 20, εικ. 13-14. Μ. 
Dimitrov, Le système antique et la date des peintures murales du tombeau antique de Silistra, C4 XII (1962), σ. 35 κ.ε.) και σε ψη
φιδωτό δάπεδο της έπαυλης στην Piazza Armerina, γύρω στο 300 (Gentili, Villa Erculia, σ. 18-20, πίν. 6-8). Σχετικά με το στολισμό 
των γυναικών και τις πηγές του θέματος στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, βλ. Θ. Δετοράκης, Ο γυναικείος καλλωπισμός στα 
πατερικά κείμενα, «Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο», Πρακτικά Α ' Διεθνούς Συμποσίου, ΚΒΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1989, σ. 573-585. Πρβλ. 
προτομές αυτού του κύκλου σε οροφή του Trier (R. Warland, Forschungen zur Spätantike in den römischen Provinzen an Rhein, 
Mosel und Oberer Donau (1980-1986), ACIAC XI, τ. Ill, εικ. 1).

208. Διάχωρο στο αρωματοδοχείο του θησαυρού του Esquilme, βλ. Dalton, Catalogue, αριθ. 305.
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(Π l ν. 8) υπάρχει σε απεικόνιση προσωποποίησης του θέρους209, ο τύπος δέσποινας που κρατά άνθος 
(αριθ. 22, 25) (Π ίν. 7,8) έχει αντιστοιχία σε απεικονίσεις αφηρημένων εννοιών, όπως η απόλαυση210, ενώ 
η στάση της δέσποινας του αριθ. 24 (Π ίν. 8) απαντά σε απόδοση της Αφροδίτης211.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενδυμασίες και οι κομμώσεις, γιατί μέσα στη συμβατικότητα της απόδο
σης αφήνουν να φανουν λεπτομέρειες, που ανήκουν πιθανότατα σε πρωτοβουλία του τεχνίτη και συγχρό
νως φανερώνουν τις ενδυματολογικές τάσεις της εποχής. Οι δέσποινες φορούν χιτώνα (tunica) και ιμάτιο 
(pallium). Ο χιτώνας είναι χειριδωτός, υψίζωνος, αλλά χωρίς κόλπον και είναι κατασκευασμένος από μα
λακό λεπτό ύφασμα, λινό, ή μεταξωτό212, που πέφτει σε χαλαρές πτυχές χωρίς πολλά κοσμήματα. Τις πιο 
πολλές φορές ο χιτώνας (αριθ. 16, 16α, 17, 20, 21, 24, 25) δεν στολίζεται ούτε από «σημεία» (clavi), ούτε 
από περίκλειση. Σε μερικές περιπτώσεις φορούν επάνω του ένα δεύτερο, αχειρίδωτο συνήθως χιτώνα 
(αριθ. 22, 23) (Π ίν. 7) από χρυσούφαντο βαρύ και κατάστικτο ύφασμα, τη δαλματική (stola), που είναι 
«χρυσοπερίκλειστος» ή «αργυροκατάκλειστος»213.

Το ιμάτιο είναι επίσης κατασκευασμένο από λεπτό ύφασμα, διαφανές κάποτε (αριθ. 16α, 17,22) (Π ί ν. 
5-7), με πολύχρωμο πλαίσιο, στον τύπο της toga rasa214. Στο διαφανές ιμάτιο, καθώς και στις ταινίες που 
στολίζουν το χτένισμα των δεσποινών μπορεί να αναγνωρίσει κανείς το flaneum και τις vitae, τα καθιερω
μένα γαμήλια ενδύματα της ρωμαϊκής περιόδου, που διατηρήθηκαν και από τους χριστιανούς21 λ  Είναι πο
λύ πιθανό εικονογραφικά πρότυπα των θεμάτων αυτών να δηλώνουν γαμήλιο mutatio vestís.

Η ενδυμασία των θεραπαινίδων, η καθιερωμένη από το νόμο216, είναι απλούστερη στην εμφάνιση. 
Αποτελείται και πάλι από χιτώνα και ιμάτιο, τον «σάγον». Ο χιτώνας όμως είναι κατασκευασμένος από 
χονδρό βαρύ ύφασμα, που δεν επιτρέπει τη δημιουργία πολλών πτυχών217. Υψίζωνος και χωρίς κόλπον εί
ναι αρκετά κοντός, ώστε να αφήνει ακάλυπτο το κάτω μέρος των κνημών218.

Στολίζεται από «σημεία» (clavi), ταινίες δηλαδή κεντημένες ή υφασμένες που ράβονται επάνω του σε 
διάφορες θέσεις. Στα οστέινα πλακίδια απαντούν κυρίως σαν δύο ταινίες που ξεκινούν από τους ώμους 
και κατεβαίνουν κάθετα μέχρι τη μέση (αριθ. 16,16α, 18,19, 27), οι οποίες τις περισσότερες φορές συνο

209. Ψηφιδωτό δάπεδο της Villa Dominus Julius στην Καρχηδόνα, στο οποίο αναγνωρίζεται από τον Grabar προσωποποίηση 
της Εστίας, βλ. Grabar, Sources juives, σ. 129, εικ. 10.

210. Ψηφιδωτό δάπεδο από το Λουτρό της Απόλαυσης, δωμάτιο 10, στην Αντιόχεια, βλ. Levi, Antioch, I, σ. 305-306, πίν. LXVII, 
d, όπου αναφέρεται και η προγενέστερη ιστορία του θέματος.

211. Πρόκειται για ζωγραφική απόδοση της Αφροδίτης γυμνής, που κρατάει περιδέραιο, πάνω σε ξύλινο διάχωρο από το 
Fayum (4ος αι.), σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο, βλ. Hinks, Catalogue, αριθ. 89, σ. 59.

212. Είναι γνωστό ότι από την Αίγυπτο γίνονται εξαγωγές στο Βυζάντιο λινού υφάσματος που κάποτε στην ύφανσή του έχει 
βαμβάκι ή χρυσό νήμα, βλ. Κουκουλές, Βίος, II, σ. 22. Επομένως πρόκειται για παραγωγικό κέντρο, όπως αντίστοιχα η Φοινίκη. Η 
Κιλικία υπήρξε το παραγωγικό κέντρο μεταξωτών υφασμάτων, αλλά και εξαγωγικό κέντρο εις γην απασαν, κατά τον Προκόπιο 
("Ανέκδοτα, 25 ,14). Οι δύο αυτοί τύποι υφασμάτων προορίζονταν για τους εύπορους, βλ. Κουκουλές, Βίος, II, σ. 10, σημ. 7, όπου και 
σχετική βιβλιογραφία. Για τα ενδύματα στην Αίγυπτο από τον 3ο έως το 13ο αι. μ.Χ., βλ. Al. Gayet, Le costume en Egypte du III au 
XIII s. Exposition Universelle de 1900, Palais de costume, Paris 1900.

213. Γιατηνπερίκλεισιν, βλ. Κουκουλές, Βίος, II, σ. 43-44, όπου και βιβλιογραφία. Για τη δαλματική, βλ. Kybalova, Tissus coptes, 
σ. 34. Daremberg - Saglio, 5, σ. 536-537, λ. Tunica. Blümner, Privatleben, o. 207, σημ. 13. Γ ια τα κατάστικτα υφάσματα, βλ. Κουκου
λές, ό.π., όπου αναφέρονται και οι αρνητικές αντιδράσεις των πατέρων της εκκλησίας για το στολισμό αυτό.

214. Η toga rasa είναι το λεπτό καλοκαιρινό ιμάτιο, που αντικαθιστά το χειμερινό, βλ. Kybalova, Tissus coptes, σ. 36.
215. Blümner, Privatleben, σ. 352, σημ. 3. O Strzygowski χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στα ιμάτια των δεσποινών των αριθ. 16 

και 16α διακρίνονται χρώματα απόχρωσης πλησιέστατης προς το καθιερωμένο κιτρινορόδινο του γαμήλιου ενδύματος. Βλ. Strzy
gowski, Kopt. Kunst, σ. 173.

216. Βλ. Πανδέκτες 34. 2 και 23. 1-2, όπου καθορίζεται ότι τα φορέματα των δούλων πρέπει να διαφέρουν από αυτά των ελευ
θέρων, καθώς και Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 56/543 και 53/149. Πρβλ. Κουκουλές, Βίος, II, σ. 12. Την ενδυμασία αυτή στη Ρώμη 
πρέπει να παρέχει και να ανανεώνει ο κύριος του δούλου, βλ. Blümner, Privatleben, σ. 289.

217. Χαρακτηριστικά ο χιτώνας αυτός ονομάζεται tunica recta. Βλ. Balsdon, Roman Women, σ. 182.
218. To μειωμένο μήκος του χιτώνα στους δούλους μοιάζει να είναι καθιερωμένο, ίσως γιατί επιτρέπει μεγαλύτερη ευκινησία. 

Πρβλ. και τις θεραπαινίδες που συνοδεύουν στο λουτρό τους κυρίους τους στο ψηφιδωτό της Villa Erculia, στην Piazza Armerina, 
βλ. Gentili, Villa Erculia, πίν. 11.
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δεύονται από περίκλειση (αριθ. 16,16α, 18,19) (Π ίν. 5-6). Σπανιότερα τα «σημεία» ξεκινούν από τη μέ
ση και πάντα κάθετα φθάνουν μέχρι την παρυφή του χιτώνα που έχει περίκλειση (αριθ. 26) (Π ίν. 8). Στη 
μικρή θεραπαινίδα του αριθ. 28 (Π ί ν. 8), εκτός από τα «σημεία» υπάρχουν και στα μανίκια διπλές διακο- 
σμητικές ταινίες219.

Το ιμάτιο, ο σάγος των θεραπαινίδων, μοιάζει επίσης κατασκευασμένος από βαρύ χονδρό ύφασμα220, 
που οπωσδήποτε δεν είναι διαφανές. Αξιοπαρατήρητο είναι επίσης ότι όλες οι θεραπαινίδες φαίνονται 
ανυπόδητες, λεπτομέρεια που ίσως θα πρέπει να οφείλεται στη δυσκολία του τεχνίτη να αποδώσει τις 
8θώε221, που συνήθως φορούσαν, ή στις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Αίγυπτο.

Τα αντικείμενα που κρατούν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή ανήκουν στην οικοσκευή της 
εποχής. Εικονίζονταικιβωτίδιατετράγωνα (αριθ. 16,17) (Π ίν. 5) και με πυραμιδόσχημο σκέπασμα (αριθ. 
16α) (Π ίν. 5), λεκάνες με ημισφαιρικό (αριθ. 28) (Π ίν. 9) και αχιβαδόμορφο (αριθ. 20) (Π ίν. 6)222 σχή
μα, ριπίδια (αριθ. 26, 27) (Π ίν. 8, 9) και αρωματοδοχείο (αριθ. 29) (Π ίν. 9). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει το αρωματοδοχείο, γιατί είναι ανάλογο με αυτό του θησαυρού του Εεηιπίίηυ223 και τα ριπίδια 
που έχουν μορφή λαβάρου, γιατί ο τύπος αυτός εμφανίζεται τον 4ο αιώνα224.

Τα χτενίσματα των μορφών αυτού του κύκλου παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον γιατί, χωρίς να εμφανί
ζουν ιδιαίτερη ποικιλία ή πρωτοτυπία225, προσφέρουν τύπους κόμμωσης τριών διαφορετικών ηλικιών. Τα 
κοντά στο μέτωπο και ελεύθερα ριγμένα στη ράχη μαλλιά της παιδίσκης226 (αριθ. 28, 29) (Π ίν. 9) συγκρο
τούνται στον αυχένα στη νεαρή θεραπαινίδα227 και μαζεύονται σε κότσο, που στερεώνεται και στολίζεται με 
ταινίες στη βάση του αυχένα, στη δέσποινα228. Σε μερικές περιπτώσεις τα μαλλιά συγκροτούνται εκτός από 
τις ταινίες και με καλύπτρα (αριθ. 22-23) (Π ίν. 7), που κάποτε είναι διχτυωτή (αριθ. 21, 25) (Π ί ν. 7, 8).

Το τοπίο μέσα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί οι σκηνές είναι απόλυτα συμβατικό. Τα τόξα, που στηριγ
μένα σε στρεπτούς κίονες και στολισμένα από «σχιστά ή αμφίθυρα βήλα»229, πλαισιώνουν μερικές από τις 
μορφές (αριθ. 16,16α, 20,21) (Π ίν. 5-7), είναι πολύ συνηθισμένα στον 4ο και 5ο αιώνα σαν διαχωριστικά

219. Σχέδια ανάλογων κοπτικών χιτώνων, βλ. Kybalova, Tissus coptes, σ. 5 κ.ε.
220. Το ένδυμα αυτό περιγράφεται άλλοτε σαν Schultermantel (Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 173) και άλλοτε σαν mantelartiges 

Tuch (Buschhausen, Metallscúnia, σ. 218). O «σάγος» που προσφέρεται σε ένα δούλο, πρέπει σύμφωνα με το νόμο να είναι κατα
σκευασμένος από μαλλί. Βλ. Στράβων, IV, 196: Ή δ ’ ερέα τραχεία μέν, άκρόμαλλος δέ, άφ’ ης τους δασείς σάγους έ'ξνφαίνουσιν οϋς 
λαίνας καλοϋσίν. Αλλά επειδή μοιάζει αντιφατικό οι σχεδόν γυμνόποδες νέες να έχουν ανάγκη μάλλινου σάγου, θα πρέπει να υπο
θέσουμε ότι πρόκειται για άλλο χονδροϋφασμένο ύφασμα.

221. Οι solae ήταν τα υποδήματα που χρησιμοποιούσαν μέσα στο σπίτι οι δούλοι. Την εξαιρετικά απλή μορφή τους προδίδει η 
σημερινή σημασία της λέξης.

222. Πρόκειται για λεκάνες που είχαν σαν προορισμό το πλύσιμο των χεριών κυρίως και τις ονόμαζαν χειρόνιπτρα ή χέρνιβα, 
βλ. Αθήναιος,Ζΐειπνοσοφισταί, IX, 408C, D.

223. Βλ. Buschhausen, Metallscúnia, αριθ. Β8. Το αρωματοδοχείο αυτό είναι αργυρό και αιωρείται από αλυσίδες. Τοποθετεί
ται όπως και το κιβωτίδιο μεταξύ 379-383. Στο κιβωτίδιο της Projecta υπάρχει απεικόνιση ανάλογου αρωματοδοχείου, το οποίο 
κρατά μία από τις θεραπαινίδες, βλ. Buschhausen, Metallscúnia, αριθ. Β7, πίν. 25.

224. Τα ριπίδια αυτά είναι πλεκτά και απεικονίσεις τους σώζονται και σε γυάλινα σκεύη. Βλ. Daremberg - Saglio, 2,2, στ. 1151, 
εικ. 3077, σημ. 19 και 20. Πρβλ. και Levi, Allegories, σ. 266, σημ. 37, όπου και σχετική βιβλιογραφία.

225. Πρβλ. όμοια χτενίσματα στη δέσποινα και στη θεραπαινίδα του ψηφιδωτού δαπέδου της Villa Dominus Julius, βλ. Grabar, 
Sources juives, σ. 129-132, εικ. 11.

226. Το χτένισμα της παιδίσκης απαντά στον 4ο αι., σε ανάλογη μορφή του κιβωτιδίου της Projecta (Buschhausen, Metallscúnia, 
αριθ. Β7, πίν. 25 άνω) και σε θεραπαινίδα που κρατάει ριπίδιο, πάνω σε γυάλινη κούπα της συλλογής του Βατικανού (Daremberg - 
Saglio, ό.π.).

227. Το χτένισμα αυτό ήταν συνηθισμένο για τις άγαμες γενικώς νέες (Balsdon, Roman Women, σ. 182) ανεξάρτητα από κοι
νωνική τάξη, όπως δείχνει ανάλογο χτένισμα νεαράς πατρικίας της αυλής του Μάρκου Αυρηλίου (161-180) (βλ. Houston, Costume, 
σ. 116, εικ. 129 G).

228. Το χτένισμα αυτό εμφανίζεται στα τέλη του 2ου αι. στη Faustina (130-175) (Delbrück, Poúrüts, πίν. 47), απαντά και στην 
Ιουλία Δόμνα (193-211) (Houston, Costume, εικ. 129, C, Ε). Στον 4ο αι. έχει υποστεί μικρές παραλλαγές, όπως δείχνει το χτένισμα 
της Serena στο δίπτυχο του Στυλίχωνος (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 63, πίν. 35) που τοποθετείται στο 395, και γυναικείο πορ- 
τραίτο του 4ου αι. (Delbrück, Poúrüts, αριθ. 21).

229. Βλ. Κουκουλές, Βίος, II, 2, σ. 87, όπου και βιβλιογραφία.
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στοιχεία συνθέσεων230, ώστε δεν μπορούν να θεωρηθούν ρεαλιστικές απεικονίσεις εσωτερικού χώρου231. 
Το ίδιο ισχύει και για τα άνθη ή φύλλα που αιωρούνται γύρω από τις μορφές (αριθ. 23, 24,26, 28) (Π ί ν. 7- 
9), τα οποία απαντούν σε μεγάλο αριθμό πλακιδίων αυτής της ομάδας232.

Τα θέματα του κύκλου σκηνών γυναικωνίτη θα μπορούσαν με μεγαλύτερη ασφάλεια να συγκαταλεχθούν 
στην κατηγορία των θεμάτων προετοιμασίας της νύφης και του deductio sponsae, όπως αποδίδονται στο αρ
γυρό κιβωτίδιο της Projecta233, αν επρόκειτο για συνθέσεις με δύο μορφές, όπως αυτές που απαντούν στα 
πλακίδια αριθ. 16 και 16α και όχι για απομονωμένες μορφές, όπως στα υπόλοιπα πλακίδια με το ίδιο θέμα. 
Η σύγκριση άλλωστε των συνθέσεων του «νυφικού κιβωτιδίου» του Μουσείου του Κάιρου και του κιβωτι- 
δίου της Projecta δείχνει σημαντικές διαφορές. Η οριζόντια πλευρά του σκεπάσματος του κιβωτιδίου της 
Projecta έχει επιλεγεί για την τοποθέτηση των πορτραίτων των νεονύμφων στην απόδοση του θέματος της 
dextrarum iunctio, ενώ αντίθετα στο κιβωτίδιο του Κάιρου στη θέση αυτή έχουμε δύο συνθέσεις με την προ
ετοιμασία της δέσποινας. Επίσης στις στενές πλευρές του κιβωτιδίου της Projecta εικονίζονται μόνο θερα
παινίδες που κρατούν διάφορα αντικείμενα, ενώ στο κιβωτίδιο του Κάιρου εικονίζεται κάθε φορά η δέ
σποινα και μια θεραπαινίδα. Η σύγκριση αυτή και οι λοιπές απομονωμένες μορφές στα πλακίδια επιτρέπουν 
να συμπεράνει κανείς ότι υπήρχε καθιερωμένος εικονογραφικός κύκλος για mutatio vestís της δέσποινας 
του σπιτιού ή της νύφης, του οποίου δείγμα παρουσιάζει η διακόσμηση του κιβωτιδίου της Projecta. Φαίνεται 
ακόμη ότι τα κιβωτίδια με οστέινη διακόσμηση έκαναν μια περισσότερο ελεύθερη χρήση του κύκλου αυτού, 
απομονώνοντας τις μορφές σε χωριστά διάχωρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ενδύ
ματα και τα χτενίσματα των μορφών του κύκλου αυτού δεν είναι συμβατικά, εμπνευσμένα από αρχαία πρό
τυπα, αλλά αποδίδουν στοιχεία της εποχής τους και παρουσιάζουν εντυπωσιακή ομοιότητα με αυτά του κι- 
βωτιδίου της Projecta, που χρονολογείται μεταξύ των ετών 379-383 ή κατά άλλους234 330-370.

β. Δ ιο νυ σ ια κ ό ς  κύκλος (αριθ. 38-48)

Στην ομάδα δεν σώζονται πολλά πλακίδια με θέματα του διονυσιακού κύκλου, αν και ο κύκλος αυτός 
φαίνεται να έχει μεγάλη διάδοση στη διακόσμηση του κοκάλου235. Στην Αίγυπτο ο διονυσιακός κύκλος ει- 
σάγεται από τους Πτολεμαίους μαζί με τη λατρεία του Διονύσου και κυριαρχεί στη μεγάλη τέχνη και στη 
μικροτεχνία, όπως αποδεικνύουν μνημεία τόσο της ελληνιστικής όσο και της ρωμαϊκής περιόδου236.

Στην περίοδο της ύστερης αρχαιότητας, ακόμη και μετά την επιβολή του Χριστιανισμού, εξακολουθεί να 
χρησιμοποιείται σε έργα που απευθύνονται σε όλες τις τάξεις, γεγονός που προδίδει τη μεγάλη του δημοτικό
τητα. Η έρευνα των λόγων της μεγάλης εξάπλωσης του διονυσιακού κύκλου και μετά την καθιέρωση του χρι
στιανισμού δεν οδήγησε σε τεκμηριωμένες απόψεις, αλλά σε λογικές υποθέσεις237. Σε μια εποχή συγκρητι

230. Κυρίως απαντούν σε σαρκοφάγους γύρω στα 350-400 (Mango, Storia deU’arte, σ. 313-314), σε ελεφάντινα έργα του 5ου-6ου αι. 
(Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 2,51,52,64,66,68,154, σ. 29 κ.ε.) και σε χειρόγραφα του 4ου αι. (Weitzmann, Book Illustration, σ. 111).

231. Στα βήλα αναγνωρίζεται συμβολικός χαρακτήρας στην Αίγυπτο (Sacopoulo, Linteau, σ. 106, σημ. 9), ενώ γενικότερα πι
στεύεται ότι μαζί με τα κιονοστήρικτα αετώματα, προέρχονται από scenae frons (Weitzmann, Book Illustration, σ. 111-112). Βλ. και 
κεφ. Β, υποσημ. 400.

232. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 137.
233. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 210-241, πίν. 21-26 άνω.
234. Βλ. Shelton, Redating, σ. 4-5.
235. Ο διονυσιακός κύκλος κυριαρχεί στα πλακίδια με χαμηλό ανάγλυφο της ομάδας Γ, καθώς και στα κόκαλα με ανάγλυφα, 

βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 37.
236. Για μία πρόχειρη αναδρομή στην ιστορία της λατρείας του Διονύσου στην Αίγυπτο, βλ. Μ.Ρ. Nilsson, The Dionysiac 

Mysteries of the Hellenistic and Roman Age, 1957. Επιγραμματικά o Gayet αναφέρει ότι πρόκειται για λατρεία που εισάγεται στους 
χρόνους του Αλεξάνδρου για να χρησιμεύσει σαν υπόβαθρο στο μυθιστόρημα του ελληνικού ιμπεριαλισμού. Βλ. Gayet, Fouilles à 
Antinoé, σ. 7. Πρβλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 37-39.

237. Η Μαραγκού εξετάζει διεξοδικά τον προβληματισμό αυτής της εξάπλωσης, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 38-39, σημ. 
184 αλλά και της διατήρησης των διονυσιακών θεμάτων στους χριστιανικούς χρόνους, χωρίς να προτείνει λύσεις οριστικές. Στον
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σμού θρησκειών, αλλά και έντονης θρησκευτικότητας βυθισμένης σε προλήψεις, είναι πολύ πιθανό να είχε 
αποδοθεί στα διονυσιακά θέματα μέρος των ιδιοτήτων που απέδιδαν στον Διόνυσο και που οδηγούσαν στην 
ευτυχία. Ο ευδαιμονιστικός αυτός συμβολισμός του εικονιστικού θέματος μπορεί να έπαιρνε τη μορφή όχι μό
νο επίκλησης, αλλά και προφυλακτικού μέσου. Με τόσο εκτεταμένη σημασία είναι ευνόητο να χρησιμοποι
ούνται τα θέματα αυτά τόσο σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όσο και σε νεκρικά, από χριστιανούς και μη.

Τα διονυσιακά θέματα των πλακιδίων της ομάδας Β είναι ο Διόνυσος και η Αριάδνη σε σύνθεση (αριθ, 
38), καθώς και μεμονωμένες μορφές του θιάσου. Αναλυτικά πρόκειται για τον Ερμαφρόδιτο (αριθ. 39-41), 
τον Πάνα (αριθ. 42-43) και ορχηστρίδες (αριθ. 44-48).

Διόνυσος και Αριάδνη (αριθ. 38)

Το γνωστό θέμα της συνάντησης στη Νάξο του Διονύσου και της εγκαταλελειμμένης από τον Θησέα 
Αριάδνης238, που αποδίδεται στο ημικυκλικό πλακίδιο, θεωρείται ως ένα από τα θέματα του διονυσιακού 
κύκλου με τις περισσότερες παραλλαγές239. Ο εικονιστικός τύπος με τον οποίο αποδίδεται στο πλακίδιο 
διακρίνεται για λιτότητα στη σύνθεση, που συνήθως την εποχή αυτή είναι πολυπρόσωπη240. Έτσι στο πλα
κίδιο υπάρχουν μόνο τρία πρόσωπα: ο καθισμένος Διόνυσος, η ανακαθισμένη και όχι κοιμισμένη Αριάδ
νη και ο Έρως, που κάνουν τη σύνθεση να μοιάζει με οικογενειακή σκηνή. Το στοιχείο που διατηρήθηκε 
από την παλαιότερη αφηγηματική απόδοση του θέματος είναι ο Έ ρως ανάμεσα στο ζεύγος. Η παρουσία 
του θεωρείται ως η συνέχεια της παραδοσιακής, επίσης φτερωτής, μορφής του "Υπνου, αλλά με συμβολι
κή έννοια. Πρόκειται για τον προστάτη της αγάπης, που η ειρηνική του παρουσία εγγυάται την αρμονία 
του ζεύγους που συνοδεύει241.

Ο τύπος της Αριάδνης που δεν κοιμάται, όπως εικονίζεται στο πλακίδιο, είναι γνωστός ήδη στο 2ο αι. μ.Χ., 
κυρίως από ψηφιδωτά δάπεδα αλλά και έργα μικροτεχνίας242. Αντίθετα, ο γυμνός και νωχελικά καθισμέ
νος τύπος του Διονύσου αποτελεί συγκερασμό εικονογραφικών τύπων ηρώων, κυνηγών, εραστών243. Η 
στάση του είναι συνηθισμένη σε συνθέσεις, όπου ο Διόνυσος καθισμένος στη ράχη τίγρης ή πάνθηρα ακο
λουθεί το θίασό του244. Εικονογραφικές λεπτομέρειες, όπως η γιρλάντα που στολίζει το γυμνό του στήθος, 
ο πάνθηρας στα πόδια του, απαντούν σε ψηφιδωτά δάπεδα και σε σαρκοφάγους με θίασο245. Ακόμα ο τρό
πος που κρατάει το θυρσόλογχο ή που το ιμάτιό του καλύπτει το σώμα είναι στοιχεία γνωστά από περιγρα-

ποιητή Νόννο αποδίδεται η εξάπλωση των διονυσιακών θεμάτων στην Αίγυπτο, γιατί με τα έργα του αναβιώνει την προσωποποίη
ση του Διονύσου (Peirce - Tyler, L ’art byzantin, II, σ. 121). Βίοι αγίων μας πληροφορούν ότι οι χριστιανοί δεν δίσταζαν να προσεύ
χονται κάνοντας παράλληλα και ξόρκια στους αρχαίους θεούς. Επομένως, αντικείμενα διακοσμημένα με καθαρά παγανιστικά θέ
ματα, όπως αυτά του διονυσιακού κύκλου, μπορεί να τα θεωρούσαν αποτροπαϊκά ή να τους απέδιδαν ευδαιμονιστικό χαρακτήρα, 
αγνοώντας τον αρχικό συμβολισμό τους.

238. Παυσανίας, I. 20, 3: 'Αριάδνη καθενδονσα καί Θησεύς άναγόμενος καί Διόνυσος ηκων εις την 'Αριάδνης αρπαγήν. Με τον 
τρόπο αυτό περιγράφεται ζωγραφικό έργο του τέλους του 5ου αι. π.Χ. από το ναό του Διονύσου Ελευθερέως των Αθηνών.

239. Βλ. Levi,Antioch, I, σ. 142 κ.ε. Roscher, Lexikon, ΙΑ, σ. 1147. LIMC, III, Addenda.
240. Η περισσότερο συνηθισμένη απόδοση στην ύστερη αρχαιότητα παρουσιάζει την Αριάδνη ξύπνια αλλά πάντα ξαπλωμένη 

και τον Έρωτα ή τον Πάνα να ανασηκώνουν τα ενδύματά της για να επιδείξουν στον Διόνυσο, που έρχεται με το θίασο, τα σωμα
τικά της προσόντα. Βλ. Matz, Sarkophage, πίν. 45, 46 και 69.

241. Βλ. Lippold, Gemäldekopien, σ. 49. Πρβλ. επίσης το αργυρό κύπελλο της Gullera στη Valencia, όπου ερωτιδεύς συνοδεύει 
ερωτικά συμπλέγματα του Διός (ΕΑΑ, I, σ. 631-633) και ελεφάντινο δίπτυχο του 5ου αι. με ερωτικά ζεύγη (Volbach, Elfenbeinarbei
ten, αριθ. 66, σ. 57, πίν. 38).

242. Πρβλ. 'ψηφιδωτό αδημοσίευτο δάπεδο του Μουσείου της Θεσσαλονίκης του β' μισού του 3ου αι. και αργυρό αγαλματίδιο του 
4ου αι., όπου η θεά κρατά cornucopia με το ένα χέρι και συνοδεύεται από πάνθηρα, βλ. Walters Art Gallery, αριθ. 355, σ. 80, πίν. L.

243. Πρβλ. τον Νάρκισσο σε ψηφιδωτά και σαρκοφάγους (Levi, Antioch, II, πίν. X, Β, σ. 61. Matz, Sarkophage, III, πίν. 59, αριθ. 29).
244. Σαρκοφάγος της Villa Albani, βλ. Matz, Sarkophage, III, σ. 313, πίν. 185. Πρβλ. περιγραφή ανάλογης στάσης του θεού κα

θισμένου σε ράχη ελέφαντα στην πομπή του Διονύσου. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 246.
245. Ανάλογο σε σαρκοφάγο από το Βατικανό (Matz, Sarkophage, III, σ. 319, πίν. 193) και σε ψηφιδωτό από τρικλίνιο του ανα

κτόρου στο Gamzigrad (309-330) στη Σερβία.
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φή διονυσιακής πομπής αλλά και από ψηφιδωτά δάπεδα246. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο τύπος αυτός του 
καθισμένου Διονύσου επέζησε στη βυζαντινή τέχνη με τη μορφή του ένθρονου Ιησού του Ναυή στη διακό- 
σμηση ελεφάντινου κιβωτιδίου του 11ου αιώνα247. Παραλλαγή του τύπου απαντά στην παλαιοχριστιανική 
περίοδο, σε ψηφιδωτό του 6ου αιώνα από το Άργος. Ο Διόνυσος εικονίζεται ορθός και για το λόγο αυτό η 
στάση του μοιάζει αφύσικη248. Κατά τα άλλα η απόδοση του θέματος παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα 
στις λεπτομέρειες, όπως ο τρόπος που ο θεός κρατά το θυρσόλογχο, η διευθέτηση του ενδύματος, η στάση 
και η θέση στη σύνθεση του πάνθηρα που τον συνοδεύει, ο τύπος των υποδημάτων του Διονύσου, κ.ά.

Στη σύνθεση αυτή, στην οποία οι μορφές μοιάζουν να ποζάρουν ακίνητες, αφαιρώντας έτσι κάθε τόνο 
αφηγηματικότητας, ξεχωρίζει η μορφή του Έρωτος, που γεμάτη κίνηση είναι τοποθετημένη μεταξύ των 
δύο κύριων προσώπων του μύθου. Ο Έ ρως εικονίζεται να υψώνει τη δάδα με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο 
ανασηκώνει το ένδυμα, αποκαλύπτοντας το γυμνό σώμα της Αριάδνης. Η ανάμειξη εικονογραφικών στοι
χείων στη μορφή του Διονύσου και η προσκόλληση στον παραδοσιακό εικονιστικό τύπο της Αριάδνης και 
του Έρωτος δεν πρέπει να οφείλονται σε έμπνευση, αλλά να απορρέουν από συγκεκριμένο και ήδη δια
μορφωμένο πρότυπο, που αντέγραψε ο τεχνίτης.

Ερμαφρόδιτος (αριθ. 39-41)

Το θέμα αυτό, γέννημα επίσης της ελληνιστικής περιόδου249, απαντά σε τρία από τα πλακίδια αυτής της 
ομάδας. Ο ευδαιμονιστικός συμβολισμός που αποδίδεται στο θεό ως προστάτη του έρωτα και της καρπο
φορίας της φύσης γενικά, ταίριαζε και με τους συμβολισμούς του θιάσου του Διονύσου, στον κύκλο του 
οποίου έχει ενταχθεί, ενώ συγχρόνως συνέτεινε στην επιβίωση του θέματος μέχρι τον 5ο αιώνα250. Για την 
απεικόνισή του και στα τρία πλακίδια έχει επιλεγεί εικονιστικός τύπος Απόλλωνος251, τύπος προς τον 
οποίο η ύστερη αρχαιότητα δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση252. Τον τύπο αυτό έχει χρησιμοποιήσει ήδη η 
ρωμαϊκή αγαλματοποιΐα για την απόδοση του Ερμαφρόδιτου253. Οστέινα ανάγλυφα με απεικονίσεις του 
Διονύσου στον τύπο επίσης του Λυκείου, δείχνουν την ευρεία χρήση του254, αλλά και τις δυσκολίες που 
προκύπτουν στην αναγνώριση θέματος που έχει αποδοθεί με αυτό τον τύπο. Οι δυσκολίες αυτές γίνονται 
περισσότερες όταν το υλικό προέρχεται από μαζική παραγωγή, όπως τα ανάγλυφα σε κόκαλο, όπου από

246. Αθηναίος, Δ ειπνοσοφισταί, V, 200d: Έπ ’ ελέφαντας κατακείμενος, ήμφιεσμένος πορφυρίδα καί στέφανον κισσόν καί αμπέ
λου χρνσοϋν έχων εΐχεν δ ’ εν ταίςχερσί θυρσόλογχονχρνσοϋν, ύπεδέδετο δ ’ έμβάδαςχρυσορραφείς (χρυσογραφείς). Πρβλ. επίσης 
ψηφιδωτά δάπεδα από την Όστια (Becatti, Ostia, σ. 155-156, πίν. LXXX, 293) και την Αντιόχεια (Levi, Antioch, I, σ. 141 και II, πίν.
χχνιι-χχνιιΐ).

247. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 27C μεσαίο διάχωρο. Πρβλ. ανάλογες παρατηρήσεις Ed. Robertson, The Rome Casket. 
Studies in Memory ofD. T. Rice, Edinburgh 1975, σ. 11-15.

248. Η στάση αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως late classical contrapposto, βλ. Äkerström, Calendar, σ. 36.
249. Τόσο ο μύθος όσο και οι εικονογραφικοί τύποι του θέματος αυτοΰ είναι δημιουργήματα της ελληνιστικής περιόδου, βλ. 

Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, IV, 285. Στράβων, XIV, 2,16 όπου αναφέρεται και ο μύθος του.
250. Χαρακτηριστικό της δημοτικότητας του θέματος μέχρι τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους είναι η πληροφορία που μας δί

νει η Χριστοδώρου εκφρασις (Anthologia Palatina, II, 102-107) ότι στις Θέρμες της Κωνσταντινούπολης σωζόταν μέχρι τη στάση του 
Νίκα άγαλμα του Ερμαφρόδιτου.

251. Για τον τύπο, βλ. LIMC, II, 1, σ. 448-450, βλ. ιδίως αριθ. 287, σ. 405, όπου δηλώνονται στοιχεία Ερμαφρόδιτου σε απόδοση 
Απόλλωνος σε τοιχογραφία της Πομπηίας. Πρβλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 31, σημ. 28-29.

252. Η ιδιαίτερη προτίμηση μπορεί να οφείλεται στην ευκολία με την οποία μπορεί να προσαρμοσθεί ο τύπος αυτός σε αποδό
σεις τόσο ανδρικών όσο και γυναικείων σωμάτων.

253. Ανάμεσα σε πολυάριθμα ρωμαϊκά αντίγραφα διαφόρων τύπων (ΕΛΑ, III, σ. 423) που αναγράφουν αρχαία πρότυπα, όπως 
έργο του Πολυκλή γνωστό από τις πηγές (Plinius, Nat. Hist. XXXIV, 80), υπάρχουν αντίγραφα του Ερμαφρόδιτου στον τύπο του 
Αυκείου που φανερώνουν χρήση του τύπου και στο θέμα αυτό (Reinach, Statuaire, σ. 371).

254. Πρβλ. κυρίως το πλακίδιο του Ashmolean Museum, Oxford, αριθ. 1912, 603+610+613, βλ. Marangou, Bone Carvings, πίν. 
3b, καθώς και τα σκαλισμένα κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη αριθ. 18897,18901,18906-18907, βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 
13, πίν. 6a, αριθ. 15, πίν. 7b, αριθ. 20, πίν. 9a, αριθ. 22, πίν. 9c αντίστοιχα.
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αβλεψίες πιθανώς του τεχνίτη, άλλοτε τονίζεται το στήθος περισσότερο του κανονικού στον Διόνυσο και 
άλλοτε δεν τονίζονται αρκετά οι μαστοί του Ερμαφρόδιτου. Ωστόσο στις τρεις απεικονίσεις του θέματος 
στα πλακίδια μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια βοηθά στην αναγνώριση του Ερμαφρόδιτου με σχετική 
ασφάλεια. Πρόκειται για τις διπλές εγχαράξεις που διασταυρώνονται στο στήθος και το πλαισιώνουν το
νίζοντας τους μαστούς. Οι εγχαράξεις αυτές πρέπει να αποδίδουν μαργαριτοστόλιστα περιάμματα, που 
φορά με τον ίδιο τρόπο ο Ερμαφρόδιτος σε ρωμαϊκό αντίγραφο της συλλογής Northampton στο Λονδί
νο255, και τα οποία πιθανότατα έχουν παρανοηθεί από τον τεχνίτη. Το γεγονός επίσης ότι εικονογραφικά 
στοιχεία, που συνήθως συνοδεύουν τον Διόνυσο, όπως ο πάνθηρας (αριθ. 40-41) (Π ίν. 15-16), τα τσαμπιά 
σταφυλιού (αριθ. 40), η μακριά κόμη (αριθ. 39-41) (Π ίν. 15-16) και το στόλισμά της με ταινίες (αριθ. 
40)256, έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόδοση του Ερμαφρόδιτου, μπορεί να θεωρηθεί όχι μόνο ως ένα 
ακόμη στοιχείο δεσμού του με το διονυσιακό κύκλο, αλλά κυρίως ως απόδειξη γενικότερης τάσης ανάμει
ξης στοιχείων στην εικονογραφία της εποχής.

Ο εικονογραφικός λοιπόν τύπος του Ερμαφρόδιτου στα οστέινα πλακίδια ανήκει στον τύπο του Λυκείου 
Απόλλωνος, που κυριαρχεί στις απεικονίσεις του Διονύσου στα σκαλισμένα υστερορωμαϊκά κόκαλα, από 
τον οποίο έχει δανειστεί ορισμένα εικονογραφικά στοιχεία. Οι διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις του θέμα
τος στα πλακίδια προδίδουν τρεις τεχνίτες ή εργαστήρια, αλλά ένα πρότυπο. Φαίνεται μάλιστα πως ο τύπος 
αυτός ήταν ο επικρατέστερος ή τουλάχιστον από τους επικρατέστερους στα πρότυπα των οστεογλυπτών.

Παν (αριθ. 42-43)

Ο τραγοπόδης θεός δύο φορές απεικονίζεται στα πλακίδια της ομάδας αυτής257, όπου μάλιστα συν
δυάζεται με θέματα του διονυσιακού κύκλου258. Η ένταξη της καθαρά ελληνικής αυτής θεότητας στο διο
νυσιακό θίασο είναι επίτευγμα της ελληνιστικής περιόδου259. Σε αυτόν ακριβώς τον κύκλο ανήκουν οι 
απεικονίσεις του στην ύστερη αρχαιότητα260. Τα κύρια χαρακτηριστικά του τύπου στις απεικονίσεις των 
πλακιδίων δεν έχουν αλλάξει. Παραμένει τραγοπόδης, γενειοφόρος, με κέρατα κατσικίσια, μυτερά αυτιά 
και μεγάλη γρυπή μύτη261. Πλαισιώνεται όμως από σύμβολα παρμένα από το διονυσιακό θίασο. Έτσι, 
εκτός από το λαγοβόλο (pedum), με το οποίο απεικονίζεται ήδη σε αρχαίες ελληνικές παραστάσεις, τον 
βρίσκει κανείς να κρατά ασκό (αριθ. 43) (Π ίν. 16) και να συνοδεύεται από πάνθηρα (αριθ. 42) (Π ίν. 11). 
Το κρουστό και έγχορδο μουσικό όργανο που κρατά στο πλακίδιο αριθ. 42 τον συνδέει περισσότερο με το 
θίασο, αλλά και με τον αλεξανδρινό μύθο, σύμφωνα με τον οποίο θεωρείται εφευρέτης της σύριγγας262. Το 
μουσικό αυτό όργανο πρέπει να είναι παραλλαγή κιθάρας, που απαντά στη Λιβύη και ονομάζεται «ψιθύ-

255. Για τα περιάμματα που είναι συνήθως ταινίες από ύφασμα, αλυσίδες ή κλωστές και τα οποία φορά η Αφροδίτη με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο, βλ. Perdrijet, Terres cuites, σ. 2, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. και Reinach, Statuaire, I, σ. 371.

256. Ανάλογο χτένισμα έχει Διόνυσος σε ψηφιδωτό δάπεδο από τη Ρώμη, του β' μισού του 2ου αι. μ.Χ. Βλ. ΕΛΑ, V, πίν. XXI.
257. Γενικά οι απεικονίσεις του Πανός σε οστέινα ανάγλυφα είναι ολιγάριθμες. Στην ομάδα Γ τρεις ακόμη απεικονίσεις (αριθ. 

κατ. 139-141). Ο κατάλογος του Μουσείου Μπενάκη προσθέτει δύο ακόμη κομμάτια (Marangou, Bone Carvings, αριθ. 108, πίν. 34a).
258. Το πλακίδιο αριθ. 42 ανήκει στο κιβωτίδιο της Walters Art Gallery και πλαισιώνεται από πλακίδια με μαινάδες.
259. Το γεγονός επιβεβαιώνεται από τη φιλολογία, βλ. Λουκιανός, Διάλογοι θεών, XXII. Για περισσότερα στοιχεία πάνω στον 

Πάνα, βλ. Herbig, Pan. Πρβλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 59 κ.ε. για τους τύπους του θεού.
260. Βλ. Matz, Sarkophage, I, αριθ. 61 και 68, πίν. 72 και II, αριθ. 72, πίν. 82. Απεικονίσεις του Πανός στην ύστερη αρχαιότητα, 

βλ. ΕΛΑ, V, σ. 920-922.
261. Περιγραφή του, βλ. Λουκιανός, Προλαλιά, II. Βλ. Ph. Borgeaud, Recherches sur le dieu Pan, Genève 1979, σ. 277-281, όπου 

νέα βιβλιογραφία.
262. Βλ. Herbig, Pan, σ. 25. Αντίθετη άποψη έχει ο Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, IV, 184α: σύριγγα μέν φησιν ενρεΐν Μαρσύαν... 

Ευφοριών δ ’ ό έποποιός εν τφ περί μελοποιούν τήν μέν μονοκάλαμον σύριγγα Έρμήν εύρεϊν, τινάς δ ’ ίστορεΐν Σεύθην καί Ρωνάκην 
τούς Μαιδούς, τήν δέ πολνκάλαμονΣιληνόν, Μαρσύαν δέ τήν κηρόδετον. Σε διονυσιακές σαρκοφάγους απαντά ο θεός Παν να κρα- 
τάει τύμπανο (Matz, Sarkophage, II, πίν. 82, αριθ. 72) ή κρόταλα (Matz, Sarkophage, I, αριθ. 68 και 61, πίν. 72).
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ρα»263, της οποίας ο ήχος καστανιέτας που βγαίνει από τα κρόταλα που βρίσκονται στα πλάγια ξύλα, ται
ριάζει με τον ήχο των τυμπάνων των ορχηστρίδων.

Στα πλακίδια της ομάδας αυτής υπάρχουν δύο εικονογραφικοί τύποι του θέματος. Ο πρώτος (αριθ. 
43) (Π ίν. 16) χρησιμοποιείται και στην απόδοση του Πανός στις διονυσιακές σαρκοφάγους264, ενώ ο 
δεύτερος (αριθ. 42) (Π ίν. 11), παρουσιάζει αναλογίες με τύπο Σειληνού, που απαντά επίσης στις διονυ
σιακές σαρκοφάγους265. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται πιθανότατα για ανάμειξη εικονιστικών στοι
χείων με σκοπό τη δημιουργία παραλλαγής του ίδιου τύπου, του τύπου δηλαδή του «βαδίζοντος κιθαρω
δού», που φαίνεται ιδιαίτερα αγαπητός και μάλιστα επιβιώνει στα πλακίδια βυζαντινών, ελεφάντινων 
κιβωτιδίων του 11ου αιώνα266.

Και οι δύο λοιπόν εικονιστικοί τύποι του Πανός, που σώζονται σε αυτή την ομάδα, προέρχονται από 
γνωστούς τύπους του θιάσου των αδριάνειων και υστεροαδριάνειων διονυσιακών σαρκοφάγων χωρίς ση
μαντικές αλλαγές267.

Ορχηστρίδες(αριθ. 44-48)

Η απεικόνιση νέων γυναικών σε χορευτική κίνηση υπήρξε πάντα ένα θέμα που προσέλκυσε τους καλ
λιτέχνες, γιατί παρέχει ευρύτατες δυνατότητες έκφρασης. Αυτός πρέπει να είναι άλλωστε και ένας από 
τους λόγους που σώζεται στην τέχνη μεγάλη ποικιλία τύπων μαινάδων-ορχηστρίδων. Οι απεικονίσεις ορ
χηστρίδων, που ανήκουν στο διονυσιακό κύκλο, συνδυάζονται σχεδόν πάντα με χορευτική κίνηση τελε
τουργικού χαρακτήρα και τη χρήση κρουστού μουσικού οργάνου268. Οι απεικονίσεις όμως ορχηστρίδων 
στα πλακίδια αριθ. 44-48 (Π ίν. 11, 16, 17), που είναι τυμπανίστριες και θυρσοφόρες, δεν παρουσιάζουν 
ποικιλία εικονιστικών τύπων, αλλά επαναλαμβάνουν τον ίδιο γυναικείο τύπο, παραλλαγμένο μόνο σε λε
πτομέρειες. Πρόκειται για τύπο γνωστό τόσο στις διονυσιακές σαρκοφάγους, όσο και σε ψηφιδωτά δάπε
δα269. Εικονιστικές λεπτομέρειες, όπως ο «ετερομάσχαλος χιτών» και η δορά (αριθ. 47) (Π ίν. 11), τα δύο 
τύμπανα με τη διακοσμημένη επιφάνεια270 (αριθ. 45) (Π ίν. 17), ο κεκρύφαλος, που συγκρατείτο χτένισμα 
(αριθ. 44) (Π ίν. 16) είναι πολύ κοινές, για να μπορέσει κανείς να προσδιορίσει την αρχική πηγή έμπνευ
σης. Αξιοπαρατήρητο πάντως είναι ότι ενώ σε άλλα οστέινα ανάγλυφα271 οι ορχηστρίδες είναι γυμνές ή φο
ρούν «ετερομάσχαλο» χιτώνα, στην ομάδα αυτή φορούν όλες, πλην μιας, αχειρίδωτο χιτώνα. Το στοιχείο 
αυτό, καθώς και η έλλειψη στις κινήσεις της φυσικής ορμητικότητας ενός οργιαστικού χορού, που τις έχει

263. Για μουσικά όργανα της αρχαιότητας, βλ. Αθηναίος, Αειπνοσοφισταί, IV, 174-183, XIV, 634-636. Πολλά ονόματα ελληνι
κών έγχορδων οργάνων δυστυχώς δεν έχουν ταυτισθεί, βλ. Kl. Maries, Musikinstrumente der Römerzeit, Berlin 1961, σ. 323. Στη ρω
μαϊκή εποχή φαίνεται ότι οι όροι λύρα και κιθάρα είναι συνώνυμοι. Βλ. G. Wille, Música Romana, Amsterdam 1967, σ. 212. Από την 
περιγραφή της η «ψιθύρα» ή το «ασκάριον» (Pollyx, IV, 61) βρίσκεται πολύ κοντά στην εμφάνιση αυτού του οργάνου που κρατά ο 
Παν στο πλακίδιο αριθ. κατ. 42, βλ. Daremberg - Saglio, 3, 2, στ. 1451.

264. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 63, τύπος ΤΗ. 107. Υπάρχει ανάλογος τύπος σε πλακίδιο του Μουσείου Μπενάκη. Βλ. Marangou, 
Bone Carvings, αριθ. 108, πίν. 34 και στο πλακίδιο 140 του Καταλόγου.

265. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 57 και 65, αριθ. 138.
266. Πρόκειται για απεικόνιση του Ηρακλή κιθαρωδού, που διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του Σειληνού, σε βυζαντινά ελε

φάντινα κιβωτίδια του α' μισού του 11ου αι. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 26b, πίν. XI, και αριθ. 28e, πίν. XIV.
267. Ίσως αυτό να πρέπει να αποδοθεί στα ιδιάζονταχαρακτηρστικάτου θέματος, που το κάνουν ιδιαίτερα ευαίσθητο σε επεμ

βάσεις.
268. Ο ρόλος των τυμπάνων στη διονυσιακή λατρεία είναι γνωστός, βλ. L. Lawer, The Dance in Ancient Greece, 1964.
269. Βλ. τον τύπο ΤΗ. 5 των σαρκοφάγων (Matz, Sarkophage, I, σ. 19). Πρβλ. και ορχηστρίδα από το ψηφιδωτό δάπεδο του 

Drinking Contest House της Αντιόχειας. Βλ. Levi,/4n//oc7z, I, σ. 15, πίν. XXXb.
270. Είναι γνωστή η ύπαρξη στη Ρώμη βιοτεχνίας κατασκευής και διακόσμησης της δερμάτινης επιφάνειας των τυμπάνων με 

θέματα ανάλογα προς αυτά του πλακιδίου αριθ. κατ. 45, βλ. Daremberg - Saglio, 5,1, στ. 559-560.
271. Αναφερόμαστε σε πλακίδια με χαμηλό ανάγλυφο της ομάδας Γ, αριθ. κατ. 178-180, 183-204, καθώς και στα ελληνορωμαϊκά 

ανάγλυφα κόκαλα της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 64-108, σ. 99-106, πίν. 21,22b, 23-33.
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καταστήσει συμβατικές και συγκρατημένες, θα μπορούσαν να ερμηνευτουν όχι μόνο ως εκδήλωση συγκρη
τισμού των εικονογραφικών προτύπων, αλλά και απομάκρυνσης από την αρχική σημασία του θέματος.

Ο διονυσιακός κύκλος λοιπόν, όπως εμφανίζεται στα πλακίδια της ομάδας Β, διακρίνεται για το πε
ριορισμένο του θεματολόγιο και τους λιγοστούς εικονιστικούς τύπους. Πρόκειται για τύπους από την ελ
ληνιστική ή τη ρωμαϊκή τέχνη, που έχουν υποστεί μικρές ως επί το πλείστον αλλαγές ύστερα από συγκε
ρασμό εικονογραφικών κυρίως στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται μερικές φορές από διάφορους 
τύπους του ίδιου θέματος, αλλά και από τελείως διαφορετικά θέματα. Νέα εικονογραφικά στοιχεία, δημι- 
ουργημένα από τους τεχνίτες ειδικά για τα πλακίδια, δεν φαίνεται να υπάρχουν.

γ. Νε ιλω τ ικός  κύκλος (αριθ. 56-67, 76-107)

Ο όρος «νειλωτικός» έχει επικρατήσει για το χαρακτηρισμό τοπίων εμπνευσμένων από τη φύση, ιδιαί
τερα γύρω από τις όχθες ποταμού, και έχει επεκταθεί και στις μικρές σκηνές ψαρέματος ή κυνηγιού που
λιών μέσα σε πλούσια υδροχαρή βλάστηση. Αρχικά η προέλευση του θέματος του νειλωτικού τοπίου συν
δέθηκε με την πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια272. Ωστόσο, είναι η αυτοκρατορική Ρώμη που συνέτεινε πολύ στη 
διάδοσή του. Η αγάπη προς τις σκηνές από την αγροτική και τη βουκολική ζωή που ύμνησε ο Βιργίλιος στις 
Ε κ λ ο γ έ ς  τ ου, και το τοπίο του Νείλου που περιγράφει ο Φιλόστρατος273, συνδυασμένα με μια κλίση προς 
τον εξωτισμό και ιδιαίτερα τους «αλεξανδρινισμούς», υπήρξαν αιτίες εξάπλωσης αυτού του κύκλου. Σε 
αυτές πρέπει να προστεθούν οι προπαγανδιστικοί σκοποί του Αυγούστου που δηλώνει με τον τρόπο αυτό 
το γεωργικό πλούτο της αυτοκρατορίας, αποτέλεσμα του επιτυχημένου συστήματος διοίκησης της Ρώμης 
και προτρέπει τους εκτός ρωμαϊκού κράτους λαούς να υποταγούν σε αυτό. Ή δη όμως από την εποχή των 
Αντωνίνων, ο συμβολισμός αυτών των σκηνών διαφοροποιείται. Βουκολικά ή νειλωτικά θέματα έχουν πια 
τη γενικότερη έννοια της ανέμελης ευτυχίας στη ζωή και της «χώρας των μακάρων» στο θάνατο274 275. Λίγο 
αργότερα τα θέματα αυτά παίρνουν για τους χριστιανούς την έννοια του παραδεισιακού τοπίου και δεν δι
στάζουν να τα τοποθετούν μέσα στις εκκλησίες τους277.

Τα τοπία του Νείλου, των οποίων η αρχική σύλληψη υπήρξε κατά τον 8ϊτζ)^ο\ν8ΐά ζωγραφικής προέ
λευσης276, είχαν τη μορφή σειράς επεισοδίων εμπνευσμένων από τη ζωή στις όχθες του ποταμού, στα 
οποία το φανταστικό εμπλέκεται με την καθημερινή ζωή. Τα επεισόδια αυτά απέδιδαν στην αρχή με μορ
φή γεωγραφικού χάρτη σημεία του ποταμού παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικές εικόνες από τη ζωή στις 
όχθες του, που άρχιζαν με τους μακρινούς Πυγμαίους και έφθαναν μέχρι το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Αρ
γότερα οι συνθέσεις απλοποιούνται, παίρνοντας τη μορφή μεμονωμένων μεγάλων συνθέσων τοπίου με 
πλούσια βλάστηση, υδρόβια πουλιά και φυτά277. Παράλληλα αυτές οι απλοποιήσεις στο θέμα οδηγούν στη 
δημιουργία μικρών συνθέσεων, οι οποίες γύρω στα μέσα του 3ου αιώνα κυριαρχούν, διευκολύνοντας έτσι

272. Οι πρώτες συνθέσεις είχαν σκοπό να προβάλλουν τον ποταμό Νείλο ως σύμβολο ευφορίας, βλ. Foucher, Mosaïques 
nilotiques, o. 137-143, όπου αναφέρονται η προέλευση και οι εξελίξεις του θέματος. Πρβλ. L. Ibrahim - R. Scranton - R. Brill, 
Kenchreai, Eastern Port of Corinth, II. The Panels of opus sectile in Glass, Leiden 1976, o. 121 κ.ε.

273. Φιλόστρατος, 2, VI και VIII.
274. Θέματα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση πρωτοχρονιάτικων δώρων, όπως κούπες γυάλινες και 

λύχνοι, αλλά παράλληλα διακοσμούν και σαρκοφάγους ή τάφους, όπως τοιχογραφία με νειλωτικό τοπίο σε τάφο του 4ου αι. από 
την Ασκαλόν, στην περιοχή της Γάζας, βλ. Ory, A Painted Tomb, σ. 39-40.

275. Σε επιστολή του ο Ολυμπιόδωρος (4ος αι.) προς τον άγιο Νείλο ζητάει τη γνώμη του αγίου για τη χρήση των νειλωτικών θεμά
των που γίνεται στη διακόσμηση της εκκλησίας που χτίζει, βλ. Strzygowski, Kleinasien, σ. 179 κ.ε. Πρβλ. επίσης Kollwitz, Elfenbeine, σ. 208.

276. Βλ. Strzygowski, ό.π.
277. Υπάρχουν δύο τρόποι απεικόνισης του νειλωτικού τοπίου (Kitzinger, Mosaics, σ. 349), είτε ως ενιαία σύνθεση τοπίου με 

κτίρια, δένδρα και ανθρώπους, όπως σε ψηφιδωτά από τα Γ έρασα (G. Kaeling, G erasa, City of the Decapolis, New Haven 1939, σ. 327, 
πίν. 67-69), είτε ως σύνθεση, στην οποία τα στοιχεία του τοπίου λαμβάνονται χωριστά και δεν συνδέονται μεταξύ τους, όπως στα 
ψηφιδωτά της Tagba (R. Schneider, The Church of the Multiplying of the Loaves and Fishes, London 1937, πίν. A-B, σ. 2-17).
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τη χρήση των θεμάτων νειλωτικού χαρακτήρα στη μικροτεχνία278. Οι μικρές αυτές σκηνές χάνουν τον αφη
γηματικό χαρακτήρα των μεγάλων συνθέσεων, στις οποίες θέματα θρησκευτικών τελετών αναμειγνύονται 
με θέματα της καθημερινής ζωής. Έχουν περιορισθεί σε μικρές συνθέσεις με κυνήγι πουλιών ή ψάρεμα. 
Στις σκηνές αυτές τις περισσότερες φορές ερωτιδείς έχουν αντικαταστήσει τους κοινούς θνητούς, ένα ακό
μη δείγμα απομάκρυνσης από την αρχική ρεαλιστική απόδοση του συγκεκριμένου νειλωτικού τοπίου. Στις 
ίδιες σκηνές έχουν επίσης αφαιρεθεί τα αρχιτεκτονήματα και η πλούσια βλάστηση, ενώ η δήλωση του το
πίου περιορίζεται σε άνθη λωτού και σε τούφες χλόης.

Με τη νέα μορφή ο νειλωτικός κύκλος γνωρίζει καινούργια ακμή στον 4ο και 5ο αιώνα279, πράγμα που 
δικαιολογεί ως ένα σημείο και τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό οστέινων πλακιδίων με νειλωτικά θέματα. 
Παράλληλα, η νέα αυτή μορφή των νειλωτικών θεμάτων τους αφαιρεί ως ένα σημείο τον κύριο ρόλο σε ένα 
διακοσμητικό σύνολο και τα περιορίζει στο ρόλο της πλαισίωσης του κυρίως διακοσμητικού θέματος, με 
το οποίο πολλές φορές δεν συνδέονται εννοιολογικά280.

Τα πλακίδια στην ομάδα που εξετάζουμε, παρουσιάζουν μια περίεργη προτίμηση σε δύο κυρίως θέμα
τα του νειλωτικού κύκλου, που μάλιστα απεικονίζονται σε μια μονότονη σχεδόν επανάληψη, με έναν ή δύο 
εικονογραφικούς τύπους. Πρόκειται για το θέμα των ερωτιδέων και για το θέμα των υδρόβιων πουλιών, 
που με σοφές αντιστοιχίες στα διάχωρα καλύπτουν τις επιφάνειες των κιβωτιδίων.

Ερωτιδείς (αριθ. 56-67, 75)

Ο ερωτιδεύς έχει και στα οστέινα πλακίδια την εμφάνιση γυμνού νηπίου με κοντά πόδια — σχεδόν πά
ντα σε κίνηση — χέρια παχουλά, δυναμωμένα, πρόσωπο χαρούμενο και γενικά σύνολο που λάμπει από 
υγεία281, με τα μαλλιά του χτενισμένα σύμφωνα με το συρμό της εποχής282. Πρόκειται για θέμα με ευρύτα- 
τη χρήση και την ίδια πάντα απόδοση, όπως ήδη αναφέραμε.

Η μεγάλη εξάπλωση των νειλωτικών θεμάτων με τη νέα τους μορφή, ιδίως στον 3ο αι. μ.Χ., τόσο στη ζω
γραφική και τη γλυπτική, όσο και στη μικροτεχνία, αποδίδεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη μορφή των ερω- 
τιδέων, που παρέχουν δυνατότητες συνδυασμού ρεαλιστικών και ιδεαλιστικών τάσεων. Παράλληλα πρέ
πει να σημειωθεί η ευδαιμονιστική τους σημασία, που διατηρείται πάντα, ανεξάρτητα από τον εικονογρα- 
φικό κύκλο στον οποίο χρησιμοποιούνται283. Η επέκταση μάλιστα του συμβολισμού αυτού στη μετά θάνα
τον ζωή εισάγει τους ερωτιδείς και στις ταφικές διακοσμήσεις284, χριστιανικές και μη.

Παρά την αρχική ποικιλία στάσεων και ασχολιών των ερωτιδέων285, στην περίοδο αυτή της ύστερης 
αρχαιότητας κυριαρχεί ο τύπος του νηπίου που τρέχει κρατώντας κάποιο αγγείο. Στα πλακίδια επικρα

278. Ήδη στις τοιχογραφίες της Πομπηίας έχει επιτευχθεί αυτή η απομόνωση νειλωτικών μικρών σκηνών, που επεκτείνεται σε 
ψηφιδωτά ανάγλυφα, και λύχνους, βλ. Foucher, Mosaïques nilotiques, σ. 140-141.

279. Ό.π., σ. 143.
280. Βλ. για παράδειγμα ύφασμα από την Αντινόη του 5ου αι., σήμερα στο Λούβρο, με σκηνές νειλωτικές που πλαισιώνουν το 

κύριο θέμα, δηλαδή Βελλεροφόντη, Πήγασο και Χίμαιρα, βλ. Christentum am Nil, αριθ. 329, σ. 329.
281. Βλ. Styveras, Leputto, σ. 165.
282. Έ χει προσδιορισθεί ότι το χτένισμά τους εμφανίζεται γύρω στο 268 και διαρκεί μέχρι και τον 5ο αι., βλ. Ξυγγόπουλος, 

Άνάγλυφον 'Αγίων ’Αναργύρων,ΛΔ 20 (1965): Μελέτες, σ. 89, όπου γίνεται η περιγραφή της κόμμωσης και παρατίθεται και η σχε
τική βιβλιογραφία. Πρόκειται για μόδα, όπως παραδέχεται και ο Ιερώνυμος στα γράμματά του (Rumpf, Stilphasen, σ. 17), που ακο
λουθεί ακόμη και ο αυτοκράτωρ Κωνστάντιος II.

283. Γ ια το συμβολισμό του θέματος και τη χρήση του στη ρωμαϊκή περίοδο, βλ. Styveras, Le putto, σ. 50 κ.ε. Στη χριστιανική πε
ρίοδο έργα, όπως παραπέτασμα του 6ου αι. με σύνθεση της Πολυόλβου Εστίας πλαισιωμένης από έξι ερωτιδείς που συμβολίζουν, 
σύμφωνα με τις επιγραφές που τους συνοδεύουν αγαθά και αρετές, όπως Πλούτο, Χαρά, Πρόοδο, κ.ά. (Wessel, L ’art copte, σ. 214-216, 
εικ. 132) δείχνει ότι εξακολουθεί να διατηρείται ο ευοίωνος συμβολισμός τους.

284. Βλ. σχετικά DACL, 1, 2, σ. 1613. Pelekanidis, Gli affreschi, σ. 14, εικ. 5. Πρβλ. Styveras, Le putto, σ. 51, όπου συνδέονται με 
την υπόσχεση ευτυχισμένης αιωνιότητας.

285. Οι εικονογραφικοί τύποι δημιουργήθηκαν κυρίως από σειρά ζωγραφικών πινάκων που εξιστορούσαν τη ζωή και τις δια-
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τεί ο καθιερωμένος αυτός τύπος του ερωτιδέως, που απεικονίζεται από το πλάι, βαδίζοντας ή τρέχοντας, 
ενώ κρατάει με τα δύο χέρια μια κούπα ή άλλο αντικείμενο και πάντα έχει ως μόνο ένδυμα μανδύα που 
ανεμίζει πίσω286.

Οι ερωτιδείς του νειλωτικού κύκλου στα πλακίδια επαναλαμβάνουν ένα μόνο εικονογραφικό τύπο, 
χωρίς διαφοροποιήσεις287. Διακριτικό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί το φυτικό πλαίσιο, που συνίσταται 
κυρίως σε άνθη λωτού, κλειστά ή ανοιγμένα. Εικονογραφικά στοιχεία διαφοροποίησης μπορούν να 
θεωρηθούν μερικές φορές τα δοχεία που κρατούν, τα σχήματα των οποίων αναλύουμε πιο κάτω. Οι 
αποδόσεις λοιπόν των ερωτιδέων του νειλωτικού κύκλου έχουν γίνει με συντηρητικές φόρμες, προ- 
σκολλημένες στην παράδοση, γεμάτες ιδεαλισμό, σε αντίθεση με τις ελεύθερες φόρμες που χρησιμο
ποιούνται για τις αποδόσεις ερωτιδέων του κύκλου των προσωποποιήσεων (αριθ. 68-74, 76), όπως θα 
δούμε στη συνέχεια.

Πουλιά (αριθ. 78-107)

Το δεύτερο αυτό θέμα του νειλωτικού κύκλου στα πλακίδια παρουσιάζεται με ποικιλία ειδών και τύ
πων. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για υδρόβια πουλιά, όπως ο ίβις, η πάπια, η κίσσα, που αποδίδονται σε 
διάφορες στάσεις, αλλά πάντα από το πλάι. Η ποικιλία τύπων προέρχεται κυρίως από την ευρύτερη χρή
ση στη ρωμαϊκή τέχνη των πουλιών ως θέματος με καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα, χωρίς συμβολι
σμούς288. Το θέμα αυτό, που στη δημιουργία του άλλοι βλέπουν ανατολικές289 και άλλοι ελληνιστικές 
επιδράσεις290, υφίσταται εντυπωσιακές απλοποιήσεις στο σχέδιο και στη χρωματική ποικιλία στην ύστε
ρη αρχαιότητα.

Εκτός όμως από την καθαρά διακοσμητικού χαρακτήρα χρήση291, το θέμα των πουλιών συνδυάζεται 
τώρα με άλλους κύκλους292 και κυρίως με συνθέσεις και σκηνές του νειλωτικού κύκλου (αριθ. 75). Περνά 
έτσι στο συμβολισμό του ευδαιμονισμού και του παραδεισιακού τοπίου. Στις περιπτώσεις αυτές τα πουλιά 
συνοδεύονται από τον ίδιο φυτικό διάκοσμο που έχουν και οι ερωτιδείς, δηλαδή λωτούς και τούφες χλόης.

σκεδάσεις των μικρών φτερωτών πνευμάτων. Ο Φιλόστρατος (VitaApoll. VI, 1, 8) αναφέρεται σε περιγραφές αυτών των ζωγραφι
κών έργων. Πρβλ. Grüneisen, Les caractéristiques, σ. 5, σημ. 1.

286. Έχει ήδη επισημανθεί (σ. 94) η δυσκολία εντοπισμού του κύκλου στον οποίο ανήκει ο ερωτιδεΰς αυτού του τύπου, όταν μά
λιστα απεικονίζεται απομονωμένος. Μόνο οι «ερωτιδείς»-προσωποποιήσεις παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στάσεων και αντικει
μένων που κρατούν. Βλ. σ. 122 κ.ε. Πρβλ. σχετικά και Marangou, Bone Carvings, σ. 62.

287. Ο ίδιος τύπος απαντά σε πλακίδια της ομάδας Γ (αριθ. κατ. 248-249) στο διονυσιακό κύκλο και της ομάδας Δ (αριθ. κατ. 
389-399), αλλά και σε ταινίες με κληματίδα καθαρά διακοσμητικού χαρακτήρα, βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 221-227. Επί
σης, σε ξύλινη διακοσμητική ταινία από το Baouît, όπου εναλλάσσονται μέσα σε κυκλικά διάχωρα σταυροί, προσωποποιήσεις επο
χής, πουλιά και ερωτιδείς του ιδίου τύπου. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, αριθ. 251, σ. 295.

288. Μικροί πίνακες με θέματα που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «νεκρές φύσεις» ήταν πολύ αγαπητοί στην αρχαιό
τητα και ονομάζονταν «ξένια» γιατί τους πρόσφεραν ως δώρα φιλοξενίας. Τα πουλιά ήταν από τα πιο συνηθισμένα τους θέματα. 
Οι ρωμαϊκές επαύλεις δίνουν δείγματα αυτών των πινάκων, όπως το δωμάτιο D της Villa Contrada Guiliana του Boscoreale, κοντά 
στην Πομπηία, βλ. Hinks, Catalogue, σ. 12, αριθ. 21-22.

289. Βλ. Dalton, Byz. Art, σ. 195 και Hackin, Bégram, σ. 14, όπου παραστάσεις πουλιών ανάμεσα σε λωτούς, σε ελεφάντινα ανά
γλυφα ίδιας τεχνικής.

290. Βλ. Becatti, Ostia, σ. 147, πίν. CIV, CCXIII, όπου στα ψηφιδωτά του Domus acanto al Serapeo, των αρχών του 3ου αι. μ.Χ. 
εικονίζονται πουλιά με έντονες ομοιότητες με τα πουλιά των πλακιδίων.

291. Πουλιά απαντούν σε εντοίχια ψηφιδωτά δευτερευόντων χώρων και σε ψηφιδωτά δαπέδων. Τοποθετούνται τότε σε γεω
μετρικού σχήματος διάχωρα ή σε ταινίες που πλαισιώνουν εμβλήματα, όπως το δάπεδο της Κωνσταντίνειας έπαυλης στην Αντιό
χεια (Levi, Antioch, I, πίν. LII-LIII, LX, d-g, LXI, a-c) και το δάπεδο του House of the Green Carpet της ίδιας πόλης (Levi,Antioch, 
I, πίν. LXXIa).

292. Ο ίβις π.χ. εικονίζεται σε προσωποποιήσεις μηνών, όπως ο Φεβρουάριος του Καλανδαρίου 354, σαν πουλί που ζει κοντά 
στα ποτάμια και στα τενάγη και για το λόγο αυτό συνδέεται με το υγρό στοιχείο και επομένως και με τον υγρό καιρό που συμβολί
ζει ο Φεβρουάριος, βλ. Stern, Calendrier, σ. 236.
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Μερικές φορές μάλιστα ο φυτικός αυτός διάκοσμος γίνεται κύριο στοιχείο της σύνθεσης (αριθ. 78,86,100, 
103), καθώς το άνθος του λωτου συναγωνίζεται σε σημασία τα πουλιά293.

Στους εικονογραφικούς τΰπους των πουλιών που εικονίζονται στα πλακίδια294 κυριαρχεί αυτός του 
πουλιού που στέκεται έχοντας ανασηκωμένο το κεφάλι και μαζεμένες τις φτερούγες, τύπος που απαντά 
σε όλα τα είδη πουλιών (αριθ. 81-83, 98, 101, 103). Οι τεχνίτες όμως γνώριζαν και άλλους τύπους, όπως 
αποδεικνύουν τα πλακίδια αριθ. 80,89,90,97, λιγότερο συμβατικούς και περισσότερο κινημένους. Το γε
γονός ότι υπάρχει προτίμηση στα υδρόβια πουλιά, και κυρίως στον ίβι (αριθ. 100-103), ιδιαίτερα αγαπη
τό στην Αίγυπτο, μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη των ρεαλιστικών τάσεων του πιθανότατα αιγυπτιακού 
πρωτοτύπου.

Η προέλευση των συνθέσεων και η επίδραση του περιβάλλοντος πρέπει να οδήγησαν τους τεχνίτες 
στην όσο το δυνατό ρεαλιστική απόδοση των πουλιών αυτών. Και ίσως δεν είναι μόνο σύμπτωση ότι στις 
τέσσερις αποδόσεις ίβιδος καμιά δεν είναι τελείως όμοια με την άλλη, όπως συμβαίνει με άλλα πουλιά.

Στην απόδοση του φτερώματος των πουλιών διακρίνει κανείς σχηματοποίηση μέσα από την οποία 
φαίνεται διάθεση πολυχρωμίας, με ρεαλιστικές προθέσεις, ιδιαίτερα στις πάπιες. Ο πρωτότυπος τρόπος 
απόδοσης του πολύχρωμου φτερώματος αυτών των πουλιών βρίσκεται, όπως ήδη αναφέραμε, πολύ κο
ντά στα έργα της ινδικής ελεφαντουργίας από το Bégram, στις Βόρειες Ινδίες295. Η ομοιότητα τόσο στο 
θέμα, όσο και στην τεχνική απόδοσή τους δεν φαίνεται συμπτωματική. Έ να  ακόμη στοιχείο άξιο παρα
τήρησης είναι η πρόθεση ρεαλιστικής απόδοσης των κύριων χαρακτηριστικών των διαφόρων πουλιών, 
που εντοπίζεται στο περίγραμμα κυρίως και η οποία δεν είναι συνηθισμένη σε άλλα, ανάλογου θέματος 
σύγχρονα έργα.

Τα πουλιά λοιπόν που διακοσμούν οστέινα πλακίδια είναι υδρόβια, αποδοσμένα με σχηματοποίηση 
αλλά και ρεαλιστικές προθέσεις. Όσον αφορά την πολυχρωμία του φτερώματος, στοιχείο που σπανίζει 
σε σύγχρονες αποδόσεις του θέματος στα ψηφιδωτά δάπεδα, αυτή μπορεί να αποδοθεί σε επιδράσεις 
από ινδικά ελεφάντινα και σε ρεαλιστικές επιδράσεις του περιβάλλοντος της Αιγύπτου στο οποίο ζούσαν 
οι τεχνίτες.

δ. Π ρ ο σ ω π ο π ο ιή σ ε ι ς  (αριθ. 68-75,108-115,123)

Το εικονογραφικό αυτό θέμα296 στην ομάδα Β των πλακιδίων εκπροσωπείται αποκλειστικά από προ
σωποποιήσεις χρονικών περιόδων, ιδίως μηνών, και συνδυάζεται πιθανότατα με το διονυσιακό θίασο, 
όπως και στις διονυσιακές πομπές297. Έ να  μόνο πλακίδιο (αριθ. 108), δυστυχώς όχι ακέραιο, έχει προσω
ποποίηση εποχής, με τον ίδιο εικονογραφικό τύπο που είδαμε στην ομάδα Α298. Στο πλακίδιο αυτό, το 
οποίο όμως είναι επίμηκες και όχι ημικυκλικό, η μορφή εικονίζεται μέχρι τη μέση και όχι σε προτομή.

293. Πρβλ. την ίδια έντονη παρουσία του φυτικού πλαισίου σε ψηφιδωτό δάπεδο στον αγρό του Rassim bey Adali στη Συρία, βλ. Levi, 
Antioch, I, πίν. LXXXIV. Για τα φυτά και το ρόλο τους στις νειλωτικές παραστάσεις, βλ. Ory, A Painted Tomb, σ. 39-40, όπου γίνεται ανα
γνώριση όλων των φυτών και των πουλιών. Το κυριότερο από αυτά, ο ινδικός λωτός, είναι μία μορφή νούφαρου που o Strzygowski ονο
μάζει Sumpflanze. Ωραίο δείγμα τέτοιου φυτού παρέχει ψηφιδωτό δάπεδο του 3ου αι., βλ. Becatti, Ostia, πίν. CXIX, σ. 304-306.

294. Δεν θα αναφερθούμε χωριστά στις απεικονίσεις πουλιών κατά ζεύγη (αριθ. κατ. 77, 94, 95) ή σε ταινίες (αριθ. κατ. 76), 
γιατί και στις περιπτώσεις αυτές οι απεικονίσεις είναι πουλιά ξεχωριστά, «séparés par des touffes d’herbes», βλ. Foucher, 
Mosaïques nilotiques, σ. 143.

295. Στα πλακίδια των κιβωτιδίων από το Bégram υπάρχουν ταινίες με πάπιες και ανάμεσά τους λωτοί. Η τεχνική για την από
δοση της πολυχρωμίας του φτερώματος είναι ίδια. Το θέμα θεωρείται κλασικό στην τέχνη της αρχαίας ινδικής σχολής (1ος αι. π.Χ.), 
βλ. Hackin, Bégram, σ. 14, εικ. 198 και 204.

296. Γενικά για το θέμα αυτό, βλ. παραπάνω, σ. 76-79 και παρακάτω, σ. 221.
297. Βλ. περιγραφή διονυσιακής πομπής, όπου μεταξύ των μελών του θιάσου: ταντη δ ’ έπηκολούθονν ΤΩραι, αί τέσσαρες δίε- 

σκευασμέναί καί έκάστη φέρουσα τούς ίδιους καρπούς... (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, V, 198b).
298. Βλ. σχετικά με τον τύπο αυτό της στην εικονογραφία της ομάδας Α, σ. 76-79, πρβλ. και το αριθ. κατ. 410 της ομάδας Δ.
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Μπορεί δηλαδή να ενταχθεί στην κατηγορία των ευρύτερων προτομών, που απαντά κυρίως σε ψηφιδωτά 
διάχωρα. Μια άλλη πιθανότητα είναι να ανήκει σε διάχωρο που σχηματίζεται από δύο πλακίδια, κάθετα 
τοποθετημένα, οπότε η μορφή θα αποδιδόταν ολόσωμη.

Οι προσωποποιήσεις μηνών299 του έτους εικονογραφούσαν τα καλανδάρια, θέμα ιδιαίτερα δημοφιλές 
στην ύστερη αρχαιότητα300. Το θέμα αυτό υπήρξε αντικείμενο μελέτης από πολλούς επιστήμονες — πιθανό
τατα λόγω του μεγάλου αριθμού καλανδαρίων που σώζονται301, κυρίως σε ψηφιδωτά δάπεδα, αλλά και 
σε άλλα έργα, όπως γλυπτά, μικρογραφίες χειρογράφων κ.ά.302. Μια αρχική εικονογραφική διάκριση σε 
ελληνικό, σε αστρονομικό και σε ρωμαϊκό καλανδάριο303 δεν οδήγησε σε καθιέρωση εικονογραφικών 
σχημάτων. Έ τσι αν και στην ύστερη αρχαιότητα διακρίνονται τα καλανδάρια σε ελληνικά και λατινικά, 
ανάλογα με τη γλώσσα των επιγραφών που συνοδεύουν τις απεικονίσεις των μηνών304, δεν υπάρχουν κα
θορισμένες εικονογραφικές διακρίσεις για κάθε μήνα. Παρατηρείται όμως μια μορφή εικονογραφικής 
εξέλιξης. Στον 3ο αι. μ.Χ. κυριαρχεί ακόμα στις εικονογραφήσεις το ελληνικό καλανδάρι30"1 με συνθέσεις 
θρησκευτικών εορτών και αγροτικών εργασιών, εμπνευσμένων από τη σύγχρονη ελληνική και λατινική φι
λολογία306. Παράλληλα στο λατινικό, κυριαρχούν οι μορφές και μάλιστα διατεταγμένες σε κύκλο307. Οι 
θρησκευτικές εορτές όμως του καλανδαρίου έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται308 από αγροτικές, που 
έχουν κοινό χαρακτήρα για όλους τους λαούς της αυτοκρατορίας και δεν είναι αποδεκτές κυρίως σε πε
ριόδους θρησκευτικών κρίσεων. Στον 4ο αιώνα παρατηρείται υποχώρηση στις αποδόσεις μηνών με συν
θέσεις και επικράτηση των απομονωμένων μορφών, που προσωποποιούν τους μήνες και συνοδεύονται 
από συμβολικά αντικείμενα θρησκευτικών τελετών ή αγροτικών εργασιών. Στον 5ο και στον 6ο αιώνα τα 
θρησκευτικά σύμβολα υποχωρούν και εξαφανίζονται τελικά309, ενώ επικρατούν τα αγροτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα των χρονικών προσωποποιήσεων χρησιμοποιήθηκε και από την Εκ
κλησία για τη διακόσμηση ψηφιδωτών δαπέδων χριστιανικών ναών310, επειδή θεωρήθηκε ως ένας τρόπος 
απεικόνισης του γήινου κόσμου311. Στο εικονογραφικό σχήμα των μεμονωμένων μορφών, των πλαισιωμέ
νων από συμβολικά αντικείμενα, διακρίνονται τρεις τύποι312: αυτός που προέρχεται από εποχιακές εικό

299. Για τον όρο προσωποποίηση εποχής και κυρίως μηνός υπάρχουν αντιρρήσεις, μια και δεν υπάρχουν αυστηρά καθορισμέ- 
νοι τύποι για την απόδοση του θέματος. Μερικοί προτιμούν τον όρο «αλληγορία» ή «παράσταση», βλ. Levi, Allegories, σ. 276.

300. Βλ. Ξυγγόπουλος, Παράστασις μηνός, σ. 180-188, όπου και βιβλιογραφία. Κριτική έρευνα πάνω σε προγενέστερους μελε
τητές του 1938, βλ. Webster, The Labors, σ. 1-4. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν οι Stern, Calendrier, σ. 203. Levi, Allegories, σ. 251 
κ.ε. Äkerström, Calendar, σ. 5 κ.ε.

301. Το 1938 παρουσιάζονται 27 καλανδάρια με απεικονίσεις προσωποποιήσεων μηνών από το 2ο έως τον 11ο αι. μ.Χ. Βλ. 
Webster, The Labors, σ. 5 κ.ε. Ο Levi (Allegories, σ. 252 κ.ε.) πρόσθεσε τα μέχρι του 1941 γνωστά έργα. Βλ. επίσης πίνακες σύγκρι
σης, Stern, Calendrier, σ. 203 και 365 και addendum, σ. 375-377.

302. Κατάλογοι έργων, βλ. Stern, Calendrier, σ. 365 κ.ε.
303. Στο ελληνικό καλανδάριο το μήνα εκπροσωπούσε σύνθεση από αντιπροσωπευτική θρησκευτική εορτή ή αγροτική εργασία, 

ενώ στο ρωμαϊκό καλανδάριο τον εκπροσωπούν μορφές ή συνθέσεις από την αγροτική ζωή, βλ. Galavaris, Jahreszeiten, σ. 515-516.
304. Κατάταξη των γνωστών καλανδαρίων, βλ. Stern, Calendrier, σ. 365 κ.ε.
305. Βλ. ό.π., σ. 294.
306. Για τη λατινική φιλολογία, βλ. Webster, The Labors, σ. 104 κ.ε. και για την ελληνική, Stern, Calendrier, σ. 228.
307. Η διάταξη θεωρείται στοιχείο της προπμης ελληνιστικής περιόδου. Πρβλ. Κώδικα Vat. Gr 1291, fol. Gr με απεικονίσεις μηνών.
308. Βλ. Äkerström, Calendar, σ. 85 που σημειώνει επίσης ότι μπορεί να συμπίπτει η αλλαγή αυτή με μείωση της σημασίας της 

Ρώμης και της Δύσης.
309. Η εξαφάνιση των θρησκευτικών συμβόλων από τις αποδόσεις μηνών αποδίδεται στην εισαγωγή από τους χριστιανούς των 

μαρτυρολογίων, βλ. Levi, Allegories, σ. 283.
310. «Μήνες» χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμηση του δαπέδου της βασιλικής της Τεγέας (δεύτερο μισό του 4ου αι.) (Ορλάν- 

δος, Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία Τεγεάχς-Νυκλίου,ΑΒΜΕ 12 (1973), σ. 80), της βασιλικής των Φθιωτίδων Θηβών (Π. 
Ααζαρίδης,ΈΙ 20 (1965): Χρονικά, σ. 253-255), του ναού του Αγίου Χριστόφορου στο Kabr-Hiram (575) (Galavaris, Jahreszeiten, 
σ. 512-518), των ναών του Beisan 1 (530) και II (567-568), στη βυζαντινή Σκυθόπολη (Äkerström, Calendar, σ. 122-123) και του να
ού του Προφήτου Ηλιού στα Γέρασα (6ος αι.) (Stern, Calendrier, σ. 375 κ.ε.).

311. Βλ. Galavaris, Jahreszeiten, σ. 518.
312. Βλ. Stern, Calendrier, σ. 203 κ.ε.
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νες (Φεβρουάριος, Μάρτιος, Οκτώβριος), αυτός που προέρχεται από τελετές θρησκευτικού κυρίως χαρα
κτήρα (Ιανουάριος, Απρίλιος, Νοέμβριος) και τέλος ο τύπος με μεικτό χαρακτήρα (Μάιος, Ιούνιος, Αύ
γουστος). Διαπιστώνεται επίσης ότι οι μορφές των μηνών αποτελούν χωριστές ενότητες με ανεξάρτητη 
σύλληψη σε σχέση με το μεγαλύτερο κύκλο του έτους313. Το εικονογραφικό αυτό σχήμα χρησιμοποιείται 
και από την τέχνη του Βυζαντίου ακολουθώντας τις άφθονες λογοτεχνικές περιγραφές μηνών της βυζα
ντινής φιλολογίας314, στη γλυπτική315, στα ελεφάντινα ανάγλυφα316 και ιδίως στις μικρογραφίες317. Αντί
θετα στη μεσαιωνική Δύση, όπου γίνεται ευρύτατη χρήση του θέματος, τόσο στη ζωγραφική όσο και στη 
γλυπτική των ναών318, η απεικόνιση των μηνών επιστρέφει στον τύπο των συνθέσεων των εμπνευσμένων 
από αγροτικές εργασίες.

Οι προσωποποιήσεις μηνών στον τύπο των μεμονωμένων μορφών των οποίων η εμφάνιση και τα συμ
βολικά αντικείμενα καθορίζονται από κείμενα, πρέπει να ήταν πιο εύκολο να αναγνωρισθούν. Αργότε
ρα όμως οι εικονιστικοί αυτοί τύποι, που ποτέ δεν φαίνεται να είχαν υπαχθεί σε κανόνες τυποποίη
σης319, υπέστησαν απλοποιήσεις που τους έκαναν μη αναγνωρίσιμους. Οι απλοποιήσεις αυτές συνίστα- 
νται κυρίως α) στη μείωση των συμβολικών αντικειμένων που συνοδεύουν τις μορφές και μερικές φορές 
στην αντικατάστασή τους από αντικείμενα ουδέτερα, όπως αγγεία ή καλάθια με καρπούς320, β) στην 
απόδοση των μορφών ημίσωμων ή σε προτομή οπότε αφαιρείται και το μεγαλύτερο μέρος της ενδυμα
σίας, που είναι σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά βοηθητικό στοιχείο, γ) στις τυποποιημένες επανα
λήψεις του ίδιου εικονογραφικού τύπου, χωρίς εντυπωσιακές διαφοροποιήσεις321 -  στην κατηγορία αυ
τή ανήκουν και οι προσωποποιήσεις με μορφή ερωτιδέως322 — και δ) στη χρήση όμοιων ή ανάλογων 
συμβολικών αντικειμένων από προσωποποιήσεις μηνών και εποχών323 ή από προσωποποιήσεις δύο μη-

313. Βλ. Hinks, Myth, σ. 48-49.
314. Βλ. Ξυγγόπουλος, Παράστασις μηνός, σ. 182, σημ. 2. Β. Keil, Die Monatzyklen der byzantinischen Kunst, Wiener Studien 6 

(1988), σ. 91 κ.ε.
315. Βλ. Ξυγγόπουλος, Παράστασις μηνός, σ. 180-188.
316. Απεικόνιση του Σεπτεμβρίου υπάρχει σε ελεφάντινη πλάκα των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου, βλ. Wulff, Altchr. Kunst, 

αριθ. 573 του 10ου αι. Πρβλ. Goldschmidt, I, Kästen, σ. 14 κ.ε., αριθ. 6a, 27b, 32b. Βλ. ακόμη Webster, The Labors, σ. 128, αριθ. 21.
317. Βλ. Stern, Calendrier, σ. 227-228. Ξυγγόπουλος, Παράστασις μηνός, σ. 182. Webster, The Labors, αριθ. 26 κ.ε. Πρβλ. και 

Strzygowski, Die Monatzyklen der byzantinischen Kunst, Repertorium IX (1888), σ. 23 κ.ε.· XIII (1890), σ. 245 κ.ε. Stern, Calendrier, 
σ. 227-228.

318. Βλ. Webster, The Labors, σ. 28 κ.ε., όπου και βιβλιογραφία.
319. Η έλλειψη καθιερωμένων εικονογραφικών τύπων ίσως προέρχεται από τις δυο κύριες πηγές έμπνευσής τους, τις παλαιό- 

τερες δηλαδή αποδόσεις και τα φιλολογικά κείμενα. Οι πηγές αυτές με την ποικιλία έκφρασης που παρουσιάζουν είναι δύσκολο να 
δώσουν μία μόνο περιληπτική απόδοση και για το λόγο αυτό οι παραλλαγές είναι πολλές. Πρβλ. προσωποποιήσεις μηνών σε ελλη
νικά ψηφιδωτά δάπεδα του 4ου-αρχών 6ου αι., Ασημακοπούλου, Σύνταγμα II, αριθ. 6, πίν. 20-23 (ολόσωμοι Μήνες), αριθ. 21, πίν. 
96,100-103 (Μήνες σε προτομές) και αριθ. 96, πίν. 255, 259-261.

320. Προτάθηκε στις μορφές που κρατούν και προσφέρουν αντικείμενα να μην αναγνωρισθούν συμβολικές μορφές, αλλά πρό
σωπα της καθημερινής πραγματικότητας, βλ. Grabar, Sources juives, σ. 115 κ.ε.

321. Βλ. Webster, The Labors, αριθ. 14, σ. 124, όπου ο ίδιος παρατηρεί «part of only three months remain, but they suggest an 
absolutely uniform series figures».

322. Κάποτε στην αναγνώρισή τους συντελεί μόνο ο αριθμός των απεικονίσεων ερωτιδέων (οι τέσσερις είναι εποχές και οι δώ
δεκα είναι μήνες), μια και λείπουν άλλα χαρακτηριστικά εικονογραφικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό «ένα αγόρι που κρατάει τσα
μπί ή δοχεία ή παίζει με ένα ζώο, μπορεί να είναι Διόνυσος, ή διονυσιακή μορφή, ή απλά παιδί, ή τοπικός θεός ή Εποχή ή απλώς 
Putto, χωρίς σημασία...», βλ. Hanfmann, Season Sarcophagus, II, σ. 159 και 163. Πρβλ. Levi,Antioch, I, πίν. XXXIIa, σ. 161-162, ανά
λογη άποψη.

323. Το βαρύ ένδυμα και οι αγριόπαπιες συνοδεύουν συχνά το Χειμώνα, αλλά και κάποιον από τους χειμερινούς μήνες. Στο 
φαινόμενο αυτό μπορούν να δοθούν διάφορες ερμηνείες, όπως ότι η συμβολική σημασία των προσωποποιήσεων των μηνών είναι 
ίδια με αυτή των εποχών, το κύλισμα δηλαδή του χρόνου που δίνει μια υπόσχεση ευτυχισμένης αιωνιότητας. Η χρήση τους με αυτή 
τη σημασία αρχίζει στους πρώτους αυτοκρατορικούς χρόνους για την εξυπηρέτηση της προπαγάνδας της ρωμαϊκής αυτοκρατορι- 
κής αυλής. Μπορεί επίσης να λεχθεί ότι η συμβολική αυτή σημασία δεν είχε συγκεκριμένο σχήμα στη συνείδηση των τεχνιτών και 
του λαού και για το λόγο αυτό κανείς δεν ενοχλείται από τις αλλαγές αυτές ή τις ομοιότητες, βλ. Levi, Allegories, σ. 255, σημ. 18. 
Hinks, Myth, σ. 48. Stern, Calendrier, σ. 296-298, όπου αναφέρεται η απόδοση χριστιανικού συμβολισμού στο θέμα.
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νών, που συνήθως ανήκουν στην ίδια εποχή324. Οι απλοποιήσεις αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν βασικές 
αιτίες για τη χρήση επεξηγηματικών επιγραφών με τα ονόματα των μηνών ή των εποχών, ιδίως στα ψη
φιδωτά καλανδάρια.

Στα οστέινα πλακίδια που διακοσμούνται με προσωποποιήσεις η αναγνώριση του θέματος γίνεται με 
μεγάλες επιφυλάξεις, ιδίως όταν πρόκειται για προσωποποιήσεις στον τύπο των ερωτιδέων που χρησιμο
ποιείται κυρίως για την απόδοση εποχών325 του έτους. Εικονογραφικά ο τύπος αυτός παρουσιάζει αναλο
γίες με αυτόν του νειλωτικού κύκλου, αλλά σημειώνεται μεγαλύτερη ποικιλία στάσεων και κινήσεων των 
χεριών κυρίως και του κεφαλιού (αριθ. 70, 71, 73) (Π ίν. 24-25). Επίσης, παρατηρείται ότι κάποτε η διά
πλαση του σώματος στους ερωτιδείς που απεικονίζουν προσωποποιήσεις είναι μάλλον παιδική και όχι νη- 
πιακή, όπως στο νειλωτικό κύκλο326. Τα στοιχεία όμως αυτά δεν είναι ασφαλή και μπορεί μόνον να θεω
ρηθούν βοηθητικά στην αναγνώριση του θέματος.

Οι προσωποποιήσεις με τον τύπο του νέου άνδρα στα πλακίδια αναγνωρίζονται με μεγαλύτερη 
ασφάλεια, γιατί οι περισσότερες διατηρούν πολλά από τα συμβολικά τους αντικείμενα. Είναι αξιοπρό
σεκτο ότι οι αποδόσεις αυτές δεν ακολουθούν τις γνωστές αιγυπτιακές φιλολογικές πηγές327. Ο τύπος 
του νέου που βαδίζει προς μια κατεύθυνση κρατώντας κάποιο αντικείμενο (αριθ. 112-115) (Π ίν. 33-34) 
απαντά συχνότερα στα πλακίδια από τους άλλους τύπους μηνός. Γενικά όμως ο τύπος αυτός δεν είναι 
πολύ διαδεδομένος και αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι προοριζόταν για χώρο με εξειδι- 
κευμένες ανάγκες διακόσμησης, όπως π.χ. το κυκλικής διάταξης ψηφιδωτό δάπεδο από την Καρχηδό- 
να328, όπου οι Μήνες είναι τοποθετημένοι κυκλικά και κινούνται προς δύο κατευθύνσεις, χωρισμένοι σε 
δύο ημικύκλια. Πρωτοτυπία στάσεων παρουσιάζουν οι μορφές των πλακιδίων αριθ. 110 (Πίν. 32) και 
111 (Π ίν. 33), που αντιγράφουν τύπους του Καλανδαρίου του 3 5 4329.

Ενδυματολογικά είναι αξιοπαρατήρητο ότι σχεδόν όλοι οι Μήνες των πλακιδίων είναι ντυμένοι όπως 
οι απλοί άνθρωποι της εποχής330. Φορούν δηλαδή κοντό χιτώνα από χονδρό αδρό ύφασμα, ζωσμένο χα
μηλά, που σχηματίζει κόλπο. Στους φθινοπωρινούς μήνες ο χιτώνας είναι χειριδωτός με στενά μακριά μα
νίκια, που εφαρμόζουν στον καρπό (αριθ. 109,112) ή λίγο πιο κοντά και φαρδιά (αριθ. 113), ενώ κυκλικά 
orbiculi τον στολίζουν στο ύψος των μηρών (αριθ. 109,112) και των ώμων (αριθ. 112,113). Σε μερικές πε
ριπτώσεις ο χιτώνας αυτός συνοδεύεται από μακρύ μανδύα (αριθ. 113) ή ιμάτιο (αριθ. 109, 112). Ψηλά 
υποδήματα που καλύπτουν την κνήμη, ταινιωτά, με μορφή ψαροκόκαλου, χρησιμοποιούνται μόνο σε δύο 
περιπτώσεις (αριθ. 109 και 114) (Π ίν. 32,34). Οι υπόλοιποι αποδίδονται γυμνόποδοι. Οι καλοκαιρινοί μή
νες δεν εικονίζονται, όπως συνήθως, τελείως γυμνοί, αλλά με εξωμίδα διάστικτη, κοντή, ζωσμένη χαμηλά 
και με κόλπο ή με περίζωμα και διάστικτο ιμάτιο (αριθ. 110).

Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης ότι οι περισσότεροι μήνες έχουν το ίδιο χτένισμα. Τα μαλλιά είναι κοντά 
κομμένα στο μέτωπο και στους κροτάφους, αλλά έχουν αφεθεί μακριά στον τράχηλο και γυρίζουν ελαφρά

324. Το κατσίκι, π.χ. που συνοδεύει το Μάρτιο στο Καλανδάρι 354, απαντά στον Απρίλιο στο ψηφιδωτό της Αντιόχειας, βλ. 
Webster, The Labors, αριθ. 2,7.

325. Εποχές αναγνωρίζουν στους «ερωτιδείς» ψηφιδωτών δαπέδων οι Levi, Antioch, I, σ. 161 και II, πίν. XXXII, Lafaye, Mosaï
que, σ. 325 και Hanfmann, Season Sarcophagus, σ. 127 κ.ε. με πλούσια βιβλιογραφία και λεπτομερή εικονογραφική ανάλυση. Πρβλ. 
Volbach - Hirmer, Frühchristliche Kunst, σ. 85, πίν. 107, όπου σε ερωτιδείς αργυρού πιάτου αναγνωρίζονται εποχές.

326. Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για απεικονίσεις «ερωτιδέων»-Εποχών, σε κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση, βλ. Buschhausen, 
Metallscrinia, αριθ. Α27, Α32, Α68, Α107. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι τα κιβωτίδια αριθ. Α32 και Α107 προέρχονται από την Αίγυπτο.

327. Αναφερόμαστε σε ποιήματα αιγυπτιακής προέλευσης με θέμα τους Μήνες. BX.Anthol. Palatina, IX, 383,384 και 580. Πρβλ. 
Stern, Calendier, σ. 367, πίν. III, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα θέματα των ποιημάτων.

328. Βλ. Webster, The Labors, αριθ. 11, σ. 20, πίν. V.
329. Το Καλανδάρι αυτό, το μόνο χρονολογημένο με ακρίβεια χειρόγραφο του 4ου αι., μας είναι γνωστό από αντίγραφα του 

Που αι., βασισμένα σε παλαιότερα καρολίνεια αντίγραφα, βλ. C. Nordenfalk, Der Kalender vom Jahre 354 und die lateinische 
Buchmalerei des IVJahrh., Götenborg 1936, και κυρίως Stern, Calendrier. Strzygowski, Kalenderbilder. Weitzmann, Book Illustration.

330. Οι μορφές των πλακιδίων αριθ. κατ. 113, 123, αποτελούν εξαιρέσεις, αλλά έχουν αναλογίες με τα ενδύματα απλών αν
θρώπων, όπως εμφανίζονται στα δύο ψηφιδωτά του Beisan, βλ. Webster, The Labors, αριθ. 8,11.
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προς τα έξω (αριθ. 110, 112,114, 123). Πρόκειται μάλλον για συνηθισμένο στους νέους της εποχής αυτής 
τύπο χτενίσματος, που βρίσκει αντιστοιχίες σε απεικονίσεις αυλικών και αυτοκρατόρων του 4ου αιώνα331.

Οι εικονογραφικοί τύποι των προσωποποιήσεων μηνών στα πλακίδια άλλοτε επηρεάζονται ή επανα
λαμβάνουν τύπους γνωστούς από διάσημα πρότυπα, όπως το Καλανδάρι 35 4332, που αργότερα επηρεάζει 
και βυζαντινά έργα333, και άλλοτε αντιγράφουν ή συνδέονται με ουδέτερα συμβολικά σχήματα, που συνη
θίζονται σε καλανδάρια της εποχής, παρουσιάζοντας έτσι δυσκολίες στην ασφαλή ταύτισή τους334.

Φεβρουάριος ή Χειμώνας (αριθ. 68-70 και 114)

Με δύο τρόπους συνήθως δηλώνεται η προσωποποίηση του Φεβρουάριου: με το σκάψιμο της γης και, 
κυρίως, με τη δήλωση με διαφορετικούς τρόπους του βροχερού καιρού.

Τα υδρόβια πουλιά, πάπιες κυρίως, αποτελούν ένα από τα πιο γνώριμα εικονογραφικά σχήματα για 
την απόδοση της βροχής και της υγρασίας γενικά, που συνοδεύουν όχι μόνο την προσωποποίηση του Φε
βρουάριου, αλλά και της χειμερινής εποχής335. Το χαρακτηριστικό αυτό δηλώνεται και σε φιλοσοφικά κεί
μενα, όπως το δίστιχο στο Καλανδάρι του Φιλοκάλου του 35 4336. Η παρουσία λοιπόν πουλιών στην αγκα
λιά των ερωτιδέων στα πλακίδια αριθ. 68, 69, 70 και 384 (Π ίν. 24) οδηγεί με αρκετές επιφυλάξεις στην 
ταύτισή τους με προσωποποιήσεις του Φεβρουάριου337. Οι επιφυλάξεις οφείλονται κυρίως στο γεγονός 
ότι το κυνήγι των υδρόβιων πουλιών από ερωτιδείς είναι ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο θέμα του νειλωτικού 
κύκλου και μια τέτοια απεικόνιση μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά στο πνεύμα του. Το κυνήγι αυτό είναι 
και παιχνίδι συγχρόνως αφού γίνεται χωρίς όπλα, μόνο με τα χέρια338. Μια δεύτερη επιφύλαξη είναι ότι 
μπορεί να πρόκειται για προσωποποίηση της εποχής του χειμώνα, εάν λάβουμε υπόψη ότι οι ερωτιδείς 
χρησιμοποιούνται συχνότερα για αποδόσεις εποχών και όχι μηνών, με τα ίδια ή ανάλογα σύμβολα339.

Επίσης μορφή που βαδίζει κρατώντας αγγείο από όπου χύνεται νερό χρησιμοποιείται συχνά για από
δοση προσωποποιήσεων του χειμώνα340 και ο αμφορέας σε αυτή την περίπτωση συμβολίζει την υγρή πε
ρίοδο της εποχής. Με την ίδια έννοια εικονίζεται κρατήρας, από όπου χύνεται νερό, πίσω από τη μορφή 
της προσωποποίησης του μηνός Φεβρουάριου στο Καλανδάρι 354. Είναι λοιπόν πιθανό, ο άνδρας που 
κρατά μικρό αμφορέα και βαδίζει έχοντάς τον γερμένο προς το έδαφος στο πλακίδιο αριθ. 114341 (Π ίν.

331. Βλ. απεικονίσεις του αυτοκράτορα Κωνσταντίου Β, στο Καλανδάρι 354, στο αργυρό πιάτο του Leningrad και σε νομίσματα 
(Stem, Calendrier, πίν. XIV, XV, XXXI, XXXI, 10-11), απεικόνιση των ακολουθών στο μισσόριοτου Μεγάλου Θεοδοσίου (Α. Τσιτου- 
ρίδου, Το μισσόριο του Θεοδοσίου, Κέρνος, τιμητικός τόμος Γ. Μπακαλάκη, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 188, πίν. 51). Πρβλ. ανάλογη κόμ
μωση των βορείων μισθοφόρων της Αυλής (Πελεκανίδης, Τα αργυρά πινάκια του Μουσείου Μπενάκη,Λ/ί 1942-1944, σ. 56, σημ. 5).

332. Το Καλανδάρι του Φιλοκάλου του έτους 354 είχε πιθανότατα ως αρχέτυπο την ψηφιδωτή διακόσμηση των Θερμών του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου (Stern, Calendrier, σ. 289-293), στη Ρώμη.

333. Επηρέασε τις απεικονίσεις μηνών στη διακόσμηση ελεφάντινων κιβωτιδίων (Goldschmidt, I, Kästen, σ. 14, αριθ. 6a, 27b, 
32h) και στις μικρογραφίες των Οκτάτευχων, στο Βυζάντιο (βλ. κεφ. Β, υποσημ. 353).

334. Οι λόγοι αυτοί έκαναν την αναγνώριση των θεμάτων των προσωποποιήσεων στα πλακίδια που ακολουθούν ιδιαίτερα δύ
σκολη, γεμάτη αμφιβολίες και ερωτηματικά, που της δίνουν περισσότερο το χαρακτήρα προτάσεων για αναγνώριση — εκτός φυ
σικά από μερικές εξαιρέσεις όπου η ταύτιση υπήρξε ασφαλής (αριθ. κατ. 109,110).

335. Η υγρασία που επικρατεί την εποχή αυτή δηλώνεται με πάπιες, χταπόδι, σουπιά, μέδουσα, όστρακα ή ίβι (Stern, Calendrier, 
σ. 234). Η προτίμηση στα πουλιά και ιδιαίτερα στις πάπιες αποδεικνύεται και από συγκριτικά στοιχεία του καταλόγου των έργων που 
έχει συγκεντρώσει ο Webster, όπου από τις 13 προσωποποιήσεις του Φεβρουάριου οι έξι έχουν μια ή δύο πάπιες στην αγκαλιά τους.

336. Atquem caeruleus nodo constrigit / Quique paludicolam prendere gestat anem.
337. Ανάλογη παρατήρηση κάνει και o Strzygowski αναφέροντας ότι η χήνα θυμίζει κατά πρώτο λόγο απεικόνιση μηνός. Βλ. 

Strzygowski, Alexandria, σ. 13.
338. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι το θέμα αυτό απαντά και σαν απλό κόσμημα σε υφάσματα, βλ. Shurinova, Coptic Textiles, 

πίν. 77. Peirce - Tyler, L ’art byzantin, I. σ. 92, εικ. 157.
339. Βλ. ό.π. (υποσημ. 323).
340. Ψηφιδωτά δάπεδα του 5ου αι. από τη Συρία. Βλ. Stern, Calendrier, πίν. XLIV, 2-3.
341. Ο Strzygowski (Alexandria, σ. 13) ονομάζει τη μορφή αυτή «γεωργό», αλλά ίσως υπονοεί ότι πρόκειται για μήνα με τη μορ

φή γεωργού.
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34) να είναι προσωποποίηση του χειμώνα αλλά και του Φεβρουάριου. Η υπόθεση ότι πρόκειται για την 
προσωποποίηση του Φεβρουάριου ενισχυεται από τη χαρακτηριστικά χειμερινή ενδυμασία του νέου άνδρα 
— υψηλά υποδήματα και χειρόκτια — που συνηθίζεται περισσότερο σε Μήνες, αλλά και από το γεγονός 
ότι παρουσιάζει έντονες ομοιότητες με την απόδοση του αστερισμού του Υδροχόου στο Καλανδάρι 354, 
που συμπίπτει με το μήνα αυτό342.

Απρίλιος (αριθ. 111)

Η ανδρική μορφή με την έντονη χορευτική κίνηση του πλακιδίου αριθ. 111 (Π ί ν. 33) μοιάζει να βγαί
νει από βακχικό θίασο. Στην εντύπωση αυτή συνηγορούν δύο ακόμη στοιχεία, η κατάστικτη νεβρίδα που 
καλύπτει κατά το ήμισυ το στήθος και το λαγοβόλο που κρατά σε πρώτο επίπεδο, κοντά στα πόδια του. 
Ο εικονογραφικός τύπος βρίσκεται πολύ κοντά σε τύπο ορχούμενου σατύρου, όπως προδίδουν και τα 
κλαδιά κληματαριάς που κρατά με το αριστερό του χέρι, αλλά και τα βαμμένα με χρώμα γυμνά μέρη του 
σώματός του343.

Στο λατινικό κύκλο προσωποποιήσεων μηνών ο Απρίλιος έχει μορφή ιερέα ή ιέρειας, που χορεύει 
εμπρός από το στημένο σε βάθρο αγαλμάτιο της Αφροδίτης344. Αναφέρεται ότι ψηφιδωτό από την Όστια 
του 4ου αιώνα αντί μορφής ιερέα είχε σάτυρο, που χόρευε μπροστά από το άγαλμα345, στοιχείο που βρί
σκεται πολύ κοντά στην απόδοση του θέματος στο πλακίδιο. Και ενώ ο τύπος του χορευτή στο πλακίδιο εί
ναι ανάλογος με τις απεικονίσεις του λατινικού καλανδαρίου, υπάρχουν άλλες εικονογραφικές λεπτομέ
ρειες στη μορφή του πλακιδίου, όπως το λαγοβόλο και η νεβρίδα, που συνδέονται με τον κύκλο του ελλη
νικού καλανδαρίου. Σε αυτό χρησιμοποιείται ο τύπος του βοσκού για την προσωποποίηση του Απριλίου, 
ενώ στο λατινικό κύκλο ο βοσκός προσωποποιεί το Μάρτιο346. Ο τύπος του ορχούμενου ιερέα ή του ορ
χούμενου σατύρου, που προσωποποιεί το μήνα Απρίλιο σε μερικές από τις αποδόσεις του λατινικού κύ
κλου, πιστεύεται ότι εμφανίστηκε μόλις τον 4ο αιώνα347. Ο Απρίλιος λοιπόν που δεν είχε διαμορφωμένο 
εικονιστικό τύπο, όπως και οι περισσότεροι από τους μήνες, όπως ήδη αναφέραμε (βλ. σ. 123 κ.ε.) παρου
σιάζει σε αυτή την απόδοσή του ανάμειξη συνηθισμένων στο μήνα αυτό στοιχείων και από τους δύο κύ
κλους, ελληνικό και λατινικό.

Η επιτυχία με την οποία έχουν συνδυασθεί τα δανεισμένα εικονογραφικά στοιχεία στο πλακίδιο αριθ. 
111, δείχνει αντιγραφή συγκεκριμένου προτύπου, που δεν αποκλείεται να προέρχεται από το διονυσιακό 
θίασο, καθώς το μήνα προσωποποιεί ορχούμενος σάτυρος.

Ιούνιος (αριθ. 74,110)

Η ασυνήθιστη στάση του νέου άνδρα του αριθ. 110 (Π ίν. 32), που έχει στραμμένη τη ράχη του προς το 
θεατή348, η νεβρίδα που κρέμεται στον αριστερό του ώμο, το γεμάτο καρπούς καλάθι που βρίσκεται δεξιά

342. Ο αστερισμός του Υδροχόου αποδίδεται από το γυμνό Γανυμήδη που φορά φρυγικό σκούφο και κρατά ανεστραμμένο αγ
γείο από όπου χύνεται νερό, βλ. Stern, Calendrier, σ. 199, σημ. 2, πίν. XXXVII, 3,5-7.

343. Σύμφωνα με τις πηγές, τα σώματα των σατύρων σε διονυσιακές πομπές ήταν βαμμένα, βλ. Αθήναιος,ζΐειπνοσοφισταί, V, 
197a: τά δέ σώματα οί μέν έκέχριντο όστρείω, ηνές δέ μίλτω καί χρώμασιν έτέροις.

344. Για το θέμα, την προέλευση και τις ερμηνείες του, βλ. Stern, Calendrier, σ. 268-278 και Webster, The Labors, αριθ. 7,10.
345. B. Bettini, Scavi di Ostia, BBC LXVI (1938), o. 307. Σώζονται όμως μόνο τα ίχνη ποδιού, ενώ η υπόλοιπη μορφή έχει χαθεί.
346. Στο Καλανδάρι του Φιλοκάλου του 354 αναφέρεται ότι φοράει δορά λύκου και κρατάει μαστίγιο (Webster, The Labors, 

αριθ. 7) και σε ψηφιδωτό δάπεδο από την Αντιόχεια φορά εξωμίδα και κρατά λαγοβόλο (Levi, Allegories, σ. 259).
347. Βλ. Stern, Calendrier, σ. 277.
348. Εικονογραφικός τύπος που «έχει λίγα ή καθόλου παράλληλα στην αρχαία τέχνη» λέει ο Stern, Calendrier, σ. 258 και ανα- 

φέρεται σε δύο παράλληλα μόνο: τον «Οφιούχο» σε χειρόγραφο και τον Lucifer, ακόλουθο του θεού Sol, στην αψίδα του Κωνστα
ντίνου στη Ρώμη.
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κοντά στα πόδια του, υπήρξαν καθοριστικά στοιχεία αναγνώρισης του θέματος. Τα στοιχεία αυτά απα
ντούν και στην προσωποποίηση του μηνός Ιουνίου του Καλανδαρίου 354349 και επειδή, παρά τις μικρές 
διαφοροποιήσεις, η ομοιότητα είναι εντυπωσιακή, η ταύτιση του θέματος αυτού με την προσωποποίηση του 
Ιουνίου δεν υπήρξε δύσκολη.

Από τα συμβολικά αντικείμενα που συνοδεύουν τον Ιούνιο στο Καλανδάρι 354, λείπουν η δάδα και 
το δρεπάνι. Το ηλιακό ωρολόγιο, σύμβολο της ισημερίας, που στο Καλανδάρι 354 είναι αναρτημένο 
πάνω σε κίονα με κιονόκρανο, στο πλακίδιο έχει πάρει τη μορφή κυκλικού δίσκου με ακτινωτές εγχα
ράξεις, που έχουν ανάμεσά τους στιγμές, τον οποίο ο νέος κρατά υψωμένο με το δεξί του χέρι. Επι
πλέον εικονογραφικά στοιχεία στο πλακίδιο είναι το λαγοβόλο, που κρατά με το αριστερό του χέρι 
αντί της δάδας, το περίζωμα με το οποίο καλύπτει τη γυμνότητά του και το βαθύχρωμο της επιδερμίδας 
της μορφής350.

Ο εικονογραφικός τύπος του πλακιδίου είναι ο ίδιος με τον τύπο του Καλανδαρίου 354, αλλά οι δια
φοροποιήσεις, που ήδη αναφέρθηκαν, καθώς και η στροφή του κεφαλιού της μορφής του πλακιδίου προς 
αριστερά, η κάμψη του δεξιού ποδιού και η ελαφρά κάμψη του κορμού εμπρός που την ακολουθεί, προδί
δουν διαφορετικά πρότυπα του ίδιου εικονιστικού τύπου. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
κυρίως γιατί πρόκειται για ασυνήθιστο εικονογραφικό τύπο, που δεν απαντά σε άλλες προσωποποιήσεις 
του Ιουνίου, σε όσα έργα της ύστερης αρχαιότητας μας είναι γνωστά351. Πρέπει λοιπόν καιτα δύο να έχουν 
αρχέτυπο ιδιαίτερα γνωστό, όπως αυτό που προτείνει ο Stern352, δηλαδή την ψηφιδωτή διακόσμηση με τον 
κύκλο των Μηνών, από τις θέρμες της Ρώμης που κατασκεύασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Το γεγονός ότι ο 
τύπος αυτός του Ιουνίου επέζησε σε μικρογραφίες Οκτατεύχων του 11ου-12ου αιώνα353 ενισχύει την άπο
ψη του διάσημου προτύπου.

Στη μορφή του ερωτιδέως του αριθ. 74 (Π £ ν. 25), που φαίνεται να κρατά δύο καλάμια, μπορεί κανείς 
να δει ερωτιδέα που ψαρεύει ή προσωποποίηση μηνός, που έχει σχέση με ψάρεμα. Επειδή και οι δύο πε
ριπτώσεις είναι πολύ πιθανές, βοηθητικό υπήρξε για την αναγνώριση του θέματος το γεγονός ότι το πλα
κίδιο αυτό ανήκει σε ένα σύνολο τεσσάρων πλακιδίων, που πιθανότατα αποδίδουν προσωποποιήσεις 
μηνών354. Ο πλησιέστερος συμβολισμός, που μπορεί να αποδοθεί σε αυτά τα καλάμια, είναι να τα συν
δυάσει κανείς με τους Ludí Piscatores και την προσωποποίηση του μηνός Ιουνίου355, με την οποία συν
δέονται356.

Αύγουστος (αριθ. 72)

Ο περισσότερο ζεστός μήνας του χρόνου, κυρίως για τα θερμά κλίματα, αποδίδεται συνήθως με συμ
βολικά αντικείμενα, που τονίζουν αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό στοιχείο, τη ζέστη. Τα αντικείμενα με

349. Βλ. Strzygowski, Kalenderbilder, πίν. XXIV. Stern, Calendrier, ο. 258, πίν. IX. Webster, The Labors, αριθ. 7, πίν. III.
350. Το μελαμψό σώμα, ένδειξη πιθανότατα του θερμού καιρού απαντούσε σε μορφή του μηνός Μαΐου, σε χαμένο δάπεδο της 

Καρχηδόνας «turgid boy with brick red face, dressed in a short tunic...» (N. Davis, Carthage and her Remains, London 1861, σ. 200. 
Stern, Calendrier, σ. 216), αλλά αποδίδεται από τη φιλολογία στον Ιούλιο, όπως το τετράστιχο που συνοδεύει αυτό το μήνα στο Κα
λανδάρι 354, βλ. «Ecce coloratus os tentat Julius artus...» (Stern, Calendner, o. 287).

351. Βλ. Webster, The Labors, o. 5 κ.ε., αριθ. 2-3, 5-8,11,18,19. Levi, Allegories, σ. 262-263. Stern, Calendrier, o. 258.
352. Βλ. κεφ. B, υποσημ. 332.
353. Βλ. κυρίως την Οκτάτευχο της Σμύρνης, τον Κώδικα Voss. 79 της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Leyden και χειρό

γραφο MS/188 της δημοτικής βιβλιοθήκης της Boulogne-sur-Mer (Webster, The Labors, αριθ. 26-27. Stern, Calendrier, πίν. XLIII).
354. Πρόκειται για τα πλακίδια αριθ. κατ. 71-74. Πρέπει όμως και πάλι να παρατηρηθεί ότι το ψάρεμα, κυρίως στο νειλωτικό 

κύκλο, είναι από τις πλέον συνηθισμένες απασχολήσεις των ερωτιδέων. Μόνο το γεγονός ότι το πλακίδιο που εξετάζεται ανήκει σε 
σύνολο τεσσάρων πλακιδίων, από τα οποία το ένα (αριθ. κατ. 72) αναγνωρίσθηκε με βεβαιότητα σχεδόν ως προσωποποίηση του 
Αυγούστου, οδήγησε στην αναζήτηση Μηνών και στα εικονογραφικά σχήματα των άλλων.

355. Βλ. Levi, Allegories, σ. 263. Webster, The Labors, αριθ. 8. Stern, Calendrier, σ. 258.
356. Πρβλ. ψηφιδωτό δάπεδο από την Καρχηδόνατου 4ου-5ου αι. (Webster, The Labors, αριθ. 11).
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τα οποία συνήθως εκφράζεται η ζέστη και ο καύσωνας είναι το ριπίδιο (Είθδείΐιπη)357 και η πλατιά κούπα, 
από όπου η μορφή πίνει και δροσίζεται358. Η δημιουργία αυτού του εικονιστικού θέματος τοποθετείται 
στον 4ο αιώνα και απαντά κυρίως σε σαρκοφάγους Εποχών359.

Στο πλακίδιο αριθ. 72, ο ερωτιδεύς πίνει από μεγάλη κούπα, ενώ κρατά λαγοβόλο. Από ιδιαίτερα με
γάλο αγγείο σε σχήμα φιάλης, πίνει και ο γυμνός νέος της μικρογραφίας του Καλανδαρίου 354 που απει
κονίζει τον Αύγουστο360. Η εντυπωσιακή ομοιότητα διευκολύνει την ταύτιση των δύο μορφών. Σε βυζαντι
νές μικρογραφίες διατηρείται ο ίδιος τύπος του θέματος, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι το λαγοβόλο του 
πλακιδίου αριθ. 72 έχει γίνει εκεί ριπίδιο361. Επίσης, το σχήμα του αγγείου από όπου πίνει ο Αύγουστος, 
έχει μια ιδιαίτερη επιμήκυνση, που το καθιστά κωνικό362, στοιχείο επίσης χαρακτηριστικό για την ανα
γνώριση του μήνα363.

Σεπτέμβριος (αριθ. 73,75,112,123)

Ο Σεπτέμβριος είναι ένας από τους μήνες, που τα φιλολογικά κείμενα συνδέουν με τη συλλογή φρούτων 
και με τον τρύγο364, και σε αυτό το πνεύμα έχουν γίνει και οι απεικονίσεις της προσωποποίησής του, που 
έχουν σωθεί. Επειδή λοιπόν τον συνδέουν με την παραγωγή και την αποθήκευση καρπών, σε όλες σχεδόν 
τις απεικονίσεις συνοδεύεται από μικρά ή μεγάλα αγγεία και καλάθια365. Στην απόδοση όμως της προσω
ποποίησής του στο Καλανδάρι 354 κρατάει σαύρα κρεμασμένη από σπάγγο366, ενώ με το άλλο χέρι υψώνει 
καλάθι. Η απόδοση αυτή θεωρείται δημιούργημα του 4ου αιώνα και μάλιστα μερικοί τη θεωρούν προϊόν αι
γυπτιακών επιδράσεων367. Ο ερωτιδεύς του πλακιδίου αριθ. 75 (Π ίν. 26) έχει την ίδια στάση και επανα
λαμβάνει τις ίδιες κινήσεις με την προσωποποίηση του Σεπτεμβρίου στο Καλανδάρι 354. Δυστυχώς δεν 
σώζεται το αντικείμενο που κρατούσε κρεμασμένο στο ένα χέρι, οπότε θα είχαμε τη βεβαιότητα ότι πρό
κειται για την ίδια προσωποποίηση ή την προσωποποίηση του Φθινοπώρου, που χρησιμοποιεί συνήθως τα 
σύμβολα του Σεπτεμβρίου και τον τύπο του ερωτιδέως. Ανάλογος είναι και ο ερωτιδεύς του αριθ. 384.

Ο νεός άνδρας του αριθ. 112 (Π ίν. 33) που κρατάει οξυπύθμενο αμφορέα στον ώμο και μικρό καλα- 
θάκι στο άλλο χέρι, βρίσκεται πολύ κοντά στην απεικόνιση του ίδιου μήνα σε έργο του 6ου αιώνα, όπου με 
τον τρόπο αυτό αποδίδεται ο τρύγος και το προϊόν του, το κρασί368. Ο αμφορέας, σε ελληνικά καλανδάρια 
κυρίως, συνδέεται με το μήνα Οκτώβριο, που συχνά απεικονίζεται και ως δοκιμαστής κρασιού369. Ωστό

357. Οι δύο θεραπαινίδες με τα ριπίδια των πλακιδίων αριθ. κατ. 26, 27 θα μπορούσαν να εκληφθούν ως προσωποποιήσεις του 
θέρους ή του Αυγούστου αν δεν ήταν εικονογραφικά τόσο στενά δεμένες με τον κύκλο των σκηνών του γυναικωνίτη.

358. Τα δύο αυτά στοιχεία απαντούν σε απεικονίσεις μηνών του ελληνικού κύκλου. Πρβλ. ψηφιδωτό δάπεδο του Beissan (Web
ster, The Labors, αριθ. 15). Για τους άλλους τύπους απεικόνισης μηνός, βλ. Stern, Calendrier, σ. 261-262.

359. Ο Stern (Calendrier, σ. 260) πιστεύει ότι το θέμα προέρχεται από τις προσωποποιήσεις εποχής.
360. Βλ. Strzygowski, Kalenderbilder, σ. 73, πίν. XXVI. Ξυγγόπουλος, Παράστασις μηνός, σ. 184, πίν. 3. Levi, Allégories, σ. 255-256.
361. Πρόκειται κυρίως για απεικονίσεις σε Οκτατεύχους, βλ. Ξυγγόπουλος, Παράστασις μηνός, σ. 181, σημ. 2, εικ. 2. Stern, 

Calendrier, σ. 227-232.
362. Σε πηγές αναφέρεται σαν «κωνοειδές έκπωμα», βλ. Ξυγγόπουλος, Παράστασις μηνός, σ. 186.
363. Ανάλογος ερωτιδεύς, πιθανόν προσωποποίηση μηνός, υπάρχει στη σαρκοφάγο του Ιουνίου Βάσσου (Fr. Gerke, DerSarko- 

phag des Iunius Bassus, Berlin 1936, πίν. 33.
364. Levi, Allégories, σ. 267.
365. Πρβλ. τους συγκριτικούς καταλόγους του Webster, The Labors, αριθ. 3, 7,11,15,18 και του Levi, Allégories, σ. 275. Πρβλ. 

Àkerstrôm, Calendar, σ. 89, πίν. III.
366. Για την ερμηνεία της παράστασης και για ανάλογες απεικονίσεις, καθώς και για τις ιαματικές ιδιότητες της ζωντανής σαύ

ρας, βλ. Stern, Calendrier, σ. 263-265.
367. Βλ. A. Merlin - L. Roinssot, Deux mosaïques de Tunisie, MonPiot 34 (1934), σ. 154-176, ιδίως σ. 170 κ.ε. Αντίθετα ο Stern 

(Calendrier, σ. 266) πιστεύει ότι πρόκειται για θέμα που αναπαριστάνει απλά μια πραγματική σκηνή.
368. Ψηφιδωτό ναού του Beissan, βλ. Webster, The Labors, αριθ. 15.
369. Βλ. ψηφιδωτά του Άργους και της Τεγέας, βλ. Àkerstrôm, Calendar, σ. 82.
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σο, σε ψηφιδωτά δάπεδα της Βορείου Αφρικής κυρίως, οι αμφορείς με το κρασί συνοδεύουν το Σεπτέμ
βριο370. Ίσως θα πρέπει να δούμε σε αυτό διαφορά κλιματολογικών συνθηκών.

Στενή σχέση με το κρασί φαίνεται να έχει και ο ερωτιδεύς του πλακιδίου αριθ. 73 (Π ίν. 25), που κρα
τά κούπα και ετοιμάζεται να πιεί. Η σχέση αυτή και το γεγονός ότι το πλακίδιο ανήκει στο σύνολο τεσσά
ρων πλακιδίων (αριθ. 71-74) στα οποία αναγνωρίσθηκαν, πάντα με επιφυλάξεις, οι μήνες Ιούνιος (αριθ. 
74), Αύγουστος (αριθ. 72) και Ιούλιος (αριθ. 71), μας κάνει να υποθέτουμε ότι ο ερωτιδεύς αυτός είναι πι
θανότατα προσωποποίηση του μηνάς Σεπτεμβρίου και ότι τα πλακίδια αυτά ανήκουν σε καλανδάρι. Πα
ρόμοιος ερωτιδεύς371 με αυτόν του πλακιδίου αριθ. 73 εικονίζεται σε μεταλλική επένδυση κιβωτιδίου και 
θεωρείται «πνεύμα». Πιστεύουμε ότι μάλλον πρόκειται και εδώ για Εποχή ή Μήνα.

Τέλος, σε δύο από τις ύστερες απεικονίσεις του ο Σεπτέμβριος φαίνεται ότι κρατά ζυγαριά372 επηρεα
σμένος από το ζώδιο του Ζυγού, όπως ακριβώς και η νεανική μορφή του πλακιδίου αριθ. 123 (Π ίν. 37) με 
τον ποδήρη χιτώνα και το γνωστό και από τις άλλες προσωποποιήσεις μηνών χτένισμα. Μπορεί λοιπόν κα
νείς να υποθέσει ότι στο πλακίδιο αυτό έχουμε μια ακόμη απεικόνιση του μηνός Σεπτεμβρίου.

Οκτώβριος (αριθ. 109,113)

Ο Οκτώβριος αποδίδεται κυρίως να πίνει ως δοκιμαστής κρασιού ή ως κυνηγός, λαγών ιδίως373. Στη 
μορφή του πλακιδίου αριθ. 113 (Π ίν. 33) μπορούμε να δούμε στοιχεία της προσωποποίησης αυτού του μή
να με την ιδιότητά του ως δοκιμαστή κρασιών. Συγχρόνως, τα εικονογραφικά στοιχεία που μας δίνει η εν
δυμασία του δηλώνουν τον ψυχρό καιρό που επικρατεί τον Οκτώβρη, τουλάχιστον σε εύκρατα και ψυχρά 
κλίματα. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι ο νέος του πλακιδίου αριθ. 113, που βαδίζει φο
ρώντας μακρύ μανδύα και βραχύ χιτώνα374 και κρατά κούπα στα χέρια, βρίσκει αντιστοιχία στη μορφή του 
Οκτωβρίου των ψηφιδωτών δαπέδων της Τεγέας και του Άργους375.

Ο λαγός, που κρατά ο νέος του πλακιδίου αριθ. 109 (Π ί ν. 32), αποτελεί ένα από τα αποφασιστικά στοι
χεία αναγνώρισης του θέματος και ταύτισής του με την προσωποποίηση του χειμώνα ή του μηνός Οκτω
βρίου. Ο μήνας αυτός συνδέεται με το κυνήγι του λαγού376, όπως ήδη αναφέραμε. Στο Καλανδάρι 354 και

370. Ναοί στα Γέρασα, την Καρχηδόνα και το Beissan, βλ. σχετικά Äkerström, Calendar, σ. 82.
371. Πρόκειται για τον ένα από τους δύο ερωτιδείς που καταλαμβάνουν τα κάτω διάχωρα τμήματος μεταλλικής επένδυσης κι- 

βωτιδίου. Ο άλλος κρατάει τσαμπί σταφυλιού και θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί προσωποποίηση εποχής ή μηνός, βλ. Busch
hausen, Metallscrinia, αριθ. Α83, σ. 155-156, πίν. 94 δεξιά και 95.

372. Βλ. δάπεδο Beissan II, του 568 (Äkerström, Calendar, σ. 123) και στο χειρόγραφο του 813-820, της βιβλιοθήκης του Βατι
κανού MS Gr 1291 (Webster, The Labors, αριθ. 18, 20). Βλ. επίσης χειρόγραφο, Vat. Lat. 438 του 9ου αι., όπου μικρογραφία Οκτω
βρίου (Webster, The Labors, αριθ. 25). Η Äkerström (Calendar, σ. 124) στην παράσταση αυτή αντί Ζυγού βλέπει φλογέρα. Πρβλ. 
επίσης Μήνες στη Χριστιανική Τοπογραφία του Κοσμά Ινδικοπλεύστη σε χειρόγραφα του 10ου-12ου αι., που αντιγράφουν χειρό
γραφο του 6ου αι. Βλ. Vat. Gr 699, fol 43ν και Sinait. Gr 1186, fol. 69v.

373. Βλ. κεφ. B, υποσημ. 378.
374. Αναλογίες στην ενδυμασία παρατηρούνται με τις προσωποποιήσεις μηνών στο ψηφιδωτό δάπεδο I της Καρχηδόνας, βλ. 

Äkerström, Calendar, εικ. 80. Όμοια ενδυμασία έχουν και οι προσωποποιήσεις της Άνοιξης και του Χειμώνα στα μεταλλικής επένδυσης 
κιβωτίδια, βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α42-Α48, σ. 89-90. Βλ. επίσης τάφο του 4ου-5ου αι. της νεκρόπολης Beska, όπου υπάρχουν 
και στα τέσσερα τοιχώματά του τοιχογραφίες με προσωπογραφίες των νεκρών και συμβολικές μορφές. Ειδικά στον τοίχο Β, εικονίζονται 
μέσα σε διάχωρα τέσσερις νέοι και μία νέα που κρατούν καλάθια με καρπούς, τσαμπιά και κύπελλο. Ομοιότητες στο κύπελλο και στην εν
δυμασία με τη μορφή του πλακιδίου αριθ. κατ. 113 μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι μορφές του τάφου είναι προσωποποιήσεις μηνών και 
εποχής, βλ. Nikolajevic, Grabanlagen und Begräbniskulte in Moesien aus frühchristliche Zeit,JÖB XXIX (1980), σ. 303-314, εικ. 1.

375. Στην απεικόνιση του Οκτωβρίου στο ψηφιδωτό δάπεδο έπαυλης στο Άργος, ο νέος κρατάει κύλικα και γυάλινο αγγείο 
κρασιού, ενώ πίσω του, πάνω στο έδαφος διακρίνεται καλάθι. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζεται δοκιμαστής κρασιού. Βλ. Äker
ström, Calendar, σ. 82, εικ. 3.1. Ανάλογη απεικόνιση αλλά σε προτομή υπάρχει και σε ψηφιδωτό δάπεδο της Τεγέας, βλ. Äkerström, 
Calendar, appendix, σ. 139, εικ. 76. 2.

376. Το κυνήγι του λαγού συνδέεται και με τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο στη βυζαντινή περίοδο, βλ. Stern, Calendrier, 
σ. 248. Συνδέεται επίσης με προσωποποιήσεις της χειμερινής εποχής, βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α42, σ. 89-90, πίν. 47.
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σε ψηφιδωτό δάπεδο της Καρχηδόνας ο Οκτώβριος εικονίζεται κρατώντας λαγό από τα πόδια377, όπως 
ακριβώς και οι προσωποποιήσεις του χειμώνα σε μεταλλικής επένδυσης κιβωτίδια378. Στο πλακίδιο αριθ. 
109 ο νέος έχει το λαγό στην αγκαλιά του με τον ίδιο τρόπο, που οι προσωποποιήσεις του χειμώνα ή χει
μερινών μηνών κρατούν τις πάπιες τους379. Χειμερινό Μήνα ή χειμερινή Εποχή θυμίζει και το βαρύ ένδυ
μα του νέου άνδρα του πλακιδίου, το οποίο παρουσιάζει μάλιστα ιδιαίτερη ομοιότητα με το ένδυμα του μη- 
νός Δεκεμβρίου στο Καλανδάρι 354 και της προσωποποίησης του χειμώνα στο ψηφιδωτό δάπεδο της Villa 
Jullius στην Καρχηδόνα380. Ιδιαίτερα στη μορφή του Καλανδαρίου 354 οι ομοιότητες επεκτείνονται και σε 
λεπτομέρειες, όπως ο κοντός, ζωσμένος χαμηλά χιτώνας με τα orbiculi στο ύψος των μηρών, οι ψηλές ται
νιωτές εμβάδες381 και η αετωματική επίστεψη του θέματος. Στο πλακίδιο αυτό λοιπόν παρατηρείται επί
σης ανάμειξη εικονογραφικών στοιχείων παρμένων από προσωποποιήσεις εποχών και μηνών και επιβε
βαιώνεται η έλλειψη απόλυτα καθορισμένου εικονογραφικού τύπου των προσωποποιήσεων μηνών. Πα
ράλληλα σημειώνεται και η στενή σχέση του εικονογραφικού προτύπου του πλακιδίου με τύπους του Κα
λανδαρίου 354.

Νοέμβριος (αριθ. 115)

Η μορφή του εύσαρκου άνδρα που βαδίζει κρατώντας με τα καλυμμένα χέρια του δυσδιάκριτο αντι
κείμενο (αριθ. 115) (Π ίν. 34), ίσως έχεισχέση με τον ιερέα της Τσιδος, που αποτελείτην προσωποποίηση 
του μηνός Νοεμβρίου στο Καλανδάρι 354. Η σχέση αυτή φαίνεται εντονότερη στην ενδυμασία — και ιδίως 
το ποδήρες ένδυμα που αφήνει ακάλυπτους τους ώμους — και στο τονισμένα σφαιρικό τους κρανίο, που 
στο πλακίδιο τουλάχιστον φαίνεται άτριχο. Η κίνηση όμως και η στάση του άνδρα του πλακιδίου βρίσκο
νται πλησιέστερα σε αυτές των μορφών των πλακιδίων αριθ. 112 και 114. Το γεγονός όμως ότι το θέμα αυ
τό, που πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε τον 3ο αιώνα, δεν φαίνεται να είχε μεγάλη διάδοση382 ούτε απόλυ
τα καθορισμένο εικονογραφικό τύπο383, δικαιολογεί αυτές τις διαφοροποιήσεις. Το δυσδιάκριτο αντικεί
μενο που κρατάει η μορφή του πλακιδίου μπορεί να ήταν σείστρο, αλλά και κλαδί ελιάς που χρησιμοποι
είται επίσης στις πρώτες τελετές της Ισιακής εορτής των αρχών Νοεμβρίου.

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι οι προσωποποιήσεις μηνών αποτελούσαν διακοσμητικό θέμα των οστέινων 
πλακιδίων και ότι οι εικονιστικοί τύποι που χρησιμοποιήθηκαν συνοδεύονται περισσότερο από σύμβολα 
γεωργικών ενασχολήσεων, χωρίς όμως να αγνοούνται και τύποι που σχετίζονται με θρησκευτικές τελετές 
εθνικών, προερχόμενοι από καλανδάριατων πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Τη μορφή του καλανδαρίου που 
θα είχαν ως πρότυπο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ασφάλεια, καθώς τα πλακίδια δεν ανήκουν σε ένα 
σύνολο. Επίσης δεν είμαστε βέβαιοι ότι έγινε αποκλειστική χρήση του ελληνικού ή του λατινικού καλαν
δαρίου. Η συγκριτική μελέτη του υλικού οδήγησε πάντως στο συμπέρασμα ότι στο σύνολο των πιθανών 
προσωποποιήσεων μηνών στα πλακίδια πλησιέστερα βρίσκεται το Καλανδάρι 354 του Φιλοκάλου, που 
ανήκει στο λατινικό κύκλο και του οποίου παραστάσεις του Φεβρουάριου, Απριλίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου

377. Βλ. Webster, The Labors, αριθ. 7,11.
378. Μεταλλικά ελάσματα κιβωτιδίων, βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α42, σ. 89-90, πίν. 47, αριθ. Α46, σ. 96-98, πίν. 50- 

51, Α47, σ. 98-99, πίν. 53, Α48, σ. 99-101, πίν. 54-55.
379. Προσωποποίηση του χειμώνα στο ψηφιδωτό δάπεδο της Villa Jullius στην Καρχηδόνα έχει δυο πάπιες. Βλ. Romanelli, 

Riflessi, εικ. 8. Πρβλ. και προσωποποιήσεις Φεβρουάριου στα πλακίδια αριθ. κατ. 68-70.
380. Βλ. Webster, The Labors, αριθ. 7. Stern, Calendrier, σ. 284. Romanelli, ό.π.
381. Εμφανίζονται σε έργα τέχνης στο τέλος του 3ου αι. και ονομάζονται Calliculae, βλ. Stern, ό.π. Πρβλ. και όμοιες ταινιωτές 

εμβάδες και στη μορφή του Ιακώβ στη σύνθεση Ιακώβ - Ραχήλ της λειψανοθήκης της Brescia, βλ. J. Kollwitz, Die Lipsanothek von 
Brescia, Berlin-Leipzig 1933, πίν. IV.

382. Το θέμα «εθνικού» θρησκευτικού περιεχομένου, δικαιολογημένα από τον 4ο αι. χάνεται, βλ. Stern, Calendrier, σ. 282, όπου 
επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι κύκλοι χρησιμοποιούν μορφές «εποχιακές» για την απόδοση προσωποποίησης μηνός.

383. Πρβλ. ψηφιδωτό από την Καρχηδόνα (Webster, The Labors, αριθ. 10, πίν. IV), όπου χρησιμοποιείται άλλος τύπος.
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και Δεκεμβρίου έχουν επίσης επηρεάσει αντίστοιχα απεικονίσεις στα πλακίδια. Θα πρέπει λοιπόν ίσως 
να δεχθούμε ότι η επίδραση του λατινικού κύκλου, που έχει ήδη παρατηρηθεί σε ψηφιδωτά δάπεδα της Βο
ρείου Αφρικής, παρατηρείται και στη διακόσμηση οστέινων πλακιδίων της Αιγύπτου.

ε. Μ υθολογικ ά  θέμα τα

Το γενικό χαρακτηριστικό των θεμάτων που συγκεντρώσαμε κάτω από τον τίτλο αυτό είναι ότι όλα 
ανήκουν στο χώρο της ελληνικής μυθολογίας, όπως αυτή διασώθηκε στους πρώτους μετά Χριστόν αιώ
νες384. Πρόκειται για απεικονίσεις της Αφροδίτης και του κύκλου της, της Αρτέμιδος και φτερωτών πνευ
μάτων, όπως οι Νίκες. Εικονογραφικά η απόδοση των θεμάτων δεν παρουσιάζει πρωτοτυπίες. Επανα
λαμβάνει καθιερωμένους και γνωστούς εικονογραφικούς τύπους από άλλες μορφές τέχνης ή μικροτε
χνίας, κυρίως από τα ψηφιδωτά δάπεδα και τις σαρκοφάγους.

Η Αφροδίτη και ο κύκλος της (αριθ. 49-51,126)

Το θέμα γυμνών γυναικείων μορφών που με ανασηκωμένα χέρια συγκρατούν τα πέπλα τους συνδέεται 
στην Αίγυπτο με την Αφροδίτη, θεά που η λατρεία και οι απεικονίσεις της παρουσίασαν μεγάλη διάδοση 
στην πτολεμαϊκή και ρωμαϊκή περίοδο και φαίνεται ότι εξακολουθεί να έχει θέση στις διακοσμητικές προ
τιμήσεις του λαού μέχρι τον 6ο αι. μ.Χ. Ο χαρακτήρας της θεάς, που σύμφωνα με τις πηγές ήταν ουράνιος, 
θαλάσσιος και γήινος385, είχε προσδώσει στις απεικονίσεις της πολυάριθμους τύπους, που στην ύστερη αρ
χαιότητα εμφανίζονται με νέες αποδόσεις. Οι μορφές αυτές προέρχονται από συνδυασμούς ετερογενών 
προτύπων και χαρακτηριστικών αντικειμένων της θεάς, καθώς και από την ταύτισή της με την Τσιδα386. Πα
ράλληλα, η συνήθεια να χρησιμοποιούνται γνωστοί εικονογραφικοί τύποι της Αφροδίτης για την απόδοση 
κοινών θνητών δυσχεραίνει την ασφαλή ταύτισή τους με τη θεά, όπως ήδη έχει επισημανθεί και για την ελ
ληνιστική περίοδο387. Η αναγνοοριση λοιπόν θεμάτων, όπως οι γυμνές γυναικείες μορφές των πλακιδίων 
αριθ. 49-51, που γίνεται με βάση κυρίως χαρακτηριστικά συνοδά αντικείμενα, δεν είναι ασφαλής αφού μά
λιστα τα πλακίδια που διακοσμούσαν ανήκουν σε εποχή στην οποία η ανάμειξη στοιχείων κυριαρχεί συ
νειδητά ή υποσυνείδητα και η απόδοση μορφής της Αφροδίτης έχει κυρίως διακοσμητικό χαρακτήρα388.

Τρία πλακίδια (αριθ. 49-51) (Π ίν. 18) έχουν διακοσμηθεί με γυμνές γυναικείες μορφές που μπορούν 
να ταυτισθούν με την Αφροδίτη. Ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός για να επιβεβαιωθεί η χρήση θεμάτων 
του εικονογραφικού κύκλου της στη διακόσμηση ενός κιβωτιδίου με οστέινη διακόσμηση. Πιστεύουμε 
όμως πως βρισκόμαστε πιο κοντά στην αλήθεια, όταν δούμε τα κομμάτια αυτά ως μέρη ευρύτερων συνθέ
σεων, στις οποίες παρατηρείται συγκερασμός εικονογραφικών θεμάτων από συγγενικούς κύκλους, όπως 
π.χ. του διονυσιακού και του θαλάσσιου θιάσου, στους οποίους μετείχε και η Αφροδίτη389.

Στα πλακίδια που εξετάζουμε, η προέλευση του εικονογραφικού τύπου βρίσκεται πλησιέστερα σε ένα τύ

384. Πρόκειται για θέματα που ανήκουν σε γνωστούς εικονογραφικούς κύκλους και εκπροσωπούνται μόνο με ένα ή δύο θέμα
τα, έτσι ώστε να μην μπορούμε να μιλήσουμε για εξέταση εικονογραφικού κύκλου. Δεν αποκλείεται τα πλακίδια αυτά να αποτε
λούσαν μέρος συνόλων που δεν σώθηκαν και που ανήκαν σε έναν τέτοιο κύκλο, αλλά τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν μας επιτρέ
πουν περισσότερες υποθέσεις πάνω σε αυτό.

385. Daremberg - Saglio, 5, στ. 722, σημ. 24, στ. 723, σημ. 1-2. Πρβλ. LIMC, II, 1, σ. 34 κ.ε.
386. Βλ. σχετικά και κεφ. Β, υποσημ. 111.
387. Βλ. Bieber, Sculpture, σ. 43-44.
388. Βλ. σχετικά, κεφ. Β, υποσημ. 112-115.
389. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το θέμα «συνδέεται με τη λατρεία της Αφροδίτης», λατρεία εξαιρετικά δημοφιλή, συνεχή και 

εξαπλωμένη στην ύστερη αρχαιότητα, βλ. Μαραγκού, Αφροδίτη, σ. 39. Πιστεύουμε όμως πως τα κιβωτίδια του 4ου και 5ου αι. που 
διακοσμούνται με θέματα του κύκλου της θεάς δεν τα χρησιμοποιούν για λατρευτικούς σκοπούς, αλλά μόνο για διακοσμητικούς και 
λόγους παράδοσης.
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πο της Αναδυομένης, παραλλαγμένου όμως από αναμείξεις εικονογραφικών στοιχείων άλλων τύπων Αφρο
δίτης390. Χαρακτηριστικό δείγμα συγκρητισμού εικονογραφικών στοιχείων μπορεί να θεωρηθεί η σύνθεση 
του πλακιδίου αριθ. 49. Πρόκειται για σύνθεση Αφροδίτης391 Καλλωπιζομένης, συνοδευμένης από τον Έ ρω 
τα392 που υψώνει καθρέφτη με μακριά λαβή393. Αλλά η στάση και η κίνηση του αριστερού χεριού της θεάς, που 
ανασηκώνει πλόκαμο από τα μαλλιά της, προέρχονται από τον τύπο της Αναδυομένης394. Ακόμα, η διευθέτη
ση του πέπλου, που στερεωμένος στους αγκώνες εισχωρεί πέφτοντας μεταξύ των μηρών και καλύπτει, πολύ
πτυχος, το μεγαλύτερο μέρος του ενός ποδιού, απαντάει και σε άλλους τύπους της Αφροδίτης, όπως της 
Púdica, της Αναδυομένης και της Αφροδίτης της Κυρήνης395. Το διάδημα στα μαλλιά της, αν και έχει πραξιτέ- 
λεια προέλευση, αποτελεί χαρακτηριστικό εικονογραφικό στοιχείο της Αφροδίτης ως αστρικής θεότητας396 
αλλά κυρίως συνδυάζεται με τον ιδιαίτερα αγαπητό στην Αίγυπτο τύπο της Αφροδίτης-Τσιδος. Ισιακό συμβο
λισμό αναγνωρίζει κανείς στα κοσμήματα που την στολίζουν, το περιδέραιο, το περίαπτο-φυλακτό (Bulla)397, 
αλλά και στο αγγείο λιβανωτού398. Η σκηπτρόμορφη ράβδος, την οποία κρατάει με το δεξί χέρι και προς την 
οποία στρέφει το βλέμμα, είναι στοιχείο που πρέπει να προέρχεται από τον τύπο της Ακραίας, της Αφροδίτης 
δηλαδή προστάτιδος των ακροπόλεων ή από τον τύπο της αστρικής θεότητας ανατολικής προέλευσης399.

Το γνωστό συμβατικό πλαίσιο με τα παραπετάσματα (βήλα), μαζεμένα στις επάνω γωνίες του πλακι
δίου400, συμπληρώνει τη σύνθεση αυτή της Αφροδίτης, στην οποία αποδίδεται ως θεά της ομορφιάς, ενώ 
συγχρόνως δηλώνονται η ταύτισή της με την Τσιδα και οι ρόλοι της θαλάσσιας και αστρικής θεότητας. Ο

390. Στα σκαλισμένα κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη όπου χρησιμοποιείται πολύ το θέμα της Αφροδίτης, απαντούν περισσότε
ροι εικονογραφικοί τύποι, και κυρίως της Αναδυομένης, της Púdica, της Αφροδίτης που συνοδεύεται από Έρωτα και της Αφροδίτης 
της Κυρήνης. Για τον τύπο της Αναδυομένης ιδίως, που είχε φαίνεται μεγάλη διάδοση στην Αίγυπτο των Πτολεμαίων και παίζει ση
μαντικό ρόλο στη θρησκευτική τους πολιτική, βλ. Μ. Laurence, The Birth of Venus in Roman Art, Essays in The History of Art Presented 
to Rudolf Wittkower, London 1971, o. 10-16 και LIMC, II, 1, o. 54, αριθ. 423-455, όπου αναφέρεται ότι σώζεται σημαντικός αριθμός μι
κρών αγαλματιδίων από μάρμαρο, χαλκό και πηλό, καθώς και μήτρες με αυτό το θέμα και παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία. Τα 
σκαλισμένα κόκαλα της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη δίνουν επίσης δείγματα της προτίμησης στον τύπο αυτό στην Αίγυπτο των 
ρωμαϊκών χρόνων, βλ. Marangou, Bone Carvings, o. 39-40, αριθ. 115-118, πιθανώς σε σχέση με το θαλάσσιο θίασο.

391. Πρόκειται για παραλλαγή του τύπου της Κατοπτριζομένης. Η θεά όμως δεν βλέπει το κάτοπτρο. Πρβλ. ανάλογη σύνθεση 
σε ελεφάντινα πλακίδια της συλλογής Grüneisen, βλ. Grüneisen, Collection, o. 74, πίν. 22 και Marangou, Bone Carvings, πίν. 38a. 
Αναλογίες παρουσιάζουν επίσης δύο οστέινα ανάγλυφα του Μουσείου Μπενάκη, βλ. Marangou, Bone Carvings, o. 40 κ.ε., αριθ. 
139, πίν. 37b (κατοπτριζομένη) και αριθ. 132, πίν. 39a (Púdica). LIMC, II, 1, o. 60.

