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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αφορμή για τη μελέτη των πήλινων ειδωλίων της Βέροιας στάθηκε η ανασκαφική έρευνα που πραγμα
τοποίησα στα αρχαία νεκροταφεία της πόλης κατά το χρονικό διάστημα 1978-1986. Από το πλούσιο υλι
κό που συγκεντρώθηκε, το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε στα ειδώλια, κυρίως επειδή παρουσιάζουν 
μεγάλη ποικιλία εικονογραφικών τύπων. Παράλληλα κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά που διαπιστώθηκαν 
αποτελούν σημαντική ένδειξη για τη λειτουργία ενός τοπικού κοροπλαστικού εργαστηρίου.

Πολλοί ήταν εκείνοι που μου συμπαραστάθηκαν στα πρώτα ακόμη στάδια της πολύχρονης αυτής 
προσπάθειας. Στην αείμνηστη Μαρία Σιγανίδου οφείλω καταρχήν την παραχώρηση του δικαιώματος 
δημοσίευσης του υλικού, καθώς και ένα πλήθος διευκολύνσεων που απαιτούσε η συλλογή και η τεκμη
ρίωσή του. Εδώ θα πρέπει να μνημονεύσω, ακόμη, την αξέχαστη Ιουλία Βοκοτοπούλου, που με ρωτού
σε πάντα με ένα ζεστό χαμόγελο για την πορεία της δουλειάς και με ενθάρρυνε έως το τέλος.

Είμαι βαθιά υποχρεωμένη στους καθηγητές Δ. Παντερμαλή, Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου και Σ. Δρού- 
γου, οι οποίοι εισηγήθηκαν την έγκριση της μελέτης αυτής ως διδακτορικής διατριβής. Τους ευχαριστώ 
για το ενδιαφέρον τους, τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες χρωστώ, 
ωστόσο, στην καθηγήτρια Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, στην καθοδήγηση της οποίας οφείλεται η δομή και 
η τελική μορφή αυτής της μελέτης.

Για τη βοήθειά τους σε διάφορα θέματα είμαι υποχρεωμένη στους καθηγητές Μ. Τιβέριο, Γ. Βελένη, 
Σ. Πινγιάτογλου και S.G. Miller, στις συναδέλφους μου Π. Αδάμ-Βελένη, Β. Αλλαμανή-Σουρή, Μ. Απο
στόλου, Α. Γουναροπούλου, Δ. Ιγνατιάδου, Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίόη, Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ε.- 
Μπ. Τσιγαρίδα, Μ. Τσιμπίδου-Αυλώνίτη και στη λέκτορα Ε. Μανακίδου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη 
συνδρομή του στην ταύτιση των νομισματικών τύπων οφείλω στο διευθυντή του Νομισματικού 
Μουσείου Γ. Τουράτσογλου. Ευχαριστώ επίσης τον καθηγητή V. von Graeve, ο οποίος μαζί με τους 
συνεργάτες του ανέλαβε την ειδική UVφωτογράφηση των ειδωλίων αριθ. 261 και 275, προκειμένου να 
τεκμηριωθεί πληρέστερα η χρωματική διακόσμησή τους. Τον καθηγητή Γ. Ακαμάτη ευχαριστώ ξεχωρι
στά για το ενδιαφέρον του και τη βοήθειά του σε ένα πλήθος πρακτικών προβλημάτων που προέκυψαν 
στη διάρκεια της έρευνας. Σημαντική στον τομέα αυτό στάθηκε επίσης η βοήθεια του ιστορικού Η. 
Σβέρκου και του αρχαιολόγου Κ. Φίλη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Η συντήρηση των ειδωλίων ολοκληρώθηκε από τους έμπειρους συντηρητές Α. Μοδίτση, Ε. Μοδίτση 
και Θ. Μπογοΐτση. Η  αποτύπωση των ταφικών μνημείων πραγματοποιήθηκε από τους αρχιτέκτονες Γ. 
Ευλογημένο, Α. Σεναρίου, Σ. Σώρα και τη σχεδιάστρια Ε. Γιαβανίδου. Η  σχεδιαστική απόδοση των ει- 
κονογραφικών τύπων των ειδωλίων οφείλεται στον Γ. Ευλογημένο. Η φωτογράφηση έγινε από τους Μ. 
Στεφανίδη και Χρ. Γιαβανίδη, ενώ την τελική μορφή του κειμένου επιμελήθηκε η Ζ. Μπράτσιου. Η αγ
γλική μετάφραση οφείλεται στον D. Hardy και η γερμανική στη Δ. Ακτσελή. Τους ευχαριστώ όλους.

Δεν ξεχνώ την αγωνία, την προσπάθεια και τη χαρά του μόνιμου και εποχικού εργατικού προσωπι
κού του Μουσείου της Βέροιας στις αμέτρητες ώρες δουλειάς μέσα στα υπόγεια ταφικά μνημεία. 
Ακούραστοι βοηθοί στην προσπάθεια εκείνη στάθηκαν οι αρχιφύλακες του Μουσείου Π. Παπαδόπου- 
λος και Γ. Παπαδόπουλος. Υποχρεωμένη για τη βοήθειά τους στις αποθήκες του Μουσείου αισθάνομαι 
ακόμη στο νυν αρχιφύλακα Γ. Ρουμελιώτη και στο φύλακα Ν. Παπαδόπουλο.

Η εργασία εγκρίθηκε ως διδακτορική διατριβή το Μάιο του 1996, έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε 
προκειμένου να συμπεριληφθεί στις εκδόσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Στο χρονικό διάστη
μα που μεσολάβησε έως την έκδοσή της κυκλοφόρησε ένας σημαντικός αριθμός μελετών, στις οποίες 
δεν στάθηκε δυνατό να γίνουν βιβλιογραφικές αναφορές.
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Θα ήθελα, ακόμη, από τη θέση αυτή να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους καθηγητές μου Γ. Δε- 
σπίνη και Δ. Παντερμαλή για την υποστήριξή τους στα φοιτητικά μου χρόνια και στην αρχή της στα
διοδρομίας μου. Η επιστημονική προσέγγιση της μελέτης αυτής πιστεύω ότι τους οφείλει πολλά.

Η φυσιογνωμία του Μ. Ανδρόνικου στάθηκε καθοριστική για τη στροφή μου στην αρχαιολογική 
έρευνα, ενώ οι αξέχαστες συζητήσεις μαζί του επηρέασαν αναμφίβολα τη στάση μου όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των αρχαιολογικών θεμάτων, στο πλαίσιο της θητείας μου στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα το σύζυγό μου Ν. Τζαναβάρη για την πολύπλευρη συμπαράστασή του και για 
τη βοήθειά του σε ένα πλήθος από πρακτικά προβλήματα.

Ευχαριστίες οφείλονται, τέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΠ που ενέκρινε την έκδοση του 
παρόντος από τη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων. Η δυναμική προσωπικότητα της πρώην προϊσταμένης 
της Διεύθυνσης Ευαγγ. Κυπραίου στάθηκε καθοριστική προκειμένου να εξασφαλιστεί η άψογη συνερ
γασία μας. Ως αποτέλεσμα του προσωπικού ενδιαφέροντος της, καθώς και της νυν προϊσταμένης Ντ. 
Ζαφειροπούλου και της συνεργασίας τους με τη Β. Θεοφιλοπούλου και τη Β. Μάρη, που ανέλαβαν το 
δύσκολο έργο της επιμέλειας και σελιδοποίησης των κειμένων, θα πρέπει να θεωρηθεί η έκδοση αυτής 
της μελέτης.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

AA
AAA
AA
AE
A E M 0
AJA
AM
Antiquity
AntK
AntPl
ArchCl
ArchJ
ARepLondon
ASAtene
BABesch
BAR
BCH
BJb

BMusBeyrouth
BSA
CVA
Eyvaxia
EE<PXAn&

Genava
GettyMusJ
HarvStCIPhil
HarvTheolR
IstForsch
IstMitt
LIMC
Jdl
MEFRA
MDAI
OpAth
RA
RE
RendNap
RM
SIMA
StHel
StTroica
ZivaAnt

Arch äologischer Anzeiger 
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 
Αρχαιολογικόν A ελτίον 
Αρχαιολογική Εφημερίς
Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 
American Journal o f Archaeology
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung
Antiquity. A Quarterly Review of Archaeology
Antike Kunst
Antike Plastik
Archeologia classica
Archaeological Journal
Archaeological Reports
Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle Missioni italiane in Oriente 
Bulletin Antieke Beschaving. Annual Papers on Classical Archaeology 
British Archaeological Reports, International Series 
Bulletin de correspondance hellénique
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn und des Vereins von Altertums
freunden im Rheinlande 
Bulletin du Musée de Beyrouth 
The Annual o f the British School at Athens 
Corpus Vasorum Antiquorum
Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής. Τεύχος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής τον Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης
Genava. Bulletin du Musée de Génève 
The J. Paul Getty Museum Journal 
Han’ard Studies in Classical Philology 
The Harvard Theological Review 
Istanbuler Forschungen 
Istanbuler Mitteilungen
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 
Mélanges de VEcole française de Rome. Antiquité 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts 
Opuscula atheniensia 
Revue archéologique
Paulys Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft 
Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti, Napoli 
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung 
Studies in Mediterranean Archaeology 
Studia Hellenistica
Studia Troica. Jahresschrift. Karl Eberhard Universität. Tübingen 
Ziva antika. Antiquité vivante
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πόλη της Βέροιας, κτισμένη σε υψίπεδο στις ανατολικές υπιορειες του Βερμίου, σε θέση στρατηγι
κής σημασίας, κατείχε πάντα μια σημαντική θέση στα ιστορικά γεγονότα του βορειοελλαδικού χώρου. 
Σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά αρχαιολογικά δεδομένα και τις ιστορικές πηγές, η πόλη της 
Βέροιας εισέρχεται επώνυμα στην ιστορία γύρω στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. Ωστόσο, η πρόσφατη απο
κάλυψη ενός περιορισμένου αριθμητικά ταφικοΰ ευρήματος, το οποίο εντάσσεται στο γ' τέταρτο του 
6ου αι. π.Χ., επιτρέπει, κατά την άποψη των ανασκαφέων, μια ανάλογη μετατόπιση του χρονικού ορί
ου κατοίκησης του χώρου. Την πρωιμότερη ιστορική αναφορά της οφείλουμε σε ένα πολυσυζητημένο 
απόσπασμα του Θουκυδίδη (I, 61. 4), σύμφωνα, ωστόσο, με τις εκτιμήσεις των ιστορικών και των επι- 
γραφολόγων, η πόλη ακμάζει ιδιαίτερα στα χρόνια της μακεδονικής δυναστείας των Αντιγονιδών. Η 
εικόνα αυτή ενισχύεται, άλλωστε, από τα ανασκαφικά ευρήματα: είναι η εποχή της οικιστικής ανάπτυ
ξης και της οχύρωσης της πόλης, της οργάνωσης και της αύξησης της παραγωγής των κεραμικών εργα
στηρίων της. Με βάση τις επιγραφικές μαρτυρίες που προέρχονται από την ίδια την πόλη και την 
περιοχή της, η Βέροια αναδεικνύεται σε σημαντικό πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο της Μακεδονίας, 
όπου εντοπίζεται μια εξέχουσα κοινωνική τάξη, τα μέλη της οποίας κατέχουν σημαντικά αξιώματα.

Η ιστορική έρευνα χαρακτηρίζει την περίοδο της βασιλείας των δύο τελευταίων γόνων της δυνα
στείας των Αντιγονιδών και τα χρόνια που ακολούθησαν τη ρωμαϊκή κατάκτηση ως μια εποχή γενικό
τερης οικονομικής εξαθλίωσης του πληθυσμού του μακεδονικού βασιλείου. Η εικόνα που συνθέτουν, 
ωστόσο, τα δεδομένα των νεκροταφείων της Βέροιας, όσον αφορά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
είναι διαφορετική. Διαπιστώνουμε καταρχήν ότι την εποχή αυτή υιοθετείται και εφαρμόζεται σε 
μεγάλη κλίμακα ο τύπος του λαξευτού θαλαμωτού τάφου, ταφικού μνημείου οικογενειακού χαρακτή
ρα, μια ιδιαίτερα δαπανηρή κατασκευή, που εξυπηρετεί, χωρίς αμφιβολία τις ανάγκες μιας ανερχό- 
μενης κοινωνικά τάξης της πόλης. Στον ίδιο παράγοντα αποδίδουμε, επίσης, την ίδρυση και την εντυ
πωσιακή εξέλιξη των εργαστηρίων της στα όψιμα ελληνιστικά και στη συνέχεια στα πρώιμα αυτοκρα- 
τορικά χρόνια. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η ανάπτυξη της πόλης συνεχίζεται αδιάκοπα και στα χρόνια 
που ακολούθησαν τη ρωμαϊκή κατάκτηση, η οποία άλλωστε δεν φαίνεται να διατάραξε σημαντικά τις 
υπάρχουσες κοινωνικές δομές.

Η ευτυχής συγκυρία της οικιστικής επέκτασης της σύγχρονης πόλης της Βέροιας κατά τα τελευταία 
χρόνια εκτός των αρχαίων τειχών, στο χώρο όπου απλώνονταν τα αρχαία νεκροταφεία, στάθηκε 
αφορμή να αποκαλυφθεί ένα αξιόλογο σύνολο μεμονωμένων ταφικών μνημείων της ελληνιστικής 
εποχής, του τύπου του λαξευτού θαλαμωτού τάφου. Παράλληλα, ανασκάφηκε ένα σημαντικό τμήμα 
του νεκροταφείου στα νοτιοανατολικά της πόλης, που έμεινε άθικτο από το χρόνο και συμπίπτει χρο
νικά με μια καίρια περίοδο της ανάπτυξής της, τα χρονικά όρια της οποίας εντοπίζονται από τα τέλη 
του 4ου έως περίπου τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. Το γεγονός αυτό στάθηκε αφορμή ώστε η διερεύνηση 
αυτού του χώρου να πάρει συστηματικότερο και πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, σε αντίθεση με τις 
κατά κανόνα αντίξοες συνθήκες των σωστικών ανασκαφών. Αποτέλεσμα της έρευνας που διενεργή- 
θηκε ήταν αρχικά η αποκάλυψη ενός σημαντικού αριθμού ατομικών και οικογενειακών τάφων, λα- 
ξευμένων στο σύνολό τους στο μαλακό ασβεστολιθικό βράχο της περιοχής, με ενδιαφέροντα αρχιτε
κτονικά στοιχεία. Παράλληλα, συγκεντρώθηκε ένας σημαντικός αριθμός ταφικών συνόλων, που επι
τρέπουν μια πληρέστερη προσέγγιση και εκτίμηση των χρονολογικών δεδομένων, όσον αφορά την 
εξέλιξη της παραγωγής δύο σημαντικών εργαστηρίων της πόλης, με κύριο αντικείμενο την κατασκευή 
πήλινων αγγείων και ειδωλίων.

Η επιτακτική ανάγκη δημοσίευσης του υλικού που συσσωρεύτηκε αντιμετωπίστηκε, όσον αφορά 
τα κεραμικά αγγεία, με μια σειρά άρθρων και συνθετικών μελετών, που δημοσιεύθηκαν με αρκετά



18

εντατικό ρυθμό από το 1980 και μετά:, από τους ανασκαφείς. Αντίθετα, η προσέγγιση της παραγωγής 
του κοροπλαστικου εργαστηρίου περιορίστηκε στη συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων ενός μόνο 
ταφικού συνόλου, καθώς και μεμονωμένων παραδειγμάτων. Το κενό αυτό επιδιώκει να καλύψει η 
μελέτη αυτή, η οποία έχει ως κύριο στόχο την παρουσίαση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του ερ
γαστηρίου, και θα χρησιμεύσει παράλληλα ως βάση, προκειμένου να ανιχνεύσουμε τις καλλιτεχνικές 
προτιμήσεις και τις θρησκευτικές αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας.

Την επιλογή του θέματος, ωστόσο, ενίσχυσε μια σειρά από αντικειμενικά ευνοϊκούς παράγοντες, 
οι οποίοι καθόρισαν έως ένα βαθμό και την πορεία της έρευνας. Ανάμεσα σε αυτούς θα μπορούσε να 
αναφέρει κανείς αρχικά την εξαιρετικά καλή διατήρηση και την ποσότητα των ευρημάτων, η οποία 
εξασφαλίζει μια ικανοποιητική ποικιλία εικονογραφικών τύπων. Η διαπίστωση, επίσης, ότι ένας ση
μαντικός αριθμός ειδωλίων προερχόταν από τις ίδιες μήτρες μας επέτρεψε να εντοπίσουμε στη Βέ
ροια την ύπαρξη ενός οργανωμένου τοπικού κοροπλαστικού εργαστηρίου. Το γεγονός αυτό δημιούρ
γησε τις προϋποθέσεις, προκειμένου να ανιχνεύσουμε την τεχνική διαδικασία της παραγωγής τους, 
να αποδώσουμε μια ομάδα από αυτά σε συγκεκριμένους τεχνίτες και να προχωρήσουμε σε γενικότε
ρες παρατηρήσεις για την οργάνωση του εργαστηρίου.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η σύμπτωση της προέλευσης των ευρημάτων από κλειστά και αδιατά
ραχτα στην πλειονότητά τους ταφικά σύνολα, τα οποία εξασφαλίζουν σχετικά σταθερά χρονολογικά 
δεδομένα. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει αρχικά να εντάξουμε χρονικά τα ειδώλια στα πλαίσια της 
λειτουργίας του τοπικού εργαστηρίου, να καθορίσουμε τις θεματικές και τεχνοτροπικές προτιμήσεις 
που αντιπροσωπεύουν και να τα συσχετίσουμε στη συνέχεια με την παραγωγή της κοροπλαστικής 
τέχνης των ελληνιστικών χρόνων. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό μια ολοκληρωμένη εικόνα των 
επιλογών του τοπικού εργαστηρίου, που επιτρέπει παράλληλα να καθορίσουμε τις επιρροές που δέ
χθηκε στη δεδομένη χρονική περίοδο της λειτουργίας του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ανταπο- 
κρίθηκε στις απαιτήσεις των σύγχρονων καλλιτεχνικών τάσεων.

Όσον αφορά, ωστόσο, τις θεματικές επιλογές των εικονογραφικών τύπων, πρέπει να υπογραμμί
σουμε ότι αυτές επηρεάζονται, χωρίς αμφιβολία, από το γεγονός ότι τα ειδώλια που μελετούμε εδώ εί
ναι ταφικά κτερίσματα. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το θεματολόγιο του εργα
στηρίου θα ήταν ασφαλώς ευρύτερο.

Η ταφική προέλευση των ειδωλίων είναι καθοριστική επίσης και για την ερμηνεία τους. Τέλος, η 
έρευνα της κατανομής των εικονογραφικών τύπων στα συγκεκριμένα ταφικά σύνολα μας επιτρέπει, 
σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία, να προχωρήσουμε σε παρατηρήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστι
κά εκείνα που συνθέτουν τη φυσιογνωμία των νεκρών και γενικότερα την κοινωνική και οικονομική 
δομή της πόλης στα ελληνιστικά χρόνια.
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I. ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ - ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ

Αν η συνεχής κατοίκηση της θέσης όπου ιδρύθηκε η πόλη της Βέροιας από την κλασική έως τη σύγ
χρονη εποχή είχε σοβαρές επιπτώσεις στη διατήρηση των δημόσιων και των ιδιωτικών οικοδομημά
των της αρχαίας πόλης, θα λέγαμε ότι αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για τα νεκροταφεία. Λαξευμέ- 
να στο φυσικό βράχο, εκτείνονται έξω και γύρω από τα τείχη της πόλης, με εξαίρεση το δυσπρόσιτο 
έδαφος της δυτικής πλευράς.

Η έρευνα των νεκροταφείων δεν ήταν δυνατό να έχει συστηματικό χαρακτήρα και ακολούθησε 
αναγκαστικά το ρυθμό της σύγχρονης οικοδομικής δραστηριότητας. Δεν είναι, βέβαια, λίγοι οι τάφοι 
που χάθηκαν οριστικά. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των νεότερων ανασκαφών, που είχαν συστηματικό
τερο χαρακτήρα, αντισταθμίζουν έως ένα βαθμό τις συνέπειες των δύσκολων συνθηκών κάτω από τις 
οποίες ερευνήθηκε ένας μεγάλος αριθμός τάφων κατά το παρελθόν.

Το κλασικό νεκροταφείο του τέλους του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. εντοπίστηκε σε δύο θέσεις, στα 
βορειοανατολικά της πόλης, παράλληλα με την οδό Θεσσαλονίκης1, και στα νοτιοανατολικά, στην 
οικοδοποιημένη πια σήμερα περιοχή του αγροκτήματος των αδελφών Καραντουμάνη2.

Οι τύποι των τάφων που χρησιμοποιήθηκαν για ενταφιασμούς είναι ο λακκοειδής λαξευτός στο 
μαλακό βράχο και σπανιότερα ο κτιστός κιβωτιόσχημος. Το σχήμα του λακκοειδούς προσεγγίζει αυτό 
του κτιστού. Οι περισσότεροι είχαν συληθεί ήδη στην αρχαιότητα και γι’ αυτό σε ελάχιστους από 
αυτούς βρέθηκαν στη θέση τους οι πώρινοι γωνιόλιθοι που τους κάλυπταν. Ωστόσο, τον τρόπο κάλυ
ψης πιστοποιεί το λαξευτό περιχείλωμα που περιτρέχει συνήθως και από τις τέσσερις πλευρές την 
περίμετρο των τάφων. Στους κτιστούς τάφους σχηματίζεται ακόμη μια λαξευτή δοκοθήκη για την 
τοποθέτηση των ξύλινων σανίδων που στήριζαν τους καλυπτήριους γωνιόλιθους. Στις στενές πλευρές 
του πυθμένα των τάφων υπάρχουν συχνά δύο επιμήκη ή τέσσερα τετράπλευρα λαξεύματα, βάθ. 0,30 μ. 
περίπου, που χρησίμευαν για την υποδοχή των ποδιών του νεκρικού φορείου3. Σημαντικά λιγότερες 
σε σχέση με τους ενταφιασμούς είναι οι καύσεις των νεκρών.

Τα κτερίσματα, πήλινα αγγεία και λιγοστά ειδώλια, επαναλαμβάνουν γνωστούς τύπους που κατα

1 Το νεκροταφείο της εποχής αυτής στα βορειοανατολικά της Βέροιας αποκαλύφθηκε στα οικοδομικά τετράγωνα 276, 
280, μεταξύ των 286 και 286α, στο 286 και παράλληλα περίπου με το 290. Βλ. αντίστοιχα, Β. Αλλαμανή, A4 36 (1981), Χρο
νικά, 322-324· Γ. Τουράτσογλου, A4 29 (1973-1974), Χρονικά, 723, πίν. 520γ και Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 45' Γ. 
Τουράτσογλου, ό.π.· Κ. Τζαναβάρη, ΑΔ 35 (1980), Χρονικά, 408-409· Γ. Τουράτσογλου, A4 29 (1973-1974), Χρονικά, 714-717, 
πίν. 512-515. Σχετικά με την αρίθμηση και τη θε'ση των οικοδομικών τετραγώνων, βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, ένθε
το τοπογραφικό σχέδιο της πόλης. Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν πρόσφατα ταφικά ευρήματα του γ' τετάρτου του 6ου αι. 
π.Χ. Βλ. σχετικά, Β. Αλλαμανή - Μ. Αποστόλου, ΑΕΜΘ 6 (1992), 97 κ.ε.

2 Το κλασικό νεκροταφείο στα νοτιοανατολικά της πόλης αποκαλύφθηκε στο οικοδομικό τετράγωνο 323. Η θέση αυτή χρησιμο
ποιήθηκε για ενταφιασμούς στην ελληνιστική και την πρώιμη αυτοκρατορική εποχή. Βλ. Γ. Τουράτσογλου, A4 25 (1970), Χρονικά, 
379· Κ. Τζαναβάρη, A4 37 (1982), Χρονικά, 300-301' η ίδια, A4 38 (1983), Χρονικά, 303-304· η ίδια, A4 39 (1984), Χρονικά, 260.

3 Οι τάφοι είναι όμοιοι τυπολογικά με αυτούς του ανατολικού νεκροταφείου της Πέλλας, βλ. Μ. Σιγανίδου, A4 31 (1976), 
Χρονικά, 26Τ η ίδια, A4 32 (1977), Χρονικά, 214-215· η ίδια, A4 33 (1978), Χρονικά, 259· η ίδια, A4 34 (1979), Χρονικά, 300- 
30Τ η ίδια, A4 35 (1980), Χρονικά, 397-398· η ίδια, A4 36 (1981), Χρονικά, 319-320· επίσης, Κ. Τζαναβάρη, Πέλλα. 
Πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεδόνων. 30χρόνια ανασκαφής 1957-1987, 1987, 28-29· Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, ΑΕΜΘ 3 (1989), 
91 κ.ε.· η ίδια, ΑΕΜΘ 6 (1992), 127 κ.ε.- η ίδια, Πέλλα, 21, σημ. 6. Όμοια είναι, επίσης, η διαμόρφωση των δαπέδων του κλασι
κού νεκροταφείου της Πύδνας, βλ. Μ. Μπέσιος,ΑΕΜΘ 1 (1987), 209 κ.ε.· ο ίδιος, ΑΕΜΘ 2 (1988), 181 κ.ε.· ο ίδιος, ΑΕΜΘ 3 
(1989), 155 κ.ε.- ο ίδιος, ΑΕΜΘ 6 (1992), 245 κ.ε., και της Αμφίπολης, βλ. Στ. Σαμαρτζίδου, ΑΕΜΘ 1 (1987), 327 κ.ε.
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σκευάζονται στα εργαστήρια της βόρειας και της νότιας Ελλάδας4. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι πολλοί 
τάφοι καταστράφηκαν από τη χρησιμοποίηση των ίδιων θέσεων για νεότερους ενταφιασμούς και ότι 
η περιοχή μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού και της βορειοανατολικής εισόδου της πόλης, όπου 
εκτείνεται το νεκροταφείο, δεν έχει ακόμη ουσιαστικά ερευνηθεί, μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι τα 
στοιχεία που έχουμε για την ανάπτυξη της πόλης και των νεκροταφείων της την εποχή αυτή είναι ακό
μη ελλιπή5. Η εξέλιξη της Βέροιας στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. δεν θα ήταν ασφαλώς ανά
λογη με αυτή της Πέλλας, ούτε όμως τόσο περιορισμένη όσο εμφανίζεται σήμερα.

Στην ελληνιστική εποχή η Βέροια εξελίσσεται σε σημαντικό πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο, 
όπως αποδεικνύει το πλούσιο επιγραφικό υλικό6 και υποδηλώνουν τα οικοδομήματα με δημόσιο χα
ρακτήρα, που αποκαλύφθηκαν στο κέντρο της πόλης7. Τη θεαματική, ωστόσο, αύξηση του πληθυσμού 
της αποδεικνύει αναμφισβήτητα η μεγάλη έκταση των νεκροταφείων8.

Η επέκταση της σύγχρονης πόλης στις θέσεις του νεκροταφείου της εποχής αυτής αλλοίωσε αναμ
φίβολα την εικόνα του. Η ανασκαφική έρευνα των τελευταίων ετών μας επιτρέπει, ωστόσο, να συμπε- 
ράνουμε ότι στα νεκροταφεία των ελληνιστικών χρόνων απαντούν όλοι οι γνωστοί τύποι των ταφικών 
μνημείων της εποχής, δηλαδή οι κτιστοί μακεδονικοί9, καθώς και οι λαξευτοί θαλαμωτοί και λακκοει- 
δείς τάφοι10. Η σύγχρονη παρουσία τάφων με μνημειακό χαρακτήρα και απλών λακκοειδών φανε
ρώνει ότι στη Βέροια οι ίδιοι χώροι ενταφιασμού χρησιμοποιούνται και από τα ανώτερα, αλλά και 
από τα μεσαία κοινωνικά στρώματα11.

Καθοριστικοί παράγοντες για τη διάσωση και τη διατήρηση μεγάλου αριθμού θαλαμωτών τάφων 
σε σχέση με τους λαξευτούς λακκοειδείς πρέπει να θεωρηθούν η στέρεη κατασκευή τους και οι μεγά
λες διαστάσεις τους12. Όπως έχουν παρατηρήσει ήδη οι μελετητές των νεκροταφείων της, ο αριθμός 
θαλαμωτών τάφων που έχει αποκαλυφθεί στη Βέροια είναι πραγματικά εντυπωσιακός13, ιδιαίτερα σε 
σχέση με άλλες πόλεις της Βοττιαίας, όπου αυτή η μορφή του οικογενειακού ταφικού μνημείου ήταν 
ιδιαίτερα αγαπητή. Ωστόσο, είναι πιθανό η διαπίστωση αυτή να θεωρηθεί συμπτωματική, αν λάβουμε 
υπόψη το γεγονός ότι η ανασκαφή των θαλαμωτών τάφων της Πέλλας δεν είχε συστηματικό χαρακτή
ρα14, ενώ τα αντίστοιχα νεκροταφεία της αρχαίας Μίεζας, στην περιοχή των Λευκαδίων15, και της 
Έ δεσσας16 δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί συστηματικά.

4 Σχετικά με την παραγωγή των βορειοελλαδικών εργαστηρίων στα αρχαϊκά και τα κλασικά χρόνια, βλ. τις παρατηρήσεις 
των Δ. Γραμμε'νου - Μ. Τιβέριου, Ανασκαφή ενός νεκροταφείου στην αρχαία Άργιλο, Ad 39 (1984), Μελέτες, 45 και Μ. 
Τιβέριος,ΑΕΜΘ 2 (1988), 300 κ.ε., όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.

5 Το γεγονός ότι οι περισσότεροι βρέθηκαν στη διάρκεια των εκσκαφών οικοπέδων ήταν καθοριστικό για την τύχη ενός 
αριθμού από αυτούς, πρβλ. Φ. Πέτσας, Ad 20 (1965), Χρονικά, 435, πίν. 495α-β.

6 Ch.F. Edson, HarvStCIPhil 45 (1934), 213 κ.ε. Tataki, Beroea, 44-45. B. Αλλαμανή-Σουρή, Άπόλλωνί, Ασκληπιού, 
Ύγίειαι. Επιγραφική μαρτυρία για το Ασκληπιείο της Βέροιας, Ad 39 (1984), Μελέτες, 205 κ.ε.

7 Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 112, σημ. 13.
8 Οι θέσεις του παλαιότερου νεκροταφείου εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και την εποχή αυτή, βλ. υποσημ. 1 και 2. 

Με την ανασκαφική έρευνα των νεκροταφείων μετά το 1978 δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά η εικόνα που έχουμε για το ελληνι
στικό νεκροταφείο, όπως παρουσιάζεται στο τοπογραφικό σχέδιο της πόλης των Δρούγου - Τουράτσογλου.

9 Σχετικά με τους μακεδονικούς τάφους, βλ. Μ. Ανδρόνικος, Οι μακεδονικοί τάφοι, Η Μακεδονία από τον Φίλιππο Β 'έως 
τη ρωμαϊκή κατάκτηση, 1993 (R. Ginouves, επιμ.), 145 κ.ε.

10 Αικ. Ρωμιοπούλου - Ιωάν. Τουράτσογλου, Μακεδονικά 14 (1974), 166 κ.ε. Μ. Σιγανίδου, Ad 34 (1979), Χρονικά, 304- 
305, Ο.Τ. 365, και 309, Ο.Τ. 104. Κ. Τζαναβάρη, Ad 35 (1980), Χρονικά, 410, Ο.Τ. 314. Β. Αλλαμανή, Ad 36 (1981), Χρονικά, 
322-324, Ο.Τ. 276. Κ. Τζαναβάρη, ό.π. (υποσημ. 2), Ο.Τ. 323.

11 Η συνήθεια του ενταφιασμού σημαντικών κοινωνικά προσώπων σε ιδιαίτερους χώρους έχει διαπιστωθεί, ωστόσο, σε 
νεκροταφεία της Μεγάλης Ελλάδας και της Μικράς Ασίας. Βλ. σχετικά, J. de la Geniere, MEFRA 102 (1990), 1, 83 κ.ε.