392. Για το θέμα του Έρωτος στον κύκλο της Αφροδίτης, βλ. Styveras, Leputto, o. 109 και o. 126 κ.ε. Πρβλ. LIMC, ό.π.
393. Πρβλ. ανάλογη στάση ερωτιδέως στο Καλανδάρι 354 (Weitzmann, Book Illustration, o. 108, εικ. 83). Για καθρέφτη με μα

κριά λαβή, βλ. Αποστολάκη, Κατοπτριζομένη, ο. 427-428.
394. Για τον τύπο της Αναδυομένης, βλ. Μαραγκού, Αφροδίτη, ο. 84-85, σημ. 2, όπου και βιβλιογραφία, και κυρίως LIMC, II, 1, 

ο. 48 κ.ε.
395. Πρβλ. οστέινα ανάγλυφα της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 137, πίν. 36a, αριθ. 

139, πίν. 37b, αριθ. 132, πίν. 39a.
396. Διάδημα φοράει η Αφροδίτη και όταν απεικονίζεται ως αστρική θεότητα, ανάμεσα στον Κρόνο, τον Ήλιο (Sol) και τη Σε

λήνη (Luna) στην ύστερη αρχαιότητα, βλ. Buschhausen, Metallscñnia, αριθ. Α69, Α106, πίν. 86 και 103.
397. Βλ. σχετικά Daremberg - Saglio, 1,1, στ. 755. Πρβλ. ανάλογα κυκλικά περίαπτα και περιδέραια σε πήλινο αγαλματίδιο της 

Αφροδίτης από την Κάτω Αίγυπτο, με μορφή ξοάνου. Βλ. Perdrijet, Terres cuites, o. 75, αριθ. 13, πίν. VI άνω. Τα περιάμματα της 
Αφροδίτης-Τσιδος αντικαθίστανται κάποτε με φυλακτό, στον τύπο της bulla, βλ. Αποστολάκη, Κατοπτριζομένη, σ. 430 και Perdrijet, 
Terres cuites, o. 2. Βλ. και κεφ. Β, υποσημ. 109.

398. Το αγγείο αυτό έχει πάρει τη θέση του λουτήρος που συχνά συνόδευε τη θεά συμβολίζοντας το λουτρό της, βλ. Marangou, 
Bone Carvings, o. 40, αριθ. 138 και 139, πίν. 37a-b, όπου η γυναικεία μορφή καθρεφτίζεται και κοντά στα πόδια της υπάρχει λεκα- 
νίδα με ψηλή βάση.

399. Βλ. Roscher, Lexikon, 1, A, o. 394. LIMC, II, 1, σ. 57. Πρβλ. ανάλογο σκήπτρο σε ρωμαϊκά αγαλμάτια της θεάς (LIMC, II, 
1, σ. 164, αριθ. 217-221) και σκαλισμένα κόκαλα.

400. Βήλα ανάμεσα σε παραστάδες, κίονες ή θυρώματα σε έργα του 4ου-6ου αι., βλ. opus sectile (Ασημακοπούλου, Opussectile, 
81-82, πίν. 47b. Ρ.Α. Underwood, Notes on the Work of the Byzantine Institute in Istanbul, 1957-1959, DOP 14 (1969), o. 206, εικ. 2, 
3), ψηφιδωτά (A. Grabar, Byzantine Painting, Lausanne 1953, εικ. o. 56) και ελεφάντινα ανάγλυφα (Volbach, Elfenbeinarbeiten, o. 
30, 43, 44, 49-50, αριθ. 2, 51-52, 60, 68, πίν. 2, 27, 38-39). Για τη σημασία τους, βλ. κεφ. Β, υποσημ. 231.
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συγκερασμός αυτός εικονογραφικών στοιχείων ανταποκρίνεται στο πνεύμα της ύστερης αρχαιότητας, 
εποχής που πρέπει να δημιούργησε το πρότυπο του τεχνίτη του πλακιδίου.

Μια δεύτερη απόδοση της Αφροδίτης ενώ καλλωπίζεται401, υπάρχει στο πλακίδιο αριθ. 50 (Π ί ν. 18). Παρά 
την αναλογία στη στάση και την απόδοση του σώματος υπάρχουν διαφοροποιήσεις που οδηγούν σε άλλα πρό
τυπα. Έτσι τα μαλλιά της είναι μαζεμένα στην κορυφή του κεφαλιού, ενώ με το αριστερό χέρι κρατά καθρέφτη 
που δεν τον κοιτάζει, κίνηση αρκετά συνηθισμένη, που απαντά και σε άλλα έργα μικροτεχνίας της ύστερης αρ
χαιότητας402. Χρησιμοποιείται μάλιστα τόσο για την απόδοση κοινών θνητών403 όσο και άλλων γυναικείων μυ
θολογικών μορφών, όπως οι Νηρηΐδες404. Για το λόγο αυτό παρουσιάζει δυσκολίες η αναγνώριση με βεβαιότη
τα της θεάς σε μια οποιαδήποτε γυναικεία μορφή καλλωπιζομένης. Βέβαια, στην περίπτωση των μορφών των 
πλακιδίων αριθ. 49-50, η γυμνότητα της νέας γυναίκας ενισχύει την άποψη ότι δεν πρόκειται για κοινή θνητή.

Το ίδιο ισχύει και για τη γυμνή γυναικεία μορφή του πλακιδίου αριθ. 51 (Π ίν. 18), που με σηκωμένα 
και τα δύο χέρια υψώνει τα άκρα του πέπλου της πίσω από τη ράχη. Στο πλακίδιο αυτό μπορεί κανείς να 
αναγνωρίσει τη θεά όπως απαντά σε ψηφιδωτό έμβλημα δαπέδου από το Ιχ>\ν ΙΈ ιή (4ος αιώνας)405 αλλά 
και στο πλακίδιο αριθ. 14 (Π ίν. 4). Πρόκειται για εικονογραφικό τύπο συνηθισμένο στις αποδόσεις 
Αφροδίτης της υστεροελληνιστικής Αλεξάνδρειας406. Ως διακριτικά χαρακτηριστικά έχει την κίνηση των 
χεριών, που υψώνονται ανασηκώνοντας τον πέπλο407, και τον κεστό, που περιβάλλει το κάτω μέρος των 
μαστών και του κορμού και αποτελεί στοιχείο μάλλον ασυνήθιστο408.

Οι τρεις λοιπόν αυτές αποδόσεις της θεάς, καθώς και ανάλογες απεικονίσεις της σε σκαλισμένα κό
καλα της υστερορωμαϊκής Αιγύπτου, αποτελούν τροποποιήσεις και παραλλαγές γνωστών παλαιότε- 
ρων τύπων. Παράλληλα προδίδουν προγενέστερη διάδοση του θέματος της Αφροδίτης, του οποίου οι 
ποικίλες αποδόσεις εξακολουθούν να είναι γνωστές στην παλαιοχριστιανική περίοδο. Ο μικρός αριθ
μός πλακιδίων που έχουν διακοσμηθεί με το θέμα της Αφροδίτης στο υλικό που εξετάζουμε, δεν πρέ
πει να θεωρηθεί ενδεικτικός μιας κάμψης αυτής της δημοτικότητας, γιατί δεν αποκλείεται να οφείλε
ται μόνο σε σύμπτωση.

Στον κύκλο της Αφροδίτης πρέπει να ανήκει και το δελφίνι, που διακοσμείτο τριγωνικό πλακίδιο αριθ. 
126409. Το ζώο αυτό συνοδεύει κυρίως την Αφροδίτη στις αποδόσεις της Αναδυομένης και της Κυρήνης410. 
Δείγμα ανάλογης σύνθεσης δίνει οστέινο ανάγλυφο του Μουσείου Μπενάκη411.

Νύμφη πηγής (;) (αριθ. 52)

Η Νύμφη είναι θέμα γνωστό από την ελληνική τέχνη412. Συχνά για την απόδοση του θέματος χρησι
μοποιούνται τύποι της Αφροδίτης συνδυασμένοι με εικονογραφικά στοιχεία που δηλώνουν το νερό που

401. Για τους διάφορους τύπους Αφροδίτης Καλλωπιζομένης, βλ. LIMC, II, 1, ο. 59-63.
402. Βλ. Morey, Glass, σ. 4, αριθ. 10. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 397.
403. Βλ. Αποστολάκη, Κατοπτριζομένη, σ. 423 κ.ε.
404. Σε κοπτικό ύφασμα του 4ου-5ου αι. εικονίζεται Νηρηΐς που καθρεφτίζεται καθισμένη στη ράχη θαλάσσιου κήτους, βλ. Απο

στολάκη, Κατοπτριζομένη, σ. 430. Πρβλ. και Marangou, Bone Canings, αριθ. 139, πίν. 37, σ. 40.
405. Βλ. Rumpf, Stilphasen, σ. 12, πίν. 5.20.
406. Βλ. Bieber, Sculpture, σ. 99. LIMC, II, 1, σ. 54-56.
407. Η Bieber πιστεύει ότι η κίνηση αυτή επιδιώκει «to prevent it from slipping». Βλ. Bieber, ό.π.
408. Ο «κεστός ιμάς» ή απλώς «κεστός» είναι κεντημένη ζώνη που μπορεί να πάρει τη μορφή ταινίας που τυλιγμένη κάτω από 

τα στήθη, τα συγκρατεί, βλ. Όμηρος, Ξ, 214. Η ταινία αυτή μπορεί να ταυτισθεί με το στροφίον και το Fascia Pectoralis. Πρβλ. 
Daremberg - Saglio, 2, 2, στ. 980. Τον κεστό βρίσκει κανείς σε απεικονίσεις Αφροδίτης (Reinach, Statuaire, II, σ. 345), αλλά και σε 
άλλες γυναικείες μορφές, όπως η Αριάδνη σε σαρκοφάγους διονυσιακές (Matz, Sarkophage, II, αριθ. 85, σ. 202 και αριθ. 86, σ. 203).

409. Για τα δελφίνια γενικά, βλ. Rumpf, Meerwesen, σ. 97 κ.ε.
410. Για το θέμα αυτό, βλ. LIMC, II, 1, αριθ. 455, όπου και βιβλιογραφία του τύπου.
411. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 41, και 111, αριθ. 137, πίν. 36a.
412. Βλ. Hamdorf, Kultpersonifikationen, σ. 16-17 και 83-84, όπου αναφέρεται στις προσωποποιήσεις ορισμένων πηγών.
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τρέχει413. Αυτός ήταν κυρίως ο λόγος που η γυναικεία μορφή του πλακιδίου αριθ. 52, που έχει στάση γνω
στή από παραστάσεις Αφροδίτης, όπως αυτές των πλακιδίων αριθ. 49-50, και αδειάζει υδρία πάνω από τον 
ώμο της, πιστεύουμε ότι μπορεί να εικονίζει Νύμφη πηγής. Επειδή όμως ο ίδιος τύπος χρησιμοποιείται για 
την απόδοση Μούσας, σε σύνθεση περιποίησης του Πήγασου από τις Μούσες όπως μας παραδίδεται από 
πήλινους δίσκους και ψηφιδωτά δάπεδα της ύστερης αρχαιότητας414, η αναγνώριση του θέματος δεν μπο
ρεί να είναι ασφαλής. Παράλληλα όμως διαπιστώνεται ότι ορισμένους χαρακτηριστικούς εικονιστικούς 
τύπους τους χρησιμοποιούσαν για την απόδοση διαφόρων μυθολογικών μορφών, ανάλογα με τις διακο- 
σμητικές ανάγκες του έργου και ανεξάρτητα από την αρχική του θέματος.

Νηρηΐς (αριθ. 53)

Η σύνθεση του πλακιδίου αριθ. 53 (Π ίν. 19) ανήκει στον κύκλο του θαλάσσιου θιάσου415. Πρόκειται για 
πεπλοφόρο Νηρηΐδα, που ξαπλωμένη στη ράχη ιππόκαμπου στρέφεται προς τον Τρίτωνα που την ακολουθεί.

Στο πλακίδιο αριθ. 53 η σύνθεση συγκαταλέγεται στις περισσότερο ολοκληρωμένες των πλακιδίων416. Η 
απόδοση των τριών μορφών και η διάταξή τους ακολουθούν το συνηθισμένο στην υστερορωμαϊκή τέχνη 
σχήμα και ιδίως στα ανάγλυφα οστέινα πλακίδια. Στην επιμέρους όμως ανάλυση των μορφών διαπιστώνε
ται ότι η στάση της μισοξαπλωμένης Νηρηΐδος, πολύ συνηθισμένη στα ανάγλυφα πλακίδια και στα υφά
σματα417, αποτελεί πρωτοτυπία για τις σαρκοφάγους418. Συγχρόνως όμως πρωτοτυπία αποτελείτο ότι η νέα 
εικονίζεται μισοξαπλωμένη χωρίς να στηρίζεται στη ράχη του ζώου, όπως στις ρεαλιστικότερες αποδόσεις 
των άλλων πλακιδίων. Ο Τρίτωνας, εξάλλου, που η στάση του είναι συνηθισμένη419, κρατάει ποιμενικό ρα
βδί, αντικείμενο δηλαδή ασυνήθιστο τόσο στα ανάγλυφα πλακίδια420 όσο και στις σαρκοφάγους421.

Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε, ότι η απόδοση της συνηθισμένης αυτής σύνθεσης, στο πλακίδιο 
αριθ. 53 έχει επηρεασθεί από πρότυπο που επέτρεψε μικρές διαφοροποιήσεις από τις άλλες αποδόσεις σε 
πλακίδια αλλά και σε σαρκοφάγους, το οποίο ίσως συνδυάζεται με ευρύτερη σύνθεση, εμπνευσμένη από 
τη γέννηση της Αφροδίτης422.

Τρεις Χάριτες (αριθ. 54)

Οι θεότητες που προσωποποιούν τη χάρη «κι ό,τι ομορφαίνει τη ζωή»423 συνδέονται με την Αφροδίτη και τον 
καλλωπισμό της424. Αρχικά τις απεικόνιζαν ντυμένες, τη μια δίπλα στην άλλη, ορθές. Από την ελληνορωμαϊκή

413. Ανάλογα αγάλματα Νυμφών πηγής, βλ. Reinach, Statuaire, I, σ. 437-438 και Marangou, Bone Carvings, σ. 41, σημ. 200, όπου 
και βιβλιογραφία.

414. Βλ. σχετικά Λοβέρδου, Θραύσματα, σ. 235 κ.ε. Πρβλ. LIMC, II, 1, σ. 583 για την Αρεθουσα.
415. Για το θέμα της Νηρηΐδος και του θαλάσσιου θιάσου, βλ. σ. 85 και 179 κ.ε.
416. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 42, σημ. 206, όπου και βιβλιογραφία.
417. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 122, αριθ. 140-141, πίν. 44a-c. Du Bourguet, Etoffes, σ. 98 κ.ε. Πρβλ. και σ. 180.
418. Βλ. Rumpf, Meerwesen, σ. 39.
419. Βλ. ό.π., σ. 123 κ.ε.
420. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 157-159,165-266.
421. Οι Τρίτωνες των υστερορωμαϊκών σαρκοφάγων κρατούν επίσης άλλα αντικείμενα, όπως κουπιά, μουσικά όργανα αλλά 

σχεδόν ποτέ καλάθια, βλ. Rumpf, Meerwesen, αριθ. κατ. σαρκοφάγων 2, 5, 7, 22, 24, 37, 42, 55, 60, 98,105,107,108,118,121,123, 
126,134,136,138,141,143,145,149,153,156, σ. 39 κ.ε.

422. Βλ. ανάλογες συνθέσεις σε ψωφιδωτό της Djemila, 3ος-4ος αι. (Stern, Calendrier, πίν. XLVIII) και στο αργυρό κιβωτίδιο 
της Projecta, 4ος αι. (Buschhausen, Metallscrinia, σ. 212). Για απόψεις πάνω στο συμβολισμό του θέματος, βλ. Marangou, Bone 
Carvings, ο. 43-44.

423. Βλ. Deona, Trois Grâces, σ. 274, σημ. 1, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Γιατις Χάριτες στην αρχαία Ελλάδα, βλ. Hamdorf, 
Kultpersonifikationen, σ. 45-46 και 103-104. Πρβλ. και Στ. Ροζάκη, Οι τρεις Χάριτες σε ψηφιδωτό δάπεδο της Υπάτης, ΑΛΑ XVI 
(1983), σ. 135, σημ. 5.

424. Βλ. Όμηρος, θ, 364 και Όμηρος, Ε, 338.
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περίοδο όμως εικονίζονται γυμνές425, η μεσαία μάλιστα παρουσιάζει τη ράχη της στο θεατή, έχοντας τα μπρά
τσα ακουμπισμένα στους ώμους των συντροφισσών της426. Με αυτό τον τύπο αποδίδεται η σύνθεση στο πλακί
διο αριθ. 54, τύπος εξαιρετικά διαδεδομένος, όπως φαίνεται από τον αριθμό των παραστάσεων που σώζονται σε 
κάθε μορφή τέχνης ή μικροτεχνίας427. Αρχέτυπο θεωρείται από πολλούς μελετητές έργο ζωγραφικής με μεγάλη 
δημοτικότητα, του οποίου η εξάπλωση αντιγράφων άρχισε πολύ νωρίς428. Η παράλληλη χρήση του θέματος σε 
αντικείμενα γυναικείου στολισμού, όπως καθρέφτες, δακτυλιόλιθοι, αλλά και σε σαρκοφάγους429, με τη συμβο
λική έννοια ενός κόσμου γεμάτου ομορφιά και υγεία, επιβιώνει και στην παλαιοχριστιανική περίοδο διατηρώ
ντας την ευδαιμονιστική απόχρωση του θέματος. Η σύνδεση του θέματος των Χαρίτων με την Αφροδίτη οδήγη
σε σε αντίστοιχη σύνδεση του θέματος αυτού και με την Τσιδα-Αφροδίτη. Αυτό αποδεικνύει η παρουσία αγαλ
μάτων τους στο ιερό της Ίσιδος στην Κυρήνη430, καθώς και η εξάπλωση του θέματος στη μικροτεχνία της Αιγύ- 
πτου. Οι Τρεις Χάριτες είναι ένα θέμα που διακοσμεί κατ’ επανάληψη τα αιγυπτιακά κιβωτίδια με μεταλλική 
επένδυση από την Αίγυπτο, του 4ου και του 5ου αιώνα431, καθώς και αιγυπτιακά υφάσματα432.

Η παρατήρηση των εικονογραφικών λεπτομερειών του θέματος του πλακιδίου αριθ. 54 έδειξε ορισμέ
νες διαφοροποιήσεις σχετικά με άλλες ανάλογες συνθέσεις. Οι Χάριτες εδώ δεν αγκαλιάζονται, αλλά 
κρατιούνται μόνο από τα χέρια· ακόμη, δεν κρατούν άλλα αντικείμενα, όπως άνθη, φοινικόκλαδα, στάχυα 
ή φρούτα και τέλος πλαισιώνονται από πέπλα που ανεμίζουν ζωηρά. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι και στα άλ
λα έργα μικροτεχνίας από την Αίγυπτο το θέμα αποδίδεται με τις ίδιες ιδιομορφίες, που μόνο ένα κοινό 
πρότυπο, τοπικά γνωστό και δημοφιλές, μπορεί να ερμηνεύσει αυτή την ομοιότητα.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα συμπεράσματα από την εξέταση των θεμάτων, που κατατάχθηκαν στον κύκλο 
της Αφροδίτης, παρατηρούμε ότι γίνεται ουσιαστικά χρήση ενός μόνο γυναικείου τύπου, που απορρέει 
από τον τύπο της Αφροδίτης, ο οποίος με αλλαγές που προέρχονται από ανάμειξη στοιχείων διαφόρων άλ
λων τύπων της θεάς, κυριαρχεί σε συνθέσεις και απομονωμένες μορφές433. Η εικονογραφική απομάκρυν
ση από το αρχέτυπο και οι νέοι συνδυασμοί εικονιστικών στοιχείων, στους οποίους μερικές φορές ανα
γνωρίζεται αιγυπτιακή επίδραση, έχουν καλαισθησία, που προδίδει ότι η νέα τους μορφή έχει δοκιμασθεί 
και έχει γίνει αποδεκτή στη μεγάλη τέχνη, πριν φθάσει στην υιοθέτησή της από έργα μικροτεχνίας. Η χρή
ση του εικονιστικού αυτού γυναικείου τύπου, καθώς δεν έχει περιορισμούς σημασιολογικούς, χρησιμο
ποιείται στην απόδοση διαφορετικών θεμάτων, όπως των Νυμφών, των Χαρίτων, της Αφροδίτης. Στην 
ομάδα αυτή ο μικρός αριθμός πλακιδίων με θέματα σχετικά προς την Αφροδίτη ή το θαλάσσιο θίασο πρέ
πει να είναι μάλλον συμπτωματικός, αν κρίνει κανείς από το μεγάλο αριθμό που σώζεται στα πλακίδια χα
μηλού αναγλύφου της ομάδας Γ και σε ανάγλυφα κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη434.

Άρτεμις (αριθ. 55)

Η «Άρτεμις κυνηγέτις» δεν φαίνεται να είναι από τα θέματα με μεγάλη διάδοση την περίοδο αυτή στην 
Αίγυπτο435. Η απεικόνιση της θεάς σε συνδυασμό με σκηνές κυνηγιού, θέματος τόσο αγαπητού γενικά, δεν

425. Ο Παυσανίας (IX, 3,6-7) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τον καλλιτέχνη που παρουσίασε τις Χάριτες γυμνές.
426. Βλ. RE, λ. Gratia, 1 ,1667. Πρβλ. Deona, Trois Grâces, ο. 275 κ.ε.
427. Συναντάει κανείς το θέμα σε αγάλματα, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, ανάγλυφα, έργα μικροτεχνίας, όπως εγχάρακτοι πολύτιμοι 

λίθοι, νομίσματα, λύχνοι. Βλ. RE, ό.π., σημ. 19-27. Για ψηφιδωτά δάπεδα, βλ. Ασημακοπούλου, Σύνταγμα II, αριθ. 17, πίν. 85α-β και Sh. 
Cambell, Early Christian Anemurium and her Neighbours in Early Christian Period: The Mosaics,Λ CMC XI, o. 1639-1642, εικ. 2.

428. Βλ. Roscher, Lexikon, ο. 884 και κυρίως Deona, Trois Grâces, ο. 298 και σημ. 4-9.
429. Εικονίζονται μόνες ή συνοδευμένες από τον Έρωτα, από διονυσιακές μορφές ή Εποχές, βλ. Deona, Trois Grâces, ο. 374 κ.ε.
430. Βλ. Deona, Trois Grâces, ο. 295. Πρβλ. δάπεδο στην Αλγερία (4ος αι.), βλ. Rumpf, Stilphasen, ο. 12, πίν. 18. 81.
431. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α31, Α32, πίν. 34-35.
432. Βλ. Du Bourguet, Etoffes, αριθ. D46.
433. Σχετικά με τη συμβολή των τεχνιτών σε αυτή την επιλογή, βλ. Marangou, Bone Carvings, ο. 42.
434. Πρόκειται συνολικά για 65 κομμάτια, βλ. Marangou, Bone Carvings, ο. 39 κ.ε.
435. Είναι γνωστά μόνο ένα ψηφιδωτό δάπεδο του 5ου αι. από την Αντινόη (βλ. παρακάτω, υποσημ. 436), δύο σκαλισμένα κόκαλα της 

συλλογής του Μουσείου Μπενάκη (Marangou, Bone Carvings, αριθ. 290-291, ο. 50 και σημ. 267) και ύφασμα (βλ. υποσημ. παρακάτω, 440).
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συνηθίζεται. Σπάνια είναι επίσης και η παρουσία συνθέσεων εμπνευσμένων από τον κύκλο της, όπως ο μύ
θος του Ενδυμίωνος ή του Ακταίωνος, σε υφάσματα, ελεφάντινες πυξίδες ή σαρκοφάγους. Άλλωστε και 
τότε, τα θεωρούν μάλλον ως απλά κυνηγετικά θέματα, παρά ως υπομνήσεις των μύθων436. Αντίθετα, η θεά 
απεικονίζεται μαζί με άλλες ελληνικές και ρωμαϊκές θεότητες437, διατηρώντας την εποχή αυτή κυρίως δια- 
κοσμητικό χαρακτήρα. Ο εικονιστικός τύπος της θεάς στο πλακίδιο αριθ. 55 συνδυάζει στοιχεία παρμένα 
από γλυπτά κυρίως πρότυπα438, που δεν πρέπει να ήταν σπάνια στη χρονική αυτή περίοδο. Αγαλμάτια του τύ
που της «κυνηγέτιδος» εξακολουθούσαν να στολίζουν κήπους και άλση439, χωρίς πάντα θρησκευτικούς σκο
πούς. Η σύνθεση όμως που αντιγράφεται στο πλακίδιο πρέπει να έχει σχέση με ανάγλυφο ή ζωγραφικό πρό
τυπο. Αυτό προδίδεται από εικονιστικά στοιχεία, όπως η θέση και η κίνηση των ζώων που συνοδεύουν τη θεά 
και το ανεμίζον ιματίδιο. Η άποψη ότι αυτά τα πρότυπα μπορεί να προσφέρουν τα αρρετινά κεραμικά και 
γενικά η μικροτεχνία440 δεν είναι απόλυτα πειστική, παρά μόνο αν υπονοείται η χρήση όμοιων ή ανάλογων 
«βιβλίων σχεδίων». Η παρουσία ωστόσο ανάλογης απόδοσης του θέματος σε έργα ζωγραφικής441 της ίδιας 
περιόδου ενισχύει την υπόθεση ότι προέλευση του προτύπου υπήρξε η μνημειακή ζωγραφική.

Η σύνθεση που παρέχει το πλακίδιο αριθ. 55 (Π ίν. 20) επαναλαμβάνεται και σε δύο άλλα οστέινα ανά
γλυφα που ανήκουν στα σκαλισμένα κόκαλα της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη442. Η ομοιότητα στην 
απόδοση της θεάς ανάμεσα στα πλακίδια αριθ. 55 και στο σκαλισμένο κόκαλο αριθ. 290 του καταλόγου 
του Μουσείου Μπενάκη είναι εντυπωσιακή. Η στάση, με την προς αριστερά κίνηση, το δεξί στάσιμο σκέ
λος, ο κοντός με απόπτυγμα και ψηλά ζωσμένος χιτώνας, το ιματίδιο που ανεμίζοντας σχηματίζει τόξο πά
νω από το κεφάλι, η φαρέτρα, που προβάλλει από το δεξί ώμο, η κίνηση της θεάς για να πάρει βέλος από 
αυτή, η προς τα δεξιά ελαφριά στροφή του κεφαλιού με τη μικρή κλίση προς τα κάτω, το τόξο που κρατά 
με το αριστερό χέρι — που στο πλακίδιο του Μουσείου Μπενάκη εμφανίζεται με έντονη μείωση στο χέρι — 
οι ψηλές εμβάδες, είναι στοιχεία απολύτως όμοια.

Μεγάλη ομοιότητα με τα παραπάνω θέματα πρέπει να είχε και η Άρτεμις του σκαλισμένου κοκάλου 
αριθ. 291 του καταλόγου του Μουσείου Μπενάκη, όπου προστίθεται ένα ακόμη στοιχείο ομοιότητας, ο 
σκύλος στα πόδια της θεάς443. Δυστυχώς όμως το πλακίδιο αυτό δεν σώζεται ακέραιο. Ανάλογη σύνθεση 
κοσμεί τρία διάχωρα μεταλλικών ελασμάτων κιβωτιδίου444. Στις περιπτώσεις αυτές το θέμα έχει συνδυα- 
σθεί με μορφές όπως ο Άρης που στέφεται από Νίκη, ο Ερμής, ο Ηρακλής, ερωτιδείς και πιθανότατα 
προσωποποιήσεις μηνών. Η μικρή όμως κλίμακα των έργων δεν επιτρέπει εκτεταμένες συγκρίσεις. Αντί
θετα, η απεικόνιση της θεάς σε διακοσμητικό ύφασμα445 παρουσιάζει εντυπωσιακή εικονογραφική και 
τεχνοτροπική ομοιότητα με το πλακίδιο. Επίσης, παρατηρούνται έντονες ομοιότητες με συνθέσεις ανά
γλυφες σε πηλό και πωρόλιθο446 και ιδιαίτερα σε σαρκοφάγους447 και επιτύμβιες στήλες, όπως αυτή του

436. Βλ. ελεφάντινη πυξίδα με Ακταιώνα, 5ος αι. (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 99, πίν. 53, σ. 73. Graeven, Schnitzereien, 
αριθ. 20, σ. 33-35) και Άρτεμις με ζώα σε ψηφιδωτό του 5ου αι. της Αντινόης (Uggeri, Mosaico, σ. 125-128).

437. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α39, σ. 83-84, Α83, σ. 155.
438. Πρβλ. παραλλαγή του τύπου της Λαφρίας σε αντίγραφο του 2ου αι. μ.Χ. (LIMC, II, σ. 642, αριθ. 203). Με επιφυλάξεις προ- 

τείνεται και ο τύπος της Αρτέμιδος του Λατερανού, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 51, σημ. 268, όπου και βιβλιογραφία.
439. Στο ψηφιδωτό δάπεδο της κωνσταντίνειας έπαυλης στη Δάφνη της Αντιόχειας, διακρίνεται απεικόνιση αγαλματίου της 

Αρτέμιδος μέσα σε κήπο, βλ. Levi, Antioch, I, πίν. LVI, a.
440. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 51.
441. Το θέμα απαντά σε τοιχογραφία τάφου της Via Salaria, βλ. Rumpf, Stilphasen, σ. 24, εικ. 19,83, σε ψηφιδωτά, βλ. Ε. Marconi, 

Pittura dei Romani, Roma 1929, εικ. 153 και Levi, Antioch, II, σ. 564, εικ. 209. Για βιβλιογραφία, βλ. γ,αιΑΑ 1926, σ. 99 κ.ε.
442. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 290-291, πίν. 63c-d, σ. 51, που τα θεωρεί σαν τα μοναδικά στο θεματολόγιο των οστέι

νων αναγλύφων.
443. Για την παρουσία σκύλου στις συνθέσεις Αρτέμιδος, βλ. G. Bruns, Die Jägerin Artemis, Bonn 1929, σ. 60 κ.ε.
444. Πρόκειται για κιβωτίδιο του τέλους του 4ου αι. από την Κολωνία, βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α83, σ. 155, πίν. 94 

δεξιά και 95. Πρβλ. παράσταση της θεάς σε διαφορετική στάση και σε κιβωτίδιο από την Ουγγαρία, βλ. Buschhausen, Metallscrinia, 
αριθ. Α39, σ. 83-84, πίν. Α42-44, όπου συνδυάζονται και πάλι με θεούς.

445. Βλ. LIMC, II, 1, σ. 767, αριθ. 9, πίν. 575.
446. Βλ. LIMC, II, 1, σ. 643, αριθ. 226, και σ. 642, αριθ. 210.
447. Πρβλ. Daremberg - Saglio, 2,1, στ. 140.
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3ου αι. μ.Χ.448, έργο εργαστηρίου επίσης μαζικής παραγωγής. Η ομοιότητα του συγκριτικού υλικού που 
εντοπίσαμε, οδηγεί στην υπόθεση ότι στην ύστερη αρχαιότητα, ο τύπος αυτός κυριαρχεί και ότι δεν υπάρ
χει μεγάλη ποικιλία εικονογραφικών τύπων Αρτέμιδος.

Η παράσταση λοιπόν της Αρτέμιδος, όπως αποδίδεται στο πλακίδιο αριθ. 55, ανήκει σε μια από τις επι
κρατέστερες και αρτιότερες αποδόσεις του θέματος και προέρχεται πιθανότατα από ζωγραφικά πρότυπα, 
διαμορφωμένα πιθανώς με βάση προγενέστερα γλυπτά ή ανάγλυφα έργα.

στ. Φ τερω τές μ ορφ ές (αριθ. 30-37, 74-77)

Ο Έρωτας και η Νίκη χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικά εικονιστικά στοιχεία, κυρίως στη ρω
μαϊκή περίοδο. Συνοδεύουν τα κύρια διακοσμητικά θέματα και τα πλαισιώνουν εννοιολογικά, συμβολικά 
ή μόνο αισθητικά.

Η Νίκη (αριθ. 30-37)

Το θέμα της Νίκης, γνωστό ήδη από την αρχαϊκή ελληνική τέχνη449 συνδέεται με την πολεμική Νίκη, 
ιδίως μετά τα Μηδικά, και με τη σημασία αυτή αποκτάει μεγάλη εξάπλωση στους ρωμαϊκούς χρόνους450. 
Στα πλακίδια, που ανήκουν στο ίδιο κιβωτίδιο, εικονίζεται ο τύπος που συνήθως συνοδεύει τους αυτοκρά- 
τορες451, δηλαδή της νέας γυναικείας μορφής, που με ορμητική κίνηση προς μια κατεύθυνση υψώνει στε
φάνι με το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό κρατά κλαδί φοίνικα.

Το στεφάνι του θριάμβου (corona) εισάγεται στην εικονογραφία της ήδη στην αυτοκρατορική περίο
δο, ενώ το κλαδί του φοίνικα (palmaris dea), δίνεται ως έπαθλο στους ρωμαϊκούς αγώνες, από τον 3ο αιώ
να. Ο αλληγορικός χαρακτήρας του θέματος επέτρεψε στον τύπο αυτό να επιβιώσει μετά την επικράτηση 
του χριστιανισμού. Εξακολουθεί λοιπόν να εμφανίζεται στις χριστιανικές κατακόμβες, στις σαρκοφάγους 
και σε δίπτυχα, με τη σημασία αγγέλου τις περισσότερες φορές452, αλλά και της Νίκης με την έννοια της 
επικράτησης, της επιτυχίας453. Το θέμα της Νίκης με την έννοια αυτή έχει ιδιαίτερη εξάπλωση στην αυλι- 
κή τέχνη του 4ου και του 5ου αιώνα σε έργα γλυπτικής, μικροτεχνίας και ζωγραφικής454.

Ο εικονογραφικός τύπος της Νίκης στα πλακίδια αριθ. 30-37 (Π ί ν. 11-14) βρίσκεται πολύ κοντά σε απει
κόνιση της Νίκης πάνω σε σφαίρα, που κρατά ο Μέγας Κωνσταντίνος σε άγαλμά του στην Κωνσταντινού
πολη455, αλλά και σε απεικονίσεις του ίδιου θέματος σε θριαμβευτικές αψίδες, στις οποίες οι Νίκες κατα

448. Ό.π., εικ. 234.
449. Βλ. σχετικά F. Studniczka, Die Siegesgöttin, NJKIA 1 (1898), σ. 377 κ.ε. RE VIII, στ. 2501. Daremberg - Saglio, 5, στ. 831- 

854. Hunger, Lexikon, σ. 272. Hamdorf. Kultpersonifikationen, o. 58-62 και 112-116.
450. Η Νίκη υπήρξε για τους Ρωμαίους πολεμική κυρίως θεότητα με δική της λατρεία. Βλ. A. Baudrillart, Les divinités de la 

Victoire en Grèce et en Italie, Paris 1894, σ. 23 κ.ε. Roscher, Lexikon, VI, στ. 294-302. Schumacher, Victoria, o. 250. Πρβλ. Hölscher, 
Victoria, o. 3 κ.ε. και C.C. Vermeul e, Aspects of Victoria on Roman Coins, Gems and Monumental Art, 1958. Γ ια τη Νίκη στην αρχαία 
Ελλάδα, βλ. Α. Gulaki, Klassische und klassizistische Nikedarstellungen, Bonn 1981.

451. Βλ. Hölscher, Victoria, o. 11 κ.ε.
452. Βλ. Whittmore, Victory, o. 556.
453. Με την έννοια της επιτυχίας εικονίζεται κάποτε να μεταφέρει ευχές, π.χ. στην αφιέρωση του Καλανδαρίου 354, όπου η Νί

κη προσφέρει στον Βαλέντιο ευχές (Stern, Calendrier, σ. 144-145, πίν. IV, 1) ή να συνοδεύει έναν αυτοκράτορα μετά από νίκη, π.χ. 
Νίκες θριαμβευτικών τόξων (Η.Ρ. L’Orange - A. von Gerkam, Der spätantike Bildschmuck des Konstantinsbogens, StSpk, Berlin 1939. 
D.H. Kaehler, Rom und sein Imperium, Baden-Baden 1962, o. 172). Σημειώνουμε και την έννοια της επίστεψης της εξουσίας, όταν 
συνδυάζεται με άλλα σύμβολα. Πρβλ. ελεφάντινο δίπτυχο του Probus (406) με όμοιο τύπο Νίκης πάνω στη σφαίρα που κρατά ο 
Ονώριος (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 1, σ. 29-30, πίν. 1).

454. Δίπτυχο ελεφάντινο του 5ου αι. με προσωποποίηση της Ρώμης, όπου η Νίκη βρίσκεται πάνω σε σφαίρα (Volbach, Elfen
beinarbeiten, αριθ. 38, σ. 43, πίν. 21) και το δίπτυχο Barberini (6ος αι.), όπου η Νίκη πάνω σε σφαίρα στέφει τον αυτοκράτορα 
(Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 48, σ. 47, πίν. 26), μικρογραφία του Καλανδαρίου 354 (Stern, Calendrier, σ. 153, πίν. XV).

455. Βλ. Β. Στεφανίδης, Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η λατρεία των αυτοκρατόρων, ΕΕΒΣ VIII (1931), σ. 220 κ.ε.
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λαμβάνουν συνήθως τα γωνιαία τριγωνικά τμήματα των τόξων456. Οι θέσεις αυτές με το τριγωνικό τους σχή
μα παρουσιάζουν αναλογίες με αυτές που κατέχουν οι Νίκες στο κιβωτίδιο της Walters Art Gallery. Οι Νί
κες όμως στο κιβωτίδιο αυτό έχουν ενσωματωθεί στο διονυσιακό θίασο με αρχικό συμβολισμό τη νίκη της 
ζωής πάνω στο θάνατο457, ενώ στην αυτοκρατορική σφαίρα ή στις αψίδες είναι στρατιωτικές.

Ερωτιδείς που κρατουν μετάλλιο (αριθ. 76)

Το θέμα δυο φτερωτών πνευμάτων που κρατουν μετάλλιο αποδίδεται συνήθως με Νίκες και με ερωτι- 
δείς, χωρίς διαφοροποίηση στην έννοια458. Πρόκειται για θέμα καθιερωμένο στην τέχνη της ύστερης αρ
χαιότητας, με ιδιαίτερα μακρά ιστορία στην Αίγυπτο459, όπου είχε ευρύτατη χρήση. Η σύνθεση αυτή μπο
ρεί να θεωρηθεί βοηθητική και χρησιμοποιείται για την προβολή οποιουδήποτε θέματος, προσώπου, συμ
βόλου ή επιγραφής. Και ενώ οι επιγραφές συνήθως τοποθετούνται σε tabula ansata460, το μετάλλιο, που 
κάποτε παίρνει τη μορφή στεφάνου προορίζεται κυρίως για πορτραίτα και σύμβολα461. Στο αργυρό κιβω- 
τίδιο της Projecta και στην οριζόντια πλευρά του σκεπάσματος δύο ερωτιδείς κρατούν δάφνινο στεφάνι, 
που περικλείει το ζεύγος των νεονύμφων σε προτομή462.

Ανάλογη, πιθανότατα, ήταν και η θέση του πλακιδίου αριθ. 76 (Π ίν. 26). Στο πλακίδιο αυτό δύο ερω- 
τιδείς κρατούν μετάλλιο με σταυρόμορφο κόσμημα στο μέσον. Οι ερωτιδείς ανήκουν στον καθιερωμένο 
στα πλακίδια τύπο του γυμνού νηπίου με το μανδύα που ανεμίζει, σχηματίζοντας βάθος έγχρωμο, μέσα στο 
οποίο προβάλλει καθαρά το περίγραμμα του σώματος. Το κυκλικό μετάλλιο, που κρατούν με απλωμένα τα 
δύο τους χέρια, έχει μορφή διαδήματος διχτυωτού και διάλιθου. Δύο έλικες το επιστέφουν στο άνω μέρος. 
Το εικονογραφικό αυτό σχήμα προσαρμόστηκε επίσης και στην ταφική τέχνη χριστιανών και μη463. Όταν 
μάλιστα περικλείει σύμβολα, όπως σταυρό ή χρίσμα, το μετάλλιο παίρνει συχνά τη μορφή στεφάνου ή δια
δήματος, όπως στο πλακίδιο αριθ. 76 και στη λειψανοθήκη της Pola, όπου ο στέφανος που πλαισιώνει σταυ- 
ρό-μονόγραμμα δορυφόρείται από δύο αμνούς464. Το σταυρόμορφο κόσμημα, που περικλείεται από το με
τάλλιο στο πλακίδιο αριθ. 76, θα μπορούσε να εκληφθεί και ως απλό διακοσμητικό θέμα, αλλά τότε θα ήταν 
ανεξήγητη η τοποθέτησή του σε μετάλλιο, θέση που έχει ως σκοπό να προβάλλει τη σημασία του θέματος. 
Πρόκειται λοιπόν πιθανότατα για χριστιανικό σύμβολο. Το κόσμημα αυτό μας είναι γνωστό και από διά- 
χωρο ξύλινου φατνώματος από την Αίγυπτο, το οποίο ο Deichmann ονομάζει αστερόσχημο (sternartig) αλ
λά παραδέχεται ότι στο σύνολό του θυμίζει χρίσμα465.

Αξιοπρόσεκτη λεπτομέρεια στην απόδοση των ερωτιδέων του πλακιδίου αριθ. 76 είναι ότι φορούν στο 
λαιμό τους περιδέραιο. Πρόκειται για την bulla, ένα είδος φυλαχτού, που φορούσαν οι γιοι των ρωμαίων 
πολιτών για να τους προφυλάσσει από το κακό μάτι466.

456. Αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρώμη (315), βλ. ό.π. (υποσημ. 453). Πρβλ. Kitzinger, Byz. Art, σ. 7, εικ. 7.
457. Βλ. R. Eisler, Orphische-dionysische Mysteriengedanken in der christlichen Antiken, Leipzig 1925, σ. 35 κ.ε. Νίκη συνοδεύει τον 

Διόνυσο, ορθή δίπλα του, στο άρμα που σέρνουν τίγρεις, σε ψηφιδωτό δάπεδο από την Sousse της Τυνησίας. Βλ. Simon, L ’antiquité, 
εικ. 33.

458. Για την εικονογραφία των φτερωτών πνευμάτων στην ύστερη αρχαιότητα, βλ. R. Schilling, Genius, RAC 73-74 (1976), σ. 52-83. 
Πρβλ. χτένι ελεφάντινο του 5ου αι., όπου τα δύο θέματα συνυπάρχουν (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 88, σ. 67, πίν. 48).

459. Πιστεύεται ότι προέρχεται από τη φαραωνική Αίγυπτο, όπου φτερωτά πνεύματα κρατούσαν αντί ρόδακα ή μεταλλίου, λω- 
τό, βλ. Sacopoulo, Linteau, σ. 107.

460. Βλ. Stern, Calendrier, σ. 120-122, όπου αναφέρονται και άλλα παραδείγματα.
461. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 48-50, σ. 47 κ.ε., πίν. 26.
462. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Β7, πίν. 21.
463.0  τάφος του Καλού Ποιμένος στη Θεσσαλονίκη έχει ανάλογη παράσταση. Βλ. Pelekanidis, Gli affreschi, σ. 17, εικ. 5, όπου δάφ

νινο στεφάνι που περικλείει χρίσμα, φέρεται από Έρωτες. Σε σαρκοφάγους περικλείεται το πορτραίτο του νεκρού, μέσα σε μετάλλιο. 
Βλ. Sacopoulo, Linteau, σ. 107 κ.ε. Περισσότερα για το θέμα υπάρχουν στη μονογραφία του Ε. Bolten, Image Clipeate, Paterbom 1937.

464. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. BIO, σ. 221, πίν. 35.
465. Βλ. Deichmann, Kassettendecken, σ. 67, εικ. 1.
466. Βλ. σχετικά Daremberg - Saglio, 1,1, λ. bulla.
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Η σύνθεση λοιπόν του πλακιδίου αριθ. 76 ακολουθεί τα γνωστά ανάγλυφα, γραπτά και ψηφιδωτά πα
ραδείγματα του καθιερωμένου αυτού θέματος, χωρίς όμως πρωτοτυπίες, εκτός ίσως από το κόσμημα που 
περικλείεται το διάδημα-μετάλλιο, που πιθανότατα έχει χριστιανικό συμβολισμό.

ζ. Π ρ οτομ ές σε μετάλλιο  (αριθ. 116-121)

Ο μικρός αριθμός πλακιδίων που εμφανίζει ως θέμα προτομές μέσα σε μετάλλιο δεν επιτρέπει την εξα
γωγή ασφαλών συμπερασμάτων πάνω στη σημασία, τη διάδοση ή τη θέση που κατείχε το θέμα στη διακό- 
σμηση των κιβωτιδίων. Στα πλακίδια η προτομή μέσα σε μετάλλιο, της οποίας η καταγωγή ανάγεται στην 
imago clipeata467, έχει δύο κατηγορίες: τα θρησκευτικά, και ειδικότερα τα χριστιανικά πορτραίτα, που για 
πρώτη φορά εμφανίζονται στα οστέινα πλακίδια (αριθ. 119-121), και τα κοσμικά (αριθ. 116-118).

Στα πορτραίτα κοσμικού χαρακτήρα διακρίνεται διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά του προσώπου, 
που δίνει τη δυνατότητα να υποθέσουμε ότι πρόκειται για προσπάθεια απόδοσης συγκεκριμένων, πιθα
νώς, προσωπικών χαρακτηριστικών. Η ύπαρξη κοινών τεχνοτροπικών στοιχείων στην απόδοση αυτή, 
όπως τα ρεμβώδη μάτια, με την έντονη και κάποτε αδέξια υπογράμμιση του περιγράμματος του κάτω μέ
ρους, καθώς και η τοποθέτηση της κόρης κοντά στο άνω βλέφαρο απαντούν σε όλα τα πρόσωπα. Τα εικο
νιστικά αυτά και τεχνοτροπικά στοιχεία θεωρούνται χαρακτηριστικά της τέχνης του τέλους του 4ου αιώνα 
και των αρχών του 5ου468.

Επειδή εκτός των πορτραίτων συνηθίζεται να αποδίδονται μέσα σε μετάλλιο και προτομές μυθολο
γικών μορφών, κυρίως προσωποποιήσεων αφηρημένων εννοιών, όπως η Απόλαυση, η Μεγαλοψυχία469 
κτλ., η αναγνώριση μιας προτομής σε μετάλλιο παρουσιάζει δυσκολίες. Διευκολυντικές είναι οι επιγρα
φές που συχνά συνοδεύουν τα έργα της δεύτερης αυτής κατηγορίας, τα συνοδά συμβολικά αντικείμενα 
αλλά και το είδος του διακοσμημένου αντικειμένου. Εξάλλου στις προσωπογραφίες που κοσμούν έργα 
μικροτεχνίας, όπως το κιβωτίδιο της Projecta470, λειψανοθήκη από τη Βουλγαρία471, ο αργυρός σταυρός 
της Brescia472, η προσπάθεια απόδοσης ατομικών χαρακτηριστικών είναι αισθητή. Το ίδιο ισχύει και για 
πορτραίτα νεκρών, που απεικονίζονται στις σαρκοφάγους τους473.

Η προσπάθεια εξατομίκευσης των χαρακτηριστικών στις λίγες αυτές προτομές σε μετάλλιο που σώζο
νται στα οστέινα πλακίδια, επιτρέπει να υποθέσουμε ότι και στην περίπτωση αυτή έχουμε πορτραίτα, πι
θανότατα κτητόρων των κιβωτιδίων.

Συγκρίσεις των επιμέρους εικονιστικών στοιχείων κάθε πλακιδίου οδηγούν κυρίως σε ομοιότητα με 
έργα μικροτεχνίας. Η ομοιότητα των ματιών της γυναικείας μορφής του αριθ. 116 με τα μάτια μορφής σε 
μετάλλιο υφάσματος474 των μέσων του 4ου αιώνα είναι εντυπωσιακή και επεκτείνεται έως τη σκληρότητα 
της έκφρασης. Το ίδιο παρατηρείται όταν συγκρίνονται τα μάτια της μορφής του πλακιδίου του αριθ. 118 
και ανάγλυφης μορφής από την Αντιόχεια475, καθώς και τα χαρακτηριστικά της μορφής του αριθ. 117 με

467. Σχετικά με την imago clipeata, βλ. κεφ. Β, υποσημ. 463.
468. Βλ. Rumpf, Stilphasen, σ. 17.
469. Βλ. ψηφιδωτά δάπεδα της Αντιόχειας (Levi, Antioch, II, πίν. CLXXIII, LXXXIV, 2-3 και LXXVI) και κοπτικά υφάσματα 

(L ’art copte - Petit Palais, αριθ. 168, 201, 252).
470. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. B7, πίν. 26, σ. 210-213. Η παρουσία πορτραίτων σε μετάλλιο δεν ε'χει επισημανθεί σε 

ψηφιδωτά ή σε υφάσματα.
471. Βλ. Buschhausen - Lenzen, Silberreliquiar, σ. 158-206. Πρβλ. Η. Buschhausen, Frühchristliches Silberreliquiar aus Isaurien, 

JÖBG XI-XII (1962-1963), σ. 137-168.
472. Βλ. Volbach - Hirmer, Frühchristliche Kunst, σ. 19, εικ. 60-61.
473. Παραδείγματα προτομών-πορτραίτων, μεμονωμένων η κατά ζεύγη που είναι συνήθως σύζυγοι, βλ. Wulff, Altchr. Kunst, 

εικ. 109-110, πίν. VIII.
474. Βλ. Christentum am Nil, αριθ. 292, σ. 305. Χρονολογικά τοποθετείται στον 6ο αλλά και στον 4ο αι.
475. Βλ. Grabar, L ’âge d ’or, εικ. 268.
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τα αντίστοιχα μορφής σε ύφασμα των αρχών του 4ου αιώνα476. Ακόμη το χτένισμα και η διακόσμηση των 
μαλλιών της μορφής του πλακιδίου αριθ. 118 απαντά σε γυναικείες μορφές του 5ου αιώνα, αλλά και σε 
αποδόσεις του Ερμαφρόδιτου στα πλακίδια477.

Το θέμα λοιπόν της μορφής σε προτομή μέσα σε μετάλλιο, που ξεκινάει από ρωμαϊκά πρότυπα της 
imago clipeata, είναι συνηθισμένο. Γίνεται χρήση του στην τέχνη, τόσο στην απόδοση κτητορικών προσω
πογραφιών όσο και συμβολικών προσωποποιήσεων. Η αναγνώριση με ασφάλεια στις μορφές των πλακι
δίων μιας από τις δυο κατηγορίες είναι σχεδόν αδύνατη. Σειρά υποθέσεων μόνο μας κάνει να κλίνουμε 
προς τις κτητορικές προσωπογραφίες, τουλάχιστον για τα κομμάτια που διαθέτουμε.

Στη μικροτεχνία, οι θρησκευτικές απεικονίσεις έχουν καθιερωθεί από τον 4ο αιώνα, ιδίως πάνω σε 
αντικείμενα εκκλησιαστικής χρήσης, όπως οι λειψανοθήκες, οι φιάλες478, αλλά και σε αντικείμενα κοσμι- 
κής χρήσης, όπως κιβωτίδια διακοσμημένα με μεταλλικά ελάσματα479, γυάλινες κούπες480, πιάτα και δί
σκοι481 από πηλό.

Η ομοιότητα των δυο οστέινων κυκλικών πλακιδίων, αριθ. 119-120 (Π ίν. 36), που έχουν απεικονίσεις 
χριστιανικών προτομών, με τα κυκλικά διάχωρα της ελεφάντινης λειψανοθήκης της Brescia, είναι καθορι
στική τόσο για την πιθανή χρήση τους όσο και για τη χρονολογική τους τοποθέτηση. Στη λειψανοθήκη της 
Brescia, ταινία με προτομές του Χρίστου και των αποστόλων σε μετάλλια πλαισιώνει τις κύριες διακοσμη- 
τικές συνθέσεις482.

Η προτομή του Χριστού σε μετάλλιο στο κυκλικό πλακίδιο αριθ. 119 είναι αναμφισβήτητα χριστιανι
κό θέμα πλήρως διαμορφωμένο, αφού εκτός από την κίνηση ευλογίας υπάρχει και το ένσταυρο φωτο
στέφανο, που πλαισιώνει τη μορφή. Αντίθετα, για τη μορφή του πλακιδίου αριθ. 120 γεννιούνται αμφι
βολίες, επειδή ακολουθεί τον καθιερωμένο τύπο του φιλοσόφου και δεν συνοδεύεται από κάποιο καθο
ριστικό χριστιανικό σύμβολο. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την προέλευση και την εικονο
γραφία, που ήδη αναφέραμε (βλ. ο. 100, υποσημ. 150), τα οποία τοποθετούν τα δύο πλακίδια στο ίδιο ή 
τουλάχιστον σε ανάλογο σύνολο.

Η εξέταση του εικονογραφικού τύπου του Χριστού προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία. Ανήκει στον 
τύπο, που ο επίσκοπος Σαλαμίνος Επιφάνειος ονομάζει Ναζωραίο, μια και έχει μακριά μαλλιά αλλά και 
γένια483. Ο τύπος αυτός, που θεωρείται συροπαλαιστινιακός και είναι γνωστός ήδη στα χρόνια του Με
γάλου Κωνσταντίνου, ιδίως στη Δύση, διαδίδεται και στην Ανατολή στα τέλη του 5ου αιώνα484. Φυσιο
γνωμικά η μορφή του Χριστού στο πλακίδιο βρίσκεται πολύ κοντά σε τοιχογραφία κατακόμβης της Ρώ
μης του 5ου αιώνα, όπου παρατηρείται ότι το φωτοστέφανο κοσμείται επίσης με σταυρό-μονόγραμμα 
στο επάνω μέρος485, καθώς και σε έργα τορευτικής και αργυροχοίας της ίδιας εποχής486. Η παρουσία αι

476. Βλ. ύφασμα του Kunsthistorisches Museum, Wien (Francovich, L’Egitto, σ. 138).
477. Το χτένισμα αυτό απαντά σε μορφές ψηφιδωτών δαπέδων της Αντιόχειας. Βλ. Levi, Antioch, I, σ. 295, πίν. LXVIIa, και 

σ. 326, πίν. LXXIV).
478. Αργυρές φιάλες, βλ. παρακάτω, υποσημ. 486. Ελεφάντινες λειψανοθήκες και πυξίδες, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 107,120.
479. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Β9.
480. Βλ. Morey, Glass, αριθ. 28, 30.
481. Βλ. Λοβέρδου, Θραύσματα, σ. 240 κ.ε.
482. Η λειψανοθήκη της Brescia (350-370) έχει 12 μετάλλια με απεικονίσεις του Χριστού αγένειου και των αποστόλων. Βλ. 

Volbach - Hirmer, Frühchristliche Kunst, εικ. 85-89.
483. Βλ. RbK, I, σ. 978, λ. Christusbild. Morey, Early Christian Ivories, σ. 48-49.
484. Ο τύπος του γενειοφόρου Χριστού έχει ήδη φθάσει στη Ρώμη στα τέλη του 4ου αι. Στην Αίγυπτο φαίνεται ότι εμφανίζεται κατ’ 

εξαίρεση, γιατί εκεί κυριαρχεί ο τύπος του αγένειου. Βλ. Morey, Early Christian Ivories, σ. 49, σημ. 27, όπου μερικές από τις εξαιρέσεις.
485. Βλ. Wilpert, Lepitture, πίν. 252-253.
486. Πρβλ. αργυρή λειψανοθήκη του Βατικανού (610-641) (Ε. Didd-Cruikshank, Byzantine Silver Stamps, DOS 7 (1961), αριθ. 

47, σ. 156-157, αργυρή, επιχρυσωμένη υδροχόη με μετάλλια αποστόλων και Χριστού, στο Βατικανό (Volbach - Hirmer, Frühchrist
liche Kunst, αριθ. 121). Επίσης φιάλη του ίδιου Μουσείου με τον Χριστό και τον απόστολο Πέτρο (Volbach - Hirmer, ό.π., εικ. 6) και 
λειψανοθήκη από τη Σεβαστούπολη, στο Μουσείο του Hermitage (Μ. Rosenberg, Die Goldschmiedermarkenzeichen, IV, Frankfurt 
1928, σ. 705).
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γυπτιακού σταυρού αντί του συνηθισμένου στον 5ο αιώνα σταυρού-μονογράμματος στο φωτοστέφανο, 
αποδίδεται σε επίδραση της φαραωνικής κληρονομιάς και απαντά συχνά στα αιγυπτιακά έργα μετά τα 
τέλη του 4ου αιώνα487.

Η ανδρική μορφή του πλακιδίου αριθ. 120 έχει χαρακτηριστικά προσώπου φθαρμένα και τα μόνα ανα
γνωρίσιμα στοιχεία είναι η κόμμωση και η ενδυμασία. Ο πολύπτυχος χιτώνας και το ιμάτιο που τον τυλίγουν 
και αφήνουν μόνο την παλάμη του δεξιού χεριού να ξεπροβάλλει ανάμεσα στις πτυχές, δεν παρουσιάζουν 
ιδιομορφία. Τα κοντά όμως και προς το μέτωπο χτενισμένα μαλλιά και τα επίσης κοντά γένια, χωρίς να 
αποτελούν πρωτοτυπία, προσιδιάζουν στα χαρακτηριστικά, που η χριστιανική φιλολογία αποδίδει στον 
απόστολο Πέτρο488. Επειδή μάλιστα η στάση και η ενδυμασία βρίσκεται πολύ κοντά προς τον καθιερωμένο 
στη γλυπτική — σε αγάλματα και ανάγλυφα — τύπο του Πέτρου ως διδασκάλου-φιλοσόφου489, η ταύτιση 
της μορφής του πλακιδίου αριθ. 120 με τον Πέτρο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι ορθή.

Χριστιανικό είναι το θέμα του τετράγωνου πλακιδίου αριθ. 121 που απεικονίζει γυναικεία μορφή σε 
στάση δέησης κάτω από θύρωμα με τραβηγμένα τα βήλα. Πρόκειται για θέμα, το οποίο πολύ νωρίς καθιε
ρώνεται στη χριστιανική εικονογραφία490 και συμβολίζει την ψυχή του προσευχομένου ανεξάρτητα από το 
φύλο ή την ηλικία του. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι με αυτό το συμβολισμό απαντά και η μορφή στο πλακίδιο 
αριθ. 121 (Π ίν. 36), διότι ο ίδιος γυναικείος εικονογραφικός τύπος χρησιμοποιείται και για την απόδοση 
άλλων χριστιανικών συμβολικών εννοιών, αλλά και προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι στη λειψα
νοθήκη της Brescia με τον τύπο αυτό αποδίδεται η Σωσάνα491, ενώ σε ανάγλυφα σαρκοφάγων έχει χρησι
μοποιηθεί για την απόδοση της προσωποποίησης της Εκκλησίας492, όπου μάλιστα τις περισσότερες φορές 
συνοδεύεται με πλαισίωση από βήλα493. Σπανιότερες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες ο γυναικείος αυτός 
τύπος χρησιμοποιείται για απόδοση προσωποποιήσεων αφηρημένης έννοιας, χωρίς σαφή χριστιανική 
απόχρωση, όπως της Κοσμήσεως σε ψηφιδωτό δάπεδο494. Η χρήση πάντως του θέματος από τους χριστια
νούς με θρησκευτικό συμβολισμό είναι η πιο συνηθισμένη και έτσι περιορίζονται οι πιθανότητες συμβολι
σμού κοσμικού περιεχομένου στη μορφή του πλακιδίου αριθ. 121.

Προσωπεία

Τα θεατρικά προσωπεία, το πιο σημαντικό εξάρτημα της σκηνικής αμφίεσης κατά την αρχαιότητα, 
αποτέλεσαν αγαπητό διακοσμητικό θέμα, βοηθητικού ή παραπληρωματικού κυρίως χαρακτήρα στην τέ
χνη της ύστερης αρχαιότητας. Η μεγάλη ποικιλία τύπων προσωπείων που γνωρίζουμε από τις πηγές495

487. Βλ. Μ. Cramer, Das altägyptische Lebenszeichen, Wiesbaden 1955, σ. 3-7. J. Doresse, Des hiéroglyphes à la croix. Ce que le 
passé pharaonique a légué au Christianisme, Istanbul 1960, σ. 25. Bresciani, L’eredità faraónica, σ. 21-22. Για το ένσταυρο φωτοστέ
φανο στην Αίγυπτο, βλ. Sacopoulo, Linteau, σ. 113, σημ. 3 και για το φωτοστέφανο γενικά, βλ. Α. Krücke, Randbemerkungen zum 
frühchristlichen Nimbus, ZNW  30 (1931), σ. 263-271.

488. Βλ. και Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 125, αριθ. 210. Για το διαμορφωμένο εικονογραφικό τύπο του αποστόλου Πέτρου, 
βλ. Μ. Χατζηδάκης, Εκ του Ελπίου του Ρωμαίου, ΕΕΒΣ14 (1938), σ. 393 κ.ε. Λοβέρδου, Θραύσματα, σ. 229-246. Πρβλ. εικόνα αγίου 
Πέτρου του 6ου αι. από τη μονή Σινά.

489. Η μεγάλη γλυπτική του 4ου αι. έχει παρουσιάσει ένα από τα λίγα αγάλματα θρησκευτικής χριστιανικής τέχνης. Βλ. Wulff, 
Altchr. Kunst, σ. 150. Τα παραδείγματα είναι περισσότερα σε ανάγλυφα, ιδίως σε σαρκοφάγους με την παράσταση της traditio legis, 
βλ. ό.π., σ. 100.

490. Βλ. Al. Mulhern, L’orante. Vie et mort d’une image, Les Dossiers d ’archéologie 18 (Sept.-Oct. 1976), σ. 34-37.
491. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 77, αριθ. 107.
492. Βλ. Fr. Deichmann, Repertorium der christlich-antiken Sarkophage, I, Rom-Ostia, Wiesbaden 1967, αριθ. 15,1-2.
493. Για τα παραπετάσματα ή βήλα δεμένα σε κόμβους και τον καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα τους, βλ. κεφ. Β, υποσημ. 400. 

Όταν πλαισιώνουν όμως συμβολικές μορφές, όπως η «δεομένη», τους αναγνωρίζουν κάποτε χριστιανικό συμβολισμό, βλ. Saco
poulo, Linteau, σ. 106, σημ. 5.

494. Βλ. ψηφιδωτό δάπεδο του 6ου αι. στη Λιβύη (J.B. Ward-Perkins, Recent Work and Problems in Libya, ACIAC VIII, σ. 223).
495. Σύμφωνα με τις πηγές, το 2ο αι. υπήρχαν 76 τύποι προσωπείων. Βλ. Pollyx, IV, 133.
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προέρχεται από την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή και οφείλεται σε γενικότερες τάσεις για εξατομί- 
κευση των θεατρικών χαρακτήρων και για νατουραλισμό496. Στην ύστερη αρχαιότητα, τα δραματικά έργα 
της κλασικής εποχής διαβάζονται κυρίως στα σχολεία και σε κύκλους διανοουμένων, ενώ στο θέατρο497 
κυριαρχεί η ρωμαϊκή κωμωδία και ο μίμος498, που είναι ένα απλουστευμένο είδος θεάτρου με κείμενο, 
διαλόγους της καθημερινής ζωής ή με θέματα μυθολογικά. Στα θεατρικά αυτά έργα δεν χρησιμοποιούσαν 
πλέον τους τύπους προσωπείων του σατυρικού δράματος ή της τραγωδίας. Τα προσωπεία λοιπόν αυτά 
όταν απαντούν σε έργα τέχνης πρέπει να θεωρούνται μόνο παραδοσιακά διακοσμητικά θέματα και όχι θέ
ματα εμπνευσμένα από την καθημερινή πραγματικότητα499 και συνδυάζονται συνήθως με γιρλάνδες, τόσο 
σε έργα ζωγραφικής (ψηφιδωτά, τοιχογραφίες) όσο και σε έργα μικροτεχνίας.

Παράλληλα όμως γίνεται χρήση προσωπίδων και για έναν άλλο σκοπό. Συνοδεύουν μορφές που πρέπει να 
συνδεθούν με την τέχνη του θεάτρου, χρησιμεύοντας ως σύμβολά τους, όπως συμβαίνει σε ελεφάντινα ανά
γλυφα του 5ου και του 6ου αιώνα. Ειδικότερα, στο ελεφάντινο διάχωρο του Μουσείου του Λούβρου με θέμα 
τον Απόλλωνα και τις Μούσες500, η Μελπομένη, προστάτης του θεάτρου, κρατάει τραγικό προσωπείο, ενώ 
στο ελεφάντινο πλακίδιο από τους Τρεβήρους που βρίσκεται στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου, τα τρία 
προσωπεία που κρατάει η γυναικεία μορφή την ταυτίζουν κατά νεότερη εκδοχή με την Παντομίμα501. Επίσης, 
στο δεξί φύλλο ελεφάντινου πενταπτύχου από τη Συλλογή του Hermitage στην Αγία Πετρούπολη, με σκηνή 
από θεατρική παράσταση, ο ηθοποιός κρατάει το προσωπείο στο χέρι για να δηλώσει την ιδιότητά του αυτή502. 
Στα πλακίδια αριθ. 124 (Π ίν. 37) και 125 τα προσωπεία δεν έχουν το χαρακτήρα συμβόλου αλλά είναι καθα
ρά διακοσμητικά. Το προσωπείο του πλακιδίου αριθ. 124 πρέπει να ανήκει σε έναν από τους οκτώ βασικούς τύ
πους αγένειου νέου της τραγωδίας. Σε ανάλογο τύπο ανήκει και το ένα από τα προσωπεία του πλακιδίου αριθ. 
125, ενώ το άλλο μπορεί να ταυτισθεί με έναν από τους ένδεκα παραδοσιακούς τύπους νέων της κωμωδίας.

Ανακεφαλαιώνοντας την εξέταση των διακοσμητικών θεμάτων στα πλακίδια της ομάδας αυτής, διαπι
στώνουμε:

1. Αξιοπρόσεκτη θεματολογική ποικιλία με τη χρήση πολλών εικονογραφικών κύκλων που προέρχονται 
κυρίως από την ελληνιστική παράδοση (διονυσιακός και θαλάσσιος θίασος), από την αυτοκρατορική προπα
γάνδα της Ρώμης (νειλωτικός κύκλος, προσωποποιήσεις εποχών και μηνών) αλλά και από σύγχρονες εικονο- 
γραφικές τάσεις (σκηνές γυναικωνίτη, χριστιανικά θέματα) διατηρούν όμως μόνο διακοσμητικό χαρακτήρα.

2. Η προτίμηση που παρατηρείται σε μερικά από τα θέματα αυτά, παρατηρείται και σε άλλα ανάλογα 
έργα κοσμικής χρήσης και αποδίδεται στη χροιά ευοίωνου συμβολισμού που έχουν διατηρήσει από τον 
αρχικό συμβολισμό τους.

3. Έλλειψη πρωτοτυπίας κατά τη δημιουργία νέων τύπων ή νέων θεμάτων, τα οποία συνήθως είναι 
αποτέλεσμα συγκερασμού γνωστών στοιχείων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις πορτραίτων και μερικών χρι
στιανικών θεμάτων.

4. Δημιουργικό πνεύμα που περιορίζεται όμως σε μερικές επεμβάσεις στον εικονογραφικό τομέα με 
σκοπό να παραλλάξει ελαφρά το θέμα.

496. Διακρίνονται 28 τύποι προσωπείων τραγωδίας, τέσσερις σατυρικού δράματος και 44 κωμωδίας, βλ. Α. Λαμπάκη, Προσω
πεία, Αρχαιολογία, 12, Αύγουστος 1984, σ. 22 κ.ε.

497. Γ ια το θέατρο στην περίοδο της ύστερης αρχαιότητας, βλ. Μ. Bieber, The History of the Greek and Roman Theater, Princeton 
1961. W. Puncher, To βυζαντινό θέατρο, EKEE XI, Λευκωσία 1982, σ. 169-274, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.

498. Πρόκειται για θεατρικό έργο για το οποίο η κύρια πηγή πληροφοριών υπήρξαν τα πατερικά κείμενα, βλ. Κουκουλές, Βίος, 
III, σ. 247 κ.ε. Πρβλ. Δ. Ναλπάντης, Το βυζαντινό θέατρο, Αρχαιολογία, 12, Αύγουστος 1984, σ. 44-48.

499. Στις τοιχογραφίες της Πομπηίας του δεύτερου ρυθμού, του λεγάμενου αρχιτεκτονικού, υπάρχουν προσωπίδες τοποθετη
μένες σε ράφια, ως διακοσμήσεις χώρων, βλ. Αρχαιολογία, 12, Αύγουστος 1984, εικ. στις σ. 8-9.

500. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 69, σ. 58, πίν. 40. Πρβλ. και τη Μελπομένη στο αρωματοδοχείο της Projecta, που κρα
τά επίσης προσωπείο τραγικό, ενώ η νέα κρατά γυναικείο και η Θάλεια ανδρικό, αγένειου νέου, βλ. Buschhausen, Metallscnnia, 
αριθ. Β8, σ. 215-216, πίν. 26-29.

501. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 79, σ. 62, πίν. 45.
502. Ό.π., αριθ. 53, σ. 50, πίν 28.
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΑΑΚΙΛΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ (αριθ. 127-341)

Γενικά χαρακτηριστικά. Περιγραφή του υλικού

Το υλικό αυτής της ομάδας αποτελούν 214 τετράπλευρα πλακίδια, μικρού κυρίως μεγέθους — ο μέσος 
όρος των διαστάσεων τους είναι γύρω στα 6x3,5 εκ. — των οποίων η διακόσμηση έχει γίνει με αβαθές 
σκάλισμα που δημιουργεί χαμηλό ανάγλυφο. Πρόκειται για την αριθμητικά μεγαλύτερη ομάδα πλακιδίων, 
της οποίας όμως το θεματολόγιο περιορίζεται σε δύο μόνο εικονογραφικούς κύκλους: το διονυσιακό και 
το θαλάσσιο θίασο.

Εικονογραφικά, τα διονυσιακά κυρίως θέματα συνδέονται ιδιαίτερα με τις διονυσιακές σαρκοφάγους 
και με τα ελληνορωμαϊκά σκαλιστά κόκαλα503. Η τεχνική και η τεχνοτροπία του σκαλίσματος διαπιστώ
θηκε ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε ελεφάντινα και οστέινα ανάγλυφα του 3ου-6ου αιώνα.

Ακόμη, η μελέτη ενός τόσο πολυάριθμου υλικού όπως τα πλακίδια αυτής της ομάδας, επέτρεψε τεχνο- 
τροπικές παρατηρήσεις πάνω στο σκάλισμα και έδωσε τη δυνατότητα να εντοπισθούν νέα στοιχεία πάνω 
στα εργαστήρια και στους τεχνίτες της οστεογλυπτικής, που ήδη εκθέσαμε. Εξάλλου, η εξέταση της τεχνι
κής του σκαλίσματος συνέβαλε ώστε να επισημανθεί η αρχή τεχνοτροπικών στοιχείων, τα οποία θα μπο
ρέσει να βρει κανείς στην επόμενη ομάδα (Δ) πλήρως διαμορφωμένα να αποτελούν τα κύρια τεχνοτροπι- 
κά χαρακτηριστικά της. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας (Γ) είναι η συνένωση δύο ή περισσό
τερων τετράπλευρων επίπεδων πλακιδίων για την πλήρωση ενός μεγαλύτερου διαχώρου, που άλλοτε πε
ριέχει πολυπρόσωπη σύνθεση504 με μορφή ζωφόρου και άλλοτε μια μόνο μορφή μεγαλύτερων διαστάσεων. 
Επίσης το σχετικά μικρό τετράπλευρο σχήμα τους είναι κατάλληλο για μια διάταξη που θυμίζει μετόπες, 
αλλά και σαρκοφάγους με κίονες.

Η τοποθέτησή τους σε διάχωρα, με ή χωρίς βάθυνση, γίνεται κυρίως με ψαρόκολλα, ενώ η χρήση καρ
φιών σπανίζει505.

Διο νυ σ ια κ ό ς  θ ίασος  (αριθ. 127-272)

Τα εικονογραφικά θέματα που είναι εμπνευσμένα από το διονυσιακό θίασο υπερτερούν αριθμητικά 
στην ομάδα Γ (146 πλακίδια, σε σύνολο 214 της ομάδας) και συνίστανται κυρίως σε απεικονίσεις μελών 
του θιάσου. Ο Διόνυσος αποδίδεται λιγότερες φορές και η ταύτισή του γίνεται με κάποιες επιφυλάξεις, 
επειδή οι καθιερωμένοι για την απόδοσή του εικονογραφικοί τύποι χρησιμοποιούνται συχνά στην ύστερη 
αρχαιότητα με μεγάλη ελευθερία, για την απεικόνιση άλλων θεοτήτων και θνητών506. Στο θίασο υπερτε

503. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για το υλικό που δημοσιεύτηκε στον κατάλογο των αναγλύφων του Μουσείου Μπενάκη, βλ. 
Marangou, Bone Carvings, από τον τίτλο κ.ε.

504. Στη συλλογή Grüneisen, στην αιγυπτιακή συλλογή του Μονάχου (αριθ. Ä.S. 5296) και στο Μουσείο του Λούβρου (αριθ. 
Ο.Α. 9050) υπάρχουν συνθέσεις πάνω σε περισσότερα των έξι επιμήκη πλακίδια που λόγω μεγέθους δεν πρέπει να ανήκαν στη δια- 
κόσμηση κιβωτιδίων, βλ. Marangou, Bone Carvings, πίν. 16c, 17a, 38a.

505. Τρύπες για κάρφωμα διατηρούνται στα πλακίδια αριθ. κατ. 133 και 161, όπου η διάτρηση όμως δεν ολοκληρώθηκε. Επι
σημαίνουμε ότι τα αναλόγου σχήματος και μεγέθους πλακίδια του 2ου αι. μ.Χ., τα διακοσμημένα με σκηνές ή μορφές της ελληνικής 
μυθολογίας ήταν καρφωμένα. Καρφωμένα ήταν επίσης πολλά από τα κυρτά σκαλιστά κόκαλα του 4ου αι., βλ. Marangou, Bone 
Carvings, αριθ. 179-180, 213, πίν. 52a-b, 65a, 72b-c, καθώς και αριθ. 3, πίν. 2a, αριθ. 11-12, πίν. 6a-b, αριθ. 86, πίν. 26a, αριθ. 30, πίν. 
96c, αριθ. 210, πίν. 63a, αριθ. 224, πίν. 68e.

506. Βλ. τον τύπο του Λυκείου, ο οποίος χρησιμοποιείται με μεγάλη ελευθερία για την απεικόνιση και άλλων θεοτήτων εκτός 
του Απόλλωνος, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 32. Πρβλ. Ερμαφρόδιτο (αριθ. κατ. 39-41) και ανάγλυφο κυρτό κόκαλο από τη 
Shurafa σήμερα στη συλλογή του Μουσείου Ashmolean της Οξφόρδης (αριθ. 1912-603). Βλ. Flienders Petrie, Shurafa, πίν. XLIX, 5 
και Marangou, Bone Carvings, πίν. 3b.
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ρούν αριθμητικά δυο εικονογραφικά θέματα: οι ασκοφόροι σάτυροι (αριθ. 142-168,171-173,176-177) και 
οι ορχοΰμενες με τύμπανα μαινάδες (αριθ. 178-235). Παράλληλα υπάρχουν και σάτυροι μουσικοί (αριθ. 
169-170), κισταφόροι σάτυροι (αριθ. 174-175), ο Παν (αριθ. 139-141), ερωτιδείς (αριθ. 250-251), κροταλί- 
στριες μαινάδες (αριθ. 239-242,245) και λικνοφόροι μαινάδες (αριθ. 236-238). Οι μορφές απεικονίζονται 
μόνες (αριθ. 127-251) ή κατά ζεύγη (αριθ. 252-260, 264) και κάποτε σχηματίζουν πολυπρόσωπες συνθέ
σεις507, που συνήθως ολοκληρώνονται σε περισσότερα από ένα πλακίδια (αριθ. 259-268) ακολουθώντας 
εικονογραφικά πρότυπα σαρκοφάγων, αλλά και άλλων οστέινων διακοσμήσεων508 509 510.

Διόνυσος

Ο γνωστός εικονογραφικός τύπος του Λυκείου309, του γυμνού άνδρα που στηριγμένος στο δεξί πόδι και 
προβάλλοντας το αριστερό στέκεται στρέφοντας το σώμα ελαφρά αριστερά, ενώ το δεξί χέρι το υψώνει 
λυγισμένο πάνω από το κεφάλι, επαναλαμβάνεται στα τέσσερα πλακίδια αριθ. 128-131 (Π ίν. 38-39). Στη 
μια από τις πλευρές κάθε πλακιδίου υπάρχει κίονας αρράβδωτος (αριθ. 129) ή με ελικόσχημες ραβδώσεις 
(αριθ. 128,130). Στο αριθ. 128 ο θεός κρατά με ελαφρά λυγισμένο το αριστερό χέρι κέρας, ενώ ιμάτιο κα
λύπτει τους ώμους πέφτοντας μαλακά, στηριγμένο στους αγκώνες. Αντίθετα στον Διόνυσο των αριθ. 130 
και 131 το αριστερό χέρι ακουμπά σε χαμηλό πεσσίσκο και δεν υπάρχει κέρας. Οι μικρές αυτές διαφορο
ποιήσεις που δημιουργούν μια αίσθηση ποικιλίας δεν θα πρέπει να αποδοθούν σε διαφορετικά πρότυπα 
αλλά σε ανάμειξη εικονογραφικών στοιχείων άλλων τύπων.

Ο Διόνυσος στον τύπο του «αναπαυόμενου» γυμνού άνδρα με μακρυπλόκαμους βοστρύχους310 παρου
σιάζεται στα πλακίδια με αξιόλογη ποικιλία μικρών παραλλαγών. Ως πληρέστερη εικονογραφικά απόδο
ση πρέπει να θεωρηθεί η μορφή του αριθ. 132 (Π ί ν. 39). Ο νέος άνδρας γυμνός, στέκεται σχεδόν μετωπι
κά με τα πόδια σταυρωμένα και στηρίζει το αριστερό του χέρι σε κιονίσκο κρατώντας κέρας. Με το δεξί 
του χέρι υψώνει στο ύψος του κεφαλιού του τσαμπί από σταφύλια. Κοντά στα πόδια του, αριστερά, κάθε
ται πάνθηρας με γυρισμένο προς αυτόν το κεφάλι. Η απόδοση του σώματος έχει πολλές ατέλειες, όπως το
νισμό του όγκου του κεφαλιού και των άκρων σε βάρος του σώματος, αμελή απόδοση της πτυχολογίας του 
ιματίου που διακρίνεται πίσω από τη μορφή.

Όμοιος στις εικονογραφικές του λεπτομέρειες αλλά με σωστότερες σωματικές αναλογίες είναι ο Διό
νυσος των αριθ. 127 και 133 (Π ίν. 38 και 40). Διαφοροποίηση, όπως το κέρας που το κρατά με το δεξί αντί 
του αριστερού χεριού, δεν μπορεί να αποδοθεί σε διαφορετικό πρότυπο. Φθορές στο πρόσωπο (αριθ. 133) 
και στο σημείο όπου κάθεται ο πάνθηρας δεν επιτρέπουν συγκρίσεις περισσότερο λεπτομερειακές. Οι 
μορφές των αριθ. 134 και 135 ανήκουν στον ίδιο τύπο αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις οι έντονες φθο
ρές δεν επιτρέπουν λεπτομερειακές συγκρίσεις. Οι νέοι άνδρες των αριθ. 136-137, αν και ανήκουν στον 
ίδιο εικονογραφικά τύπο, παρουσιάζουν αναμείξεις εικονογραφικών στοιχείων, που τους διαφοροποι
ούν, όπως ο πίλος (αριθ. 136, 137) αντί της μακριάς κώμης ή η τοποθέτηση της μορφής κάτω από τοξωτό 
άνοιγμα (αριθ. 136). Η παρουσία του πάνθηρα (αριθ. 137) ή του σταφυλιού (αριθ. 136), συμβόλων του Διο
νύσου, μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτική για την αναγνώριση του θέματος. Παράλληλα, στα πλακίδια αριθ. 
137 και 138 οι νέοι άνδρες αποδίδονται με ανάμειξη χαρακτηριστικών των δύο τύπων που παρουσιάσθη- 
καν. Η μορφή του αριθ. 137, ενώ υψώνει λυγισμένο το αριστερό χέρι πάνω από το κεφάλι, με κίνηση ανά

507. Εικόνα αυτών των πολυπρόσωπων συνθέσεων αλλά πάνω σε κόκαλο δίνουν δύο σκαλισμένα κόκαλα του Μουσείου Μπε- 
νάκη, αριθ. 18769 και 18770, όπου η σύνθεση, λόγω των μεγάλων διαστάσεων του κοκάλου δεν διασπάται. Βλ. Marangou, Bone 
Carvings, αριθ. 106,107, σ. 106, πίν. 33c και 32c.

508. Βλ. ό.π. (υποσημ. 504).
509. Πρόκειται για την ελεύθερη απόδοση του πραξιτέλειου προτύπου του Λυκείου Απόλλωνος, της οποίας γίνεται ευρύτατη 

χρήση και στη μικροτεχνία από πηλό και κόκαλο στην Αίγυπτο, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 32, σημ. 139. RAC, IV, 1135 κ.ε.
510. Και ο τύπος αυτός θεωρείται παραλλαγή του τύπου του Λυκείου, χωρίς να έχει τη χαρακτηριστική κίνηση του λυγισμένου 

πάνω από το κεφάλι χεριού, πρβλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 31-32, σημ. 129,139,140.
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λογη του αριθ. 128, σταυρώνει τα πόδια και συνοδεύεται από πάνθηρα, όπως στον αριθ. 132. Την ίδια στά
ση με αντίθετη φορά έχει και η μορφή στο αριθ. 138, η ομοιότητα μάλιστα επεκτείνεται και στην πτυχολο- 
γία της χλαμύδας.

Ο Διόνυσος λοιπόν αποδίδεται μόνος σε 12 πλακίδια σύμφωνα με δύο εικονιστικούς τύπους, οι οποίοι 
προέρχονται από παραλλαγές του Λυκείου.

Παν

Ο Παν, θέμα σχεδόν σπάνιο στην ομάδα αυτή511, αν και ο θεός θεωρείται από τις πιο δημοφιλείς μορ
φές του θιάσου, όπως ήδη αναφέρθηκε (σ. 91), απαντά σε τρία μόνο πλακίδια (αριθ. 139-141) (Π ίν. 42). 
Η έκφραση του προσώπου του βρίσκεται πλησιέστερα στην περιγραφή που δίνει ο Λουκιανός512 για το 
θεό και που τον θέλει ό ρ γ ίλ ο ν κ α ί  θ νμ ικόν , ενώ ζωηρή κίνηση χαρακτηρίζει τη στάση του και στα τρία πλα
κίδια, πράγμα που αποτελούσε ένα ακόμα χαρακτηριστικό του. Η κίνηση όμως αυτή στους αριθ. 140-141 
είναι χορευτική και επιτρέπει να εικονισθεί το ρωμαλαίο και μυώδες του στήθος μετωπικά, ενώ τα πόδια 
και το κεφάλι αποδίδονται από το πλάι. Αντίθετα στον αριθ. 139 η κίνηση, που μοιάζει με συσπείρωση πριν 
από πήδημα κυνηγετικό ή και χορευτικό, είναι πιο συγκρατημένη, πιο ρεαλιστική αλλά δεν επιτρέπει από
δοση ανατομικών λεπτομερειών, μια και ολόκληρος αποδίδεται από το πλάι, ενώ προτείνει με τα δύο του 
χέρια υψωμένο λαγοβόλο (pedum). Και στις τρεις απεικονίσεις του ο Παν συνοδεύεται από συμβολικά 
αντικείμενα, όπως καλάθια με καρπούς, πιθανότατα σταφύλια (αριθ. 140-141), λαγοβόλο (αριθ. 139,141), 
σύριγγα (αριθ. 141).

Ο τραγοπόδορος θεός λοιπόν εμφανίζεται σε ολιγάριθμα πλακίδια αλλά με αξιοπρόσεκτη ποικιλία ει- 
κονογραφικών τύπων, που συνδέονται με την παραδοσιακή του μορφή.

Ασκοφόροι σάτυροι

Το θέμα του νέου σατύρου που κρατά ασκό με κρασί, αποδίδεται στα πλακίδια με τον τύπο του νέου άν- 
δρα που εικονίζεται από το πλάι, ενώ βαδίζει γυμνός με ιμάτιο που πέφτει πίσω από τη ράχη του χωρίς να 
τον καλύπτει. Στηρίζει στον ώμο, που βρίσκεται στην αντίθετη προς το θεατή πλευρά, ασκό και συνήθως 
στρέφει το κεφάλι του πίσω. Κίονας με ελικοειδείς ραβδώσεις πλαισιώνει συχνά τις μορφές χρησιμεύο
ντας ως διαχωριστικό στοιχείο, δηλωτικό της επέκτασης του διακοσμητικού θέματος σε περισσότερα από 
ένα πλακίδια.

Η απόδοση, περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένη τεχνικά, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις εικονο- 
γραφικές που δημιουργούν αξιοπρόσεκτη ποικιλία. Οι μικρές διαφοροποιήσεις μπορεί να οφείλονται 
σε μια προσπάθεια δημιουργίας ποικιλίας κατά την επανάληψη του θέματος αλλά και σε αδεξιότητα ή 
παρανόησή του από τον τεχνίτη. Από τις πλέον ολοκληρωμένες αποδόσεις του τύπου είναι ο ασκοφό
ρος αριθ. 142 (Π ίν. 43), ο οποίος κινείται προς τα αριστερά, προβάλλοντας το αριστερό χέρι. Ακόμη 
ένα παράδειγμα ολοκληρωμένης απόδοσης του τύπου μπορεί να θεωρηθεί ο ασκοφόρος αριθ. 159 
(Π ί ν. 13) που βαδίζει προς τα δεξιά προβάλλοντας το δεξί πόδι και συγκρατεί τον ασκό με το αριστερό 
χέρι, ενώ το δεξί πέφτει χαλαρό παράλληλα με το σώμα κρατώντας σταφύλι. Τέλος ο ασκοφόρος αριθ. 
143 (Π ίν. 12) διακρίνεται για έντονη συστροφή επειδή δεν στρέφει το κεφάλι πίσω αλλά τα δύο του χέ
ρια, με τα οποία συγκρατεί στον ώμο τον ασκό.

511. Στην ομάδα Β το θέμα απαντά σε δύο πλακίδια (αριθ. κατ. 42-43) σε ένα σύνολο 11 διονυσιακών θεμάτων. Στα σκαλισμέ
να κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη υπάρχουν επίσης τέσσερις αποδόσεις του θέματος, μία των οποίων συμπεριέλαβα στο υλικό 
που παρουσιάζω, διότι όπως και ο αριθ. κατ. 139, εμφανίζουν μικρές διαστάσεις και ελαφρά κυρτότητα, πιθανότατα από επεξερ
γασία ισιώματος που δεν πέτυχε απόλυτα, ώστε θα μπορούσαν να ανήκουν στη διακόσμηση κιβωτιδίου.

512. Βλ. Λουκιανός, Προλαλιά, Διόνυσος, 1.
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Οι λοιποί ασκοφόροι ακολουθούν τις τρεις αυτές αποδόσεις με κατεύθυνση προς τα δεξιά ή προς τα 
αριστερά. Η αλλαγή της κατεύθυνσης στην κίνηση του ασκοφόρου δεν αποτελεί στοιχείο ουσιαστικής 
διαφοροποίησης και πρέπει να είχε ως σκοπό τη διευκόλυνση δημιουργίας αντιστοιχιών κατά την τοπο
θέτηση των πλακιδίων. Την απόδοση του ασκοφόρου αριθ. 142 ακολουθούν οι αριθ. 144,145,165-166 με 
κάποιες τεχνικές αδεξιότητες στην εκτέλεση. Την απόδοση του αριθ. 159 όμως ακολουθούν τα περισσό
τερα δείγματα ασκοφόρου (αριθ. 146-174) (Π ίν. 44-50) με μικρές διαφοροποιήσεις που δεν αλλοιώνουν 
τα βασικά χαρακτηριστικά του τύπου. Έ τσι η στήριξη του βάρους του σώματος γίνεται άλλοτε στο πίσω 
πόδι (αριθ. 146, 174) και άλλοτε στο πόδι που προβάλλει (αριθ. 147-161), ενώ το πίσω ανασηκώνεται 
ελαφρά. Το χέρι κρατά αντί σταφύλι, καλάθι με λαβή (αριθ. 174) ή αιωρείται ελεύθερο (αριθ. 146-148, 
150,153,155,161) ή, τις περισσότερες φορές, στηρίζεται σε πεσσίσκο (αριθ. 149,151-152,156,163,164). 
Διαφοροποίηση του δρασκελισμού με στήριξη του σώματος στο προς την εσωτερική πλευρά σκέλος 
(αριθ. 171-173) προσδίδει συγκρατημένη κίνηση στη μορφή. Κάποτε το άτεχνο σκάλισμα δημιουργεί 
δυσνόητα εικονογραφικά σχήματα, όπως στον ασκοφόρο αριθ. 152, του οποίου το χέρι έχει ενσωματω
θεί με τον πεσσίσκο όπου στηρίζεται.

Ο σάτυρος του αριθ. 175 μπορεί να καταταχθεί σε χωριστή κατηγορία ακολούθων του Διονύσου, του
λάχιστον στις διονυσιακές πομπές, διότι φορά περίζωμα και δεν είναι γυμνός όπως όλοι οι άλλοι, ενώ συγ
χρόνως κρατά αντί ασκού κάνιστρο.

Φαύνοι

Την απόδοση σατύρου ασκοφόρου που ήδη περιγράψαμε ακολουθούν και οι ολιγάριθμες αποδό
σεις φαύνου με σύριγγα (αριθ. 169, 170) (Π ίν. 49) ή με λαγοβόλο (pedum) (αριθ. 168). Βαδίζουν δη
λαδή, όπως οι ασκοφόροι, γυμνοί αλλά σκύβουν το κεφάλι προς τη σύριγγα που κρατούν με τα δύο χέ
ρια εμπρός από το στήθος τους.

Ορχηστρίδες-Μαινάδες

Οι ορχηστρίδες513 αποτελούν το δεύτερο αριθμητικά θέμα αυτής της ομάδας, με μεγαλύτερη εικονο- 
γραφική ποικιλία από τους σατύρους. Εκτός από τις τυμπανίστριες που είναι οι περισσότερες, υπάρχουν 
κροταλίστριες, λικνοφόροι και απλές πεπλοφόροι ορχηστρίδες.

Εικονογραφικά τα θέματα αυτά δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές στις στάσεις και τις κινή
σεις. Στοιχεία διαφοροποίησης συνήθως αποτελούν τα ενδύματα, οι κομμώσεις και τα αντικείμενα που 
κρατούν.

Τυμπανίστριες

Οι τυμπανίστριες με τις αποδόσεις τους αποτελούν το κυρίαρχο θέμα ανάμεσα στις ορχηστρίδες-μαινά- 
δες (αριθ. 178-235). Για την απόδοσή τους χρησιμοποιείται ένας κυρίως εικονογραφικός τύπος, ο οποίος 
παρουσιάζει άμεση σχέση με τον εικονογραφικά τύπο των ασκοφόρων514 (αριθ. 146 κ.ε., 159). Η νέα γυ
ναίκα εικονίζεται από το πλάι, φορώντας εξωμίδα που αφήνει τον ένα της μαστό ακάλυπτο. Με το ένα χέ

513. Οι γυναικείες μορφές του θιάσου, όπως απεικονίζονται στα πλακίδια αυτής της ομάδας ιδίως, διακρίνονται για την ήρεμη 
κίνησή τους και το συγκρατημένο τους στήσιμο μέσα στο χώρο. Βρίσκονται λοιπόν πλησιέστερα στις ορχηστρίδες των διονυσιακών 
πομπών που παριστάνουν μαινάδες, όπως περιγράφονται από τις πηγές. Βλ. Αθηναίος, zl ειπνοσοφισταί, Ε 197 και Λουκιανός, Προ- 
λαλιά, Διόνυσος, 1. Αυτός ήταν και ο λόγος της επιλογής του όρου ορχηστρίδες-μαινάδες για την περιγραφή τους.

514. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανδρικός τύπος χρησιμοποιείται για την απόδοση γυναικείου. Ο τύπος του Λυκείου έχει συ
χνά χρησιμοποιηθεί για την απόδοση γυναικείων μορφών. Πρβλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 39 κ.ε.
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ρι σηκώνει τύμπανο στο ύψος του ώμου της, ενώ με το άλλο, που βρίσκεται προς την πλευρά του θεατή, φαί
νεται να ανασηκώνει το άκρο του ενδύματος της. Το κεφάλι της, με αυστηρά μαζεμένα μαλλιά στο πίσω μέ
ρος του αυχένα, είναι στραμμένο πίσω.

Από τις πληρέστερες και πλέον επιτυχημένες αποδόσεις του τύπου μπορεί να θεωρηθεί ο αριθ. 178 
(Π ίν. 51). Η νέα γυναίκα κινείται προς τα δεξιά, προβάλλοντας το δεξί πόδι στα ακροδάκτυλα, ενώ αιω- 
ρεί το αντίστοιχο χέρι προς τα πίσω με χορευτική χάρη. Με λυγισμένο το αριστερό χέρι υψώνει τύμπανο 
πάνω από τον αντίστοιχο ώμο της και στρέφει το κεφάλι πίσω. Φορά εξωμίδα ζωσμένη στη μέση, η οποία 
αφήνει ακάλυπτο το δεξί στήθος που μόλις διαγράφεται, χωρίς λεπτομέρειες. Την κίνησή της διακρίνει 
ηρεμία και συγκρατημένη χάρη. Ο τύπος αυτός επαναλαμβάνεται στα 22 πλακίδια που ακολουθούν (αριθ. 
179-200) άλλοτε με απόλυτη ομοιότητα (αριθ. 186) και άλλοτε με μικρές διαφοροποιήσεις, κυρίως προ
σθήκες, όπως διάδημα στα μαλλιά (αριθ. 181), ένα δεύτερο τύμπανο (αριθ. 181,183), πέπλο που ανεμίζει 
πάνω από το κεφάλι (αριθ. 182,196), αχειρίδωτο χιτώνα με απόπτυγμα αντί της εξωμίδας (αριθ. 179). Φαι
νομενική ποικιλία δημιουργούν επίσης μικρές αλλαγές στις κινήσεις, όπως η απόδοση του κεφαλιού σε 
τρία τέταρτα (αριθ. 185,188,189), η αλλαγή κατεύθυνσης δεξιά (αριθ. 178-181,183-200) ή αριστερά (αριθ. 
182,193,201-204), η αλλαγή βηματισμού (αριθ. 187-197), η ελαφριά κλίση του γυρισμένου πίσω κεφαλιού, 
που ακολουθεί έτσι την κίνηση του πίσω ποδιού (αριθ. 197-199, 213, 225).

Μια άλλη απόδοση του θέματος αποτελούν οι γυμνές ορχηστρίδες που κρατούν μεγάλο τύμπανο με 
τα δύο χέρια εμπρός από το στήθος (αριθ. 203-212, 224-227, 229-230, 233-235). Ολοκληρωμένη την 
απόδοση αυτή προσφέρει η τυμπανίστρια του αριθ. 203 (Π ίν. 57). Η νέα γυναίκα, γυμνή και πλαισιω
μένη από πέπλο πολύπτυχο, κινείται προς τα αριστερά προβάλλοντας το αριστερό πόδι, ενώ στρέφει το 
κεφάλι της πίσω. Το τύμπανο που κρατά με τα δύο χέρια στο ύψος του στήθους, είναι μεγαλύτερο από 
τα συνηθισμένα515.

Διαφοροποιήσεις όπως η αλλαγή κατεύθυνσης (αριθ. 204-211 αριστερά και αριθ. 212-219 δεξιά), το 
μεγαλύτερο μέγεθος του τυμπάνου (αριθ. 206, 213, 219), η κλίση του κεφαλιού προς το έδαφος (αριθ. 213, 
225), η προσθήκη στις γυμνές νέες ενδυμάτων, όπως χιτώνας ή εξωμίδα (αριθ. 224-226, 229, 234), το κρά
τημα του τυμπάνου χαμηλότερα (αριθ. 233, 235) δίνουν στην απόδοση αυτή μεγαλύτερη ποικιλία.

Έντονη συστροφή του κορμού διακρίνει τις τυμπανίστριες αριθ. 221-222 και 228 (Π ί ν. 60-61). Οι νέες 
γυναίκες κινούνται ζωηρά προς μια κατεύθυνση κοιτάζοντας εμπρός, ενώ στρέφουν τον κορμό, που απο
δίδεται μετωπικά και κρατούν πίσω τους τύμπανο (αριθ. 221, 228) ή γιρλάνδα (αριθ. 222). Ολοκληρωμένη 
απόδοση αυτού του θέματος προσφέρει η τυμπανίστρια αριθ. 221, η οποία εικονίζεται με το δεξί χέρι υψω
μένο, να κρατά πίσω της, ψηλότερα από το κεφάλι, τύμπανο, ενώ με το αριστερό χέρι συγκρατεί πτυχές του 
πλούσιου ενδύματος της που αφήνοντας γυμνό τον κορμό καλύπτει μόνο τα πόδια της. Οι άλλες δύο τυ- 
μπανίστριες έχουν αποδοθεί με μικρές διαφοροποιήσεις, περισσότερο ή λιγότερο εντυπωσιακές. Έτσι η 
τυμπανίστρια του αριθ. 222 έχει αφήσει το τύμπανο ακουμπισμένο κοντά στα πόδια της και κρατά με τα 
δύο της χέρια γιρλάνδα με κίνηση όμοια με του αριθ. 221, ενώ η τυμπανίστρια του αριθ. 228 δεν είναι γυ
μνή αλλά φορά χιτώνα με εντυπωσιακά πλούσιο απόπτυγμα.

Μια ακόμη απόδοση του θέματος της τυμπανίστριας εμφανίζουν τα πλακίδια αριθ. 231 και 232 (Π ίν. 
62). Κύριο διακριτικό στοιχείο σε αυτή την απόδοση είναι η μείωση της κινητικότητας στις μορφές, που στο 
αριθ. 231 φθάνει στην απόλυτη ακινησία. Διαφοροποιήσεις, όπως η απουσία ιματίου στην τυμπανίστρια 
αριθ. 232, το οποίο πέφτει βαρύ πίσω από τη ράχη της μορφής στο αριθ. 231, δηλώνουν τις γνωστές και από 
τις άλλες αποδόσεις τάσεις των τεχνιτών για ποικιλία.

Τέλος, στο πλακίδιο αριθ. 234 (Π ίν. 63), η τυμπανίστρια αποδίδεται από τα πλάγια να βαδίζει ήρεμα, 
κοιτάζοντας εμπρός και προτείνοντας τύμπανο με τα δύο της χέρια. Το σώμα της ευθυτενές καλύπτεται 
από πολύπτυχο με απόπτυγμα χιτώνα.

515. Τα μεγάλου μεγέθους τύμπανα σχολιάζονται από τον Λουκιανό (Προλαλιά, Διόνυσος, 1) ότι: άσπίσίν γάρ εϊκαζον.Τια σχε
τικά παραδείγματα στην τέχνη, βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 72, 85, 89, 90.
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Για την απόδοση των τυμπανιστριών του διονυσιακού θιάσου στα οστέινα πλακίδια χρησιμοποιή
θηκε λοιπόν ένας κυρίως τύπος νέας γυναίκας που βαδίζει στρέφοντας πίσω το κεφάλι και κρατά στο 
ένα χέρι τύμπανο και με το άλλο το άκρο του ενδύματος της, και τέσσερις άλλες διαφοροποιημένες 
αποδόσεις. Οι διαφοροποιήσεις τους έχουν κυρίως σχέση με τις κινήσεις των χεριών, τη συστροφή του 
σώματος και την κινητικότητα της μορφής, αλλά δεν απομακρύνονται από τα κύρια χαρακτηριστικά 
του τύπου.

Λικνοφόροι

Το γνωστό διονυσιακό θέμα της λικνοφόρου απαντά στα πλακίδια αριθ. 236-238 (Π ίν. 64) μόνον, και 
για την απόδοσή του χρησιμοποιήθηκε ο τύπος της τυμπανίστριας, όπως αποδίδεται στους αριθ. 183 και
230, μόνο που το τύμπανο αντικαταστάθηκε από λίκνο. Η εξαιρετικά άτεχνη εκτέλεση του θέματος και στα 
τρία πλακίδια δεν επιτρέπει καλύτερη ή συγκριτική μελέτη των εικονογραφικών λεπτομερειών. Πρωτοτυ
πία αποτελεί το απόπτυγμα στο ζωσμένο χιτώνα της λικνοφόρου αριθ. 238, λεπτομέρεια ενδυματολογική 
πολύ συνηθισμένη γενικά, που σπανίζει όμως στις αποδόσεις γυναικείων μορφών στα πλακίδια.

Κροταλίστριες

Κροταλίστριες διακοσμούν τα πλακίδια αριθ. 239-242, 245 και πιθανότατα τα πλακίδια αριθ. 243-244 
(Π ίν. 11,12,65), με μεγάλη ποικιλία κινήσεων αλλά πάντα σε στενή σχέση με τον τύπο της τυμπανίστριας. 
Οι δύο πρώτες (αριθ. 239-240) είναι σχεδόν όμοιες και προέρχονται από το ίδιο κιβωτίδιο. Έχουν ίδια 
στάση και ίδιο βηματισμό προς τα δεξιά και την ίδια έντονη συστροφή με τιςτυμπανίστριεςτων αριθ. 211- 
213, την οποία επιτείνουν τα προς τη ράχη γυρισμένα χέρια τους που κρατούν τα κρόταλα παράλληλα 
προς το έδαφος. Είναι γυμνές και πέπλος ανεμίζει πίσω από τη ράχη τους καλύπτοντας με τις πλούσιες 
πτυχές του και μέρος του ποδιού.

Η κίνηση της κροταλίστριας του αριθ. 241 είναι πιο ήρεμη και ανάλογη με της τυμπανίστριας αριθ. 186. 
Βαδίζει προς τα δεξιά φορώντας ποδήρη χιτώνα και προβάλλοντας το αριστερό πόδι. Τα κρόταλα τα κρα
τά μπροστά στο στήθος, όπως και οι προηγούμενες κροταλίστριες, υψώνοντας όμως το ένα από αυτά πε
ρισσότερο και δημιουργώντας έτσι την εντύπωση πιο ορμητικού χτυπήματος. Η ελαφριά στροφή και κλίση 
του κεφαλιού προς τα πίσω δεν δημιουργεί εντύπωση συστροφής του σώματος, όπως στον αριθ. 240, αλλά 
μάλλον επιτείνει τη χορευτική του κίνηση και στάση συνδέοντας τη μορφή με άλλους συγχορευτές, που πι
θανώς ακολουθούσαν. Την ίδια κίνηση επαναλαμβάνει και η κροταλίστρια του αριθ. 242 από όσο μπο
ρούμε να κρίνουμε από το άνω μισό του πλακιδίου που σώζεται. Κινείται όμως προς τα δεξιά και υψώνει 
το κρόταλο που κρατά με το δεξί χέρι τόσο, ώστε να φαίνεται το εσωτερικό του μέρος.

Τέλος η κροταλίστρια του αριθ. 245 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι η μόνη που παρουσιάζει μια 
παραδοσιακή γεμάτη έκσταση στάση μαινάδας, η οποία με ριγμένο το κεφάλι πίσω ορμά στο χορό κρού- 
οντας τα κρόταλά της. Τα χέρια της λυγισμένα φέρουν τα κρόταλα να συναντηθούν στο ύψος του μαστού. 
Δυστυχώς το πλακίδιο είναι σπασμένο στο κάτω μέρος και δεν γνωρίζουμε την κίνηση των ποδιών της.

Στα μέλη του θιάσου ανήκουν πιθανότατα και οι γυναικείες μορφές που εικονίζονται χωρίς να κρατούν 
κανένα τελετουργικό ή ορχηστρικό αντικείμενο, αλλά μόνο τον πέπλο τους ή τσαμπί σταφύλια (αριθ. 270- 
272) (Π ίν. 72). Η κίνηση και η στάση της νέας γυναίκας του αριθ. 270 επαναλαμβάνουν το γνωστό τύπο 
της τυμπανίστριας, όπως αποδίδεται ιδίως στον αριθ. 220, όπου η νέα φέρει επίσης ποδήρη χιτώνα, ζω
σμένο, με απόπτυγμα. Η γυναικεία μορφή αριθ. 271 που δεν σώζεται ακέραιη, επιτρέπει να διαπιστώσου
με την ομοιότητά της με τις λικνοφόρους αριθ. 237-238. Τέλος, η πεπλοφόρος νέα του αριθ. 272, που εικο- 
νίζεται μετωπικά να στρέφει μόνο το κεφάλι δεξιά φαίνεται ότι δεν κινείται όπως και η τυμπανίστρια αριθ.
231. Την ακινησία της αυτή φανερώνουν οι σχεδόν κάθετες πτυχές της εξωμίδας της αλλά και το ημικυ- 
κλικό τόξο του πέπλου πάνω από το κεφάλι, του οποίου κρατά τα άκρα.

Για την απόδοση λοιπόν και των γυναικείων μορφών του θιάσου δεν υπάρχει ουσιαστική ποικιλία ει- 
κονογραφικών τύπων, αλλά ποικιλία που δημιουργείται όπως και στις ανδρικές μορφές από μικρές δια
φοροποιήσεις λεπτομερειών.
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ΕρωτιδείςΜ6

Ολιγάριθμοι είναι οι ερωχιδείς που απεικονίζονται σε πλακίδια αυτής της ομάδας (αριθ. 247-251). Οι 
αποδόσεις στους αριθ. 248-249 (Π ίν. 12-13) ακολουθουν το γνωστό τύπο του εύρωστου νηπίου που εικο- 
νίζεται από πλάι, ενώ βαδίζει υψώνοντας με τα δύο χέρια αγγείο, που απαντά και στην ομάδα Β (αριθ. 56- 
78). Τα φτερά του τα έχει ανοικτά και ο μανδύας του ανεμίζει πλαισιώνοντας το σώμα. Η απόδοση των 
μαλλιών που είναι χτενισμένα προς τα εμπρός και της πτυχολογίας του μανδύα προδίδουν τη στενή εικο- 
νογραφική σχέση του θέματος στις ομάδες Β και Γ.

Τα δύο πλακίδια αριθ. 250-251 (Π ίν. 66) ακολουθούν τον εικονογραφικό τύπο του ιπτάμενου Έ ρω 
τος, που με το σώμα οριζόντιο και τεντωμένα τα πόδια κρατά με τα προτεταμένα χέρια του αγγείο ή στε
φάνι. Το θέμα αυτό χρησιμοποιείται κυρίως ως παραπληρωματικό, και παρουσιάζει αναλογίες με αυτό 
της Νίκης (αριθ. 30-37).

Συμπλέγματα θιάσου

Συμπλέγματα από δύο ή περισσότερες μορφές του θιάσου που αποδίδουν συνήθως διονυσιακή πο
μπή, όπως ακριβώς και στις σαρκοφάγους, διακοσμούσαν 17 πλακίδια. Συνήθως είναι ζεύγη, περιορίζο
νται στα όρια πλακιδίου και μπορούν να σχηματίσουν αυτοτελές διάχωρο. Κάποτε όμως επεκτείνονται σε 
δύο ή περισσότερα πλακίδια, τα οποία πληρούν μεγάλο διάχωρο, μερικές φορές με τη μορφή ταινίας-ζω- 
φόρου.

Στα πρώτα ανήκει ο αριθ. 252 (Π ίν. 67) με το γνωστό σύμπλεγμα ερωτικού ζεύγους, πιθανότατα Διο
νύσου και Αριάδνης516 517 518. Ο νέος αριστερά στον τύπο του Λυκείου, στηρίζεται στο δεξί πόδι και σταυρώνει 
πάνω του το αριστερό, όπως ο Διόνυσος των αριθ. 132-135. Το δεξί του χέρι το λυγίζει πάνω από το κεφά
λι, ενώ με το αριστερό αγγίζει το υπογνάθιο της συντρόφου του, με τη γνωστή γαμήλιο χειρονομία. Εκείνη 
απεικονίζεται να στέκεται μετωπικά, με επίσης σταυρωμένα τα αντίθετα πόδια. Στηρίζει σε πεσσίσκο το 
δεξί χέρι με το οποίο κρατά στεφάνι, ενώ με το αριστερό κρατά κέρας (ή θύρσο). Φορά ποδήρη αχειρί- 
δωτο χιτώνα με πλούσιες πτυχές, κάτω από τις οποίες διαγράφονται τα πόδια της.

Το σύμπλεγμα αυτό, με μικρές διαφοροποιήσεις, πρέπει να επαναλαμβάνεται στα πλακίδια αριθ. 253- 
255, όπου όμως είτε δεν ολοκληρώνεται σε ένα μόνο πλακίδιο (αριθ. 255), είτε δεν σώζεται ακέραιο (αριθ. 
253-254). Από το σύμπλεγμα του αριθ. 253 σώζεται μόνο μέρος της γυναικείας μορφής, σε στάση όμοια με 
του αριθ. 252, αλλά χωρίς κέρας και με καλάθι κοντά στα πόδια της. Η θέση της μορφής στο αριστερό άκρο 
του πλακιδίου προδίδει την παρουσία και άλλης μορφής στο δεξί άκρο.

Το σύμπλεγμα όμως του Διονύσου και της Αριάδνης απαντά και σε σύνθεση περισσοτέρων του ενός 
πλακιδίων, από τα οποία σώζεται το κεντρικό (αριθ. 258) (Π ίν. 68) που περιέχει τις κεφαλές και τα σώ
ματα των δύο μορφών. Το ζεύγος, Διόνυσος δεξιά και η Αριάδνη πίσω του αριστερά, παρουσιάζει πολ
λές αναλογίες με το σύμπλεγμα του αριθ. 252, αλλά τεχνικά και τεχνοτροπικά υπερτερεί. Η εκφραστικό
τητα των προσώπων επιτείνεται από τη δήλωση της κόρης των οφθαλμών με τρυπάνι, όπως και κάποιων 
άλλων ανατομικών λεπτομερειών (θηλές, ομφαλός). Η αρμονική απόδοση των όγκων του γυμνού σώμα
τος του Διονύσου και η γεμάτη ρεαλιστική δύναμη κίνηση του θεού, που φαίνεται να στηρίζει στη στιβα- 
ρή του παλάμη το αβρό σαγόνι της συντρόφου του, δήλωση του «ιερού γάμου» των, φανερώνουν ιδιαίτε
ρα προικισμένο τεχνίτη^18.

Αναλογίες αλλά και διαφοροποιήσεις παρουσιάζει και η γυναικεία μορφή που σώθηκε στο πλακίδιο

516. Για τον Έρωτα και τους ερωτιδείς, βλ. σ. 94 κ.ε. και 120 καικεφ. Δ, υποσημ. 173.
517. Βλ. σχετικά Marangou, Bone Carvings, σ. 34, σημ. 158.
518. Η Μαραγκού αναγνωρίζει στο έργο αυτό στοιχείο της ελληνιστικής παράδοσης αλλά και τις «formal principles» των Αντω- 

νίνων. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 75,78, 98, πίν. 20b.
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αριθ. 254 (Π ί ν. 67). Δεν κρατά στέφανο, αλλά ντυμένη με χιτώνα και ιμάτιο ζωσμένο στη μέση, στρέφει ελα
φρά προς τα αριστερά της το κεφάλι και στηρίζεται με το αριστερό της χέρι σε κιονίσκο με ελικοειδείς ρα
βδώσεις. Πάνω στον ίδιο κιονίσκο φαίνεται ότι στηρίζεται και τόξο που την πλαισιώνει. Η γυναικεία μορφή 
του πλακιδίου αριθ. 255 τόσο στη στάση όσο και στην ενδυμασία επαναλαμβάνει αυτή του αριθ. 254 αλλά με 
αντίθετη κίνηση και πλαισιωμένη από κίονα με ελικοειδείς ραβδώσεις. Τα πλακίδια αυτά πιθανότατα συν
δυάζονταν με ένα δεύτερο, στο οποίο θα ολοκληρωνόταν σύνθεση ανάλογη με αυτή του αριθ. 252519.

Ο συγκριτικά σημαντικός αριθμός πλακιδίων με το σύμπλεγμα Διονύσου και Αριάνδης, δείχνει ότι το 
θέμα εξακολουθεί να είναι αγαπητό, πιθανότατα ως υπόμνηση ευτυχισμένου γάμου.

Οι δύο μορφές που αποτελούν το σύμπλεγμα στο πλακίδιο αριθ. 256 (Π ίν. 67) είναι ανδρικές και 
αποτελούν ένα ακόμη γνωστό διονυσιακό θέμα. Δεξιά, νέος γυμνός, σε στάση ανάλογη με αυτή του Διο
νύσου των πλακιδίων αριθ. 129-130, στηρίζεται στο νέο που βρίσκεται δίπλα του και τον συγκρατεί και 
στον κίονα που μόλις διακρίνεται στη δεξιά παρυφή. Η κίνηση του δεύτερου νέου, που βρίσκεται αρι
στερά και φορά τριγωνικό περίζωμα, προδίδει ότι ενώ συγκρατεί το σύντροφό του, προσπαθεί να τον 
σύρει βαδίζοντας προς τα αριστερά. Έ τσι προβάλλει το δεξί πόδι, με το κεφάλι στραμμένο προς αυτόν. 
Στη σύνθεση αυτή μπορεί κανείς να αναγνωρίσει το γνωστό θέμα του μεθυσμένου Διονύσου που στηρί
ζεται από σάτυρο.

Στον αριθ. 257 (Π ίν. 68), που είναι και το τελευταίο πλακίδιο με ολοκληρωμένο σύμπλεγμα, εικονί- 
ζεται ζεύγος μουσικών, σάτυρος με σύριγγα και τυμπανίστρια. Έντονη χορευτική κίνηση διακρίνει την 
τυμπανίστρια που με το αριστερό της χέρι λυγισμένο πάνω από το κεφάλι κρατά το τύμπανο πάνω από 
το δεξί της ώμο. Το δεξί χέρι τεντωμένο ανασηκώνει το άκρο της εξωμίδας της, που ζωσμένη κάτω από 
το στήθος αφήνει το δεξί της μαστό γυμνό. Την κίνηση του χεριού παρακολουθεί και το κεφάλι με ελα
φριά στροφή προς τα πίσω και κλίση προς τα κάτω520. Ο σάτυρος (δεξιά) υψώνει προς τα χείλη του σύ
ριγγα και φαίνεται να κινείται προς τα δεξιά. Το αριστερό του πόδι προβάλλει με χορευτικό βηματισμό 
κάτω από το τριγωνικό του περίζωμα. Η σύντροφός του, σε πρώτο επίπεδο, καλύπτει μεγάλο μέρος του 
σώματός του. Η δεξιά παρυφή του πλακιδίου ορίζεται από κίονα του οποίου διακρίνεται μικρό τμήμα 
και η βάση.

Τα πλακίδια που ακολουθούν (αριθ. 259-262) αποτελούν μέρη συνθέσεων με μορφή ζωφόρου. Έτσι, 
ενώ σε καθένα από αυτά κυριαρχεί μια μορφή, υπάρχουν στοιχεία που προδίδουν ότι το θέμα συνεχίζει σε 
παρακείμενο πλακίδιο521.

Η ανδρική μορφή που σώζεται ακέφαλη στο πλακίδιο αριθ. 259 (Π ίν. 68) και διακρίνεται για τη ζω
ηρή χορευτική της κίνηση προς τα δεξιά, έχει στάση ανάλογη με του ασκοφόρου αριθ. 171. Αλλά η 
ανασηκωμένη κνήμη μορφής που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση και το άκρο πέπλου που υπάρχει 
εμπρός της φανερώνουν ότι προηγείται μορφή πιθανώς ανδρική, η οποία έχει καταστραφεί. Επίσης, 
το ανασηκωμένο δεξί πόδι του σατύρου, καθώς και το απλωμένο δεξί του χέρι κόβονται από την πα
ρυφή του πλακιδίου και μένουν ημιτελή. Το ασύνηθες αυτό γεγονός μπορεί να ερμηνευτεί μόνο εάν 
το σύμπλεγμα αυτό ανήκει σε πολυπρόσωπη σύνθεση που ολοκληρώνεται σε περισσότερα του ενός 
πλακίδια.

Τα πλακίδια αριθ. 260α-β και 261 (Π ίν. 69) αποτελούν τμήμα μιας ανάλογης πολυπρόσωπης σύνθε
σης, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που προσφέρουν τα άλλα πλακίδια. Παρουσιάζουν και τα τρία ορχη- 
στρίδες που χορεύουν γυμνές (αριθ. 260β, 261) ή ημίγυμνες (αριθ. 260α) — στον αριθ. 260α φοράει μό

519. Μικρό θραύσμα πλακιδίου της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, αριθ. 22185 (6,8 x 2,3 εκ.), το οποίο διασώζει ίχνη αν
δρικής μορφής ανάλογης με του αριθ. κατ. 252, είναι πιθανόν να συνανήκει με το πλακίδιο αριθ. κατ. 254.

520. Είναι πιθανό να ήταν ανάλογη η στάση και η κίνηση της τυμπανίστριας, της οποίας σώζεται μόνο το κεφάλι και το τύμπα
νο σε σκαλισμένο κόκαλο της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, βλ. Marangou, Bone Carvings, ο. 100, αριθ. 72, πίν. 23c.

521. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και κυρτά σκαλισμένα κόκαλα με συνθέσεις (Marangou, Bone Carvings, αριθ. 106, πίν. 33c, 
αριθ. 107, πίν. 33c, αριθ. 108, πίν. 34a), που το μέγεθος και η έντονη κυρτότητά τους δεν επιτρέπει να τα θεωρήσουμε διακόσμηση 
κιβωτιδίου.
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νο τριγωνικό περίζωμα και κεκρύφαλο — με όμοιες στάσεις και κινήσεις των χεριών, καθαρά χορευτι
κές. Διακρίνονται για έντονη συστροφή, γιατί ενώ στέκονται μετωπικά σχεδόν, τα πόδια τους, σε διά
σταση αλλά όχι στο ίδιο επίπεδο, προδίδουν κίνηση προς τα αριστερά, που εντείνεται από τη στροφή του 
κεφαλιού προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ τα χέρια τους προς την αντίθετη κατεύθυνση κρατούν μεγάλο 
τύμπανο πάνω από τον αριστερό ώμο. Τα χέρια της ορχηστρίδας αριθ. 260β και το κεφάλι της τυμπανί- 
στριας αριθ. 261 έχουν καταστραφεί μαζί με τις αντίστοιχες πλευρές των πλακιδίων, ώστε δεν μπορού
με να βεβαιώσουμε την άμεση συνέχειά τους στη σύνθεση. Μπορούμε όμως να βεβαιώσουμε ότι η σύν
θεση είχε και άλλες μορφές, όπως προδίδει χέρι στηριγμένο σε πεσσίσκο που διακρίνεται στη δεξιά πα
ρυφή του πλακιδίου αριθ. 261.

Αναλογίες εικονογραφικές, όπως ο κεκρύφαλος και η γυμνότητα συντείνουν ώστε η ορχηστρίδα του 
αριθ. 262 (Π ί ν. 69) να μπορεί να αποδοθεί στην ίδια ή σε ανάλογη σύνθεση με τα τρία προηγούμενα πλα
κίδια. Η κίνησή της και η στάση είναι όμοιες με αυτές της τυμπανίστριας αριθ. 203. Τα ανοιχτά στα πλάγια 
χέρια της, τα οποία πιθανόν κρατούσαν τα άκρα του πέπλου, που διαγράφεται εγχάρακτος στο βάθος, δεν 
σώζονται διότι πρέπει να είχαν αποδοθεί σε παρακείμενα πλακίδια. Το γυμνό πόδι μορφής που πρέπει να 
ολοκληρώνεται στο συνεχόμενο δεξιά πλακίδιο διακρίνεται στην κάτω γωνία του αριθ. 262.

Στο πλακίδιο αριθ. 264 (Π ίν. 70) εικονίζεται σύμπλεγμα δύο ορχηστρίδων με πολύπτυχα ενδύματα. 
Κινούνται προς τα δεξιά, η μία πίσω από την άλλη, με όμοιο βηματισμό, που πρέπει να συνδέεται με την 
εκτέλεση συγκεκριμένου χορού. Η πρώτη, από αριστερά, με κατεβασμένο το κεφάλι, αγγίζει το δεξί 
ώμο της ορχηστρίδας που προηγείται, ενώ πατώντας στα ακροδάκτυλα του αριστερού ποδιού και με το 
σώμα σε σιγμοειδή κυματιστή κίνηση, μοιάζει να χορεύει πιο έντονα από τη σύντροφό της. Εκείνη, πα
τά σταθερά, ενώ υψώνει με την ίδια κίνηση το γυμνό δεξί χέρι που κρατά μικρό τύμπανο. Με το δεξί χέ
ρι καλυμμένο από πολύπτυχο ιμάτιο, στρέφει το κεφάλι της πίσω, προς το μέρος της συντρόφου της, κί
νηση που τη συνδέει μαζί της. Η ανασηκωμένη δεξιά κνήμη και η ράχη της ορχηστρίδας λείπουν και πι
θανότατα πρέπει να είχαν αποδοθεί σε παρακείμενο πλακίδιο. Το σύμπλεγμα λοιπόν του αριθ. 264 πρέ
πει να αποτελούσε μέρος μεγαλύτερης σύνθεσης. Η νέα του αριθ. 263 πιθανόν να ανήκει σε ανάλογο με 
του αριθ. 257 σύμπλεγμα.

Στους αριθ. 265-267 (Π ίν. 70-71) εικονίζονται συμπλέγματα σατύρου και ορχηστρίδας δυστυχώς όχι 
ολοκληρωμένα, άλλοτε λόγω φθοράς (αριθ. 265) και άλλοτε επειδή συνεχίζονται σε παρακείμενο πλακί
διο (αριθ. 266-267). Στα συμπλέγματα αυτά η νέα γυναίκα φορά ποδήρη χιτώνα (αριθ. 266, 267) με εξωμί- 
δα (αριθ. 265, 267) και επαναλαμβάνει την κίνηση της τυμπανίστριας αριθ. 264, ενώ στρέφει προς το θυρ
σοφόρο νέο που στέκεται μετωπικά δίπλα της (αριθ. 265,266) ή στέκεται και εκείνη μετωπικά στρέφοντας 
το κεφάλι προς την αντίθετη κατεύθυνση (αριθ. 267). Οι θυρσοφόροι των αριθ. 266 και 267 αποδίδονται 
μόνο κατά το ήμισυ κομμένοι σε κάθετο άξονα από την αριστερή παρυφή του πλακιδίου. Στη δεξιά παρυ
φή, κίονας με ελικοειδείς αυλακώσεις, βάση και υποτυπώδες κιονόκρανο αποτελεί και πάλι το διαχωρι- 
στικό στοιχείο μεταξύ των συμπλεγμάτων. Σε ανάλογο σύμπλεγμα είναι πιθανόν να ανήκει η τυμπανίστρια 
του αριθ. 269, της οποίας ο εικονογραφικός τύπος είναι ανάλογος με των αριθ. 264 και 266 αλλά στο θραύ
σμα πλακιδίου στο οποίο ανήκει δεν διασώζεται ίχνος του συνοδού της.

Το σύμπλεγμα τυμπανίστριας και σατύρου του αριθ. 269 ολοκληρώνεται στα όρια του πλακιδίου και 
ακολουθεί καθιερωμένους (αριθ. 146,178) εικονογραφικούς τύπους, που διακρίνονται για την απλότητα 
των κινήσεων. Η τυμπανίστρια, γυμνή, πεπλοφόρος κινείται ζωηρά προς αριστερά υψώνοντας τύμπανο με 
το δεξί χέρι, προς το οποίο υψώνεται και το κεφάλι. Είναι πλαισιωμένη από πολύπτυχο, πλούσιο πέπλο, 
που κολπώνεται πάνω από το κεφάλι και κρύβει μέρος του σατύρου, ο οποίος προηγείται στρέφοντας το 
κεφάλι προς το μέρος της και φορά περίζωμα από δορά.

Οι απεικονίσεις λοιπόν συμπλεγμάτων του διονυσιακού κύκλου στα πλακίδια ανήκουν σε δύο κατηγο
ρίες: αυτή των μελών του θιάσου και αυτή που έχει άμεση σχέση με τον Διόνυσο, όπως το ζεύγος του Διο
νύσου και της Αριάδνης και ο Διόνυσος υποστηριζόμένος από σάτυρο. Οι τελευταίες είναι περισσότερο 
(αριθ. 252-254) ή λιγότερο (αριθ. 256) δημοφιλείς και αποδίδονται με παραδοσιακά γνωστούς εικονο- 
γραφικούς τύπους. Αυτές που παρουσιάζουν μέλη του θιάσου αποδίδονται με μεγαλύτερη τυπολογική ποι
κιλία βασισμένη σε συνδυασμούς γνωστών (αριθ. 260α-β, 267, 269) ή γνωστών και νέων εικονογραφικών 
τύπων (αριθ. 261, 262, 264).
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Η Α φροδίτη  και ο θα λά σσ ιος  θ ίασος  (αριθ. 273-327)

Η Αφροδίτη και οι θαλάσσιες θεότητες που τη συνοδεύουν κατά τη γέννηση και την ανάδυσή της από 
τα κύματα, αποτελούν τη δεύτερη θεματική ενότητα της διακόσμησης των πλακιδίων της ομάδας Γ, που 
αριθμεί μόνο ένα τρίτο αυτής522.

Η θεά έχει αναγνωρισθεί με σχετική βεβαιότητα σε δύο μόνο πλακίδια (αριθ. 273-274)523, ενώ οι άλλες 
γυμνές γυναικείες μορφές που εικονίζονται καθισμένες, ξαπλωμένες ή ανακαθισμένες πρέπει να είναι 
Νηρηΐδες. Οι αναγνωρίσεις αυτές έγιναν με βάση τη στάση και τις κινήσεις (αριθ. 273, 335-337), αλλά κυ
ρίως με βάση τα αντικείμενα, τα ζώα ή τις μορφές που τις πλαισιώνουν (αριθ. 274, 285, 298 κ.ά.). Πάντα 
όμως υπάρχουν επιφυλάξεις αφού είναι γνωστό ότι ήδη στη ρωμαϊκή τέχνη χρησιμοποιούσαν δημοφιλείς 
εικονογραφικούς τύπους θεών για την απόδοση κοινών θνητών. Η αποκατάσταση κιβωτιδίων με πλακίδια 
διακοσμημένα με Νηρηΐδες, καθώς και άλλα κατά χώραν σωζόμενα πλακίδια524 διευκολύνουν την ταύτιση 
των Νηρηΐδων, των οποίων οι αποδόσεις γίνονται με τρεις κυρίως εικονογραφικούς τύπους.

Η οργάνωση των συνθέσεων στον εικονογραφικό αυτό κύκλο σε οριζόντιο συνήθως άξονα επέβαλε 
κάποιες ιδιαιτερότητες στη διάταξη των πλακιδίων πάνω στην ξύλινη επιφάνεια του κιβωτιδίου525. Τα επι
μήκη διάχωρα που σχηματίζονται δεν επιτρέπουν παρά μόνο ένα ή το πολύ δύο σε κάθε πλευρά. Ακόμα οι 
σχετικά μεγάλες διαστάσεις του διαχώρου απαιτούσαν συχνά το συνδυασμό δύο (αριθ. 279,283,298) ή πε
ρισσοτέρων πλακιδίων για την απόδοση του θέματος, ακόμη και στις περιπτώσεις συνθέσεων με μόνο μια 
μορφή. Για το λόγο αυτό σώθηκαν πολλά πλακίδια με ημιτελή διακοσμητικά θέματα (αριθ. 318-321).

Αφροδίτη

Η απόδοση της νέας γυναίκας του αριθ. 273 ακολουθεί τύπο της Αναδυομένης. Πρόκειται για τύπο με 
ιδιαίτερη διάδοση526 και πλήθος παραλλαγών που ήδη εντοπίσθηκε στα πλακίδια αριθ. 49 και 50 της ομά
δας Β. Η νέα γυναίκα, γυμνή, στέκεται σχεδόν μετωπικά, πατώντας στέρεα στα δύο της πόδια. Ανασηκώ- 
νει τα χέρια της προς το πρόσωπο και με το δεξί στραγγίζει βόστρυχο, ενώ με το αριστερό κρατά καθρέ
φτη. Πέπλος στερεώνεται στους αγκώνες και κολπώνεται πάνω από το κεφάλι της, ενώ το άκρο του πέφτει 
βαρύ ανάμεσα στα πόδια καλύπτοντας το αριστερό.

Τα εικονογραφικό αυτά στοιχεία συνδέουν την απόδοση του πλακιδίου αριθ. 273 με την Αφροδίτη της 
Κυρήνης, γλυπτό άμεσα συνδεδεμένο με το θαλάσσιο θίασο, όπου η θεά συνοδεύεται από Τρίτωνα και 
δελφίνι527.

Στο πλακίδιο αριθ. 274 δύο Τρίτωνες κρατούν αχιβάδα μέσα στην οποία βρίσκεται γυναικεία μορφή 
που με σηκωμένα τα χέρια μοιάζει να στραγγίζει τα μαλλιά της. Πρόκειται για θέμα άμεσα συνδεδεμένο

522. Θέματα του ίδιου κύκλου, πάντα ολιγάριθμα, απαντούν στις δύο προηγούμενες ομάδες, βλ. αριθ. κατ. 15 και 53 (Νηρηΐδες) 
και αριθ. κατ. 14, 49-51 (Αφροδίτη).

523. Στα σκαλισμένα κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη αντίθετα, το θέμα της Αφροδίτης απαντά σε μεγάλο αριθμό και με ποι
κιλία τύπων. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 39κ.ε. Ο μικρός αριθμός απεικονίσεων τόσο της Αφροδίτης όσο και του ίδιου του Διο
νύσου στον αντίστοιχο εικονογραφικό κύκλο των πλακιδίων, πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί συμπτωματικός. Οι εικονο- 
γραφικοί τύποι των δύο θεών ήταν πολύ γνωστοί και δημοφιλείς, ώστε να περάσουν απαρατήρητοι από το χριστιανικό αγοραστικό 
κοινό των κιβωτιδίων, που θα προτιμούσε ίσως κάτι πιο παραδοσιακό αλλά όχι τόσο πολύ άμεσα ειδωλολατρικό.

524. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 511 και πλευρές κιβωτιδίων του Κοπτικού Μουσείου του Κάιρου (Strzygowski, Kopt. Kunst, πίν. XIV), 
του Μουσείου Μπενάκη αριθ. 1-314 και αριθ. 298 του Καταλόγου μας.

525. Βλ. Κεφ. Α, υποσημ. 144.
526. Η συλλογή του Μουσείου Μπενάκη περιλαμβάνει 38 κομμάτια με το θέμα αυτό. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 115 κ.ε.
527. Σε σκαλισμένο κόκαλο της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη υπάρχει ανάλογη απόδοση της θεάς συνοδευόμενης από 

δελφίνι (Marangou, Bone Carvings, σ. I l l ,  αριθ. 137, πίν. 36a). Τη συμπλήρωση του θέματος στο κόκαλο αυτό πιθανότατα παρέχει 
το πλακίδιο αριθ. κατ. 273.
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με κείμενο του Λουκιανού που περιγράφει τη γέννηση της θεάς528. Η σύνθεση πρέπει να απλωνόταν και 
σε δεύτερο πλακίδιο που χάθηκε.

Νηρηΐδες

Ακολουθεί μια σειρά πλακιδίων με νέες γυμνές γυναίκες πλαισιωμένες από πέπλο, που συνήθως κολ- 
πώνεται πάνω από το κεφάλι και ανεμίζει γύρω τους χωρίς να τις καλύπτει, συγκρατημένος από τα χέρια 
τους στο ύψος των αγκώνων. Εικονίζονται καθισμένες, μισοξαπλωμένες ή ενώ κολυμπούν. Οι γυναικείες 
αυτές μορφές συνοδεύονται από θαλάσσια μυθικά ζώα ή από Τρίτωνες και παρά τη χρήση περιορισμένου 
αριθμού εικονογραφικών τύπων και άφθονων επαναλήψεων παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα ποικιλία συν
θέσεων529.

Πολλές φορές όμως οι νέες γυναίκες εικονίζονται μόνες καθισμένες σε βράχο ή μισοξαπλωμένες πά
νω στη ράχη θαλάσσιου μυθικού ζώου, του οποίου το σώμα που ελίσσεται κυματιστά έχει σχεδόν χάσει τη 
σημασία του και έχει πάρει τη θέση μαλακού στρώματος για τη νέα γυναίκα. Η στάση τους στις περιπτώ
σεις αυτές χαρακτηρίζεται από έντονη συστροφή. Τα πόδια τους δηλαδή και η λεκάνη αποδίδονται από το 
πλάι, ενώ το άνω μέρος του σώματος είναι γυρισμένο προς το θεατή και το κεφάλι συνήθως στρέφει πίσω. 
Η κίνηση του πέπλου της, πάνω στον οποίο συνήθως κάθεται ή είναι ξαπλωμένη, παρουσιάζει αναλογίες 
με αυτόν της Αφροδίτης (αριθ. 273) του τύπου της Κυρήνης, ο οποίος ανεμίζοντας πλαισιώνει το κεφάλι 
της και καλύπτει και το ένα της πόδι.

Οι καθισμένες σε βράχο ή σε θαλάσσιο ζώο Νηρηΐδες (αριθ. 275-294) στραμμένες δεξιά (αριθ. 285- 
294) ή αριστερά (αριθ. 275-284) ακολουθούν τον ίδιο εικονιστικό τύπο με μικρές παραλλαγές. Οι παραλ
λαγές αυτές αφορούν την κίνηση των χεριών, του κεφαλιού ή του πέπλου και τη διάπλαση του σώματος.

Από τις πλέον ολοκληρωμένες αποδόσεις του τύπου είναι αυτή του αριθ. 275 (Π ίν. 14). Η νέα γυναίκα 
στηρίζει τον αγκώνα του ελαφρά λυγισμένου αριστερού της χεριού πίσω, σε αντικείμενο που δύσκολα 
προσδιορίζεται, ίσως βράχο, ενώ απλώνει το δεξί εμπρός, με κίνηση γεμάτη νωχέλεια, κρατώντας το άκρο 
του πέπλου της. Τις κινήσεις αυτές επαναλαμβάνουν και οι Νηρηΐδες των αριθ. 276, 277, 282, 286, 290. 
Στους αριθ. 277, 283, 284, 292-294 η νέα γυναίκα στηρίζεται με τεντωμένο το αριστερό χέρι πίσω της, ενώ 
στον αριθ. 282 φέρνει το δεξί χέρι προς το πρόσωπό της. Στις Νηρηΐδες των αριθ. 280 και 294 η αλλαγή εί
ναι πιο έντονη, καθώς και τα δύο χέρια τους είναι απλωμένα μπροστά και οι μορφές δεν στηρίζονται σε 
αυτά. Ακόμη, παρατηρείται εικονογραφική διαφοροποίηση στον τύπο, σχετικά με την κατεύθυνση των 
μορφών. Όλες οι νέες γυναίκες που έχουν κατεύθυνση προς αριστερά, κάθονται πάνω στον απλωμένο πέ
πλο τους, που καλύπτει το δεξί πόδι. Εξαίρεση αποτελεί η Νηρηΐς του αριθ. 284, που κάθεται στη ράχη 
ιχθυολέοντος και με απλωμένο το δεξί της χέρι μοιάζει να τον κατευθύνει. Αντίθετα, οι προς τα δεξιά 
στραμμένες νέες γυναίκες είναι σαφές ότι κάθονται στη ράχη θαλάσσιου ίππου ή άλλου μυθικού ζώου, που 
αποδίδεται φολιδωτή και ελισσόμενη (αριθ. 285-287, 293, 295, 299, 300).

Μεγάλη διάδοση φαίνεται να έχει ο τύπος της μισοξαπλωμένης πάνω στη ράχη θαλάσσιου μυθικού κή
τους γυναικείας μορφής. Η προτίμηση αυτή είναι πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι ο τύπος προσφέρε- 
ται για τη δημιουργία συμπλεγμάτων και συνθέσεων σε επιμήκη άξονα, κατάλληλων για τα πολυάριθμα 
επιμήκη πλακίδια της ομάδας αυτής. Η στάση των μισοξαπλωμένων (ή ανακαθισμένων) Νηρηΐδων τις πε
ρισσότερες φορές είναι όμοια με αυτή των καθισμένων αλλά τη χαρακτηρίζει μεγαλύτερη νωχέλεια. Το 
σώμα τους μοιάζει να αναπαύεται χαλαρωμένο πάνω στο στικτό οφιόσχημο σώμα του ζώου, με τα πόδια 
ελαφρά λυγισμένα. Μαλακές είναι και οι κινήσεις των χεριών που λυγίζουν ελαφρά είτε για να κρατήσουν 
το άκρο του πέπλου, είτε για να στηρίζουν τον ανασηκωμένο κορμό της νέας γυναίκας. Μόνο η στροφή του

528. Λουκιανός, Θαλάσσιαι θεότητες, XV 3:... δύο Τρίτωνες εφερον έπί τής κόγχης κατακειμένην.
529. Ανάλογοι τύποι χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο αποδόσεις του θε'ματος σε πλακίδια της ομάδας Α (αριθ. 15) και της ομά

δας Β (αριθ. 53).
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κεφαλιού πίσω προσδίδει στη μορφή κάποια νευρικότητα, που εξαλείφεται στις λίγες περιπτώσεις που οι 
Νηρηΐδες κοιτάζουν εμπρός τους (αριθ. 282,283,301,303). Οι Νηρηΐδες — ανακαθισμένες άλλοτε προς τα 
αριστερά (αριθ. 275-284,298-304) και άλλοτε προς τα δεξιά (αριθ. 285-295,317-320,322,325-326) — επα
ναλαμβάνουν τις ίδιες κινήσεις και έχουν την ίδια στάση. Η σύνθεση πλουτίζεται κάποτε από την παρου
σία Τρίτωνος (αριθ. 304, 308, 312, 323, 326, 328-333), δελφινιού (αριθ. 303, 335) ή με την απόδοση ολό
κληρου του θαλάσσιου μυθικού ζώου που τις μεταφέρει και που συνήθως αποδίδεται ακέφαλο. Οι αλλα
γές αυτές σπάνια μεταβάλλουν τη στάση της Νηρηίδος αλλά απλώς την προσαρμόζουν στα νέα στοιχεία. 
Έτσι, το απλωμένο εμπρός χέρι της με το οποίο συγκρατεί τον πέπλο, μοιάζει να θέλει να πάρει καρπούς 
από το καλάθι που της προτείνει Τρίτων (αριθ. 304, 308, 317, 326).

Σπάνια απαντούν Νηρηΐδες που κρατούν οι ίδιες καλάθια (αριθ. 314) ή άλλα αντικείμενα, όπως στε
φάνια (αριθ. 340-341) ή κιβωτίδια (αριθ. 315). Δυστυχώς τα περισσότερα από τα πλακίδια, όπως αναφέ
ραμε, αποτελούν μόνο το άνω μέρος της σύνθεσης ή είναι σπασμένα και δεν επιτρέπουν περισσότερες πα
ρατηρήσεις, με αποτέλεσμα κάποτε να μην κατανοούμε τη σύνθεση. Έτσι δεν γνωρίζουμε τη στάση του 
σώματος της Νηρηίδος του αριθ. 321 που με τα δύο χέρια ολάνοιχτα κρατά τον πέπλο της πάνω από το 
στραμμένο ελαφρά πίσω κεφάλι που αποδίδεται σε τρία τέταρτα.

Συμπλέγματα δύο Νηρηΐδων ξαπλωμένων αντικρυστά με Τρίτωνα καθισμένο ανάμεσά τους (αριθ. 
324) δεν πρέπει να ήταν σπάνια, μια και έχουν διασωθεί σπασμένα πολλά πλακίδια με υπόλοιπα αυτής της 
σύνθεσης (αριθ. 328-330, 333).

Οι Τρίτωνες παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα ποικιλία στάσεων στα συμπλέγματα των πλακιδίων 
αριθ. 304, 308, 323, 326, 328-331, 333, 339-340. Πάντοτε όμως εικονίζονται ημίσωμοι ή σε προτομή, με 
μόνη εξαίρεση το πλακίδιο αριθ. 334. Στο πλακίδιο αυτό ο Τρίτων εικονίζεται μετωπικά, ολόκληρος, με 
τα ιχθυόσχημα πόδια του αναδιπλωμένα, έχοντας στρέφει το κεφάλι ελαφρά προς τα δεξιά. Το ανθρώ
πινο σώμα του είναι ρωμαλαίο και μυώδες, ενώ τα μαλλιά του πλαισιώνουν ατίθασα το πρόσωπο. Έ χει 
την ίδια ακινησία που παρατηρείται και στη στάση του στα πλακίδια αριθ. 304, 308, 323. Αντίθετα η κί
νησή του μοιάζει να είναι ζωηρή στα πλακίδια αριθ. 329, 331 και 333 και αντίθετη από αυτή της Νη- 
ρηΐδος προς την οποία κάποτε στρέφει και τη ράχη (αριθ. 330-331). Συνήθως κρατά καλάθι με καρπούς 
(αριθ. 304, 308, 323) και μόνο στο πλακίδιο αριθ. 340 υψώνει μεγάλη στενόμακρη κούπα για να τη φέρει 
στα χείλια του.

Τέλος μικρός αριθμός πλακιδίων διακοσμείται με Νηρηΐδες που κολυμπούν πρηνείς, μόνες (αριθ. 335, 
337) ή συνοδευμένες από Τρίτωνα (αριθ. 336, 338, 339), σε εντυπωσιακή όμως ποικιλία αποδόσεων. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε καθένα από τα πλακίδια που εξετάζονται υπάρχει και διαφορετική απόδοση του θέ
ματος. Έτσι, η Νηρηΐς του αριθ. 335 εικονίζεται από το πλάι, να κρατά με προτεταμένα τα χέρια ημισφαι- 
ρικό δοχείο. Τα πόδια της είναι τεντωμένα πίσω και δίπλα τους καταδύεται μικρό δελφίνι. Πρόκειται για 
τύπο στενά συνδεδεμένο με τα καθιερωμένα από την ελληνική παράδοση πρότυπα και ιδίως με το μύθο της 
κατασκευής των όπλων του Αχιλλέα και τη μεταφορά τους από τις αδελφές της Θέτιδος, τις Νηρηΐδες. Ο 
πλούσιος πέπλος που κολπώνεται πάνω από τη ράχη της αποκρύπτει την κίνηση του αριστερού ποδιού. Η 
κίνηση όμως των ποδιών αλλά και του σώματος είναι ζωηρότερη και καθαρά κολυμβητική στο αριθ. 337. Η 
νέα γυναίκα που δυστυχώς σώθηκε ακέφαλη, φαίνεται να κινεί ψαλιδωτά τα μακριά της πόδια, ενώ αναση- 
κώνει τον κορμό, σαν να ήθελε να βγάλει το κεφάλι της έξω από τα κύματα. Ανάλογη είναι και η κίνηση των 
ποδιών της Νηρηίδος αριθ. 336, η οποία επίσης ανασηκώνει τον κορμό της, ενώ στρέφει το κεφάλι προς τον 
Τρίτωνα πίσω της, ο οποίος φαίνεται να κινείται αντίθετα αλλά στρέφει προς τη νέα το κεφάλι και τα χέρια 
του. Η έντονη συστροφή αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της απόδοσης των σωμάτων τους, των οποίων οι 
γραμμές θα ήταν σαφέστερες αν το σκάλισμα ήταν πιο μαλακό και περισσότερο επιμελημμένο στην από
δοση των λεπτομερειών. Είναι αξιοπαρατήρητη η διαφορά των χεριών των δύο μορφών που ξεφεύγουν από 
το ρεαλισμό των κινήσεων των ποδιών. Στο σύμπλεγμα του πλακιδίου αριθ. 338 οι δύο μορφές, πιθανότατα 
και οι δύο γυναικείες, κολυμβούν σε αντίθετη κατεύθυνση η κάθε μια, ενώ στο πλακίδιο αριθ. 339 η Νηρηΐς 
και ο Τρίτων κολυμβούν προς τα αριστερά, με στραμμένα πίσω τα κεφάλια.

Στην κατηγορία Νηρηίδος που κολυμβά και Τρίτωνος πρέπει να ανήκει και το σύμπλεγμα του πλακιδίου 
αριθ. 340 από το οποίο διατηρείται μόνο το επάνω μέρος της σύνθεσης. Αυτό προδίδει η κίνηση του πέπλου 
που κολπώνεται πίσω από τη ράχη της νέας γυναίκας, αλλά και η κίνηση του σώματος προς τα εμπρός.
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Αντίθετα η Νηρη'ίς του αριθ. 341 φαίνεται να είναι καθισμένη πάνω στο θαλάσσιο ίππο και να στηρίζει 
τη ράχη της στο λαιμό του, αν και επαναλαμβάνει την κίνηση της προηγούμενης προτείνοντας στέφανο 
στολισμένο με ταινίες, πιθανότατα σε σύντροφό της.

Ο εικονογραφικός λοιπόν κύκλος των θαλάσσιων θεοτήτων στην ομάδα αυτή εκπροσωπείται κυρίως 
από Νηρηΐδες, που αποδίδονται με δύο κυρίως γυναικείους τύπους: τη Νηρηΐδα που κάθεται ή ξαπλώνει 
στη ράχη θαλάσσιου μυθικού κήτους και αυτή που κολυμβά. Οι Τρίτωνες συνθέτουν μαζί της συμπλέγμα
τα, στα οποία όμως διατηρούν πάντα το χαρακτήρα των μορφών δευτερεύουσας σημασίας. Ο πρώτος τύ
πος της Νηρηΐδος επαναλαμβάνεται χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Αντίθετα ο δεύτερος, αν και με 
ολιγάριθμες αποδόσεις, εμφανίζει ποικιλία παραλλαγών.

Τα 214 πλακίδια της ομάδας αυτής, με τον περιορισμό των διακοσμητικών θεμάτων σε δύο μόνο εικο- 
νογραφικούς κύκλους, το διονυσιακό και το θαλάσσιο θίασο, παρέχουν τη δυνατότητα της εις βάθος εξέ
τασης των εικονιστικών τύπων και των παραλλαγών που δημιουργούν, καθώς και της τεχνικής και της τε
χνοτροπίας του σκαλίσματός τους. Η εξέταση αυτή υπήρξε ιδιαίτερα βοηθητική για τον εντοπισμό στοι
χείων της οργάνωσης των εργαστηρίων οστεογλυπτικής.

Τεχνική και τεχνοτροπία του σκαλίσματός

Η διακόσμηση της επιφάνειας των πλακιδίων της ομάδας με το χαμηλό ανάγλυφο, την οποία ονομάσα
με Γ, συνδυάζει εγχάραξη και σκάλισμα. Πρόκειται για πολύ γνωστή τεχνική, ιδιαίτερα στη ρωμαϊκή τέ
χνη, με μεγάλη διάδοση στον 4ο αι. μ.Χ. και καθιερωμένη στην Αίγυπτο από την εποχή του Αρχαίου Βα
σιλείου, όπου εφαρμόζεται τόσο στην πέτρα και στο γύψο όσο και στο ελεφαντόδοτο.

Για την απόδοση του θέματος πρέπει να ακολουθούσαν την ίδια σειρά εργασιών όπως διατυπώθηκε 
και στις προηγούμενες ομάδες, δηλαδή σχεδίαση του θέματος πάνω στη λειασμένη επιφάνεια του κοκά
λου, χάραξη του περιγράμματος και κάποιων λεπτομερειών του θέματος, σκάλισμα και τέλος κάλυψη με 
χρώμα επιλεγμένων σημείων του θέματος. Τις εργασίες αυτές, όπως ήδη αναφέραμε (σ. 46 κ.ε.) εκτελού- 
σαν διαφορετικοί τεχνίτες και πρέπει να αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες κατά τη συνεργασία τους αυτή, 
όπως μαρτυρούν τα ίδια τα πλακίδια.

Στην ομάδα Γ, κύριο ρόλο είχε ο σκαλιστής, στου οποίου το έργο μπορεί κανείς να διακρίνει διάφορους 
βαθμούς ποιότητας. Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζει το σκάλισμα, ποιοτικές και τεχνικές, επιτρέπουν 
κάποιες τεχνοτροπικές παρατηρήσεις530 και στη συνέχεια μια πρώτη ομαδοποίηση των πλακιδίων. Υποδι
αιρέσεις βασισμένες στην τεχνική του σκαλίσματός έχει προτείνει παλαιότερα και ο 8Π·ζ)^ο\ν8ΐά531, των 
οποίων όμως τα όρια, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, δεν είναι σαφή και δεν έγινε δυνατό να εφαρμοστούν 
στο υλικό που εξετάζουμε. Ο διαχωρισμός σε τεχνοτροπικές ομάδες που επιχειρήσαμε με βάση τις τεχνο
τροπικές διαφοροποιήσεις του σκαλίσματός, επέτρεψε να διαφανούν σαφή στοιχεία, που δεν σχετίζονται με 
την εξέλιξη της τεχνικής του σκαλίσματός διαχρονικά, αλλά πρέπει να συνδέονται με εργαστήρια ή ακόμη 
και χέρια τεχνιτών532. Διακρίνονται κατά τη γνώμη μας τέσσερις ομάδες με σαφή κοινά χαρακτηριστικά, τα

530. Είναι αλήθεια ότι ο όρος «τεχνοτροπία» φαίνεται υπερβολικός για έργα όπως αυτά, με έκδηλο βιοτεχνικό χαρακτήρα, που 
μεταφέρουν ίχνη τεχνοτροπικών επιδράσεων των προτύπων τους, των σχεδίων δηλαδή που συγκέντρωσε κάποιος προικισμένος 
σχεδιαστής αντιγράφοντας δημοφιλείς εικονογραφικούς τύπους. Η Μαραγκού δέχεται επίσης ότι δεν μπορεί να αναφερθεί κανείς 
σε «style», όσον αφορά σκαλισμένα ελληνορωμαϊκά κόκαλα αλλά να χρησιμοποιηθεί ο όρος «Gattungsstil» (Marangou, Bone Carv
ings, σ. 69, σημ. 405) ή τεχνοτροπία του σκαλίσματός.

531. Πρόκειται για την πρώτη συστηματική στυλιστική κατάταξη του υλικού του Ελληνορωμαϊκού Μουσείου Αλεξανδρείας 
(Strzygowski, Alexandria, σ. 73). Διακρίνονται δύο υποδιαιρέσεις σκαλίσματός. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από το χαμηλό ανάγλυ
φο, ενώ η δεύτερη θεωρείται μετάβαση από το εγχάρακτο στο ανάγλυφο. Κριτική της μελέτης του αυτής, βλ. Marangou, Bone Carv
ings, σημ. 7-8. Για τις δικές μας τεχνοτροπικές κατατάξεις των σκαλισμένων κοκάλων, βλ. σ. 159-160.

532. Η εξέταση των τεχνοτροπικών στοιχείων του σκαλίσματός έγινε με βάση κυρίως το υλικό του Μουσείου Μπενάκη, που 
υπήρξε περισσότερο προσιτό αλλά και το πιο σημαντικό αριθμητικά σε αυτή την ομάδα.
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οποία όμως πρέπει να καθορίζονται από την προσωπική επιδεξιότητα του τεχνίτη κυρίως533 και λιγότερο 
από παράγοντες που συνδέονται με την εποχή στην οποία εκτελέσθηκε το έργο.

Στην προάτη παραλλαγή (αριθ. 184, 187, 188, 226, 231, 238, 241, 245, 252, 257-260, 266) οι μορφές του 
διονυσιακού θιάσου χαρακτηρίζονται από το τονισμένο και με ασφάλεια αποδοσμένο περίγραμμά τους. 
Η απόδοση του σώματος έχει σωστές αναλογίες και οι αδέξοι τονισμοί μελών είναι σπάνιοι. Αντίθετα, η 
κατασκευή των χαρακτηριστικών του προσώπου είναι μάλλον αδέξια, ιδίως όταν η μορφή αποδίδεται με
τωπικά. Το κύριο διακριτικό στοιχείο όμως είναι η επιδεξιότητα της απόδοσης της πτυχολογίας, μαλακή, 
ρευστή, σωστή στην κίνηση και στις απολήξεις της, με απαλή εναλλαγή επιπέδων και καμπυλωμένες πα
ρυφές, θυμίζει έργα με αδριάνειες επιδράσεις. Κίονες με ελικοειδείς ραβδώσεις, στοιχείο που διαχωρίζει 
τις μορφές στις σαρκοφάγους με κίονες (2ος-4ος αιώνας), απαντά συχνά στα πλακίδια αυτά. Στα πλακίδια 
αριθ. 136, 254, και 264 παρατηρείται το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ορισμένες από τις λεπτομέρειες του θέ
ματος να αποδίδονται με απλή εγχάραξη.

Το θέμα των Νηρηΐδων σε αυτή την τεχνοτροπική ομάδα (αριθ. 278, 279, 299, 303, 308, 314, 317, 325, 
326) διακρίνεται για την πλαστικότητα των αποδόσεων των γυμνών σωμάτων, τη μαλακότητα των γραμ
μών τους, τα καμπύλα και ρευστά περιγράμματά τους και τα χυτά, χωρίς γωνιάσματα μέλη του σώματος534. 
Η απόδοση των χαρακτηριστικοί του προσώπου με ελαφρές εγχαράξεις είναι περιληπτική. Περιορίζεται 
στη δημιουργία της κυκλικής κόγχης του ματιού, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες, όπως βλέφαρα ή κόρη κτλ. 
Η πτυχολογία των πέπλων που ανεμίζουν παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτή των ενδυμάτων 
του διονυσιακού κύκλου, μόνο που παρατηρείται κάποια σχηματοποίηση στο ύφασμα που καλύπτει το 
ένα από τα πόδια.

Η δεύτερη τεχνοτροπική παραλλαγή (αριθ. 125,128,148,178,180, 261, 262) διακρίνεται για μεγαλύ
τερη ευκολία στην απόδοση των λεπτομερειών, ιδίως στα πρόσωπα. Επιχειρείται μάλιστα επιτυχημένα η 
απόδοση του κεφαλιού γυρισμένου σε τρία τέταρτα και με ελαφριά κλίση προς τα κάτω. Αντίθετα οι ανα
λογίες του σώματος δεν είναι πάντα σωστές. Συχνά το κεφάλι και τα άκρα των ποδιών και των χεριών 
αποδίδονται ογκώδη και χονδροφτιαγμένα. Η πτυχολογία είναι σε γενικές γραμμές σωστά αποδοσμένη 
αλλά και σχηματοποιημένη στις παρυφές. Αιχμηρές και ευθείες πτυχές πλαισιώνουν σώματα μαλακά, με 
καμπύλα περιγράμματα. Στις αποδόσεις μάλιστα των Νηρηΐδων (αριθ. 304, 309, 313, 315, 319, 320, 322) 
το σκάλισμα είναι περισσότερο φροντισμένο με χάραξη βαθιά αλλά ασφαλή που αποδίδει με ακρίβεια 
το θέμα535.

Η τρίτη παραλλαγή χαρακτηρίζεται, ιδίως στις αποδόσεις των Νηρηΐδων (αριθ. 298,307,310, 318,329, 
335), από πολύ χαμηλό ανάγλυφο, που αγγίζει τα όρια του επιπεδόγλυφου536 και την άφθονη χρήση εγχα- 
ράξεων για την απόδοση της πτυχολογίας αλλά και κάποιων ανατομικών λεπτομερειών, ιδίως στο διονυ
σιακό κύκλο (αριθ. 132,133,135,137,167,168). Οι εγχαράξεις όμως αυτές που πολλές φορές ανήκουν στο 
περίγραμμα του θέματος, κάποτε παραμορφώνουν ή αλλοιώνουν τη μορφή, ενώ άλλοτε επιτυγχάνουν τη 
δημιουργία αίσθησης επιπέδων στο ανάγλυφο. Το σκάλισμα γενικά είναι αβαθές, σκληρό και φανερώνει 
αμέλεια ή έλλειψη ικανότητας του τεχνίτη να επιτύχει μαλακή εναλλαγή δύο επιπέδων. Ο λόγος αυτός πρέ
πει να οδήγησε στη χρήση δύο επιπέδων καθαρά διαχωρισμένων, αλλά και στην άφθονη χρήση απλής χά
ραξης για την απόδοση του γλυπτού.

Τέλος, η τέταρτη τεχνοτροπική παραλλαγή στην οποία σώζεται και ο μεγαλύτερος αριθμός πλακιδίων

533. Την ίδια άποψη έχει και η Μαραγκού σχετικά με τα σκαλισμένα ελληνορωμαϊκά κόκαλα (Marangou, Bone Carvings, σ. 69- 
70). Οι τεχνοτροπικές διαφοροποιήσεις του σκαλίσματος κάθε ομάδας θα παρουσιάζονται χωριστά κάθε φορά για καθένα από τους 
δύο εικονογραφικούς κύκλους, ώστε να εντοπίζεται ευκολότερα ο κοινός τους χαρακτήρας.

534. Στον κατάλογο του Μουσείου Μπενάκη έχει διαπιστιυθεί επίσης η προσεκτική εκτέλεση του σκαλίσματος. Βλ. Marangou, 
Bone Carvings, αριθ. 140,143,144,176.

535. Στον κατάλογο του Μουσείου Μπενάκη το σκάλισμα χαρακτηρίζεται ως «προσεκτική εργασία στο σύνολό της». Βλ. ό.π., 
αριθ. 142,150, 166.

536. Αυτό ισχύει κυρίως για τις Νηρηΐδες, όπως παρατηρεί και η Μαραγκού (ό.π., αριθ. 152,154,155,168).
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του διονυσιακού κύκλου (αριθ. 144,150-156,163,165,171,172,191,196-197,199-224, 228,236), έχει ως κύ
ριο χαρακτηριστικό το γωνιώδες σκληρό σκάλισμα που κάνει δύσμορφο τόσο το σώμα όσο και τα χαρα
κτηριστικά του προσώπου των μορφών. Το στόμα, που τονίζεται από υπερβολικά μεγάλα χείλη, τα μάτια 
που τοποθετούνται σε βαθιές κόγχες και αποδίδονται με ελλειψοειδή εξάρματα, δημιουργούν φωτοσκιά
σεις που προσδίδουν στη μορφή γεροντική έκφραση. Στις αποδόσεις των Νηρηΐδων (αριθ. 311, 321, 332, 
336) το γωνιώδες σκάλισμα γίνεται τραχύ και αμελές537 και εφαρμόζεται τόσο στο περίγραμμα των μορ
φών όσο και στις εγχάρακτες λεπτομέρειες της πτυχολογίας. Η πλαστικότητα έχει περιορισθεί στο ελάχι
στο, ώστε κάποτε η χρήση βαθιάς χάραξης μετατρέπει το χαμηλό ανάγλυφο σε επιπεδόγλυφο. Εξάλλου, 
και κάποιες συνθέσεις δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το σκάλισμα, επειδή τα χα
ρακτηριστικά του προσώπου και τα μαλλιά των μορφών δηλώνονται μόνο με ίχνη εγχάραξης που πιθανό
τατα είναι οι πρώτες χαράξεις σταθεροποίησης του προσχεδίου. Γενικά τα έργα της τεχνοτροπικής αυτής 
ομάδας χαρακτηρίζονται από εκτέλεση πρόχειρη και αδέξια.

Με βάση λοιπόν τα τεχνοτροπικά στοιχεία που παρέχουν τα πλακίδια με χαμηλό ανάγλυφο διαπιστώ
θηκε η ύπαρξη τεσσάρων ομάδων που πιθανότατα εκπροσωπούν ανάλογα εργαστήρια.

Η πρώτη περιλαμβάνει έργα εκτελεσμένα με επιμέλεια και ασφάλεια στη χάραξη, που διακρίνονται από 
μορφές με σωστές αναλογίες αλλά κάποια αμέλεια στην απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου.

Η δεύτερη περιλαμβάνει επίσης έργα επιμελημένα αλλά με σκληρότερο σκάλισμα, βαθύτερη χάραξη, 
μεγάλη χρήση απλών εγχαράξεων για την απόδοση των λεπτομερειών, άκαμπτη πτυχολογία αλλά πιο επι
μελημένη απόδοση των προσώπων.

Η τρίτη χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό ανάγλυφο, άφθονη χρήση απλών χαράξεων αντί σκαλίσμα- 
τος, αμελή σχεδίαση των περιγραμμάτων των μορφών που γι’αυτό πολλές φορές είναι αλλοιωμένες.

Τέλος, η τέταρτη και αριθμητικά μεγαλύτερη ομάδα, χαρακτηρίζεται από σκληρό, γωνιώδες σκάλισμα, 
που παραμορφώνει το σχέδιο και καθιστά δύσμορφες τις αποδόσεις κυρίως των προσώπων και γενικά 
διακρίνεται από αδεξιότητα και προχειρότητα στην απόδοση του θέματος.

Οι ομάδες αυτές φαίνεται ότι συνυπάρχουν χρονικά και ότι οι τεχνοτροπικές διαφοροποιήσεις στο 
σκάλισμά τους δεν φανερώνουν εξελικτική πορεία βελτίωσης της τεχνικής, ούτε όμως και χειροτέρευσης 
της τεχνικής του σκαλίσματος με την πάροδο του χρόνου538. Πιστεύουμε ότι οι διαφοροποιήσεις στην τε
χνοτροπία του σκαλίσματος υπήρξαν αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ή μικρότερης επιδεξιότητας του τεχνί
τη που είχε αναλάβειτο σκάλισμα, σε συνδυασμό με τη γενικότερη τάση της εποχής να αποδίδονται τα θέ
ματα με νέους τρόπους. Οι τρόποι αυτοί απηχούν τη μεταμόρφωση που θα υποστεί η τέχνη της Αιγύπτου 
από την επίδραση των εγχώριων προτιμήσεων σε θέματα κυρίως που φέρουν έντονα ίχνη της ελληνιστικής 
και της ρωμαϊκής παράδοσης. Οι ομάδες λοιπόν αυτές, που όπως είπαμε, πιθανόν να εκπροσωπούν αντί
στοιχα εργαστήρια και τους τεχνίτες που εργάζονται σε αυτά, μπορούν να αποτελέσουν ένδειξη των απο
τελεσμάτων μιας τεχνοτροπικής ομαδοποίησης.

Το πλησιέστερο και πλέον συγγενές συγκριτικό υλικό τόσο στην τεχνική και την τεχνοτροπία του σκαλί
σματος, όσο και στην εικονογραφία για την ομάδα Γ, είναι τα σκαλισμένα κόκαλα της ελληνορωμαϊκής Αι
γύπτου. Και στο υλικό αυτό έχουν γίνει κάποιες τεχνοτροπικές ομαδοποιήσεις539, από τις οποίες η πλέον ου
σιαστική βρίσκεται στον κατάλογο των σκαλισμένων κοκάλων της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου της συλλογής

537. Στα κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη παρατηρείται επίσης ότι το χαμηλό ανάγλυφο είναι «coersely executed» (Marangou, 
Bone Carvings, αριθ. 153,173-175).

538. Αντικείμενα στα οποία συνυπάρχουν δύο τεχνοτροπίες σκαλίσματος το αποδεικνύουν, όπως το ελεφάντινο χτένι από την 
Αντινόη, βλ. κεφ. Β, υποσημ. 556. Ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν σε ελληνιστικά κοκάλινα δαχτυλίδια, όπου η διαφοροποίηση 
αποδίδεται στο υλικό και στον τεχνίτη και όχι σε κατασκευή σε μεταγενέστερη εποχή. Βλ. Marangou, Fingerringe, σ. 163 κ.ε.

539. Ο Kollwitz (RAC, Elfenbein, σ. 207-220) επιχειρεί τεχνοτροπικό διαχωρισμό στα δημοσιευμένα σκαλισμένα κόκαλα με 
σκοπό να παρακολουθήσει την εξέλιξή τους και να τα χρονολογήσει. Συνδέει όμως την ποιότητα του σκαλίσματος με τη χρονολό
γησή τους, δηλαδή τα κομμάτια με τις πλαστικές και κινημένες μορφές τα τοποθετεί στα τέλη του 3ου-αρχές του 4ου αι., ενώ αυτά 
των οποίων το ανάγλυφο είναι χαμηλό και η πτυχολογία γραμμική και σκληρή τα τοποθετεί στο β' μισό του 5ου αι. Έτσι τα χρονο
λογικά του συμπεράσματα δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά. Πρβλ. σχετικά και Marangou, Bone Carvings, σ. 22 κ.ε.

158



του Μουσείου Μπενάκη. Η συλλογή αυτή θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες συλλογές οστέινων αντι
κειμένων από την Αίγυπτο540. Στον κατάλογο της Μαραγκού όπου παρουσιάζεται το πρώτο μέρος της συλ
λογής541, εξετάζονται οι δυσκολίες μελέτης της τεχνοτροπίας έργων μικροτεχνίας και ιδιαίτερα προϊόντων 
μαζικής παραγωγής και βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να αναφέρεται κανείς σε τεχνοτροπία αλλά 
σε τεχνοτροπία σκαλίσματος. Επειδή συγκρίσεις με έργα μικροτεχνίας άλλων υλικών, π.χ. από πηλό, δεν εί
ναι εφικτή λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πρώτη ύλη, γίνονται συγκρίσεις με έργα της μνημειακής 
κυρίως τέχνης. Έτσι, μέσα στο υλικό του καταλόγου εντοπίζονται από τη συγγραφέα έξι κομμάτια που συ- 
γκρίνοντάς τα με ελληνιστικές οινοχόες τα αποδίδει στο 2ο-1ο αι. π.Χ. Ανάλογες συγκρίσεις με γλυπτά και 
ανάγλυφα της ρωμαϊκής εποχής βοηθούν ώστε να τοποθετηθούν κάποια σκαλισμένα κόκαλα στην εποχή του 
Αδριανού, των Αντωνίνων ή στα μέσα του 3ου αιώνα. Στα κομμάτια που τοποθετούνται στον 4ο και 5ο αιώ
να παρατηρείται δυϊσμός της καλλιτεχνικής γλώσσας, διότι άλλα βρίσκονται κοντά στην επίσημη τέχνη που 
εκπροσωπούν τα δίπτυχα, ενώ άλλα τα χαρακτηρίζει «σχηματοποίηση που προαναγγέλλει τις staccato μορ
φές της αυθεντικής κοπτικής τέχνης» και για το λόγο aireó χαρακτηρίζονται ως protocoptic.

Η τεχνοτροπική αυτή ανάλυση, αν και πολύ χρήσιμη για τη διερεύνηση της ιστορίας της οστεογλυπτι- 
κής στην Αίγυπτο"’42, ασχολείται με την τεχνοτροπία του σκαλίσματος των περισσότερων κομματιών πολύ 
περιληπτικά543. Η συγγένεια όμως του υλικού αυτού με τα πλακίδια έκανε αναγκαία την προσπάθεια ομα
δοποίησης των σκαλισμένων κοκάλων με βάση την τεχνοτροπία του σκαλίσματος. Η προσπάθεια αυτή 
απέδωσε τον εντοπισμό τεσσάρων μεγάλων ομάδων με κοινά χαρακτηριστικά σκαλίσματος που συνδυα
σμένα με τις χρονολογικές κατατάξεις της Μαραγκού οδηγούν στα παρακάτω συμπεράσματα.

Η πρώτη παραλλαγή στην οποία κατατάσσουμε 21 κομμάτια544 διακρίνεται για προτίμηση στο έξεργο 
ανάγλυφο, στην έντονη πλαστικότητα, στην υπογράμμιση της λεπτομέρειας, ιδίως στα χαρακτηριστικά του 
προσώπου, όπως τα μάτια, όπου αποδίδεται η κόρη και τα βλέφαρα, στην προσεγμένη και ρεαλιστική από
δοση των βοηθητικών αντικειμένων και την πλαστική αλλά μανιεριστική πτυχολογία. Κομμάτια από την 
κατηγορία αυτή έχουν τοποθετηθεί κυρίως στην εποχή των Αντωνίνων (β' μισό του 2ου αι. μ.Χ.) αλλά και 
στην επίσημη τέχνη του 4ου αιώνα. Δεν υπάρχουν αντιστοιχίες στην τεχνοτροπία του σκαλίσματος αυτής 
της κατηγορίας με τις τεχνοτροπικές ομάδες των πλακιδίων545.

Μια δεύτερη παραλλαγή με χαρακτηριστικά το μαλακό πλάσιμο, την επιμελημένη και νατουραλιστι- 
κή απόδοση των μαλλιών με λεπτές εγχαράξεις, την κατασκευή με έξαρμα του ματιού χωρίς διάτρηση 
στην κόρη, την προσεκτικά εκτελεσμένη πτυχολογία, που με έντονες εναλλαγές και κυματιστές παρυφές 
ρυθμικά διατεταγμένες επιδιώκει νατουραλιστική απόδοση της υφής του υφάσματος, περιλαμβάνει

540. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 17.
541. Ό.π., σ. 69 κ.ε.
542. Τίθενται τα όρια της οστεογλυπτικής της Αίγυπτου με terminus post quem την ίδρυση της Αλεξάνδρειας και ante quem, ιστο

ρικά διογκωμένα, την αραβική κατάστηση το 641 και επιχειρείται τυπολογική και στυλιστική ένταξη μερικών κομματιών στην πτολε- 
μα'ίκή περίοδο (2ος-1ος αι.), στη ρωμαϊκή περίοδο (ηγεμονία Αδριανού, Αντωνίνων, Σεβήρων, Διοκλητιανού), και τέλος στη χριστια
νική περίοδο του 4ου αιώνα. Διαπιστώνονται επίσης ότι δεν πρέπει να αποδίδονται χωρίς επιφυλάξεις οποιαδήποτε αιγυπτιακά 
οστέινα γλυπτά στην ύστερη αρχαιότητα και ότι οι ρίζες της παραγωγής των σκαλισμένων κοκάλων που ακμάζουν στη ρωμαϊκή πε
ρίοδο στην Αίγυπτο βρίσκονται στην ελληνιστική περίοδο και μάλιστα στην Αλεξάνδρεια. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 71-75.

543. Τεχνοτροπικές παρατηρήσεις για τα κομμάτια αυτά αναφέρονται άλλοτε στις γενικές παρατηρήσεις της εισαγωγής και άλ
λοτε στις περιγραφές του καταλόγου, όπου όμως αναγκαστικά χαρακτηρίζονται από φραστικές επαναλήψεις.

544. Στην ομάδα αυτή κατατάχθηκαν τα εξής κομμάτια (σύμφωνα με την αρίθμηση του καταλόγου της Μαραγκού): αριθ. 48,49, 
51,56,57,59,62,63,70,76,89,108,109,111,114,128,137,138,190,206,208. Από αυτά η Μαραγκού συνδέει με την τέχνη των Αντω
νίνων τους αριθ. 62,70, 76, 89,138, με την τέχνη των Σεβήρων τους αριθ. 128 και 137, τον αριθ. 114 με την τέχνη του τέλους του 3ου 
αι. και τους αριθ. 190 και 208 με την επίσημη τέχνη του 4ου αιώνα.

545. Με την ομάδα όμως αυτή μπορεί κατά την γνώμη μας να συνδεθεί αιγυπτιακό ιατρικό κιβωτίδιο από ελεφαντόδοντο της 
συλλογής Dumbarton Oaks, που έχει αποδοθεί σε αλεξανδρινό εργαστήριο του 5ου αιώνα. Βλ. Handbook, Dumbarton Oaks, αριθ. 
224 και Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 82, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία. Τεχνοτροπικά έχει εκφραστεί η άποψη ότι το 
έργο αυτό ανήκει σε συντηρητική βασικά και κλασική σχολή και μοιάζει να στηρίζει τη θεωρία ότι η Αλεξάνδρεια ακολουθεί δια
φορετικό δρόμο από την κοπτική τέχνη, έτσι όπως την αντανακλά π.χ. η Οξύρρυγχος, βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 11.
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25546 κομμάτια. Στα κομμάτια αυτά έχουν αναγνωρισθεί κάποια στοιχεία της τέχνης του Αδριανού, πολλά 
στοιχεία της τέχνης των Αντωνίνων αλλά και του τέλους του 3ου αιώνα. Οι γενικές τεχνοτροπικές αρχές 
σκαλίσματος των κοκάλων αυτών βρίσκονται κοντά στην τεχνοτροπία σκαλίσματος της πρώτης ομάδας 
των πλακιδίων.

Η τρίτη που διακρίναμε547 έχει επίσης πλαστική απόδοση μορφών αλλά εκτελεσμένη με κάποια τρα
χύτητα. Το τονισμένο από βαθιά χάραξη περίγραμμα και η απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου 
και των μαλλιών θυμίζουν την προηγούμενη κατηγορία αλλά με εκτέλεση λιγότερο επιμελημένη. Η πτυχο- 
λογία είναι ρευστή, με τονισμένες τις παρυφές των ενδυμάτων και κάπως σκληρή στην απόδοση. Στα πε
ρισσότερα κομμάτια αυτής της κατηγορίας αναγνωρίσθηκαν χαρακτηριστικά της τέχνης του τέλους του 
3ου και των αρχών του 4ου αι. μ.Χ. Μόνο σε δύο από τα κομμάτια έχουν αναγνωρισθεί χαρακτηριστικά 
της τέχνης του 2ου αι. μ.Χ. Παράλληλα τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας απαντούν κυρίως 
στη δεύτερη τεχνοτροπική ομάδα των πλακιδίων. Κάποια όμως από τα σκαλιστά κόκαλα της κατηγορίας 
αυτής548 στα οποία γίνεται άφθονη χρήση αβαθούς χάραξης στην πτυχολογία και το ανάγλυφό τους είναι 
ιδιαίτερα χαμηλό, βρίσκονται πολύ κοντά στην τρίτη τεχνοτροπική ομάδα σκαλίσματος πλακιδίων.

Τέλος, μια τέταρτη παραλλαγή είκοσι κομματιών σκαλισμένων κοκάλων549, με σκληρό γωνιώδες σκά- 
λισμα, συνοπτικό και αμελές, απρόσεκτο σε σχέση με την πτυχολογία και την απόδοση των σωματικών ανα
λογιών, έχει πολλά κοινά με την τέταρτη τεχνοτροπική ομάδα σκαλίσματος των πλακιδίων, χωρίς όμως να 
αγγίζει και τα κάποτε ακραία αποτελέσματα της ομάδας αυτής. Στην κατηγορία αυτή των κομματιών του 
Μουσείου Μπενάκη αναγνωρίσθηκαν χαρακτηριστικά της τέχνης του τέλους του 3ου και του 4ου αιώνα.

Η συσχέτιση λοιπόν της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος των πλακιδίων και των σκαλισμένων κοκάλων 
της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, που δεν έγινε μόνο από φωτογραφίες αλλά και από επιτόπια εξέ
ταση, οδήγησε στις εξής διαπιστώσεις:

1) Υπάρχουν κοινά τεχνοτροπικά στοιχεία στο υπό σύγκριση υλικό, ιδίως μεταξύ τρίτης και τέταρτης 
τεχνοτροπικής ομάδας πλακιδίων και των σκαλισμένων κοκάλων. Κάποιες διαφοροποιήσεις που παρατη
ρούνται, μπορούν να αποδοθούν στον περιορισμένο χώρο που παρέχει ένα πλακίδιο για την εκτέλεση του 
θέματος σε σχέση με τη μεγαλύτερη επιφάνεια που παρέχει ένα κυρτό κόκαλο, η οποία μπορεί να επιφέ
ρει και τεχνοτροπικές διαφοροποιήσεις.

2) Τα τεχνοτροπικά στοιχεία του σκαλίσματος που διακρίνουν τις παραλλαγές των κοκάλων συμπί
πτουν με αυτά των κύριων ρευμάτων της τέχνης του 2ου, αλλά κυρίως του τέλους του 3ου και του 4ου αιώ
να. Τα στοιχεία όμως αυτά δεν μπορεί να θεωρηθούν ως άμεσες επιδράσεις, οπότε θα βοηθούσαν στη χρο
νολόγηση των έργων, αλλά ως ενδείξεις μιας καλλιτεχνικής «κοινής» που επιβιώνει στα εργαστήρια οστεο- 
γλυπτικής μέσω των προτύπων που χρησιμοποιούν οι τεχνίτες, των «βιβλίων σχεδίων». Οι ρίζες αυτής της 
«κοινής» καλλιτεχνικής γλώσσας μπορούν να αναζητηθούν στην ελληνιστική περίοδο550. Είναι λοιπόν φα

546. Στην ομάδα αυτή κατατάξαμε τα εξής κομμάτια του καταλόγου του Μουσείου Μπενάκη, αριθ. 8,10,13,14,15,17, 30, 36, 
42, 44, 50, 54, 55, 68, 71, 74, 85, 87, 98,117,122, 123, 129, 204, 207, 290. Η Μαραγκού συνδέει τους αριθ.'ΐ7, 71, 85,122, 204 με την 
τέχνη των Αντωνίνων, τους αριθ. 68,87 με την τέχνη του Αδριανου και τους αριθ. 42,44 με την τέχνη του τέλους του 3ου και των αρ
χών του 4ου αι. Επίσης στην ομάδα αυτή πρέπει να ενταχθοΰν και δύο κομμάτια της συλλογής της Walters Art Gallery, βλ. Walters 
Art Gallery, αριθ. 167 και 177, τα οποία θεωρούνται κωνσταντίνεια, βλ. Kollwitz, RAC, Elfenbein, σ. 213-214.

547. Πρόκειται για 40 κομμάτια που στο δημοσιευμένο κατάλογο του Μουσείου Μπενάκη έχουν τους αριθ. 22,23,25,27-29,37, 
38,52, 75,77,86, 88, 92, 93,95,96,102,103,116,118,119,121,127,139,189,194,197,198,199. Από τα κομμάτια αυτά η Μαραγκού 
συνδέει τον αριθ. 75 με την τέχνη του Αδριανού, τον αριθ. 139 με την τέχνη της περιόδου των Αντωνίνων, τους αριθ. 52,96,102,103, 
116,121,194,197 και 199 με την τέχνη του τέλους του 3ου και των αρχών του 4ου αι. και τον αριθ. 25 με την τέχνη του 4ου αιώνα.

548. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 119,125-127.
549. Πρόκειται για τα εξής κομμάτια του καταλόγου του Μουσείου Μπενάκη: αριθ. 9,14,18, 20, 21, 26, 35, 39, 90, 95,100,101, 

104,105, 107,120,132,136, 200, 205. Κατά τη Μαραγκού οι αριθ. 20, 21,39, 95, 101,104,105,107 έχουν χαρακτηριστικά της τέχνης 
του τέλους του 3ου αι. και των αρχών του 4ου αι. Μόνο στον αριθ. 90 αναγνωρίζονται στοιχεία της τέχνης των Αντωνίνων.

550. Η Μαραγκού αναφέρεται σε «ελληνιστική κοινή» και μάλιστα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως μαλακότητα των 
περιγραμμάτων, πλαστική απόδοση των μορφών, ακριβή αναλογία κεφαλιού και σώματος (βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 75), την
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νερό ότι η προέλευση των τεχνοτροπικών τάσεων που χαρακτηρίζουν τα ανάγλυφα των πλακιδίων θα πρέ
πει να αναζητηθεί στην ενιαία καλλιτεχνική γλώσσα που δημιουργήθηκε από παλαιότερα καλλιτεχνικά 
ρεύματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στα αστικά κέντρα της Αίγυπτου κατά την ύστερη αρχαιότητα, για 
την εξυπηρέτηση κυρίως των τεχνιτών μαζικής παραγωγής. Παράλληλα όμως στην τεχνοτροπία του σκα- 
λίσματος των πλακιδίων εντοπίζονται και στοιχεία από σύγχρονό τους καλλιτεχνικά ρεύματα. Ο εντοπι
σμός αυτός έγινε χάρη στη συγκριτική εξέταση γλυπτών του 5ου και 6ου αιώνα, αλλά κυρίως των ελεφα- 
ντουργημάτων της ίδιας εποχής και ανάλογης τεχνικής551, που δυστυχώς δεν είναι πολλά. Ανάμεσα στα 
γλυπτά συγκαταλέγεται η στήλη της Ny Carlsberg Glyptothek της Κοπεγχάγης552, η οποία παρουσιάζει ιδι
αίτερο ενδιαφέρον λόγω της τεχνοτροπικής ομοιότητας που παρουσιάζει με τα πλακίδια της πρώτης ομά
δας σκαλίσματος. Ο άγγελος που στέκεται μετωπικά κρατώντας σταυροφόρο ράβδο και σφαίρα, διακρί- 
νεται για μαλακή και ρευστή πτυχολογία, σωστές σωματικές αναλογίες, αλλά κάποια αμέλεια στην από
δοση των χαρακτηριστικών του προσώπου.

Ανάμεσα στα ελεφάντινα ανάγλυφα της ύστερης αρχαιότητας που είναι γνωστά553 υπάρχουν έργα που 
βρέθηκαν στην Αίγυπτο και θεωρούνται αδιαφιλονίκητα αιγυπτιακών εργαστηρίων5'’4 και άλλα που απο
δίδονται στην Αίγυπτο με βάση εικονογραφικά ή τεχνοτροπικά στοιχεία555. Η συγκριτική εξέταση των 
εξακριβωμένα αιγυπτιακής προέλευσης έργων έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τε- 
χνοτροπική ομοιότητα στο σκάλισμα, τόσο με τα πλακίδια όσο και με τα σκαλισμένα κόκαλα. Πρόκειται 
για αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με τη χριστιανική λειτουργία, αλλά και με το γυναικείο στολισμό. 
Είναι δηλαδή χτένια και πυξίδες, καθώς και μικρό ιατρικό κιβώτιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα κομμάτι στο οποίο διακρίνονται δύο τεχνοτροπικές τάσεις 
σκαλίσματος, ίσως δηλαδή να έχει δουλευτεί από δύο τεχνίτες. Πρόκειται για ελεφάντινο χτένι556 από την 
Αντινόη με παράσταση του θαύματος της Ανάστασης του Λαζάρου από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη 
δύο άγγελοι κρατούν στέφανο που πλαισιώνει έφιππο άγιο’’57. Οι μορφές στο χτένι είναι ντυμένες με πο-

οποία μπορεί κανείς να διακρίνει στις σχηματοποιημένες και γωνιώδεις αποδόσεις περιγραμμάτων του τέλους του 3ου αι. Πρόκει
ται για «μη συνειδητοποιημένη επιβίωση της καλλιτεχνικής αυτής γλώσσας της ελληνιστικής περιόδου» (βλ. Marangou, Bone 
Carvings, σ. 80). Στοιχεία όπως «σχεδιαστική απόδοση των σημείων που είναι λιγότερο ορατά», «πλατιά πρόσωπα που δεν αποκα
λύπτουν την ύπαρξη οστών» που απαντούν στα οστέινα πλακίδια χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πτολεμαίκά γλυπτά, βλ. A.W. 
Laurence, Greek Sculpture in Ptolemaic Egypt, JEA XI (1925), 179 κ.ε.

551. Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στις συγκρίσεις ελεφάντινων και οστέινων έργων πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι το ελεφαντόδοντο παρέχει σαν υλικό τη δυνατότητα ευκολότερου σκαλίσματος και πλέον έξεργου, ιδιαίτερα σε κυρτά κομμά
τια ή πυξίδες. Έτσι κάποιες διαφοροποιήσεις δεν πρέπει πάντοτε να αποδίδονται στον τεχνίτη ή στις τεχνοτροπικές τάσεις αλλά 
και στην πρώτη ύλη, διάκριση που δεν είναι εύκολα εφικτή. Στα ελεφάντινα έργα μικροτεχνίας μπορεί κανείς να διακρίνει επι
δράσεις της μνημειακής γλυπτικής της ίδιας εποχής και ιδίως των τεχνοτροπικών ρυθμών των σαρκοφάγων. Βλ. σχετικά Dalton, 
Byz. Art, o. 180. Σχετικές τεχνοτροπικές παρατηρήσεις με βάση τα οστέινα πλακίδια δεν είναι εφικτές παρά μόνο έμμεσα, μέσω των 
ελεφάντινων έργων.

552. Βλ. Torp, Baouît, εικ. 12, ο οποίος τη χρονολογεί μεταξύ 520 και 530. Για μια χρονολόγηση στα μέσα του 5ου αι. όμως συ
νηγορεί η παρουσία της σταυροφόρου ράβδου, γνωστής και από το ψηφιδωτό της Galla Placidia.

553. Ο κατάλογος ελεφαντουργημάτων της ύστερης αρχαιότητας του W.F. Volbach που εκδόθηκε το 1952 έχει πλουτισθεί στην 
τρίτη του έκδοση το 1978 με νέα κομμάτια, προσφέροντας μια ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα του διασκορπισμένου υλικού σε πλή
θος συλλογές και μουσεία. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten.

554. Βλ. ό.π., σ. 24-25, αριθ. 84a, 88a-c, 173b, 193,194a, 204-205.
555. O Volbach χαρακτηρίζει ως κοπτικά και αποδίδει σε επαρχιακά αιγυπτιακά εργαστήρια τους αριθ. 80,105 και 181 του κα

ταλόγου του (Elfenbeinarbeiten). Επίσης τα ανάγλυφα κομμάτια από τον άμβωνα του Aachen, αριθ. 72-77 του καταλόγου του, τα 
οποία πρώτος ο Strzygowski (Alexandria, σ. 2) συνέδεσε με τα αιγυπτιακά οστέινα, τα αποδίδει επίσης σε αιγυπτιακά εργαστήρια, 
με τα οποία συνδέει και τους αριθ. 69, 70, 78-80, 91, 98, 99. Επίσης, έχει αποδοθεί σε αιγυπτιακό εργαστήριο της ενδοχώρας και 
ομάδα ελεφάντινων πυξίδων (Wessel, L 'art copte, σ. 167). Εξάλλου, σε αιγυπτιακό εργαστήριο αποδίδεται και ελεφάντινο ιατρικό 
κιβωτίδιο (Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 11, αριθ. 19-21) της συλλογής του Dumbarton Oaks. Πρβλ. σχετικά με το κιβωτίδιο αυτό και 
Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 83, όπου όμως δεν γίνεται αναφορά σχετική με την προέλευση του έργου. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 545.

556. Πρόκειται για τελετουργικό χτένι. Σχετικά με τη χρήση του, βλ. DACE, XIII, 2949.
557. Βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 193-195, αριθ. 7116-7117 και Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 123, αριθ. 204, πίν. 99 όπου και 

η προγενέστερη βιβλιογραφία.
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λύπτυχους χιτώνες και ιμάτια που δεν διευκολύνουν συγκρίσεις με τις ημίγυμνες μορφές των πλακιδίων. 
Παρατηρείται στην παράσταση της Ανάστασης του Λαζάρου προτίμηση στην απόδοση των κεφαλιών από 
το πλάι, των χαρακτηριστικών του προσώπου με λιτότητα, των ματιών με μικρά εξάρματα, στα οποία υπο
δηλώνεται η κόρη με χάραξη, όταν η μορφή κατ’εξαίρεση εικονίζεται μετωπικά, στοιχεία δηλαδή που απα
ντούν και στη δεύτερη τεχνοτροπική ομάδα σκαλίσματος των πλακιδίων.

Στην άλλη πλευρά του χτενιού διαπιστώθηκε ομοιότητα στη στάση και την κίνηση των αγγέλων που 
πλαισιώνουν τον έφιππο άγιο με τις κροταλίστριες αριθ. 241, 243-247 και κυρίως με τις τυμπανίστριες 
αριθ. 227-230, με τις οποίες παρουσιάζουν στενή σχέση και στην τεχνοτροπία του σκαλίσματος. Το σκάλι- 
σμα αυτό σκληρό και γωνιώδες κάνει τα σώματα δύσμορφα, το κεφάλι δυσανάλογα μεγάλο και την πτυ- 
χολογία με τη συστηματική γραμμικότητα των πτυχών σκληρή. Η τεχνοτροπία λοιπόν του σκαλίσματος της 
δεύτερης πλευράς του χτενιού της Αντινόης παρουσιάζει έντονη ομοιότητα με την τέταρτη τεχνοτροπική 
ομάδα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι η τεχνοτροπική διαφορά του σκαλίσματος στα 
ελεφάντινα και στα οστέινα δεν σημαίνει και χρονολογική διαφοροποίηση. Το χτένι της Αντινόης έχει 
χρονολογηθεί στον 6ο αιώνα.

Πολύ κοντά προς το χτένι της Αντινόης αλλά και προς τα οστέινα πλακίδια της τρίτης τεχνοτροπικής 
ομάδας σκαλίσματος βρίσκεται το θραύσμα ενός άλλου χτενιού που βρέθηκε επίσης στην Αίγυπτο, στην 
Gize. Το κομμάτι αυτό ο Volbach το χαρακτηρίζει ως «stark koptisiert»558 559. Πιστεύουμε όμως ότι και εικο- 
νογραφικά συνδέεται με την Αίγυπτο, μια και το διακοσμητικό θέμα της μιας πλευράς, που ως τώρα από 
όσο ξέρουμε δεν έχει αναγνωρισθεΡ39, νομίζουμε ότι συνδέεται με τη λατρεία της Τσιδος. Πρόκειται για 
σύμπλεγμα δύο μορφών από μεγαλύτερη σύνθεση. Η μία είναι γυναικεία και εικονίζεται ξαπλωμένη σε 
ανάκλιντρο με τη ράχη προς το θεατή, ενώ απλώνει το δεξί της χέρι που κρατά κούπα, προς το νέο άνδρα 
που στέκεται μπροστά της κρατώντας ακουμπισμένο στον αριστερό ώμο οξυπύθμενο αμφορέα κι υψώνει 
το δεξί χέρι σε κίνηση ομιλίας. Κοντά στην ξαπλωμένη γυναίκα βρίσκεται αιλουροειδές. Το ίδιο σύμπλεγ
μα αναγνωρίζεται ανάμεσα στις μορφές του ισιακού δείπνου που απεικονίζεται σε ελεφάντινη πυξίδα, 
από το θησαυρό της μητρόπολης του Aachen''60, για την οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα πιο κάτω.

Στην πίσω πλευρά του χτενιού εικονίζεται σύμπλεγμα δύο γυμνών γυναικών, που ίσως προέρχονται 
από μεγαλύτερη σύνθεση εμπνευσμένη από τον εικονογραφικό κύκλο της Αφροδίτης. Η λατρεία της θεάς, 
ως γνωστόν, συνδυάζεται, κυρίως στην Αίγυπτο, με αυτήν της Τσιδος. Οι στάσεις των δύο μορφών είναι 
γνωστές από απεικονίσεις της θεάς αλλά και μελών της συνοδείας της, όπως οι Νύμφες. Η τεχνοτροπία του 
σκαλίσματος αυτού του χτενιού διαφέρει από αυτό της Αντινόης και βρίσκεται πλησιέστερα με κάποια 
από τα πλακίδια της τρίτης τεχνοτροπικής ομάδας. Η χάραξη δεν είναι και εδώ βαθιά, παρά μόνο κατά την 
απόδοση των περιγραμμάτων. Η πτυχολογία αποδίδεται με την ίδια μαλακότητα και με αβαθείς χαράξεις, 
ενώ το ανάγλυφο, αν και υψηλότερο από αυτό των πλακιδίων, έχει δύο καθαρά διαχωρισμένα επίπεδα.

Τρία ακόμη χτένια, αιγυπτιακής προέλευσης561, που δεν έχουν χριστιανικού περιεχομένου θέματα, 
όσον αφορά στην τεχνοτροπία του σκαλίσματος βρίσκονται πλησιέστερα σε τρεις από τις τεχνοτροπικές 
ομάδες σκαλίσματος των πλακιδίων.

Το πρώτο από τα χτένια, που βρίσκεται στο Mainz, έχει και στις δύο πλευρές ζεύγη από το διονυσιακό 
κύκλο. Το σύμπλεγμα του Διονύσου και της Αριάδνης της μιας πλευράς βρίσκεται και εικονογραφικά πλη- 
σιέστατα προς τα πλακίδια, και ιδιαίτερα στα αριθ. 252 για το σύμπλεγμα, αριθ. 254 για την Αριάδνη και 
αριθ. 132 για τον Διόνυσο. Τα καθαρά περιγράμματα, οι σωστές αναλογίες και η μαλακή, με απλές εγχα
ράξεις πτυχολογία συνδέει το κομμάτι αυτό με την πρώτη τεχνοτροπική ομάδα.

558. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 123, αριθ. 205 όπου το συνδέει τεχνοτροπικά με τα κομμάτια αριθ. 80, 98,99 και 104 του 
ίδιου καταλόγου.

559. Ο Leclercq (DACL, VII, 2, 1929) χαρακτηρίζει το θέμα ως ειδωλολατρικό, ενώ ο Volbach (Elfenbeinarbeiten, σ. 123) ση
μειώνει «noch nicht gedeutet».

560. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 75, αριθ. 105, πίν. 56.
561. Ο Volbach (ό.π., σ. 67-68, αριθ. 88a-c, πίν. 48-49) τοποθετεί τα χτένια αυτά στον 5ο-6ο αιώνα.
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Στο ένα από τα χτένια του Μουσείου Μπενάκη, όπου εικονίζονται ένθρονες «Τύχες πόλεων»562, παρα
τηρούνται ανάλογα τεχνοτροπικά στοιχεία. Η επιμέλεια όμως με την οποία έχουν αποδοθεί τα χαρακτηρι
στικά του προσώπου των μορφών, ιδίως τα μάτια, δεν επιτρέπει συσχέτιση με οποιαδήποτε τεχνοτροπική 
ομάδα σκαλίσματος των πλακιδίων. Το έργο αυτό βρίσκεται περισσότερο κοντά στην πρώτη τεχνοτροπική 
κατηγορία των σκαλισμένων κοκάλων του Μουσείου Μπενάκη (βλ. σ. 159).

Αντίθετα, το δεύτερο χτένι του Μουσείου Μπενάκη, που έχει ως διακοσμητικό θέμα και στις δυο 
πλευρές ζεύγη Τριτώνων και Νηρηίδων, συγγενεύει τόσο εικονογραφικά όσο και τεχνοτροπικά με τα 
πλακίδια. Η αμέλεια με την οποία έχουν αποδοθεί το σώμα και τα χαρακτηριστικά του προσώπου των 
μορφών, η υπερβολική χρήση χάραξης για τη δήλωση λεπτομερειών, που εδώ επεκτείνεται και στην πλή
ρωση του βάθους με σκοπό την απόδοση του υγρού στοιχείου, εντάσσει το έργο αυτό κοντά στην τέταρ
τη τεχνοτροπική ομάδα.

Σε μια άλλη κατηγορία ελεφάντινων αντικειμένων, τις πυξίδες, εντοπίσθηκαν τρία θραύσματα αιγυ
πτιακής προέλευσης με χριστιανικά θέματα, καθώς και ιατρικό κιβωτίδιο με την Υγεία ένθρονη ως διακό- 
σμηση563, τα οποία παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στην τεχνοτροπία του σκαλίσματος τους. Τα 
ασφαλή τονισμένα με χάραξη περιγράμματα, η απόδοση λεπτομερειών του θέματος και της πτυχολογίας 
με αβαθή χάραξη, η σωστή ένταξη των μορφών στο χώρο, που συνήθως ορίζεται από αρχιτεκτονικά γλυ
πτά και κίονες με ελικοειδείς ραβδώσεις, η αμελής απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου, είναι τα 
κύρια χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος. Στα έργα αυτά πιστεύουμε ότι ακολουθούνται 
γενικές τεχνοτροπικές αρχές που χαρακτηρίζουν την παραγωγή μιας περιοχής, χωρίς να αποκλείσουν την 
κοινή προέλευση των τριών κομματιών από το ίδιο εργαστήριο. Τις γενικές αυτές αρχές πάντως τις απα
ντά κανείς και στη δεύτερη τεχνοτροπική ομάδα"'64 αλλά και σε άλλα ελεφάντινα ανάγλυφα, των οποίων η 
προέλευση αμφισβητείται ή αποδίδεται στην Αίγυπτο για εικονογραφικούς λόγους. Στην τελευταία αυτή 
κατηγορία ανήκουν δύο πολύ γνωστές πυξίδες. Η μία έχει ως θέμα ισιακό συμπόσιο και η άλλη σκηνές από 
τη ζωή του αγίου Μηνά, αγίου που λάτρευαν ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, όπου και το πολύ γνωστό μοναστήρι 
του κοντά στην Αλεξάνδρεια, χώρος ιερού προσκυνήματος. Η πυξίδα αυτή βρέθηκε στη Ρώμη, σε ναό 
αφιερωμένο στον άγιο Μηνά, γεγονός που δεν αποκλείει την προέλευσή της από την Αίγυπτο και μάλιστα 
από τη μονή του αγίου, όπου είναι γνωστό ότι υπήρχαν εργαστήρια παραγωγής αφιερωματικών ή ανα
μνηστικών αντικειμένων για τους προσκυνητές.

Η πρώτη πυξίδα, με το ισιακό συμπόσιο, συνδέεται θεματικά επίσης με την Αίγυπτο και τα εργαστήριά 
της565. Τεχνοτροπικά όμως οι δύο αυτές πυξίδες δεν παρουσιάζουν στενή σχέση. Στην πρώτη παρατηρεί- 
ται προτίμηση προς τις μετωπικά ή σε τρία τέταρτα εικονιζόμενες μορφές, πλούσια ντυμένες, επιμέλεια 
στην απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου και των μαλλιών και ιδιαίτερη φροντίδα στην απόδο
ση των ματιών, τα οποία αποδίδονται όχι μόνο με έξαρμα διάτρητο, αλλά και τα βλέφαρα δηλώνονται επί
σης εξηρμένα. Το στόμα, με κινημένα τα ελαφρά έξεργα χείλη, προσδίδει εξατομικευμένη έκφραση σε κά
θε πρόσωπο, στην οποία συμβάλλει επίσης το γεγονός ότι η απόδοση των μαλλιών και των κομμώσεων ποι
κίλλει. Η αναζήτηση της ποικιλίας που διαπιστώνεται στο έργο αυτό, καθώς και η επιμέλεια στην εκτέλε

562. Έχουν ταυτισθεί με τις προσωποποιήσεις της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης από τον Volbach (Elfenbeinarbeiten, σ. 68, 
αριθ. 88b). Η αιγυπτιακή προέλευση του χτενιού, το σείστρο που πιστεύουμε ότι κρατά η προσωποποίηση της Κωνσταντινούπολης 
και το ένδυμα που όπως και ο ίδιος ο Volbach αναφέρει είναι «ähnlich einer Isis», προδίδουν ότι μάλλον πρόκειται για την προσω
ποποίηση της Αλεξάνδρειας και όχι της Κωνσταντινούπολης.

563. Η προέλευση των δύο πρώτων είναι γνωστή: Médineh el Fayum και Fostât, ενώ για το τρίτο αναφέρεται γενικά Αίγυπτος. 
Το ίδιο ισχύει και για το ιατρικό κιβωτίδιο, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 118, αριθ. 194a, πίν. 88, σ. 117, αριθ. 193, πίν. 95, σ. 110, 
αριθ. 173b, πίν. 88 και σ. 65, αριθ. 34a, πίν. 46. Πρβλ. Beckwith, Coptic Sculpture, αριθ. 24 και Handbook, Dumbarton Oaks, αριθ. 226.

564. Χαρακτηριστικά αναφερόμαστε στην απόδοση με απλή χάραξη τόξων που πλαισιώνουν τις μορφές ή κιόνων που αποτε
λούν διαχωριστικά στοιχεία σε πλακίδια, όπως οι αριθ. κατ. 254,137, 264.

565. Η αιγυπτιακή προέλευση της πυξίδας ενισχύεται αποφασιστικά μετά την αναγνώριση του ίδιου εικονογραφικού θέματος στο 
χτένι από την Gize (βλ. κεφ. Β, υποσημ. 556-557). Άλλωστε και ο Volbach (Elfenbeinarbeiten, σ. 113) αναγνωρίζει ότι τεχνοτροπικά αλ
λά και εικονογραφικά βρίσκεται κοντά «an den ägyptische Kunstkreis», αν και δέχεται την πιθανότητα ενός δυτικού εργαστηρίου.
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ση, ιδίως των προσώπων, δεν επεκτείνεται στην πτυχολογία των ενδυμάτων, που χαρακτηρίζεται από συμ
βατικότητα και σχηματοποίηση. Η ίδια σχηματοποίηση παρατηρείται και στην απόδοση των ανακλίντρων, 
καθώς και στην εγχάρακτη διακόσμησή τους. Η τεχνοτροπία αυτή του σκαλίσματος παρουσιάζει συγγέ
νεια με κάποια από τα σκαλισμένα κόκαλα της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη566, ενώ δεν έχει αντι
στοιχία με οποιαδήποτε από τις τεχνοτροπικές ομάδες των πλακιδίων.

Αντίθετα, τεχνοτροπικά η πυξίδα του αγίου Μηνά567 βρίσκεται πολύ κοντά στην πρώτη τεχνοτροπι- 
κή ομάδα των πλακιδίων. Οι μορφές έχουν το ίδιο ασφαλές περίγραμμα, τις ίδιες σωστές σωματικές 
αναλογίες, ενώ συγχρόνως διαπιστώνεται η ίδια επιδεξιότητα στην απόδοση της πτυχολογίας, ρευστής 
και μαλακής. Ο Volbach συνδέει τεχνοτροπικά την πυξίδα αυτή με την καθέδρα του Μαξιμιανου στη Ρα
βέννα και ιδιαίτερα με τα διάχωρα που αποδίδονται σε αιγυπτιακά εργαστήρια568. Ο ελεφάντινος αυτός 
θρόνος που κατασκευάστηκε, όπως τελικά πιστεύεται'’69, για τον Μαξιμιανό γνωστό επίσκοπο της Ρα
βέννας, προστατευόμενο του Ιουστινιανού, στον οποίο το αυτοκρατορικό ζεύγος πιθανότατα τον προ- 
σέφερε ως δώρο για την ενθρόνισή του το 545, έχει γίνει αντικείμενο πολλαπλών μελετών570. Σε αιγυ
πτιακά εργαστήρια ή σε τεχνίτες που προέρχονται από αυτά έχουν αποδοθεί δέκα από τα ελεφάντινα 
διάχωρα που την κοσμούν, στα οποία απεικονίζονται σκηνές από τη ζωή του Ιωσήφ, καθώς και οι ελε
φάντινες ταινίες που πλαισιώνουν τα διάχωρα, διακοσμημένες με κληματίδες που προβάλλουν από αγ
γεία γεμάτες από πουλιά και ζώα. Οι σκηνές από τη ζωή του Ιωσήφ θεωρούνται ως οι καλύτερες απο
δόσεις των χαρακτηριστικών της επηρεασμένης από την Αίγυπτο οστεογλυπτικής του 6ου αιώνα'’71. Τό
σο όμως το έξεργο του αναγλύφου, όσο και τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του σκαλίσματος συνδέουν 
τα διάχωρα αυτά με την τεχνοτροπία του σκαλίσματος των πλακιδίων της ομάδας Δ, που θα εξετάσουμε 
στη συνέχεια (σ. 183 κ.ε.).

Τρία χριστιανικά δίπτυχα του 6ου αιώνα που μετατράπηκαν σε κάλυμμα Ευαγγελίου σε μεταγενέ
στερους χρόνους572 573 574 έχουν διακοσμηθεί σύμφωνα με τον τύπο των αυτοκρατορικών διπτύχων. Η σκλη
ρότητα του σκαλίσματος έκανε τους ειδικούς να τα αποδώσουν σε επαρχιακό εργαστήριο’’73. Η συγγέ
νεια όμως που διαπιστώνουμε μεταξύ της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος τους και αυτής των πλακι
δίων, έρχεται να ενισχύσει την άποψη ότι μπορούν να αποδοθούν σε αιγυπτιακό εργαστήριο. Ειδικό
τερα, στο λεγόμενο Ευαγγέλιο του St LupicirP74 η απόδοση των μορφών στις σκηνές που πλαισιώνουν 
τους ένθρονους Χριστό και Παναγία, με το ογκώδες κεφάλι που τονίζεται εις βάρος του σώματος, τη 
μακριά «ελληνική» μύτη, τα μάτια που αποδίδονται με μικρά εξάρματα, τη μαλακή, πλαστική πτυχολο
γία που συνδυάζει το ανάγλυφο με την εγχάραξη, την πλαισίωση πολλών σκηνών από αρχιτεκτονικά 
γλυπτά, όπως τόξα στηριγμένα σε κίονες με ελικοειδείς ραβδώσεις, βρίσκονται πολύ κοντά στα χαρα
κτηριστικά της πρώτης και της δεύτερης τεχνοτροπικής ομάδας σκαλίσματος των πλακιδίων (πρβλ. 
αριθ. 145, 176, 199).

566. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 544. Κατά τον Volbach (Elfenbeinarbeiten, σ. 123) η πυξίδα συνδέεται τεχνοτροπικά με δύο εξέχοντα 
έργα της αιγυπτιακής ελεφαντουργίας: τον άμβωνα του Aachen και τα αιγυπτιακής προέλευσης διάχωρα του Μαξιμιανου στη Ρα
βέννα. Τη χρονολογεί στον 6ο αιώνα.

567. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 113, αριθ. 181, πίν. 91.
568. Ό.π. Αντίθετη άποψη σχετικά με το εργαστήριο αυτών των διαχώρων διατυπώνει ο Delvoye (L’art byzantin, σ. 136), ο οποίος 

αποδίδει τις τεχνοτροπικές διαφορές των διαχώρων με τις σκηνές από τη ζωή του Ιωσήφ σε χρήση διαφορετικών προτύπων από το 
ίδιο εργαστήριο.

569. Σύνοψη των απόψεων που έχουν διατυπωθεί για την προέλευση του έργου αυτού και τις επιδράσεις που έχει δεχθεί, βλ. 
Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 93.

570. Βασική μελέτη του έργου αυτού είναι του C. Cecchelli, La Cathedra. Πλήρη βιβλιογραφία παρέχει ο Volbach, βλ. ό.π.
571. Οι Volbach και Cecchelli αναγνωρίζουν επίδραση της Αλεξάνδρειας (βλ. ό.π., υποσημ. 569-570).
572. Πρόκειται για τα δίπτυχα του Murano (6ος αι,), του St Lupicin (6ος αι.) και του Etchmiadzin (6ος αι.). Βλ. Volbach, Elfen

beinarbeiten, σ. 87, αριθ. 125, πίν. 66, σ. 97, αριθ. 145, πίν. 66 και σ. 94-95, αριθ. 142, πίν. 75.
573. Τα αποδίδουν σε εργαστήρια της Συρίας, της Ανατολίας αλλά και της Αιγύπτου και της Γαλατίας, βλ. Volbach, ό.π..
574. Ο Volbach (.Elfenbeinarbeiten, σ. 97) αν και διαπιστώνει εικονογραφική και τεχνοτροπική σχέση με την Καθέδρα του Μα- 

ξιμιανού, αναφέρει «Entstehung in Gallien».
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Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις μας πάνω στην τεχνική και τεχνοτροπική εξέταση του υλικού της ομά
δας Γ των πλακιδίων διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

1. Στο σκάλισμα του χαμηλού αναγλύφου είναι δυνατός ο εντοπισμός τεχνοτροπικών χαρακτηριστι
κών. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά διακρίνουμε τέσσερις τεχνοτροπικές ομάδες σκαλίσματος στο υλι
κό που προέρχεται από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη κυρίως. Οι ομάδες αυτές συνυπάρχουν χρο
νικά και δεν είναι αποτέλεσμα εξελικτικής πορείας της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος.

2. Η συγκριτική εξέταση των πλακιδίων και των σκαλισμένων κοκάλων της συλλογής του Μουσείου Μπε
νάκη επέτρεψε να διακρίνουμε και στο υλικό αυτό υποδιαιρέσεις του σκαλίσματος με βάση την τεχνοτροπία, 
τρεις από τις οποίες παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αντίστοιχες τεχνοτροπικές ομάδες πλακιδίων.

3. Κάθε μια από τις τεχνοτροπικές ομάδες σκαλίσματος περιέχει τεχνοτροπικά στοιχεία που προέρχο
νται από ρεύματα της τέχνης προγενενεστέρων περιόδων. Δεν πρόκειται όμως για άμεσες επιδράσεις, αλ
λά για έμμεσες επιρροές που αποδίδονται στη χρήση παραδοσιακών προτύπων, των «βιβλίων σχεδίων», 
από τους τεχνίτες και τα εργαστήρια.

4. Η σύγκριση της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος οστέινων και ελεφάντινων αιγυπτιακών αναγλύφων 
επέτρεψε τον εντοπισμό τεχνοτροπικών σχέσεων στο σκάλισμα, που οδηγούν στη διαπίστωση της ύπαρξης 
κοινών γενικών τάσεων που διέπουν την αιγυπτιακή οστεογλυπτική, τόσο ελεφαντόδοντου όσο και απλού 
κοκάλου. Οι τάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποδοθούν στην ύπαρξη κοινών εργαστηρίων για την επε
ξεργασία, τη χρήση και τη διακόσμηση των δύο αυτών υλικών στην Αίγυπτο.

Εικονογραφία

Στην ομάδα αυτή τη διακοσμημένη με την τεχνική του χαμηλού αναγλύφου απαντούν θέματα από δύο 
μόνο εικονογραφικούς κύκλους, όπως ήδη αναφέραμε, το διονυσιακό και τον κύκλο του θαλάσσιου θιά
σου με την Αφροδίτη ως θαλάσσια θεότητα575. Για τις αποδόσεις των θεμάτων, που δεν είναι πρωτότυπα 
αλλά εμπνευσμένα από το ευρύ θεματολόγιο της ελληνορωμαϊκής τέχνης, χρησιμοποιούνται εικονογρα- 
φικοί τύποι που προέρχονται από αντιγραφές ή μεταλλαγές γνωστών παλαιοτέρων τύπων576 577 578, χωρίς όμως 
αυστηρή εξάρτηση από το αρχέτυπο. Η τυπολογική ανάλυση677 των θεμάτων κρίθηκε απαραίτητη με σκο
πό τον καθορισμό του βαθμού επίδρασης που έχουν δεχτεί από τη μνημειακή και επίσημη τέχνη αλλά κυ
ρίως τον καθορισμό της μορφής με την οποία επέζησαν στοιχεία της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής τέχνης 
στα πρότυπα της μικροτεχνίας του 5ου και του 6ου αιώνα. Συγχρόνως συμβάλλει στη διαμόρφωση σαφέ- 
στερης εικόνας των «βιβλίων σχεδίων» και της μορφής τους.

Οι μέχρι σήμερα μελετητές οστέινων αναγλύφων κατέφυγαν στην αναγνώριση και στην εικονογραφι- 
κή ανάλυση του θέματος, χωρίς να το εντάσσουν όμως σε ένα ευρύτερο σύνολο678. Εξαίρεση αποτέλεσαν

575. Προτίμηση στους δυο αυτοΰς κύκλους παρατηρείται και στα ελληνορωμαϊκά σκαλισμένα κόκαλα, στην οποία έχει αποδο
θεί βαθύτερη συμβολική έννοια, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 30 κ.ε.

576. Επειδή δεν πρόκειται για πιστές αντιγραφές ή αναπαραγωγές, ο καθορισμός των προτύπων δεν είναι δυνατός. Βλ. σχε
τικά ό.π., σ. 29. Πολλοί όμως από τους παλαιότερους μελετητές θεωρούν τις υστερορωμαϊκές σαρκοφάγους ως πρότυπα, βλ. 
Drioton, L ’art sacré, σ. 12, όπου αναφέρει ότι τεχνίτες χρησιμοποιούν «surtout motifs sculptés sur les sarcophages...». Ανάλογη 
και η παρατήρηση του Volbach (Elfenbeinarbeiten, σ. 57, αριθ. 66) σχετικά με ελεφάντινες πλάκες με ερωτικά ζεύγη. Ο Dalton 
(.Byz. Art, σ. 180) γενικεύει στο ότι ο ρυθμός των πρώιμων χριστιανικών γλυπτών επηρεάζεται από το ρυθμό των σαρκοφάγων. Ο 
Grabar (Portraits, σ. 18) και η Sacopoulo (Linteau, σ. 106) αναγνωρίζουν ότι η επίδραση αυτή επεκτείνεται και σε ξυλόγλυπτα 
θυρώματα. Ο Cumont (Symbolisme, σ. 24) όχι μόνο δέχεται την επίδραση των τεχνιτών των σαρκοφάγων αλλά και τη χρήση «βι
βλίων σχεδίων».

577. Η εικονογραφική και τυπολογική ανάλυση των έργων μικροτεχνίας, όπως αυτά που εξετάζουμε, συμβάλλει γενικά στη 
χρονολόγηση και στον προσδιορισμό προέλευσής τους. Βλ. σχετικά Marangou, Bone Carvings, σ. 29, σημ. 115-118. Αρνητικές πλευ
ρές μίας τέτοιας ανάλυσης, βλ. Torp, Review, σ. 362-364. Kollwitz, RAC, Elfenbeine, σ. 209. Στην περίπτωση όμως των πλακιδίων 
που εξετάζουμε η προέλευση είναι σε γενικές γραμμές δεδομένη.

578. Βλ. Dalton, Byz. Art, σ. 180· Wulff, Altchr. Kunst, κ.ε., όπου αναγνωρίζονται τα θέματα και κατατάσσονται σε διάφορες περιόδους.
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ο Ξυγγόπουλος579 και η Μαραγκού380. Ο Kollwitz μάλιστα εκφράζει αμφιβολίες για την αξία μιας τέτοιας 
ανάλυσης σχετικά με τα οστέινα πλακίδια''81.

Μια πρώτη προσέγγιση των εικονογραφικών τύπων στα πλακίδια αυτής της ομάδας έδειξε ότι έχουν 
στενή σχέση με πολυπρόσωπες συνθέσεις που κοσμούσαν σαρκοφάγους ή ψηφιδωτά δάπεδα της υστερο- 
ρωμαϊκής περιόδου^82, αλλά απαντούν παράλληλα και σε άλλα σύγχρονό τους έργα μικροτεχνίας583. Στην 
επιλογή των τύπων παρατηρείται μια μορφή εκλεκτικισμού, που αντανακλά τις προτιμήσεις και τις τάσεις 
της εποχής για απλοποίηση και επανάληψη. Η προτίμηση που παρατηρήθηκε στα πλακίδια για τους τύ
πους που προέρχονται από τις σαρκοφάγους δεν θεωρήθηκε συμπτωματική, αλλά συνδέθηκε με τη χρήση 
των κιβωτιδίων που διακοσμούσαν τα πλακίδια ως ταφικά κτερίσματα584. Δεν πρέπει όμως να παραγνω
ρίσουμε και τους άλλους παράγοντες που θα δικαιολογούσαν μια τέτοια προτίμηση585. Η τυπολογία που 
συνέθεσε ο Matz586 μετά την ανάλυση του υλικού που συγκέντρωσε από τις διονυσιακές σαρκοφάγους, 
υπήρξε το πρότυπο και για τη δική μας ανάλυση, τόσο για το διονυσιακό κύκλο, όσο και για τις θεότητες 
του θαλάσσιου θιάσου. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εικονογραφικοί τύποι που εντοπίσαμε στο διονυσιακό 
κύκλο των πλακιδίων έχουν αντιστοιχία με αυτούς που προέρχονται από τις διονυσιακές σαρκοφάγους. 
Αντίθετα οι παραλλαγές τους στα πλακίδια σπάνια απαντούν στις σαρκοφάγους"’87.

Στα πλακίδια της ομάδας Γ λοιπόν εντοπίσαμε δεκαέξι τύπους του διονυσιακού θιάσου με τις παραλ
λαγές τους588. Πρόκειται για δύο τύπους (1 και 2) του Διονύσου, τρεις (3-5) του ασκοφόρου σατύρου, έναν 
τύπο (6) φαύνου, τέσσερις (8-11) τυμπανίστριας-ορχηστρίδας, δύο (12-13) κυμβαλίστριας-ορχηστρίδας, 
έναν (14) λικνοφόρου και έναν (15) πεπλοφόρου ορχηστρίδας. Υπάρχουν ακόμη και δύο τύποι (7 και 16) 
ερωτιδέων. Δεν συμπεριλάβαμε τα συμπλέγματα δύο ή περισσότερων μορφών του θιάσου, που παρουσιά
ζουν μεγάλη ποικιλία συνδυασμών στοιχείων και δεν μπορούν να ενταχθούν σε ξεχωριστούς τύπους.

579. Ο Ξυγγόπουλος (ΑΕ 1915, σ. 138) διακρίνει τρεις ομάδες βασισμένος στα ολιγάριθμα πλακίδια που σώζονται στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο: τις Νηρηΐδες, τις ορχηστρίδες και τους σατυρους και τα τοποθετεί όλα στον 4ο αι. μ.Χ. Παράλληλα έγινε από τον 
ίδιο μία προσπάθεια να διερευνηθεί η τυχόν εξέλιξη του θέματος στα πλακίδια —της Νηρηΐδος στην προκειμένη περίπτωση — που οδή
γησε, παρόλο το μικρό αριθμό κομματιών που είχε στη διάθεση του, στα συμπεράσματα ότι υπάρχουν αρχικοί τύποι, συνθετότεροι που 
υφίστανται μεγάλες ή μικρές διαφοροποιήσεις. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποδόθηκαν σε αναμείξεις θεμάτων, παρανοήσεις και τάσεις 
απλοποίησης. Οι αρχικοί μάλιστα τύποι δεν τοποθετήθηκαν χρονολογικά μακριά από τις παραλλαγές τους ή τις απλοποιήσεις τους.

580. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 29 κ.ε., όπου εξετάζει τα επιμέρους εικονογραφικά θέματα και εντάσσει κατά την εξέτα
ση αυτή το υλικό του Μουσείου Μπενάκη.

581. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 577.
582. Βλ. Matz (Sarkophage), όπου και σχετική παλαιότερη βιβλιογραφία για τις σαρκοφάγους με διονυσιακά θέματα. Βλ. επί

σης Rumpf, Meerwesen, όπου εξετάζονται τα θέματα των Νηρηΐδων σε σαρκοφάγους.
583. Για ελεφάντινα ανάγλυφα, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 69 κ.ε., ενώ για κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση, βλ. Busch- 

hausen, Metallscrinia.
584. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 12 κ.ε.
585. Τόσο οι σαρκοφάγοι όσο και τα ψηφιδωτά δάπεδα είναι δυνατό να έγιναν από τεχνίτες που ίσως χρησιμοποιούσαν «βι

βλία σχεδίων». Δεν πρέπει λοιπόν να αποκλείσουμε την περίπτωση τα «βιβλία» αυτά, και όχι τα έργα, να είχαν ως πρότυπα αυτοί 
που συνέθεταν τα «βιβλία σχεδίων» για τους οστεογλύπτες. Για το πρόβλημα της ανεξαρτησίας των μορφών που προέρχονται από 
συνθέσεις, βλ. σ. 52 κ.ε., αλλά και Marangou, Bone Carvings, σ. 32, σημ. 130 όπου και σχετική βιβλιογραφία.

586. Βλ. Matz, Sarkophage, I.
587. Η δημιουργία παραλλαγών στους τύπους των πλακιδίων αποδίδεται κυρίως σε λόγους που συνδέονται αποκλειστικά με τα πλα

κίδια, όπως η αφαίρεση εικονογραφικών στοιχείων, λόγω κακής ερμηνείας της κίνησης ή της στάσης λησμονημένου προτύπου, ή ακό
μη απλοποίηση του τύπου ώστε να διευκολυνθεί το έργο του τεχνίτη. Βλ. ανάλογη παρατήρηση του Cumont (Symbolisme, σ. 24), όπου 
δέχεται ότι αν και χρησιμοποιούσαν «βιβλία σχεδίων» οι τεχνίτες επέφεραν απλοποιήσεις που τους διευκόλυναν, πολλές φορές αντί
θετα προς την παράδοση. Πρβλ. και σχετική παρατήρηση πάνω σε παραλλαγή τύπου Νηρηΐδος στον Ξυγγόπουλο (ΑΕ 1915, σ. 139), 
όπου σε σύνθεση θαλάσσιου θιάσου έχει παραληφθεί ο Τρίτων και το καλάθι με τους καρπούς που προσφέρει «... νηρηΐς εξακολουθεί 
νά παρίσταται μέ τεταμένην τήν χείρα... ό τεχνίτης έδικαιολόγησε την κίνησιν ταύτην ποιήσας την χείρα νά κράτη τό άκρον τού πέπλου...».

588. Η παρουσίαση θα γίνει με συνεχή αρίθμηση των τύπων και εσωτερική αρίθμηση κατά θέμα, ώστε να διευκολυνθούν οι 
αναφορές σε αυτούς. Ακολουθούν σε παρένθεση οι αριθμοί των πλακιδίων που ανήκουν στον τύπο, σύντομη περιγραφή των χαρα
κτηριστικών και των παραλλαγών του. Τέλος, αναφέρονται στοιχεία προέλευσης του τύπου και άλλα σύγχρονό τους έργα, όπου 
έχουν χρησιμοποιηθεί.
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Διο νυ σ ια κ ό ς  θ ίασος

1. Διόνυσος Α (αριθ. 128-131)

Γυμνή ανδρική μορφή που στέκεται σχεδόν μετωπικά, στηριγμένη στο δεξί πόδι, ενώ προβάλλει ελα
φρά το αριστερό εμπρός και πλάγια. Το στήθος και το κεφάλι στρέφουν ελαφρά προς αριστερά. Το δεξί 
χέρι το φέρνει λυγισμένο πάνω από το κεφάλι, ενώ με το αριστερό κρατάει κέρας. Στο δεξί άκρο υπάρχει 
κίονας με ελικόσχημες ραβδώσεις.

Παραλλαγές: αλλαγή στη θέση ή τη μορφή του κίονα. Παραλείπεταιτο κέρας (αριθ. 129).
Πρότυπα - Παράλληλα: Ο τύπος αυτός, με κύριο χαρακτηριστικό το υψωμένο πάνα) από το κεφάλι της 

μορφής χέρι, θεωρήθηκε ως «μακρινή ανάμνηση του Λυκείου Απόλλωνος του Πραξιτέλους»589 που ήδη 
στην ελληνιστική περίοδο έχει μεταφερθεί και σε απεικονίσεις του Διονύσου590. Αργότερα χρησιμοποιεί
ται και για άλλες μορφές του διονυσιακού θιάσου, γυναικείες και ανδρικές (πρβλ. αριθ. 39-41).

Στις διονυσιακές σαρκοφάγους ο τύπος απαντά κάπως απλοποιημένος591 και χωρίς την παρουσία συμβολι
κών αντικειμένων, όπως ο θύρσος, το κέρας κτλ. Πλησιέστερα προς τον τύπο των πλακιδίων βρίσκεται ο Διόνυ
σος σε σαρκοφάγο της Πίζας (180 μ.Χ.)592 593, όπου με όμοια κίνηση του αριστερού χεριού κρατά το μανδύα του.

Η χαρακτηριστική κίνηση του χεριού πάνω από το κεφάλι έχει περάσει και σε ελεφάντινα ανάγλυφα 
του 5ου αιώνα393. Άρτια δείγματα του τύπου προσφέρουν τα σκαλισμένα κόκαλα, όπου παρατηρούνται 
διαφοροποιήσεις στα συμβολικά αντικείμενα που συνοδεύουν τη μορφή του θεού594. Αντίθετα, απλοποιη
μένος εμφανίζεται ο ίδιος τύπος σε κοπτικά γλυπτά και υφάσματα595.

2. Διόνυσος Β (αριθ. 132-138)

Γυμνή ανδρική μορφή στέκεται μετωπικά στηριγμένη στο δεξί συνήθως πόδι, ενώ το αριστερό το σταυ
ρώνει πάνω από το δεξί στηρίζοντάς το στα ακροδάχτυλα. Με το δεξί χέρι φέρνει στο ύψος του ώμου τσα
μπί με σταφύλια, ενώ στηρίζει το άλλο λυγισμένο σε πεσσίσκο, κρατώντας συγχρόνως κέρας. Τα μαλλιά 
του πλούσια, πλαισιώνουν το πρόσωπο και δύο βόστρυχοι κατεβαίνουν κυματιστά στο στήθος. Πάνθηρας 
τον συνοδεύει, καθισμένος στα πόδια του.

Παραλλαγές: αλλαγή στο στάσιμο σκέλος (στα πλακίδια αριθ. 132-135 έχουν στάσιμο το δεξί και στα αριθ.

589. Παραδείγματα Λυκείου Απόλλωνος, βλ. Reinach, Statuaire, I, ο. 243, αριθ. 916 και ο. 249, αριθ. 948 F. Για τον τύπο του Λυ
κείου στην υστερορωμαϊκή περίοδο, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 32, σημ. 129, όπου αναφέρεται και η σχετική βιβλιογραφία.

590. Παραδείγματα χρήσης του τύπου του Λυκείου για την απόδοση του Διονύσου, βλ. Reinach, Statuaire, I, ο. 376, αριθ. 1576, 
σ. 377, αριθ. 1568.

591. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 146 κ.ε. και ιδίως σ. 153, αριθ. 47, πίν. 56' III, αριθ. 169, πίν. 190. Πρβλ. ψηφιδωτό δάπεδο του 
2ου-3ου αι. της Αντιόχειας (Levi, Antioch, II, πίν. XIVb).

592. Βλ. Matz, Sarkophage, III, σ. 316 κ.ε., αριθ. 170, πίν. 191a. Επειδή το χέρι αυτό λείπει από το ανάγλυφο της σαρκοφάγου, 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι κρατούσε και ρητό.

593. Πρβλ. Διόνυσο ελεφάντινου κομματιού της συλλογής της Walters Art Gallery ( Walters Art Gallery, αριθ. 166 και Kollwitz, 
Elfenbeine, σ. 213, εικ. 87) που τοποθετείται μετά τον 3ο αι. μ.Χ. Επίσης ελεφάντινη πυξίδα του 5ου αι. από τη Βιέννη (Volbach, 
Elfenbeinarbeiten, σ. 73, πίν. 54, αριθ. 100) που θεωρείται συγγενικής εικονογραφίας με τα οστέινα. Ο Διόνυσος όμως εκεί φαίνεται να 
έχει αφύσικη στάση γιατί είναι καθισμένος. Πρβλ. επίσης τις δύο απεικονίσεις του Βάκχου στον άμβωνα του Aachen (Volbach, 
Elfenbeinarbeiten, σ. 60, αριθ. 73-74, πίν. 42). Ανάλογη κίνηση έχει και ο Απόλλωνας στο πλακίδιο που διακοσμείτο κάλυμμα του Ευαγ
γελίου της Bourges (βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 58-59, αριθ. 70, πίν. 40) που προέρχεται από κιβωτίδιο. Πρβλ. ανάλογη μορφή 
του Διονύσου σε σύμπλεγμα με την Αριάδνη πάνω σε χτένι από την Αίγυπτο (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 88a, πίν. 48).

594. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 89-90, αριθ. 13,15, πίν. 6e, 7b, όπου αναφέρονται και άλλα δείγματα σκαλισμένων κο
κάλων.

595. Βλ. κομμάτι λινού υφάσματος από την Αντινόη, του 6ου-7ου αι., όπου ο θεός πρέπει να κρατούσε ανάλογα αντικείμενα 
(L’art copte - Petit Palais, σ. 169, αριθ. 176). Επίσης πρβλ. γλυπτό του 5ου αι. από την Αίγυπτο με το ίδιο θέμα (Handbook, Dumbarton 
Oaks, σ. 9, αριθ. 31. Wessel, Kopt. Kunst, σ. 42, εικ. 57).
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136-138, το αριστερό), αλλαγή κίνησης στο δεξί χέρι που υψώνεται λυγισμένο πάνω από το κεφάλι (αριθ. 137- 
138), αλλαγή κόμμωσης, όπου αντί μακριών μαλλιών φορά κυλινδρικό κάλυμμα κεφαλής (αριθ. 136-137).

Πρότυπα: Ο τύπος αυτός αποτελεί παραλλαγή του Λυκείου, στην οποία όμως έχουν συνδυασθεί στοι
χεία και από άλλους τύπους του Διονύσου, λιγότερο γνωστούς, όπως φανερώνουν τα ρωμαϊκά αντίγραφα 
της μεγάλης γλυπτικής"’96. Οι διονυσιακές σαρκοφάγοι παρουσιάζουν ανάλογες απεικονίσεις του Διονύ
σου, αλλά ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως στο σύμπλεγμα Διονύσου που στηρίζεται σε σάτυρο'’97.

Παράλληλα έργα: Στα σκαλισμένα κόκαλα, ιδίως της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, υπήρχαν με
ρικά δείγματα του τύπου, αλλά κυρίως αφθονία κομματιών με την παραλλαγή του υψωμένου πάνω από το 
κεφάλι χεριού"'98, παραλλαγή που απαντά και σε ελεφάντινα ανάγλυφα αλλά και σε γλυπτά από πωρόλι
θο του 5ου αιώνοά99.

3. Ασκοφόρος σάτυρος Α (αριθ. 142-143,165)

Γυμνός νέος άνδρας που εικονίζεται από το πλάι να βαδίζει προβάλλοντας το προς την πλευρά του θε
ατή πόδι τεντωμένο, ενώ λυγίζει ελαφρά το άλλο και σηκώνει στον ένα ώμο του, πίσω από το κεφάλι, ασκό, 
τον οποίο συγκρατεί με τα δύο χέρια. Το κεφάλι του στρέφεται πίσω και εικονίζεται από το πλάι. Η έντο
νη συστροφή αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του τύπου αυτού. Μανδύας ανεμίζει πίσω του δημιουρ
γώντας το βάθος μέσα απο το οποίο προβάλλει η μορφή.

Παραλλαγή: Η εντονότερη συστροφή που δημιουργείται με τη στροφή των χεριών που κρατούν τον ασκό πί
σω, των οποίων την κίνηση ακολουθεί ο κορμός της μορφής (αριθ. 142), ενώ το κεφάλι είναι γυρισμένο εμπρός.

Πρότυπα: Πρόκειται για μια από τις παραλλαγές του θέματος του ασκοφόρου Σιληνού596 597 598 599 600, που ήδη στα 
νεοαττικά έργα έχει μετατραπεί σε νεαρό σάτυρο με τα χαρακτηριστικά του αυτιά. Στις διονυσιακές σαρ
κοφάγους αναλογίες παρουσιάζει ο τύπος ΤΗ 71 του Matz, που διακρίνεται επίσης για έντονη συστροφή 
του σώματος601.

Παράλληλα: Ο τύπος υπάρχει στα υστερορωμαϊκά σκαλισμένα κόκαλα, αλλά ως τυμπανοφόρος602.

4. Ασκοφόρος σάτυρος Β (αριθ. 144-156,158-164,166-167,175)

Ο νέος άνδρας είναι μια απλουστευμένη απόδοση του νέου του τύπου 3. Βαδίζει με τον ίδιο τρόπο, έχει 
το κεφάλι γυρισμένο πίσω αλλά συγκρατεί τον ασκό με ένα μόνο χέρι, ενώ με το άλλο κρατά καλάθι ή απλά 
το έχει ελεύθερο να αιωρείται. Η συστροφή του σώματος είναι περιορισμένη.

Παραλλαγές: Αφαιρείται το καλάθι και το χέρι απλά αιωρείται (αριθ. 146-148, 153,155) ή ακουμπάει 
σε πεσσίσκο (αριθ. 149-152,156,163) ή ακόμα κρατά τσαμπί σταφύλι (αριθ. 159,162). Αφαιρείται ο ασκός

596. Πρβλ. άγαλμα του Βάκχου με πολλές αναλογίες (Reinach, Statuaire, I, ο. 377, αριθ. 1584a, σ. 379, αριθ. 1595), καθώς και 
έργα με όμοιες τις κινήσεις των χεριών και τα αντικείμενα που κρατούν, αλλά διαφορετική στάση (Reinach, Statuaire, I, σ. 379, αριθ. 
1564b, σ. 390, αριθ. 1596, σ. 377, αριθ. 1583, όπου υπάρχει και όμοιος πάνθηρας.

597. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 46, αριθ. 44-50 και ιδίως αριθ. 44-45, όπου αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την απόδοση 
του «ισταμένου Διονύσου».

598. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 2 και 16, όπου όμως έχει χαθεί το αντικείμενο που κρατούσε στο δεξί χέρι. Ο Διόνυ
σος στους αριθ. 3, 4, 7,11,14, 23, 24 και στα παράλληλό τους ανήκει στις παραλλαγές του τύπου, τις βασισμένες στον τύπο του Λυ
κείου. Το δεξί χέρι, χαλαρό, μοιάζει να ψαύει το κεφάλι του πάνθηρα στον αριθ. 12.

599. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 595. Πρβλ. και γλυπτό της συλλογής Dumbarton Oaks (Handbook, Dumbarton Oaks, σ. 9, αριθ. 31) με 
μορφή που κρατάει σκήπτρο πλαισιωμένη από κληματίδα, διασώζει ίχνη χρώματος και αναφέρεται ως «ίσως Διόνυσος».

600. Πρόγονος του τύπου είναι ο ελληνιστικός Έρως που κρατάει τράγο στους ώμους (Matz, Sarkophage, I, σ. 47). Για παρα
δείγματα ασκοφόρου Σιληνού, βλ. Reinach, Statuaire, I, πίν. 3,41, 44, 45.

601. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 47, όπου σημειώνεται ότι κάποτε ο ασκοφόρος κρατάει και λαγοβόλο.
602. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 44, πίν. 13b, όπου όμως η συστροφή έχει μειωθεί από την έλλειψη ορμής στις κινήσεις. 

Πρβλ. επίσης αριθ. 49, πίν. 14b όπου πιθανότατα με τις ίδιες κινήσεις κρατάει στα χέρια μεταλλική φιάλη.
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(αριθ. 153) ή αντικαθίσταται με τύμπανο (αριθ. 164) ή καλάθι που κρατά προ του στήθους (αριθ. 175). Πό
δια πολύ λυγισμένα κατά την κίνησή τους (αριθ. 166-167) κάνουν τη μορφή να μοιάζει καθισμένη. Το κε
φάλι αποδίδεται και μετωπικά (αριθ. 158). Η μορφή πλαισιώνεται από ένα (αριθ. 148,150,151,154,155, 
157,163,164) ή δύο κίονες (αριθ. 156,167) με ελικοειδείς συνήθως ραβδώσεις.

Πρότυπα: Ο τύπος αυτός αποτελεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, απλοποιημένη μορφή του τύπου 3, και παρου
σιάζει αντιστοιχίες με δύο τύπους των διονυσιακών σαρκοφάγων603 του τύπου ΤΗ 69, του οποίου αναγνωρίζε
ται η προέλευση σε υστεροκλασικά και ελληνιστικά έργα, όπου αντί ασκού κρατούσε οξυπύθμενο αμφορέα, 
και τον τύπο ΤΉ 82, του Matz, στον οποίο κρατάει εκτός του ασκού και καλάθι. Ο τύπος ΤΗ 82 θεωρείται εύ
ρημα της υστεροκλασικής περιόδου, αλλά χρησιμοποιήθηκε πολύ από τους νεοαττικούς καλλιτέχνες. Εκτός 
των σαρκοφάγων απαντά ο τύπος αυτός και σε ψηφιδωτά δάπεδα, γεγονός που προδίδει την εξάπλωσή του604.

Παράλληλα: Ο τύπος αυτός του ασκοφόρου απαντά σε ελάσματα που διακοσμούσαν κιβωτίδια605, αλ
λά και σε σκαλισμένα ελληνορωμαϊκά κόκαλα606. Η παραλλαγή του ασκοφόρου που βαδίζει με λυγισμένα 
τα γόνατα απαντά σε ελεφάντινα υπατικά δίπτυχα607, όπου όμως χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση δού
λου που κρατά σάκο με χρήματα.

5. Ασκοφόρος σάτυρος Γ (αριθ. 171-174,176)

Ο νέος άνδρας ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον τύπο 4, αλλά προβάλλοντας το προς τα έξω πόδι κά
νει το δρασκελισμό του πιο ανοιχτό.

Παραλλαγή: Η αλλαγή κατεύθυνσης. Κρατά και καλάθι (αριθ. 174).
Πρότυπα: Ο τύπος ήταν γνωστός στη ρωμαϊκή γλυπτική608, αλλά ο Matz τον έχει συμπεριλάβει στον τύ

πο ΤΗ 69 του ασκοφόρου609.
Παράλληλα: Ο τύπος αυτός κυριαρχεί στα ελεφάντινα υπατικά δίπτυχα του 6ου αιώνα για την απόδο

ση δούλων που μεταφέρουν σάκους νομισμάτων, τους οποίους αδειάζουν στα πόδια των υπάτων610. Αντί
θετα απουσιάζει από τα μεγάλα σκαλισμένα κόκαλα της ίδιας εποχής.

6. Φαύνος (αριθ. 168-170)

Γυμνός νέος άνδρας βαδίζει ήρεμα611, με δρασκελισμό στον οποίο προβάλλει το προς το θεατή πόδι, 
κλίνοντας ελαφρά το κεφάλι. Με το αριστερό του χέρι κρατά λαγοβόλο612, που το φέρνει στο ύψος του 
ώμου. Με το δεξί πρέπει να κρατούσε μουσικό όργανο, πιθανότατα τύμπανο, κρόταλα ή σύριγγα.

603. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 46, σημ. 159 και σ. 151.
604. Ο τύπος απαντά στο ψηφιδωτό δάπεδο της κωνσταντίνειας έπαυλης της Αντιόχειας, σήμερα στο Λούβρο, βλ. Levi, Antioch, 

I, σ. 245, σημ. 120, όπου γίνεται αναφορά στην προέλευση του τύπου.
605. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α26, πίν. 30, όπου ένα από τα διάχωρα διακοσμείται από ασκοφόρο.
606. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 48, πίν. 14a, αριθ. 50, πίν. 15d, αριθ. 51, πίν. 14c, που κρατάει καλάθι και πίν. 15c από 

το Ελληνορωμαϊκό Μουσείο της Αλεξάνδρειας.
607. Πρόκειται για δίπτυχο του Ιουστινιανού, του 540, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 33, πίν. 17.
608. Παραδείγματα, βλ. Reinach, Statuaire, I, αριθ. 220 και 417.
609. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 46, σημ. 159.
610. Βλ. τα δίπτυχα του Aerobindus του 506 (Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 32, αριθ. 8, πίν. 4), του Magnus του 518 (Volbach, 

Elfenbeinarbeiten, σ. 40, αριθ. 31, πίν. 16), και του Ορέστη του 530 (Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 38, αριθ. 24bis, πίν. 11).
611. Ανάλογο βηματισμό, αλλά και πιο συγκρατημένο, παρουσιάζει νέος που σηκώνει καλάθι με καρπούς σε κομμάτι της συλ

λογής του Μουσείου Μπενάκη, βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 37, πίν. 12b.
612. Το λαγοβόλο που κρατάει η νεανική μορφή του τύπου συνδέεται με τον Φαύνο (Faunus), τη ρωμαϊκή θεότητα που προστά

τευε τα κοπάδια και που ταυτίστηκε με τον Πάνα. Η προσωπικότητά του επέζησε στα πρόσωπα των Φαύνων (Fauni), που έγιναν δαί
μονες των δασών, αντίστοιχοι των σατύρων. Πρβλ. ενδεικτικά Reinach, Statuaire, I, σ. 404, αριθ. 1708, όπου υψώνει με ζωηρή κίνηση 
το λαγοβόλο, και σ. 403, αριθ. 1693a, όπου ετοιμάζεται να χτυπήσει αστεϊζόμενος τον πάνθηρα που κρατάει από την ουρά.
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Παραλλαγές: Κρατάει αντί λαγοβόλου με τα δύο χέρια πολυφωνική σύριγγα σε σχήμα Γ (αριθ. 170). Ο 
δρασκελισμός αλλάζει και γίνεται με προβολή του ποδιού που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά (αριθ. 169).

Πρότυπα: Η γεμάτη ηρεμία κίνηση του Φαύνου στα πλακίδια βρίσκεται πολύ κοντά σε ρωμαϊκά αγάλ
ματα του θεού613, αλλά και σε δύο τύπους των διονυσιακών σαρκοφάγων, τον ΤΗ 11, του Matz, του οποίου 
η προέλευση βρίσκεται στη νεοαττική γλυπτική και τον ΤΗ 86, ο οποίος έχει προέλευση από ρωμαϊκά 
έργα614. Οι φαύνοι με πολυφωνική σύριγγα, όργανο που θεωρείται αιγυπτιακής προέλευσης και στα νεο
αττικά έργα συνόδευε μόνο τον Πάνα, είναι πολύ συνηθισμένοι στη ρωμαϊκή περίοδο615.

Παράλληλα: Απαντά σε έργατορευτικής, ιδίως στα scriniaxa επενδεδυμένα με μεταλλικά ελάσματα616 
αλλά και σε ελληνορωμαϊκά σκαλισμένα κόκαλα, όπως της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, όπου υπάρ
χουν δύο δείγματα του τύπου61 λ Παράλληλα, κοπτικά υφάσματα παρέχουν ανάλογο τύπο Φαύνου συνο- 
δευμένου από σύριγγα και λαγοβόλο618.

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο εικονογραφικός αυτός τύπος επέζησε σε διακόσμηση βυζαντινών κιβωτιδίων 
του 10ου αιώνα619.

7. Ερωτιδεύς (αριθ. 247-249)

Πρόκειται για το γνωστό τύπο του νηπίου που βαδίζει γυμνό κρατώντας με τα δύο του χέρια σκύφο, ενώ 
πίσω του ανεμίζει ο μανδύας του. Για τις παραλλαγές και τα πρότυπα του τύπου αυτού μιλήσαμε στο προη
γούμενο κεφάλαιο (σ. 94-96,120-121). Ο ερωτιδεύς αριθ. 247 είναι πολύ φθαρμένος και δεν εντάσσεται με 
ασφάλεια στον ίδιο τύπο.

8. Τυμπανίστρια-μαινάδα Α (αριθ. 178-192,194-202)

Νέα γυναίκα βαδίζει κρατώντας τύμπανο με χορευτική κίνηση. Πρόκειται για απόδοση σε γυναικεία 
έκδοση των ασκοφόρων Β και Γ (τύποι 4 και 5). Οι κινήσεις των χεριών και του κεφαλιού, ο βηματισμός 
και η έντονη συστροφή του σώματος είναι όμοια. Ποδήρης εξωμίδα ζωσμένη στη μέση χαλαρά, αφήνει γυ
μνό το δεξί ώμο και επιτρέπει να διαγραφούν οι γραμμές του σώματος και ανατομικές λεπτομέρειες. Το 
στήθος όμως και μάλιστα όταν δεν καλύπτεται από το χιτώνα, μόλις διαγράφεται, σχεδόν χωρίς να εξέχει. 
Υψώνει το τύμπανο με το ένα χέρι πάνω από τον αντίστοιχό του ώμο, ενώ με το χέρι προς την πλευρά του 
θεατή ανασηκώνει το φόρεμά της με κίνηση απόλυτα χορευτική, την οποία ακολουθεί και η κλίση του κε
φαλιού. Στην απόδοση των επιμέρους λεπτομερειών του προσώπου — όπου η ποιότητα του σκαλίσματος 
το επιτρέπει — μνημονεύονται φανερά ελληνικά πρότυπα.

Παραλλαγές: Η τυμπανίστρια στρέφει το κεφάλι προς την πλευρά του τυμπάνου, κι όχι πίσω, μειώνο
ντας τη συστροφή της μορφής (αριθ. 179). Η τυμπανίστρια εικονίζεται με το κεφάλι στραμμένο πίσω σε

613. Βλ. Reinach, Statuaire, I, σ. 398, αριθ. 1683, σ. 403, αριθ. 1693, αριθ. 1708.
614. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 22 και 58, ιδιαίτερα στη σαρκοφάγο αριθ. 36.
615. Για τη σύριγγα, βλ. Η. Besseler - Μ. Schneider - Η. Hickmann, Musikgeschichte in Bildern, II, Ägypten 1961. Παραδείγματα 

σύριγγας στη ρωμαϊκή περίοδο, βλ. Marangou, Bone Carvings, σημ. 174. Για τη χρήση της στις υστερορωμαϊκές σαρκοφάγους, βλ. 
Matz, Sarkophage, I, σ. 44 κ.ε. και τόπους ΤΗ 61 και ΤΗ 62.

616. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α21, πίν. 23 και αριθ. Α26, σ. 60-65, πίν. 28-32, όπου ο Φαύνος κρατάει λαγοβόλο και 
αναγνωρίζεται ως βοσκός.

617. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 107, αριθ. I l l  και 114, πίν. 35a-d.
618. Το ύφασμα του Μουσείου του Λούβρου, αριθ. Χ4173 που προέρχεται από την Αίγυπτο και τοποθετείται στον 4ο-5ο αι., βλ. 

Akademie Wien, αριθ. 557 και L ’art copte - Petit Palais, σ. 193, αριθ. 219 που το τοποθετούν στον 5ο αιώνα.
619. Πρβλ. τη μορφή στο δεξί διάχωρο μίας των στενών πλευρών ελεφάντινου κιβωτιδίου του Museo di Castello στο Μιλάνο, 

βλ. Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 8a, πίν. Ill, όπου χαρακτηρίζεται ως «Satyr in der typischen Bewegung...». Αναλογίες επίσης πα
ρουσιάζει και διάχωρο της εμπρόσθιας πλευράς κιβωτιδίου του Metropolitan Museum, βλ. Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 12b, πίν. 
VI, όπου ο σάτυρος με το δεξί χέρι κρατάει σταφύλι και με το αριστερό σφαίρα, ίσως λόγω παρανόησης της κούπας του αρχετύπου.
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τρία τέταρτα και η κίνησή της δηλώνεται με σταθερό το φέρον σκέλος, που δεν είναι πια το προς την πλευ
ρά του θεατή, και ανασηκωμένο περισσότερο (αριθ. 183-192, 194-197, 202) ή λιγότερο το άλλο σκέλος 
(αριθ. 179,183,186,187), ανάλογα με την ορμητικότητα της κίνησής τους. Τέλος, η κατεύθυνση αλλάζει άλ
λοτε αριστερά (αριθ. 182,194-195, 200, 202) και άλλοτε δεξιά (αριθ. 178-181,183-192).

Πρότυπα: Ο γυναικείος αυτός τύπος παρουσιάζει αναλογίες με ρωμαϊκά γλυπτά620 αλλά κυρίως με τον 
τύπο ΤΗ 26 των διονυσιακών σαρκοφάγων, του οποίου η διακόσμηση τοποθετείται στην αρχή της περιό
δου των Αντωνίνων και μάλιστα ανάμεσα στις κλασικίζουσες δημιουργίες τους621.

Στο ιατρικό ελεφάντινο κιβωτίδιο της συλλογής του Dumbarton Oaks που τοποθετείται μεταξύ 4ου και 
5ου αιώνα622 απεικονίζεται τυμπανίστρια, πιθανώς Αριάδνη, που συνοδεύει τον Διόνυσο, κρατώντας όμως 
θύρσο και όχι το χιτώνα της, που με απόπτυγμα είναι ζωσμένος κάτω από το στήθος. Πρόκειται για απει
κόνιση που απηχεί τον τύπο αυτό των πλακιδίων και θα πρέπει να θεωρηθεί μια από τις πιο ολοκληρω
μένες αποδόσεις του, που επηρεάζουν και κάποια μεταγενέστερα έργα, όπως η Αριάδνη του Μουσείου 
Cluny623, έργο του 6ου πιθανότατα αιώνα.

Υπάρχουν, τέλος, τέσσερα τουλάχιστον δείγματα του τύπου στα σκαλισμένα μεγάλα κόκαλα του Μου
σείου Μπενάκη, που παρουσιάζουν όμως μικρές αλλαγές, όπως η απόδοση των τυμπανιστριών γυμνών ή 
με κεκρύφαλο στα μαλλιά624.

9. Τυμπανίστρια Β (αριθ. 193,203-215,217-220, 223-230)

Έ νας ακόμη δημοφιλής τύπος είναι η γυναικεία αυτή μορφή, που συνηθέστερα αποδίδεται γυμνή και 
θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ο αντίστοιχος γυναικείος τύπος του ασκοφόρου Α (τύπος 3). Έχουν την 
ίδια κίνηση στα χέρια, στα πόδια και στο κεφάλι, κρατούν με τον ίδιο τρόπο το αντικείμενο που σηκώνουν 
— στην προκειμένη περίπτωση μεγάλο τύμπανο — και το σώμα τους, όταν είναι γυμνό, πλαισιώνεται με τον 
ίδιο τρόπο από ένδυμα, χωρίς να καλύπτεται η γυμνότητά του. Η γυναικεία όμως αυτή μορφή είναι περισ
σότερο κινημένη από τον ασκοφόρο και είναι ίσως μια από τις λίγες σαφώς χορευτικές φιγούρες στο υλι
κό που εξετάζεται. Η προσθήκη ενδυμάτων σε μερικές αποδόσεις αυτού του τύπου προσδίδει μεγαλύτερη 
ορμητικότητα στην κίνησή τους (αριθ. 224-228, 230), ώστε να χαρακτηρίζονται ως συστρεφόμενες. Το έν
δυμά τους, όταν υπάρχει, είναι ποδήρης ζωσμένος χιτώνας με απόπτυγμα.

Παραλλαγές: Αλλάζουν κατεύθυνση κι άλλοτε κινούνται προς δεξιά (αριθ. 212-215, 217-219, 223-227, 
230) και άλλοτε αριστερά (αριθ. 203-206, 208-211). Δεν στρέφουν το κεφάλι πίσω κάνοντας τη συστροφή 
εντονότερη (αριθ. 220, 228). Στο βηματισμό προβάλλει το προς τα έξω πόδι (αριθ. 193). Κίονας πλαισιώ
νει τη μια πλευρά (αριθ. 224) δηλώνοντας το διαχωριστικό όριο.

Πρότυπα: Στη σύλληψη αυτού του τύπου αναγνωρίζεται το ελληνιστικό πνεύμα μια και η έντονη συ
στροφή, ιδίως των ντυμένων μορφών, θεωρείται «ελληνιστικό εύρημα με υστεροκλασικά προστάδια, γνω
στό στα νεοαττικά εργαστήρια» που απαντά για πρώτη φορά στις διονυσιακές σαρκοφάγους των Αντωνί
νων και αντιστοιχεί με τον τύπο ΤΗ 24 τυμπανίστριας των διονυσιακών σαρκοφάγων625. Ο ίδιος τύπος, αλ
λά με τη μορφή ντυμένη χρησιμοποιείται για την απόδοση Μούσας626.

620. Βλ. Reinach, Statuaire, I, σ. 389, αριθ. 1656d.
621. Ό.π., σ. 29-30. Πρβλ. και τον τύπο ΤΗ 14 της λικνοφόρου, που παρουσιάζει εντυπωσιακές αναλογίες, ιδίως με την τυμπα- 

νίστριατου αριθ. 171.
622. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 64, αριθ. 83, πίν. 46, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία.
623. Ό.π., σ. 61-62, αριθ. 78, πίν. 44, την τοποθετεί γύρω στα 500 και παρέχει και την προγενέστερη βιβλιογραφία.
624. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 95,100-102 και πιθανότατα αριθ. 94 και 97. Στους αριθ. 100 και 101η τυμπανίστρια φο

ράει κεκρύφαλο, ενώ στον αριθ. 94 απεικονίζεται γυμνή.
625. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 21, σημ. 25, αριθ. 7 και αριθ. 21. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι ο τύπος αυτός απαντά σε σαρκοφά

γο με γιρλάνδες από το Ανατολικό Νεκροταφείο της Αλεξάνδρειας, όπου η τυμπανίστρια πάνω σε βάθρο έχει πάρει τη μορφή 
αγάλματος. Βρίσκεται στο Μουσείο Αλεξάνδρειας, αριθ. 23897, βλ. Adriani, Repertorio, I, αριθ. 20, 60.

626. Βλ. σαρκοφάγο με Μούσες (Wegner, Blattmasken, αριθ. 125).
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Παράλληλα: Ο τύπος απαντά σε ψηφιδωτά δάπεδα των αρχών του 5ου αιώνα627 και στα ελληνορωμαϊ
κά κόκαλα, όπου εκτός των παραλλαγών που ήδη επισημάνθηκαν εμφανίζει και άλλες628. Εξάλλου, ο τύ
πος στην παραλλαγή του χωρίς στροφή της κεφαλής απαντά σε μαινάδα ελεφάντινου κιβωτιδίου με διο
νυσιακό θίασο του Cabinet des Médailles629 που χρονολογείται στον 5ο-6ο αιώνα.

10. Τυμπανίστρια Γ (αριθ. 231-232)

Γυμνή γυναικεία μορφή με συγκρατημένη κίνηση προς τα εμπρός. Το σώμα της μοιάζει να στηρίζεται 
σταθερά και στα δύο πόδια, γεγονός που το δείχνει σχεδόν ακίνητο, αν και ανασηκώνει ελαφρά από το 
έδαφος το πέλμα του ενός ποδιού. Στρέφει το κεφάλι, που εικονίζεται από το πλάι, πίσω, κίνηση που ακο
λουθεί και ο κορμός. Το τύμπανο το υψώνει με λυγισμένο το ένα χέρι στο ύψος του αντίστοιχου ώμου, ενώ 
το άλλο χέρι αιωρείται ελεύθερο παράλληλα με το σώμα.

Πρότυπα: Ολοκληρωμένη απόδοση του τύπου πρέπει να προσφέρει μορφή μαινάδας σε σαρκοφάγο της 
Γλυπτοθήκης του Μονάχου630, έργο του τέλους της αδριάνειας περιόδου. Ακόμη αντιστοιχίες παρουσιάζουν και 
οι τύποι ΤΗ 26 και ΤΉ 21 των διονυσιακών σαρκοφάγων, αλλά χωρίς να φθάνουν στην απόλυτη ομοιότητα631.

Παράλληλα: Στο ελεφάντινο ανάγλυφο κιβωτιδίου του Cabinet des Médailles, δύο Μούσες632 παρου
σιάζουν ομοιότητες με τον τύπο αυτό, ιδίως στην κίνηση και τη στάση.

Στα σκαλισμένα κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη δεν υπάρχουν δείγματα αυτού του τύπου. Αναλογίες μόνον 
στη στάση του σώματος απαντούν σε απεικονίσεις Αφροδίτης633. Τρεις ακόμη απεικονίσεις τυμπανιστριών (αριθ. 
207,233,234) ανήκουν σε ξεχωριστούς εικονογραφικούς τύπους που συμπτωματικά ίσως δεν έχουν διασωθεί πα
ρά μόνο σε ένα πλακίδιο ο καθένας, έτσι ώστε δεν μπορούν να εξετασθούν με τον ίδιο διεξοδικό τρόπο. Θα πε
ριοριστούμε στη μελέτη των εικονογραφικών στοιχείων που παρουσιάζει κάθε απεικόνιση. Η τυμπανίστρια του 
αριθ. 207 έχει την ίδια κίνηση και κρατά δύο τύμπανα, όπως και η ορχηστρίδα του αριθ. 45 (βλ. σ. 91-92). Στην τυ- 
μπανίστρια του αριθ. 233 ενυπάρχουν στοιχεία των τύπων 10 και 12, όσον αφορά στην κίνηση του σώματος, και 
του τύπου 10 ως προς την κίνηση του κεφαλιού. Τέλος, η τυμπανίστρια του αριθ. 234, με κίνηση συγκρατημένη χω
ρίς ίχνος συστροφής, με ποδήρη χιτώνα και απόπτυγμα και με ελαφρά κλίση του κεφαλιού εμπρός θυμίζει το γνω
στό από το δίπτυχο των Nicomachorum-Symachorum γυναικείο τύπο της «σπενδούσης»634.

11. Ορχηστρίδα με κρουστό όργανο (αριθ. 221-222,235,239-240)

Πρόκειται για γυμνή γυναικεία μορφή που χαρακτηρίζεται από έντονη συστροφή και παρουσιάζει 
γι’αυτό αντιστοιχία με τον τύπο 3, του ασκοφόρου Α. Το στήθος της εικονίζεται μετωπικά, τα πόδια και η

627. Βλ. ψηφιδωτό δάπεδο με διονυσιακό θίασο στο δωμάτιο 1 του Drinking House στην Αντιόχεια, όπου η τυμπανίστρια φορά 
χιτώνα με απόπτυγμα και κοντό ιμάτιο (Levi, Antioch, I, σ. 157 και II, πίν. XXXb).

628. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 71 και αριθ. 85, όπου οι τυμπανίστριες φορούν αχειρίδωτο χιτώνα και απόπτυγμα, 
αριθ. 89-92 και 96, που συνδέονται με την παραλλαγή του βηματισμού. Πρέπει να προστεθούν επίσης δύο κομμάτια του Μουσείου 
του Λούβρου, βλ. ό.π., πίν. 27c και 29b.

629. Πρόκειται για το γνωστό κάλυμμα Ευαγγελίου από την Bourges που έχει συντεθεί από κομμάτια κιβωτιδίου με συνθέσεις 
διονυσιακού θιάσου και μουσών (Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 58-59, αριθ. 70, πίν. 40).

630. Βλ. Matz, Sarkophage, II, σ. 199, αριθ. 84, πίν. 100, 2. Στο έργο αυτό η μορφή στηρίζεται με το ελεύθερο χέρι της σε πεσσί- 
σκο, γεγονός που μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε την κάθετη χάραξη που συνοδεύει την τυμπανίστρια του πλακιδίου. Πρόκειται 
για ίχνος πεσσίσκου που ίσως δεν ολοκληρώθηκε η χάραξή του.

631. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 27-29’ II, σ. 180.
632. Πρόκειται για την πρώτη μορφή του πρώτου από πάνω διαχώρου και την προτελευταία μορφή του δεύτερου διαχώρου. Το 

έργο τοποθετείται στον 5ο-6ο αι. Βλ. ό.π. (υποσημ. 629). Από το γεγονός όμως ότι οι μορφές είναι ντυμένες και δεν κρατούν αντι
κείμενα μειώνεται η εντύπωση της ομοιότητας.

633. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 137-138, που χρονολογούνται στην εποχή των Αντωνίνων (138) και των Σεβήρων (137).
634. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 5, αριθ. 55, πίν. 29, που το τοποθετεί στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ.
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κοιλιά σε τρία τέταρτα, ενώ το κεφάλι από το πλάι. Τα χέρια της τεντώνονται προς τα πίσω παράλληλα, 
έτοιμα να χτυπήσουν τα κρόταλα635.

Παραλλαγές: Κρατά τύμπανο με το ένα χέρι αντί κροτάλων και το άλλο είναι χαλαρό στην παλάμη και 
τον καρπό (αριθ. 221). Κρατάει γιρλάνδα από φύλλα ή στο έδαφος είναι ακουμπισμένο τύμπανο μεγάλου 
σχήματος (αριθ. 222). Αλλαγή στην κίνηση προς τα δεξιά (αριθ. 221-222,235) ή προς τα αριστερά (239-240).

Πρότυπα: Αντιστοιχεί με τον τύπο ΤΗ 30 των διονυσιακών σαρκοφάγων που ξεκινά από τα νεοαττικά ερ
γαστήρια και εξελίσσεται στους πρώιμους χρόνους των Αντωνίνων636 αλλά χρησιμοποιείται και σε αγάλμα
τα637. Στα ανάγλυφα όμως των σαρκοφάγων η συστροφή μειώνεται μια και το κεφάλι είναι στραμμένο προς 
την πλευρά των χεριών. Ψηφιδωτό δάπεδο της Αντιόχειας των πρώτων αιώνων μ.Χ. προσφέρει ένα δείγμα 
του τύπου638, πλησιέστερο προς τις απεικονίσεις του στα πλακίδια. Τα ανάγλυφα κόκαλα του Μουσείου Μπε- 
νάκη παρουσιάζουν ένα μοναδικό δείγμα του τύπου, που τοποθετείται στους χρόνους των Αντωνίνων639.

12. Κυμβαλίστρια Α (αριθ. 241-244,246)

Μικρότερη κινητικότητα και μειωμένη συστροφή του σώματος χαρακτηρίζει τον τύπο αυτό της κυμβα- 
λίστριας που παρουσιάζει αντιστοιχίες στην κίνηση και το βηματισμό με τον ασκοφόρο Γ του τύπου 5. Κρα
τά τα κύμβαλα όπως και η ορχηστρίδα του προηγούμενου τύπου, και κλίνει ελαφρά το κεφάλι παρακο
λουθώντας την κίνηση του πίσω ποδιού, σε μια στάση καθαρά χορευτική. Φορά ποδήρη αχειρίδωτο χιτώ
να που ανεμίζει πίσω της τονίζοντας τη φορά της κίνησής της.

Παραλλαγές: Η μορφή πλαισιώνεται από ένα (αριθ. 241) ή δύο (αριθ. 246) κίονες. Το κεφάλι αποδί
δεται στραμμένο κατά τρία τέταρτα. Η κατεύθυνση αλλάζει άλλοτε προς τα δεξιά (αριθ. 241, 243,246) και 
άλλοτε προς τα αριστερά (αριθ. 242, 244).

Πρότυπα: Η στενή σχέση του τύπου αυτού με τον προηγούμενο οδηγεί σε αναζήτηση κοινών προτύπων. 
Οι ρωμαϊκές διονυσιακές σαρκοφάγοι παρέχουν δείγμα του τύπου που συνδέεται με τους τύπους του ΤΗ 
29 και ΤΗ 3Θ640.

Παράλληλα: Ο τύπος δεν είναι άγνωστος, αν και όχι διαδεδομένος στα ελληνορωμαϊκά σκαλισμένα 
κόκαλα641.

13. Κυμβαλίστρια Β (αριθ. 245)

Πρόκειται για γυναικεία μορφή από τις λιγότερο συνηθισμένες και τις περισσότερο εντυπωσιακές, 
λόγω της ορμητικής κίνησης που τη χαρακτηρίζει. Το σώμα χωρίς να συστρέφεται είναι γυρισμένο 
προς τα αριστερά με σχεδόν ενωμένα τα πόδια στους μηρούς, ενώ κάμπτεται έντονα προς τα πίσω. Το 
κεφάλι ακολουθεί την κίνηση του σώματος και πλαισιώνεται από τον πέπλο που ανεμίζει. Ο χιτώνας 
της κολλάει στο σώμα επιτρέποντας να διαγράφονται τα πόδια και το σώμα της. Η κίνηση των χεριών 
της προς τα πίσω είναι εξίσου ορμητική. Χτυπάει τα κύμβαλα με δύναμη που δηλώνεται από τις σχεδόν 
ορθές γωνίες που σχηματίζουν οι λυγισμένοι αγκώνες, δημιουργώντας με τις γραμμές των ώμων οκτώ- 
σχημο πλέγμα.

635. Τα αιγυπτιακής προέλευσης κρόταλα που απαντούν συχνά σε αιγυπτιακές συλλογές έχουν διάμετρο 14-18 εκ., είναι κα
τασκευασμένα από κράμα ορείχαλκου και αργύρου και δένονται στο χέρι με σχοινί.

636. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 31.
637. Πρβλ. Reinach, Statuaire, IV, σ. 242, όπου τα χέρια είναι όμως περισσότερο ανοιχτά.
638. Βλ. Levi, Antioch, I, σ. 54, και II, πίν. IXa.
639. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 100, αριθ. 76.
640. Βλ. Matz, Sarkophage, I, πίν. 73 και Beilage, σ. 28, όπου σαρκοφάγος από την Όστια με ανάλογο τύπο, αλλά με σταυρωμέ

να τα πόδια.
641. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 68, πίν. 22b.
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Πρότυπα: Ο τύπος ΤΗ 31 των διονυσιακών σαρκοφάγων642 παρουσιάζει πολλές αντιστοιχίες με αυτό 
τον τρόπο. Αντίθετα δεν υπάρχουν ομοιότητες προς την κυμβαλίστρια σκαλισμένου κοκάλου της συλλογής 
του Μουσείου Μπενάκη, που τοποθετείται στην εποχή των Αντωνίνων643, ενώ υπάρχουν παράλληλα στην 
ορμητική κίνηση του κεφαλιού και του σώματος προς τα πίσω με μαινάδα της ίδιας συλλογής που εικονί- 
ζεται όμως με τη ράχη γυρισμένη προς το θεατή644.

Παράλληλα: Ο τύπος αυτός χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση Τσιδος645.

14. Λικνοφόρος646 (αριθ. 236-238)

Γυναικεία μορφή, με ποδήρη εξωμίδα κρατά με το δεξί χέρι λίκνο στο ύψος του αντίστοιχου ώμου και 
κινείται προς τα δεξιά στρέφοντας ελαφρά προς την ίδια κατεύθυνση το κεφάλι.

Παραλλαγή: Το κεφάλι αποδίδεται στραμμένο προς τα πίσω και με κλίση προς τα κάτω, ανάλογη του 
τύπου 12 (αριθ. 236).

Πρότυπο: Παρουσιάζει ομοιότητα με τον τύπο ΤΗ 48 των διονυσιακών σαρκοφάγων, ο οποίος προέρχεται 
από υστεροκλασικά έργα που μέσω της τορευτικής ενέπνευσαν τον τύπο στους γλύπτες των σαρκοφάγων647.

15. Πεπλοφόρος (αριθ. 270-272)

Ορθή γυναικεία μορφή που φορά εξωμίδα με στραμμένο προς τα αριστερά το κεφάλι, πλαισιώνεται 
από πέπλο, του οποίου τα άκρα κρατά με τεντωμένα και παράλληλα προς το σώμα χέρια.

Παραλλαγή: Η νέα γυναίκα κρατάει αντί πέπλου, τσαμπί σταφύλι (αριθ. 270).
Πρότυπο: Ο τύπος αυτός, ιδιαίτερα διαδεδομένος στις υστερορωμάίκές σαρκοφάγους (ΤΗ 50) έχει τα 

πρωιμότερα δείγματά του στην αδριάνεια περίοδο, των οποίων τα πρότυπα πρέπει να αναζητηθούν σε νεο
αττικά έργα648.

Παράλληλα: Κατά τη χριστιανική περίοδο απαντά σε ελεφάντινα ανάγλυφα, όπως αυτό του Λούβρου 
με τις Μούσες, όπου χρησιμοποιείται για την απόδοση της Μελπομένης649 (6ος αιώνα). Επιβιώνει μάλιστα 
σε μορφές των ελεφάντινων μεσοβυζαντινών κιβωτιδίων650.

16. Ιπτάμενος ερωτιδεύς651 (αριθ. 250-251)

Φτερωτό νήπιο, πετά με τα πόδια ελαφρά λυγισμένα σε κίνηση κολυμβητική. Με τα προτεταμένα χέρια 
του μοιάζει να κρατά κάποιο αντικείμενο.

642. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 32, όπου χρησιμοποιείται ο τύπος και για την απόδοση της αυλήτριας διαύλου.
643. Βλ. Marangou, Bone Carvings, o. 101, αριθ. 78, πίν. 24c. Ο τύπος χαρακτηρίζεται από έντονη συ στροφή και η κίνηση των χε

ριών διαφέρει.
644. Βλ. ό.π., σ. 104, αριθ. 98, πίν. 31a.
645. Βλ. Du Bourguet, L ’art copte, σ. 140 και πίν. στη σ. 141.
646. Το λίκνον συνδέεται τόσο με τη δειπνοσοφιστική πομπή όσο και με τη γαμήλιο. Ο διπλός συμβολισμός του λοιπόν μπο

ρούσε να αποτελεί το λόγο της χρήσης του στα κιβωτίδια.
647. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 38, αριθ. 48, όπου και η προέλευση του τύπου.
648. Βλ. ό.π., σ. 39, αριθ. 94-95. Πρβλ. Reinach, Statuaire, II, σ. 397, αριθ. 5, όπου ίδια κίνηση και στάση σε άγαλμα Μαινάδας.
649. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 44, αριθ. 69, πίν. 23.
650. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, σ. 34, αριθ. 27a, πίν. XIII, όπου πεπλοφόρος ορχηστρίδα σε κιβωτίδιοτου Αρχαιολογικού Μου

σείου του Civitale, έχει ανάλογο τύπο.
651. Για την ελληνιστική προέλευση των βακχικών Ερώτων, βλ. D.K. Hill, Bacchic Erotes in Tarent, Hesperia 16 (1947), 248 κ.ε. 

Για τους διονυσιακούς Έρωτες, βλ. Styveras, Le putto, σ. 12 κ.ε. και κυρίως σ. 25-26. Hanfmann, Season Sarcophagus, σ. 126 κ.ε. 
Marangou, Bone Carvings, σ. 62-63.
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Πρότυπα: Ο τύπος αυτός χαρακτηρίζεται από την κολυμβητική κίνηση του σώματός του, με την οποία 
διασχίζει τους αιθέρες, αντί των κυμάτων, κρατώντας κάτι. Η κίνηση αυτή είναι ανάλογη με των Νη- 
ρηΐδων, όταν μεταφέρουν τα όπλα του Αχιλλέα κολυμβώντας652.

Παράλληλα: Ο τύπος αυτός συνδέεται με το θέμα της ιπτάμενης Νίκης653 του οποίου χρησιμεύει ως 
υποκατάστατο πολλές φορές, ώστε να αποφεύγονται οι εικονογραφικές επαναλήψεις. Χαρακτηριστικό 
δείγμα είναι ελεφάντινο χτένι του 5ου αιώνα654, όπου η μια πλευρά φέρει ερωτιδείς που πετώντας κρατούν 
στεφάνι και η άλλη Νίκες. Ο τύπος αυτός απαντά στις επιστέψεις ελεφάντινων διπτύχων παράλληλα με Νί
κες655 και με αγγέλους. Επίσης συνοδεύει μορφές του θαλάσσιου θιάσου και την Αφροδίτη656 και σπανιό
τερα του διονυσιακού θιάσου.

Η εξέταση του κύκλου του διονυσιακού θιάσου θα συμπληρωθεί με την παρουσίαση συμπλεγμάτων 
δύο τουλάχιστον μορφών που εικονίζονται σε ένα ή περισσότερα πλακίδια. Επειδή σπάνια τα συμπλέγ
ματα αυτά επαναλαμβάνονται περισσότερο από δύο φορές δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν εκπροσωπούν 
γνωστό και καθιερωμένο τύπο συμπλέγματος ή αν πρόκειται για ελεύθερο συνδυασμό μεμονωμένων τύ
πων. Έτσι στην παρουσίαση των συμπλεγμάτων αν και θα ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο εξέτασης, δεν 
θα γίνει αρίθμηση των τύπων, αλλά μόνο αναφορά στο θέμα τους.

Διόνυσος και Αριάδνη (αριθ. 252-255, 258)

Το ζεύγος εικονίζεται μετωπικά, ολόσωμο. Ο Διόνυσος αριστερά, γυμνός και με λυγισμένο το δεξίτου 
χέρι πάνω από το κεφάλι, ανήκει στον τύπο 2 που παρουσιάσαμε πιο πάνω, μόνο που με το αριστερό του 
χέρι ψαύει το πηγούνι της συντρόφου του. Η Αριάδνη, δεξιά, φορά ποδήρη χιτώνα και έχει τα πόδια σταυ
ρωμένα, όπως ο σύντροφός της, αλλά με αντίθετη φορά. Με το αριστερό της χέρι κρατά κέρας και με το 
δεξί, που στηρίζεται σε πεσσίσκο κρατά μπροστά στην ποδιά της στεφάνι.

Παραλλαγές657: Η Αριάδνη στηρίζει το αριστερό της χέρι σε πεσσίσκο (αριθ. 254) ή δεν σταυρώνει τα πό
δια (αριθ. 254,255), ή ακόμη, δεν κρατά στεφάνι αλλά σκύφο (αριθ. 254) ή μπαίνει αριστερά (αριθ. 253,258).

Πρότυπο: Η χαρακτηριστική κίνηση του Διονύσου, που ψαύει το πηγούνι της συντρόφου του, θεωρεί
ται ως συμβολική του «ιερού γάμου» ήδη από την αρχαϊκή περίοδο658 και έχει διατηρηθεί ως έκφραση 
ερωτικής τρυφερότητας μέχρι τον 6ο αιώνα.

Παράλληλα: Αναλογίες απαντούν σε δύο γνωστά έργα του 5ου και 6ου αιώνα: το δίπτυχο της Brescia659 
και αργυρό πιάτο της συλλογής του Dumbarton Oaks660, πιθανότατα αιγυπτιακής προέλευσης. Στο πρώτο 
εικονίζονται δύο ερωτικά ζεύγη (Φαίδρα-Ιππόλυτος και Άρτεμις-Ενδυμίων), ενώ στο δεύτερο το ζεύγος 
της Φαίδρας και του Ιππόλυτου. Η κίνηση τρυφερότητας γίνεται όμως σε όλα αυτά τα ζεύγη από τη γυναί
κα με σκοπό να δηλωθεί σαφέστατα «ο αγαπών» και ο «αγαπόμενος». Ανάλογο ζεύγος απαντά και σε 
σκαλισμένο κόκαλο της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη661.

Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο τύπος αυτού του ζεύγους έχει επιβιώσει στη διακόσμηση μεσο-

652. Βλ. Rumpf, Meerwesen, σ. 118, σημ. 296.
653. Βλ. σ. 138-139 για το θέμα της Νίκης στην ομάδα Β των πλακιδίων.
654. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 67, αριθ. 88, πίν. 48.
655. Βλ. ό.π., αριθ. 48-50, πίν. 26 και αριθ. 125-126, πίν. 66.
656. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. 7, πίν. Β23. Για τη σχέση του τύπου αυτού και με αντίστοιχο τύπο των Νηρη'ιδων, βλ. 

σ. 180.
657. Θα αναςρερθούμε μόνο στις παραλλαγές που παρουσιάζει η μορφή της Αριάδνης, διότι συμπτωματικά η μορφή του Διονύ

σου δεν αποδίδεται ολόκληρη ή έχει καταστραφεί.
658. Βλ. πρόχειρα σχετική βιβλιογραφία, Marangou, Bone Carvings, ο. 34, σημ. 158.
659. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 43, αριθ. 66, πίν. 21.
660. Βλ. Handbook, Dumbarton Oaks, σ. 54, αριθ. 127. Η προέλευση του πιάτου αυτού είναι κατά άλλους η Αίγυπτος και κατά 

άλλους η Κωνσταντινούπολη.
661. Αριθ. εισαγωγής 18963, βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 62, πίν. 20b.
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βυζαντινών ελεφάντινων κιβωτιδίων662. Στις αποδόσεις αυτές του ζεύγους η γυναικεία μορφή είναι γυμνή 
και κρατά δάδα ή κούπα, ενώ η ανδρική φορά στρατιωτική στολή, στηρίζεται σε ακόντιο και κοντά του εί
ναι ακουμπισμένη ασπίδα. Στα πρόσωπά τους μπορεί να αναγνωρίσει κανείς τον Άρη και την Αφροδίτη. 
Έ να  ακόμα σύμπλεγμα Μούσας και Βελλεροφόντη με Πήγασο χρησιμοποιεί τον ίδιο γυναικείο τύπο, σε 
ελεφάντινα κιβωτίδια του 11ου αιώνα663.

Διόνυσος και σάτυρος (αριθ. 256)

Πρόκειται για σύμπλεγμα με τον Διόνυσο δεξιά στον τύπο του Λυκείου και αριστερά σάτυρο που τον 
στηρίζει. Ο θεός γυμνός, στέκεται μετωπικά και φέρνει το δεξί του χέρι λυγισμένο πάνω από το κεφάλι, 
ενώ ο σάτυρος φοράει τριγωνικό περίζωμα και κινείται προς τα αριστερά γυρισμένος όμως προς το σύ
ντροφό του, τον οποίο προσπαθεί να στηρίξει με απλωμένα τα χέρια. Το κεφάλι του Διονύσου μοιάζει πε
σμένο προς τα αριστερά, κίνηση, που δηλώνει τη μέθη του θεού.

Πρότυπα: Το γνωστό ήδη από τον 4ο αι. π.Χ. θέμα, χρησιμοποιείται πολύ από τεχνίτες των νεοαττικών 
σαρκοφάγων στην πρώιμη φάση τους, την εποχή του Αδριανού664. Πλησιέστερα όμως με τον τύπο αυτό 
βρίσκεται σύμπλεγμα από σαρκοφάγο της εποχής των Αντωνίνων665, το οποίο θα μπορούσε να είχε αντι
γράφει στα «βιβλία σχεδίων» των οστεογλυπτών.

Παράλληλα: Ανάλογο σύμπλεγμα απαντά σε ψηφιδωτό του 4ου αι. μ.Χ. από την Αντιόχεια666 που θεω
ρείται ως εμπνευσμένο από αλεξανδρινό γλυπτό. Ανάλογο επίσης σύμπλεγμα απαντά σε μεταλλική επέν
δυση κιβωτιδίου του 4ου αιώνα667.

Τυμπανίστρια και σάτυρος με σύριγγα (αριθ. 257,263)

Στο σύμπλεγμα αυτό το ζεύγος ορχηστρίδας-τυμπανίστριας και σατύρου (ή ίσως Πανός με ανθρώπινα 
πόδια)668 κινείται χορεύοντας προς τα δεξιά. Στηρίζονται στο αριστερό τους πόδι που προβάλλεται, ενώ 
στρέφουν τα κεφάλια πίσω. Η νέα γυναίκα φοράει εξωμίδα, και με λυγισμένο το αριστερό της χέρι πάνω 
από το κεφάλι συγκρατεί πάνω από το δεξί ώμο τύμπανο, ενώ με το δεξί ανασηκώνει το άκρο του χιτώνα 
της. Κίονας πίσω από τις δύο μορφές αποτελεί το όριο του πλακιδίου.

Παραλλαγές: Η νέα γυναίκα δεν κρατάει τύμπανο (αριθ. 263).

662. Πρόκειται για βυζαντινά ελεφάντινα κιβωτίδια που σε διάχωρα φέρουν συνθέσεις και συμπλέγματα μορφών. Ειδικότερα 
αναφερόμαστε σε δύο συμπλέγματα, το πρώτο του Άρη και της Αφροδίτης πιθανότατα και το δεύτερο Μούσας και Βελλεροφόντη, 
κιβωτιδίου του Μουσείου Victoria and Albert (Goldschmidt, I, Kästen, σ. 30 κ.ε., αριθ. 21b-c, πίν. IX). Επίσης σε συμπλέγματα Άρη 
και Αφροδίτης πάνω στο κιβωτίδιο από το Liverpool (ό.π., αριθ. 30d, πίν. XV) και σε κιβωτίδια από το Museo Cívico της Bologna 
(ό.π., αριθ. 28 και 31a, πίν. XVII) όπου η Αφροδίτη κρατάει δάδα, και σε κιβωτίδιο του Μουσείου Victoria and Albert (ό.π., αριθ. 
23, πίν. IX) όπου η Αφροδίτη κρατάει κούπα. Ακόμη πλακίδιο του Kunsthistorisches Museum της Βιέννης (ό.π., αριθ. 28d, πίν. XV), 
με σύνθεση Μούσας, Βελλεροφόντη και Πήγασου.

663. Η γυναικεία μορφή του κιβωτιδίου του Μουσείου Victoria and Albert (Goldschmidt, I, Kästen, σ. 30, αριθ. 21b, πίν. IX) 
που με την κίνησή της μοιάζει να υποδέχεται τον Βελλεροφόντη με τον Πήγασο που τον συνοδεύει, κατά τον Goldschmidt δεν ανή
κει στη σύνθεση. Η άποψη αυτή πιστεύουμε ότι ενισχύεται από το πλακίδιο του Kunsthistorisches Museum της Βιέννης (βλ. υπο- 
σημ. 662), όπου στην ίδια σύνθεση οι μορφές έχουν διαφορετική διάταξη και η χειρονομία της γυναικείας μορφής, που ανήκει 
στον ίδιο τύπο με την Αριάδνη των πλακιδίων, μοιάζει αδικαιολόγητη, εκτός αν συνδέεται με σύντροφο που δεν σώθηκε.

664. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 69, σημ. 265-278.
665. Βλ. ό.π., σ. 147, αριθ. 44, πίν. 44.
666. Πρόκειται για το δάπεδο του House of the Drunken Dionysus (Levi, Antioch, I, σ. 40-45, πίν. Vllb), όπου και βιβλιογραφία 

σχετική με το θέμα. Ο Διόνυσος όμως του ψηφιδωτού κρατάει κάνθαρο, αντίθετα στο αλεξανδρινό γλυπτό ο Διόνυσος έχει τη στά
ση του Λυκείου.

667. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 52-54, αριθ. Α21, πίν. 23-24. Στο κιβωτίδιο αυτό του Μουσείου Nenizeti της Βουδαπέστης 
το σύμπλεγμα διαφοροποιείται κάπως, προδίδοντας διαφορετική προέλευση προτύπου.

668. Ο Παν αποδίδεται με ανθρώπινα πόδια στον τύπο ΤΗ 112 των διονυσιακών σαρκοφάγων, βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 65.
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Πρότυπα: Ο τύπος με τον οποίο αποδίδεται η ορχηστρίδα-τυμπανίστρια είναι γνωστότατος στις διονυ
σιακές σαρκοφάγους669, όπως επίσης και ο τύπος του σατΰρου με τη σύριγγα, όπου όμως χρησιμοποιείται 
για την απόδοση του Πανός670.

Παράλληλα: Στα ελληνορωμαϊκά σκαλισμένα κόκαλα του 4ου αιώνα είναι γνωστοί και οι δυο τύποι, 
τόσο της τυμπανίστριας671 όσο και του σατυρου-Πανός672, αλλά με μικρές διαφοροποιήσεις στις λεπτομέ
ρειες. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι το σύμπλεγμα αυτούσιο απαντά σε ψηφιδωτά δάπεδα επαύλεων της 
Αντιόχειας673 αλλά και σε κοπτικά υφάσματα του 4ου αι. μ.Χ.674, φανερώνοντας ότι έχει ιδιαίτερη διάδο
ση την εποχή αυτή αλλά και το γεγονός ότι ο τύπος του συμπλέγματος είναι γνωστός και καθιερωμένος.

Ορχούμενοι σάτυροι (αριθ. 259)

Δύο ορχούμενοι νέοι κινούνται προς τα δεξιά με ζωηρότητα. Δυστυχώς η αποσπασματική κατάσταση 
του συμπλέγματος επιτρέπει μόνο να αναγνωρίσουμε τις στάσεις.

Πρότυπο: Ανάλογο σύμπλεγμα υπάρχει στις διονυσιακές σαρκοφάγους675. Η μορφή μάλιστα του ορχου- 
μένου, που σώζεται καλύτερα, χαρακτηρίζεται ως προϊόν των νεοαττικών εργαστηρίων και με τα τεντωμένα 
χέρια του είναι πιθανό ότι κρατούσε κάποια αντικείμενα, όπως θύρσο ή κάνθαρο676. Η συμπλήρωση της δεύ
τερης μορφής που στο πλακίδιο διατηρείται μόνο το πέλμα της, είναι αδύνατη, διότι υπάρχουν πολυάριθμες 
μορφές που συνδυάσθηκαν με τον ορχούμενο σάτυρο και τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι πολύ λίγα677.

Ορχηστρίδες (αριθ. 260-262,264)

Τρεις γυμνές ορχηστρίδες με τύμπανα και κεκρύφαλο που οι κινήσεις τους θυμίζουν την ομοιομορφία 
μπαλέτου, αποτελούν σύμπλεγμα πάνω σε τρία συνεχόμενα πλακίδια, που συγκολλούμενα σχηματίζουν 
ένα ενιαίο διακοσμητικό θέμα σε επίμηκες διάχωρο. Οι κινήσεις και τα σωματικά τους χαρακτηριστικά εί
ναι όμοια -  μόνο η μεσαία ορχηστρίδα δεν είναι τελείως γυμνή αλλά φοράει τριγωνικό περίζωμα. Η στά
ση τους είναι ανάλογη με του τύπου 13, της Κυμβαλίστριας Β, με τη διαφορά ότι κρατούν τύμπανα. Στο ίδιο 
σύμπλεγμα πρέπει να ανήκει και η πεπλοφόρος ορχηστρίδα του αριθ. 262. Η αναλογία της σωματικής διά
πλασης, του κεκρύφαλου, που καλύπτει τα μαλλιά, και της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος φανερώνουν ότι 
και η μορφή αυτή πρέπει να αποτελεί μέρος της ίδιας «ζωφόρου». Η γυμνή ορχηστρίδα του αριθ. 262 κι
νείται χορεύοντας προς τα αριστερά, προβάλλει το αριστερό πόδι και λυγίζει βαθιά το δεξί. Το σώμα της 
συστρέφεται έντονα, ενώ με τα χέρια τεντωμένα στα πλάγια πρέπει να κρατούσε τα άκρα του πέπλου της, 
που ανεμίζοντας πλαισίωνε το κεφάλι.

Παραλλαγή: Οι ορχηστρίδες είναι ντυμένες (αριθ. 264).

669. Πρόκειται για τους τύπους ΤΗ 25 και ΤΗ 32 του Matz (Sarkophage, I, ο. 29 κ.ε), όπου αντί τυμπανίστριας υπάρχει κυμβα- 
λίστρια, αλλά η ομοιότητα επεκτείνεται και στον τρόπο που ανοίγει ο χιτώνας αφήνοντας να φανεί το πόδι γυμνό.

670. Βλ. τύπο ΤΗ 84 του Matz {Sarkophage, I, σ. 52 και II, Beilage, σ. 62, αριθ. 138) που συνδέεται όμως περισσότερο με το σάτυρο 
αριθ. 330 του Καταλόγου μας παρά με τους σατυρους με σύριγγα προς τους οποίους συνδέεται ο τύπος ΤΉ 112 του Matz (ό.π., I, σ. 65).

671. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 93, πίν. 29a, όπου εικονίζεται γυμνή, αριθ. 99, πίν. 31b και αριθ. 103, πίν. 32b, όπου ο 
χιτώνας έχει απόπτυγμα, αριθ. 104-105, πίν. 33a-b, όπου το κεφάλι στρέφεται σε 3/4.

672. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. I l l ,  πίν. 35a και αριθ. 114, πίν. 35c, όπου όμως διαφέρει ο δρασκελισμός.
673. Βλ. ψηφιδωτό δάπεδο στο Dionysus House της Αντιόχειας {Levi, Antioch, II, πίν. XXIXb). Μεγαλύτερη ομοιότητα έχει το 

σύμπλεγμα από το Atrium House (ό.π., πίν. CXLVIIa-b), όπου η ορχηστρίδα είναι τυμπανίστρια.
674. Βλ. Shurinova, Coptic Textiles, πίν. 1-4.
675. Αναλογίες παρουσιάζει ο τύπος ΤΗ 84 των διονυσιακών σαρκοφάγων του Matz {Sarkophage, I, σ. 52 και II, Beilage, σ. 62).
676. Βλ. σχετικά Matz, Sarkophage, I, αριθ. 138, όπου κρατάει θύρσο, αριθ. 159, όπου κρατάει θύρσο και κανθάρους και αριθ. 

236, όπου κρατάει τα άκρα της νεβρίδας.
677. Μια τέτοια συμπλήρωση μπορεί να προσφέρει διονυσιακή σαρκοφάγος της Ρώμης (170-180 μ.Χ.), βλ. Matz, Sarkophage, 

II, σ. 299-300, αριθ. 236.
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Πρότυπα: Ο τύπος των τριών ορχηστρίδων είναι ανάλογος με τον τΰπο ΤΗ 23 των διονυσιακών σαρκο
φάγων, του οποίου η προέλευση τοποθετείται σε έργα της κλασικής αρχαιότητας678. Ο τύπος της ορχη- 
στρίδας αριθ. 262 είναι επίσης γνωστός στις διονυσιακές σαρκοφάγους679, όπου χαρακτηρίζεται ως «συ- 
στρεφομένη» ορχηστρίδα.

Παράλληλα: Αναλογίες υπάρχουν στις αποδόσεις ορχηστρίδων των σκαλισμένων ελληνορωμαϊκών 
κοκάλων του Μουσείου Μπενάκη, ιδίως στη μορφή κυμβαλίστριας680, ενώ ο τύπος του αριθ. 262 παρου
σιάζει αναλογίες με ορχηστρίδα-τυμπανίστρια της ίδιας συλλογής681, αλλά και με ορχηστρίδα που κρατά 
κάνθαρο και στεφάνι σε ελεφάντινη πυξίδα682.

Θυρσοφόρος και τυμπανίστρια (αριθ. 265-267,269)

Τα στοιχεία που διαθέτουμε για την περιγραφή ή αποκατάσταση αυτού του συμπλέγματος είναι δυ
στυχώς ελλιπή, επειδή αν και το σύμπλεγμα αυτό έχει αποδοθεί σε τρία τουλάχιστον πλακίδια, η μορφή 
του θυρσοφόρου δεν σώζεται πουθενά ακέραιη, είτε γιατί η σύνθεση συνεχίζεται σε άλλο πλακίδιο (αριθ. 
266, 267) είτε γιατί είναι σπασμένο το πλακίδιο (αριθ. 265). Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε πρό
κειται για γυμνό άνδρα που στέκεται σχεδόν μετωπικά στρέφοντας ελαφρά το κεφάλι προς τη συνοδό του 
τυμπανίστρια, της οποίας ο τύπος παρουσιάζει αναλογίες με αυτόν του συμπλέγματος των ορχηστρίδων 
που μόλις παρουσιάσαμε.

Πρότυπα: Αναγνωρίσαμε εικονογραφικό πρότυπο της παραλλαγής σε σύμπλεγμα σαρκοφάγου από 
τη Μόσχα683, ενώ την τυμπανίστρια αναγνωρίζει κανείς σε κυμβαλίστρια από τις διονυσιακές σαρκο
φάγους684.

Για την απόδοση λοιπόν του διονυσιακού θιάσου στα πλακίδια της ομάδας Γ χρησιμοποιήθηκαν 16 ει- 
κονογραφικοί τύποι, καθώς και έξι τύποι συμπλεγμάτων μελών του θιάσου και του θεού. Οι τύποι αυτοί 
έχουν αντιστοιχίες σε τύπους των μελών του θιάσου, όπως εντοπίστηκαν στις διονυσιακές σαρκοφάγους 
της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου, που ακολουθούν όμως παλαιότερα πρότυπα685.

Διαπιστώθηκε παράλληλα ότι ανάλογοι εικονογραφικοί τύποι χρησιμοποιήθηκαν για την απόδοση 
διονυσιακών θεμάτων στην τορευτική, την ελεφαντουργία αλλά και τα ψηφιδωτά δάπεδα από τον 4ο-6ο αι. 
μ.Χ. Είναι λοιπόν πιθανό οι διάφοροι τύποι του διονυσιακού θιάσου να προέρχονται από σύνολο «βιβλίων 
σχεδίων», προσιτό, εύχρηστο και ευρύτατα διαδεδομένο.

Θ α λά σ σ ιος  θ ίασος

Ο δεύτερος μεγάλος θεματικός κύκλος αυτής της ομάδας πλακιδίων είναι ο θαλάσσιος θίασος και η 
Αφροδίτη που συνδέεται μαζί του κατά τη γέννησή της686.

678. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 28 και σημ. 63-72, όπου η ιστορία του τύπου.
679. Βλ. ό.π., σ. 40.
680. Όμοιο τύπο, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 100, αριθ. 76, πίν. 24c και ανάλογοι τύποι αλλά με τις μορφές ντυμένες, πάντα με 

βηματισμό όπου προβάλλει το προς το θεατή πόδι (ό.π., αριθ. 85, πίν. 26b, αριθ. 91, πίν. 28c-d, αριθ. 96, πίν. 30c).
681. Πρόκειται για την τυμπανίστρια αριθ. 18886 (Marangou, Bone Carvings, αριθ. 93, πίν. 29a) που φέρνει όμως το χέρι που 

κρατάει το τύμπανο πάνω από το κεφάλι.
682. Πρόκειται για πυξίδα του 5ου αι., με σύμπλεγμα Άδωνη και Αφροδίτης, η οποία κατά τον Volbach (Elfenbeinarbeiten, σ. 72, 

αριθ. 98, πίν. 53) είναι προϊόν εργαστηρίου της Δύσης αλλά με επιδράσεις των αναγλύφων του άμβωνα του Aachen.
683. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 154, αριθ. 47. Η σαρκοφάγος τοποθετείται μεταξύ 200-210 μ.Χ.
684. Βλ. ό.π., σ. 28, σημ. 63-65 και 68-72 και III, αριθ. 171, πίν. 193b. Πρβλ. και ανάλογο τύπο σαρκοφάγου στην Τερψιχόρη από 

το Palazzo dei Conservatori (Wegner, Blattmasken, αριθ. 125) που τοποθετείται στα τέλη του 2ου-αρχές 3ου αι.
685. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 43.
686. Για το θέμα των Νηρηΐδων και της Αφροδίτης ως θαλάσσιας θεότητας στη χριστιανική Αίγυπτο, βλ. σ. 84 και σ. 132 κατά 

την εξέταση της εικονογραφίας πλακιδίων με ανάλογα θέματα στις ομάδες Α και Β.
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Αφροδίτη (αριθ. 273-274)

Τη θεά Αφροδίτη αναζητά κανείς σε αποδόσεις πεπλοφόρων γυναικών που συνοδεύονται από κάποια 
συμβολικά αντικείμενα687. Στην ομάδα αυτή, μόνο οι δυο γυναίκες των πλακιδίων αριθ. 273-274 συνδέο
νται με τη θεά και με το θαλάσσιο θίασο.

Ειδικότερα, η νέα γυναίκα του πλακιδίου αριθ. 273 που στέκεται μετωπικά, πλαισιωμένη από τον πέπλο της 
(νυΜκ^άο) παρουσιάζει συνδυασμένα εικονογραφικά στοιχεία από τρεις γνωστούς τύπους της Αφροδίτης. Η 
στάση του σώματος και κυρίως η κίνηση του δεξιού χεριού με το οποίο στραγγίζει έναν από τους βοστρύχους της 
προέρχονται από τον ιδιαίτερα δημοφιλή τύπο της Αναδυομένης688. Η κίνηση του αριστερού χεριού και ο κα
θρέφτης που κρατά συνδέονται με τον τύπο της «καθρεπτιζόμενης» Αφροδίτης, τύπο που απαντά και στην ομά
δα Β (αριθ. 49-50) αλλά και σε άλλα έργα της οστεογλυπτικής και υφαντικής της ύστερης αρχαιότητας689. Τέλος, 
ο τρόπος που το πολύπτυχο ύφασμα καλύπτει το αριστερό της πόδι, απαντά κυρίως στον τύπο της Αφροδίτης της 
Κυρήνης690. Η απόδοση λοιπόν της θεάς στο πλακίδιο αυτό αποτελεί συνδυασμό εικονογραφικοόν στοιχείων που 
προέρχονται από τύπους της, οι οποίοι συνδέονται με τη θάλασσα και το θαλάσσιο θίασο.

Περισσότερο άμεσα όμως συνδέεται με το θαλάσσιο θίασο το θέμα του πλακιδίου αριθ. 274. Πρόκειται 
για σύνθεση όπου εικονίζεται η Αφροδίτη ξαπλωμένη πάνω σε αχιβάδα την οποία κρατούν δύο Τρίτωνες. 
Η σύνθεση αυτή, γνωστή και από φιλολογικές πηγές691, πιστεύεται ότι υπήρξε αλεξανδρινή δημιουργία των 
ελληνιστικών χρόνων, με ευρύτατη διάδοση692. Η παρουσία ανάλογης σύνθεσης στο αργυρό κιβωτίδιο της 
Ρπήυώθ693 δείχνει ότι το θέμα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, αλλά ότι ο συμβολισμός του έχει ενταχθεί 
στην παράδοση χωρίς θρησκευτικές προεκτάσεις που θα ήταν απαράδεκτες για τη χριστιανή ιδιοκτήτρια 
του κιβωτιδίου. Η σύνθεση του πλακιδίου μοιάζει ιδιαίτερα απλουστευμένη σε σχέση με αυτή του αργυρού 
κιβωτιδίου, η οποία είναι πολυπρόσωπη, συνθετότερη και περισσότερο επιμελημένη. Σε αυτήν, η θεά καθι
σμένη στην αχιβάδα σε στάση γνωστή από τις καθισμένες Νηρηΐδες κρατά καθρέφτη694 στο αριστερό χέρι, 
ενώ με το δεξί χέρι στραγγίζει τα μαλλιά της. Τρίτωνες κρατούν την αχιβάδα και πίσω τους, ορθοί πάνω στο 
ελισσόμενο οφιόσχημο σώμα των Τριτώνων, ερωτιδείς κρατούν 8υπηϊιιτη και καλάθι με καρπούς.

Νηρηΐδες (αριθ. 275-341)

Για την απόδοση των Νηρηΐδων έχουν επιλεγεί τύποι γνωστοί από δημιουργίες τόσο της μνημειακής τέ
χνης όσο και της μικροτεχνίας, των οποίων συγκεκριμένα πρότυπα είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπισθούν. 
Είναι όμως αξιοπρόσεκτο ότι αν και οι πηγές έμπνευσης υπήρξαν ετερογενείς παρουσιάζονται έντονες ομοι
ότητες, εικονογραφικές και τυπολογικές, μεταξύ των Νηρηΐδων των πλακιδίων και αυτών των σαρκοφάγων

687. Η ταύτιση των γυναικείων μορφών με καθορισμένη θεότητα, όπως η Αφροδίτη, η Αμφιτρίτη ή κάποια από τις 50 — κατά 
άλλους 100 — Νηρηΐδες παραμένει προβληματική και ο καθορισμός του θέματος τουλάχιστον όσον αφορά την Αφροδίτη, γίνεται 
με επιφυλάξεις αλλά στηρίζεται στην προτίμηση των οστεογλυπτών στη θεά, τουλάχιστον στα σκαλισμένα κόκαλα. Για σχετικές δο
ξασίες σε σχέση και με τις Νηρηΐδες, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 44 κ.ε. Οι ίδιες επιφυλάξεις ως προς την ταύτιση έχουν δια
τυπωθεί και παραπάνω σ. 70 και 93 σχετικά με τις αποδόσεις της θεάς σε πλακίδια των ομάδων A (αριθ. 14) και Β (αριθ. 49-51), 
όπου και γενικά στοιχεία για τη χρήση του θέματος στη χριστιανική Αίγυπτο.

688. Για τον τύπο, βλ. L/MC, II, 1, σ. 48 κ.ε. κυρίως και σ. 252, σημ. 4.
689. Βλ. σκαλισμένα κόκαλα (Marangou, Bone Carvings, αριθ. 139, όπου η θεά καθρεφτίζεται και αριθ. 116-119 όπου δεν κρα- 

τάει καθρέφτη) και κοπτικά υφάσματα (Αποστολάκη, Κατοπτριζομένη, σ. 427).
690. Βλ. A.L. Pietrogrande, Gruppo statuario cirenaico di Aphrodite con Ίχ'άοηε, Africa Italiana 2 (1928-1929), σ. 173 κ.ε. Πρβλ. 

και Marangou, Bone Carvings, σ. 41-42.
691. Βλ. Λουκιανός, Διάλογοι Ένάλιοι, 15.3: Έπί πάσι δέ τήν Αφροδίτη δυο Τρίτωνες εφερον επί κόγχης κατακειμένην.
692. Βλ. σχετικά Rumpf, Meerwesen, σ. 123, σημ. 366-367 και σ. 252 κ.ε. σαρκοφάγοι αριθ. 91-95.
693. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, σ. 211, αριθ. Β7 κ.ε.
694. Ο Buschhausen (.Metallscrinia, σ. 212) στην περιγραφή του αναφέρει ότι ο Τρίτων κρατάειτον καθρέφτη, χωρίς όμως να δι

καιολογεί την κίνηση της Αφροδίτης.
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και των ψηφιδωτών δαπέδων του 2ου-4ου αι. μ.Χ.695. Για την καλύτερη όμως προσέγγιση των πλακιδίων κρί- 
θηκε απαραίτητη η εικονογραφική και τυπολογική ανάλυση των θεμάτων, μια και οι Νηρηΐδες αποτελούν το 
κύριο διακοσμητικό θέμα στον κύκλο του θαλάσσιου θιάσου696, όπως αυτός αποδίδεται στα πλακίδια.