12 Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 185.
13 Μ. Ανδρόνικος, ΑΕ  1955, 23. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 107.
14 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 19, σημ. 4.
15 Φ. Πέτσας, Ο τάφος των Λευκαδίων, 1966, 2,12 και υπόμνημα παρένθετου πίνακα Α. Για τη νεότερη βιβλιογραφία σχε

τικά με το θέμα, βλ. Ρ. Faklaris, AJA 98 (1994), 609 κ.ε.
16 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 53-54, αριθ. 18-22. Ph. Petsas, Μήτηρ Θεών Αυτόχθων, Αρχαία Μακεδονία III, 238. Tataki,
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Ο θαλαμωτός τάφος αποτελεί μια μορφή οικογενειακού ταφικού μνημείου, γνωστού στον ελλαδι- 
κό χώρο ήδη από τη μυκηναϊκή εποχή. Ωστόσο, στο χώρο της Μακεδονίας η αρχιτεκτονική μορφή των 
μακεδονικών τάφων επιδρά αναμφίβολα στη σύλληψη και κατασκευή των λιγότερο δαπανηρών 
λαξευτών θαλαμωτών. Η μορφή των τάφων της Βέροιας και γενικότερα της Μακεδονίας έχει συζητη
θεί αρκετά διεξοδικά έως σήμερα17 και για το λόγο αυτό θα περιοριστούμε εδώ μόνο σε μια σύντομη 
περιγραφή της.

Η πρόσβαση στον τάφο γίνεται με επικλινή δρόμο ή, συχνότερα, με λαξευτή κλίμακα. Η μορφή της 
πρόσοψης αρκετών τάφων είναι λιτή. Συχνά το θυραίο άνοιγμα πλαισιώνεται με παραστάδες και ανώ
φλι, στοιχεία τα οποία είτε κατασκευάζονται με λιθόπλινθους, είτε αποδίδονται με λάξευση ή χάραξη 
του φυσικού πετρώματος του μνημείου. Σπανιότερα η πρόσοψη είναι διαμορφωμένη αρχιτεκτονικά με 
επιστύλιο, ζωφόρο και αέτωμα. Στο εσωτερικό του τάφου διαμορφώνονται ένας ή δύο τετράγωνοι θάλα
μοι με οροφή σε μορφή καμάρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στο εσωτερικό του θαλάμου υπάρ
χουν τρεις κλίνες διατεταγμένες σε σχήμα Π, ενώ άλλοτε δύο λαξευτές λάρνακες για τον ενταφιασμό 
των νεκρών18. Σε ορισμένους τάφους, κοντά στο σημείο όπου η δεξιά κεραία του Π συναντά το πλευρι
κό τοίχωμα της εισόδου, διαμορφώνονται δύο βαθμίδες για την τοποθέτηση προσφορών. Στα μνημεία 
που δεν διαμορφώνονται κλίνες, οι νεκροί τοποθετούνται με νεκρικά φορεία19 επάνω στο δάπεδο ή σε 
κόγχες, που ανοίγονται στα τοιχώματα του θαλάμου και φέρουν καμαρωτή ή επίπεδη οροφή.

Τα τεφροδόχα αγγεία, που περιέχουν τα υπολείμματα της καύσης των νεκρών, τοποθετούνται 
πάνω στις κλίνες ή σε τετράπλευρες κόγχες με επίπεδη οροφή, που ανοίγονται στα τοιχώματα των 
θαλάμων. Οι κόγχες αυτές σχεδιάζονται και λαξεύονται συγχρόνως με την κατασκευή του τάφου ή 
μετά από αυτή. Τα τοιχώματα των θαλάμων δεν έχουν πάντοτε επιμελημένη εμφάνιση. Συχνά είναι εμφα
νή τα ίχνη του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για τη λάξευση. Αλλοτε πάλι τα τοιχώματα είναι απλώς λει- 
ασμένα και επιχρισμένα με απλό κονίαμα, ενώ, σπανιότερα, τοιχώματα και κλίνες επικαλύπτονται με 
ασβεστοκονίαμα. Οι θάλαμοι των μονοθάλαμων τάφων έχουν συνήθως διαστάσεις 3x3 μ., ενώ κάποτε 
το μήκος τους φθάνει τα 5 μ. Στους διθάλαμους τάφους ο πρώτος θάλαμος έχει μικρότερες διαστάσεις 
από το δεύτερο. Παραπλεύρως του διαδρόμου, που σχηματίζεται στον κατά μήκος άξονα του τάφου, δια
μορφώνονται και εδώ κλίνες.

Οι θαλαμωτοί τάφοι είναι, λοιπόν, οικογενειακοί και χρονολογούνται από τις αρχές του 3ου έως 
τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.20. Αν η θέση των νεκροταφείων κοντά στις κύριες οδικές αρτηρίες είναι γεγο
νός αναμφισβήτητο, δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι και ο προσανατολισμός των τάφων21 
επηρεάζεται από αυτές22. Η θέση της εισόδου υπαγορεύεται από την κλίση του εδάφους, αλλά και 
από τις ήδη διαμορφωμένες συνθήκες μέσα στον ίδιο το χώρο του νεκροταφείου.

Την εποχή αυτή απαντά στη Βέροια, σε περιορισμένη κλίμακα, μια ακόμη μορφή οικογενειακού

Beroea, 43. Μ.Β. Χατζόπουλος, Χώρα και κόμες της Βέροιας, Μνήμη Δ. Λαζαρίόη, Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και 
Θράκη, Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα 9-11 Μαΐου 1986,1990, 58. Α. ΓΤέτκος, Μακεδονικά 29 (1993-1994), 262.

17 Δρούγου - Τουράτσογλσυ, Βέροια, 107-114, όπου εξετάζεται η διάδοση του τύπου σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής Με
σογείου, και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 76-91, με εκτενείς παρατηρήσεις σε αδημοσίευτους θαλαμωτούς τάφους της Βέροιας.

18 Ενταφιασμοί γίνονται και στο χώρο που σχηματίζεται ανάμεσα στις κλίνες του θαλάμου. Σχετικά με τον προσανατολι
σμό των νεκρών, βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλσυ, Βέροια, 175-176, σημ. 7-9 και Διλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 245.

19 Δρούγου - Τουράτσογλσυ, Βέροια, 174-175, σχέδ. 46. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 245.
20 Οι θαλαμωτοί τάφοι χρησιμοποιούνται κάποτε για ενταφιασμούς στα αυτοκρατορικά και στα χριστιανικά χρόνια. Βλ. 

Φ. Πέτσας, ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, 351-353, τάφος I οικοπέδου Γυμνασίου Θηλέων, Ο.Τ. 47· Φ. Δροσογιάννη, Βυζαναναί τοιχο- 
γραφίαι εντός λαξευτού τάφου εν Βεροία, Χαριστήριον εις Αν. Ορλάνόον, Β, 1966, 392, τάφος οικοπέδου Μ. Ταταρίδη - Δ. 
Κορδονίδη, Ο.Τ. 105· Κ. Τζαναβάρη, ΑΔ 37 (1982), Χρονικά, 299, Ο.Τ. 297. Η ιδέα του λαξευτού θαλαμωτού τάφου με κλίνες δια
τηρείται και στη Βέροια έως την αυτοκρατορική εποχή, όπως έδειξε η αποκάλυψη ενός φυσικού σπηλαίου στο Άλσος Παπάγου. 
Στο εσωτερικό του διαμορφώνεται θάλαμος, όπου σχηματίζεται κλινοειδής κατασκευή σχήματος Π, στην επιφάνεια της οποίας 
είχαν πραγματοποιηθεί τρεις ταφές (Κ. Τζαναβάρη, ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, 261 και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 47, σημ. 54).

21 Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 107.
22 Χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο είναι διατεταγμένοι και οι κιβωτιόσχημοι τάφοι του τύμβου της Νικήσιανης, βλ. Δ. 

Δαζαρίδης, Κ. Ρωμιοπούλου, Γ. Τουράτσογλου, Ο τύμβος της Νικήσιανης, 1992, 17.
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τάφου, ο κτιστός μακεδονικός23. Παρόλο που οι περισσότεροι τάφοι αυτού του τύπου είχαν συληθεί και 
λιθολογηθεί, τα ευρήματα μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι στην πλειονότητά τους εντάσσονται 
χρονολογικά στα πλαίσια του 3ου και του 2ου αι. π.Χ.24. Εξαίρεση αποτελούν οι δυο «δίδυμοι» μακε
δονικοί τάφοι, που αποκαλΰφθηκαν στην περιοχή του νοτιοανατολικού νεκροταφείου της πόλης. Τα 
κτερίσματα της μιας ταφής επιτρέπουν τη χρονολόγησή τους στις τελευταίες δεκαετίες του 4ου αιώνα25.

Σημαντική ποικιλία παρουσιάζουν οι τύποι των ατομικών τάφων του νεκροταφείου της ελληνιστι
κής εποχής26. Στη διάρκεια του 3ου αιώνα συνεχίζεται η χρησιμοποίηση του λαξευτού λακκοειδούς 
και του κτίστου κιβωτιόσχημου τάφου, που διαφοροποιούνται όμως, σε σχέση με τους πρωιμότερους, 
κυρίως όσον αφορά τη διαμόρφωση του πυθμένα τους, που τώρα είναι πια επίπεδος. Οι διαστάσεις 
τους ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία του νεκρού που επρόκειτο να δεχθούν. Μικροί λάκκοι, μήκ. 
0,80, πλ. 0,45 και βάθ. 0,30 μ., ανοίγονται για να δεχθούν ταφές βρεφών και νηπίων, ενώ οι παιδικοί 
τάφοι έχουν μήκος 1-1,30, πλάτος 0,60 και βάθος 0,40 μ. περίπου. Το μέγεθος των απλών λακκοειδών 
τάφων ενήλικων ατόμων κυμαίνεται από 1,60x0,50 μέχρι 2,10x1,05 μ., ενώ το βάθος τους από 0,50 
μέχρι 1,40 μ. Κάποτε στα τοιχώματα και σε μικρό βάθος από την επιφάνεια σχηματίζεται μια στενή 
πατούρα, πλ. 0,10-0,20 μ., που χρησίμευε για τη στερέωση της ξύλινης κάλυψης των τάφων27.

Ο συνδυασμός δύο απλών κιβωτιόσχημων τάφων που τέμνονται σε σχήμα Γ και δύο μικρότερων 
παιδικιον, λαξευμένων πολύ κοντά στις δύο κεραίες που σχηματίζονται, φαίνεται ότι αποτελεί μια 
απλή, αυτοσχέδια μορφή οικογενειακού τάφου. Ωστόσο, ο μνημειακότερος τύπος ατομικού τάφου 
μιμείται τους θαλαμωτούς οικογενειακούς τάφους28. Μια μικρή λαξευτή βαθμιδωτή κλίμακα, που βρί
σκεται στη στενή ή στη μακριά πλευρά του τάφου οδηγεί στο Ουραίο άνοιγμα. Αυτό έχει συνήθως σχή
μα ορθογώνιο, βρίσκεται στη στενή ή στη μακριά πλευρά και φράσσεται με αδρά δουλεμένους πωρό
λιθους. Οι τάφοι αυτού του τύπου έχουν εσωτερικά μήκος 2,20, πλάτος 1 και ύψος 1 μ. περίπου. Σύμ
φωνα με τα έως σήμερα γνωστά δεδομένα ο τύπος αυτός απαντά στη Βέροια το 2ο αι. π.Χ.29.

Τα κτερίσματα30 τοποθετούνται γύρω από το νεκρικό φορείο ή πάνω στο σώμα του νεκρού, ανά
λογα με τον αριθμό, το μέγεθος και τον προορισμό τους31. Ορισμένα από αυτά σχετίζονται με την ηλι
κία και το φύλο του νεκρού. Ο αριθμός των κτερισμάτων που συνοδεύουν τις ταφές των θαλαμωτών 
τάφων είναι συνήθιυς ιδιαίτερα μεγάλος. Πήλινα αγγεία τα οποία συνηθίζονται ιδιαίτερα είναι αμφο
ρείς, οινοχόες, χύτρες με λύχνους στο εσωτερικό τους, πυξίδες, μυροδοχεία, σκυφίδια. Τα πήλινα 
ειδώλια αποτελούν αποκλειστικά κτερίσματα γυναικείων και παιδικών ταφών32. Λιγοστά είναι τα

23 Οι μακεδονικοί τάφοι εντάσσονται στο χρονικά διάστημα από τα με'σα του 4ου ε'ως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Βλ. σχετι
κά, Μ. Andronikos, BSA 82 (1987), 1 κ.ε.· S.G. Miller, The Tomb ofLyson and Kallikles: A Painted Macedonian Tomb, 1993, 2-4· 
Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 92, σημ. 177· τελευταία, Κ. Σισμανίδης, Κλίνες και κρανοειδείς κατασκευές των μακεδονικών 
τάφων, 1997, 185.

24 Αικ. Ρωμιοπούλου,/ld  29 (1973-1974), Χρονικά, 701, 703, σχέδ. 2. Β. Αλλαμανή,Αό 36 (1981), Χρονικά, 322-323, τάφος 
Τ, Ο.Τ. 276. Κ. Τζαναβάρη, ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, 260, Ο.Τ. 323. Σχετικά με τα κοινά χαρακτηριστικά των λαξευτών θαλα
μωτών και των κτιστών μακεδονικών τάφων, βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 92 κ.ε.

25 Κ. Ρωμιοπούλου, Ευρήματα από τους «δίδυμους» μακεδονικούς τάφους της Βέροιας, Λ ΈλλΚερ, 33 κ.ε.
26 Για το λόγο αυτό κρίναμε σκόπιμο οι ατομικοί τάφοι να σχολιαστούν αναλυτικότερα έως την οριστική δημοσίευσή τους.
27 Η πατούρα σχηματίζεται κυρίως στις δύο ή ακόμη και στις τέσσερις πλευρές του τάφου. Λίθινες καλυπτήριες πλάκες 

χρησιμοποιούνται συνήθως στους πρωιμότερους κτιστούς τάφους και πολύ σπάνια στους λαξευτούς λακκοειδείς.
28 Ο τύπος του ατομικού θαλαμωτού τάφου μιμείται τους αντίστοιχους οικογενειακούς και ως εκ τούτου η κατασκευή του 

δεν είναι δυνατό να αποδοθεί σε έλλειψη χώρου μέσα στο νεκροταφείο. Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 97-98, σημ. 215. 
Αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, έναν ανεξάρτητο τύπο ταφικού μνημείου.

29 Ανάλογα ταφικά μνημεία που αποκαλύφθηκαν στην Πέλλα και χρονολογούνται στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ. θεωρήθηκαν 
από την ανασκαφέα ως πρώιμη μορφή των μεγάλων λαξευτών θαλαμωτών. Βλ. Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, ΑΕΜΘ 3 (1989), 93 και 
η ίδια, ΑΕΜΘ 6 (1992), 127 κ.ε.

30 Ο Μανόλης Ανδρόνικος διαχωρίζει τα ευρήματα των τάφων σε προσωπικά αντικείμενα του νεκρού και οικογενειακά 
κειμήλια, ενώ κυριολεκτικά ως «κτερίσματα» χαρακτηρίζει τα αντικείμενα που προσφέρονταν στο νεκρό ειδικά για τη μετα
θανάτια ζωή του ή κατασκευάζονταν ειδικά για την ταφή του. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, ό.π. (υποσημ. 9), 154.

31 Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 176-180.
32 Η συνήθεια αυτή είναι γνωστή και από άλλα νεκροταφεία του βορειοελλαδικού χώρου. Βλ. Δ. Γραμμένος - Μ. Τιβέριος,
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μετάλλινα αγγεία, μολΰβδινες πυξίδες και χάλκινες φιάλες, καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται 
με την καθημερινή ζωή του νεκρού, βελόνες, ψαλίδια, εγχειρίδια, στλεγγίδες, καθρέπτες, εργαλεία 
και παιχνίδια, όπως και τα εξαρτήματα της ενδυμασίας, πόρπες και περόνες. Χρυσά κοσμήματα με 
ημιπολύτιμους λίθους συνοδεύουν μόνο τις πλουσιότερα κτερισμένες γυναικείες ταφές. Πολύ συχνά 
στο χέρι του νεκρού τοποθετούσαν ένα σκυφίδιο, που περιείχε ένα ή δύο χάλκινα νομίσματα, και σπα
νιότερα στο στόμα του μία ή δύο χρυσές δανάκες.

Το θέμα της κτέρισης των νεκρών με μεγάλο αριθμό αντικειμένων στα ελληνιστικά χρόνια απασχό
λησε ιδιαίτερα τους μελετητές. Τα κτερίσματα σχετίζονται, αναμφίβολα, με την πεποίθηση ότι ικανο
ποιούν τις ανάγκες του νεκρού στη μετά θάνατο ζωή33, καθώς και με κάποιες ταφικές τελετουργίες34. 
Το πλήθος κυρίως των πήλινων αγγείων και ειδωλίων που παρατηρείται ερμηνεύεται συνήθως από την 
τάση μιας ευημερούσας, ανώτερης κοινωνικής τάξης να προσφέρεται στο νεκρό πλούτος κτερισμάτων. 
Ωστόσο, το θέμα της ερμηνείας του μεγάλου αριθμού των προσφορών προς το νεκρό δεν φαίνεται να 
εξαρτάται μόνον από οικονομικούς παράγοντες. Ευνοείται, καταρχήν, από το μεγαλύτερο χώρο του 
θαλάμου σε σχέση με αυτόν ενός ατομικού λακκοειδούς τάφου. Εντούτοις και η διαπίστωση αυτή δεν 
επαρκεί, προκειμένου να ερμηνεύσει το γεγονός ότι πολύ συχνά επάνω στις κλίνες του ίδιου θαλάμου 
τοποθετούνται ταφές πλούσια κτερισμένες και ταφές που συνοδεύονται από δύο ή τρία αντικείμενα, τα 
εντελώς απαραίτητα δηλαδή, σύμφωνα με τα ταφικά έθιμα. Στη λύση του προβλήματος αυτού, που 
κατά τη γνώμη μας δεν έχει ερμηνευθεί ακόμη πειστικά, πιστεύουμε ότι συμβάλλουν οι παρατηρήσεις 
των ανασκαφέων ότι οι πλουσιότερα κτερισμένες ταφές είναι αναμφίβολα γυναικείες και παιδικές35.

Όπως σημειώσαμε ήδη, ορισμένοι λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται 
έως τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. και λίγο αργότερα36. Η διαπίστωση αυτή μας επιτρέπει να καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι η κατασκευή τους σταματά περίπου στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του 1ου αι. π.Χ.37.

Στα εκτεταμένα νεκροταφεία της αυτοκρατορικής εποχής που αποκαλύφθηκαν κοντά στη βόρεια 
είσοδο της πόλης38, στα νοτιοανατολικά, στο χώρο του νέου γυμνασίου39 και, στα νότια, στην περιοχή 
της πλατείας Ωρολογίου40, κυριαρχεί η απλούστερη μορφή του ατομικού κιβωτιόσχημου41, λακκοει- 
δούς και κεραμοσκεπούς τάφου. Οι ταφές συνοδεύονται από περιορισμένο αριθμό πήλινων και γυά-

ό.π. (υποσημ. 4), 29, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Κτε'ριση ανδρικής ταφής με πήλινα ειδώλια διαπιστώθηκε πρόσφατα σε 
λαξευτό τάφο ελληνιστικής εποχής, στα Χανιά της Κρήτης. Βλ. Σ. Μαρκουλάκη - Β. Νινιού-Κινδελή, Ελληνιστικός λαξευτός 
τάφος Χανιών. Ανασκαφή οικοπέδου Μαθιουδάκη, Ad 37 (1982), Μελέτες, 59. Όσον αφορά το νεκροταφείο της Μύρινας, το 
επιχείρημα της ταύτισης μιας ταφής κτερισμένης με πήλινα ειδώλια ως ανδρικής από την ύπαρξη στλεγγίδων δεν ευσταθεί πλέ
ον, εφόσον είναι γνωστό ότι οι στλεγγίδες συνοδεύουν επίσης γυναικείες ταφές. Βλ. σχετικά, Kleiner, Tanagrafiguren, 81.

33 Σχετικά με τα ερμηνευτικά προβλήματα των κτερισμάτων, βλ. Ph. Bruneau, BCH 94 (1970), 525 κ.ε.· Δρούγου - Τουρά- 
τσογλου, Βέροια, 181-182· Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 246 κ.ε.

34 Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 181, σημ. 29. Διλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, ό.π.
35 Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 45 κ.ε. (θαλαμωτός τάφος οικοπέδου αδελφών Θώμογλου) και 93 κ.ε. (θαλαμωτοί 

τάφοι οικοπέδου Μ. Μαυρίδη). Επίσης, Διλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 133 κ.ε. (τάφος Γ), 162 κ.ε. (τάφος Θ) και 172 κ.ε. (τάφος I).
36 Βλ. ό.π. (υποσημ. 20).
37 Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 114. Διλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 92.
38 Ν. Κοτζιάς, ΑΕ  1953-1954, Γ, 167. BCH 79 (1955), 274. Μ. Καραμανώλη-Σιγανίδου, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 233, πίν. 

265δ. Φ. Πέτσας, Ad 21 (1966), Χρονικά, 351. Γ. Τουράτσογλου, Ad 29 (1973-1974), Χρονικά, 716 (τάφοι αριθ. 13 και 24). Β. 
Αλλαμανή, Ad 35 (1980), Χρονικά, 407. Κ. Τζαναβάρη, Ad 37 (1982), Χρονικά, 299. Β. Σουρή, Ad 39 (1984), Χρονικά, 261-262.

39 Το νεκροταφείο αυτό αποκαλύφθηκε στα οικοδομικά τετράγωνα 320, 321 και σε μικρότερη έκταση στο 323. Βλ. Α. Αν
δρειωμένου, Ad 23 (1968), Χρονικά, 347-348’ Γ. Τουράτσογλου, Ad 29 (1973), Χρονικά, 717, πίν. 517* Μ. Σιγανίδου, Ad 31 
(1976), Χρονικά, 256- Κ. Τζαναβάρη, Ad 37 (1982), Χρονικά, 300. Στον ίδιο χώρο οι ενταφιασμοί συνεχίζονται στην παλαιο
χριστιανική και στη βυζαντινή περίοδο (Κ. Ρωμιοπούλου, Ad 29 (1973-1974), Χρονικά, 701).

40 Στα οικοδομικά τετράγωνα 45 και 47 (Φ. Πέτσας, Ad 19 (1964), Χρονικά, 350-353, πίν. 413-416). Γ. Τουράτσογλου, Ad 
24 (1969), Χρονικά, 313-315, πίν. 328-329. Αικ. Ρωμιοπούλου, Ad 26 (1971), Χρονικά, 403. Η ίδια, Ad 28 (1973), Χρονικά, 
434-436, πίν. 391α. Γ. Τουράτσογλου, Ad 29 (1973-1974), Χρονικά, 717, πίν. 516. Αικ. Ρωμιοπούλου - Ιωάν. Τουράτσογλου, 
ό.π. (υποσημ. 10), 173 κ.ε. Ρωμαϊκοί τάφοι αποκαλύφθηκαν και στο συνοικισμό του Προμηθέα, στη δυτική πλευρά της πόλης. 
Βλ. Β. Αλλαμανή, Ad 35 (1980), Χρονικά, 406-407, Ο.Τ. 420.

41 Οι ταφικές στήλες που βρέθηκαν στην επίχωση των νεκροταφείων συνδέονται με αυτόν τον τύπο του τάφου.
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λινών αγγείων και ειδωλίων. Κοντά στη βόρεια είσοδο της πόλης και στα νοτιοδυτικά εντοπίζεται και 
το νεκροταφείο του 2ου και του 3ου αι. μ.Χ., από το οποίο προέρχονται οι ταφικοί βωμοί που χρησι
μοποιήθηκαν αργότερα για την ενίσχυση του τείχους42. Στις ίδιες θέσεις πραγματοποιούνται άλλωστε 
ενταφιασμοί στα χριστιανικά και στα βυζαντινά χρόνια43.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΕΙΔΩΛΙΑ

Τα πήλινα ειδώλια που παρουσιάζονται εδώ αποτελούν, κατά ένα μεγάλο μέρος, ευρήματα σωστι
κών ανασκαφών, οι οποίες διενεργήθηκαν στη Βέροια στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Προέρχονται 
από αδιατάραχτα, στην πλειονότητά τους, ταφικά σύνολα, γεγονός που μας επιτρέπει να τα αποδώ
σουμε σε συγκεκριμένες ταφές.

Η διαπίστωση, επίσης, ότι το ελληνιστικό νεκροταφείο της πόλης απλώνεται έξω από την περίμε
τρο του τείχους της μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα ταφικά σύνολα ακολουθώντας την 
πορεία του. Έτσι, προηγούνται τα ευρήματα που εντοπίζονται κοντά στην κύρια, τη βορειοανατολική 
είσοδο της πόλης, και ακολουθούν αυτά που εντάσσονται στο νοτιοανατολικό και στο νοτιοδυτικό 
νεκροταφείο της.

Τα κτερίσματα μιας ταφής, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτή είναι γυναικεία ή παιδική, είναι πολλά και 
ποικίλα, γεγονός το οποίο δεν καθιστά δυνατή εδιό την αναλυτική δημοσίευσή τους, που θα αποτελέσει, 
άλλωστε, αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. Η ιδιαιτερότητα αυτή μας υποχρεώνει να περιοριστούμε στην 
εξέταση των κτερισμάτων εκείνων που μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε σταθερά χρονολογικά δεδο
μένα για το υλικό με το οποίο θα ασχοληθούμε συστηματικά. Έτσι, η χρονική ένταξη των ταφών στηρί
ζεται κατά κύριο λόγο στους πήλινους λύχνους, τα μυροδοχεία και τα νομίσματα, ευρήματα, τα οποία 
ανταποκρίνονται, όπως πιστεύουμε, αρκετά ικανοποιητικά στο στόχο που αναφέραμε παραπάνω.

Λ ύ χ ν ο ι
Η εξέταση των λύχνων αποτέλεσε αντικείμενο διεξοδικής μελέτης, ήδη από τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ού αιώνα. Πρόκειται κυρίως για υλικό που προήλθε από τις ανασκαφές μεγάλων αρχαιολογι
κών χώρων της νότιας Ελλάδας, όπως η Κόρινθος, η αθηναϊκή Αγορά, ο Κεραμεικός και ο Θορικός44. 
Ωστόσο, τη βάση για τη μελέτη των τύπων εκείνων που παράγονται στα ντόπια κεραμικά εργαστήρια 
και κατακλύζουν γενικά τις αγορές των μεγάλων πόλεων της Μακεδονίας και ειδικότερα της Βοτ-

42 Η χρονολόγηση των ταφικών βωμών, που βρέθηκαν εδώ, στο 2ο αι. και στο α' μισό του 3ου αι. μ.Χ. αποτελεί terminus 
post quem για τη χρονολόγηση της επισκευής του τείχους, η οποία συνδέεται με την επιδρομή των Εροΰλων στη Μακεδονία, 
βλ. Ο. Walter, ΑΑ 1940, 272-274' X. Μακαρόνας, Μακεδονικά 1 (1940), 481' Μ. Ανδρόνικος, Λρχαίαι επιγραφαί Βέροιας, 
1950, 26, σημ. 54' Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 112, σημ. 13' Ο. Walter, ΑΑ 1942, 172-187, εικ. 36-51' Αικ. Ρωμιοπούλου, 
ΑΑ 27 (1972), Χρονικά, 510-513, πίν. 446' Μ. Lagogianni-Georgakarakos, Die Grabdenkmäler mit Porträts aus Makedonien, 
1998, 40, σημ. 1' Π. Αδάμ-Βελένη, Μακεδονικά 23 (1983), 182' A. Πέτκος, Τα τείχη της Βέροιας, Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικον, 
1997, 272-273.

43 Παλαιοχριστιανικοί τάφοι βρέθηκαν στα οικοδομικά τετράγωνα 320, 321 και σε πιο περιορισμένη έκταση μεταξύ των 
τετραγώνων 319 και 324, βλ. Αικ. Ρωμιοπούλου, ΑΔ 28 (1973), Χρονικά, 439' η ίδια,ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, 701, σχέδ. 3, 
4· Γ. Τουράτσογλου, Azi 29 (1973-1974), Χρονικά, 717, 721-723, επίσης, στην περιοχή της πλατείας Ωρολογίου μεταξύ των οικο
δομικών τετραγώνων 97 και 103, 95 και 105 και στο 104, βλ. Αικ. Ρωμιοπούλου - Γ. Τουράτσογλου, ΑΑ 25 (1970), Χρονικά, 379' 
Γ. Τουράτσογλου, ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, 717, 724' Θ. Παζαράς, ΑΔ 32 (1977), Χρονικά, 233-234, πίν. 144α· Μ. 
Σιγανίδου, ΑΔ 33 (1978), Χρονικά, 268' Θ. Παζαράς, ΑΔ 33 (1978), Χρονικά, 273-279, πίν. 132-135' Δ. Ευγενίδου, ΑΔ 42 
(1987), Χρονικά, 433-434. Συνεχής χρησιμοποίηση του ίδιου νεκροταφείου έως την εποχή της τουρκοκρατίας διαπιστώθηκε 
στην ανασκαφή του οικοπέδου του γυμνασίου της Βέροιας στο Ο.Τ. 45 (Φ. Πέτσας, ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, 350). Επίσης και 
στο Ο.Τ. 298, στα βορειοανατολικά της πόλης, βλ. Ιω. Κανονίδης,ΑΑ 41 (1986), Χρονικά, 157-158.

44 Broneer, Corinth IV, II. Howland, Agora IV. Ph. Bruneau, Les lampes, Exploration archéologique de Délos XXVI, 1965. 
Scheibler, Kerameikos XI. O. Broneer, Terracotta Lamps, lsthmia III, 1977. F. Blondé, Greek Lamps from Thorikos, 1983.
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τιαίας, αποτελεί, όπως σημειώθηκε ήδη, η δημοσίευση των κτερισμάτων ενός λαξευτού θαλαμωτού 
τάφου του νεκροταφείου της Βέροιας από τον Μ. Ανδρόνικο45.

Η σημασία των αγγείων αυτών για τη χρονολόγηση των κλειστών ταφικών συνόλων και γενικότε
ρα της κεραμικής τονίστηκε ιδιαίτερα και αντιμετωπίστηκε συστηματικά στη δημοσίευση ενός συνό
λου λαξευτών θαλαμωτών τάφων της Βέροιας από τους Σ. Δρούγου - Γ. Τουράτσογλου46. Ακολούθησε 
η μελέτη της Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη σχετικά με τα ίδιου τύπου ταφικά μνημεία του νεκροταφείου της 
Πέλλας, όπου εξετάζονται αναλυτικά και τα κτερίσματά τους47. Τέλος, πρόσφατα δημοσιεύθηκε η 
μονογραφία της Σ. Δρούγου για τους λύχνους των παλαιών ανασκαφών της Πέλλας48. Αποτελεί 
ουσιαστικά την πρώτη μελέτη που εξετάζει, αποκλειστικά, ευρήματα από το χώρο της Μακεδονίας 
και αντιμετωπίζει τα προβλήματα της παραγωγής και της διακίνησής τους, καθώς και της διαδοχής 
των τύπων τους από τον πρώιμο 4ο αιώνα έως τα όψιμα ελληνιστικά χρόνια.

Έτσι, οι λύχνοι που εξετάζονται εδώ ως κτερίσματα των ταφικών συνόλων συσχετίζονται κυρίως 
με τα ανάλογα παραδείγματα που προέρχονται από τα γνωστά ντόπια εργαστήρια της Βέροιας και 
της Πέλλας. Ωστόσο, βασικό σημείο αναφοράς αποτελεί, σε όλες τις περιπτώσεις, η δημοσίευση των 
σχετικών συνόλων της νότιας και της νησιωτικής Ελλάδας49.