Οι Νηρηΐδες λοιπόν εικονίζονται είτε σε συνθέσεις με Τρίτωνες, είτε, τις περισσότερες φορές μόνες, 
να κολυμπούν, να κάθονται ή να είναι ημικλινείς στη ράχη θαλάσσιου μυθικού ζώου. Για την απόδοσή τους 
χρησιμοποιήθηκε περιορισμένος αριθμός εικονογραφικών τύπων, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις σαρ
κοφάγους με διακόσμηση το διονυσιακό και το θαλάσσιο θίασο697. Οι τύποι των Νηρηΐδων που κολυμπούν 
πρηνείς ακολουθούν αποδόσεις κολυμβητών του νειλωτικού κύκλου αλλά και ιπτάμενες μορφές, όπως οι 
Έρωτες και οι Νίκες. Οι καθισμένες ή ξαπλωμένες έχουν ως εικονογραφικά παράλληλα τις Aurae velifi- 
catae698, τις Νύμφες των πηγών699, συμπλέγματα όπως η Ευρώπη και ο Ζεύς-ταύρος700, αλλά κυρίως τις 
Νηρηΐδες τοιν υστερορωμαϊκών σαρκοφάγων701. Η μελέτη του υλικού επέτρεψε να διακρίνουμε πέντε τύ
πους702. Μερικοί από τους τύπους αυτούς έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόδοση και των Νηρηΐδων στα 
πλακίδια703, προσαρμοσμένοι όμως στις ιδιαιτερότητες του υλικού και στις αδυναμίες των τεχνιτών που 
προτιμούσαν την ευκολότερη απόδοση του κεφαλιού και του σώματος των μορφών από το πλάι, και έτσι 
την επέβαλαν σχεδόν σε όλα τα πλακίδια.

Οι τύποι αναλυτικά είναι οι εξής:
1. Νηρηΐς ημικλινής (αριθ. 278, 291, 295-304, 306-315, 317-328, 332-333).
Η νέα γυναίκα ξαπλωμένη στη ράχη θαλάσσιου μυθικού ζώου ανασηκώνει ελαφρά τον κορμό και το 

κεφάλι της, ενώ τα πόδια της αναπαύονται σταυρωμένα πάνω στη ράχη του ζώου. Το ένα της χέρι λυγι- 
σμένο πίσω τη στηρίζει, ενώ με το άλλο απλωμένο μπροστά της κρατά το άκρο του πέπλου της που ανε- 
μίζει πάνω από το κεφάλι. Η κίνηση των χεριών αποτελεί το κύριο στοιχείο για τις παραλλαγές του τύ
που. Το κεφάλι της είναι στραμμένο πίσω της σαν να παρακολουθεί την κίνηση του ζώου. Κάτω από το 
σώμα της υπάρχει απλωμένο ύφασμα που αναδιπλώνεται και καλύπτει τον ένα της μηρό. Το θαλάσσιο 
μυθικό ζώο που τη μεταφέρει, συνήθως δηλώνεται μόνο από το οφιόσχημο και ελισσόμενο σώμα.

Παραλλαγές: Η Νηρηΐς δεν στρέφει πίσω το κεφάλι (αριθ. 278, 303, 308, 313-314, 326, 332) πιθανό
τατα για να συνδέσει εραλδικά την κατά παράταξη σύνθεση με μια αντίστοιχη μορφή, όπως φαίνεται 
και από αντίστοιχες συνθέσεις σε σαρκοφάγους704. Ανασηκώνει το χέρι που τη στήριζε λυγισμένο προς 
τα μαλλιά της (αριθ. 303, 325, 326). Δεν την καλύπτει το ύφασμα πάνω στο οποίο κάθεται (αριθ. 299, 
300, 310, 311, 319). Συνοδεύεται από Τρίτωνα που κρατά καλάθι με καρπούς (αριθ. 304, 308, 312, 323, 
324, 326, 333), ο οποίος άλλοτε είναι γυρισμένος προς αυτήν (αριθ. 326, 329) κι άλλοτε στρέφει πίσω 
του (αριθ. 304, 333), ή από θαλάσσιο μυθικό ζώο (αριθ. 325). Τέλος η Νηρηΐς προτείνει με τα δύο χέ
ρια καλάθι (αριθ. 314).

695. Γ ια το θέμα των σαρκοφάγων με διακοσμητικό θέμα το θαλάσσιο θίασο, βλ. κυρίως τον τόμο V,1 Corpus των σαρκοφάγων 
που γράφτηκε από τον A. Rumpf και συμπλήρωμα προσφέρει το άρθρο του Η. Sichtermann, Beitràge zu den Meerwesensarkophagen, 
Berlin 1985, σ. 214 κ.ε. με νεότερη βιβλιογραφία στη σημ. 2. Για ψηφιδωτά δάπεδα με θαλάσσιο θίασο στην Αντιόχεια, βλ. Levi, 
Antioch, I, σ. 100-104, όπου και σχετική βιβλιογραφία στη σημ. 38 και στην Αλγερία, βλ. Lassus, Organisation, σ. 175-180.

696. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 43.
697. Για τη σχέση του διονυσιακού και θαλάσσιου θιάσου, βλ. Levi, ό.π. και πρβλ. Engemann, Sepulkralsymbolik, σ. 60-69, όπου 

εξετάζεται και ο συμβολισμός του θαλάσσιου θιάσου κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και Marangou, Bone Carvings, σ. 42-43.
698. Για τις Aurae velificatae, βλ. Rumpf, Meerwesen, I, σ. 122, όπου αναλύεται και το θέμα του Velificatio.
699. Για τις Νύμφες πηγών, βλ. Ory, A Painted Tomb, σ. 39-40.
700. Για το θέμα της Ευρώπης και του Διός-ταύρου, βλ. Rumpf, Meerwesen, I, σ. 121 και K.S. Painter, The Limingstone Wall- 

Plaster, B.M. Quart. 1969, σ. 131 όπου και νεότερη βιβλιογραφία.
701. Βλ. υποσημ. 695.
702. Ουσιαστικά πρόκειται για τον ίδιο τύπο γυμνής γυναίκας, πλαισιωμένης από πέπλο που ανεμίζει πάνω από το κεφάλι της 

με τα μαλλιά μαζεμένα στον αυχένα, που διαφοροποιείται από τη στάση και την κίνησή της.
703. Στο υλικό του Μουσείου Μπενάκη εντοπίσθηκαν δύο τύποι: της μισοξαπλωμένης Νηρηΐδος στην οποία προσφέρουν οι 

Τρίτωνες καρπούς και της Νηρηΐδος που κολυμπάει, βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 42 κ.ε.
704. Βλ. Rumpf, Meerwesen, αριθ. 34-35.
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Πρότυπα: Η στάση του τύπου αυτού που θυμίζει συμποσιαστή, τονίζει το στοιχείο της γαλήνης στο τα
ξίδι της Νηρηΐδος και έρχεται σε αντίθεση με το φοβισμένο ανακάθισμα των αντίστοιχων μορφών της κλα
σικής περιόδου. Πρόκειται για τύπο ήδη αγαπητό στην ύστερη ελληνιστική περίοδο σε αποδόσεις Ευρώ
πης, ναϊάδων αλλά κυρίως Νηρηίδων705. Στις υστερορωμαϊκές σαρκοφάγους ο τύπος αυτός απαντά σε πε
ριορισμένο αριθμό706 αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζεται με μεγαλύτερη ρεαλιστική ελευθερία και σε συν
θέσεις ολοκληρωμένες, οι οποίες συμβάλλουν στην κατανόηση και των συνθέσεων στα πλακίδια.

2. Καθισμένη Νηρηΐς707 (αριθ. 275-277, 280-283, 285-290, 292-294, 305, 315, 330, 331, 340-341).
Η μορφή είναι καθισμένη στη ράχη θαλάσσιου μυθικού ζώου με τα πόδια ελαφρά απλωμένα πάνω σε 

ύφασμα που πτυχώνεται. Στηρίζεται πίσω, πάνω στο καμπυλωμένο σώμα του κήτους με το χέρι λυγισμένο. 
Το άλλο χέρι το απλώνει μπροστά συγκροτώντας το άκρο πέπλου που ανεμίζοντας πλαισιώνει το κεφάλι 
της που στρέφει πίσω.

Παραλλαγές: Αλλαγή στην κατεύθυνση (αριθ. 275-277, 280-283 δεξιά και αριθ. 285-290 και 292-294 
αριστερά). Το χέρι που τη στηρίζει πίσω αποδίδεται τεντωμένο να ακουμπά στο σημείο που κάθεται (αριθ. 
277, 283, 288, 289, 292, 293). Ακόμα φέρνει το χέρι που συγκρατεί τον πέπλο προς το πρόσωπο (αριθ. 282, 
283) ή προτείνει και τα δύο της χέρια (αριθ. 280,294,341) και κάποτε κρατά στεφάνι (αριθ. 341). Δεν στρέ
φει πίσω (αριθ. 340) αλλά κοιτάζει τον Τρίτωνα εμπρός ή ακόμα στρέφει το κεφάλι πίσω προς την κατεύ
θυνση του Τρίτωνος, ενώ προτείνει τα χέρια (αριθ. 315, 330, 331) προς το θεατή.

Πρότυπα: Η καθισμένη Νηρηΐς είναι εικονογραφικός τύπος ιδιαίτερα διαδεδομένος στη μικροτεχνία 
της ελληνιστικής περιόδου708. Στις υστερορωμαϊκές σαρκοφάγους ο τύπος φαίνεται ότι είναι ο επικρατέ
στερος και έχει παραλλαγές709 από την απλοποίηση των οποίων μοιάζει να προήλθε ο τύπος που χρησιμο
ποιήθηκε στα πλακίδια.

Παράλληλα: Ανάλογος τύπος απαντά και σε σύνθεση στο σκέπασμα του αργυρού κιβωτιδίου της Pro- 
jecta710. Στην απόδοση αυτή, η νέα δεν ακουμπά τη ράχη της πίσω, αλλά κρατά τα ηνία θαλάσσιου ίππου 
πάνω στον οποίο κάθεται, σύνθεση γνωστή και στις σαρκοφάγους711. Καθισμένη Νηρηΐς πάνω σε ιχθυο- 
κένταυρο απαντά και σε ψηφιδωτό δάπεδο712 του 4ου αι. μ.Χ. από την Αλγερία (Hippone). Η απόδοση αυ
τή είναι πλησιέστερη προς τον τύπο των σαρκοφάγων. Ανάλογη είναι η απόδοση των Νηρηίδων σε δύο 
ελεφάντινα διάχωρα του άμβωνα του Aachen713. Η τεχνοτροπία όμως του σκαλίσματος αυτών των κομμα- 
τιών τα συνδέει με την ομάδα Δ που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια.

3. Νηρηΐς που κολυμπά πρηνής (αριθ. 335-339).
Η νέα γυναίκα πρηνής πάνω στα κύματα ακολουθεί την κίνησή τους και συνοδεύεται από Τρίτωνα που

705. Βλ. ό.π., σ. 119. Η Μαραγκού (Bone Carvings, σ. 43, σημ. 215) προσθέτει και τον τύπο της Aura velificata, με σχετική βι
βλιογραφία.

706. Βλ. Rumpf, Meerwesen, αριθ. κατ. σαρκοφάγων 1, 4, 34 και 35.
707. Στον τύπο αυτό αναγνωρίζεται κάποτε και η Αφροδίτη.
708. Βλ. Rumpf, Meerwesen, σ. 120, σημ. 309-313, όπου και άλλα παραδείγματα.
709. Οι παραλλαγές αυτές συνίστανται σε μικρές διαφοροποιήσεις στις κινήσεις των χεριών, της κεφαλής και των ποδιών. Δια

κρίνουμε πιο αναλυτικά τέσσερις παραλλαγές της καθισμένης Νηρηΐδος στις σαρκοφάγους: α) Κρατά τον πέπλο της με λυγισμένο 
το ένα χέρι, ενώ το άλλο αγκαλιάζει τον Τρίτωνα και στρέφει πίσω το κεφάλι. Τα πόδια της είναι λυγισμένα: το προς την πλευρά 
του θεατή είναι λυγισμένο πίσω, ενώ το άλλο σχηματίζει ορθή γωνία (Rumpf, Meerwesen, αριθ. 55). β) Κρατά τον πέπλο της με λυ- 
γισμένο το ένα χέρι, ενώ με το άλλο τεντωμένο στηρίζεται στο κήτος. Το κεφάλι είναι στραμμένο πίσω, ενώ η στάση των ποδιών της 
ποικίλλει. Τα πόδια της άλλοτε είναι χαλαρά και προτεταμένα (ό.π., αριθ. 81), άλλοτε η κνήμη του προς το θεατή ποδιού καλύπτεται 
από το άλλο (ό.π., αριθ. 91) ή ακόμα έχει τεντωμένο το προς το θεατή πόδι, ενώ το άλλο το ανασηκώνει λυγισμένο ελαφρά (ό.π., αριθ. 
32,72 και 74). γ) Στρέφεται πίσω με τεντωμένα και προτεταμένα τα χέρια (ό.π., αριθ. 86) ή προτείνει μόνο το ένα, ενώ στηρίζεται στο 
άλλο (ό.π., αριθ. 126 και 132) αγγίζοντας κάποτε Τρίτωνα (ό.π., αριθ. 86). δ) Με προτεταμένα τα χέρια κρατάει κάποιο αντικείμενο, 
όπως κιβωτίδιο (ό.π., αριθ. 135) ή κιθάρα (ό.π., αριθ. 87).

710. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Β7, πίν. 23.
711. Βλ. Rumpf, Meerwesen, αριθ. 34.
712. Βλ. Lassus, Organisation, εικ. 7.
713. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 75, πίν. 43.
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απλώνει τα χέρια προς αυτή (αριθ. 336,338,339) ή από θαλάσσιο μυθικό ζώο (αριθ. 316,335,337). Είναιγυμνή 
πλαισιωμένη από κολπούμενο πέπλο. Τα πόδια της σταυρώνονται και λυγίζουν για να χτυπήσουν το κύμα714.

Παραλλαγές: Στρέφει τον κορμό και το κεφάλι πίσω (αριθ. 336, 337, 339). Κρατά με προτεταμένα τα 
χέρια αγγείο (αριθ. 335).

Πρότυπα: Από τα παλαιότερα δείγματα του τύπου είναι αποδόσεις της Ευρώπης που πιασμένη από το 
λαιμό του Διός-ταύρου αφήνει το σώμα να πάρει τη στάση Νίκης που πετά715. Ο ίδιος τύπος απαντά πολύ 
συχνά και με πολυάριθμες παραλλαγές στις υστερορωμαϊκές σαρκοφάγους716.

Παράλληλα: Στον τύπο αυτό ανήκει η απόδοση στο σκέπασμα του αργυρού κιβωτιδίου της Ρι^υυία717. 
Η σύνθεση είναι πολυπρόσωπη και διαφοροποιείται από τις ανάλογες απλουστευμένες συνθέσεις των 
πλακιδίων, οι οποίες όμως είναι περισσότερο ρεαλιστικές. Η Νηρηΐς με τον κορμό πάνω από τα κύματα 
και τα δύο της χέρια απασχολημένα από μια άνθινη γιρλάνδα δεν είναι πια η κολυμβήτρια, αλλά μια κα
λαίσθητη διακοσμητική μορφή. Θα λέγαμε ότι πλησιέστερα στον τύπο των πλακιδίων βρίσκονται οι δύο 
ερωτιδείς που συνοδεύουν τις Νηρηΐδες του ίδιου κιβωτιδίου.

Ο ίδιος τύπος απαντά και σε άλλα έργα μικροτεχνίας αιγυπτιακής προέλευσης, όπως τα κοπτικά υφά
σματα718 και ελεφαντουργήματα. Ελεφάντινο χτένι719, στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε (σ. 162), φέρει τον 
τύπο αυτό και στις δύο όψεις του. Η ομοιότητα μάλιστα γίνεται εντυπωσιακή λόγω της ανάλογης τεχνο
τροπίας του σκαλίσματος.

Τρίτωνες (αριθ. 304,308,312,323,324,326,328-331,333,334,336,340)

Οι Τρίτωνες ή Άλιοι Γέροντες720 απαντούν στα πλακίδια κυρίως σε συμπλέγματα με Νηρηΐδες και σπα- 
νίως μόνοι (αριθ. 334). Κατέχουν πρωτεύουσα θέση στην εικονογραφία του θαλάσσιου θιάσου, αντίστοι
χη προς των νέων σατύρων του διονυσιακού θιάσου. Είναι ενδεικτικό ότι οι Τρίτωνες τις περισσότερες φο
ρές κρατούν καλάθια με καρπούς και άνθη, στοιχείο που έχει θεωρηθεί ως μια από τις ενδέιξεις εξάρτη
σης του θαλάσσιου θιάσου από το διονυσιακό721.

Η πλέον ολοκληρωμένη απόδοση Τρίτωνος βρίσκεται στο πλακίδιο αριθ. 334, όπου εικονίζεται μόνος, 
ολόσωμος. Στα συμπλέγματα Τριτώνων και Νηρηΐδων διαπιστώθηκε ότι: 1) Τρίτωνες συνοδεύουν Νη
ρηΐδες ημικλινείς ή που κολυμπούν (αριθ. 336, 340) και όχι καθισμένες, που ίσως έχουν άλλο πρότυπο. 2) 
Συνήθως κρατούν καλάθια με άνθη και καρπούς που προσφέρουν στη σύντροφό τους. 3) Οι Τρίτωνες είναι 
στραμμένοι συνήθως προς τη σύντροφό τους (αριθ. 304, 308, 323, 324, 326) αλλά κάποτε στρέφονται και 
στην αντίθετη από αυτήν κατεύθυνση (αριθ. 330, 331, 333). Είναι αξιοπαρατήρητο ότι στις σαρκοφάγους 
των υστερορωμαϊκών χρόνων οι Τρίτωνες δεν κρατούν καλάθια, κουπιά, αχιβάδες, πινακίδες722. Τα καλά
θια τα κρατούν ιχθυοκένταυροι ή οι ίδιες οι Νηρηΐδες723. Η διαφοροποίηση αυτή θα μπορούσε να αποδο
θεί στη γενικότερη τάση απλοποίησης που επικρατεί στην απόδοση του θαλάσσιου θιάσου στα πλακίδια.

Μορφολογικά οι Τρίτωνες, σε όλα τα συμπλέγματα, εικονίζονται ημίσωμοι και μερικές φορές σε προ

714. Ο Rumpf (Meerwesen, σ. 118) παρατηρεί τη χίασα' διάταξη των μελών στις κολυμβήτριες.
715. Πρόκειται για παραστάσεις σε κυπριακά νομίσματα του 5ου αι. π.Χ., βλ. Rumpf, Meerwesen, σ. 118, σημ. 289.
716. Βλ. Rumpf, Meerwesen, σ. 118 κ.ε., αριθ. 72, 91, 116,133,147. Η Νηρηΐς που κολυμπά ε'χει άλλοτε τα χε'ρια απλωμε'να στα 

πλάγια, τεντωμε'να τα πόδια και κοιτά εμπρός (αριθ. 116,147) και άλλοτε στρέφει πίσω με τα χέρια προτεταμένα (αριθ. 133).
717. Βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Β7, πίν. 23 κάτω.
718. Παράδειγμα η Νηρηΐς σε μάλλινο ύφασμα του 6ου αι. από την Αντινόη, βλ. Akademie Wien, σ. 199, αριθ. 613, εικ. 117.
719. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 88c, πίν. 49.
720. Για την ιστορία του θέματος και τη σχέση τους με την Αφροδίτη, βλ. Rumpf, Meerwesen, σ. 101 κ.ε. Πρβλ. και Roscher, 

Lexikon, V, σ. 1165.
721. Βλ. Rumpf, Meerwesen, σ. 108-109.
722. Βλ. ό.π., αριθ. κατ. σαρκοφάγων 2,5, 7,22,24,37,42,55, 60,98,105,107,108,118,121,123,126,134,136,138,141,143,145, 

149,153,156.
723. Βλ. ό.π., αριθ. κατ. σαρκοφάγων 131,132.
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τομή (αριθ. 329, 330, 331, 340). Έχουν τα χαρακτηριστικά νέου εύρωστου άνδρα, με μαλλιά ίσια, πυκνά, 
κοντοκομμένα που μακραίνουν περισσότερο στον αυχένα, όπως και σε άλλες μορφές στα πλακίδια724.

Μυθολογικά θαλάσσια ζώα

Αν και το σώμα ενός θαλάσσιου ζώου απαντά σε όλα τα πλακίδια με θέμα το θαλάσσιο θίασο, πολύ λί
γα είναι τα πλακίδια αυτής της ομάδας που διατηρούν καθοριστικά στοιχεία του είδους του θαλάσσιου ζώ
ου που συνοδεύει τη Νηρηΐδα, όπως το ζώο ολόκληρο (αριθ. 284) ή το κεφάλι (αριθ. 301,314,315,319,325, 
341). Από αυτά ένα μοιάζει να είναι ιχθυόλυκος (αριθ. 319), ενώ τα άλλα τέσσερα είναι θαλάσσιοι ίπποι 
(αριθ. 314, 315, 325, 341).

Η εξέταση λοιπόν των εικονογραφικών τύπων του διονυσιακού και του θαλάσσιου θιάσου, που αποτε
λούν τους δύο κύκλους διακοσμητικών θεμάτων των πλακιδίων αυτής της ομάδας οδήγησε στα παρακάτω 
γενικά συμπεράσματα:

1. Οι εικονογραφικοί τύποι και τα συμπλέγματα για την απόδοση των τύπων των δύο θιάσων στα πλα
κίδια έχουν αντιστοιχίες με τύπους που απαντούν σε υστερορωμα'ίκές σαρκοφάγους.

2. Σε όλους τους τύπους παρατηρείται τάση απλοποίησης σε σχέση με τους τύπους των σαρκοφάγων, 
που οδηγεί μερικές φορές σε παρανοήσεις ή δυσμορφίες. Η απλοποίηση αυτή δεν φαίνεται να ακολουθεί 
ορισμένες αρχές αλλά πρέπει να αποδοθεί κυρίως στους περιορισμούς που επιβάλλει ο χώρος ενός μικρού 
οστέινου διαχώρου.

3. Οι εικονογραφικοί τύποι παρουσιάζουν παραλλαγές που συνίστανται κυρίως σε μικρές διαφορο
ποιήσεις των κινήσεων του κεφαλιού, των χεριών και σπάνια των αντικειμένων που κρατούν.

4. Οι περισσότεροι από τους εικονογραφικούς τύπους που χρησιμοποιήθηκαν στα πλακίδια απαντούν και 
σε άλλα σύγχρονά τους έργα, όπως ελεφάντινα ανάγλυφα, ψηφιδωτά δάπεδα, κιβωτίδια με μεταλλική επένδυ
ση κ.ά., αλλά με λιγότερο απλοποιημένη την απόδοσή τους. Στενή είναι και η σχέση με τα υστερορωμάίκά σκα
λισμένα κόκαλα, στα οποία απαντούν οι περισσότεροι από τους εικονογραφικούς τύπους των πλακιδίων725.

ΟΜΑΔΑ Α: ΙΙΑΑΚΙΑΙΑ ΜΕ ΑΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΞ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ (αριθ. 342-438)

Γενικά χαρακτηριστικά. Περιγραφή του υλικού

Τα πλακίδια που ανήκουν στην ομάδα αυτή έχουν ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το έξεργο ανάγλυφο με 
σκληρό σκάλισμα και έντονη σχηματοποίηση στην απόδοση των ανθρώπινων σωμάτων. Πρόκειται για 
πλακίδια μεγαλύτερων διαστάσεων από αυτά της προηγούμενης ομάδας και έχουν σκαλιστεί πάνω σε 
κυρτά και σε επίπεδα κόκαλα. Η τοποθέτησή τους πάνω στους ξύλινους πυρήνες τους γινόταν με κάρφω
μα κυρίως. Οι τρύπες για να περάσει το καρφί ήταν κατασκευασμένες με τρυπάνι, χωρίς σεβασμό, τις πε
ρισσότερες φορές, για το διακοσμητικό θέμα726.

Η τεχνοτροπία του σκαλίσματος, που αποτελεί και την κύρια ειδοποιό διαφορά της ομάδας αυτής, βρί
σκεται πολύ κοντά στα αιγυπτιακά γλυπτά του 5ου και του 6ου αιώνα που ονομάζουμε κοπτικά. Χαρακτη
ρίζεται από την έντονη διαγραφή των όγκων και από τον τονισμό των περιγραμμάτων των μορφών.

724. Βλ. προσωποποιήσεις μηνών στα πλακίδια της ομάδας Β και ιδιαίτερα του μηνάς Ιουνίου, σ. 122 κ.ε.
725. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι στα σκαλιστά κόκαλα υπάρχουν εικονογραφικοί τύποι με μεγάλη διάδοση και πολλές 

αποδόσεις, όπως της Αφροδίτης púdica, που απουσιάζουν τελείως από τα πλακίδια.
726. Από τα 96 κομμάτια της ομάδας αυτής τα 44 έχουν τρύπες για κάρφωμα.
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Θεματολογικά την ομάδα αυτή χαρακτηρίζει ποικιλία, χωρίς πρωτοτυπία. Τα περισσότερα θέματα, 
γνωστά και από τις προηγούμενες ομάδες, αποδίδονται εδώ απλοποιημένα, με τους ίδιους ως επί το πλεί- 
στον τύπους, αλλά με έντονη σχηματοποίηση, που καταργεί τις λεπτομέρειες, τονίζοντας μόνο —και όχι 
πάντα επιτυχημένα— το περίγραμμα. Σχεδόν κάθε κομμάτι αποτελεί και ένα χωριστό διάχωρο, άλλοτε 
επίμηκες που φέρει συμφυές πλαίσιο και άλλοτε με κάθετο άξονα.

Και στην ομάδα αυτή σχηματίζονται συνθέσεις με παράθεση πλακιδίων, όπως στην ομάδα Γ. Οι συνθέσεις 
αυτές εξελίσσονται σε οριζόντιο άξονα και κάποτε παίρνουν τη μορφή ταινιών (αριθ. 357). Στα επιμήκη πλα
κίδια γενικά παρατηρείται προτίμηση στα θέματα που έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο, δηλαδή θαλάσσιου 
θιάσου και νειλωτικού κύκλου (αριθ. 342-357). Σε πλακίδια κυρτά διακοσμημένα σε κάθετο άξονα αποδίδο
νται μεμονωμένες μορφές, που συχνά επιστέφονται από αχιβαδόσχημες κόγχες. Η αετωματική ή αχιβαδόσχη- 
μη επίστεψη, ενσωματωμένη στο πλακίδιο ή σε χωριστό πλακίδιο, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής 
της ομάδας. Στις μορφές αυτές αναγνωρίζει κανείς πρόσωπα του νειλωτικού κύκλου, του διονυσιακού και του 
θαλάσσιου θιάσου, προσωποποιήσεις, αλλά και ήρωες, όπως ο Ηρακλής ή πολεμιστές, έφιπποι και πεζοί.

Τέλος, υπάρχουν πλακίδια μικρών διαστάσεων που ο ρόλος τους στη διακόσμηση των κιβωτιδίων ήταν 
συμπληρωματικός, όπως επιστέψεις άλλων εικονιστικών συνθέσεων ή ταινίες που τις πλαισίωναν. Τα δια- 
κοσμητικά θέματα αυτών των πλακιδίων είναι κυρίως ζώα και πουλιά.

Ευρώπη και Ζευς-ταύρος

Στα θέματα που συνδέονται με το θαλάσσιο θίασο ανήκει το πλακίδιο αριθ. 342 (Π ίν. 90) με θέμα την 
απαγωγή της Ευρώπης από τον Δία μεταμορφωμένο σε ταύρο. Η νέα γυναίκα κολυμπά πλάι στον ταύρο 
κρατημένη από το λαιμό του. Το γυμνό της σώμα ακολουθεί την κίνηση του ζώου πλέοντας παράλληλα προς 
αυτό. Είναι πρηνής με ανασηκωμένο ελαφρά τον κορμό, έτσι ώστε τονίζεται η ράχη κυρτωμένη, σε μια προ
σπάθεια απόδοσής της με προοπτική, ενώ η σπονδυλική στήλη δηλώνεται με εγχάραξη. Το κεφάλι της, με 
τονισμένο το σαγόνι, στολίζεται από μαλλιά με σχηματοποιημένους τους βοστρύχους έτσι ώστε να θυμίζει 
Μ υ ΐο η υ η ίπ ε ι ίΓ .  Ο ταύρος, του οποίου αποδίδεται μόνο το κεφάλι, το αριστερό πόδι με ανασηκωμένη την 
οπλή και μέρος του στήθους με τον ισχυρό λαιμό, κινείται προς τα αριστερά προβάλλοντας το δεξί εμπρό
σθιο πόδι που έχει σπάσει. Το κεφάλι του το στρέφει προς τα πίσω, έτσι ώστε να εικονίζεται σχεδόν μετω
πικά. Το αδρό σκάλισμα, με τις φωτοσκιάσεις που δημιουργεί, δίνει εκφραστικότητα στη μορφή του ζώου.

Νειλωτικός κύκλος

Τη σειρά συνθέσεων του νειλωτικού κύκλου, χαρακτηρίζει ο τονισμός του τοπίου που μερικές φορές 
δεν πλαισιώνει μόνο, αλλά πνίγει τις μορφές.

Στο σπασμένο πλακίδιο αριθ. 343 (Π ίν. 90) δύο άνδρες αντωποί, με κοντούς χιτώνες αχειρίδωτους και 
χλαμύδες που ανεμίζουν πίσω τους, μοιάζει να προσπαθούν να πιάσουν δύο πουλιά που κινούνται το ένα 
προς το άλλο, λυγίζοντας τα πόδια στην προσπάθειά τους αυτή. Τα κεφάλια των ανδρών αλλά και των που
λιών δεν σώζονται δυστυχώς. Μπορεί να πρόκειται για δύο παγώνια — διακρίνονται μακριές ουρές— ή 
ίσως δύο πετεινούς. Δεν είναι όμως σαφής η αγωνιστική διάθεση των δύο πουλιών, έτσι η αναγνώριση κο
κορομαχίας στη σύνθεση δεν ευσταθεί. Είναι πιθανότερο να πρόκειται για απλό κυνήγι. Φυτά και κλάδοι 
γεμίζουν το χώρο μεταξύ των μορφών.

Το πλακίδιο αριθ. 344 (Π ίν. 91) έχει ανάλογο θέμα με το προηγούμενο. Γυμνή μορφή, ίσως ερωτιδεύς, 
κυνηγά υδρόβιο πουλί, ίσως πελεκάνο. Στο θραύσμα αυτό σώζεται μόνο η κάτω δεξιά γωνία του θέματος 
και έτσι και οι δύο μορφές είναι ακέφαλες. Ο ερωτιδεύς μοιάζει να σκύβει τρέχοντας και με απλωμένα τα 
χέρια για ναπιάσειτο πουλί που ανοίγει τα φτερά για να ξεφύγει, με μια ορμητική κίνηση προς τα εμπρός. 
Πίσω από τον ερωτιδέα, σε δεύτερο επίπεδο, εικονίζεται ο κορμός δεύτερου πελεκάνου του οποίου δεν 
σώζεται το κεφάλι. Κλαδιά φυτών πλαισιώνουν τη σύνθεση.

Ομοιότητες στο θέμα πρέπει να είχε και το πλακίδιο αριθ. 345 (Π ίν. 91). Το μικρό μέγεθος του θραύ
σματος που έχει σωθεί και που ανήκει στην άνω γωνία πλακιδίου, δεν επιτρέπει να αναγνωρισθεί η σύν-
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θέση. Διατηρείται μόνο το κεφάλι υδρόβιου πουλιού, πιθανότατα κύκνου, γυρισμένο προς τα πίσω, καθώς 
και μέρος των πτερύγων του. Η απόδοσή του είναι εξαιρετικά επιτυχημένη, με ρεαλισμό και καθαρό σκά- 
λισμα των περιγραμμάτων. Κλαδί, που μοιάζει να βλασταίνει από το πλαίσιο του πλακιδίου περιβάλλει το
ξόμορφο το κεφάλι του πουλιού.

Το θέμα του πλακιδίου αριθ. 346 (Π ίν. 91) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί παρά τον καθαρά 
νειλωτικό χαρακτήρα του θέματος δεν στερείται χριστιανικού συμβολισμού. Εικονίζονται δύο άνδρες γυ
μνοί, πλαισιωμένοι από πλήθος πουλιών, ψαριών και φυτών, που η διακοσμητική τάση διευθέτησής τους 
μπορεί να θεωρηθεί Ιιοτοτ ν3αιΐ. Ο ένας κοντά στην αριστερή πλευρά του πλακιδίου βρίσκεται ορθός μέσα 
σε αβαθή βάρκα, που θυμίζει τις πλάβεςτων λιμνών μας, και ακουμπώντας σε κοντάρι-κουπί τη μετακινεί. 
Η βάρκα με ανασηκωμένο ελαφρά το μπροστινό άκρο έχει αποδοθεί με προοπτική αλλά σε πολύ μικρότε
ρη κλίμακα από κάθε άλλη φυτική ή ζωική παρουσία στη σύνθεση. Ψάρι που σε ρεαλιστική απόδοση βγά
ζει το κεφάλι του μπροστά στη βάρκα, έχει τα 2/3 του μεγέθους της. Ο δεύτερος άνδρας μοιάζει κολυμβητής 
σε ήπτια θέση με ανοιγμένα τα χέρια στα πλάγια. Το αριστερό του όμως χέρι βρίσκεται κλεισμένο μέσα στο 
στόμα μεγάλου δρακοντοκέφαλου ψαριού, μέχρι τον ώμο. Το δεξί χέρι του μοιάζει να κάνει μια κίνηση επί
κλησης σε βοήθεια προς τον κωπηλάτη, που τη συνοδεύει και με ανάλογη κίνηση του κεφαλιού. Ο κωπηλά
της όμως μοιάζει να σπεύδει να απομακρυνθεί από αυτόν, αν κρίνει κανείς από την κίνηση του κονταριού, 
που θα οδηγούσε τη βάρκα στην αντίθετη μάλλον κατεύθυνση. Οι σωματικές αναλογίες των δύο μορφών 
εκτός από τον υπερβολικό τονισμό του κεφαλιού, σε βάρος του λοιπού σώματος, είναι επιτυχημένες και αρ
μονικές. Οι γραμμές του στήθους και της κοιλιάς έχουν γίνει με αβαθείς εγχαράξεις. Πίσω από τον κολυμ
βητή διακρίνεται το πέλμα μιας τρίτης μορφής. Βλαστοί με πεντάλοβα ή λογχωτά φύλλα μπλέκονται γύρω 
από τις μορφές και τα ψάρια, καλύπτοντας όλη σχεδόν τη διακοσμητική επιφάνεια. Δύο στοιχεία, η απομά
κρυνση του κωπηλάτη και η δρακοντόμορφη κεφαλή του ψαριού που τρώει το χέρι του κολυμβητή, κάνουν 
πιθανή την υπόθεση ότι πρόκειται για θέμα χριστιανικού συμβολισμού, και ειδικότερα για την ιστορία του 
Ιωνά, προσαρμοσμένη στις νειλωτικές συνθέσεις, όπως αυτές που ακολουθούν στους αριθμούς 347-348.

Πλησιέστερα βρίσκεται το πλακίδιο αριθ. 347 (Π ί ν. 92) που λόγω ομοιότητας στις διαστάσεις και στην τε
χνοτροπία θα μπορούσε να μας κάνει να υποθέσουμε ότι ανήκει στην ίδια διακοσμητική ταινία με το αριθ. 346. 
Και στη σύνθεση αυτή υπάρχουν δύο άνδρες γυμνοί: ο ένας κολυμπά κρατημένος από τεράστιο ψάρι με να- 
τουραλιστική απόδοση και ο άλλος κωπηλατεί καθισμένος σε μικρή βάρκα τύπου όμοιου με τις σύγχρονες, 
κρατώντας όμως και πάλι κοντάρι. Τα φυτά έχουν περιοριστεί σε ένα φουντωτό θάμνο που διακρίνεται πίσω 
από τη βάρκα. Μικρότερου μεγέθους ψάρι βρίσκεται κάτω από τον κολυμβητή, ενώ ένα καλάθι με καρπούς 
διακρίνεται κάτω από τη βάρκα. Η απόδοση των σωμάτων χαρακτηρίζεται από μαλακότητα γραμμών που 
αποδίδει εύρωστη τη σάρκα. Οι ρευστές γραμμές του σώματος με τις κανονικές αναλογίες του έρχονται σε 
αντίθεση με τα τονισμένα κεφάλια, με τα αδρά σκαλισμένα πρόσωπα και τους τονισμένους βοστρύχους των 
μαλλιών.

Στο θραύσμα της κάτω αριστερής γωνίας του πλακιδίου αριθ. 348 (Π ί ν. 92), γυμνή ανδρική μορφή φαί
νεται να κολυμπάει με τα χέρια ανοιχτά, σε διάσταση σχεδόν, κίνηση ανάλογη με του κολυμβητή του αριθ. 
346. Το δεξί του πόδι είναι λυγισμένο προς τα άνω σε μια κάπως άτεχνη απόδοση της κολυμβητικής κίνη
σης των ποδιών. Κινείται προς τα δεξιά, όπου διακρίνεται μόνο η ανοιχτή παλάμη δεύτερης μορφής την 
οποία θα ακολουθούσε. Πίσω από τα χέρια τους, που σχεδόν ακουμπούν, σε δεύτερο επίπεδο, διακρίνε- 
ται μεγάλο ψάρι, ανάλογο με τα προηγούμενα (αριθ. 346, 347) και άφθονα κλαδιά φυτών.

Πάνω στο θραύσμα του πλακιδίου αριθ. 349 (Π ίν. 92) διασώζεται μορφή πιθανότατα γυναικεία που 
κολυμπάει σε στάση ανάλογη με της Ευρώπης (αριθ. 342). Πίσω της και κάτω από τα πόδια, εικονίζεται 
ψάρι σε μεγάλη κλίμακα, ανάλογο με αυτό των προηγούμενων πλακιδίων αριθ. 346-348.

Θαλάσσιος θίασος

Στα επόμενα οκτώ επιμήκη πλακίδια αποδίδονται θέματα του θαλάσσιου θιάσου. Πρόκειται κυρίως 
για Νηρηΐδες, που εικονίζονται μόνες στο διάχωρο, ενώ το μυθολογικό θαλάσσιο ζώο που τις συνοδεύει 
δηλώνεται μόνο από το άκρο της ουράς του (αριθ. 350, 352-353) ή ίχνος από το σώμα του (αριθ. 351). Σε 
δύο μόνο πλακίδια μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ιχθυοκάμηλο (αριθ. 355) και θαλάσσιο ίππο (αριθ. 356).
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Οι Νηρηίδες αποδίδονται ενώ κολυμπούν πρηνείς (αριθ. 350-354) αλλά και ακουμπισμένες στη ράχη του 
θαλάσσιου ζώου (αριθ. 356-357). Αυτές που κολυμπούν πρηνείς, κινούνται προς τα δεξιά κυρίως σταυρώ
νοντας τα πόδια, ενώ με τα χέρια ανοιχτά κρατούν πέπλο που κολπώνεται άλλοτε περισσότερο (αριθ. 351) 
και άλλοτε λιγότερο (αριθ. 350) πάνω από το κεφάλι τους. Ανατομικά παρατηρούνται μερικές τεχνοτροπι- 
κές ιδιομορφίες, συνηθισμένες στην ομάδα αυτή των πλακιδίων, όπως η απόδοση των μαστών κάτω από τις 
μασχάλες (αριθ. 350), οι τονισμένοι υπερβολικά μηροί και γλουτοί (αριθ. 350-351). Τις νέες γυναίκες πλαι
σιώνουν ψάρια και πλούσιος φυτικός διάκοσμος, κάποτε αποδοσμένος με ασάφεια (αριθ. 351). Η Νηρηΐς 
του πλακιδίου αριθ. 353 σώζεται από τη μέση και κάτω, αλλά είναι φανερό ότι ανήκει στον ίδιο τύπο με τις 
προηγούμενες μόνο που κινείται προς τα αριστερά. Πρωτοτυπία παρουσιάζει η τεχνική με την οποία κατα
σκευάσθηκε το πλακίδιο αυτό, όπου για μοναδική φορά το βάθος αφαιρείται και το πλακίδιο μετατρέπεται 
σε διάτρητο. Πιθανώς όμως αυτή η διαφοροποίηση να μην έγινε κατά την αρχική επεξεργασία. Στο πλακί
διο αριθ. 354, που είναι κυρτό, τη Νηρηΐδα συνοδεύει δελφίνι.

Στο σπασμένο πλακίδιο αριθ. 355 η Νηρηΐς πλέει κρατημένη από το λαιμό ιχθυκαμήλου, ενώ στο πλα
κίδιο αριθ. 356 ξαπλωμένη στη ράχη θαλάσσιου ίππου που κινείται προς τα αριστερά η νέα γυναίκα συ
γκροτείται από το λαιμό του με το δεξί της χέρι, ενώ το άλλο ακουμπά νωχελικά στα λυγισμένα γόνατά της. 
Φυτά γεμίζουν το βάθος του πλακιδίου με εξεζητημένη ασάφεια, ενώ στο άνω δεξί άκρο διακρίνεται τρί
λοβο σχήμα που θυμίζει φυτό αλλά πρέπει να είναι άκρο της ουράς του ίππου. Πρόκειται για γνωστό από 
τα πλακίδια των ομάδων Β και Γ(τύπος I) τύπο Νηρη'ίδος.

Τέλος, στο πλακίδιο αριθ. 357, μέσα σε πλούσια βλάστηση, σχηματικά δοσμένη, προβάλλουν το κεφά
λι και τα χέρια Τρίτωνος. Κοντά μαλλιά πλαισιώνουν ακτινωτά το στραμμένο πίσω πρόσωπο. Η θέση των 
λυγισμένων χεριών του φανερώνει ότι κρατάει ή προσπαθεί να φτάσει σε αντικείμενο που βρίσκεται 
μπροστά του. Πρόκειται ίσως για κάνιστρο με καρπούς. Η έντονα γραμμική όμως απόδοση του σχηματο
ποιημένου θέματος, που οδήγησε στην πλήρωση όλου του βάθους με αύλακες σε μία υποδήλωση «φόβου 
του κενού» (Ιιο γ ο γ  ν Β α π ) ,  δεν αφήνει να διαγραφούν με σαφήνεια οι γραμμές του θέματος, ώστε να ανα- 
γνωρισθεί καθαρά και με ασφάλεια.

Διονυσιακός κύκλος

Ανάμεσα στα θέματα των πλακιδίων αυτής της ομάδας που αποδίδονται στον Διόνυσο και το θίασό του 
κυρίαρχο ρόλο έχουν οι ανδρικές μορφές του θιάσου και οι ερωτιδείς. Η απόδοσή τους όμως έχει προ
σαρμοστεί σε νέες εικονογραφικές τάσεις. Έτσι, οι περισσότεροι από τους ακολούθους του Διονύσου εί
ναι ντυμένοι με βραχείς χιτώνες και οι ερωτιδείς δεν είναι πια παχουλά νήπια αλλά ρωμαλέοι έφηβοι. Τυ
πολογικά όμως βρίσκονται πολύ κοντά στις αποδόσεις των θεμάτων στις ομάδες Β και Γ.

Στα πλακίδια αριθ. 358 και 359 (Π ίν. 95) απεικονίζεται πιθανότατα ο Διόνυσος. Το ρυτό που κρατάει 
ο νέος άνδρας και στα δύο πλακίδια, καθώς και η στάση, η καθιερωμένη σε εικονογραφικούς τύπους του 
θεού, αποτελούν και τα βασικά στοιχεία για την ταύτιση με τον Διόνυσο, με τις γνωστές πάντα επιφυλά
ξεις727. Η εκτέλεση του θέματος του πλακιδίου αριθ. 359 είναι πολύ επιμελημένη, με μειωμένη τη σχημα- 
τοποίηση στην πτυχολογία και την απόδοση των μαλλιών και έντονη πλαστικότητα στην απόδοση του γυ
μνού σώματος του νέου άνδρα. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου όμως είναι αδρά αποδοσμένα, όπως σε 
όλα σχεδόν τα πρόσωπα αυτής της ομάδας.

Η μορφή του πλακιδίου αριθ. 360, γυμνή, μετωπική, πλαισιωμένη από πλούσια κληματίδα, είναι δυνα
τόν να ανήκει στον Διόνυσο, αλλά και σε έναν από τους ακολούθους του. Η απουσία συμβολικών αντικει
μένων δυσκολεύει την ασφαλή αναγνώριση του θέματος.

Στο νέο όμως του αριθ. 361 (Π ίν. 96), που γυμνός, κρατώντας θύρσο στο αριστερό χέρι και λίκνο στο 
δεξί βαδίζει προς τα αριστερά γυρνώντας πίσω το κεφάλι, αναγνωρίζει κανείς εύκολα έναν από τους γνω-

727. Ανάλογη διατύπωση επιφυλάξεων για την αναγνώριση του θε'ματος, βλ. και σ. 116.
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στους και στην προηγούμενη ομάδα τύπους σατύρων. Τον χαρακτηρίζουν η έντονη πλαστικότητα στην 
απόδοση των ποδιών και το αδρό σκάλισμα των εγχαράξεων στο στήθος, που παραμορφώνουν τις γραμ
μές του σώματος. Αντίθετα, τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι κατασκευασμένα με ασυνήθιστη λε
πτότητα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια.

Στο πλακίδιο αριθ. 362 (Π ίν. 96) ο νέος άνδρας, με κοντό ζωσμένο χαλαρά χιτώνα, κοντά μαλλιά χτε
νισμένα όλα προς το πρόσωπο, κρατάει με το αριστερό του χέρι θύρσο γυρισμένο προς το έδαφος, ενώ 
φέρνει το δεξί με χαρακτηριστική κίνηση προς τη μέση. Στραμμένος αριστερά δεν μοιάζει να βαδίζει αλ
λά να στέκεται ακουμπώντας στο θύρσο. Αξιοπαρατήρητες είναι οι σωστές αναλογίες του σώματος και το 
καλοσχηματισμένο πρόσωπο. Αντίθεση παρουσιάζουν οι τονισμένες δυσανάλογα παλάμες των χεριών. Η 
πτυχολογία, που αποδίδεται με εγχαράξεις είναι σχηματοποιημένη αλλά μαλακή, ιδίως στις παρυφές. 
Κλαδιά ακαθόριστου σχήματος γεμίζουν τα κενά γύρω από τις παρυφές του πλακιδίου.

Το πλακίδιο αριθ. 363 (Π ίν. 96) έχει ως διακοσμητικό θέμα αυλητή, που παρουσιάζει ομοιότητες με 
τον προηγούμενο θυρσοφόρο στο ένδυμα και στο χτένισμα. Ο νέος άνδρας βαδίζει προς τα αριστερά παί
ζοντας επίμηκες πνευστό όργανο, πιθανότατα αυλό, τον οποίο κρατάει με τα δύο του χέρια. Χαρακτηρι
στική είναι η κίνηση του δεξιού χεριού που το σηκώνει λυγισμένο στο ύψος του ώμου, γνωστή και σε ση
μερινούς μουσικούς ανάλογων οργάνων. Εμπρός στα πόδια του κάθεται πουλί που στρέφει προς αυτόν το 
κεφάλι. Τη σύνθεση επιστέφει αχιβαδόσχημη κόγχη με τοξωτή πλαισίωση.

Ανάμεσα στα γυναικεία μέλη του θιάσου δεν υπάρχει η ίδια προτίμηση στις τυμπανίστριες που παρα- 
τηρείται στις ομάδες Β και ιδίως Γ. Τυμπανίστρια απεικονίζεται μόνο στο πλακίδιο αριθ. 364 (Π ίν. 97), η 
οποία με κατεύθυνση προς τα δεξιά, στρέφει πίσω το κεφάλι, ενώ τα χέρια της κρούουν το τύμπανο που 
κρατούν στο ύψος της μέσης. Το κεφάλι της καλύπτεται από πέπλο, ενώ χιτώνας με εξωμίδα που η σχημα- 
τοποίηση των πτυχών τον κάνει να μοιάζει με τριγωνικό περίζωμα, επιτρέπει να φαίνονται τα πόδια της γυ
μνά, ιδίως το δεξί. Κακότεχνα είναι κατασκευασμένο το στήθος της και το αριστερό χέρι που με τη στρο
φή του μοιάζει να ξεφυτρώνει από το στήθος.

Η γυμνή γυναικεία μορφή του αριθ. 365 (Π ίν. 97) πρέπει να είναι λικνοφόρος, μια και το αντικείμενο 
που κρατά και σχεδόν έχει καταστραφεί, είναι καλάθι τετραγωνισμένο. Βαδίζει προς τα δεξιά αλλά το σώ
μα εικονίζεται μετωπικά και το κεφάλι είναι γυρισμένο στο δεξί πλάι. Παρατηρούνται δυσαναλογίες στην 
απόδοση του σώματος, του κεφαλιού και των ποδιών, που οδηγούν σε δυσμορφία. Ο κορμός, υπερβολικά 
επιμήκης, με φαρδείς και κατεβασμένους ώμους, είναι κυλινδρικός με τους μαστούς αποδοσμένους σαν δύο 
σφαίρες κάτω από τις μασχάλες και τις πλευρές να δηλώνονται με εγχαράξεις. Αντίθετα, το υπογάστριο και 
τα πόδια είναι καλοσχη ματισμένα. Οι μηροί τονισμένοι ιδιαίτερα και σαρκώδεις —δυστυχώς οι κνήμες δεν 
σώζονται— στηρίζουν κοιλιά με εξηρμένη την ήβη που ορίζεται από χάραξη. Με διάτρηση σημειώνεται ο ομ- 
φαλός και το φύλο της νέας. Η κατασκευή του κεφαλιού είναι προσεγμένη. Ο λαιμός ψηλός και κυλινδρικός 
στηρίζει μικρό καλοφτιαγμένο κεφάλι με πυκνά, αποδοσμένα με τη γνωστή σχηματοποίηση, μαλλιά.

Η λικνοφόρος του πλακιδίου αριθ. 366 (Π ί ν. 97) είναι νέα γυναίκα γυμνή που κινείται προς τα αριστε
ρά, προβάλλοντας το δεξί πόδι, ενώ ανασηκώνει ελαφρά το αριστερό. Στρέφει το κεφάλι ελαφρά προς το 
θεατή, ενώ με το αριστερό χέρι φέρνει στο ύψος του ώμου κάνιστρο. Με το δεξί χέρι τεντωμένο προς τα 
κάτω συγκρατεί τον πέπλο που την πλαισιώνει σχηματίζοντας τόξο και φθάνοντας μέχρι το έδαφος. Παρά 
τη μεγαλύτερη επιμέλεια στην κατασκευή και την απόδοση των σωματικών αναλογιών, παρατηρείται και 
πάλι δυσανάλογος τονισμός των μηρών, των γλουτών και της κεφαλής και εγχαράξεις για την απόδοση του 
φύλου και των γραμμών της κοιλιάς. Αχιβαδόσχημη κόγχη επιστέφει το θέμα, στηριγμένη σε παραστάδες 
που έχουν τη μορφή δισχιδούς ταινίας.

Στα πλακίδια αριθ. 367 και 368 (Π ίν. 98) εικονίζονται δύο ορχηστρίδες γυμνές με όμοια στάση και κί
νηση και ανάλογη ιδιομορφία στο σκάλισμα. Βαδίζουν προς τα αριστερά προβάλλοντας το αριστερό πόδι 
και ανασηκώνοντας το δεξί, αλλά στρέφουν τον κορμό και το κεφάλι προς το θεατή, ενώ με τα χέρια στο 
αριστερό τους πλευρό, κρατούν αντικείμενα, που μόλις διακρίνονται, πιθανότατα κύμβαλα. Οι μορφές πε
ριβάλλονται από πέπλο ιδιαίτερα σχηματοποιημένο που έχει πάρει τη μορφή οφιόσχημης ταινίας. Τα πλα
τιά τους πρόσωπα πλαισιώνονται επίσης από σγουρά μαλλιά που φουντώνουν στο ύψος των παρειών. Το 
βάθος κάθε πλακιδίου έχει αφαιρεθεί γύρω από το άνω ήμισυ του κεφαλιού, ακολουθώντας το περίγραμ
μά του, πιθανότατα σε μια δεύτερη χρήση των κομματιών, ως περιάπτων.
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Ανάλογη στάση έχει το εξαιρετικά σχηματοποιημένο θέμα του θραύσματος του πλακιδίου αριθ. 369 
(Π ίν. 98). Πρόκειται για γυναικεία μορφή, γυμνή με υψωμένο το αριστερό χέρι προς το κεφάλι, σε κίνη
ση γνωστή από τις ορχηστρίδες του θιάσου. Έντονες εγχαράξεις τονίζουν την ήβη και λεπτομέρειες του 
λαιμού και του στέρνου.

Ακολουθεί μια σειρά πλακιδίων με θέμα γυναικείες πεπλοφόρες μορφές (Velificatio). Οι μορφές αυτές 
μπορούν να ανήκουν στο θίασο του Διονύσου, αλλά μπορεί και να συνδέονται με την Αφροδίτη και τις Νύμ
φες που τη συνοδεύουν. Η αναγνώριση με βεβαιότητα στις μορφές αυτές μαινάδων ή Νυμφών ή και της ίδιας 
της Αφροδίτης είναι αδύνατη αλλά και όχι απαραίτητη, μια και οπωσδήποτε την εποχή αυτή το θέμα είχε κυ
ρίως διακοσμητικό χαρακτήρα. Για την απόδοση των πεπλοφόρων γυναικών ακολουθείται ο αντίστοιχος τύ
πος που γνωρίζουμε και από την ομάδα Γ (τύπος 15), αλλά προσαρμοσμένος στις τεχνικές ιδιομορφίες του 
σκαλίσματος αυτής της ομάδας. Είναι όλες γυμνές, πλαισιωμένες από τον πέπλο που καμπυλώνεται πάνω 
από το κεφάλι τους, συγκρατημένος χαλαρά από τα δύο χέρια τους, ενώ τα άκρα φθάνουν μέχρι το έδαφος. 
Στρέφουν ελαφρά το κεφάλι προς μια κατεύθυνση, συνήθως δεξιά, προς την οποία είναι στραμμένα και τα 
πόδια με κίνηση βηματισμού που κάνει το πίσω πόδι να ανασηκώνεται στα ακροδάχτυλα, δείχνοντας τη στά
ση πιο ανάλαφρη. Οι μαστοί αποδίδονται κάτω από τις μασχάλες, ενώ έξαρμα με μορφή μηνίσκου δηλώνει 
την ήβη. Τα μαλλιά, με βαρείς βοστρύχους, πέφτουν ελεύθερα στη ράχη. Τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά πα- 
ραλλάσσονται μερικές φορές χωρίς όμως να αλλοιώνονται οι γενικοί χαρακτήρες του τύπου.

Τυπικά δείγματα πρέπει να θεωρηθούν οι αριθ. 370, 373, 377, 378, 383 (Π ίν. 98-100). Στο πλακίδιο 
αριθ. 371 η πεπλοφόρος πλαισιώνεται από φύλλα και βλαστούς κληματίδας που ελίσσονται και πληρούν 
όλο το βάθος. Το αβαθές σκάλισμα και η παράλειψη των μαστών του στήθους ή η κάλυψή τους από βο
στρύχους που ενώνονται με τους βλαστούς που την πλαισιώνουν, αποτελούν εξαίρεση στην απόδοση του 
θέματος. Η πεπλοφόρος του πλακιδίου αριθ. 372 κινείται προς τα αριστερά και ακολουθεί το γενικό τύπο. 
Στο έδαφος όμως, ανάμεσα στα πόδια της υπάρχει σφαιρικό έξαρμα, που ίσως δηλώνει τύμπανο. Το φύλο 
της έχει αποδοθεί με διάτρηση.

Η πεπλοφόρος του πλακιδίου αριθ. 379 όπως και αυτή του αριθ. 382, στρέφουν το κεφάλι ελαφρά πί
σω, που και στις δύο αποδίδεται δυσανάλογα μεγάλο και ξεχωρίζει για τα αδρά χαρακτηριστικά του προ
σώπου. Στον αριθ. 382 όμως υπάρχει επίστεψη από αχιβαδόσχημη κόγχη, που διατηρεί παρά την κάποια 
σχηματοποίησή της, στοιχεία ρεαλιστικής απόδοσης. Το πλακίδιο αριθ. 381 απεικονίζει πεπλοφόρο που 
κινείται προς τα αριστερά και βρίσκεται κάτω από τόξο στηριγμένο σε ελικόσχημους κίονες. Στο θραύσμα 
πλακιδίου αριθ. 380, η γυμνή γυναικεία μορφή ακέφαλη, χωρίς χέρια πλαισιώνεται από κλαδιά πλατύ
φυλλων φυτών. Σώζεται το δεξί άκρο πέπλου, που επιτρέπει την υπόθεση ότι πρόκειται για πεπλοφόρο. 
Δήλωση τοπίου απαντά κανείς και στο πλακίδιο αριθ. 384, όπου εικονίζεται σε προτομή γυναικεία μορφή 
με στραμμένο το κεφάλι στο δεξί πλάι φορώντας χειριδωτό και με βαριές πτυχές χιτώνα.

Ντυμένες πεπλοφόρους έχουν τα πλακίδια αριθ. 385,386 (Π ίν. 102). Η πεπλοφόρος του αριθ. 386 έχει 
τη συνηθισμένη στάση της ελαφριάς στροφής προς τα δεξιά, αλλά μαζί με το στήθος αποδίδεται μετωπικά 
και το κεφάλι που είναι τονισμένο δυσανάλογα. Από τα μακριά, ριγμένα στη ράχη μαλλιά, δύο βόστρυχοι 
πέφτουν στο στήθος. Η πτυχολογία, αν και εντελώς σχηματοποιημένη, αφήνει να διαγράφει με πλαστικό
τητα το δεξί πόδι. Με χαράξεις έχουν δοθεί οι πτυχές του χιτώνα στο στήθος και καλύπτουν ανατομικές λε
πτομέρειες, όπως η ήβη ή τα στήθη, που είναι και πάλι τοποθετημένα κάτω από τις μασχάλες. Οι βαθιές 
κάθετες πτυχές του χιτώνα διακόπτονται από ταινία με ομόλογα τρίγωνα, που αρχίζει από τη μέση και 
φθάνει μέχρι το έδαφος. Ο πέπλος έχει πάρει τη μορφή έξεργου τόξου χωρίς πτυχές, που πλαισιώνει το κε
φάλι. Τον συγκρατεί με σφιγμένα τα χέρια στο ύψος της μέσης και με αυτό τον τρόπο ο πέπλος μοιάζει να 
οριοθετεί το σώμα. Η φθαρμένη μύτη, τα μεγάλα και με τονισμένη την κόρη μάτια και τα σαρκώδη χείλη 
μετατρέπουν το πρόσωπο σε ανέκφραστη μάσκα.

Ο ίδιος τύπος πεπλοφόρου επαναλαμβάνεται στο πλακίδιο αριθ. 385 με τη μικρή διαφοροποίηση ότι το 
κεφάλι είναι στραμμένο δεξιά ακολουθώντας την καθιερωμένη στις πεπλοφόρους κίνηση. Δυστυχώς δεν 
μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν η ομοιότητα επεκτείνεται και στο χιτώνα, καθώς το κάτω μισό του κομ
ματιού έχει σπάσει. Την ύπαρξη ενδύματος πάντως δηλώνει περίκλειση με μορφή εγχαράξεων στο λαιμό 
και στο σώμα, οι οποίες δηλώνουν επίσης πτυχές. Τόξο, που κοσμείται από σχηματοποιημένο κυμάτιο και 
βαίνει παράλληλα με τον πέπλο, αποτελεί πλαισίωση της μορφής.
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Αδρό, αλλά αβαθές είναι το σκάλισμα του συμπλέγματος του πλακιδίου αριθ. 387. Εικονίζεται ζεύγος 
ορχοΰμενων μελών θιάσου. Η γυναικεία μορφή σε πρώτο επίπεδο, κινείται προς αριστερά με ανοιχτό 
δρασκελισμό, έχοντας κορμό και κεφάλι μετωπικά. Πίσω της δεξιά προβάλλει το κεφάλι μόνο του συνο
δού της, στραμμένο προς αυτήν. Με το αριστερό της χέρι συγκρατεί το γυμνό της στήθος που έχει αποδο
θεί σαν σφαιρικό έξαρμα τοποθετημένο κάτω από τη μασχάλη. Η έλλειψη κορμού κάνει το κεφάλι του Σα- 
τύρου να φαίνεται σαν να ξεφυτρώνει από τον ώμο της νέας γυναίκας.

Στο πλακίδιο αριθ. 388, που μόνο η δεξιά πλευρά του σώζεται, μπορεί να αναγνωρίσει κανείς τυμπανί- 
στρια (ή τυμπανιστή). Η μορφή αυτή, της οποίας σώζεται μόνο το αριστερό χέρι που χτυπά τύμπανο, πρέ
πει να ήταν πλαισιωμένη από φυτά με ριπιδόσχημα φύλλα ανάλογα με του πλακιδίου αριθ. 380, γιατί ένα 
τέτοιο φύλλο σώζεται πάνω από το λυγισμένο χέρι. Πουλί, μάλλον αρπακτικό, που πρέπει να καθόταν κο
ντά στα πόδια της μορφής, στρέφει προς αυτή το κεφάλι.

Ερωτιδείς

Οι ερωτιδείς είναι θέμα στο οποίο δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση οι τεχνίτες αυτής της ομάδας. Για την 
απόδοσή του δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων, αλλά χρησιμοποιείται αυτός που είναι γνωστός από τις 
ομάδες Β και Γ. Ο καθιερωμένος τύπος του χαρούμενου φτερωτού, παχουλού νηπίου που μας γνώρισε η 
ελληνιστική, αλλά κυρίως η ρωμαϊκή τέχνη, έχει επιβάλλει τα εικονογραφικά του στοιχεία τα οποία όμως 
έχει αλλοιώσει εντυπωσιακά η επέμβαση της σχηματοποίησης. Οι ερωτιδείς έχουν τώρα διάπλαση εύρω
στων εφήβων, που βαδίζουν γυμνοί κρατώντας μεγάλα ψάθινα καλάθια γεμάτα καρπούς. Αποδίδονται με 
τονισμένους τους μηρούς, μικρές και κάποτε ατροφικές τις κνήμες, σχεδόν πάντα δυσανάλογα μεγάλα τα 
κεφάλια και εγχαράξεις να ορίζουν το υπογάστριο, όπως και στις γυναικείες μορφές.

Ο ερωτιδεύς του πλακιδίου αριθ. 389 αποτελεί εξαίρεση στο συνηθισμένο αυτό εικονιστικό τύπο. 
Αποδίδεται μετωπικά με υψωμένο το δεξί χέρι σε κίνηση ίσως χαιρετισμού. Και ενώ οι αναλογίες του 
σώματος εξακολουθούν να θυμίζουν νήπιο, η σοβαρή έκφραση του προσώπου του, που η μετωπική στά
ση επιτρέπει να δούμε με σαφήνεια, ανήκει σε ώριμο άνδρα. Αυτή η έκφραση του προσώπου και τα 
εξαιρετικά μεγάλα φτερά τον κάνουν να πλησιάζει τύπο αγγέλου που ήδη είχε διαμορφωθεί την εποχή 
αυτή. "Ισως η απόδοση αυτή να προέρχεται από ανάμειξη στοιχείων των δύο φτερωτών εικονιστικών τύ
πων. Μετωπική είναι και η στάση του φτερωτού νέου στο πλακίδιο αριθ. 390 που με γερμένο το κεφάλι 
προς τα αριστερά μοιάζει να ξεφυτρώνει μέσα από τα πλατιά κλαδιά και φύλλα που τον πλαισιώνουν.

Στα πλακίδια αριθ. 391, 392, 399-401, οι ερωτιδείς παρουσιάζουν μεγάλες αναλογίες. Κινούνται προς 
τα αριστερά, τα φτερά τους είναι πολύ μικρά και φυτρώνουν κάθετα σχεδόν στους ώμους.

Στον αριθ. 391, ο νέος έχει επιπλέον μανδύα που πέφτει βαριά πάνω από το δεξί ώμο και φθάνει σχε
δόν ως το έδαφος. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι η μορφή στέκεται εμπρός από το κάτω πλαίσιο του πλακιδίου 
που θα μπορούσε να αποτελέσειτο βάθρο ή το έδαφος στο οποίο θα πατούσε. Συμφυής επίστεψη υπάρχει 
στο επάνω μέρος του πλακιδίου με μορφή αχιβαδόσχημης κόγχης, κάπως συρρικνωμένης.

Η νεανική μορφή του αριθ. 401 έχει επίσης βαρύ μανδύα που πτυχώνεται στο στήθος, κρατάει κα
λάθι με διακόσμηση οδοντωτή, όπως και του αριθ. 391, ενώ δένδρα με μεγάλα ριπιδιόσχημα φύλλα την 
πλαισιώνουν.

Στον ερωτιδέα του πλακιδίου αριθ. 392 κατ’εξαίρεση αποδίδονται και τα δύο φτερά. Επίσης σημειώ
νουμε ότι οι εγχαράξεις στο υπογάστριό του είναι ιδιαίτερα έντονες, το καλάθι είναι αποδοσμένο με ψα
θωτές εγχαράξεις και πολύπτυχο ύφασμα κρέμεται από τα χέρια του μέχρι το έδαφος. Επίσης, στην από
δοση του ερωτιδέως του αριθ. 390, που κρατάει καλάθι ψηλότερο από το συνηθισμένο, διαφοροποιημένος 
είναι ο υπερβολικά μακρύς κορμός του σώματος που έρχεται σε αντίθεση με τα κοντά του πόδια. Αλλά και 
ο νέος του αριθ. 400 υψώνει υπερβολικά το καλάθι του και ίσως αυτός είναι ο λόγος που λυγίζει βαθιά το 
αριστερό του πόδι και γέρνει το σώμα προς τα πίσω. Επειδή λείπει η κάτω αριστερή γωνία του πλακιδίου 
δεν μπορεί κανείς να καθορίσει την κίνηση των ποδιών του. "Εντονη είναι η σχηματοποίηση στο πρόσωπο 
και στα μαλλιά, που χτενισμένα προς τα εμπρός καλύπτουν μόνο την κορυφή του κεφαλιού. Φυτά διακρί- 
νονται πίσω από τη μορφή.
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Έ να πουλί είναι καθισμένο μπροστά στα πόδια του ερωτιδέως του πλακιδίου αριθ. 395 και έχει το κε
φάλι γυρισμένο προς το μέρος του. Φύλλα και βλαστοί καλύπτουν το βάθος πίσω του, ενώ αχιβαδόσχημη 
κόγχη αποτελεί την επίστεψη του θέματος στο άνω μέρος.

Στο σωζόμενο αριστερό μισό του πλακιδίου αριθ. 396, διακρίνεται η ράχη ερωτιδέως καλυμμένη με 
μανδύα, καθώς και το πίσω μέρος του σώματος και του κεφαλιού.

Οι ερωτιδείς των πλακιδίων αριθ. 393-398 και 402-406 κινούνται προς τα δεξιά έχοντας κάποτε αχιβα
δόσχημη επίστεψη (αριθ. 393, 395, 397). Φτερωτοί (αριθ. 393-398) ή άπτεροι (αριθ. 402-408) παρουσιά
ζουν τα ίδια με τους προηγούμενους ερωτιδείς γενικά χαρακτηριστικά.

Ο ερωτιδεύς του πλακιδίου αριθ. 393 και αυτός του αριθ. 394 είναι σχεδόν όμοιοι, μόνο που στον αριθ. 
394 κρατά κλαδί με καρπούς αντί καλαθιού. Χαρακτηριστική είναι η κώμη τους, που αποδίδεται συμπαγής 
χωρίς να διακρίνονται βόστρυχοι. Η απόδοση των ποδιών χωρίς λύγισμα βηματισμού, μειώνει την αίσθη
ση κίνησης στη μορφή.

Στο πλακίδιο αριθ. 402 διατηρείται σχεδόν ακέραιος ο ερωτιδεύς, που διακρίνεται για τις σωστές σω
ματικές του αναλογίες αλλά και για το ιδιαίτερα αδρό σκάλισμα του προσώπου και του σώματος.

Έντονη σχηματοποίηση διακρίνει τον ερωτιδέατου πλακιδίου αριθ. 398. Κρατά κυλινδρικό και ογκώ
δες καλάθι, που φθάνει μέχρι τα γόνατά του. Και εδώ αχιβαδόσχημη κόγχη σαν επίστεψη.

Από τα τρία πλακίδια που ακολουθούν (αριθ. 397,403,404) σώζονται μόνο θραύσματα. Στον αριθ. 403 
διατηρείται μόνο το αριστερό πόδι και η δεξιά παλάμη της μορφής, καθώς και το μικρό λεβητόσχημο κα
λάθι που κρατούσε. Στον αριθ. 397 λείπει το εμπρός μέρος του προσώπου και τα χέρια που ίσως κρατού
σαν το καθιερωμένο καλάθι. Το σκάλισμα στο σώμα που είναι μαλακό, γίνεται σκληρό για την απόδοση 
των ποδιών και των μαλλιών που είναι ακτινωτά χτενισμένα προς το πρόσωπο.

Στο πλακίδιο αριθ. 404 σώζεται μόνο το κάτω μισό μορφής που, από την κίνηση των ποδιών και τη διά
πλαση, μπορεί κανείς να αποδώσει σε ερωτιδέα.

Ελλιπής —χωρίς φτερά και καλάθι— είναι και ο ερωτιδεύς του αριθ. 406, του οποίου η αναγνώριση βα
σίστηκε μόνο στην κίνηση και στη στάση του σώματος.

Την εντονότερη σχηματοποίηση στο θέμα αυτό έχει υποστεί ο ερωτιδεύς του πλακιδίου αριθ. 405. Η 
σκληρή απόδοση των πτυχών του μανδύα στο στήθος και των χαρακτηριστικών του προσώπου, προσδί
δουν στη μορφή εμφάνιση σκελετού.

Ηρακλής

Στο πλακίδιο αριθ. 407 -  σώζεται μόνο το δεξί μισό -  διατηρείται το μεγαλύτερο μέρος νεανικής αν
δρικής μορφής, που αγένεια και με ρωμαλέα διάπλαση κινείται προς τα δεξιά κραδαίνοντας ρόπαλο με το 
αριστερό χέρι. Μανδύας με μαλακές σχετικώς πτυχές καλύπτει το στήθος και το αριστερό χέρι. Η ύπαρξη 
του μανδύα σε συνδυασμό με το ρόπαλο δηλώνει ότι ίσως πρόκειται για Ηρακλή, προ του άθλου του στη 
Νεμέα.

Τον ίδιο ήρωα μπορεί να αναγνωρίσει κανείς και στα πλακίδια αριθ. 408-409, όπου ανδρική μορφή — 
ακέφαλη στην περίπτωση του αριθ. 408 — καταβάλλει δασύτριχο ζώο, πιθανότατα λέοντα, με λαβή του κε
φαλιού. Ο νέος άνδρας είναι γυμνός και γυρισμένος αριστερά, από όπου επιτίθεται το ζώο και του πιέζει 
το κεφάλι κάτω από το αριστερό του βραχίονα. Από το λέοντα σώζονται και στα δύο πλακίδια μόνο το κε
φάλι και μέρος των μπροστινών ποδιών.

Προσωποποιήσεις

Θέμα προσωποποίησης εποχής γνωστό και από την ομάδα Α (αριθ. 1-3) και Β (αριθ. 108) αποδίδεται 
στο κυκλικό πλακίδιο αριθ. 410. Πρόκειται για την προτομή ανδρικής νεανικής μορφής που κρατά με τα 
δύο χέρια ύφασμα με καρπούς και θεωρείται από τους πιο συνηθισμένους τύπους για απόδοση Εποχής. Οι 
ομοιότητες και οι αναλογίες με τα πλακίδια ίδιου εικονιστικού θέματος της ομάδας Α είναι εντυπωσιακές.
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Η ίδια ελαφριά στροφή και κλίση του κεφαλιού δεξιά, η ίδια κίνηση των χεριών, το ίδιο πέρα από το θεα
τή βλέμμα. Το σκάλισμα όμως είναι αδρότερο και προσδίδει σκληρότητα στην κώμη και στην πτυχολογία.

Γνωστός τύπος προσωποποίησης ή Τύχης πόλης απαντά στο πλακίδιο αριθ. 412 (Π ίν. 107). Γυναικεία 
μορφή στέκεται μετωπικά κρατώντας στο δεξί της χέρι δάδα ακουμπισμένη στον αντίστοιχο ώμο. Φορά 
ποδήρη χειριδωτό χιτώνα με στολισμένο λώρο και πάνω του δαλματική, με περίκλειση στο άνοιγμα του 
λαιμού. Πυργόσχημο στέμμα κοσμείτο κεφάλι. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου ήταν — λείπει δυστυχώς 
το αριστερό μισό του κεφαλιού — λεπτά και ιδιαίτερα επιμελημένης απόδοσης, πλαισιωμένα από μαλλιά 
που φτάνουν μέχρι τους ώμους.

Στο πλακίδιο αριθ. 413 εικονίζεται ανάλογη γυναικεία μορφή, ορθή σε βάθρο, φορώντας ποδήρη χι
τώνα και αναδιπλωμένο πέπλο. Κρατά στο δεξί χέρι ραβδί-σκήπτρο και στο αριστερό κέρας με καρπούς 
και φύλλα. Στα ανασηκωμένα ψηλά μαλλιά της φορά διάδημα από καρπούς.

Προσωποποίηση μηνός μπορούμε ίσως να αναγνωρίσουμε στη μορφή του πλακιδίου αριθ. 411. Πρό
κειται για ερωτιδέα που κρατώντας ένα πουλί με τα δύο του χέρια κινείται προς αριστερά. Πλατιά φύλλα 
τον πλαισιώνουν.

Από πουλί συνοδεύεται και η νεανική ανδρική μορφή του πλακιδίου αριθ. 414 (Π ί ν. 107), η οποία γυμνή 
στέκεται στηριγμένη στο δεξί πόδι, ενώ ακουμπά σε πουλί δίπλα το γόνατο του λυγισμένου αριστερού ποδι
ού, το οποίο καθισμένο ανασηκώνει προς αυτήν το κεφάλι. Με τα δύο χέρια κρατά κλαδί με ελικόσχημα 
εξάρματα στο κάτω άκρο. Το σκάλισμα είναι πολύ επιμελημένο στο πλακίδιο amó, έτσι ώστε να μειώνεται 
αισθητά η αδρότητά του. Το καλοσχηματισμένο και με σωστές αναλογίες σώμα του νέου, οι μαλακές γραμ
μές των χαρακτηριστικών του προσώπου, η διακριτική απόδοση των μαλλιών με εγχαράξεις, όπως και του 
φτερώματος του πουλιού, κάνουν έντονη την τεχνοτροπική διαφορά του σκαλίσματος αυτού του πλακιδίου 
μεταξύ των άλλων της ομάδας του. Στη μορφή αυτή ίσως θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε προσωποποίη
ση θερινού μήνα. Αντίθετα χειμερινό μήνα μπορούμε να δούμε στην ανδρική μορφή του πλακιδίου αριθ. 415 
(Π ί ν. 107) που βαδίζει προς τα αριστερά φορώντας κοντό ζωσμένο χιτώνα και έχοντας στα προτεταμένα και 
καλυμμένα με ύφασμα χέρια του ημισφαιρικό αντικείμενο. Η μορφή πλαισιώνεται από τοξόμορφο άνοιγμα 
στηριγμένο σε κίονες με ελικόσχημες ραβδώσεις, που μοιάζει με πύλη.

Το θέμα των πλακιδίων που ακολουθούν δεν το έχουμε συναντήσει στις προηγούμενες ομάδες. Πρό
κειται για ένοπλους άνδρες, πεζούς και έφιππους. Οι περισσότεροι (αριθ. 416-421) (Π ίν. 108-109) εικο- 
νίζονται γυμνοί, με μόνο ένδυμα το μανδύα που πέφτει βαρύς στη ράχη, αφού αναδιπλωθεί στο στήθος και 
φτάνει μέχρι το μέσον της κνήμης.

Η αρτιότερη εικονογραφικά και τεχνοτροπικά μορφή ανάμεσά τους βρίσκεται στο πλακίδιο αριθ. 416. 
Ο νέος άνδρας στέκεται γυρισμένος ελαφρά προς τα δεξιά πατώντας σταθερά στα ανοιχτά του πόδια. Βα
ρύς χωρίς πτυχές μανδύας καλύπτει το στήθος και τη ράχη. Με το δεξί χέρι κρατά ακόντιο, λίγο ψηλότερα 
από το έδαφος, ενώ με το αριστερό, κυκλική ασπίδα με έμβλημα σφαιρικό έξαρμα, η οποία αποδίδεται με 
σωστή προοπτική. Το πρόσωπό του, στρογγυλό και με μάτια χωμένα βαθιά στις κόγχες πλαισιώνεται από 
ίσια κοντά μαλλιά, γυρισμένα μέσα, όπως τα «παιδόπουλα» (page) του μεσαίωνα. Το κεφάλι και τα πόδια 
είναι περισσότερο τονισμένα και συντελούν ώστε ο σωστός σε αναλογίες κορμός να φαίνεται μικρότερος.

Το πλακίδιο αριθ. 417 έχει σπασμένη την άνω δεξιά γωνία, αλλά ευτυχώς το διακοσμητικό θέμα δεν έχει 
θιγεί. Ο νέος οπλίτης εδώ είναι στραμμένος προς τα αριστερά, έτοιμος να βαδίσει στηριγμένος στο ακόντιο 
που κρατά με το δεξί χέρι εμπρός του. Το αριστερό του πόδι πίσω εικονίζεται σε πρώτο επίπεδο, μπροστά 
από το κάτω πλαίσιο του πλακιδίου, που με τον τρόπο αυτό ενσωματώνεται στη σύνθεση και παίρνει τη μορ
φή εδάφους, από όπου μάλιστα ξεφυτρώνουν και χόρτα. Με το αριστερό του χέρι στηρίζει την ασπίδα που 
είναι ακουμπισμένη στο έδαφος πίσω του. Η ασπίδα αποδίδεται από την εσωτερική της πλευρά και πάλι με 
σωστή προοπτική. Η κίνηση του νέου κάνει το στήθος του να αποδίδεται μετωπικά, ενώ ο λαιμός και το κε
φάλι κλίνουν εμπρός. Το σκάλισμα είναι αδρό και δημιουργεί άφθονες φωτοσκιάσεις, ιδιαίτερα στον πτυ
χωμένο βαρύ μανδύα που πορπούται στο δεξί ώμο. Εγχαράξεις σκληρές αποδίδουν τη σωστή μυϊκή διά
πλαση, προσδίδοντας σχηματοποίηση στην απόδοση. Αντίθετα, με λεπτότητα αποδίδονται τα χαρακτηρι
στικά του προσώπου και τα μαλλιά που έχουν το ίδιο χτένισμα με τον προηγούμενο.

Στο πλακίδιο αριθ. 418, ο νέος άνδρας στέκεται μετωπικά και κρατά το ακόντιο με το αριστερό του χέ
ρι, ενώ το δεξί χαλαρό, πιθανώς να στεραιώνει ασπίδα που δεν σώζεται στο έδαφος. Ο μανδύας του μοιά
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ζει να πορπούται στον αριστερό ώμο, ενώ χαλαρά καλύπτει το δεξί. Τρεις εγχαράξεις επάλληλες στο έξερ- 
γο κάτω πλαίσιο του πλακιδίου δημιουργούν μια μορφή βάθρου.

Οι αριθ. 419, 420, 421 είναι δυστυχώς μικρά μόνο θραύσματα που διατηρούν το άνω τμήμα του πλακι
δίου. Διακοσμούνται με ανδρικές μορφές από τις οποίες σώζονται μόνο τα κεφάλια και οι ώμοι. Οι νεαροί 
άνδρες και στα τρία πλακίδια κρατούν ακόντιο, φορούν μανδύα που πτυχώνεται στο στήθος και πορπού- 
ται στο δεξί ώμο και που κατά πάσα πιθανότητα, με βάση τα τρία προηγούμενα κομμάτια, ήταν το μόνο 
τους ένδυμα, και τέλος έχουν το ίδιο χτένισμα με τους προηγούμενους (αριθ. 416 και 417). Αχιβαδόσχημη 
κόγχη αποτελεί τη συμφυή επίστεψη και στα τρία πλακίδια.

Ο νέος του αριθ. 419 στρέφει το κεφάλι αριστερά και κρατά το ακόντιο ακουμπισμένο στον αριστερό 
του ώμο. Αντίθετα, ο νέος του αριθ. 421 αντικρύζει το θεατή μετωπικά, έχοντας κάθετα το ακόντιο στο 
πλάι του. Την ίδια στάση έχει και ο νέος του αριθ. 420 αλλά στρέφει δεξιά το κεφάλι, προς το σημείο, όπου 
υπάρχει και ένα πλατύφυλλο κλαδί.

Ο πολεμιστής του αριθ. 422 έχει ανάλογη στάση αλλά δεν είναι πια γυμνός. Φοράει κοντό, χαμηλά ζω
σμένο χιτώνα και ψηλά υποδήματα. Με το δεξί του χέρι στηρίζει λόγχη κάθετα στο έδαφος, ενώ το αρι
στερό ακουμπά χαλαρά στη μέση του. Το σκάλισμα είναι αβαθέστερο και γίνεται μεγαλύτερη χρήση εγ- 
χαράξεων, ιδίως στα μαλλιά που πυκνά και σγουρά φθάνουν μέχρι τους ώμους, όπως και του νέου στο 
πλακίδιο αριθ. 418.

Το πλακίδιο αριθ. 423 είναι ακέραιο και έχει πολεμιστή στην ίδια με τον προηγούμενο στάση αλλά με 
πλήρη εξάρτυση. Ο νέος άνδρας κινείται προς τα αριστερά προβάλλοντας το δεξί πόδι και κρατά τη λόγ
χη κάθετη με το αντίστοιχο χέρι, στηριγμένη στο έδαφος. Με το αριστερό συγκρατεί την ακουμπισμένη στο 
έδαφος ασπίδα του. Φορά περικεφαλαία, θώρακα δερμάτινο με γλωσσόσχημες απολήξεις σε δύο σειρές 
και χλαμύδα που πορπούται στον αριστερό ώμο αλλά είναι ανυπόδητος. Οι αναλογίες του σώματος είναι 
σωστές, εκτός ίσως από το κάπως τονισμένο κεφάλι. Τα χαρακτηριστικά του αμυγδαλόσχημου προσώπου 
του είναι λεπτά παρά το κάπως αδρό σκάλισμα.

Το θραύσμα του πλακιδίου αριθ. 424 διασώζει μέρος μορφής με ανάλογη προς το προηγούμενο ενδυ
μασία. Είναι στραμμένη προς τα δεξιά και η περικεφαλαία έχει λοφίο κάτω από το οποίο διακρίνονται βό
στρυχοι που καλύπτουν τον αυχένα. Δυστυχώς δεν σώζεται το κάτω και το δεξί μέρος της μορφής, έτσι μό
λις διακρίνονται κάτω από το θώρακα ίχνη χιτώνα, που μαζί με τους μακρείς βοστρύχους μας κάνει να 
υποθέτουμε ότι ίσως πρόκειται για γυναικεία μορφή — προσωποποίηση πόλης ή Νίκη — που αποτελούσε 
μέρος μεγαλύτερης σύνθεσης.

Στα τρία πλακίδια που ακολουθούν (αριθ. 425, 426 και 427) (Π ίν. 110) οι πολεμιστές είναι έφιπποι. 
Ακέραιος σώζεται δυστυχώς μόνον ένας, στο πλακίδιο αριθ. 425. Ο καβαλάρης με κοντό χιτώνα, πολύ
πτυχο και χαμηλά ζωσμένο, κάθεται ευθυτενής στη ράχη του αλόγου του, που με αργό βηματισμό και χα
μηλωμένο κεφάλι κατευθύνεται προς τα αριστερά. Σηκώνει το δεξί του χέρι, με το οποίο ίσως κρατούσε 
ακόντιο, ενώ με το αριστερό ελέγχει τους χαλινούς. Τα πόδια του είναι περασμένα σε αναβολείς. Το σκλη
ρό σκάλισμα επιτείνει τη σχηματοποίηση στην απόδοση κυρίως του ιππέα, και ιδίως των χαρακτηριστικών 
του προσώπου και της πτυχολογίας του.

Ο έφιππος λογχοφόρος του πλακιδίου αριθ. 426, που σώζεται δυστυχώς πολύ κατεστραμμένος, εικονί- 
ζεται καθισμένος ευθυτενής και κρατώντας στο δεξί χέρι ακόντιο πάνω στη ράχη του αλόγου, του οποίου 
σώζονται τα καπούλια και η ουρά. Φορά πολύπτυχο χιτώνα και μανδύα, που με την έντονη σχηματοποίη- 
σή τους κρύβουν τις γραμμές του σώματος. Η στάση και ο τρόπος που κρατά το ακόντιο προδίδουν ότι πρό
κειται για έφιππο ακόλουθο μάλλον, παρά για έφιππο πολεμιστή.

Ο έφιππος του πλακιδίου αριθ. 427 είναι επίσης πολύ κατεστραμμένος — διατηρείται μόνο το 1/3 του 
πλακιδίου. Σώζεται το εμπρόσθιο μέρος του αλόγου, δηλαδή το κεφάλι, ο λαιμός και τα δύο μπροστινά πό
δια του ζώου, που κινείται ορμητικά προς τα αριστερά στρέφοντας πίσω το κεφάλι. Πατά το δεξί πόδι, ενώ 
ανασηκώνει το αριστερό. Από τον ιππέα σώζεται το δεξί χέρι, που πρέπει να κρατούσε υψωμένο λάβαρο 
ή ακόντιο και μέρος του αριστερού ποδιού που φαίνεται γυμνό. Το σκάλισμα του αναγλύφου αυτού είναι 
προσεγμένο και μαλακό. Οι εγχάρακτες λεπτομέρειες, όπως τα χαλινάρια και τα χάμουρα, καθώς και η 
χαίτη του αλόγου έχουν δοθεί διακριτικά.

Έ να  από τα λίγα κομμάτια χριστιανικού θεματολογίου και το μοναδικό με ασφάλεια αναγνωρισμένο
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στην ομάδα αυτή είναι ο αριθ. 428 (Πίν. 110). Φτερωτή μορφή στέκεται μετωπικά, στηριγμένη κυρίως στο 
αριστερό πόδι. Με το δεξί χέρι κρατάει υψωμένο κλαδί φοίνικα που το φέρνει στον αριστερό ώμο. Φορά
ει μακρύ χιτώνα, χειριδωτό, με σήματα και περίκλειση στην κάτω παρυφή. Μανδύας καλύπτει τον αριστε
ρό ώμο που στερεώνεται με πόρπη στο δεξί. Μεγάλα φτερά με κλιμακωτές απολήξεις φθάνουν μέχρι το 
έδαφος αλλά πλαισιώνουν και το κεφάλι. Το πρόσωπό του, ωοειδές, με έντονα, βαθιά χωμένα στις κόγχες 
μάτια, με τονισμένη την κόρη, και λεπτή μακριά μύτη, πλαταίνει στις τονισμένες παρειές. Τα μαλλιά του 
κομμένα κοντά, στο γνωστό και από τον πολεμιστή αριθ. 416 χτένισμα, πλαισιώνουν το μέτωπο και τις πα
ρειές. Το σκάλισμα γενικά είναι μαλακό και χωρίς απότομες μεταβάσεις από το ένα επίπεδο στο άλλο, αλ
λά παραμένει αδρό. Πρόκειται για άγγελο με επίσημη αυτοκρατορική στολή.

Έ να  δεύτερο χριστιανικό πλακίδιο αναγνωρίζουμε στον αριθ. 432. Πρόκειται για παράσταση καλού 
ποιμένος που στέκεται μετωπικά, έχοντας στους ώμους αμνό, του οποίου κρατάει τα σταυρωμένα πόδια 
με τα δύο χέρια. Το θέμα, με το γνωστό συμβολισμό του για τη χριστιανική θρησκεία, είναι ήδη καθιε
ρωμένο στη χριστιανική τέχνη, έτσι η πιθανότητα να πρόκειται για απλό κριοφόρο είναι σχεδόν ανύ
παρκτη. Ο νέος φοράει κοντό χιτώνα, ζωσμένο χαμηλά. Δεξιά του, δενδρύλιο φοίνικα υψώνεται μέχρι 
τη μέση του.

Τα υπόλοιπα πλακίδια (αριθ. 429-431) διακοσμούνται από μορφές με πομπώδη, ιερατική σχεδόν στά
ση και πλούσια ενδυμασία, αλλά δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα διευκόλυναν την ταύ
τισή τους με ασφάλεια.

Στο πλακίδιο αριθ. 429 εικονίζεται ανδρική μορφή σε μετωπική στάση, ορθή, ευθυτενής με ποδήρη χει
ριδωτό χιτώνα και ιμάτιο που στερεώνεται με πόρπη στον αριστερό ώμο. Φέρει με το αριστερό χέρι, το μό
νο που σώζεται, δάδα ακουμπισμένη στον αντίστοιχο ώμο. Τα χαρακτηριστικά του ωοειδούς προσώπου 
του παρουσιάζουν ομοιότητα με αυτά του αγγέλου (αριθ. 428), αλλά διακρίνονταιγιατην αυστηρότητα της 
έκφρασής τους. Τα κοντά μαλλιά του χωρισμένα στη μέση κατεβαίνουν κλιμακωτά μέχρι το λαιμό, που, λε
πτός και καλοσχηματισμένος, μένει ακάλυπτος. Το σκάλισμά του είναι ιδιαίτερα επιμελημένο στην πτυχο- 
λογία, όπου οι λεπτομέρειες δίνονται με μικρές εγχαράξεις.

Στο πλακίδιο αριθ. 430 γυναικεία μορφή έχει δοθεί με έντονη σχηματοποίηση που την καθιστά δύσμορ
φη. Στέκεται κάτω από αετωματικό άνοιγμα μετωπικά φορώντας ποδήρη χιτώνα, δαλματική και μανδύα που 
καλύπτει τα κατά μήκος του σώματος χαλαρά πεσμένα χέρια. Το στρογγυλό πρόσωπό της με τα μεγάλα αλ
λά ανέκφραστα μάτια, πλαισιώνεται από μαλλιά που μοιάζουν να είναι περιορισμένα από κεκρύφαλο.

Η ίδια έντονη σχηματοποίηση διακρίνει και τη γυναικεία μορφή του πλακιδίου αριθ. 431, που στέκεται 
μετωπικά με στραμμένο δεξιά το κεφάλι, ενώ κρατάει ωοειδές αντικείμενο, πιθανώς καθρέφτη. Φοράει 
ποδήρη χιτώνα, ζωσμένο χαμηλά και μανδύα που της καλύπτει το αριστερό χέρι. Η μετωπική στάση και οι 
βαριές κάθετες πτυχές του ενδύματος τονίζουν την ακινησία της μορφής, την οποία διασπά μόνο η στροφή 
του κεφαλιού. Τα μαλλιά της κομμένα κοντά στο μέτωπο, είναι μαζεμένα πίσω στον τράχηλο. Το σκάλισμα 
είναι σκληρό αλλά όχι ιδιαίτερα βαθύ. Στα μαλλιά γίνεται και χρήση απλών εγχαράξεων.

Οι ανδρικές μορφές των αριθ. 429 και 430 πρέπει ίσως να ταυτισθούν με μορφές αξιωματούχων, ενώ 
αντίθετα στη μορφή του αριθ. 431 μπορεί κανείς να αναγνωρίσει θεραπαινίδα που κρατάει καθρέφτη, για
τί παρά τη σχηματοποίηση δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς αντιστοιχίες με θεραπαινίδες σε πλα
κίδια της ομάδας Β (αριθ. 26-29).

Επιστέψεις και ταινίες

Οι επιστέψεις των εικονιστικών πλακιδίων είναι ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας. Απο
δίδονται άλλοτε σε χωριστά πλακίδια και άλλοτε ενσωματωμένες στο άνω μέρος του πλακιδίου με εικονι
στικό θέμα728. Οι περισσότερες επιστέψεις σε ανεξάρτητα πλακίδια έχουν ως διακοσμητικό θέμα αχιβα-

728. Οι επιστέψεις είναι ενσωματωμένες στα πλακίδια αριθ. κατ. 363, 366, 382, 383, 391, 395, 402,419, 420.
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δόσχημες κόγχες αποδοσμένες με έντονη σχηματοποίηση, οι οποίες πλαισιώνονται από ημικυκλικά τόξα 
ή αετώματα και οι άνω γωνίες τους πληρούνται από ρόδακες. Οι ενσωματωμένες στα πλακίδια επιστέψεις 
που είδαμε (βλ. υποσημ. 728) έχουν επίσης τη μορφή των αχιβαδόσχημων κογχών, περισσότερο ή λιγότε
ρο σχηματοποιημένων, που σπάνια πλαισιώνονται από τόξα και αετώματα. Ταινίες με διάκοσμο φυτικό ή 
ζωικό χρησιμοποιούνται ως πλαίσια των διαχώρων με το εικονιστικό θέμα της ομάδας αυτής. Ζώα (αριθ. 
433-434) ή πουλιά (αριθ. 435-437) εικονίζονται συνήθως αντωπά. Από τις επιστέψεις ξεχωρίζει το ημικυ- 
κλικό πλακίδιο αριθ. 438, όπου κάτω από οδοντωτή ταινία, πιθανότατα άτεχνη μίμηση κυματίου, βρίσκε
ται γυναικείο κεφάλι, ανάλογο με αυτό της προσωποποίησης του βλαστού, που απαντά και στα πλακίδια 
αριθ. 8 και 9. Το κεφάλι εδώ είναι στραμμένο ελαφρά προς τα αριστερά και στεφανωμένο με καρπούς. 
Ελικόσχημοι βλαστοί, γεμάτοι φύλλα ξεφυτρώνουν από το ύψος των αυτιών. Τα χαρακτηριστικά του προ
σώπου, με σκυθρωπή έκφραση, δεν θυμίζουν προσωπίδα, αλλά προσωποποίηση.

Το πλακίδιο αριθ. 435 έχει τη μορφή επικράνου και πρέπει να χρησίμευε επίσης ως επίστεψη αλλά μάλ
λον διαχωριστικής ταινίας ίσως μεταξύ τοξόμορφων διαχώρων. Ως διακοσμητικό θέμα έχει δύο πουλιά μι
κρόσωμα, αντωπά, πλαισιωμένα στο άνω μέρος με κλαδιά, που μοιάζουν να φυτρώνουν από το επίπεδο 
πλαίσιο του πλακιδίου.

Στο πλακίδιο αριθ. 436 εικονίζονται δύο αντωπά περιστέρια, εμπρός από αχιβαδόσχημη κόγχη, ενώ 
στο πλακίδιο αριθ. 437 τα πουλιά είναι αρπακτικά, πιθανότατα αετοί. Κοσμούν τα άκρα αχιβαδόσχημης 
κόγχης πλαισιωμένης από πεταλόμορφο τόξο διακοσμημένο με τριγωνικές επάλληλες εγχαράξεις σε ται
νία. Τα δύο πουλιά έχουν ανοιγμένα τα φτερά και στρέφουν προς την κόγχη τα κεφάλια τους, όπως και 
στις αποδόσεις αυτοκρατορικών κιβωρίων σε ελεφάντινα ανάγλυφα.

Τα 96 πλακίδια λοιπόν αυτής της ομάδας επιτρέπουν παρατηρήσεις τεχνικές, εικονογραφικές και τε- 
χνοτροπικές, που τα εντάσσουν στην κατηγορία καλλιτεχνικής έκφρασης, στενά συνδεδεμένης με περίο
δο της τέχνης της χριστιανικής Αιγύπτου που συνήθως ονομάζουμε «κοπτική». Η αναλυτική εξέταση της 
απόδοσής τους που ακολουθεί εδραιώνει την άποψη αυτή.

Τεχνική και τεχνοτροπία του σκαλίσματος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ομάδα αυτή παρουσιάζει η τεχνοτροπία του σκαλίσματος, που τη συνδέει 
και με αρχιτεκτονικά γλυπτά μνημείων της χριστιανικής περιόδου της Αιγύπτου, της λεγόμενης κοπτικής 
τέχνης. Οι γενικότερες τάσεις αυτής της τέχνης, όπως η έντονη πλαστικότητα των μορφών μέσα στα πε
ριορισμένα όρια του σχετικώς χαμηλού αναγλύφου, η άφθονη χρήση εγχαράξεων για την απόδοση της 
πτυχολογίας και των διακοσμητικών λεπτομερειών, κάποια γεωμετρικότητα στην απόδοση των χαρακτη
ριστικών του προσώπου των μορφών, σωστή αίσθηση του χώρου και διευθέτηση των μορφών μέσα στα 
πλαίσιά του χωρίς εξεζητημένες λύσεις, απαντούν σε αιγυπτιακά ξυλόγλυπτα και σε ελεφάντινα που 
έχουν αποδοθεί σε αιγυπτιακά εργαστήρια. Έτσι τα έργα αυτών των κατηγοριών θα αποτελέσουν το κύ
ριο συγκριτικό υλικό για τη μελέτη της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος των πλακιδίων της ομάδας Δ.

Για την απόδοση του διακοσμητικού θέματος οι διαδοχικές φάσεις εργασίας δεν παρουσιάζουν πρωτο
τυπίες σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις άλλες ομάδες. Βασική όμως διαφοροποίηση αποτελεί 
το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα πλακίδια αυτής της ομάδας είναι κυρτά και δεν φαίνεται να έχουν 
υποστεί επιτυχή επεξεργασία επιπεδοποίησης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε απλοποίηση της διαδικασίας 
προετοιμασίας της πρώτης ύλης σε ένα μέρος του υλικού, αφού παράλληλα στην ίδια ομάδα υπάρχουν και 
επίπεδα πλακίδια (αριθ. 342-357), που είναι πάντα μικρά και επιμήκη729, ενώ εντοπίζονται και λίγα τραπε- 
ζιόσχημα (αριθ. 359,365,371,391,402,418,423,431), τα οποία μπορεί κανείς να θεωρήσει ως προϊόντα κά
ποιας αποτυχημένης προσπάθειας ισιώματος. Τα κομμάτια μάλιστα αυτά φανερώνουν τις αυξημένες δυ
σκολίες που είχε αυτό το στάδιο επεξεργασίας, τουλάχιστον για ένα μέρος της πρώτης ύλης, της οποίας η

729. Από τα επίπεδα πλακίδια που γνωρίζουμε, μόνο τρία (αριθ. κατ. 343, 346, 355) ξεπερνούν στο μήκος τα 8 εκ.
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ποιότητα είναι πολλές φορές σαφώς διαφορετική από αυτή των προηγουμένων ομάδων, όπως προδίδει το 
χρώμα και η πορώδης υφή των οστών. Πιθανώς τα κόκαλα αυτά, χονδρότερα και πολλές φορές πιο βαθύ
χρωμα (αριθ. 364,369, 376,398,401,410) να προέρχονται από ζώα, τα οποία για διάφορους λόγους (χαμη
λό κόστος, εύκολη προμήθεια) προτιμιόνται σε αυτή την ομάδα, ενώ οι άλλες τα απέφευγαν.

Επάνω στην κυρτή ή επίπεδη επιφάνεια των πλακιδίων όριζαν ένα αδιακόσμητο πλαίσιο και μετά 
σχέδιαζαν το διακοσμητικό θέμα. Το πλαίσιο, συχνά βιαστικά σχεδιασμένο, δεν ήταν πάντα ευθύγραμ- 
μο. Στα επίπεδα πλακίδια και στις επίπεδες ταινίες υπάρχει πλαίσιο σε όλες τις παρυφές, ενώ στα κυρτά 
πλακίδια είναι σπανιότερο (αριθ. 371,381,385,386,392,397,415,425) και συνοδεύεται συνήθως από εν
σωματωμένη επίστεψη με μορφή αχιβαδόσχημης κόγχης (αριθ. 382, 383, 391, 393, 395, 398). Πολλές φο
ρές όμως το πλαίσιο περιορίζεται στην κάτω πλευρά των κυρτών πλακιδίων (αριθ. 359, 362-364,370, 372- 
378, 380, 388, 389, 394, 399, 401-404, 406, 408, 412-414, 416, 417, 422, 423, 427-431) και κάποτε παραλεί- 
πεται (αριθ. 360, 361, 387, 400). Το κάτω πλαίσιο παίρνει συχνά τη μορφή εδάφους πάνω στο οποίο στέ
κονται οι μορφές και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν κυρίως φέρει επάλληλες οριζόντιες εγχαράξεις 
(αριθ. 412, 413, 422,431) παίρνει τη μορφή βάθρου. Το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές τα πόδια των 
μορφών που πατούν στο βάθρο αυτό εξέχουν από τα όριά του, χωρίς να το αλλοιώσουν (αριθ. 373, 375, 
377, 379, 380, 382, 391, 398, 399, 401, 402, 408, 416, 417, 423) ή ακόμη πατούν εμπρός και κάτω από αυτό 
(αριθ. 391,395,396,398,399) προδίδει ότι αρχική πρόθεση του τεχνίτη ήταν να δηλώσει ότι οι μορφές πα
τούν σε βάθρο και όχι σε έδαφος.

Το σκάλισμα του περιγράμματος του θέματος πρέπει να ακολουθούσε το ιχνογράφημα του προσχε
δίου πάνω στη λειασμένη επιφάνεια και ήταν βαθύ. Ακολουθούν ο καθορισμός και το σκάλισμα του βά
θους730 και του διακοσμητικού θέματος, καθώς και η απόδοση λεπτομερειών του με εγχαράξεις περισ
σότερο ή λιγότερο βαθιές. Όταν οι ανάγκες του θέματος απαιτούν ελαφριά έξαρση και τη δημιουργία 
ενός τρίτου επιπέδου, βαθύνεται ελαφρά το δεύτερο επίπεδο ώστε να τονισθεί η έξαρση (αριθ. 345, 346 
και όλα τα πλακίδια όπου τα πόδια εξέχουν από το βάθρο). Όταν απαιτείται όμως ιδιαίτερη έξαρση, 
όπως στις περιπτώσεις απόδοσης του γυναικείου στήθους, οι τεχνίτες καταφεύγουν σε λύσεις όχι πάντα 
επιτυχείς. Άλλοι βαθαίνουν μαλακά το κάτω από το στήθος τμήμα του κορμού, ώστε να δημιουργείται 
υποτυπώδης έξαρση στο σημείο των μαστών (αριθ. 351, 353, 364, 366, 374, 385, 386) και άλλοι δίνουν 
στους μαστούς μορφή σφαιρικών εξαρμάτων που τοποθετούνται κάτω από τις μασχάλες και έξω από το 
περίγραμμα του σώματος (αριθ. 350, 365, 372, 375, 377, 387). Παρατηρήσαμε μάλιστα κάποια προτίμηση 
στους γυναικείους τύπους που έχουν τα χέρια ανοιχτά και διευκολύνουν την απόδοση του στήθους με αυ
τή την τεχνική.

Το τελευταίο στάδιο της διακόσμησης των πλακιδίων ήταν το χρωμάτισμα, όπως φανερώνουν τα ίχνη 
χρώματος που καλύπτουν το βάθος του πλακιδίου αριθ. 435, αλλά και η ύπαρξη ιχνών χρώματος σε έργα 
γλυπτικής του 5ου και του 6ου αιώνα731, και κυρίως σε ελεφάντινα ανάγλυφα732, καθώς και ο χρωματισμός 
των πλακιδίων άλλων κατηγοριών733 που έχει επίσης εξακριβωθεί.

730. Ανάλογες είναι και οι φάσεις σκαλίσματος του αναγλύφου σε σαρκοφάγους μαρμάρινες, βλ. Ward-Perkins, The Sarco
phagi, σ. 220 κ.ε. Η αφαίρεση τελείως του βάθους στο πλακίδιο αριθ. κατ. 353 έγινε πιθανότατα σε δεύτερη φάση και δεν πρέπει να 
αποτελεί παραλλαγή της τεχνικής του αναγλύφου, αφού σώζονται τρύπες για κάρφωμα, που στην περίπτωση κατά την οποία η τε
χνική ήταν αρχικά διάτρητη, δεν ήταν απαραίτητες. Διάτρητη τεχνική απαντά και σε ελεφάντινο ανάγλυφο διάχωρο με θέμα τον 
Βελλεροφόντη (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 67), όπου όμως η επιμελημένη εκτέλεση της τεχνικής προδίδει ότι υπήρξε στην αρ
χική πρόθεση του τεχνίτη και όχι μετασκευή, όπως υποψιαζόμαστε για το πλακίδιο αριθ. κατ. 353.

731. Βλ. σχετικά κεφ. Α, υποσημ. 185 αλλά και επιτύμβιες προτομές από ασβεστόλιθο που βρέθηκαν στην Αντινόη, τοποθετού
νται στον 4ο αιώνα και διατηρούν χρώματα (Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 144, πίν. 10-11).

732. Πλακίδιο ελεφάντινο του Δημοτικού Μουσείου της Τεργέστης, αιγυπτιακής προέλευσης, όπου σώζονται ίχνη χρυσού, κόκ
κινου και πράσινου χρώματος, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 82.

733. Βλ. σχετικά παραπάνω σ. 46 κ.ε. Με κόκκινο χρώμα είναι βαμμένη η πίσω πλευρά του πλακιδίου αριθ. κατ. 369, πιθανό
τατα για λόγους ανάλογους με τη βαφή με κόκκινο χρώμα και του εσωτερικού των ξύλινων πλευρών των κιβωτιδίων, βλ. 
Strzygowski, Kopt. Kunst, αριθ. 7072-7075.
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Τα πλακίδια της ομάδας αυτής δεν επικολλούνται συνήθως αλλά καρφώνονται πάνω στα ξύλινα κιβωτί- 
δια που διακοσμούν, όπως ήδη έχουμε αναφέρει (σ. 183-184), με καρφιά ξύλινα ή κοκάλινα, των οποίων 
διασώθηκαν οι τρύπες734 σε διάφορα σημεία, που δεν επιλέγονται πάντα με προσοχή και έτσι πολλές φορές 
καταστρέφουν καίριο σημείο του διακοσμητικού θέματος (αριθ. 346,347,349,380,386,398). Γενικά πάντως 
τα καρφιά μπαίνουν κοντά στις γωνίες και είναι δύο έως τέσσερα σε κάθε πλακίδιο.

Το κύριο στοιχείο διαφοροποίησης της ομάδας αυτής είναι, όπως ήδη αναφέραμε, η τεχνοτροπία 
του σκαλίσματος, τα γενικά χαρακτηριστικά της οποίας δημιουργήθηκαν από τάσεις που επικράτησαν 
στη λαϊκή κυρίως τέχνη της Αιγύπτου τον 5ο και τον 6ο αιώνα735. Οι τάσεις αυτές κυριαρχούνται από 
την προσπάθεια να απομακρυνθεί το διακοσμητικό θέμα από τις ελληνορωμαϊκές ρίζες του. Το θέμα 
λοιπόν κατά την εκτέλεση απλοποιείται, σχηματοποιείται, μερικές φορές παρερμηνεύεται η στάση 
των μορφών, σχεδόν πάντα έχει χάσει το συμβολισμό, που τυχόν είχε, ούτως ώστε η σημασία και η 
ανάμνηση του αρχαίου προτύπου να ατονίσει και να προβληθεί ο διακοσμητικός χαρακτήρας του. Μέ
σα στις γενικές αυτές τάσεις κινούνται οι τεχνίτες των πλακιδίων της ομάδας Δ. Η μελέτη όμως του 
υλικού επέτρεψε να εντοπισθούν επιμέρους χαρακτηριστικά και να διακρίνουμε τέσσερις τουλάχι
στον τεχνοτροπικές παραλλαγές που μπορεί να αποδοθούν σε διαφορετικά εργαστήρια ή διαφορετι
κούς τεχνίτες736.

Παραλλαγή Α (αριθ. 345,352,353,356,358,359,362,374,388, 407, 410,414,416,423,427,429,434)

Στην παραλλαγή αυτή, στην οποία συγκαταλέγονται τα πιο ενδιαφέροντα δείγματα της ομάδας, το 
ανάγλυφο είναι ιδιαίτερα έξεργο αλλά η μετάβαση από την επιφάνεια του αναγλύφου στην επιφάνεια 
του βάθους της σύνθεσης γίνεται μαλακά, με καμπυλωμένες γραμμές. Οι μορφές έχουν σωστές σωματι
κές αναλογίες, με ανατομικές λεπτομέρειες που δεν αποδίδονται με εγχαράξεις έντονες αλλά με αυξο
μειώσεις των επιπέδων της επιφάνειας. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι καθαρογραμμένα, τα 
μάτια μεγάλα με τονισμένα περιγράμματα, μοιάζουν έξεργα μέσα στη βαθιά τους κόγχη, ενώ η κόρη 
πρέπει να είχε αποδοθεί με χρώμα που σήμερα έχει χαθεί737. Οι μύτες είναι μακριές με καθαρή δια
γραφή των πτερυγίων και τα στόματα μικρά, όπου τα χείλη σημειώνονται με διάκριση. Τα μαλλιά απο
δίδονται με μικρές επάλληλες εγχαράξεις, κυρίως γύρω από το περίγραμμα του προσώπου. Η πτυχολο- 
γία των ενδυμάτων είναι μαλακή με καμπύλες απολήξεις. Τα υφάσματα δεν κρύβουν τις γραμμές του 
σώματος που καλύπτουν. Εξαίρεση αποτελεί το πλακίδιο αριθ. 412, όπου τόσο οι πτυχές όσο και τα κο
σμήματα των ενδυμάτων έχουν αποδοθεί με εγχαράξεις. Στις αποδόσεις των μορφών υπάρχει σχηματο- 
ποίηση αλλά όχι έντονη που να οδηγεί σε δυσμορφία. Η εικονογραφική και τεχνοτροπική απλοποίηση 
που απαντά στην απόδοση των θεμάτων δεν τα απομακρύνει πολύ από τα ελληνορωμαϊκά τους πρότυ
πα. Οι μορφές στα πλακίδια αριθ. 359, 362, 374, 414, 416, 423, 427, 429 παρουσιάζουν στενή τεχνοτρο
πική σχέση μεταξύ τους, με κύρια χαρακτηριστικά τις ήρεμες και αρμονικές στάσεις, το σωστό στήσιμο 
μέσα στο χώρο και την ομοιότητα στον τρόπο απόδοσης των χαρακτηριστικών του προσώπου. Ίσως να 
πρέπει να υποθέσουμε ότι πρόκειται για προϊόντα του ίδιου εργαστηρίου. Τα τρία πουλιά που εικονίζο- 
νται σε πλακίδια αυτής της παραλλαγής αποδόθηκαν με νατουραλιστικές τάσεις και χωρίς τονισμένη 
σχη ματοποίηση.

734. Μερικές φορές το τρυπάνισμα πρέπει να παρουσίαζε δυσκολία και γι’ αυτό επαναλάμβαναν την προσπάθεια σε άλλο ση
μείο του πλακιδίου. Έτσι, στο πλακίδιο αριθ. κατ. 398 υπάρχουν τέσσερις δοκιμές και δύο τρύπες.

735. Όπως προσδιορίζει πολύ σωστά ο Kitzinger (Sculpture, σ. 181-182).
736. Και ο Volbach (Pyxiden, σ. 81) δέχεται ότι το μόνο βοηθητικό στοιχείο για τον εντοπισμό εργαστηρίου είναι η ανεύρεση σε 

ορισμένο χώρο κομματιών που στυλιστικά ανήκουν σε μία ομάδα.
737. Οι ανάγλυφες μορφές στις επιτύμβιες στήλες της Αντινόης έχουν αποδοσμένες τις κόρες των ματιών με χρώμα και αποτε

λούν δείγμα της τεχνικής, όπως εφαρμόζεται στην Αίγυπτο, βλ. Effenberger, Kopl. Kunst, εικ. 10 και 11.
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Στα πλακίδια αυτής της παραλλαγής τα θέματα διακρίνονται για αδρό σκάλισμα που δημιουργεί αντι
θέσεις, αντιπαραθέτοντας επιφάνειες σε διαφορετικά επίπεδα, με παιχνιδίσματα φωτοσκιάσεων. Τα θέ
ματα έχουν περιγράμματα σαφή και η αφαίρεση του βάθους του πλακιδίου θα επέτρεπε τη δημιουργία δύο 
εξηρμένων επιπέδων. Είναι όμως σαφές ότι αυτό αποφεύγεται συστηματικά, ιδίως στις μεμονωμένες μορ
φές, όπου το ανάγλυφο είναι κάποτε ψηλότερο. Έτσι, όταν τα πόδια των μορφών ξεπερνούν το κάτω πλαί
σιο των πλακιδίων, αποδίδονται άλλοτε με χάραξη (αριθ. 380) και άλλοτε με ελαφριά βάθυνση του περι
γράμματος τους (αριθ. 372,391,417). Το σκάλισμα δημιουργεί απότομες μεταβάσεις στα δύο επίπεδα και 
λοξές τμήσεις προσπαθούν να μειώσουν τις διαφορές και να μαλακώσουν τη μετάβαση από τη μια επιφά
νεια στην άλλη. Τα σώματα, που πιθανότατα συμπτωματικά αποδίδονται πάντα γυμνά, δεν έχουν σωστές 
αναλογίες.

Στις γυμνές αυτές μορφές τονίζονται ιδιαίτερα οι μηροί και οι γλουτοί από έντονες καμπύλες που κα
ταλήγουν σε εξίσου έντονες γωνίες. Η σχηματοποίηση στην απόδοση των λεπτομερειών του σώματος, 
όπως απόδοση του υπογάστριου με έξαρμα σχήματος μηνίσκου (αριθ. 404), συνδυάζεται με παράλειψη ει
κονιστικών λεπτομερειών. Πρέπει ο συνδυασμός αυτός να είναι αποτέλεσμα της τάσης απλοποίησης στις 
αποδόσεις των θεμάτων αυτής της παραλλαγής.

Στην τάση αυτή μπορεί κανείς να αποδώσει και τις εγχαράξεις ή τις τρύπες από τρυπάνι με τις οποίες 
αποδίδονται ανατομικές λεπτομέρειες, όπως τα πλευρά, ο ομφαλός, η ήβη (αριθ. 365) αλλά και την τοπο
θέτηση του γυναικείου στήθους κάτω από τη μασχάλη, σε χαμηλότερο επίπεδο, με μορφή σφαιρικού εξάρ
ματος (αριθ. 365, 372, 382, 391, 392, 417, 426, 428). Ο τρόπος με τον οποίο ξεπερνά ο τεχνίτης τις δυσκο
λίες που δημιουργεί το έξεργο του γυναικείου στήθους, όταν μάλιστα δεν έχει υπολογισθεί καλά το πάχος 
που του παρέχει το κόκαλο, είναι αισθητικά απροβλημάτιστος. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεν εί
ναι πάντα καλοσχηματισμένα αλλά παρατηρείται ιδιαίτερη επιμέλεια στην απόδοση των ματιών, τα οποία 
αποκτούν ιδιαίτερη φωτοσκίαση με βάθυνση του περιγράμματος και ελαφρό ανασήκωματου εξωτερικού 
κανθού (αριθ. 365, 372, 382, 391, 392, 417, 426, 428). Με τον τρόπο αυτό τα μάτια αποκτούν έκφραση και 
τονίζεται το αμυγδαλόσχημο του σχήματός τους, ένα από τα διακριτικά χαρακτηριστικά αυτής της παραλ
λαγής. Ενδύματα φορούν, όπως ήδη είπαμε, πολύ λίγες μορφές (αριθ. 385,386,428,430) και η πτυχολογία 
τους είναι εξαιρετικά σχηματοποιημένη. Τα υφάσματα χιτώνων ή πέπλων, άλλοτε πέφτουν βαριά καλύ
πτοντας τις γραμμές του σώματος (αριθ. 428,430) κι άλλοτε με πτυχές σκληρές, γραμμικές και εγχαράξεις 
γεωμετρικές, δίνουν την εντύπωση ότι πλαισιώνουν γυμνό σώμα (αριθ. 385, 386). Το σκάλισμα των φυτών 
που δηλώνουν το τοπίο είναι σκληρό και τους αφαιρεί το νατουραλιστικό τους χαρακτήρα τονίζοντας μόνο 
το διακοσμητικό (αριθ. 380,391). Τα πλακίδια αριθ. 363,364,366,370,375,401,415,419,420,424 αυτής της 
παραλλαγής συνδέει ιδιαίτερη ομοιότητα τεχνοτροπικών στοιχείων, η οποία τα πλησιάζει παράλληλα σε τε- 
χνοτροπικά χαρακτηριστικά της παραλλαγής Α. Στα πλακίδια αυτά το σκάλισμα είναι αδρό αλλά όχι βαθύ, 
έτσι ώστε το ανάγλυφο χωρίς να γίνεται χαμηλό ή επίπεδο να ξεπηδά με μαλακό τρόπο μέσα από το σκαλι
σμένο βάθος. Ο σωματικός όγκος διαγράφεται με απλές μαλακές γραμμές και αρμονικές αναλογίες. Πα- 
ρατηρείται μάλιστα προτίμηση των καμπύλων γραμμών στα περιγράμματα. Οι ανατομικές λεπτομέρειες 
δεν δίνονται μόνο με εγχαράξεις αλλά και με κυμάτισμά της επιφάνειας, που παίρνει σχηματοποιημένες 
φόρμες, όπως οι γραμμές του υπογάστριου ή το γυμνό στήθος των μορφών. Είναι σαφής η διάθεση να τονι- 
σθούν ορισμένα σημεία του σώματος των γυμνών μορφών, όπως οι μηροί, σε βάρος των κνημών (αριθ. 366, 
375, 401). Διαπιστώνεται επίσης αδυναμία στην απόδοση ορισμένων κινήσεων των χεριών (αριθ. 366, 370, 
375), ενώ αντίθετα το γυναικείο στήθος χωρίς να χάσει την πλαστικότητα της φόρμας του αρχίζει να απο
μακρύνεται προς τις μασχάλες (αριθ. 366,370,375) ή, όταν η στάση της μορφής δεν το επιτρέπει, μειώνεται 
σε όγκο και σχηματοποιείται (αριθ. 364). Το πλάσιμο του προσώπου είναι αδρό, χωρίς ξεχωριστό τονισμό 
ορισμένων χαρακτηριστικών. Η απόδοση των μαλλιών ακολουθεί γενικά την τεχνική της παραλλαγής Α, 
αλλά με λιγότερο προσεκτική εκτέλεση, έτσι ώστε οι εγχαράξεις να μοιάζουν τυχαίες. Η απόδοση των εν
δυμάτων διακρίνεται για σχηματοποίηση της πτυχολογίας, που επιτείνεται από τις βαθιές εγχαράξεις με τις 
οποίες εκτελείται. Οι παρυφές των ενδυμάτων είναι ίσιες ευθυγραμμίζοντας την κυματιστή πτυχολογία.

Παραλλαγή Β (αριθ. 342-344, 346-348, 354, 355,357, 363-366, 370, 372-373, 375, 380, 382, 383, 385, 386,
391,392,401,415,417-420, 424,426, 428, 430)
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Παραλλαγή Γ (αριθ. 349-351,361,369,371,376-378,393-395,397-400,406)

Στην τεχνοτροπική αυτή παραλλαγή η σχηματοποίηση και η αφαίρεση έχουν προχωρήσει περισσότε
ρο, δημιουργώντας μορφές βαριές και δύσκαμπτες, στις οποίες η αναγνώριση του αρχαίου προτύπου κα
θίσταται προβληματική. Τα θέματα έχουν αποδοθεί με έξεργο ανάγλυφο και περιγράμματα καθαρά, ακό
μα και στην περίπτωση που το βάθος γεμίζει από κλαδιά (αριθ. 371).

Ο τονισμένος κορμός, τα κοντά πόδια και το μεγάλο κεφάλι είναι τα κυρία χαρακτηριστικά των μορ
φών. Τα πρόσωπα έχουν χάσει κάθε έκφραση γιατί τα μάτια μοιάζουν νεκρά μια και αποδίδονται ωοειδή 
και έξεργα, χωρίς καμιά ένδειξη κόρης, η οποία πιθανότατα και εδώ ήταν γραπτή. Τα άκρα μοιάζουν δύ
σκαμπτα, επειδή απλοποιώντας τα έχουν εξαλειφθεί οι καμπύλες τους. Τα μαλλιά τους έχουν τις περισσό
τερες φορές σχοινόσχημους βοστρύχους. Κάποτε όμως χαράσσεται μόνο το περίγραμμα της κόμης, που 
παίρνει έτσι τη μορφή σκούφιας (αριθ. 393-395, 406).

Παραλλαγή Δ (αριθ. 360,379,389,422,425)

Τα πλακίδια αυτά αποτελούν σύνολο με κοινά χαρακτηριστικά στο σκάλισμα, τα οποία συνιστούν τε- 
χνοτροπικά χαρακτηριστικά παραλλαγής. Το πλέον εντυπωσιακό είναι η απόδοση των ματιών. Σε αυτά 
δηλώνεται η κόρη με χάραξη και τοποθετείται κοντά στο επάνω βλέφαρο προσδίδοντας στο βλέμμα των 
μορφών εκφραστικότητα, κάποτε μάλιστα και ρεμβασμό. Το ανάγλυφο είναι χαμηλότερο από αυτό των 
προηγούμενων παραλλαγών και βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτό της ομάδας Γ. Άλλο χαρακτηριστικό της 
παραλλαγής αυτής είναι οι σωστές αναλογίες στην απόδοση των σωμάτων, που έρχονται σε αντίθεση με 
την ιδιαίτερα τονισμένη απόδοση των κεφαλιών. Τα τεχνοτροπικά αυτά στοιχεία δεν θα ήταν όμως αρκε
τά ώστε να μας επιτρέψουν να χαρακτηρίσουμε το σύνολο αυτό ως παραλλαγή, αν δεν απαντούσαν και σε 
γνωστό τεχνοτροπικό ρεύμα της εποχής, όπως θα δούμε παρακάτω.

Ο εντοπισμός και η ομαδοποίηση των διακριτικών τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών του σκαλίσματος 
στην ομάδα Δ διευκολύνει τις συγκρίσεις, τεχνοτροπικές και τεχνικές, με σύγχρονό τους έργα από άλλα 
υλικά, όπως το ξύλο, ο πωρόλιθος, το ελεφαντόδοντο. Η ύπαρξη τεσσάρων παραλλαγών στην τεχνοτροπία 
του σκαλίσματος των πλακιδίων αυτής της ομάδας δεν πρέπει όμως απαραίτητα να ερμηνευθεί ως εξελι
κτική πορεία μιας τεχνοτροπικής τάσης διότι δεν υπάρχουν στοιχεία που βεβαιώνουν χρονολογική διαδο
χή αυτών των παραλλαγών, ενώ είναι σαφές ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά τους πολλές φορές συνυ
πάρχουν σε δύο ή περισσότερες από αυτές738.

Άλλωστε ανάλογα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά έχουν εντοπισθεί και σε άλλα σύγχρονό τους έργα 
γλυπτικής, ζωγραφικής και μικροτεχνίας της Αιγύπτου που εντάσσονται στη λεγάμενη κοπτική τέχνη. Η 
τέχνη αυτή αποτελεί την αιγυπτιακή έκφραση ενός γενικότερου καλλιτεχνικού ρεύματος, που χαρακτηρί
ζεται από αντίδραση κατά των κλασικών μορφών και αδρότητα στην απόδοση των θεμάτων. Το ρεύμα αυ
τό, που εντοπίζεται ήδη στην αρχή του 4ου αιώνα739 αλλά συνεχίζεται και στους επόμενους, δέχεται και εν
σωματώνει στοιχεία από τοπικές καλλιτεχνικές σχολές και έχει ως υπόβαθρο «την τέχνη των πληβείων»740, 
της οποίας οι καλλιτέχνες και οι τεχνίτες «διακρίθηκαν για την ικανότητά τους να μεταδίδουν μηνύματα σε 
μια γλώσσα άμεση, κατανοητή από τους κοινούς ανθρώπους»741. Το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα στην Αίγυ-

738. O Volbach (Pyxiden, σ. 81 κ.ε.) έχει κάνει επίσης τη διαπίστωση ότι η τεχνοτροπική διαφοροποίηση στα έργα αυτά δεν 
αποκλείει τη χρονολογική συνύπαρξη.

739. Ο Rumpf (Stilphasen, σ. 25) το θεωρεί ως την πρώτη τεχνοτροπική φάση του 4ου αι. και το τοποθετεί από την εποχή του 
Διοκλητιανου μέχρι την πρώιμη κωνσταντίνειο (295-325). Πρβλ. Kitzinger, Mosaics, σ. 7, όπου προσδιορίζει ως λόγους προέλευσης 
της τεχνοτροπίας αυτής στα ψηφιδωτά δάπεδα την έλλειψη τεχνιτών, έλλειψη κατανόησης των θεμάτων που προέρχονται από την 
αρχαιότητα, επίδραση από την Ανατολή κ.ά.

740. Βλ. G. Grodenwald, Römische Reliefs, Vorstufen zur Spätantike, Jdl 55 (1940), σ. 12 κ.ε. Πρβλ. P. L’Orange, Art Form and 
Civic Life in the Late Roman Empire, Princeton 1965, σ. 65 κ.ε.

741. Βλ. Kitzinger, Mosaics, σ. 7.
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πτο, που για μερικούς αντιπροσωπεύει «την επαρχιακή τέχνη του Νείλου»742, έχει πάρει ιδιαίτερη έκταση 
σε όλες τις εκφράσεις της τέχνης, κοσμικής και θρησκευτικής. Ιδιαίτερα όμως τονισμένη είναι η παρουσία 
του στη γλυπτική, όπως διασώζεται στα αρχιτεκτονικά κυρίως γλυπτά και στις επιτύμβιες στήλες των αστι
κών κέντρων της Αίγυπτου743 αλλά και στη μικροτεχνία.

Η διατήρηση αρχιτεκτονικών συνόλων σε εγκαταλελειμμένες σήμερα πόλεις και μονές της Μέσης και 
της Άνω Αίγυπτου, έδωσαν την ευκαιρία να μελετηθούν τα αρχιτεκτονικά τους γλυπτά καλύτερα από ότι 
στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αλεξάνδρεια και η Βαβυλώνα (Παλαιό Κάιρο), όπου η συνέχιση της 
ζωής έχει εξαλείψει σχεδόν όλα τα ίχνη αυτής της χρονικά σύντομης ιστορικής περιόδου της χριστιανικής 
Αιγύπτου. Ανάμεσα στις κυριότερες πόλεις της Αιγύπτου η Οξύρρυγχος744 (Behnasa) είναι αυτή που στη 
Μέση Αίγυπτο διέσωσε τα χρονολογικά πρωιμότερα γλυπτά αυτού του καλλιτεχνικού ρεύματος, τα οποία 
τοποθετούνται στον 4ο αιώνα, αλλά η παραγωγή τους συνεχίζεται μέχρι και τον 6ο αιώνα.

Μια άλλη πόλη που διατήρησε μια κλειστή ομάδα αρχιτεκτονικών κοπτικών γλυπτών είναι η Ηρακλεό- 
πολη Magna, στην Άνω Αίγυπτο, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται κοντά στο Ahnás el Medineh και η γλυ
πτική της έχει μελετηθεί υποδειγματικά745. Τα γλυπτά αυτά ανήκουν σε δύο ρυθμούς και σε δύο περιόδους, 
που καλύπτουν χρονικά όλη την περίοδο της κοπτικής τέχνης από τον 4ο έως τον 6ο αιώνα. Παράλληλα στα 
μεγάλα μοναστηριακά κέντρα του Sohag746, στη Αευκή και την Ερυθρά Μονή, καθώς και στην κοντινή στην 
Ηρακλεόπολη, Αντινόη747, τα ερείπια έδωσαν σημαντικά γλυπτά αυτής της περιόδου, ενώ γλυπτά του 
Baouít748 και της περιοχής της Saqqara749 αντιπροσωπεύουν την πλαστική του 6ου κυρίως αιώνα.

742. Βλ. Wessel, Kopt. Kunst, σ. 135. Πιστεύουμε όμως ότι προϊόντα αυτού του καλλιτεχνικού ρεύματος δεν είναι απαραίτητο να 
είναι επαρχιακά αλλά μπορούν να προέρχονται και από μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αλεξάνδρεια, στα εργαστήρια της οποίας 
αποδίδονται ελεφάντινα έργα, όπως τα πλακίδια του άμβωνα του Aachen. Για τη συνύπαρξη δύο καλλιτεχνικών ρευμάτων, σχεδόν 
συγχρόνως, στην Αίγυπτο, βλ. Zuntz, Two Styles, όπου τα ρεύματα αυτά ονομάζονται αλεξανδρινός κοπτικός και γηγενής κοπτικός 
(native Coptic) και αναπτύσσονται και εξελίσσονται συγχρόνως. Ανάλογη άποψη εκφράζει και o Torp (Baouít, o. 15-19), ο οποίος 
αναγνωρίζει στην κοπτική γλυπτική style décoratif - style à l’antique που συνυπάρχουν χωρίς διαχωρισμούς σε διαφορετικά κέντρα 
παραγωγής.

743. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι πολλά από τα αστικά αυτά κέντρα είχαν διατηρήσει τον καθαρά ελληνικό τους χαρακτήρα αν 
και βρίσκονται στην ενδοχώρα. Σε πόλεις όπως η Φυλή (Dendera), η Ερμούπολη Magna, η Αντινόη, η Ηρακλεόπολη Magna, δια
τηρούνται τα ελληνορωμαϊκά ιερά και οι ελληνοποιημένες αιγυπτιακές θεότητες. Στις πόλεις αυτές διατηρούνται συχνά και κοπτι- 
κοί χριστιανικοί ναοί, διακοσμημένοι με τυπικά δείγματα κοπτικής τέχνης, ορίζοντας τη γεωγραφική περίμετρο της τέχνης αυτής 
(βλ. Marangou, Bone Carvings, o. 23), που εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο είτε διακοσμεί χριστιανικούς ναούς, είτε τα τελευταία ιερά 
της ελληνορωμαϊκής θρησκείας. Πρβλ. Torp, Baouít, o. 11-12.

744. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, o. 18, σημ. 67, αριθ. 55-58. Για την Οξύρρυγχο και τη γλυπτική της, βλ. Kitzinger, Sculpture, 
o. 181 κ.ε., στην οποία αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης στην ύστερη αρχαιότητα, με πηγή την Αλεξάνδρεια, και 
U. Scarpoccki, Les sculptures ornementales d’Oxyrhynchos au Musée d’Alexandrie, Cahiers Coptes V (1954), o. 30 κ.ε. Για την ιστο
ρία της πόλης, βλ. Η. Maclennan, Oxyrhynchos, an Economic and Social Study, 1968.

745. Η πόλη αυτή ήταν χτισμένη πάνω στο μεγάλο ρωμαϊκό δρόμο που συνδέει τη Μέση με την Άνω Αίγυπτο και είχε τον 4ο αι. 
μία ισχυρή χριστιανική κοινότητα, ο επίσκοπος της οποίας έλαβε μέρος στην Α' Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας (325), βλ. σχετι
κά Ε. Naville, Ahnás el Medineh, Xlth Memoir of Egypt. Expl. Fund, 1890-1891, 1894, o. 9 κ.ε., καθώς και την υποδειγματική μελέτη 
του Monneret de Villard, Ahnás. Πρβλ. επίσης Kitzinger, Sculpture, o. 184 κ.ε. Drioton, Les sculptures coptes, o. 19 και Beckwith, 
Coptic Sculpture, αριθ. 60, 62-75, o. 19, σημ. 69. Drioton, L ’art sacré, o. 13 κ.ε. Effenberger, Kopt. Kunst, o. 172.

746. Βλ. Monneret de Villard, Les couvents près de Sohâg, Milan 1925,1, o. 55 κ.ε. Έχουν πάντως διατυπωθεί αμφιβολίες ως προς 
τη χρονολόγηση των γλυπτών, ιδίως της Λευκής Μονής, που θεωρούνται είτε σε δεύτερη χρήση είτε ως προερχόμενα από μεταγε
νέστερη επισκευή. Βλ. σχετικά Beckwith, Coptic Sculpture, o. 18 και Kitzinger, Sculpture, o. 191, σημ. 4.

747. Γενικά για την τέχνη της, βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, o. 144 κ.ε. Για την ορθότητα του ονόματος Αντινοόπολις και όχι 
Αντινόη, βλ. Kl. Parlasca, Mumienporträts und verwandte Denkmäler, Wiesbaden 1966, o. 124, σημ. 1 και o. 129, σημ. 39. Για την ιστο
ρία της Αντινόης, βλ. Ε. Juhn, Antinoopolis. Ein Beitrag zur Geschichte des Hellenismus in römischen Ägypten. Gründung und 
Verfassung, 1913. Για τις ανασκαφές στην πόλη, βλ. A. Gayet, L’exploration de ruines d'Antinoé, Annales du Musée Guimet, 1897 και 
ο ίδιος, L’exploration des nécropoles gréco-byzantines d’Antinoé, Annales du Musée Guimet, 1902.

748. Βλ. Clédat, Baouît. Beckwith, Coptic Sculpture, σημ. 73, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.
749. Βλ. J.E. Quibell, The Monastery of Apa Jeremias: Excavations at Saqqara, Services des Antiquités de l ’Egypte, Le Caire I-IV, 

1907-1912. Πρβλ. Kitzinger, Sculpture, o. 185 κ.ε.
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Μερικά από τα γλυπτά αυτά παρουσιάζουν στενή σχέση ή κοινά χαρακτηριστικά με τα οστέινα πλακί
δια της ομάδας Δ, είτε με μεμονωμένα κομμάτια είτε με σύνολο κομματιών που ανήκει σε τεχνοτροπική 
παραλλαγή.

Επιτύμβια στήλη της Κοπεγχάγης750 που συνοδεύεται από ελληνική επιγραφή, με άνδρα που βαδίζει 
δίπλα σε γάιδαρο, έχει κατασκευασθεί με χαμηλό ανάγλυφο του οποίου το περίγραμμα είναι βυθισμένο, 
ενώ η απόδοση διαφορετικών επιπέδων γίνεται όπως και στα πλακίδια αριθ. 344-346, με τοποθέτηση ενός 
εικονογραφικού στοιχείου μέσα και πάνω στο άλλο, με τρόπο ζωγραφικό. Έτσι το κεφάλι του ζώου προ
βάλλει μέσα στο δεξιό κίονα και η μορφή του άνδρα, μέσα και πάνω στο ζώο.

Μικρό θραύσμα πλάκας από ασβεστόλιθο που ανήκει στο Μουσείο Τέχνης του Seattle και θραύσμα 
περιθύρου από το Κοπτικό Μουσείο του Κάιρου που φαίνεται ότι προέρχονται από το ίδιο καλλιτεχνικό 
εργαστήρι7'’1, βρίσκονται πολύ κοντά τεχνοτροπικά με ολιγάριθμη ομάδα πλακιδίων με επιπεδόγλυφη 
σχεδόν τεχνική (αριθ. 342-358).

Το θραύσμα του περιθύρου του Κάιρου έχει, ανάμεσα σε κλαδιά που πληρούν το βάθος, μορφές και 
ζώα που ερμηνεύονται ως σύνθεση του άθλου του Ηρακλή με την Κερυνίτιδα έλαφο. Η εντυπωσιακή ομοιό
τητα στην απόδοση των βλαστών και των κλάδων στο έργο αυτό, καθώς και των ματιών, των γυμνών σω
μάτων και των χειλιών των μορφών με το θραύσμα του Seattle είναι εντυπωσιακή και συμβάλλει στην από
δοση των κομματιών στο ίδιο πιθανότατα εργαστήριο, που ίσως συνδέεται με τον τόπο εύρεσης του δεύτε
ρου κομματιού, την Οξύρρυγχο.

Το θραύσμα αυτό από την Οξύρρυγχο παρουσιάζει εκτός της τεχνοτροπικής και εικονογραφική στε
νή σχέση με τα επίπεδα πλακίδια αριθ. 342-358 της ομάδας. Πρόκειται για νειλωτικό θέμα (Έρως ψα
ρεύει με καλάμι ψάρι και κρατάει μικρό καλάθι για να το τοποθετήσει) που αποδίδεται με έντονη αφαί
ρεση και επιπεδόγλυφη τεχνική. Το θέμα έχει και στην πλάκα οριζόντια ανάπτυξη και ορίζεται από αδια
κόσμητο πλαίσιο, όπως στα πλακίδια που αναφέραμε πιο πάνω. Το περίγραμμα της μορφής, καθαρό και 
μαλακό, τονίζεται από την τοποθέτηση του βάθους σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, όπως και στα πλακίδια, 
αλλά διαφοροποιείται στην απόδοση λεπτομερειών, όπως τα μαλλιά ή οι σωματικές λεπτομέρειες που στα 
πλακίδια αποδίδονται εγχάρακτες, ενώ στη λίθινη πλάκα παραλείπονται. Η απόδοση των φυτών και του 
ψαριού που πλαισιώνουν τη μορφή στο γλυπτό της Οξυρρύγχου παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με 
τα αντίστοιχα εικονογραφικά στοιχεία των πλακιδίων αριθ. 345-349, 353. Η πλάκα αυτή με βάση κυρίως 
την τεχνοτροπία του σκαλίσματός της έχει τοποθετηθεί στα τέλη του 5ου-αρχές του 6ου αιώνα.

Ανάλογο έργο τεχνοτροπικά είναι και το θραύσμα πλάκας από ασβεστόλιθο, πάλι με σκηνή νειλωτική, 
από το Μουσείο του Λούβρου. Πρόκειται για σκηνή ψαρέματος στην οποία παρατηρείταιτο ίδιο horor vacui 
που χαρακτηρίζει τα οστέινα πλακίδια αριθ. 346 και 347 εκτελεσμένο με ανάλογη επιπεδόγλυφη τεχνική. Το 
γλυπτό αυτό πρέπει να έχει κατασκευασθεί την ίδια περίπου εποχή με την πλάκα του Seattle7"12. Άλλωστε τα 
τέλη του 5ου αιώνα προτείνει και o Grabar για πλάκα ανάλογης τεχνικής και νειλωτικού επίσης θέματος που 
βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης753 επειδή είναι «le style trop nerveux pour le 
siècle justinien». Το έργο αυτό του οποίου η τεχνική χαρακτηρίζεται από τον Grabar επίπεδη και σχηματική 
και στη σύνθεση αναγνωρίζεται «η ζωντάνια του σχεδίου που εξαγοράζει την περιπλοκότητα της αξιοπρό
σεκτα κινημένης εικόνας, αν και δεν θεωρείται κοπτικό», βρίσκεται πολύ κοντά τόσο στα κοπτικά γλυπτά 
του Seattle και του Λούβρου, όσο και στα πλακίδια αριθ. 343-348. Κοινό χαρακτηριστικό, εκτός των άλλων, 
είναι το horor vacui, ιδιαίτερα τονισμένο σε όλα τα κομμάτια που συγκρίνουμε. Η κάλυψη του βάθους γίνε

750. Πρόκειται για αιγυπτιακής προέλευσης εύρημα που ανήκει στη Ny Carlsberg Glyptothek της Κοπεγχάγης και κατά τον 
Beckwith (Coptic Sculpture, o. 17) μπορεί να χρονολογηθεί στον 4ο-αρχές 5ου αι., βλ. και Μ. Mogensen, La collection égyptienne, Ny 
Carlsberg Glyptothek, Copenhagen 1930, A785 (Ae αριθ. ευρ. 883).

751. Για το θραύσμα του Seattle, βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, o. 19 και Walters Art Gallery, αριθ. 49, τέλη 5ου-αρχές 6ου αιώ
να, ενώ για το θραύσμα του Κάιρου, βλ. Zaloscer, Christ. Ägypten, εικ. 52-54 και 14, ο. 120, όπου ως εικονογραφικά πρότυπα του θέ
ματος προτείνονται αόριστα «σκυθικά έργα».

752. Βλ. Du Bourguet, L ’art copte, o. 122, που την τοποθετεί στον 7ο αι.
753. Αριθ. 687 (1232). Βλ. Grabar, Sculptures, o. 46-47, πίν. XI, 2.
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ται από φυτικά θέματα, που συνήθως παίρνουν τη μορφή βλαστών, που άλλοτε συνδέονται με το θέμα (αριθ. 
343-348) και άλλοτε έχουν καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα (αριθ. 360 και 371). Η τάση αυτή έχει ευρύτε
ρη διάδοση και απαντά και στην κοπτική ζωγραφική754. Χρονολόγηση βασισμένη σε τεχνοτροπικά στοιχεία 
είναι συχνά αμφισβητήσιμη και δεν επιτρέπει πάντα ακρίβεια7'’5, αλλά όσον αφορά τα μνημεία της χριστια
νικής περιόδου της Αίγυπτου αυτό είναι αναπόφευκτο διότι σπάνια προσδιορίζονται χρονολογικά με αδιά
σειστα στοιχεία, όπως επιγραφές ή πηγές κειμένων και «είναι πολύ λίγο το χρονολογημένο με ακρίβεια υλι
κό ανάμεσα στα χριστιανικά ερείπια της Αίγυπτου»756. Έτσι στην προσπάθεια να συσχετίσουμε και να χρο
νολογήσουμε τα οστέινα πλακίδια της ομάδας Δ με βάση τα κοπτικά γλυπτά, δεν θα επεισέλθουμε στην ανά
λυση των τεχνοτροπιών της κοπτικής γλυπτικής, όπως τις έχουν καθορίσει ως τώρα7-17, αλλά θα επισημάνου- 
με τις τυχόν σχέσεις με τα εντοπισμένα ρεύματα ή με μεμονωμένα γλυπτά. Η πρώτη βασική παρατήρηση εί
ναι ότι δεν μπορεί κανείς να διαπιστώσει στενή σχέση μεταξύ της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος των πλα
κιδίων και των γλυπτών από ασβεστόλιθο7'’8, ενώ αντίθετα την επιβεβαιώνει στην τεχνοτροπία του σκαλί
σματος των ξυλόγλυπτων και των αναγλύφων σε ελεφαντόδοτο.

Έ χει γίνει759 συμβατική διάκριση τεχνοτροπίας των γλυπτών σε «σκληρό» και «μαλακό» ρυθμό και με 
βάση αυτή τη διάκριση παρατηρήσαμε τα εξής:

Πολλά από τα χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας του λεγομένου «μαλακού ρυθμού» (Soft Style) που κυ
ριαρχεί στην κοπτική τέχνη γύρω στα 400, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει στα χαρακτηριστικά της πρώτης 
τεχνοτροπικής παραλλαγής (Α), της ομάδας Δ, ενώ στοιχεία του λεγομένου «σκληρού ρυθμού» (Hard Style) 
απαντούν στις παραλλαγές Β και Γ. Χαρακτηριστικά του «μαλακού ρυθμού», όπως η σχηματοποίηση της 
φόρμας, που δεν φθάνει όμως στη σκληρότητα και επιτρέπει σωστές και αρμονικές αναλογίες στην απόδο
ση των μορφών, η επιμελημένη απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου, που αν και τυποποιημένα 
διατηρούν την ευγένειά τους, απαντούν και στην παραλλαγή A αλλά τον συνδέουν και με την παραλλαγή Β. 
Τα κύρια όμως χαρακτηριστικά της τεχνοτροπικής παραλλαγής Β παρουσιάζουν ομοιότητες γενικού χαρα
κτήρα με γλυπτά του «σκληρού ρυθμού» όπου, όπως ήδη έχει λεχθεί, παρατηρείται εγκατάλειψη της έννοιας 
των αναλογιών, που επιτρέπει τον τονισμό ορισμένων σημείων του σώματος, σε ένα «gonflement des formes», 
που έχει ρίζες φαραωνικές στη χώρα και πολλοί πιστεύουν ότι γι’ αυτό υιοθετήθηκε και πάλι με τόση ευκο
λία760. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου, σύμφωνα πάντα με το «σκληρό ρυθμό», με το μειωμένο μέτωπο, 
τα μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια που συνδέονται με κάθετες γραμμές με τη μύτη, δεν έχουν πια σχέσεις με το 
ρεαλισμό του ελληνιστικού πορτραίτου. Ο ρυθμός αυτός απαντά και στη ζωγραφική από τις αρχές του 6ου 
αιώνα στην Αίγυπτο761 φανερώνοντας την εξάπλωσή του σε όλες τις εκδηλώσεις της τέχνης.

754. Κατά την Zuntz (Two Styles, σ. 65-66) πρόκειται για μορφή διακοσμητικοΰ συστήματος που χαρακτήριζε την τέχνη τόσο 
στην Αλεξάνδρεια όσο και στην ενδοχώρα, έχοντας πάρει τη μορφή απλού κοσμήματος.

755. Πρβλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 69 κ.ε., όπου αναλύεται το πρόβλημα της τεχνοτροπικής χρονολόγησης που επιχειρεί η 
συγγραφέας στα σκαλισμένα κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη.

756. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 16. Η αυξημένη ανασκαφική δραστηριότητα της τελευταίας δεκαετίας στη χριστιανική 
Αίγυπτο επιτρέπει να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Βλ. σχετικά Grossmann, Neue Funde, σ. 1843-1908.

757. Βασική μελέτη για την εξέλιξη της κοπτικής πλαστικής είναι αυτή του Kitzinger, Sculpture, σ. 81 κ.ε. Πρβλ. Effenberger, 
Kopt. Kunst, σ. 13-175 και 182-210.

758. Ανάλογη παρατήρηση σχετικά με τα σκαλισμένα ελληνορωμαϊκά κόκαλα έχει κάνει και η Μαραγκού (Marangou, Bone 
Carvings, σ. 24).

759. Ο διαχωρισμός σε «μαλακό» και «σκληρό» ρυθμό που δέχεται και ο Beckwith (Coptic Sculpture, σ. 20-21) δεν αφορά μόνο 
τα γλυπτά της Ηρακλεόπολης, αλλά την πλαστική γενικά του καλλιτεχνικού ρεύματος της χριστιανικής Αιγύπτου, της κοπτικής τέ
χνης, καθώς και την εξέλιξη της τεχνοτροπίας του.

760. Βλ. Du Bourguet, Introduction, σ. 30. Πρβλ. βιβλιοκρισία Meinardus, BSACAI 19 (1967), σ. 294-299. Ενδεικτικά επίσης 
στοιχεία θεωρούνται ο τονισμός του γυναικείου φύλου με έξαρση του τριγώνου της ήβης και η τοποθέτηση των μαστών στα πλάγια, 
βλ. Wessel, Kopt. Kunst, σ. 135-136.

761. Βλ. Leroy, Peinture des couvents, σ. 31. Πρβλ. Sacopoulo, Linteau, όπου περιγράφεται η κοπτική τυπολογία που προσδίδει 
στις μορφές βαριά βλέφαρα με ανασηκωμένο κανθό, ψηλά ζυγωματικά και μαλλιά με ξεχωριστούς βοστρύχους, χαρακτηριστικά 
που απαντούν και στα οστέινα πλακίδια.
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Έ χει πάντως επισημανθεί σωστά ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ρυθμών (του «μαλα
κού» και του «σκληρού») δεν είναι καθόλους σαφής762. Κατά την άποψή μας μάλιστα αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για διαφορετικό καλλιτεχνικό ρυθμό αλλά για «σκλήρυνση του ρυθ
μού»763 που ήδη υπήρχε, σκλήρυνση που κάνει τις μορφές να αποδίδονται με αδιαφορία ως προς τις 
αναλογίες, σκληρό γωνιώδες σκάλισμα και σχηματοποίηση που οδηγεί στη δυσμορφία. Τα χαρακτηρι
στικά όμως αυτά του λεγομένου «σκληρού ρυθμού», τα οποία ερμηνεύονται με βάση μια σειρά ανα
γλύφων που προέρχονται κυρίως από την Ηρακλεόπολη Magna και τα οποία απαντούν και σε οστέινα 
πλακίδια των παραλλαγών Β και Γ της ομάδας Δ, δεν θα πρέπει να αποδοθούν αποκλειστικά σε και
νούργιες καλλιτεχνικές τάσεις, αλλά και σε καθαρά τεχνικούς λόγους, όπως ήδη έχει επισημανθεί και 
σχετικά με τα σκαλισμένα κόκαλα764. Για το λόγο αυτό κάποιες επιφυλάξεις θα πρέπει να διατυπωθούν 
για χρονολογήσεις αναγλύφων που βασίζονται μόνο στη σκληρότητα του σκαλίσματος. Η άποψη που 
παλαιότερα είχε επικρατήσει, ότι όσο σκληραίνει η τεχνοτροπία και το σκάλισμά τους τόσο νεότερα εί
ναι τα έργα765, δεν πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τα σκαλισμένα κόκαλα και τα οστέινα πλακίδια. 
Επειδή μάλιστα έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι, σύμφωνα με πολλές ενδείξεις «πρότυπα των κοπτικών 
γλυπτών τόσο στην εικονογραφία όσο και στην τεχνοτροπία υπήρξαν τα ανάγλυφα σε κόκαλο»766, θα 
έπρεπε ίσως να αναθεωρηθούν οι χρονολογήσεις των γλυπτών που έγιναν με βάση τη σκληρότητα του 
σκαλίσματος και την απομάκρυνση από τα κλασικά πρότυπα και να εξετασθεί η άποψη της απόδοσής 
τους σε διαφορετικά εργαστήρια που είχαν διαφορετικά πρότυπα και τεχνίτες με περισσότερη ή λιγό- 
τερη πείρα. Άλλωστε ο εντοπισμός στο Baouít, 300 χλμ. νότια του Κάιρου, έργων του 6ου αιώνα, της πε
ριόδου του Ιουστινιανού, των οποίων η τεχνοτροπία χαρακτηρίστηκε ως style á l’antique767, ενισχύει 
την άποψη αυτή768 769. Τα έργα αυτά παρά το στεγνό και σχηματοποιημένο σκάλισμα διατηρούν καθαρή 
την παράδοση των ελληνορωμαϊκών προτύπων, όχι όμως όπως αυτή επέζησε στην Αίγυπτο, αλλά όπως 
μεταφέρθηκε ως νέα καλλιτεχνική τάση, δημιουργημένη στη Βασιλεύουσα κατά τη μεγάλη περίοδο της 
Renovado του Ιουστινιανού.

Με την καλλιτεχνική αυτή τάση, ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα της οποίας θεωρείται λίθινη επι
τύμβια στήλη στην Κοπεγχάγη/69, μπορούν να συνδυαστούν κάποια από τα τεχνοτροπικά στοιχεία που 
εντοπίζονται στις τεχνοτροπικές παραλλαγές Α και Δ της ομάδας Δ.

Διαπιστώσαμε εξάλλου ότι υπάρχουν μεγαλύτερες τεχνοτροπικές αναλογίες όταν τα συγκρινόμενα έρ
γα είναι όμοιου θέματος, έτσι έργα, όπως οι Νηρηΐδες από το Κοπτικό Μουσείο του Κάιρου ή το Δημοτι
κό Μουσείο της Τεργέστης770 που εκπροσωπούν το «μαλακό ρυθμό» βρίσκουν αντιστοιχίες στις Νηρηΐδες

762. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 20.
763. Τη σκλήρυνση αυτή περιγράφει και o Effenberger (Kopt. Kunst, σ. 182-183).
764. Ο βαθμός τελειοποίησης του γλυπτού και η ποιότητα του αναγλύφου δεν εξαρτάται μόνο από την πείρα και την επιδεξιό- 

τητα του τεχνίτη, αλλά και από την ποιότητα του κοκάλου, βλ. σχετικά Marangou, Bone Carvings, σ. 27.
765. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, o. 183. O C. Mango (Storia dell’arte, o. 312) παρατηρεί ότι τα χονδροειδή κομμάτια ή τα σχη

ματοποιημένα τοποθετούνται αυτόματα σε κάποιες σκοτεινές περιόδους, κατά προτίμηση στον 7ο αιώνα, «Puisque c’est laid, c’est 
du Vllème».

766. Βλ. Torp, Baouît, o. 23.
767. Βλ. ό.π., o. 15-19. O ρυθμός αυτός συνυπάρχει με το διακοσμητικό ρυθμό κατά τον Torp, θεωρείται ως περισσότερο 

νατουραλιστικός, αν και πάντα ισχυρά σχηματοποιημένος και κυριαρχεί στον 6ο αιώνα. Τον ίδιο ρυθμό αναγνωρίζει και ο 
Beckwith (Coptic Sculpture, σ. 22) και χαρακτηριστικό του παράδειγμα θεωρεί παραστάδα από τη μονή του Απά Απολλώ (ό.π., 
εικ. 86-88).

768. Ανάλογος δυϊσμός έχει εντοπισθεί στην καλλιτεχνική γλώσσα του 4ου αι., όσον αφορά στα σκαλισμένα κόκαλα (Maran
gou, Bone Carvings, σ. 81). Πρόκειται για αυτά που βρίσκονται κοντά στην επίσημη εικονιστική τέχνη των διπτύχων (ό.π., αριθ. 206, 
208, 209) και αυτά που προαναγγέλουν την κοπτική τέχνη και τα χαρακτηρίζει ως protocoptic (ό.π., αριθ. 25).

769. Ny Carlsberg Glyptothek, αριθ. Α789 (Ae αριθ. ευρ. 887), βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 22 και 53, αριθ. 90 που την τοπο
θετεί στον 5ο αι. και πιστεύει ότι αποτελεί «the clue to the Bawit style... still current in Egypt up to and including the Justinianic period».

770. Πρόκειται για γλυπτά που προέρχονται από την Ηρακλεόπολη Magna και χρονολογούνται στις αρχές του 5ου αι. Βλ. 
Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 60 και 63.
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καί τις πεπλοφόρες της παραλλαγής Α, ενώ Έρωτες από γλυπτά του Κοππικού Μουσείου του Κάιρου771 που 
ανήκουν στο «σκληρό ρυθμό» βρίσκονται πολύ κοντά σε ερωτιδείς των παραλλαγών Α και Β (ιδίως αριθ. 
389, 402, 404). Παράλληλα η Τύχη σε επίκρανο πεσσού από το Βρετανικό Μουσείο772 παρουσιάζει έντονες 
αναλογίες με την ολόσωμη Τύχη πόλης του πλακιδίου αριθ. 412, ιδίως στην απόδοση του προσώπου. Παράλ
ληλα, η ανάγλυφη εικόνα του αγίου Μηνά πλαισιωμένου από δύο καθισμένες καμήλες και δύο μαθητές ή 
προσκυνητές του773 έχει κοινά χαρακτηριστικά τεχνοτροπίας με τις γυναικείες μορφές των πλακιδίων αριθ. 
385 και 386, όπως η απόδοση της πτυχολογίας με σχηματοποιημένες αλλά μαλακές πτυχές ή του προσώπου 
με διεσταλμένα αμυγδαλόσχημα, ανέκφραστα μάτια και με την ίσια τετραγωνισμένη απόληξη της μύτης. 
Ακόμη, οι μορφές των πλακιδίων αριθ. 360,389,425 παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με έφιππο άγιο σε 
ταινία ανάφλυφη από ασβεστόλιθο ζωγραφισμένο που προέρχεται από την Πανόπολη (Achmim)774, καθώς 
και με Έρωτα που κρατά κέρας σε θραύσμα ταινίας ανάγλυφης και ζωγραφισμένης από το Fayum77-\

Τα ξυλόγλυπτα είναι το συγκριτικό υλικό, που στην ομάδα αυτή βρίσκεται πλησιέστερα ως προς την τε
χνική και την τεχνοτροπία του σκαλίσματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για έργα που προέρχονται κυρίως 
από χριστιανικούς ναούς, τα οποία το κλίμα της Αιγύπτου διέσωσε σε εξαιρετικά καλή κατάσταση.

Και πρώτα, ενεπίγραφο επιστύλιο του Μουσείου του Κάιρου που προέρχεται από την εκκλησία Α1 
Adra Mo’allaka της Βαβυλώνας (Παλαιό Κάιρο)776. Εκτός της επιπεδόγλυφης ελληνικής αφιερωτικής επι
γραφής που περιέχει ύμνο προς τον Χριστό και την Παναγία ως Θεομήτορα, τους κτήτορες και χρονολο
γία ασαφή, εικονίζεται στο επιστύλιο αυτό η Βαϊφόρος και η Ανάληψη. Το ανάγλυφο στις συνθέσεις είναι 
βαθύτερο και δημιουργεί περισσότερα επίπεδα. Το σκάλισμα είναι αδρό στα περιγράμματα χωρίς όμως 
να σκληραίνει. Οι λεπτομέρειες, όπως η πτυχολογία, το χτένισμα κ.ά. αποδίδονται με βαθιές μικρές εγχα
ράξεις, που δημιουργούν παράλληλα με την πλαστικότητα και φωτοσκιάσεις στις μορφές. Εντυπωσιακή 
είναι η τεχνοτροπική ομοιότητα στην απόδοση του χτενίσματος — ιδίως του Χριστού στη Βαϊοφόρο — και 
των ματιών, με τα πλακίδια των παραλλαγών Α και κυρίως με τη μορφή του αριθ. 402. Παρά το κοφτό και 
αδρό σκάλισμα η πτυχολογία είναι μαλακή, ιδίως στις παρυφές, ενώ αντίθετα τα πρόσωπα έχουν αποδο
θεί περιληπτικά και κάποτε με αμέλεια. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει την ομοιότητα στην πτυχολογία του 
κοντού χιτώνα της μορφής που σπεύδει να στρώσει το ιμάτιό της να πατήσει ο πώλος όνος πάνω στον οποίο 
κάθεται ο Ιησούς και αυτής της μορφής στο πλακίδιο αριθ. 362 και ιδιαίτερα της απόδοσης με εγχαράξεις 
των λεπτομερειών, καθώς επίσης στην πτυχολογία του ιματίου του Ιησού και του μανδύα των μορφών στα 
πλακίδια αριθ. 419-420.

Τα μάτια όμως αποδίδονται με συμπαγή εξάρματα ώστε να συλλαμβάνουν το φως και να ζωντανεύουν, 
ενώ παραμένει η ελληνιστική στάση του κεφαλιού σε 3/4' παρατηρείται αναλογία τόσο με ελεφάντινα έρ
γα όσο και με τα οστέινα πλακίδια της παραλλαγής Α. Εντυπωσιακή είναι η αναλογία και στην επιδίωξη 
φωτοσκιάσεων με το σκάλισμα. Το ανάγλυφο όμως στο ξυλόγλυπτο είναι χαμηλότερο και η επιδίωξη προ
οπτικής και τρίτης διάστασης περισσότερο εμφανής. Το έργο αυτό, μπορεί να τοποθετηθεί στον 6ο αιώνα 
στυλιστικά, αν και η χρονολόγησή του έχει παρουσιάσει προβλήματα777 λόγω συνύπαρξης επιγραφικών 
στοιχείων που αντιτίθενται τα μεν στα δε. Τα ανάγλυφα που κοσμούν τις ξύλινες δοκούς του καθολικού της 
μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, που χρονολογούνται με ασφάλεια μεταξύ 548-560 και έχουν ως θέ
ματα νειλωτικές σκηνές, Νηρηΐδες και γεωμετρικά κοσμήματα συνδέονται στενά τεχνοτροπικά με το επι
στύλιο του Μουσείου του Κάιρου αλλά και με τα πλακίδια, ιδίως τα αριθ. 344, 346 και 348. Έχουν όμως

771. Αρ. ευρ. 7026 και 7030. Τοποθετούνται από τον Beckwith (Coptic Sculpture, εικ. 69 και 75) στα μέσα του 5ου αι.
772. Αρ. ευρ. 1789. Χρονολογείται στα τέλη του 4ου-αρχές 5ου αι. από τον Beckwith (Coptic Sculpture, σ. 17, εικ. 52).
773. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 21, που την τοποθετεί στο δεύτερο μισό του 5ου αι.
774. Βλ. ό.π., πίν. 46, που την τοποθετεί στον 7ο αι.
775. Βλ. ό.π., πίν. 50, που τη χρονολογεί στον 7ο αι.
776. Βλ. Sacopoulo, Linteau, σ. 99 κ.ε. και Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 13, εικ. 41-43, σημ. 54, όπου και βιβλιογραφία σχετική.
777. Ο Beckwith (Coptic Sculpture, σ. 14) το χρονολογεί με βάση αμφισβητούμενα επιγραφικά αλλά και τεχνοτροπικά στοιχεία 

μεταξύ 335 και 451. Ο Effenberger (Kopt. Kunst, πίν. 48) το τοποθετεί στον 6ο-7ο αιώνα.
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και τεχνοτροπικά παράλληλο σε ξυλόγλυπτη σανίδα των Κρατικών Μουσείων του Βερολίνου7™ που δια
κοσμείται από τοξοστοιχία κάτω από την οποία στέκονται άγιοι που μερικές φορές κρατουν ειλητάρια.

Στο έργο αυτό όμως το ανάγλυφο είναι λιγότερο έξεργο, το σκάλισμα πιο κοφτό και αδρό, οι σωματι
κές αναλογίες των μορφών κοντόχονδρες, με τονισμένο το κεφάλι και τα άκρα των χεριών, οι κινήσεις βε
βιασμένα ορμητικές και η πτυχολογία έχει χάσει τη ροή της και έχει σχηματοποιηθεί, ιδίως στα βήλα που 
τραβηγμένα στα άκρα των τόξων πλαισιώνουν τις μορφές. Η απόδοση του αναγλύφου βρίσκεται πολύ κο
ντά στις τεχνοτροπικές παραλλαγές Β και Γ. Πιστεύουμε πάντως ότι τα δύο ξυλόγλυπτα είναι περίπου σύγ
χρονα έργα διαφορετικής εκτέλεσης.

Με το ξυλόγλυπτο του Βερολίνου συνδέονται δύο ακόμη της ίδιας συλλογής, των οποίων η τεχνοτροπία 
του σκαλίσματος έχει στενή σχέση με τα πλακίδια της ομάδας Δ. Πρόκειται για ξύλινες ταινίες, ίσως επι
στύλια τέμπλου από το Κάιρο και τη μονή του Απά Απολλώ του Baouít. Το πρώτο774 διακοσμείται από δύο 
αγγέλους, που κρατούν με καλυμμένα τα χέρια τους διάλιθο σταυρό. Στα άκρα της σύνθεσης εικονίζονται 
δύο στέφανοι που πλαισιώνουν ροδακόμορφο κόσμημα. Υπάρχει αξιοπαρατήρητη διαφορά στην ποιότη
τα του σκαλίσματος των κοσμημάτων, που τη χαρακτηρίζει ιδιαίτερη επιδεξιότητα, και της σύνθεσης, που 
τη χαρακτηρίζει αδρότητα και κάποια αδεξιότητα. Οι άγγελοι αποδίδονται με τα πρόσωπα σχεδόν μετωπι
κά, που δυστυχώς είναι κατεστραμμένα. Η πτυχολογία όμως και οι σωματικές αναλογίες βρίσκονται πολύ 
κοντά στο ξυλόγλυπτο από την Al Adra Mo’allaka, έτσι ώστε μια τοποθέτηση μεταξύ 5ου και 6ου αιώνα εί
ναι πιθανή, ενώ η χρονολόγησή τους, όπως προτείνει o Effenberger, στον 7ο αιώνα, δεν μας βρίσκει σύμ
φωνους. Το ίδιο ισχύει και για την ξυλόγλυπτη ταινία με αλυσιδωτό πλοχμό που περικλείει διάφορα θέ
ματα, όπως ερωτιδείς, προσωποποιήσεις, πουλιά και σταυρό, την οποία επίσης χρονολογεί στον 7ο αιώ
να778 779 780. Ο στέφανος που περικλείει το διάλιθο σταυρό στην ταινία αυτή και είναι εντυπωσιακά ανάλογος με 
έναν από τους στεφάνους που περικλείουν ρόδακα του προηγούμενου ξυλογλύπτου, τη συνδέει μαζί του. 
Τα ζωικά θέματα (περιστέρια και πελεκάνοι σε ζεύγη) έχουν μια αξιοπαρατήρητη φυσιοκρατική διάθεση 
στην απόδοσή τους, ενώ αντίθετα οι ανθρώπινες μορφές είναι σχηματοποιημένες και χωρίς ψυχή επανα
λαμβάνουν γνωστά θέματα. Η ομοιότητα στην τεχνική και τεχνοτροπική απόδοση των δύο φτερωτών προ
τομών με αυτή του πλακιδίου αριθ. 410 είναι ενδεικτική για τη σχέση της ταινίας αυτής και των οστέινων 
πλακιδίων αυτής της ομάδας.

Έ να  ακόμη χριστιανικό ξυλόγλυπτο781 συνδέεται τεχνοτροπικά με τα οστέινα πλακίδια αυτής της ομά
δας. Πρόκειται για τμήμα τέμπλου με νειλωτικά θέματα, που τοποθετείται στον 5ο αιώνα. Το έργο αυτό 
συνδέεται στενά, τεχνοτροπικά και εικονογραφικά, με τα πλακίδια αριθ. 344, 346 και 348.

Ξυλόγλυπτα λοιπόν του 5ου και κυρίως του 6ου αιώνα εμφανίζουν την ίδια τεχνοτροπία σκαλίσματος 
με τις περισσότερες από τις τεχνοτροπικές παραλλαγές του σκαλίσματος των πλακιδίων της ομάδας Δ. Η 
διαπίστωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη στενή σχέση των εργαστηρίων ξυλογλυπτικής και οστεογλυ- 
πτικής που ήδη έχουμε εντοπίσει.

Το υλικό που βρίσκεται πλησιέστερα για τεχνοτροπικές συγκρίσεις σχετικές με το σκάλισμα είναι τα 
ελεφάντινα ανάγλυφα, και ιδιαίτερα όσα γνωρίζουμε ότι προέρχονται ή αποδίδουμε σε αιγυπτιακά εργα
στήρια. Το υλικό αυτό δεν είναι μεγάλο αριθμητικά. Συγκαταλέγονται σε αυτό όμως μερικά πολύ γνωστά 
ελεφάντινα ανάγλυφα που κοσμούν τον άμβωνα του καθεδρικού ναού του Aachen και τα επίσης διάσημα 
ελεφάντινα διάχωρα με σκηνές από τη ζωή του Ιωσήφ, που κοσμούν τον επισκοπικό θρόνο του Μαξιμια-

778. Βλ. Wulff. Altchr. Kunst, αριθ. 243, πίν. VII. Το έργο αυτό προέρχεται από το Κάιρο κατά τον Effenberger (Kopt. Kunst, εικ. 
56) που το τοποθετεί στον 6ο-7ο αιώνα. Αντίθετα ο Beckwith (Coptic Sculpture, o. 50, εικ. 47) το συνδέει με τη μονή του Απά Απολ
λώ στο Baouít και το τοποθετεί στον 5ο-6ο αι., αν και το συνδέει με το ξυλόγλυπτο της Al Adra Mo’ allaka, το οποίο έχει χρονολο
γήσει στον 4ο-5ο αιώνα.

779. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 210, εικ. 58.
780. Ανήκει στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου, βλ. Wulff, Altchr. Kunst, αριθ. 251 (1.4784) και Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 

59. Ο Beckwith (Coptic Sculpture, o. 15, εικ. 48) την τοποθετεί στον 5ο-6ο αι.
781. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο ανήκει σε ιδιωτική συλλογή, βλ. Grüneisen, Les caractéristiques, σ. 57-59, πίν. LI-LII, ενώ η ξυλό

γλυπτη διακόσμηση των δοκών σώζεται κατά χώραν, βλ. Forsyth, Sinai, σ. 9-10, εικ. 23-30.
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νού στη Ραβέννα. Τα ελεφάντινα αυτά έργα, καθώς και όσα συνδέονται μαζί τους ή αποδίδονται σε εργα
στήρια σχετικά με αυτά και με την Αίγυπτο, έχουν μελετηθεί διεξοδικά.

Ο Strzygowski είχε πρώτος υποστηρίξει τη συγγένεια των ελεφάντινων αναγλύφων του άμβωνα του 
Aachen με τα αιγυπτιακά οστέινα ανάγλυφα, ιδίως της Αλεξάνδρειας, και την προέλευσή τους από αιγυ
πτιακά εργαστήρια782. Τη θεωρία του αυτή που έχει γίνει αποδεκτή, σήμερα την ενισχύει μικρός αριθμός 
ανασκαφικών ευρημάτων από ελεφαντόδοντο783. Τα έξι ελεφάντινα ανάγλυφα είναι φανερό ότι βρίσκο
νται σε δεύτερη χρήση στον άμβωνα που χάρισε ο Ερρίκος Β' (1002-1024) στη μητρόπολη του Aachen. 
Έ χει ήδη προταθεί, ως αρχική τους χρήση, η διακόσμηση θρόνου ελεφάντινου και είναι γνωστό ότι το κύ
ριο κέντρο παραγωγής και εξαγωγής τέτοιων θρόνων υπήρξε η Αλεξάνδρεια. Η άφιξη μάλιστα των κομ- 
ματιών στη Γερμανία ίσως θα πρέπει να συνδυαστεί με την «προίκα» και τα δώρα που η πριγκήπισσα Θεο- 
φανώ, ανηψιά του αυτοκράτορα Ιωάννη Α' Τσιμισκή, μετέφερε μαζί της στην Κολωνία, όταν παντρεύτηκε 
τον Όθωνα Β' στα μέσα του 10ου αιώνα784. Η διαφορά ποιότητας του σκαλίσματος που διαπιστώνεται, 
ομαδοποιώντας τα έξι ελεφάντινα διάχωρα του Aachen ανά τρία785, αποδόθηκε σε διαφορετικούς τεχνί
τες του ίδιου εργαστηρίου.

Πράγματι, οι εικονογραφικές καιτεχνοτροπικές ομοιότητες μεταξύ των δύο ομάδων είναι πολύ ουσια
στικές, έτσι ώστε δύσκολα θα μπορούσαν να επιτευχθούν σε χωριστά εργαστήρια της ίδιας περιόδου. Πα
ράλληλα, είναι φυσικό το εργαστήριο που αναλάμβανε την κατασκευή και τη διακόσμηση με κόκαλο ή ελέ
φαντα ξύλινων πολυτελών επίπλων ή κιβωτιδίων να χρησιμοποιούσε περισσότερους τεχνίτες, που μερικές 
φορές μπορεί να είχαν ειδικευθεί στην απόδοση ορισμένων θεμάτων, όπως ο Διόνυσος, που στον άμβωνα 
του Aachen απαντά δύο φορές, κατασκευασμένος από τον ίδιο τεχνίτη. Στα ελεφάντινα διάχωρα, παρά τη 
στενή τεχνοτροπική σχέση που έχει ήδη διαπιστωθεί με τα οστέινα πλακίδια, υπάρχουν και διαφοροποιή
σεις που φανερώνουν άμεση επίδραση από τη γλυπτική. Έτσι, η απόδοση των γενικών χαρακτηριστικών 
των μορφών στα ανάγλυφα του Aachen, όπως η διατήρηση της ελληνιστικής στροφής της κεφαλής σε 3/4, η 
διαγραφή των χαρακτηριστικών του προσώπου με τυποποιημένη λεπτότητα, η δήλωση των ματιών μεγάλων, 
αμυγδαλόσχημων, με έξεργα βλέφαρα και εγχάρακτη κόρη, τους προσδίδει ομοιομορφία έκφρασης και 
ύφους, με μανιερισμό που τις πλησιάζει περισσότερο σε γλυπτά, όπως η Δάφνη του Μουσείου του Λούβρου 
ή η Τύχη του Βρετανικού Μουσείου786 παρά σε οστέινα πλακίδια, ανάμεσα στα οποία πλησιέστερα βρί
σκονται μόνο τα πλακίδια αριθ. 412 και αριθ. 429. Ακόμα, η υπερφορτωμένη πλαισίωση των μορφών των 
ελεφάντινων διαχώρων με ποικίλα, κάποτε ετερογενή στοιχεία, ιδίως στις αποδόσεις της Τσιδος, του Διο
νύσου και της Νηρηίδος, δεν παρατηρείται παρά μόνο σε δύο οστέινα πλακίδια (αριθ. 360 και 371), όπου 
όμως περιορίζεται σε φυτικό κόσμημα, ενώ είναι συνηθισμένη στα γλυπτά της χριστιανικής Αιγύπτου.

Κοινό τεχνοτροπικό στοιχείο στην απόδοση των ελεφάντινων του Aachen με την τεχνοτροπική πα
ραλλαγή Β των πλακιδίων, μπορεί να θεωρηθεί ο μανιερισμός στην απόδοση ορισμένων χαρακτηριστι
κών όπως οι τονισμένοι μηροί του Διονύσου και οι εξίσου τονισμένοι γλουτοί της Νηρηίδος, καθώς και η 
απόδοση του στήθους κάτω από τις μασχάλες της και η πτυχολογία των ενδυμάτων, ιδίως της Τσιδος. Εί

782. Εκτός των καταλόγων και των μεμονωμένων άρθρων που αφορούν ορισμένα από τα ελεφαντουργήματα ή τα αντικείμενα 
που διακοσμούσαν, βασική είναι η μελέτη του Volbach, Elfenbeinarbeiten, στην τρίτη συμπληρωμένη της έκδοση, όπου αναφέρεται 
και η παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία. Ειδικά για τις δημοσιεύσεις του Strzygowski, βλ. Alexandria, σ. 17 και ο ίδιος, Der Dom zu 
Aachen und seine Ausstellung, Leipzig 1904, σ. 6 κ.ε.

783. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 24. Αναφέρεται ειδικά σε χτένι από την Αντινόη (αριθ. 204) και τρία θραύσματα πυξί
δων (αριθ. 173b, 193,194a).

784. Έ χει υποστηριχθεί ότι πολλά από τα πολύτιμα αντικείμενα που πήρε μαζί της η Θεοφανώ στη Γ ερμανία προέρχονταν από 
τα αυτοκρατορικά αποθέματα γιατί ο γάμος αποφασίστηκε εσπευσμένα και δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για την ετοιμασία 
των δώρων που θα τη συνόδευαν. Επομένως δικαιολογείται η παρουσία ανάμεσά τους και παλαιότερων έργων τέχνης, όπως επί
σης και η αποστολή ελεφάντινου θρόνου ως δώρου σε αυτοκρατορικό ζεύγος.

785. Πρόκειται για ομαδοποίηση τεχνοτροπική που δεν σχετίζεται με τα εικονογραφικά θέματα, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, 
σ. 60, αριθ. 75, όπου αναφέρεται ότι οι αριθ. 75, 76 και 77 είναι πλησιέστατοι «und technisch Schacher als Nr. 72, 73 und 74».

786. Η Δάφνη εικονίζεται σε θραύσμα ελεφάντινου πλακιδίου από την Αντινόη που τοποθετείται από τον Beckwith (Coptic 
Sculpture, αριθ. 61) στην αρχή του 5ου αιώνα. Για την Τύχη, βλ. κεφ. Β, υποσημ. 772.
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ναι μάλιστα χαρακτηριστική η ομοιότητα επιμέρους στοιχείων, όπως των κινήσεων και της απόδοσης του 
σώματος μαινάδας που συνοδεύει την Τσιδα787 και της πεπλοφόρου του πλακιδίου αριθ. 382, ή του προ
σώπου της Νηρηΐδος του Aachen και των πεπλοφόρων των πλακιδίων αριθ. 385, 386 ή ακόμη της πλαστι
κότητας του γυμνού σώματος του Διονύσου του άμβωνα και του αντίστοιχου Διονύσου στα πλακίδια αριθ. 
358, 359. Τα ελεφάντινα αυτά έργα του Aachen, των οποίων η χρονολόγηση έχει πολύ συζητηθεί788, το
ποθετούνται τελικά στον 6ο αιώνα, όπως και εμείς πιστεύουμε. Η σύγκρισή τους με τα οστέινα πλακίδια 
της ομάδας Δ φανερώνει τη στενή σχέση των εργαστηρίων οστεογλυπτικής και ελεφαντουργίας, στην 
οποία ήδη έχουμε αναφερθεί στην εισαγωγή, όχι μόνο στην εικονογραφία την οποία θα εξετάσουμε στη 
συνέχεια αλλά κυρίως στην τεχνοτροπία του σκαλίσματος. Οι επιμέρους συγκριτικές παρατηρήσεις δη
λώνουν μια στενότερη σχέση των ελεφάντινων κομματιών με τις τεχνοτροπικές παραλλαγές Α και Β των 
πλακιδίων. Συγχρόνως, η απόδοση κάποιων χαρακτηριστικών στα κομμάτια του Aachen με έντονη μα- 
νιεριστική διάθεση και η σύνδεσή τους παράλληλα με έργα γλυπτικής σε ασβεστόλιθο789 αποτελούν εν
δείξεις ότι ακολουθείται ένα διαμορφωμένο καλλιτεχνικό ρεύμα που έχει εκφράσεις όχι μόνο στη γλυ
πτική σε λίθο επαρχιακών κέντρων, αλλά και σε έργα μικροτεχνίας από ελεφαντόδοντο και οστά που 
προέρχονται από μεγάλα αστικά κέντρα.

Από τα ελεφάντινα που αποδίδονται τεχνοτροπικά στην Αίγυπτο και στον κύκλο των αναγλύφων του 
Aachen790, πολύ κοντά στα οστέινα πλακίδια βρίσκεται φύλλο ελεφάντινου διπτύχου από το Δημοτικό 
Μουσείο της Τεργέστης791 με συνθέσεις των Διοσκούρων και της Ευρώπης, πλαισιωμένες από κληματίδα 
με ερωτιδείς (αρχές 6ου αιώνα). Η απόδοση μάλιστα κάποιων ερωτιδέων στο διάχωρο της Τεργέστης είναι 
σχεδόν πανομοιότυπη εικονογραφικά και τεχνοτροπικά με αυτή των πλακιδίων αριθ. 401,406,411. Έχουν 
τα ίδια κοντά πόδια, το ίδιο ρωμαλαίο σώμα με τονισμένους γλουτούς, κρατούν ανάλογα αντικείμενα (που
λιά, λεκάνες, τσαμπιά) και τα μάτια τους αποδίδονται με σφαιρικά εξάρματα αντί των αμυγδαλόσχημων 
στα οστέινα πλακίδια. Η σχηματοποίηση και η αφαίρεση οδήγησε σε πλήρη τυποποίηση των ερωτιδέων, αλ
λά και των λοιπών μορφών του ελεφάντινου έργου της Τεργέστης, σε γενίκευση της φόρμας τους και σε 
απουσία κάθε έκφρασης στα πρόσωπά τους, όπως ακριβώς και στην παραλλαγή Γ των οστέινων πλακιδίων.

Θραύσμα ελεφάντινου χτενιού από την Gize792 έχει ανάγλυφες συνθέσεις και στις δύο πλευρές. Στην 
μπροστινή πλευρά μπορεί κανείς να αναγνωρίσει μέρος της σύνθεσης που απαντά σε ελεφάντινη πυξίδα 
με ισιακό συμπόσιο, της οποίας η προέλευση θεωρείται αιγυπτιακή, λόγω θέματος793. Σε αυτή γυνακεία 
μορφή είναι ξαπλωμένη με τη ράχη προς το θεατή και υψώνει κούπα, ενώ μπροστά της μια δεύτερη γυναι
κεία μορφή πλησιάζει με υψωμένο το χέρι. Στην άλλη πλευρά εικονίζονται δύο γυναικείες μορφές γυμνές, 
των οποίων η διάπλαση είναι ανάλογη με τις πεπλοφόρους των τεχνοτροπικών παραλλαγών Β και Γ.

787. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 105.
788. Βλ. σχετικά Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 72-74 όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
789. Αναψερόμαστε στα αυτοκρατορικά αγάλματα από πορφυρίτη, τα οποία ήδη ε'χουν συνδεθεί με ελεφάντινα γλυπτά, βλ. 

Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 82, ο. 63.
790. Μελετητές των ελεφάντινων έργων του 4ου-7ου αιώνα έχουν αποδώσει πολλά από αυτά σε αιγυπτιακά εργαστήρια βασι

σμένοι σε ομοιότητες τεχνοτροπικές με ανάγλυφα, κυρίως οστέινα και ελεφάντινα, αιγυπτιακής προέλευσης. Ο Capps (Diptychs, 
o. 340 κ.ε.) παραθέτει κατάλογο τέτοιων έργων που τα τοποθετεί από το 500-525 και προσθέτει επίσης κατάλογο έργων που τα θε
ωρεί επηρεασμένα από τα αιγυπτιακά εργαστήρια, τα οποία χρονολογούνται γύρω στο 525. Αντίστοιχα o Volbach παρουσιάζει 
στις τεχνοτροπικές του συγκρίσεις έργα που σχετίζονται με τα αποδεδειγμένα αιγυπτιακά, των οποίων όμως αμφισβητείται ή είναι 
άγνωστη η προέλευση, όπως το δίπτυχο του Barberini κ.ά. (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 48,61,78-80,86a και 86b) και τα οποία 
τεχνοτροπικά δεν συνδέονται με τα οστέινα πλακίδια.

791. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 37, που το τοποθετεί στον 5ο αι. και αναγνωρίζει την Πασιφάη στο πρόσωπο της νέας, 
ενώ τεχνοτροπικά το συνδέει με γλυπτά της Ηρακλεόπολης. Αντίθετα ο Volbach (Elfenbeinarbeiten, ο. 63, αριθ. 82) το τοποθετεί 
στις αρχές του 6ου αι. και το συνδέει τεχνοτροπικά με τα ανάγλυφα από ελέφαντα του Aachen.

792. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 205, πίν. 99, ο. 123, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
793. Βλ. ό.π., αριθ. 105, ο. 73, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Η πυξίδα αυτή έχει συνδεθεί και τεχνοτροπικά με αιγυ

πτιακά εργαστήρια, αφού συνδέθηκε με τα ελεφάντινα του Aachen και τα διάχωρα του Ιωσήφ από την καθέδρα του Μαξιμιανού 
της Ραβέννας.
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Υπάρχει δηλαδή, έντονη σχηματοποίηση στην απόδοση των ανατομικών λεπτομερειών και ιδιαίτερα της 
ήβης και των μαστών, όπως και στα πλακίδια794.

Τα δέκα ελεφάντινα διάχωρα που κοσμούν τα πλάγια μέρη του θρόνου του Μαξιμιανού στη Ραβέννα 
έχουν επίσης συνδεθεί με την αιγυπτιακή παραγωγή. Είναι μικρών διαστάσεων μορφές σε συνθέσεις από 
τη ζωή του Ιωσήφ, οι οποίες αποδίδονται από τον τεχνίτη με πλαστικότητα και εκφραστικότητα και έχουν 
τοποθετηθεί με απόλυτα σωστή αίσθηση του χώρου μέσα στη σύνθεση. Η πολύ σωστή παρατήρηση ότι ο τε
χνίτης που κατασκεύασε τα διάχωρα αυτά «εργάζεται ακόμα με την τεχνοτροπία του 5ου αιώνα» που «συν
δέεται με την τέχνη της Αλεξάνδρειας»79"1 796 συμβάλλει στην άποψη ότι οι συνθέσεις αυτές μπορεί να είναι 
πράγματι έργα του 5ου αιώνα που τα μετέφεραν και τα μεταχειρίσθηκαν στη σύνθεση της διακόσμησης του 
θρόνου στη Ραβέννα στα μέσα του 6ου αιώνα. Τεχνοτροπικά το πλαστικό σκάλισμα που δημιουργεί παι
χνίδια φωτοσκιάσεων, τα καθαρά περιγράμματα που επιτρέπουν την ανάδειξη των μορφών, τα μάτια με τη 
μορφή εξαρμάτων, βρίσκονται πολύ κοντά στα πλακίδια της πρώτης τεχνοτροπικής παραλλαγής Α, αλλά 
προβάλλοντας ιδιαίτερα τα πλεονεκτήματα των στοιχείων αυτών με την ανώτερη ποιότητα της εκτέλεσης.

Ελεφάντινες πυξίδες799 με συνθέσεις μυθολογικές που διακρίνονται για μετωπικότητα στην απόδοση 
των μορφών, για δήλωση της κόρης του ματιού με χάραξη που η θέση της στο άνω μέρος του βλεφάρου 
προσδίδει στην έκφρασή του ρεμβασμό, βρίσκονται πολύ κοντά με τα οστέινα πλακίδια της ομάδας Δ και 
ιδιαίτερα με την τεχνοτροπική παραλλαγή Δ. Οι πυξίδες αυτές είναι πιθανότατα προϊόντα αιγυπτιακού 
εργαστηρίου, ανάλογου με αυτό που έχει εντοπισθεί στην Αίγυπτο με προϊόντα χριστιανικές πυξίδες797, 
των οποίων όμως η τεχνοτροπία δεν μπορεί να μελετηθεί λόγω του μικρού αριθμού και του μικρού επίσης 
μεγέθους των θραυσμάτων. Δύο πάντως από αυτά διασώζουν μορφές που συνδέονται καθαρά με τις τε- 
χνοτροπικές παραλλαγές Α και Β των οστέινων πλακιδίων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για θραύσμα με τη 
μορφή του αγένειου Χριστού από τη Φοστάτη (Παλαιό Κάιρο)798, του οποίου η απόδοση, τόσο του προ
σώπου όσο και της πτυχολογίας των ενδυμάτων, βρίσκεται πλησιέστατα με μορφές όπως του πλακιδίου 
αριθ. 359 (για το κεφάλι) και αριθ. 429 (για τα ενδύματα) και για θραύσμα από το Εμγιπη με ανδρική μορ
φή, της οποίας το ογκώδες κεφάλι799 και η τονισμένη μύτη πλησιάζει περισσότερο μορφές της παραλλαγής 
Β, όπως του αριθ. 401 και 363.

Τέλος, το πλακίδιο αριθ. 412 με μορφή ολόσωμης Τύχης πόλης παρουσιάζει ενδιαφέρουσες αναλο
γίες στο σκάλισμα με πυξίδα, που λόγω του θέματος κυρίως (σκηνές από τη ζωή του αγίου Μηνά), είχε 
ως τώρα συνδεθεί με την αιγυπτιακή παραγωγή800 αλλά χωρίς να αποδοθεί με βεβαιότητα σε αιγυπτια
κό εργαστήριο. Οι αναλογίες στην απόδοση της πτυχολογίας των ενδυμάτων, ιδίως των κεντημένων τμη

794. Κατά τον Wessel (L ’art copte, σ. 135-136) ο τονισμός των αρχικών ενδείξεων του φύλου, όπως η ε'ξαρση του τριγώνου της 
ήβης ή η τοποθέτηση των μαστών πλάγια, σχεδόν κάτω από τη μασχάλη, είναι ενδεικτικά στοιχεία της πλαστικής της Αντινόης και 
γενικότερα της επαρχιακής ελληνικής τέχνης του Νείλου.

795. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 140, σ. 93-94, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία, καθώς και οι σχετικές απόψεις 
για τη χρονολόγηση και την προέλευση του έργου. Για τα έργα που αποδόθηκαν στο «εργαστήρι του θρόνου του Μαξιμιανού και 
την τεχνοτροπία τους», βλ. Morey, Early Christian Ivories, σ. 51 κ.ε.

796. Αναφέρομαι κυρίως στις ελεφάντινες πυξίδες στο Baden-Baden και στη Φλωρεντία του 5ου αι. που τεχνοτροπικά συνδέθη
καν με τα ελεφάντινα ανάγλυφα του Aachen, καθώς και πυξίδα του Βρετανικού Μουσείου του 6ου αι. που συνδέεται με τα ελεφά
ντινα διάχωρα του Ιωσήφ από το θρόνο του Μαξιμιανού στη Ραβέννα, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 97,99 και 103, σ. 72 κ.ε. 
Γενικά στοιχεία για τις ελεφάντινες πυξίδες, τη χρήση και την παραγωγή τους, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 69 και 103-104 και 
κυρίως Volbach, Pyxiden, σ. 81 κ.ε. και Wessel, L ’art copte, σ. 167.

797. Πρβλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 104, αριθ. 173b, 186a, 193, 194a. Αυτά τα «Bodenfunde beweisen die Tätigkeit einer 
koptische Schnitzerschule», όπως αναγνωρίζει o Volbach.

798. Το θραύσμα αυτό ανήκει σε ιδιωτική συλλογή του Mainz, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 193, σ. 117-118. Πρβλ. Koll- 
witz, Elfenbeine, σ. 215 που τη θεωρεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της τεχνοτροπίας του 6ου αι.

799. Ανήκει στη συλλογή του Kelsey Museum of Archaeology, του Ann Arbor University of Michigan (αριθ. 3169). Βλ. Volbach, 
Pyxiden, σ. 81 κ.ε. και ο ίδιος, Elfenbeinarbeiten, σ. 118, αριθ. 194a.

800. Βλ. Strzygowski, Alexandria, σ. 47, σημ. 1 και Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 12 και 49, εικ. 35-36, σημ. 50, όπου και βιβλιο
γραφία. Πρβλ. επίσης Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 181, σ. 113 όπου και πλήρης βιβλιογραφία.
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μάτων τους με ρομβόσχημες εγχαράξεις, όπως επίσης στην απόδοση των μαλλιών και των χαρακτηρι
στικών του προσώπου είναι εντυπωσιακές και έρχονται να συνδέσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια την πυ
ξίδα αυτή με την Αίγυπτο και τα εργαστήριά της. Αποδεικνύεται επίσης ότι τα εργαστήρια αυτά μπο
ρούσαν να παράγουν έργα για κοσμική ή θρησκευτική χρήση συγχρόνως, όπως συνέβαινε και στα ερ
γαστήρια γλυπτικής801.

Η μελέτη λοιπόν της τεχνικής και της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος της ομάδας Δ φανερώνει ότι στην 
παραγωγή των πλακιδίων:

1. Παρατηρείται τάση απλοποίησης της εργασίας, καθώς στα περισσότερα πλακίδια δεν εφαρμόζεται 
η διαδικασία του ισιώματος και παραμένουν κυρτά ή εφαρμόζεται ατελώς. Για το σκάλισμα ακουλουθού- 
νται τα ίδια στάδια επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκαν και στις άλλες ομάδες, ενώ διαφοροποιούνται 
και σε ένα άλλο σημείο από τα πλακίδια των άλλων ομάδων. Κατά την τοποθέτησή τους στο κιβωτίδιο τα 
πλακίδια αυτά ως επί το πλείστον δεν επικολλούνται αλλά καρφώνονται στην ξύλινη επιφάνεια.

2. Μπορεί κανείς να διακρίνει στο σκάλισμα τέσσερις τουλάχιστον τεχνοτροπικές παραλλαγές με δια
φοροποιούμενα επιμέρους χαρακτηριστικά. Η διάκριση αυτή, που διευκολύνει τις συγκρίσεις με άλλα έρ
γα πλαστικής, δεν ερμηνεύεται ως εξελικτική πορεία του ίδιου καλλιτεχνικού ρεύματος, όπως συμβαίνει 
σε αρχιτεκτονικά γλυπτά αστικών επαρχιακών κέντρων της Μέσης και της Άνω Αιγύπτου. Διαφορά ερ
γαστηρίων και τεχνιτών μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ανάλογες παραλλαγές.

3. Συγκρίσεις με γλυπτά από ασβεστόλιθο έδειξαν ότι τόσο ο «μαλακός» όσο και ο «σκληρός» ρυθμός, 
που έχει αναγνωρισθεί σε αυτά τα γλυπτά, βρίσκει αντιστοιχίες στις τεχνοτροπικές παραλλαγές του σκα
λίσματος των πλακιδίων της ομάδας Δ.

4. Τα αιγυπτιακά ξυλόγλυπτα είναι το υλικό που βρίσκεται πλησιέστερα και στις τέσσερις τεχνοτρο
πικές παραλλαγές της ομάδας Δ. Η ομοιότητα του σκαλίσματος μάλιστα είναι τέτοια σε ορισμένες πε
ριπτώσεις, ώστε να μπορεί κανείς να υποθέσει την ύπαρξη κοινών εργαστηρίων. Η ασφαλής χρονολό
γηση μάλιστα ενός από τα ξυλόγλυπτα στα μέσα του 6ου αιώνα συμβάλλει αποφασιστικά στη χρονολό
γησή τους.

5. Τέλος, τα ελεφάντινα ανάγλυφα της ίδια εποχής, τόσο αυτά που βρέθηκαν στην Αίγυπτο και είναι 
πολύ λίγα, όσο και αυτά που αποδίδονται σε αυτή, όπως τα διάχωρα του άμβωνα του Aachen και της κα- 
θέδρας του Μαξιμιανού στη Ραβέννα, είναι σαφές ότι συνδέονται τεχνοτροπικά κυρίως με τις τεχνοτρο
πικές παραλλαγές Α και Β της ομάδας Δ.

Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και στην οστεογλυπτική του 5ου και κυρίως του 
6ου αιώνα απαντά το ίδιο αντικλασικό καλλιτεχνικό ρεύμα, που χαρακτηρίζει μια από τις εκφράσεις της 
χριστιανικής τέχνης της Α ιγύπτου, την οποία  συνήθως ονομάζουμε κοπτική τέχνη.

Εικονογραφία

Τα πλακίδια της ομάδας Δ διακοσμούνται με αξιόλογη ποικιλία θεμάτων τόσο μεμονωμένων μορφών, 
όσο και συνθέσεων. Τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά και στις άλλες ομάδες πλακιδίων, αλλά υπάρ
χουν μερικά που απαντούν για πρώτη φορά σε οστέινα πλακίδια, χωρίς όμως να είναι πρωτότυπα.

Αναλυτικά, τα διακοσμητικά θέματα προέρχονται από γνωστούς εικονογραφικούς κύκλους, όπως ο 
διονυσιακός, ο νειλωτικός, του θαλάσσιου θιάσου, των προσωποποιήσεων, που έχουν σχέση με το ελλη
νορωμαϊκό θεματολόγιο. Στα θέματα αυτά προστίθενται για πρώτη φορά ο Ηρακλής και οι άθλοιτου, κα
θώς και η αρπαγή της Ευρώπης. Νέα επίσης θέματα για τη διακόσμηση των πλακιδίων είναι οι πολεμιστές, 
πεζοί και έφιπποι.

801. Ο Ed. Naville εντόπισε το 1890-1891 στο Ahnâs el Médineh, στην είσοδο του Fayum γλυπτά προερχόμενα από το ναό του 
Διονύσου και της Αφροδίτης και γλυπτά γειτονικού χριστιανικού ναού προερχόμενα από το ίδιο εργαστήριο που τοποθετούνται 
στον 6ο αι., βλ. Drioton, L ’art sacré, ο. 13.
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Η απόδοση των θεμάτων δεν παρουσιάζει μεγάλη εικονογραφική ποικιλία. Στις περιπτώσεις μάλιστα 
που το ίδιο θέμα απαντά περισσότερες από μία φορές παρατηρείται επανάληψη του ίδιου τύπου, όπως και 
στην ομάδα Γ, δηλαδή χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος γυμνής πεπλοφόρου νέας ή ερωτιδέως, με μικρές πα
ραλλαγές.

Παρατηρείται όμως ότι τόσο οι συνθέσεις όσο και οι μεμονωμένες μορφές είναι διατεταγμένες με σαφή 
αίσθηση του χώρου που διακοσμούν και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια να δηλω
θούν το βάθος και τα διάφορα επίπεδα αυτού του χώρου, τον οποίο, κυρίως στις συνθέσεις, μοιάζει να φο
βούνται (δοτοτ νθοιιΐ). Οι μεμονωμένες μορφές στην ομάδα αυτή είναι τοποθετημένες τις περισσότερες φο
ρές κάτω από αχιβαδόσχημη κόγχη και πατούν πάνω στο βάθρο. Παράλληλα οι συνθέσεις έχουν οριοθετη- 
θεί από αδιακόσμητο πλαίσιο. Παρατηρείται λοιπόν ότι ακολουθούνται και εδώ οι αρχές που συναντήσαμε 
και στις ομάδες Β και Γ, να τοποθετούνται, δηλαδή, τα εικονογραφικά θέματα μέσα σε πλαίσιο, αρχιτεκτο
νικού τις περισσότερες φορές χαρακτήρα, που παίρνει τη μορφή κόγχης που κοσμείται από άγαλμα. Αλλά το 
πλαίσιο αυτό ενσωματώνεται στο πλακίδιο, πιθανότατα σε μια τάση απλούστευσης της διακόσμησης στο κι- 
βωτίδιο, που εναρμονίζεται με τις τεχνοτροπικές απλουστεύσεις που ήδη απαντήσαμε στην ομάδα αυτή.

Θαλάσσιος θίασος802 (αριθ. 342,350-357)

Η αναλυτική εξέταση των εικονογραφικών θεμάτων του θαλάσσιου θιάσου περιλαμβάνει και τη σύν
θεση της απαγωγής της Ευρώπης διότι ανήκει στα θέματα που έχουν σχέση με τον κύκλο αυτό, καθώς σύμ
φωνα με τις πηγές803 οι Νηρηΐδες και οι Τρίτωνες χρησιμοποιήθηκαν από την ελληνική τέχνη για να πλαι
σιώσουν στο ταξίδι της την Ευρώπη, ζωντανεύοντας και φαιδρύνοντας το τοπίο όπως και κάθε φορά, που 
σύμφωνα με τους μύθους θεότητες διέσχιζαν θάλασσα.

Το θέμα της απαγωγής της Ευρώπης του πλακιδίου αριθ. 342, γνωστό στην ελληνική τέχνη ήδη από την 
αρχαϊκή περίοδο, συνήθως αποδίδεται με το διάπλου του Αιγαίου προκειμένου να φθάσειτο ζεύγος στην 
Κρήτη. Στις συνθέσεις αυτές, που πολλοί πιστεύουν ότι είχαν ως πρότυπο έργο ζωγραφικής804, η Ευρώπη 
κάθεται στη ράχη του ζώου και όπως περιγράφει ο Λουκιανός (15, 2): τή  λ α ια  μ ε ν  ε ϊχ ε το  το υ  κέρ α τος, ώ ζ  
μ ή  ά π ο λ ίσ θ ά νο ί, τή έτέρ α  δε ήνεμώ μενον  το ν  π έ π λ ο ν  σννεΐχ εν . Ο τύπος αυτός εικονογραφικά αποτελεί 
επανάληψη του τύπου των καθισμένων Νηρηΐδων πάνω σε θαλάσσια μυθικά ζώα805, ο οποίος επέζησε και 
στη χριστιανική περίοδο, όπως αποδεικνύουν κοπτικά γλυπτά από πωρόλιθο806 αλλά και διάχωρα βυζα
ντινών ελεφάντινων κιβωτιδίων του 10ου και του 11ου αιώνα807.

802. Στις περιπτώσεις που οι τύποι του θέματος και οι παραλλαγές τους είναι γνωστοί και έχουν παρουσιασθεί αναλυτικά σε 
άλλες ομάδες, η παρουσίαση σε αυτό το κεφάλαιο θα περιορίζεται στην αναγνώριση του θέματος και στην ταύτιση της απόδοσής 
του σε άλλη ομάδα.

803. Οί νηρηΐδες δέ άναδϋσαι παρίππευον επί τώνδελφίνων, έπικροτοϋσαι ημίγυμνοι τά πολλά, τό τε Τριτώνουν γένος... περιεχό- 
ρενε τήνπαΐδα (Ευρώπη)...», Λουκιανός, Διάλογοι Ενάλιοι, 15, 2 (326)-15, 3 (327). Πρβλ. ψηφιδωτό δάπεδο της εποχής των Αντω- 
νίνων από το Zarskoje Scelo, όπου απαντά ανάλογη σύνθεση με την Ευρώπη πλαισιωμένη από το θαλάσσιο θίασο, βλ. Levi, Antioch, 
I, o. 170, όπου και γενικότερη αναφορά στην εικονογραφία του θέματος κατά τη ρωμαϊκή περίδο. Βλ. επίσης την παλαιότερη μο
νογραφία του Ο. Jahn, Die Entführung der Europa, 1870 και στο σχετικό άρθρο της Enciclopedia deU'Arte. Νεότερα συγκεντρωμένα 
στοιχεία, βλ. LIMC, IV, I, 84 κ.ε.

804. Βλ. Levi, Antioch, I, o. 171 και ψηφιδωτό δάπεδο της Αντιόχειας του 3ου-αρχών 4ου αι., House of the Boat of Psyches, βλ. 
Levi, ό.π., πίν. XXXV, όπου και άλλα σύγχρονα παραδείγματα.

805. Κατάλογο σχετικών έργων, βλ. Levi, Antioch, I, o. 172, σημ. 39-41.
806. Βλ. Zaloscer, Christi. Ägypten, o. 108, εικ. 14. Ο Ξυγγόπουλος (AE 1915, o. 141-145) αναφέρει εικονιστικά παράλληλα με

ταξύ Ευρώπης και Νηρηΐδων σε κοπτικά υφάσματα.
807. Σε ελεφάντινα διάχωρα δύο κιβωτιδίων από το Μουσείο Victoria and Albert του τέλους του ΙΟου-αρχών 11ου αι. υπάρ

χουν συνθέσεις Ευρώπης καθισμένης όμως στη ράχη του Ταύρου, οι οποίες κατά τον Goldschmidt (I, Kästen, o. 14 και 30, αριθ. 21A 
και 23, πίν. IX) δεν έχουν ακριβές πρότυπο. Πρβλ. επίσης ανάλογη παράσταση στο γνωστό ελεφάντινο κιβωτίδιο Veroli (βλ. Dalton, 
Byz. Art, εικ. 157).
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Η απόδοση της Ευρώπης σε στάση πρηνή, που ενώ κολυμπά, κρατάει τον Ταύρο από το λαιμό, έχει 
πρότυπο στην αρχαία ελληνική τέχνη808 αλλά απαντά και σε τοιχογραφίες της Πομπηίας809, όπου η Ευρώ
πη δεν συγκροτείται μόνο από τον Ταύρο αλλά και τον φιλάει. Η απόδοση αυτή παρουσιάζει αναλογίες με 
το θέμα της Νηρηΐδος που κολυμπά κρατώντας θαλάσσιο μυθικό ζώο, θέμα που απαντά στα πλακίδια της 
ομάδας αυτής (αριθ. 350-353) αλλά και της ομάδας Γ (αριθ. 336-337).

Ο εικονογραφικός αυτός τύπος φαίνεται λιγότερο συνηθισμένος. Γίνεται όμως χρήση και άλλου σχε- 
τικώς σπάνιου εικονογραφικού τύπου του θέματος της Ευρώπης810 την εποχή αυτή, γεγονός που φανε
ρώνει πλούτο εμπνεύσεων που παρέχουν τα «βιβλία σχεδίων», χρησιμοποιώντας γνωστά εικονογραφι- 
κά σχήματα.

Ν η ρ η ίδ ες  κ α ι Τ ρ ίτω νες

Στην ομάδα αυτή οι Νηρηίδες είναι σχεδόν το μοναδικό θέμα του θαλάσσιου θιάσου και η απόδοσή τους 
γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με τον τύπο που κολυμπάει πρηνής και εξετάσθηκε αναλυτικά ως τύπος 3 στην 
ομάδα Γ (βλ. σ. 181-182). Το γεγονός αυτό ίσως δεν είναι συμπτωματικό, αλλά θα πρέπει να δούμε σε αυτό 
προτίμηση του εργαστηρίου ίσως ή των τεχνιτών σε μία απόδοση του θέματος πιο απλοποιημένη. Η Νηρηίς 
πλέει κρατώντας τον πέπλο της, πλαισιωμένη από θαλάσσια φυτά και ψάρια, ενώ παραλείπονται οι Τρίτω
νες ή τα μυθολογικά θαλάσσια κήτη. Η πλαισίωση από φυτά και ψάρια προδίδει horor vacui και μερικές φο
ρές πνίγει βασικά εικονογραφικά στοιχεία της σύνθεσης, όπως τον πέπλο (αριθ. 350-351) (Π ί ν. 93).

Παράλληλα: Αναλογίες ως προς τη στάση και την απόδοση, εκτός των παραδειγμάτων που αναφέρο- 
νται στον τύπο 3 της ομάδας Γ, παρουσιάζει απόδοση σε μικρή κλίμακα Νηρηΐδος, κάτω από την καθισμέ
νη Νηρηΐδα του ελεφάντινου διαχώρου στον άμβωνα του Aachen811.

Η μορφή αυτή ανασηκώνειτον κορμό σχεδόν κάθετα εγκαταλείποντας την πρηνή στάση, όπως και οι 
Νηρηίδες αριθ. 350 και κυρίως 352, προσδίδοντας στην κίνηση μανιερισμό που τη διαφοροποιεί από τις 
ανάλογες μορφές στα άλλα πλακίδια, στα οποία παρά την έντονη σχηματοποίηση η κίνηση του σώματος 
διατηρεί κάποια φυσικότητα. Ακόμη παρατηρούνται αναλογίες ως προς την απόδοση του τοπίου και την 
τάση πλήρωσης του βάθους στο διάχωρο αυτό του Aachen, όπου, όπως και στα πλακίδια αριθ. 349, 350, 
353, κύριο στοιχείο υπήρξαν τα ψάρια με τα μεγάλα μάτια και με τη ρεαλιστική τους απόδοση.

Το ίδιο θέμα, της Νηρηΐδος που κολυμπάει πρηνής, με περισσότερο ή λιγότερο ανασηκωμένο τον κορ
μό, φαίνεται ότι είχε ιδιαίτερη διάδοση στα ανάγλυφα της Ηρακλεόπολης Magna (Ahnäs) από όπου δια
τηρούνται τρία πολύ ενδιαφέροντα δείγματα. Και πρώτα σύνθεση που διακοσμεί κόγχη812 και που μπορεί να 
θεωρηθεί εικονογραφικά ως η πλέον ολοκληρωμένη, εμφανίζει τη Νηρηΐδα να κολυμπάει στηριγμένη σε θα
λάσσιο μυθολογικό κήτος, πλαισιωμένη από ψάρια. Έτσι, η στάση του ανασηκωμένου σώματός της είναι φυ
σιολογική και συνδυάζεται με τις κινήσεις της.

Ανάλογη σύνθεση, της οποίας όμως τα εικονογραφικά στοιχεία, αν και δεν αλλάζουν, έχουν συνδυασθεί 
με μικρότερη επιτυχία, βρίσκεται σε καλοδιατηρημένη πώρινη κόγχη με αετωματική απόληξη813. Η μορφή 
κολυμπάει κρατώντας τα άκρα των πέπλων της, ενώ συγχρόνως μοιάζει ξαπλωμένη στη ράχη του ιχθυολέ- 
οντος που τη συνοδεύει. Με τον τρόπο αυτό η νέα γυναίκα ξαπλώνει με κίνηση κολυμβήτριας πάνω στο κή

808. Μήτρα αριθ. 14973 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών για πήλινα αγγεία των αρχών του 4ου αι. π.Χ. έχει τη 
σύνθεση με την Ευρώπη να πλέει δίπλα στον Ταύρο, βλ. LIMC, IV, 1, αριθ. I. 99. Πρβλ. ανάλογη σύνθεση και σε αγγείο από την 
Απουλία, βλ. Levi, Antioch, I, σ. 172, σημ. 44.

809. Βλ. Reinach, Peinture, 13. 3 και 14. 4-6. Πρβλ. LIMC, IV, 1, αριθ. 1 .136 και 140.
810. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 791.
811. Βλ. \o\bach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 75, πίν. 43, σ. 60. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 25, εικ. 108. Wessel, L ’art copte, εικ. 87.
812. Σήμερα βρίσκεται στο Κοπτικό Μουσείο του Κάιρου, αριθ. 7033, βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, αριθ. 63, σ. 20 κ.ε. Zalo- 

scer, Christi. Ägypten, εικ. 25.
813. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 183 κ.ε., πίν. 17.
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τος, ξεφεύγοντας από μια ρεαλιστική απόδοση. Η σύνθεση στα πλακίδια αριθ. 350, 351 και ιδίως 352, ανή
κει στον ίδιο εικονογραφικό τύπο, όπως φανερώνουν και τα ίχνη ουράς ψαριού πίσω από τη γυναικεία μορ
φή. Αναλογίες παρουσιάζει και η σύνθεση σε κόγχη από ασβεστόλιθο της Οξυρρύγχου814 815. Την ίδια αντιρε- 
αλιστική τάση παρουσιάζει και η σύνθεση του αναγλύφου στην Τεργέστη που ανήκει επίσης σε επίστεψη 
κόγχης. Πάνω από ερωτιδέα (άπτερο!) που ιππεύει δελφίνι «αιωρούνται δύο γυμνές Νηρηΐδες»816. Οι κι
νήσεις και οι στάσεις τους είναι ανάλογες με αυτές της Νηρηίδος που κολυμπάει αλλά είναι ορθές και για 
το λόγο αυτό μοιάζουν να αιωρούνται816, κρατώντας τους πέπλους τους που σχηματίζουν τόξα πάνω από το 
κεφάλι. Παρατηρείται λοιπόν ότι στα ανάγλυφα αυτά υπάρχει μια πιθανώς συνειδητή αντιρεαλιστική απο
μάκρυνση από συγκεκριμένα και γνωστά εικονογραφικά πρότυπα, που δεν μπορεί να αποδοθεί σε διαφο
ρά χρονική, καθώς και τα τρία αυτά γλυπτά τοποθετούνται στον 5ο αιώνα. Στα οστέινα πλακίδια παρατη- 
ρείται η ίδια τάση, πιθανότατα λόγω επίσης απομάκρυνσης από το αρχικό πρότυπο.

Οι παρατηρήσεις όμως αυτές δεν πρέπει να χρησιμεύσουν για γενικεύσεις που θα οδηγούσαν ίσως σε 
καθιέρωση κανόνων στο καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα. Και αυτό διότι τόσο στα ανάγλυφα από πωρόλιθο, όσο 
και στα οστέινα πλακίδια υπάρχουν παράλληλα αποδόσεις της Νηρηίδος που κολυμπάει με κινήσεις από
λυτα ρεαλιστικές (αριθ. 349).

Παράλληλα, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ο τόσο διαδεδομένος στην ομάδα Γ τύπος 2, της ξαπλωμένης 
Νηρηίδος. Στο μοναδικό δείγμα (αριθ. 356) (Π ίν. 94) όμως της ομάδας Δ παρατηρείται η σχεδόν καθιερω
μένη για το θαλάσσιο θίασο αυτής της ομάδας, ασφυκτική κάλυψη του βάθους της σύνθεσης από βλάστηση. 
Το γεγονός ότι στα πλακίδια της ομάδας αυτής υπάρχει ένα μόνο δείγμα Νηρηίδος αυτού του τύπου είναι ίσως 
συμπτωματικό. Η κοπτική γλυπτική σε πωρόλιθο παρέχει επίσης δείγμα που χαρακτηρίζεται από έντονη σχη- 
ματοποίηση και νέα εικονογραφικά στοιχεία817, όπως και η κοπτική υφαντουργία818 αλλά είναι ενδεικτικό ότι 
ο εικονογραφικός αυτός τύπος επέζησε και στα βυζαντινά ελεφάντινα κιβωτίδια του 11ου αιώνα819.

Η μοναδική απόδοση, πιθανόν και πάλι από σύμπτωση, Τρίτωνος στην ομάδα αυτή (αριθ. 357) (Π ίν. 
94), διαφοροποιείται από τις αποδόσεις του στην ομάδα Γ σε δύο κύρια σημεία, την έντονη σχηματοποίη- 
ση στην απόδοση της μορφής του και ιδίως των μαλλιών και στο horor vacui που με την κάλυψη του βάθους 
της σύνθεσης από φυτά δεν επιτρέπει να ξεχωρίσει το περίγραμμα της μορφής. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι 
παρατηρούνται αναλογίες στην απόδοση των μαλλιών, με την ίδια τεχνική σχηματοποίησης των βοστρύ
χων820 του Τρίτωνος, σε τρία κεφάλια από αιγυπτιακά γλυπτά του 5ου αιώνα. Πρόκειται για το κεφάλι που 
κρατούν σε ένα κοχύλι δύο ερωτιδείς, σύνθεση που περιγράφεται ως «περιληπτική γέννηση της Αφροδί
της» και διακοσμεί επίστεψη κόγχης από την Gize (περί το 500821, σήμερα στο Βερολίνο), για το κεφάλι της

814. Βλ. Du Bourguet, L ’art copte, αριθ. 48, όπου αναφέρεται ότι προέρχεται από την Οξύρρυγχο και τοποθετείται στον 6ο αιώνα.
815. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 172-173, εικ. 16. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 60, σ. 20.
816. Με ανάλογη στάση και κίνηση των ποδιών έχουν άλλωστε αποδοθεί δυο ερωτιδείς-άγγελοι κατά τον Effenberger (Kopt. 

Kunst, σ. 148, εικ. 14) σε επίστεψη αετώματος από πωρόλιθο της Αντινόης (πρώιμος 5ος αι.) συνδυάζοντας ιπτάμενη, ορθή και κο- 
λυμβώσα μορφή σε ένα τύπο.

817. Πρόκειται για κόγχη του Μουσείου του Brooklyn, άγνωστης προέλευσης, αριθ. ευρ. 41891, με σύνθεση Νηρηίδος ξαπλω
μένης πάνω σε θαλάσσιο μυθολογικό ζώο. Ο Beckwith (Coptic Sculpture, σ. 20, εικ. 77) το αποδίδει σε εργαστήριο της Ηρακλεόπο- 
λης των μέσων του 5ου αιώνα και περιγράφει την τεχνοτροπία του ως neither «soft» nor «hard» but just bad. Ως νέο στοιχείο ση
μειώνουμε το ποδήρες και χειριδωτό ένδυμα της μορφής που δεν κρατάει πέπλο.

818. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 77 (δεύτερο μισό 5ου-6ος αι.).
819. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 21d, πίν. X, όπου Νηρηΐς είναι ξαπλωμένη πάνω σε ιππόκαμπο.
820. Στα περισσότερα πλακίδια της ομάδας Δ τα μαλλιά αποδίδονται με ακτινωτές εγχαράξεις γύρω από το κεφάλι. Η απόδο

ση αυτή απαντά και στα κοπτικά γλυπτά, βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 8, 9,11, 22, 25,31, 34) αλλά είναι πιο σχηματοποιημένη. 
Αντίθετα στα γλυπτά συνηθίζεται η απόδοση των μαλλιών με μικρά σφαιρικά εξάρματα (ό.π., εικ. 12,16, 20, 21, 25,43,44,46), με
ρικές φορές διάτρητα (ό.π., εικ. 14, 15, 23, 30, 50). Σπανιότερη είναι η απόδοση της κόμης με ημικύκλια τοποθετημένα φολιδωτά 
(ό.π., εικ. 16 και 24 και Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 59, 69).

821. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 24, σ. 185. Η γοητευτική υπόθεση του Effenberger ότι πρόκειται για συμβολική σμίκρυν
ση του θέματος που συνδέει «Epiphanie der Göttin der Gedanke an die Wiedergeburt der Seele» δέχεται κάποια ερωτηματικά λό
γω της ομοιότητας με τον Τρίτωνα του πλακιδίου, που φανερώνει άκριτη ανάμειξη εικονογραφικών στοιχείων. Πρβλ. Beckwith, 
Coptic Sculpture, εικ. 53 τον οποίο θεωρεί προσωπίδα.
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Λήδας σε ομώνυμη σύνθεση με ερωτιδέα και Δία-Κΰκνο, που κοσμεί κόγχη από ασβεστόλιθο από την 
Ηρακλεόπολη, τώρα στο Κοπτικό Μουσείο του Κάιρου822 και, τέλος, για το κεφάλι που κοσμεί το άνω μέ
ρος της κόγχης με τις Νηρηΐδες από την Τεργέστη, και το οποίο θα μπορούσε να ανήκει σε Τρίτωνα μια και 
το θέμα συνδέεται με το θαλάσσιο θίασο823.

Νειλωτικάς κύκλος

Τα θέματα του νειλωτικοΰ κύκλου είναι ιδιαίτερα αγαπητά την περίοδο αυτή αφού η ερμηνεία των νει- 
λωτικών σκηνών ως παραδεισιακών επέτρεψε τη χρήση τους και σε εκκλησίες824.

Η απόδοση όμως του τόσο προσφιλούς και στην ομάδα Β θέματος (βλ. σ. 119 κ.ε.) έχει αλλάξει. Το θέ
μα δεν διαλύεται πάντα όπως στην ομάδα Β σε μεμονωμένες μορφές και χωριστά διάχωρα, αλλά ανα
πτύσσεται και σε συνθέσεις, όπως παλαιότερα825. Έτσι τα θέματα του νειλωτικού κύκλου στην ομάδα Δ 
αποδίδονται με δύο τρόπους: αυτά που αναπτύσσονται σε συνθέσεις και αυτά που δηλώνουν το θέμα πε
ριληπτικά, με την παρουσία μόνο μιας μορφής, όπως και στις ομάδες Β και Γ.

Ν ειλω τικ ές  σ κ η νές  (αριθ. 342-349)

Στις συνθέσεις αυτές διαφοροποιούνται από τα καθιερωμένα στην ομάδα Β πρότυπα τα επιμέρους 
στοιχεία του θέματος. Οι ανθρώπινες μορφές δεν είναι πάντα φτερωτοί ερωτιδείς αλλά και ψαράδες, ενώ 
η σχέση τους με το περιβάλλον είναι πιο ουσιαστική. Κολυμπούν (αριθ. 345,348,349), λάμνουν (αριθ. 346, 
347), κυνηγούν (αριθ. 343, 344).

Στις συνθέσεις αυτές διαπιστώνεται επίσης η τάση να καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια, χωρίς να μένουν 
κενά, που να επιτρέπουν τη διάκριση του κυρίως θέματος826. Οι ανθρώπινες μορφές δεν πλαισιώνονται αλ
λά πνίγονται από τα δευτερεύοντα στοιχεία που αποδίδονται σε αφύσικα μεγάλη κλίμακα και είναι κυρίως 
πουλιά, ψάρια και βλαστοί φυτών. Έτσι η παρουσία του ποταμού κυριαρχεί. Για την απόδοση των ανθρώ
πινων μορφών χρησιμοποιήθηκε κυρίως ο τύπος του ερωτιδέως που βαδίζει ορμητικά σκυφτός (αριθ. 343, 
344,346), τύπος γνωστός και από την ομάδα Β. Παράλληλα όμως αποδόθηκαν και μορφές με τολμηρές στά
σεις, όπως του κολυμβητή που τον καταπίνει κήτος (αριθ. 346) και είναι ξαπλωμένος ήπτιος ή του κολυμβη
τή με τα χέρια σε διάσταση (αριθ. 348) που φανερώνουν ελευθερία έμπνευσης στην απόδοση των θεμάτων 
αυτών, αλλά και αλληλεπιδράσεις από τα νεοδιαμορφούμενα χριστιανικά θέματα, όπως το παραδεισ ιακό 
τοπίο ή η ιστορία του Ιωνά και του κήτους που μπορεί να σχετισθεί με τη νειλωτική σύνθεση του πλακιδίου 
αριθ. 346. Ανάγλυφο από τη νότια εκκλησία του Βαοιπί παρουσιάζει μεγάλες αναλογίες με τη σύνθεση του 
πλακιδίου αριθ. 346, όπως η ελληνιστική απόδοση του κήτους827, τα μεγάλης κλίμακας ψάρια, ο πλούσιος

822. Αριθ. ευρ. 7026. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 69, όπου χρονολογείται στα μέσα του 5ου αιώνα.
823. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 172, εικ. 16, όπου το κεφάλι περιγράφεται ως «Gorgonenhaupt mit dicken, wirren Haar». 

Πρβλ. και Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 60.
824. Χαρακτηριστικά είναι τα ξυλόγλυπτα από την οροφή του καθολικού της μονής του Σινά και από τέμπλο ναού από την Αί

γυπτο, βλ. κεφ. Β, υποσημ. 781. Πρβλ. επίσης ψηφιδωτά δάπεδα με το ίδιο θέμα από ναούς της Κυρηναϊκής του 6ου αιώνα, βλ. Alföldi- 
Rosenbaum, Nilotic Scene, σ. 149, εικ. 1, πίν. LV.

825. Βλ. Levi, Antioch, I, σ. 323-325, όπου εκτός των εκτεταμένων νειλωτικών συνθέσεων σε ψηφιδωτά δάπεδα του 2ου και 3ου 
αι. αναφέρεται και σε άλλα ανάλογα παραδείγματα. Για την εξέλιξη του θέματος, βλ. παραπάνω, σ. 119-120.

826. Μια μορφή horor vacui σε νειλωτική σκηνή μπορεί κανείς να βρει ήδη στο 2ο-3ο αι., βλ. ψηφιδωτό στο «σπίτι του Καλανδα- 
ρίου» και στο δωμάτιο 1 της «οικίας του Μενάνδρου» της Αντιόχειας (Levi, Antioch, I, σ. 198-200, πίν. Vla-b, XLIVa). Παρατηρείται 
επίσης και σε σκηνή από αιγυπτιακό παραπέτασμα του 4ου αι. με Έρωτες που ψαρεύουν, βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 109.

827. Βλ. Morey, Miniatures, σ. 27, εικ. 31, όπου παρατηρείται ότι αυτή η απόδοση του τέρατος απαντά σε κατακόμβες και σε 
σαρκοφάγους αλλά είναι γνωστή στην Αίγυπτο, όπως φανερώνει το γλυπτό από το Baouît, αλλά και αντίγραφο χειρογράφου του
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φυτικός διάκοσμος, η κίνηση των απλωμένων χεριών και η γυμνότητα του Ιωνά828. Στον αριθ. 346 λοιπόν 
πρόκειται μάλλον για σύνθεση ψαρέματος, νειλωτικου περιεχομένου που έχει προσαρμοστεί αποκτώντας 
τα απαραίτητα εικονογραφικά στοιχεία ώστε να αποκτήσει το συμβολικό χαρακτήρα της βιβλικής ιστορίας 
του Ιωνά829. Σκηνές ψαρέματος, άλλωστε, που τη γραφικότητά τους περιέγραψε ο Φιλόστρατος (Lib. 2, κεφ. 
VI, XIII), ήταν ιδιαίτερα αγαπητό θέμα για διακόσμηση δαπέδων και τοίχων. Οι σκηνές αυτές δεν ήταν πά
ντα συνδυασμένες με τους ερωτιδείς830. Η απόδοση όμως του θέματος σε ψηφιδωτό δάπεδο της Αντιόχειας 
του 2ου-3ου αιώνα831, όπου τρεις ερωτιδείς ψαρεύουν ενώ τους πλασιώνουν ασφυκτικά καλύπτοντας όλο το 
βάθος ποικίλα ψάρια σε κλίμακα μεγαλύτερη του φυσικού, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα πρώτα δείγ
ματα του θέματος στη μορφή που θα κυριαρχήσει τον 5ο και τον 6ο αιώνα.

Παράλληλα: Οι νειλωτικές συνθέσεις των πλακιδίων αυτής της ομάδας βρίσκουν εικονογραφικά πα
ράλληλα σε δύο επιπεδόγλυφες πλάκες του 5ου αιώνα από την Αίγυπτο832, οι οποίες εκτός της τεχνοτρο
πίας του σκαλίσματος για την οποία ήδη μιλήσαμε (βλ. σ. 204) παρουσιάζουν αναλογίες και στην απόδοση 
του θέματος, ιδίως στην κυρίαρχη θέση του τοπίου που επίσης δηλώνεται με βλαστούς και μεγάλα ψάρια.

Στον ανάγλυφο κοσμήτη της συλλογής Abbas-el-Arabi του Κοπτικού Μουσείου του Κάιρου833 που σώ
ζεται σε δέκα θραύσματα, φτερωτές μορφές κινούνται μέσα σε φυτικό, αλλά και γεωμετρικό πλαίσιο και 
επιδίδονται στη συλλογή ανθέων λωτού που κόβουν με κλαδευτήρι. Οι κινήσεις και οι στάσεις τους, καθώς 
και η ασφυκτική πλαισίωσή τους από τα κοσμήματα έχουν άμεση σχέση με τις άπτερες μορφές των οστέι
νων πλακιδίων αριθ. 343, 344834 και γενικότερα με τις νειλωτικές συνθέσεις στα πλακίδια.

Εντυπωσιακή όμως είναι η αναλογία, εικονογραφική και τεχνοτροπική, των πλακιδίων αριθ. 343, 344, 
346,347,348 με κομμάτια ξυλόγλυπτης ταινίας ιδιωτικής συλλογής από την Αίγυπτο835. Οι μορφές στο ξυλό
γλυπτο λυγίζουν και ξαπλώνουν ακολουθώντας τα παράλληλα πλαίσια, όπως ακριβώς και αυτές των πλακι
δίων αριθ. 343, 344, ή 347, η βάρκα και ο κωπηλάτης του πλακιδίου αριθ. 346 έχει το πανομοιότυπο του (με 
αντίθετη φορά) στο δεύτερο από τα κομμάτια της ταινίας, ενώ το κυνήγι όπου με τα χέρια συλλαμβάνονται τα 
πουλιά (χήνες, πελεκάνοι) και άλλα ζώα (κροκόδειλοι) έχει μεγάλες αναλογίες με το πλακίδιο αριθ. 343. Και 
στην ταινία αυτή το βάθος πληρούται από φυτά, στα οποία όμως κυριαρχούν άνθη που θυμίζουν ηλιοτρόπια. 
Ακόμη, οι μορφές τόσο στην ξυλόγλυπτη ταινία όσο και στα πλακίδια υπόκεινται στην αρχιτεκτονική γραμμή 
του πλαισίου. Σφιγμένες από τα αδιακόσμητα παράλληλα όρια του χώρου, προσαρμόζονται, τα ακολουθούν 
λυγίζοντας τα γόνατα, σκύβοντας και ξαπλώνοντας. Τέλος και στις δύο περιπτώσεις δεν ακολουθούνται οι 
ρεαλιστικές αναλογίες836 μεταξύ της ανθρώπινης μορφής και του ζωικού ή φυτικού πλαισίου τους.

6ου αι. από την Αλεξάνδρεια, του Κοσμά του Ινδικοπλεύστη, όπου μάλιστα ο Ιωνάς εικονίζεται γυμνός όπως εδώ. Ανάλογη από
δοση θαλάσσιου κήτους εντοπίσαμε και σε ανάγλυφη επίστεψη κόγχης από την Gize, που τοποθετείται γύρω στα 500 (Effenberger, 
Kopt. Kunst, εικ. 24).

828. Ο Morey (Catalogo, σ. 9-10) ε'χει καταρρίψει την άποψη ότι ο Ιωνάς δεν αποδίδεται στην Αίγυπτο γυμνός, βλ. υποσημ. 827.
829. Πρβλ. ψηφιδωτό δάπεδο της Νότιας Βασιλικής της Ακυιλίας, όπου ανάλογες σκηνές της ζωής του Ιωνά θεωρήθηκαν ως «το κα

λύτερο δείγμα τέλειας προσαρμογής μιας οικείας και κατανοητής παραστάσης ερωτιδέων που ψαρεύουν...», βλ. Levi, Antioch, I, σ. 325.
830. Putti άπτεροι που ψαρεύουν ή παίζουν με δελφίνια πλαισιώνουν το κεφάλι της Θέτιδας σε ψηφιδωτό από οικία της Αντιό

χειας, βλ. Levi, Antioch, I, σ. 323-325, πίν. LXXV, εικ. 136 άνω, όπου και αναφορά άλλων ανάλογων προγενέστερων αποδόσεων 
του θέματος του ψαρέματος.

831. Πρόκειται για το δάπεδο του δωματίου 1 «της οικίας του Μενάνδρου» που ήδη αναφέραμε, βλ. κεφ. Β, υποσημ. 826.
832. Η μία ανήκει στο Μουσείο του Αούβρου και τοποθετείται στον 7ο αιώνα (Du Bourguet, L ’art copte, σ. 122) και η δεύτερη, που 

προέρχεται από την Οξύρρυγχο, ανήκει στο Μουσείο Τέχνης του Seattle και τοποθετείται στον 5ο ή 6ο αιώνα (βλ. κεφ. Β, υποσημ. 751 ).
833. Αριθ. ευρ. 4633-4642, μήκ. 3,85, πλ. 0,22, πάχ. 0,08 μ. Βλ. Zaloscer, Pierres sculptées, σ. 35-37.
834. Έχει διαπιστωθεί ότι σε ψηφιδωτά δάπεδα οι ερωτιδείς αποδίδονται συχνά άπτεροι, βλ. Lafaye, Mosaïque, σ. 325, ιδίως όταν 

πρόκειται για προσωποποιήσεις εποχών. Η ομοιότητα λοιπόν μεταξύ των φτερωτιόν ερωτιδέων και των άπτερων στις νειλωτικές σκη
νές των πλακιδίων ενισχύει την άποψη ότι και στις άπτερες μορφές των νειλωτικών σκηνών πρέπει να αναγνωρίσουμε ερωτιδείς ή putto.

835. Πρόκειται για τα τέσσερα κομμάτια της συλλογής Martin που δημοσιεύει ο Grüneisen (5ος αι.) και τα αποδίδει σε χρι
στιανικό τέμπλο (βλ. κεφ. Β, υποσημ. 781, 823) και τα αναλύει αισθητικά.

836. Εικονογραφικές αναλογίες με τα πλακίδια έχει ταινία με νειλωτικές σκηνές που πλαισιώνει μάλλινο μετάλλιο στον περί
φημο λινό «πέπλο της Σαβίνας» από την Αντινόη (τέλη 5ου αι.), βλ. L ’art copte - Petit Palais, σ. 147-148, αριθ. 152.
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Νειλωτικού χαρακτήρα πρέπει να είναι και η σύνθεση του πλακιδίου αριθ. 343, όπου όμως οι ανδρικές 
μορφές φορούν κοντούς χιτώνες και προσπαθούν να πιάσουν δύο ζώα, τα οποία μοιάζουν να ετοιμάζονται 
να επιτεθούν το ένα ενάντια στο άλλο837. Το θέμα είναι γνωστό από συνθέσεις όπου εικονίζονται διάφο
ρες ευχάριστες δραστηριότητες ερωτιδέων, μεταξύ των οποίων και κοκορομαχίες838. Η χρήση του θέμα
τος της πάλης δύο πτηνών ή δύο ζώων σε ψηφιδωτά δάπεδα εκκλησιών της Κυρηναϊκής839 αλλά και σε άλ
λες εκδηλώσεις της τέχνης, έκανε μερικούς ερευνητές να ερμηνεύσουν το θέμα σαν συμβολισμό του αγώ
να του καλού εναντίον του κακού840. Η παρουσία όμως κοντά στα ζώα ανθρώπων, που προσπαθούν να τα 
πιάσουν ή να τα προστατεύσουν841, κίνηση συνηθισμένη σε νειλωτικές σκηνές, που δεν έχει σχέση με αγώ
νες ζώων, πρέπει να δηλώνει ότι πρόκειται για συνθέσεις και σκηνές νειλωτικές, χωρίς συμβολισμούς.

Ε ρω τιό ε ίς  (αριθ. 388-406, 411, 414)

Το θέμα αυτό, που, όπως και στην ομάδα Β, ανήκει κυρίως στο νειλωτικό κύκλο, εξακολουθεί να είναι πο
λύ δημοφιλές και στην ομάδα αυτή. Είναι όμως περισσότερο αισθητές από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο θέμα αυ
τής της ομάδας, οι αλλαγές που έχουν επιφέρει στον καθιερωμένο εικονογραφικό τύπο οι διαφορετικές τε- 
χνοτροπικές τάσεις. Η εμφάνιση των ερωτιδέων τώρα δεν θυμίζει καθόλου το παχουλό νήπιο που με χαριτω
μένες κινήσεις τρέχει κρατώντας δοχείο με καρπούς. Η σωματική διάπλαση, ο σταθερός βηματισμός, οι βα
ριές κινήσεις των χεριών που κρατούν ογκώδη καλάθια, η αυστηρή έκφραση του προσώπου (αριθ. 391, 392,
400) θυμίζουν νέο άνδρα842. Ο μανδύας, όταν υπάρχει, δεν ανεμίζει αλλά πέφτει βαρύς με κάθετες πτυχές 
(αριθ. 391, 401). Οι ημισφαιρικές λεκάνες και οι σκύφοι έχουν αντικατασταθεί από πλεγμένα καλάθια, γε
μάτα καρπούς (αριθ. 391,395,398-400), των οποίων η επιφάνεια προσφέρεται για διακόσμηση με γεωμετρι
κό κόσμημα που μιμείται την ψάθα843. Στις αλλαγές όμως που έχουν επέλθει, η πιο βασική είναι η συχνή πα
ράλειψη των φτερών (αριθ. 399-400, 402-406) ή η απόδοσή τους με τρόπο που προδίδει ότι ο τεχνίτης αντι
γράφει μια λεπτομέρεια του θέματος χωρίς να την καταλαβαίνει. Έτσι σε μερικά κομμάτια (αριθ. 391, 392,
401) τα φτερά θυμίζουν τα πλατιά φύλλα με τα οποία στην ομάδα αυτή πλαισιώνονται συνήθως οι μορφές.

Σε μια μόνο περίπτωση, όπου Έ ρως εικονίζεται μετωπικά και φτερωτός, παρατηρείται ότι τα φτερά
του έχουν το ίδιο ύψος με αυτόν και πλαισιώνουν το κεφάλι του (αριθ. 389), στοιχείο εικονιστικό γνωστό 
από τις Νίκες και άλλες μυθολογικές μορφές844, αλλά και από τον ήδη διαμορφωμένο εικονογραφικό τύ
πο του αγγέλου (βλ. αριθ. 428).

Σε ορισμένα πλακίδια οι ερωτιδείς συνοδεύονται από πουλιά (αριθ. 395, 411, 414), γεγονός που θα

837. Ο Strzygowski (Kopt. Kunst, αριθ. 7112, σ. 191) περιγράφει τη σύνθεση ως «Bär (?) mit Vögel, die von zwei Männern aufein
ander gehertzt werden» και θεωρεί αυτές τις αντιπαραθέσεις πολΰ αγαπητές στους Αιγυπτίους. Άλλωστε ανάλογοι αγώνες, όπως 
οι κοκορομαχίες είναι γνωστοί και στην κλασική Ελλάδα, και αποδίδονται συχνά σε έργα τέχνης, όπως σαρκοφάγοι, γυάλινα αγ
γεία ακόμη και σε δακτυλιόλιθους, βλ. DACL, III, 2, σ. 2891-2894, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.

838. Βλ. Levi, Antioch, II, σ. 193-194, όπου εκτός του ψηφιδωτού δαπέδου του 3ου-4ου αι. στην «οικία του πωλητοΰ των Ερώ
των» της Αντιόχειας, που σώζει ανάλογη παράσταση, γίνεται αναφορά στην προέλευση και τις παραλλαγές του θέματος.

839. Βλ. Alföldi-Rosenbaum, Nilotic Scene, πίν. LV, LVII-LVIII, σ. 151-152, όπου και άλλες αποδόσεις του θέματος σε ψηφι
δωτά και τοιχογραφία.

840. Βλ. ό.π., σ. 150 κ.ε.
841. Βλ. σύνθεση κυνηγιού πουλιών από τρεις νέους στο βόρειο παστοφόριο της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου στη Νικόπο- 

λη, βλ. Grabar, Sources juives, σ. 142, εικ. 19-20, όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία στη σημ. 1.
842. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται ήδη σε ψηφιδωτά δάπεδα της Αντιόχειας του 4ου αι., όπως του Vacto Complex (Levi, 

Antioch, I, πίν. LXXVa-c), όπου στις νειλωτικές συνθέσεις οι Έρωτες είναι άπτεροι κα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά.
843. Πρόκειται για ιδιαίτερα διαδεδομένο εικονογραφικό στοιχείο σε όλες σχεδόν τις εκφράσεις της τέχνης της χριστιανικής 

Αιγύπτου. Από τις καλύτερες αποδόσεις καλαθιού προσφέρει αιγυπτιακό ξυλόγλυπτο του Μουσείου του Λούβρου, όπου γάιδαρος 
καταβροχθίζει καρπούς από καλάθι, βλ. L ’art copte - Petit Palais, αριθ. 97.

844. H προσωποποίηση του Κώμου σε σύνθεση ψηφιδωτού δαπέδου του 2ου-3ου αι. από την Αντιόχεια, έχει ανάλογα μεγάλα 
φτερά, βλ. Levi, Antioch, II, πίν. Ville, CLL
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μπορούσε να ερμηνευθεί ως μία ακόμη προσπάθεια συνοπτικής απόδοσης του θέματος, αν τα ίδια ακρι
βώς πουλιά δεν συνόδευαν και μορφές άλλων εικονογραφικών κύκλων, όπως στο πλακίδιο αριθ. 388 αλ
λά και σε ελεφάντινο ανάγλυφο845. Τα πουλιά αυτά πρέπει μάλλον να ερμηνευθούν ως αγαπητά εικονο- 
γραφικά στοιχεία, που όπως και τα φυτά και τα καλάθια βοηθούν στη συμπλήρωση των κενών γύρω από 
τη μορφή. Άλλωστε δεν παρατηρείται η ποικιλία ειδών που έχει ο νειλωτικός κύκλος της ομάδας Β, αλλά 
χρησιμοποιείται ένα μόνο είδος πουλιού που θυμίζει ορτύκι. Το τοπίο που πλαισιώνει δεν δηλώνεται με 
ανάλαφρους λωτούς αλλά με λογχόσχημα φύλλα (αριθ. 390-391).

Παράλληλα: Στην πλαστική σε πωρόλιθο της Αιγύπτου υπάρχουν έργα με ανάλογο τύπο ερωτιδέων, 
όπως αετωματική επίστεψη από το Εβυιιπι, που τοποθετείται γύρω στα 500, με σύνθεση δύο ερωτιδέων 
που στραμμένοι προς το θεατή μετωπικά κρατούν ένσταυρο στέφανο846, χάνοντας την ελληνιστική στάση 
των τριών τετάρτων. Ανάλογος είναι και ο Έ ρως που συνοδεύει το σύμπλεγμα της Λήδας και του κύκνου 
σε ανάγλυφο από την Ηρακλεόπολη, των μέσων του 5ου αιώνα847 που είναι επίσης στραμμένος προς το 
θεατή και έχει μεγάλα φτερά, θυμίζοντας τον ερωτιδέα του αριθ. 389. Επίσης σε ελεφάντινα έργα που 
αποδίδονται στην αιγυπτιακή παραγωγή απαντούν ερωτιδείς του ίδιου τύπου. Το πλησιέστερο δείγμα εί
ναι ελεφάντινο διάχωρο από το Δημοτικό Μουσείο της Τεργέστης848, το οποίο τοποθετείται στον 5ο-6ο 
αιώνα και αποδίδεται στην Αλεξάνδρεια. Στη διακόσμησή του παίζουν κυρίαρχο ρόλο ερωτιδείς, και μά
λιστα αυτού του τύπου, προσδίδοντας στην όλη σύνθεση χιουμοριστικό και ευχάριστο χαρακτήρα. Υπάρ
χουν ένδεκα αποδόσεις του τύπου αυτού, που παραλλάσσονται μόνο ως προς τα αντικείμενα που κρα
τούν. Έτσι, εκτός του κοινού στα πλακίδια δοχείου ή καλαθιού, κρατούν πουλί, όπως το πλακίδιο αριθ. 
411 ή κλαδί κληματίδας με τα δύο χέρια, όπως στο πλακίδιο αριθ. 414. Στο πλακίδιο αυτό (αριθ. 414) ο 
ερωτιδεύς έχει επιπλέον λυγισμένο το πόδι του πάνω από τη ράχη πουλιού που με ανασηκωμένο κεφάλι 
ραμφίζει τους καρπούς. Η στάση αυτή του νέου απαντά σε σκηνές όπου ήρωας καταβάλλει άγριο ζώο, 
όπως ο Ηρακλής ή ο Δαβίδ που καταβάλλει άρκτο και λέοντα στα αργυρά πιάτα από την Κύπρο, του 6ου 
αιώνα849. Άλλωστε το θέμα διασώζεται σε ανάλογα θέματα των ελεφάντινων βυζαντινών κιβωτιδίων του 
10ου και 11ου αιώνα850.

Εξάλλου, το θέμα του ερωτιδέως με τον κλάδο από τον οποίο πουλί ραμφίζει τους καρπούς, εμφανίζε
ται, από όσο γνωρίζουμε, μόνο ως λεπτομέρεια μεγαλύτερης σύνθεσης κληματίδας με ερωτιδείς, πουλιά 
και ζώα. Το θέμα λοιπόν του πλακιδίου αριθ. 414 πρέπει να προέρχεται από την απομόνωση σκηνής με
γαλύτερης σύνθεσης, όπως του διαχώρου της Τεργέστης.

Ανάλογη πρέπει να είναι και η πηγή προέλευσης του θέματος του πλακιδίου αριθ. 390, όπου ο ερωτι- 
δεύς εικονίζεται μετωπικά να προβάλλει μέσα από κλαδιά και φύλλα φυτών.

Από το συνηθισμένο τύπο του ερωτιδέως που βαδίζει ή τρέχει κρατώντας κάποιο αντικείμενο ή ζώο, 
που ήδη περιγράψαμε, διαφέρει μόνο ο ερωτιδεύς του πλακιδίου αριθ. 389. Εικονίζεται σε στάση φανερά 
επηρεασμένη από τον τύπο των προσωποποιήσεων πόλεων που παραστέκουν ύπατο σε υπατικά δίπτυχα 
του 6ου αιώνα851, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε όμως και για απεικονίσεις νεκρών σε επιτύμβιες στήλες852 
από την Αίγυπτο του 5ου αιώνα.

845. Πρόκειται για το διάχωρο του άμβωνα του Aachen με τον πολεμιστή που πατά με το αριστερό του πόδι ανάλογο πουλί, αρ- 
πακτικό κατά τον Volbach (Elfenbeinarbeiten, αριθ. 76), στο πρόσωπο του οποίου μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τον Άρη, το θεό του 
πολέμου και ερωτικό σύντροφο της Αφροδίτης, βασιζόμενος και στην παρουσία ερωτιδέων γύρω από το κεφάλι του νέου άνδρα.

846. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 25 και Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 75.
847. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 69.
848. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 791.
849. Βλ. Dalton, Byz. Art, εικ. 57-58.
850. Βλ. για παράδειγμα διάχωρο σε κιβωτίδιο του 11ου αι. της Brumer Gallery (βλ. Walters Art Gallery, αριθ. 116, πίν. XXII).
851. Πρβλ. αναλογίες στη χειρονομία και στη στάση της προσωποποίησης της Ρώμης στα υπατικά δίπτυχα του Magnus (518) και 

του Ορέστη (530), βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 23 και 24, πίν. 10 και αριθ. 31, πίν. 16.
852. Πρβλ. τη μορφή του Ολυμπίου, στην επιτύμβια στήλη του Brooklyn Museum, αριθ. 40. 301, του οποίου η γυμνότητα, το στε

φάνι και το κλαδί φανερώνουν ίσως αθλητή, βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 78.
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Η απόδοση των νειλωτικών θεμάτων στα πλακίδια της ομάδας Δ δεν παρουσιάζει ουσιώδεις εικονο- 
γραφικές πρωτοτυπίες, αλλά ακολουθεί τις γενικές τάσεις της ομάδας αυτής.

Διονυσιακός θίασος (αριθ. 358-363)

Στην ομάδα Δ δεν υπάρχουν πολλά πλακίδια με διονυσιακά θέματα. Ανάμεσά τους το θέμα των πε- 
πλοφόρων853 φαίνεται ότι είχε τη μεγαλύτερη διάδοση, αλλά χωρίς ποικιλία και αυστηρά τυποποιημένο. 
Τα θέματα αποδίδονται ως μεμονωμένες μορφές και όχι ως συνθέσεις, όπως στην ομάδα Β. Η αναγνώρι
σή τους παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες από ότι στα πλακίδια των άλλων ομάδων, διότι εκτός των άλ
λων δυσχέρεια δημιουργεί ο μεγάλος βαθμός σχηματοποίησης που αλλοιώνει σε πολλές περιπτώσεις τα 
εικονογραφικά θέματα. Τα θέματα αυτά και οι περισσότεροι από τους τύπους με τους οποίους αποδίδο
νται, είναι γνωστοί από το διονυσιακό κύκλο, έτσι όπως παρουσιάζεται στην ομάδα Γ. Έτσι, ο Διόνυσος, 
οι σάτυροι και οι ορχηστρίδες-μαινάδες εικονίζονται με τρεις τύπους, που είναι ως επί το πλείστον γνω
στοί στα πλακίδια της ομάδας Γ.

Δ ιό ν υ σ ο ς  (αριθ. 358-360)

Τρία πλακίδια έχουν διακοσμηθεί με το θέμα του Διονύσου στην ομάδα Δ και έχουν χρησιμοποιηθεί 
διαφορετικοί εικονογραφικοί τύποι για το καθένα, γνωστοί και στις αποδόσεις του Διονύσου στα πλακί
δια της ομάδας Γ.

Το πρώτο (αριθ. 358) ανήκει στον τύπο 1 των πλακιδίων της ομάδας Γ, ενώ το δεύτερο (αριθ. 359) στον 
τύπο 2 με τον οποίο διαφέρει ως προς την κίνηση του αριστερού χεριού. Στο πλακίδιο αριθ. 359 μοιάζει να 
έχει στηριγμένη τη ράχη της παλάμης στον τονισμένο γοφό του φέροντος ποδιού8''4. Ο τονισμός του στή
θους μας κάνει να υποθέτουμε ότι ο τεχνίτης ίσως αντέγραψε Ερμαφρόδιτο8''5, που συνήθως αποδίδεται 
με τύπο Διονύσου (βλ. αριθ. 39-41). Ο Διόνυσος του πλακιδίου αριθ. 360 εικονίζεται μετωπικά αλλά σε 
στάση ανάλογη με του τύπου της ομάδας Γ, πλαισιωμένος από κληματίδες.

Παράλληλα: Η απόδοση του Διονύσου στα δύο από τα ελεφάντινα διάχωρα του Άμβωνα του Aachen 
έχει γίνει σύμφωνα με τον τύπο 2 της ομάδας Γ και παρουσιάζει αναλογίες και με τις τρεις αποδόσεις του 
Διονύσου στην ομάδα Δ, αλλά εμφανίζεται περισσότερο ολοκληρωμένη και σύμφωνη με τα γενικά χαρα
κτηριστικά του καλλιτεχνικού ρεύματος, που διέπει τη λεγόμενη κοπτική τέχνη.

Η απόδοση του υφάσματος μάλιστα που πέφτει πίσω από τη ράχη με κάθετες ίσιες πτυχές, αφήνοντας 
γυμνό το σώμα και καλύπτοντας μόνο το αριστερό χέρι των Διονύσων του Aachen έχει το ακριβές αντί
στοιχό του στον Διόνυσο του αριθ. 358. Αντίθετα η ομοιότητα με το πλακίδιο αριθ. 359 περιορίζεται στην 
απόδοση του ρωμαλαίου σώματος και στο σταύρωμα των ποδιών αλλά κυρίως στην απόδοση των χαρα
κτηριστικών του προσώπου και του κεφαλιού γενικότερα.

Το ίδιο θέμα απαντά και σε γλυπτά του τέλους του 6ου αιώνα από την Αίγυπτο, με συνεπτυγμένες αναλογίες.
Διόνυσος στον τύπο του πλακιδίου αριθ. 358, που όμως κρατά με το αριστερό του χέρι θύρσο και πλαι

σιώνεται από κληματίδα, εικονίζεται σε ανάγλυφο από πωρόλιθο από την Ηρακλεόπολη πιθανότατα856. Η

853. Το θέμα αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί και με άλλους εικονογραφικοΰς κύκλους, όπως της Αφροδίτης ή του θαλάσσιου θιά
σου. Επειδή όμως στην προηγούμενη ομάδα πλακιδίων, την ομάδα Γ, ανάλογοι εικονογραφικοί τύποι χρησιμοποιήθηκαν για την 
απόδοση ορχηστρίδων, είναι πιθανότερο και στην ομάδα αυτή να συνδέεται με το διονυσιακό κύκλο.

854. Ανάλογη κίνηση βλέπει κανείς στην Αρτέμιδα του ελεφάντινου διπτύχου της Brescia (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 66, 
πίν. 38) αλλά και σε πολεμιστές σκαλισμένων κοκάλων του 4ου αι. του Μουσείου Μπενάκη (Marangou, Bone Carvings, αριθ. 206, 
πίν. 61a-b).

855. Ανάλογη μορφή σε παραπέτασμα από την Αίγυπτο του 2ου-3ου αι. θεωρείται επίσης Ερμαφρόδιτος, βλ. Effenberger, Kopt. 
Kunst, εικ. 177.

856. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 73-74, πίν. 42. Πρβλ. πολύ καλές φωτογραφίες, Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 101-102.
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απόδοση του μανδύα που τον πλαισιώνει και που (περαιώνεται ανάμεσα στα σταυρωμένα του πόδια βρί
σκεται πλησιέστερα με αυτή του Διονύσου του πλακιδίου αριθ. 359, του οποίου αποτελεί θα έλεγε κανείς 
τη σχηματοποιημένη απόδοση.

Η απόδοση όμως του θέματος σε ανάγλυφο του Dumbarton Oaks σχετίζεται με αυτή του πλακιδίου αριθ. 
360, όπου η κληματίδα και η μορφή αναμειγνύονται ως ισάξια συμμετέχοντα μέλη σε μια συμβολική ενότη
τα837, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στα διάχωρα του Aachen, όπου η μορφή κυριαρχεί του φυτικού πλαισίου.

Ο Διόνυσος που διακοσμεί επίστεψη κόγχης, από την Αντινόη πιθανότατα, χρονολογημένη στις αρχές 
του 5ου αιώνα838, είναι από τα πλησιέστερα παράλληλα του αριθ. 360. Οι βλαστοί και οι καρποί της κλη
ματίδας που πλαισιώνουν με μαλακούς κυματισμούς το θεό, η μετωπική στάση του με τα πόδια σε ανοιχτό 
προς τα εμπρός δρασκελισμό και τα χέρια πιασμένα από τα κλαδιά, τα κοντά, γεμάτα μπούκλες μαλλιά εί
ναι και στα δύο έργα ανάλογα, παρά την τεχνική διαφοροποίηση του σκαλίσματος. Η ομοιότητα αυτή συ- 
νετέλεσε κυρίως στην αναγνώριση του θέματος, πάντα με επιφυλάξεις, αφού η πλαισίωση με κληματίδες 
μιας μορφής εφαρμόζεται, τουλάχιστον στην Αίγυπτο και σε άλλα μέλη του διονυσιακού θιάσου, όπως σε 
δύο κόγχες από την Οξύρρυγχο, όπου κληματίδες πλαισιώνουν τον Πάνα και Μαινάδα839 αλλά και στο 
πλακίδιο αριθ. 371, όπου οι κληματίδες πλαισιώνουν πεπλοφόρο ορχηστρίδα.

Σ ά τν ρ ο ι (αριθ. 361-363)

Το θέμα των σατύρων σώζεται σε τρία μόνο πλακίδια με διαφορετικό εικονογραφικό τύπο. Η εντυπω
σιακή μείωση του αριθμού των αποδόσεων του τόσο αγαπητού θέματος των πλακιδίων της ομάδας Γ, πρέ
πει να οφείλεται μάλλον στις προτιμήσεις των τεχνιτών του εργαστηρίου και όχι σε γενικότερες εικονο- 
γραφικές τάσεις.

Οι δύο από αυτούς (αριθ. 361-362) αποδίδονται σύμφωνα με τύπους που απαντούν στην ομάδα Γ, με μι
κρές παραλλαγές. Έτσι, ο λικνοφόρος του αριθ. 361 ακολουθεί τον τύπο 4 του ασκοφόρου της ομάδας Γ, 
ενώ ο θυρσοφόρος (αριθ. 362) είναι επίσης τύπος γνωστός στις διονυσιακές σαρκοφάγους857 858 859 860, ο οποίος 
απαντά και στα διονυσιακά συμπλέγματα της ομάδας Γ (βλ. σ. 178). Ο αυλητής (αριθ. 363) όμως είναι ντυ
μένος με κοντό χιτώνα, ζωσμένο χαμηλά και αναδιπλωμένο, και ιμάτιο που πέφτει από τον ώμο του. Το 
στοιχείο αυτό είναι καινούργιο και αν ο τύπος αυτός δεν ήταν γνωστός από τις διονυσιακές σαρκοφά
γους861, όπου αποδίδεται γυμνός, μερικές φορές μόνο με μανδύα στη ράχη, θα μπορούσε να μην αποδοθεί 
ή να μην ανήκει στον κύκλο του Διονύσου. Επειδή όμως και στο πλακίδιο αριθ. 362 ο θυρσοφόρος εικονί- 
ζεται ντυμένος με ανάλογα ενδύματα πρέπει να υποθέσουμε ότι η κάλυψη με ενδύματα της γυμνότητας ορι
σμένων μυθολογικών μορφών αποτελεί νεωτερισμό της εικονογραφίας στην ομάδα αυτή, και όχι μόνο862.

Παράλληλα: Ο αυλητής αποδίδεται και σε άλλα σύγχρονα έργα με την ίδια ρεαλιστική κίνηση του αρι
στερού χεριού που λυγισμένο ανασηκώνεται στο ύψος του ώμου για να κρατήσει μαζί με το δεξίτον αυλό, 
γεγονός που δηλώνει την παρουσία παλαιότερου γνωστού και καθιερωμένου προτύπου. Πρόκειται για 
ερωτιδέα αυλητή που πλαισιώνει το κεφάλι της Τσιδος στο ελεφάντινο διάχωρο του Aachen863 και αυλητή 
σε ψηφιδωτό δάπεδο της Ελλάδας864.

857. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 191, εικ. 28.
858. Πρόκειται για το μεσαίο τμήμα κόγχης που βρίσκεται στο Λούβρο. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 151, εικ. 12.
859. Σήμερα βρίσκονται στο Ελληνορωμαϊκό Μουσείο της Αλεξάνδρειας. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 55 και 56.
860. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 40 και ιδιαίτερα βρίσκεται πολύ κοντά στη σαρκοφάγο αριθ. 38, Matz, ό.π., σ. 140.
861. Πρόκειται για τον τύπο του «αυλητή» γνωστό στην υστεροκλασική κεραμική που συνεχίζεται και στην ανάγλυφη κεραμι

κή της ελληνιστικής περιόδου. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 41, αριθ. 54.
862. Σε κόγχες από ασβεστόλιθο του 5ου-6ου αι. υπάρχουν συνθέσεις μυθολογικές, όπως Παν με Μαινάδα (Effenberger, Kopt. 

Kunst, αριθ. 26) ή Ορφέας και Ευρυδίκη (Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 68), όπου οι γυναικείες μορφές είναι ντυμένες με πολύ
πτυχους χειριδωτούς χιτώνες που ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις ένδυσης.

863. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 104 (λεπτομέρεια).
864. Βλ. Ασημακοπούλου, Σύνταγμα II, αριθ. 6, πίν. 36-37 (αρχές 6ου αι.).
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Ορχηστρίδες-Μ αινάδες (αριθ. 364-368, 370-388)

Και σε αυτή την κατηγορία θεμάτων του διονυσιακού κΰκλου γίνεται χρήση αποκλειστικά των εικονο- 
γραφικών τύπων της ομάδας Γ. Παρατηρείται επίσης μείωση της προτίμησης στο θέμα της τυμπανίστριας 
ορχηστρίδας, θέμα ιδιαίτερα αγαπητό στην ομάδα Γ, αντίθετα με το θέμα της πεπλοφόρου ορχηστρίδας, 
το οποίο προτιμάται. Εκτός των τυμπανιστριών και των πεπλοφόρων, υπάρχουν ακόμη ολιγάριθμα δείγ
ματα λικνοφόρων και κυμβαλιστριών.

Τ ν μ π α ν ίσ τρ ια  (αριθ. 364)

Σε ένα μόνο πλακίδιο σώζεται το θέμα αυτό, που έχει αποδοθεί με μία από τις παραλλαγές του τύπου 9 
της ομάδας Γ. Το ένδυμά της όμως εδώ, επιτρέπει να φαίνονται τόσο καθαρά οι γραμμές του σώματος, 
ώστε αν δεν είχαν δηλωθεί οι κάτω παρυφές του, το σώμα θα μπορούσε να θεωρηθεί γυμνό. Η απόδοση 
του ημίγυμνου σώματος έχει τονισμένες ανατομικές λεπτομέρειες και παρά την έντονη σχηματοποίηση εί
ναι αισθητή η πρόθεση του τεχνίτη να το κάνει αισθησιακό865.

Λ ικ ν ο φ ό ρ ο ι (αριθ. 365-366)

Οι δύο νέες γυναίκες ακολουθούν τον τύπο 14 της ομάδας Γ. Η απόδοσή τους όμως και η κίνησή τους 
διαφέρουν, αν και βρίσκονται πάντα στο ίδιο τεχνοτροπικό κλίμα. Το σώμα της νέας του αριθ. 365 είναι λε
πτό, σχηματοποιημένης μυολογίας που αποδίδεται με εγχαράξεις. Ανάγλυφα από την Ηρακλεόπολη έχουν 
τα ίδια χαρακτηριστικά866. Η νέα του πλακιδίου αριθ. 366 έχει αρμονικές αναλογίες και πλαισιώνεται από 
πέπλο που φθάνει μέχρι το έδαφος. Η απόδοσή της βρίσκεται πλησιέστερα στο αρχικό της πρότυπο.

Κ υ μ β α λ ίσ τρ ιες  (αριθ. 367-368, 388)

Οι δύο πρώτες νέες λόγω της στάσης και της κίνησής τους μπορούν να ταυτισθούν με τις κυμβαλίστριες 
του τύπου 11 της ομάδας Γ, αν και τα κύμβαλα δεν διασώζονται αρκετά καθαρά. Είναι όμως αξιοπαρατή
ρητη η ομοιότητα στην απόδοσή τους με κυμβαλίστρια μαινάδα που διακοσμεί κόγχη από ασβεστόλιθο 
από την Οξύρρυγχο867, η οποία δυστυχώς έχει κατεστραμμένο το κεφάλι. Επίσης τα κοντά, κυματιστά τους 
μαλλιά με το τετράγωνο κόψιμο και το στρογγυλό πρόσωπο με τα εκστατικά μάτια έχουν αντιστοιχίες με 
την κόμμωση και το πρόσωπο νέου σε ανάγλυφο από την Αίγυπτο στο Μουσείο της Κοπεγχάγης868.

Στο πλακίδιο αριθ. 388 δεν σώζεται παρά μόνο το χέρι της μορφής και τα κύμβαλα που κρατά. Ε[ κίνη
ση όμως του χεριού, σχεδόν σε ορθή γωνία προς τα κάτω απαντά στην κυμβαλίστρια του πλακιδίου αριθ. 
245 του 13ου τύπου της ομάδας Γ. Πρωτοτυπία αποτελεί η παρουσία του πουλιού που καθισμένο στο έδα
φος είναι στραμμένο προς αυτή.

865. «Έντονο ερωτικό στοιχείο» έχει αναγνωρισθεί και από τον Volbach (Elfenbeinarbeiten, σ. 47-48).
866. Πρόκειται για θραύσματα αναγλύφων που φέρουν σύνθεση της Λήδας με ομοιότητα στην απόδοση του σώματος (Effen- 

berger, Kopt. Kunst, εικ. 43) που τοποθετούνται γύρω στα 600 και ανάγλυφο του Ορφέα που κατά τον Wessel (Kopt. Kunst, σ. 150, 
εικ. 53) τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 4ου αι.

867. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 56, ο οποίος το τοποθετεί στα τέλη του 4ου αι. Ανάλογο βηματισμό και απόδοση κεφα
λιού βλέπει κανείς και στον Έρωτα του συμπλέγματος Λήδας-Κύκνου από την Ηρακλεόπολη, βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 43, 
που τοποθετείται γύρω στα 600.

868. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 852. Στο έργο αυτό η στροφή και η μετωπική απόδοση του κεφαλιού έρχεται σε αντίθεση με τη ρεαλι
στική απόδοση του σώματος από το πλάι. Τα κυματιστά μαλλιά και τα έξεργα μάτια με τονισμένα τα, βλέφαρα, εκτός των πλακι
δίων βρίσκονται κοντά και στο κεφάλι του ιππέα του πλακιδίου αριθ. 425.
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Το θέμα αυτό εικονίζεται σε πολλά πλακίδια και χωρίς μεγάλη ποικιλία παραλλαγών επαναλαμβάνει 
τον τύπο 15 της πεπλοφόρου της ομάδας Γ, με την πρωτοτυπία ότι οι νέες γυναίκες εικονίζονται γυμνές. 
Εξαίρεση αποτελεί το πλακίδιο αριθ. 386 στο οποίο η πεπλοφόρος είναι πλούσια ντυμένη όπως και στις 
διονυσιακές σαρκοφάγους, όπου ο πέπλος αποτελούσε μόνο συμπλήρωμα της ενδυμασίας τους και στόλι
σμα των πλούσιων μαλλιών τους869. Πλούσια μαλλιά έχουν και στην ομάδα Δ οι πεπλοφόροι, που καλύ
πτουν συνήθως τον αυχένα τους και μερικές φορές βόστρυχοι πλαισιώνουν το λαιμό, φθάνοντας στο στή
θος. Το γεγονός ότι οι πεπλοφόροι εικονίζονται γυμνές είναι πιθανότατα επίδραση του θέματος της Αφρο
δίτης Vellata που, όπως φαίνεται από τα σκαλισμένα κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη870, ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητό στην κατηγορία αυτή.

Η μετωπική στάση των γυναικών των αριθ. 371, 386 και η στροφή του κεφαλιού σε στάση 3/4 αποτελεί 
στοιχείο διαφοροποίησης από τον τύπο 15, όπου το κεφάλι αποδίδεται από το πλάι. Ακόμη, η παρουσία το
πίου με τη μορφή πλατύφυλλων φυτών (αριθ. 380, 381) ή βλαστών (αριθ. 371) δηλώνεται και στα πλακίδια 
αυτά αλλά περισσότερο συγκρατημένα από ότι στο νειλωτικό κύκλο.

Τέλος, στον κύκλο αυτό υπάρχει ένα μόνο σύμπλεγμα ζεύγους (αριθ. 387) σατύρου και τυμπανίστριας, 
του οποίου η απόδοση παρουσιάζει εντυπωσιακή ομοιότητα με το σύμπλεγμα της τυμπανίστριας και του 
σατύρου με τη σύριγγα του τύπου Γ και ιδιαίτερα με το πλακίδιο αριθ. 257.

Π επλοφόροι (αριθ. 370-387)

Ηρακλής (αριθ. 407-409)

Σε τρία πλακίδια, με κάποιες επιφυλάξεις μια και οι συνθέσεις δεν σώζονται ακέραιες, αναγνωρίζου
με τον Ηρακλή σε άθλους του. Ο Ηρακλής, ήδη από την αρχαιότητα, συμβόλιζε τη δύναμη και υπήρξε θέ
μα συνδεδεμένο τόσο με τον αυτοκράτορα και την παντοδυναμία του όσο και με τη γενικότερη έννοια της 
ισχύος. Αλλά θεωρείται και παράδειγμα υποδειγματικού βίου με επιβράβευση την πέραν του τάφου ιδα
νική ζωή στα Ηλύσια Πεδία. Έτσι συνδέεται με τη διακόσμηση ταφικών μνημείων και σαρκοφάγων871. 
Έ χει διατυπωθεί η άποψη ότι από σαρκοφάγους μεταφέρθηκαν θέματα άθλων, όπως του λέοντος της Νε
μέας και της Κερυνίτιδος ελάφου, σε άλλα έργα της ύστερης αρχαιότητας και μέσω αυτών στη βυζαντινή 
μικροτεχνία872, άποψη που υπεραπλουστεύει το δρόμο που μέσα από την παράδοση ακολουθεί ένα δια- 
κοσμητικό θέμα. Έ χει γίνει δεκτό σήμερα ότι ο εικονογραφικός κύκλος με τη ζωή και κυρίως τους άθλους 
του Ηρακλή υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην ύστερη αρχαιότητα873 σε πολλές μορφές της τέχνης.

Στις προηγούμενες ομάδες πλακιδίων δεν συναντήσαμε το θέμα αυτό, πιθανώς συμπτωματικά, καθώς 
στην Αίγυπτο υπάρχουν παραδείγματα αυτού του κύκλου, ιδίως στη μικροτεχνία874. Άλλωστε στην ελεφα- 
ντουργία των πρώτων αιώνων μ.Χ. της Αιγύπτου ανήκουν πιθανώς τρία διάχωρα με θέμα τους άθλους του

869. Βλ. Matz, Sarkophage, I, σ. 39.
870. Βλ. Marangou, Borte Carvings, πίν. 40-41.
871. Βλ. Andreae, Schlachtsarkophagen, σ. 50, σημ. 235, όπου και κατάλογος ταφικών μνημείων με παραστάσεις Ηρακλή.
872. Σε μεταλλικά ελάσματα που διακοσμούν ξύλινα κιβωτίδια του 4ου αι. απαντά επίσης και με την ίδια στάση το θέμα του 

Ηρακλή και του λέοντος της Νεμέας, βλ. Buschhausen, Metallscnnia, αριθ. Α9, πίν. 10 και Α45, πίν. 48. Πρβλ. και μεσοβυζαντινό κι- 
βωτίδιο με ανάλογη παράσταση (Goldschmidt, I, Kästen, σ. 14 κ.ε., εικ. 2).

873. Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές ζωγραφικών έργων με αυτό το θέμα από τον Φιλόστρατο, τον 3ο αι. μ.Χ., βλ. Philo- 
stratum, Imagines et Callistrati Statuae, Leipzig 1825 (αγγλ. έκδ. 1931) και K. Lehmann-Hartleben, The Imagines of the Elder Philo
stratus, ArtB XXIII (1941), σ. 16 κ.ε.

874. Βλ. αγαλμάτιο Ηρακλή και Ερυμάνθιου κάπρου από ορεία κρύσταλλο, που βρέθηκε στην Αίγυπτο, αποδίδεται στην Αλε
ξάνδρεια και τοποθετείται στα τέλη του 4ου αι. Ανήκει στην Walters Art Gallery της Βαλτιμόρης, με αριθ. 42.408. Βλ. Beckwith, 
Coptic Sculpture, αριθ. 18. Walters Art Gallery, αριθ. 534. B. Segall, Journal of Walters Art Gallery II (1939), σ. 113-117. Βλ. επίσης 
θραύσμα ασβεστολιθικής πλάκας με ανάγλυφη παράσταση του Ηρακλή και του λέοντος της Νεμέας πλαισιωμένου από Νίκες με 
κλάδους δάφνης από το Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου, βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 24-25, αριθ. 7281.
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Ηρακλή, που ανήκουν στην Walters Art Gallery875. Συμπεριλαμβάνονται σε μια ομάδα ελεφάντινων μι
κρών διαχώρων, παραλληλόγραμμου σχήματος με έντονα έξεργο πλαίσιο, που διακοσμείται συνήθως από 
ταινία σχοινόμορφη. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν πολλές μικρές τρύπες από τρυπάνι, για το κάρφωμα του 
πλακιδίου στην επιφάνεια που διακοσμούσε. Το διακοσμητικό θέμα είναι πάντα μυθολογικού χαρακτήρα 
είτε σκηνή είτε μεμονωμένη μορφή και αποδίδεται σε έξεργο και ιδιαίτερα επιμελημένο ανάγλυφο. Τα θέ
ματα των διαχώρων της Walters Art Gallery είναι Ηρακλής με ρόπαλο, Ηρακλής με το λέοντα και Ηρα
κλής μόνος. Διαπιστώνονται εικονογραφικές αναλογίες στην απόδοση των θεμάτων στα πλακίδια αυτά 
του 2ου αιώνα με αυτά της ομάδας Δ. Στον αριθ. 407 ο νέος άνδρας είναι γυμνός και κρατά ρόπαλο ακου
μπισμένο στον ώμο. Το ρόπαλο βέβαια υπήρξε πάντα ένα από τα αντικείμενα αναγνώρισης του Ηρακλή, 
όπως και η λεοντή, που εδώ δεν διασώζεται ή έχει αντικατασταθεί με μανδύα. Η πάλη νέου άνδρα με δα
σύτριχο ζώο που εικονίζεται στα άλλα δύο πλακίδια (αριθ. 408 και 409) δεν επιβάλλει απαραίτητα την 
αναγνώριση του ήρωα στο πρόσωπο του νέου.

Ανάλογο αγώνα ανέλαβαν κατά την Παλαιό Διαθήκη ο Σαμψών και ο Δαβίδ876. Η στάση όμως του νέου 
και ο τρόπος που συλλαμβάνει το ζώο είναι εικονογραφικά γνωστός και συνηθισμένος στις απεικονίσεις 
σε σαρκοφάγους του άθλου με το λέοντα της Νεμέας877.

Πρέπει επίσης να αποκλειστεί η περίπτωση το θέμα αυτό να συνδεθεί με σκηνές ιπποδρόμου και θη
ριομαχιών ή απλές σκηνές κυνηγιού. Στις σκηνές θηριομαχιών που εικονίζονται στα υπατικά δίπτυχα, η 
πάλη με τους λέοντες δεν γίνεται σώμα με σώμα αλλά με ακόντια878 και οι νέοι δεν είναι γυμνοί. Το ίδιο 
συμβαίνει και στις σκηνές κυνηγιού λέοντος, αν και στην περίπτωση αυτή οι κυνηγοί είναι κάποτε γυμνοί 
και μόνο ένας μανδύας ανεμίζει πίσω τους879. Η ταύτιση άλλωστε των συνθέσεων αυτών με τον Ηρακλή 
ενισχύεται από τη χρήση που γίνεται στην Αίγυπτο από ελεφαντουργούς, ξυλογλύπτες και υφαντές των 
άθλων και κυρίως του λέοντος της Νεμέας και της Κερυνίτιδος ελάφου τον 7ο και 8ο αιώνα. Έτσι, ξυλό
γλυπτο διάχωρο θύρας του 8ου αιώνα από την Αίγυπτο διακοσμείται με τον Ηρακλή και την Κερυνίτιδα 
έλαφο880, ενώ ανάλογο θέμα έχει ύφασμα από το Achmim της Αιγύπτου, του 8ου αιώνα881. Τέλος, οι άθλοι 
του Ηρακλή διακοσμούν και ελεφάντινα διάχωρα που καλύπτουν την εμπρόσθια επιφάνεια του καθίσμα
τος της Καθέδρας του Αγίου Πέτρου, που έστειλε ως δώρο στη Ρώμη ο Κάρολος ο Φαλακρός στον Πάπα, 
το 875. Πρόκειται για δώδεκα διάχωρα (40 x 70 εκ.), στα οποία οι συνθέσεις έχουν αποδοθεί εγχάρακτες 
και τα σχέδια έχουν γεμισθεί με χρυσό και έγχρωμη κηρομαστίχη. Πολλά από αυτά είναι σε δεύτερη χρή
ση. Έ τσι το διάχωρο με τη σκηνή Ηρακλή και λέοντος έχει πίσω σε χαμηλό ανάγλυφο αποξυσμένο σκηνή 
με τον Ηρακλή και πάλι882, που τοποθετείται στον 7ο αιώνα. Οι πλάκες διακοσμήθηκαν για δεύτερη φορά 
μεταξύ των ετών 870-875, οπότε κατασκευάσθηκε ο θρόνος για τον Πάπα.

Οι συνθέσεις τους που πρέπει να έχουν αρχαίο πρότυπο, είχαν διατηρήσει το συμβολισμό τους που δη
λώνει τη δύναμη του αυτοκράτορα και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν ως αυτοκρατορικό δώρο883. Τα θέματα 
των άθλων του Ηρακλή απαντούν και στη μεσοβυζαντινή τέχνη, στα ελεφάντινα κιβωτίδια884. Η αναγνώρι

875. Βλ. Marangou,Bone Carvings, σ. 46-47, σημ. 240 όπου παρουσιάζονται με βάση δυο πλακίδια του Μουσείου Μπενάκη ανά
λογης τεχνικής και τοποθετούνται μεταξύ του 2ου αι. π.Χ. και του 2ου αι. μ.Χ.

876. Σχετικά με το θέμα, βλ. Α. Ξυγγόπουλος, Fortitudo, Zograf 10 (1979), σ. 92-93. Παρατηρείται όμως ότι ο μεν Σαμψών πρέ
πει να έχει μακριά μαλλιά την ώρα του άθλου, ο δε Δαβίδ καταβάλλει τα ζώα με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τη γνωστή εικονογραφία 
του 6ου αι., βλ. αργυρά πινάκια της Κύπρου (Dalton, Byz. Art, εικ. 57-58). Πρβλ. και ελεφάντινο διάχωρο του 11ου αι. (Goldschmidt, 
I, Kästen, αριθ. 33b).

877. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, σ. 29.
878. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 8, πίν. 4-5 και αριθ. 36, πίν. 20.
879. Βλ. ό.π., αριθ. 102 και 103, πίν. 55.
880. Ηρακλής αναγνωρίζεται σε διάχωρο ανάλογο με αυτά της Sitt Barbara (Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 97).
881. Βλ. L ’art copte - Petit Palais, o. 207, αριθ. 245.
882. Κατά τον Weitzmann, Heracles, σ. 247, πίν. XLIII, πρόκειται για σκηνή κυνηγίου.
883. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 260, πίν. 115, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία.
884. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 20b, 26d, 27b, 29b, 35,41,47, 55a, 56a. Αντιπροσωπευτικό δείγμα μπορεί να θεωρηθεί το 

κιβωτίδιο αριθ. 20d, πίν. VIII που βρίσκεται στο Petit Palais και ανήκει στη συλλογή Dutuit.
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ση του Ηρακλή στο πρόσωπο του νέου των πλακιδίων 407-409 πρέπει να θεωρηθεί λοιπόν ασφαλής και να 
αποδοθεί σε σύμπτωση ίσως το ότι δεν διασώθηκε το θέμα και στις άλλες ομάδες.

Προσωποποιήσεις (αριθ. 410-413,415,424)

Τα λίγα κομμάτια στα οποία αναγνωρίζουμε θέματα προσωποποίησης δεν επιτρέπουν γενικά συμπε
ράσματα σχετικά με την ευρύτητα της χρήσης του θέματος από την ομάδα αυτή. Γίνεται μόνο η διαπίστω
ση ότι το θέμα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και στο εργαστήριο της ομάδας Δ, άλλοτε ακολουθώντας 
γνωστούς και από άλλες ομάδες τύπους που προσωποποιούν χρονικές περιόδους (αριθ. 410,415) και άλ
λοτε εικονογραφικούς τύπους γνωστούς από προσωποποιήσεις άλλων μορφών τέχνης (αριθ. 412, 413, 
424). Διαπιστώνεται επίσης, ότι από το πλήθος των προσωποποιήσεων που εντάσσονται στο θεματολόγιο 
της ύστερης αρχαιότητας, στην ομάδα Δ εκπροσωπούνται μόνο προσωποποιήσεις χρονικών περιόδων 
και πόλεων.

Π ρ ο σ ω π ο π ο ιή σ εις  χρ ο ν ικ ώ ν  π ερ ιό δω ν  (αριθ. 410, 411, 415)SS5

Στο κυκλικό πλακίδιο αριθ. 410 εικονίζεται προσωποποίηση εποχής, με το γνωστό και από την ομάδα A 
τύπο (αριθ. 1-3). Το πλακίδιο έχει τη μορφή μεταλλίου, απόδοση γνωστή και από άλλα προγενέστερα ανά
λογα έργα, κυρίως ψηφιδωτά και υφάσματα885 886. Το αδρό σκάλισμα προσέδωσε στα χαρακτηριστικά του προ
σώπου όγκους, που η απλή χάραξη στερεί από τα κομμάτια της ομάδας Α, αλλά τους βρίσκει κανείς στην 
απόδοση του ίδιου θέματος σε ξυλόγλυπτα πάντα από την Αίγυπτο887. Πρόκειται συγκεκριμένα για κυκλικά 
διάχωρα που σχηματίζουν αλυσιδωτό πλοχμό και περιέχουν εναλλασσόμενα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανά
μειξη χριστιανικών και ελληνορωμαϊκών θεμάτων. Το έργο προσφέρει δείγμα εικονογραφικών συνθέσεων 
της εποχής αλλά και της σύνθεσης, στην οποία θα μπορούσε να ανήκει το πλακίδιο αριθ. 410.

Στο πλακίδιο αριθ. 415 (Π ίν. 107), όπου νέος βαδίζει κρατώντας με καλυμμένα χέρια κάποιο αντικεί
μενο και παράλληλα είναι ντυμένος με χειριδωτό χιτώνα, βλέπουμε ομοιότητες με προσωποποίηση κάποι
ου από τους φθινοπωρινούς μήνες, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, όπως τους είδαμε και στα πλακίδια 
αριθ. 110, 111 και 112 της ομάδας Β888.

885. Ανάλυση της προέλευσης και της εξέλιξης των θεμάτων των προσωποποιήσεων χρονικών περιόδων, βλ. ο. 76-79. Εδώ θα 
περιοριστούμε στην αναγνώριση και ένταξη του υλικού της ομάδας Δ και στη διερεύνηση τυχόν διατήρησης του θέματος σε άλλα 
έργα του ίδιου καλλιτεχνικού ρεύματος. Η προσωποποίηση της Γης σε κόγχη από την Ηρακλεόπολη του 5ου αι. π.Χ. διατηρεί στοι
χεία της «Εποχής» αριθ. κατ. 1-2 και δεν έχει εικονογραφική σχέση με τα πλακίδια. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 71.

886. Προσωποποιήσεις σε μετάλλια απαντούν άφθονες στα ψηφιδωτά δάπεδα των οικιών της Αντιόχειας, όπως στο κάτω επί
πεδο της οικίας της Κιλικίας (Levi, Antioch, II, πίν. IXb-c), στον τάφο της Μνημοσύνης (ό.π., πίν. LXVIc), στο λουτρό της Απόλαυ
σης (ό.π., πίν. LXVIIIa), στην οικία της Ανανέωσης (ό.π., πίν. LXXIIIa-b), στο σύμπλεγμα Υακτώ (ό.π., πίν. LXXVIb), στην οικία 
της Γης, όπου πέντε μετάλλια απαντούν στο άνω επίπεδο του δωματίου 1 (ό.π., πίν. LXXXIb) και στο δωμάτιο 4 (ό.π., πίν. 
LXXXIIb), τέλος στο νεότερο στρώμα της οικίας του Αιώνα (ό.π., πίν. LXXXIVc). Παράλληλα προσωποποιήσεις σε μετάλλια απα
ντούν συχνά σε διακοσμήσεις ενδυμάτων κεντημένες ή υφασμένες. Βλ. χιτώνα από την Αίγυπτο του 3ου αι. (Effenberger, Kopt. 
Kunst, εικ. 110).

887. Μεγάλο κομμάτι υπήρχε στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου (Wulff, Altchr. Kunst, αριθ. 251. Beckwith, Coptic Sculpture, 
εικ. 48 και Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 59) προερχόμενο από τη μονή του Απά Απολλώ στο Baouit της Άνω Αιγύπτου και τοπο
θετείται κατά άλλους στα τέλη του 5ου-αρχές του 6ου αι. και κατά άλλους στον 7ο αι. Ανάλογο μικρό θραύσμα ταινίας με δύο μόνο 
διάχωρα, στο ένα εκ των οποίων υπάρχει προσωποποίηση, εκτέθηκε στη Βιέννη, βλ. Akademie Wien, ο. 50, αριθ. 133, εικ. 39, και το
ποθετείται στον 6ο αι.

888. Ανάλογη ταύτιση θα μπορούσε να γίνει και για τη μορφή του ερωτιδέως του πλακιδίου αριθ. κατ. 411 που κρατά στην αγκα
λιά του πουλί και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως προσωποποίηση του μηνός Φεβρουάριου. Βλ. ανάλογα παραδείγματα στην ομάδα Β 
(αριθ. κατ. 67-68). Η ύπαρξη όμως παραδειγμάτων ερωτιδέων με απόλυτη τεχνοτροπική και εικονογραφική ομοιότητα, των οποίων 
όμως ο χαρακτήρας είναι καθαρά διακοσμητικός (βλ. παραπάνω, ο. 214) μας κάνει διατακτικούς.
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Π ρο σ ω π ο π ο ιή σ εις  π ό λεω ν  (αριθ. 412, 413, 424)

Η Τύχη της πόλης, όπως συνήθως ονομάζεται, είναι εικονιστικός τύπος που κατά τον Παυσανία (IV, 
30, 6) δημιουργήθηκε για την πόλη της Σμύρνης889 και αποτελεί εικονιστικό συμβολισμό της ευδαιμο
νίας μιας πόλης, εξαπλώνεται ιδιαίτερα μετά τον Αύγουστο και κυρίως στις ανατολικές επαρχίες της αυ
τοκρατορίας890. Εξάλλου, επειδή οι ομοιότητες μεταξύ των αρμοδιοτήτων και ιδιοτήτων της Τσιδος και 
της ρωμαϊκής θεότητας Fortuna είναι εντυπωσιακές, από το 2ο αι. μ.Χ. αρχίζουν οι απεικονίσεις της 
Τσιδος με συνδυασμένα τα σύμβολά της και τα σύμβολα που η παράδοση απέδιδε στη Fortuna αλλά και 
στην ελληνική Τύχη, και δημιουργείται ο τύπος της Ισιτύχης, της πιο δημοφιλούς από τις θεότητες του 
συγκριτισμού της ύστερης αρχαιότητας, της οποίας σώζονται πλήθος μνημείων από το 2ο αι. μ.Χ. και 
εξής891. Το διάχωρο του άμβωνα του Aachen προσφέρει ένα από τα δείγματα που επέζησαν μέχρι τον 
6ο αιώνα892.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά με τα οποία η ελληνορωμαϊκή τέχνη αποδίδει την Τύχη μιας πόλης εί
ναι όλα δανεισμένα από άλλες θεότητες και ιδίως από την Ισιτύχη. Τα αντικείμενα που προέρχονται 
από την ελληνική Τύχη, το κέρας της Αμαλθείας που κρατάει συνήθως με το αριστερό χέρι και ο πό
λος893 ή μοδιός είναι από τα πιο συνηθισμένα. Το πηδάλιο που συνήθως κρατά με το δεξί χέρι και η 
σφαίρα της εξουσίας είναι αντικείμενα που η ρωμαϊκή Fortuna προσέφερε στο θέμα. Στα συμβολικά 
αυτά αντικείμενα ήρθαν να προστεθούν και άλλα πολλά, που οι καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν στην προ- 
σπάθειά τους να τονίσουν τον πλούτο, τη δύναμη, τη σημασία μιας πόλης, δίνοντας συγχρόνως και τα ιδι
αίτερα χαρακτηριστικά της. Έτσι όπως συμβαίνει και στα οστέινα πλακίδια, ο μοδιός έχει αντικατα- 
σταθεί από πυργόσχημο διάδημα (αριθ. 412) (Π ίν. 107) ή περικεφαλαία (αριθ. 424) (Π ίν. 109). Το πη
δάλιο έχει αντικατασταθεί από σκήπτρο (αριθ. 413) ή δάδα (αριθ. 412). Η αναγνώριση στις μορφές των 
πλακιδίων που αναφέραμε συγκεκριμένων πόλεων με βάση τα εικονογραφικά στοιχεία δεν είναι ασφα
λής894. Πρέπει όμως να παρατηρήσουμε μερικά στοιχεία ομοιότητας μεταξύ των προσωποποιήσεων της 
Κωνσταντινούπολης, όπως αποδίδεται σε ελεφάντινα ανάγλυφα του 6ου αιώνα895 κρατώντας δάδα, με πυρ
γόσχημο στέμμα και κατάκοσμο ένδυμα και της γυναικείας μορφής του πλακιδίου αριθ. 412. Η απόδοση μά
λιστα της Κωνσταντινούπολης ολόσωμης σε φύλλο ελεφάντινου διπτύχου του 5ου αιώνα στο Μουσείο Ιστο
ρίας της Τέχνης της Βιέννης896, με χειριδωτό χιτώνα και δαλματική με πολυτελή περίκλειση στο λαιμό, πυρ
γόσχημο στέμμα στο κεφάλι, κέρας στο αριστερό χέρι και δάδα στο δεξί, βρίσκεται ιδιαίτερα κοντά στην 
απόδοση της Τύχης του πλακιδίου αριθ. 412.

Στο πλακίδιο αριθ. 413 εύκολα αναγνωρίζει κανείς στη γυναικεία μορφή με τον ποδήρη χιτώνα, το μο- 
διό, το κέρας και το πηδάλιο του πλοίου, προσωποποίηση πόλης, αλλά χωρίς να μπορεί να προσδιορισθεί 
η πόλη με βεβαιότητα. Ανάλογα όμως χαρακτηριστικά εντοπίσθηκαν και σε δύο αποδόσεις Τύχης της Αλε
ξάνδρειας από την Αίγυπτο. Πρόκειται για την Τύχη της Αλεξάνδρειας που κοσμεί το συρόμενο σκέπα

889. Βούπαλος δέ, ναούς τε οίκοδομήσασθαι καί ζφα άνήρ άγαθός πλάσαι, Σμνρναίοις άγαλμα εργαζόμενος Τύχης πρώτος έποί- 
ησεν ών ισμενπόλον τε εχονσαν έπί τή κεφαλή καί τή έτέρα χειρί τό καλούμενον Αμαλθείας κέρας ύπό Ελλήνων.

890. Επιγραφές και άλλα μνημεία αναφέρονται στην Αγαθή Τύχη, στη Μεγάλη Τύχη ή απλώς στην Τύχη των πόλεων. Βλ. σχε
τικά Daremberg - Saglio, 2,1972, σημ. 4-5. Grimai, Dictionnaire, σ. 464-465. Roscher, Lexikon, 2, 2, σ. 1505.

891. Κατάλογος έργων με το θέμα της Τύχης (Fortuna), βλ. Roscher, Lexikon, 2, 2, σ. 1505-1507.
892. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 103-104 και Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 72, σ. 59, όπου και η παλαιότερη σχετική 

βιβλιογραφία.
893. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 889.
894. Την εικονογραφία των προσωποποιήσεων της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης στον 4ο αι. έχουν μελετήσει από πολύ 

νωρίς (βλ. Strzygowski, Tyche, σ. 143 κ.ε. Toynbee, Roma, σ. 135 κ.ε. Stern, Calendrier, σ. 12, πίν. II, 1 και III, 1).
895. Πρόκειται για τμήματα αυτοκρατορικών διπτύχων όπως Τύχες της Κωνσταντινούπολης σε προτομή μέσα σε στεφάνι που 

κρατούν Νίκες, φορούν πυργωτό διάδημα ή κρατούν δάδα, και χρονολογούνται στις αρχές του 6ου αι. Βλ. Volbach, Elfenbeinar
beiten, σ. 48-54, αριθ. 49-50, πίν. 26.

896. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 38, πίν. 21, σ. 43-44, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία. Πρβλ. απεικόνιση ένθρονης Τύ
χης της Κωνσταντινούπολης σε χτένι από την Αίγυπτο με κέρας και σκήπτρο (ό.π., αριθ. 88b, πίν. 49, σ. 68).
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σμα ελεφάντινου ιατρικού κιβωτιδίου του 4ου-5ου αιώνα της συλλογής του Dumbarton Oaks897 που είναι 
ολόσωμη, φοράει αρχαιοπρεπές ένδυμα και κρατάει κέρας με το αριστερό χέρι και πηδάλιο πλοίου με το 
δεξί και τη γνωστή Ισιτΰχη του ελεφάντινου διαχώρου του άμβωνα του Aachen που φέρει ανάλογα αντι
κείμενα με πλοίο όμως αντί πηδαλίου και τον ίδιο τύπο ενδυμασίας898. Η αναγνώριση λοιπόν στη μορφή 
του πλακιδίου αριθ. 413 της Τύχης της Αλεξάνδρειας είναι αρκετά πιθανή.

Τέλος, στη γυναικεία μορφή του πλακιδίου αριθ. 424 (Π ίν. 109) που φοράει περικεφαλαία και θώ
ρακα είναι δυνατό να αναγνωρίσει κανείς προσωποποίηση της Ρώμης. Η μορφή είναι στραμμένη δε
ξιά και η κίνηση των χεριών της δείχνει ότι πρότεινε κάποιο αντικείμενο που κρατούσε. Η νέα γυναί
κα παρουσιάζει αναλογίες με τον ύπατο που συνοδεύει αυτοκράτορα στο ελεφάντινο αυτοκρατορικό 
δίπτυχο899 του πρώτου μισού του 6ου αιώνα, τόσο στη στάση και την κίνηση, όσο και στο ένδυμα, δη
λαδή το δερμάτινο θώρακα. Ο ύπατος αυτός προσφέρει στον αυτοκράτορα αγαλματίδιο Νίκης. Επει
δή σε υπατικά δίπτυχα η Τύχη της Ρώμης προσφέρει προς τους υπάτους ή τον αυτοκράτορα τη σφαίρα 
της εξουσίας, πάνω στην οποία στέκεται μερικές φορές Νίκη900, όπως ακριβώς και ο ύπατος σε άλλες 
περιπτώσεις, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι και οι δύο μορφές, του υπάτου και της Τύχης χρησιμοποι
ούνται ως συνοδά πρόσωπα του αυτοκράτορα σε συνθέσεις διπτύχων. Η πλαισίωση μάλιστα στα υπα
τικά δίπτυχα του υπάτου άλλοτε από προσωποποιήσεις πόλεων901 και άλλοτε από αξιωματούχους902 
φανερώνει ότι μια τέτοια εναλλαγή μπορεί να είχε εφαρμοσθεί και σε τύπους διπτύχων, όπως τα αυ- 
τοκρατορικά, και στην περίπτωση αυτή οι Τύχες της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης θα έπαιρναν 
τη θέση των υπάτων. Εάν η υπόθεσή μας αυτή είναι σωστή, τότε η Τύχη του πλακιδίου αριθ. 424 πρέ
πει να ανήκε σε σύνθεση ανάλογη με του αυτοκρατορικού διπτύχου του Λούβρου και να είχε θέση 
ανάλογη με αυτή του υπάτου.

Πολεμιστές903 (αριθ. 416-423)

Τα πλακίδια που διακοσμούνται από άνδρες που κρατούν ακόντιο είναι ολιγάριθμα, αλλά εμφανίζουν 
αξιόλογη ποικιλία στην απόδοση του θέματος. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η δυσκολία ή μάλλον η 
πλήρης αδυναμία να ταυτισθούν οι ανδρικές μορφές που τα διακοσμούν με οποιονδήποτε συγκεκριμένο 
ήρωα ή θεό και να ενταχθούν σε έναν εικονογραφικό κύκλο. Ο Strzygowski αναλύοντας στοιχεία πλακιδί
ου του πολεμιστή στον άμβωνα του Aachen904 προτείνει ως πιθανή τη συμβολική σημασία του νικητή της 
Πίστεως, άποψη που δεν έχει αποδειχθεί.

Οι νέοι άνδρες εικονίζονται ολόσωμοι — δυστυχώς σε μερικά από τα πλακίδια οι μορφές δεν σώζονται 
ακέραιες (αριθ. 418-421) — και ακολουθούν δύο κύριους εικονιστικούς τύπους: τον τύπο του γυμνού νέου 
και τον τύπο του πολεμιστή με σχεδόν πλήρη εξάρτυση.

897. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 19. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 83, σ. 64, πίν. 46.
898. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 103. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 72, πίν. 41, σ. 59. Πρβλ. και προτομή Τύχης με μο- 

διό και σκήπτρο από την Αίγυπτο, στο Βρετανικό Μουσείο (Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 52) του 4ου-5ου αι.
899. Στο αυτοκρατορικό δίπτυχο του Λούβρου (βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 48, σ. 47-48, πίν. 26) η ομοιότητα είναι εντυ

πωσιακή.
900. Σε ελεφάντινο δίπτυχο με τις προσωποποιήσεις της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης (βλ. κεφ. Β, υποσημ. 896) η Ρώμη 

κρατά στο αριστερό χέρι ανάλογη σφαίρα και φορά όμοια περικεφαλαία. Στο δίπτυχο αυτό πολλοί αναγνωρίζουν τεχνοτροπικά αι
γυπτιακή καταγωγή, βλ. συνοπτικά Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 44.

901. Βλ. δίπτυχα των Clementinus, Magnus και Ορέστη (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 31, πίν. 16, αριθ. 15, πίν. 7, αριθ. 23, 
πίν. 10), όπου η προσωποποίηση της πόλης φορά χιτώνα και περικεφαλαία, ενώ στέκεται μετωπικά πίσω από τον άρχοντα.

902. Βλ. υπατικό δίπτυχο του Aerobindus (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 8-10, πίν. 4 και 5).
903. Παρουσιάζονται ανδρικές μορφές που κρατούν ακόντια και κάποτε ασπίδες. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν και κυνηγοί 

με βάση μόνο ενδυματολογικά στοιχεία. Η αγαλματώδης όμως στάση τους βρίσκεται πλησιέστερα στην αφηρωισμένη απόδοση 
ενός πολεμιστή.

904. Βλ. Strzygowski, Alexandria, σ. 17 κ.ε.
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Γ υ μ ν ο ί π ο λ εμ ισ τές  (αριθ. 416-421) (Π ίν. 108-109)

Οι νέοι που αποδίδονται σε ηρωική γυμνότητα διακοσμούν τα περισσότερα πλακίδια. Ιμάτιο στερεω
μένο στον ώμο (αριθ. 417,420,421) με πόρπη ή περασμένο στους ώμους ώστε να καλύπτει το στήθος (αριθ. 
416, 418, 419) είναι το μόνο τους ένδυμα. Η στάση τους, και ιδιαίτερα αυτή του πλακιδίου αριθ. 416 έχει 
χαρακτηρισθεί ως εξέλιξη του λεγομένου Πολυκλείτειου τύπου905. Εικονίζονται ορθοί, πάνω σε βάθρο και 
συχνά μέσα σε αχιβαδόσχημη κόγχη (αριθ. 419-421), κρατώντας ακόντιο και κάποτε ασπίδα (αριθ. 416- 
418) και με την προβολή του ενός ποδιού μεταθέτουν στο άλλο το βάρος του σώματος (αριθ. 416, 417). 
Στρέφουν περισσότερο ή λιγότερο έντονα προς μια κατεύθυνση, έτσι ώστε εικονίζεται το κεφάλι άλλοτε 
από το πλάι (αριθ. 417) και άλλοτε σχεδόν μετωπικά (αριθ. 418) ή μετωπικά (αριθ. 422), πιο πολλές φορές 
όμως σε τρία τέταρτα (αριθ. 416, 419, 420). Τα ακόντια τα κρατούν άλλοτε χαλαρά ακουμπισμένα στον 
ώμο τους (αριθ. 416, 418, 419) και άλλοτε τελείως κάθετα, με επισημότητα (αριθ. 417,420, 421). Οι περισ
σότεροι έχουν το χαρακτηριστικό χτένισμα των προς το πρόσωπο χτενισμένων μαλλιών που θυμίζει χτένι
σμα νεαρού ακολούθου (Page) του Μεσαίωνα.

Οι γυμνοί αυτοί νέοι άνδρες που δεν φαίνεται να έχουν κάποιο ιδιαίτερο συμβολισμό, ενώ συγχρόνως 
είναι τοποθετημένοι πάνω σε βάθρα και πολλοί από αυτούς μέσα σε κόγχες, πρέπει να έχουν σχέση με 
την προτίμηση της ρωμαϊκής τέχνης στους ανδριάντες και στη διακόσμηση των χώρων και των κτιρίων με 
κόγχες, στις οποίες ήσαν τοποθετημένοι. Η προτίμηση αυτή έχει προεκτάσεις και σε άλλες μορφές τέ
χνης, όπως οι σαρκοφάγοι που επίσης χρησιμοποιούν ανάλογα διακοσμητικά σύνολα906 και με μεμονω
μένες μορφές ή συμπλέγματα διακοσμούν τις κόγχες που ανά τρεις ή περισσότερες κοσμούν τις μακριές 
πλευρές τους.

Πρότυπα των γυμνών αυτών πολεμιστών πρέπει να ήταν έργα ελληνικής τέχνης και τα ρωμαϊκά αντί
γραφα που χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτησή τους σε βάθρα και κόγχες και τη διακόσμηση χώρων. 
Τα έργα αυτά πιθανότατα επέδρασαν στην παραγωγή της επίσημης τέχνης του 5ου-7ου αιώνα και στον 
κλασικισμό που τη διακρίνει, τόσο στα έργα μικροτεχνίας της πρωτεύουσας όσο και στα έργα μαζικής πα
ραγωγής της περιφέρειας.

Στα σκαλισμένα κόκαλα του Μουσείου Μπενάκη υπάρχουν ανάλογα θέματα907 στα οποία αναγνωρίζο
νται αντωνίνειες επιδράσεις αλλά και επιδράσεις της ελληνικής μνημειακής τέχνης και θεωρούνται ως επι
βιώσεις της ελληνικής τυπολογίας σε ύστερη περίοδο. Ο νέος άνδρας του κομματιού αριθ. 204 του καταλό
γου του Μουσείου Μπενάκη βρίσκεται εικονογραφικά πλησιέστερα προς τους γυμνούς πολεμιστές της ομά
δας Δ, που παρουσιάζουν την ίδια έμφαση στη μνημειακότητα της μορφής και της αγαλματώδους στάσης.

Σε αργυρό κύπελλο του 7ου αιώνα (613-629/630)908 στη Βιέννη υπάρχει πολεμιστής εικονογραφικά 
ανάλογος με τα παραδείγματα της ομάδας Δ, του οποίου όμως και η τεχνοτροπία βρίσκεται κοντά σε κλα- 
σικίζοντα πρότυπα. Ο Ιππόλυτος από ελεφάντινο δίπτυχο του 5ου αιώνα909 βρίσκεται επίσης κοντά στον 
εικονογραφικά τύπο των πλακιδίων αριθ. 416 και 420.

Στα οστέινα πλακίδια όμως δεν εντοπίστηκε οποιοσδήποτε συμβολισμός, εκτός ίσως της έννοιας της 
ηρωικής νεότητας. Το θέμα αυτό με καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα είναι γνωστό και στα κοπτικά υφά
σματα, όπου συνδυάζεται με άλλες ανδρικές μορφές, όπως οι σάτυροι910. Έ χει επιβιώσει και σε μεσοβυ- 
ζαντινά ελεφάντινα κιβωτίδια, όπου επίσης δεν υπάρχει εικονογραφικά πρόγραμμα ιστορικής ή συμβολι-

905. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 81.
906. Βλ. Λοβέρδου, Πλακίδια, σ. 226. Πρβλ. ανάλογη άποψη του Volbach (Elfenbeinarbeiten, σ. 55, αριθ. 66) και του Gold

schmidt (I, Kästen, αριθ. 6b-d, πίν. ΙΙ-ΙΙΙ).
907. Βλ. Marangou, Bone Carvings, αριθ. 204-207, σ. 58-81 και 123-124, πίν. 60-61.
908. Βλ. Dodd, Stamps, αριθ. 56, σ. 174-175 και L. Maculevic, Byzantinische Antike, Berlin 1929.
909. Πρόκειται για μορφή του γνωστού ιδιωτικού διπτύχου του 5ου αι. από την Brescia με τα ερωτικά ζεύγη της Φαίδρας με τον 

Ιππόλυτο και της Αρτέμιδος με τον Ενδυμίωνα, βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 66, σ. 57, πίν. 38.
910. Βλ. Ε. Dimand, Coptic Tunics in the Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Museum Studies, 1930, σ. 241, εικ. 3 και 6, όπου 

χιτώνας διακοσμημένος με το θέμα αυτό τοποθετείται στα μέσα του 4ου αι.
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κής σημασίας911. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει για τους πολεμιστές των πλακιδίων αριθ. 416 και 417, που σώζο
νται ακέραιοι. Ο τύπος του πολεμιστή που κρατά ασπίδα στο χέρι (αριθ. 416) χρησιμοποιήθηκε στην Αί
γυπτο και για την απόδοση φτερωτού νέου με ασπίδα, πιθανώς ερωτιδέως, σε κόγχη από ασβεστόλιθο, του 
τέλους του 4ου-5ου αιώνα912.