Μ υροδοχεία
Η τυπολογική εξέλιξη50 του χαρακτηριστικού αυτού σχήματος αγγείου της ελληνιστικής κεραμικής 

αποτέλεσε σχετικά πρόσφατα αντικείμενο δύο ειδικών άρθρων, της L. Forti51 και της V. Anderson- 
Stojanovic52, τα οποία αναφέρονται αντίστοιχα σε σχήματα της πρώιμης και της ύστερης ελληνιστικής 
εποχής. Ωστόσο, ιδιαίτερη μνεία γι’ αυτά γίνεται σε ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων που αφο
ρούν την ελληνιστική κεραμική53.

Η εξέταση του σχήματος των πρώιμων μυροδοχείων, που προέρχονται από ταφικά σύνολα της 
Βέροιας του τέλους του 4ου και των αρχών του 3ου αι. π.Χ., αλλά και των μεταγενέστερων, αποδει- 
κνύουν την εξάρτηση της τοπικής παραγωγής από την Αττική54. Έτσι, τα αγγεία που παρουσιάζονται 
εδώ συγκρίνονται και πάλι με αντίστοιχα σύνολα από τη νότια και τη νησιωτική Ελλάδα, καθώς και με 
τα δημοσιευμένα ταφικά ευρήματα του νεκροταφείου της Πέλλας55.

45 Μ. Ανδρόνικος, ΑΕ  1955, 22 κ.ε.
46 Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 133 κ.ε.
47 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 238 κ.ε.
48 Δρούγου, Λύχνοι.
49 Δεν χρησιμοποιήθηκαν, ωστόσο, παραδείγματα από απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές.
50 Τα αγγεία αυτά περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση της χρονολόγησης των ταφών, παρόλο που έχει αμφισβητηθεί από 

την έρευνα η χρησιμότητα της μορφολογικής εξέλιξής τους ως σταθερού χρονολογικού στοιχείου. Χρησιμοποιήθηκαν, ωστό
σο, εδώ κυρίως λόγω των δυνατοτήτων σύγκρισης με αντίστοιχα σχήματα που προέρχονται από δημοσιευμένα κλειστά ταφι
κά σύνολα των νεκροταφείων της Βέροιας και της Πέλλας. Βλ. σχετικά, Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, Σχήματα αγγείων της 
πρώιμης ελληνιστικής εποχής από ταφικά σύνολα της Βέροιας, ΓΈλλΚερ, 90 κ.ε. και Β. Πούλιος, Χρονολογημένη ελληνιστι
κή κεραμική από την ανατολική Μακεδονία, ΓΈλλΚερ, 124.

51 L. Forti, RendNap 37 (1962), 143 κ.ε.
52 V. Anderson-Stojanovic', AM 91 (1987), 105 κ.ε., όπου όλη η παλαιότερη βιβλιογραφία.
53 Η. Thompson, Hesperia 3 (1934), 472 κ.ε. Ρ. Hellström, Pottery of Classical and Later Date. Terracotta Lamps and Glass, 

Labraunda II, 1965, 23 κ.ε. Κ. Τσάκος, Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι στη Σάμο, Ad 32 (1977), Μελέτες, 409 κ.ε. Σ. Μαρκου- 
λάκη - Β. Νινιού-Κινδελή, ό.π. (υποσημ. 32), 83 κ.ε. Ν. Καλτσάς, Από τα ελληνιστικά νεκροταφεία της Πύλου, Ad 38 (1983), 
Μελέτες, 56 κ.ε. Ε. Pemberton, Hesperia 54 (1985), 284 κ.ε. St. Drougou - I. Touratsoglou, AntK  34 (1991), 19 κ.ε. V.R. 
Anderson-Stojanovic, Stobi, The Hellenistic and Roman Pottery, 1992, 80 κ.ε.

54 Βλ. Knigge, Kerameikos IX, 59 κ.ε. Γενικότερα για τη σχέση της κεραμικής της Βέροιας με τον αττικό Κεραμεικό, βλ. Σ. 
Δρούγου - Γ. Τουράτσογλου, Ελληνιστική κεραμική από την αρχαία Βέροια. Η περίπτωση του οικοπέδου Γ. Χαρωνιτάκη, Β ' 
ΕλλΚερ, 79.

55 Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 123 κ.ε. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 241 κ.ε.
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Νομίσματα
Τα χάλκινα, στο σύνολό τους, νομίσματα που συνόδευαν τις ταφές αποτελούν εκδόσεις των τελευ

ταίων Αντιγονιδών βασιλέων, Φιλίππου Ε' και Περσέα, στο όνομα των Μακεδόνων και των Βοτ- 
τιαίων, των μεγάλων μακεδονικών πόλεων, Θεσσαλονίκης και Πέλλας και, τέλος, της Μακεδονίας 
υπό τους Ρωμαίους, εντοπίζονται δηλαδή σε γενικές γραμμές στο χρονικό διάστημα από το 220 έως το 
165 π.Χ.

Το θέμα, ωστόσο, της έκδοσης και της κυκλοφορίας των νομισμάτων αυτών, ιδιαίτερα στα πλαίσια 
του 2ου αι. π.Χ., εξετάζεται σε δυο πρόσφατες μελέτες του Γ. Τουράτσογλου56, σε σχέση με τη γενι
κότερη πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα συμπερά
σματα της έρευνας των «θησαυρών» από το μακεδονικό χώρο, οι κοπές των δυο βασιλέων, που ανα
φέραμε παραπάνω, κυκλοφορούν για ένα μικρό διάστημα μετά τη μάχη της Πύδνας και οι υπόλοιπες 
για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι στα ταφικά σύνολα που παρουσιάζουμε δεν απαντούν εκδό
σεις που κυκλοφορούν μετά το 148/147 π.Χ., έτος μετατροπής της Μακεδονίας σε ρωμαϊκή επαρχία. 
Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις της Σ. Δρούγου σχετικά με τους λύχνους από 
τα δημοσιευμένα ταφικά σύνολα της Βέροιας, ότι δηλαδή αυτά «δεν εγγίζουν χρονολογικά το τελευ
ταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.»57 58, δημιουργεί ένα σταθερό κατώτερο χρονολογικό όριο για την ένταξη 
των ταφών που συνοδεύονται από νομίσματα των εκδόσεων που αναφέραμε παραπάνω, γύρω στα 
μέσα του 2ου αιώνα ή λίγο αργότερα.

1. Τάφος III. Ο ικόπεδο Α. Αιακού, Ο.Τ. 306 (Σχέδ. 1)

Ειδώλια 5-8,10-14,16-19, 37-39,70-72, 74, 76-77, 83, 86, 88, 90, 92,101,118,130-132,151,166,168,170,175,184, 
188-196,198-204, 236-238, 310, 327-328, 330, 333, 338, 343-347, 349.

Διθάλαμος τάφος, λαξευμένος στο βράχο, με προσανατολισμό από ΒΑ.-ΝΔ78. Στο εσωτερικό του 
οδηγεί λαξευτή κλίμακα, μήκ. 4,50 και πλ. 1,55 μ., με επτά βαθμίδες.

Η πρόσοψη του μνημείου δεν παρουσιάζει αρχιτεκτονική διαμόρφωση. Την είσοδο, ύψ. 2,10 και 
πλ. 0,80 μ., έφραζαν τρεις σειρές πώρινοι γωνιόλιθοι επάνω από τους οποίους είχαν τοποθετηθεί 
αδρά δουλεμένες πέτρες. Ο τάφος στεγάζεται με καμάρα και έχει συνολικές διαστάσεις 6x2,80x2 μ. 
Ειδικότερα, ο πρώτος θάλαμος έχει μήκος 2 και πλάτος 2,78 μ. και ο δεύτερος θάλαμος μήκος 2,90 και 
πλάτος 2,85 μ. περίπου. Κατά μήκος της βόρειας και της νότιας πλευράς του πρώτου θαλάμου υπάρ
χουν δύο κλίνες, ενώ στο δεύτερο θάλαμο τρεις κλίνες διατεταγμένες σε σχήμα Π. Τα εσωτερικά τοι
χώματα του τάφου είναι επιχρισμένα με τεφρόχρωμο κονίαμα, μέτριας ποιότητας.

Ταφές

Στη νότια κλίνη του πρώτου θαλάμου ενταφιάστηκε ένας νεκρός, ενώ στη βόρεια πραγματοποιήθη
καν τρεις πιθανότατα ταφές, δύο γυναικείες και μία παιδική, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Δεν 
διαπιστώθηκαν ενταφιασμοί στο δάπεδο του διαδρόμου. Στις επιφάνειες της νότιας και της δυτικής κλί
νης του δεύτερου θαλάμου πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα δύο ενταφιασμοί. Στη βόρεια κλίνη, αντίθε
τα, τοποθετήθηκε τεφροδόχο αγγείο, που περιείχε καμένα οστά. Το χρονικό διάστημα των ενταφια
σμών προσδιορίζουν όσον αφορά την ταφή της νότιας κλίνης του πρώτου θαλάμου ένα χάλκινο νόμισμα

56 Βλ. I. Touratsoglou, BAR 326 (1987), 53-72 (Macedonia) και Τουράτσογλου, «Θησαυροί», όπου συνοψίζεται όλη η σχε
τική με το θε'μα βιβλιογραφία.

57 Δροΰγου,Λύχνοι, 25-26.
58 Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη,/Ld 37 (1982), Χρονικά, 298-299. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 71, αριθ. 95.
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Ν

Σχέδ. 1. Βέροια. Οικόπεδο Α. Διάκου. Τάφος III.
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κοπής της πόλεως Θεσσαλονίκης (Ν 33)59 και, αντίστοιχα, νομίσματα Φιλίππου Ε' (Ν 32, Ν 3960 και Ν 
3461) για τις ταφές της νότιας και της δυτικής κλίνης του δεύτερου θαλάμου. Στο διάδρομο του δεύτε
ρου θαλάμου βρέθηκε επίσης χάλκινο νόμισμα Φιλίππου Ε' (Ν 36)62.

ΠΡΩΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 

Βόρεια κλίνη

Ταφικά συνευρήματα

Οι τρεις ταφές, δύο γυναικείες και μία παιδική, που διαπιστώθηκαν εδώ, ήταν ιδιαίτερα πλούσια 
κτερισμένες. Παρόλο που τα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα στην επιφάνεια της κλίνης, κυριολεκτικά 
το ένα επάνω στο άλλο, ο χώρος δεν ήταν τελικά επαρκής και τα κτερίσματα των δύο γυναικείων 
ταφών τοποθετήθηκαν ή μετακινήθηκαν (ορισμένα έπεσαν ή παρασύρθηκαν από τα νερά που κατα
κλύζουν συνήθως τους θαλαμωτούς τάφους) στο δάπεδο του διαδρόμου του πρώτου και του δεύτερου 
θαλάμου. Η δυσκολία της διάκρισης των κτερισμάτων κάθε ταφής, πλην ορισμένων χαρακτηριστικών 
της παιδικής ταφής (θήλαστρο, μολύβδινα παιχνίδια, αστράγαλοι), οφείλεται καταρχήν στην άσχημη 
κατάσταση διατήρησης των σκελετών, ενώ ένας δεύτερος παράγοντας ήταν το πλήθος των κτερισμά- 
των. Έτσι, από την προίτη γυναικεία ταφή, η οποία προηγήθηκε χρονικά, διατηρήθηκε μόνο το κρανίο, 
μετακινημένο βέβαια από την αρχική θέση του. Επίσης, τα οστά των άκρων της παιδικής ταφής βρέθη
καν συγκεντρωμένα στη νότια πλευρά της κλίνης. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι 
οι δύο αυτές ταφές πραγματοποιήθηκαν ή μετακινήθηκαν πιθανώς συγχρόνως.

Τέλος, από τη δεύτερη γυναικεία ταφή εντοπίστηκε μόνο το κρανίο, αλλοιωμένο από την επίδραση 
της υγρασίας του τάφου. Σε αυτή την τελευταία ταφή αποδίδουμε την πλειονότητα των ευρημάτων, πή
λινα αγγεία, όπως πυξίδες, μυροδοχεία, λύχνοι, πινάκια, σκυφίδια, ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια63, 
νομίσματα και πήλινα ειδώλια.

Τα ειδώλια που βρέθηκαν επάνω στη βόρεια κλίνη και κατά μήκος του διαδρόμου του πρώτου και 
του δεύτερου θαλάμου πιστεύουμε ότι αποτελούν κτερίσματα της δεύτερης γυναικείας ταφής της βό
ρειας κλίνης. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδήγησε το γεγονός ότι πρόκειται για ειδώλια ίδιων τύπων, 
που προέρχονται συχνά από τις ίδιες μήτρες64.

Εδώ εντοπίστηκαν ειδώλια όρθιων γυναικείων μορφών (5-8, 13, 16, 17, 19, 37-39, 77, 83, 88, 90, 
101, 132, 168, 184, 188), υδριαφόρων (189-192), ειδώλια γυναικείων μορφών που κρατούν οινοχόη 
(193, 195, 196, 198-201, 203), τμήμα Ερωτιδέα από ειδώλιο κουροτρόφου με Ερωτιδέα και κοριτσάκι 
(238) και γυναικεία κεφάλια (327, 328, 330, 333, 344-347, 349).

Λ ύχνοι
Οι λύχνοι που εντοπίστηκαν κατανέμονται στους τύπους IX και XII της Κορίνθου και καλύπτουν 

το χρονικό διάστημα από τα τέλη του 3ου έως και μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
Π 3421 (Πίν. 1). Ύψ. 0,027, διάμ. β. 0,033 μ. Βλ. 8υ6υϊδΐ6Γ, ΚβταηιάΙζΟΞ XI, 52, αριθ. 284, πίν. 49, 

περίπου 220 π.Χ.

59 Βλ. Gaebler, III, 2, XXII, 24 και SNG Cop., αριθ. 1290 (187-168/167 π.Χ.).
60 Βλ. Gaebler, III, 2, XXXIV, 21 (186-183/182 π.Χ.) και Τουράτσογλου, «Θησαυροί», 21, σημ. 16, όπου και η σχετική 

βιβλιογραφία.
61 Βλ-Gaebler, III, 2, XXXIV, 23 και SNG II, Evelp. αριθ. 1440, Φιλίππου Ε ' (201 π.Χ. και μετά).
62 Βλ. Gaebler, III, 2, XXXV, 7 (180/179 π.Χ.).
63 Πρβλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 69, Μ 941, Μ 942, πίν. 45.
64 Θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουμε ότι πήλινα ειδώλια δεν εντοπίστηκαν στις επιφάνειες των κλινών του δεύτερου 

θαλάμου και ότι συγκολλήθηκαν ειδώλια, τμήματα των οποίων βρέθηκαν στην επιφάνεια της κλίνης και στο διάδρομο του 
τάφου. Ωστόσο εδώ, για δεοντολογικούς λόγους, παρουσιάζονται σε τρία σύνολα, ανάλογα με το χώρο, όπου εντοπίστηκαν.
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Τύπος IX
Π 3406 (Π Cν. 1). Ύψ. 0,03, μήκ. 0,097 μ. Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 100, 135, Π 2170, 

πίν. 63, τέλη 3ου αιώνα και Δροΰγου, Λύχνοι, 51.

Τύπος περίπου XII
Π 3392, Π 3401 (Πίν. 1). α. "Υψ. 0,032, μήκ. 0,094 μ. β. "Υψ. 0,031, μήκ. 0,09 μ. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, 

ΑΕ  1955, 27, αριθ. 4, εικ. 3, 1, 6 και 8, 4 και Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 54, 134, Π 1393, σχέδ. 
23, πίν. 23, αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Μ υροδοχεία
Από το μικρό σχετικά αριθμό μυροδοχείων που βρέθηκαν στην επιφάνεια της κλίνης παρουσιά

ζουμε δΰο χαρακτηριστικά παραδείγματα, που χρονολογούνται μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
Π 3402 (Πίν. 1). "Υψ. 0,10, διάμ. β. 0,018, διάμ. χ. 0,018 μ. Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια,

35.126, Π 1247, πίν. 10, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 133, αριθ. 57, 
σχέδ. 30, πίν. 7, αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Π 3396 (Πίν. 1). "Υψ. 0,15, διάμ. β. 0,022, διάμ. χ. 0,023 μ. Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια,
78.126, Π 1468, πίν. 53, β" μισό 2ου αι. π.Χ. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 184, αριθ. 309, σχέδ. 58, 
πίν. 37.

Νομίσματα
Τα τρία νομίσματα65 που εντοπίστηκαν στη βόρεια κλίνη είναι όλα κοπές στο όνομα των 

Βοττιαίων, Ν 37, Ν 38, Ν 4066. Βλ. Gaebler, III, 2, XII, 18 και Τουράτσογλου, «Θησαυροί», πίν. VI, 1 
(220 π.Χ. κ.ε.).

Διάδρομος

Αποκαλΰφθηκαν εδώ ειδώλια όρθιων γυναικείων μορφών (18, 86, 170), νέου με πουλί στα χέρια του 
(310) και το κεφάλι 338.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 

Διάδρομος

Εδώ εντοπίστηκαν ειδώλια όρθιων γυναικείων μορφών (10-12,14, 70-72, 74, 76,118,130,131,151, 
166, 175), ειδώλια γυναικείων μορφών που κρατούν οινοχόες (194, 202, 204), τμήματα ειδωλίων κου- 
ροτρόφων με Ερωτιδέα και κοριτσάκι (236, 237) και το κεφάλι 343. Τέλος, στην επίχωση της λαξευτής 
κλίμακας του τάφου βρέθηκε ειδώλιο όρθιας γυναικείας μορφής (92).

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι με βάση τα ταφικά ευρήματα, η πρώτη γυναικεία ταφή, στην οποία 
αποδίδουμε τους λύχνους Π 3421 και Π 3406, πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 3ου αι. π.Χ., ενώ η δεύ
τερη γυναικεία ταφή μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., όπως υποδεικνύει, άλλωστε, και το σύνολο των 
υπόλοιπων κτερισμάτων.

2. Τάφος οικοπέδου αδελφών Θώμογλου, Ο.Τ. 280 (Σχέδ. 2)

Ειδώλια 1,15, 20-24, 78-82,87, 93-94, 97, 99,106,108,121,133,152,167,177,179-180,187, 209-213, 215-216, 218- 
219, 221-222, 258, 270, 299, 312, 319, 321, 323-325, 329, 331-332, 337, 341-342.

65 Βρέθηκε, επίσης, ένα ακόμη νόμισμα Ν 35, φθαρμένο.
66 Βλ. Gaebler, III, 2, XII, 18 και Τουράτσογλου, «Θησαυροί», πίν. VI, 1 (220 π.Χ. και μετά).
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Σχέδ. 2. Βέροια. Τάφος οικοπέδου αδελφών Θώμογλου.
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Πρόκειται για διθάλαμο τάφο, λαξευμένο στο βράχο, με προσανατολισμό από Β.-Ν.67. Στο εσωτε
ρικό του οδηγεί λαξευτή κλίμακα, μήκ. 3 μ. περίπου και μέγ. πλ. 2,08 μ., με πέντε βαθμίδες.

Η πρόσοψη του μνημείου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική διαμόρφωση. Την είσοδο, ύψ. 
1,50 μ. περίπου και πλ. 0,98 μ., έφραζαν τρεις μεγάλοι πώρινοι γωνιόλιθοι, επάλληλα τοποθετημένοι. 
Ο τάφος στεγάζεται με καμάρα και έχει συνολικές διαστάσεις 5,62x3,20x2,15 μ. Ειδικότερα ο πρώ
τος θάλαμος έχει μήκος 2,30 και πλάτος 3,24 μ. και ο δεύτερος μήκος 3,28 και πλάτος 2,70 μ. Κατά 
μήκος της ανατολικής και της δυτικής πλευράς του πρώτου θαλάμου διαμορφώνονται δυο κλίνες με 
λαξευτά προσκέφαλα, ενώ στο δεύτερο θάλαμο τρεις κλίνες διατεταγμένες σε σχήμα Π. Τα εσω
τερικά τοιχώματα του μνημείου είναι επιχρισμένα με υπόλευκου χρώματος κονίαμα.

Ταφές

«Η ανορθόδοξη πρώτη έρευνα του εσωτερικού από τους περίοικους» δεν επέτρεψε «την ακριβή 
τοποθέτηση των κτερισμάτων κατά ταφικά σύνολα» (Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 45). Ωστόσο, 
τρεις ενταφιασμοί και τα οστά μιας καύσης εντοπίστηκαν στον πρώτο θάλαμο του τάφου (χώρος Β) 
από τον ανασκαφέα. Στις επιφάνειες των κλινών του δεύτερου θαλάμου (χώρος Α) πραγματοποιήθη
καν αντίστοιχα τρεις ταφές (δύο γυναικείες και μία ανδρική) και εναποτέθηκαν τα οστά μιας καύσης. 
Δύο ακόμη νεκροί ενταφιάστηκαν στο διάδρομο που σχηματίζεται ανάμεσα στις κλίνες.

Η εξέταση του συνόλου των ευρημάτων έδειξε ότι οι ταφές καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τα 
τέλη του 3ου έως το γ ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

Ταφή θ (χώρος Α)

Ταφικά συνευρήματα

Στη γυναικεία ταφή της νότιας κλίνης του δεύτερου θαλάμου εναποτέθηκαν ως κτερίσματα πήλινα 
αγγεία, χρυσά κοσμήματα, δύο χάλκινα νομίσματα και σημαντικός αριθμός πήλινων ειδωλίων, που 
απεικονίζουν όρθιες γυναικείες μορφές (1, 15, 87, 93, 94, 97, 133, 152, 167, 177, 179-180, 187), την 
Αφροδίτη με Ερωτιδείς (209-213, 215-216, 218-219, 221-222), την Αφροδίτη αναδυομένη (270), καθώς 
και τα γυναικεία κεφάλια 325, 331-332, 337.

Όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση, σταθερό όριο για τη χρονολόγηση της ταφής προσφέ
ρει το νόμισμα Ν 17.11. Βλ. Gaebler, III, 2, XIX, 4, κοπής Πέλλας (187-168/167 π.Χ.).

Είσοδος τάφου

Έ να  δεύτερο σύνολο αποτελούν τα πήλινα ειδώλια που βρέθηκαν έξω από την είσοδο του τάφου, 
στην επίχωση της λαξευτής κλίμακας, και απεικονίζουν όρθιες γυναικείες μορφές (20-24, 78-82, 99, 
106,108,121,185), και τα γυναικεία κεφάλια 319, 321, 323-325, 329, 341-342. Τέλος, από απροσδιόρι
στο χώρο προέρχονται η πλαγγόνα 258 και το σύμπλεγμα ανδρικής και γυναικείας μορφής 312.

3. Τάφος Β. Ο ικόπεδο Β. Δινάλη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 323

Ειδώλια 111-113, 140-141, 259, 263, 266-267, 271-274, 284, 308, 314, 352.

Πρόκειται για μονοθάλαμο τάφο, λαξευμένο στο βράχο, με προσανατολισμό από Ν.-Β.68. Στο εσω-

671. Τουράτσογλου, ΑΔ 29 (1973-1974), Χρονικά, 723. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 45-83, σχέδ. 5, 6 και σχέδ. V, VI, 
πίν. 17-55. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 58, αριθ. 42.

68 Βλ. σχετικά, Κ. Τζαναβάρη, ΑΔ 37 (1982), Χρονικά, 299-300 και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 72, αριθ. 98, με λανθα
σμένες εκτιμήσεις όσον αφορά τον αριθμό των ενταφιασμών.
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χερικό του οδηγεί κλίμακα, μήκ. 4 και πλ. 1,56 μ. στα νότια και 1,90 μ. στα βόρεια, μπροστά στην είσο
δο του θαλάμου. Αποτελείται από δέκα βαθμίδες. Στο δυτικό τοίχωμά της υπάρχει λαξευτή κόγχη, 
διαστ. 1,74x0,75x0,85 μ., όπου ήταν τοποθετημένη παιδική ταφή.

Η πρόσοψη του τάφου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική διαμόρφωση. Την είσοδο, ύψ. 
1,92 και πλ. 1,03 μ., έφραζαν τέσσερις σειρές πώρινοι γωνιόλιθοι. Ο θάλαμος, μήκ. 3,25, πλ. 3,45 και 
υψ. 2,87 μ., στεγάζεται με καμάρα. Στο εσωτερικό του υπάρχουν τρεις κλίνες διαμορφωμένες σε σχή
μα Π. Στο ανατολικό τοίχωμά του σχηματίζεται κόγχη παραλληλόγραμμου σχήματος, διαστ. 2,30χ 
1,10 μ. Διαχωρίζεται από το θάλαμο με χαμηλό στηθαίο, ύψ. 0,65 και πλ. 0,25 μ. Τα τοιχώματα του 
θαλάμου είναι καλά λειασμένα και επιχρισμένα με αμμοκονίαμα.

Η ροή ενός χειμάρρου επάνω από την οροφή του θαλάμου προκάλεσε πιθανότατα την πτώση της 
και δημιούργησε μια κυκλική οπή, διαμ. 1,60 μ. Το νερό, που κατέκλυσε τον τάφο με αμμοχάλικο, προ
κάλεσε σημαντικές φθορές στα κτερίσματα και τα παρέσυρε από την αρχική τους θέση στο διάδρομο 
που σχηματίζεται ανάμεσα στις κλίνες του θαλάμου.

Ταφές

Η διατάραξη των ταφών που προκάλεσε η ροή του νερού δημιουργεί δυσκολίες στη διάκριση του 
ακριβούς αριθμού των ταφών και στον εντοπισμό της αρχικής θέσης τους. Έτσι υποθέτουμε ότι στο 
εσωτερικό του θαλάμου πραγματοποιήθηκαν τρεις συνολικά ταφές: μία στην επιφάνεια πιθανώς της 
βόρειας κλίνης, μία στο εσωτερικό της παραλληλόγραμμου σχήματος κόγχης και μία στο δάπεδο του 
διαδρόμου, που σχηματίζεται ανάμεσα στις κλίνες.

Βόρεια κλίνη

Ταφικά συνευρήματα

Η ανεύρεση ενός μόνον οστού στη συμβολή της δυτικής και της βόρειας κλίνης, κρανίου και οστών 
άκρων ανάμεσα σε κτερίσματα πεσμένα στο διάδρομο του θαλάμου, οδηγούν στην υπόθεση ότι στην 
επιφάνεια των κλινών πραγματοποιήθηκε μόνο μία, εξαιρετικά πλούσια κτερισμένη, γυναικεία τα
φή69. Ή ταν τοποθετημένη, πιθανώς, στην επιφάνεια της βόρειας κλίνης, όπου αποκαλύφθηκαν συγκε
ντρωμένα πολλά κοσμήματα, και είχε προσανατολισμό από Δ.-Α. Έτσι, στη νεκρή αποδίδουμε ως 
κτερίσματα αντικείμενα που βρέθηκαν στις επιφάνειες των κλινών, καθώς και στο διάδρομο του θα
λάμου μέχρι βάθος 0,80 μ., όπου αποκαλύφθηκαν και τα οστά της.

Την ταφή αυτή συνόδευε ένα εντυπωσιακό σε αριθμό, μέγεθος και διακόσμηση σύνολο πυξίδων70, 
χρυσά κοσμήματα71, αλάβαστρο, νομίσματα, λύχνοι, μυροδοχεία, καθώς και κοινότεροι τύποι πήλι
νων αγγείων. Συσχετίζονται, επίσης, τα ειδώλια, που ήταν πεσμένα, όπως και τα υπόλοιπα κτερίσμα
τα, είτε στις επιφάνειες των κλινών είτε στο εσωτερικό του διαδρόμου και απεικονίζουν όρθιες γυναι
κείες μορφές (111-113, 140-141), Αφροδίτη στηριζομένη σε πεσσό (259, 263), αναδυομένη Αφροδίτη 
(266-267), Αφροδίτη αποσανδαλίζουσα (271-274), Έρωτα μελλέφηβο (284), καθιστά Ερωτιδέα (308), 
σύνθεση πέντε ειδωλίων Αφροδίτης και Ερωτιδέων (314) και, τέλος, η κιθάρα 352.

Λ ύχνοι
Οι λύχνοι που αποδίδονται στην ταφή της βόρειας κλίνης72 κατατάσσονται στους εξής τύπους της

69 Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από το είδος, το μέγεθος και τον ομοιογενή χαρακτήρα των κτερισμάτων, που βρέθηκαν 
διασκορπισμένα και σπασμένα στις επιφάνειες των κλινών.

70 Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, Πήλινες πυξίδες από τη Βέροια. Χρονολογικές ενδείξεις, Β 'ΕλλΚερ, 152.
71 Αρχαία Μακεδονία, 359-360, αριθ. 319-320 (Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη).
72 Από το σύνολο των λΰχνων στην επιφάνεια της βόρειας κλίνης βρέθηκε μόνο το Π 3153, ενώ τα υπόλοιπα ήταν πεσμέ

να στο διάδρομο.
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Κορίνθου73: ένας στον τύπο VIII, τέσσερις στον τύπο IX, ένας στον τύπο XII, ένας στον τύπο XII με 
χαρακτηριστικά του τύπου XVIII και ένας στον τύπο XII με χαρακτηριστικά του τύπου XIX. Χρο
νολογούνται από τον 3ο έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Τύπος VIII
Οι λύχνοι του τύπου αυτού, που χρονολογούνται γενικά στον 3ο αι. π.Χ., στην Πέλλα χρησιμοποι

ούνται σύμφωνα με τα δεδομένα των λαξευτών τάφων έως τα τέλη του αιώνα74.
Π 3188 (Πίν. 2). Ύψ. 0,03, μήκ. 0,077 μ. Βλ. Broneer, Corinth IV, II, 47, τύπος VIII, 3ος αι. π.Χ.· 

Scheibler, Kerameikos XI, 40, αριθ. 203, τύπος DSL 3, πίν. 37, μέσα 3ου αι. π.Χ.· Μ. Τσιμπίδου-Αυλω- 
νίτη, Μακεδονικά 25 (1985-1986), 130, ΑΕ 9767, πίν. 8, γ ' τέταρτο 3ου αι. π.Χ.· Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, 
Πέλλα, 202, αριθ. 375, σχέδ. 77, πίν. 41, τέλη 3ου αι. π.Χ.· Δρούγου,Λύχνοι, 105-106, 3ος αι. π.Χ.

Τύπος IX
Η χρήση των λύχνων αυτού του τύπου, που στην Αθήνα και στην Κόρινθο75 αποδεικνύεται έως τα 

μέσα του 3ου αι. π.Χ., σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα των λαξευτών τάφων της Βέροιας και 
της Πέλλας, στα μακεδονικά εργαστήρια εξακολουθεί να παράγεται έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.76.

Π 3176 (Πίν. 2). Ύψ. 0,032, μήκ. 0,08 μ. Βλ. Broneer, Corinth IV, II, 47 κ.ε., τύπος IX- Δρούγου - Του- 
ράτσογλου, Βέροια, 91, 135, Π 2150, πίν. 48, τέλη 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.· Κ. Τζαναβάρη, Μακεδονικά 23 
(1983), 254, Π 2499, εικ. 6, σχέδ. 6· Δρούγου, Λύχνοι, 50-51, αριθ. 83, πίν. 20, τύπος ΠΛ 5, μέσα 3ου αι. π.Χ.

Π 3189 (Πίν. 2). Ύψ. 0,03, μήκ. 0,091 μ. Βλ. Μ. Ανδρόνικος,ΑΕ 1955, 27, αριθ. 2, εικ. 3, 5, τέλη 3ου 
αι. π.Χ.· Howland, Agora IV, 95, αριθ. 410, τύπος 29Α, πίν. 14, 41, α' τέταρτο 3ου αι. π.Χ.· Scheibler, 
Kerameikos XI, 51, αριθ. 275, τύπος FSL, πίν. 49, πρώιμος 3ος αι. π.Χ.· Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, ό.π., 
130, ΑΕ 9768, α' μισό 3ου αι. π.Χ.· Δρούγον,Λύχνοι, 50-52, 107, αριθ. 84, πίν. 20, τύπος ΠΛ 5, μέσα 
3ου αι. π.Χ.

Π 3182 (Πίν. 2). Ύψ. 0,037, μήκ. 0,104 μ. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, ό.π., τέλη 3ου αι. π.Χ.· Howland, 
Agora IV, 97, αριθ. 416, τύπος 29Β, πίν. 41, α" μισό 3ου αι. π.Χ. περίπου· Δρούγου - Τουράτσογλου, 
Βέροια, 53,135, Π 1384, πίν. 21, 23, 2ος αι. π.Χ.· Δρούγου,Λύχνοι, 50-51, αριθ. 82, πίν. 20, τύπος ΠΛ 5, 
μέσα 3ου αι. π.Χ.