Ο πολεμιστής του πλακιδίου αριθ. 417 είναι περισσότερο κινημένη μορφή από τις άλλες και χωρίς να 
πληζιάζει σε ορμητικότητα σκαλισμένο κόκαλο του Μουσείου Μπενάκη, πρέπει να είχε ως πρότυπο ανά
λογο τύπο, που εικονογραφικά συνδέεται με τη μνημειακή ελληνική τέχνη, η παράδοση της οποίας επι- 
ζούσε στα εργαστήρια από τα οποία προήλθαν913.

Π ο λ εμ ισ τές  μ ε  ε ν δ ύ μ α τα  (αριθ. 422, 423)

Τα πλακίδια με το θέμα αυτό είναι μόνο δύο αλλά καθένα τους παρουσιάζει διαφορετικό τύπο. Ο νέος 
άνδρας του πλακιδίου αριθ. 422 είναι ντυμένος απλά, με κοντό χιτώνα ζωσμένο χαμηλά, αναδιπλωμένο με 
ταινίες χιαστί στο στήθος και ψηλά υποδήματα. Η εμφάνισή του δεν είναι πολεμική αλλά φανερώνει μάλ
λον φρουρό, έτσι όπως με το δεξί χέρι κρατά το ακόντιο παράλληλα με το σώμα του.

Ο πολεμιστής του πλακιδίου αριθ. 423 έχει χαμηλή περικεφαλαία, θώρακα με διπλή σειρά από γλωσ
σίδια πάνω από τον κοντό του χιτώνα, αλλά είναι ανυπόδητος, στοιχείο που επιτείνει τον καθαρά διακο- 
σμητικό χαρακτήρα του. Στο δεξί χέρι κρατά ακόντιο στηριγμένο στο έδαφος και με το αριστερό στερεώ
νει ασπίδα ακουμπισμένη δίπλα του. Η θέση της ασπίδας στο έδαφος αφαιρεί από τη μορφή τον πολεμικό 
χαρακτήρα που της προσδίδει ο θώρακας και η περικεφαλαία και είναι εικονογραφικό στοιχείο γνωστό 
σε έργα με το ίδιο θέμα και τον ίδιο ειρηνικό χαρακτήρα, όπως τα υπατικά δίπτυχα.

Και στο θέμα αυτό, ισχύουν όσα ειπώθηκαν για τους γυμνούς πολεμιστές σχετικά με την αδυναμία να 
τους αποδοθεί κάποιος συμβολισμός ή κάποια αναγνωρίσιμη προσωπικότητα, μυθολογική ή μη914 915. Οι τύποι 
τους όμως αναγνωρίζονται σε έργα ελεφάντινα με μυθολογικό μερικές φορές περιεχόμενο. Συγκεκριμένα 
ο πολεμιστής του πλακιδίου αριθ. 422 παρουσιάζει αναλογίες με τον Ενδυμίωνα του διπτύχου της Brescia 
που ήδη αναφέραμε (βλ. υποσημ. 909), ιδίως στο ένδυμα και στη στήριξη του ακοντίου, αλλά και με την 
Αρτέμιδα στο ίδιο σύμπλεγμα που εκτός του ενδύματος παρουσιάζει αναλογίες ως προς τη στάση και την 
κίνηση του αριστερού χεριού. Εξάλλου, πρότυπο για το μάλλον συνηθισμένο τύπο του πολεμιστή του πλα
κιδίου αριθ. 423 παρέχουν αποδόσεις γνωστών πολεμικών μορφών, όπως ο Άρης σε έργα ιδίως του 2ου και 
του 3ου αιώνα, όπου ο θεός αποτελεί το σύμβολο της ημέρας της εβδομάδας που του είχε αφιερωθεί από 
τους Ρωμαίους, της Τρίτης (Marsdei)9L\  Στα σύγχρονα με το πλακίδιο ελεφάντινα έργα με τον ίδιο τύπο πο
λεμιστή ξεχωρίζει το υπατικό δίπτυχο του Probus, αλλά κυρίως ο πολεμιστής του ελεφάντινου διαχώρου του

911. Βλ. ανάλογη μορφή στη δεξιά στενή πλευρά κιβωτιδίου, η οποία θεωρείται κυνηγός (Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 6, πίν. 
II). Πρβλ. ανάλογη μορφή ντυμένη, ό.π., αριθ. 12b, πίν. VI και αριθ. 32b, πίν. XVIII. Πιστεύεται ότι ως πρότυπα έχουν μηνολόγια 
με μαρτύρια και το βιβλίο του Ιησού του Ναυή.

912. Βλ. Wessel, L ’art copte, σ. 137, εικ. 46.
913. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 38, αριθ. 207, πίν. 60.
914. Ο Strzygowski (Kopt. Kunst, σ. 127, εικ. 181-182) αναγνωρίζει στις ανάγλυφες μορφές που διακοσμούν δύο μικρά διάχωρα 

από ξύλο, πολεμιστές αγίους, πιθανότατα λόγω του κυκλικού φωτοστέφανου που πλαισιώνει το κεφάλι του ενός (ό.π., εικ. 182). Οι 
ενδυμασίες και τα όπλα τους παρουσιάζουν αναλογίες με αυτά των πολεμιστών των πλακιδίων. Θεωρούνται ως έργα του 7ου-8ου αι., 
οπότε πιθανότατα μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ο τύπος του πολεμιστή για την απόδοση στρατιωτικών αγίων.

915. Βλ. Darembeτg - Saglio, 2.1, σ. 172-173. Ο ίδιος τύπος απαντά ως θεός Άρης αλλά και ως σύμβολο της ημέρας Τρίτης σε 
μεταλλικά ελάσματα που διακοσμούν κιβωτίδια από τη Βουδαπέστη, των αρχών του 4ου αι. Στις περιπτώσεις αυτές το θέμα εικο- 
νίζεται είτε μαζί με άλλους θεούς είτε μαζί με άλλα χριστιανικά θέματα, βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α65, πίν. 79 και Α69, 
πίν. 86-89. Η απουσία άλλων προσωποποιήσεων ημερών από το υλικό των πλακιδίων, αλλά και από την Αίγυπτο (πρβλ. τον κατά
λογο των σχετικών θεμάτων στο Daremberg - Saglio, ό.π.) μας αποτρέπει από μία ταύτιση της μορφής του αριθ. κατ. 423 με προσω
ποποίηση ημέρας.
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άμβωνα του Aachen916 που αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη απόδοση του θέματος. Και ενώ οι αναλογίες 
με τον τύπο του διπτυχου έχουν περισσότερο γενικό χαρακτήρα, οι ομοιότητες με τον πολεμιστή του Aachen 
φανερώνουν ότι ο πολεμιστής του πλακιδίου αριθ. 423 αποτελεί μια απλουστευμένη απόδοση του ίδιου ει- 
κονογραφικού τύπου. Έτσι ο θώρακας δεν είναι φολιδωτός, ο μανδύας δεν φαίνεται πίσω από τη ράχη της 
μορφής και δεν υπάρχουν ερωτιδείς ή πουλιά που να τον πλαισιώνουν αλλά ο πολεμιστής είναι ίδιος. Συν
θετότερες αλλά ανάλογες είναι οι αποδόσεις του ίδιου τύπου σε έργα τορευτικής917 και άλλα έργα μικρο
τεχνίας918 σύγχρονό του. Πρόκειται λοιπόν για τύπο με σημαντική εξάπλωση που επέζησε μάλιστα και στα 
μεσοβυζαντινά κιβωτίδια919, του οποίου η σημασία δεν είναι και δεν γνωρίζουμε εάν υπήρξε σαφής.

Έ φ ιπ π ο ι  π ο λ εμ ισ τές  (αριθ. 425-427) (Π ίν. 110)

Τα τρία πλακίδια με θέμα έφιππους άνδρες δεν σώζονται δυστυχώς ακέραια και δεν επιτρέπουν ολο
κληρωμένες παρατηρήσεις, όπως θα επέβαλε το θέμα τους με τη μακρά ιστορία στην τέχνη της χριστια
νικής Αιγύπτου920. Τα δύο παρουσιάζουν τον εικονογραφικό τύπο του ιππέα με ακόντιο που κάθεται 
στητός πάνω στο άλογο κρατώντας το με το δεξί χέρι (αριθ. 426) ή υψώνοντας στεφάνι(;) (αριθ. 425). Πι
θανότατα τον ίδιο τύπο ακολουθούσε και το τρίτο (αριθ. 427), του οποίου σώζεται μόνο το εμπρόσθιο 
τμήμα του αλόγου και το χέρι του ιππέα που κρατάει το ακόντιο. Δυσκολίες, σχεδόν αξεπέραστες, υπάρ
χουν ως προς την αναγνώριση στις μορφές των ιππέων συγκεκριμένων προσώπων μυθολογικών ή ιστο
ρικών. Έ νας πολεμιστής ιππέας σε αιγυπτιακό έργο μπορεί να είναι πρόσωπο της ελληνικής ή της αιγυ
πτιακής μυθολογίας, χριστιανός άγιος αλλά και αυτοκράτορας ή αξιωματούχος της αυτοκρατορίας. Το 
γεγονός αυτό φανερώνει την ιδιαίτερη ανάπτυξη του θέματος του πολεμιστή-ιππέα, ανάπτυξη που έχει 
αποδοθεί στην ιδιαίτερη εύνοια που του έδειξε από τον 4ο αιώνα η επίσημη τέχνη για πολιτικούς λό
γους, που επέβαλαν να κερδίσει σε σημασία το ιππικό στο στράτευμα921. Στη χριστιανική Αίγυπτο όμως 
έχει σημειωθεί ιδιαίτερη προτίμηση στο θέμα αυτό που πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του στην τέχνη και 
τη θρησκεία της αρχαίας Αιγύπτου922 αλλά και την ελληνική τέχνη των Πτολεμαίον923. Παράλληλα, δια
πιστώνεται ότι δεν υπάρχουν σαφείς διακρίσεις τύπων που να ταυτίζονται με συγκεκριμένες αποδόσεις 
του θέματος. Έ τσι μεγάλος αριθμός έφιππων αγίων από την Αίγυπτο δεν μπορεί να αναγνωρισθεί πα
ρά μόνο με τη βοήθεια επιγραφών ή φωτοστεφάνων924. Ευκολότερη βέβαια είναι η αναγνώριση του αυ- 
τοκράτορα και ιδιαίτερα όταν πλαισιώνεται από άλλα βοηθητικά στοιχεία, όπως Νίκη που τον στεφα

916. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 1, πίν. 1 και αριθ. 76, πίν. 43, όπου και προγενέστερη βιβλιογραφία.
917. Αργυρός δίσκος του 613-629/630 με θέμα τον Δαβίδ και τον Γολιάθ, βλ. Dodd, Stamps, αριθ. 58.
918. Ελεφάντινο διάχωρο της Walters Art Gallery παρουσιάζει μεγάλες αναλογίες στην εικονογραφία αλλά διαφέρει τεχνο- 

τροπικά. Τοποθετείται στα μέσα του 5ου αι. Βλ. Kollwitz, Elfenbeine, σ. 214 και Walters Art Gallery, αριθ. 169. Ανάλογο είναι και το 
θέμα του πλακιδίου του αριθ. 10295 του Μουσείου Μπενάκη, που σώζεται όμως ακέφαλο. Στο κομμάτι αυτό τόσο η εικονογραφι- 
κή απόδοση όσο και η τεχνοτροπία του σκαλίσματος βρίσκεται πολύ κοντά στα υπατικά δίπτυχα. Ο ίδιος τύπος απαντά και σε μι
κρογραφίες, όπως παρατήρησε ήδη ο Goldschmidt (I, Kästen, σ. 27).

919. Όμοιος πολεμιστής σε ελεφάντινα κιβωτίδια του Metropolitan Museum και του Μουσείου Victoria and Albert, βλ. Gold
schmidt, I, Kästen, αριθ. 12b, πίν. VI, αριθ. 32c, πίν. XVIII.

920. Βλ. σχετικά τη μονογραφία του J. Strzygowski, Der koptische Reiter-Heilige und der Heilige Georg, Zeitschrift für ägyptische 
Sprache, 1902, σ. 50 κ.ε. Πρβλ. ο ίδιος, Alexandria, σ. 21-29, όπου ασχολείται με το θέμα με βάση τον ιππέα των ελεφάντινων δια- 
χώρων του Aachen. Για την προέλευση του θέματος, θεωρίες διατυπώνονται από τους Wessel, L ’art copte, σ. 156-157 και Effen- 
berger, Kopt. Kunst, σ. 208.

921. Οι λόγοι αυτοί κατά τον Ostrogorsky (Ιστορία τον βυζαντινού κράτους, Αθήνα 1978, Α', σ. 103) ήταν η προσαρμογή της πο
λεμικής τακτικής στις μεθόδους των Σασσανιδών που στηρίζονται σας έφιππες μονάδες τους.

922. Βλ. Strzygowski, Alexandria, σ. 21-24. Είναι ενδεικτικό ότι τον 5ο αι. μ.Χ. κατασκευάζεται στην Αντινόη ανάγλυφο με το 
θεό Ώρο, γερακοκέφαλο, έφιππο και με στολή αξιωματούχου της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που σκοτώνει το θεό Σεθ, βλ. Effenber- 
ger, Kopt. Kunst, σ. 208-209, εικ. 47.

923. Βλ. Wessel, L ’art copte, σ. 156-157.
924. Ανάλογη παρατήρηση, βλ. Strzygowski, Alexandria, σ. 21-24.
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νώνει, βάρβαρος που τον προσκυνά ή προσωποποίηση της Γης που εγγίζει το πόδι του, όπως στο αυτο- 
κρατορικό δίπτυχο Barberini92'' του πρώτου μισού του 6ου αιώνα. Οι έφιπποι άνδρες των πλακιδίων δεν 
είναι δυνατό να αναγνωρισθούν με ασφάλεια με βάση τα σωζόμενα εικονογραφικά στοιχεία. Η σύ
γκριση με σωζόμενα έργα του ίδιου θέματος από την Αίγυπτο υπήρξε βοηθητική για την ένταξή τους 
ανάμεσα σε ανάλογα έργα. Έ τσι ο έφιππος του πλακιδίου αριθ. 425 που σώζεται και καλύτερα, ευθυ
τενής πάνω στο άλογό του που φαίνεται να βαδίζει αργά, φορά κοντό πολύπτυχο χιτώνα και κρατά με το 
αριστερό χέρι τα ηνία του αλόγου του, ενώ το δεξί το υψώνει μαζί με αντικείμενο που δύσκολα αναγνω
ρίζεται, πιθανότατα στεφάνι. Ανάλογο θέμα διακοσμεί ταινία από πωρόλιθο του 7ου αιώνα που βρέθη
κε στην Πανόπολη (Achmim)925 926. Ο ιππέας με ανάλογο ένδυμα και μαλλιά κινείται προς τα δεξιά και 
έτσι το αριστερό του χέρι καλύπτεται από το λαιμό του ζώου. Έ χει στρέψει όμως με τον ίδιο τρόπο το 
κεφάλι μετωπικά προς το θεατή και υψώνει με το δεξί του χέρι απροσδιόριστο αντικείμενο, πιθανότατα 
στεφάνι. Το κεφάλι του πλαισιώνεται από φωτοστέφανο και βοηθάει να αναγνωρισθεί ιππέας-άγιος. 
Το στραμμένο μετωπικό κεφάλι και η κίνηση του δεξιού χεριού τον συνδέει με τον αυτοκράτορα νικητή. 
Πρόκειται δηλαδή για στοιχεία που προέρχονται από την επίσημη αυλική τέχνη. Ανάλογη είναι και η 
στάση του Χριστού, που καθισμένος πάνω σε άλογο και πλαισιωμένος από δύο αγγέλους, ευλογεί με 
υψωμένο το δεξί χέρι, κίνηση ανάλογη με αυτή του ιππέα της Πανόπολης, σε ανάγλυφο του 6ου-7ου αι
ώνα, πάνω σε πωρόλιθο από το μοναστήρι του Απά Σενούτε, στο Sohag της Άνω Αιγύπτου927. Είναι σα
φής η προσπάθεια μεταφοράς εικονογραφικών στοιχείων από την επίσημη τέχνη της Αυλής για μια βα
σιλική απόδοση του Χριστού.

Ο έφιππος του πλακιδίου αριθ. 427 δεν σώζεται. Σώζεται μόνο το άλογο με στραμμένο πίσω το κε
φάλι και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή ανήκει σε τύπο που απαντά σε γνωστά ελεφάντινα 
ανάγλυφα.

Έτσι σε ελεφάντινο χτένι από την Αντινόη, του 6ου αιώνα, ο στρατιωτικός άγιος ή έφιππος Χριστός κα
τά άλλους928, ο πλαισιωμένος από στέφανο που κρατούν δύο άγγελοι κάθεται σε άλογο του οποίου το κε
φάλι είναι στραμμένο πίσω και δεν κρατάει ακόντιο αλλά υψώνει και τα δύο του χέρια σε στάση δέησης.

Ο ιππέας του ελεφάντινου διαχώρου του Aachen ιππεύει επίσης σε άλογο με στραμμένο κεφάλι προς 
το θεατή, αλλά λογχίζει λεοπάρδαλη κρατώντας το ακόντιο λοξά με τη μύτη προς το έδαφος929 και διαφο
ροποιείται έτσι από τον ιππέα του πλακιδίου αριθ. 427 που κρατάει με υψωμένο το χέρι κάθετα το ακόντιο.

Πλησιέστερα βρίσκονται οι ιππείς σε δύο ελεφάντινα ανάγλυφα, επίσης από την Αίγυπτο, που παρου
σίασε ο Volbach930. Το ένα, που σώζεται τελείως αποσπασματικά και ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη, το
ποθετείται στον 4ο αιώνα και το άλλο, που ανήκει στην Walters Art Gallery, στον 6ο αιώνα. Τα άλογα εί
ναι στραμμένα προς το θεατή και ο ιππέας του Μουσείου Μπενάκη κρατά κάθετα ακόντιο και στέφεται 
από Νίκη, δημιουργώντας ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ του ιππέα του Aachen και του αυτοκράτορα του δι- 
πτύχου του Barberini, το οποίο πολλοί ειδικοί θεωρούν αιγυπτιακής προέλευσης931.

Ο ιππέας του πλακιδίου αριθ. 426, με πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο κρατάει το ακόντιο χαμηλά, κάθε
τα πίσω του με το δεξί χέρι, σαν λάβαρο. Το εμπρόσθιο τμήμα του αλόγου έχει καταστραφεί και δεν γνω

925. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 48, πίν. 26, σ. 47-48, όπου και βιβλιογραφία.
926. Βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 207-208, εικ. 46.
927. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 126. Πρβλ. ανάλογη παράσταση από την Πανόπολη, του 5ου αι., που κατά τον Wessel 

(L ’art copte, σ. 156-157, εικ. 146) πρέπει να είναι το παλαιότερο δείγμα αυτοΰ του τύπου.
928. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 44, που το τοποθετεί στον 5ο αιώνα. Effenberger, Kopt. Kunst, σχέδιο στη σ. 99, εικ. 208, 

που τον θεωρεί Χριστό και Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 204, πίν. 99, σ. 123, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.
929. Ο Strzygowski (Alexandria, σ. 24) τον θεωρεί άγιο στρατιωτικό, ενώ ο Beckwith (Coptic Sculpture, εικ. 106) αυτοκράτορα. 

Ο Volbach (Elfenbeinarbeiten, αριθ. 77, πίν. 44, σ. 61) σημειώνει ότι η άποψη του πρώτου δεν θα μπορούσε να συνδεθεί με τις άλλες 
καθαρά ειδωλολατρικές μορφές και τον χαρακτηρίζει απλώς ιππέα.

930. Volbach, Styliten, σ. 299, πίν. 74b-75 και ο ίδιος, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 86a-86b, πίν. 47, σ. 66.
931. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, σ. 48, όπου μνημονεύονται και οι αντίθετες απόψεις. Πρβλ. αναλογίες στη στάση του ιππέα 

και του ίππου στο ανάγλυφο του έφιππου αιγύπτιου θεού Ώρου, βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, εικ. 47.
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ρίζουμε την κίνηση του κεφαλιού του. Ο τύπος όμως αυτού του ιππέα βρίσκεται πολύ κοντά στις δύο προη
γούμενες αποδόσεις των πλακιδίων.

Είναι λοιπόν σαφές ότι και για το θέμα του έφιππου πολεμιστή χρησιμοποιήθηκαν καθιερωμένα από 
την επίσημη αυλική τέχνη πρότυπα, γνωστά στην ελεφαντουργία και στη γλυπτική σε ασβεστόλιθο της Αι- 
γύπτου, απλοποιημένα όμως εικονογραφικά. Οι τύποι αυτοί δεν απαντούν στα μεσοβυζαντινά ελεφάντινα 
κιβωτίδια που είναι επίσης προϊόντα της επίσημης αυλικής έκφρασης στη μικροτεχνία. Το θέμα των ιππέων 
στα κιβωτίδια αυτά αποδίδεται με τύπους περισσότερο κινημένους, που καλπάζουν ορμητικά προς τα 
εμπρός σαν να λαμβάνουν μέρος σε μάχη ή σε κυνήγι932.

Varia (αριθ.429-431) (Π ίν. 111)

Τα πλακίδια αριθ. 429-431 έχουν θέματα που δεν μπορέσαμε να εντάξουμε σε μεγαλύτερα εικονογρα- 
φικά σύνολα. Έτσι θα αρκεσθούμε σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και σχόλια των εικονογραφικών 
στοιχείων που παρέχουν.

Ο νέος άνδρας του πλακιδίου αριθ. 429, που στέκεται μετωπικά κρατώντας σκήπτρο, φοράει χειριδω
τό χιτώνα και ιμάτιο που με μεγάλες πτυχές διατρέχει το σώμα διαγώνια προς τον αριστερό ώμο, όπου 
αναδιπλώνεται και πέφτει πολύπτυχο πάνω στο στήθος. Το σκήπτρο είναι ακουμπισμένο στον ώμο του, 
όπως ακριβώς το κρατούν οι Τύχες της Ρώμης σε υπατικά δίπτυχα του 6ου αιώνα933. Τα μαλλιά του χωρι
σμένα στη μέση πέφτουν σκαλωτά μέχρι το σαγόνι, χτένισμα που παρουσιάζει αναλογίες με αυτό του ιπ- 
πέα-πολεμιστή στο διάχωρο του Aachen934 αλλά και με αξιωματούχο σε άγαλμα από την Αφροδισιάδα935. 
Οι λίγες αυτές παρατηρήσεις επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι και το θέμα αυτό, όπως και οι πολεμιστές, 
ανήκουν σε μια κατηγορία θεμάτων κοσμικού χαρακτήρα που σχετίζεται με την προβολή των μορφών θρη
σκευτικής και κοσμικής εξουσίας.

Στην κατηγορία αυτή ανήκει πιθανότατα και η μορφή του πλακιδίου αριθ. 430, της οποίας η μεγάλη 
σχηματοποίηση δεν επιτρέπει λεπτομερείς παρατηρήσεις. Η μετωπική στάση της μορφής και η υποτυ
πώδης δήλωση των μαλλιών και της πτυχολογίας το τοποθετούν κοντά σε έργο του 6ου αιώνα από το 
Fayum, που διακρίνεται επίσης για απλουστεύσεις στη φόρμα και στο θέμα και αποδίδεται σε επαρχια
κά εργαστήρια936. Τα αντικείμενα που τη συνοδεύουν, ασπίδα και ψηλό ραβδί με γυριστή λαβή, κατά 
τον Wulff937 ανήκουν σε στρατιωτικό άγιο. Βέβαια το ποδήρες ένδυμα και ο μακρύς μανδύας δεν συμ
βαδίζουν με την άποψη αυτή. Παράλληλα όμως, μορφές που ταυτίζονται με αποστόλους στα μεταλλικά 
ελάσματα που διακοσμούν κιβωτίδιο του 4ου αιώνα938 έχουν αναλογίες στη στάση και στα ενδύματα. Η 
στάση και τα ενδύματα λοιπόν της μορφής του αριθ. 430 φανερώνουν ότι πρόκειται για θρησκευτική ή 
κοσμική προσωπικότητα.

Η γυναικεία μορφή του πλακιδίου αριθ. 431, με το παιδικό χτένισμα — μαλλιά κομμένα στο μέτωπο και 
μαζεμένα στον αυχένα— τον ποδήρη χιτώνα ζωσμένο αλλά χωρίς απόπτυγμα, έχει πολλά από τα χαρα
κτηριστικά της παιδίσκης θεραπαινίδας, ανάλογης με αυτές τις ομάδας Β (αριθ. 28 και 29). Η κάλυψη του 
αριστερού χεριού από ύφασμα, ιμάτιο στην προκειμένη περίπτωση, είναι συνηθισμένη στις μορφές που 
μεταφέρουν και προσφέρουν αντικείμενα σε επίσημα πρόσωπα. Στο δεξί χέρι κρατάει ελλειψοειδή κα
θρέφτη που ενισχύει την άποψη ότι πρόκειται για θεραπαινίδα.

932. Βλ. Goldschmidt, I, Kästen, αριθ. 12, πίν. VI, αριθ. 20 και 29, πίν. XVI.
933. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 15, πίν. 7, σ. 35, αριθ. 23, πίν. 10, αριθ. 24, πίν. 10-11, σ. 37-38, αριθ. 31, πίν. 16, σ. 40-41.
934. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 106.
935. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, ο. 153, εικ. 147.
936. Βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, σ. 26, εικ. 118.
937. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, αριθ. 430.
938. Πρόκειται για πέντε μορφές που στέκονται μετωπικά, με διαφορετικές στάσεις, στις οποίες αναγνωρίσθηκαν απόστολοι, 

βλ. Buschhausen, Metallscrinia, αριθ. Α55, πίν. 66-68.
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Χριστιανικά θέματα (αριθ. 428,432) (Π ίν. 110)

Στην ομάδα αυτή υπάρχουν δυο αναμφισβήτητα χριστιανικά θέματα που δεν μπορούν όμως να ανή
κουν στον ίδιο εικονογραφικό κύκλο. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι υπάρχουν δύο τουλάχιστον χριστια
νικοί κύκλοι θεμάτων που χρησιμοποιούνται από τους τεχνίτες αυτής της ομάδας. Ο ένας πρέπει να περι
είχε θέματα συμβολικά από τις πρώτες εικονογραφικές εκφράσεις της παλαιοχριστιανικής τέχνης, όπως ο 
καλός Ποιμήν (αριθ. 432) και ο άλλος περιείχε θέματα που εκφράζουν τις νέες εικονογραφικές τάσεις της 
βυζαντινής τέχνης (αριθ. 428), όπως ο αρχάγγελος.

Ο αρχάγγελος του πλακιδίου αριθ. 428939, ντυμένος πλούσια, με κατάκοσμα ενδύματα, κρατάει με το 
δεξί χέρι κλαδί φοίνικα που το σχήμα του όμως θυμίζει ρομφέα. Ο μακρύς μανδύας που πορπούται στο δε- 
ξί ώμο και φθάνει μέχρι το έδαφος, έχει αναλογίες με το μανδύα του άνδρα στο πλακίδιο αριθ. 430. Τα 
υποδήματά του είναι ψηλά και κατάκοσμα, ενώ η δαλματική έχει διακοσμημένη πιόσχημη περίκλειση στην 
κάτω παρυφή με στρογγυλά σήματα, τυπικό δείγμα διακόσμησης κοπτικών χιτώνων940. Η στολή αυτή απο
δίδει την πλούσια ενδυμασία αυλικού αξιωματούχου που φορούν άγγελοι στη βυζαντινή εικονογραφία 
του 6ου αιώνα και δείχνει τη μετάθεση ενός βυζαντινού προτύπου στην τεχνοτροπία της κοπτικής Αιγύ- 
πτου, με τη σκληρή αφαίρεση και τον τονισμό των συμβολικών στοιχείων. Ο τύπος αυτός του αγγέλου, που 
διαμορφώνεται τον 5ο αιώνα μαζί με άλλους τύπους ιερών προσώπων της χριστιανικής τέχνης, όπως φαί
νεται και από τη μελέτη των μικρογραφιών της εποχής941, και είναι ντυμένος με αυτοκρατορική πολυτέ
λεια και στολή σύγχρονου αξιωματούχου, χρησιμοποιείται βεβαίως παράλληλα με τον τύπο που φοράει 
τον παραδοσιακό χιτώνα, το τυλιγμένο γύρω του ιμάτιο και σανδάλια942. Αντιπροσωπευτικό δείγμα του τύ
που του αγγέλου με επίσημη αυλική στολή πατρικίου παρέδιδαν ψηφιδωτοί άγγελοι του 6ου-7ου αιώνα, οι 
οποίοι ανά ζεύγη πλαισίωναν την Ετοιμασία του Θρόνου στο ιερό του κατεστραμμένου σήμερα ναού της 
Κοιμήσεως Νίκαιας943. Οι άγγελοι αυτοί φορούν δαλματική, υψηλά πορφυρά και κατάκοσμα υποδήματα 
και διάλιθο με τον ίδιο τρόπο που οι ύπατοι φορούσαν την Toga picta από την οποία προήλθε ο λώρος, 
αποκλειστικά αυτοκρατορικό ένδυμα στα μεταγενέστερα χρόνια944. Ανάλογος είναι και ο τύπος των αγ
γέλων στην αψίδα του ιερού του Αγίου Απολλιναρίου in Classe αλλά και σε έργα μικροτεχνίας. Στην Αί
γυπτο όμως ο τύπος αυτός κράτησε μόνο τη γενική ιδέα του πολυτελούς ενδύματος και των υψηλών υπο
δημάτων, όπως φανερώνει ο άγγελος του πλακιδίου αριθ. 428, αλλά και άλλα σύγχρονά του αιγυπτικά έρ
γα94·'1. Στα στοιχεία του κοσμικού πολυτελούς ενδύματος πρέπει να προστεθεί και το χτένισμα, το οποίο εί
ναι ανάλογο με το συρμό της εποχής, όπως δείχνουν υπατικά δίπτυχα και άλλα έργα στα οποία υπάρχουν 
προσωπογραφίες946. Το κλαδί του φοίνικα που κρατάει, είναι στοιχείο συνδεδεμένο με τις Νίκες των ρω
μαϊκών αψίδων θριάμβου, που ήδη από τον 4ο αιώνα βρίσκεται και στα χέρια του αρχαγγέλου947.

939. Το κομμάτι αυτό της συλλογής των Μουσείων του Βερολίνου έχει χαθεί, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της κοπτικής συλ
λογής, βλ. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 109, εικ. 84.

940. Βλ. ό.π., σχέδ. σ. 217 και εικ. 115, όπου και παραδείγματα.
941. Βλ. Ε. Stuhlfauth, Die Engel in der altchristliche Kunst, Friburg 1897. Diehl, Manuel, I, σ. 325-326, όπου γίνεται ιδιαίτερη 

μνεία της επίδρασης της τοπογραφίας του Κοσμά του Ινδικοπλεΰστου.
942. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 109, πίν. 59, σ. 78-79, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
943. Βλ. Wulff, Nikäa, σ. 202 κ.ε. Πολύ καλή φωτογραφία, βλ. T. Talbot-Rice - Η. Hirmer, Kunst aus Byzanz, München 1959. Για 

τη χρονολόγησή τους στον 6ο-7ο αι., βλ. G. de Francowich, Il Mosaiko del Bema della chiesa della Dormitione di Nicea, Scritti de 
Storia dell’arte in honore di Lionelia Venturi, Roma 1956, σ. 1 κ.ε.

944. Σχετικά με την προέλευση του λώρου και τον τρόπο ένδυσής του, βλ. Wulff, Nikäa, σ. 208-209.
945. Οι δυο άγγελοι που πλαισιώνουν τον έφιππο Ιησού σε ανάγλυφο της μονής του Απά Σενούτε (6ος-7ος αι.) είναι επίσης ντυ

μένοι με επίσημο ένδυμα, βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 126. Wulff, Altchr. Kunst, εικ. 137. Πρβλ. και μικρή ανάγλυφη πλάκα 
του Κοπτικού Μουσείου του Κάιρου, όπου άγγελος με δαλματική και ιμάτιο κρατά σφαίρα και ράβδο σε μία ανάμειξη των δύο τύ
πων, βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, αριθ. 8760, σ. 107, εικ. 164.

946. Βλ. τη γνωστή ψηφιδωτή σύνθεση με την αυλή του Ιουστινιανού A στο ναό του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα (βλ. A. Grabar, 
La peinture byzantine, Paris 1966, σ. 62 και 67) και υπατικά δίπτυχα (Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 10,17, 20, 33, 48 πίν. 5 κ.ε.).

947. Βλ. Wulff, Altchr. Kunst, σ. 174-175, εικ. 168.
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Το δεύτερο χριστιανικό θέμα, ο καλός Ποιμήν, που μέσα από τη βουκολική θεματική έγινε ιδιαίτερα 
αγαπητό στη ρωμαϊκή τέχνη του 3ου αιώνα948, έγινε όχι μόνο δεκτό από τη χριστιανική τέχνη αλλά απέ
κτησε και μεγάλη διάδοση. Η απόδοσή του στο πλακίδιο αριθ. 432 δεν παρουσιάζει εικονογραφικό εν
διαφέρον.

Παραπληρωματικές διακοσμήσεις (αριθ. 433-438) (Π ίν. 112)

Τα πλακίδια που αποτελούν την πλαισίωση του εικονιστικού θέματος ή την επίστεψή του είναι λίγα, τα 
περισσότερα δεν έχουν εικονιστικά θέματα και για το λόγο αυτό δεν περιλήφθηκαν στο υλικό που εξετά
ζουμε. Από τις ταινίες που μας είναι γνωστές949 950 951 μόνο δύο (αριθ. 433-434) διακοσμούνται με ζώα. Η πρώ
τη, που σώζεται σε θραύσμα, έχει δύο λαγούς που τρέχουν ο ένας πίσω από τον άλλο. Η φοβισμένη στρο
φή του κεφαλιού του τελευταίου προς τα πίσω εκφράζει ρεαλιστική πρόθεση γνωστή από παλαιότερα πρό
τυπα. Το θέμα των ζώων που τρέχουν κατά παράταξη δεν παρουσιάζει πρωτοτυπία, όπως άλλωστε και το 
θέμα των ζώων που πλαισιώνουν αγγείο και αποτελεί τη διακόσμηση του πλακιδίου αριθ. 434. Τα ζώα, 
ίσως αιλουροειδή, κινούνται προς το αγγείο από το οποίο εκφύονται βλαστοί. Ανάγλυφο από το Ρθγιιηι σε 
ημικυκλική επίστεψή παρουσιάζει έντονες αναλογίες9̂ 0.

Το πλακίδιο αριθ. 435 πρέπει να κάλυπτε το χώρο μεταξύ δύο τοξωτών διαχώρων, καταλαμβάνοντας 
θέση επικράνου. Φέρει ως διακόσμηση δύο μικρά πουλιά αντωπά, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη 
διακόσμηση ενός αρχιτεκτονικού μέλους.

Τα πλακίδια αριθ. 436-438 αποτελούν επιστέψεις άλλων πλακιδίων και συνδέονται με την τάση της 
εποχής να τοποθετούνται οι μορφές ή τα συμπλέγματα κάτω από κιβώρια, αετώματα, τόξα ή αχιβαδόσχη- 
μες κόγχες. Οι αχιβαδόσχημες κόγχες εμφανίζονται στα οστέινα πλακίδια αυτής της ομάδας με δύο μορ
φές: είτε ενσωματωμένες στο άνω μέρος του πλακιδίου9''1 είτε σε χωριστό, μικρών διαστάσεων συνήθως, 
πλακίδιο. Και στις δύο περιπτώσεις η κόγχη, έντονα σχηματοποιημένη και χωρίς ίχνος προοπτικής, απο
δίδεται χωρίς βάθος παίρνοντας το χαρακτήρα ανθεμωτού κοσμήματος. Παραλλαγές αποτελούν η πλαι
σίωση της κόγχης από αέτωμα ή τόξο952 ή ακόμη από δύο πουλιά. Ανάλογες αποδόσεις αχιβαδόσχημης 
κόγχης ή αρχιτεκτονικών γλυπτών απαντούν σε ελεφάντινα ανάγλυφα αλλά και σε ανάλγυφα από μάρμα
ρο ή ασβεστόλιθο του 5ου και 6ου αιώνα, κυρίως από την Αίγυπτο953 954.

Ιδιαίτερα, το θέμα στο πλακίδιο αριθ. 437, όπου την αχιβαδόσχημη κόγχη πλαισιώνουν δύο αετοί, απα
ντά σε έργα της επίσημης, αυλικής πιθανώς παραγωγής, όπως δύο αυτοκρατορικά ελεφάντινα δίπτυχατου 
500, στα οποία εικονίζεται αυτοκράτειρα κάτω από αχιβαδόσχημο κιβώριο πλαισιωμένο από αετούς9''4.

948. Πρόσφατη βιβλιογραφία για το θέμα και τις προσπάθειες ερμηνείας του, βλ. Στεφανίδου, Καλός Ποιμήν, ο. 248, σημ. 2.
949. Ανάλογες ταινίες με φυτικό διάκοσμο, βλ. Λοβέρδου, Πλακίδια, ο. 215-216, πίν. Ια-γ, στ.
950. Δύο αντιλόπες που πλαισιώνουν αμφορέα από όπου φυτρώνουν κλάδοι κοσμούν ημικυκλική πλάκα του 6ου-7ου αι., από 

ασβεστόλιθο, βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 119.
951. Βλ. αριθ. κατ. 382, 383, 385, 393, 419-421. Πρβλ. και σκαλιστό κόκαλο της συλλογής Gruneisen (Gruneisen, Collection, 

αριθ. 369, πίν. XXII).
952. Βλ. αριθ. 18736 της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη (Marangou, Bone Carvings, αριθ. 229, πίν. 69).
953. Τόξο με αετούς πλαισιώνει αχιβάδα πάνω από τη μορφή του καθισμένου υπάτου σε ελεφάντινο δίπτυχο του 6ου αι., βλ. 

Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 43, ο. 45, πίν. 24. Τόξο πλαισιώνει αχιβάδα πάνω στην οποία προβάλλει ένσταυρος στέφανος και 
κάτω στέκεται ο αρχάγγελος Μιχαήλ σε ελεφάντινο δίπτυχο των ετών 518-527, βλ. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 89. Τόξο πλαι
σιώνει αχιβάδα πίσω από ένθρονη Παναγία, πλαισιωμένη από αγγέλους, σε ανάγλυφη πλάκα του 6ου-7ου αι. από ασβεστόλιθο, βλ. 
Beckwith, ό.π., εικ. 113. Αέτωμα που περικλείει σχηματοποιημένη αχιβάδα επιστέφει γυναικεία μορφή δεομένης σε στήλη από ασβε
στόλιθο του 6ου αι. από την Αίγυπτο, βλ. Beckwith, ό.π., εικ. 118.

954. Βλ Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 51-52, πίν. 27, σ. 49-50. Πρόκειται για τμήματα δύο διπτύχων που εικονίζουν την ίδια 
αυτοκράτειρα, το πρώτο ένθρονη, το δεύτερο ορθή. Οι αετοί που πλαισιώνουν το αχιβαδόσχημο κιβώριο έχουν την ίδια στάση, την 
ερμηνεία της οποίας δίνει το ζεύγος του πρώτου διπτύχου (αριθ. 51). Με τα στραμμένα προς το κιβώτιο κεφάλια τους κρατούν γιρ- 
λάνδα από δαφνόφυλλα.
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Υπατικά δίπτυχα του 6ου αιώνα955 με ανάλογη επίστεψη βρίσκονται πλησιέστερα προς την απόδοση του 
θέματος στο πλακίδιο. Στα πλακίδια αριθ. 436 και 438 η κόγχη, αχιβαδόσχημη (αριθ. 436) ή απλά ημικυ- 
κλική (αριθ. 438) πλαισιώνει και ξεχωριστό διακοσμητικό θέμα. Η τοποθέτηση διακοσμητικου θέματος 
μέσα σε κόγχη, πολύ συνηθισμένη σε αρχιτεκτονικά γλυπτά της χριστιανικής Αίγυπτου956, χρησιμοποιεί
ται και στα ελεφάντινα δίπτυχα957. Μέσα στην αχιβαδόσχημη κόγχη του αριθ. 436 εικονίζεται ζεύγος 
αντωπών περιστεριών, ενώ η τοξωτή επίστεψη του αριθ. 438 περικλείει νεανικό κεφάλι από το οποίο εκ
φύονται ελικοειδείς βλαστοί που καταλήγουν σε άνθη. Το θέμα αυτό που παρουσιάζει εντυπωσιακή εικο- 
νογραφική ομοιότητα με αυτό του πλακιδίου αριθ. 4-5 της ομάδας Α, πρέπει να είχε τα ίδια εικονογραφι- 
κά πρότυπα (βλ. σ. 79-80) και ανάλογη θέση στη διακόσμηση.

Στην ομάδα Δ λοιπόν των πλακιδίων συχνά το εικονιστικό διακοσμητικό θέμα επιστέφεται με κόγχη, 
τόξο ή αέτωμα που άλλοτε αποδίδεται σε χωριστό πλακίδιο και άλλοτε ενσωματώνεται σε αυτό καταλαμ
βάνοντας το άνω μέρος. Οι αχιβαδόσχημες κόγχες, οι ενσωματωμένες σε πλακίδια, υπήρξαν ένα από τα 
κύρια επιχειρήματα ώστε να συνδεθεί με τα χριστιανικά εργαστήρια της Αιγύπτου του 6ου-7ου αιώνα μια 
σειρά ανάλογων οστέινων πλακιδίων διακοσμημένων με κληματίδες και ζεύγη φύλλων ριπιδόσχημων, τα 
οποία μέχρι τώρα τα θεωρούσαν ισλαμικά958. Τα θέματα αυτά, των οποίων οι ρίζες στην Ανατολή είναι 
κοινές, έχουν ιδιαίτερη εξάπλωση στην περίοδο του Ιουστινιανού959, στην οποία τα εντάσσει και η σχημα
τοποιημένη γεωμετρικότητά τους αλλά και η χρήση τους στην πλαισίωση μορφών του διονυσιακού κύκλου 
(βλ. πλακίδια αριθ. 360, 371)960.

Παράλληλη χρήση πλακιδίων με εικονιστικά και φυτικά θέματα στη διακόσμηση ενός κιβωτιδίου, δι
καιολογεί και τη χρήση όμοιων ή ανάλογων επιστέψεων, όπως οι αχιβαδόσχημες κόγχες. Την υπόθεση αυ
τή έρχεται να ενισχύσει κιβωτιόσχημη σαρκοφάγος του 6ου αιώνα που μπορεί να δώσει εικόνα μιας ανά
λογης σύνθεσης διαχώρων με φυτικό και εικονιστικό διάκοσμο σε κιβωτίδιο ανάλογου σχήματος961.

955. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 36, πίν. 20, σ. 43 και αριθ. 43 πίν. 24, σ. 45.
956. Beckwith, Coptic Sculpture, εικ. 53,55-56, 64,67-68, 72, 77.
957. Βλ. Volbach, Elfenbeinarbeiten, αριθ. 109, πίν. 59, σ. 78. Στα υπατικά δίπτυχα του Αρτεμίου (515) και κυρίως του Αναστα

σίου (517) μέσα σε αχιβαδόσχημη κόγχη, πολύ μικρή, που πλαισιώνεται από αέτωμα προβάλλει το κεφάλι του υπάτου, βλ. ό.π., 
αριθ. 16-21, πίν. 8-9, σ. 35-37.

958. Βλ. Αοβέρδου, Πλακίδια, σ. 216 κ.ε.
959. Βλ. Grabar, L ’âge d ’or, σ. 263 κ.ε.
960. Βλ. Αοβέρδου, Πλακίδια, σ. 222-223, πίν. 3.
961. Βλ. ό.π., σ. 226.
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Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ





Ανακεφαλαίωση

Αντικείμενο αυτής της μελέτης υπήρξαν οστέινα πλακίδια διακοσμημένα με εγχάρακτη και επιπεδό- 
γλυφη τεχνική αλλά και με χαμηλό ή έξεργο ανάγλυφο, τα οποία είχαν προορισμό τη διακόσμηση ξύλινων 
κιβωτιδίων, κοσμικής κυρίως χρήσης, στην Αίγυπτο, στα τέλη του 4ου και μέχρι τον 6ο αιώνα. Τα οστέινα 
πλακίδια είναι ένα υλικό που έχει πολύ λίγο μελετηθεί, αν και απαντά σε πολλά μουσεία ή συλλογές έργων 
αρχαίας τέχνης. Η έλλειψη ενδιαφέροντος των μελετητών θα πρέπει να αποδοθεί όχι μόνο στη χαμηλή 
καλλιτεχνική ποιότητα των πλακιδίων και στο λαϊκό χαρακτήρα της διακόσμησής τους, αλλά και στο γεγο
νός ότι είναι προϊόντα τοπικών εργαστηρίων της μικροτεχνίας στη χριστιανική Αίγυπτο1.

Η μελέτη του υλικού αυτού, οδήγησε στα εξής συμπεράσματα:
1. Στην Αίγυπτο των πρώτων χριστιανικών αιώνων (μέσα 4ου-6ος αι.) γίνεται μεγάλη χρήση κιβωτιδίων 

με οστέινη επένδυση. Πρόκειται για κιβωτίδια προορισμένα για τις λιγότερο εύπορες τάξεις, τα οποία μι
μούνται πολύτιμα κιβωτίδια που προορίζονταν για τους πλούσιους και ήταν κατασκευασμένα εξ ολοκλή
ρου από ελεφαντόδοντο ή ήσαν ξύλινα με επένδυση ελεφάντινη. Ανάλογη είναι η περίπτωση των ξύλινων 
κιβωτιδίων που επενδύονται από μεταλλικά ελάσματα και απαντούν την ίδια περίπου περίοδο (3ος-5ος 
αι.), τα οποία μιμούνται κιβωτίδια κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από πολύτιμα μέταλλα.

Ειδικότερα όμως τα κιβωτίδια με οστέινη διακόσμηση της χριστιανικής Αιγύπτου είναι δείγματα μιας 
ξεχωριστής τεχνικής διακόσμησης στη μικροτεχνία της εποχής, που σκοπό είχε να εξυπηρετήσει τοπικές 
ανάγκες ενός αγοραστικού κοινού, συνηθισμένου στη χρήση μεγάλου αριθμού κιβωτιδίων αλλά και στην 
άφθονη άλλοτε χρήση ελεφαντόδοντου. Έτσι κιβωτίδια ξύλινα, επενδεδυμένα με μεταλλικά ελάσματα, 
που τόσο συχνά απαντούν στις βόρειες επαρχίες της αυτοκρατορίας, όπως στις παραδουνάβιες περιοχές, 
σπανίζουν στην Αίγυπτο, όπου βρέθηκαν μόνο δύο δείγματα.

2. Τα οστέινης διακόσμησης κιβωτίδια, τόσο αυτά που σώθηκαν, όσο και αυτά των οποίων το σχήμα 
τους συνάγεται από στοιχεία που παρέχουν τα ίδια τα οστέινα πλακίδια, παρουσιάζουν προτίμηση στο σχή
μα της κόλουρης πυραμίδας, άλλοτε μόνο στο σκέπασμα και άλλοτε και στο κύριο σώμα του κιβωτιδίου, 
οπότε αποκτά τη μορφή ανεστραμμένης κόλουρης πυραμίδας. Η προτίμηση στο σχήμα αυτό, που οι ρίζες 
του μπορούν να αναζητηθούν στην αρχαία Αίγυπτο, παρατηρείται και σε άλλες εκφράσεις τέχνης της ύστε
ρης αρχαιότητας στην Αίγυπτο. Ο τύπος αυτός του κιβωτιδίου επιβιώνει στο Βυζάντιο, στη μεσαιωνική Δύ
ση αλλά και στις ημέρες μας. Παράλληλα υπάρχουν και τα παραλληλεπίπεδα κιβωτίδια, σχήμα πολύ συνη
θισμένο σε σύγχρονά τους κιβωτίδια άλλων περιοχών.

3. Η διακόσμηση των κιβωτιδίων γινόταν με την κάλυψη ολόκληρης της ξύλινης επιφάνειας του κιβωτι- 
δίου με οστέινες πλάκες και είχε ως κύρια επιδίωξη τη δημιουργία αρμονικά διατεταγμένων διαχώρων, 
που με τα τονισμένα από αρχιτεκτονικά γλυπτά όρια και την επίστεψή τους από τόξα ή αετώματα δημι
ουργούσαν την εντύπωση ζωγραφικών πινάκων ή γλυπτών τοποθετημένων σε κόγχες. Η επιδίωξη αρχιτε
κτονικού πλαισίου στα πλακίδια είναι στοιχείο που διαφοροποιεί την οστέινη από τις άλλες διακοσμήσεις 
κιβωτιδίων, οι οποίες αρκούνται μόνο στην αρμονική και οριοθετημένη διάταξη διαχώρων. Ωστόσο, από 
τα στοιχεία που προσφέρουν τα οστέινα πλακίδια, τα οποία δεν σώζονται κατά χώραν, σε σχέση με άλλα 
κιβωτίδια που σώζονται διακοσμημένα με άλλα υλικά, όπως ελέφαντας, άργυρος, μεταλλικά ελάσματα ή 
απλή ζωγραφική, συνάγεται ότι πρέπει να υπήρχαν και άλλες μορφές διάταξης της οστέινης διακόσμησης 
που δεν σώθηκαν δείγματά τους. Οι μορφές αυτές διακόσμησης πρέπει να παρουσίαζαν αναλογίες με αυ
τές που ο Βι^υΐιΐιαι^υη ονόμασε «ρυθμό μετοπών» και «ρυθμό μεταλλίων». Είναι όμως σχεδόν βέβαιο ότι 
οι διατάξεις αυτές είχαν προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις των οστέινων πλακιδίων και των διακοσμητικών 
αρχών που διαπιστώσαμε ότι ακολουθούσαν. Έτσι τα μετάλλια των μεταλλικών ελασμάτων, στα κιβωτίδιά 
μας είχαν πιθανότατα μετατραπεί σε κομβία διάτρητα, τα οποία μέχρι τώρα ερμηνεύονται ως κομβία ατρά
κτου. Ακόμη τα διάχωρα του «ρυθμού των μετοπών» είχαν αποκτήσει πλαισίωση από τόξα και αετώματα 
με ημικίονες, τονίζοντας έτσι τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της διακόσμησης. Ανάλογες μορφές διάταξης,
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ελαφρά παραλλαγμένες, επιβιώνουν σε βυζαντινά αργυρά και ελεφάντινα κιβωτίδια, καθώς και σε κιβω- 
τίδια της Δύσης του Μου και του 15ου αιώνα, στα οποία όμως έχει ατονίσει ή αλλοιωθεί ο αρχιτεκτονικός 
χαρακτήρας της διακόσμησης.

4. Θεματική ενότητα διακρίνει τη διακόσμηση των κιβωτιδίων με οστέινα πλακίδια, όπως διαπιστώθηκε 
από τη μελέτη των πλακιδίων που έχουν διατηρηθεί κατά χώραν. Η ενότητα αυτή πρέπει να οφείλεται κυ
ρίως στην κατανόηση των θεμάτων από τους τεχνίτες, αλλά και από τους αγοραστές, γεγονός που δεν πρέ
πει να συνδεθεί με τον αρχικό συμβολισμό των θεμάτων. Η πιθανή έλλειψη θεματικού πυρήνα, η απουσία 
αφηγηματικών προθέσεων στη διάταξη των διαχώρων, η χρήση όμοιων αποδόσεων ενός θέματος στη δια- 
κόσμηση του ίδιου κιβωτιδίου που διαπιστώθηκαν2, επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη. Τα στοιχεία αυτά προ
δίδουν ακόμη τον καθαρά διακοσμητικό ρόλο των θεμάτων, που πρέπει να διατηρούν μόνο μία αχνή ανά
μνηση του ευοίωνου συμβολισμού που είχαν κάποτε, η οποία επιβιώνει τώρα μέσα από τη λαϊκή παράδοση.

Τα θέματα, προϊόντα μιας εποχής με ιδιάζοντα διχασμό μεταξύ θρησκευτικής και κοσμικής τέχνης, πα
ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η πολιτική και πολιτιστική ενότητα του μεσογειακού κόσμου, που είχε 
επιφέρει η ρωμαϊκή κατάκτηση, επεκτείνονταν πριν από την επιβολή του χριστιανισμού και σε μία μορφή 
θρησκευτικής ενότητας, αφού όλοι οι λαοί, εκτός των Εβραίων, είχαν πολυθεϊστικές θρησκείες. Οι θρη
σκείες τους αυτές βρίσκονταν πάντα κάτω από την προστασία του επίσημου κράτους, ήδη από την εποχή 
των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η επίσημη αυτή αποδοχή θεοτήτων από πολλές θρησκείες 
έφερε, ιδίως στην περίοδο της Pax Romana, θρησκευτικό συγκρητισμό, με την αύξηση του αριθμού των λα- 
τρευόμενων θεοτήτων, αλλά κυρίως με τη συγχώνευσή τους στις επικρατέστερες θεότητες αυτού του Παν
θέου. Η κοσμική και η θρησκευτική τέχνη, στην περίοδο των πρώτων αιώνων μ.Χ. και πριν από την επιβο
λή του χριστιανισμού, είχε στη διάθεσή της ένα πλούσιο θεματολόγιο, βασισμένο στις θεϊκές προσωπικό
τητες και στους μύθους που είχε δημιουργήσει αυτός ο θρησκευτικός συγκρητισμός. Στους πρώτους όμως 
μετά την επιβολή του χριστιανισμού αιώνες το θεματολόγιο της τέχνης διχάζεται. Αυτό που εξυπηρετεί τις 
κοσμικές ανάγκες εξακολουθεί να εμπνέεται από τη θεματολογική παράδοση, που επί αιώνες υπηρετούσε 
την τέχνη γενικά και ιδίως την κοσμική. Η «νεκρική τέχνη», η τέχνη δηλαδή που απαντά στη διακόσμηση 
σαρκοφάγων, τάφων, νεκρικών κτερισμάτων και είναι κλάδος της κοσμικής, ακολουθεί τις ίδιες αρχές. 
Στον κλάδο αυτό εμφανίζονται και τα πρώτα θέματα χριστιανικού περιεχομένου που είναι γνωστά.

Τα πρώτα αυτά θέματα προέρχονται από το ειδωλολατρικό θεματολόγιο, αλλά είναι κατάλληλα προσαρ
μοσμένα στα χριστιανικά ιερά κείμενα. Η ανάγκη όμως δημιουργίας θρησκευτικής τέχνης για την εξυπηρέ
τηση των αναγκών της νέας θρησκείας έγινε γρήγορα αντιληπτή και επέβαλε να αναζητηθούν νέα θέματα και 
νέοι τρόποι έκφρασης, διαχωρίζοντας τελείως το θεματολόγιο της θρησκευτικής τέχνης από την κοσμική. Αυ
τός ο διαχωρισμός θα εξακολουθήσει, από ό,τι γνωρίζουμε, και κατά την περίοδο της βυζαντινής αυτοκρα
τορίας, αλλά και στους νεότερους χρόνους στην ορθόδοξη Ανατολή, χωρίς να είναι πάντα απόλυτος.

Έ τσι στην κοσμική τέχνη του 4ου-6ου αιώνα, θα συνεχιστεί χωρίς μεγάλους περιορισμούς η χρησιμο
ποίηση του παραδοσιακού θεματολογίου, με μειώσεις ή προσθήκες, των οποίων την έκταση ερευνήσαμε με 
βάση το θεματολόγιο των οστέινων πλακιδίων.

5. Τα έργα κοσμικής τέχνης, που γνωρίζουμε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, είναι κυρίως ψη
φιδωτά δάπεδα, σαρκοφάγοι και έργα μικροτεχνίας. Το θεματολόγιο που εμφανίζουν είναι σχετικά πε
ριορισμένο, γι’ αυτό το λόγο η προσπάθεια αποσαφήνισης του βαθμού σχέσης και εξάρτησης των πλακι
δίων από τη μνημειακή και την επίσημη τέχνη δεν οδήγησε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι, αν και το 
θεματολόγιο των ομάδων πλακιδίων που εξετάζουμε είναι ένας από τους λίγους δρόμους προσέγγισης της 
κοσμικής τέχνης της εποχής, οι σχετικές παρατηρήσεις διατυπώνονται με πολλές επιφυλάξεις. Διαπιστώ
νεται πάντως ότι τα αιγυπτιακά αυτά έργα μικροτεχνίας, αν και ανήκουν σε περίοδο κατά την οποία πι
στεύεται ότι αρχίζει μια κάποια καλλιτεχνική απομόνωση της Αιγύπτου λόγω των θρησκευτικών διενέξεων, 
εξακολουθούν ωστόσο να εκφράζουν με την εικονογραφία και την τεχνική τους τις γενικές καλλιτεχνικές 
τάσεις της εποχής. Το θεματολόγιο που μπορεί να εξετασθεί από κοινού για όλες τις ομάδες πλακιδίων μια
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και σχεδόν συμπίπτουν χρονολογικά (τέλη 4ου-6ος αι.) εμφανίζει αξιόλογη ποικιλία και φανερώνει τις 
προτιμήσεις της εποχής σε αυτόν τον τομέα. Είναι φανερό ότι η επιλογή των θεμάτων και της εικονογρα- 
φικής τους απόδοσης είναι αποτέλεσμα συγκρητισμού και εκλεκτικισμού, στην οποία πρέπει να συνέβα
λαν κυρίως οι πηγές έμπνευσης των τεχνιτών. Οι πηγές αυτές, που σωστά έχουν παραλληλισθεί με «φιλο
λογικά απανθίσματα», πρέπει να είχαν τη μορφή των «βιβλίων σχεδίων». Στη διαπίστωση αυτή φθάσαμε3 
από τη μελέτη του θεματολογίου των πλακιδίων σε συνδυασμό με παρατηρήσεις πάνω στη θεματογραφία 
της μικροτεχνίας της εποχής4 και γενικότερα πάνω στη θεματογραφία προϊόντων εργαστηρίων που χρησι
μοποιούν τεχνίτες.

Μέχρι σήμερα η ύπαρξη των «βιβλίων σχεδίων» δεν επιβεβαιώνεται με ευρήματα παρά μόνο στο με- 
σαίωνα5. Τα στοιχεία όμως που παρέχουν τόσο τα πλακίδια όσο και τα άλλα έργα εργαστηρίων, επιβε
βαιώνουν όχι μόνο την ύπαρξη και τη χρήση τους, αλλά στοιχειοθετούν τη μορφή και το περιεχόμενό 
τους. Ειδικότερα η απόδοση του θέματος στα βιβλία αυτά πρέπει να ήταν ιχνογραφική, μία τεχνική που 
επέτρεπε να μεταφερθεί ένα σχέδιο σε επίπεδη επιφάνεια για να χρησιμεύσει ως προσχέδιο όχι μόνο σε 
τεχνίτες οστέινων πλακιδίων, αλλά και έργων τορευτικής, ψηφιδωτών, αναγλύφων σαρκοφάγων αλλά 
και μικρογραφιών6. Τα βιβλία πρέπει να περιείχαν κυρίως συνθέσεις πολυπρόσωπες. Η ανάγκη όμως 
χρήσης μεμονωμένων μορφών δημιούργησε άφθονες επαναλήψεις τύπων, καθώς και παρανοήσεις στά
σεων ή κινήσεων. Ακόμη οι ίδιοι λόγοι προκάλεσαν σύγχυση στο ιδεολογικό περιεχόμενο, που μερικές 
φορές οδήγησε σε πράγματι αδόκιμες για τους χριστιανούς αναμείξεις θεμάτων ειδωλολατρικών και 
χριστιανικών, όπως αυτές που απαντούν σε κιβωτίδια με μεταλλική επένδυση από τις παραδουνάβιες 
περιοχές και τις περιοχές κοντά στο Ρήνο. Στα κιβωτίδια των περιοχών αυτών έχει παρατηρηθεί ότι το 
γνωστό ελληνορωμαϊκό θεματολόγιο χρησιμοποιείται από τεχνίτες, στους οποίους λείπει η γνώση του 
θέματος ή το ενδιαφέρον για την αρχική σύλληψη ή προέλευση των διακοσμητικών μορφών7, γεγονός 
αντίθετο με ό,τι συνέβαινε στην Αίγυπτο, όπου φαίνεται ότι κατανοούσαν τα θέματα χωρίς όμως να τους 
αποδίδουν συμβολισμούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διαφοροποίηση της απόδοσης όμοιων εικονο- 
γραφικών θεμάτων, όπως οι ερωτιδείς στις ομάδες Β, Γ και Δ, που δεν πρέπει όμως να αποδοθεί σε εξέλι
ξη, αλλά σε διαφορετική τεχνοτροπία σκαλίσματος. Ακόμη η εμφάνιση θεμάτων σε μία μόνο ομάδα και η 
απουσία άλλων σε άλλη πρέπει να θεωρηθούν συμπτωματικές και χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

6. Κατά την εξέταση του θεματολογίου των ομάδων διαπιστώθηκε προτίμηση: α) σε καθιερωμένους 
από μακραίωνη παράδοση εικονογραφικούς κύκλους, όπως ο διονυσιακός, β) σε κύκλους που είχε δημι
ουργήσει και επιβάλει η ρωμαϊκή αυτοκρατορική προπαγάνδα, όπως ο κύκλος των χρονικών προσωπο
ποιήσεων και γ) σε θέματα που έχουν σχέση με την προβολή του ιδιωτικού βίου και που αποτελούν άμεσο 
σύνδεσμο με την καθημερινή πραγματικότητα της εποχής, την οποία εξιδανικεύουν, όπως σκηνές οικογε
νειακού βίου, κυνηγιού κτλ. Διαπιστώνεται επίσης η εμφάνιση και χριστιανικών θεμάτων, που δεν προϋ
ποθέτουν όμως και τη χρήση των κιβωτιδίων που διακοσμούσαν για θρησκευτικούς λόγους.

Φαίνεται ακόμη ο πλούτος των τύπων, καθώς και η πλήρης διαμόρφωση των εικονογραφικών κύκλων 
από τους οποίους προέρχονται, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι γνωστοί στην περίοδο αυτή και επιβιώ
νουν πολλές φορές και στη βυζαντινή περίοδο. Τα θέματα που προέρχονται από μακραίωνη παράδοση 
ανήκουν κυρίως στην ελληνική μυθολογία (Διόνυσος και ο θίασός του, Αφροδίτη, Νύμφες, θαλάσσιος θία
σος, Χάριτες, Υμέναιος, Ηρακλής) και παρουσιάζονται με ποικιλία, που προδίδει τη διάδοσή τους.

Οι εικονιστικοί τύποι των πλακιδίων παρουσιάζουν αντιστοιχίες με αυτούς πλαστικών έργων, όπως οι

3. Βλ. σχετικά σ. 50-53 κ.ε.
4. Βλ. σχετικά σ. 51 κ.ε.
5. Βλ. σχετικά σ. 52.
6. Είναι πιθανόν μικρογράφοι να κατασκευάζουν τα «βιβλία σχεδίων», γι’ αυτό παρατηρείται επίδραση της μικρογραφίας στα 

έργα αυτά. Βλ. κεφ. Α, υποσημ. 207.
7. Βλ. Kitzinger, Byz. Art, σ. 10.
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σαρκοφάγοι (Παν, σάτυροι, μαινάδες, Διόνυσος, Αριάδνη, Άρτεμις), αλλά και ψηφιδωτών δαπέδων (νει- 
λωτικά θέματα, συμπλέγματα διονυσιακού και θαλάσσιου θιάσου). Οι αποδόσεις όμως των διαφόρων τύ
πων του θέματος απορρέουν σε πολλές περιπτώσεις (Αφροδίτη, Αριάδνη, Άρτεμις, Ερμαφρόδιτος) από μι
κρές αλλαγές στον ίδιο εικονογραφικό τύπο, αλλαγές που προέρχονται από ανάμειξη στοιχείων γνωστών 
τύπων του ίδιου θέματος, κυρίως της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής τέχνης. Η εικονογραφική απομάκρυν
ση από το αρχέτυπο και οι νέοι συνδυασμοί εικονιστικών στοιχείων, στους οποίους μερικές φορές ανα
γνωρίζεται αιγυπτιακή επίδραση, έχουν καλαισθησία, που προδίδει ότι η νέα τους μορφή έχει δοκιμασθεί 
και έχει γίνει αποδεκτή στη μεγάλη τέχνη, πριν ακόμα υιοθετηθεί από τη μικροτεχνία. Γίνεται επίσης χρή
ση του ίδιου εικονιστικού τύπου για την απόδοση διαφορετικών θεμάτων, καθώς δεν υπάρχουν σημασιο- 
λογικοί περιορισμοί, όπως ο τύπος της Αφροδίτης για την απόδοση Νυμφών, Χαρίτων, μαινάδων, ή ακόμη 
τύπος Απόλλωνος για την απόδοση του Διονύσου και του Ερμαφρόδιτου.

Κατά την απόδοση θεμάτων που διαμορφώθηκαν ή διαδόθηκαν από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική προ
παγάνδα (προσωποποιήσεις εποχών ή μηνών, νειλωτικός κύκλος), παρατηρείται χρήση περιορισμένου 
αριθμού εικονογραφικών τύπων, αν και οι εικονογραφικοί κύκλοι από τους οποίους προέρχονται παρου
σιάζουν τυπολογική ποικιλία. Έτσι οι ερωτιδείς του νειλωτικού κύκλου κρατούν πάντα κάποιο δοχείο τρέ- 
χοντας, ενώ οι νέοι άνδρες των προσωποποιήσεων μηνών, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, έχουν ανάλογη στά
ση, αλλά βαδίζουν. Οι ερωτιδείς-προσωποποιήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία στάσεων, κινήσεων ή 
αντικειμένων που κρατούν. Η διαφοροποίηση αυτή επεκτείνεται κάποτε και στη σωματική τους διάπλαση, 
που από νηπιακή γίνεται εφήβου. Η ίδια έλλειψη ποικιλίας τύπων υπάρχει και στα υδρόβια πουλιά του νει- 
λωτικού κύκλου, τα οποία, αν και εμφανίζουν ποικιλία ειδών, δεν παρουσιάζουν ποικιλία στάσεων, μια και 
σχεδόν πάντα εικονίζονται από το πλάι, με σχηματοποιημένο φτέρωμα.

Στα θέματα, τα προερχόμενα από τον ιδιωτικό βίο, η ποικιλία εικονογραφικών τύπων είναι μόνο επι
φανειακή και αφορά σε αλλαγές ενδυμασίας και αντικειμένων που κρατούν οι μορφές, ενώ οι επιτηδευ
μένες στάσεις και κινήσεις τους, επαναλαμβάνουν τύπους γνωστούς από άλλους εικονογραφικούς κύ
κλους. Στα θέματα όμως αυτά ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εικονογραφικό στοιχεία που παρέχουν οι εν
δυμασίες και οι κομμώσεις των μορφών. Η εντυπωσιακή ομοιότητα που παρουσιάζουν με τα εικονογραφι- 
κά στοιχεία άλλων σύγχρονων έργων του ίδιου ή ανάλογου κύκλου, όπως ψηφιδωτά δάπεδα της Piazza 
Armerina ή συνθέσεις του κιβωτιδίου της Projecta, φανερώνει ότι δεν πρόκειται για συμβατικά αποδο
σμένα στοιχεία, αλλά για στοιχεία που οφείλονται στο συρμό της εποχής. Τα λίγα δείγματα προτομών μέ
σα σε μετάλλιο, που υπάρχουν στα πλακίδια, παρέχουν επίσης ανάλογα στοιχεία. Η προσπάθεια απόδο
σης ατομικών χαρακτηριστικών και οι κομμώσεις της εποχής επιτρέπουν την κατάταξή τους στις κτητορι- 
κές προσωπογραφίες.

Σε μια εποχή που η αυστηρότητα των εκκλησιαστικών αρχών έχει γίνει ελαστικότερη κάτω από την πίε
ση των κρατικών αρχών, αλλά και τη φιλελεύθερη καθοδήγηση των επισκόπων, που περιόρισαν τη φανα
τική αγριότητα με την οποία οι μοναστικοί κύκλοι αντιμετώπιζαν την τέχνη στα μέσα του 4ου αιώνα8, εισά- 
γονται στη χριστιανική εικονογραφία εικονιστικοί τύποι, όπως του γενειοφόρου Χριστού και της Δεομέ- 
νης, αλλά και τύποι εμπνευσμένοι από την αρχαιότητα όπως του αποστόλου Πέτρου-Φιλοσόφου ή του κα
λού ποιμένα.

Ο περιορισμός του θεματολογίου των πλακιδίων με χαμηλό ανάγλυφο σε δύο μόνο εικονογραφικούς 
κύκλους, του διονυσιακού και του θαλάσσιου θιάσου, ίσως δεν είναι μόνο συμπτωματικός, αλλά συνδέεται 
με την παραγωγή συγκεκριμένων εργαστηρίων της Αλεξάνδρειας, από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο 
μέρος του υλικού αυτής της κατηγορίας με γνωστή προέλευση. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πρέπει να συν- 
δυασθεί και με την εξειδικευμένη παραγωγή νεκρικών κιβωτιδίων.

7. Τα κιβωτίδια με οστέινη επένδυση είχαν ως προορισμό κυρίως τη φύλαξη κοσμημάτων, ειδών καλ
λωπισμού, χρημάτων και ειληταρίων. Η χρήση τους λοιπόν στην καθημερινή ζωή, και όχι μόνο από τον εύ
πορο πολίτη, είναι βεβαιωμένη.

8. Βλ. Simon, L ’antiquite, σ. 75. Πρβλ. Curtio, Egitto e Nuvia, σ. 78.
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Το γεγονός ότι πολύ συχνά βρέθηκαν σε τάφους του 4ου αιώνα κιβωτίδια σε όλη την αυτοκρατορία 
φανερώνει ότι πολλές φορές συνόδευαν στον τάφο τους ιδιοκτήτες τους. Επειδή δε τα περισσότερα 
οστέινα πλακίδια, αλλά και πλευρές κιβωτιδίων, βρέθηκαν σε Κόπΐ8 κατεστραμμένων υστερορωμαϊ- 
κών και χριστιανικών νεκροταφείων, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι κιβωτίδια με οστέινη διακόσμηση 
συνόδευαν μεγάλο αριθμό Αιγυπτίων του 4ου-6ου αιώνα στον τάφο. Η αφθονία μάλιστα των πλακι
δίων, που προδίδει μεγάλο αριθμό κιβωτιδίων, πιθανότατα μεγαλύτερο αυτού των κιβωτιδίων με επέν
δυση από μεταλλικά ελάσματα, μπορεί να ερμηνευθεί από την ύπαρξη ίσως τοπικού εθίμου, που θα 
επέβαλε ο νεκρός να συνοδεύεται από συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων, 
κοσμήματα, είδη ραπτικής, γραφική ύλη, που θα δήλωναν την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκε. Μια 
τέτοια ερμηνεία δικαιολογεί την ύπαρξη ξεχωριστής παραγωγής κιβωτιδίων νεκρικής χρήσης, των 
οποίων το θεματολόγιο μπορεί να βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτό των σαρκοφάγων. Είναι γνωστή άλ
λωστε η παραγωγή στην Αίγυπτο ξύλινων νεκρικών κλινών και ξύλινων σαρκοφάγων με ένθετη ή επι- 
κολλημένη διακόσμηση, ανάλογη με αυτή που παρουσιάζουν ελληνιστικές και ρωμαϊκές ξύλινες σαρ
κοφάγοι από τη Ρωσία, παραγωγή που μπορεί να συνδυάζεται με αυτή των κιβωτιδίων. Η διακόσμηση 
των σαρκοφάγων μάλιστα μπορεί να συνδεθεί με σκαλισμένα κόκαλα, όπως αυτά της συλλογής του 
Μουσείου Μπενάκη, με τα οποία συνδέονται τα οστέινα πλακίδια, ιδιαίτερα της ομάδας Γ, τόσο εικο- 
νογραφικά, όσο και τεχνοτροπικά.

Εξάλλου ανάλογη παραγωγή κιβωτιδίων για εξυπηρέτηση εθίμου, αλλά σχετικού με το γάμο, εντοπίζε
ται στη Βενετία του 14ου-15ου αιώνα.

8. Τα κιβωτίδια τα κατασκεύαζαν και τα διακοσμούσαν σε εργαστήρια, τα οποία παρήγαγαν πιθανό
τατα και άλλα ξύλινα αντικείμενα, διακοσμημένα με κόκαλο ή ελέφαντα, καθώς και μικρά οστέινα ή ελε
φάντινα αντικείμενα. Κατά πάσα πιθανότητα τα εργαστήρια αυτά ανήκαν σε ισχυρές βιοτεχνικές μονάδες, 
που απασχολούσαν σημαντικό αριθμό τεχνιτών, μια και η επεξεργασία και η διακόσμηση της πρώτης ύλης, 
του κοκάλου και του ελεφαντόδοντου, είναι πολύπλοκη και απαιτεί εξειδίκευση. Τα κόκαλα ειδικά έπρεπε, 
πριν διακοσμηθούν, να υποστούν την επεξεργασία του μαλακώματος, του ισιώματος και της κοπής στα 
αναγκαία σχήματα. Τη διακόσμηση, επίσης, πρέπει να εκτελούσαν σε διάφορα στάδια διαφορετικοί τε
χνίτες και η εκτέλεσή της απαιτούσε εξειδίκευση και δεξιοτεχνία.

Ειδικότερα, στα πλακίδια της ομάδας Α, που διακοσμούνται με εγχάρακτη τεχνική, στο πρώτο στάδιο γινό
ταν η σχεδίαση του θέματος και ακολουθούσε η χάραξη. Στην τελική φάση συμπλήρωναν το θέμα με χρώματα. 
Η επιπεδόγλυφη τεχνική της ομάδας Β είναι περισσότερο πολύπλοκη και αισθητικά εντυπωσιακή. Έ χει 
βαθύτερες ρίζες στην Αίγυπτο στην οποία επιστρέφει, ίσως μέσω Ινδιών, στους πρώτους μετά Χριστόν αι
ώνες, εξυπηρετώντας ανάγκες πολυτέλειας, αλλά και τις γενικότερες τάσεις πολυχρωμίας της εποχής. 
Αποτελεί κράμα επιπεδογλυφίας, εγκαυστικής ζωγραφικής και ένθετης διακόσμησης.

Και εδώ διακρίνονται τρία κύρια κατασκευαστικά στάδια: σχεδίαση του θέματος, χάραξη του περι
γράμματος και αφαίρεση τμημάτων του θέματος ή πλήρωση με εγχαράξεις και συμπλήρωση, όπου έδει, με 
κηρομαστίχη και χρώμα, σύμφωνα με τις αρχές της εγκαυστικής ζωγραφικής και της ένθετης διακόσμησης. 
Η τεχνική αυτή έχει πιθανότατα στενή σχέση, λόγω κοινών επιδράσεων, με τη σύγχρονή της αργυροχοία 
και χρυσοχοΐα. Η τορευτική κυρίως, αλλά και η γλυπτική σε λίθο και σε μάρμαρο, παρέχουν ανάλογα δείγ
ματα επιπεδογλυφίας με ένθετες έγχρωμες ύλες, υπακούοντας και αυτές στη γενικότερη προτίμηση της 
εποχής προς την πολυχρωμία. Ανάλογη προτίμηση στο χρώμα παρατηρείται εκ νέου το 10ο αιώνα, οπότε 
και επανέρχεται η χρήση της τεχνικής αυτής, ιδίως στο μάρμαρο και στο ξύλο.

Η τεχνική του χαμηλού αναγλύφου της ομάδας Γ συνδυάζει εγχάραξη και σκάλισμα. Ο συνδυασμός αυ
τός καθιερωμένος στην Αίγυπτο από την εποχή του Αρχαίου Βασιλείου είναι πολύ διαδεδομένος στη ρω
μαϊκή τέχνη, ιδίως στον 4ο αιώνα. Διαφοροποιήσεις του σκαλίσματος, ποιοτικές και τεχνικές, επιτρέπουν 
το διαχωρισμό των πλακιδίων της ομάδας αυτής με βάση τεχνοτροπικές παρατηρήσεις σε τέσσερις κατη
γορίες. Τα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας είναι σαφή και καθορίζονται κυρίως από την επιδεξιότητα 
των τεχνιτών που πρέπει να ανήκαν σε διαφορετικά αλλά σύγχρονα περίπου εργαστήρια.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα εκτελεσμένα με επιμέλεια στη χάραξη, σωστές αναλογίες αλλά 
αμέλεια στην απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Στη δεύτερη κατηγορία τα έργα είναι επιμε
λημένης χάραξης αλλά σκληρότερου σκαλίσματος, με άφθονη χρήση απλών χαράξεων. Η τρίτη, χαρακτηρί

239



ζεται κυρίως για την άφθονη χρήση απλών εγχαράξεων, που καθιστά το ανάγλυφο πολύ χαμηλό, και για την 
αμελή σχεδίαση των περιγραμμάτων των μορφών. Τέλος, η τέταρτη κατηγορία, που είναι αριθμητικά μεγα
λύτερη, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό το σκληρό, γωνιώδες σκάλισμα που καθιστά δύσμορφες τις αποδό
σεις των θεμάτων.

Ανάλογες τεχνοτροπικές κατηγορίες διακρίναμε και στο υλικό των σκαλισμένων κοκάλων της ελληνο
ρωμαϊκής Αιγύπτου στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη. Η σύγκρισή τους με αυτές των πλακιδίων οδή
γησε στη διαπίστωση ότι σε δύο τουλάχιστον από τις τεχνοτροπικές κατηγορίες πλακιδίων και σκαλισμέ
νων κοκάλων υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, που ίσως οδηγούν σε κοινά εργαστήρια. Παράλληλα δια
πιστώνεται ότι κύρια τεχνοτροπικά στοιχεία των κατηγοριών του σκαλίσματος τόσο των πλακιδίων όσο και 
των σκαλισμένων κοκάλων απηχούν στοιχεία από τα κύρια ρεύματα του 4ου αιώνα αλλά και στοιχεία πα- 
λαιότερων περιόδων. Τα στοιχεία αυτά δεν συμβάλλουν στην ακριβή χρονολόγηση αλλά φανερώνουν την 
ύπαρξη μιας καλλιτεχνικής «κοινής» που επιβιώνει στα εργαστήρια οστεογλυπτικής μέσω των «βιβλίων 
σχεδίων» που εξυπηρετούσαν κυρίως τα εργαστήρια προϊόντων μαζικής παραγωγής.

Διαπιστώθηκαν εξάλλου τεχνοτροπικές ομοιότητες στο σκάλισμα με γλυπτά αλλά κυρίως με ελεφάντι
να ανάγλυφα σε δίπτυχα, πυξίδες και χτένια αιγυπτιακής προέλευσης ή έργα που αποδίδονται για διάφο
ρους λόγους σε αιγυπτιακά εργαστήρια, όπως τα ελεφάντινα χτένια της Αρσινόης ή της Gize, η ελεφάντι
νη πυξίδα της Τσιδος κ.ά. Τα έργα αυτά, με ασφάλεια χρονολογημένα στον 5ο-6ο αιώνα, εκπροσωπούν τα 
σύγχρονό τους καλλιτεχνικά ρεύματα, των οποίων την επίδραση έχουν δεχθεί και τα οστέινα πλακίδια.

Η ομάδα Δ των πλακιδίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τεχνοτροπία του σκαλίσματος 
της, που φαίνεται να απηχεί άμεσα τις τάσεις της λεγάμενης κοπτικής τέχνης, όπως εμφανίζεται σε ξυλό
γλυπτα και ελεφάντινα ανάγλυφα. Εξάλλου σε σχέση με την επεξεργασία προετοιμασίας των πλακιδίων 
στην ομάδα αυτή παρατηρείται απλοποίηση της διαδικασίας τουλάχιστον για ένα μέρος της πρώτης ύλης, 
που πολλές φορές διαφέρει από αυτή των προηγούμενων ομάδων σε ποιότητα. Έτσι ο μεγαλύτερος αριθ
μός δεν έχει υποστεί επιτυχώς τη διαδικασία του ισιώματος του οστού και τα πλακίδια παρέμειναν κυρτά. 
Το σκάλισμα, η χάραξη και ο χρωματισμός του προσχεδίου αποτελούν τα καθιερωμένα στάδια διακόσμη- 
σης, όπως και στις άλλες ομάδες.

Τα γενικά χαρακτηριστικά της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος της ομάδας Δ δημιουργήθηκαν από τά
σεις που επικράτησαν στη λαϊκή κυρίως τέχνη της Αιγύπτου, τον 5ο και 6ο αιώνα. Στις τάσεις αυτές ανα
γνωρίζεται η προσπάθεια απομάκρυνσης της απόδοσης των θεμάτων από τις ελληνορωμαϊκές τους ρίζες, 
με απλοποίηση, σχηματοποίηση και τονισμό του νέου τους χαρακτήρα, του διακοσμητικού. Στην ομάδα Δ 
εντοπίσθηκαν τέσσερις τουλάχιστον παραλλαγές της τεχνοτροπίας αυτής που μπορούν να αποδοθούν σε 
διαφορετικά εργαστήρια ή τεχνίτες και όχι στην εξελικτική πορεία μιας τεχνοτροπικής τάσης. Συγκριτική 
εξέταση των παραλλαγών αυτών με γλυπτά από πωρόλιθο της χριστιανικής Αιγύπτου φανερώνει σχέση, 
που άλλοτε εντοπίζεται σε μεμονωμένα κομμάτια μιας τεχνοτροπικής παραλλαγής και άλλοτε στο σύνολο 
των κομματιών της. Έ τσι επιτύμβια στήλη του Μουσείου της Κοπεγχάγης συγγενεύει με τα πλακίδια αριθ. 
344-346 ως προς την απόδοση διαφορετικών επιπέδων του αναγλύφου, ενώ πλάκες από ασβεστόλιθο του 
Seattle, του Κοπτικού Μουσείου του Κάιρου και του Αούβρου, βρίσκονται κοντά σε ολιγάριθμα επίπεδα 
πλακίδια (αριθ. 345-349, 353) που χρησιμοποιούν την ίδια σχεδόν επιπεδόγλυφη και με καθαρά περι
γράμματα τεχνική. Αν και χρονολόγηση βασισμένη σε τεχνοτροπικά στοιχεία είναι συχνά αμφισβητήσιμη 
και συνήθως όχι απόλυτα ακριβής, για τα μνημεία της χριστιανικής Αιγύπτου είναι αναπόφευκτη εφόσον 
λείπουν σχεδόν τελείως τα χρονολογημένα με ασφάλεια έργα. Έτσι, αν και δεν διαπιστώνεται στενή τε- 
χνοτροπική σχέση στο σκάλισμα των γλυπτών από ασβεστόλιθο και των οστέινων πλακιδίων στο σύνολό 
τους, υπάρχουν στοιχεία του λεγομένου «μαλακού ρυθμού» των κοπτικών γλυπτών στις παραλλαγές A, Β 
και Γ των πλακιδίων της ομάδας Δ, ενώ τα γενικά χαρακτηριστικά της παραλλαγής Β παρουσιάζουν ομοι
ότητα γενικού χαρακτήρα με γλυπτά του λεγάμενου «σκληρού ρυθμού».

Το συγκριτικό υλικό που βρίσκεται πολύ κοντά, τεχνικά και τεχνοτροπικά, στο σκάλισμα των οστέινων 
πλακιδίων είναι τα αιγυπτιακά ξυλόγλυπτα του 6ου αιώνα. Τα έργα αυτά που προέρχονται από χριστιανι
κούς ναούς και ανήκουν στο Κοπτικό Μουσείο του Κάιρου και στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου, 
έχουν στοιχεία των τριών πρώτων παραλλαγών των πλακιδίων της ομάδας Δ. Σε αυτά προστίθενται και τα 
χρονολογημένα με ακρίβεια (546;) ξυλόγλυπτα των δοκών του καθολικού της μονής του Σινά. Η διαπίστω
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ση αυτή επιβεβαιώνει τη στενή σχέση των εργαστηρίων ξυλογλυπτικής και οστεογλυπτικής, που ήδη έχου
με εντοπίσει αλλά και την εξάπλωση του τεχνοτροπικοΰ αυτού ρεύματος.

Τα ελεφάντινα ανάγλυφα αιγυπτιακής προέλευσης ή όσα αποδίδονται σε αιγυπτιακά εργαστήρια είναι 
το υλικό που τεχνοτροπικά και τεχνικά επιτρέπει συγκρίσεις με τα πλακίδια της ομάδας Δ, με ενδιαφέρο
ντα αποτελέσματα. Αριθμητικά το υλικό είναι περιορισμένο αλλά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό ιδιαίτερα 
γνωστά και σημαντικά καλλιτεχνικά έργα, όπως τα ελεφάντινα ανάγλυφα του άμβωνα του Aachen και αυ
τά του κύκλου επιρροής τους. Η τεχνοτροπική ανάλυση των αναγλύφων του Aachen και επιμέρους συ
γκρίσεις φανερώνουν τη στενότερη σχέση τους με τις τεχνοτροπικές παραλλαγές A και Β. Επισημαίνουμε 
ιδιαίτερα κάποια πλακίδια για την απόδοση του ύφους των ματιών (αριθ. 412, 429), για την υπερφορτωμέ
νη πλαισίωση των μορφών με φυτικό διάκοσμο (αριθ. 360,371), για τη μανιεριστική απόδοση των κινήσεων 
(αριθ. 382) και των σωματικών αναλογιών (αριθ. 385,386,358, 359). Το ελεφάντινο διάχωρο από την Τερ
γέστη που έχει συνδεθεί με τα ανάγλυφα του Aachen, τεχνοτροπικά παρουσιάζει αναλογίες με πλακίδια 
της ομάδας Γ και ιδιαίτερα με τις αποδόσεις ερωτιδέων. Εξάλλου το ελεφάντινο χτένι από την Gize τεχνο
τροπικά συνδέεται με αποδόσεις των παραλλαγών Β και Γ των πλακιδίων, ενώ από ένα άλλο μεγάλης καλ
λιτεχνικής πνοής ελεφάντινο έργο, την Καθέδρα του Μαξιμιανού, τα πλακίδια που αποδίδονται σε αλε
ξανδρινό εργαστήριο μπορούν να συνδεθούν με την παραλλαγή A των οστέινων πλακιδίων της ομάδας Δ. 
Παράλληλα, ομάδα ελεφάντινων πυξίδων που αποδίδονται στην Αίγυπτο με μυθολογικές συνθέσεις, συν
δέονται με την παραλλαγή Δ της ίδιας ομάδας, ενώ κάποιες άλλες με χριστιανικά θέματα βρίσκονται πλη- 
σιέστερα στις παραλλαγές A και Β.

9. Τέλος, η έρευνα για τον εντοπισμό του παραγωγικού ή των παραγωγικών κέντρων οστεογλυπτικής 
αρχικά (4ος αι. κ.ε.) οδήγησε στο παραδοσιακό κέντρο ελεφαντουργίας, την Αλεξάνδρεια. Πιστεύουμε, 
ότι ένα δεύτερο παραγωγικό κέντρο δημιουργήθηκε αργότερα στην ενδοχώρα και ειδικότερα στη Βαβυ
λώνα της Αιγύπτου, η ακμή του οποίου τοποθετείται στον 5ο-7ο αιώνα και τεχνοτροπικά η παραγωγή του 
φαίνεται ότι επηρεάζεται από τοπικά ρεύματα.

Χρονολογική κατάταξη των πλακιδίων

Η χρονολογική τοποθέτηση των πλακιδίων και των κιβωτιδίων που αυτά διακοσμούσαν παρουσιάζει 
ιδιαίτερες δυσκολίες. Κύρια αιτία υπήρξε το γεγονός ότι το υλικό, όπως πολλές φορές αναφέραμε, δεν 
προέρχεται από συστηματικές ανασκαφές, με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί η δυνατότητα ασφαλούς χρο
νολόγησης με βάση ανασκαφικά δεδομένα. Από την άλλη, χρονολόγηση του υλικού μας βασισμένη σε στυ- 
λιστικές αναλύσεις και συγκριτικούς παραλληλισμούς είναι πολύ προβληματική, επειδή πρόκειται για έρ
γα μικροτεχνίας και μάλιστα λαϊκού χαρακτήρα και μαζικής παραγωγής.

Οι δυσκολίες της χρονολόγησης γίνονται μεγαλύτερες, επειδή τα έργα που επιχειρούμε να χρονολο
γήσουμε προέρχονται από τη μικροτεχνία μιας χώρας, όπως η χριστιανική Αίγυπτος, στην οποία η τέχνη 
διατηρεί το λαϊκό της χαρακτήρα, καθώς έχει αποκοπεί, ήδη από τον 5ο αιώνα, από οποιαδήποτε αυλι- 
κή ή αριστοκρατική χειραγώγηση που θα της επέβαλε να υπηρετήσει την πολιτική ή θρησκευτική εξου
σία. Έ τσι ο λαϊκός αυτός χαρακτήρας της μικροτεχνίας της Αιγύπτου είναι δύσκολο να έχει τεχνοτρο
πικές αντιστοιχίες με έργα αυλικής μικροτεχνίας, που είναι και τα ασφαλέστερα χρονολογημένα, παρά 
τις τυχόν ομοιότητες του θεματολογίου, που προσφέρει η κοινή πηγή έμπνευσης από την αρχαιότητα. 
Είναι αξιοσημείωτο όμως πως μερικά από τα θέματα της ομάδας Δ εμφανίζουν έμμεσες επιδράσεις από 
τα υπατικά δίπτυχα, ελεφάντινα έργα, που θεωρούνται άμεσα συνδεδεμένα με την επίσημη κρατική πα
ραγωγή. Οι αδεξιότητες, οι απλοποιήσεις και οι αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν τη βιοτεχνική αυτή 
παραγωγή, αν και προδίδουν πολλές φορές την αισθαντικότητα του τεχνίτη, αποτελούν ανυπέρβλητο 
συχνά εμπόδιο για χρονολόγηση των οστέινων πλακιδίων, βασισμένη μόνο σε τεχνοτροπικές παρατη
ρήσεις και συγκρίσεις.

Αναλυτικότερα, οι μέχρι τώρα χρονολογήσεις δημοσιευμένων οστέινων αναγλύφων και πλακιδίων εί
χαν βασιστεί:

1. Σε πληροφοριακό υλικό που διέθεταν οι πρώτοι συλλέκτες σκαλισμένων οστών και πλακιδίων από
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εμπόρους αρχαιοτήτων της Αίγυπτου ή ημερολόγια ανασκαφών και σημειώσεις ανασκαφέων, των οποίων 
όμως σπάνια γίνεται μνεία9.

2. Σε τεχνοτροπικές παρατηρήσεις των μελετητών.
3. Σε κατά προσέγγιση χρονολογική τοποθέτηση, βασισμένη στο συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων.
Τα χρονολογικά δεδομένα της πρώτης κατηγορίας, στα οποία υπάγονται και οι χρονολογήσεις των

πλακιδίων που επιχειρήθηκαν από τους Wulff, Strzygowski, Grüneisen, ελέγχονται δύσκολα, μια και συνή
θως δεν δηλώνονται τα στοιχεία που είχε υπόψη του ο πρώτος ερευνητής για τη χρονολόγησή τους, ενώ 
έχουν πολλές πιθανότητες να είναι σωστά.

Στη δεύτερη κατηγορία, στην οποία υπάγονται κυρίως οι χρονολογήσεις του Kollwitz, της Μαραγκού, 
της Elderkin και άλλων, τα τεχνοτροπικά στοιχεία στα οποία στήριξαν τη χρονολόγησή τους απαιτούν επα
νεξέταση, βασισμένη σε μία νέα θεώρηση της τέχνης της χριστιανικής Αιγύπτου. Ως τώρα οι περισσότεροι 
μελετητές της τέχνης αυτής δέχονται ότι το κλασικιστικό ύφος της ρωμαϊκής περιόδου χάνεται βαθμιαία 
και ότι η απομάκρυνση αυτή διαπιστώνεται κατά κύριο λόγο στην ενδοχώρα και κατά δεύτερο λόγο στην 
Αλεξάνδρεια. Με τον τρόπο αυτό χρονολογούν ένα έργο της χριστιανικής Αιγύπτου σύμφωνα με το βαθμό 
απομάκρυνσής του από τα κλασικά πρότυπα και κατασκευάζουν έτσι μια κλίμακα παρακμής της τέχνης σε 
κάθε εκδήλωσή της, πολύ εξυπηρετική, αλλά και πολύ αμφισβητήσιμη. Παράλληλα, τα πλησιέστερα στην 
ελληνική παράδοση έργα, εικονογραφικά και τεχνοτροπικά, θεωρούνται προϊόντα αλεξανδρινά, ενώ τα 
πιο απομακρυσμένα, προϊόντα της ενδοχώρας. Νεότερες απόψεις μελετητών γενικά για την παλαιοχρι
στιανική τέχνη ήλθαν να ανατρέψουν τις σχηματικές αυτές θέσεις. Σύμφωνα με αυτές ο 6ος αιώνας, χάρη 
στην επίδραση της πρωτεύουσας και στην επιστροφή σε κλασικά πρότυπα, που επισημαίνεται στη λεγάμε
νη art ä l’antique, ήταν πλησιέστερος στο ελληνικό πνεύμα από ό,τι ο 5ος, στον οποίο η τέχνη, ιδιαίτερα στις 
ανατολικές επαρχίες, όπως η Αίγυπτος, έχει ξαναβυθιστεί στο εγχώριο, ιδιόμορφο, λαϊκό της χαρακτήρα, 
χωρίς όμως να αρνείται τις καταβολές της στο ελληνιστικό θεματολόγιο.

Οι απόψεις αυτές κάνουν απαραίτητη την επανεξέταση μιας χρονολόγησης των έργων τέχνης της χρι
στιανικής Αιγύπτου με τεχνοτροπικά κριτήρια, που σήμερα αμφισβητούνται. Η επανεξέταση αυτή ίσως οδη
γήσει σε αναθεώρηση του διαχωρισμού των περιόδων της κοπτικής τέχνης καιτων σχέσεών της με την αρχαία 
τέχνη, όπως ήδη οδήγησε στην αναγνώρισή της ως τέχνης του λαού σε αντίθεση με την τέχνη που εκφράζει το 
επίσημο κράτος (Machtkunst)10 και που δεν εκπροσωπείται στην Αίγυπτο του 5ου και του 6ου αιώνα.

Η προσπάθεια χρονολόγησης βασίζεται από τη μια στις χρονολογικές ταξινομήσεις των έργων της τέ
χνης της ύστερης αρχαιότητας και της τέχνης της παλαιοχριστιανικής περιόδου, έτσι όπως αυτές έχουν εκ- 
φρασθεί από τη νεότερη έρευνα, και από την άλλη στις συγκριτικές παρατηρήσεις, που το ίδιο το υλικό έχει 
να προσφέρει, και οι οποίες αναφέρονται κυρίως στην τεχνική, την εικονογραφία και τις αρχές που διέ- 
πουν την τέχνη της εποχής.

Συγκριτικές παρατηρήσεις πάνω στο υλικό της ομάδας Α και σε χρονολογημένα έργα της ύστερης αρ
χαιότητας έχουν γίνει στη μελέτη του υλικού που προηγήθηκε με βάση στοιχεία, που αφορούν κυρίως την 
τεχνική και λιγότερο την τεχνοτροπία, καθώς και την εικονογραφία. Συγκρίσεις στην τεχνική οδηγούν στη 
χρονολόγηση των πλακιδίων της ομάδας Α από το τέλος του 4ου μέχρι και τον 6ο αιώνα. Καθοριστική εί
ναι για τη χρονολόγηση των πλακιδίων αυτής της ομάδας η χρονολόγηση στον 5ο-6ο αιώνα της επιτύμβιας 
στήλης από ασβεστόλιθο με θέμα την Παναγία Γαλακτοτροφούσα από την Αρσινόη, το σημερινό Medineh 
el Fayum, αποδοσμένο με τεχνική όμοια με αυτή των πλακιδίων1 *. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Effenberger 
παρατηρεί και τεχνοτροπικές ομοιότητες του έργου αυτού με πλακίδια τα οποία έχουμε κατατάξει στην 
ομάδα Β. Ασφαλής είναι και η χρονολόγηση στον 4ο αιώνα, οστέινου, εγχάρακτου πλακιδίου ρωμαϊκού 
εργαστηρίου, που πιθανώς έχει βασιστεί σε ανασκαφικά δεδομένα12. Τη χρονολόγηση αυτή έρχεται να

9. Βλ. Strzygowski, Kopt. Kunst, όπου αναφέρεται σε σημειώσεις του Maspero, σποραδικά.
10. Effenberger, Kopt. Kunst, σ. 25.
11. Beckwith, Coptic Sculpture, αριθ. 50, σ. 17. Effenberger, Kopt. Kunst, o. 157. Βλ. επίσης κεφ. Β, υποσημ. 22.
12. Βλ. κεφ. Β, υποσημ. 15.
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ενισχύσει η εφαρμογή της εγχάρακτης τεχνικής και σε άλλα δείγματα μικροτεχνίας του 4ου και του 5ου αι
ώνα, όπως στο μέταλλο (άργυρο, χαλκό) και στο γυαλί13. Παράλληλα, επισημαίνεται η χρήση της ίδιας τε
χνικής σε αρχιτεκτονικά γλυπτά του 5ου και του 6ου αιώνα14.

Τεχνοτροπικά και τεχνικά πλησιέστερα προς τα έργα της ομάδας Α βρίσκεται ο αφιερωμένος στον αβ- 
βά Σενούτε αργυρός σταυρός15, που πιστεύουμε ότι με βάση ιστορικά κυρίως στοιχεία μπορεί να τοποθε
τηθεί μετά το 385 μ.Χ. και όχι αργότερα από τον 5ο αιώνα. Το ίδιο ισχύει και για τον αργυρό δίσκο από το 
Κερτς (350 μ.Χ.), στον οποίο εικονίζεται έφιππος αυτοκράτορας.

Εικονογραφικά, η απόδοση των θεμάτων της ομάδας Α βρίσκεται πολύ κοντά σε συριακά ψηφιδωτά 
των αρχών του 6ου αιώνα και σε αιγυπτιακά γραπτά έργα πάνω σε ξύλο του 5ου και του 6ου αιώνα16. Οι 
χρονολογήσεις ωστόσο των τελευταίων θα πρέπει να διατυπωθούν με τις επιφυλάξεις που ήδη αναφέραμε.

Στην ομάδα Β των πλακιδίων αποφασιστικό ρόλο στη χρονολόγηση, με βάση συγκριτικές παρατηρή
σεις, παίζει και πάλι η τεχνική. Η εφαρμογή της στο μέταλλο, άλλοτε με παράλληλη χρήση πολύτιμων λί
θων (4ος αι.)17 και άλλοτε σε πιο απλουστευμένη μορφή, πάνω σε άργυρο και χαλκό, με ένθετα υλικά, επι- 
χρύσωση, νιέλλο και άργυρο18 (μέσα 4ου αι.), βρίσκεται πλησιέστερα τεχνικά και τεχνοτροπικά στην εφαρ
μογή της στα οστέινα πλακίδια. Δείγματα αυτής της τεχνικής απαντούν και σε αρχιτεκτονικά γλυπτά του 
5ου-6ου αιώνα19. Οι συγκρίσεις αυτές οδηγούν στην τοποθέτηση των πλακιδίων της ομάδας Β στα τέλη του 
4ου και στον 5ο αιώνα που ενισχύεται από συγκριτικές παρατηρήσεις εικονογραφικού χαρακτήρα. Ενδυ- 
ματολογικά στοιχεία, στην περίπτωση που στα θέματα (Μήνες, σκηνές γυναικωνίτη) αποδίδονται ενδύμα
τα της εποχής, είναι γνωστά από έργα ζωγραφικής του 4ου αιώνα. Παρατηρούνται επίσης ομοιότητες στην 
κόμμωση των μορφών, όταν δεν έχουν συμβατικά χτενίσματα (σκηνές γυναικωνίτη, Μήνες, πορτραίτα), με 
έργα μικροτεχνίας χρονολογημένα με ασφάλεια στον 4ο αιώνα. Επίδραση επίσης της εικονογραφίας του 
Καλανδαρίου του Φιλοκάλου του 354 μ.Χ. παρατηρείται στην απόδοση των Μηνών, ενώ η εικονογραφία 
των χριστιανικών θεμάτων συνδέεται με αυτή του τέλους του 5ου αιώνα.

Στην περίπτωση των οστέινων πλακιδίων είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό αυτό που είναι παραδεκτό 
για κάθε έργο τέχνης, ότι δηλαδή συνδέονται στενά με την τέχνη της περιόδου στην οποία εκτελέσθηκαν 
και κατά συνέπεια η τεχνοτροπική ανάλυση αποτελεί βασικό στοιχείο πάνω στον οποίο πρέπει να βασιστεί 
η χρονολόγησή τους20. Επειδή όμως τόσο τα θέματα όσο και η τεχνική απόδοσής τους είναι επαναλήψεις 
τύπων και τρόπων δανεισμένων από τη μνημειακή τέχνη ή τις επίσημες εκδηλώσεις της μικροτεχνίας, εί
μαστε υποχρεωμένοι να εντοπίσουμε τυχόν σχέσεις της τέχνης των πλακιδίων με τις αρχές που διέπουν γε
νικά την τέχνη της εποχής, και ιδίως την τέχνη του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα, περίοδο κατά την οποία 
αρχίζουμε να τοποθετούμε τα πλακίδια που μελετήσαμε.

Στην περίοδο αυτή, που αρχίζει περίπου με το θάνατο του Κωνσταντίνου του Β' και τη βραχύχρονη δια
κοπή του εκχριστιανισμού της αυτοκρατορίας με την άνοδο του Ιουλιανού στο θρόνο, συνεχίζεται με την 
οριστική επιβολή του χριστιανισμού ως μόνης θρησκείας του κράτους (380), την καταστροφή των ιερών 
των άλλων θρησκειών (το Σαραπείον στην Αίγυπτο καταστρέφεταιτο 392) και τελειώνει με το διαχωρισμό 
της αυτοκρατορίας σε ανατολική και δυτική (395), η τέχνη εξελίσσεται χωρίς όμως εντυπωσιακές αλλαγές 
στην τεχνοτροπία ή στο θεματολόγιο21. Με βάση τα λίγα ασφαλώς χρονολογημένα έργα και τα επίσης λίγα 
καλά διατηρημένα, που μπορούν να χρονολογηθούν, διαπιστώνεται ότι στην περίοδο 360-380, έργα όπως

13. Βλ. παραπάνω, σ. 72 κ.ε.
14. Βλ. παραπάνω, σ. 73-74.
15. Βλ. παραπάνω, σ. 72. Δυστυχώς έχει χαθεί.
16. Βλ. παραπάνω, σ. 75 κ.ε.
17. Βλ. παραπάνω, σ. 105 κ.ε.
18. Βλ. παραπάνω, σ. 106.
19. Βλ. παραπάνω, σ. 107 κ.ε.
20. Βλ. Κ. Hausmann, Allgemeine Grundlagen der Archäologie, Handbuch der Archäologie, 1969, σ. 180.
21. Την τεχνική της ύστερης αρχαιότητας (4ος-6ος αι.) εξετάζει ο Rumpf σε βασική του μελέτη πάνω στο θέμα, βλ. Rumpf, 

Stilphasen, σ. 7-44.
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η προτομή του Κωνσταντίου Β στη Ρώμη, η σαρκοφάγος των Εποχών στο Dumbarton Oaks, τα ψηφιδωτά 
δάπεδα της Piazza Armerina στη Σικελία22, διακρίνονται από μαλακό πλάσιμο, αναλογίες που δεν τονίζουν 
ιδιαίτερα το κεφάλι και στρογγυλεύουν τα σώματα, χωρίς όμως να τα κάνουν ογκώδη, και από πτυχολογία 
μαλακή αλλά όχι κινημένη. Πρόκειται για ένα ήρεμο μεταβατικό ρυθμό που οδηγεί στην περίοδο που ακο
λουθεί. Στην περίοδο αυτή (380-400), έργα όπως το Missorium του Θεοδοσίου στη Μαδρίτη, το ελεφάντι
νο δίπτυχο των Συμμάχων και Νικομάχων, ο θησαυρός του Esquilinum, τοιχογραφία της Αρτέμιδος σε τά
φο της Via Salaria23, φανερώνουν εξέλιξη στο ρυθμό της τέχνης, ο οποίος διακρίνεται για κομψότητα στις 
αποδόσεις των μορφών, που επιτυγχάνεται με καλλιγραφικές, ρευστές γραμμές και λεπτότητα στις αναλο
γίες. Χαρακτηρίζεται επίσης από το διακοσμητικό χαρακτήρα που παίρνει η πλαισίωση των μορφών από 
φυτά. Ο ρυθμός αυτός θεωρείται «γεμάτος χάρη αλλά και έντονα παρηκμασμένος»24.

Τα κυρίαρχα στοιχεία της εξέλιξης της τέχνης στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα και ιδίως στην τελευταία 
εικοσαετία του βρίσκουν τον απόηχό τους στην απόδοση των διακοσμητικών θεμάτων των πλακιδίων που 
μελετήσαμε, ενώ αντίθετα δεν αναγνωρίζονται σε αυτή στοιχεία των ρυθμών που κυριαρχούν στην τέχνη 
του 5ου αιώνα25. Η διαπίστωση αυτή δεν σημαίνει ότι η παραγωγή αυτών των έργων περιορίζεται στα στε
νά χρονικά όρια δύο δεκαετιών αλλά ότι διέπεται από συντηρητικές τάσεις και επαναλαμβάνει παραδο
σιακά τεχνικές και θέματα μέσα στον 5ο αιώνα, περίοδο πολιτικών, καλλιτεχνικών και θρησκευτικών ανα
κατατάξεων στην Αίγυπτο, που πιθανότατα περιόρισαν τις επιδράσεις και τις επαφές με τα νέα ρεύματα 
τέχνης της αυτοκρατορίας.

Στην ομάδα Γ των πλακιδίων η τεχνική και πάλι παίζει κυρίαρχο ρόλο στη χρονολόγηση. Παράλληλα 
όμως στην ομάδα αυτή μπορεί κανείς να συνδυάσει τις τεχνοτροπικές παρατηρήσεις πάνω στην τεχνική του 
σκαλίσματος. Συγκριτικό υλικό, συγγενέστατο προς τα πλακίδια είναι τα μεγάλα κυρτά σκαλισμένα κόκα
λα της υστερορωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περιόδου, τα οποία μελέτησε η Μαραγκού και τα χρονο
λόγησε βασισμένη σε συγκρίσεις έργων μνημειακής τέχνης. Μελέτη της τεχνοτροπίας του σκαλίσματος 
που κάναμε στο υλικό από το Μουσείο Μπενάκη που δημοσιεύει η Μαραγκού, παράλληλα με ανάλογη με
λέτη των πλακιδίων της ομάδας αυτής, οδήγησε στη διάκριση τεσσάρων παραλλαγών σκαλίσματος στα 
σκαλισμένα κόκαλα και τεσσάρων παραλλαγών στα πλακίδια της ομάδας Γ. Η σύγκριση των χαρακτηρι
στικών των παραλλαγών σκαλίσματος οδήγησε στο συμπέρασμα ότι και στις τέσσερις αυτές παραλλαγές 
υπάρχουν ομοιότητες εντυπωσιακές με τις τρεις από τις παραλλαγές των σκαλισμένων μεγάλων κοκάλων.

Αναλυτικά, η πρώτη παραλλαγή26 σκαλίσματος πλακιδίων της ομάδας Γ παρουσιάζει πολλά κοινά χα
ρακτηριστικά με τη δεύτερη παραλλαγή σκαλίσματος των μεγάλων κοκάλων27. Στο υλικό αυτής της πα
ραλλαγής κοκάλων εντάσσονται από τη Μαραγκού κομμάτια, στα οποία αναγνωρίζει στοιχεία τέχνης της 
περιόδου του Αδριανού και του Αντωνίνου, αλλά και του τέλους του 3ου αιώνα. Κατά τη γνώμη μας τα στοι
χεία αυτά δεν αποτελούν παρά μόνο επιβιώσεις που δηλώνουν για μια ακόμη φορά το συντηρητισμό που 
διακρίνει τα έργα της μικροτεχνίας.

Η δεύτερη και η τρίτη παραλλαγή πλακιδίων28 συγγενεύουν τεχνοτροπικά με την τρίτη παραλλαγή σκα
λισμένων κοκάλων29, που περιλαμβάνει κατά τη Μαραγκού έργα με χαρακτηριστικά της τέχνης κυρίως του 
τέλους του 3ου και των αρχών του 4ου αιώνα.

Τέλος, η τέταρτη παραλλαγή οστέινων πλακιδίων30 έχει πολλά κοινά τεχνοτροπικά στοιχεία με την αντί
στοιχη τέταρτη παραλλαγή σκαλισμένων κοκάλων, στην οποία αναγνωρίσθηκαν χαρακτηριστικά της τέ-

22. Βλ. Rumpf, Stilphasen , σ. 17-19, πίν. 12. 54,14. 58,18. 80.
23. Βλ. ό.π., σ. 21-25, πίν. 16. 73,17. 76-77.
24. Ό.π., σ. 26.
25. Ό.π., σ. 27 κ.ε. Πρβλ. Grabar, L ’âge d'or, σ. 27, Kitzinger, Byz. Art, σ. 31
26. Βλ. σ. 157.
27. Βλ. σ. 158.
28. Βλ. σ. 157.
29. Βλ. σ. 158.
30. Ό.π.
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χνης του τέλους του 3ου και του 4ου αιώνα. Τα στοιχεία όμως ρωμαϊκών καλλιτεχνικών ρευμάτων που ανα
γνωρίζονται στα πλακίδια μπορούν να χαρακτηρισθοΰν μόνο ως ενδείξεις μιας καλλιτεχνικής κοινής, της 
οποίας οι ρίζες πρέπει να φθάνουν στην ελληνιστική τέχνη και δεν συμβάλλουν στη χρονολόγηση παρά μό
νο δημιουργώντας ένα terminus post quem.

Παράλληλα, ο εντοπισμός στοιχείων τεχνοτροπικής ομοιότητας στο σκάλισμα των πλακιδίων αυτής της 
ομάδας με γλυπτά σε πέτρα ή μάρμαρο και ελεφάντινα ανάγλυφα του 5ου και του 6ου αιώνα είναι διαφω- 
τιστικός, αν και η χρονολόγηση του συγκριτικού υλικού βασίζεται και πάλι κυρίως σε τεχνοτροπικές πα
ρατηρήσεις. Ελεφάντινα έργα όπως πυξίδες, χτένια, δίπτυχα του 5ου, αλλά κυρίως του 6ου αιώνα από την 
Αίγυπτο, παρουσιάζουν κοινά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά με τις τέσσερις ομάδες τεχνοτροπίας σκαλί- 
σματος των πλακιδίων. Αναφερόμαστε σε έργα όπως τα χτένια της Αντινόης, της Gize, του Μουσείου Μπε- 
νάκη, στην πυξίδα του Αγίου Μηνά και σε δίπτυχα που σήμερα κοσμούν σταχώσεις Ευαγγελίου, όπως του 
St. Lupicin31. Μια τοποθέτηση λοιπόν στον 5ο και στον 6ο αιώνα των έργων που ανήκουν στις τέσσερις αυ
τές ομάδες πιστεύουμε ότι είναι ασφαλέστερη, αν και πάντα πολύ γενική.

Η ομάδα Δ, με την εντυπωσιακή διαφοροποίηση του σκαλίσματος έχει συνδεθεί, όπως είπαμε με τη λε
γάμενη κοπτική τέχνη, ένα γενικότερο καλλιτεχνικό ρεύμα που συνδέεται με την τέχνη των πληβείων32 και 
εντοπίζεται ήδη στον 4ο αιώνα. Είναι γνωστό ότι η εξάπλωση που λαμβάνει το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα 
στην Αίγυπτο είναι εντυπωσιακή και ερμηνεύεται ως αντίδραση του εντόπιου χριστιανικού στοιχείου κατά 
των κλασικών μορφών τέχνης, που συνδέονται με την ελληνική αρχαιότητα. Η γλυπτική στην κοπτική τέ
χνη, που ακμάζει τον 5ο και τον 6ο αιώνα, εμφανίζει αξιόλογο αριθμό έργων, μερικά εκ των οποίων συν
δέονται με τις τέσσερις τεχνοτροπικές παραλλαγές στο σκάλισμα που εντοπίσαμε στην ομάδα Δ33. Ακόμη, 
μερικά από τα αιγυπτιακά χρονολογημένα γλυπτά σε πέτρα παρουσιάζουν τεχνοτροπική σχέση στο σκά
λισμα με μεμονωμένα έργα της ομάδας Δ, αλλά γενικά η σχέση αυτή δεν είναι τόσο στενή, όσο με τα ανά
γλυφα από ξύλο και ελεφαντόδοντο. Πάντως, η διαίρεση του υλικού της ομάδας Δ σε τέσσερις τεχνοτρο
πικές παραλλαγές διευκόλυνε την προσέγγιση με τα λίθινα γλυπτά και τους ως τώρα καθιερωμένους ρυθ
μούς της κοπτικής τέχνης, όπως ο «μαλακός», ο «σκληρός» ή ο ρυθμός à l’antique34 που συνυπάρχουν συ
χνά από τον 4ο έως τον 7ο αιώνα. Έτσι εντοπίστηκαν τεχνοτροπικές ομοιότητες του «μαλακού ρυθμού», 
που τοποθετείται γύρω στον 4ο αιώνα, με τα χαρακτηριστικά της τεχνοτροπικής παραλλαγής A αυτής της 
ομάδας, ενώ χαρακτηριστικά του «σκληρού ρυθμού» (μέσα 5ου-6ος αι.) απαντούν στις παραλλαγές Β και 
Γ. Ξυλόγλυπτα από την Αίγυπτο του 6ου κυρίως αιώνα, συνδέονται τεχνοτροπικά με τις παραλλαγές A, Β 
και Γ της ομάδας Δ. Ανάμεσά τους υπάρχουν και οι με ασφάλεια χρονολογημένες το 548-560 δοκοί της 
οροφής του καθολικού της μονής Σινά, που έχουν συγγένεια με την παραλλαγή Β και επιβεβαιώνουν την 
τοποθέτησή της στον 6ο αιώνα. Τα ξυλόγλυπτα αυτά θα έπρεπε να αναχρονολογήσουν επίσης κάποια από 
τα γλυπτά σε πέτρα του ίδιου ρυθμού, που έχουν τοποθετηθεί στον 4ο-5ο αιώνα3'' (γλυπτό Κοπεγχάγης).

Ελεφάντινα ανάγλυφα που προέρχονται ή αποδίδονται στην Αίγυπτο είναι το συγκριτικό υλικό που 
βρίσκεται, όπως είπαμε, πλησιέστερα στα οστέινα έργα αυτής της ομάδας. Αριθμητικά το συγκριτικό αυτό 
υλικό είναι ισχνό αλλά περιλαμβάνονται σε αυτό διάσημα έργα του 6ου αι., όπως πλάκες από τον άμβωνα 
του Aachen και την καθέδρα του Μαξιμιανού, που έχουν μελετηθεί επισταμένα και η χρονολόγησή τους εί
ναι ασφαλής36.

Τα έργα λοιπόν που ανήκουν σε αυτή την τέταρτη ομάδα πλακιδίων μπορούν να χρονολογηθούν στα τέ
λη του 5ου και κυρίως στον 6ο αιώνα, και εκπροσωπούν την κοπτική τέχνη και τα στυλιστικά της ρεύματα, 
χρησιμοποιώντας πάντα τα καθιερωμένα για την εποχή διακοσμητικά θέματα της κοσμικής τέχνης.

31. Βλ. σ. 164.
32. Βλ. σχετικά σ. 198.
33. Βλ. σ. 196-200.
34. Βλ. σχετικά σ. 201.
35. Βλ. γλυπτά της Κοπεγχάγης, κεφ. Β, υποσημ. 750.
36. Βλ. σ. 205 κ.ε.
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Δ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ





1. Προσωποποίηση Καλοκαιριού (Π ίν. 1)*
5ος αιΑ
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 10356.
Διαστ. 6 χ  11 εκ.
Ημικυκλικό επίπεδο πλακίδιο.
Φτερωτός νέος σε προτομή κρατάει ύφασμα με καρ
πούς. Βλ. και σ. 68, 71, 77.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
C h r is te n tu m  a m  N il , αριθ. 49. Β υ ζ α ν τ ιν ή  Τ έχ ν η , σ. 153, αριθ. 
36. L ’a r t c o p te  - P e t i t  P a la is , αριθ. 19, εικ. 19.

2. Προσωποποίηση Φθινοπώρου (;) (Π ίν. 1) 
Αλεξάνδρεια, 5ος αι.2.
Μόναχο, Αιγυπτιακή συλλογή, αριθ. 4189 (πρώην 
συλλογή P. Mallon).
Διαστ. 6 x 5 εκ.
Το αριστερό ήμισυ ημικυκλικού πλακιδίου με έντο
νες φθορές στις παρυφές.
Φτερωτός νέος ανάλογος με αριθ. 1. Λείπει το αρι
στερό χέρι και μέρος του άνω κορμού. Βλ. και σ. 68, 
71, 77.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
W a lte r s  A r t  G a lle r y , πίν. XIX, αριθ. 193.

3. Προσωποποίηση εποχής (Π ίν. 1)
Αλεξάνδρεια, 5ος αι.3.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. 1.3771 (έχει χαθεί). 
Διαστ. ± 5 x 6 εκ.
Θραύσμα -  το δεξί ένα τρίτο -  ημικυκλικού πλακιδί
ου, που πιθανώς να συμπληρώνει το πλακίδιο αριθ. 2. 
Μέρος -  το αριστερό χέρι και το αντίστοιχο φτερό 
-  φτερωτού νέου, όμοιου με αριθ. 1. Βλ. και σ. 68. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, σ. 13-15, εικ. 9. Wulff, A ltc h r .  

K u n s t, αριθ. 351, πίν. XIV.

4. Προσωποποίηση βλαστού (;) (Π ίν. 2)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18705.
Διαστ. 4,6 x 6 εκ.
Ημικυκλικό επίπεδο πλακίδιο με σπασμένο κάθε
τα το δεξί άκρο και οδοντωτά και οριζόντια το 
αριστερό. Τχνη από βαθύ χρώμα στις εγχαράξεις. 
Κεφαλή, από το ύψος των αυτιών της οποίας εκ
φύονται ελικόσχημοι βλαστοί. Η ημικυκλική παρυ
φή ορίζεται από κυμάτιο. Βλ. και σ. 68, 71.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

* Ο κατάλογος των πλακιδίων περιέχει για κάθε πλακίδιο τα εξής στοιχεία:
Αριθμός καταλόγου: Η αρίθμηση είναι συνεχής για όλο το υλικό του καταλόγου. Οι αναφορές στο κείμενο γίνονται στον αριθ

μό αυτό.
Αριθμός τον πίνακα: Αναφέρεται ο πίνακας, όπου υπάρχει η απεικόνιση, φωτογραφία ή σχέδιο του πλακιδίου συνοδευμένη 

από τον αριθμό του καταλόγου.
Θέμα: Το κύριο διακοσμητικό θέμα σημειώνεται με τη μορφή τίτλου.
Προέλευση-. Επειδή όλα τα έργα πιστεύεται ότι έχουν κοινή προέλευση την Αίγυπτο, στο σημείο αυτό αναφέρεται ο τόπος που 

βρέθηκαν τα πλακίδια, όταν είναι γνωστός, χωρίς να επαναλαμβάνεται η λέξη Αίγυπτος.
Χρονολόγηση: Επιχειρείται για όλα τα πλακίδια χρονολόγηση, που βασίζεται στα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και εξετάσθη

καν στο κείμενο και κυρίως στο υποκεφάλαιο της χρονολόγησης.
Πληροφορίες σχετικές με το έργο: Συλλογή στην οποία ανήκε το πλακίδιο όταν συγκεντρώθηκε το υλικό (1970-1974). Αναφέ- 

ρονται με τη σειρά: πόλη, συλλογή ή μουσείο και αριθμός ευρετηρίου.
Διαστάσεις: Αναγράφονται σε εκατοστά και με τη σειρά ύψος, πλάτος. Όταν πρόκειται για πολύ μικρά θραύσματα δεν δί

νονται οι διαστάσεις. Τα σημεία ± συνοδεύουν τις διαστάσεις που δεν είναι εξακριβωμένες από προσωπική μέτρηση ή από δη
μοσίευση.

Περιγραφή: Γίνεται περιληπτική περιγραφή της μορφής, της κατάστασης και του διακοσμητικοΰ θέματος του πλακιδίου και 
αναγράφεται η σελίδα όπου γίνεται περιγραφή του εντός κειμένου.

Βιβλιογραφία: Αναφέρονται δημοσιεύσεις -  κατάλογοι εκθέσεων και μουσείων κυρίως -, όπου μνημονεύονται τα πλακίδια.
Για εξήντα δύο πλακίδια, τους αριθμούς 15,93,94,99,104,106,107,125,157,158,160,176,177,180,200,210,211,212,215,242, 

246, 255, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 281, 288, 289, 290, 291, 296, 297, 302, 312, 323, 324, 327, 328, 330, 333, 338, 349, 354, 355, 383, 
384, 389, 390, 405, 410, 411, 413, 417, 432, 433, 434, 436, 438, για τεχνικούς κυρίως λόγους, δεν έγινε δυστυχώς εφικτή η φωτογρά
φηση ή η σχεδίαση. Η καταχώρηση των πλακιδίων έχει γίνει κατά ομάδες. Εξαίρεση αποτελούν οι αριθμοί 157, 384 που αποτελούν 
νεότερες προσθήκες και εντάχθηκαν στις ομάδες Γ και Δ, αντίστοιχα, αντί της ομάδας Β.

1. Στους καταλόγους όπου δημοσιεύθηκε, τοποθετείται στον 6ο αι.
2. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery χρονολογείται στον 6ο αι.
3. Ο Wulff το τοποθετεί στον 4ο-5ο αι.
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5. Προσωποποίηση βλαστού (Π ίν. 2)
5ος αι.
Tübingen, Συλλογή Πανεπιστημίου, αριθ. 3761/13. 
Διαστ. 4,6 x 3 εκ.
Θραύσμα από το δεξί άκρο ημικυκλικού επίπεδου 
πλακιδίου. Το θέμα ήταν όμοιο με αριθ. 4. Σώζεται 
το αριστερό μέρος του περιγράμματος του κεφαλιού 
και ο αντίστοιχος ελικόσχημος βλαστός. Βλ. και σ. 
68.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

6. Σκηνή κυνηγιού ελαφιού (Π ίν. 2)
Κριμαία, 5ος-6ος αι.4.
Ουάσιγκτον, Συλλογή Dumbarton Oaks, αριθ. 58.5 
(πρώην συλλογή Ρ. Mallon).
Διαστ. 10,3 X 5,7 εκ.
Ημικυκλική πλάκα με τρία ραγίσματα και ίχνη επι
σκευής5 στα δεξιά. Δύο τρύπες για κάρφωμα υπάρ
χουν σε διαγώνιο άξονα.
Κυνηγός με ασπίδα και ακόντιο στο αριστερό άκρο 
ετοιμάζεται να επιτεθεί σε ελάφι, που τρέχει, στρέ
φοντας πίσω το πολυκέρατο κεφάλι του. Βλ. και σ. 68. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
W a lte r s  A r t  G a lle r y , αριθ. 1, πίν. XIX. Weitzmann, C a ta 

lo g u e , αριθ. 16, πίν. XIII.

7. Σκηνή κυνηγιού αιλουροειδούς (Π ίν. 2)
5ος-6ος αι.6.
Μόναχο, Αιγυπτιακή συλλογή, αριθ. 4188 (πρώην 
συλλογή Ρ. Mallon).
Διαστ. 5,7 x 5,7 εκ.
Το αριστερό ήμισυ ημικυκλικού επίπεδου πλακιδίου, 
οδοντωτά σπασμένου.
Κυνηγός με ακόντιο λογχίζει αιλουροειδές που επι
τίθεται, πιθανότατα τίγρη. Σώζεται μόνο το κεφάλι 
του ζώου. Βλ. και σ. 69,82.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
W a lte r s  A r t  G a lle r y , αριθ. 196, πίν. XIX.

8. Κυνηγός με ακόντιο (Π ίν. 3)
Κερτς Κριμαίας, 5ος-6ος αι.7.

Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Hermitage, αριθ. Ε. 762 
(πρώην συλλογή Wistrikov).
Διαστ. 5,3 x 8,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο ορθογώνιο πλακίδιο. Σπασμένη 
η κάτω αριστερή γωνία. Ράγισμα και φθορές στη δε
ξιά παρυφή. Τχνη χρώματος.
Κυνηγός τρέχει, λογχίζοντας, προς τα δεξιά. Συνα
νήκει με τα πλακίδια αριθ. 9,10. Βλ. και σ. 69, 82. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I s k u s s tv o  V iz a n tii , αριθ. 311a, όπου και προγενέστερη βι
βλιογραφία.

9. Σκηνή κυνηγιού λαγού (Π ίν. 3)
Κερτς Κριμαίας, 5ος-6ος αι.
Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Hermitage, αριθ. Ε. 762 
(πρώην συλλογή Wistrikov).
Διαστ. 5,3 x 8,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθαρμένες τις πα
ρυφές. Ράγισμα διαγώνιο στο άνω μέρος. Τχνη χρώ
ματος.
Σκύλος κυνηγάει, τρέχοντας, λαγό. Συνανήκει με 
τα πλακίδια αριθ. 8,10. Βλ. και σ. 69, 82.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ό.π., αριθ. 8.

10. Σκηνή κυνηγιού λεοπάρδαλης (Π ίν. 3)
Κερτς Κριμαίας, 5ος-6ος αι.
Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Hermitage, αριθ. Ε. 763. 
Διαστ. 5,3 x 8,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο ορθογώνιο πλακίδιο με σπασμέ
νες τις άνω γωνίες και φθαρμένο το μέσον της κάτω 
παρυφής. Τχνη λευκού χρώματος.
Λεοπάρδαλη τρέχει προς τα δεξιά. Συνανήκει με 
τα πλακίδια αριθ. 8, 9. Βλ. και σ. 69, 82.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ό.π., αριθ. 8, 9.

11. Σκηνή κυνηγιού (Π ίν. 3)
5ος-6ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή συλλογή, αριθ. 5351.
Διαστ. ± 2 x 6,5 εκ.
Δεξιό τμήμα οριζόντιας επίπεδης ταινίας σπασμέ
νης στο αριστερό άκρο.

4. Κατά τον κατάλογο της Walters Art Gallery χρονολογείται στον 7ο αι. και κατά τον Weitzmann στον 5ο-6ο αι.
5. Υπάρχει φωτογραφία προ της επισκευής του, βλ. Walters Art Gallery, πίν. XIX.
6. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 7ο αι.
7. Στον κατάλογο της έκθεσης Iskusstvo Vizantii χρονολογείται επίσης στον 5ο-6ο αι.
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Κυνηγός με ασπίδα ακολουθεί, τρέχοντας προς αρι
στερά, μεγάλο σκύλο. Βλ. και ο. 69, 82.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

12. Σκύλος. Λεπτομέρεια σκηνής κυνηγιού (Π ί ν. 3)
5ος-6ος αι.
Ρώμη, Συλλογή Griineisen, αριθ. 382.
Διαστ. ± 4 x 4 εκ.
Θραύσμα οριζόντιας παραλληλεπίπεδης ταινίας, 
σπασμένης στα δύο άκρα.
Σκύλος14 * * * * 8 τρέχει ορμητικά προς τα αριστερά. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Griineisen, C o l le c t io n , αριθ. 422, πίν. XXIV.

13. Υμέναιος (Π ίν. 4)
5ος-6ος αι.
Chieti, Δημοτικό Μουσείο.
Διαστ. ± 6,5 X 4 εκ.
Πλακίδιο παραλληλεπίπεδο, ραγισμένο διαγώνια 
κοντά στην κάτω δεξιά γωνία.
Γυμνός νέος άνδρας, που κρατάει στεφάνι με το δε- 
ξί του χέρι και δάδα με το αριστερό, στέκεται με 
ανοιχτά τα πόδια μετωπικά. Βλ. και ο. 69, 83.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

14. Αφροδίτη (Πίν. 4)
Αντινόη9, 5ος αι.
Oxford, Μουσείο Ashmolean, αριθ. 1914-606. 
Διαστ. ± 9 x 4,3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθαρμένες, πιθα
νώς κομμένες σε δεύτερη φάση, τις τρεις πλευρές, 
πλην της κάτω. "Ιχνη χρώματος σώζονται στις εγχα
ράξεις.
Γυμνή πεπλοφόρος νέα, πιθανώς η Αφροδίτη, με 
περιάμματα και περιδέραιο, στέκεται μετωπικά κρα
τώντας τα άκρα πέπλου. Βλ. και ο. 70, 84.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

15. Νηρηΐς στη ράχη θαλάσσιου δράκοντος
5ος-6ος αι.10.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Département copte, 
αριθ. A. 250.
Διαστ. ± 7,5 x 5 εκ.
Πλακίδιο επίπεδο κατά χώραν11. Σπασμένο στις 
τρεις πλευρές, πλην της κάτω, όπου διασώζεται και 
μέρος του αδιακόσμητου πλαισίου του.
Γυναικεία μορφή πεπλοφόρος πλέει προς αριστε
ρά, καθισμένη στη ράχη θαλάσσιου δράκοντος. Φο
ράει μόνο κεστό και κοσμήματα στα χέρια. Βλ. και 
ο. 70.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

16. Σκηνή γυναικωνίτη (Π ίν. 5)
Saqqarah, τέλη 4ου-5ος αι.12.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7060.
Διαστ. ± 14 x 18 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν13 σε δύο 
οριζόντια κομμάτια. Λείπει μεγάλο τμήμα στο μέσον, 
κοντά στην τομή. Διατηρείται κόκκινη και μαύρη κη- 
ρομαστίχη.
Δέσποινα παίρνει κοσμήματα από κιβώτιο, που 
κρατάει δίπλα της θεραπαινίδα, ενώ υψώνει καθρέ
φτη με το αριστερό χέρι. Και οι δύο βρίσκονται κά
τω από τοξωτό άνοιγμα με στρεπτούς κίονες, που 
πλαισιώνεται από βήλα τραβηγμένα. Βλ. και ο. 87- 
88,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , αριθ. 7060-7063, πίν. XI, όπου 
και παλαιότερη βιβλιογραφία. Grüneisen, L e s  c a r a c té r i

s tiq u es , σ. 105, πίν. XXVI. Buschhausen, M e ta llsc r in ia , αριθ. 
Β9, σ. 217-219, πίν. 30-32.

16α. Σκηνή γυναικωνίτη (Πίν. 5)
Saqqarah, τέλη 4ου-5ος αι.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7060.
Διαστ. ± 14 x 18 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν (βλ. σχετ. 
αριθ. 16) φθαρμένο στην αριστερή πλευρά και σπα-

8. Θεωρήθηκε και δορκάδα. Βλ. Griineisen, Collection, σ. 77.
9. Προέρχεται από ανασκαφές του 1913-1914. Βλ. Marangou, Bone Carvings, ο. 149.
10. Στην προθήκη όπου εκτίθεται αναγράφεται 3ος-4ος αι.
11. Βρίσκεται πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, που έχει βαθυνθεί για να το δεχτεί.
12. Ο Strzygowski τοποθετεί το κιβωτίδιο στον 3ο-4ο αι. και κατά συνέπεια και τα πλακίδια αριθ. κατ. 16-20.
13. Τα πλακίδια αριθ. κατ. 16 και 16α βρίσκονται στο σκέπασμα του «νυφικού κιβωτιδίου» του Μουσείου του Κάιρου, ενώ τα 

πλακίδια αριθ. κατ. 17-20 καλύπτουν μέρος των πλάγιων τοιχωμάτων του ίδιου κιβωτιδίου.
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σμένο σε δύο κομμάτια. Διατηρούνται και εδώ η μαύ
ρη και η κόκκινη κηρομαστίχη.
Δέσποινα, που κρατάει κυλινδρική θήκη ειληταρίου, 
και θεραπαινίδα πίσω της με πυραμιδόσχημο κιβω- 
τίδιο, βρίσκονται κάτω από τοξωτό άνοιγμα με βή- 
λα, ανάλογο με αριθ. 16. Βλ. και ο. 87,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 16.

17. Δέσποινα (Π ίν. 5)
83ςηαΓΕΐι, τέλη 4ου-5ος αι.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7061.
Διαστ. ± 16 X 11 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο (βλ. σχετ. αριθ. 16), σπα
σμένο σε τρία ανισομεγέθη κομμάτια. Λείπει τμήμα 
της κάτω δεξιάς πλευράς και του μέσου της αριστε
ρής. Σώζεται μαύρη και κόκκινη κηρομαστίχη. 
Δέσποινα στέκεται κάτω από τοξωτό άνοιγμα, ανά
λογο με αριθ. 16 και 16α. Το αντικείμενο που κρα
τούσε στο αριστερό χέρι δεν σώζεται. Βλ. και ο. 87, 
111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 16.

18. Θεραπαινίδα (Π ίν. 5)
δ3φηηΓ3ΐι, τέλη 4ου-5ος αι.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7061.
Διαστ. ± 1 9 x 9  εκ.
Πλακίδιο παραλληλεπίπεδο (βλ. σχετ. αριθ. 16), σπα
σμένο σε δύο μέρη και με έντονα ίχνη φθοράς στην 
τομή. Σώζεται κόκκινη και μαύρη κηρομαστίχη. 
Δέσποινα στέκεται κάτω από τοξωτό άνοιγμα, ανά
λογο με αριθ. 16 και 16α. Το αντικείμενο που κρα
τούσε στο αριστερό χέρι δεν σώζεται. Βλ. και ο. 87- 
88,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 16.

19. Θεραπαινίδα (Π ίν. 6)
δΒηφΒΓΒΐι, τέλη 4ου-5ος αι.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7062.
Διαστ. ± 16 X 10 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν (βλ. σχετ.
αριθ. 16), σπασμένο κατά το κάτωήμισυ περίπου. Δια
τηρείται κόκκινη και μαύρη κηρομαστίχη.

Νέα κάτω από τοξωτό άνοιγμα με βήλα και στρε
πτούς κίονες κρατάει αχιβαδόσχημη λεκάνη. Βλ. 
και ο. 87-88,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 16.

20. Δέσποινα (Π ίν. 6)
Saqqarah, τέλη 4ου-5ος αι.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7062.
Διαστ. ± 16 X 9 εκ.
Πλακίδιο παραλληλεπίπεδο (βλ. σχετ. αριθ. 16), σπα
σμένο κατά το κάτω τρίτο και ραγισμένο κάθετα σε 
τρία σημεία. Σώζεται μαύρη και κόκκινη κηρομα
στίχη.
Νέα γυναίκα κάτω από τοξόμορφο θύρωμα με βή
λα και στρεπτούς κίονες κρατάει κυλινδρική θήκη 
ειληταρίου. Βλ. και ο. 87-88,111-114.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 16.

21. «Δέσποινα» (Π ίν. 7)
Τέλη 4ου-5ος αι.19 * * * * * 14.
Λονδίνο, Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. 623- 
1884.
Διαστ. 13 x 9 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες τις γω
νίες και ιδιαίτερα την άνω δεξιά, μαζί με την οποία 
λείπει και το ένα τέταρτο περίπου του πλακιδίου. 
Νέα γυναίκα κάτω από άνοιγμα με βήλο κρατάει 
κυλινδρική θήκη ειληταρίου. Αριστερά της καλα- 
μόσχημο φυτό. Το πρόσωπο και το μεγαλύτερο μέ
ρος του βήλου δεν σώζονται. Διατηρείται επίσης μι
κρό τμήμα της διακοσμητικής ταινίας με ρόμβους, 
που πλαισίωνε τις παρυφές του πλακιδίου. Βλ. και 
ο. 88,111-114.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Longhurst, C a ta lo g u e , σ. 20, πίν. IX.

22. Δέσποινα (Π ίν. 7)
Τέλη 4ου-5ος αι.
Λονδίνο, Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. A. 
165-1920.
Διαστ. 12 x 4,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με σπασμένη 
την κάτω δεξιά γωνία. Το κόκαλο έχει βαθυκίτρινη

14. Τοποθετείται από τη Longhurst στον 3ο-4ο αι.
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χροιά. Διατηρούνται ίχνη λευκού χρώματος, ίσως 
κηρομαστίχης.
Νέα γυναίκα με κατάκοσμο ένδυμα κρατάει άνθος 
με το δεξί χέρι, προς το οποίο στρέφει το κεφάλι. 
Βλ. και σ. 88,109,111-114.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Longhurst, C a ta lo g u e , a . 20, πίν. IV.

23. Δέσποινα (Π ίν. 7)
Τέλη 4ου-5ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, πρώην Συλλογή Kof- 
fler-Truniger25 * * * * * 15, αριθ. Κ. 473R.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω 
αριστερή γωνία και ίχνη φθοράς στην κάτω παρυ
φή. Τχνη χρώματος.
Νέα γυναίκα, με πλούσια στολισμένα ενδύματα, υψώ
νει με το δεξί χέρι καθρέφτη, από τον οποίο αποστρέ- 
φειτο πρόσωπο. Βλ. και σ. 88,109,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

24. Δέσποινα (Π ίν .  8)
Τέλη 4ου-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 12747.
Διαστ. 10 x 5,5-4,5 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο ωχροκίτρινης από
χρωσης. Σπασμένη η κάτω αριστερή γωνία. Τχνη φθο
ράς στις παρυφές των άνω γωνιών. Τχνη κηρομαστί
χης λευκού χρώματος.
Νέα γυναίκα κρατάει καθρέφτη με το αριστερό χέ
ρι και καρφίδα με το δεξί, την οποία ετοιμάζεται να 
χρησιμοποιήσει. Στο βάθος αιωρούνται τρίλοβα άν
θη. Βλ. και σ. 89,109,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

25. Δέσποινα (Π ίν. 8)
Τέλη 4ου-5ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.6.
Διαστ. ± 10 x 5,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες τις γω
νίες της δεξιάς πλευράς.
Νέα γυναίκα, που εικονίζεται σε δεξιά κατατομή, 
κρατάει άνθος ψηλόμισχο με καλυμμένο το αριστε-

ρό της χέρι και υψώνει ελαφρά το δεξί. Τα μαλλιά 
της καλύπτονται από κεκρύφαλο. Βλ. και σ. 89,109, 
111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

26. Θεραπαινίδα (Π ίν. 8)
Τέλη 4ου-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 12754.
Διαστ. 10 x 5,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
αριστερή γωνία και ίχνη φθοράς στη δεξιά παρυφή. 
Νέα κρατάει ριπίδιο με καλυμμένο το αριστερό χέ
ρι από πέπλο, του οποίου το άλλο άκρο κρατάει με 
το δεξί χέρι. Στο βάθος αιωρούνται τρίλοβα άνθη. 
Βλ. και σ. 89,109,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

27. Θεραπαινίδα (Π ίν. 9)
Τέλη 4ου-5ος αι.
Princeton, Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 52-73.
Διαστ. ± 10 x 5,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με λοξά κομμένη την 
αριστερή παρυφή.
Νέα, σχεδόν όμοια με αυτή του αριθ. 26, φέρνει το 
δεξί χέρι στο στήθος. Στο βάθος αιωρούνται, επίσης, 
τρίλοβα άνθη. Βλ. και σ. 89,109,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

28. Μικρή θεραπαινίδα (Π ίν. 9)
Τέλη 4ου-5ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.14.
Διαστ. ± 9 x 5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την αρι
στερή παρυφή και την κάτω δεξιά γωνία. Η άνω και 
η δεξιά παρυφή είναι λοξότμητες.
Παιδίσκη που κρατάει μεγάλη μεταλλική λεκάνη. 
Εικονίζεται σε αριστερή κατατομή. Στο βάθος αιω- 
ρούνται δύο άνθη που μοιάζουν με μαργαρίτες. Βλ. 
και σ. 89, 109,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

15. Μεγάλο μέρος αυτής της συλλογής ανήκει σήμερα στην Αιγυπτιακή Συλλογή του Μονάχου. Βλ. Marangou, Bone Carvings, σ. 
148-149.
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29. Μικρή θεραπαινίδα (Π ίν. 9)
Τέλη 4ου-5ος αι.31 * * * * * * 16.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία (πρώην συλλογή Forrer), 
αριθ. I. 3305.
Διαστ. 7,7 χ  4,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο. Ίχνη από τρεις κυκλι
κές τρύπες για κάρφωμα, που έσπασαν μαζί με την 
άνω παρυφή.
Παιδίσκη στέκεται μετωπικά κρατώντας με το αρι
στερό χέρι κιβωτίδιο στο ύψος του ώμου και αρωμα- 
τοδοχείο με το δεξί. Φοράει κεντημένο πέπλο στους 
ώμους. Βλ. και σ. 89,111-114.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, Altchr. Kunst, αριθ. 342, πίν. XIV.

30. Νίκη (Π ίν. 11)
5ος-6ος αι.17.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 8 x 4,5 εκ.
Τριγωνικό επίπεδο πλακίδιο κατά χώραν18. Λείπει 
κομμάτι της άνω γωνίας. Διατηρείται έγχρωμη κηρο- 
μαστίχη.
Φτερωτή Νίκη κινείται προς τα δεξιά, υψώνοντας 
στεφάνι με το δεξί χέρι. Βλ. και σ. 89-90,138-139. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Exposition d’art byzantin, Paris 1931, αριθ. 12. M.C. Ross, 
Coptic Art Survey in a New Gallery, The Art News, March, 
4 (1939), o. 10. Pagan and Christian Egypt, αριθ. 97. Walters 
Art Gallery, a. 53, αριθ. 181, πίν. XVIII.

31. Νίκη (Π ίν. 11)
5ος-6ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 8 x 4,5 εκ.
Τριγωνικό επίπεδο πλακίδιο κατά χώραν (βλ. σχετ. 
αριθ. 30). Λείπει κομμάτι στο μέσον της υποτείνου
σας του ορθογώνιου κομματιού. Ράγισμα διαγώνιο. 
Διατηρείται η κηρομαστίχη.
Φτερωτή Νίκη κινείται προς τα αριστερά. Με υψω
μένο το δεξί χέρι κρατάει στεφάνι και με ριγμένο πί
σω το αριστερό κρατάει κλαδί φοίνικα. Το κεφάλι
της είναι κατεστραμμένο. Βλ. και σ. 89-90,138-139.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

32. Νίκη (Π ίν. 12)
5ος-6ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 8 x 4,5 εκ.
Τριγωνικό επίπεδο πλακίδιο κατά χώραν (βλ. σχετ. 
αριθ. 30). Λείπει μεγάλο τμήμα στο μέσον της κάτω 
πλευράς. Σπασμένη η κάτω δεξιά γωνία. Δυο ραγί- 
σματα παράλληλα προς την υποτείνουσα. Σώζεται 
η έγχρωμη κηρομαστίχη.
Νίκη όμοια με αριθ. 30. Βλ. και σ. 89-90,138.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

33. Νίκη (Π ίν. 12)
5ος-6ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Μικρά κομμάτια από τριγωνικό πλακίδιο κατά χώ
ραν (βλ. σχετ. αριθ. 30). Πρόκειται για δυο μικρά 
τμήματα της κάτω δεξιάς και της άνω γωνίας. Τχνη 
κηρομαστίχης.
Σώζονται το κεφάλι και το δεξί χέρι Νίκης ανάλο
γης με αριθ. 31.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

34. Νίκη (Π ίν. 14)
5ος-6ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 8,5 x 4 εκ.
Τριγωνικό επίπεδο πλακίδιο με φθορές στην κάτω 
δεξιά και στην άνω γωνία. Τρία ραγίσματα παράλ
ληλα προς την υποτείνουσα. Διατηρούνται τα χρώ
ματα της κηρομαστίχης. Βρίσκεται κατά χώραν (βλ. 
σχετ. αριθ. 30).
Φτερωτή Νίκη, όμοια με αριθ. 31. Βλ. και σ. 89-90, 
138.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

35. Νίκη (Π ίν. 14)
5ος-6ος αι.
Διαστ. ± 8,5 x 4 εκ.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Τριγωνικό επίπεδο πλακίδιο κατά χώραν (βλ. σχετ.

16. Ο Wulff το τοποθετεί επίσης στον 4ο αι.
17. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 5ο-6ο αι.
18. Βρίσκεται στο σκε'πασμα του κιβωτιδίου της Walters Art Gallery μαζί με τους αριθ. κατ. 31-37.
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αριθ. 30) με ίχνη φθοράς στην κάτω αριστερή γω
νία και ραγίσματα παράλληλα προς τη μία από τις 
κάθετες πλευρές.
Φτερωτή Νίκη, όμοια με αριθ. 30. Δίλοβα φύλλα 
αιωροΰνται κοντά στις γωνίες. Βλ. και σ. 89-90, 
138-139.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βλ. αριθ. 30.

36. Νίκη (Π ίν. 13)
5ος-6ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Θραύσματα τριγωνικού επίπεδου πλακιδίου κα
τά χώραν (βλ. σχετ. αριθ. 30). Σώζονται οι δεξιές 
γωνίες.
Φτερωτή Νίκη, ανάλογη με αριθ. 30. Διασώζονται 
μόνο ο κορμός, το κεφάλι και το δεξί της χέρι που 
κρατάει στεφάνι. Βλ. και σ. 89-90,138-139.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

37. Νίκη (Π ίν. 13)
5ος-6ος αι.
Διαστ. ± 8,5 x 4 εκ.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Τριγωνικό επίπεδο πλακίδιο κατά χώραν (βλ. σχετ. 
αριθ. 30), με ράγισμα παράλληλα προς την υποτεί
νουσα. Διατηρείται η κηρομαστίχη.
Φτερωτή Νίκη ανάλογη με αριθ. 31. Άνθος που μοιά
ζει με μαργαρίτα κοντά στην αριστερή γωνία. Βλ. 
και σ. 89-90,138-139.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βλ. αριθ. 30.

38. Διόνυσος και Αριάδνη (Π ίν. 15)
5ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Département des
objets d’art, DOA 9058.
Διαστ. ±6 x 11,5 εκ.
Ημικυκλικό επίπεδο πλακίδιο, με σπασμένη την 
αριστερή γωνία και ίχνη φθοράς στην παρυφή, πά
νω από το κεφάλι του Διονύσου. Η κηρομαστίχη 
έχει εκπέσει αφήνοντας ίχνη.
Διόνυσος, που συνοδεύεται από πάνθηρα, παρατη-

ρεί καθισμένος την ξαπλωμένη Αριάδνη, την οποία 
του δείχνει ο Έρως. Βλ. και σ. 90,109,115-116. 
Αδημοσίευτο.

39. Ερμαφρόδιτος (Π ίν. 15)
Κάιρο 4ος-5ος αι.38 * * * * * * 19.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3767 (418). 
Διαστ. 11 x 4,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο πλακίδιο, του οποίου λείπει το 73 
από τη δεξιά πλευρά και μέρος της κάτω.
Νέος με στάση Λυκείου Απόλλωνος. Ταινίες περιαμ- 
μάτων τονίζουν το στήθος. Λείπουν το κάτω μέρος 
των ποδιών, η αριστερή πλευρά του σώματος με το 
αντίστοιχο χέρι, η αριστερή πλευρά του κεφαλιού. 
Βλ. και σ. 90-91,117.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, A le x a n d r ia , σ. 13, εικ. 5. Wulff, A ltch r . K u n s t,  

αριθ. 341, πίν. XIV.

40. Ερμαφρόδιτος (Π ίν. 15)
Κάιρο20, 4ος-5ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Département des 
objets d’art, DOA 9060.
Διαστ. 14 x 4,3-5,6 εκ.
Παραλληλόγραμμο πλακίδιο.
Νέος με στάση Λυκείου Απόλλωνος, συνοδεύεται 
από πάνθηρα. Βλ. και σ. 90-91,109,116-117. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ. 88, πίν. 4a, όπου αναφέρεται 
ως «roman tardive».

41. Ερμαφρόδιτος (Π ίν. 16)
4ος-5ος αι.21.
Ουάσιγκτον, Συλλογή Dumbarton Oaks, αριθ. 45.5 
(πρώην συλλογή J. Newberry, Jr).
Διαστ. 7,9 x 5,6 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένες τις 
κάτω γωνίες.
Νέος σε στάση Λυκείου Απόλλωνος συνοδεύεται 
από πάνθηρα. Βλ. και σ. 90-91,109,116-117. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Weitzmann, C a ta lo g u e , αριθ. 6, πίν. VII, όπου και βιβλιο
γραφία.