Π 3166 (Πίν. 2). Ύψ. 0,028, μήκ. 0,089 μ. Βλ. Howland, Agora IV, 99, αριθ. 424, τύπος 31, πίν. 41, 
περίπου 275-225 π.Χ.· Scheibler, Kerameikos XI, 51, αριθ. 277, τύπος FSL 1, πίν. 49, γύρω στο 250 π.Χ.· 
Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 87-88, 137, Π 2115, πίν. 57, 58, σχέδ. IX, 17, μέσα 2ου αι. π.Χ.· 
Δρούγου,Λύχνοι, 59-60, αριθ. 112, πίν. 27, τύπος ΠΛ 9, αρχές 2ου αι. π.Χ.

Τύπος XII
Ο τύπος αυτός, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Σ. Δρούγου, η οποία τον θεωρεί εγχώριο, έχει 

πολυάριθμες παραλλαγές και χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 2ου αιώνα από τα τοπικά 
κεραμικά εργαστήρια77.

Π 3174 (Πίν. 2). Ύψ. 0,029, μήκ. 0,094 μ. Βλ. περίπου ίδιο, Μ. Ανδρόνικος, ό.π., 27, αριθ. 5, εικ. 3, 7, 
μέσα 2ου αι. π.Χ. Επίσης, Scheibler, Kerameikos XI, 52, αριθ. 285, τύπος FSL 3, πίν. 51, γύρω στο 200 
π.Χ.· Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 168, αριθ. 222, σχέδ. 51, πίν. 26, αρχές β ' μισού 2ου αι. π.Χ.· Δρούγου, 
Λύχνοι, 59-60, αριθ. 114, εικ. 8, πίν. 28, τύπος ΠΛ 9, αρχές 2ου αι. π.Χ.

73 Παρόλο που η μελέτη των λύχνων της Κορίνθου είναι η παλαιότερη δημοσίευση που εξετάζει αυτό το είδος του αγγεί
ου και τους ενδοιασμούς που διατυπώθηκαν για την αντιστοιχία τους με τα ανάλογα τοπικά παραδείγματα, οι τύποι που 
καθιέρωσε ο Ο. Βτοηεετ χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τον Μ. Ανδρόνικο και συνεχίζουν να αναφέρονται σταθερά σε όλες 
τις νεότερες εκδόσεις που αφορούν τύπους λύχνων, οι οποίοι κατασκευάζονται στα μακεδονικά εργαστήρια. Βοηθούν, ωστό
σο, όπως παρατηρεί η Σ. Δρούγου,Λύχνοι, 107, σημ. 201, απλώς, σε μια πρώτη κατάταξη.

74 Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 238.
75 Ο. Βτοηεετ, ό.π. (υποσημ. 44), 20-21.
76 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 238, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
77 Δρούγου,Λύχνοι, 108. Πρβλ. επίσης τις σχετικές παρατηρήσεις του Ο. Βτοηεετ, ό.π., 24 κ.ε.
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Τύπος XII με χαρακτηριστικά του τύπον XVIII
Π 3150 (Π ιν. 2). Ύψ. 0,025, μήκ. 0,09 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 73, 139, Π 1452, 

πίν. 48, 50, μέσα 2ου αι. π.Χ.· Δρούγου, Λύχνοι, 74 κ.ε., αριθ. 210, πίν. 53, τύπος ΠΛ 12, λίγο μετά τα 
μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Τύπος XII με χαρακτηριστικά του τύπον ΧΙΧ7Η
Π 3153 (Πίν. 2). Ύψ. 0,026, μήκ. 0,082 μ. Βλ. Δρούγον,Λύχνοι, 22, 62, 64, αριθ. 116, εικ. 9, πίν. 29, 

τύπος ΠΛ 11, αρχές-λίγο μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Μ υροδοχεία
Από τα μυροδοχεία που αποδίδονται στην ταφή παρουσιάζονται εδώ αυτά που βρέθηκαν στην επι

φάνεια της βόρειας κλίνης78 79 και μια επιλογή αντιπροσωπευτικών τύπων από το διάδρομο. Καλύπτουν 
το χρονικό διάστημα από τα τέλη του 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ. έως και μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Π 3116 (Πίν. 3). Ύψ. 0,175, διάμ. β. 0,02, διάμ. χ. 0,03 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 91, 
Π 2143, πίν. 61, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και Διλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 138, αριθ. 76, σχέδ. 32, 
πίν. 6, αρχές β" μισού 2ου αι. π.Χ.

Π 3112 (Πίν. 3). Ύψ. 0,122, διάμ. β. 0,026, διάμ. χ. 0,024 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 
78, Π 1469, πίν. 53.

Π 3114 (Πίν. 3). Ύψ. 0,141, διάμ. β. 0,03, διάμ. χ. 0,041 μ. Βλ. περίπου το ίδιο, Δρούγου - Του
ράτσογλου, Βέροια, 56,126, Π 1398, πίν. 26, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Π 3169 (Πίν. 3). Ύψ. 0,097, διάμ. β. 0,023, διάμ. χ. 0,022 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 
97, Π 2153, πίν. 64, τέλη 3ου αι. π.Χ.

Π 3129 (Πίν. 3). Ύψ. 0,19, διάμ. β. 0,028, διάμ. χ. 0,035 μ. Βλ. Διλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 134, αριθ. 
60, πίν. 7, αρχές y' τετάρτου 2ου αι. π.Χ.

Π 3122 (Πίν. 3). Ύψ. 0,077, διάμ. β. 0,019, διάμ. χ. 0,022 μ. Βλ. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 157, 
αριθ. 165, πίν. 22, αρχές β ' μισού 2ου αι. π.Χ.

Π 3130 (Πίν. 3). Ύψ. 0,243, διάμ. β. 0,026, διάμ. χ. 0,039 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 
78, Π 1469, πίν. 53 και Διλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 130, αριθ. 40, σχέδ. 27, πίν. 2, μέσα 2ου αι. π.Χ.

Ν ομίσματα
Στην επιφάνεια της βόρειας κλίνης βρέθηκαν τα νομίσματα:
Ν 55. Βλ. Gaebler, III, 2, πίν. XII, 18 (187-168/167 π.Χ.), κοπής στο όνομα των Μακεδόνων.
Ν 54. Βλ. Gaebler, III, 2, πίν. III, 12 και I. Touratsoglou, ό.π. (υποσημ. 56), 69, αριθ. 25, πίν. 7 (166- 

165 π.Χ.), Μακεδονίας υπό τους Ρωμαίους.

Τα ταφικά συνευρήματα της ταφής μας οδηγούν στη χρονολόγησή της γύρω στα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ. ή λίγο αργότερα.

4. Τάφος Δ. Ο ικόπεδο Β. Δινάλη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 323 (Σχέδ. 3)

Ειδώλια 2, 9, 73, 75, 89, 95, 98, 105, 115, 119-120,148, 153-159, 163, 171-174, 178, 182, 257.

Διθάλαμος τάφος, λαξευμένος στο βράχο, με προσανατολισμό από Δ.-Α.80. Την είσοδο του μνη
μείου, ύψ. 2 και πλ. 1 μ., έφραζαν πώρινοι γωνιόλιθοι81. Ο τάφος στεγάζεται με καμάρα και έχει συνο
λικές διαστάσεις 5,85χ 2,95χ2,20 μ. Ειδικότερα, ο πρώτος θάλαμος έχει μήκος 2,03 και πλάτος 2,96 μ.

78 Βλ. σχετικά, Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 137.
79 Π 3112, Π 3114, Π 3116.
80 Κ. Τζαναβάρη, ΛΑ 38 (1983), Χρονικά, 303. Διλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 74, αριθ. 105.
81 Η πρόσβαση και η πρόσοψη του τάφου δεν στάθηκε δυνατό να ερευνηθούν, επειδή το μνημείο αποκαλύφθηκε μετά την 

ε'ναρξη των οικοδομικών εργασιών του οικοπε'δου και δεν υπήρχε δυνατότητα να προσεγγίσουμε αυτό το χώρο.
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Σχέδ. 3. Βέροια. Οδός Πυθαγόρα. Οικόπεδο Β. Δινάλη. Τάφος Δ.

και ο δεύτερος μήκος 2,80 και πλάτος 2,85 μ. Παράλληλα με τη νότια και τη βόρεια πλευρά του πρώ
του θαλάμου υπάρχουν δύο κλίνες, ενώ στο δεύτερο θάλαμο τρεις κλίνες, που σχηματίζουν Π. Στη 
νοτιοδυτική πλευρά της νότιας κλίνης διαμορφώνεται λαξευτή κλίμακα προσφορών με τρεις βαθ
μίδες. Στο νότιο τοίχωμα του πρώτου θαλάμου και στο ανατολικό του δεύτερου θαλάμου δημιουργού- 
νται δύο λαξευτές ορθογώνιες κόγχες για την τοποθέτηση των καμένων οστών δύο νεκρών. Το περί
γραμμα μιας τρίτης ορθογώνιας κόγχης, η οποία χαράχθηκε χωρίς ωστόσο να λαξευθεί, είναι ορατό 
επίσης στη νότια πλευρά του δεύτερου θαλάμου.
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Ταφές

Στη βόρεια κλίνη του πρώτου θαλάμου ενταφιάστηκε νεκρός με λιγοστά κτερίσματα και προσανα
τολισμό από Δ.-Α. Μία ταφή με τον ίδιο προσανατολισμό πραγματοποιήθηκε, επίσης, παράλληλα με 
τη βόρεια παρειά της νότιας κλίνης. Η υπόλοιπη επιφάνειά της παρουσιάζει, ωστόσο, εικόνα έντονης 
διατάραξης, με πεσμένα οστά, κτερίσματα, κονιάματα και τμήματα κεραμίδων στέγης. Η διατάραξη 
αυτή οφείλεται, πιθανώς, σε δεύτερη ταφή, τοποθετημένη επάνω σε μια πρόχειρα κτισμένη κλίνη82, 
που στερεωνόταν σε δυο εσοχές λαξευμένες83 στο ανατολικό και το δυτικό τοίχωμα της κλίνης και σε 
ύψος 0,75 μ. από την επιφάνειά της.

Τρεις ταφές διαπιστώθηκαν στις κλίνες του δεύτερου θαλάμου, ενώ στις λαξευτές κόγχες, που 
αναφέραμε παραπάνω, βρέθηκαν τα καμένα οστά δύο καύσεων. Έτσι, στο εσωτερικό του τάφου Δ 
πραγματοποιήθηκαν οκτώ συνολικά ταφές. Τα νομίσματα Ν 79 και Ν 80, Θεσσαλονίκης84 και 
Πέλλας85 αντίστοιχα, μας οδηγούν στη χρονολόγηση των ταφών της νότιας και της βόρειας κλίνης του 
πρώτου θαλάμου γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και το Ν 78, Μακεδονίας επί Φιλίππου Ε' και 
Περσέα86 σε μια ανάλογη χρονολόγηση για την ταφή της ανατολικής κλίνης του δεύτερου θαλάμου.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 

Βόρεια κλίνη

Ταφικά συνευρήματα

Στην επιφάνεια της κλίνης ενταφιάστηκε μια πλούσια κτερισμένη νεαρή κοπέλα. Πολλά από τα κτε
ρίσματα βρέθηκαν μέσα σε στρώμα λάσπης, μετακινημένα από την αρχική θέση τους ή πεσμένα στο διά
δρομο του θαλάμου. Σε αποσπασματική κατάσταση σώθηκε, επίσης, και ο σκελετός της νεκρής: το κρα
νίο βρέθηκε αλλοιωμένο από την υγρασία, ενώ λίγα οστά άκρων είχαν μετακινηθεί στη νότια πλευρά της 
κλίνης. Το γεγονός, ωστόσο, ότι δεν εντοπίστηκαν τα κοσμήματα της νεκρής, απαραίτητο κτέρισμα των 
γυναικείων ταφών την εποχή αυτή, μας οδηγεί στην υπόθεση ότι οι φθορές των κτερισμάτων δεν οφείλο
νται μόνο σε φυσικούς παράγοντες87, αλλά ότι η ταφή είχε συληθεί, πιθανώς, κατά την αρχαιότητα88.

Τα κτερίσματα της νεκρής αποτελούσαν κυρίως πήλινα ειδώλια, πήλινα αγγεία, όπως πυξίδες, μυ
ροδοχεία, αμφορείς, ένας λύχνος και ένα χάλκινο νόμισμα. Το νεαρό της ηλικίας της υποδεικνύει μια 
σειρά μικρού μεγέθους χειροποίητων αγγείων (καλαθίσκος, αμφορίσκος, οινοχοΐσκη, πτηνόμορφο 
αγγείο) και ένα ειδώλιο πλαγγόνας.

Τα ειδώλια που συνδέονται με την ταφή βρέθηκαν περίπου στο σύνολό τους στην επιφάνεια της 
βόρειας κλίνης89. Πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό ειδωλίων, που απεικονίζουν όρθιες γυναικείες 
μορφές (2, 9, 73, 75, 89, 95, 98, 105, 115, 119-120, 148,153-159,163, 171-174,178, 182) και μία καθιστή 
πλαγγόνα (257).

Λ ύχνος
Ο μοναδικός λύχνος που εντοπίστηκε στην επιφάνεια της κλίνης οδηγεί στη χρονολόγηση της τα

φής μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

82 Η κλίνη ήταν κατασκευασμένη, πιθανώς, με τμήματα κεραμίδων στέγης.
83 Τα λαξεύματα έχουν ύψος περίπου 0,30 μ.
84 Βλ. Gaebler, III, 2, XXIII, 5 (187-168/167 π.Χ.).
85 Βλ. Gaebler, III, 2, XIX, 4 (187-168/167 π.Χ.).
86 Βλ. Gaebler, III, 2, II, 23 (187-168/167 π.Χ.).
87 Οι θάλαμοι φαίνεται ότι κατακλύστηκαν επανειλημμένα με νερό και χώμα, που εισχωρούσαν από τους χαλαρούς αρ

μούς των γωνιόλιθων της εισόδου.
88 Την άποψη αυτή πιστεύουμε ότι ενισχύει ο μεγάλος αριθμός ταφών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στους δύο θαλάμους.
89 Στο διάδρομο του θαλάμου βρέθηκαν πεσμένα τα ειδώλια 95, 148, 158 και 182.
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Π 3507 (Πίν. 4). Ύψ. 0,04, μήκ. 0,10 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 53, Π 1388, πίν. 22, 
23, μέσα 2ου αι. π.Χ.

Μ υροδοχεία
Στη χρονολόγηση της ταφής στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ. συντείνει το σύνολο των μυρο

δοχείων που συνδέονται με αυτή.
Π 3548 (Πίν. 4). Ύψ. 0,151, διάμ. β. 0,021, διάμ. χ. 0,025 μ. Βλ. Ph. Bruneau, BCH 94 (1970), 461, 

463, αριθ. 58.9, εικ. 69, β" μισό 2ου αι. π.Χ.· Knigge, Kerameikos IX, 164, αριθ. 387, 6-7, πίν. 69, 2ος αι. 
π.Χ.· Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 130, αριθ. 41, πίν. 2.

Π 3549, Π 3550 (Πίν. 4). α. Ύψ. 0,154, διάμ. β. 0,025, διάμ. χ. 0,025 μ. β. Ύψ. 0,148, διάμ. β. 0,025, 
διάμ. χ. 0,024 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 78, Π 1465, πίν. 53, β ' μισό 2ου και 1ος αι. π.Χ.

Ν όμισμα
Ν 77. Βλ. Gaebler, III, 2, πίν. Ill, 12 και Τουράτσογλου, «Θησαυροί», πίν. VII, 6, κοπής Μακε

δονίας υπό ρωμαϊκή κηδεμονία (166-165 π.Χ.).

Τα δεδομένα των ταφικών ευρημάτων μας οδηγούν στη χρονολόγηση της ταφής στις αρχές του β" 
μισού του 2ου αι. π.Χ.

5. Τάφος Τ56. Ο ικόπεδο αδελφών Κ αραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 323 (Σχέδ. 4)

Ειδώλια 25, 40-69, 84-85,160-162,164,169, 217, 326, 335.

Πρόκειται για μονοθάλαμο τάφο, λαξευμένο στο βράχο, με προσανατολισμό από Δ.-Α.90. Στο θά
λαμο οδηγεί λαξευτή, επίσης, κλίμακα, μήκ. 6,50 μ., η οποία αποτελείται από δεκατέσσερις βαθμίδες. 
Η πρόσοψη του τάφου ήταν επιχρισμένη με μαρμαροκονίαμα εκατέρωθεν της εισόδου και μέχρι ύψος 
0,60 μ. επάνω από το υπέρθυρο. Σε τμήματα της επιφάνειάς του διακρίνονται ίχνη σκούρου γαλάζιου 
χρώματος. Μια ταινία κόκκινου χρώματος, πλ. 0,035 μ., τα όρια της οποίας ορίζονται με χάραξη, 
περιέβαλλε πιθανώς την είσοδο του θαλάμου. Η είσοδος, ύψ. 1,93 και πλ. 1,25 μ., έφραζε με μεγάλους 
πώρινους γωνιόλιθους, τους οποίους περιέβαλλαν μικρότεροι, αδρά δουλεμένοι, πωρόλιθοι.

Ο θάλαμος έχει μήκος 4,78 στη νότια πλευρά και 5,01 μ. στη βόρεια. Το πλάτος του είναι 3,56, το 
ύψος 2,50 μ. και στεγάζεται με καμάρα, η οποία αρχίζει να διαγράφεται από το δάπεδο του τάφου. Τα 
τοιχώματα του θαλάμου είναι επιχρισμένα με αμμοκονίαμα μέτριας ποιότητας.

Ταφές

Ο θάλαμος ήταν γεμάτος με χώμα, που εισχώρησε από την είσοδο και σχημάτισε ένα στρώμα, ύψ. 
1,85 μ. από το δάπεδό του. Η στρωματογραφία της επίχωσης αυτής και των ταφών έδειξε ότι ο τάφος 
πλημμύριζε διαδοχικά αμέσως μετά τον πρώτο ενταφιασμό. Στη διαπίστωση αυτή μας οδήγησε η απο
κάλυψη επτά συνολικά ταφών, που πραγματοποιήθηκαν σε επάλληλα στρώματα χώματος και βρέθη
καν οι περισσότερες διαταραγμένες. Το χρονικό στίγμα των ενταφιασμών δίνουν χάλκινα νομίσματα 
Φιλίππου Β ' (Ν 82)91, Κασσάνδρου (Ν 84)92 και Φιλίππου Ε' (Ν 81)93, (Ν 86)94.

Στη βόρεια παρειά του θαλάμου αποκαλύφθηκε λαξευτή κόγχη, διαστ. 1,55x0,69x1,03 μ. Περιεί
χε ανακομιδή οστών νεκρού νεαρής ηλικίας.

90 Βλ. Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, ΑΔ 39 (1984), 260α και Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 75, αριθ. 108.
91 Βλ. SNG Cop., 581.
92 Βλ. SNG Cop., 1145 (306-297 π.Χ.).
93 Βλ. Gaebler, III, 2, XXXIV, 25 (220 π.Χ.).
94 Χρονολογείται στο 220 π.Χ. κ.ε.
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Λάρνακα

Ταφικά συνευρήματα

Παράλληλα με τη βόρεια παρειά του θαλάμου αποκαλύφθηκε κτιστή λάρνακα, καλυμμένη με τέσ
σερις πώρινες πλάκες. Εξωτερικά έχει μήκος 2,56, πλάτος 1,18 και ύψος 0,49 μ. και είναι επιχρισμένη 
με κονίαμα, πάχ. 0,10 μ. Σε άμεση επαφή με αυτή και στα ανατολικά σχηματίζεται θρανίο, διαστ. 
0,99x0,82 μ. Στην ενιαία επιφάνεια της κατασκευής αυτής ήταν συγκεντρωμένος μεγάλος αριθμός 
ειδωλίων, πήλινα και μετάλλινα αγγεία, πολλά από τα οποία είχαν πέσει στο δάπεδο του θαλάμου. Το 
γεγονός ότι το μοναδικό οστό που βρέθηκε εδώ ήταν ένα τμήμα καμένης κάτω σιαγόνας μας επιτρέ
πει να υποθέσουμε ότι πρόκειται για τα κτερίσματα της καύσης μιας νεκρής.

Στο εσωτερικό της λάρνακας, διαστ. 2x0,75x1,03 μ., αποκαλυφθηκε ο αρχαιότερος ενταφιασμός 
του τάφου με προσανατολισμό από Δ.-Α. Τα κτερίσματα της ταφής, δυο σκυφίδια και μία οινοχόη, 
βρέθηκαν συγκεντρωμένα κοντά στα άκρα πόδια του νεκρού.

Τα κτερίσματα της καύσης στην επιφάνεια της λάρνακας αποτελούσαν πήλινα μυροδοχεία, λύχ
νος, σκΰφος, πυξίδες, χάλκινη φιάλη, οστέινη περόνη και τα πήλινα ειδώλια όρθιων γυναικείων μορ
φών (25, 40-69, 84-85,160-162, 164, 169), κουροτρόφου (217) και τα γυναικεία κεφάλια 326 και 335.

Λ ύχνος
Στην επιφάνεια του θρανίου βρέθηκε ένας λύχνος, ο οποίος εντάσσεται στον τύπο IX της 

Κορίνθου.
Π 3946 (Πίν. 4). Ύψ. 0,027, μήκ. 0,093 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 100, 135, Π 2170, 

πίν. 63, τέλη 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, 
Πέλλα, 200, αριθ. 369, σχέδ. 76, πίν. 41, τέλη 3ου έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Μ υροδοχεία
Από τον ίδιο χώρο προέρχονται επίσης δύο πήλινα μυροδοχεία.
Π 3956 (Πίν. 4). Ύψ. 0,096, διάμ. β. 0,021, διάμ. χ. 0,024 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 

57, Π 1407, πίν. 26, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
Π 3949 (Πίν. 4). Ύψ. 0,076, διάμ. β. 0,019, διάμ. χ. 0,022 μ. Είναι όμοιου σχήματος με το προηγού

μενο και χρονολογείται στα ίδια χρόνια.

Τα ευρήματα που αναφέραμε παραπάνω οδηγούν στη χρονολόγηση της καύσης στις αρχές του β" 
μισού του 2ου αι. π.Χ.

6. Τάφος Τ79. Ο ικόπεδο αδελφών Κ αραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 323 (Σχέδ. 4)

Ειδώλια 3, 96,114, 147,149-150,176,181, 197, 220, 334, 336, 339, 348.

Διθάλαμος τάφος, λαξευμένος στο βράχο, με προσανατολισμό από ΝΑ.-ΒΔ.95. Στο εσωτερικό του 
οδηγεί κλίμακα, μήκ. 3,45 και πλ. 1,54 μ. στα νοτιοανατολικά και 1,84 μ. στα βορειοδυτικά, κοντά στην 
πρόσοψη του μνημείου. Αποτελείται από έξι βαθμίδες. Η πρόσοψη του τάφου, η οποία αποκαλύφθη
κε εν μέρει κατεστραμμένη, δεν παρουσιάζει αρχιτεκτονική διαμόρφωση. Αντίθετα, επάνω από το 
υπέρθυρο της εισόδου, η οποία οδηγεί από τον πρώτο στο δεύτερο θάλαμο, αποδίδεται λαξευτό αέτω
μα, μήκ. 0,86 και ύψ. 0,37 μ.

Ο τάφος στεγάζεται με καμάρα και έχει συνολικές διαστάσεις 4,53x3,20 μ. Συγκεκριμένα, ο πρώ
τος θάλαμος έχει μήκος 1, πλάτος 2,80 και ύψος 2,30 μ. και ο δεύτερος θάλαμος μήκος 3,10, πλάτος 
3,20 και ύψος 2,10 μ. Κατά μήκος της ανατολικής και της δυτικής πλευράς του πρώτου θαλάμου υπάρ

95 Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, ΛΔ 39 (1984), Χρονικά, 260β, πίν. 132α. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 75, αριθ. 109.
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χουν δυο κλίνες-θρανία, ενώ στο δεύτερο θάλαμο τρεις κλίνες που σχηματίζουν Π. Τα εσωτερικά τοι
χώματα του τάφου δεν είναι επιχρισμένα, και είναι, έτσι, εμφανή τα ίχνη του εργαλείου, πλ. 0,05 μ., με 
το οποίο έγινε η τελική λάξευση.

Ταφές

Στις κλίνες του πρώτου θαλάμου δεν διαπιστώθηκαν ενταφιασμοί. Οι μικρές διαστάσεις τους, άλλω
στε, είναι απαγορευτικές. Έτσι, στην επιφάνειά τους, όπως και στο διάδρομο που σχηματίζεται ανά- 
μεσά τους, βρέθηκαν λιγοστά κτερίσματα, πήλινα αγγεία και όπλα. Ο μικρός, επίσης, αριθμός κτερι- 
σμάτων που συνόδευε τις ταφές της βόρειας και της ανατολικής κλίνης του δευτέρου θαλάμου υποδηλώ
νει ότι αυτές ήταν πιθανώς ανδρικές. Στο δάπεδο του διαδρόμου αυτού του θαλάμου εντοπίστηκαν, ακό
μη, δύο ανακομιδές ενήλικων ατόμων και μία παιδική. Εδώ, μαζί με λίγα πήλινα αγγεία, βρέθηκαν δύο 
χάλκινα νομίσματα Αντιγόνου Γόνατά96.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 

Ανατολική κλίνη

Ταφικά συνευρήματα

Στην επιφάνεια της ανατολικής κλίνης εναποτέθηκε μια πλούσια κτερισμένη γυναικεία ταφή, με 
προσανατολισμό από ΒΔ.-ΝΑ. Σε αποσπασματική κατάσταση σώθηκε ο σκελετός, με μετακινημένο 
το κρανίο, ενώ πολλά από τα κτερίσματα, και ιδιαίτερα τα πήλινα ειδώλια, βρέθηκαν διαβρωμένα 
από την υγρασία και σπασμένα. Οι παρατηρήσεις αυτές σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο διάδρο
μο του θαλάμου, μέσα σε παχύ στρώμα χώματος, βρέθηκαν ορισμένα αντικείμενα, τα οποία έπεσαν, 
χωρίς αμφιβολία, από την επιφάνεια της συγκεκριμένης κλίνης, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
τάφος πλημμύριζε συχνά. Το νερό εισχωρούσε, συμπαρασύροντας χώμα, από τους χαλαρούς αρμούς 
των γωνιόλιθων που έφραζαν την είσοδο του μνημείου. Η απουσία, επίσης, χρυσών κοσμημάτων, την 
ύπαρξη των οποίων υποδηλώνει η ανεύρεση μικρών τμημάτων χρυσού κοντά στο κρανίο, υποδεικνύει 
ενδεχόμενη σύληση της ταφής.

Τα κτερίσματα αποτελούσαν κυρίως πήλινα αβαφή αγγεία, μυροδοχεία, σκυφίδια, λύχνοι, λεκάνη, 
μολύβδινη πυξίδα, και δύο χάλκινα δαχτυλίδια. Με την ταφή αυτή συνδέονται τα πήλινα ειδώλια 114, 
147, 149-150, 176, 181, 197, που απεικονίζουν όρθιες γυναικείες μορφές, και τα γυναικεία κεφάλια 
339, 348. Στο ίδιο σύνολο ανήκουν, πιθανώς, τα 3 και 334, που βρέθηκαν σε στρώμα διαβρωμένων 
ειδωλίων δίπλα στη βορειοανατολική παρειά του διαδρόμου του θαλάμου.

Λ ύχνος
Π 3993 (Πίν. 5). Ύψ. 0,035, μήκ. 0,098 μ. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, ΛΕ  1955, 27, αριθ. 4, εικ. 3,1, 6, 8, 4, 

α' τέταρτο 2ου αι. π.Χ. και Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 54, 82, 134, Π 1393, σχέδ. 23, πίν. 23, 
αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Μ υροδοχεία
Την ταφή της ανατολικής κλίνης συνόδευαν πέντε συνολικά μυροδοχεία, από τα οποία παρου

σιάζουμε τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα, που χρονολογούνται αμέσως μετά τα μέσα του 2ου 
αι. π.Χ.

Π 3995, Π 5195 (Πίν. 5). α. Ύψ. 0,16, διάμ. β. 0,025, διάμ. χ. 0,027 μ. β. Ύψ. 0,15, διάμ. β. 0,025, 
διάμ. χ. 0,027 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 77, Π 1461, πίν. 53, μετά τα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 138, αριθ. 77, πίν. 6, αρχές β" μισού 2ου αι. π.Χ.

96 Ν 114, 1, βλ. Gaebler, III, 2, XXXIV, 5 και SNG Cop., 1206. Ν 114, 2, βλ. Gaebler, III, 2, XXXIV, 10. Σχετικά με την 
κυκλοφορία των νομισμάτων του Αντιγόνου Γόνατά έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., βλ. Τουράτσογλου, «Θησαυροί», 16-17.
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Σχέδ. 4. Βέροια. Οδός Πυθαγόρα. Ο ικόπεδο αδελφών Καραντουμάνη. Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα.
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Π 3994 (Πίν. 5). Ύψ. 0,13, διάμ. β. 0,017, διάμ. χ. 0,025 μ. Βλ. Knigge, Kerameikos IX, 186, 187, 
Ε 98.5, πίν. 97, β" μισό 3ου αι. π.Χ. και Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 134, αριθ. 58, σχέδ. 30, πίν. 7, αμέ
σως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Π 3983 (Πίν. 5). "Υψ. 0,075, διάμ. β. 0,018, διάμ. χ. 0,022 μ. Βλ. Δρουγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 
78, Π 1472, πίν. 53, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Ν ομίσματα
Τα δυο νομίσματα της ταφής είναι κοπές στο όνομα των Βοττιαίων και της Πέλλας.
Ν 112. Βλ. Gaebler, III, 2. XII, 18 (187-168/167 π.Χ.).
Ν 113. Βλ. Gaebler, III, 2, XIX, 4 (187-168/167 π.Χ.)97. Σχετικά με την κυκλοφορία των νομισμάτων 

αυτών, βλ. Τουράτσογλου, «Θησαυροί», 21.

Η εκτίμηση των δεδομένων των ευρημάτων της ταφής μας οδηγεί, χωρίς αμφιβολία, στη χρονολό
γησή της στις αρχές του β" μισού του 2ου αι. π.Χ.

Καύση στη βορειοανατολική γωνία

Συνευρήματα

Στη βορειοανατολική γωνία της ανατολικής κλίνης αποκαλύφθηκαν καμένα οστά, τα οποία περι
στοιχίζονταν από ένα σύνολο κτερισμάτων. Ειδικότερα με την καύση αυτή συνδέονται το πήλινο 
γυναικείο ειδώλιο 96, η γυναικεία μορφή με οινοχόη 197 και το γυναικείο κεφάλι 336. Επίσης, μία 
πήλινη αβαφής χύτρα με λύχνους στο εσωτερικό της και ένα μυροδοχείο.

Λ ύχνος
Π 4006 (Πίν. 5). "Υψ. 0,032, μήκ. 0,099 μ. Ο λύχνος εντάσσεται στον τύπο IX της Κορίνθου, συγ- 

κρίνεται αρκετά καλά με δύο παραδείγματα από τη Βέροια και την Πέλλα και χρονολογείται γύρω 
στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 100,135, Π 2170, πίν. 63, τέλη 3ου με 
αρχές 2ου αι. π.Χ. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 200, αριθ. 369, σχέδ. 76, πίν. 41, τελευταίες δεκα
ετίες του 3ου έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Μ υροδοχείο
Π 4008 (Πίν. 5). Σωζ. ύψ. 0,08, διάμ. β. 0,02 μ. Το μυροδοχείο, παρόλο που δεν σώζεται ακέραιο, 

συγκρίνεται με ένα παράδειγμα από την Πέλλα, που οδηγεί επίσης στη χρονολόγησή του στις αρχές 
του β ' μισού του 2ου αι. π.Χ. Βλ. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 156, αριθ. 159, πίν. 22, αρχές του β" 
μισού του 2ου αι. π.Χ. Πρβλ. επίσης για το σχήμα Α. Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου, Γ "ΕλλΚερ, 366, ΒΕ 
5062, πίν. 282στ-ζ, μέσα ή β" μισό 3ου αι. π.Χ.