19. Έχει τοποθετηθεί στον 3ο-4ο αι. από τον Wulff.
20. Αγοράστηκε από τον D. Bénédicte και βρίσκεται από το 1903 στο Μουσείο του Λούβρου.
21. Κάι ο Weitzmann το τοποθετεί στον 4ο αι.
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42. Παν (Π ίν.11)
5ος-6ος aL.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 6 χ  3,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν45 * * 22, με κα
λοδιατηρημένη την κηρομαστίχη.
Ο τραγοπόδαρος θεός, που συνοδεύεται από στε- 
φανοστολισμένο πάνθηρα, κρατάει με τα δυο χέρια 
μουσικό όργανο, βαδίζοντας προς τα δεξιά. Στο βά
θος αιωρούνται άνθη που μοιάζουν με μαργαρίτες 
και δίλοβα φύλλα. Βλ. και σ. 91,117-118.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

43. Παν (Π ίν. 16)
4ος-5ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery', αριθ. I. 620.
Διαστ. ± 11 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες την κά
τω αριστερή γωνία οδοντωτά και την κάτω παρυφή. 
Ο θεός βαδίζει τραγουδώντας και κρατώντας ασκό 
με τα δυο του χέρια εμπρός στο στήθος του. Λείπουν 
οι οπλές των ποδιών του. Βλ. και σ. 91,117-118.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

44. Τυμπανίστρια (Π ίν. 16)
Τέλη 4ου-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18700.
Διαστ. 11,6 x 4 εκ.
Κυρτό τραπεζιόσχημο πλακίδιο με σπασμένες την 
άνω δεξιά, αλλά κυρίως την κάτω αριστερή γωνία. 
Νέα γυναίκα, με ποδήρη αχειρίδωτο χιτώνα ζωσμέ
νο και με απόπτυγμα, κρατάει τύμπανο με το δεξί χέ
ρι και θύρσο με το αριστερό. Βλ. και σ. 91-92,109.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

45. Ορχηστρίδα (Π ίν. 17)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18701.

Διαστ. 11 x 5 εκ.
Κυρτό τραπεζιόσχημο πλακίδιο με ίχνη φθοράς στις 
παρυφές.
Νέα γυναίκα, με ανάλογο ένδυμα προς την ορχη
στρίδα αριθ. 44, βαδίζει κρατώντας δυο τύμπανα. 
Στο βάθος αιωρούνται άνθη με μορφή τριπλών εγ
χάρακτων κυκλίσκων. Βλ. και σ. 92,109.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο23.

46. Ορχηστρίδα (Π ίν. 17)
Shurafa, 4ος-5ος αι.
Cambridge, Μουσείο Fitzwilliam, Ε 12.1912.
Διαστ. ± 4 x 4 εκ.
Το κάτω ήμισυ παραλληλεπίπεδου πλακιδίου που 
αποτελείται από τρία συγκολλημένα κομμάτια. 
Γυναικεία μορφή, της οποίας σώζεται μόνο το κάτω μι
σό, βαδίζει κρατώντας θύρσο. Στο βάθος αιωρούνται 
τρία άνθη που μοιάζουν με μαργαρίτες. Βλ. και σ. 92. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Flienders Petrie, S h u r a fa , πίν. 11,4.

47. Μαινάδα (Π ίν. 11)
5ος-6ος αι.24.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 5 χ  4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, κατά χώραν25. Η κηρο
μαστίχη διατηρείται σε δύο χρώματα.
Νέα γυναίκα με εξωμίδα χορεύει κρατώντας τύμπα
νο με το αριστερό και θύρσο με το δεξί χέρι. Στο βά
θος αιωρούνται τρία άνθη που μοιάζουν με μαργα
ρίτες. Βλ. και σ. 92,109
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

48. Ορχηστρίδα (Π ίν. 11)
5ος-6ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 6 x 6 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν26. Η κηρο
μαστίχη διατηρείται καλά.

22. Βρίσκεται στο μεσαίο διάχωρο της εμπρόσθιας πλευράς του κιβωτιδίου της Walters Art Gallery.
23. Πρβλ. Marangou, Bone Carvings, σημ. 127, όπου απλώς αναφέρεται το πλακίδιο ως μαινάδα.
24. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 5ο-6ο αι.
25. Το πλακίδιο αυτό βρίσκεται τοποθετημε'νο στο αριστερό διάχωρο της εμπρόσθιας πλευράς του κιβωτιδίου της Walters Art 

Gallery.
26. Το πλακίδιο αυτό βρίσκεται τοποθετημε'νο στο δεξί διάχωρο της εμπρόσθιας πλευράς του κιβωτιδίου της Walters Art 

Gallery.
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Νέα γυναίκα, με εξωμίδα και απόπτυγμα, χορεύει 
κρατώντας τύμπανο με το δεξί και θύρσο με το αρι
στερό χέρι. Μεταλλικός κρατήρας στο έδαφος κάτω 
δεξιά. Στο βάθος αιωρούνται άνθη που μοιάζουν με 
μαργαρίτες και δίλοβα φύλλα. Βλ. και σ. 92,109.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

49. Αφροδίτη (Π ίν. 18)
4ος-5ος αι.
Ουάσιγκτον, Συλλογή Dumbarton Oaks.
Διαστ. 13,6 x 13,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο από 14 συγκολλημένα 
κομμάτια. Λείπει μεγάλο τμήμα στο μέσον της κάτω 
παρυφής, σπασμένο οδοντωτά. Ίχνη κηρομαστίχης 
έγχρωμης.
Η θεά στέκεται γυμνή, κρατώντας ραβδί με το δεξί 
και πλόκαμο με το αριστερό χέρι. Πλαισιώνεται από 
ερωτιδέα, που υψώνει προς αυτή καθρέφτη με μα
κριά λαβή (δεξιά), αρωματοδοχείο (αριστερά) και 
από βήλα (άνω). Στο βάθος αιωρούνται άνθη. Βλ. 
και σ. 92-93,109,132-134.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

50. «Αφροδίτη» (Π ίν. 18)
Κάιρο, 4ος-5ος αι.51 * * * 27.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 4813 (έχει 
χαθεί).
Διαστ. 8,3 X 5,4 εκ.
Πλακίδιο παραλληλεπίπεδο. Λείπει η κάτω αριστε
ρή γωνία από το μέσον περίπου της αριστερής πλευ
ράς. Ίχνη κόκκινου χρώματος.
Γυμνή νέα υψώνει προς το πρόσωπό της καθρέφτη, 
τον οποίο δεν κοιτάζει. Το κάτω μέρος των ποδιών 
και του δεξιού χεριού δεν σώζονται. Άνθος με μίσχο 
που μοιάζει με μαργαρίτα αιωρείται στο βάθος πίσω 
της. Βλ. και σ. 93,134.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , αριθ. 343, πίν. XIV.

51. Αφροδίτη (Π ίν. 18)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18702.
Διαστ. 7,5 x 3,2 εκ.

Κυρτό στενόμακρο πλακίδιο σπασμένο κατά το ένα 
τρίτο του κάτω μέρους, ιδιαίτερα δε στην αριστερή 
πλευρά. Ίχνη χρώματος στις εγχαράξεις.
Γυμνή νέα, πεπλοφόρος με κεστό, ανασηκώνει με 
τα δύο της χέρια τα άκρα πέπλου. Βλ. και σ. 93.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

52. Νύμφη πηγής (Π ίν. 19)
4ος-5ος αι.
Μόναχο, Συλλογή Kroup Rupprecht, αριθ. 28177. 
Διαστ. ± 1 2 x 4  εκ.
Κυρτό στενόμακρο πλακίδιο με σπασμένες τις κάτω 
γωνίες. Έντονα ίχνη φθοράς σε όλη την επιφάνεια. 
Γυμνή νέα κρατά πάνω από το δεξί της ώμο και με 
τα δύο χέρια υψωμένη υδρία γερμένη, έτσι ώστε να 
χύνεται το περιεχόμενό της στη γη. Βλ. και σ. 93, 
109,134-135.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

53. Νηρηίς στη ράχη θαλάσσιου ίππου και Τρίτων
(Π ίν. 19)
4ος-5ος αι.
Βιέννη, Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, αριθ. X 293. 
Διαστ. ± 4,5 X 14,5
Παραλληλεπίπεδα πλακίδια σε δύο κομμάτια, με σπα
σμένη την κάτω αριστερή γωνία.
Πεπλοφόρος νέα κάθεται στη ράχη θαλάσσιου ίπ
που, στραμμένη προς Τρίτωνα, που κρατά ποιμενι- 
κό ραβδί και στρέφεται προς αυτή. Βλ. σ. 93. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 26, σημ. 100, πίν. 47a.

54. Τρεις Χάριτες (Π ίν. 20)
5ος αι.
Ουάσιγκτον, Συλλογή Dumbarton Oaks.
Διαστ. 11,8 χ 12,3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο σε 15 μικρά και μεγάλα 
συγκολλημένα κομμάτια. Λείπουν η κάτω δεξιά γω
νία και μικρό κομμάτι στο μέσον περίπου της κάτω 
πλευράς. Σώζονται ίχνη χρωμάτων στα ενδύματα. 
Τρεις γυμνές γυναίκες, πλαισιωμένες από δύο μα- 
κρύμισχα άνθη και φυτική γιρλάνδα στο άνω μέρος, 
στέκονται ορθές σε χορευτικό σύμπλεγμα- η μεσαία

27. Τοποθετήθηκε στον 3ο αι. από τον Wulff.
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έχει στραμμένη προς το θεατή τη ράχη, ενώ οι δύο 
άλλες την πλαισιώνουν, κρατημένες από τα χέρια. 
Βλ. και ο. 93-94,135-136.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

55. Άρτεμις «κυνηγέης» (Π ίν. 20)
Περίχωρα της Σμύρνης57 * * * * 28, 5ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, MND 713.
Διάμ. 10,8 εκ.
Κυκλικό επίπεδο πλακίδιο. Λείπει μικρό τμήμα στην 
περιφέρειά του. Αποτελείται από τρία συγκολλημέ
να κομμάτια και έχει έξι τρύπες για κάρφωμα, από 
τις οποίες οι δύο διατηρούν και τα καρφιά τους.
Η θεά με κοντό ζωσμένο χιτώνα, με κόλπο και πέ
πλο που ανεμίζει, ετοιμάζεται να τοξεύσει. Συνο
δεύεται από δορκάδα και σκύλο που ορμάει. Βλ. 
και ο. 94,109,137.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

56. Ερωηδεύς με σκύφο (Π ίν. 10)
Saqqarah, 4ος-5ος αι.29.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7065.
Διαστ. ± 7 x 6 εκ.
Επίπεδο πλακίδιο τετραγωνισμένο κατά χώραν30 
με ραγισμένη την κάτω αριστερή γωνία. Διασώζει 
κηρομαστίχη με κόκκινο και πράσινο χρώμα.
Το νήπιο τρέχει προς αριστερά, φορώντας πράσινο 
μανδύα και κρατώντας σκύφο. Βλ. ο. 110. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , αριθ. 7065, εικ. 232, όπου και η 
παλαιότερη βιβλιογραφία.

57. Ερωηδεύς με καλάθι (Π ίν. 10)
4ος-5ος αι.31.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7066.
Διαστ. ± 7 x 6 εκ.
Τετραγωνισμένο επίπεδο πλακίδιο κατά χώραν32 με

ίχνη φθοράς στην κάτω αριστερή γωνία. Διασώζε
ται κόκκινη, καστανή και πράσινη κηρομαστίχη.
Το νήπιο βαδίζει προς τα δεξιά υψώνοντας καλάθι 
με καρπούς. Ο μανδύας είναι πράσινος και τα μαλ
λιά του καστανά. Βλ. και ο. 110.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , αριθ. 7065, εικ. 232, όπου και η 
παλαιότερη βιβλιογραφία.

58. Ερωηδεύς με κούπα (Π ίν. 21)
4ος-5ος αι.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7067.
Διαστ. ± 8 x 2 - 5  εκ.
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο, επίπεδο. Διατηρεί καλά 
κόκκινη και πράσινη κηρομαστίχη.
Το νήπιο βαδίζει προς τα δεξιά κρατώντας κούπα. 
Στο βάθος, πάνω από το κεφάλι του φυτά δηλώνουν 
το τοπίο. Βλ. και ο. 109.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , αριθ. 7067.

59. Ερωηδεύς με κούπα (Π ίν. 21)
4ος-5ος αι.33.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 2868 (έχει 
χαθεί).
Διαστ. 7 x 5,1 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο σπασμένο διαγώνια 
σε δύο κομμάτια. Λείπει μικρό κομμάτι της κάτω 
δεξιάς γωνίας. Διασώζει ίχνη από πράσινο χρώμα. 
Το νήπιο τρέχει προς τα δεξιά προτείνοντας με τα 
δύο χέρια του κούπα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t, αριθ. 345, πίν. XIV.

60. Ερωηδεύς (Π ίν. 21)
Κάιρο, 4ος-5ος αι.34.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία αριθ. I. 3768 (419) 
(έχει χαθεί).
Διαστ. 7 x 3 εκ.

28. Η πληροφορία προέρχεται από τα αρχεία του Μουσείου του Λοΰβρου.
29. Τοποθετήθηκε στον 4ο-6ο αι. από τον Strzygowski.
30. Βρίσκεται στο μεσαίο διάχωρο πλάγιας πλευράς κιβωτιδίου, μαζί με τους αριθ. 78, 85 και 86. Η πλευρά αυτή είναι βαμμένη 

εσωτερικά κόκκινη και έχει διαστάσεις 28χ 13,3x0,8 εκ.
31. Τοποθετήθηκε στον 3ο-4ο αι. από τον Strzygowski.
32. Είναι τοποθετημένο στο μεσαίο διάχωρο πλάγιας πλευράς κιβωτιδίου διαστ. 29,2 x 11 χθ,6 εκ., μαζί με τα πλακίδια αριθ. 81 

και 84. Το ξΰλο εσωτερικά είναι βαμμένο κόκκινο.
33. Ο Wulff το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
34. Ο Wulff το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
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Θραύσμα παραλληλόγραμμου πλακιδίου. Λείπει το 
ένα τρίτο της δεξιάς πλευράς. Διασώζει ίχνη κόκκι
νου χρώματος.
Το νήπιο τρέχει προς τα δεξιά με τα χέρια προτετα
μένα. Τα άκρα των χεριών και του αριστερού πο
διού, καθώς και το αντικείμενο που πιθανότατα κρα
τούσε, δεν σώζονται.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , αριθ. 344, πίν. XIV.

61. Ερωτιδεύς (Π ίν. 22)
5ος αι.
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, αριθ. 1927-11312. 
Διαστ. ± 9 x 4,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
αριστερή γωνία και φθορές στη δεξιά παρυφή. Δια
τηρείται βαθύχρωμη κηρομαστίχη στο μανδύα.
Το νήπιο βαδίζει προς τα αριστερά κρατώντας πι
θανώς αντικείμενο, το οποίο μαζί με μικρό μέρος 
του προσώπου του δεν σώζεται. Βλ. και ο. 110.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

62. Ερωτιδεύς με λεκάνη (Π ίν. 22)
4ος-5ος αι.
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, αριθ. 37153.
Διαστ. ± 7 x 7 εκ.
Τετράγωνο επίπεδο πλακίδιο, σπασμένο κάθετα στο 
μέσον σε δύο κομμάτια. Λείπει η κάτω δεξιά γωνία. 
Το νήπιο βαδίζει προς τα αριστερά κρατώντας ημι- 
σφαιρική λεκάνη. Εμπρός του, δύο μακρύμισχα άν
θη λωτού. Πάνω από τη λεκάνη αιωρούνται τρεις 
σφαιρικοί καρποί. Βλ. και ο. 110.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

63. Ερωτιδεύς με λεκάνη (Π ίν. 22)
4ος-5ος αι.
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, αριθ. 4549.
Διαστ. ± 7 x 7 εκ.
Τετράγωνο επίπεδο πλακίδιο, σπασμένο κάθετα στο
μέσον σε δύο κομμάτια. Λείπει η κάτω δεξιά γωνία. 
Το νήπιο βαδίζει προς τα αριστερά κρατώντας ημι- 
σφαιρική λεκάνη. Εμπρός του, δύο μακρύμισχα άν
θη λωτού. Πάνω από τη λεκάνη αιωρούνται τρεις 
σφαιρικοί καρποί. Βλ. και ο. 110.

64. Ερωτιδεύς με καρπούς (Π ίν. 22)
4ος-5ος αι.
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, αριθ. 37151.
Διαστ. ± 7 x 6,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη τη δεξιά 
παρυφή. Μαυρισμένο στο αριστερό μισό.
Το νήπιο τρέχει προς τα δεξιά. Με το δεξί χέρι φαί
νεται να κρατάει τρεις σφαιρικούς καρπούς. Τέσ
σερα άνθη λωτού αιωρούνται εμπρός του. Βλ. και 
ο. 110.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

65. Ερωτιδεύς με καλάθι (Π ίν. 23)
Περίχωρα Σμύρνης, 4ος-5ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, MNC 2084.
Διαστ. 5 x 3,7 εκ.
Θραύσμα επίπεδου πλακιδίου. Λείπουν η κάτω αρι
στερή γωνία και η δεξιά πλευρά. Σώζονται ίχνη χρώ
ματος.
Το νήπιο βαδίζει κρατώντας πλεχτό καλάθι με μι
κρούς σφαιρικούς καρπούς. Άνθη λωτού εκφύο
νται εμπρός του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

66. Ερωτιδεύς με κούπα (Πίν. 23)
4ος-5ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Callery, αριθ. 71.111563 * * * * * * 35. 
Διαστ. 7 x 5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο, του οποίου σώ
ζονται τα άνω δύο τρίτα.
Το νήπιο στραμμένο προς τα δεξιά κρατάει κωνική 
κούπα, από την οποία ετοιμάζεται να πιει. Τα πό
δια του δεν σώζονται. Βλ. και ο. 110.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
W a lte r s  A r t  G a lle r y , αριθ. 192.

67. Ερωτιδεύς με λεκάνη (Π ίν. 23)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 12746.
Διαστ. 10 x 3-4,5 εκ.
Κυρτό τραπεζιόσχημο πλακίδιο.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Α δ η μ ο σ ίε υ τ ο .

35. Στην άνω δεξιά γωνία διακρίνεται ο αριθμός 8531, παλαιότερης ίσως καταγραφής.
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Φτερωτό παιδί στραμμένο προς τα αριστερά κρα- 
τάει σφιχτά στο στήθος του ημισφαιρική λεκάνη. 
Βλ. και σ. 109.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

68. Ερωτιδευς με πουλί (Π ίν. 24)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18703.
Διαστ. 9 X 3,3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη τη δε
ξιά πλευρά κατά τα τρία τέταρτα, ιδίως στο σημείο 
της κάτω γωνίας.
Το νήπιο, του οποίου σώζεται μόνο το πίσω μέρος 
του σώματος, κινείται προς τα δεξιά, κρατώντας 
πουλί. Σώζεται ίχνος της ουράς του. Πιθανώς προ
σωποποίηση χειμερινής χρονικής περιόδου. Βλ. 
και σ. 110.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

69. Ερωτιδευς με πουλί (Π ίν. 24)
4ος-5ος αι.
Βερολίνο, ΟωεΙοΒοηδιι^, Αρχαία Συλλογή, αριθ. 
11878.
Διαστ. 3 X 12 εκ.
Θραύσμα επίπεδου πλακιδίου, που ανήκε στο κέ
ντρο της αριστερής πλευράς του.
Φτερωτό παιδί κινείται προς τα αριστερά κρατώ
ντας στην αγκαλιά του πουλί που μοιάζει με πέρδι
κα. Λείπουν τα πόδια του. Πιθανώς προσωποποίηση 
χειμερινής χρονικής περιόδου. Βλ. και σ. 95,110.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

70. Ερωτιδευς με πάπια (Π ίν. 24)
4ος-5ος αι.70 * * * * * 36.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 6673 (έχει 
χαθεί).
Διαστ. 11 χ  9 εκ.
Τετραγωνισμένο επίπεδο πλακίδιο. Λείπουν η αρι
στερή και η κάτω παρυφή, καθώς και τριγωνικό τμή
μα στο μέσον της άνω πλευράς.

Το νήπιο βαδίζει προς τα δεξιά κρατώντας πάπια 
στην αγκαλιά του. Λείπουν το πρόσωπο και μέρος 
του δεξιού ώμου, καθώς και τα κάτω τμήματα της 
κνήμης των ποδιών. Πρόκειται πιθανότατα για προ
σωποποίηση του Φεβρουάριου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , Ergänzungsband, III, σ. 18.

71. Ερωτιδευς με καλάμια37 (Π ίν. 25)
5ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή συλλογή. Πρώην συλλογή Kof- 
fler-Truniger Κ.473 R. I.
Διαστ. 6 x 6,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με άθικτη τη βαθύχρω
μη κηρομαστίχη.
Φτερωτό παιδί38 βαδίζει προς τα δεξιά κρατώντας 
δυο καλάμια και στρέφοντας το κεφάλι πίσω. Πιθα
νώς προσωποποίηση μηνός Ιουλίου. Βλ. και σ. 95,109.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Z ü r ic h , αριθ. 500.

72. Ερωτιδευς πίνει από λεκάνη (Π ίν. 25)
5ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή συλλογή. Πρώην συλλογή Kof- 
fler-Tnmiger Κ.473 R.II.
Διαστ. 6,2 x 6,7 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με ίχνη φθοράς 
στην κάτω δεξιά γωνία. Σώζεται βαθύχρωμη κηρο
μαστίχη.
Φτερωτό παιδί κινείται προς τα δεξιά, ενώ φέρνει στα 
χείλια του επιμηκυσμένο δοχείο. Πιθανότατα προσω
ποποίηση του Αυγοΰστσυ. Βλ. και σ. 95,109,129.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Z ü r ic h , αριθ. 500.

73. Ερωτιδευς με κούπα (Π ίν. 25)
5ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή συλλογή. Πρώην Συλλογή Kof- 
fler-Truniger Κ.473 R.III.
Διαστ. 6,2 x 6,8 εκ.
Τετράγωνο πλακίδιο.
Φτερωτό παιδί κινείται προς τα δεξιά, ενώ στρέφει 
το κεφάλι πίσω και προτείνει κούπα με τα δυο του

36. Ο Wulff το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
37. Το κομμάτι αυτό ανήκει σε σύνολο τεσσάρων πλακιδίων (αριθ. κατ. 71-74), που πρέπει να προέρχονται από το ίδιο κιβωτίδιο.
38. Η έκφραση «φτερωτό παιδί» χρησιμοποιείται για να τονισθεί η διαφοροποίηση της διάπλασης αυτών των ερωτιδέων, που 

δεν αποδίδονται ως νήπια αλλά ως παιδιά.

260



χέρια. Πιθανώς προσωποποίηση του Σεπτεμβρίου. 
Βλ. και σ. 95,109.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Z ü r ic h , αριθ. 500.

74. Ερωτιδεΰς με δυο καλάμια (Π ίν. 25)
5ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή συλλογή. Πρώην Συλλογή Kof- 
fler-Truniger, αριθ. Κ.473 R.IV.
Διαστ. 4,5 x 7,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με ίχνη φθοράς στη δε
ξιά παρυφή. Σώζεται η βαθύχρωμη κηρομαστίχη. 
Φτερωτό παιδί κινείται προς τα αριστερά κρατώ
ντας δυο καλάμια. Εμπρός του φυτρώνουν δυο άν
θη λωτοΰ. Πιθανώς προσωποποίηση του Ιουνίου. 
Βλ. και σ. 95,109,127-128.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Z ü r ic h , αριθ. 500.

75. Ερωτιδεΰς με φυτά (Π ίν. 26)
4ος-5ος αι.76 * * * * * * 39.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.25.
Διαστ. 8,2 x 5,4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο σπασμένο στην αριστε
ρή πλευρά διαγώνια. Σώζεται κόκκινη και πράσινη 
κηρομαστίχη.
Φτερωτό παιδί με μακρύ μανδύα κρατάει με το αρι
στερό καλυμμένο του χέρι ένα φυτό, ενώ από το δε- 
ξί πρέπει να κρεμόταν αντικείμενο που δεν σώζε
ται. Πιθανότατα πρόκειται για προσωποποίηση του 
Σεπτεμβρίου. Βλ. και σ. 95-96.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
W a lte r s  A r t  G a lle r y , αριθ. 189, σ. 55.

76. Δυο ερωτιδείς κρατούν μετάλλιο (Π ίν. 26)
Shurafa, 4ος-5ος αι.
Cambridge, Μουσείο Fitzwilliam.
Διαστ. ± 4 x 9,5 εκ.
Πλακίδιο παραλληλεπίπεδο από έξι συγκολλημένα 
κομμάτια. Λείπουν οι δεξιές γωνίες και τμήμα γύ
ρω από το μέσον της κάτω πλευράς.
Δυο φτερωτοί Έρωτες κρατούν ανάμεσά τους με
τάλλιο, που πλαισιώνει σταυρόσχημο κόσμημα. Ποι

κίλα άνθη ξεφυτρώνουν από το έδαφος ανάμεσά 
τους. Βλ. και σ. 110,139.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Flienders Petrie, S h u r a fa , πίν. LI,3.

77. Ερωτιδεΰς υψώνει στεφάνι (Π ίν. 26)
4ος-5ος αι.40.
Άμστερνταμ, Μουσείο Allard Pierson, αριθ. 320.9. 
Διαστ. ± 4,5 x 9 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με δυο συγκολλημένα 
κομμάτια. Λείπει η αριστερή πλευρά και η άνω δε
ξιά γωνία.
Το νήπιο βαδίζει προς τα αριστερά και υψώνει με 
το δεξί του χέρι στεφάνι. Βλ. και σ. 110.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

78. Πουλιά με λωτους (Π ίν. 10)
4ος-5ος αι.41.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7065.
Διαστ. ± 2,5 x 28 εκ.
Ταινία παραλληλεπίπεδη κατά χώραν (βλ. σχετ. 
αριθ. 55) με σπασμένη την άνω δεξιά γωνία. Διατη
ρείται κόκκινη και μαύρη κηρομαστίχη.
Πάπια και κίσσες βαδίζουν ανάμεσα σε λωτους. Βλ. 
και σ. 96.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t. K u n s t, αριθ. 7065, εικ. 232, όπου και προ
γενέστερη βιβλιογραφία.

79. Δυο πάπιες (Π ίν. 27)
4ος-5ος αι.42.
Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, αριθ. 3900/60. 
Διαστ. 3,9 x 12 εκ.
Ταινία παραλληλεπίπεδη με δυο συγκολλημένα 
κομμάτια, σπασμένη στο δεξί άκρο, στην κάτω πα
ρυφή και στην άνω αριστερή γωνία.
Ζεύγος πάπιες αντωπό, ανάμεσα σε λωτους. Δια- 
κρίνεται δεξιά και η ουρά τρίτης κίσσας με αντί
θετη κατεύθυνση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Berichte der Staatlichen Kunstsammlungen, M ü J b K  1963, 
εικ. 14.

39. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 5ο αι.
40. Στην προθήκη, όπου ήταν εκτεθειμένο κατά την επίσκεψή μου στο Μουσείο το 1979, συνοδευόταν από την ένδειξη «ρωμαϊκό».
41. Ο Strzygowski τοποθετεί το έργο στον 4ο-6ο αι., όπως και τους αριθ. κατ. 85, 86.
42. Τοποθετείται στον 5ο αι.
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80. Πάπια (Π ίν. 27)
Οξΰρρυγχος, 4ος-5ος αι.83 * * * * * * 43.
Λονδίνο, Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. 1921 
A 1897.
Διαστ. 4 x 7,5 εκ.
Δυο μικρά συγκολλημένα θραύσματα επίπεδου πλα
κιδίου που ανήκαν στο μέσον της αριστερής πλευράς. 
Διατηρείται καλά κόκκινη και μαύρη κηρομαστίχη. 
Πάπια ανάμεσα σε λωτούς.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Longhurst, C a ta lo g u e , σ. 20, πίν. 20.

81. Πάπια (Π ίν. 10)
4ος-5ος αι.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7066.
Διαστ. ± 6,5 x 5,5 εκ.
Πλακίδιο παραλληλεπίπεδο κατά χώραν (βλ. σχετ. 
αριθ. 56) με σπασμένη την κάτω αριστερή γωνία και 
φθαρμένη την αριστερή παρυφή. Διασώζει ίχνη μαύ
ρης και κόκκινης κηρομαστίχης.
Πάπια ανάμεσα σε λωτούς στραμμένη προς τα δεξιά. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , αριθ. 7066, εικ. 233.

82. Πάπια (Π ίν. 28)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18707.
Διαστ. 8 x 4,5 εκ.
Πλακίδιο επίπεδο σε σχήμα ορθογώνιου τριγώνου, 
που του λείπουν οι οξείες γωνίες. Διατηρούνται ίχνη 
χρώματος.
Πάπια με ανασηκωμένο κεφάλι προσπαθεί να ραμ
φίσει έντομο. Πλαισιώνεται από άνθη λωτού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

83. Κίσσα (Π ίν. 28)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 10329.
Διαστ. 5,6 X 5 εκ.
Επίπεδο πλακίδιο σε σχήμα ορθογώνιου τριγώνου,
που του λείπουν οι οξείες γωνίες. Διατηρούνται ίχνη
χρώματος.

Κίσσα στραμμένη αριστερά έχει υψωμένο το κεφά
λι. Κάτω λωτός.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

84. Κίσσα (Π ίν. 10)
4ος-5ος αι.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7066.
Διαστ. ± 5 x 7 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο κατά χώραν (βλ. 
σχετ. αριθ. 56). Διατηρούνται η κόκκινη και η μαύ
ρη κηρομαστίχη.
Κίσσα μέσα σε λωτούς βαδίζει προς τα δεξιά. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , αριθ. 7065, εικ. 232, όπου και 
παλαιότερη βιβλιογραφία.

85. Κίσσα (Π ίν. 10)
4ος-5ος αι.44.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7065.
Διαστ. ± 5 x 7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο που διατηρεί την κόκ
κινη και τη μαύρη κηρομαστίχη. Βρίσκεται κατά χώ
ραν (βλ. σχετ. αριθ. 56).
Κίσσα ανάμεσα σε τέσσερα άνθη λωτού στρέφεται 
προς τα δεξιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 57.

86. Κίσσα (Π ίν. 10)
4ος-5ος αι.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7065.
Διαστ. ± 5 x 7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν (βλ. σχετ. 
αριθ. 56). Διατηρεί βαθύχρωμη κηρομαστίχη. 
Κίσσα, στρέφεται προς τα δεξιά. Πίσω της, δύο άν
θη λωτού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 57.

87. Κίσσα (Π ίν. 28)
Περίχωρα της Σμύρνης45, 4ος-5ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, MNC 2083.

43. Προέρχεται από ανασκαφές στην ΒεΙίΜβα του 1896-1897. Η Γοι^ΙιιιήΙ το χρονολογεί τον 3ο-4ο αι.
44. Ο Strzygowski τοποθετεί το έργο στον 4ο-6ο αι., όπως και τον αριθ. κατ. 84.
45. Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχείων του Μουσείου του Λούβρου συνανήκει με τα πλακίδια αριθ. κατ. 64 και 100, δημι

ουργώντας πιθανότατα ένα σύνολο ανάλογο με αυτό του Π ίν. 10.
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Διαστ. 8 X 3,5 εκ.
Επίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω αριστερή 
γωνία και το κάτω μισό. "Ιχνη βαθύχρωμης κηρο- 
μαστίχης.
Κίσσα στρέφεται προς τα αριστερά. Πίσω της τρία 
άνθη λωτού. Λείπει το ράμφος της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

88. Κίσσα (Π ίν. 28)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 10330.
Διαστ. 6,8 X 3,4-3,9 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο. Λείπει μικρό τρι
γωνικό κομμάτι στην άνω παρυφή. Σώζονται ίχνη 
από βαθύχρωμη κηρομαστίχη.
Κίσσα στραμμένη αριστερά έχει το κεφάλι γερμέ
νο προς το έδαφος και πλαισιώνεται από τρία άνθη 
λωτου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

89. Κίσσα (Π ίν. 29)
4ος-5ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, αριθ. 2043.
Διαστ. ± 7 X 7 εκ.
Τετράγωνο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένη λίγο την 
κάτω αριστερή γωνία. Η βαθύχρωμη κηρομαστίχη 
έχει εκπέσει από την ουρά και το κεφάλι του πουλιού. 
Κίσσα στραμμένη δεξιά γυρίζει πίσω το κεφάλι. 
Πλαισιώνεται από δύο άνθη λωτού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

90. Κίσσα (Π ίν. 29)
4ος-5ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, αριθ. 2042.
Διαστ. ± 7 X 7,3 εκ.
Επίπεδο, σχεδόν τετράγωνο πλακίδιο, με ίχνη φθο
ράς στην αριστερή παρυφή. Η βαθύχρωμη κηρομα- 
στίχη έχει εκπέσει από το κεφάλι και το στήθος του 
πουλιού σε μερικά σημεία.
Το πουλί, με ανοιγμένα τα φτερά, είναι στραμμένο 
δεξιά.

91. Κίσσα (Π ίν. 29)
4ος-5ος αι.
Ρώμη, Συλλογή Grüneisen, αριθ. 381.
Διαστ. 6,5 x 4,5 εκ.
Πλακίδιο παραλληλεπίπεδο, σε δύο κομμάτια. Λεί
πουν η άνω αριστερή γωνία και τριγωνικό τμήμα 
στο μέσον της κάτω πλευράς.
Το πουλί στέκεται ανάμεσα σε άνθη λωτού. Δεν σώ
ζεται ακέραιο το σώμα της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Grüneisen, C o l le c t io n , αριθ. 421, πίν. XXV.

92. Κίσσα (Π ίν. 29)
4ος-5ος αι.
Ρώμη, Συλλογή Grüneisen, αριθ. 380.
Διαστ. ± 5,5 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο σπασμένο στην άνω 
πλευρά και στη δεξιά παρυφή.
Το πουλί στέκεται ανάμεσα σε πέντε άνθη λωτού. 
Το κεφάλι του δεν σώζεται.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Grüneisen, C o l le c t io n , αριθ. 420, πίν. XXIV.

93. Δύο κίσσες
4ος-5ος αι.90 * * * * * * 46.
Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Hermitage, αριθ. Ε. 758 
(πρώην συλλογή Novikov).
Διαστ. 1,5 x 17,8 εκ.
Τραπεζιόσχημη ταινία σε δύο κομμάτια47. Λείπει η 
κάτω αριστερή γωνία.
Τα δύο πουλιά βρίσκονται αντωπά ανάμεσα σε άν
θη λωτού.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I s k u s s tv o  V iz a n tii , αριθ. 312a, όπου και η προγενέστερη 
βιβλιογραφία.

94. Κίσσα
4ος-5ος αι.48.
Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Hermitage, αριθ. Ε. 764. 
Διαστ. 4,8 x 9,3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο ορθογώνιο πλακίδιο, σπασμένο

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Α δ η μ ο σ ίε υ τ ο .

46. Η ίδια χρονολογία δίνεται από τον κατάλογο στον οποίο δημοσιεύεται.
47. Σύμφωνα με τον κατάλογο, όπου δημοσιεύεται, συνανήκει με τα πλακίδια αριθ. κατ. 99,104 και 106. Πρβλ. αριθ. κατ. 79, Π ίν. 27.
48. Η ίδια χρονολόγηση δίνεται από τον κατάλογο στον οποίο δημοσιεύεται.
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και κολλημένο σε δυο σημεία. Λείπει μικρό κομμά
τι στο κέντρο του διακοσμητικου θέματος, καθώς και 
η κάτω δεξιά γωνία.
Κίσσα, ανάμεσα σε λωτούς, είναι στραμμένη δεξιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. α ρ ιθ . 93.

95. Κίσσα (Π ίν. 29)
Εμγιιηι, 4ος-5ος αι.
Οντάριο, Βασιλικό Μουσείο, αριθ. 910.175.169. 
Διαστ. ± 6 χ  5 εκ.
Επίπεδο πλακίδιο σε σχήμα ορθογώνιου τριγώνου, 
με σπασμένη την κάτω δεξιά γωνία.
Κίσσα, πλαισιωμένη από αιωρούμενα τρίλοβα φύλ
λα, είναι στραμμένη αριστερά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

96. Λύο πουλιά (Π ίν. 30)
4ος-5ος αι.
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, αριθ. 4548.
Διαστ. ± 3,5 X 4 εκ.
Τριγωνικό θραύσμα πλακιδίου. Οι παρυφές έχουν 
φθαρεί οδοντωτά. Διακρίνονται δύο επάλληλα ρα- 
γίσματα διαγώνια. Η κηρομαστίχη έχει εκπέσει.
Τα δύο πουλιά διακρίνονται αντωπά, ανάμεσα αε 
άνθη λωτού, αλλά δεν σώζονται ακέραια. Το αριστε
ρό είναι καθισμένο στα έδαφος και του λείπει μέρος 
της ράχης. Του δεξιού σώζεται μόνο το κεφάλι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

97. Τρία πουλιά (Π ίν. 30)
4ος-5ος αι.
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, αριθ. 4534-2024.
Διαστ. ± 5 χ 3,5 εκ.
Θραύσμα επίπεδου πλακιδίου που αποτελείται από 
τρία συγκολλημένα κομμάτια. Η κηρομαστίχη έχει 
εκπέσει.
Σύνθεση τριών πουλιών ανάμεσα σε φυτά και άνθη
λωτού. Εικονίζεται μία ώτις ακέραιη που κινείται 
προς τα δεξιά με στραμμένο πίσω το κεφάλι. Εμπρός 
της σώζεται το στήθος πάπιας και πάνω της το πόδι 
τρίτου πουλιού.

98. Υδρόβιο πουλί (ώτις) (Π ίν. 30)
4ος-5ος αι.
Διαστ. 7 x 3,4 εκ.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 13353. 
Διαστ. 7 x 3,4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθαρμένες τις άνω 
γωνίες και ίχνη χρώματος.
Το πουλί στέκεται κοντά σε τρία άνθη λωτού, στραμ
μένο δεξιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

99. Υδρόβιο πουλί (ώτις)
4ος-5ος αι.97 * * * * * * 49.
Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Hermitage, αριθ. Ε. 759 
(πρώην συλλογή Novikov)50.
Διαστ. 4,8 x 9,5 εκ.
Τετράπλευρο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένες όλες 
τις γωνίες, πλην της κάτω δεξιάς. Διατηρούνται ίχνη 
χρώματος.
Το πουλί στέκεται ανάμεσα σε λωτούς, στραμμένο 
δεξιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Iskusstvo Vizantii, α ρ ιθ . 312.

100/Ιβις (Π ίν. 30)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18706.
Διαστ. 8,5 x 4,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω 
δεξιά γωνία, μέχρι το μέσον της δεξιάς πλευράς. 
Τβις στέκεται ανάμεσα σε άνθη λωτού ανοιγμένα 
και κλειστά, στραμμένος αριστερά. Βλ. και σ. 122. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Αδημοσίευτο.

101/Ιβις (Π ίν. 31)
4ος-5ος αι.
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου, MNC 2085.
Διαστ. 6,8 x 3,9 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες τις γωνίες

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Α δ η μ ο σ ίε υ τ ο .

49. Στον κατάλογο, όπου δημοσιεύεται, τοποθετείται επίσης τον 4ο-5ο αι.
50. Συνανήκει με τους αριθ. κατ. 93,104,106.
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της αριστερής πλευράς. Διατηρούνται ίχνη χρώμα
τος, ιδίως στα φυτά.
Το πουλί στέκεται με υψωμένο ελαφρά το κεφά
λι ανάμεσα σε ανθισμένους λωτούς, στραμμένο 
δεξιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

102. Τβις (Πίν. 31)
Shurafa, 4ος-5ος αι.
Cambridge, Μουσείο Fitzwilliam, αριθ. Ε.9-10-1912. 
Διαστ. ± 9 X 5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο του οποίου λείπει μι
κρό τμήμα της δεξιάς παρυφής. Ίχνη χροόματος 
ιδίως στο πτέρωμα.
Τβις βαδίζει ανάμεσα σε ψηλά άνθη λωτού προς τα 
δεξιά προβάλλοντας το αριστερό πόδι. Βλ. και σ. 
110, 122.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Flienders Petrie, S h u r a fa , πίν. LII, 8.

103. Τβις (Π ίν. 31)
4ος-5ος αι.
Δονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, αριθ. 1927.3-18-8. 
Διαστ. ± 8 x 4,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
δεξιά γωνία. Τχνη φθοράς κάτω.
Τβις ανάμεσα σε λωτούς ανθισμένους είναι στραμ
μένος προς τα αριστερά. Βλ. και σ. 109,122. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Αδημοσίευτο.

104. Τβις
4ος-5ος αι.104 * * * * * 51 52.
Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Hermitage, αριθ. Ε.759 
(πρώην συλλογή Novikov)“12.
Διαστ. 1,7 x 11,5 εκ.
Ταινία επιμήκης και επίπεδη.
Ιβις ανάμεσα σε λωτούς στρέφεται προς τα δεξιά. 

Βλ. και σ. 109,122.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I s k u s s tv o  V iz a n tii , αριθ. 312e, όπου και η παλαιότερη βι
βλιογραφία.

105. Μικρό πουλί (Π ίν. 31)
Achmim, 4ος-5ος αι.53.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3770 (έχει 
χαθεί).
Διαστ. 3,5 x 3,8 εκ.
Θραύσμα παραλληλεπίπεδης ταινίας, σπασμένης 
στα δύο άκρα. Διακρίνονται πέντε μικρές τρύπες 
για κάρφωμα.
Μικρό πουλί ανάμεσα σε λωτούς είναι στραμμένο 
προς τα δεξιά. Η κάτω παρυφή του πλακιδίου 
ορίζεται από ταινία με κυματοειδή βλαστό. Βλ. 
και σ. 109.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
StrzygowskiA l e x a n d r i a ,  σ. 14, εικ. 8. Wulff, A ltc h r . K u n s t,  

αριθ. 346, πίν. XIV.

106. Δύο μικρά πουλιά
4ος-5ος αι.54 55.
Αγία Πετρούπολη, Μουσείο Hermitage, αριθ. Ε.766 
(πρώην συλλογή Novikov).
Διαστ. 1,5 x 8,3 εκ.
Θραύσμα παραλληλεπίπεδης ταινίας-“0 με σπασμέ
να τα δύο άκρα και την άνω παρυφή. Διατηρούνται 
ίχνη χρώματος.
Δύο μικρά πουλιά στέκονται ανάμεσα σε λωτούς, 
στραμμένα προς αντίθετες κατευθύνσεις. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Isk u ss tx ’o  V iz a n tii , αριθ. 312, όπου και προγενέστερη βι
βλιογραφία.

107. Πουλί
4ος-5ος α ι.56.
Μόσχα, Μουσείο Pushkin, αριθ. 10326.
Διαστ. 8 x 4,4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Μικρό πουλί (σπουργίτι;) ανάμεσα σε λωτούς, εί
ναι στραμμένο προς τα δεξιά. Βλ. και σ. 109.

51. Στον κατάλογο, όπου δημοσιεύεται, τοποθετείται επίσης στον 4ο αι.
52. Συνανήκει με τους αριθ. κατ. 93, 99,106.
53. Ο Wulff το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
54. Η ίδια χρονολόγηση δίνεται στον κατάλογο όπου δημοσιεύεται.
55. Το πλακίδιο αυτό συνανήκει με τους αριθ. κατ. 93, 99,104.
56. Στον κατάλογο, όπου δημοσιεύεται, τοποθετείται στον 6ο αι.
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108. Προσωποποίηση εποχής (Π ίν. 32)
4ος-5ος αι.110 * * * * * * 57.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. 1.3772 (έχει χαθεί). 
Διαστ. 9,6 x 3,8 εκ.
Θραύσμα της αριστερής πλευράς παραλληλόγραμ
μου πλακιδίου φέρει ίχνη κυκλικής οπής, ίσως για 
κάρφωμα.
Φτερωτός νέος58, ημίσωμος, φοράει χιτώνα και στε
φάνι στο κεφάλι. Μοιάζει να κρατάει με το δεξί κα
λυμμένο χέρι του το άκρο υφάσματος γεμάτο καρ
πούς. Το ήμισυ του σώματος και τα τρία τέταρτα 
του προσώπου, που ήταν στραμμένο δεξιά, έχουν κα
ταστραφεί. Τσως προσωποποίηση θέρους. Βλ. και 
σ. 98,109.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, σ. 15, εικ. 10. Wulff, Altchr. Kunst, 
αριθ. 350, πίν. XIV.

109. Προσωποποίηση Χειμώνα ή Οκτωβρίου (Π ίν.
32)
Μέσα 4ου αι.
Liverpool (πρώην συλλογή Fejerwary)59.
Πλακίδιο παραλληλόγραμμο με σπασμένη την κά
τω δεξιά γωνία μέχρι το μέσον της πλευράς.
Νέος άνδρας βαδίζει κρατώντας λαγό. Βλ. και σ. 98- 
99,130.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
MonAnt V (1853), σ. 21, αριθ. 3. Strzygowski, Alexandria, 
σ. 13. Fr. Pulszky, Catalogue of Fejerwary Ivones, Liverpool, 
1956 (δεν μπόρεσα να το δω).

110. Προσωποποίηση Ιουνίου (Π ίν. 32)
Μέσα 4ου αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18704.
Διαστ. 8,5 x 5,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, ραγισμένο κάθετα κο
ντά στη δεξιά παρυφή. Φθορές στην άνω δεξιά γω
νία. Τχνη κόκκινου χρώματος σώζονται στο δίσκο.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Isk u sstvo  V izan tii, αρ ιθ . 312a.
Γυμνός άνδρας, με περίζωμα και γυρισμένη τη ρά
χη στο θεατή, κρατάει δίσκο κυκλικό στο δεξί χέρι 
και λαγοβόλο στο αριστερό. Καλάθι κοντά στο δε
ξί πόδι. Βλ. και σ. 98,109,127-128.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

111. Προσωποποίηση Απριλίου (Π ίν. 33)
Saqqarah, μέσα 4ου-5ος αι.60.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7068.
Διαστ. 10 x 8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, με σπασμένη την κά
τω δεξιά γωνία, κατά χώραν61. Τχνη μαύρης και 
κόκκινης κηρομαστίχης διατηρούνται στην εξωμίδα 
και μαύρου χρώματος στο σώμα.
Νέος ορχείται γύρω από καλάθι με καρπούς ντυμέ
νος με νευρίδα. Βλ. και σ. 99,127.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Kopt. Kunst, αριθ. 7068, εικ. 235, όπου και 
προγενέστερη βιβλιογραφία.

112. Προσωποποίηση μηνάς (Π ίν. 33)
Μέσα 4ου-5ος αι.
Νέα Υόρκη, Brooklyn Central Museum.
Διαστ. ± 9 x 3,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με ίχνη χρώματος. 
Νέος άνδρας έχει καλάθι στο δεξί χέρι και οξυ- 
πύθμενο αμφορέα στον αριστερό ώμο. Πιθανώς 
προσωποποίηση του Σεπτεμβρίου. Βλ. και σ. 99, 
109,125.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

113. Προσωποποίηση μηνάς (Π ίν. 33)
Μέσα 4ου-5ος αι.
Princeton, Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 52.54.
Διαστ. ± 10 x 5-6 εκ.
Κυρτό τραπεζιόσχημο πλακίδιο. Τχνη φθοράς πα
ρουσιάζονται στις γωνίες.
Νέος βαδίζει προς τα δεξιά κρατώντας κούπα. Πιθα
νώς προσωποποίηση Οκτωβρίου. Βλ. και σ. 99,125.

57. Από τον Wulff τοποθετείται επίσης στον 4ο-5ο αι.
58. Ο Wulff αναγνωρίζει στη μορφή αυτή του πλακιδίου άγγελο.
59. Επειδή δεν έγινε ακόμη δυνατό να δω τον κατάλογο του Fr. Pulzky δεν γνωρίζω τη θέση της συλλογής.
60. Από τον Strzygowski τοποθετείται στον 3ο αι.
61. Βρίσκεται στο κέντρο τραπεζιόσχημης ξύλινης πλευράς κιβωτιδίου, που ανήκει στο πυραμιδόσχημο σκέπασμά του. Οι δια

στάσεις της πλευράς αυτής είναι 27,7x 11,2-13 εκ. Εσωτερικά είναι βαμμένη κόκκινη.
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114. Προσωποποίηση Φεβρουάριου (Π ίν. 34) 
Gize, μέσα 4ου-5ος αι.117 * 62.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3769.
Διαστ. 6,7 X 3,2 εκ.
Το δεξί ήμισυ παραλληλεπίπεδου πλακιδίου, με έξερ- 
γη την άνω παρυφή.
Άνδρας βαδίζει προς τα δεξιά, σπένδοντας με οξυ- 
πΰθμενο αγγείο. Λείπει το πίσω μέρος του σώμα
τος, του κεφαλιού και το δεξί πόδι. Βλ. και ο. 99,
126.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, σ. 13, εικ. 7. Wulff, A ltc h r . K u n s t, 

αριθ. 349, πίν. XIV.

115. Προσωποποίηση μηνός63 (Π ίν. 34)
Saqqarah, μέσα 4ου-5ος αι.64.
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 7069.
Διαστ. 13 x 4-5,9 εκ.
Τραπεζιόσχημο κυρτό πλακίδιο. Τχνη χρώματος ξε
θωριασμένα στο ένδυμα και στα μαλλιά της μορφής. 
Νέος βαδίζει προς τα δεξιά, υψώνοντας αντικείμενο 
που δεν διασώζεται· πιθανώς προσωποποίηση Νο
εμβρίου. Βλ. και σ. 131.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, αριθ. 7069, εικ. 236.

116. Γυναικεία προτομή (Π ίν. 35)
Κάιρο, 4ος-5ος αι.
Oxford, Μουσείο Ashmolean, αριθ. 1892-874. 
Διάμ. ± 6 εκ.
Κυκλικό επίπεδο πλακίδιο. Διατηρούνται ίχνη χρώ
ματος στις εγκοπές.
Πορτραίτο σε προτομή νέας γυναίκας σε μετάλλιο. 
Βλ. και σ. 100,109,125.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

117. Γυναικεία προτομή (Π ίν. 35)
4ος-5ος αι.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Α δ η μ ο σ ίε υ τ ο .
Βερολίνο, Charlottenburg, Αρχαία Συλλογή, αριθ. 
8100.
Διαστ. ± 7 x 6,8 εκ.
Τετράγωνο επίπεδο πλακίδιο με τέσσερις τρύπες για 
κάρφωμα στις γωνίες. Τχνη χρώματος.
Πορτραίτο νέας γυναίκας σε προτομή, με χειριδω
τό χιτώνα, στραμμένης ελαφρά δεξιά. Πλαισιώνε
ται από μετάλλιο. Βλ. και σ. 100.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

118. Προσωπογραφική προτομή (Π ίν. 35)
4ος-5ος αι.
Chieti, Δημοτικό Μουσείο.
Διαστ. ± 7 x 7 εκ.
Τετράγωνο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
αριστερή γωνία και ίχνη φθοράς στην κάτω δεξιά. 
Νεανική μορφή σε προτομή μέσα σε μετάλλιο με 
πολύπλοκο χτένισμα και αχειρίδωτο, πορπούμενο 
στους ώμους, χιτώνα. Βλ. και σ. 100.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

119. Χριστός σε προτομή (Π ίν. 36)
Ρώμη, Κατακόμβη Αγίου Καλλίστου, 4ος-5ος αι.65. 
Βατικανό, Museo Sacro, αριθ. Α57.
Διάμ. 6 εκ.
Πλακίδιο κυκλικό και επίπεδο, με ράγισμα που το 
χωρίζει στη μέση.
Μέσα σε μετάλλιο Χριστός γενειοφόρος σε προτο
μή, ευλογεί. Το φωτοστέφανο του περικλείει αιγυ
πτιακό σταυρό. Το μετάλλιο σχηματίζεται από ται
νία σχηματοποιημένου αστραγάλου. Βλ. και σ. 100- 
101,141-142.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Kanzler, II, αριθ. 42, πίν. 10,7. Morey, C a ta lo g o , αριθ. 57, 
σ. 57, πίν. 6. D A C L ,  VII, 2, στ. 1929, σημ. 5, όπου και πα- 
λαιότερη βιβλιογραφία. Ακόμη, Vo lb a c h ,  E lf e n b e in a r b e i

te n , αριθ. 209, πίν. 100, σ. 125.

120. Απόστολος Πέτρος (;) (Π ίν. 36)
Ρώμη, Κατακόμβες, 4ος-5ος αι.66.

62. Από τον Wulff τοποθετείται στον 5ο-6ο αι.
63. Ο Strzygowski αναγνωρίζει στη μορφή αυτή τον Μωυσή.
64. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 5ο-6ο αι.
65. Οι Morey και Volbach το χρονολογούν επίσης στον 4ο-5ο αι.
66. Ο Volbach το τοποθετεί στον 4ο αι. και το Metropolitan Museum of Art στον 5o αι.
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Ρώμη, Museo Kircheriano (πρώην συλλογή Poliak). 
Διάμ. 6 εκ.
Κυκλικό πλακίδιο σπασμένο και κολλημένο. Λεί
πουν τμήματα της δεξιάς παρυφής.
Προτομή γενειοφόρου αποστόλου, στον τύπο του 
φιλοσόφου, με κατεστραμμένο το πρόσωπο. Ταινία 
από τετράγωνα διάχωρα με τετραφυλλόσχημο κό
σμημα σχηματίζει το μετάλλιο. Βλ. και σ. 101,142.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Volbach, E lfe n b e in a r b e i te n , αριθ. 210, πίν. 59, όπου και η 
προηγούμενη βιβλιογραφία.

121. Δεόμενη (Π ίν. 36)
Ρώμη, 5ος αι.123 * 67.
Βατικανό, Museo Sacro, αριθ. Α56 (1416).
Διαστ. 4,9 X 4,8 εκ.
Τετράγωνο επίπεδο πλακίδιο.
Γυναικεία μορφή σε στάση δεομένης πλαισιώνεται 
από βήλα μαζεμένα στις άκρες. Βλ. και σ. 101,142. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Morey, C a ta lo g o , αριθ. Α56, πίν. 6. Volbach, E lfe n b e in a r 

b e ite n , αριθ. 208, πίν. 34.

122. Γυναικεία (;) κεφαλή (Π ίν. 37)
4ος-5ος αι.68.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3774 (έχει 
χαθεί).
Διαστ. 4,9 x 9,2 εκ.
Σπασμένο κάθετα και συγκολλημένο ημικυκλικό πλα
κίδιο. Μικρά θραύσματα λείπουν στα άκρατου σπα
σίματος.
Κεφάλι πιθανότατα γυναικείο, στραμμένο σε τρία τέ
ταρτα, είναι τοποθετημένο στο δεξιό άκρο του πλα
κιδίου. Τα μαλλιά είναι μαζεμένα στον αυχένα και 
στερεωμένα με ταινίες, τα άκρα των οποίων ανεμί- 
ζουν. Στο πίσω μέρος του πλακιδίου υπάρχει εγχά
ρακτο θ . Βλ. και σ. 101.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, σ. 15, εικ. 11. Wulff, A ltc h r . K u n s t,  

αριθ. 352, πίν. XIV.

123. Προσωποποίηση Σεπτεμβρίου (Π ίν. 37)
4ος-5ος αι.

67. Ο Volbach το τοποθετεί επίσης στον 5ο αι.
68. Ο Wulff το τοποθετεί επίσης στον 5ο αι.
69. Η Rodziewich το τοποθετεί επίσης στον 4ο-5ο αι.
70. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 6ο-7ο αι.

Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, αριθ. 5553.
Διαστ. 4 X 5 εκ.
Μικρό επίπεδο πλακίδιο, σχεδόν τετράγωνο. Λεί
πει μικρό τμήμα της άνω πλευράς.
Νεανική μορφή κρατάει δάδα και ζυγό. Φοράει πο
δήρη χιτώνα. Κοντά στα πόδια δεξιά υπάρχει κρα
τήρας. Βλ. και σ. 101,130.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

124. Θεατρική προσωπίδα (Π ίν. 37)
4ος-5ος αι.
Βερολίνο, ΟΐθΓίοάεηΒυ^, Αρχαία Συλλογή, αριθ. 
7237.
Διαστ. 7 X 7 εκ.
Τετράγωνο επίπεδο πλακίδιο. Διατηρούνται ίχνη χρώ
ματος.
Τραγική θεατρική προσωπίδα. Βλ. και σ. 101.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

125. Ζεύγος θεατρικών προσωπίδων69
4ος-5ος αι.
Βαρσοβία, Εθνικό Μουσείο, αριθ. 147070.
Διαστ. 10,8 X 5,5 εκ.
Ημικυκλικό επίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την πα
ρυφή στην άνω δεξιά πλευρά. Τρύπα καρφώματος 
στη δεξιά παρυφή.
Προσωπίδα τραγική και προσωπίδα κωμική χωρί
ζονται από φυτό. Στην παρυφή υπάρχει ταινία με 
ρόμβους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Rodziewicz, 1966, σ. 34, εικ. 3.

126. Δελφίνι (Π ίν. 37)
Κάιρο, 4ος-5ος αι.70.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 4814 (έχει 
χαθεί).
Διαστ. 9,7 χ 5,2 εκ.
Τριγωνικό πλακίδιο με σπασμένη την κάτω αριστε
ρή γωνία.
Δελφίνι σε κίνηση κατάδυσης. Βλ. και σ. 101.
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127. Διόνυσος (Πίν. 38)
4ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18921.
Διαστ. 8,7 χ  3,7 εκ.
Δεξί ήμισυ παραλληλόγραμμου επίπεδου πλακι
δίου. Ιχνος κυκλικής τρύπας για κάρφωμα στο μέσον 
της κάτω παρυφής.
Διόνυσος γυμνός, με ψηλά υποδήματα και ιμάτιο 
στον αριστερό ώμο στρέφεται ελαφρά αριστερά, στη- 
ριζόμενος στο αριστερό πόδι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 90, αριθ. 16, πίν. 7d.

128. Διόνυσος (Πίν. 38)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18807.
Διαστ. 6,8 x 4,7 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την 
κάτω αριστερή γωνία.
Ο θεός στον τύπο του Λυκείου κρατά το κέρας με 
το αριστερό χέρι. Δεξιά κίονας με ελικόσχημες ρα
βδώσεις. Βλ. και σ. 145,167.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 31, σημ. 127, πίν. 2d130 * * 71.

129. Διόνυσος (Πίν. 38)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18797.
Διαστ. 6,3 x 5 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένες τις 
άνω γωνίες.
Ο θεός ανάλογος με αριθ. 128. Το αριστερό χέρι δεν 
σώζεται. Αριστερά αρράβδωτος κίονας. Βλ. και σ. 
145,167.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο72.

130. Διόνυσος (Π ίν. 39)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18798.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

W ulff, A ltch r . K u n st, αριθ. 348, πίν. XIV.
Διαστ. 6 x 3,4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στην κάτω 
αριστερή γωνία και ράγισμα κάθετο στο μέσον της 
κάτω πλευράς.
Ο θεός στον τύπο του Λυκείου ακουμπά σε πεσσίσκο. 
Δεξιά ψηλός αρράβδωτος κίονας. Βλ. και σ. 145,167. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 31, σημ. 127, πίν. 2c.

131. Διόνυσος (Π ίν. 39)
5ος αι.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7119.
Διαστ. 7,3 x 3,1 εκ.
Πλακίδιο παραλληλεπίπεδο με ίχνη φθοράς στην άνω 
παρυφή.
Ο θεός σε στάση ανάλογη με αριθ. 130. Βλ. και σ. 
145,167.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , εικ. 252.

132. Διόνυσος (Π ίν. 39)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18804.
Διαστ. 6,5 X 5,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο με σπασμένη την άνω δεξιά γωνία. 
Ο θεός μακρύκωμος, κρατά το κέρας με το αριστε
ρό χέρι και τσαμπί με το δεξί και στέκεται στηριγμέ
νος σε πεσσίσκο με ελικοειδείς ραβδώσεις. Τα πόδια 
του είναι σταυρωμένα. Πάνθηρας κάτω αριστερά. 
Βλ. και σ. 145,167-168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο73.

133. Διόνυσος (Πίν. 40)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18803.
Διαστ. 6 x 2,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με ίχνη φθοράς στη δια
κοσμημένη επιφάνεια και την άνω αριστερή παρυ
φή. Τρύπα κυκλική για κάρφωμα κοντά στην κάτω 
δεξιά γωνία.
Ο θεός, σε όμοιο τύπο με αριθ. 132, κρατά το κέρας 
με το δεξί χέρι και στηρίζεται με το αριστερό σε αρ-

71. Αναφέρεται ο αριθμός ευρετηρίου και το θέμα από τη Μαραγκού.
72. Βλ. ό.π.
73. Ό.π.
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ραβδωτό κιονίσκο. Πάνθηρας διακρίνεται κάτω αρι
στερά. Βλ. και σ. 145,167-168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο136 * * * * * * * 74.

134. Διόνυσος (Π ίν. 40)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18805.
Διαστ. 5,6 χ  3,2 εκ.
Θραύσμα παραλληλεπίπεδου πλακιδίου. Σώζεται το 
πάνω μέρος και τμήμα του μεσαίου.
Ο θεός, σε όμοιο τύπο με αριθ. 132, κρατά το κεράς 
με το δεξί χέρι. Δεν σώζονται το αριστερό χέρι και 
τα πόδια. Βλ. και σ. 167-168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο75.

135. Διόνυσος (Π ίν. 40)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18799.
Θραύσμα παραλληλεπίπεδου πλακιδίου, ανάλογο 
με τον αριθ. 134.
Ο θεός, σε όμοιο τύπο με αριθ. 132, κρατά τσαμπί 
με το δεξί χέρι. Το αριστερό δεν σώζεται. Βλ. και σ. 
167-168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

136. Διόνυσος (Π ίν. 41)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18801.
Διαστ. 7,2 x 3,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
δεξιά γωνία.
Ο θεός, σε όμοιο τύπο με αριθ. 132, κάτω από το
ξωτό άνοιγμα, στηρίζεται με το δεξί χέρι σε πεσσί- 
σκο, ενώ με το αριστερό κρατά παράλληλα προς το 
σώμα του σταφύλι. Φέρει κυλινδρικό πίλο. Βλ. και 
σ. 167-168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 31, σημ. 127, πίν. 2d.

137. Διόνυσος (Πίν. 41)
5ος αι.76.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18800.
Διαστ. 5,5 x 2,2 εκ.
Πλακίδιο παραλληλόγραμμο, ελαφρά κυρτωμένο. 
Ο θεός στον τύπο του Λυκείου και με σταυρωμένα 
πόδια συνοδεύεται από πάνθηρα και φέρει πίλο. Βλ. 
και σ. 167.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ . 81, αριθ. 25, πίν. 10d.

138. Διόνυσος (Π ίν. 41)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18802.
Διαστ. 6,4 X 3,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο έχει σπασμένη τη δε
ξιά παρυφή και την άνω δεξιά γωνία.
Ο θεός σε τύπο ανάλογο με αριθ. 137, αλλά με αντί
θετες κινήσεις. Δεν σώζεται το κεφάλι του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο77.

139. Παν (Π ίν. 42)
5ος αι.78.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 13398. 
Διαστ. ± 9 X 6,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο, ελαφρά κυρτό πλακίδιο, φέρει 
ίχνη φθοράς στις παρυφές.
Παν κινείται προς τα αριστερά, ενώ προτείνει με 
τα δύο χέρια λαγοβόλο. Βλ. και σ. 146. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 31, πίν. 34b.

140. Παν (Π ίν. 42)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18953.
Διαστ. 9 x 6,5 εκ.
Τραπεζιόσχημο, κυρτωμένο ελαφρά πλακίδιο, απο- 
τελούμενο από δύο συγκολλημένα κομμάτια. Λείπει 
η άνω δεξιά γωνία.
Ο θεός κινείται προς τα αριστερά, πάνω από πεσμέ-

74. Ό.π.
75. Ό.π., πίν. 7c.
76. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
77. Βλ. ό.π. (υποσημ. 71).
78. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
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νο καλάθι, ενώ με το αριστερό χέρι σηκώνει άλλο 
καλάθι με σταφύλια. Βλ. και σ. 146.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 106-107, αριθ. 109, πίν. 34c.

141. Παν (Π ίν. 42)
Medineh-el-Fayum, 5ος αι.144 * 79.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7114. 
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο που ανήκει σε μεγαλύ
τερη σύνθεση περισσότερων πλακιδίων.
Ο θεός βαδίζει προς τα αριστερά στρέφοντας το 
κεφάλι πίσω. Κρατά λαγοβόλο με το δεξί χέρι και 
σύριγγα με το αριστερό. Εμπρός του είναι πεσμένο 
καλάθι με σταφύλια. Βλ. και σ. 146.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 194, εικ. 250.

142. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 43)
5ος αι.
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, αριθ. 4547. 
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Γυμνός νέος βαδίζει προς τα αριστερά στρέφοντας 
το κεφάλι πίσω, ενώ τον πλαισιώνει πλούσιος μαν
δύας. Κρατά με τα δύο του χέρια ασκό στο δεξί 
ώμο. Βλ. και σ. 146,168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

143. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 12)
4ος-5ος αι.80.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 9,5 x 4,2-4,9 εκ.
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο, ελαφρά κυρτό. Λείπει μι
κρό τμήμα της άνω αριστερής γωνίας.
Γυμνός νέος, όπως αριθ. 142, βαδίζει προς τα δε
ξιά. Στεραιώνει με τα δύο χέρια ασκό στον αριστε
ρό ώμο. Βλ. και σ. 146,168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

144. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 43)
5ος αι.81.

Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7086.
Διαστ. 9,5 x 5-3 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο κατά χώραν. 
Νέος γυμνός, βαδίζει προς τα αριστερά και στρέ
φει το κεφάλι πίσω.
Κρατά ασκό82 με το δεξί χέρι πάνω στο δεξί ώμο. 
Βλ. και σ. 168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 178, πίν. XIV.

145. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 44)
4ος-5ος αι.83.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 12750.
Διαστ. 11,7 x 8,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο. Διαγώνιο ράγισμα από 
την αριστερή παρυφή προς τη δεξιά, όπου λείπει 
και μικρό θραύσμα.
Γυμνός νέος ανάλογος με αριθ. 144. Βλ. και σ. 168-
169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 99, πίν. 15.

146. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 44)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18781.
Διαστ. 7 x 5,3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με ίχνη φθοράς στην 
κάτω αριστερή γωνία.
Γυμνός νέος, όπως αριθ. 144, αλλά το αριστερό χέ
ρι πέφτει χαλαρά παράλληλα με το σώμα. Βλ. και σ. 
168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο84.

147. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 44)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18783.
Διαστ. 6,8 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω 
δεξιά γωνία.
Γυμνός νέος, ανάλογος με αριθ. 146. Βλ. και σ. 168-
169.

79. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 2ο-3ο αι.
80. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 5ο αι.
81. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι. και αναφε'ρει ως προέλευση «Journal: Achat, Sept, 1891».
82. Ο Strzygowski θεωρείτο αντικείμενο που κρατά «ein unkenntlichen Gegenstand».
83. Τοποθετείται από τη Μαραγκού στα τέλη του 3ου-αρχές 4ου αι.
84. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
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148. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 45)
5ος-6ος αι.
Detroit, Kelsey Museum, αριθ. 62.1.29.
Διαστ. 5 x 4,5 εκ.
Επίπεδο, σχεδόν τετράγωνο πλακίδιο, με σπασμέ
νες τις κάτω γωνίες.
Γυμνός νέος, ανάλογος με αριθ. 146. Βλ. και σ. 168- 
169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

149. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 45)
5ος-6ος αι.
Detroit, Kelsey Museum, αριθ. 66.1.201.
Διαστ. 5,2 x 4,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένο το άνω 
μέρος.
Νέος γυμνός, ανάλογος με αριθ. 146 στηριγμένος 
σε πεσσίσκο. Δεν σώζεται το κεφάλι του. Βλ. και σ. 
168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

150. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 45)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18786.
Διαστ. 6,2 X 3,7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στη δεξιά 
πλευρά και την κάτω δεξιά γωνία.
Νέος γυμνός ανάλογος με αριθ. 146. Βλ. και σ. 168- 
169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο151 * * * 85 86.

151. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 45)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18787.
Διαστ. 6,3 χ  3,6 εκ.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Αδημοσίευτο85.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
αριστερή γωνία.
Γυμνός νέος ανάλογος με αριθ. 146, αλλά το αρι
στερό χέρι ακουμπά σε πεσσίσκο. Εμπρός του, 
κορμός δένδρου (;). Βλ. και σ. 168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο87.

152. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 46)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18784.
Διαστ. 6,3 X 4,7 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την 
άνω δεξιά γωνία και την άνω παρυφή.
Γυμνός νέος ανάλογος με αριθ. 151, αλλά το αρι
στερό χέρι φαίνεται ως επέκταση του πεσσίσκου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο88.

153. Σάτυρος (Π ίν. 46)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18780.
Διαστ. 7 χ 5,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες την άνω 
αριστερή και την κάτω δεξιά γωνία.
Γυμνός νέος ανάλογος με αριθ. 146, αλλά χωρίς ασκό. 
Δυο κίονες με ζεύγη ελικοειδών ραβδώσεων τον πλαι
σιώνουν. Βλ. και σ. 168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο89.

154. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ί ν. 46)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18782.
Διαστ. 6,3 X 5,3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Νέος γυμνός ανάλογος με αριθ. 146, αλλά με λυγι- 
σμένο το αριστερό χέρι συγκρατεί στον ώμο τύμπα
νο. Ογκώδης κίονας με ζεύγη ελικοειδών ραβδώ
σεων και ίχνος στεφάνης κιονοκράνου εικονίζεται 
πίσω του.

85. Ό.π.
86. Ό.π.
87. Ό.π.
88. Ό.π.
89. Ό.π.
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155. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 46)
6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18790.
Διαστ. 6,5 X 4,5 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την 
άνω αριστερή γωνία.
Γυμνός νέος, ανάλογος με αριθ. 146. Εμπρός του 
κίονας με ζεύγη ελικοειδών ραβδώσεων. Βλ. και σ. 
168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο157 * * * * * * 90 91.

156. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 47)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18789.
Διαστ. 6,5 x 4,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Γυμνός νέος, ανάλογος με αριθ. 146, αλλά στηρίζει 
το αριστερό του χέρι σε χαμηλό βάθρο, το οποίο 
πλαισιώνεται από κίονα με ζεύγη ελικοειδών ρα
βδώσεων. Βλ. και σ. 168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

157. Ερωτιδεύς με λεκάνη
Ρώμη, τέλη 4ου-αρχές 5ου αι.92.
Ρώμη, Antiquarium Comunale, αριθ. 17345.
Διαστ. 10,8 x 11,3 εκ.
Τετράγωνο σχεδόν πλακίδιο ελαφρά κυρτωμένο 
που αποτελείται από τρία συγκολλημένα θραύσμα
τα. Λείπει τμήμα στην άνω δεξιά γωνία και μικρό
τερα τμήματα στην κάτω και την αριστερή παρυφή. 
Η εξωτερική ζώνη του πλακιδίου είναι χωρίς λεί
ανση, αν και υπάρχει λείανση στην πίσω πλευρά 
του, προφανώς το τμήμα αυτό κάλυπταν ταινίες 
πλαισίου.
Μέσα σε εγχάρακτο τετράγωνο πλαίσιο ερωτιδεύς
εικονίζεται ολόσωμος σε στάση ανάλογη με του

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ ΡΑ Φ ΙΑ

Α δ η μ ο σ ίε υ τ ο 90.
αριθ. 75. Κρατάει μεγάλη λεκάνη με τα δύο του χέ
ρια. Πλαισιώνεται από ανθισμένους λωτούς. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
R o m a n a  P ic tu r a , σ. 308, αριθ. 120, όπου και προγενέστε
ρη βιβλιογραφία.

158. Ασκοφόρος (;) σάτυρος
5ος αι.
Μόσχα, Μουσείο Pushkin, αριθ. 3062.
Διαστ. 10,1 x 5,2 εκ.
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο με φθορές στο άνω μέρος 
της αριστερής πλευράς.
Γυμνός νέος, ανάλογος με αριθ. 146, αλλά στρέφει 
το κεφάλι προς το θεατή. Βλ. και σ. 168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I s k u s s tv o  V iz a n tii , αριθ. 304.

159. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 13)
4ος-5ος αι.93.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 9 x 6-5,4 εκ.
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο κατά χώραν94, με έντονα 
ίχνη φθοράς στη δεξιά παρυφή.
Γυμνός νέος βαδίζει προς τα δεξιά. Με το αιωρού- 
μενο δεξί χέρι κρατά σταφύλι και με το λυγισμένο 
αριστερό συγκρατεί τον ασκό στον αντίστοιχο ώμο. 
Βλ. και σ. 168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

160. Ασκοφόρος σάτυρος
Αλεξάνδρεια, 5ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2057. 
Διαστ. ± 7,5 X 5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, με σπασμένη την αρι
στερή παρυφή και τις αντίστοιχες γωνίες.
Νέος γυμνός, ανάλογος με αριθ. 159, αλλά δεν κρα
τά σταφύλι. Λείπουν το κεφάλι και το αριστερό πό
δι. Βλ. και σ. 168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, σ. 5, πίν. LII.

90. Ό.π.
91. Ό.π.
92. Βρέθηκε μαζί με τον αριθ. κατ. 384 σε σωστική ανασκαφή κοντά στο σταθμό Termini της Ρώμης το 1874. Η χρονολόγηση βα

σίζεται σε ανασκαφικά δεδομένα.
93. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται επίσης στον 4ο-5ο αι.
94. Βρίσκεται στο σκέπασμα μιας από τις στενές πλάγιες πλευρές του κιβωτιδίου.
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161. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 47)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18791.
Διαστ. 6 x 3,7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στην επιφά
νεια και το διακοσμητικό θέμα. "Ιχνος απόπειρας 
διάτρησης κοντά στην άνω δεξιά γωνία.
Νέος γυμνός, ανάλογος με αριθ. 159, αλλά με αιω- 
ρουμενο ελεύθερα το δεξί χέρι. Βλ. και σ. 168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο164 * * 95.

162. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 47)
5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18793.
Διαστ. 7,5 x 4,7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στην άνω 
παρυφή.
Νέος γυμνός, ανάλογος με αριθ. 159. Διακρίνεται 
μέρος κίονα εμπρός του και ραβδωτός κίονας πίσω 
του. Βλ. και σ. 168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο96.

163. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 48)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18792.
Διαστ. 6,1 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, με σπασμένες τις άνω 
γωνίες μέχρι το μέσον των κάθετων πλευρών. 
Γυμνός νέος, ανάλογος προς τον αριθ. 159, αλλά το 
αιωρούμενο δεξί χέρι του ακουμπά σε πεσσίσκο. 
Ογκώδης κίονας με ζεύγη ελικοειδών ραβδώσεων 
υπάρχει πίσω του. Βλ. και σ. 168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο97.

164. Σάτυρος ασκοφόρος (;) (Π ίν. 48)
4ος-5ος αι.
Cambridge, Μουσείο Fitzwilliam.

Διαστ. 10 X 6 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, το οποίο αποτελείται 
από τέσσερα ανόμοια, επίσης παραλληλεπίπεδα, πλα
κίδια. Λείπει τριγωνικό τμήμα της κάτω παρυφής. 
Γυμνός νέος, ανάλογος με αριθ. 161, που κρατά 
ασκό ή ίσως τύμπανο. Βλ. και σ. 168-169. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Flienders Petrie, S h u r a fa , πίν. LI, 2.

165. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 13)
5ος-6ος αι.98.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 9 x 6 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν99. "Ιχνη φθο
ράς στην αριστερή παρυφή, όπου στο μέσον λείπει 
κομμάτι επίμηκες.
Γυμνός νέος ανάλογος με αριθ. 159, αλλά κρατά 
τον ασκό με τα δύο χέρια. Βλ. και σ. 168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

166. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 48)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18806.
Διαστ. 5,7 x 5,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο σχεδόν τετράγωνο. 
Γυμνός νέος, ανάλογος με αριθ. 165, που βαδίζει λυ
γίζοντας υπερβολικά τα γόνατα. Βλ. και σ. 168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο100.

167. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 48)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22190.
Διαστ. 5 X 4,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, σχεδόν τετράγωνο. 
Γυμνός νέος ανάλογος με αριθ. 166 σε αντίθετη κα
τεύθυνση. Βλ. και σ. 168-169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο101.

95. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
96. Ό.π.
97. Ό.π.
98. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 4ο-5ο αι.
99. Βρίσκεται στο σκέπασμα μιας από τις πλάγιες πλευρές του κιβωτιδίου.
100. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
101. Ό.π.
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168. Φαΰνος με λαγοβόλο (Π ί ν. 49)
5ος-6ος αι.171 * 102.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18794.
Διαστ. 6,3 x 4,7 εκ.
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
αριστερή γωνία και με τρύπα στο μέσον της άνω 
πλευράς.
Νέος γυμνός, μακρύκωμος, βαδίζει όπως και ο σάτυ- 
ρος αριθ. 159, αλλά χωρίς να στρέφει το κεφάλι του 
πίσω. Κρατά στο αριστερό χέρι λαγοβόλο (pedum), 
ενώ υψώνει το δεξί του λυγισμένο. Το αντικείμενο 
που κρατούσε δεν σώθηκε.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

169. Φαύνος με σύριγγα (Π ίν. 49)
4ος-5ος αι.103.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18809.
Διαστ. 6,6 x 3,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες βαθιά τις 
δύο γωνίες της αριστερής πλευράς.
Γυμνός νέος βαδίζει όπως ο νέος αριθ. 171 παίζο
ντας σύριγγα, την οποία κρατά με τα δύο του χέ
ρια. Διακρίνεται εμπρός του κίονας (;). Βλ. και σ.
170.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 107, αριθ. 113, πίν. 35c.

170. Φαύνος με σύριγγα (Π ίν. 49)
4ος-5ος αι.104.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7094.
Διαστ. 6,6 X 3,6 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, του οποίου το έξεργο 
πλαίσιο έχει καταστραφεί στην κάτω και στην αριστε
ρή πλευρά.
Γυμνός νέος βαδίζει όπως ο νέος αριθ. 146 παίζο
ντας σύριγγα. Βλ. και σ. 170.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, εικ. 242.

171. Ασκοφόρος σάτυρος (Πίν. 49)
5ος αι.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18795.
Διαστ. 6,5 x 5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο. Διαγώνιο ράγισμα στο 
μέσον της κάτω πλευράς.
Γυμνός νέος βαδίζει προς τα δεξιά προβάλλοντας το 
αριστερό πόδι. Βλ. και σ. 169.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

172. Σάτυρος ασκοφόρος (Π ίν. 50)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 1880.
Διαστ. 6,3 x 3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
παρυφή και τη δεξιά πλευρά.
Γυμνός νέος ανάλογος με αριθ. 171, αλλά με περισ
σότερο λυγισμένο το πίσω πόδι. Λείπει το κεφάλι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο105.

173. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 50)
5ος-6ος αι.
Tübingen, Συλλογή Πανεπιστημίου, αριθ. 5/13, 
3762.
Διαστ. ± 7,2 χ  6,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Γυμνός νέος, ανάλογος με αριθ. 171, κινείται προς 
τα αριστερά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο106.

174. Ασκοφόρος σάτυρος (Π ίν. 50)
6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18785.
Διαστ. 7 χ  5,2 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο.
Γυμνός νέος ανάλογος με αριθ. 146, αλλά που με το 
αριστερό αιωρούμενο χέρι του κρατά καλάθι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο107.

102. Κατά τη Μαραγκού τοποθετείται στα τέλη του 3ου-αρχές 4ου αι.
103. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
104. Κατά τον Strzygowski τοποθετείται στον 3ο-4ο αι.
105. Η Μαραγκού τον χαρακτηρίζει «ανδρική μορφή», βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
106. Ό.π.
107. Ό.π.

275



175. Σάτυρος κανιφόρος (Π ίν. 50)
Τάφος της Saqqarah, 4ος-5ος αι.178 * * * * 108 109.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7092.
Διαστ. 8,7 x 5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στην κάτω 
παρυφή.
Νέος με βραχύ περίζωμα και ιμάτιο στον αριστερό 
ώμο, κινείται προς τα δεξιά ανάλογα με το σάτυρο 
αριθ. 165, αλλά εμπρός από το στήθος κρατά κάνι
στρο με καρπούς. Βλ. και σ. 168.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 184, εικ. 240.

176. Ασκοφόρος σάτυρος
Αλεξάνδρεια, 5ος-6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2019. 
Διαστ. ± 6 x 3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω 
αριστερή γωνία.
Γυμνός νέος ανάλογος με αριθ. 167. Κυμάτιο πλαι
σιώνει την άνω και την κάτω παρυφή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, πίν. LI/LII.

177. Ασκοφόρος σάτυρος104
Behnasa, 5ος αι.110.
Λονδίνο, Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. 1238- 
1904.
Διαστ. 10 x (4,5) εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Νέος άνδρας, ανάλογος με αριθ. 146.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Longhurst, C a ta lo g u e , σ. 2 2 .

178. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 51)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18819.
Διαστ. 6,8 χ  3,2 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με φθορές στις

αριστερές γωνίες. Ράγισμα στην κάτω αριστερή 
γωνία.
Νέα γυναίκα με εξωμίδα βαδίζει προς τα δεξιά προ
βάλλοντας το δεξί πόδι. Υψώνει στον αριστερό ώμο το 
τύμπανο. Στρέφει το κεφάλι πίσω. Βλ. και σ. 148,170.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο111.

179. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 51)
5ος-6ος αι.112.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 2888.
Διαστ. 9,8 X 4,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στις δύο άνω 
γωνίες.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 178, αλλά κοιτάζει 
εμπρός. Κιονίσκος με ελικοειδείς αύλακες εμπρός 
της. Βλ. και σ. 170.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t, αριθ. 377, πίν. XVI.

180. Τυμπανίστρια-μαινάδα
Τάφος της Saqqarah113, 4ος-5ος αι.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7100.
Διαστ. 8,9 x 4,9 εκ.
Παραλληλόγραμμο πλακίδιο, ελαφρά κυρτό.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 178, αλλά φορά χι
τώνα με απόπτυγμα ζωσμένο ψηλά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 187, πίν. XV.

181. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 51)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18823.
Διαστ. 6,2 x 3,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στην άνω πα
ρυφή και την κάτω δεξιά γωνία.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 178, αλλά κρατά 
δύο τύμπανα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο114.

108. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι. Βρέθηκε μαζί με τα αντικείμενα αριθ. 7100, 7101, 7102, 7108 και 8926, σύμφωνα 
με τον κατάλογό του. Βλ. επίσης, αριθ. κατ. 221, 222.

109. Αναφέρεται ως Απόλλων, ο οποίος χορεύει κρατώντας λύρα.
110. Η Longhurst το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
111. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
112. Ο Wulff το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
113. Βρέθηκε σε τάφο μαζί με τα πλακίδια αριθ. κατ. 175, 221, 222, τα οποία πιθανώς ανήκαν στο ίδιο κιβωτίδιο.
114. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
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182. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 51)
5ος-6ος αι.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7104185 * * * * * * 115.
Διαστ. 7,1 χ  3,4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με θραυσμένη την κά
τω αριστερή γωνία.
Νέα ανάλογη με αριθ. 178 κινείται προς τα αρι
στερά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 188, πίν. XV.

183. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 52)
5ος-6ος αι.116.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7107.
Διαστ. 5,8 χ  3,9 εκ.
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 178. Εμπρός της 
υψώνεται κίονας με ζεύγος ελικόσχημων αυλάκων. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t. K u n s t, σ. 189, πίν. XV.

184. Μαινάδα (Π ίν. 52)
4ος-5ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18822.
Διαστ. 7,2 x 2,9 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
αριστερή και κάτω δεξιά γωνία και τη δεξιά πλευρά. 
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 178. Λείπει το αρι
στερό χέρι. Βλ. και σ. 170.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο117.

185. Μαινάδα (Π ίν. 52)
4ος-5ος αι.
Detroit, Kelsey Museum, αριθ. 62.1.13.
Διαστ. 6,5 x 3,3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη τη δεξιά 
παρυφή και την αντίστοιχη άνω γωνία.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 184.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

186. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 52)
5ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.1123. 
Διαστ. ± 11,5 x 4,2 εκ.
Το δεξί ήμισυ πλακιδίου τραπεζιόσχημου, ελαφρά 
κυρτού.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 178, αλλά προβάλ
λει το αριστερό πόδι. Λείπει το πρόσωπο, η δεξιά 
πλευρά του κορμού και το αντίστοιχο χέρι και πόδι. 
Βλ. και σ. 170.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

187. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 52)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18814.
Διαστ. 6 x 3,7 εκ.
Πλακίδιο, σήμερα τραπεζιόσχημο. Λείπει τμήμα της 
αριστερής πλευράς. Σε ορισμένα σημεία έχει απολε- 
πισθεί.
Νέα γυναίκα με απολεπισμένο το πρόσωπο, ανάλο
γη αριθ. 186. Λείπουν το δεξί χέρι και πόδι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο118

188. Μαινάδα (Πίν. 53)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18816.
Διαστ. 6 x 3 εκ.
Το αριστερό ήμισυ παραλληλεπίπεδου πλακιδίου με 
σπασμένες γωνίες πλην της κάτω αριστερής.
Η νέα γυναίκα, ανάλογη του αριθ. 186, έχει κατε
στραμμένο το αριστερό πόδι και την παλάμη του 
αντίστοιχου χεριού. Φθορές αλλοιώνουν τα χαρα
κτηριστικά της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο119.

189. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Πίν. 53)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18817.

115. Προέρχεται από αγορά το 1884 (βλ. Βιβλιογραφία).
116. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
117. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
118. Ό.π..
119. Ό.π.

277



Διαστ. 6,2 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
αριστερή γωνία και τριγωνικό τμήμα στο μέσον της 
κάτω πλευράς.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 186, αλλά το κεφά
λι είναι ιδιαίτερα ογκώδες και λυγίζει ελαφρά το 
πόδι που προβάλλει.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο192 * * * * * * 120.

190. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 53)
5ος-6ος αι.121.
Δρέσδη, Albertinum.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με ίχνη φθοράς στην κά
τω παρυφή.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 189, αλλά είναι πιο 
λυγισμένο το πόδι και κρατά άκρο πέπλου με το δε- 
ξί χέρι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Pagenstecher, Expedition von Sieglin, πίν. LV. Rodziewicz, 
1967, σ. 128 κ.ε., εικ. 2.

191. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 53)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18812.
Διαστ. 6 x 5,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, σχεδόν τετράγωνο, με 
σπασμένη την άνω αριστερή γωνία.
Νέα γυναίκα ανάλογη του αριθ. 190. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο122.

192. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 54)
5ος-6ος αι.123.
Δρέσδη, Albertinum.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω
αριστερή γωνία μέχρι το μέσον των δυο πλευρών.
Νέα γυναίκα ανάλογη του αριθ. 191. Λείπει το δε
ξί πόδι και μέρος του αντίστοιχου χεριού. Βλ. και 
σ. 171.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Pagenstecher, Expedition von Sielgin, πίν. LV. Rodziewicz, 
1967, σ. 128 κ.ε., εικ. 2.

193. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 54)
5ος-6ος αι.124.
Δρέσδη, Albertinum.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω 
αριστερή γωνία μέχρι το μέσον της αριστερής πα
ρυφής.
Νέα γυναίκα που κινείται προς τα αριστερά προ
βάλλοντας το δεξί πόδι μέσα από τα ανεμίζοντα εν
δύματα και τον πέπλο της που κολπώνεται πίσω. Κρα
τά το τύμπανο με τα δυο χέρια προ του στήθους και 
στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Pagenstecher, Expedition von Sielgin, πίν. LV. Rodziewicz, 
1967, σ. 128 κ.ε.

194. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 54)
5ος-6ος αι.125.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7106.
Διαστ. 5,8 X 3,9 εκ.
Παραλληλεπίδεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα, ανάλογη του αριθ. 191, αλλά το αρι
στερό χέρι αιωρείται ελεύθερο πίσω. Βλ. και σ. 171. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 189, πίν. XV.

195. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 54)
5ος-6ος αι.126.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (από τη συλ
λογή Ηλιοπούλου).
Διαστ. 7 X 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την αρι
στερή πλευρά διαγώνια, μέχρι το μέσον της κάτω 
παρυφής.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 194. Λείπει το δεξί 
της πόδι. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ξυγγόπουλος, 1916, σ. 47.

120. Ό.π.
121. Η Rodziewicz το τοποθετεί στον 4ο αι.
122. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
123. Η Rodziewicz το τοποθετεί στον 4ο αι.
124. Η Rodziewicz το τοποθετεί στον 4ο αι.
125. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι. και αναφέρει ότι προέρχεται από αγορά του Faraag, το 1877.
126. Ο Ξυγγόπουλος το τοποθετεί στα τέλη του 4ου αι.
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196. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 55)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18813.
Διαστ. 5,7 χ  5 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την 
κάτω αριστερή γωνία.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 190, πλαισιωμένη 
από πέπλο, ο οποίος κολπώνεται πάνω από το κε
φάλι της. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο199 * * * 127.

197. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 55)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18815.
6,1 X 4,6 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη διαγώνια 
τη δεξιά πλευρά, που φθάνει μέχρι το μέσον της κάτω 
παρυφής.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 191, αλλά αναση- 
κώνει ψηλά το άκρο του ενδύματος της. Βλ. και σ.
171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο128.

198. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 55)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18825.
Διαστ. 6 x 4,3 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα ανάλογη του αριθ. 178, αλλά χωρίς τύ
μπανο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο129.

199. Μαινάδα (Π ίν. 56)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18824.
Διαστ. 6,8 x 4,1 εκ.

Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο σπασμένο στην κάθε
τη αριστερή πλευρά.
Νέα γυναίκα, ανάλογη του αριθ. 198. Λείπει η παλά
μη του δεξιού χεριού, το αριστερό χέρι, που ίσως 
κρατούσε τύμπανο, και το άκρο του δεξιού ποδιού, 
τα οποία πρέπει να είχαν αποδοθεί σε συμπληρω
ματικό πλακίδιο130.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο131.

200. Τυμπανίστρια-μαινάδα
Κάιρο, 5ος-6ος αι.132.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. 1.3758 (Str. 409). 
Διαστ. 10 x 4,7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω 
αριστερή γωνία.
Νέα γυναίκα ανάλογη του αριθ. 178, αλλά φορά πο
δήρη πολύπτυχο χιτώνα ζωσμένο κάτω από το στή
θος και με απόπτυγμα. Το τύμπανο φέρει διακόσμη- 
ση από ακτινωτό κόσμημα και κουκίδες. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
W u \f f ,A l tc h r .  K u n s t , αριθ. 378, πίν. XVI, σ. 110.

201. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 56)
6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18831.
Διαστ. 6,7 x 4,6 εκ.
Το δεξί ήμισυ παραλληλεπίπεδου πλακιδίου.
Νέα γυναίκα, ανάλογη πιθανότατα με αριθ. 181, 
αλλά κινείται προς τα αριστερά. Έ χει καταστραφεί 
το δεξί χέρι και το αντίστοιχο πόδι. Μέρος του αρι
στερού χεριού πρέπει να είχε αποδοθεί σε συμπλη
ρωματικό πλακίδιο133.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο134.

202. Μαινάδα (Πίν. 56)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18827.

127. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
128. Ό.π.
129. Ό.π.
130. Ανάλογα συμπληρωματικά μικρά πλακίδια σώζονται σε παραστάσεις Νηρηΐδων, βλ. και παρακάτω αριθ. κατ. 201,260 α-β.
131. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
132. Ο Wulff το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
133. Βλ. σχετικά ό.π. (υποσημ. 130).
134. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
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Διαστ. 6,5 x 3,1 εκ.
Θραύσμα της δεξιάς πλευράς τετράπλευρου πλακι
δίου. Λείπει και η κάτω δεξιά γωνία.
Νέα γυναίκα, ανάλογη του αριθ. 194. Έ χει κατα
στραφεί το δεξί χέρι και το πέλμα του αριστερού 
ποδιού. Βλ. και ο. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

203. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 57)
6ος αι.
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, αριθ. 70.5.51234. 
Διαστ. ± 7,8 x 5,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω 
αριστερή γωνία και τμήμα της αριστερής πλευράς. 
Νέα γυναίκα γυμνή, πλαισιωμένη από πολύπτυ
χο πέπλο, κινείται ανάλογα με την τυμπανίστρια 
αριθ. 178, αλλά κρατά το μεγάλο ωοειδές τύμπα
νο με τα δύο χέρια, όπως στον αριθ. 193. Βλ. και 
ο. 148, 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

204. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 57)
6ος αι.205 * * * * * * 135.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7105.
Διαστ. 7,8 x 5,2 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 203.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 188-189, πίν. XV.

205. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 57)
6ος αι.136.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7075.
Διαστ. 7,5 x 5,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν137.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 203, αλλά το τύμπανό
της έχει φθορές στο κέντρο του. Βλ. και σ. 171.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 180, πίν. XIV.

206. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 57)
Shurafa, 6ος αι.
Cambridge, Μουσείο Fitzwilliam.
Διαστ. ± 7,2 x 5,5 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 203.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Flienders Petrie, S h u r a fa , πίν. XLIX, 33.

207. Τυμπανίστρια-μαινάδα
6ος αι.138.
Λονδίνο, Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. 829. 
1905.
Διαστ. 6,5 x 5,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 181, αλλά φορά χι
τώνα και ιμάτιο. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Longhurst, C a ta lo g u e , σ. 23.

208. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 12)
5ος-6ος αι.139.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 9 x 4,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν140, έχει μι
κρό ράγισμα στο μέσον της άνω πλευράς.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 203, αλλά με μικρό
τερο τύμπανο. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

209. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 13)
5ος-6ος αι.141.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 9 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν142, έχει φθο
ρές στο μέσον της κάτω παρυφής.

135. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
136. Για τη χρονολόγηση, βλ. ό.π., υποσημ. 134.
137. Είναι τοποθετημένο στο αριστερό διάχωρο μακριάς παραλληλεπίπεδης πλευράς ξύλινου κιβωτιδίου του Μουσείου.
138. Η Longhurst το τοποθετεί στον 4ο-5ο αι.
139. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 5ο-6ο αι.
140. Βρίσκεται στο κάτω αριστερό διάχωρο μιας εκ των στενών πλευρών του κιβωτιδίου.
141. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 5ο-6ο αι.
142. Βρίσκεται στο μεσαίο με βάθυνση διάχωρο τραπεζιόσχημης πλευράς από το σκέπασμα κιβωτιδίου του Μουσείου και χρο

νολογείται από τον Strzygowski στον 3ο-4ο αι.
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Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 208.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

210. Τυμπανίστρια-μαινάδα
Αλεξάνδρεια, 6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2000. 
Διασχ. ± 6,5 χ  4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
δεξιά γωνία.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 203, αλλά με ιδιαί
τερα μεγάλο τύμπανο. Βλ. και σ. 171. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, σ. 5, πίν. II.

211. Τυμπανίστρια-μαινάδα
Αλεξάνδρεια, 6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2001. 
Διαστ. ± 7 x 4,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
δεξιά γωνία και φθορές στη δεξιά παρυφή.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 203.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 210.

212. Τυμπανίστρια-μαινάδα
Αλεξάνδρεια, 6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2002. 
Διαστ. ±6,5 χ  4 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 203, αλλά κινείται 
προς τα δεξιά και κρατά μικρό τύμπανο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 210.

213. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 58)
5ος-6ος αι.
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη, αριθ. 70.5.4547.
Διαστ. ±7,5 x 5,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω αρι
στερή γωνία. Φθορές στη διακοσμημένη επιφάνεια.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 212. Το τύμπανο 
διακοσμείται από κύκλο. Βλ. και σ. 171.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

214. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Πίν. 58) 
Αλεξάνδρεια, 5ος-6ος αι.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3777 (Strz. 
430).
Διαστ. 6,9 χ  3εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω 
αριστερή γωνία.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 212. Βλ. καισ. 171. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , αριθ. 363, σ. 108, πίν. XV.

215. Τυμπανίστρια-μαινάδα
5ος-6ος αι.213 * * * * * * 143.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7080. 
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο κατά χώραν144.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 213 αλλά με μεγά
λο ωοειδές τύμπανο. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, o. 180, πίν. XIV.

216. Τυμπανίστρια-μαινάδα σε σύμπλεγμα
4ος-5ος αι.
Princeton, Μουσείο Τέχνης, αριθ. 66-15.
Διαστ. 8,3 x 3,4 εκ.
Παραλληλόγραμμο αρχικά πλακίδιο, του οποίου λεί
πουν τμήματα της αριστερής και της άνω πλευράς. 
Ακέφαλο το σώμα νέας γυναίκας που κινείται προς 
τα αριστερά προβάλλοντας το αριστερό πόδι. Πί
σω από το δεξί πόδι που πατά στα ακροδάχτυλα 
είναι ακουμπισμένο κυκλικό τύμπανο, ενώ δίπλα 
στο μηρό του αριστερού ποδιού διακρίνονται πτυ
χές του αναδιπλωμένου πέπλου της. Στη δεξιά πα
ρυφή του πλακιδίου διακρίνεται το δεξί χέρι μορ
φής, που τεντωμένο προς τα κάτω φαίνεται να κρα
τά ράβδο ή πιθανότατα θύρσο. Διακρίνεται κυκλι
κό σχήμα σε επαφή με το θύρσο, που θεωρήθηκε 
τύμπανο, αλλά μπορεί να αποτελεί μέρος του ιματί- 
ου της μορφής. Το σύμπλεγμα που πρέπει να ολο
κληρωνόταν σε άλλο πλακίδιο, παρουσιάζει ανα
λογίες με τα συμπλέγματα των πλακιδίων αριθ. 266 
και 267.

143. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
144. Βλ. ό.π. (υποσημ. 142).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Byzantium at Princeton, αριθ. 30, σ. 63.

217. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 58)
5ος-6ος αι.220 * * * * * * 145.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7075.
Διαστ. ± 6 χ  4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν146.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 215.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 180, πίν. XIV.

218. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 59)
5ος-6ος αι.147.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7075. 
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν148.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 215.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 180, πίν. XIV.

219. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 59)
Shurafa, 5ος-6ος αι.149.
Cambridge, Μουσείο Fitzwilliam.
Διαστ. ± 7,5 X 6,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 215, αλλά το κυκλι
κό τύμπανο το κρατά ψηλά μόνο με το δεξί χέρι, 
ενώ με το αριστερό ανασηκώνει τον πέπλο της που 
κολπώνεται. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Flienders Petrie, Shurafa, σ. 42, πίν. XLIX, 3.

220. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 59)
5ος-6ος αι.150 151 152.
Δρέσδη, Albertinum.
Διαστ. ± 7,2 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την κάτω
παρυφή, ιδίως την κάτω δεξιά γωνία.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 203, που δεν στρέφει 
το κεφάλι αλλά κρατά το μεγάλο τύμπανο με τα δύο

χέρια πίσω της. Πλούσιος πέπλος την πλαισιώνει. 
Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Pagenstecher, Expedition von Sieglin, πίν. LV. Rodziewicz, 
1967, σ. 128 κ.ε., εικ. 2.

221. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 60)
Saqqarahb l, 5ος-6ος αι.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7101.
Διαστ. 10 x 4 εκ.
Παραλληλόγραμμο πλακίδιο, ελαφρά κυρτό, με σπα
σμένη τη δεξιά παρυφή.
Γυμνή νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 220, αλλά κι
νείται προς τα δεξιά. Υψώνει μικρό τύμπανο πάνω 
από το δεξί ώμο με το αντίστοιχο χέρι. Ο πέπλος 
της καλύπτει τα πόδια και τον συγκρατεί πίσω της 
με το αριστερό χέρι. Βλ. και σ. 148,173. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 187-188, πίν. XV.

222. Τυμπανίστρια-μαινάδα με γιρλάνδα (Π ίν. 60)
Saqqarahb2, 5ος-6ος αι.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7102.
Διαστ. 9 X 5,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στο μέσον 
της αριστερής παρυφής.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 221, αλλά κρατά 
φυτική γιρλάνδα με τα δύο χέρια, ενώ το τύμπανο 
είναι ακουμπισμένο στο έδαφος, πίσω της. Βλ. και 
σ. 148,173.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 188, πίν. XV.

223. Μαινάδα (Π ίν. 60)
Περίχωρα Σμύρνης, 5ος-6ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, αριθ. MNC 2087. 
Διαστ. 7,8 x 2,5 εκ.
Θραύσμα τετράπλευρο επίπεδου πλακιδίου. Φθαρ
μένες η άνω και η αριστερή παρυφή. Λείπουν με
γάλα τμήματα της δεξιάς και κάτω πλευράς.

145. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
146. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 142.
147. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι., όπως και τους αριθ. κατ. 216,217.
148. Βρίσκεται στη μία εκ των μακρών πλευρών παραλληλεπίπεδου κιβωτιδίου.
149. Τοποθετείται στον 3ο-4ο αι. (βλ. Βιβλιογραφία).
150. Η Rodziewicz το τοποθετεί στον 4ο αι.
151. Σχετικά με την προέλευση, βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 113.
152. Σχετικά με την προέλευση, βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 113.
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Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 213. Δεν σώζονται 
τα άκρα των χεριών και του δεξιού ποδιού της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

224. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 60)
5ος-6ος αι.227 * * * * * 153.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο154, αριθ. 7103.
Διαστ. 6,9-7,2 X 4,1 εκ.
Τετράπλευρο επίπεδο πλακίδιο, ρομβόσχημο.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 213, αλλά φορά πο
δήρη χιτώνα. Εμπρός της υψώνεται αρράβδωτος 
κίονας. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 188, πίν. XV.

225. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 61)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18820.
Διαστ. 7,2 X 2,3 εκ.
Δεξίήμισυ παραλληλεπίπεδου πλακιδίου.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 224, αλλά κλίνει το 
κεφάλι. Λείπει μέρος του ενδύματος της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο155.

226. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 61)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18821.
Διαστ. 5,5 x 2,9 εκ.
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 224, αλλά αποδίδεται 
μικρό μόνο τμήμα του τυμπάνου. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο156.

227. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 61)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 948.
Διαστ. ± 7 x 3,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, σπασμένο στην κάτω
πλευρά.

Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 223, αλλά φορά αχει- 
ρίδωτο χιτώνα ζωσμένο στη μέση. Βλ. και σ. 171. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ξυγγόπουλος, 1915, σ. 140.

228. Μαινάδα (Πίν. 61)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18832.
Διαστ. 7 x 3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στην αριστε
ρή πλευρά.
Νέα γυναίκα, ανάλογη του αριθ. 221, αλλά φορά 
αχειρίδωτο χιτώνα, ζωσμένο χαμηλά. Δεν σώζονται 
τα άκρα των χεριών της. Βλ. και σ. 148,171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

229. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 62)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22194.
Διαστ. 5,5 x 2,9 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την αρι
στερή παρυφή.
Νέα γυναίκα, ανάλογη του αριθ. 203, αλλά φορά χι
τώνα. Λείπουν τα άκρα των ποδιών. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

230. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 62)
5ος-6ος αι.
Detroit, Kelsey Museum, αριθ. 62.10.
Διαστ. 6,5 x 4,2 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με φθαρμένες 
παρυφές.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 193, αλλά κινείται 
προς τα δεξιά. Βλ. και σ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

231. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 62)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18836.

153. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
154. Αναφέρεται ότι αγοράσθηκε το 1884.
155. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
156. Ό.π.
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Διαστ. 7 x 3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες τις δυο 
άνω γωνίες.
Νέα γυναίκα, γυμνή, στέκεται στραμμένη ελαφρά 
προς τα αριστερά. Υψώνει με το δεξί χέρι το τύ
μπανο και το στεραιώνει στο δεξί ώμο της. Το κε
φάλι, το οποίο δεν σώζεται, πρέπει να ήταν στραμ
μένο δεξιά. Λείπει και το δεξί χέρι. Πίσω της δια- 
κρίνεται μανδύας. Βλ. και σ. 172.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο1'-17.

232. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 62)
5ος-6ος αι.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.21.
Διαστ. 7 x 3,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο. Νέα γυναίκα, γυμνή, 
χωρίς πέπλο, ανάλογη με αριθ. 231, αλλά κρατά το 
τύμπανο με το αριστερό χέρι. Βλ. και σ. 172.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

233. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 63)
5ος-6ος αι.234 157 158 159.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7087.
Διαστ. 10,8 x 2,7-7,1 εκ.
Επίπεδο τραπεζιόσχημο πλακίδιο κατά χώραν1-19. 
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 203, αλλά κινείται 
προς τα δεξιά και σηκώνει ψηλά το στραμμένο κε
φάλι της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygow ski, Kopt. Kunst, σ. 182, π ίν. X IV .

234. Μαινάδα (Π ίν. 63)
5ος-6ος αι.160.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7088.
Διαστ. 2,7-4,7 X 9,8 εκ.
Επίπεδο τραπεζόσχημο πλακίδιο κατά χώραν161. 
Νέα γυναίκα, που φορά ποδήρη αχειρίδωτο χιτώ
να με απόπτυγμα, κινείται προς τα δεξιά και κοιτά

εμπρός της. Δεν σώζεται το αντικείμενο που κρα
τούσε.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 182, πίν. XIV.

235. Μαινάδα (Π ίν. 64)
5ος-6ος αι.162.
Δρέσδη, Albertinum.
Διαστ. ± 7 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στην κάτω 
δεξιά γωνία και στην αριστερή πλευρά.
Νέα γυναίκα, ανάλογη του αριθ. 221, αλλά δεν σώ
ζεται το δεξί χέρι και το αντικείμενο που κρατούσε. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Pagenstecher, E x p e d itio n  v o n  S ieg lin , πίν. LV. Rodziewicz, 
1967, σ. 128 κ.ε., εικ. 2.

236. Λικνοφόρος-μαινάδα (Π ίν. 64)
6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18811.
Διαστ. 7 x 3,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, με σπασμένη την κάτω 
αριστερή γωνία και μέρος της αριστερής πλευράς. 
Νέα γυναίκα με ποδήρη χιτώνα, πιθανότατα εξωμί- 
δα, ανάλογη με αριθ. 186, υψώνει καλάθι με το αρι
στερό χέρι και κλίνει το κεφάλι δεξιά της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο163.

237. Λικνοφόρος-μαινάδα (Π ίν. 64)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18975.
Διαστ. 7 x 3,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με ράγισμα κάθετο στο 
μέσον της άνω παρυφής.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 232, αλλά φορά χι
τώνα ποδήρη, που αφήνει ακάλυπτο το δεξί πόδι και 
μέρος του στήθους. Επίσης στρέφει ελαφρά το κε
φάλι προς το καλάθι που κρατά στο ύψος του αρι
στερού ώμου.

157. Ό.π.
158. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
159. Βρίσκεται επικολλημε'νο στο κε'ντρο τραπεζιόσχημης πλευράς σκεπάσματος ξύλινου κιβωτιδίου του Μουσείου.
160. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
161. Βρίσκεται σε θε'ση ανάλογη με αυτή του πλακιδίου αριθ. κατ. 233.
162. Η Rodziewicz το τοποθετεί στον 4ο αι.
163. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο164.

238. Λικνοφόρος-μαινάδα (Πίν. 64)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18829.
Διαστ. 7 χ  1,5 εκ.
Σώζεταιχο δεξί ήμισυ παραλληλεπίπεδου πλακιδίου. 
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 237, αλλά ο χιτώ
νας έχει απόπτυγμα και είναι ζωσμένος στη μέση. 
Λείπει το δεξί χέρι και αντίστοιχο μικρό τμήμα της 
κεφαλής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο165.

239. Κροταλίστρια-μαινάδα (Πίν. 11)
5ος-6ος αι.166.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. 9 x 4 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο, κατά χώραν167. 
Νέα γυμνή γυναίκα πλαισιωμένη από πλούσιο πέ
πλο είναι ανάλογη με αριθ. 219, αλλά κινείται προς 
τα αριστερά. Βλ. και σ. 149,173.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. α ρ ιθ . 30.

240. Κροταλίστρια-μαινάδα (Πίν. 12)
5ος-6ος αι.168.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. 9 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στην κάτω 
παρυφή, κατά χώραν169.
Νέα γυμνή γυναίκα, όμοια με αριθ. 239. Βλ. και 
σ. 173.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βλ. α ρ ιθ . 30.

241. Κροταλίστρια-μαινάδα (Π ίν. 65)
5ος-6ος αι.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18818.
Διαστ. 6,8 x 3,5 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 187, που κρατά κρό
ταλα, όπως η νέα του αριθ. 239. Βλ. και σ. 149,173.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο170.

242. Κροταλίστρια-μαινάδα
5ος-6ος αι.171.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 2874.
Διαστ. 7,8 x 4,4 εκ.
Θραύσμα κοντά στην άνω δεξιά γωνία παραλληλε
πίπεδου πλακιδίου.
Νέα γυναίκα, της οποίας σώζεται το άνω ήμισυ του σώ
ματος μόνο, είναι ανάλογη με αριθ. 241, αλλά το κεφά
λι εικονίζεται από το πλάι και κινείται προς τα αρι
στερά. Βλ. και σ. 173.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, Altchr. Kunst, αριθ. 381, σ. 110, πίν. XVI.

243. Μαινάδα (Πίν. 65)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22186.
Διαστ. 5,9 x 4,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
πλευρά.
Νέα γυναίκα, πιθανιός κροταλίστρια, ανάλογη του 
αριθ. 241. Δεν σώζονται το κεφάλι και το αριστερό 
χέρι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

244. Μαινάδα (Π ίν. 65)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22183.
Διαστ. 5 x 3,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
πλευρά, ιδίως την αριστερή γωνία.

164. Ό.π.
165. Ό.π.
166. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 5ο-6ο αι.
167. Βρίσκεται στο μεσαίο διάχωρο του σκεπάσματος στην μπροστινή πλευρά του κιβωτιδίου της Walters Art Gallery.
168. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 5ο-6ο αι.
169. Βρίσκεται στο μεσαίο διάχωρο του σκεπάσματος στην πίσω πλευρά του κιβωτιδίου της Walters Art Gallery.
170. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
171.0  Wulff το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
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Νέα γυναίκα, πιθανώς κροταλίστρια, ανάλογη με 
αριθ. 241, της οποίας δεν σώζονται τα χέρια και το 
κεφάλι. Βλ. και σ. 173.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

245. Κροταλίστρια-μαινάδα (Π ίν. 65)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 18828.
Διαστ. 5,5 x 3,6 εκ.
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο, επίπεδο, με σπασμένες την 
κάτω πλευρά και την άνω αριστερή γωνία.
Νέα γυναίκα, κινείται προς τα αριστερά με το κε
φάλι ανασηκωμένο και ριγμένο πίσω. Κρούει κρό
ταλα κάτω από τον αριστερό βραχίονα. Φορά αχει- 
ρίδωτο χιτώνα και πέπλο που κολπώνεται πάνω από 
το κεφάλι της. Λείπουν οι κνήμες. Βλ. και σ. 173. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 31, σημ. 127, πίν. 24d.

246. Μαινάδα (;)
5ος-6ος αι.172.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 2865.
Διαστ. 7 X 5,9 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο του οποίου η δια- 
κόσμηση φαίνεται να μην έχει ολοκληρωθεί.
Γυμνή μορφή, ανάλογη της τυμπανίστριας αριθ. 231 
μεταξύ δύο κιόνων με ελικοειδείς ραβδώσεις. Η κί
νηση του δεξιού χεριού και η προς αυτό κλίση της κε
φαλής θυμίζουν σάτυρο με σύριγγα. Βλ. και σ. 173. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , αριθ. 401, σ. 115, πίν. XVII.

247. Ερωτιδεύς (;) (Π ίν. 66)
5ος-6ος αι.
Detroit, Kesley Museum, αριθ. 66.1.226.

Διαστ. 9 x 3,3 εκ.
Παραλληλόγραμμο πλακίδιο, ελαφρά κυρτό, με φθο
ρές στη δεξιά και κάτω παρυφή και σπασμένη την 
άνω πλευρά.
Νέος, ανάλογος του ερωτιδέως αριθ. 73, αλλά κι
νείται προς τα αριστερά. Δεν σώζεται το κεφάλι 
του και το αριστερό χέρι. Κάτω από τη μορφή 
υπάρχει ταινία με κυμάτιο μέσα σε έξεργο πλαίσιο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

248. Έρως173 (Π ίν. 12)
5ος-6ος αι.174 175.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 70.141. 
Διαστ. 6,5 x 4,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν 17λ πλαισιω
μένο από αετωματική επίστεψη και κυλινδρικές πα- 
ραστάδες διαχωρισμένες από εγκοπές σε πέντε μέρη. 
«Έρως», ανάλογος του ερωτιδέως αριθ. 57, αλλά 
στο καλάθι δεν διακρίνονται καρποί.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

249. Έρως (Π ίν. 13)
5ος-6ος αι.176.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 70.141. 
Διαστ. 6,5 x 4,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν177 με πλαι
σίωση όμοια με αριθ. 248.
Έ ρως ανάλογος αυτού του αριθ. 248, αλλά στα πό
δια του υπάρχει δεύτερο κωνικό αγγείο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βλ. αριθ. 30.

250. Έρως ιπτάμενος (Π ίν. 66)
5ος-6ος αι.178.

172. Την ίδια χρονολόγηση προτείνει και ο Wulff.
173. Το πλακίδιο αυτό ανήκει σε κιβωτίδιο διακοσμημε'νο με μορφε'ς του θιάσου, όπως και to πλακίδιο αριθ. κατ. 249, και γι’ αυ

τό το θέμα χαρακτηρίζεται ως Έρως και όχι ως ερωτιδεύς, αν και ο εικονογραφικός τύπος είναι ο ίδιος. Γίνεται διάκριση μεταξύ του 
θεού, ο οποίος συμμετέχει ως προστάτης των ερωτικών ζευγών στο διονυσιακό θίασο -  βλ. και πλακίδιο αριθ. κατ. 28 - , και των ερω- 
τιδέων του νειλωτικού κύκλου και του κύκλου των προσωποποιήσεων χρονικών περιόδων, οι οποίοι έχουν χάσει τη σημασία του γι
ου της Αφροδίτης και πήραν αυτή του putto, του χαρούμενου φτερωτού νηπίου.

174. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται επίσης στον 5ο-6ο αι.
175. Βρίσκεται στο μεσαίο διάχωρο της αριστερής στενής πλευράς του κιβωτιδίου.
176. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται στον 5ο-6ο αι.
177. Βρίσκεται στο μεσαίο διάχωρο της δεξιάς στενής πλευράς του κιβωτιδίου.
178. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι. περίπου.
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Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18740.
Διαστ. 3,2 χ  6,1 εκ.
Τετράπλευρο θραύσμα επίπεδου πλακιδίου με σπα
σμένες την άνω παρυφή και τις πλάγιες πλευρές.
Ο Έ ρως πετά προς τα δεξιά, ενώ προτείνει τα χέ
ρια και λυγίζει ελαφρά τα πόδια. Η χλαμύδα ανεμί- 
ζει πίσω του. Βλ. και σ. 174.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a m in g s , αριθ. 228, σ. 56,63, 81 και κυ
ρίως 128, πίν. 69a.

251. Έρως ιπτάμενος με κούπα (Π ίν. 66)
5ος-6ος αι.179.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18748.
Διαστ. 2,7 x 9,8 εκ.
Θραύσμα επίπεδου επιμήκους πλακιδίου. Λείπουν 
η άνω και η δεξιά πλευρά.
Ο Έ ρως πετά προς τα αριστερά με τα πόδια τεντω
μένα μέχρι τα ακροδάχτυλα, ενώ με τα δύο χέρια 
του προτείνει ημισφαιρικό αντικείμενο. Κάτω του 
διαγράφεται έξεργη η μικυκλική ταινία που αποτε
λεί το όριο του πλακιδίου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , αριθ. 232, σ. 56, 63,81 και κυ
ρίως 128, πίν. 69a.

252. Διόνυσος και Αριάδνη (;) (Π ίν. 67)
4ος-5ος αι.180.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18838.
Διαστ. 6,7 x 5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Ο θεός (αρ.) στον τύπο του Λυκείου, ψαύει το σα
γόνι της συντρόφου του (δ.), η οποία με ανάλογη 
στάση κρατά κέρας και στεφάνι στα χέρια της. Βλ. 
και σ. 150,175.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ . 34, 98, πίν. 20d.

253. Αριάδνη (;) (Πίν. 67)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22184.
Διαστ. 5,1 x 2 εκ.

7 J- ,

Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη τη δεξιά 
πλευρά.

Από σύμπλεγμα πιθανότατα ανάλογο με αριθ. 252 
σώζεται το κάτω μέρος της γυναικείας μορφής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

254. Αριάδνη (Πίν. 67)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18833.
Διαστ. 6,8 χ  4,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη οδοντω
τά την αριστερή πλευρά.
Από σύμπλεγμα, ανάλογο πιθανώς με του πλακιδί
ου αριθ. 252, σώζεται η νέα γυναίκα, αλλά στηρίζει 
το αριστερό χέρι σε πεσσίσκο, κρατά σκύφο (;), ο 
χιτώνας είναι ζωσμένος και στρέφει το κεφάλι ελα
φρά προς τα δεξιά. Πίσω της διακρίνεται τόξο. Βλ. 
και σ. 175.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

255. Αριάδνη
5ος-6ος αι.181.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3761.
Διαστ. 6,7 x 5,8 εκ.
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο, επίπεδο.
Νέα γυναίκα σε στάση ανάλογη με αριθ. 254, αλλά 
στηρίζεται σε πεσσίσκο με το δεξί χέρι και κρατά το 
κέρας με το αριστερό. Κίονας με ελικοειδείς αύλα
κες υψώνεται στην αριστερή παρυφή. Πιθανότατα 
αποτελεί μέρος συμπλέγματος, ανάλογου με αριθ. 
252. Βλ. και σ. 175.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , αριθ. 371, σ. 109, πίν. XV.

256. Διόνυσος στηρίζεται σε σάτυρο (Π ίν. 67)
5ος-6ος αι.
Dedroit, Kesley Museum, αριθ. 62.1.11.
Διαστ. 7 x 5,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες τις δε
ξιές γωνίες και την άνω αριστερή.
Ο θεός (δ.) στον τύπο του Λυκείου σύρεται από νέο 
που φορά περίζωμα και κινείται προς τα αριστερά 
στηρίζοντάς τον. Βλ. και σ. 176.

179. Βλ. ό.π. (υποσημ. 178).
180. Η Μαραγκού το τοποθετεί στα τέλη του 3ου-αρχές του 4ου αι.
181. Ο Wulff το τοποθετε ί στον 3ο-4ο αι.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

257. Ζεύγος μουσικών (Π ίν. 68)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18839.
Διαστ. 7,5 x 5,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη τη δεξιά 
πλευρά.
Σάτυρος με σύριγγα (δ.) κινείται προς τα δεξιά συ
νοδεύοντας μαινάδα με τύμπανο, που χορεύοντας 
κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Ιδιαίτερα κινημέ
νος είναι ο τρόπος που με το αριστερό χέρι πάνω 
από το κεφάλι κρατά το τύμπανο στον ώμο της. Βλ. 
και σ. 151,170.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

258. Διόνυσος και Αριάδνη (;) (Π ίν. 68)
5ος-6ος αι.182.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18963.
Διαστ. 7,7 x 4,3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, που αποτελείτο κεντρι
κό τμήμα διαχώρου με περισσότερα πλακίδια. 
Ζεύγος ανάλογο με αριθ. 252. Ο νέος άνδρας όμως 
δεν πρέπει να είχε τον τύπο του Λυκείου και βρί
σκεται στη δεξιά πλευρά του πλακιδίου, ενώ η σύ
ντροφός του κρατά στεφάνι και εικονίζεται αριστε
ρά. Δεν σώζονται τα κάτω άκρα των δύο μορφών, 
καθώς και τα χέρια που βρίσκονται προς την πλευ
ρά των παρυφών. Βλ. και σ. 150,175.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a m n g s ,  σ. 31,34, 75, 78 και κυρίως 98, 
πίν. 20b.

259. Δύο ορχούμενοι σάτυροι (;) (Π ίν. 68)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18796.
Διαστ. 6,5 x 3,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο. Είναι σπασμένα με
γάλα μέρη της άνω και της δεξιάς πλευράς.
Νέος γυμνός άνδρας, ανάλογος με τον ασκοφόρο 
αριθ. 171. Λείπει το κεφάλι και τα χέρια, καθώς και

η δεξιά κνήμη. Εμπρός διακρίνεται η κνήμη μορφής 
που έχει καταστραφεί και κινείται επίσης προς τα 
δεξιά. Βλ. και σ. 151,177.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο183.

260α-β. Δύο μαινάδες (Π ίν. 69)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18834-18835. 
Διαστ. 6,5 x 5 εκ.
Δύο πλακίδια που συνανήκουν συνεχόμενα και που 
αποτελούν μέρος μεγαλύτερης σύνθεσης. Το πρώ
το αριστερά (α) έχει σχήμα τραπεζίου με τη στενή 
πλευρά προς τα κάτω, ενώ το δεύτερο (β), επίσης 
τραπεζιόσχημο, έχει τη στενή πλευρά προς τα πάνω, 
α. Νέα γυναίκα με τριγωνικό περίζωμα, ανάλογη 
με την τυμπανίστρια αριθ. 226. 
β. Νέα γυναίκα γυμνή σε στάση ανάλογη με την 
προηγούμενη (α), αλλά δεν σώζονται τα χέρια της 
και μέρος της αριστερής πλευράς του σώματός της. 
Μεταξύ των δύο μορφών και στην παρυφή των πλα
κιδίων υπάρχει δυσδιάκριτο διαχωριστικό στοιχείο, 
ίσως κορμός δένδρου. Βλ. και σ. 151,177-178.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο184.

261. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 69)
5ος-6ος αι,
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22182.
Διαστ. 9,6 x 2,7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο. Λείπουν η αριστερή 
πλευρά και μέρος της άνω παρυφής. Ανήκει ίσως 
στο προηγούμενο σύνολο.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 226, αλλά γυμνή, ανή
κει στην ίδια, πιθανότατα, σύνθεση με αριθ. 260α-β. 
Στο δεξί άκρο του πλακιδίου διακρίνονται ίχνη δεύ
τερης μορφής. Βλ. και σ. 151-152,178.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

262. Μαινάδα (Π ίν. 69)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18837.

182. Η Μαραγκού το τοποθετεί στην περίοδο των Αντωνίνων.
183. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
184. Ό.π.
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Διαστ. 7,2 x 2,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο. Λείπουν οι κάτω γωνίες. 
Νέα γυναίκα γυμνή, ανάλογη με την τυμπανίστρια 
αριθ. 199, πλαισιωμένη από πέπλο που κολπώνεται 
πάνω από το κεφάλι της. Δεν σώζονται τα άκρα των 
χεριών σε αυτό το πλακίδιο. Βλ. και σ. 152,178.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο185.

263. Μαινάδα (Π ίν. 70)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18810.
Διαστ. 7,5 x 4,5 εκ.
Τετράπλευρο επίπεδο πλακίδιο με σπασμένη κατά 
μεγάλο μέρος την αριστερή πλευρά.
Νέα γυναίκα, ανάλογη της τυμπανίστριας αριθ. 257, 
αλλά χωρίς τύμπανο. Ανήκει σε σύνθεση που πρέ
πει να τελείωνε σε παρακείμενο πλακίδιο, διότι η 
δεξιά παρυφή του πλακιδίου στερεί από τη μορφή 
την αριστερή πλευρά του σώματος και το αντίστοι
χο χέρι. Κίονας αρράβδωτος πλαισιώνει τη μορφή 
στο πίσω μέρος. Βλ. και σ. 173.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο186.

264. Δύο μαινάδες χορεύουν (Π ίν. 70)
5ος-6ος αι.187.
Βαρσοβία, Εθνικό Μουσείο, αριθ. 198324.
Διαστ. 4,9 X 7,5 εκ.
Πλακίδιο παραλληλεπίπεδο με σπασμένες λίγο την 
άνω αριστερή και την κάτω δεξιά γωνία.
Δύο νέες γυναίκες, ανάλογες με την τυμπανίστρια 
αριθ. 260, κινούνται προς τα δεξιά. Βλ. και σ. 152,178. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Rodziewicz, 1965, σ. 34, εικ. 2. Rodziewicz, 1967, σ. 123 κ.ε., 
εικ. 1.

265. Θυρσοφόρος σάτυρος και κροταλίστρια-μαινά-
δα (Π ίν. 70)
5ος-6ος αι.188.

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (πρώην συλ
λογή Ηλιοπούλου).
Διαστ. 6 x 4 εκ.
Θραύσμα από την άνω δεξιά γωνία πλακιδίου σπα
σμένου σε δύο κομμάτια και συγκολλημένου ορι
ζόντια.
Σάτυρος θυρσοφόρος (αρ.) μετωπικός συνοδεύει 
κροταλίστρια-μαινάδα (δ.), ανάλογη με αριθ. 242. 
Και οι δύο εικονίζονται κατά το άνω ήμισυ. Βλ. και 
σ. 178.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ξυγγόπουλος, 1916, σ. 47-48.

266. Θυρσοφόρος σάτυρος και τυμπανίστρια-μαινά-
δα (Π ίν. 71)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18830.
Διαστ. 6,8 x 4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, στο οποίο διασώζο
νται δύο τρύπες για κάρφωμα.
Η νέα γυναίκα βρίσκεται στο μέσον του πλακιδίου, 
ανάλογη της τυμπανίστριας αριθ. 226, και πίσω της 
διακρίνεται μόνο το χέρι και ο θύρσος σατύρου, 
του οποίου το υπόλοιπο σώμα θα απεικονιζόταν σε 
άλλο πλακίδιο. Βλ. και σ. 178.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο189.

267. Θυρσοφόρος σάτυρος και μαινάδα (Π ίν. 71)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18940.
Διαστ. 6,8 x 2,7 εκ.
Το αριστερό ήμισυ παραλληλόγραμμου πλακιδίου. 
Εικονίζεται το αριστερό πόδι και το αντίστοιχο 
χέρι θυρσοφόρου (αρ.), του οποίου το υπόλοιπο σώ
μα θα απεικονιζόταν σε άλλο πλακίδιο. Δεξιά, νέα 
γυναίκα με εξωμίδα, της οποίας δεν σώζονται τα 
χέρια. Βλ. και σ. 178.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο190.

185. Ό.π.
186. Ό.π.
187. Η Rodziewicz το τοποθετεί στον 4ο αι.
188. Ο Ξυγγόπουλος το τοποθετεί στα τέλη του 4ου αι.
189. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
190. Ό.π.
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268. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 71)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22202.
Διαστ. 6 χ  3,7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο θραύσμα πλακιδίου. Λείπει η κά
τω αριστερή γωνία.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 226.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

269. Μαινάδα και σάτυρος
5ος-6ος αι.191.
Μόσχα, Μουσείο Pushkin, αριθ. 3056.
Διαστ. 8,4 x 7,7 εκ.
Τετράπλευρο πλακίδιο, επίπεδο.
Νέα γυναίκα δεξιά, γυμνή, ανάλογης κίνησης με αριθ. 
190, πλαισιωμένη από πέπλο που κολπώνεται πάνω 
από το κεφάλι της. Σάτυρος αριστερά με περίζωμα, 
ανάλογος του ασκοφόρου αριθ. 171.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I s k u s s tv o  V iz a n tii , αριθ. 297, σ. 160.

270. Μαινάδα με σταφύλι
5ος-6ος αι.192.
Βαλτιμόρη, John’s Hopkins University Archeolo
gical Museum.
Διαστ. 9,5 x 4 εκ.
Θραύσμα δεξιάς πλευράς τετράπλευρου και επίπε
δου πλακιδίου.
Νέα γυναίκα φορά χιτώνα με απόπτυγμα, ανάλογη 
με την τυμπανίστρια αριθ. 220, αλλά κινείται προς 
τα αριστερά κρατώντας τσαμπί σταφύλλι. Βλ. και 
σ. 174.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
P a g a n  a n d  C h r is tia n  E g y p t, αριθ. 96.

271. Μαινάδα
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22196.
Διαστ. 6,1 x 2,1 εκ.
Τετράπλευρο θραύσμα επίπεδου πλακιδίου.

Γυναικεία μορφή ανάλογη με αριθ. 237. Λείπουν 
τα χέρια και το άνω τμήμα της κεφαλής. Βλ. και 
σ. 174
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

272. Μαινάδα (Π ίν. 72)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18826.
Διαστ. 6,1 x 3,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα πεπλοφόρος στέκεται μετωπικά, στρέ
φοντας το κεφάλι αριστερά. Βλ. και σ. 149,174.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο193.

273. Αφροδίτη
5ος-6ος αι.194.
Μόσχα, Μουσείο Pushkin, αριθ. 3046.
Διαστ. 9,4 x 5 εκ.
Τετράπλευρο επίπεδο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα γυμνή στέκεται σχεδόν μετωπικά, πλαι
σιωμένη από πολύπτυχο πέπλο. Στραγγίζει τους βο
στρύχους της με το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό 
υψώνει καθρέφτη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I s k u s s tv o  V iz a n tii , αριθ. 298, σ. 180.

274. Αφροδίτη σε αχιβάδα με δύο Τρίτωνες
Αλεξάνδρεια, 5ος-6ος αι.195.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3765.
Διαστ. 13,2 x 3,4 εκ.
Παραλληλεπίπεδη ταινία με φθαρμένες τις γωνίες. 
Δύο Τρίτωνες, ημίγυμνοι, κρατούν αχιβάδα μέσα 
στην οποία εικονίζεται, επίσης ημίσωμη, η θεά με τα 
χέρια υψωμένα, ίσως για να στραγγίσει τα μαλλιά 
της. Πίσω από τον Τρίτωνα της δεξιάς πλευράς ει- 
κονίζεται η ψαρίσια ουρά του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , αριθ. 384, σ. I l l ,  πίν. XVIII.

191. Χρονολογείται στον κατάλογο στον 3ο-4ο αι. και προέρχεται από τη Συλλογή Bock, πρώην Golenizev της Αγίας Πετρού
πολης (1911).

192. Στον κατάλογο χρονολογείται μεταξύ του 3ου και 5ου αι.
193. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 71.
194. Η ίδια χρονολογία δίνεται και στον κατάλογο της έκθεσης της Μόσχας.
195. Ο Wulff το τοποθετεί στον 3ο αι.
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275. Καθισμένη Νηρηΐς (Πίν. 14)
5ος-6ος αι.196.
Βαλτιμόρη, Walters Art Gallery, αριθ. 71.140. 
Διαστ. ± 9 X 7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω δε
ξιά γωνία και τη δεξιά παρυφή. Σώζεται κατά χώραν197. 
Γυμνή νέα γυναίκα, καθισμένη προς τα αριστερά 
σε βράχο στον οποίο στηρίζει τον αριστερό της αγκώ
να, στρέφει το κεφάλι πίσω, πλαισιωμένο από πέ
πλο, τον οποίο συγκρατεί με το χαλαρά προτεταμέ
νο δεξί της χέρι. Το αριστερό πόδι είναι ανασηκω
μένο και πατά στα ακροδάχτυλα. Με βάθυνση δηλώ
νονται οι θηλές και ο ομφαλός. Βλ. και σ. 154,181.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βλ. αριθ. 30.

276. Καθισμένη Νηρηΐς
5ος-6ος αι.198.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7079.
Διαστ. 8,9 x 4,6 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
δεξιά γωνία.
Γυμνή νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 275, καθισμέ
νη πάνω σε πολύπτυχο ύφασμα, που καλύπτει το δε
ξί της πόδι, έχει το αντίστοιχο χέρι προτεταμένο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 181, πίν. XIV.

277. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 72)
5ος-6ος αι.199.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7076.
Διαστ. 8 x 8 εκ.
Τρία παραλληλεπίπεδα πλακίδια, διαφορετικού με
γέθους συνδυάζονται και δημιουργούν παραλληλε
πίπεδο διάχωρο. Σώζονται κατά χώραν200.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 276, αλλά στηρίζε
ται στο τεντωμένο αριστερό χέρι.

278. Ανακαθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 73)
Κάιρο201,5ος-6ος αι.202.
Princeton, Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 29-213a. 
Διαστ. 14,7 x 6,7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την αρι
στερή και μεγάλο τμήμα της δεξιάς πλευράς, κοντά 
στην κάτω δεξιά γωνία. Ράγισμα διαγώνιο στην κάτω 
αριστερή γωνία. Συνανήκει με τους αριθ. 279, 282, 
284,303,325,326,334 σε αποκατεστημένο κιβωτίδιο. 
Νέα γυναίκα ανακαθισμένη, σε στάση ανάλογη με 
αριθ. 275, αλλά χωρίς να στρέφει το κεφάλι πίσω. 
Με το αριστερό χέρι ανασηκωμένο ψαύει τα μαλ
λιά της. Ιμάτιο καλύπτει το δεξί πόδι αλλά αφήνει 
ακάλυπτη την κνήμη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elderkin, Casket, σ. 153 κ.ε., σημ. 4, εικ. la. B y z a n tiu m  a t  

P r in c e to n , αριθ. 28, σ. 61.

279. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 73)
Κάιρο, 5ος-6ος αι.203.
Princeton, Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 29-213b. 
Διαστ. 12,4 x 7,8 εκ.
Τετράπλευρο πλακίδιο με σπασμένη τη δεξιά πα
ρυφή και την άνω αριστερή γωνία.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 278, αλλά χωρίς να 
φαίνεται η δεξιά κνήμη, είναι καθισμένη στη ράχη 
θαλάσσιου κήτους.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elderkin, Casket, σ. 153 κ.ε., εικ. le. B y z a n t iu m  a t  P r in 

c e to n , αριθ. 28, σ. 61 κ.ε.

280. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 74)
5ος-6ος αι.204.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7077.
Διαστ. ±8 x 8 εκ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K opt. K u n st, σ. 181, πίν. XIV.

196. Στον κατάλογο της Walters Art Gallery τοποθετείται επίσης στον 5ο-6ο αι.
197. Βρίσκεται στο μεσαίο διάχωρο της οπίσθιας πλευράς του κύριου σώματος του κιβωτιδίου της Walters Art Gallery.
198. Ο Strzygowski το χρονολογεί στον 3ο-4ο αι.
199. Βλ. ό.π.
200. Βρίσκεται στο αριστερό διάχωρο παραλληλόγραμμης πλευράς κιβωτιδίου του Κοπτικοΰ Μουσείου, η οποία έχει διαστά

σεις 24,9 X11 εκ.
201. Έχει επιβεβαιωθεί η προέλευσή του από την αγορά του Κάιρου.
202. Τοποθετείται από την Elderkin στον 3ο-4ο αι.
203. Για την προέλευση και τη χρονολόγηση, βλ. ό.π. (υποσημ. 201-202).
204. Ο Strzygowski το χρονολογεί στον 3ο-4ο αι.
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Δυο τραπεζιόσχημα πλακίδια σχηματίζουν, κατάλ
ληλα συνδυασμένα, παραλληλεπίπεδο διάχωρο με 
σπασμένη την άνω αριστερή γωνία. Σώζεται κατά 
χώραν205.
Νέα γυναίκα καθισμένη, όπως και στον αριθ. 275, 
αλλά έχει και τα δύο χέρια της προτεταμένα και για 
το λόγο αυτό η κλίση του σώματός της προς τα εμπρός 
είναι πιο έντονη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 181, πίν. XIV.

281. Καθισμένη Νηρηΐς
Αλεξάνδρεια, 5ος-6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 1999. 
Διαστ. ± 7 x 4,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένο το κάτω 
τμήμα. Πρέπει να ανήκε στο δεξί ήμισυ διαχώρου. 
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 275. Λείπουν τα πό
δια και το δεξί χέρι της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, πίν. I.

282. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 74)
Κάιρο206, 5ος-6ος αι.
Pittsfield, Berkshire Athenaeum.
Διαστ. 4,7-15,5 x 9,5 εκ.
Επίπεδο τραπεζιόσχημο πλακίδιο, με σπασμένες τις 
κάτω γωνίες.
Γυμνή νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 279, αλλά το 
δεξί χέρι το υψώνει προς το πρόσωπο, ενώ στηρίζε
ται στον αγκώνα του αριστερού χεριού. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elderkin, Casket, σ. 153 κ.ε., εικ. 3.

283. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 75)
Κάιρο, 5ος-6ος αι.207.
Princeton, Μουσείο της Τέχνης, 29-213d.
Διαστ. 4,7-15,5 x 9,5 εκ.
Επίπεδο πλακίδιο, σχήματος τραπεζίου με σπασμέ
νο μεγάλο τμήμα της κάτω δεξιάς γωνίας.

Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 282, αλλά στηρίζε
ται στον καρπό του τεντωμένου της χεριού. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elderkin, Casket, σ. 153 κ.ε., εικ. If. B y z a n t iu m  a t  P r in c e 

to n , αριθ. 28, σ. 61.

284. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 75)
Κάιρο, 5ος-6ος αι.208.
Princeton, Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 29-213e. 
Διαστ. 9,6 x 12,5 εκ.
Επίπεδο τραπεζιόσχημο πλακίδιο με σπασμένη την 
κάτω αριστερή γωνία και τη δεξιά παρυφή. Λείπει 
επίσης μικρό τριγωνικό τμήμα της παρυφής.
Νέα γυναίκα κάθεται στη ράχη ιχθυολέοντος. Εί
ναι ανάλογη με αριθ. 279, αλλά δεν σώζεται το κε
φάλι της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elderkin, Casket, σ. 154 κ.ε., εικ. lb. B y z a n t iu m  a t  P r in c e 

to n , αριθ. 28, σ. 61.

285. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 76)
5ος-6ος αι.209.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7072.
Διαστ. ±10,2 x 4,8 εκ.
Δύο τετράπλευρα επίπεδα πλακίδια τοποθετημένα 
κάθετα σχηματίζουν παραλληλόγραμμο διάχωρο. Σώ
ζονται κατά χώραν210.
Γυμνή νέα γυναίκα, ανάλογη του αριθ. 275, είναι 
καθισμένη προς τα δεξιά, πάνω σε ελισσόμενη ρά
χη θαλάσσιου ζώου με φολίδες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 180, πίν. XIV.

286. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 76)
5ος-6ος αι.211.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7073.
Διαστ. 6,4 x 9,8 εκ.
Τρία επίπεδα τετράπλευρα, ανόμοια πλακίδια σχη
ματίζουν παραλληλεπίπεδο διάχωρο. Σώζονται κα
τά χώραν212.

205. Βρίσκεται στο αριστερό από τα δΰο διάχωρα της στενής πλευράς κιβωτιδίου του Μουσείου, με διαστάσεις 24,8X11 εκ.
206. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 201-202.
207. Ό.π.
208. Ό.π.
209. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
210. Είναι τοποθετημένο στο κέντρο τραπεζιόσχημου ξύλινου τοιχώματος από σκέπασμα κιβωτιδίου διαστ. 7,5-23 X 12,7 εκ.
211 .0  Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
212. Είναι τοποθετημένο στο κέντρο τραπεζιόσχημου ξύλινου τοιχώματος από σκέπασμα κιβωτιδίου διαστ. 7,5-23 X 12,7 εκ.
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Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 285, είναι καθισμέ
νη προς τα δεξιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 180, πίν. XIV.

287. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 77)
5ος-6ος αι.213.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 947. 
Τετράπλευρο επίπεδο πλακίδιο με κομμένες διαγώ
νια τις άνω γωνίες.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 285 καθισμένη πά
νω σε ράχη θαλάσσιου ζώου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ξυγγόπουλος, 1915, σ. 138-139, εικ. 3.

288. Καθισμένη Νηρηΐς
5ος-6ος αι.214.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7081.
Διαστ. 8,5 x 7,6 εκ.
Τρία τετράπλευρα πλακίδια συνθέτουν παραλληλό
γραμμο διάχωρο. Σώζονται κατά χώραν.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 285.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Strzygowski, K o p t .  K u n s t ,  ο . 181.

289. Καθισμένη Νηρηΐς
5ος-6ος αι.215.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7084.
Διαστ. 17,3 x 7,1-7,6 εκ.
Δύο τραπεζιόσχημα επίπεδα πλακίδια σχηματίζουν 
διάχωρο ανάλογης μορφής.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 285.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 181.

290. Καθισμένη Νηρηΐς
5ος-6ος αι.216.

Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 1998. 
Διαστ. ±10 x 6-8 εκ.
Επίπεδο τραπεζιόσχημο πλακίδιο.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 285.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, πίν. III.

291. Ανακαθισμένη Νηρηΐς
5ος-6ος αι.217.
Μόσχα, Μουσείο Pushkin, αριθ. 3068.
Διαστ. 9,6 X 6,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με φθορές στις παρυ
φές και με συγκολλήσεις.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 279, αλλά καθισμέ
νη προς τα δεξιά, ενώ στρέφει το κεφάλι ελαφρά 
προς τα πίσω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I s k u s s tv o  V iz a n tii ,  σ . 160, αριθ. 299.

292. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 77)
6ος αι.218.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7075.
Διαστ. ±7,7 x 6,4 εκ.
Δύο παραλληλεπίπεδα, ανόμοια πλακίδια τοποθε
τημένα σε κάθετο άξονα σχηματίζουν τετράπλευρο 
διάχωρο. Σώζονται κατά χώραν219. Το πλακίδιο που 
είναι τοποθετημένο αριστερά είναι σπασμένο και 
συγκολλημένο σε δύο μέρη.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 277, αλλά στραμμένη 
προς τα δεξιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 180, πίν. XIV.

293. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 77)
5ος-6ος αι.220.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7077.
Διαστ. ±8,5 X 6,5 εκ.
Δύο παραλληλεπίπεδα, ανόμοια πλακίδια, τοποθε-

213. Ο Ξυγγόπουλος το τοποθετεί στον 4ο αι.
214. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
215. Βλ. ό.π. (υποσημ. 214).
216. Τοποθετείται από τον Strzygowski στον 3ο-4ο αι.
217. Στον κατάλογο της έκθεσης τοποθετείται στον 4ο αι. και αναφέρεται ότι προέρχεται από τη Συλλογή Bock, πρώην συλλο

γή Golenizev της Αγίας Πετρούπολης.
218. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
219. Πρόκειται για το μεσαίο διάχωρο μακριάς παραλληλεπίπεδης πλευράς, από ξύλινο κιβωτίδιο του Μουσείου, διαστ. 

29x10,7 εκ.
220. Βλ. ό.π. (υποσημ. 218).
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τη μένα σε κάθετο άξονα σχηματίζουν παραλληλό
γραμμο διάχωρο. Σώζονται κατά χώραν221. Το μι
κρότερο πλακίδιο που είναι τοποθετημένο δεξιά, εί
ναι σπασμένο και συγκολλημένο.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 292.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 181, πίν. XIV.

294. Καθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 78)
5ος-6ος αι.222.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7076.
Διαστ. ± 8 X 8,3 εκ.
Τετράπλευρο επίπεδο πλακίδιο, σπασμένο διαγώ
νια. Σώζεται κατά χώραν223. Λείπει μικρό τριγωνι
κό τμήμα στην άνω παρυφή.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 280, αλλά καθισμέ
νη προς τα δεξιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 181, πίν. XIV.

295. Ανακαθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 78)
Shurafa, 5ος-6ος αι.
Cambridge, Μουσείο Fitzwilliam.
Διαστ. ±10 x 6-14 εκ.
Επίπεδο πλακίδιο, τραπεζιόσχημο, με πολλές φθο
ρές στις παρυφές. Λείπει η κάτω δεξιά και η άνω 
αριστερή γωνία.
Νέα γυναίκα ανακαθισμένη, ανάλογη με αριθ. 275, 
είναι στραμμένη προς τα δεξιά και με το αριστερό 
της χέρι τεντωμένο κρατά τον πέπλο της. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Flienders Petrie, Shurafa, σ. 42, πίν. XLIX, 32.

296. Ανακαθισμένη Νηρηΐς
5ος-6ος αι.224.
Λονδίνο, Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. 828- 
1905.
Διαστ. 5 x 8,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.

Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 295.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Longhurst, C a ta lo g u e , σ. 23.

297. Ανακαθισμένη Νηρηΐς
5ος-6ος αι.225.
Λονδίνο, Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. 827- 
1905.
Διαστ. 3,5 x 10 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο σπασμένο σε δυο κομ
μάτια.
Νέα γυναίκα ανάλογη του αριθ. 295.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Longhurst, C a ta lo g u e , σ. 23.

298. Ξαπλωμένη Νηρηΐς (Π ίν. 78)
5ος-6ος αι.226.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 10314.
Διαστ. 22,1 x 11 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο κατά χώραν227.
Νέα γυναίκα ξαπλωμένη πάνω στο ελισσόμενο και 
φολιδωτό σώμα θαλάσσιου μυθικού ζώου προς τα 
αριστερά, ανασηκώνει ελαφρά τον κορμό στηρίζο- 
ντάς τον στον αγκώνα του αριστερού χεριού, με το 
οποίο κρατούσε πιθανότατα λεκάνη. Στρέφει το κε
φάλι πίσω και με το δεξί χέρι χαλαρά προτεταμένο 
κρατά άκρο πέπλου τεντωμένου στο ύψος του κεφα
λιού. Ύφασμα είναι απλωμένο κάτω από το σώμα 
της και καλύπτει με πολλές πτυχές το δεξί της πόδι. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ. 42,44,39 και 117, πίν. 50a-d.

299. Ξαπλωμένη Νηρηΐς (Π ίν. 79)
5ος-6ος αι.228.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7070.
Διαστ. 26-13,5 x 20 εκ. με το πλαίσιο.
Επίπεδο τραπεζιόσχημο πλακίδιο. Σώζεται κατά 
χώραν229. Αδιακόσμητες οστέινες ταινίες το πλαι
σιώνουν.

221. Πρόκειται για το δεξί διάχωρο στενής παραλληλεπίπεδης ξύλινης πλευράς κιβωτιδίου του Μουσείου, βλ. και αριθ. κατ. 280.
222. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 218.
223. Βρίσκεται στο δεξί διάχωρο στενής παραλληλεπίπεδης πλευράς ξύλινου κιβωτιδίου, βλ. και αριθ. κατ. 277.
224. Το πλακίδιο αυτό αγοράστηκε στο Παρίσι και τοποθετείται από τη Longhurst στον 3ο-4ο αι.
225. Το πλακίδιο αυτό τοποθετείται από τη Longhurst στον 3ο-4ο αι.
226. Το πλακίδιο αυτό τοποθετείται από τη Μαραγκού στα τέλη του 3ου-αρχές του 4ου αι.
227. Είναι επικολλημένο στο ξύλινο διάτρητο παραλληλεπίπεδο σκέπασμα κιβωτιδίου και πλαισιώνεται από αδιακόσμητες ταινίες.
228. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
229. Αποτελεί την πλάγια πλευρά σκεπάσματος ξύλινου κιβωτιδίου που πρέπει να είχε το σχήμα της κόλουρης πυραμίδας.
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Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 298, κρατά με το 
αριστερό χέρι το άκρο πέπλου, που κολπώνεται πά
νω από το κεφάλι της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 179, πίν. XIV.

300. Ξαπλωμένη Νηρηΐς (Π ίν. 79)
5ος-6ος αι.230.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7071.
Διαστ. 9,5-23 X 11,2 με το πλαίσιο.
Επίπεδο τραπεζιόσχημο πλακίδιο, πλαισιωμένο από 
τις τρεις πλευρές -  πλην της κάτω -  με αδιακόσμη
τες ταινίες.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 298, στηρίζεται στον 
αγκώνα του αριστερού χεριού, που αφήνεται χαλα
ρό προς τα κάτω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 179, πίν. XIV.

301. Ξαπλωμένη Νηρηΐς (Π ίν. 80)
5ος-6ος αι.231.
Βαρσοβία, Εθνικό Μουσείο, αριθ. 148741.
Διαστ. 10,3 x 7,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες τις δύο 
κάτω γωνίες.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 300, αλλά δεν στρέ
φει το κεφάλι της. Εμπρός της ξεπροβάλλει το κε
φάλι θαλάσσιου ίππου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Rodziewicz, 1965, σ. 119, εικ. 1. Rodziewicz, 1966, σ. 33, εικ. 1.

302. Ξαπλωμένη Νηρηΐς
5ος-6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2052. 
Διαστ. ± 7,5 X 3 εκ.
Πλακίδιο που ανήκει σε τετράπλευρο διάχωρο. Εί
ναι παραλληλεπίπεδο με σπασμένη την αριστερή 
πλευρά και φθορές στην παρυφή δεξιά.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 298, αλλά σώζεται μό
νο το δεξί χέρι, οι ώμοι και το κεφάλι. Εμπρός της δια- 
κρίνεται ίχνος άλλης πιθανώς μορφής.

303. Ξαπλωμένη Νηρηΐς (Π ίν. 80)
5ος-6ος αι.232.
Princeton, Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 29-2131 
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την αρι
στερή κάτω γωνία και τριγωνικό τμήμα στην άνω 
παρυφή. Ράγισμα διαγώνιο το τέμνει κάθετα.
Νέα γυναίκα ξαπλωμένη, ανάλογη με αριθ. 299, αλ
λά δεν στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω. Εμπρός της 
διακρίνεται δελφίνι σε κατάδυση ανάλογο με του 
αριθ. 126.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elderkin, Casket, σ. 154 κ.ε., εικ. lg. B y z a n t iu m  a t  P r in c e 

to n , αριθ. 28, σ. 61.

304. Ξαπλωμένη Νηρηΐς και Τρίτων (Π ίν. 81)
5ος-6ος αι.233.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18749.
Διαστ. 11,4 X 3,8 εκ.
Παραλληλόγραμμο τετράπλευρο, ελαφρά κυρτό πλα
κίδιο, του οποίου λείπει η άνω αριστερή και η κάτω 
δεξιά γωνία.
Νέα ξαπλωμένη, ανάλογη με αριθ. 295, απλώνει το δε
ξί της χέρι προς το γεμάτο καρπούς δοχείο που της 
προτείνει Τρίτων, ο οποίος εικονίζεται ημίσωμος 
εμπρός της, με στραμμένο προς τα αριστερά το κεφάλι. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 42, 80, αριθ. 166, πίν. 49d.

305. Νηρηΐς (Π ίν. 81)
5ος-6ος αι.234.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18763.
Διαστ. 7,2 x 3,7 εκ.
Ρομβόσχημο θραύσμα πλακιδίου, ελαφρά κυρτού, 
που πιθανότατα είχε το σχήμα τραπεζίου. Σώζεται 
μόνο η άνω δεξιά γωνία.
Γυμνή γυναικεία μορφή, ανάλογη με αριθ. 299 και 
300 πιθανότατα. Σώζεται μόνο το άνω μέρος του 
κορμού, το κεφάλι και το δεξί χέρι με μέρος του κολ- 
πούμενου πέπλου.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ

Strzygowski, A lexandria, πίν. I.

230. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 218.
231. Η Rodziewiczτo τοποθετεί στον 4ο αι.
232. Τοποθετείται στον 3ο-4ο αι. από την ΕΙόεΑίη.
233. Τοποθετείται στα τέλη του 3ου-αρχές του 4ου αι. από τη Μαραγκού.
234. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 3ο αι.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , o . 42, 79 και κυρίως σ. 117, 
αριθ. 171, πίν. 518.

306. Νηρηΐς (Π ίν. 81)
5ος-6ος αι.235.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18761. 
Παραλληλόγραμμο, ελαφρά κυρτό πλακίδιο, το 
οποίο πρέπει να αποτελούσε το άνω ήμισυ του δια- 
χώρου που διακοσμούσε.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 298, σώζεται μόνο 
το άνω μέρος του σώματος μέχρι τους ώμους. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 42, 80 και κυρίως 116, πίν. 
48g, αριθ. 164.

307. Νηρηΐς (Π ίν. 82)
5ος-6ος αι.236.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18551.
Διαστ. 4,2 x 3,5 εκ.
Θραύσμα από το μεσαίο τμήμα παραλληλεπίπε
δου πλακιδίου, που πλήρωνε το άνω ήμισυ δια- 
χώρου.
Κεφάλι και κορμός μέχρι τη μέση νέας γυναίκας, 
ανάλογης με αριθ. 298.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a m n g s ,  σ . 42, 80,116, πίν. 48e.

308. Ξαπλωμένη Νηρηΐς και Τρίτων (Π ίν. 82)
Saqqarah, 5ος-6ος αι.237.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7108.
Διαστ. 12, X 4,1 εκ.
Παραλληλόγραμμο πλακίδιο, ελαφρά κυρτό, με 
σπασμένη την άνω δεξιά γωνία και την αριστερή 
παρυφή.
Νέα γυμνή γυναίκα ανάλογη με αριθ. 301, ακουμπά 
το αριστερό χέρι που τη στηρίζει, πάνω στο κεφάλι 
δελφινιού. Με το δεξί χέρι ετοιμάζεται να πάρει 
καρπό από δοχείο που της προτείνει Τρίτων ανάλο
γος του αριθ. 304. Ανάμεσα στις δύο μορφές δια- 
κρίνεται το κεφάλι θαλάσσιου ίππου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t ,  σ . 189-190, εικ. 244. Elderkin, 
Casket, σ. 151-152.

309. Ξαπλωμένη Νηρηΐς (Π ίν. 82)
5ος-6ος αι.238 239.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18843.
Διαστ. 7,8 x 2,6 εκ.
Θραύσμα τετράπλευρου πλακιδίου. Ανήκει πιθα
νότατα στο μέσον της κάτω πλευράς του πλακιδίου. 
Διασώζεται το γυμνό σώμα νέας γυναίκας, ανάλο
γης με του αριθ. 279, ακέφαλο και χωρίς τα χέρια του. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ. 42,84,114, πίν. 46b, αριθ. 150.

310. Ανακαθισμένη Νηρηΐς (;) (Π ίν. 83)
5ος-6ος ai.23Q.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22149.
Διαστ. 3,6 X 8,2 εκ.
Μικρό θραύσμα από το μέσον επίπεδου πλακιδίου. 
Σώζεται το σώμα και οι μηροί γυμνής γυναίκας, 
ανάλογης του αριθ. 303, που το δεξί πόδι της είναι 
ακάλυπτο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ. 42,49,114, αριθ. 155, πίν. 46h.

311. Ξαπλωμένη Νηρηΐς (Π ίν. 83)
5ος-6ος αι.240.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22146.
Διαστ. 3 x 3,7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, του οποίου σώζεται το 
δεξί κάτω τμήμα διαχώρου.
Από γυμνή γυναικεία μορφή, ανάλογη πιθανότατα 
με αριθ. 300, σώζεται η κοιλιά και οι μηροί, καθώς 
και το κάτω ήμισυ του αριστερού χεριού. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , ο . 42,49,114, αριθ. 153, πίν. 46g.

312. Νηρηΐς και Τρίτων
5ος-6ος αι.241.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2039.

235. Τοποθετείται στα τέλη του 3ου-αρχε'ς του 4ου αι. από τη Μαραγκού.
236. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 233.
237. Ο 8ΐΓζγ§ο\νεΜ το τοποθετεί στο 2ο-3ο αι.
238. Η χρονολόγηση της Μαραγκού δεν είναι σαφής.
239. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 234, όπου ανάλογη χρονολόγηση.
240. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 234, όπου ανάλογη χρονολόγηση.
241. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 234, όπου ανάλογη χρονολόγηση.
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Διαστ. ± 8 x 3,7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη τη δεξιά 
πλευρά, το οποίο πρέπει να διακοσμούσε το άνω τμή
μα διαχώρου.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 303, αλλά με κα
τεύθυνση προς τα δεξιά. Εμπρός της διακρίνεται το 
κεφάλι Τρίτωνος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, πίν. LI.

313. Νηρηΐς (Π ίν. 83)
5ος-6ος αι.242.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18760.
Διαστ. 11,3 x 3,4 εκ.
Παραλληλεπίπεδο επίμηκες πλακίδιο, σπασμένο δια
γώνια στην αριστερή πλευρά και ραγισμένο οριζό
ντια. Διακοσμούσε το άνω τμήμα διαχώρου. 
Διατηρείται μόνο το δεξί χέρι, ο ανεμίζων πέπλος 
και το σκυμμένο κεφάλι νέας γυναίκας, πιθανότατα 
ανάλογος με αριθ. 279 και 303.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a n ’in g s , σ. 79, 113, αριθ. 146, πίν. 45d.

314. Νηρηΐς με καλάθι πάνω σε θαλάσσιο ίππο
(Π ίν. 83)
5ος-6ος αι.243.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18753.
Διαστ. 5,2 x 9,7 εκ.
Παραλληλόγραμμο, ελαφρά κυρτό πλακίδιο με σπα
σμένη την αριστερή πλευρά.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 280, που δεν στρί
βει όμως το κεφάλι αλλά κρατά με τα δυο χέρια 
προτεταμένα καλάθι με καρπούς στηριγμένη στη 
ράχη θαλάσσιου ίππου, του οποίου εικονίζεται και 
το κεφάλι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ. 42,84,112, αριθ. 140, πίν. 44a.

315. Νηρηΐς με κιβωτίδιο (Π ίν. 84)
6ος αι.244.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18754.
Διαστ. 9,8 x 4 εκ.

Παραλληλόγραμμο επίμηκες πλακίδιο, με σπασμέ
νη την κάτω παρυφή και την κάτω δεξιά γωνία. Πρέ
πει να διακοσμούσε το άνω τμήμα διαχώρου. 
Διασώζονται μόνο το κεφάλι και τα χέρια νέας γυ
ναίκας, πιθανότατα ανάλογης με αριθ. 280. Κρατά 
με τα δύο της χέρια κιβωτίδιο ανάλογο με αυτό της 
Walters Art Gallery. Πίσω της το κεφάλι θαλάσσιου 
ίππου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ. 42,80,112, αριθ. 142, πίν. 44d.

316. Νηρηΐς με πέπλους (Π ίν. 84)
6ος αι.245.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18765.
Διαστ. 3,5 x 12,5 εκ.
Θραύσμα επιμήκους πλακιδίου, ελαφρά κυρτού, το 
οποίο πρέπει να βρισκόταν κοντά στην άνω παρυφή. 
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 314, κοιτάζει εμπρός 
της και με προτεταμένα χέρια φαίνεται να κρατά 
το άκρο του πέπλου της, αλλά και πέπλου που πρέ
πει να ανήκει σε άλλη ανάλογη μορφή που δεν σώ
ζεται. Η νέα σώζεται μέχρι τη μέση. Μεταξύ των 
δύο πέπλων διακρίνεται σώμα θαλάσσιου μυθικού 
ζώου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ. 42,81,117, αριθ. 170, πίν. 51a.

317. Νηρηΐς με καλάθι γεμάτο καρπούς (Πίν. 84) 
5ος-6ος αι.246.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18747.
Διαστ. 14 X 4,8 εκ.
Επίμηκες παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμέ
νο το δεξί άκρο. Φθορές στην κάτω παρυφή. Τρύπα 
για κάρφωμα υπάρχει στο μέσον της αριστερής πα
ρυφής.
Νέα γυναίκα, πλαισιωμένη από κολπούμενο πέπλο, 
ανάλογη με αριθ. 304 αλλά με κατεύθυνση προς τα 
δεξιά. Στρέφει το κεφάλι πίσω, ενώ απλώνει το αρι
στερό της χέρι προς το καλάθι με τους καρπούς που 
βρίσκεται στα ελαφρά ανασηκωμένα πόδια της. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a n ’in g s , σ. 42, 116, αριθ. 165, πίν. 42a.

242. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 238, όπου ανάλογη, ασαφής χρονολόγηση.
243. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
244. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
245. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
246. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
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318. Ανακαθισμένη Νηρηΐς (Π ίν. 85)
5ος-6ος αι.247.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18750.
Διαστ. 2,5 χ  8,6 εκ.
Θραύσμα παραλληλόγραμμου πλακιδίου. 
Διασώζεται ο κορμός και τα χέρια μορφής ανάλο
γης με αριθ. 317.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou ,B o n e  C a rv in g s , σ. 42,79,114, αριθ. 154, πίν. 46a.

319. Νηρηΐς με ιχθυόλυκο (Π ίν. 85)
5ος-6ος αι.248.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18981.
Διαστ. 3,5 X 9 εκ.
Παραλληλόγραμμο επίμηκες πλακίδιο, που πρέπει να 
ανήκε στο κάτω τμήμα του διαχώρου. "Ιχνη στίλβωσης. 
Διασώζει το κάτω ήμισυ γυναικείας μορφής και ιχθυό- 
λυκου, του οποίου το κεφάλι εικονίζεται στην κάτω 
αριστερή γωνία του πλακιδίου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, Bone C a rv in g s , σ. 42,84,113, αριθ. 148, πίν. 46a.

320. Νηρηΐς (Π ίν. 85)
5ος-6ος αι.249.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18746.
Διαστ. 2,5 X 8,5 εκ.
Θραύσμα επιμήκους πλακιδίου, που ανήκει πιθανό
τατα στο μεσαίο τμήμα του.
Διασώζεται το κάτω ήμισυ του σώματος γυναικείας 
μορφής ανάλογης με αριθ. 317.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, Bone C a rv in g s , σ. 42,84,114, αριθ. 149, πίν. 46c.

321. Νηρηΐς με πέπλο (Π ίν. 85)
5ος-6ος αι.250.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18762.
Διαστ. 2,6 x 6,5 εκ.
Επίμηκες παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένο 
το δεξί άκρο. Διακοσμούσε το άνω τμήμα διαχώρου. 
Διασώζεται νέα σε προτομή, σχεδόν μετωπικά, που 
κρατά με ανοιγμένα τα χέρια τον πέπλο της. Το κε
φάλι της, εστολίζεται από διάδημα και εικονίζεται

σε τρία τέταρτα. "Ιχνη δεύτερου πέπλου διακρίνο- 
νται στο δεξί άκρο του πλακιδίου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 42,113, αριθ. 147, πίν. 45c.

322. Νηρηΐς με πέπλο (Π ίν. 86)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22165.
Διαστ. 2,6 X 8,2 εκ.
Θραύσμα από πλακίδιο ανάλογο με αριθ. 321. 
Διασώζεται το κεφάλι, οι ώμοι και το αριστερό χέ
ρι νέας γυναίκας ανάλογης με αριθ. 321. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 113, αριθ. 145, πίν. 45c.

323. Νηρηΐς και Τρίτων
5ος-6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2041. 
Διαστ. ± 16 x 5,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο επίμηκες πλακίδιο με σπασμένη 
την άνω δεξιά γωνία.
Νέα γυναίκα, πλαισιωμένη από πέπλο, ανάλογη με 
αριθ. 317, απλώνει το αριστερό χέρι προς τους καρ
πούς που της προσφέρει μέσα σε καλάθι Τρίτων σε 
προτομή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, πίν. Ι-ΙΙ.

324. Σύμπλεγμα Νηρηΐδων και Τρίτωνος
5ος-6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2038. 
Διαστ. ± 5,5 x 16,5 εκ.
Επίμηκες παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, που πρέπει 
να διακοσμούσε το αριστερό τμήμα διαχώρου.
Νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 317 είχε απέναντι 
της άλλη ανάλογη μορφή, της οποίας σώζεται μόνο 
το κάτω μέρος του ποδιού. Ανάμεσά τους εικονίζε- 
ται Τρίτων σε προτομή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, πίν. Ι-ΙΙ.

325. Νηρηΐς με θαλάσσιο ίππο (Π ίν. 86)
5ος-6ος αι.251.

247. Η Μαραγκού δίνει ασαφή χρονολόγηση.
248. Βλ. ό.π., σχετικά με τη χρονολόγηση της Μαραγκού.
249. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
250. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
251. Η ΕΙόεΓλϊη το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
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Princeton, Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 29-213f. 
Διαστ. 21,5 X 7 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένες τις γω
νίες και φθορές στις παρυφές. Είναι συγκολλημένο 
διαγώνια στο μέσον. Τρύπα για κάρφωμα διακρί- 
νεται στο δεξί άκρο.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 299. Εμπρός της θα
λάσσιος ίππος κινείται προς τα δεξιά. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elderkin, Casket, σ. 153 κ.ε. B y z a n tiu m  a t  P r in c e to n , αριθ. 
28, σ. 61.

326. Σύμπλεγμα Νηρηΐδος και Τρίτωνος (Π ίν. 86)
5ος-6ος αι.252.
Pittsfield, Berkshire Athenaeum.
Διαστ. 20,1 x 6,8 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη τη δεξιά 
παρυφή.
Νέα γυναίκα, ανάλογη του αριθ. 303, έχει απέναντι 
της Τρίτωνα στραμμένο προς αυτή, ο οποίος στο δεξί 
ώμο του στηρίζει καλάθι με καρπούς. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elderkin, Casket, σ. 153 κ.ε., εικ. 2.

327. Ανακαθισμένη Νηρηΐς
6ος αι.253.
Λονδίνο, Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. 825- 
1905254.
Διαστ. 5 x 9 εκ.
Κυρτό επίμηκες παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπα
σμένες την άνω αριστερή και την άνω δεξιά γωνία. 
Διακοσμούσε πιθανότατα το αριστερό τμήμα του 
διαχώρου.
Νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 324. Λείπουν οι κνή
μες της και τμήμα του πέπλου.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Longhurst, C a ta lo g u e , σ. 23, εικ. 3.

328. Νηρηΐς και Τρίτων
5ος-6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2050.

Διαστ. 7,3 x 3,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο επίμηκες πλακίδιο, το οποίο δια
κοσμούσε το άνω ήμισυ του διαχώρου.
Νέα γυναίκα σε προτομή, πλαισιωμένη από πέπλο 
βρίσκεται στο αριστερό άκρο. Εμπρός της διακρί- 
νεται Τρίτων, σε προτομή επίσης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Strzygowski, Alexandria, πίν. II.

329. Σύμπλεγμα Νηρηΐδος και Τρίτωνος (Π ίν. 87)
5ος-6ος αι.255.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22098.
Διαστ. 3,5 X 13 εκ.
Παραλληλόγραμμο επίμηκες πλακίδιο, που πρέπει 
να ανήκει στο μεσαίο τμήμα της άνω πλευράς του 
διαχώρου.
Στο αριστερό άκρο, πεπλοφόρος νέα, της οποίας ει- 
κονίζεται μόνο ο κορμός, έχει εμπρός της Τρίτωνα, 
στραμμένο προς αυτή, του οποίου σώζεται μόνο το 
κεφάλι και η ράχη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , 42,117, αριθ. 168, πίν. 49a.

330. Σύμπλεγμα Νηρηΐδος και Τρίτωνος
5ος-6ος αι.256.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 2890.
Διαστ. 3,3 x 13,3 εκ.
Παραλληλεπίπεδη ταινία, που αποτελείτο άνω μέ
ρος σύνθεσης από περισσότερα πλακίδια. 
Αριστερά Νηρηΐς ανάλογη του αριθ. 329, αλλά με 
ελαφρά σκυμμένο το κεφάλι και τον κορμό που σώ
ζεται ως τη μέση. Δεξιά Τρίτων, του οποίου αποδί
δεται η ράχη και το κεφάλι, κινείται προς τα δεξιά. 
Οφιόσχημος κορμός, πιθανότατα του Τρίτωνος, δια- 
κρίνεται μεταξύ των δύο μορφών.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t, αριθ. 386, πίν. XVIII.

331. Σύμπλεγμα Νηρηΐδος και Τρίτωνος (Π ίν. 87)
5ος-6ος αι.257.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 16759.

252. Η Elderkin το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
253. Η Longhurst το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
254. Η Longhurst δεν αναφέρει προέλευση.
255. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
256. Ο Wulff το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
257. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 247 σχετικά με τη χρονολόγηση της Μαραγκού.
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Διαστ. 3,7 x 14,2 εκ.
Παραλληλόγραμμο επίμηκες πλακίδιο, που ανήκει 
στο άνω τμήμα του διαχώρου.
Πεπλοφόρος ανάλογη του αριθ. 317 με ανασηκωμέ
νο κεφάλι, εικονίζεται δεξιά, ενώ αριστερά Τρίτων 
την ακολουθεί στρέφοντας πίσω το κεφάλι. Και οι 
δυο εικονίζονταιημίσωμοι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , ο . 42,113, αριθ. 143, πίν. 45a.

332. Σύμπλεγμα δυο Νηρηΐδων (Π ίν. 87)
5ος-6ος αι.238.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18741.
Διαστ. 4,7 X 9,3 εκ.
Θραύσμα ελαφρά κυρτού πλακιδίου, πιθανότατα πα
ραλληλόγραμμου. Σώζεται το τμήμα που ανήκε στη 
δεξιά παρυφή και την άνω δεξιά γωνία.
Σώζονται τα κεφάλια των δυο Νηρηΐδων ανάλογων 
του αριθ. 330 που κινούνται προς τα αριστερά, κα
θώς και το δεξί χέρι της δεύτερης στο δεξί άκρο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ. 42,81,118, αριθ. 175, πίν. 51f.

333. Τρίτων και Νηρηΐς
5ος-6ος αι.258 259.
Λονδίνο, Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. 824- 
19Θ5260.
Διαστ. 5 x 15,5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένη την 
κάτω παρυφή και τις δύο γωνίες της δεξιάς πλευράς. 
Τρίτων ημίκορμος στο αριστερό άκρο και Νηρηΐς πε
πλοφόρος στο δεξί στρέφουν τα κεφάλια τους πίσω. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Longhurst, C a ta lo g u e , σ . 22-23, πίν. II.

334. Τρίτων (Π ίν. 88)
5ος-6ος αι.261.
Princeton, Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 29-213c. 
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο με σπασμένες τις άνω γω

νίες και μεγάλο μέρος της δεξιάς πλευράς. Αποτε
λείτο άνω μέρος διαχώρου262.
Τρίτων κάθεται μετωπικά με αναδιπλωμένα τα οφιό- 
σχημα κάτω άκρα του. Στρέφει το κεφάλι δεξιά και 
υψώνει το αριστερό χέρι προς το στόμα. Τσως κρα
τούσε κάποιο αντικείμενο (κούπα ή κοχύλι). Βλ. και 
σ. 155.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Elderkin, Casket, σ. 156 κ.ε., εικ. Id. B y z a n tiu m  a t  P r in c e 

to n , αριθ. 28, σ. 61.

335. Νηρηΐς που κολυμπά (Π ίν. 88)
5ος-6ος αι.263.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18768.
Διαστ. 3,5 x 10,7 εκ.
Παραλληλόγραμμο επίμηκες πλακίδιο με φθορές 
στην κάτω παρυφή.
Νέα γυναίκα κολυμπά πρηνής προς τα δεξιά. Με τα 
δύο χέρια προτεταμένα κρατάει ημισφαιρική λεκά
νη. Στα πόδια καταδύεται δελφίνι. Βλ. και σ. 155. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , a . 42,80,117, αριθ. 167, πίν. 49a.

336. Σύμπλεγμα Νηρηΐδος και Τρίτωνος που κολυ
μπούν (Π ίν. 88)
5ος-6ος αι.264.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18768.
Διαστ. 11 x 7,3 εκ.
Παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένο μικρό τρι
γωνικό τμήμα της άνω παρυφής.
Νέα γυναίκα κολυμπά πρηνής προς τα δεξιά, ενώ 
στρέφει το κεφάλι πίσω προς τον Τρίτωνα, που ει- 
κονίζεται στο αριστερό άκρο του πλακιδίου. Βλ. 
και σ. 155.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ. 42,81,118, αριθ. 174, πίν. 5Id.

337. Νηρηΐς που κολυμπά (Π ίν. 89)
5ος-6ος αι.265.

258. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
259. Η ΐΛ^ΙιυΓβΙ το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
260. Αναφέρεται μόνον ότι προε'ρχεται από την Αίγυπτο.
261. Η ΕΙάε^ίη το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
262. Η ΕΙάεΛίη το αποδίδει σε άλλο κιβωτίδιο λόγω της διαφοράς των διαστάσεων του από τα άλλα πλακίδια.
263. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
264. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
265. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 247, σχετικά με τη χρονολόγηση της Μαραγκού.
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Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 13744.
Διαστ. 15,5 X 3,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο επίμηκες πλακίδιο, κυρτωμένο, 
που πρέπει να ανήκει στο κάτω τμήμα διαχώρου. 
Γυμνή νέα κολυμπά πρηνής προς τα δεξιά, ανάλογη 
με αριθ. 335. Ίχνη θαλάσσιου μυθικού ζώου πίσω 
και κάτω από τη νέα. Βλ. και σ. 155.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 42,113, αριθ. 144, πίν. 45b.

338. Σύμπλεγμα δύο Νηρηίδων
5ος-6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2040. 
Διαστ. 3 x 7,5 εκ.
Μεσαίο τμήμα παραλληλεπίπεδου επιμήκους πλα
κιδίου, σπασμένου στα δύο πλάγια άκρα.
Δεξιά, νέα γυναίκα γυμνή κολυμπά πρηνής προς τα 
δεξιά -  δεν σώζεται το κεφάλι της -, ενώ αριστερά 
σώζεται το πίσω μέρος και τα πόδια μιας δεύτερης 
ανάλογης μορφής που κινείται προς τα αριστερά. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, πίν. Ι-ΙΙ.

339. Σύμπλεγμα Νηρηΐδος και Τρίτωνος (Π ίν. 89)
5ος-6ος αι.266.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 22152.
Διαστ. 3,4 x 9,2 εκ.
Θραύσμα κυρτού παραλληλόγραμμου πλακιδίου, 
του οποίου διατηρείται η κάτω παρυφή.
Αριστερά, νέα γυναίκα κολυμπά πρηνής προς τα αρι
στερά, ενώ στρέφει το κεφάλι πίσω προς τον Τρίτωνα 
με ανάλογη κίνηση. Ίχνη τρίτης μορφής. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a rv in g s , σ . 42,31,113, αριθ. 173, πίν. 51ο.

340. Σύμπλεγμα Νηρηΐδος και Τρίτωνος (Π ίν. 89)
6ος αι.267.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18757.
Διαστ. 3,5 x 14 εκ.
Παραλληλόγραμμο επίμηκες πλακίδιο με σπασμέ
νες τις πλάγιες πλευρές. Ανήκει στο άνω τμήμα του 
διαχώρου.
Νέα γυναίκα αριστερά κινείται προς τα δεξιά υψώ

νοντας στεφάνι με το δεξί χέρι, ενώ στο δεξί άκρο 
εικονίζεται Τρίτων να πίνει από επίμηκες δοχείο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 80,115, αριθ. 159, πίν. 43a.

341. Νηρηΐς πάνω σε θαλάσσιο ίππο (Π ίν. 90)
6ος αι.268.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18756.
Διαστ. 3 x 7 εκ.
Μικρό θραύσμα της δεξιάς πλευράς πλακιδίου. 
Σώζεται το κεφάλι και το δεξί χέρι νέας ανάλογης 
με αριθ. 340. Πίσω της, κεφάλι θαλάσσιου ίππου. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 42, 75, 80, 112, αριθ. 141, 
πίν. 44c.

342. Ευρώπη και Ζεύς-Ταύρος (Π ίν. 90)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18772.
Διαστ. 10 x 5,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο επίμηκες πλακίδιο με σπασμέ
νη την αριστερή παρυφή και τη δεξιά πλευρά, από 
όπου λείπει και η άνω δεξιά γωνία.
Ο ταύρος κινείται προς τα αριστερά με προτεταμέ
να τα μπροστινά πόδια, ενώ στρέφει το ογκώδες κε
φάλι του προς τα πίσω. Από το λαιμό του φαίνεται 
να συγκρατείται η νέα γυμνή γυναίκα που πλέει 
πρηνής πίσω του. Οι κνήμες της δεν σώζονται, όπως 
και το σώμα του ζώου. Πλαίσιο έξεργο περιβάλλει 
τη σύνθεση. Βλ. και σ. 210.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

343. Άνδρες πιάνουν πουλιά (Π ίν. 90)
Τέλη 5ου-6ος αι.269.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7112.
Διαστ. 22,3 χ 5,1 εκ.
Παραλληλεπίπεδο επίμηκες πλακίδιο με σπασμένο το 
άνω ήμισυ, εκτός της άνω δεξιάς γωνίας. Υπάρχουν 
τρεις τρύπες για κάρφωμα στις σωζόμενες γωνίες. 
Δύο άνδρες με βραχύ χιτώνα χειριδωτό και χλαμύ
δα που ανεμίζει, των οποίων δεν σώζονται τα κε-

266. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
267. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
268. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
269. Ο 5σζ)^ο\ν5^ το τοποθετεί στον 3ο-4ο αι.
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φάλια, αντωποί, με πολύ ανοιχτό δρασκελισμό προ
σπαθούν να πιάσουν δύο, επίσης, ακέφαλα ζώα πλαι
σιωμένοι από μεγάλα κλαδιά.
Τα πόδια και οι ουρές των ζώων φανερώνουν ότι εί
ναι πιθανότατα σκύλος και παγώνι270. Βλ. και σ. 
184-185, 212-214.
Αδιακόσμητο έξεργο πλαίσιο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Kopt. Kunst, σ. 191, εικ. 248.

344. Ερωτιδεύς συλλαμβάνει πελεκάνο (Π ίν. 91)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 10356.
Διαστ. 9,6 x 4 εκ.
Κάτω δεξιά γωνία παραλληλεπίπεδου επιμήκους πλα
κιδίου. Τρύπα για κάρφωμα στη γωνία.
Στη δεξιά γωνία, γυμνός νέος κινείται προς τα αρι
στερά με βηματισμό και κινήσεις ανάλογες αυτών 
των δύο ανδρών του αριθ. 343, και προσπαθεί να πιά- 
σει μεγαλόσωμο πουλί, πιθανώς πελεκάνο. Δεύτε
ρο πουλί, επίσης πελεκάνος, στραμμένο προς τα δε
ξιά, διακρίνεται πίσω του. Τα κεφάλια των πουλιών 
και του νέου λείπουν. Το πλαίσιο είναι έξεργο αδια
κόσμητο. Βλ. και σ. 185,212-214.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

345. Υδρόβιο πουλί. Πάπια (;) (Π ίν. 91)
Τέλη 5ου-αρχές 6ου αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 62.1.25.
Διαστ. 8,2 x 2,5 εκ.
Η άνω δεξιά γωνία επιμήκους παραλληλεπίπεδου 
πλακιδίου. Τρύπα για κάρφωμα κοντά στη γωνία. 
Ανάμεσα σε κλαδιά με μεγάλα φύλλα εικονίζεται 
το γυρισμένο προς τα πίσω κεφάλι πάπιας που κι
νείται προς τα αριστερά. Βλ. και σ. 185, 212.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

346. Ιωνάς και κήτος (;) ή νειλωτική σκηνή (Π ίν .  91)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 10353.
Διαστ. 14,3 χ  3,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, επίμηκες, με σπασμένη 
την άνω αριστερή γωνία, την κάτω και τη δεξιά παρυ

φή. Δύο τρύπες καρφώματος διαγώνια στις γωνίες. 
Μέσα σε μικρή βάρκα ποταμού, νέος άνδρας, πιθα
νώς φτερωτός, σε μεγάλη κλίμακα, γυμνός, κωπη
λατεί στηριγμένος σε κοντάρι στην κάτω αριστε
ρή πλευρά.
Στην άνω δεξιά γωνία, γυμνός νέος άνδρας ύπτιος 
με ανοιχτά χέρια. Το αριστερό χέρι του καταβρο
χθίζεται από κήτος, του οποίου σώζεται το κεφάλι 
μόνο στην κάτω δεξιά γωνία. Το φυσικό περιβάλ
λον δηλώνεται από μεγάλα κλαδιά και φύλλα, κα
θώς και ψάρια. Βλ. και σ. 185, 212-214.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

347. Νειλωτική σκηνή (Π ίν. 92)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Νέα Υόρκη, Συλλογή W.R. Tyler.
Διαστ. 5,2 x 11,2 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο, επίμηκες, με σπασμέ
νες τη δεξιά και την αριστερή πλευρά. Δύο τρύπες 
για κάρφωμα στο μέσον του θέματος διαγώνια. 
Μέσα σε τοπίο που δηλώνει τις όχθες ποταμού και τον 
ποταμό, δύο γυμνοί νέοι κινούνται προς τα δεξιά. Ο 
ένας, αριστερά, κολυμπώντας ψαρεύει με τα χέρια με
γάλο ψάρι, ενώ ένα μικρό ψάρι κολυμπά κάτω από τα 
πόδια του. Ο δεύτερος βρίσκεται μέσα σε μικρή αβα- 
θή βάρκα, που την κινεί με τη βοήθεια κονταριού. Κα
λάθι με καρπούς είναι πεσμένο μεταξύ των δύο μορ
φών στο κάτω μέρος της σύνθεσης. Η σύνθεση έχει 
πλαίσιο έξεργο, αδιακόσμητο. Βλ. και σ. 185,212-214.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Brooklyn Museum, αριθ. 95.

348. Νειλωτική σκηνή (Π ίν. 92)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19015.
Διαστ. 6,5 x 3,3 εκ.
Κάτω αριστερή γωνία παραλληλεπίπεδου πλακι
δίου, επιμήκους, με μια τρύπα καρφώματος κοντά στη 
γωνία.
Κολυμβητής, γυμνός, κινείται προς τα δεξιά μέσα σε 
πλούσια βλάστηση. Εμπρός του ψάρι και χέρι άλλου 
κολυμβητή. Βλ. και σ. 185, 212-214.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

270. Ο Strzygowski τα χαρακτηρίζει Bär (?) und Vögel.
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349. Νηρηΐς κολυμπά
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 10354.
Διαστ. 7,7 X 2,8 εκ.
Μικρό θραύσμα από την κάτω παρυφή επιμήκους 
επίπεδου πλακιδίου. Τρύπα καρφώματος στο μέ
σον, κοντά στο πλαίσιο.
Μορφή κολυμπά πρηνής προς τα αριστερά συνο- 
δευμένη από μεγάλο ψάρι. Με τα προτεταμένα χέ
ρια κρατούσε τετράγωνο αντικείμενο, ίσως κιβωτί- 
διο. Αδιακόσμητο πλαίσιο σώζεται στην κάτω πα
ρυφή. Βλ. και σ. 185-186, 210-211.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

350. Νηρηΐς που κολυμπά (Π ίν. 93)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 12749.
Διαστ. 7,9 x 4,7 εκ.
Θραύσμα κοντά στην άνω παρυφή επιμήκους επί
πεδου πλακιδίου.
Πεπλοφόρος Νηρηΐς κολυμπά πρηνής προς τα δε
ξιά κρατώντας με ανοιχτά χέρια τεντωμένο πέπλο. 
Την πλαισιώνει πλούσια βλάστηση. Πλαίσιο αδια
κόσμητο στην άνω παρυφή που σώζεται.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

351. Νηρηΐς που κολυμπά (Π ίν. 93)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Département des 
Antiquités Chrétiennes, αριθ. 5429.
Διαστ. ± 1 2 x 6  εκ.
Παραλληλεπίπεδο επίμηκες πλακίδιο.
Νηρηΐς ανάλογη με αριθ. 350. Το θαλάσσιο κήτος 
διακρίνεται στην κάτω δεξιά γωνία. Η απόδοση της 
θάλασσας γίνεται με επάλληλες εγχαράξεις. Το πλα
κίδιο έχει αδιακόσμητο πλαίσιο, φαρδύτερο κατά 0,02 
εκ. στις στενές πλευρές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

352. Νηρηΐς που κολυμπά (Π ίν. 93)
Συρία271, τέλη 5ου-6ος αι.272.

Λευκωσία, Μουσείο Κύπρου, αριθ. Υ. 166.
Διαστ. 7,5 X 3 εκ.
Παραλληλεπίπεδο επίμηκες πλακίδιο με σπασμένη 
την άνω δεξιά γωνία.
Νηρηΐς ανάλογη του αριθ. 351, ενώ ο πέπλος της 
κολπώνεται πάνω από το κεφάλι συγκρατημένος από 
τους βραχίονές της. Πίσω της διακρίνεται τρίλοβο 
φύλλο υδρόβιου φυτού. Αδιακόσμητο πλαίσιο ισο
παχές περιβάλλει το θέμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 84, σημ. 474.

353. Νηρηΐς που κολυμπά (Π ίν. 94)
Τέλη 5ου-αρχές 6ου αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 16.1.63.
Διαστ. 6,2 x 4,8 εκ.
Θραύσμα επιμήκους παραλληλεπίπεδου πλακιδίου 
στο οποίο περιλαμβάνεται το δεξί άκρο. Η τεχνική 
του είναι διάτρητη, διότι έχει αφαιρεθεί το βάθος. 
Διατηρούνται τρεις τρύπες καρφώματος.
Νηρηΐς, της οποίας σώζεται μόνο το κάτω ήμισυ, κο
λυμπά προς τα αριστερά. Τχνος πέπλου διασώζεται 
στο αριστερό της χέρι. Συνοδεύεται, επάνω, από 
μεγάλο ψάρι. Διακρίνεται πάνω από τα πόδια της 
μεγάλη ψαρίσια ουρά, πιθανότατα κήτους που κι
νείται παράλληλα προς αυτή. Βλ. και σ. 186.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

354. Νηρηΐς που κολυμπά
5ος-6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 2034. 
Διαστ. ± 5 x 3,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο. Δύο τρύπες για 
κάρφωμα έχουν γίνει σε διαγώνιο άξονα.
Νηρηΐς κολυμπά προς τα δεξιά. Συνοδεύεται από 
δελφίνι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Strzygowski, Alexandria, πίν. II.

355. Νηρηΐς που κολυμπά με ιχθυοκάμηλο
5ος-6ος αι.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7111.
Διαστ. 12 x 4,5 εκ.

271. Η Μαραγκού θεωρεί ότι «reveal rougher and coarse treatment of forms» από τα αιγυπτιακής προέλευσης και προφανώς το 
συνδέει με τις πληροφορίες του Μουσείου για την προέλευσή του: «αγοράσθηκε στη Συρία ή τη Μεσοποταμία».

272. Η Μαραγκού το τοποθετεί στον 4ο αι.
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Θραύσμα παραλληλεπίπεδου επιμήκους πλακιδίου. 
Νηρηΐς πεπλοφόρος κολυμπά προς τα αριστερά, ενώ 
συγκροτείται από το λαιμό ιχθυοκαμήλου. Αδιακό
σμητο πλαίσιο υπάρχει στην παρυφή. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski,Κ ο ρ ί .  K u n s t, σ. 190-191, εικ. 247.

356. Νηρηΐς πάνω σε θαλάσσιο ίππο (Π ίν. 94)
6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.212.
Διαστ. ± 7,4 x 3,5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο επίμηκες πλακίδιο με σπασμένο 
τετράγωνο τμήμα της αριστερής παρυφής. 
Θαλάσσιος ίππος πλέει προς τα αριστερά με απλω
μένη την ουρά. Πάνω του είναι καθισμένη Νηρηΐς, 
στραμμένη δεξιά. Υπάρχει αδιακόσμητο πλαίσιο, 
πλατύτερο στις μακρές πλευρές. Βλ. και σ. 186,211.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

357. Τρίτων που κρατά καλάθι (;) (Π ίν. 94)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18767.
Διαστ. 4,1 x 8,4 εκ.
Τμήμα παραλληλεπίπεδου επιμήκους πλακιδίου, που 
ανήκει σε σύνολο τριών τουλάχιστον κομματιών. 
Τρίτων με προτεταμένα χέρια στρέφει το κεφάλι πίσω. 
Πλούσια βλάστηση καλύπτει το βάθος. Πλαίσιο αδια
κόσμητο στις μακρές πλευρές φανερώνει ότι η σύνθε
ση συνεχιζόταν σε δύο ακόμη πλακίδια. Βλ. και σ. 
186, 212.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , αριθ. 231, σ. 128, πίν. 69e.

358. Διόνυσος (Π ίν. 95)
5ος-6ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Département des 
Antiquités Chrétiennes, αριθ. x.5449.
Διαστ. ± 7 x 4 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδο, σπασμένο στο 
κάτω μέρος, περίπου κατά το '/3. Τρύπα καρφώμα
τος στο μέσον της άνω πλευράς.
Ο θεός στον τύπο του Λυκείου, φέρει κέρας στο αρι
στερό χέρι που ακουμπά σε στήριγμα. Λείπουν τα

πόδια στο ύψος των μηρών και μέρος του χεριού 
πάνω από το κεφάλι. Βλ. και σ. 216.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , πίν. 10b.

359. Διόνυσος (Π ίν. 95)
5ος-6ος αι.
Princeton, Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 37.282. 
Διαστ. ± 7,2 x 4,2-3,2 εκ.
Τραπεζιόσχημο κυρτό πλακίδιο. Φθορές στις άνω 
γωνίες. Δύο τρύπες καρφώματος: η μία κοντά στην 
άνω δεξιά γωνία και η άλλη στο μέσον της αριστε
ρής παρυφής.
Ο θεός στον τύπο του Λυκείου, αλλά με το αριστε
ρό χέρι ακουμπισμένο στον αντίστοιχο γλουτό. Βλ. 
και σ. 216.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

360. Διόνυσος (;) πλαισιωμένος από κληματίδα
(Π ίν. 95)
Β' μισό 6ου-7ος αι.273.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3797.
Διαστ. 10 x 5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο. Σπασμένη η άνω 
παρυφή. Κάτω αριστερά τρύπα καρφώματος.
Νέος γυμνός άνδρας στέκεται μετωπικά με τα πό
δια ανοιχτά, ενώ τα ανασηκωμένα χέρια του κρα
τούν κλαδιά της κληματίδας που τον πλαισιώνει. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t, αριθ. 416, πίν. XIX. Λοβέρδου, Πλα
κίδια, σ. 223, πίν. 3ζ.

361. Κανιφόρος (Π ίν. 96)
Behnasa274, 6ος αι.275.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7093.
Διαστ. 10 x 4,5 εκ.
Τετράπλευρο επίπεδο πλακίδιο με φθορές στην 
αριστερή παρυφή. Δύο τρύπες για κάρφωμα στο 
μέσον της δεξιάς πλευράς και στο κέντρο του πλα
κιδίου.
Νέος γυμνός άνδρας βαδίζει προς τα αριστερά προ
βάλλοντας το αριστερό πόδι. Με το δεξί χέρι υψώ
νει κυβικό καλάθι στο ύψος του ώμου, ενώ με το αρι-

273. Ανάλογη και η χρονολόγηση του Wulff.
274. Εντοπίστηκε στις ανασκαφές του Petrie σύμφωνα με τον Strzygowski.
275. Τοποθετείται από τον Strzygowski στον 3ο-4ο αι.

304



στερό κρατά ραβδί, πιθανότατα θύρσο (δεν διακρί- 
νεταιτο άνω άκρο της ράβδου). Βλ. και ο. 217. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski,K o p t .  K u n s t, σ. 185, εικ. 214.

362. Θυρσοφόρος (Π ίν. 96)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18997.
Διαστ. 9,5 x 4,6 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο, με τρεις τρύπες 
καρφώματος στην παρυφή της άνω και της κάτω αρι
στερής γωνίας και στην άνω δεξιά.
Νέος άνδρας, ελαφρά γυρισμένος προς τα αριστε
ρά, κρατά ανάποδα θύρσο με το αριστερό χέρι, ενώ 
το δεξί το φέρνει λυγισμένο στη μέση. Φορά κοντό, 
ζωσμένο χιτώνα και έχει γυμνά τα πόδια· ανάμεσά 
τους διακρίνονται κλαδιά. Η κάτω έξεργη παρυφή 
του πλακιδίου έχει πάρει τη μορφή βάθρου. Βλ. και 
σ. 187, 217.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

363. Αυλητής (Π ίν. 96)
6ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, πρώην Συλλογή Kof- 
fler-Truniger, αριθ. Κ. 473.
Διαστ. ± 10,2 x 3,6 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με ίχνη φθοράς 
στη διακοσμημένη επιφάνεια. Δύο τρύπες για κάρ
φωμα σε διαγώνιο άξονα, στις δύο γωνίες.
Νέος άνδρας με κοντό, ζωσμένο, αχειρίδωτο χιτώνα 
κινείται προς τα αριστερά, ενώ με τα δύο του χέρια 
κρατά και φέρνει στο στόμα του αυλό. Τα μαλλιά του 
κομμένα κοντά είναι χτενισμένα προς το πρόσωπο. Το
ξωτή αχιβαδόσχημη κόγχη επιστέφει το θέμα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

364. Τυμπανίστρια-μαινάδα (Π ίν. 97)
6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19009.
Διαστ. 9 x 4,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο. Έ χει τρεις τρύ
πες καρφώματος, κοντά στις δύο άνω γωνίες και στην 
κάτω αριστερή.

Πάνω σε βάθρο πατά ημίγυμνη γυναικεία μορφή που 
κινείται προς τα δεξιά, ενώ στρέφεται προς τα πίσω 
χτυπώντας κυκλικό τύμπανο. Στο κεφάλι φέρει πέ
πλο, ενώ τα πόδια της διαγράφονται μέσα από πτυ
χές ανεμιζόμενου ενδύματος. Βλ. και σ. 187, 218.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

365. Λικνοφόρος (Π ίν. 97)
6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19011.
Διαστ. 12,7 x 4,2 εκ.
Τραπεζιόσχημο κυρτό πλακίδιο με σπασμένη την αρι
στερή και την κάτω πλευρά.
Γυμνή γυναικεία μορφή κινείται ήρεμα προς τα δε
ξιά και υψώνει με το αριστερό χέρι λίκνο στο ύψος 
του ώμου. Το δεξί χέρι και οι κνήμες της έχουν κα
ταστραφεί. Έντονη σχηματοποίηση χαρακτηρίζει 
την απόδοση ανατομικών λεπτομεριών, όπως κοι
λιά, μαστοί και τα μαλλιά. Βλ. και σ. 187, 218.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο276.

366. Λικνοφόρος (Π ίν. 97)
6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 62.1.5.
Διαστ. 12 x 4 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με δύο τρύπες 
καρφώματος κοντά στην άνω αριστερή και την κά
τω δεξιά γωνία.
Γυμνή νέα γυναίκα κινείται προς τα αριστερά προ
βάλλοντας το δεξί πόδι. Υψώνει λίκνο στο ύψος του 
αριστερού ώμου. Πέπλος, τον οποίο συγκρατεί με 
το δεξί χέρι, απλώνεται πάνω και πίσω από το κε
φάλι της, ενώ τα άκρα του φθάνουν μέχρι το έδα
φος. Η σύνθεση ορίζεται από δισχιδή ταινία, άνω 
και κάτω, ενώ επιστέφεται από αχιβαδόσχημη κόγ
χη. Με σχηματοποίηση έχουν αποδοθεί ανατομικές 
λεπτομέριες, όπως η κοιλιά, το φύλο, οι μαστοί και 
η κόγχη. Βλ. και σ. 218.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

367. Κυμβαλίστρια (Κροταλίστρια) (Π ίν. 98)
6ος αι.277.

276. Αναφέρεται σε υποσημείωση, βλ. Marangou, Bone Carvings, σημ. 127.
277. Στον κατάλογο τοποθετείται στον 4ο-5ο αι.
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Μόσχα, Μουσείο Pushkin, αριθ. 10330.
Διαστ. 9 x 3,7 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με δυο τρύπες 
για κάρφωμα σε διαγώνιο άξονα. Το ανάγλυφο του 
θέματος εξέχει στο άνω μέρος, διότι σε δεύτερη πι
θανότατα χρήση έχει αφαιρεθεί το βάθος και έχει 
προστεθεί κρίκος εξάρτησης, που μετατρέπειτο κομ
μάτι σε περίαπτο.
Γυμνή νέα γυναίκα κινείται προς τα αριστερά προ
βάλλοντας το αριστερό πόδι, ενώ ο κορμός και το 
κεφάλι εικονίζονται μετωπικά. Τα χέρια πίσω της 
πρέπει να κρατούσαν κύμβαλα ή κρόταλα. Βλ. και 
ο. 219.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I s k u s s tv o  V iz a n tii , όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία, 
αριθ. 305.

368. Κυμβαλίστρια (Κροταλίστρια) (Π ίν. 98)
6ος αι.278.
Νέα Υόρκη, Brooklyn Central Museum.
Διαστ. 8 x 3 εκ.
Παραλληλόγραμμο πλακίδιο, του οποίου η άνω πα
ρυφή έχει υποστεί νέα επεξεργασία, που επιτρέπει 
στο ανάγλυφο θέμα να εξέχει ολόκληρο. Τρεις τρύ
πες για κάρφωμα, στο μέσον της αριστερής και της 
δεξιάς πλευράς.
Νέα γυναίκα βαδίζει προς τα αριστερά, προβάλλο
ντας το αριστερό πόδι. Πέπλος πέφτει από το δεξί 
της ώμο μέχρι το έδαφος. Με τα δυο χέρια προς την 
αριστερή πλευρά της κρατά κύμβαλα. Έντονη ομοι
ότητα με την κυμβαλίστρια αριθ. 367. Βλ. και σ. 188, 
219.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
B r o o k ly n  M u s e u m , αριθ. 106.

369. Ορχηστρίδα (Π ίν. 98)
6ος αι.279.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7121.
Διαστ. 6,4 x 3 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με σπασμένη 
την αριστερή πλευρά. Η πίσω πλευρά είναι βαμμέ
νη κόκκινη.

Γυναικεία γυμνή μορφή στέκεται μετωπικά έχοντας 
το αριστερό χέρι υψωμένο και το κεφάλι στραμμένο 
προς αυτό. Το δεξί χέρι και πόδι δεν σώζονται. 
Τχνος του πέπλου διακρίνεται αριστερά της να πέ
φτει στο έδαφος280. Οι ανατομικές λεπτομέρειες έχουν 
αποδοθεί με εγχαράξεις, ενώ οι μαστοί έχουν πα
ραλή φθεί.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, σ. 196, εικ. 254.

370. Πεπλοφόρος (Π ίν. 98)
5ος-6ος αι.281.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7121.
Διαστ. 7,3 x 3,6 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με δυο τρύπες 
καρφώματος στην άνω αριστερή και κάτω δεξιά γω
νία.
Γυμνή νέα γυναίκα κινείται προς τα δεξιά, με ανοι
χτό δρασκελισμό προβάλλοντας ελαφρά το αρι
στερό πόδι. Πέπλος, που τον συγκρατεί με τα δυο 
χέρια και φθάνει το έδαφος, την πλαισιώνει. Οι 
μαστοί έχουν αποδοθεί κάτω από τις μασχάλες 
και εγχαράξεις δηλώνουν ανατομικές λεπτομέ
ρειες στην κοιλιά. Πατά σε βάθρο από όπου εκ
φύονται κλάδοι. Βλ. και σ. 219.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , σ. 195, εικ. 251.

371. Πεπλοφόρος ανάμεσα σε κληματίδες (Π ί ν. 99)
6ος αι.282.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7124.
Διαστ. 17,5 x 55-7,2 εκ. (κάτω).
Τραπεζιόσχημο πλακίδιο κυρτό στην άνω πλευρά, 
με σπασμένο το άνω τμήμα της δεξιάς παρυφής και 
φθορές στην κάτω παρυφή. Δυο τρύπες για κάρφω
μα υπάρχουν στο άνω τμήμα του πλακιδίου.
Γυμνή γυναικεία μορφή, σε ανάλογη κίνηση με αυ
τή του αριθ. 270, πλαισιωμένη από κλαδιά και φύλ
λα κληματίδας, κρατά τα άκρα πέπλου που την 
πλαισιώνει. Οι μαστοί, σχεδόν επίπεδοι, καλύπτο
νται από τα μακριά μαλλιά. Πατά σε βάθρο. Βλ. και 
σ. 219.

278. Στον κατάλογο τοποθετείται στον 6ο αι.
279. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 9ο-10ο αι.
280. Το σημείο αυτό περιγράφεται από τον Stzygowski με ερωτηματικό ως φυτό.
281. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 7ο-8ο αι.
282. Τοποθετείται από τον Strzygowski στον 8ο-9ο αι.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t. K u n s t, σ. 197, εικ. 257. Λοβέρδου, Πλα
κίδια, σ. 223, πίν. 3ζ.

372. Πεπλοφόρος (Π ίν. 99)
5ος-6ος αι.
Mainz, Ρωμαιο-γερμανικό Κεντρικό Μουσείο, αριθ.
0.10532.
Διαστ. 10 X 5,2 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με φθορές στη 
δεξιά παρυφή. Δύο τρύπες για κάρφωμα υπάρχουν 
κοντά στην άνω δεξιά και στην κάτω αριστερή γωνία. 
Γυμνή μορφή, ανάλογη αυτής του αριθ. 370, αλλά 
κινείται προς τα αριστερά. Πατά σε βάθρο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

373. ΙΙεπλοφόρος (Π ίν. 99)
5ος-6ος αι.283.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3778.
Διαστ. 10 x 3,6 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με φθορές στην 
αριστερή παρυφή και την άνω δεξιά γωνία. Τρύπα 
για κάρφωμα σώζεται κάτω αριστερά.
Γυμνή νέα γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 372. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , σ. 107, αριθ. 360, πίν. XV.

374. Πεπλοφόρος (Π ίν. 99)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19008.
Διαστ. 6,8 x 4,5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με δύο τρύπες 
για κάρφωμα, άνω αριστερά και κάτω δεξιά, κοντά 
στην παρυφή.
Γυμνή νέα γυναίκα, ανάλογη των αριθ. 370, 371.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

375. Πεπλοφόρος (Π ίν. 100)
5ος-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 62.1.6.
Διαστ. 4,5 x 4,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με δύο τρύπες 
καρφώματος, άνω αριστερά και κάτω δεξιά.

Γυμνή νέα γυναίκα ανάλογη με αριθ. 370, αλλά το 
κεφάλι και οι γλουτοί είναι ιδιαίτερα τονισμένοι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

376. Πεπλοφόρος (Π ίν. 100)
5ος-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.203.
Διαστ. 5,5 X 3,1 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο από βαθύχρω
μο κόκαλο, με φθορές στην άνω αριστερή γωνία. 
Δύο τρύπες καρφώματος κοντά στην κάτω αριστε
ρή γωνία και στο μέσον της άνω πλευράς.
Νέα γυμνή γυναίκα, ανάλογη με αριθ. 370, αλλά με 
ιδιαίτερα τονισμένο κεφάλι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

377. ΙΙεπλοφόρος (Πίν. 100)
5ος-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.204.
Διαστ. 7 x 2,8 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο- σώζονται τα 2/3 
της αριστερής πλευράς, με μια τρύπα για κάρφωμα 
κοντά στην άνω αριστερή γωνία, όπου υπάρχει και 
μικρό αποφλοιωμένο τμήμα.
Γυμνή γυναικεία μορφή, ανάλογη με αριθ. 370. Λεί
πει το αριστερό μέρος του προσώπου και του σώ
ματος284.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

378. Πεπλοφόρος (Πίν. 100)
5ος-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.222.
Διαστ. 8 x 2,1 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο- σώζεται το '/3 
της δεξιάς πλευράς. Φθορά στην κάτω γωνία, όπου 
και τρύπα για κάρφωμα.
Η αριστερή πλευρά του προσώπου και του σώματος 
γυναικείας μορφής, ανάλογης με αριθ. 375.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

283. Ο Wulff το τοποθετεί στον 4ο-5ο αι., αν και αναφέρει ότι το «στυλ έχει πέσει ήδη στο κοπτικό».
284. Θα ήταν πιθανό να συνανήκει με τον αριθ. 378, αν δεν υπήρχε διαφορά διαστάσεων.
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379. Πεπλοφόρος (Πίν. 101)
5ος-6ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Département des 
Antiquités Chrétiennes αριθ. x. 5448.
Διαστ. 11,6 x 3,3 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο, του οποίου 
δεν σώζεται το δεξί ήμισυ.
Σώζεται το δεξί ήμισυ γυμνής γυναικείας μορφής 
ανάλογης με αυτής του αριθ. 371, αλλά που στρέφει 
το κεφάλι πίσω.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

380. Πεπλοφόρος (Π ίν. 101)
5ος-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.224.
Διαστ. 9,5 χ  4,5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο- σώζεται το κά
τω ήμισυ και μικρό τμήμα του άνω. Υπάρχουν δύο 
τρύπες για κάρφωμα, κοντά στην κάτω αριστερή γω
νία και στο κέντρο του πλακιδίου.
Γυμνή γυναικεία μορφή, ανάλογη με αριθ. 371, 
της οποίας σώζεται ο κορμός, ακέφαλος και χω
ρίς χέρια. Γύρω από τα μακριά πόδια της και την 
ιδιαίτερα λεπτή μέση της υπάρχουν πλατύφυλλα 
φυτά και δεξιά τμήμα του πέπλου. Βλ. και ο. 219.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

381. Ορχηστρίδα (Π ίν. 101)
6ος αι.285.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3791.
Διαστ. 6,7 x 3,4 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο. Φθορές στην αρι
στερή παρυφή.
Γυμνή γυναικεία μορφή, ανάλογη του αριθ. 366, 
στηρίζει το δεξί της χέρι σε ελικοειδή κίονα. Ο πέ
πλος την πλαισιώνει με μορφή τόξου. Μπροστά της 
υπάρχει κλαδί φοίνικα. Ως άνω πλαίσιο έχει δισχι
δή ταινία, ενώ κάτω η μορφή πατά σε βάθρο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff,A l tc h r .  K u n s t, αριθ. 361, πίν. XV.

382. Πεπλοφόρος (Πίν. 101)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19007.
Διαστ. 10,5 x 4,6 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με τρεις τρύ
πες καρφώματος κοντά στις άνω γωνίες και στην κά
τω αριστερή. Η δεξιά γωνία και η κάτω παρυφή εί
ναι φθαρμένες.
Γυμνή γυναικεία μορφή ανάλογη με αριθ. 372, επι
στέφεται από αχιβαδόσχημη κόγχη που ορίζεται 
κάτω από δισχιδή ταινία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

383. Πεπλοφόρος
5ος-6ος αι.286.
Μόσχα, Μουσείο Pushkin, αριθ. 3134287.
Διαστ. 9,9 x 5,2 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο, ακέραιο με δύο 
τρύπες καρφώματος.
Γυμνή γυναικεία μορφή ανάλογη με αριθ. 382, αλ
λά με μεγαλύτερη σχηματοποίηση στην απόδοση 
των ανατομικών χαρακτηριστικών, όπως το στήθος 
και η κοιλιά. Σχηματοποιημένη είναι και η αχιβα
δόσχημη κόγχη της επίστεψης της μορφής.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
I s k u s s tv o  V iz a n tii , αριθ. 308, πίν. I, la.

384. Ζεύγος ερωτιδέων
Ρώμη288, τέλη 4ου-αρχές 5ου αι.
Ρώμη, Antiquarium Comunale, αριθ. 17342.
Διαστ. 9,7 x 11,8 εκ. (μήκος αποκαταστάσιμο 14 εκ.). 
Λείπει το αριστερό τμήμα και μέρος της δεξιάς πα
ρυφής. Σώζονται στις δεξιές γωνίες μικρές οπές προ
σήλωσης.
Μέσα σε πλαίσιο από ταινία ρόμβων που εναλλάσ
σονται με τετράγωνα, δύο ερωτιδείς, αντωποί, πι
θανώς προσωποποιήσεις εποχών ή μηνών, κρατούν 
ο ένας καλάθι με καρπούς (φθινοπωρινή Εποχή ή 
Μήνας) και ο άλλος πάπια (χειμερινή Εποχή ή Φε
βρουάριος). Ανάμεσά τους φυτρώνει ροδακόσχη- 
μο άνθος. Η στάση και η κίνηση των δύο ερωτιδέων 
είναι όμοια με του ζεύγους του αριθ. 76.

285. Ο Wulff τοποθετεί το πλακίδιο αυτό στον 5ο αι.
286. Στον κατάλογο χρονολογείται τον 7ο αι.
287. Προέρχεται από τη συλλογή Golenizev της Αγίας Πετρούπολης.
288. Βλ. κεφ. Δ, υποσημ. 92.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
R o m a n a  P ic tu r a , σ. 308, αριθ. 121, όπου και παλαιότερη 
βιβλιογραφία.

385. Πεπλοφόρος (Πίν. 102)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Λονδίνο, University College.
Διαστ. ± 12,2 χ 3,8 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο, σπασμένο στο 
κάτω μέρος και στην αριστερή πλευρά. Ίχνος τρύ
πας καρφώματος στο άκρο της δεξιάς παρυφής. 
Γυμνή γυναικεία μορφή, ανάλογη με αριθ. 378, 
πλαισιώνεται από τόξο με λέσβιο κυμάτιο. Λείπει 
το δεξί χέρι και το κάτω ήμισυ του σώματος. Βλ. και 
σ. 189.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

386. Πεπλοφόρος (Π ίν. 102)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19012.
Διαστ. 10,2 X 4,3 εκ.
Πλακίδιο κυρτό και παραλληλόγραμμο με σπασμέ
νη την κάτω δεξιά γωνία. Δυο τρύπες για κάρφωμα 
στον κάθετο άξονα του πλακιδίου και μια τρίτη στο 
άνω μέρος της αριστερής παρυφής.
Γυναικεία μορφή, ανάλογη με αριθ. 385, αλλά φορά 
ποδήρες ένδυμα που καλύπτει το αριστερό πόδι και 
αφήνει να διαγράφονται οι γραμμές του στήθους. Βλ. 
και σ. 188-189, 219.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο289.

387. Σύμπλεγμα ορχουμένων (Πίν. 102)
6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18976.
Διαστ. 8,8 x 5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμένη την αρι
στερή και την κάτω πλευρά.
Νέα γυναίκα με εξωμίδα κινείται προς τα αριστερά, 
ενώ στρέφει πίσω το κεφάλι που αποδίδεται έτσι με
τωπικά. Κρατά με το αριστερό χέρι το άκρο του χιτώ
να. Πίσω της διακρίνεται το κεφάλι ανδρικής μορφής,

που τη συνοδεύει, στραμμένο κατά 3/4 προς τα αριστε
ρά. Έντονη σχηματοποίηση στην απόδοση του στή
θους και των χαρακτηριστικών του προσώπου. Βλ. και 
σ. 189.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο290.

388. Κυμβαλίστρια (Π ίν. 102)
Μέσα 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18999.
Διαστ. 9,7 x 2 εκ.
Θραύσμα κυρτού παραλληλόγραμμου πλακιδίου από 
τη δεξιά πλευρά.
Διασώζεται το αριστερό χέρι κυμβαλίστριας. Που
λί, πιθανώς ορτύκι, είναι καθισμένο μπροστά της και 
στρέφει το κεφάλι προς αυτή. Βλ. και σ. 189,218.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

389. Ερωτιδεύς
Μέσα 5ου-6ος αι.291.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3774.
Διαστ. 10 x 5,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με ίχνη φθοράς 
στις παρυφές.
Το φτερωτό νήπιο στέκεται μετωπικά. Φοράει χλα
μύδα και υψώνει με το δεξί χέρι του αντικείμενο που 
έχει καταστραφεί. Βλ. και σ. 189,214-216. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , σ. 119, αριθ. 427, πίν. XIX.

390. Ερωτιδεύς μέσα σε βλαστούς
5ος-6ος αι.292.
Ρώμη, Συλλογή Grüneisen, αριθ. 314.
Διαστ. 6 x 2,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο, του οποίου λεί
πει μεγάλο τμήμα της δεξιάς πλευράς.
Γυμνό φτερωτό νήπιο προβάλλει μετωπικά μέσα από 
τα φύλλα άκανθας και τους βλαστούς της. Το αρι
στερό ήμισυ του σώματός του έχει καταστραφεί. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Grüneisen, C o l le c t io n , αριθ. 414, πίν. XXIV.

289. Φωτογραφία δημοσιεύεται από τη Μαραγκού (Bone Carvings, πίν. 40e).
290. Αναφέρεται στη σημ. 127 της Μαραγκού (Bone Carvings, σ. 31).
291. Τοποθετείται από τον Wulff στον 5ο-6ο αι.
292. Ο Griineisen το τοποθετεί στον 4ο-5ο αι.

309



391. Ερωτιδευς με καλάθι (Π ίν. 103)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Νέα Υόρκη, Brooklyn Central Museum, αριθ. 36164. 
Διαστ. 10,5 x 3,7-4,4 εκ.
Τραπεζιόσχημο κυρτό πλακίδιο με σπασμένες τις 
τέσσερις γωνίες.
Γυμνή ανδρική φτερωτή μορφή κινείται προς τα 
αριστερά κρατώντας με τα δύο χέρια καλάθι γεμά
το καρπούς. Πολύπτυχη χλαμύδα καλύπτει το στή
θος του και πέφτει βαριά πίσω από τη ράχη. Πατά 
εμπρός από το έξεργο πλαίσιο που ορίζει την κάτω 
παρυφή. Σχηματοποιημένη αχιβαδόσχημη κόγχη 
πάνω σε έξεργο πλαίσιο επιστέφει τη μορφή. Βλ. 
και σ. 189,214-215.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

392. Ερωτιδευς με καλάθι (Π ίν. 103)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18998.
Διαστ. 8,8 X 4,2 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με ρωγμή στην 
κάτω παρυφή και τρεις τρύπες για κάρφωμα στις 
δύο άνω και στην κάτω δεξιά γωνία.
Γυμνός φτερωτός νέος ανάλογος με αριθ. 391, αλλά 
οι καρποί στο καλάθι που κρατά αποδίδονται σε 
μια σειρά. Ο μανδύας πέφτει εμπρός του και διακρί- 
νεται το άκρο του δεύτερου φτερού του πάνω από 
το καλάθι. Βλ. και σ. 189,214.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

393. Ερωτιδευς με δοχείο
Gize, 6ος αι.293.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3787.
Διαστ. 11,3 x 3,7 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με διαγώνιο ρά- 
γισμα από την άνω αριστερή γωνία προς την κάτω 
δεξιά, όπου και οι δύο τρύπες καρφώματος.
Γυμνός φτερωτός νέος κινείται προς τα δεξιά κρα
τώντας δοχείο με καρπούς. Αχιβαδόσχημη σχημα
τοποιημένη κόγχη αποτελεί την επίστεψη του θέ
ματος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t, αριθ. 414, πίν. XIX.

394. Ερωτιδευς με καλάθι (Π ίν. 103)
6ος αι.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7095.
Διαστ. 6,6 x 3,5 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο από κιτρινωπό 
κόκαλο και με δύο τρύπες καρφώματος στην άνω 
αριστερή και στην κάτω δεξιά γωνία.
Γυμνός φτερωτός νέος, ανάλογος με αριθ. 393, κι
νείται προς τα δεξιά.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t , εικ. 243.

395. Ερωτιδευς με καλάθι (Π ίν. 103)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου, Département des 
Antiquités Chrétiennes, αριθ. x. 5481.
Διαστ. 11,1 x 4,6 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο, με τρεις τρύ
πες καρφώματος στην άνω δεξιά, στην κάτω αρι
στερή γωνία και στο μέσον της αριστερής παρυφής. 
Φτερωτός γυμνός νέος κινείται προς τα δεξιά, κρα
τώντας καλάθι με καρπούς. Μπροστά του διακρίνε- 
ται το κεφάλι πουλιού, πιθανώς ορτύκι, και πλατύ
φυλλα φυτά τον πλαισιώνουν. Στο άνω μέρος υπάρ
χει σχηματοποιημένη αχιβαδόσχημη επίστεψη. Βλ. 
και σ. 215.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

396. Ερωτιδευς (Π ίν. 104)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αονδίνο, University College.
Διαστ. 10,5 x 2,8 εκ.
Το αριστερό ήμισυ κυρτού παραλληλόγραμμου πλα
κιδίου, που διασώζει μια τρύπα καρφώματος κοντά 
στην κάτω αριστερή γωνία.
Σώζεται η ράχη, τα πόδια και το πίσω μέρος του κε
φαλιού φτερωτού γυμνού νέου. Στη ράχη πέφτει βα
ρύς μανδύας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

397. Ερωτιδευς (Π ίν. 104)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.216.

293. Τοποθετείται από τον Wulff στον 6ο-7ο αι.
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Διαστ. 10,8 x 4,5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με πολλές φθο
ρές. Λείπει η άνω αριστερή γωνία και μεγάλο μέ
ρος της άνω και της δεξιάς πλευράς. Σώζεται μια 
τρύπα καρφώματος κοντά στην κάτω δεξιά γωνία. 
Γυμνός φτερωτός νέος, ανάλογος του αριθ. 395. Λεί
πουν τα χέρια και τα 4Λ όμοιας επίστεψης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

398. Ερωτιδεύς με καλάθι (Π ίν. 104)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 62.1.7.
Διαστ. 10,5 x 5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένη 
την κάτω δεξιά γωνία. Σώζονται τρεις τρύπες καρ
φώματος, οι δύο στο κέντρο του πλακιδίου και η 
τρίτη στην άνω αριστερή γωνία. Τχνος μιας τέταρ
της τρύπας για κάρφωμα διακρίνεται στο σπάσιμο 
της δεξιάς γωνίας.
Γυμνός φτερωτός νέος ανάλογος του αριθ. 395 και 
με ανάλογη επίστεψη, αλλά κρατά μακρύτερο κα
λάθι. Βλ. και σ. 211.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

399. Ερωτιδεύς (;) με καλάθι (Π ίν. 104)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 62.1.19.
Διαστ. 9,5 x 5 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με σπασμένη 
την άνω δεξιά γωνία. Διατηρείται μόνο μια τρύπα 
καρφώματος κάτω αριστερά.
Γυμνός, πιθανότατα φτερωτός, νέος, ανάλογος του 
αριθ. 391, αλλά χωρίς επίστεψη. Κλάδοι φοίνικα 
πλαισιώνουν τα πόδια του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

40Θ. Ερωτιδεύς (;) (Π ίν. 105)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.225.
Διαστ. 9,2 x 4,5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένη 
διαγώνια την κάτω αριστερή γωνία και μέρος της

αριστερής πλευράς. Δύο τρύπες για κάρφωμα υπάρ
χουν κοντά στην άνω αριστερή και στην κάτω δε
ξιά γωνία.
Γυμνός νέος κινείται προς τα αριστερά κρατώντας κα
λάθι με καρπούς, όπως ο ερωτιδεύς αριθ. 392. Η τοπο
θέτηση της μορφής κοντά στη δεξιά παρυφή ίσως δεν 
επέτρεψε την απόδοση των φτερών του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

401. Ερωτιδεύς (Π ίν. 105)
Τέλη 5ου-6ος αι.294.
Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, αριθ. 61/4219. 
Διαστ. 10,3 x 6 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένη την 
κάτω δεξιά γωνία. Έ χει τρεις τρύπες για κάρφωμα 
στις υπόλοιπες γωνίες. Σκουρόχρωμο κόκαλο. 
Γυμνός φτερωτός νέος, ανάλογος του αριθ. 391, με 
βαρύ πολύπτυχο μανδύα, κρατά καλάθι με καρπούς. 
Πλαισιώνεται από δένδρα και φυτά με πλατιά φύλ
λα. Βλ. και σ. 189-190,214-215.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Berichte der staatlichen Kunstsammlungen, M J B K  1963, 
εικ. 13.

402. Ερωτιδεύς (;) (Π ίν. 105)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 62.1.8.
Διαστ. 7,5 X 4,5 εκ.
Κυρτό τραπεζιόσχημο πλακίδιο, με σπασμένη την 
άνω αριστερή και την άνω δεξιά γωνία και μεγάλο 
τμήμα των αντίστοιχων πλευρών. Τρύπα για κάρ
φωμα κοντά.
Γυμνός νέος άνδρας, ανάλογος με αριθ. 395, 398. 
Δεν σώζονται τα χέρια, τα φτερά και το αγγείο που 
κρατούσε. Πίσω του διακρίνεται χλαμύδα. Βλ. και 
σ. 211.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

403. Ερωτιδεύς (Π ίν. 105)
6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.199.
Διαστ. 10 X 2,5 εκ.
Το δεξί ήμισυ κυρτού παραλληλόγραμμου πλακιδίου,

294. Τοποθετείται από τον Wulff στον 5ο αι.
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το οποίο διασώζει μια τρύπα καρφώματος στην άνω 
δεξιά γωνία.
Σώζονται τα χέρια, το αριστερό πόδι και το αγγείο 
που κρατά γυμνή μορφή, πιθανότατα ερωτιδέως.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

404. Άνδρας, ίσως ερωτιδεύς (Π ίν. 106)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.211.
Διαστ. 6,3 x 4,3 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με δύο τρύπες για 
κάρφωμα, στο κέντρο και στην κάτω δεξιά παρυφή. 
Αποτελεί το κάτω τμήμα σύνθεσης δύο πλακιδίων. 
Ανδρικό γυμνό σώμα από τη μέση και κάτω, ανάλο
γο του αριθ. 403. Πατά πάνω σε βάθρο. Βλ. και σ. 215.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

405. Άνδρας, ίσως ερωτιδεύς
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19000.
Διαστ. 10,1 x 3 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο.
Γυμνός νέος που κρατά καλάθι, βαδίζει προς τα 
δεξιά. Βλ. και σ. 215.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

406. Ερωτιδεύς (;) (Π ίν. 106)
Τέλη 5ου-6ος αι.295.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7120.
Διαστ. 8,7 χ  3,5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένη τη 
δεξιά παρυφή, την άνω πλευρά και την άνω αριστε
ρή γωνία. Άνω αριστερά, τρύπα για κάρφωμα. 
Γυμνός νέος άνδρας, ανάλογος του αριθ. 402, με 
έντονες φθορές στο πρόσωπο. Τχνη φυτών μεταξύ 
των ποδιών του. Βλ. και σ. 215.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, εικ. 253.

407. Ηρακλής (Π ίν. 106)
5ος-6ος αι.

295. Τοποθετείται από τον Strzygowski στον 7ο-8ο αι.
296. Τοποθετείται από τον Wulff στον 5ο-6ο αι.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19003.
Διαστ. 7,5 x 3 εκ.
Δεξί τμήμα κυρτού παραλληλόγραμμου πλακιδίου 
με δύο τρύπες για κάρφωμα στις άνω και κάτω δε
ξιές γωνίες.
Γυμνή ανδρική μορφή κρατά ρόπαλο με το αριστε
ρό χέρι. Η χλαμύδα του καλύπτει το στήθος και το 
χέρι. Κινείται προς τα δεξιά. Βλ. και σ. 190,219-221.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

408. Ηρακλής με το λέοντα της Νεμέας (Π ίν. 106) 
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18892.
Διαστ. 9,3 x 4,8 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με σπασμένη την 
άνω δεξιά γωνία.
Νέος άνδρας στραμμένος προς τα αριστερά έχει 
κάνει λαβή με το αριστερό χέρι γύρω από το λαι
μό λέοντος, του οποίου σώζεται μόνο το δασύτρι
χο κεφάλι.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

409. Ηρακλής με το λέοντα της Νεμέας (Π ίν. 107) 
Τέλη 5ου-6ος αι.
Detroit, Μουσείο Kelsey, αριθ. 66.1.97.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένο 
το κάτω ήμισυ της αριστερής πλευράς. Τρύπα καρ
φώματος κοντά στην άνω δεξιά γωνία.
Νέος άνδρας σε σύνθεση ανάλογη με αριθ. 408, αλ
λά κρατά το κεφάλι του λέοντος με τα δύο χέρια. Το 
σώμα του ζώου δεν σώζεται. Βλ. και σ. 219-221.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

410. Προσωποποίηση εποχής
5ος-6ος αι.296.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3786.
Διάμ. 4,5 εκ.
Κυκλικό επίπεδο πλακίδιο από βαθύχρωμο κόκαλο. 
Προτομή νεανικής ανδρικής μορφής εικονίζεται με
τωπικά, με στραμμένο ελαφρά αριστερά το κεφάλι. 
Φορά στεφάνι στα πυκνά σγουρά μαλλιά του και
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κρατά με τα δύο χέρια προ του στήθους ύφασμα με 
καρπούς, όπως των αριθ. 1-3. Βλ. και σ. 221. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , αριθ. 412, πίν. XIX.

411. Ερωτιδεύς-προσωποποίηση (;)
5ος-6ος αι.297.
Ρώμη, Συλλογή Grüneisen, αριθ. 364.
Διαστ. ± 8 x 4,5 εκ.
Πλακίδιο κυρτό, παραλληλόγραμμο.
Γυμνός φτερωτός νέος κινείται προς τα αριστερά προ
βάλλοντας το αριστερό πόδι. Κρατά με τα δύο χέρια 
πουλί με μακριά ουρά. Φυτά πλατύφυλλα εμπρός του. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Grüneisen, C o l le c t io n , αριθ. 403.

412. Τύχη πόλης (Π ίν. 107)
5ος-6ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, πρώην συλλογή Kof- 
fler-Truniger, αριθ. Κ. 474 Β.
Διαστ. ± 12 x 4,5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένο το 
άνω τμήμα της δεξιάς πλευράς.
Γυναικεία μορφή στέκεται μετωπικά πάνω σε τρι
σχιδή ταινία με μορφή βάθρου. Είναι πλούσια ντυ
μένη με ποδήρη χειριδωτό χιτώνα, δαλματική με 
περίκλειση και πυργόσχημο διάδημα στο κεφάλι. 
Με το δεξί χέρι κρατά δάδα. Το κεφάλι της, που 
σώζεται κατά το δεξί ήμισυ, διακρίνεται για τα λε
πτά χαρακτηριστικά του προσώπου και την επιμε
λημένη απόδοση της κόμμωσης. Βλ. και σ. 191,223.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

413. Τύχη πόλης
6ος αι.298.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3783.
Διαστ. 8 x 3,1 εκ.
Παραλληλόγραμμο κυρτό πλακίδιο με σπασμένη την 
άνω παρυφή και την άνω αριστερή γωνία. 
Γυναικεία μορφή, μετωπική, πάνω σε βάθρο, φορά πο
λύπτυχο ποδήρη χειριδωτό χιτώνα ζωσμένο στη μέση 
και πυργόσχημο διάδημα. Στο δεξί κρατά πηδάλιο και 
στο αριστερό κέρας γεμάτο καρπούς. Βλ. και σ. 223.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t, αριθ. 370, πίν. XIX.

414. Προσωποποίηση μηνός (Π ίν. 107)
5ος αι.
Μασσαλία, Αρχαιολογικό Μουσείο Borely, αριθ. 
2441.
Διαστ. ± 10 X 4,5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με δύο τρύπες 
για κάρφωμα στην κάτω δεξιά και στην άνω αρι
στερή γωνία.
Γυμνός νέος γυρισμένος προς τα δεξιά στηρίζεται σε 
μεγάλο κλαδί, ενώ με το λυγισμένο αριστερό του γόνα
το πατά πουλί, πιθανώς ορτύκι. Μεγάλο φύλλο (φτερό) 
φαίνεται πάνω από τον ώμο του. Βλ. και σ. 191,215.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

415. Προσωποποίηση μηνός (Π ίν. 107)
5ος-6ος αι.299.
Κάιρο, Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 7122.
Διαστ. 5,8 x 3,5-4,3 εκ. (άνω).
Κυρτό τραπεζιόσχημο πλακίδιο με ίχνη φθοράς στην 
αριστερή παρυφή.
Ανδρική μορφή κινείται ορμητικά προς τα αριστερά 
προβάλλοντας το αριστερό πόδι, ενώ με τα χέρια κα
λυμμένα από κοντό ύφασμα, κρατά σφαιρικό αντι
κείμενο, επίσης καλυμμένο. Φοράει ψηλά υποδήμα
τα, κοντό χειριδωτό χιτώνα, ζωσμένο χαλαρά. Ο νέ
ος πλαισιώνεται από τοξόμορφο άνοιγμα στηριγμέ
νο σε ελικοειδείς κιονίσκους. Βλ. και σ. 215-216,222.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, K o p t .  K u n s t, εικ. 255.

416. Πολεμιστής (Π ίν. 108)
5ος-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 18996.
Διαστ. 9,5 x 4,6 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με δύο τρύπες 
για κάρφωμα κοντά στην άνω δεξιά και την κάτω 
αριστερή γωνία.
Γυμνός νέος άνδρας στέκεται σχεδόν μετωπικά, 
στραμμένος ελαφρά προς τα δεξιά. Φοράει χλαμύδα 
που καλύπτει το άνω μέρος του στήθους και πέφτει

297. Τοποθετείται από τον Grüneisen στον 4ο-5ο αι.
298. Τοποθετείται από τον Wulff στον 5ο-6ο αι.
299. Ο Strzygowski το τοποθετεί στον 6ο-7ο αι.
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βαριά πίσω μέχρι το ύψος των κνημών. Κρατά με το 
δεξί ακόντιο και με το αριστερό χέρι ασπίδα με σφαι
ρικό έξαρμα στο κέντρο. Πατάει σε βάθρο που πλαι
σιώνεται από πλατύφυλλα φυτά. Βλ. και ο. 191,224. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Marangou, B o n e  C a r v in g s , σ. 81, πίν. 61d, σημ. 458.

417. Πολεμιστής
5ος-6ος αι.
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, αριθ. 26339.
Διαστ. ± 9,5 x 4,5 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με σπασμένη την 
άνω δεξιά γωνία. Δύο τρύπες για κάρφωμα υπάρχουν 
κοντά στις κάτω γωνίες και ίχνος μιας τρίτης υπάρχει 
κοντά στο σπάσιμο της δεξιάς γωνίας.
Γυμνός νέος άνδρας στέκεται στραμμένος προς τα 
αριστερά και πατά με το δεξί πόδι στο βάθρο. 
Κρατά ακόντιο με το δεξί χέρι και στηρίζεται σε 
αυτό, ενώ με το αριστερό στεραιώνει στο έδαφος 
ασπίδα, της οποίας φαίνεται το εσωτερικό. Μαν
δύας πολύπτυχος καλύπτει τον αριστερό ώμο, στε- 
ραιωμένος με πόρπη στο δεξί ώμο και πέφτει βα
ρύς στη ράχη. Βλ. και σ. 191-192,224.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

418. Πολεμιστής (Π ίν. 108)
5ος-6ος αι.300.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 207. 
Διαστ. 8,9 x 4,7 εκ.
Κυρτό τραπεζιόσχημο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
παρυφή και το κάτω τμήμα του. Διασώζεται ίχνος τρύ
πας για κάρφωμα στο κάτω σπάσιμο και στην αρι
στερή παρυφή.
Γυμνός νέος ανάλογος του αριθ. 416, αλλά κρατά το 
ακόντιο με το αριστερό χέρι, ενώ με το δεξί ίσως κρα
τούσε ή στήριζε την ασπίδα του. Βλ. και σ. 192,224.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ξυγγόπουλος, 1915, σ. 143.

419. Πολεμιστής (Π ίν. 108)
5ος-6ος αι.
Oxford, Μουσείο Ashmolean, αριθ. 1892.861. 
Διαστ. 6,5 x 2,9 εκ.

300. Ο Ξυγγόπουλος το τοποθετεί στα τέλη του 4ου αι.
301. Ο Wulff το τοποθετεί στον 6ο-7ο αι.

Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο, σώζεται το άνω 
τμήμα (73). Διασώζεται μια τρύπα για κάρφωμα στην 
άνω δεξιά γωνία.
Κάτω από σχηματοποιημένη αχιβαδόσχημη κόγχη 
διασώθηκε το κεφάλι και ο αριστερός ώμος άνδρα, 
που κρατά ακόντιο ακουμπισμένο στον αριστερό 
ώμο.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

420. Πολεμιστής (Π ίν. 108)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Oxford, Μουσείο Ashmolean, αριθ. 1890.434. 
Διαστ. ± 6,2 x 4 εκ.
Θραύσμα κυρτού παραλληλόγραμμου πλακιδίου, 
που ανήκει στο άνω τμήμα του. Διασώζει δύο τρύ
πες για κάρφωμα στις άνω γωνίες.
Κάτω από περιγεγραμμένη αχιβαδόσχημη κόγχη, με 
έντονη σχηματοποίηση, σώζεται το κεφάλι και το στή
θος νέου άνδρα στραμμένου προς τα δεξιά, που φο
ράει μανδύα πορπούμενο στο δεξί ώμο. Πρέπει να 
κρατούσε και ακόντιο με το δεξί χέρι, ενώ με το αρι
στερό, του οποίου σώζεται ο βραχίονας, ίσως στήρι
ζε ασπίδα. Βλ. και σ. 224.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

421. Πολεμιστής (Π ίν. 109)
Τέλη 5ου-6ος αι.301.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3788.
Διαστ. 8,8 x 3,8 εκ.
Θραύσμα κυρτού παραλληλόγραμμου πλακιδίου, που 
ανήκει στο άνω του ήμισυ. Λείπει και μεγάλο μέρος 
της δεξιάς πλευράς.
Μέσα στο έξεργο πλαίσιο του πλακιδίου εγγράφε- 
ται αχιβαδόσχημη κόγχη με έντονη σχηματοποίη
ση, που επιστέφει μορφή νέου άνδρα, του οποίου 
σώζεται το κεφάλι και το δεξί μέρος του στήθους. 
Στέκεται μετωπικά. Με το δεξί χέρι κρατά ακόντιο 
παράλληλα με το σώμα του. Το στήθος του καλύ
πτεται από μανδύα πορπούμενο στο δεξί ώμο. Βλ. 
και σ. 224.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
W u l f f ,  A ltc h r . K u n s t, αριθ. 431, πίν. XXVI.
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422. Πολεμιστής (Π ίν. 109)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Βόννη, Τθηάεεηιι^ειίΓη.
Διαστ. ±11,6 χ  4,2 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με φθορές στη 
δεξιά παρυφή.
Νέος άνδρας στέκεται μετωπικά, στρέφοντας ελα
φρά το κεφάλι δεξιά. Φοράει ψηλά υποδήματα και 
βραχύ, πολύπτυχο, χειριδωτό χιτώνα ζωσμένο χα
μηλά. Έ χει πλούσια κόμη που του καλύπτει το μέ
τωπο και τον αυχένα. Με το δεξί χέρι κρατά παράλ
ληλα με το σώμα ακόντιο, ενώ το αριστερό το στη
ρίζει στη μέση. Βλ. και σ. 192,225.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

423. Πολεμιστής (Π ίν. 109)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, πρώην συλλογή Κοί- 
ίΙετ-Τηιι^βι·, Κ. 474 Ν.
Διαστ. ± 11,5 X 4-5,5 εκ.
Τραπεζιόσχημο κυρτό πλακίδιο με τέσσερις τρύπες 
για κάρφωμα στις αντίστοιχες γωνίες.
Νέος άνδρας, στραμμένος ελαφρά προς τα αριστε
ρά, στέκεται στηριγμένος στο ακόντιο που κρατά 
με το δεξί χέρι και στο αντίστοιχο πόδι. Με το αρι
στερό χέρι στηρίζει στο έδαφος ασπίδα. Φορά δερ
μάτινο θώρακα, βραχύ χιτώνα/χλαμύδα, που του κα
λύπτει το στήθος και κράνος. Βλ. και σ. 199,225.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
K o jf le r -T n ιn ig e r , αριθ. 509.

424. Προσωποποίηση Ρώμης (;) (Π ίν. 109)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19002.
Διαστ. 10,3 χ 2,8 εκ.
Θραύσμα από το αριστερό ήμισυ κυρτού πλακιδίου, 
από το οποίο λείπει και το Ά από το κάτω μέρος. Δια
τηρείται στην άνω δεξιά γωνία τρύπα καρφώματος. 
Μορφή, της οποίας λείπουν τα πόδια -  από τα γό
νατα και κάτω -  και η αριστερή πλευρά του σώμα
τος και του προσώπου, είναι στραμμένη δεξιά. Φο
ρά θώρακα δερμάτινο με δύο σειρές λουρίδων στο 
κάτω μέρος. Κοντός χιτώνας διακρίνεται να ανεμίζει

κάτω από το θώρακα. Στο κεφάλι φοράει κράνος 
με λοφίο. Βλ. και σ. 192,223.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

425. Έφιππος πολεμιστής (Π ίν. 110)
Τέλη 5ου-6ος αι.302.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3780.
Διαστ. 8,5 X 4,4 εκ.
Πλακίδιο κυρτό παραλληλόγραμμο, με σπασμένες 
τις κάθετες παρυφές και την άνω αριστερή γωνία. 
Δύο τρύπες για κάρφωμα υπάρχουν στο μέσον της 
κάτω παρυφής και στην άνω γωνία.
Έ φιππος νέος άνδρας303 με βραχύ χειριδωτό χι
τώνα, κινείται προς τα αριστερά. Στρέφει το κε
φάλι με την κοντή θυσανωτή κόμη μετωπικά και 
υψώνει το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό κρατάει 
τους χαλινούς.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , αριθ. 435, πίν. XX.

426. Έφιππος πολεμιστής (Π ίν. 110)
Τέλη 5ου-6ος αι.304.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3781.
Διαστ. 10,5 x 4 εκ.
Αριστερό τμήμα (2h )  κυρτού παραλληλόγραμμου πλα
κιδίου, του οποίου λείπει το κάτω μέρος της αριστε
ρής παρυφής υπάρχει τρύπα για κάρφωμα. 
Έφιππος άνδρας κινείται προς τα δεξιά. Φοράει πο
λύπτυχο χιτώνα και χλαμύδα που πορπώνεται στο δε
ξί ώμο. Με το δεξί χέρι κρατάει ακόντιο. Το εμπρό
σθιο μέρος και τα πόδια του αλόγου έχουν κατα
στραφεί, καθώς και το αριστερό χέρι του ιππέα. Βλ. 
και σ. 192-193,226-228.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , αριθ. 434, πίν. XX.

427. Έφιππος πολεμιστής (Π ίν. 110)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19001.
Διαστ. 11,6 x 3,6 εκ.
Το αριστερό ήμισυ κυρτού παραλληλόγραμμου πλα
κιδίου, με δύο τρύπες καρφώματος κοντά στις αρι
στερές γωνίες.

302. Τοποθετείται από τον Wulff στον 6ο-7ο αι.
303. Ο Wulff διατυπώνει την υπόθεση ότι είναι ίσως χριστιανός μάρτυρας.
304. Τοποθετείται από τον Wulff στον 5ο-6ο αι.
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Σώζεται το κεφάλι αλόγου στραμμένο πίσω, τα δυο 
εμπρόσθια πόδια του και το χέρι του αναβάτου που 
κρατά ακόντιο. Βλ. και σ. 193,226-228.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

428. Άγγελος (Π ίν. 110)
Τέλη 5ου-6ος αι.305.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3776.
Διαστ. 12,5 x 5,4 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με μια τρύπα 
καρφώματος στο μέσον.
Νεανική ανδρική μορφή με μεγάλα φτερά στέκεται 
μετωπικά. Φοράει ποδήρη χιτώνα περίκλειστο, με 
«σήματα», χλαμύδα και ψηλά υποδήματα. Με το δεξί 
χέρι προτείνει προς τα αριστερά κλαδί φοίνικα. Τα με
γάλα του φτερά είναι διάτρητα. Βλ. και σ. 193,229. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t, αριθ. 432, πίν. XX. Effenberger, K o p t.  

K u n s t , σ. 109, εικ. 84.

429. Άνδρας με δάδα (Π ίν. 111)
Τέλη 5ου-6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 10352.
Διαστ. 12,5 x 3,7 εκ.
Δεξί ήμισυ κυρτού παραλληλόγραμμου πλακιδίου 
με δύο τρύπες για κάρφωμα στη δεξιά παρυφή κο
ντά στις γωνίες.
Νέος άνδρας στέκεται μετωπικά κρατώντας στο αρι
στερό του χέρι δάδα. Το δεξί, μαζί με ολόκληρη την 
αντίστοιχη πλευρά του, δεν σώζεται. Φοράει ποδή
ρη χειριδωτό χιτώνα και ιμάτιο, που πορπώνεται στον 
αριστερό ώμο. Τα μαλλιά του, κοντά και κυματιστά, 
πλαισιώνουν το πρόσωπο αλλά αφήνουν ακάλυπτο 
το λεπτό καλοσχηματισμένο λαιμό. Βλ. και σ. 228.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ασημοσίευτο.

430. Άνδρας με ράβδο (άγιος;) (Πίν. 111)
Τέλη 5ου-6ος αι.306.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3789.
Διαστ. 10,3 x 5,1 εκ.

Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο με τρεις τρύπες 
για κάρφωμα στο μέσον του πλακιδίου.
Κάτω από αετωματικό άνοιγμα στέκεται μετωπικά 
ανδρική μορφή, με ποδήρη χιτώνα και χλαμύδα, η 
οποία με το δεξί χέρι στηρίζει στο έδαφος ασπίδα 
και με το αριστερό κρατά ραβδί, ίσως λαγοβόλο307. 
Βλ. και σ. 229.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t, αριθ. 430, πίν. XX.

431. Νέα γυναίκα με καθρέφτη (Π ίν. 111)
6ος αι.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 19013.
Διαστ. 8,6 x 4,5 εκ.
Κυρτό τραπεζιόσχημο πλακίδιο με σπασμένη την άνω 
δεξιά παρυφή.
Γυναικεία μορφή με ποδήρη, χειριδωτό χιτώνα, ζω
σμένο ψηλά, στέκεται μετωπικά πάνω σε βάθρο. 
Με το δεξί χέρι κρατά σαν ασπίδα ωοειδές επίπεδο 
αντικείμενο, πιθανώς καθρέφτη. Στρέφει το κεφά
λι δεξιά. Τα μαλλιά της κομμένα κοντά στο μέτωπο, 
είναι μαζεμένα πάνω από τον αυχένα και σχηματί
ζουν έντονο έξαρμα. Βλ. και σ. 229.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

432. Καλάς ποιμήν
5ος-6ος αι.308.
Ρώμη, Campo Santo Teutoniko, αριθ. Ε. 1.
Διαστ. 5,5 x 3 εκ.
Κυρτό παραλληλόγραμμο πλακίδιο.
Νέος άνδρας με κοντό χειριδωτό χιτώνα ζωσμένο 
χαμηλά, στέκεται μετωπικά. Κρατά με τα δύο του 
χέρια τα πόδια αμνού που σηκώνει στους ώμους του. 
Δεξιά του διακρίνεται δενδρύλλιο φοίνικα και αρι
στερά βράχος. Βλ. και σ. 229.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
A k a d e m ie  W ie n , αριθ. 212, εικ. 60.

433. Αιλουροειδή αντωπά
6ος αι.
Ρώμη, Συλλογή Grüneisen, αριθ. 383.

305. Ο Wulff το τοποθετεί στον 6ο-7ο αι.
306. Ο Wulff το τοποθετεί στον 6ο-7ο αι.
307. Ο Wulff υποθέτει πως πρόκειται για στρατιωτικό άγιο, που κρατά ραβδί «mit gekrümmter Spitze» και στο έδαφος στηρίζει 

ασπίδα.
308. Στον κατάλογο τοποθετείται στον 3ο αι.
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Επίμηκες παραλληλεπίπεδο πλακίδιο με σπασμέ
νες τις στενές πλευρές. Δύο τρύπες είναι κάθετα 
τοποθετημένες στον άξονα του πλακιδίου.
Δύο αιλουροειδή αντωπά πλαισιώνουν φυτό που 
βλαστάνει από αγγείο τραπεζιόσχημο. Αδιακόσμη
το πλαίσιο στις μακρές πλευρές, που έχει καταστρα
φεί στις στενές πλευρές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Griineisen, C o l le c t io n , αριθ. 423, εικ. 17, σ. 73.

434. Δύο λαγοί που τρέχουν
5ος-6ος αι.309.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3295.
Διαστ. 10,5 x 2,6 εκ.
Παραλληλεπίπεδο τμήμα επιμήκους πλακιδίου, πι
θανότατα παραπληρωματικής ταινίας. Φθορές στην 
αριστερή παρυφή.
Λαγός τρέχει προς τα δεξιά, ενώ τον ακολουθεί δεύ
τερος που στρέφει πίσω το κεφάλι. Αδιακόσμητο 
πλαίσιο στις μακριές πλευρές.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
W u \ f f ,  A l tc h r . K u n s t, αριθ. 410, πίν. XIX.

435. Ζεύγος πουλιών (Π ίν. 112)
5ος-6ος αι.
Αλεξάνδρεια, Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 13147. 
Διαστ. 4 X 11,2-5,2 εκ.
Τραπεζιόσχημο επίπεδο πλακίδιο με μορφή επιθή
ματος και πέντε τρύπες για κάρφωμα στις άνω γω
νίες και στο κέντρο της κάτω παρυφής.
Δύο μικρά πουλιά, ίσως σπουργίτια, αντωπά, περι
βάλλονται από αδιακόσμητο έξεργο πλαίσιο. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Strzygowski, Alexandria, πίν. Ι/ΙΙ.

436. Αντωπά πουλιά
5ος-6ος αι.310.

Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3804.
Διαστ. 7,5 x 4,2 εκ.
Επίπεδο τραπεζιόσχημο πλακίδιο με φθορές στις πα
ρυφές και δύο τρύπες για κάρφωμα στο μέσον και 
στην κάτω αριστερή γωνία.
Ζεύγος πουλιών (πιθανώς περιστεριών), στέκονται 
αντωπά μπροστά σε αχιβαδόσχημη κόγχη, σχημα
τοποιημένη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , σ. 121, αριθ. 439, πίν. XIX.

437. Αετοί πλαισιώνουν κόγχη (Π ίν. 112)
5ος-6ος αι.
Μόναχο, Αιγυπτιακή Συλλογή, πρώην συλλογή Kof- 
fler-Truniger, αριθ. Κ. 474.
Διαστ. ± 10 x 5 εκ.
Παραλληλεπίπεδο πλακίδιο.
Τόξο που περιβάλλει αχιβαδόσχημη κόγχη, η οποία 
πλαισιώνεται από δύο αετούς. Τα πουλιά στρέφο
νται προς τα έξω, ενώ τα κεφάλια τους είναι γυρι
σμένα προς τα μέσα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αδημοσίευτο.

438. Προσωπίδα βλαστού
5ος-6ος αι.
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, αριθ. I. 3802.
Διαστ. 8,8 X 4,4 εκ.
Ημικυκλικό, επίπεδο πλακίδο.
Στο τύμπανο τοξωτής επίστεψης που σχηματίζεται 
από οδοντωτή ταινία εικονίζεται κεφάλι νεανικό ανά
λογο του αριθ. 21, στραμμένο αριστερά. Πίσω από 
τα αυτιά βλαστάνουν ελικοειδείς κλάδοι που κατα
λήγουν σε άνθη.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Wulff, A ltc h r . K u n s t , σ. 121, αριθ. 438, πίν. XIX.

309. Τοποθετείται στον 6ο-7ο αι. από τον Wulff.
310. Τοποθετείται στον 4ο-5ο αι. από τον Wulff.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ ΙΟ  Μ Ο Υ ΣΕ ΙΩ Ν  ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΓΓΛΙΑ
Λονδίνο

Μουσείο Victoria and Albert, αριθ. 21, 22, 80,177, 207, 
296, 297, 327, 333

Βρετανικό Μουσείο, αριθ. 61, 62, 64,103,417
University College, αριθ. 385,396

Liverpool
Συλλογή Fejerwary, αριθ. 109

Cambridge
Μουσείο Fitzwilliam, αριθ. 46,76,102,164,206,219,295

Oxford
Μουσείο Ashmolean, αριθ. 14,116,419,420

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Αλεξάνδρεια

Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, αριθ. 98, 139, 160, 176, 210- 
212, 281, 290, 302, 312, 323, 324, 328, 338, 354,435

Κάιρο
Κοπτικό Μουσείο, αριθ. 16-20,56-58, 78, 81,84-86,111, 

115, 131,141, 144, 170, 175, 180, 182, 183, 194, 204, 
205, 215, 217, 218, 221, 222, 224, 233, 234, 276, 277, 
280, 285, 286, 288, 289, 292-294, 299, 300, 308, 343, 
355, 361, 369, 370, 371,394,406,415

ΑΥΣΤΡΙΑ
Βιε'ννη

Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, αριθ. 53

ΓΑΛΛΙΑ
Παρίσι

Μουσείο του Λούβρου, αριθ. 15, 38, 40, 55, 65, 87, 101, 
223,351,358, 379,395

Εθνική Βιβλιοθήκη, αριθ. 63, 96,97, 142, 203, 213
Μασσαλία

Αρχαιολογικό Μουσείο Borely, αριθ. 414

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Βερολίνο

Charlottenburg, Αρχαία Συλλογή, αριθ. 69,117,124
Κρατικά Μουσεία, αριθ. 3, 29,39,50,59, 60,70,79,105, 

108, 114, 122, 126, 179, 200, 214, 242, 246, 255, 274, 
330, 360, 373, 381, 389, 393, 410, 413, 421, 425, 426, 
428, 430,434,436, 438

Βόννη
Landesmuseum, αριθ. 422

Δρε'σδη
Albertinum (Staatliche Kunstsammlungen), αριθ. 190, 

192,193, 220, 235
Mainz

Ρωμαιο-γερμανικό Κεντρικό Μουσείο (Römisch-germa
nisch Zentralmuseum), αριθ. 372

Μόναχο
Αιγυπτιακή Συλλογή, αριθ. 2 ,7 ,11 , 23,71-74, 79, 89, 90, 

123, 363,401,412,423, 437 
Συλλογή Kroup Rupprecht, αριθ. 52 

Tübingen
Συλλογή Πανεπιστημίου, αριθ. 5,173

ΕΛΛΑΣ
Αθήνα

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. 195,227,265,287,418 
Μουσείο Μπενάκη, αριθ. 1, 4, 24, 26, 44, 45, 51, 67, 68, 

82,83,100,110,127-130,132-138,140,145-147, ISO- 
156, 161-163, 166-169, 171, 172, 174, 178, 181, 184, 
187-189, 191, 196-199, 201, 202, 225, 226, 228, 229, 
231, 236-238, 241, 243-245, 250-254, 257-263, 266- 
268, 271, 272, 298, 304-307, 309-311, 313-322, 329, 
331, 332, 335-337, 339-342, 344, 346, 348-350, 357, 
362, 364, 365, 374, 382, 386-388, 392, 405, 407-408, 
416,424,427,429, 431

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
Ουάσιγκτον

Συλλογή Dumbarton Oaks, αριθ. 6,41,49, 54 
Νέα Υόρκη

Brooklyn Central Museum, αριθ. 112, 368, 391 
Συλλογή Tyler, αριθ. 347 

Βαλτιμόρη
Walters Art Gallery, αριθ. 25,28,30-37,42,43,47,48,66,75, 

143,159,165,186,208,209,232,239,240,248,249,275 
John’s Hopkins University Archaeological Museum, αριθ. 

270
Princeton

Μουσείο της Τέχνης, αριθ. 27, 113, 216, 278, 279, 283, 
284, 303, 325, 334, 359

Detroit
Kelsey Museum, συλλογή Ann Arbor αριθ. 148,149,185, 

230,247,256,345,353,356,366,375-378,380,397-400, 
402-404,409 

Pittsfield
Berkshire Athenaeum, αριθ. 282, 326

ΙΤΑΛΙΑ
Βατικανό

Museo Sarco, αριθ. 119,121 
Ρώμη

Museo Kircheriano, αριθ. 120 
Campo Santo Teutonico, αριθ. 432 
Συλλογή Grüneisen, αριθ. 12, 91,92, 390,411,433 
Antiquarium Comunale, αριθ. 157,384 

Chieti
Δημοτικό Μουσείο, αριθ. 13,118
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ΚΑΝΑΔΑΣ
Τορόντο

Οντάριο, Βασιλικό Μουσείο, αριθ. 95 
ΚΥΠΡΟΣ 
Λευκωσία

Μουσείο Κύπρου, αριθ. 352

ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Άμστερνταμ

Μουσείο Allard Peirson, αριθ. 77

ΠΟΛΩΝΙΑ
Βαρσοβία

Εθνικό Μουσείο, αριθ. 125, 264, 301 

ΡΩΣΙΑ
Αγία Πετρούπολη

Μουσείο Hermitage, αριθ. 8-10, 93, 94, 99,104,106  
Μόσχα

Μουσείο Pushkin, αριθ. 107,158,269, 273,291,367,383

Ε Υ ΡΕ Τ Η ΡΙΟ  Ε ΙΚ Ο Ν Ο Γ ΡΑ Φ ΙΚ Ω Ν  Θ ΕΜ ΑΤΩ Ν

αετός, αριθ. 437
Αλεξάνδρεια (προσωποποίηση), αριθ. 413 
Απόστολος Πέτρος, αριθ. 120 
Απρίλιος (προσωποποίηση), αριθ. 111 
Αριάδνη, αριθ. 253-255 
Αριάδνη και Διόνυσος, αριθ. 38, 252, 258 
Άρτεμις κυνηγέτις, αριθ. 55
Ασκοφόρος (σάτυρος), αριθ. 142-152, 154-156, 158-163, 

167,171-174,176-177 
Αύγουστος (προσωποποίηση), αριθ. 72 
αυλητής, αριθ. 363 
Αφροδίτη, αριθ. 14, 49-51, 273, 274 
βήλα, αριθ. 16-21,49, 121 
γυναικωνίτη σκηνε'ς, αριθ. 16-21 
δαδούχος, αριθ. 429 
δελφίνι, αριθ. 126 
δεομε'νη, αριθ. 121
δέσποινα, αριθ. 16-16α, 17, 20-25,116-118 
διονυσιακός θίασος, βλ. Διόνυσος, Αριάδνη, Ερμαφρόδιτος, 

Παν, Φαύνος, Σάτυρος, ασκοφόρος, θυρσοφόρος, τυ- 
μπανίστρια, κανιφόρος, λικνοφόρος, κροταλίστρια, πε
πλοφόρος, συμπλε'γματα μελών του θιάσου, ερωτιδεύς 

Διόνυσος, αριθ. 38,127-138, 358-360 (;)
Διόνυσος και Αριάδνη, βλ. Αριάδνη και Διόνυσος 
Διόνυσος μεθυσμένος και Σάτυρος, αριθ. 256 
δορκάς, αριθ. 55 
ελάφι, αριθ. 6
Εποχή, βλ. Προσωποποιήσεις εποχών 
Ερμαφρόδιτος, αριθ. 39-41 
Έρως, αριθ. 38,49 
ερωτιδείς με μετάλλιο, αριθ. 76
ερωτιδεύς νειλωτικού κύκλου, αριθ. 56-67,77,343,344,388- 

406
ερωτιδεύς (προσωποποίηση), αριθ. 68-75 
ερωτιδεύς διονυσιακού κύκλου, αριθ. 248-249 
ερωτιδεύς ιπτάμενος, αριθ. 250-251 
Ευρώπη, αριθ. 342 
ε'φιππος, βλ. πολεμιστής 
Ζεύς-ταύρος, αριθ. 342
ζώα, βλ. δορκάς, ελάφι, λαγός, λε'ων, πάνθηρας, σκύλος, τίγρη

Ηρακλής, αριθ. 407-409
θαλάσσιος θίασος, βλ. Νηρηΐς, Τρίτων, ίππος θαλάσσιος, ιχθυο- 

κάμηλος, ιχθυόλυκος, συμπλέγματα θαλάσσιου θιάσου 
θυρσοφόρος σάτυρος, αριθ. 265-267, 362 
ίβις, αριθ. 100-104 
ίππος θαλάσσιος, αριθ. 325, 341 
ιχθυοκάμηλος, αριθ. 355 
ιχθυόλυκος, αριθ. 319 
Ιωνάς (;), αριθ. 346 
καθρεπτιζομενη Αφροδίτη, αριθ. 50 
καλοκαίρι (προσωποποίηση), αριθ. 1 
καλός ποιμήν, αριθ. 432 
κανιφόρος σάτυρος, αριθ. 175, 361 
κίσσα, αριθ. 78-79, 83-95
κροταλίστρια-μαινάδα, αριθ. 239-242, 245, 265, 367-368 
κυνηγιού σκηνε'ς, αριθ. 6-11 
κυνηγός, αριθ. 6-8,11
Κωνσταντινούπολη (προσωποποίηση), αριθ. 412 
λαγός, αριθ. 9 
λεοπάρδαλη, αριθ. 10 
λε'ων της Νεμε'ας, αριθ. 408-409 
λικνοφόρος-μαινάδα, αριθ. 236-238, 365-366 
μαινάδα, αριθ. 184, 199, 244, βλ. και κανιφόρος, λικνοφό- 

ρος, ορχηστρίδα, πεπλοφόρος, τυμπανίστρια 
Μήνας, βλ. προσωποποιήσεις μηνών 
νειλωτικες σκηνε'ς, αριθ. 343-348, βλ. και ερωτιδεύς, πουλιά 

υδρόβια
Νηρηΐς, αριθ. 321-322, 327,329-333, 340-341 
Νηρηΐς καθισμένη, αριθ. 15,275-277,279-290,292-294,314-316 
Νηρηΐς ανακαθισμένη, αριθ. 278, 291, 295-297, 310 
Νηρηΐς ξαπλωμένη (ημικλινής), αριθ. 53, 298-309, 311-313, 

317-318,320
Νηρηΐς που κολυμπάει, αριθ. 335-339, 349-356 
Νίκη, αριθ. 30-37
Νοέμβριος (προσωποποίηση), αριθ. 115 
Νύμφη πηγής, αριθ. 52 
Οκτώβριος, αριθ. 109,113 
ορτύκι, αριθ. 388, 395, 414
ορχηστρίδα μαινάδα, αριθ. 45-48,185,188,202,223,227-228, 

235,243-244,246,260-264,267,269-272,369,381,387
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Παν, αριθ. 42,43,139-141
πάνθηρας, αριθ. 38, 40-42
πάπια, αριθ. 78-82, 345
πεπλοφόρος, αριθ. 370-380, 382-383, 385-386
περιστέρι, αριθ. 436
Πέτρος (απόστολος), αριθ. 120
ποιμήν, βλ. καλός ποιμήν
πολεμιστής έφιππος, αριθ. 425-427
πολεμιστής πεζός, αριθ. 416-423
Πόλη, βλ. προσωποποιήσεις πόλεων
πορτραίτα, αριθ. 116-118,122
πουλιά, βλ. αετός, κίσσα, ορτύκι, περιστέρι, σπουργίτη υδρό

βια πουλιά
προσωπεία θεατρικά, αριθ. 124-125 
προσωποποιήσε ις

βλαστού, αριθ. 4, 5,438
εποχών, αριθ. 108, βλ. και καλοκαίρι, φθινόπωρο, χει
μώνας
μηνών, βλ. Φεβρουάριος, Απρίλιος, Ιούνιος, Αύγουστος, 
Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος 
πόλεων, βλ. Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Ρώμη 

προτομές σε μετάλλιο, αριθ. 116-120 
Ρώμη (προσωποποίηση), αριθ. 424
σάτυρος, αριθ. 153, 158, 164, 247, βλ. και ασκοφόρος, θυρ

σοφόρος, κανιφόρος, αυλητής

σάτυρος με σύριγγα, αριθ. 257 
Σεπτέμβριος (προσωποποίηση), αριθ. 73,112,123,415  
σκύλος, αριθ. 9 ,11 ,12  
σπουργίτη αριθ. 105-106
συμπλέγματα μελών του θιάσου, αριθ. 252,256-260α-β, 264- 

267, 387
συμπλέγματα μελών του θαλάσσιου θιάσου, αριθ. 53, 274, 

304, 308, 312,316, 324-326, 329-333, 338-341 
τίγρη, αριθ. 7
Τρίτων, αριθ. 53, 274, 304, 308, 324, 326, 328-331, 333-334, 

336, 339, 340,357
τυμπανίστρια-μαινάδα, αριθ. 44,178-183,186-187,189-201, 

203-215, 217-227, 229-234, 257,261, 266, 268,364 
Τύχη πόλεων, βλ. προσωποποιήσεις πόλεων 
υδρόβια πουλιά, βλ. ίβις, κίσσα, πάπια, ώτις 
Υμέναιος, αριθ. 13 
Φαύνος, αριθ. 168-170 
Φεβρουάριος (προσωποποίηση), αριθ. 114 
φθινόπωρο (προσωποποίηση), αριθ. 2, 3 
Χάριτες (τρεις), αριθ. 54 
χειμώνας (προσωποποίηση), αριθ. 68, 69,109 
Χριστός (στον τύπο του Παντοκράτορα), αριθ. 119 
ψαρέματος σκηνές, αριθ. 346, 347 
ώτις, αριθ. 96-99

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Α Ν Τ ΙΣΤ Ο ΙΧ ΙΩ Ν  ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟ Ν Υ ΣΙΑ Κ Ο Υ  Θ ΙΑ ΣΟ Υ  
Τ Η Σ  ΟΜΑΑΑΣ Γ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟ Ν Υ ΣΙΑ Κ Ω Ν  ΣΑ ΡΚ Ο Φ Α ΓΩ Ν

ΟΣΤΕΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ

1. Διόνυσος -
2. Διόνυσος -
3. Ασκοφόρος Α Τύπος ΤΗ 71
4. Ασκοφόρος Β Τύπος ΤΗ 69 και ΤΗ 82
5. Ασκοφόρος Γ Τύπος ΤΗ 69
6. Φαύνος Τύπος ΤΗ 11 και ΤΗ 86
7. Ερωτιδεύς -
8. Τυμπανίστρια Α Τύπος ΤΗ 26
9. Τυμπανίστρια Β Τύπος ΤΗ 24

10. Τυμπανίστρια Γ Τύπος ΤΗ 21 και ΤΗ 26
11. Ορχηστρίδα με κρουστό Τύπος ΤΗ 30
12. Κυμβαλίστρια Α Τύπος ΤΗ 29 και ΤΗ 30
13. Κυμβαλίστρια Β Τύπος ΤΗ 31
14. Λικνοφόρος Τύπος ΤΗ 48
15. Πεπλοφόρος Τύπος ΤΗ 50
16. Ερωτιδεύς ιπτάμενος -
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R é s u m é

A. LES PLAQUETTES EN OS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES COLLECTIONS ET LA RECHERCHE JUSQUE DANS SON ÉTAT ACTUEL

Les plaquettes en os décorées de sujets figuratifs qui constitue l’objet de cette étude proviennent de 
fouilles mais surtout du commerce d’antiquités en Egypte. Bien entendu, ce sont le Musée Copte du Caire 
et le Musée Gréco-romain d’Alexandrie qui possèdent les plus riches collections. Toutefois, les collections 
du Louvre sont également importantes, comme l’étaient celles des Musées Nationaux de Berlin, hélas per- 
dues au cours de la seconde guerre mondiale mais qui avaient heureusement été publiées (cf. note A.12). Les 
collections de ces deux musées européens proviennent, pour la plupart, de ventes ; tel est le cas aussi des 
exemplaires conservés au British Muséum et au Victoria and Albert Muséum de Londres, au Musée Natio- 
nal Archéologique d’Athènes et au Musée Bénaki, au Musée Pouchkine et au Musée de l’Ermitage et enfin 
au Art Muséum de Princeton et dans la collection de Dumbarton Oaks. En revanche, les petites collections 
des musées de Dresde et de Varsovie se composent d’objets de fouilles. Toutes ces collections ont été par- 
tiellement étudiées et publiées (cf. notes A, 13-27).

D’une manière générale, la recherche consacrée à ces objets a été plutôt limitée. Le manque d’intérêt pour 
ce matériel ne saurait s'expliquer par une indifférence pour l’art copte en général puisqu’un tournant s’opère 
au milieu du 20e siècle, se traduisant par un intérêt croissant pour le monde copte. Les raisons tenaient au ma- 
tériel lui-même, à sa qualité artistique plutôt médiocre, au caractère populaire du décor des plaquettes, mais 
aussi à son lieu d'origine, l’Egypte, qui en faisait l’expression artistique d’un centre périphérique.

CLASSIFICATION DU MATÉRIEL ET PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE

Il s’agit de 438 plaquettes illustrées de sujets figuratifs et directement liées à l’art profane de l’époque. 
Le répertoire iconographique, qui ne présente pas une grande variété, fait appel à quatre techniques : l’inci- 
sion, le champlevé, le bas et le haut relief. Comme les motifs iconographiques se répètent à l’envi, sans mo- 
difications essentielles qui pourraient témoigner d’une évolution, le classement du matériel en groupe s’est 
opéré selon les critères de la technique utilisée pour graver le motif. Pour chaque groupe, après une descrip- 
tion des plaquettes, nous procédons à un examen du style et de la technique de la gravure, ainsi qu’à l’analy- 
se des motifs iconographiques du décor.

LES COFFRETS
Matériau et forme

Les coffrets sont en bois, recouverts de plaquettes en os. Leur forme (Pl. 113-144α-β), du moins à en ju- 
ger par les objets conservés, ne varie que sur le couvercle, parallélogramme, parallélépipède rectangle, ou 
encore pyramide tronquée, le corps principal de l’objet ayant presque toujours la forme d’un parallélépipè- 
de. On note une prédilection pour le couvercle en pyramide tronquée, peut-être en raison de la préférence 
pour cette forme en Egypte.
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Toutes ces formes de coffrets, déjà connues dans l’antiquité, ont été reprises à l’époque byzantine et 
ultérieurement.

Agencement des plaquettes sur les coffrets

L’agencement des plaquettes sur les différentes formes de coffrets que nous venons d’examiner présen- 
te une cohérence de style, sans qu’on puisse parler d’uniformisation. On observe une volonté d’agencement 
harmonieux, grâce à un jeu symétrique des formes des panneaux qui sont toujours adaptées au type de cof- 
fret. Et cet agencement harmonieux se caractérise, peut-on dire, par une prédilection pour un encadrement 
des panneaux par des motifs architecturaux sculptés afin de mettre en relief les motifs figuratifs à l’intérieur 
de niches ou de conques, comme on le note sur des oeuvres analogues de la peinture ou de la sculpture 
d’époque romaine tardive.

Certaines formes d’agencement de la décoration en os sur les coffrets ont disparu mais on les retrouve sur 
des coffrets à lames métalliques des 4e et 5e siècles (Pl  115β-γ, 118-119), sur des lipsanothèques en ivoire des 
5e et 6e siècles, sur des sarcophages chrétiens eux aussi des 5e et 6e siècles (Pl  114α- 115α), sur des coffrets by- 
zantins des 10e-13e siècles et enfin sur des coffrets nuptiaux italiens (cassetti nuziali) des 14e et 15e siècles.

Les motifs iconographiques et leur classement thématique

On note une homogénéité thématique dans la décoration des coffrets, sans qu’il y ait de distinction pos- 
sible entre motifs principaux et secondaires ni d’intentions narratives. Parfois les mêmes sujets sont utilisés 
pour la décoration d’un même côté du coffret, mais toujours dans des combinaisons harmonieuses. Tous ces 
aspects attestent le caractère purement ornemental des sujets qui sont utilisés et se répètent de manière tra- 
ditionnelle en conservant quelque chose de leur symbolisme initial et généralement positif.

L’unité thématique qui caractérise la décoration des coffrets est liée à la compréhension des sujets, à la 
manière dont non seulement l’artiste mais aussi l’acheteur appréhendaient la composition.

Elaboration du matériel et ateliers

On distingue deux phases dans l’élaboration des os : a) le traitement de l’os auquel on donne la forme 
de la plaquette et b) la décoration de la plaquette. Dans la première phase, l’os assoupli est découpé selon 
les formes exigées et ensuite poli, traitements analogues à ceux que l’on fait subir à l’ivoire. La seconde pha- 
se, phase de décoration, comprend les étapes suivantes : ébauche du motif simplement dessiné et parfois 
creusé ensuite au stylet, puis gravure utilisant diverses techniques et enfin passage de la couleur. Dans la 
technique du champlevé (groupe B), la couleur unie est rehaussée d’incrustations de cire et mastic colorées.

L’études des plaquettes atteste que l’élaboration en deux phases de la plaquette, surtout la seconde 
-  celle de la décoration -  requérait la présence de plusieurs artisans, plus de deux en tout cas.

Les motifs iconographiques et les types figuratifs reproduits par les ateliers de plaquettes en os avaient 
des modèles communs ou en tout cas présentant de grandes analogies.

Les observations des chercheurs sur des oeuvres qui n’appartiennent pas aux arts majeurs mais sont des 
produits d’ateliers, comme les mosaïques de sol, les sarcophages ou les étoffes nous amènent à conclure que 
les ateliers en question utilisaient des modèles analogues voire identiques pour lesquels les « cahiers de des- 
sins » ont joué, semble-t-il, un rôle capital. L’étude des plaquettes nous permet de préciser quelque peu la 
forme de ces cahiers de dessins : ils donnaient apparemment une représentation du thème iconographique 
d’esquisses sous forme de compositions de petites dimensions et de quelques rares figures isolées. Du reste, 
l’impressionnante ressemblance des types iconographiques sur les sarcophages, dionysiaques surtout, sur les 
étoffes, les miniatures et les plaquettes en os témoigne du lien étroit qui existait entre les différents cahiers 
de dessins utilisés par les ateliers.

Pour placer les plaquettes sur les coffrets à décorer, deux méthodes étaient utilisées : le collage et le
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clouage. Bien que les oeuvres du 5e siècle montrent une préférence pour le collage, tandis que le clouage se 
rencontre essentiellement à partir du 6e siècle, la méthode utilisée pour fixer ces plaquettes sur les coffrets 
ne saurait être un indice chronologique, mais bien plutôt une indication d’atelier ou de centre de production.

L’observation du collage des plaquettes a permis de conclure que les ateliers où étaient sculptées ces 
plaquettes en os étaient également les ateliers de fabrication des coffrets en bois ainsi que d’autres objets de 
bois portant une décoration en os ; c’est le cas des sarcophages de bois pour la décoration desquels on utili- 
sait des os sculptés de grandes dimensions.

Du reste, l’utilisation de l’os, dès l’époque de l’Ancien Empire (3000 avant J.-C.) en Egypte, comme Ersatz 
de l’ivoire, se poursuivra dans les siècles suivants aux époques de carence de ce matériel précieux ou en cas 
de crise économique. Cette constatation mais aussi la similitude dans le travail des matières premières, nous 
permettent de conclure à l’existence, dans l’Egypte chrétienne, d’ateliers qui travaillaient simultanément 
l’ivoire et l’os pour la décoration d’objets en bois, dans le but évident d’en diminuer le coût.

Centres de production et centres commerciaux

L’objectif principal des ateliers de fabrication des coffrets à décor en os était de conférer une note lu- 
xueuse au mobilier des gens simples et inversement de maintenir à des prix raisonnables les objets de luxe 
des classes aisées.

Localiser le ou les centres de production avec certitude est particulièrement difficile en l’absence d’élé- 
ments requis. Les rares données dont nous disposons plaident en faveur de l’existence d’un centre de pro- 
duction de sculpture sur os à Alexandrie qui est, par ailleurs, le centre traditionnel de travail de l’ivoire.

Un deuxième centre de production s’est constitué apparemment à Babylone, dont l’apogée se situe aux 
6e-7e siècles et dont la production se poursuit vraisemblablement après la conquête du pays par les Arabes.

Utilisation des coffrets

Ces coffrets servaient à garder des bijoux, des produits de beauté, de l’argent ou des parchemins. Leur 
utilisation est liée tant aux besoins de la vie quotidienne qu’à ceux de l’autre monde. Toutefois, on ne saurait 
nier l’éventualité d’une production spéciale pour répondre aux coutumes funéraires.

L’utilisation de ces coffrets dans la vie quotidienne et principalement leur utilisation comme coffrets 
nuptiaux s’est poursuivie à des époques plus récentes.

B. TECHNIQUE, STYLE ET MOTIFS ICONOGRAPHIQUES

GROUPE A : PLAQUETTES AU DÉCOR INCISÉ (nos 1-15)

Caractéristiques générales. Description du matériel

Il s’agit du plus petit groupe puisqu’il ne comporte que 15 pièces. Aussi est-il d’un faible recours pour se 
faire une idée précise de l’ensemble des plaquettes à décor incisé recouvrant les coffrets. De petites dimen- 
sions, ces plaques sont polies et décorées de sujets encore proches de la tradition hellénistique : ainsi la per- 
sonnification d’une saison (nos 1-3) ou de la végétation (nos 4-5), les scènes de chasse (nos 6-12) ou des di- 
vinités isolées comme Hyménée (no. 13), Aphrodite (no. 14), Néréide (no. 15). Que le nombre de plaquet- 
tes conservées de ce groupe soit restreint s’explique probablement par un manque général d’oeuvres d’art in- 
cisées à cette époque.
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Technique et style de la gravure

La technique de l’incision, utilisée sur les plaques en os, se rencontre aux 4e et 5e siècles et n’est nulle- 
ment réservée au décor sur l’os ou l’ivoire mais se retrouve également sur le métal (argent et cuivre), la pier- 
re (calcaire et marbre) et le verre. Cette technique en Egypte est surtout utilisée sur l’os, l’ivoire, le calcaire 
et le verre. Datés des 4e et 5e siècles, ces témoignages des arts mineurs égyptiens présentent des analogies 
techniques et stylistiques avec les compositions incisées sur les plaquettes du groupe A.

Motifs iconographiques

Les thèmes répertoriés dans le groupe A se conforment aux tendances générales du répertoire icono- 
graphique de l’époque avec quelques sujets dominants comme les personnifications ou les scènes de chasse, 
mais aussi des figures de la mythologie grecque.

P e rso n n if ic a tio n  des saisons (nos 1-3)

Le jeune homme ailé dérive du type utilisé pour les représentations féminines des Saisons et de la Ter- 
re et ne compte pas parmi les types les plus répandus. En Egypte, on le retrouve en peinture et sur des bois 
sculptés des 5e et 6e siècles pour figurer les anges.

P e rso n n if ic a tio n  de la v é g é ta tio n  (nos 4-5)

Les visages encadrés de feuillages des deux plaquettes du groupe A constituent l’un des thèmes décora- 
tifs les plus répandus ; à l’époque romaine, sous l’influence des tendances générales de l’époque, il acquit une 
signification symbolique et servit à personnifier la Végétation.

Scènes de chasse (nos 6-12)

Les scènes de chasse qui décorent les plaquettes comptent parmi les rares témoignages de la fin de 
l’antiquité sur le thème de la chasse qui proviennent d’Egypte. Elles ne présentent pas de réelles originalités 
iconographiques et sont proches des scènes de chasse sur les mosaïques de sol qui ont largement illustré ce 
thème au 5e siècle. La tendance naturaliste qui domine les motifs des plaquettes en os range ces dernières 
parmi les représentations les plus précoces du thème pour cette époque.

D iv in ités  (nos 13-15)

Sur la plaquette no. 13, on reconnaît Hyménée, personnage directement lié, sur les sarcophages d’épo- 
que romaine tardive, aux personnifications des Saisons.

La plaquette no. 14 figure Aphrodite dans un type qui s’apparente au thiase marin illustré aussi par la 
Néréide de la plaquette no. 15, dont le traitement rappelle celui d'oeuvres des arts mineurs du 5e siècle illus- 
trées du même sujet.
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GROUPE B : PLAQUETTES EN CHAMPLEVÉ AVEC INCRUSTATIONS COLORÉES (nos 16-126)

Caractéristiques générales

Il s’agit de 110 plaquettes plates destinées pour la plupart à être collées sur l’âme en bois du coffret, dé- 
corées selon la technique du champlevé et incrustées de mastic à cire colorés. Les motifs illustrés sont d’une 
grande variété mais non d’une grande originalité. Il s’agit essentiellement de thèmes rattachés au thiase dio- 
nysiaque (Ariane-Dionysos, Hermaphrodite, Pan, les Ménades-Orchestrides, de sujets nilotiques (petits 
Amours ou Putti et oiseaux aquatiques), de personnifications (des saisons et des mois), de scènes de la vie 
quotidienne, de portraits enfermés dans un médaillon, de masques de théâtre et de quelques motifs du ré- 
pertoire iconographique chrétien.

Technique et style de la gravure

La technique utilisée pour le décor des plaquettes de ce groupe allie le champlevé, la peinture à l’en- 
caustique et l’incrustation. Elle plonge ses racines les plus profondes dans l’Egypte ancienne où, comme on 
le constate, elle réapparaît, peut-être via l’Inde, aux premiers siècles de notre ère. Sa réapparition semble 
liée au goût de l’époque pour la polychromie. La toreutique surtout, mais aussi la grande sculpture, sur pier- 
re ou sur marbre, présentent des exemplaires semblables en champlevé avec incrustation de matières colo- 
rées qui viennent corroborer ce penchant général pour la polychromie. Au 10e siècle, on note un regain de 
cette technique sur le marbre et le bois.

Une étude du style des motifs décoratifs, même s’il s’agit de produits fabriqués en série, témoigne de la 
capacité de l'artiste à reproduire des modèles picturaux et les tendances artistiques qu’ils expriment. Elle 
met aussi en lumière l’existence de plusieures tendances du style de gravure.

Iconographie

Le répertoire iconographique du groupe B se caractérise par une grande diversité. Hormis les cycles ha- 
bituellement représentés, comme le thiase dionysiaque, le cycle nilotique et les personnifications, le groupe 
B comprend également des scènes de gynécée, des portraits enfermés dans des médaillons, thèmes traités 
avec originalité et qui présentent un lien direct avec la réalité quotidienne de l’époque. Ce groupe comprend 
aussi des sujets chrétiens.

Scènes de gynécée (nos 16-29)

Ce cycle iconographique s’inscrit dans un répertoire plus large inspiré de la vie privée des classes aisées. 
L’étude des plaques décorées de scènes de gynécée nous permet de conclure qu’il existait un cycle iconogra- 
phique consacré à la richesse vestimentaire ou M utatio  vestis de la maîtresse de maison ou de la jeune ma- 
riée, illustré notamment par le décor du coffret de Projecta ; d’autre part, que les coffrets au décor en os fai- 
saient une utilisation libre de ce cycle en isolant les figures à l’intérieur de panneaux distincts. On remarque- 
ra avec intérêt que les vêtements et les coiffures des personnages de ce cycle ne sont pas conventionnels ; 
bien qu’inspirés des modèles antiques, ils reflètent un certain nombre d’éléments de l’époque.

Cycle d ionysiaque  (nos 38-48)

Dans le groupe B, les plaques illustrant des thèmes du cycle dionysiaque qui ont été conservées sont peu 
nombreuses malgré que ce cycle est introduit en Egypte par les Ptolémées et qu’il est particulièrement en vo-
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gue aux époques hellénistique et romaine. Les sujets illustrés sur les plaquettes du groupe B sont le complexe 
de Dionysos et Ariane à Naxos, Hermaphrodite, Pan et les Ménades-Orchestrides. Connus dans l’art hellé- 
nistique et romain, ces types iconographiques ont subi des modifications, minimes pour la plupart, suite à la 
fusion d’éléments iconographiques qui tantôt appartiennent aux divers types du même sujet, tantôt à des su- 
jets différents.

Cycle n ilo tiq u e  (nos 56-67, 76-107)

Les plaques du groupe B montrent un net penchant pour deux thèmes du cycle nilotique qui reprodui- 
sent, avec une constance qui confine à la monotonie, un ou deux types iconographiques. Il s’agit du thème 
des petits Eros ou Putti et de celui des oiseaux aquatiques. Les Putti ne reproduisent qu’un seul type icono- 
graphique, sans variante, dont les formes traditionnelles traduisent un profond idéalisme.

Les oiseaux sont tous aquatiques ; en dépit d’une certaine schématisation, ils ne sont pas dépourvus d’in- 
tention réaliste. Si la polychromie du plumage semble pouvoir s’expliquer par l’influence des ivoires de l’Inde, 
on ne saurait nier les influences réalistes de l’environnement égyptien dans lequel vivaient les artistes.

Cycle des p e rso n n ific a tio n s  (nos 68-75,108-115,123)

Les personnifications des mois constituent un des principaux thèmes de ces plaques du groupe B ; les ty- 
pes figuratifs sont accompagnés principalement des symboles des activités agricoles sans pour autant igno- 
rer les types liés aux fêtes religieuses païennes qui dérivent des calendriers du début de l’époque romaine. 
On ne connaît pas avec certitude la forme du calendrier qui servit de modèle et on ne peut affirmer catégo- 
riquement que l’on utilisait exclusivement le calendrier latin. Toutefois, il convient d’établir un rapproche- 
ment avec le Calendrier 354 de Philokalos qui appartient au cycle latin des calendriers : les illustrations des 
mois de février, avril, juin, octobre et décembre qu'il nous donne, ont influencé à coup sûr les représenta- 
tions analogues sur les plaques en os. D’ailleurs on note également l’influence du calendrier latin sur les mo- 
saïques de sol d’Afrique du nord.

T hèm es m y tho log iques (nos 30-37, 49-55)

Il s’agit de thèmes qui appartiennent au monde de la mythologie grecque comme les représentations 
d’Aphrodite, d’Artémis, d’une Nymphe, des Grâces, d’une Néréide, des Victoires notamment.

Aphrodite (nos 49-51)

Les trois représentations de la déesse sont des modifications et des variantes de types plus anciens. El- 
les trahissent la popularité du type d’Aphrodite dont les nombreuses variantes continuent à être connues à 
l’époque paléochrétienne.

L’examen général des thèmes classés dans le cycle d’Aphrodite atteste que l’on utilisait un seul type fé- 
minin dérivant de celui d’Aphrodite, tant pour les compositions que pour les représentations de figures iso- 
lées. Le type d’Aphrodite subit évidemment des modifications dues au mélange d’éléments divers emprun- 
tés aux autres types de la déesse. La distance iconographique prise par rapport à l’archétype et les nouvelles 
associations d’éléments figuratifs, qui trahissent souvent une influence égyptienne, dénotent un bon goût, ce 
qui paraît attester que ces nouvelles formes ont d’abord été éprouvées et acceptées dans les arts majeurs 
avant d’être adoptées par les arts mineurs. N’étant pas limité sur le plan de son contenu symbolique, le type 
figuratif féminin est utilisé pour la représentation de différents sujets comme les Nymphes, les Grâces ou 
Aphrodite elle même.
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Artémis (no. 55)

La déesse, telle qu’elle apparaît sur la plaque no. 55, appartient à l’une des représentations les plus en vo- 
gue du sujet et les plus completes. Ces représentations s’inspirent vraisemblablement des modèles picturaux, 
eux-mêmes formés sur la base de témoignages plus anciens de la sculpture en ronde bosse ou en bas relief.

F igu res  a ilées 

Victoire (nos 30-37)

Le type de la Victoire sur les plaquettes correspond aux représentations de Niké juchée au sommet du 
globe impérial mais surtout aux arcs de triomphes où les victoires occupent généralement les espaces trian- 
gulaires.

Putti portant un médaillon (no. 76)

La composition de la plaque no 76 reproduit des modèles connus des bas-reliefs, des peintures ou qui 
illustrent les mosaïques de sol, sans aucune note d’originalité sauf peut-être pour l’ornement qui borde le 
médaillon et dans lequel on croit pouvoir reconnaître un symbole chrétien.

Portraits en bustes (nos 116-120)

Issu des modèles romains de l'imago clipeata, le thème du buste enfermé dans un médaillon est courant. 
On en fait usage tant pour les portraits des donateurs que pour des personnifications symboliques mais rien 
ne nous permet de déterminer avec certitude si les plaques que nous étudions appartiennent à l’une ou l’au- 
tre catégorie. D’après une série de suppositions nous pensons que sur les plaques en os, il s’agit plutôt des 
portraits des donateurs. Les bustes chrétiens (nos 119-120) entrent également dans cette catégorie de por- 
traits.

En bref, un examen global des motifs décoratifs sur les plaques de ce groupe nous permet de conclure :
1. A une variété thématologique très élaborée, faisant usage de plusieurs cycles iconographiques.
2. A la préférence pour certains thèmes à l’instar des autres expressions de l’art profane. Toutefois ces 

thèmes, qui sont issus de la tradition hellénistique, de la propagande impériale romaine et des tendances ico- 
nographiques de l’époque, n’ont conservé que leur caractère décoratif auquel s’ajoute peut-être une légère 
réminiscence de leur premier symbolisme de bon augure.

3. Au manque d’originalité dans la création des nouveaux types et des nouveaux sujets qui résultent gé- 
néralement d’un mélange d’éléments, exception faite des portraits et de certains thèmes chrétiens.

4. A un esprit créatif limité qui se borne à de petites interventions modifiant légèrement le thème ico- 
nographique.

GROUPE T : PLAQUETTES EN BAS-RELIEF (nos 127-341)

Caractéristiques générales

Ce groupe, qui comprend 215 plaquettes à quatre cotés (de 6 x 3,5 cm env.), décorées en bas relief, se 
caractérise par un manque de diversité sur le plan iconographique.

Les thèmes décoratifs n’appartiennent qu’à deux cycles iconographiques : le thiase dionysiaque et le
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thiase marin. Le grand nombre de plaques conservées appelle un certain nombre d’observations sur la tech- 
nique et le style du relief, particulièrement utiles pour déterminer l’organisation des ateliers.

Le thiase dionysiaque est illustré tantôt par des figures isolées tantôt par des ensembles.
Parmi les figures isolées, le dieu Dionysos est figuré sur 12 plaquettes, mais seulement dans deux types 

différents, issus des variantes de l'Apollon lycien. En revanche, Pan, le dieu chèvre-pied, figure sur un petit 
nombre de plaquettes, mais avec une variété tout à fait appréciable de types iconographiques, ainsi que les 
satyres et les ménades. Les représentations de satyres porteurs d’outre présentent trois variantes et sont 
tournés tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche pour faciliter, semble-t-il, les combinaisons du décor en os 
sur le coffret. Quant aux satyres munis d’autres attributs, ils reprennent le type du satyre à l’outre à quelques 
variantes près dans les détails. Les ménades dansent en agitant un tambourin (tympanon) ou des crotales ou 
en tenant une corbeille (liknon). Parfois les danseuses sont tout simplement vêtues du péplos, sans autre at- 
tribut particulier. Elles reproduisent essentiellement un type : celui de la jeune fille qui marche la tête tour- 
née vers l’arrière, une main levée dans laquelle elle tient le tympanon. Ce type, qui ne présente qu’un petit 
nombre de variantes, est très proche du type des satyres porteurs d’outre.

Les ensembles dionysiaques se divisent en deux catégories : la première met en scène des membres du 
thiase dionysiaque; la seconde fait entrer le dieu lui-même dans le groupe. Tous les ensembles en appellent 
aux types iconographiques tradionnels.

Les deux représentations d’Aphrodite doivent être mises en relation avec le cycle des divinités marines 
et la naissance d’Aphrodite.

Le thiase marin est lui aussi illustré par des figures isolées mais plus fréquemment par des ensembles de 
Néréides et de Tritons.

Deux types de Néréides prévalent : celle qui est assise voire allongée et celle qui nage. Le premier de ces 
types se répète à l’envi sans variantes pratiquement. Le second, beaucoup plus rare, se distingue, en revan- 
che, par ses nombreuses variantes. Les Tritons sont surtout associés aux Néréides dans des ensembles où ils 
sont toujours confinés dans le second rôle.

Technique et style de la gravure

En retenant pour critères les éléments stylistiques qui caractérisent les plaques de ce groupe, on distin- 
gue quatre catégories qui correspondent apparemment à quatre ateliers différents. La première comprend 
des oeuvres exécutées avec beaucoup de soin et d'assurance dans le trait incisé et de justes proportions des 
personnages mais une certaine négligence dans le rendu des traits du visage.

La seconde regroupe des oeuvres également soignées qui se caractérisent par une gravure plus dure, 
une incision plus profonde, un abondant usage des traits incisés pour rendre les détails, un drapé rigide mais, 
en revanche, un traitement soigné des visages.

La troisième catégorie se définit par un abondant usage des traits incisés qui rendent le relief très plat 
et par un dessin peu soigné des personnages ce qui entraîne inévitablement des déformations.

Enfin la quatrième, la plus importante quantitativement, se caractérise par une manière rude et angu- 
leuse qui altère le dessin et déforme les personnages.

Ces catégories semblent avoir coexister et les différences que présente la gravure relèvent de l’habileté 
plus ou moins grande de l’artiste tout en s’inscrivant bien sûr dans les tendances de l’époque à manifester les 
nouveaux styles qui reflètent la « métamorphose » que connaîtra l’art en Egypte dans les oeuvres gréco-ro- 
maines pour s’adapter au goût local.

Un examen de la gravure des plaquettes étudiées ici et des os sculptés de la collection du Musée Béna- 
ki conduit aux conclusions suivantes :

1) Au moins deux des ces catégories stylistiques de plaquettes présentent des éléments communs avec 
deux catégories analogues d’os sculptés.

2) Les éléments stylistiques de la gravure des os sculptés de grandes dimensions répondent essentielle- 
ment aux courants de l’art du 4e siècle. Il ne s'agit pas d'influences directes mais des preuves de l’existence 
d’une « koinè » artistique qui survit essentiellement par le bais des cahiers d’esquisses. La comparaison du
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style des bas reliefs en os et en ivoire livrés par l’Egypte aux 5e et 6e siècles prouve l’existence de tendances 
stylistiques communes et partant de courants artistiques locaux mais aussi d’ateliers communs de sculpture 
de l’ivoire et de l’os.

Iconographie

Les thèmes illustrés appartiennent à deux cycles iconographiques : cycle dionysiaque (nos 128-272) et 
cycle des divinités marines (nos 273-341). Pour ce qui est du thiase dionysiaque, on compte seize types ico- 
nographiques isolés et six types de groupes de personnages de l’entourage de Dionysos tels qu’ils apparais- 
sent aussi sur les sarcophages dionysiaques de la fin de l’époque romaine, reprenant des modèles plus an- 
ciens. Ces types iconographiques furent utilisés en toreutique, dans l’art de l’ivoire, et sur les mosaïques des 
4e-6e siècles.

Le cycle des divinités marines est à mettre en relation avec Aphrodite, avec la naissance de la déesse sur- 
tout. La représentation d’Aphrodite sur les deux plaquettes du groupe F est liée à ce sujet. Pour la représen- 
tation des Néréides, seuls trois types ont été retenus mais avec une infinité de variantes. Ces types sont 
connus essentiellement par les sarcophages et les mosaïques de sol des 2e-4e siècles.

En résumé, les types iconographiques illustrés sur les plaquettes du groupe Γ montrent une tendance à 
la simplification des modèles connus, qui conduit inévitablement à des déformations voire à des difformités. 
Cette simplification ne semble pas obéir à des règles. Les variantes consistent essentiellement en de légères 
différences de mouvements ; plus rarement elles portent sur les attributs des personnages.

On rencontre des types iconographiques semblables notamment sur les os sculptés et les ivoire, les mo- 
saïques de sol, les étoffes, ou encore sur les revêtements sculptés en métal ou en argent des coffrets.

GROUPE Δ : PLAQUETTES AU DÉCOR EN RELIEF (nos 342-438) 

Caractéristiques générales

Ce groupe comprend 76 plaquettes dont la sculpture en relief se définit par une manière « rude » et une 
stylisation du sujet. Sur le plan thématique, ce groupe présente une variété tout à fait satisfaisante mais est 
dépourvue d'originalité. Il reprend, en effet, les sujets déjà illustrés sur les plaquettes des groupes précé- 
dents. Autre caractéristique de ce groupe : le couronnement du motif décoratif par un fronton ou une con- 
que. Les thèmes qu’il illustre sont des figures des thiases dionysiaque et marin et du cycle nilotique, mais aus- 
si des personnifications, des figures héroïques -  Héraclès notamment -, des guerriers fantassins ou cavaliers 
et quelques rares expressions du symbolisme chrétien.

Technique et style de la gravure

L’étude de la technique et du style de la gravure du groupe A conduit aux conclusions suivantes :
1. On remarque une simplification du travail. Même si les phases de la préparation de l’os d’abord, de 

l’élaboration du décor ensuite sont les mêmes, certaines étapes sont souvent négligées voire omises : ainsi 
sur la plupart des plaquettes, l’os n’a pas été aplani ou, dans les rares cas où le travail d’aplanissement a été 
fait, il est imparfait. Du reste, ces plaquettes sont non pas collées mais clouées sur l’âme de bois du coffret et 
le décor est sculpté de manière assez élémentaire.

2. Le travail de la gravure permet de distinguer au moins quatre variantes de style, chacune présentant 
un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres. Cette distinction facilite le rapprochement avec 
des oeuvres de la sculpture, sans qu’il faille nécessairement l’interpréter comme une évolution du même 
courant artistique, comme c’est le cas dans la sculpture architecturale des centres urbains périphériques de
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Moyenne et Haute Egypte. Ces variations souvent contemporaines peuvent être imputées à la personnalité 
du sculpteur et aux différents ateliers.

3. Des comparaisons avec des sculptures égyptiennes en calcaire ont montré que le style « doux » et le 
style « rude », que l’on identifie dans ces témoignages de la statuaire égyptienne, ont leurs pendants dans les 
variations stylistiques de la gravure des plaquettes du groupe Δ.

4. Ce sont les sculptures sur bois égyptiennes qui présentent le plus d’affinités avec les plaques du grou- 
pe Δ et avec leurs quatre variations stylistiques. La similitude de la gravure, dans certains cas, permet même 
de supposer l’existence d’ateliers communs.

5. Enfin les reliefs en ivoire de la même époque, que ce soient les exemplaires, peu nombreux, trouvés 
en Egypte ou ceux que l’Egypte a exportés, comme les panneaux de l’ambon d’Aix-la-Chapelle ou ceux de la 
chaire de Maximien à Ravenne, présentent des affinités stylistiques incontestables avec la première et sur- 
tout la seconde variation stylistique du groupe A.

Ces constatations tentent à prouver que le courant artistique « anticlassique » qui caractérise une des 
expressions de l’art chrétien en Egypte, à laquelle on donne le nom d’« art copte », se retrouve sur les os 
sculptés des 5e et 6e siècles.

Iconographie

Les thèmes iconographiques du groupe Δ, qu'il s’agisse de compositions ou de figures isolées, sont des 
thèmes courants pour la plupart, connus également dans les autres groupes de plaquettes. Ils ne présentent 
pas une grande variété iconographique ; au contraire, on observe souvent une répétition du même type. Mais 
leur agencement montre que l’artiste avait une juste perception de l’espace, exception faite peut-être des 
compositions où on observe une tendance à l'horror vacui. Les figures isolées reposent sur un socle et sont 
encadrées d’une conque et cernées d’un bandeau en relief qui montrent le caractère architectural et irréa- 
liste de la composition.

Le thiase marin (nos 342, 350-357) est dominé par les représentations des Néréides mais on rangera 
parmi les thèmes de ce cycle l’Enlèvement d'Europe traité dans une forme iconographique, plutôt inhabi- 
tuelle pour l’époque, inspirée des compositions du cycle marin. Les Néréides sont surtout représentées en 
train de nager et présentent des analogies avec des reliefs en pôros du 5e siècle qui ont pris une certaine dis- 
tance par rapport aux modèles iconographiques connus.

Le type de la Néréide couchée, si répandu dans le groupe Γ, n’apparaît ici que sur un seul exemplaire 
(no. 359) où il est quelque peu déformé par la végétation qui entoure la jeune femme. L’unique représenta- 
tion de Triton (no. 357), que le traitement schématique de la chevelure rapproche des reliefs égyptiens de la 
fin du 5e siècle, traduit le même sentiment d 'horror vacui.

Dans le cycle nilotique (nos 342-349), les ensembles, loin de disparaître pour faire place à des figures 
isolées dans des panneaux (groupe B), se développent dans le groupe Δ, augmentant le nombre de leurs per- 
sonnages. Le thème le plus souvent traité est celui de la pêche sur les berges du fleuve, pratiquée non seule- 
ment par des Putti mais aussi par de simples pêcheurs. Ces oeuvres attestent une liberté d’inspiration dans 
l’adaptation des thèmes mais trahissent aussi des influences réciproques des répertoires profane et chrétien ; 
on sent notamment l’influence de sujets récemment apparus dans l’art chrétien comme le paradis terrestre 
ou l’histoire de Jonas (no. 346). Les plaques en pôros du 5e siècle et les sculptures sur bois provenant d’Egyp- 
te nous offrent d’intéressants parallèles.

Le type iconographique des Putti, essentiellement lié à ce cycle, illustre bon nombre de plaques de ce 
groupe (nos 389-406, 411-415), les variantes relevant essentiellement des différences de style. La sculpture 
monumentale en pôros et la sculpture de l’ivoire en Egypte au début du 6e siècle (vers 500) utilisent un type 
analogue pour traiter ce thème.

Les thèmes relevant du cycle dionysiaque sont relativement limités dans ce groupe : représentations de 
Dionysos (nos 358-360), qui ont leur pendant dans le Dionysos en ivoire de l’ambon d’Aix-la-Chapelle et 
dans des reliefs en pôros des 5e-6e siècles provenant d’Egypte ; représentations de satyres munis d’une cor- 
beille (liknon), d’un thyrse, ou d’une flûte et portant des vêtements, ce qui traduit une volonté de création ;
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et Ménades Orchestrides tantôt nues (portant un tympanon, une corbeille, ou des cymbales) tantôt péplo- 
phores, variante la plus répandue. Tous ces types, sauf celui de la péplophore, ont des parallèles dans le cy- 
cle dionysiaque du groupe Γ. Evoquant l'A phrod ite  vellata, ce dernier a été fortement stylisé et présente tou- 
te une série de variantes.

Le thème d’Héraclès (nos 407-409) ne se retrouve pas dans les autres groupes, simple coïncidence sans 
doute ; en revanche, il a survécu sur des panneaux de coffrets byzantins en ivoire et sur des panneaux d’ivoi- 
re du 7e siècle qui entraient dans la décoration d’un trône.

Les rares plaquettes illustrées de personnifications (nos 410-415, 424) ne permettent pas de tirer des 
conclusions générales sur l’utilisation plus ou moins vaste de ce thème dans ce groupe. On note l’usage de per- 
sonnifications pour des saisons, des mois et des villes : dépourvues d’originalité, elles reprennent tantôt des ty- 
pes illustrés par les autres groupes de plaquettes (nos 410,415), tantôt des types connus par d’autres formes d’art.

Les « guerriers » (nos 416-423), sont des représentations d’hommes munis d’un javelot, tantôt nus, un 
manteau sur les épaules, tantôt revêtus de l’armure de guerre. Point commun à toutes ces représentations : 
aucune ne saurait être identifiée à un personnage précis, héros, personnage mythologique ou historique.

Les représentations de guerriers nus sur les plaquettes du groupe A s’inspirent de la « nudité héroïque » 
de l’art grec et des répliques romaines mais elles ont perdu toute connotation symbolique.

Les guerriers en armure complète sont tantôt à pied, tantôt à cheval. Les artistes ont repris des types 
connus essentiellement par les ivoires dont certains illustrés de sujets mythologiques. Pour les représenta- 
tions de guerriers à cheval, les artistes se sont inspirés de modèles consacrés par l’art officiel de la cour, mais 
en les simplifiant.

Le groupe Δ compte au moins deux cycles iconographiques chrétiens (nos 428,432). L’un regroupe des 
thèmes symboliques inspirés des premières expressions de l’art paléochrétien, comme le « bon berger » du 
no. 432 ; dans l’autre, les thèmes traduisent les nouvelles tendances iconographiques de l’art byzantin, com- 
me l’archange du no 428.

DATATION
La datation de la décoration en os des coffrets en bois est particulièrement difficile surtout pour deux 

raisons :
a) La plus grande partie du matériel ne provenant pas de fouilles, nous ne disposons pas des éléments 

de chronologie absolue que fournit un contexte archéologique.
b) Ces plaquettes étant une forme d’art mineur à caractère populaire, les analyses stylistiques et les pa- 

rallélismes avec d’autres oeuvres sont forcément problématiques ; par ailleurs elles proviennent d’Egypte, 
région de l’empire qui, dès le 5e siècle après J.-C., rompt avec l’art de la cour impériale et partant, ne reçoit 
plus directement les courants artistiques dictés par cette dernière.

Jusqu’à ce jour les datations avancées se fondaient sur trois paramètres : 1) le matériel d’information 
dont disposaient les premiers collectionneurs et les premiers fouilleurs ; 2) les observations stylistiques 
contenues dans les rares études consacrées par la suite à ce matériel ; 3) le recoupement de ces éléments. 
Dans les trois cas, nous avions une chronologie relative avec une marge approximative d’un siècle.

Notre étude, quant à elle, se fonde sur des classements chronologiques absolus d’oeuvres du Bas-Empire 
et de l’époque paléochrétienne, recoupés avec des observations comparatives sur la technique, l’iconographie 
et le style. Si les résultats ne sont pas particulièrement satisfaisants, puisque notre chronologie est toujours re- 
lative à l’intérieur d’une fourchette qui varie, le plus souvent, entre 50 et 100 ans, ils sont en tout cas plus fia- 
bles, dans la mesure où ils sont établis sur des parallèles avec des oeuvres qui s’offrent à une datation absolue.

En résumé, nous croyons pouvoir affirmer que les plaquettes du groupe A se situent entre la fin du 4e 
et le début du 6e siècle après J.-C., celles des groupes B et Γ dans la seconde moitié du 4e et au 5e siècle et 
celles du groupe Δ aux 5e et 6e siècles.
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Σχεδιαστική απόδοση κιβωτιδίων με μεταλλική επένδυση (Buschhausen, M e ta lls c r im a , αριθ. Α42, Α38, Α73, Α50)
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