Αν η εκτίμηση των δεδομένων των ευρημάτων είναι σωστή, οδηγούμαστε και στην περίπτωση αυτή 
σε μια χρονολόγηση στις αρχές του β" μισού του 2ου αι. π.Χ. Αν υποθέσουμε, μάλιστα, ότι οι τρεις κλί
νες του θαλάμου είχαν ήδη καλυφθεί με ενταφιασμούς, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι τα οστά αυτής 
της καύσης ήταν τα τελευταία που τοποθετήθηκαν επάνω στις κλίνες του θαλάμου, πριν σφραγιστεί 
οριστικά το μνημείο.

7. Τάφος Κ28. Ο ικόπεδο αδελφών Κ αραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 193Α (Σχέδ. 4) 

Ειδώλια 26-28.

Πρόκειται για λάξευμα παραλληλόγραμμου σχήματος, που δημιουργήθηκε πιθανότατα για να κτι-

97 Το νόμισμα βρέθηκε μέσα σε πήλινο σκυφίδιο πεσμένο στο διάδρομο του θαλάμου, δίπλα ακριβώς στην ανατολική κλίνη.
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στεί τάφος του τύπου των μακεδονικών98. Έ χει προσανατολισμό από ΝΔ.-ΒΑ. Στο εσωτερικό του 
οδηγεί λαξευτή κλίμακα, μήκ. 5,70 μ., με δεκατέσσερις βαθμίδες.

Το λάξευμα έχει μήκος 5,60, πλάτος 4,50 στα νοτιοδυτικά και 4,85 στα βορειοανατολικά και ύψος 3,60 μ. 
Ο τάφος, που ήταν πιθανώς κτισμένος στο εσωτερικό του, συλήθηκε και λιθολογήθηκε. Το μοναδικό 
στοιχείο που σώθηκε από την αρχιτεκτονική μορφή του μνημείου είναι μια λάρνακα λαξευμένη στο δάπε
δο του θαλάμου. Αποκαλύφθηκε κοντά στη νοτιοδυτική πλευρά του λαξεύματος καλυμμένη με πώρινες 
πλάκες. Εσωτερικά έχει διαστάσεις 1,90x0,85x0,95 μ. και περιβάλλεται από πατούρα, πλ. 0,18-0,28 μ. 
για τη στήριξη των καλυπτήριων πλακών. Τα τοιχώματά της είναι επιχρισμένα με αμμοκονίαμα.

Ελάχιστα αντικείμενα διέφυγαν από την καταστρεπτική διάθεση των τυμβωρύχων. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για λίγα πήλινα κτερίσματα, τα οποία εντοπίστηκαν στην είσοδο του τάφου, αβαφή αγγεία, 
κυρίως αμφορείς, μυροδοχεία, σκυφίδιο, καθώς και τα πήλινα ειδώλια 26-28, που απεικονίζουν γυ
ναικείες μορφές. Αναμφίβολα τα ευρήματα δεν αποτελούν αμιγές σύνολο, βοηθούν, ωστόσο, να σχη
ματίσουμε το γενικό χρονολογικό πλαίσιο ένταξης των ειδωλίων μαζί με τα οποία βρέθηκαν.

Λύχνος
Ακατάγραφος (Πίν. 6). Βλ. Howland, Agora IV, 99, αριθ. 424 (ΗΤ 31), πίν. 41, β '-γ ' τέταρτο 3ου 

αι. π.Χ.· Scheibler, Kerameikos XI, 50-51, αριθ. 274, 275, πίν. 49, πρώιμος 3ος αι. π.Χ.· Δρούγου - 
Τουράτσογλου, Βέροια, 89, 135, Π 2124, πίν. 58, τέλη 3ου με αρχές 2ου αι. π.Χ.

Μ υροδοχεία
Ακατάγραφο (Πίν. 6). Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 80, Π 1480, πίν. 55, β ' μισό 2ου και 

1ος αι. π.Χ.
Ακατάγραφα (Πίν. 6). Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 99, Π 2160, Π 2161, πίν. 65, τέλη 3ου 

αι. π.Χ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προαναφέραμε είναι δυνατή η διάκριση δύο ταφικών συνόλων. Τα 
ειδώλια 26-28 περιλαμβάνονται στο νεότερο χρονολογικά σύνολο του β ' μισού του 2ου αι. π.Χ.

8α. Κόγχη Κ46α. Οικόπεδο αδελφών Καραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 193Α (Σχέδ. 5) 

Ειδώλια 4, 135-138, 142, 316-318, 320, 322.

Πρόκειται για κόγχη λαξευμένη στο νότιο τοίχωμα του δρόμου, που οδηγεί στο εσωτερικό του 
θαλαμωτού τάφου Κ46". Έ χει διαστάσεις 1,50x0,80x0,56 μ. και προσανατολισμό από ΝΑ.-ΒΔ.

Ταφή

Μία νεκρή νεαρής ηλικίας ήταν θαμμένη εδώ με κτερίσματα μία πήλινη πυξίδα, μυροδοχεία, τα 
πήλινα ειδώλια 4, 135-138, 142, που απεικονίζουν γυναικείες μορφές, και τα γυναικεία κεφάλια 316- 
318, 320, 322.

Μ υροδοχείο
Αντιπροσωπευτικό για τη χρονολόγηση της ταφής στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα είναι 

το μοναδικό μυροδοχείο που βρέθηκε εδώ.

1,8 Στην υπόθεση αυτή μας οδηγούν οι μεγάλες διαστάσεις του, η αμελής λάξευση των τοιχωμάτων και η απουσία καμάρας. 
Η ανασκαφή του πραγματοποιήθηκε από την υπογράφουσα το 1986, ε'τος κατά το οποίο δεν εστάλησαν οι εκθέσεις των 
Χρονικών στη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

99 Ανασκάφηκε από την υπογράφουσα το 1985, έτος κατά το οποίο δεν εστάλησαν από τη ΙΖΈ ΠΚ Α οι εκθέσεις των 
Χρονικών στη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.



Σχέδ. 5. Βέροια. Οδός Πυθαγόρα. Ο ικόπεδο αδελφών Καραντουμάνη. Τάφος Κ46.
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Π 4843 (Πίν. 6). Ύψ. 0,172, διάμ. β. 0,021, διάμ. χ. 0,031 μ. Βλ. Knigge, Kerameikos IX, 187, πίν. 96, 
Ε 101, 2, 2ος αι. π.Χ. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 130, αριθ. 40, σχέδ. 27, πίν. 2, μέσα 2ου αι. π.Χ.

8β. Κ όγχη Κ48 (Σχέδ. 5)

Ειδώλια 29,100, 102-104,122-129, 299.

Μία δεύτερη κόγχη, διαστ. 1,64x0,79x0,58 μ., ήταν λαξευμένη αυτή τη φορά στο βόρειο τοίχωμα 
του δρόμου, που οδηγεί στο εσωτερικό του ίδιου τάφου. Έ χει όμοιο προσανατολισμό, από ΝΑ.-ΒΔ.

Ταφή

Έ να  νεαρό κορίτσι τάφηκε, επίσης, εδώ, με κτερίσματα ένα πήλινο μυροδοχείο, τα πήλινα ειδώλια 
29, 100, 102-104, 122-129, που απεικονίζουν γυναικείες μορφές και το 299 σύμπλεγμα Ερωτιδέα και 
πετεινού.

Μ υροδοχείο
Το μοναδικό μυροδοχείο της ταφής οδηγεί στη χρονολόγησή της στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ. 
Π 4646. Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 129, αριθ. 35, πίν. 2, αρχές β" μισού 2ου αι. π.Χ.

9. Τάφος Τ98. Ο ικόπεδο αδελφών Κ αραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 323 (Σχέδ. 4)

Ειδώλια 139,143-146, 205-208, 239-242, 244-251, 253-256, 276-283, 285-307, 309, 311, 340.

Πρόκειται για μικρού μεγέθους καμαρωτό τάφο100, μίμηση των μεγαλύτερων αυτού του τύπου. Ο 
θάλαμος έχει μήκος 1,72, πλάτος 0,48, σωζόμενο ύψος 0,78 μ.101 και προσανατολισμό από Β.-Ν. Η 
είσοδός του έφραζε με δύο πώρινες πλάκες.

Ταφή

Μία νεκρή νεαρής ηλικίας ήταν θαμμένη εδώ με κτερίσματα μία πήλινη πυξίδα, ένα γυάλινο μυρο
δοχείο, ένα ζεύγος χρυσών σκουλαρικιών102 και ένα μεγάλο αριθμό πήλινων ειδωλίων, που απεικονί
ζουν αντίστοιχα όρθιες γυναικείες μορφές (139, 143-146), γυναικείο κεφάλι (340), χορεύτριες (205- 
208), πλαγγόνες (239-242, 244-251, 253-256), την Τσιδα (276-277), την Ψυχή (278), Έρωτες (279-283) 
και συμπλέγματα Ερωτιδέων με ζώα (285-307), σύμπλεγμα παιδαγωγού με παιδί (309) και, τέλος, 
σύμπλεγμα Αφροδίτης και Άδωνη (311).

Π υξίδα
Π 4090 (Πίν. 6). "Υψ. 0,086 μ. Βλ. περίπου όμοιο, Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 30,146, Π 1218, 

Π 1219, πίν. 7, αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Γυάλινο μυροδοχείο
Π 4102 (Πίν. 6). "Υψ. 0,07 μ. Βλ. Μ. Vandehoeven, Verres romaines (I-IIIs.) des Musées Curtius et du 

Verre à Liège, 1961, 17, αριθ. 11, πίν. 2, α" μισό 1ου αι. π.Χ. Πρόκειται για μυροδοχείο από φυσητό

100 Βλ. Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, 260’ H.W. Catling, ARepLondon (1984-1985), 46· A. Pariente, 
BCH115 (1991), 902-903- Κ. Τζαναβάρη, Πήλινο ταφικό σύμπλεγμα από τη Βέροια, Αμητός, 861, σημ. 2- η ίδια, Η λατρεία των 
αιγυπτίων θεών στη Βέροια, Αρχαία Μακεδονία V, 1674-1675, σημ. 28.

101 Η καμάρα και το επάνω τμήμα της εισόδου καταστράφηκαν κατά την εκσκαφή του οικοπέδου.
102 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 70, Μ 951β, πίν. 44 και Αρχαία Μακεδονία, 360, αριθ. 320 

(Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη).
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γυαλί. Η εφεύρεση της τεχνικής αυτής τοποθετείται από την έρευνα στο 50 π.Χ. περίπου103. Το συγκε
κριμένο σχήμα του αγγείου χρονολογείται, ωστόσο, στον Ιο αι. μ.Χ.104, γεγονός το οποίο δεν υποστη
ρίζεται από τα δεδομένα του τάφου Τ98. Έτσι, αν η εκτίμηση σχετικά με την εποχή της εφεύρεσης του 
φυσητού γυαλιού είναι σωστή, το μυροδοχείο Π 4102 θα πρέπει να θεωρηθεί από τα πρωιμότερα 
παραδείγματα του είδους και να χρονολογηθεί σε αυτά τα χρόνια105.

Τα δεδομένα των ευρημάτων της ταφής μας επιτρέπουν τη χρονολόγησή της γύρω στα μέσα του 
1ου αι. π.Χ.

10. Τάφος Κ10. Ο ικόπεδο αδελφών Καραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 193Α (Σχέδ. 4) 

Ειδώλια 31, 116-117.

Πρόκειται για ένα λακκοειδή λαξευτό τάφο, με διαστάσεις 1,40x0,56x0,84 μ. και προσανατολι
σμό από Α.-Δ.106.

Ταφή

Έ να  νεαρό κορίτσι ήταν θαμμένο εδώ με κτερίσματα: πήλινο σκυφίδιο, οινοχοΐσκη, χάντρες γυά
λινου περιδέραιου, αστράγαλο και τα πήλινα ειδώλια 31, 116-117, που απεικονίζουν μορφές νεαρών 
κοριτσιών.

Ο ινοχοΐσκη
Π 4728 (Πίν. 7). Ύψ. 0,102, διάμ. β. 0,034, διάμ. χ. 0,041 μ. Μελαμβαφής οινοχοΐσκη με κυλινδρι

κό λαιμό και διακόσμηση του τύπου της Δυτικής Κλιτύος. Δύο μαστοειδείς αποφύσεις αποδίδονται 
στον ώμο του αγγείου, εκατέρωθεν της λαβής.

Πρβλ. Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, Νοτιοανατολικό νεκροταφείο αρχαίας Βέροιας. Ταφικά σύνολα 
οικοπέδου Καραντουμάνη, Ελληνιστική κεραμική από τη Μακεδονία, 1991 (επιμ. Στ. Δρούγου), 82- 
83, 88, Π 4345, από ταφικό σύνολο που χρονολογείται στη δεκαετία 230-220 π.Χ.

Σ κυφ ίδ ιο  τύπου A
Π 4729 (Πίν. 7). Ύψ. 0,041, διάμ. β. 0,043, διάμ. χ. 0,085 μ. Βλ. G.R. Edwards, Connthian Helle

nistic Pottery, Corinth VII, III, 1975, 32, αριθ. 32, πίν. 44, περίπου 250 π.Χ.

Το ραδινό σχήμα της οινοχοΐσκης και η αμελής διακόσμησή της μας οδηγούν σε μια πιθανή χρονο
λόγηση του ταφικού συνόλου στις αρχές του τελευταίου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ.

11. Τάφος Τ29. Ο ικόπεδο αδελφών Κ αραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 323 (Σχέδ. 4) 

Ειδώλια 32, 35.

Δακκοειδής τάφος, διαστ. 1,52x0,60 μ., στο εσωτερικό μεγαλύτερου λαξεύματος, διαστ. l,72x 
0,96x0,68 μ., με προσανατολισμό από Ν.-Β.107.

103 Βλ. D.B. Harden, ArchJ 125 (1968), 46 κ.ε.· ο ίδιος, ArchJ 126 (1969), 44 κ.ε.· I. Παπαποοτόλου, ΑΕ 1983, 28, σημ. 4- 
V.R. Stojanovic, AJA 91 (1987), 111, σημ. 34· G. Weinberg, Glass Vessels in Ancient Greece, 1992, 33, σημ. 29. Την υπόδειξη της 
σχετικής βιβλιογραφίας χρωστώ στη συνάδελφο Δ. Ιγνατιάδου και στον καθηγητή Γ. Ακαμάτη.

104 Βλ. Π. Αγαλλοποΰλου, ΑΑ 29 (1973-1974), Χρονικά, 369, πίν. 236, ταφή σε ασβεστολιθική σαρκοφάγο του 1ου αι. μ.Χ. 
Τα πρωιμότερα παραδείγματα αυτού του τύπου χρονολογούνται erra τε'λη του 1ου αι. π.Χ. Βλ. I. Παπαποοτόλου, ό.π., 27-28, 
σχετικά με το εύρημα του τάφου στη Mazerata.

105 Σχετικά με τη μακρά επιβίωση του τύπου αυτού, βλ. I. Παπαποοτόλου, ό.π., 28, σημ. 3.
106 Η ανασκαφή του πραγματοποιήθηκε από την υπογράφουσα το 1985, έτος κατά το οποίο δεν εστάλησαν από τη ΙΖ' 

ΕΠΚΑ οι εκθε'σεις των Χρονικών στη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.
107 Βλ. Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη. Ad 39 (1984), Χρονικά, 260.



47

Ταφή
Μία νεκρή νεαρής ηλικίας ήταν θαμμένη εδώ με κτερίσματα τα πήλινα ειδιολια όρθιων γυναικείων 

μορφών 32 και 35, πήλινα αγγεία, αβαφή και μελαμβαφή, δυο μυροδοχεία και ένα χάλκινο νόμισμα108.

Μ υροδοχεία
Π 4182, Π 4183 (Πίν. 7). α. Ύψ. 0,106, διάμ. β. 0,018, διάμ. χ. 0,02 μ. β. Ύψ. 0,106, διάμ. β. 0,018, 

διάμ. χ. 0,02 μ. Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 97-99, Π 2159, πίν. 65, τέλη 3ου αι. π.Χ.

Νόμισμα
Ν 88. Βλ. ΞΝΘ <3ορ., αριθ. 1213, Αντιγόνου Γόνατά (277-239 π.Χ.). Ωστόσο, για την κυκλοφορία 

των νομισμάτων του Αντιγόνου Γόνατά μετά το θάνατό του, βλ. Τουράτσογλου, «Θησαυροί», 16-17.

Τα δεδομένα των ευρημάτων του τάφου επιτρέπουν τη χρονολόγηση της ταφής, πιθανώς, λίγο 
πρωιμότερα από τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.

12. Τάφος Τ61. Ο ικόπεδο αδελφών Κ αραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 323 (Σχέδ. 4)

Ειδώλια 91, 186, 214, 220.

Πρόκειται για λακκοειδή τάφο, λαξευμένο στο μαλακό βράχο. Έ χει διαστάσεις 1,72x0,66x0,59 μ. 
και προσανατολισμό από Δ.-Α.109.

Ταφή

Τα κτερίσματα της ταφής αποτελούσαν αβαφή πήλινα αγγεία, δύο μυροδοχεία, ένας λύχνος, χάλκινο 
νόμισμα, πήλινα ειδώλια όρθιων γυναικείων μορφών (91,186) και Αφροδίτης με Ερωτιδείς (214, 220).

Λύχνος
Ο μοναδικός λύχνος της ταφής εντάσσεται στον τύπο XII της Κορίνθου.
Π 4311 (Πίν. 8). Ύψ. 0,034, μήκ. 0,096 μ. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, ΑΕ  1955, 27, αριθ. 4, εικ. 3, 6, 8· Λι- 

λιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 161, αριθ. 186, σχέδ. 46, πίν. 23, μέσα 2ου αι. π.Χ.· Δρονηον,Λύχνοι, 63-64, 
αριθ. 117, πίν. 29, τύπος ΠΛ 11, μέσα 2ου αι. π.Χ.

Μ υροδοχεία
Π 4313 (Πίν. 8). Ύψ. 0,052, διάμ. β. 0,015, διάμ. χ. 0,02 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 

89, Π 2126, πίν. 61, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
Π 4314 (Πίν. 8). Ύψ. 0,163, διάμ. β. 0,025, διάμ. χ. 0,03 μ. Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 137, 

αριθ. 74, σχέδ. 32, πίν. 6, αρχές β ' μισού του 2ου αι. π.Χ.

Νόμισμα
Ν 103. Βλ. ΟΕοδΙετ, III, 2, XXXIV, 2Γ I. Touratsoglou, ό.π. (υποσημ. 56), πίν. 6 ,16· Τουράτσογλου, 

«Θησαυροί», 21, σημ. 16, Φιλίππου Ε ' (186-183/182 π.Χ.).

Το σύνολο των κτερισμάτων της ταφής συντείνει στη χρονολόγησή της γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

13. Τάφος Κ45. Οικόπεδο αδελφών Καραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 193Α (Σχέδ. 4) 

Ειδώλια 30, 33-34, 36,134.

108 Σχετικά με τα κτερίσματα της ταφής, βλ. Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, ό.π. (υποσημ. 50), 94, πίν. 44γ.
109 Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, ό.π.
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Λακκοειδής τάφος με προσανατολισμό από Β.-Ν.110. Ο τάφος, διαστ. 1,20x0,55 μ., ανοίγεται στο 
εσωτερικό μεγαλύτερου λαξεύματος, διαστ. 1,54x0,88x0,80 μ.

Ταφή

Την ταφή του νεαρού κοριτσιού συνόδευαν ως κτερίσματα δυο πήλινα μυροδοχεία, σκυφίδιο, χάλ
κινο νόμισμα και τα πήλινα ειδώλια 30, 33-34, 36,134, τα οποία απεικονίζουν νεαρά κορίτσια.

Μ υροδοχεία
Π 4822 (Πίν. 8). Ύψ. 0,096, διάμ. β. 0,019, διάμ. χ. 0,02 μ. Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια,

78.126, Π 1471, πίν. 53, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
Π 4825 (Πίν. 8). "Υψ. 0,085, διάμ. β. 0,02, διάμ. χ. 0,021 μ. Βλ. Δρουγου - Τουράτσογλου, Βέροια,

78.126, Π 1472, πίν. 53, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Ν όμισμα
Ν 148. Βλ. Gaebler, III, 2, XXXIV, 26, Φιλίππου Ε", κοπής μετά το 201 π.Χ. κ.ε. Τουράτσογλου, 

«Θησαυροί», 21, σημ. 16, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

Τα δεδομένα του ταφικοΰ ευρήματος συντείνουν στη χρονολόγηση της ταφής στις αρχές του β' 
μισού του 2ου αι. π.Χ.

14. Τάφος Τ109. Ο ικόπεδο αδελφών Κ αραντουμάνη, οδός Πυθαγόρα, Ο.Τ. 323 (Σχέδ. 4) 

Ειδώλιο 110.

Λακκοειδής τάφος λαξευμένος στο μαλακό βράχο, με διαστάσεις 1,60X1 χ 0,50 μ. και προσανατο
λισμό από Δ.-Α.111.

Στο εσωτερικό του τάφου διαπιστώθηκαν οι ταφές δύο μικρών κοριτσιών, τα οποία ενταφιάστηκαν 
εδώ στολισμένα με χρυσά διαδήματα112. Τα κτερίσματα αποτελούσαν γυάλινος αμφορίσκος, στλεγ- 
γίδα, πήλινα αγγεία, όπως μυροδοχείο, οινοχόη, δίωτο σκυφίδιο, χάλκινο νόμισμα και το πήλινο ειδώ
λιο 110 όρθιας γυναικείας μορφής.

Μ υροδοχείο
Π 4427 (Πίν. 8). "Υψ. 0,63, διάμ. β. 0,02, διάμ. χ. 0,018 μ. Βλ. Μ. Bucovala, Necropole elenistice la 

Tomis, 1967, 28, αριθ. 17b, 3ος αι. π.Χ.

Ο ινοχόη
Π 4425 (Πίν. 8). "Υψ. 0,139, διάμ. β. 0,067, διάμ. χ. 0,07 μ. Βλ. Β.Α. Sparkes - L. Talcott, Black and 

Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th cent. B.C., The Athenian Agora XII, 1970, 63, 245, αριθ. 138, πίν. 7, 
325-310 π.Χ.

Σ κυφ ίδ ιο
Π 4426 (Πίν. 8). "Υψ. 0,036, διάμ. β. 0,045, διάμ. χ. 0,075 μ. Βλ. C. Vatin - Ph. Bruneau - C. Rolley - 

T. Hackens, Tombes hellénistiques, objets de metal, monnaies, Médéon de Phocide V, 1976, 38, αριθ. 41.1, 
εικ. 35, 36, αρχές 3ου αι. π.Χ.

Ν όμισμα
Ν 126. Βλ. SNG Cop., αριθ. 1142-1146, Κασσάνδρου (306-297 π.Χ.).

110 Η ανασκαφή του πραγματοποιήθηκε από την υπογράφουσα το 1985, ε'τος κατά το οποίο δεν εστάλησαν από τη ΙΖ' 
ΕΠΚΑ οι εκθέσεις των Χρονικών στη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

111 Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, ό.π.
112 Βλ. σχετικά, Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, ό.π. (υποσημ. 50), 91.
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Το σύνολο των κτερισμάτων των δύο ταφών μας οδηγούν στη χρονολόγησή τους στις αρχές του 3ου 
αι. π.Χ.

15. Τάφος Α. Οδός Αφροδίτης, Ο.Τ. 469

Ειδώλια 177, 183, 243, 252, 313.

Πρόκειται για μικρού μεγέθους λαξευτό καμαροσκέπαστο τάφο. Έ χει διαστάσεις 2,10x 0,70x 
1,10 μ. και προσανατολισμό από ΒΑ.-ΝΔ. Η είσοδός του έφραζε με αδρά δουλεμένους λίθους113.

Ταφή

Το νεαρό κορίτσι, που ήταν θαμμένο εδώ, συνόδευαν ως κτερίσματα αβαφή αγγεία, πυξίδες, ένα 
μυροδοχείο, χρυσά σκουλαρίκια, χάλκινες κουδουνίστρες, χάλκινο νόμισμα και πήλινα ειδώλια όρθιων 
γυναικείων μορφών (177,183), πλαγγόνων (243, 252) και σύνθεση Ερωτιδέων με θυμιατήριο (313).

Λύχνος
Ο μοναδικός λύχνος της ταφής εντάσσεται, σύμφωνα με τη δημοσίευση, στον τύπο XIX της Κόριν

θου, που εμφανίζεται αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
Π 1298. Βλ. Αικ. Ρωμιοπούλου - Ιωάν. Τουράτσογλου, ό.π. (υποσημ. 10), 169, αριθ. 13, πίν. I, α ' 

μισό 2ου αι. π.Χ. Πρβλ. Δρούγον,Λύχνοι, 109, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

Ν ό μ ι σ μ α
Το νόμισμα της ταφής είναι κοπής Πέλλας. Βλ. Gaebler, III, 2, XIX, 4 και Αικ. Ρωμιοπούλου - Ιωάν. 

Τουράτσογλου, ό.π. (υποσημ. 10), 168, αριθ. 10α (187-168/167 π.Χ.). Σχετικά με την κυκλοφορία των 
νομισμάτων της πόλης για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά τη μάχη της Πύδνας, βλ. Τουράτσογλου, 
«Θησαυροί», 21.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι με βάση τα δεδομένα των ευρημάτων, όπως αυτά αναφέρονται στη 
σχετική δημοσίευση, η ταφή χρονολογείται λίγο μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

16. Τάφος οικοπέδου Γ. Σ πανού, οδός 16ης Οκτωβρίου, Ο.Τ. 104 (Σχέδ. 6)

Ειδώλια 223-235, 260-262, 264-265, 268-269, 275, 350-351.

Μονοθάλαμος τάφος, λαξευμένος στο μαλακό βράχο της περιοχής, με προσανατολισμό από ΒΑ.- 
ΝΔ.114. Η πρόσβαση στον τάφο γινόταν με λαξευτή κλίμακα, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας κατα
στράφηκε κατά την εκσκαφή (διασώθηκαν τρεις βαθμίδες). Σώζεται σε μήκος 1,97 μ. και το πλάτος 
της, κοντά στην πρόσοψη του τάφου, είναι 1,57 μ.

Η σαθρότητα του βράχου, στο σημείο όπου λαξεύθηκε η πρόσοψη, επέβαλε στους κατασκευαστές 
του μνημείου την ενίσχυση της εισόδου με πώρινες παραστάδες, τοποθετημένες εδώ σε β ' χρήση115. 
Την είσοδο, ύψ. 1,80 και πλ. 0,95 μ., έφραζαν διαφόρων μεγεθοίν πώρινοι γωνιόλιθοι, επάλληλα τοπο
θετημένοι. Ο θάλαμος στεγάζεται με καμάρα και έχει διαστάσεις 2,95x2,95x2 μ. Εδώ υπάρχουν 
τρεις κλίνες που σχηματίζουν Π. Στην επάνω επιφάνειά τους αποδίδεται λαξευτό προσκέφαλο, πλ. 
0,40 και ύψ. 0,10 μ. Επίσης στο βορειοανατολικό τμήμα της δυτικής κλίνης σχηματίζεται λαξευτή λάρ-

113 Αικ. Ρωμιοπούλου - Ιωάν. Τουράτσογλου, ό.π. (υποσημ. 10).
114 Μ. Σιγανίδου,Τώ 33 (1978), Χρονικά, 264-266, σχέδ. 2, πίν. 126. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 65, αριθ. 73.
115 Την ερμηνεία αυτή ενισχύει το γεγονός ότι η πρόσοψη του τάφου δεν παρουσιάζει κανένα άλλο αρχιτεκτονικό στοι

χείο. Οι παραστάδες, άλλωστε, είναι κυριολεκτικά σφηνωμένες ανάμεσα σε πωρόλιθους, τοποθετημένους κάτω από τη βάση 
ή επάνω από το επίκρανό τους.
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Σχέδ. 6. Βέροια. Οδός 16ης Οκτωβρίου. Τάφος οικοπέδου Γ. Σπανού.

νακα, διαστ. 0,86x0,50x0,32 μ. Τα εσωτερικά τοιχώματα του τάφου και οι κλίνες είναι επιχριόμενες 
με κονίαμα λευκού χρώματος, πολύ καλής ποιότητας.

Ταφές

Τα ελάχιστα σκελετικά υπολείμματα που εντοπίστηκαν στις κλίνες και η κακή κατάσταση διατή
ρησης των ειδωλίων, πολλά από τα οποία βρέθηκαν διαβρωμένα, σπασμένα ή ακόμη πεσμένα στο 
διάδρομο, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι ο θάλαμος κατακλύστηκε επανειλημμένα με λάσπη, που 
εισχωρούσε από την είσοδο του μνημείου. Το διαχωρισμό των ταφών και των κτερισμάτων δυσχεραί
νει, επίσης, το πλήθος των αντικειμένων, τα οποία βρέθηκαν συγκεντρωμένα στη νοτιοδυτική και τη 
δυτική κλίνη. Η παρατήρηση, ωστόσο, της θέσης των κτερισμάτων μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η 
κύρια ταφή ήταν γυναικεία (πιθανώς μάλιστα νεαρού κοριτσιού). Πραγματοποιήθηκε στην επιφάνεια 
της δυτικής κλίνης, όπου βρέθηκαν αυχενικός σπόνδυλος, οστά πλευρών και οστέινο χτένι. Τα πλού
σια κτερίσματα της ταφής κάλυψαν και την επιφάνεια της νοτιοδυτικής κλίνης. Μια δεύτερη ταφή, 
γυναικεία επίσης, με λιγοστά κτερίσματα, εντοπίζεται, πιθανώς, στην επιφάνεια της ανατολικής κλί
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νης, όπως υποδεικνύει οστέινη περόνη, η οποία χρησιμοποιείται για τη στερέωση τατν μαλλιών και 
βρέθηκε επάνω στο λίθινο προσκέφαλο116.

Δυτική κλίνη

Ταφικά συν ευ ρήματα

Την κτέριση της ταφής αποτελούσαν κυρίως πήλινα ειδώλια, ενώ λιγότερα είναι τα πήλινα αβαφή 
αγγεία, σκυφίδια, λύχνοι και ένα μυροδοχείο. Το γεγονός, ωστόσο, ότι τα ειδώλια που βρέθηκαν στο 
διάδρομο του θαλάμου προέρχονται από την ταφή αυτή, μας επιβάλλει να συνεξετάσουμε και το 
σύνολο των αγγείων που βρέθηκε εδώ.

Τα ειδώλια της ταφής παριστάνουν την Αφροδίτη, μόνη ή σε συμπλέγματα με άλλες μορφές. Έτσι 
τα 223-235 απεικονίζουν τη θεά με τον Έρωτα και ένα μικρό κορίτσι, τα 260-262, 264-265 τη στηριζο- 
μένη Αφροδίτη, τα 268-269 την αναδυομένη Αφροδίτη, το 275 την Αφροδίτη κουροτρόφο. Η ερμαϊκή 
στήλη Πριάπου (350) και το προσωπείο Σατΰρου (351) σχετίζονται επίσης με την Αφροδίτη.

Κλίνες

Λ ύχνοι
Π 2371 (Π ίν. 9). Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 91,135, Π 2150, πίν. 58, στο πέρασμα από τον 

3ο στο 2ο αι. π.Χ. και Κ. Τζαναβάρη, Μακεδονικά 23 (1983), 254, Π 2499, σχέδ. 6, εικ. 6 (τύπος IX).
Π 2395 (Πίν. 9). Βλ. Δρουγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 87,139, Π 2113, πίν. 57, 58, α 'τέταρτο 2ου 

αι. π.Χ. και Δρουγου,Λύχνοι, 62 κ.ε., 66, αριθ. 133, πίν. 38, μέσα 2ου αι. π.Χ. ή λίγο μετά.

Μ υροδοχείο
Π 2368 (Πίν. 9). Βλ. Διλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 157, αριθ. 165, πίν. 22, αρχές β ' μισού 2ου αι. π.Χ.

Διάδρομος

Λύχνος
Π 2372 (Πίν. 9). Δεν στάθηκε δυνατό να βρεθεί ένα αντίστοιχο τυπολογικά παράλληλο. Ο λύχνος 

αυτός βρίσκεται, ωστόσο, κοντά σε ένα παράδειγμα επίσης από τη Βέροια. Βλ. Δρούγου - Τουρά
τσογλου, Βέροια, 53,135, Π 1384, πίν. 21, 23, επιβίωση του τύπου IX στο 2ο αι. π.Χ.

Μ υροδοχείο
Το μυροδοχείο Π 2366 (Πίν. 9) προσεγγίζει σε παλαιότερους χρονολογικά τύπους. Βλ. Δρούγου - 

Τουράτσογλου, Βέροια, 99, Π 2160, πίν. 65, τέλη 3ου-αρχές 2ου αι, π.Χ.

Τα νεότερα, ωστόσο, χρονολογικά δεδομένα της ταφής μας επιτρέπουν να την εντάξουμε στις 
αρχές του β ' μισού του 2ου αι. π.Χ.117.

17. Τάφος συνοικισμού Προμηθέα, βορειοανατολικά του Ο.Τ. 399

Ειδώλιο 165.

Διθάλαμος τάφος λαξευμένος στο βράχο, με προσανατολισμό από Α.-Δ.118. Η πρόσβαση στο εσω
τερικό του μνημείου γίνεται μέσω ορύγματος, βάθ. 5 μ.

116 Σχετικά με τη χρονολόγηση της ταφής γύρω στα με'σα του 2ου αι. π.Χ., βλ. Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, ό.π. (υποσημ. 
70), 153, σημ. 25.

117 Το μοναδικό χάλκινο νόμισμα Ν 208, που βρε'θηκε μπροστά από την είσοδο του τάφου, είναι κοπής Φιλίππου Ε'. 
Gaebler, III, 2, XXXIV, 25 (220 π.Χ. κ.ε.).

118 Βλ. Μ. Ανδρόνικος, ΛΕ  1955, 22 κ.ε.
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Την είσοδο έφραζαν μεγάλοι πώρινοι γωνιόλιθοι. Ο τάφος στεγάζεται με καμάρα και έχει συνολι
κές διαστάσεις 6,50x2,80x3 μ. Συγκεκριμένα ο πρώτος θάλαμος έχει μήκος 3,05 και πλάτος 2,85 μ. 
και ο δεύτερος θάλαμος μήκος 3,05 και πλάτος 2,82 μ. Στο νότιο τοίχωμα του πρώτου θαλάμου ανοί
γεται μια ορθογώνια κόγχη, ενώ δύο μεγαλύτερες παραλληλόγραμμου σχήματος δημιουργούνται στη 
δυτική και τη νότια πλευρά του δεύτερου θαλάμου.

Ταφές

Η διατάραξη των κτερισμάτων μετά την αποκάλυψη του τάφου δεν επέτρεψε την τεκμηρίωση των 
ανασκαφικών δεδομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ανασκαφέα, στον τάφο πραγ
ματοποιήθηκαν συνολικά τουλάχιστον τρεις ενταφιασμοί και εναποτέθηκαν τα οστά τριών καύσεων, 
που καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τα τέλη του 3ου έως τον Ιο αι. π.Χ.119.

Από το δεύτερο, πιθανότατα, θάλαμο προήλθαν τμήματα πήλινων ειδωλίων, και αναφέρεται εδώ το 
165, που απεικονίζει γυναικεία μορφή. Χρονολογείται από τον ανασκαφέα στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.

Λ ύχνοι
Στον τάφο βρέθηκαν ένδεκα συνολικά λύχνοι, οι οποίοι κατανέμονται από τον Μ. Ανδρόνικο 

στους τύπους IX, XII, XVIII, XIX και XXII της Κορίνθου και χρονολογούνται από τα τέλη του 3ου 
έως τον Ιο αι. π.Χ.

Μ υροδοχεία
Τα δεκατρία μυροδοχεία που εντοπίστηκαν καλύπτουν, σύμφωνα με τη δημοσίευση, επίσης το ίδιο 

χρονικό διάστημα.

Ν όμισμα
Πρόκειται για χάλκινο νόμισμα κοπής της πόλεως Θεσσαλονίκης (187-168/167 π.Χ.). Βλ. Gaebler, 

III, 2, XXIII, 3 και Τουράτσογλου, «Θησαυροί», πίν. IX, 5.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η παρουσίαση των ανασκαφικών δεδομένων έδειξε γενικά πως το 
σύνολο των ειδωλίων προέρχεται από ταφές γυναικείες και παιδικές. Αντίθετα, δεν εντοπίστηκε ανδρική 
ταφή κτερισμένη με ειδώλια.

Στον πίνακα που ακολουθεί κατανέμονται χρονολογικά οι γυναικείες και παιδικές ταφές που εξετάζουμε.

Χ ΡΟ Ν Ο Λ Ο ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΑΦΗ ΠΑΙΑΙΚΗ ΤΑΦΗ

330-300 π.Χ.

μέσα 2ου αι. π.Χ. και μετά 

μέσα 1ου αι. π.Χ.

Ια,β, 2, 3, 5, 6α,β, 7 ,12 ,16 ,17

10,11, 14α,β 

4, 8α,β, 13, 15 

9

Με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα στάθηκε δυνατό να διαπιστώσουμε ότι το σύνολο των παιδικών 
ταφών ανήκει σε νεαρά κορίτσια.

Επίσης, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι κτερισμένες με πήλινα ειδώλια ταφές αποτελούν ένα 
εξαιρετικά περιορισμένο αριθμητικά σύνολο σε σχέση με τον αριθμό των ανεσκαμμένων τάφων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις ανασκαφικές περιόδους 1983-1985 ερευνήθηκαν μόνο στο νοτιοανατολι
κό τμήμα του νεκροταφείου της πόλης περίπου 175 ταφικά μνημεία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη δια
πίστωση των ερευνητών ότι τα ειδώλια δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εθίμου της κτέρισης των 
νεκρών.

119 Η Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 63, αριθ. 65, χρονολογεί τον τάφο στο 2ο αι. π.Χ. Βλ. επίσης, Δρούγου - Τουράτσογλου, 
Βέροια, 135 κ.ε.
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Τέλος, καθοριστική για τον αριθμό των ειδωλίων που συνόδευε κάθε ταφή είναι η μορφή του ταφι- 
κοΰ μνημείου, όπου αυτή πραγματοποιήθηκε.

Έτσι, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι λακκοειδείς τάφοι περιείχαν λιγότερα ειδώλια, και γενικότε
ρα κτερίσματα, από τους καμαρωτούς θαλαμωτούς τάφους οικογενειακού ή ατομικού χαρακτήρα. 
Από τα 352 συνολικά ειδώλια που εξετάζουμε εδώ τα 14 μόνο προέρχονται από λακκοειδείς τάφους 
(οι ταφές 8α και 8β εντάσσονται στις ταφές λαξευτού θαλαμωτού τάφου).

ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΔΩΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΦΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΘ . ΤΑΦΟΥ ΑΑΚΚΟΕΙΛΗΣ Κ Α Μ Α ΡΟ ΣΚ ΕΙΙΗ Σ Κ ΑΜ ΑΡΟ ΣΚ ΕΠ Η Σ

Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΑ Κ Ο Σ ΑΤΟ Μ ΙΚ Ο Σ

1 68

2 28+26

3 17

4 26

5 41

6α,β 11+3

7 3

8α 12

8β 14

9 60

10 3

11 2

12 4

13 4

14α,β 1

15 5

16 23

17 1(5)
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II. ΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

Τα ειδώλια που εξετάζουμε αποτελούν, όπως έχουμε προαναφέρει, στο σύνολό τους ταφικά 
ευρήματα και προέρχονται κατά κύριο λόγο από λαξευτούς θαλαμωτούς τάφους, οι οποίοι εντάσσο
νται σε οργανωμένα νεκροταφεία της Βέροιας.

Η ομοιότητα του πηλού, καθώς και τα κοινά μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία που πα
ρουσιάζουν, έχουν ήδη σημειωθεί στην πρώτη συστηματική μελέτη ενός σημαντικού αριθμού πήλινων 
αγγείων και ειδωλίων από τη Βέροια και αποδίδονται στην ύπαρξη τοπικού εργαστηρίου1. Ωστόσο, ο 
μεγάλος αριθμός ειδωλίων, που έχει αποκαλυφθεί με τη νεότερη ανασκαφική έρευνα των νεκροτα
φείων2, μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε αναλυτικότερες παρατηρήσεις για την τεχνική διαδικασία 
της κατασκευής τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδωλίων της Βέροιας περιγράφονται εδώ ως 
γνωρίσματα του τοπικού εργαστηρίου. Ωστόσο, μια προσεκτική εξέταση των πήλινων ειδωλίων που 
προέρχονται από τα ελληνιστικά νεκροταφεία της Πέλλας και της Σπηλιάς Εορδαίας έδειξε ότι ανά
λογες διαδικασίες ακολουθούνται από τους κοροπλάστες που εργάζονται σε όλη την έκταση αυτής της 
περιοχής της Μακεδονίας3.

Ο πηλός των ειδωλίων της Βέροιας είναι λεπτόκοκκος, καθαρός. Με γυμνό μάτι εύκολα είναι 
δυνατό να αντιληφθεί κανείς ότι περιέχει σχετικά μικρή ποσότητα άμμου, η οποία ως αδρανές υλικό, 
έχει την ιδιότητα να μειώνει τη συρρίκνωση του πηλού κατά το στέγνωμα και την όπτηση των ειδωλίων 
και να εμποδίζει την παραμόρφωσή τους4. Ακόμη, σε ελάχιστες περιπτώσεις διακρίνεται πολύ μικρή 
ποσότητα μαρμαρυγία5. Η υφή του πηλού των ειδωλίων μετά την όπτηση είναι γενικά μαλακή, γεγο
νός που οφείλεται στη μέτρια θερμοκρασία, στην οποία αυτά συνήθως ψήνονταν.

Η ομοιομορφία της σύστασης και της υφής του πηλού των κεραμικών6 και πηλοπλαστικών προϊό
ντων των εργαστηρίων της Βέροιας, που γίνεται αντιληπτή με απλή παρατήρηση, αποτελεί ένδειξη ότι 
η πρώτη ύλη εξορυσσόταν από μια ορισμένη περιοχή7. Ο εντοπισμός αρχαίων ορυχείων αργίλου εί
ναι, βέβαια, αντικειμενικά δύσκολος8. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή της Κουμαριάς, κωμόπολης

1 Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 115 κ.ε., 173.
2 Μεγάλος αριθμός πήλινων ειδωλίων βρε'θηκε σε τάφους που ανασκάφηκαν το 1978, 1982, 1983, 1984 και 1985. Βλ. Μ. 

Σιγανίδου, ΛΔ 33 (1978), Χρονικά, 264-266, πίν. 126· Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, ΑΔ 37 (1982), Χρονικά, 298 κ.ε.· η ίδια, ΛΑ 38 
(1983), Χρονικά, 303 κ.ε.· η ίδια, Ad 39 (1984), Χρονικά, 260.

3 Η εξέταση των ειδωλίων της Πέλλας και του μακεδονικού τάφου της Σπηλιάς Εορδαίας ε'γινε με την άδεια των συναδε'λφων Μ. 
Αιλιμπάκη-Ακαμάτη και Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, τις οποίες ευχαριστώ και από τη θέση αυτή. Βλ. σχετικά, Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, 
Πέλλα, 214 κ.ε. και Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Ο μακεδονικός τάφος στη σπηλιά Εορδαίας, Ad 40 (1985), Μελέτες, 268 κ.ε., πίν. 
128-129.

4 Η μικρή αυτή ποσότητα άμμου θα πρέπει να θεωρηθεί φυσικό συστατικό του αργιλικού στρώματος.
5 Την ύπαρξη μαρμαρυγίας παρατηρήσαμε στα ειδώλια 87, 88 και 185. Για τη σημασία των προσμείξεων, των ξένων δηλαδή 

στοιχείων που προστίθενται στον πηλό, βλ. Higgins, Catalogue, 3 και Ακαμάτης, Μήτρες, 145, σημ. 69. Σχετικά με το στάδιο εισαγω
γής των προσμείξεων, βλ. Β. Neutsch, Studien zur vortanagräisch-attischen Koroplastik, 1952, 2.

6 Ανάλογες είναι και οι παρατηρήσεις των Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 115 κ.ε.
7 Σχετικά με τον τρόπο εξόρυξης του πηλού στην αρχαιότητα, βλ. I. Scheibler, Ελληνική κεραμική. Παραγωγή, εμπόριο και χρή

ση των αρχαίων ελληνικών αγγείων (μτφρ. Ε. Μανακίδου), 1992, 90-91.
8 Για τους τόπους εξόρυξης της αργίλου, βλ. Α. Ορλάνδος, Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων, 1, 1955, 69 και σημ. 3. Για τη 

σύσταση του πηλού και τους τόπους εξόρυξής του στον ελληνικό χώρο και γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο, κατά την προϊστο-
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κτισμένης στις υπώρειες του Βερμίου, έχουν εντοπιστεί μεγάλες εκτάσεις αργιλικών στρωμάτων9, από 
όπου αντλούν την πρώτη ΰλη μεγάλες σύγχρονες μονάδες παραγωγής κεραμικών προϊόντων. Η πε
ριοχή αυτή θα ήταν αναμφίβολα και στην αρχαιότητα εύκολα προσιτή και ιδιαίτερα αποδοτική σε πη
λό10. Τα περισσότερα ειδώλια έχουν χρώμα ανοικτό κόκκινο (2.5YR 6/8), το οποίο σε ορισμένες πε
ριπτώσεις εμφανίζει κάποια μικρή διαφορά στον τόνο (2.5YR 6/6)11. Σημαντικά μικρότερος είναι ο 
αριθμός των ειδωλίων με χρώμα πηλού κόκκινο (10R 6/6, 2.5YR 5/8), κοκκινωπό κίτρινο (5YR 7/6- 
5YR 7/8, 5YR 6/6-5YR 6/8, 7.5YR 7/6-7.5YR 7/8, 7.5YR 6/6-7.5YR 6/8), κίτρινο (10YR 8/6, 10YR 
7/6)12, ρόδινο (5YR 7/4, 7.5YR 7/4) και πολύ ανοικτό καστανό (10YR 7/4)13.

Οι δυο πλευρές είναι, συνήθως, όμοιες χρωματικά14. Σε ορισμένα σημεία της επιφάνειας ενός μι
κρού σχετικά αριθμού ειδωλίων υπάρχουν «κηλίδες» σε ανοικτότερο χρώμα. Οι «κηλίδες» αυτές οφεί
λονται, όπως διαπιστώνει και ο Γ. Ακαμάτης στις παρατηρήσεις του σχετικά με τις μήτρες πήλινων 
αγγείων από την Πέλλα15, σε ελλιπή κυκλοφορία του αέρα κατά τη διάρκεια της όπτησης. Ανάμεσα 
στα μέλη των σειρών μιας μήτρας ο πηλός δεν εμφανίζει συνήθως έντονες χρωματικές διαφοροποιή
σεις16. Το γεγονός αυτό οφείλεται, όπως έχει επανειλημμένα σημειωθεί, κατά κύριο λόγο στη θερμο
κρασία και στις διαφορετικές κάθε φορά συνθήκες της ατμόσφαιρας μέσα στον κλίβανο, καθώς και 
στη διάρκεια παραμονής του ειδωλίου σε αυτόν17.

Η επεξεργασία του πηλού από τους κεραμείς και ο καθαρισμός του από ξένα στοιχεία περιγράφε- 
ται αναλυτικά σε ειδικές μελέτες18. Ωστόσο, πολύ συνοπτικά θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τα

ρική εποχή, βλ. R.E. Jones, Greek Potiers’ Clays: Questions of Sélection, Availability and Adaptation, Ancient Greek and Related 
Pottery. Proceedings ofthe International Vase Symposium im Amsterdam, 12-15 April 1984,1984 (H.A. Bridjer, επιμ.), 21 κ.ε.

9 Τα αργιλικά στρώματα συσχετίζονται με ασβεστολιθικε'ς εμφανίσεις, βλ. σχετικά Μ. Picon - Y. Garlan, Recherches sur l’implan
tation des ateliers amphoriques à Thasos et analyse de la pâte des amphores thasiennes, BCH, Suppl. 13,1986, 288 κ.ε. H ύπαρξη μαρμα- 
ροφόρων εκτάσεων στην Κουμαριά είναι άλλωστε γνωστή. Σχετικά με την εκμετάλλευση του λατομείου αυτού στη με'ση αυτοκρατο- 
ρική εποχή, βλ. Κ. Τζαναβάρη, ΑΕ 1985,119 και 123 και Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Τραπεζοφόρα με πλαστική διακόσμηση. Η αττική 
ομάδα, 1993, 182, σημ. 618. Για το μάρμαρο της Κουμαριάς, βλ. ακόμη, I. Παπαγεωργάκης, Annales géologiques des pays helléniques 
18 (1967), 254.

10 Δεν θα πρέπει βέβαια να αποκλειστεί η εξόρυξη αργίλου και από άλλα ορυχεία της περιοχής. Η ύπαρξη άφθονης πρώτης ύλης 
σε μια περιοχή θεωρείται γενικά σημαντικός συντελεστής για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης παραγωγής. Βλ. D.M. Robinson, The 
Terracottas of Olynthus found in 1931, Excavations at Olynthus VII, 1933, 3 και Ακαμάτης, Μήτρες, 146, 159, σημ. 136 και 344. Ο F. 
Croissant, Les protomés féminines archaïques, 1983, 26, υποθέτει ότι ορισμένα ορυχεία που διακρίνονταν για την ποιότητα του πηλού 
τους προμήθευαν με πρώτη ύλη γειτονικά εργαστήρια. Βλ. επίσης, J. Boardman, BSA 51 (1956), 56. Έτσι, σύμφωνα πάντα με αυτή την 
άποψη, η φύση του πηλού δεν προσδιορίζει αναγκαστικά και τον τόπο παραγωγής του ειδωλίου. Η κακή ποιότητα της αργίλου της 
Δήλου οδήγησε και τον Laumonier, Délos XXIII, 32-33, στην υπόθεση ότι στην ελληνιστική εποχή γινόταν στο νησί εισαγωγή της πρώ
της ύλης.

11 Για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι αποχρώσεις του πηλού, βλ. I. Scheibler, ό.π., 90.
12 Η έρευνα απέδειξε ότι ο κίτρινος πηλός περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα ασβεστίτη συγκριτικά με τον κόκκινο, βλ. Μ. 

Αντωνίου, Συμβολή στη μελέτη των αργίλων ως πρώτης ύλης στη σύγχρονη και αρχαία κεραμική της Αττικής και των γειτονικών 
περιοχών (αδημ. διδ. διατρ.), 1982, 90. Με βάση τις παρατηρήσεις της Thompson σχετικά με τα ειδώλια της αθηναϊκής Αγοράς η 
χρήση ανοικτόχρωμων πηλών εντοπίζεται στην όψιμη ελληνιστική εποχή. Βλ. D. Burr Thompson, Hesperia 32 (1963), 277.

13 Τα χρώματα του πηλού δηλώνονται με βάση την κλίμακα Munsell, Soil Color Charts, 1975. Παρόμοιες χρωματικές διαβαθμί
σεις παρατηρήθηκαν και στον πηλό των ειδωλίων που προέρχονται από τους λαξευτούς τάφους της Πέλλας. Βλ. Αιλιμπάκη- 
Ακαμάτη, Πέλλα, 214. Οι αισθητές χρωματικές διαφορές που είναι δυνατόν να εμφανίζουν ειδώλια του ίδιου εργαστηρίου ανέτρεψε 
ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα τη χρησιμοποίηση του χρώματος του πηλού ως αποφασιστικό κριτήριο για τον καθορισμό του τόπου 
προέλευσης των ειδωλίων. Βλ. Pottier - Reinach, Myrina, 126.

14 Εξαίρεση αποτελούν τα ειδώλια 224, 226, 233.
15 Βλ. Ακαμάτης, Μήτρες, 147, σημ. 82.
16 Ανάλογες παρατηρήσεις έγιναν και στα ειδώλια από τη Μοργαντίνα, βλ. Bell, Morgantina, 116.
17 Ο τόνος του κόκκινου χρώματος που παίρνει ο πηλός κατά την όπτηση εξαρτάται, όπως είναι γνωστό, από το ποσοστό της 

περιεκτικότητάς του σε σίδηρο, αλλά και από τη θερμοκρασία και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στον κεραμικό κλίβανο. 
Βλ. σχετικά, Μ. Αντωνίου, ό.π., 10, 92 και Higgins, Catalogue, 6.

18 Βλ. Η.Β. Walters, Catalogue ofthe Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities in the British Muséum, 1903, 
ΧΧΙΓ G.M.A. Richter, The Craft of Athenian Pottery, 1923,1-3- B. Neutsch, ό.π. (υποσημ. 5), 2· Μ. Αντωνίου, ό.π., 117- 1. Scheibler,
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κυρία στάδια της προετοιμασίας του πηλού, το πλύσιμο δηλαδή και το κοσκίνισμα, για την απαλλαγή 
του από χονδρόκοκκα συστατικά, την ανάμειξή του με νερό και με ξένα στοιχεία, που εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη συνοχή, και τελικά το ζύμωμα.

Τα ειδώλια που εξετάζουμε εδώ είναι κατά κανόνα κατασκευασμένα με μήτρα και κατά συνέπεια 
εσωτερικά κοίλα19. Ελάχιστα από αυτά είναι συμπαγή20. Καθώς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη τα κορο
πλαστικά εργαστήρια της πόλης21, ούτε έχουν βρεθεί οι απαραίτητες για την κατασκευή των ειδωλίων 
μήτρες, δεν είναι δυνατό να αποκαταστήσουμε με ακρίβεια τη σχετική διαδικασία. Ωστόσο, το κενό 
αυτό τείνει να καλυφθεί από τις πληροφορίες που αντλούμε από τα ίδια τα αντικείμενα παραγωγής. 
Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη, άλλωστε, ενός μεγάλου αριθμού πήλινων μητρών για την κατασκευή 
ειδωλάον στην αγορά της Πέλλας22, πρέπει να θεωρήσουμε ως πολύ πιθανό ότι και για την κατασκευή 
των σύγχρονων ειδωλίων της Βέροιας χρησιμοποιήθηκαν πήλινες μήτρες23.

Εξετάζοντας τα ειδώλια που προέρχονται από τα νεκροταφεία της Βέροιας, διαπιστώνουμε εύ
κολα ότι πρόκειται για αντικείμενα μαζικής παραγωγής. Η κατηγορία εκείνη που κατασκευάζεται σε 
μεγαλύτερες ποσότητες είναι τα ειδώλια που απεικονίζουν όρθιες γυναικείες μορφές. Αποτελούνται 
από το πρόσθιο και πίσω τμήμα του σώματος και από το κεφάλι. Έ να  ακόμη στοιχείο που απαντά αρ
κετά συχνά είναι η βάση, που προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια στήριξης και προβάλλει τη μορφή24.

Η τεχνική της κατασκευής της πρόσθιας πλευράς ποικίλλει και δεν σχετίζεται πάντοτε με το μέγε
θος και την ποιότητα του ειδωλίου. Θα μπορούσαμε, ωστόσο, με κριτήριο τα τμήματα του ειδωλίου 
που περιλάμβαναν οι μήτρες να εντάξουμε τα ειδώλια σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατη
γορία κατατάσσονται ειδώλια κατασκευασμένα με μήτρα η οποία περιλαμβάνει την πρόσθια πλευρά 
του σώματος και του κεφαλιού του αγαλματίου25. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται για την κατασκευή 
κυρίως μικρού μεγέθους ειδωλίων, χαμηλής, συνήθως, ποιότητας, που έχουν ύψος από 0,161 έως 0,287 
μ.26, αλλά και κάπως μεγαλύτερων ειδωλίων, με ύψος 0,325 έως 0,345 μ.27. Η μόνη διαφορά, που σχε
τίζεται με το μέγεθος του ειδωλίου, είναι αυτή που παρατηρείται στην κατασκευή του κεφαλιού, το

ό.π. (υποσημ. 7), 92-94. Αναλυτική βιβλιογραφία σχετικά με τη μέθοδο προετοιμασίας του πηλού έχει συγκεντρώσει ο Γ. Ακαμάτης, 
Μήτρες, 144 κ.ε., όπου αναφε'ρονται διεξοδικά και οι φυσικε'ς ιδιότητες που πρέπει να έχει ο επεξεργασμένος πηλός.

19 Σχετικά με τη διαδικασία της κατασκευής του αρχέτυπου και της μήτρας, βλ. Β. Neutsch, ό.π. (υποσημ. 5), 1 κ.ε., ενώ για τη 
μέθοδο παραγωγής του θετικού από τη μήτρα, βλ. ό.π., 4 και Higgins, Terracottas, 1-3. Ειδώλια κατασκευάζονταν ακόμη με τον τρο
χό, με το χέρι ή με συνδυασμό και των τριών μεθόδων. Σχετικά με τα πλεονεκτήματα της παραγωγής των ειδωλίων με μήτρα, βλ. 
Pottier - Reinach, Myrina, 128 κ.ε. και Higgins, Catalogue, 3-4.

20 Το ειδώλιο 308 και τα ειδώλια της σύνθεσης 314.
21 Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα κοροπλαστικά εργαστήρια ήταν ενταγμένα στο συγκρότημα της αρχαίας αγοράς της πόλης, 

όπως και στη γειτονική Πέλλα. Βλ. Ακαμάτης, Μήτρες, 19 κ.ε. Στην Αθήνα, άλλωστε, αποκαλύφθηκαν στη βιομηχανική συνοικία της 
πόλης, κοντά στην αρχαία Αγορά (R. Young, Hesperia 20 (1951), 135 κ.ε.). Στοιχεία για ένα κοροπλαστικό εργαστήριο οικοτεχνικού 
χαρακτήρα παρουσίασε πρόσφατα η St. Miller, StTroica 1 (1991), 54 κ.ε.

Βλ. Ακαμάτης, Μήτρες, 19, σημ. 1 και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 214, σημ. 242, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
Η χρήση μήτρας για την απόδοση του προσώπου σε ειδώλια κατασκευασμένα κατά τα άλλα με το χέρι αποδεικνύεται στην 

Ελλάδα ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. Ο Higgins, Tanagra, 66, διαπιστώνει την εφαρμογή της μεικτής αυτής μεθόδου στη Βοιωτία τον 6ο αι. 
π.Χ. Η χρησιμοποίηση μήτρας για την απόδοση ολόκληρης της μορφής γενικεύεται λίγο αργότερα. Βλ. Higgins, Terracottas, 1 και Ρ. 
Wuillemier, Tárente. Des origines à la conquête romaine, 1968, 393.

23 Σχετικά με τη χρησιμοποίηση γύψινων μητρών, βλ. Thompson, Troy, 16 και σημ. Il· D. Burr Thompson, Hesperia 34 (1965), 35, 
σημ. 11-13- N. Bookidis - J.E. Fischer, Hesperia 41 (1972), 316-317· Schmaltz, Kabirion V, 8, όπου και σχετική βιβλιογραφία· Bell, 
Morgantina, 117- Ε. Bayer-Niemeier, Griechisch-römische Terrakotten. Bildwerke der Sammlung Kaufmann, I. Liebighaus - Museum 
Alter Plastik, 1988, 14- J. Fischer, Griechisch-römische Terrakotten aus Aegypten, 1994, 21. Για τη χρήση γύψινων μητρών στηντορευτι- 
κή τέχνη, βλ. C. Reinsberg, Studien zur hellenischen Toreutik, 1980, 9 κ.ε.

24 Τα τμήματα αυτά αποτελούν τα βασικά στοιχεία όλων γενικά των ειδωλίων με εξαίρεση κάποιες ειδικές κατηγορίες που θα 
εξεταστούν χωριστά.

25 Συμβαίνει κάποτε η μήτρα να περιλαμβάνει και το στεφάνι που στολίζει το κεφάλι της μορφής. Πρβλ. ειδώλια 116, 117, 143- 
145,182,184. Βλ. σχετικά και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 217.

26 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ειδώλια 31-39 του τύπου β, τα ειδώλια των τύπων θ, κ, ξ, π, τα 182,184 του τύπου ψ και τα 189,190.
27 Πρβλ. τα ειδώλια 221, 222 (Πίν. 60).
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οποίο είναι εσωτερικά κοίλο στα μεγάλα ειδώλια και συμπαγές στα μικρά. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
στα ειδώλια αυτά προστίθεται βάση που πλάθεται με ελεύθερο χέρι28. Στη δεύτερη κατηγορία κατα
τάσσονται ειδώλια κατασκευασμένα με μήτρα που περιλαμβάνει ολόκληρη την πρόσθια πλευρά μαζί 
με τη βάση και το ύψος τους κυμαίνεται από 0,204 έως 0,38 μ.29. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία περιλαμ
βάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός ειδωλίων. Κατασκευάζονται με μήτρα που περιλαμβάνει μόνο το σώ
μα, ενώ το κεφάλι και η βάση διαμορφώνονται χωριστά. Το ύψος των ειδωλίων αυτών κυμαίνεται από 
0,186 έως 0,336 μ.30. Με τον τρόπο αυτό κατασκευάστηκαν και οι εντυπωσιακότερες δημιουργίες του 
εργαστηρίου, μεγάλου δηλαδή μεγέθους ειδώλια, ύψ. 0,43 έως 0,45 μ.31.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που παρουσιάσαμε έγινε φανερό ότι για τη σύνθεση και την από
δοση των περισσότερων εικονογραφικών τύπων προτιμάται ένας συνδυασμός μητρών, ο οποίος δίνει 
στον τεχνίτη τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τα ίδια καλούπια, να πετυχαίνει διαφορετι
κές συνθέσεις. Ο κατασκευαστής είχε με τον τρόπο αυτό την ευκαιρία να επεξεργαστεί ιδιαίτερα το 
πρόσωπο και τα μαλλιά και να διαφοροποιήσει τη μορφή της βάσης.

Τα τοιχώματα της πρόσθιας πλευράς των ειδωλίων δεν είναι ισοπαχή σε όλη την έκτασή τους, ποι
κίλλουν δε ανάλογα με τις εσοχές και τις προεξοχές της μήτρας. Στην εσωτερική επιφάνειά τους, που 
είναι συνήθως λεία, πολύ συχνά σώζονται τα δαχτυλικά αποτυπώματα του τεχνίτη, που δημιουργήθη- 
καν, καθώς αυτός πίεζε τον πηλό στη μήτρα32 ή έσερνε τα δάχτυλά του για να τον στρώσει καλύτερα33.

Ιδιαίτερη φροντίδα παρατηρείται για την ασφαλή στήριξη εκείνων των ειδωλίων που δεν είχαν 
βάση. Έτσι, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερη επιφάνεια στήριξης, ο τεχνίτης άπλωνε τις 
πτυχές του ενδύματος κοντά στη βάση, περισσότερο από όσο προέβλεπε αρχικά η μήτρα34. Ωστόσο, 
και η επινόηση αυτή δεν είχε πάντοτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα35.

Η πίσω πλευρά των ειδωλίων πλάθεται, συνήθως, με ελεύθερο χέρι και αποδίδει τον όγκο και το 
περίγραμμα του σώματος και του ενδύματος της μορφής36. Επίπεδη ή ελαφρώς καμπύλη στο ύψος της 
πλάτης, κυρτώνει37 ή εξέχει έντονα προς τα έξω κοντά στη βάση38 και, δημιουργώντας μεγαλύτερη 
επιφάνεια έδρασης, αντιστηρίζει το βάρος της πρόσθιας πλευράς39. Το πάχος της κυμαίνεται από 
0,004 έως 0,012 μ. Η εξωτερική της επιφάνεια είναι συνήθως λεία. Η τελική επεξεργασία της δεν είναι 
πάντα ιδιαίτερα επιμελημένη, γεγονός που συνδέεται με την ποιότητα του ειδωλίου, κυρίως όμως με 
τη μέθοδο της κατασκευής της. Η λεία ή ανώμαλη μορφή της εσωτερικής επιφάνειας εξαρτάται, επί

28 Πρβλ. τα ειδώλια 105,177,182 και 214 (Πίν. 27, 50γ, 51, 58β).
29 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται για παράδειγμα τα ειδώλια με ευθύπλευρη βάση του τύπου α, τα ειδώλια με ευθύ- 

πλευρη βάση του τύπου γ, τα ειδώλια του τύπου σ, το 178 και τα ειδώλια 223-238. Πρβλ. Pottier - Reinach, Myrina, 129· Λιλιμπάκη- 
Ακαμάτη, Πέλλα, 215' J. Fischer, ό.π., 22.

30 Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ειδώλια των τύπων δ, ε, ζ, ν, τα 78-82 του τύπου γ, τα 130-133 του τύπου ρ, τα 148-149 του τύπου υ, 
τα 160-162,164,165,170 του τύπου φ και τα 179-181 του τύπου ψ. Πρβλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 170.

31 Ειδώλια 259-270 (Πίν. 69-76).
32 Πρβλ. Pottier - Reinach, Myñna, 129. Όσον αφορά τα ειδώλια από την αθηναϊκή Αγορά, η D. Burr Thompson, Hesperia 26 (1957), 

110, θεωρεί το χαρακτηριστικό αυτό, γνώρισμα της τεχνικής των ειδωλίων που χρονολογούνται από τα τέλη του 3ου προς το 2ο αι. π.Χ.
33 Πρβλ. Thompson, Troy, 17.
34 Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ειδώλια 1, 2 του τύπου α, το 25 του τύπου β, τα ειδώλια των τύπων ε και ζ, τα 160-162, 164 και 167 

του τύπου φ, τα 179,180 του τύπου ψ, καθώς και το 270. Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις του P. Aupert για τα ειδώλια του Αμαθούν- 
τα της Κύπρου. Βλ. Ρ. Aupert, BCH 105 (1981), 374, εικ. 35-37.

35 Η επέμβαση του κοροπλάστη στα ειδώλια 160-162 είχε ως αποτέλεσμα αυτά να γέρνουν τελικά προς τα δεξιά.
36 Σχετικά με την πρόχειρη κατασκευή της πίσω πλευράς των αιγυπτιακών ειδωλίων, βλ. Ρ. Graindor, Terres cuites de l ’Egypte 

gréco-romaine, 1939, 27. Αντίθετα στη Βοιωτία, την πρώιμη ελληνιστική εποχή, αποτελεί κανόνα η χρησιμοποίηση μήτρας για την 
απόδοση της πίσω πλευράς. Higgins, Tanagra, 67.

37 Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ειδώλια των τύπων γ, ζ, θ, κ, ν, ρ, τ, τα 119,120 του τύπου π, τα 179,182,184 του τύπου ψ.
38 Πρβλ. τα ειδώλια 25, 63, 64, 84, 205-209 (Πίν. 56β), 217.
39 Αντίθετα, όταν η επιφάνεια στήριξης του ειδωλίου είναι σχετικά ευρεία, η πίσω πλευρά κοντά στη βάση είναι σχεδόν ευθεία. 

Πρβλ. τα ειδώλια 155, 156, 158-159 (Πίν. 46β) του τύπου φ και 175 του τύπου χ. Βλ. σχετικά, Ε. Pottier, Les statuettes de terre cuite 
dans Γantiquité, 1890, 250.
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σης, από τους ίδιους παράγοντες. Η πίσω πλευρά έχει συνήθως ίσο πλάτος με την πρόσθια. Ωστόσο, 
όταν οι πτυχές των ενδυμάτων στην πρόσθια πλευρά σχηματίζουν έντονες προεξοχές προς τα πλάγια, 
η επανάληψή τους και στην πίσω πλευρά θεωρείται περιττή. Μειώνεται, έτσι, το πλάτος του ειδωλίου 
στην πίσω πλευρά και αποδίδεται μόνο το περίγραμμα του σώματος της μορφής40.

Η ποσοτική απόδοση ενός κοροπλαστικοΰ εργαστηρίου εξασφαλιζόταν, αναμφίβολα, με τη χρήση 
καλουπιοαν. Έτσι, σε μια μέθοδο παραγωγής που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση της μή
τρας, θα περίμενε κανείς τη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση αυτού του μέσου στο εργαστήριο. Πα
ρατηρούμε όμως ότι στη Βέροια η χρησιμοποίησή του περιορίζεται στην κατασκευή της μιας μόνο 
πλευράς, ενώ σπάνια χρησιμοποιείται μια δεύτερη μήτρα και για την πίσω πλευρά. Η ιδιαιτερότητα 
αυτή πιστεύουμε ότι ερμηνεύεται με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στην κατα
σκευή του πίσω τμήματος των ειδωλίων41.

Η μήτρα αποτελούσε, χωρίς αμφιβολία, μια σταθερή επιφάνεια εργασίας. Έτσι, όταν ο τεχνίτης 
άπλωνε στο εσωτερικό της τον πηλό και στη συνέχεια προσάρμοζε την πίσω πλευρά, δεν αλλοιωνόταν 
η πρόσθια που ήταν ακόμη μαλακή42. Τα ειδώλια για κάποιο χρονικό διάστημα έπρεπε να μείνουν 
μέσα στις μήτρες και να στεγνώσουν στη σκιά43. Η παραγωγικότητα του εργαστηρίου εξασφαλιζόταν, 
όπως έδειξε και ο Schmaltz, με μεγάλα αποθέματα καλουπιών44. Η κατασκευή τους γινόταν με τη 
βοήθεια ενός αρχέτυπου ή απλώς με την αναπαραγωγή ενός έτοιμου ειδωλίου.

Κατά το χρονικό διάστημα που η πρόσθια πλευρά του ειδωλίου ήταν ακόμη στη μήτρα, ο κορο
πλάστης συμπλήρωνε αρχικά το πίσω μέρος του κεφαλιού. Στη συνέχεια, ξεκινώντας από το σημείο 
που αντιστοιχεί στον αυχένα, άπλωνε με τα δάχτυλα στο περίγραμμα του ειδωλίου, στη μία και στην 
άλλη πλευρά, μια λεπτή ταινία πηλού, πλ. 0,015 μ. Υπολόγιζε τη θέση της οπής αερισμού και σχημάτι
ζε την υπόλοιπη επιφάνεια της πλάτης της μορφής με δύο μάζες πηλού, τις οποίες ένωνε κατακόρυφα. 
Έπλαθε το κάτω τμήμα της πίσω πλευράς τοποθετώντας μικρές μάζες πηλού τη μία δίπλα στην άλλη, 
τις οποίες ένωνε, στη συνέχεια, πιέζοντάς τις με τα δάχτυλα45. Συχνά εξασφάλιζε τη συνοχή της κατα
σκευής προσθέτοντας στο κάτω μέρος μία46 ή δύο οριζόντιες ταινίες47, ύψ. 0,017 έως 0,026 μ.48. Με 
μαχαίρι απομάκρυνε τον πηλό που περίσσευε από τους αρμούς του ειδωλίου και σχημάτιζε καθαρά το 
περίγραμμά του (Πίν. 41).

Σε μία παραλλαγή αυτής της διαδικασίας κατασκευής, παρατηρούμε ότι όλο το κάτω τμήμα της 
πίσω πλευράς του ειδωλίου αποτελείται από δύο τμήματα που ενώνονται κατακόρυφα. Κοντά στη 
βάση τοποθετεί και εδώ ο τεχνίτης οριζόντια μια ταινία πηλού, πλ. από 0,035 έως 0,05 μ.49 (Πίν. 44). 
Αντίθετα με τη διαδικασία αυτή, το κάτω τμήμα του ειδωλίου 149 σχηματίστηκε με εννέα άνισου πλά
τους ταινίες, που τοποθετήθηκαν οριζόντια επικαλύπτοντας η μία την άλλη και στερεώθηκαν στις πλά
γιες πλευρές με απλή πίεση των δαχτύλων του κοροπλάστη (Πίν. 42).

Τα αποτυπώματα από τα ακροδάχτυλα του τεχνίτη, που πίεζε τις μάζες του πηλού για να δέσουν

40 Πρβλ. τα ειδώλια των τύπων γ, ζ και τα 299-303.
41 Οι τρόποι κατασκευής της πίσω πλευράς αποκαταστάθηκαν υστέρα από προσεκτική παρατήρηση της μορφής της εσωτερικής 

επιφάνε ιάς της.
42 Πρβλ. την τεχνική διαδικασία που περιγράφει ο Schmaltz, Kabirion V, 5, σχετικά με την κατασκευή της πίσω πλευράς των 

ειδωλίων του βοιωτικού εργαστηρίου.
43 Πρβλ. Ακαμάτης, Μήτρες, 158 κ.ε.
44 Schmaltz, Kabirion V, 7. Το μεγάλο αριθμό μητρών για την παραγωγή ανάγλυφων σκύφων στα κεραμικά εργαστήρια της Πέλ

λας σημειώνει και ο Ακαμάτης, Μήτρες, 325.
45 Με τη μέθοδο αυτή κατασκευάστηκε το πίσω μέρος ενός πολύ μεγάλου αριθμού ειδωλίων που προέρχονται από τους λα

ξευτούς τάφους της Βέροιας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ειδώλια των τύπων α, γ, ζ, θ, π, σ και τα 279-283, 285-298. Όμοια είναι επί
σης η μέθοδος κατασκευής της πίσω πλευράς και στα ειδώλια της Πέλλας. Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 216.

46 Ειδώλια 47, 53, 57.
47 Ειδώλιο 148.
48 Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδωλίων με ύψος 0,092 έως 0,32 μ.
49 Πρβλ. τα ειδώλια 148, 153-159 (Πίν. 46β), 177. Ωστόσο, αν δεν ενωθούν καλά μεταξύ τους τα τμήματα αυτά, μετά την όπτηση 

οι αρμοί είναι εμφανείς και στην εξωτερική επιφάνεια της πίσω πλευράς του ειδωλίου.
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μεταξύ τους, είναι εμφανή και στην εξωτερική επιφάνεια του πίσω μέρους50. Συχνά ο τεχνίτης λείαινε 
την εξωτερική επιφάνεια σύροντας τα δάχτυλά του επάνω στον πηλό, με φορά από επάνω προς τα 
κάτω51 ή χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι52. Έτσι, όσο τουλάχιστον έχουμε τη δυνατότητα να αποκατα
στήσουμε αυτή τη διαδικασία, είναι φανερό ότι, για έναν έμπειρο τεχνίτη, η ολοκλήρωσή της θα απαι
τούσε συνολικά ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογο, πιθανώς, με αυτό που απαιτεί το 
άπλωμα του πηλού στη μήτρα.

Επίσης, η πίσω πλευρά μιας ομάδας ειδωλίων μεσαίου μεγέθους, με ύψος που κυμαίνεται από 0,15 
έως 0,35 μ., πλάθεται χωριστά και ενώνεται απλά με την πρόσθια53. Η εσωτερική και η εξωτερική επι
φάνεια της πίσω πλευράς είναι συνήθως λείες και οι αρμοί λειαίνονται με τα δάχτυλα. Ο αρμός ενι- 
σχύεται κάποτε με πηλό, που προστίθεται εσωτερικά μόνο στο κάτω τμήμα του ειδωλίου54. Η ιδιαίτε
ρη κατασκευή της πίσω πλευράς δίνει κάποτε στον τεχνίτη την ευκαιρία να αποδώσει τις κύριες πτυ
χές των ενδυμάτων55.

Με συνδυασμό των δύο μεθόδων, που αναπτύξαμε παραπάνω, σχηματίζεται το πίσω μέρος ειδω
λίων με μεγάλο μέγεθος. Ειδικότερα στο ειδώλιο 275, τα τρία τμήματα που αντιστοιχούν στη βάση, 
στο θρόνο και στον επάνω κορμό πλάθονται χωριστά και συγκολλούνται (Πίν. 80β). Μεγαλύτερη 
ευρηματικότητα παρατηρείται, ωστόσο, στην κατασκευή της πίσω πλευράς των ειδωλίων του τύπου 
της στηριζομένης Αφροδίτης. Ταινίες, ύψ. 0,02 έως 0,07 μ., τοποθετούνται οριζόντια στο ειδώλιο 261, 
ενώ στα ειδώλια 262 (Πίν. 71β) και 264 η πλάτη συμπληρώνεται επιτόπου με πηλό, και το υπόλοιπο 
τμήμα πλάθεται χωριστά. Από δύο τμήματα πηλού, που ενώνονται κατακόρυφα, σχηματίζεται χωρι
στά το επάνω και το κάτω τμήμα του ειδωλίου 265, ενώ, αντίθετα, ενιαία πλασμένη φαίνεται η πίσω 
πλευρά των ειδωλίων 259 (Πίν. 69β) και 260. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η διαδικασία κατασκευής της 
πίσω πλευράς δεν σχετίζεται με συγκεκριμένους εικονογραφικούς τύπους και αποτελεί συνέπεια συνε
χούς πειραματισμού ή μάλλον αυτοσχεδιασμού του κοροπλάστη.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται μήτρα για την απόδοση της πίσω πλευράς56. Την επι
λογή αυτή φαίνεται ότι επιβάλλουν στους τεχνίτες οι μεγάλες διαστάσεις ειδωλίων με πολυπρόσωπες 
συνθέσεις57, καθώς και η τρισδιάστατη απόδοση μεγάλων κυρίως ειδωλίων που απεικονίζουν θεότη
τες58. Στην πρώτη περίπτωση η χρήση μήτρας αποσκοπεί αποκλειστικά στη στερεότητα της κατασκευ
ής. Η διαπίστωση αυτή οφείλεται στην παρατήρηση ότι δεν αποδίδονται λεπτομέρειες της διάπλασης 
του σώματος και των ενδυμάτων των μορφών, αλλά μόνο το περίγραμμα του όγκου τους59. Η χρησιμο
ποίηση μήτρας για την κατασκευή της πίσω πλευράς των ειδωλίων που απεικονίζουν την Τσιδα60 
(Πίν. 81β) οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της ενδυμασίας και τη στάση της μορφής, ενώ στην περίπτω
ση της αναδυομένης Αφροδίτης61 στις απαιτήσεις της κατά το δυνατό ακριβέστερης απόδοσης της επιφά

50 Βλ. για παραδείγματα ειδώλια 158, 159 (Πίν. 46β), 168, 178, 182,184, 279, 280, 283, 290.
51 Βλ. για παράδειγμα τα ειδώλια 25, 65-67, 123-125.
52 Βλ. για παράδειγμα τα ειδώλια 32, 63, 64, 96,175.
53 Βλ. τα ειδώλια 40, 87, 88,91, 111-114, 130-133, 147, 160-162,179,181.
54 Βλ. το ειδώλιο 179. Αν ο αρμός δεν ενισχυθεί εσωτερικά, «ανοίγει» κατά την όπτηση.
55 Πρβλ. τα ειδώλια 114 (Πίν. 31γ) και 147. Βλ. σχετικά και Ρ. Knoblauch,ΛΑ 1939, 441.
56 Μήτρες για την κατασκευή της πίσω πλευράς δεν χρησιμοποιούνται στη Μοργαντίνα πριν από τα τε'λη του 4ου αι. π.Χ. Βλ. 

Bell, Morgantina, 119 και σημ. 13. Με το χέρι πλάθονται, επίσης, οι πίσω πλευρές των ειδωλίων της ελληνιστικής εποχής από την 
Πέλλα, βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 216.

57 Βλ. τα ειδώλια 212,213,215,223-238. Τη δυσκολία του κοροπλάστη να στερεώσει την πίσω πλευρά, όταν αυτή πλάθεται με το χέρι, 
παρατηρούμε στα ειδώλια 209,210,221,222. Ο τεχνίτης αναγκάζεται να κολλήσει ένα μεγάλο μέρος της πίσω πλευράς στην πρόσθια.

58 Οι Pottier - Reinach, Myrina, 130 κ.ε., παρατηρούν την ίδια ιδιομορφία σε ειδώλια γυμνών γυναικείων μορφών που απεικονί
ζουν κυρίως θεότητες και τα θεωρούν αντίτυπα χάλκινων αγαλματιδίων. Βλ. επίσης, J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 23).

59 Πρβλ. D.M. Robinson, Terracottas, Lamps, and Coins found in 1934 and 1938, Excavations at Olynthus XIV, 1952, 62.
60 Ειδώλια 276, 277.
61 Ειδώλια 266-270.
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νειας του γυμνοΰ μέρους του σώματος (Π ίν. 74). Ο συνδυασμός τεσσάρων συνολικά μητρών αρκεί για 
την κατασκευή των ειδωλίων αυτών. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των ειδωλίων της αποσανδαλί- 
ζουσας Αφροδίτης, όπου χρησιμοποιούνται συνολικά δώδεκα μήτρες62. Στην ομάδα αυτή εντάσσονται 
επίσης οι καθιστές πλαγγόνες. Τα ειδώλια αυτά σχηματίζονται από δυο τμήματα κατασκευασμένα με 
μήτρες, που περιλαμβάνουν ολόκληρο το πρόσθιο και το πίσω τμήμα του ειδωλίου από το κεφάλι 
μέχρι τα πόδια.

Η μορφή της βάσης αποδίδεται μόνο στην πρόσθια πλευρά των ειδωλίων και έχει συνήθως σχήμα 
ελλειψοειδές ή ευθυπλευρο63. Το ύψος των βάσεων κυμαίνεται από 0,005 έως 0,077 μ. και είναι ανάλο
γο με το μέγεθος του ειδωλίου64. Συχνά, όπως αναφέραμε, περιλαμβάνεται στη μήτρα από την οποία 
παράγεται το ειδώλιο. Στις περιπτώσεις που δεν συμβαίνει αυτό65 και το άνοιγμα του ενδύματος επαρ- 
κεί για τη στήριξη του ειδωλίου, είναι δυνατόν να παραλείπεται66. Στις βάσεις ορισμένων ειδωλίων που 
προέρχονται από μήτρα αποδίδονται κυμάτια67. Σπανιότερα διακοσμούνται με οριζόντιες ταινίες κόκ
κινου, καστανού ή ιώδους χρώματος68. Τα ειδώλια που αντιγράφουν έργα της μεγάλης πλαστικής 
έχουν βάσεις ψηλές τετράπλευρες69, κάποτε βαθμιδωτές70, κυκλικές71 ή ελλειψοειδείς72. Πλάθονται με 
το χέρι και συχνά το περίγραμμά τους διαγράφεται και στην πίσω πλευρά του ειδωλίου73.

Τα χέρια των γυμνών ή ημίγυμνων γυναικείων μορφών που κινούνται ελεύθερα μακριά από το 
κορμί και είναι μικρών σχετικά διαστάσεων δεν κατασκευάζονται με μήτρα, αλλά με ελεύθερο χέρι 
και προσαρμόζονται στο ειδώλιο πριν από την όπτηση74. Με τον ίδιο τρόπο αποδίδονται κάποιες ιδι
αίτερες ανατομικές λεπτομέρειες του γυμνού γυναικείου και ανδρικού σώματος, οι θηλές των μαστών 
και τα γεννητικά όργανα. Με πρόσθετο πηλό συμπληρώνονται και τα άκρα πόδια των ντυμένων 
γυναικείων μορφών, που προβάλλουν κάτω από το χιτώνα των ειδωλίων, όταν αυτά δεν έχουν βάση75. 
Αντίθετα, σύνολα πτυχών τα οποία ξεχωρίζουν από τον κύριο όγκο των ειδωλίων και προβάλλουν ιδι
αίτερα μπροστά ή πλάγια, περιλαμβάνονται συνήθως στη μήτρα76. Με το χέρι κατασκευάζεται και 
προστίθεται κάποτε και το τμήμα του ιματίου που περιβάλλει το λαιμό ή το σώμα των μορφών77. Χει
ροποίητοι είναι, ακόμη, οι πλούσιοι πλόκαμοι που ξεφεύγουν από τη μάζα των μαλλιών, πέφτουν επά
νω στους ώμους, δένονται στην κορυφή ή στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Με όμοιο τρόπο σχηματίζο
νται επίσης οι ταινίες, οι πλούσιοι κεφαλόδεσμοι και τα στεφάνια, που στολίζουν τα μαλλιά, τα δαχτυ- 
λίδια, τα σκουλαρίκια, τα περιμήρια και οι πόρπες.

62 Ειδώλια 271-274. Το φαινόμενο της χρησιμοποίησης πολλών μητρών για την κατασκευή συνθέτων μορφών χαρακτηρίζει γενι
κά την κοροπλαστική παραγωγή της ελληνιστικής εποχής. Βλ. σχετικά, Pottier - Reinach, Myrina, 132· Burr, Myrina, 20' Higgins, 
Tanagra, 67' Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 214.

63 Πρβλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 215.
64 Πρβλ. Töpperwein, Terrakotten, 11.
65 Βλ. υποσημ. 27.
66 Βλ. Burr, Myrina, 20.
67 Βλ. ενδεικτικά τα ειδώλια 143-146,276,285-289,290-297,305-307. Πρβλ. Thompson, Troy, 17, αριθ. 91,165,166, πίν. 24,36 και 

Töpperwein, Terrakotten, 11, αριθ. 378, 380, πίν. 53, 54, 2ος αι. π.Χ. Η καμπύλη της βάσης των ειδωλίων 223-238 δεν είναι συνεχής, 
αλλά σχηματίζει εσοχή στο σημείο που ενώνονται οι δυο μορφε'ς.

68 Ειδώλια 132, 155-157.
69 Ειδώλια 259, 263-267.
70 Ειδώλια 60, 269. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της D. Burr Thompson, Hesperia 32 (1963), 278 και Hesperia 34 (1965), 35, οι 

βαθμιδωτές βάσεις μιμούνται τις αντίστοιχες αγαλματικές.
71 Ειδώλιο 68.
72 Ειδώλια 261, 262.
73 Ειδώλια 259 (Πίν. 69β), 260, 263, 266 (Πίν. 74β), 267-269, 276-277.
74 Πρβλ. Δ. Λαζαρίδης, Πήλινα ειδώλια Αβόήρων, 1960, 13- Higgins, Terracottas, 3- Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 216' η ίδια, 

Θεσμοφόριο, 79.
75 Βλ. ενδεικτικά τα ειδώλια 25, 31, 40-69,116-117, 207-208.
76 Ειδώλια 84, 85. Πρβλ. την πήλινη μήτρα αριθ. 81.236 από την ανατολική στοά της αγοράς της Πέλλας. Βλ. Αρχαία Μακεδονία, 

316, αριθ. 273 (Γ. Ακαμάτης).
77 Ειδώλια 132,150,152,161-162, 207 και 205, 275, αντίστοιχα.
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Τα αντικείμενα που κρατούν στα χέρια οι γυναικείες μορφές, καθώς και οι μικρότερες σε μέγεθος 
ολόγλυφες ή ανάγλυφες μορφές που τις συνοδεύουν, κατασκευάζονται με το χέρι ή με μήτρα78. 
Χειροποίητες είναι οι φιάλες, τα κάνιστρα με τα πόπανα και τους καρπούς, τα κέρατα αφθονίας, 
μικρογραφικά αγγεία, ριπίδια, ο ημικίονας με τον Ερωτιδέα του ειδωλίου 264, καθώς και οι άπτερες 
ή πτερωτές παιδικές μορφές, που κάθονται στους ώμους των ημίγυμνων γυναικείων μορφών79. Από 
μήτρες, ωστόσο, προέρχονται τα προσωπεία των Σιληνών, οι κιθάρες, οι Πρίαποι και οι μικροί φτε
ρωτοί Ερωτιδείς που κουρνιάζουν στην αγκαλιά ή στον κόλπο των ημίγυμνων γυναικείων μορφών. Η 
στήριξή τους γίνεται με μικρές μάζες πηλού, που πιέζονται και απλώνονται άτεχνα κάθε φορά στην 
επιφάνεια των δύο ειδωλίων.

Τα φτερά των Ερώτων κατασκευάζονται, επίσης, με μήτρα. Η αποκόλληση ορισμένων φτερών από 
τα ειδώλια μας έδωσε τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε τον τρόπο στερέωσής τους. Έτσι, στην επι
φάνεια της πλάτης της μορφής σχηματίζονται αρχικά με αιχμηρό εργαλείο ρομβοειδείς χαράξεις80. 
Προσαρμόζεται στη συνέχεια το φτερό και η στήριξή του ενισχύεται εξωτερικά με σχετικά μεγάλες 
μάζες πηλού, που πιέζονται και απλώνονται σε μεγάλο μέρος της επιφάνειας, του φτερού και της πλά
της της μορφής.

Στην πίσω πλευρά των ειδωλίων υπάρχει συνήθως μία οπή για τη διαφυγή των ατμών, που δημιουρ- 
γούνται όταν αυτά ψήνονται στον κλίβανο. Οι οπές είναι κυρίως ωοειδείς81 ή περίπου κυκλικές και σπα
νιότερα παραλληλόγραμμες, τετράπλευρες και ακανόνιστου σχήματος. Σε ένα μόνον ειδώλιο η οπή έχει 
σχήμα τριγωνικό με στρογγυλέμένες γωνίες82. Μοναδική είναι, επίσης, η περίπτωση μιας σειράς ειδω
λίων των τύπων γ και φ83 που προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο. Η οπή αερισμού είναι ατρακτόσχη- 
μη και σε απόσταση 0,015 έως 0,028 μ. επάνω από αυτήν υπάρχει οπή ανάρτησης. Πρόκειται πιθανότα
τα για μια επινόηση του τεχνίτη, που συνδύασε την οπή αερισμού με τη δυνατότητα ανάρτησης του ειδω
λίου 5784 (Πίν. 18). Σε τρία ειδώλια μεγάλων διαστάσεων υπάρχουν δύο οπές αερισμού, μία κοντά στη 
βάση και μία ψηλότερα85 (Πίν. 74, 80). Ιδιαίτερη οπή υπάρχει μόνο στο κεφάλι του ειδωλίου 20986.

Η διαμόρφωση της οπής αερισμού στα ειδώλια της Βέροιας είναι φανερό ότι σχετίζεται άμεσα με 
τη μέθοδο κατασκευής της πίσω πλευράς. Σχηματίζεται δηλαδή με τα δάχτυλα ή με μαχαίρι, όταν το 
πίσω μέρος πλάθεται επιτόπου, και μόνο με μαχαίρι, όταν αυτό κατασκευάζεται χωριστά ή με μήτρα. 
Παράλληλες καμπύλες γραμμές που προκλήθηκαν από τη μύτη του μαχαιριού στην εσωτερική επιφά
νεια της πρόσθιας πλευράς ενός ειδωλίου φανερώνουν ότι ο τεχνίτης έκανε μία ή δύο δοκιμές μέχρι

78 Η συνήθεια να προσαρμόζονται στην επιφάνεια των ειδωλίων, πριν από την όπτηση, σύμβολα και κοσμήματα τα οποία πλά
θονται χωριστά αποτελεί χαρακτηριστικό των παραδειγμάτων από την αθηναϊκή Αγορά, που χρονολογούνται στη μέση ελληνιστική 
εποχή. Βλ. D. Burr Thompson, Hesperia 32 (1963), 303.

79 Εκτός από το πρόσθιο τμήμα του κεφαλιού των Ερωτιδέων.
80 Ειδώλια 286,287,289. Όμοιες χαράξεις για τη στερέωση πρόσθετων πτυχώσεων παρατηρούνται στην επιφάνεια ειδωλίου του 

5ου αι. π.Χ. από τον Ακροκόρινθο, Ν. Boukidis - J.E. Fischer, ό.π. (υποσημ. 23), πίν. 63c. Διαφορετικά προσκολλούνται τα φτερά στα 
ειδώλια της Μύρινας, βλ. Pottier - Reinach, Myrina, 131 και Burr, Myrina, 20. Ανάλογη τεχνική εφαρμόστηκε για την προσθήκη της 
βάσης στις μήτρες της Πέλλας αριθ. 275 και 276 (Ακαμάτης, Μήτρες, 150). Για τον ίδιο σκοπό έγιναν επίσης οι λοξές εγχαράξεις 
στην πίσω πλευρά της ελεφαντοστέινης διακόσμησης των ξύλινων κλινών στους τάφους της Μηχανιώνας (I. Βοκοτοπούλου, Οι ταφι- 
κοί τύμβοι της Αινείας, 1990,19, σημ. 16, 84).

81 Το ελλειψοειδές σχήμα της οπής αερισμού είναι κοινό στα όψιμα ελληνιστικά χρόνια. Πρβλ. Thompson, Troy, 18' η ίδια, Hes
peria 34 (1965), 35· Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 216.

82 Ειδώλιο 8.
83 Ειδώλια 160-162. Στην ιδιορρυθμία ενός συγκεκριμένου τοπικού εργαστηρίου αποδίδει και η D. Burr την εμφάνιση ιδιόμορ

φων σχημάτων οπών αερισμού στα ειδώλια της Μύρινας, βλ. Burr, Myrina, 20.
84 Ωστόσο, μία οπή ανάρτησης, αντί δύο που είναι συνηθισμένο, συνδυάζεται και με οπές αερισμού άλλου σχήματος, βλ. ειδώλιο 

94, καθώς και τα παραδείγματα του τύπου φ. Η σαφής διάκριση της οπής αερισμού από την οπή ανάρτησης, που αποδεικνύουν τα 
ειδώλια της Βέροιας, δεν μας επιτρέπει να δεχθούμε την άποψη της Ε. Bayer-Niemeier, ό.π. (υποσημ. 23), 15, η οποία συσχετίζει την 
οπή αερισμού με το στήσιμο και την εξάρτηση των ειδωλίων από έναν τοίχο.

85 Ειδώλια 266, 267, 275. Πρβλ. Bell, Morgantina, 120. Δύο οπές ανοίγονται, επίσης, στην πίσω πλευρά μεγάλου μεγέθους πήλι
νων προτομών από το Σέδες, βλ. Κόρτη-Κόντη, Κοροπλαστική, 35,133-134, αριθ. 149-152, πίν. 214-215.

86 Πρβλ. Queyrel, Amathonte, 123-124, αριθ. 388, 390.
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να δώσει στην οπή αερισμού τις τελικές διαστάσεις της87. Το σχήμα και η επιμέλεια της κατασκευής 
της εξαρτάται από την προσοχή του τεχνίτη88 και δεν συνδέεται πάντα με την ποιότητα του ειδωλίου.

Παρατηρούμε, ακόμη, ότι στα ειδιολια μικρού και μεσαίου μεγέθους το ύψος του ανοίγματος αυ
τού αντιστοιχεί προς το 1/3 έως το 1/7 του συνολικού ύψους τους, ενώ στα μεγάλου μεγέθους συχνά 
προς το 1/12 του ύψους τους. Η θέση της οπής αντιστοιχεί περίπου στη μέση του σώματος των μορφών 
και βρίσκεται, έτσι, πλησιέστερα προς το επάνω τμήμα του ειδωλίου. Η παρατήρηση αυτή, καθώς και 
η διαπίστωση ότι η διάνοιξή της γινόταν ταυτόχρονα με την κατασκευή της πίσω πλευράς, μας οδη
γούν στη σκέψη ότι η διαδικασία αυτή βοηθούσε στην καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και επιτάχυνε 
το στέγνωμα του ειδωλίου, κατά το χρονικό διάστημα που αυτό βρισκόταν ακόμη μέσα στη μήτρα.

Ωστόσο, οπή αερισμού δεν υπάρχει στα συμπαγή89, ούτε και στα μικρού μεγέθους ειδώλια90. Έτσι, 
η άποψη του Schmaltz91 ότι για τη διαφυγή των ατμών αρκεί μια μικρή τομή επιβεβαιώνεται και από 
μια σειρά πλαγγόνων από τους τάφους της Βέροιας92. Ανάμεσα στους γλουτούς της μορφής, έτσι ώστε 
να μην είναι ορατή, σχηματίζεται μια κυκλική οπή, διαμ. από 0,004 έως 0,007 μ.93. Παράλληλα, άλλω
στε, με την άποψη των μελετητών ότι με την οπή αερισμού γίνεται σχετική οικονομία στην κατανάλω
ση του πηλού, πιστεύουμε ότι η ύπαρξή της συνδέεται και με την τάση των τεχνιτών να ελαττώσουν τον 
όγκο και συνεπώς το βάρος της πίσω πλευράς των ειδωλίων. Ακόμη, σε ένα μικρό σχετικά αριθμό 
ειδωλίων επάνω από την οπή αερισμού υπάρχουν δύο μικρές κυκλικές οπές ανάρτησης, που σχηματί
ζονται με αιχμηρό εργαλείο.

Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι οι μήτρες που χρησιμοποιούνται επί μεγάλο χρονικό διάστημα 
για την κατασκευή ειδωλίων φθείρονται. Στα ειδώλια που προέρχονται από φθαρμένες μήτρες παρα
τηρούμε ότι οι λεπτομέρειες του προσώπου και των πτυχών δεν είναι αρκετά ευκρινείς. Έτσι, ο τεχνί
της, προκειμένου να βελτιώσει την εμφάνισή τους, τονίζει τις λεπτομέρειες αυτές με χάραξη94 95. Ωστό
σο, με την παρατήρηση των ειδωλίων της Βέροιας αποδεικνύεται ότι μια ανάλογη επεξεργασία δεν 
συνηθίζεται στα παραδείγματα εκείνα που παράγονται μαζικά. Αντίθετα, στα καλύτερα ειδώλια του 
εργαστηρίου με τις περίτεχνες κομμοόσεις παρατηρούμε επιμελημένη δήλωση όλων των χαρακτηριστι
κών του προσώπου και λεπτομερή απόδοση των κομμιύσεων και των πτυχών. Ευρύτατα χρησιμοποιεί
ται, επίσης, η χάραξη στα χειροποίητα στοιχεία των ειδωλίων. Σημάδια βούρτσας παρατηρούνται, σχε
τικά σπάνια, κυρίως στην πρόσθια επιφάνεια των ειδωλίων9'’.

Τα ειδώλια του τοπικού εργαστηρίου δεν διασώζουν έντονη χρωματική διακόσμηση. Έχει, ωστόσο, 
επανειλημμένα διαπιστωθεί από την έρευνα ότι η έλλειψη ή η υποτονική εμφάνιση των χρωμάτων στην 
πρόσθια πλευρά των ειδωλίων οφείλεται στην καθιερωμένη τεχνική διαδικασία, σύμφωνα με την οποία

87 Ειδώλιο 311. Χάραγμα από το άκρο της λεπίδας του μαχαιριού παρατηρήθηκε και στο γυναικείο ειδώλιο Ε 291 από τον τάφο 
Δ του τύμβου της Νικήσιανης, βλ. Δ. Λαζαρίδης - Κ. Ρωμιοπούλου - Γ. Τουράτσογλου, Ο τύμβος της Νικήσιανης, 1992, 34-35.

88 ΓΤρβλ. Bell, Morgantina, 120.
89 Πρόκειται για τα ειδώλια της σύνθεσης 314, το 308, καθώς και τα ειδώλια των Ερωτιδε'ων που συνοδεύουν τις ημίγυμνες γυ

ναικείες μορφε'ς 259-262, 264, 266.
90 Ειδώλια 110-113. Πρβλ. Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 74), 12- Thompson, Troy, 18- Töpperwein, Terrakotten, 8.
91 Schmaltz, Kabiiion V, 6.
92 Ειδώλια 239-251, 253. Για ανάλογης μορφής οπε'ς αερισμού, βλ. Higgins, Terracottas, 3 και Schmaltz, Kabirion V, 78 κ.ε., ειδώ

λια αριθ. 198, 199, πίν. 16. Μικρή διακριτική οπή ανοίγεται και στην πίσω πλευρά των ειδωλίων της ελληνιστικής εποχής από τη 
Σμύρνη. Βλ. J. Uhlenbrock, East Greek Coroplastic Center in the Hellenistic Period, The Coroplast’s Art, Greek Terracottas of the 
Hellenistic World, 1990 (J. Uhlenbrock, επιμ.), 76 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

93 Ο Higgins, Tanagra, 67-68,119, αριθ. 166, εικ. 166Β, παρατηρεί επίσης ότι, όταν η πίσω πλευρά των ταναγραίων κατασκευάζεται 
με μήτρα, η οπή αερισμού είναι πολύ μικρή και ανοίγεται με καρφίτσα. Μικρής διαμέτρου (0,008 μ.) είναι η κυκλική οπή αερισμού 
πήλινων ειδωλίων πλαγγόνας και μήλου του Μουσείου Θεσσαλονίκης. Βλ. Κόρτη-Κόντη, Κοροπλαστική, 35,121,131-132, αριθ. 112, 
144. Επίσης, Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Θεσμοφόριο, 78.

94 Πρβλ. Pottier - Reinach, Myrina, 134 κ.ε. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα 1994, 217. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για 
την επεξεργασία των ειδωλίων ήταν ξύλινα ή οστε'ινα, βλ. σχετικά, St. Miller, ό.π. (υποσημ. 21), 56-57, εικ. 35. Πρβλ. τις παρατηρή
σεις της J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 23), σχετικά με τα αιγυπτιακά ειδώλια.

95 Ειδώλια 5, 89,114,119, 120,147,183. Πρβλ. Burr, Myrina, 21. Ιχνη βούρτσας παρατηρούνται και στην πίσω όψη των ειδωλίων 
189,191.
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η επάλειψη με υπόλευκο επίχρισμα και ο χρωματισμός γίνονταν μετά την όπτηση96. Το επίχρισμα απο
τελούσε, όπως είναι γνωστό, τη βάση για την επίθεση των χρωμάτων και βοηθούσε στην ανάδειξη των 
χρωματικών τόνων. Η επίθεση, ωστόσο, χρωμάτων απευθείας στον πηλό, που παρατηρείται σε αρκετά 
ειδώλια του εργαστηρίου μας, φανεροόνει ότι σε μια βιαστική παραγωγή η ύπαρξη υποστρώματος δεν 
ήταν επιβεβλημένη97. Σπάνια παρατηρούμε ότι το λευκό επίχρισμα χρησιμοποιείται ως χριόμα98.

Το πρόσωπο, ο λαιμός και το τμήμα του στήθους των γυναικείων μορφών που αποκαλύπτουν τα 
ενδύματα καλύπτονται συχνά με ένα ελαφρά ρόδινο στιλπνό χρώμα, το οποίο αποδίδει την απόχρωση 
της επιδερμίδας99. Σπάνια το χρώμα αυτό σκεπάζει και τα άλλα γυμνά μέλη του σώματος100. Τα μαλ
λιά, τα φρύδια, τα βλέφαρα και η ίριδα τονίζονται με καστανό ή κόκκινο χρώμα101. Με μαύρο χρώμα 
ζωγραφίζεται το επάνω βλέφαρο και η κόρη του ματιού και αποδίδεται η διάσταση του βάθους102. Τα 
χείλη τονίζονται με ρόδινο, κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα.

Τα χρώματα που συνηθίζονται για την ανάδειξη των ενδυμάτων και τη δήλωση του διαφορετικού 
χρωματισμού τους είναι το ρόδινο, το γαλάζιο και σπανιότερα το πράσινο, το ιώδες και το κόκκινο103. 
Τα ενδύματα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις μονόχρωμα104, συνήθως όμως οι παρυφές τους στολίζο
νται με μία, δύο ή τρεις ταινίες με χρώματα που εναλλάσσονται105. Με χρώμα αποδίδεται, επίσης πολύ 
συχνά, επάνω στο χιτώνα μια παραλληλόγραμμη «ποδιά», η οποία, όπως φαίνεται, πρέπει να ήταν 
στερεωμένη στη μέση του σώματος των μορφών και αποτελούσε εξάρτημα της ενδυμασίας τους106.

Σε λίγες περιπτώσεις αποδίδονται στο χιτώνα επάνω από τα στήθη δύο τριγωνικά κοσμήματα, που 
δηλώνονται με ρόδινο, γαλάζιο ή κίτρινο χρώμα ή ακόμη με επίθετο φύλλο αργύρου107 και διαφορο
ποιούνται από την επιφάνεια του ενδύματος108. Η ζώνη, επίσης, που σφίγγει το χιτώνα στη μέση του 
σώματος ή λίγο ψηλότερα, δηλώνεται με γαλάζιο χρώμα ή επίθετο φύλλο αργύρου. Τέλος, τα κλειστά 
υποδήματα δηλώνονται με κόκκινο ή ρόδινο χρώμα109. Στο στήθος των γυμνών ή ημίγυμνων γυναικεί
ων μορφών και των πλαγγόνων αποδίδεται συχνά το στρόφιο, που δηλώνεται με ρόδινο χρώμα, ενώ 
για την απόδοση των ιμάντων χρησιμοποιείται επίθετο φύλλο αργύρου110.

96 Σχετικά με τη σύνθεση των χρωμάτων, βλ. Higgins, Terracottas, 4-5' ο ίδιος, Catalogue, 7' ο ίδιος, Tanagra, 69, 70.
97 Βλ. ενδεικτικά τα ειδώλια 178,189-191,193,194, 196.
98 Ειδώλιο 95. Πρβλ. Bell, Morgantina, 121.
99 Πρβλ. Burr, Mynna, 2l· Thompson, Troy, 19· Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 215- Queyrcl, Amathonte IV, 18.
100 Ειδώλιο 287. Τα γυμνά με'λη του σώματος του ειδωλίου 114 αποδίδονται με λευκό στιλπνό χρώμα και του 181 με κίτρινο χρώμα.
101 Πρβλ. Burr, Mynna, 22. Με τους ίδιους χρωματικούς τόνους καλύπτεται η κόμη των γυναικείων ειδωλίων που κατασκευάζο

νται σε κοροπλαστικά εργαστήρια του βορειοελλαδικού χώρου. Πρβλ. Σ. Κόρτη-Κόντη, Ταφικά ευρήματα από τον Πενταπλάτανο 
Γιαννιτσών, Αμητός, 424, αριθ. 14, 16, πίν. 90, 1, 3' Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ό.π. (υποσημ. 3), 268, αριθ. 50, πίν. 128α· Δ. Λαζα- 
ρίδης κ.ά., ό.π., 33 κ.ε., πίν. Γ-Ε, 19-20. Ωστόσο, στα ειδώλια της Βε'ροιας τα μαλλιά συχνά δεν χρωματίζονται και διατηρούν το χρώ
μα του πηλού. Τη χρήση του κόκκινου για το χρωματισμό των μαλλιών ο Higgins, Tanagra, 123, αποδίδει στη χρησιμοποίηση χε'ννας 
για τη βαφή της γυναικείας κόμης στη διάρκεια της αρχαιότητας.

102 Με το χρώμα αυτό δηλώνεται ο κενός χώρος ανάμεσα στους πήχεις της κιθάρας των ειδωλίων 261 και 262. Ανάλογη χρησι
μοποίηση του μαύρου χρώματος παρατηρεί και ο Ρ. Graindor, ό.π. (υποσημ. 36), 29.

103 Πρβλ. Burr, Mynna, 22 κ.ε.· Higgins, Tanagra, 120- J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 23), 22. Σχετικά με τα χρώματα που χρησιμοποι
ούνται στα ενδύματα των μορφών στα αγγεία με ανάγλυφη διακόσμηση της κλασικής εποχής, πρβλ. τις παρατηρήσεις της Ε. 
Zervoudaki, AM 83 (1968), 6, και της Μ. Trumpf-Lyritzaki, Griechische Figurenvasen, 1969, 120.

104 Βλ. ενδεικτικά τα ειδώλια 40-59,182.
105 Ειδώλια 88,90,93,97,101,114,205. Πρβλ. Pottier - Reinach, Mynna, 138' Bell, Moigantina, 121 · Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 170.
106 Βλ. ενδεικτικά τα ειδώλια 40, 72, 88, 101, 119, 120, 130, 132, 139. Το εξάρτημα αυτό της γυναικείας ενδυμασίας, που αποδί

δεται και σε ειδώλια της Πέλλας, δεν αναφε'ρεται στις μελέτες που πραγματεύονται την ελληνική ενδυμασία στην αρχαιότητα. 
Επίσης, Queyrel, Amathonte IV, 124, πίν. A.

107 Το επίχρισμα αυτό δίνει οπτικά την εντύπωση φύλλου αργύρου. Το εξαιρετικά λεπτό πάχος του δεν επέτρεψε την αφαίρεση 
δείγματος για χημική ανάλυση.

108 Ειδώλια 153-157, 159, 177,179. Την επιχρύσωση που διαπιστώθηκε στο στήθος δύο γυναικείων ειδωλίων από τη Μύρινα οι 
Pottier - Reinach, Mynna, 139, σημ. 7, αριθ. 24, ερμηνεύουν ως πιθανά ίχνη κοσμημάτων. Παρόμοια ίχνη παρατηρεί και η Burr, 
Mynna, 59, αριθ. 68, 69, πίν. 28, σε ειδώλια που απεικονίζουν Νίκες. Πρβλ. επίσης Queyrel, Amathonte IV, 124, πίν. Β.

109 Ειδώλια 95, 261.
110 Ειδώλια 242, 243, 252, 259, 264, 271, 275, 313.
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Πολύ περιορισμένη εμφανίζεται, ακόμη, η χρησιμοποίηση του κίτρινου χρώματος, ως υποκατά
στατου του χρυσού, για την απόδοση των κοσμημάτων που στολίζουν τις γυναικείες μορφές111, ενώ 
μοναδική είναι η περίπτωση της πλαγγόνας 252, όπου χρησιμοποιείται επιχρύσωση. Τα σκουλαρίκια, 
τα ψέλια, τα περιμήρια, τα περισφύρια, τα διαδήματα και οι στεφάνες δηλώνονται με επίθετο φύλλο 
αργύρου. Με τον ίδιο τρόπο καλύπτονται, επίσης, οι φιάλες, τα κάνιστρα, το θυμιατήριο του ειδωλίου 
313, ο ημικίονας και η απόληξη του κέρατος αφθονίας του 264, τα έπιπλα και κάποτε τα φτερά των 
Ερωτιδέων. Οι οινοχόες και οι υδρίες που φέρουν οι γυναικείες μορφές με αγγεία (ΙΙΙ.1.Β, τύποι α, β) 
καλύπτονται, επίσης, με γαλάζιο χρώμα, το οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιείται εδώ ως υποκατάστατο του 
αργύρου112. Τα στεφάνια που στολίζουν τις μορφές συνήθως δεν σώζουν χρώματα. Σε λιγοστές περι
πτώσεις καλύπτονται με ρόδινο ή κόκκινο χρώμα, ενώ τα φύλλα τους με πράσινο χρώμα.

Το περιβάλλον του θαλαμωτού λαξευτού τάφου, αλλά και γενικότερα των τάφων, δεν είναι, βέβαια, 
κατάλληλο για τη διατήρηση των ειδωλίων, αν θεωρήσουμε ως δυσμενείς παράγοντες: α) την υψηλή 
σχετικά υγρασία στο εσωτερικό του τάφου, β) τη διείσδυση νερού και χώματος από τους γωνιόλιθους 
που κλείνουν την είσοδο ή, ακόμη, λόγω ορισμένων άλλων φθορών στα τοιχώματα του τάφου και γ) τη 
συχνή μετακίνηση των κτερισμάτων των ταφών για μεταγενέστερες χρήσεις του χώρου113. Τη συμπερι
φορά των ειδωλίων στο υγρό περιβάλλον του τάφου φαίνεται ότι επηρεάζει, επίσης, η χαμηλή θερμο
κρασία όπτησής τους114.

Ωστόσο, κάποιες φθορές και ιδιαίτερα τα σπασίματα (κρακελαρίσματα), που παρατηρούνται στην 
επιφάνεια ορισμένων ειδωλίων, θα πρέπει να αποδοθούν σε ατυχήματα που συνέβησαν κατά τη διάρ
κεια της όπτησης, πριν ή μετά από αυτή. Οι ατέλειες, που δημιουργήθηκαν πριν από την όπτηση, επι
διορθώνονται, συνήθως, με μια πρόχειρη συμπλήρωση της επιφάνειας, ορατή τόσο στην εσωτερική 
όσο και στην εξωτερική επιφάνεια του ειδωλίου. Οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στη φθορά της μήτρας, 
συχνά, όμως, και στο βιαστικό άπλωμα του πηλού στο καλούπι115. Αντίθετα, όσες ατέλειες προέκυψαν 
κατά την όπτηση είναι εμφανείς και καλύπτονται με χρώμα116. Φαίνεται ότι αυτές δεν θεωρήθηκαν 
αξιοσημείωτες και τα ειδώλια προωθήθηκαν στο εμπόριο, πιθανώς, με μειωμένη τιμή.

Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με τη μορφή της πίσω πλευράς των ειδωλίων κοντά στην επιφάνεια 
στήριξής τους, καθώς και μια έντονη κλίση προς τα πίσω που παρουσιάζει ένας αρκετά μεγάλος αριθ
μός ειδωλίων117, μας οδηγούν στην υπόθεση ότι ο κοροπλάθος ήλεγχε και διόρθωνε γενικά τη στήριξη 
των ειδωλίων πριν από την όπτηση. Επιδιόρθωση που σχετίζεται με τον έλεγχο της τελικής μορφής του 
ειδωλίου, όταν αυτό θα στεκόταν όρθιο, παρατηρήθηκε στην πίσω όψη του ταφικού συμπλέγματος 
311118 (Πίν. 89β).

Παραμορφώσεις που προκλήθηκαν από την πίεση των δαχτύλων του κοροπλάστη παρατηρούμε, 
επίσης, σε ορισμένα ειδώλια του τύπου υ και ένα του τύπου θ, στις πτυχώσεις του χιτώνα, αμέσως 
κάτω από την απόληξη του ιματίου. Την ελαφριά παραμόρφωση της επιφάνειας, που δημιουργήθηκε

111 Πρβλ. το ανθέμιο που αποδίδεται στον κεφαλόδεσμο του ειδωλίου 95.
112 Πρβλ. Burr, Myrina, 23. Σχετικά με την πιθανή σχέση των χρωμάτων, που χρησιμοποιούνται στη μελανόμορφη και ερυθρό

μορφη αγγειογραφία, με τα μέταλλα, βλ. Μ. Vickers, The Influence of Exotic Materials on Attic White-Ground Pottery, Ancient 
Greek and Related Pottery, ό.π. (υποσημ. 8), 88 κ.ε.

113 Για ανάλογες παρατηρήσεις, βλ. Pottier - Reinach, Myrina, 136 κ.ε.· Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 19 κ.ε., 47 κ.ε., 84 κ.ε., 
102 κ.ε.' Κ. Τζαναβάρη, Μακεδονικά 23 (1983), 250.

114 Βλ. ενδεικτικά τα ειδώλια 57, 62, 64-67, 69,169, 262-264.
115 Ενδεικτικά αναφέρουμε την επιδιόρθωση στον αριστερό πήχη του ειδωλίου 2, κοντά στον αριστερό βραχίονα του 74, στη 

μύτη του 181, στην αριστερή πλευρά του σώματος των 148-150, στο μαστό και το ένδυμα του 268, στο άκρο δεξιό πόδι του Έρωτα 
280, στο σώμα του πετεινού του ειδωλίου 304, στο δεξιό μηρό και στην κνήμη του 270.

116 Ανάλογες είναι οι παρατηρήσεις της Κόρτη-Κόντη, Κοροπλαστική, 65, σχετικά με ορισμένα ειδώλια αυτοκρατορικής εποχής 
από τη Θεσσαλονίκη. Καθοριστικός παράγοντας για την πρόκληση ατυχημάτων κατά την όπτηση θεωρείται η υψηλή περιεκτικότητα 
του πηλού σε σίδηρο (ειδώλια 134-137, 193). Βλ. σχετικά, Α. Köster, Die griechischen Terrakotten, 1926, 24.

117 Είναι πιθανό η κλίση αυτή να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ειδώλια στήνονταν όρθια, πριν ακόμη στεγνώσουν αρκετά. Πρβλ. 
το ειδώλιο 160 (Πίν. 46γ).

118 Βλ. Κ. Τζαναβάρη, Πήλινο ταφικό σύμπλεγμα από τη Βέροια, Αμητός, 862.
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από το δεξιό119 ή τον αριστερό120 αντίχειρα του τεχνίτη, σε συνδυασμό με ανάλογα αποτυπώματα στην 
πίσω πλευρά, θα πρέπει να τα συνδέσουμε με τη μεταφορά των ειδωλίων ανά δυο στον κεραμικό κλί
βανο121 προκειμένου να ψηθούν.

Υπογραφές κοροπλάθων έχουμε σε δύο μόνο τύπους του εργαστηρίου122. Η πρώτη υπογραφή βρί
σκεται στην πίσω πλευρά τεσσάρων ειδωλίων του τύπου της αποσανδαλίζουσας Αφροδίτης, επάνω 
από την οπή αερισμού123. Σχηματίζεται με τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος του κοροπλάθου, 
ΛΑΕ, ύψ. 0,016 μ., από τα οποία τα δύο τελευταία αποδίδονται με τη μορφή μονογράμματος124. Το 
γεγονός αυτό, καθώς και η πρόχειρη χάραξη της επιγραφής με το χέρι125 περιορίζουν σημαντικά τις 
πιθανές συγκρίσεις του τύπου των γραμμάτων (Π ίν. 77). Οι δυνατότητες συμπλήρωσης της υπογρα
φής είναι πολλές126, πιθανότερη, ωστόσο, θεωρούμε τη συμπλήρωση ΑΛΕ[ΞΑΝΑΡΟΥ]121.

Δύο επιγραφές και ένα σύμβολο υπάρχουν αντίθετα στην πίσω όψη τριών ειδωλίων της ομάδας Ε 
των κουροτρόφων128. Η πρώτη είναι χαραγμένη αρκετά ψηλά και αποτελείται από τα γράμματα Δ Ι129. 
Η χάραξη των γραμμάτων είναι επιμελημένη. Αν τα γράμματα της επιγραφής αυτής αποτελούν βρά
χυνση ονόματος κοροπλάθου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πρόκειται για την αναγραφή του ονόμα
τος ΔΙ[ΟΝΥΣΙΟΥ]130. Το όνομα αυτό μαρτυρείται επιγραφικά στη Βέροια το 2ο αι. π.Χ.131, πρόκειται

119 Ειδώλια 148,150, καθώς και 229, 233.
120 Ειδώλια 98,149.
121 Σχετικά με τη μορφή και τη λειτουργία του κεραμικού κλιβάνου, βλ. Ν. Cuomo di Caprio, Pottery Kilns on Pinakes from Co

rinth, Ancient Greek and Related Pottery, ό.π. (υποσημ. 8), 72 κ.ε.
122 Γενικά η γραφή στις υπογραφές είναι μεγαλογράμματη, με εξαίρεση το ωμέγα. Βλ. D. Kassab, Statuettes en terre cuite de Myrina. 

Corpus des signatures, monogrammes, lettres et signes, 1988,7. Το όνομα απαντάται, συνήθως, σε πτώση ονομαστική ή γενική κτητική και 
δηλώνει τον ιδιοκτήτη του εργαστηρίου, βλ. Burr, Myrina, 7. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα ειδώλια της Βέροιας. Βλ. 
τις σχετικές με τον τύπο της αποσανδαλίζουσας Αφροδίτης παρατηρήσεις. Ανάλογες υπογραφές απαντούν και στην εξωτερική πλευ
ρά των μητρών. P. Wuillemier, ό.π. (υποσημ. 22), 394-395. Βλ. επίσης, Β.Μ. Kingsley, GettyMusJ 9 (1981), 41 κ.ε. Ωστόσο, περισσότερο 
διαδεδομένη ήταν η πρακτική να υπογράφονται τα ειδώλια και λιγότερο οι μήτρες. Βλ. Töpperwein, Terrakotten, 166.

123 Αναφερόμαστε στα ειδώλια 271-274, που προέρχονται από τον ίδιο τάφο.
124 Τα γράμματα έχουν ίσο περίπου μέγεθος. Η κεραία του άλφα είναι οριζόντια.
125 Στη διαπίστωση αυτή μας οδηγεί επίσης η παρατήρηση ότι η επιγραφή, χαραγμένη πρόχειρα, παρουσιάζεται με διαφοροποι

ημένη μορφή και στα τέσσερα παραδείγματα.
126 Βλ. G.E. Benseler - W. Pape’s, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, 1863, 54 κ.ε. και A Lexicon of Greek Personal Names, 

1,1987 (P.M. Fraser - E. Matthews, επιμ.), 24 κ.ε.
127 Πρόκειται για όνομα με μεγάλη διάδοση σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται ιδιαίτερος σχο

λιασμός. Σχετικά με την παρουσία του ονόματος αυτού στη Βέροια, βλ. Tataki, Beroea, 97 κ.ε., 336 κ.ε., ενώ για τη διάδοσή του στη δυ
τική Μακεδονία, κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή, βλ. Δ. Σαμσάρης, Μακεδονικά 22 (1982), 259 κ.ε., 274 και Θ. Ριζάκης - Γ. 
YovgáxooyXov, Επιγραφές Άνω Μακεδονίας, 1985, 73, αριθ. 65, 85, αριθ. 86,144-146, αριθ. 157,168 κ.ε., αριθ. 186,179-181, αριθ. 188, 
187 κ.ε., αριθ. 197, 196, αριθ. 211. Το ίδιο όνομα απαντάται στην πίσω πλευρά των ειδωλίων ΜΘ 11601 και 11602 του Μουσείου 
Θεσσαλονίκης, που απεικονίζουν ηθοποιούς της κωμωδίας και χρονολογούνται στο 2ο αι. μ.Χ. Βλ. Κόρτη-Κόντη, Κοροπλαστική, 67-68, 
116-117, αριθ. 95, 96, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. Στη Μύρινα δεν μαρτυρείται επιγραφικά κοροπλάθος με αυτό το όνομα.

Βράχυνση υπογραφής ΑΛΕ απαντά στην αριστερή πλευρά της βάσης πήλινου ειδωλίου ηθοποιού, του 2ου αι. π.Χ. από την 
Αμισό. Besques, III, 79, πίν. lOlf, g.

128 Πρόκειται για τα ειδώλια 227, 228, 231 που προέρχονται από τον ίδιο τάφο. Ανυπόγραφα είναι, αντίθετα, τα υπόλοιπα δεκα
τρία ειδώλια του ίδιου τύπου, που σώζονται ακέραια ή σε αρκετά καλή κατάσταση.

129 Το ύψος των γραμμάτων στο ειδώλιο 227 είναι 0,010 μ., ενώ στα 228 και 231 είναι 0,012 μ. Η διαφορά ύψους μας επιτρέπει, 
επομένως, να δεχθούμε ότι οι επιγραφές χαράχθηκαν με το χέρι στην πίσω πλευρά των ειδωλίων.

130 Το όνομα αυτό είναι γνωστό σε όλο τον ελληνικό κόσμο, ώστε δεν απαιτούνται διεξοδικές ονοματολογικές παρατηρήσεις. 
Για τη διάδοσή του στη δυτική Μακεδονία, βλ. Δ. Σαμσάρης, ό.π., 260, 267, 277 και Θ. Ριζάκης - Γ. Τουράτσογλου, ό.π., 22, αριθ. 5, 
194, αριθ. 206. Σχετικά με τις δυνατότητες μιας διαφορετικής συμπλήρωσης του ονόματος, βλ. G.E. Benseler - W. Pape’s, ό.π., 296 
κ.ε. και A Lexicon of Greek Personal Names, ό.π., 136 κ.ε.

131 Βλ. Tataki, Beroea, 143 κ.ε., 350 κ.ε., 381. Η υπογραφή ΔΙΟ ή ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ απαντά, σε ένα σημαντικό αριθμό ειδωλίων του 2ου 
και του 1ου αι. π.Χ., που προέρχονται από πολλές περιοχές του ελληνικού κόσμου. Έτσι, υπογραφή κοροπλάθου με το όνομα αυτό 
αναφέρεται σε ειδώλιο από την Ολβία και σε ειδώλιο από τη Μικρά Ασία στο Μουσείο του Βερολίνου. Βλ. σχετικά, Pottier - Reinach, 
Myrina, 172, σημ. 1. Βλ. ακόμη, F. Courby, Les vases grecs à reliefs, 1922, 363 κ.ε., 415 και U. Sinn, AMBeih. 7,1979,114, πίν. 24,1. To 
όνομα Διονύσιος αναγνωρίζει ο Μ. Velickovic στην πίσω όψη πήλινων ειδωλίων Ερωτιδέων, που προέρχονται από το Νεοχώρι Καβά-
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όμως για όνομα που απαντά στη Μακεδονία από τον 4ο αι. π.Χ. Η δεύτερη, ανάγλυφη αυτή τη φορά, 
έγινε με σφραγίδα132 και βρίσκεται στο κάτω μέρος της πίσω πλευράς των ειδωλίων. Πρόκειται για το 
μονόγραμμα Σ, με ύψος γραμμάτων 0,014 μ., δεξιά της οποίας υπάρχει το σύμβολο II, ύψ. 0,021 μ.133 
(Πίν. 61). Παρόλο που το μονόγραμμα είναι γραμμένο κατακόρυφα, πιθανότερη πιστεύουμε ότι είναι 
η οριζόντια ανάγνωσή του134. Στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα δύο πρώτα αρχικά γράμματα, 
ΜΗ135, του ονόματος του κοροπλάθου, που συμπληρώνεται, πιθανώς, ΜΗ[ΝΑΣ]136. Τα γράμματα της 
πρώτης επιγραφής έχουν ίσο μέγεθος. Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται στη χάραξη του μονο
γράμματος. Εδώ οι κεραίες του γράμματος Μ είναι ευθύγραμμες.

Στα χρόνια γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. εντάσσεται, σύμφωνα με τα δεδομένα του ταφικού συνευ- 
ρήματος, το σύνολο των δύο υπογεγραμμένων εικονογραφικών τύπων. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να 
τοποθετήσουμε στην ίδια εποχή και την περίοδο της ακμής των τριών κοροπλάθων που τα υπογράφουν.

Η συνήθεια της υπογραφής των έργων αποδίδεται από την έρευνα στους Έλληνες δημιουργούς137. 
Προβληματική είναι, ωστόσο, η ερμηνεία της κατά ζεύγη εμφάνισης υπογραφών ή συμβόλων σε ένα 
ειδώλιο. Πιθανότερη φαίνεται η άποψη ότι φανερώνουν συνεργασία δύο κοροπλάθων σε ένα εργα
στήριο138. Οι υπογραφές ερμηνεύονται, συνήθως, ως σημάδι εμπορικής ιδιοκτησίας139, ως μέσο δια
φύλαξης του πνευματικού δικαιώματος του κοροπλάστη140 ή ακόμη ως σύμβολο που διευκολύνει τη 
δουλειά μέσα στο εργαστήριο141. Τα δυσερμήνευτα σύμβολα, που απαντούν αρκετά συχνά στις πίσω 
πλευρές των ειδωλίων θεωρούνται γενικά ως εμπορικά σύμβολα των εργαστηρίων142.

λας και χρονολογούνται στο 2ο αι. π.Χ. Την έδρα του εργαστηρίου αυτού τοποθετεί, ωστόσο, στην αρχαία Αμφίπολη. Βλ. Μ. Velicko- 
vic, Musée National Beograd. Catalogue des terres cuites grecques et romaines, 1957, 91 κ.ε. Τη βράχυνση υπογραφής ΔΙΟ έχουμε επίσης 
στην πίσω πλευρά πήλινου ειδωλίου Ερμή, που προέρχεται από το Παντικάπαιο και χρονολογείται στα τέλη του 1ου αι. π.Χ. με αρχές 
του 1ου αι. μ.Χ. Βλ. Besques, III, 57, πίν. 68a, c, όπου αναφέρονται και άλλα γνωστά παραδείγματα. Τέλος, κοροπλάστης με το όνομα 
Διονύσιος μαρτυρείται επιγραφικά στο εργαστήριο του Τάραντα κατά το β' μισό του 4ου αι. π.Χ. (Β.Μ. Kingsley, ό.π., 47).

Το μονόγραμμα ΔΙ στη Μύρινα η Mollard-Besques, II, 204,212, ερμηνεύει ως βράχυνση του ονόματος του κοροπλάστη Διφίλου, 
ιδιοκτήτη πιθανότατα ενός μεγάλου εργαστηρίου, η δραστηριότητα του οποίου τοποθετείται χρονικά στον Ιο αι. μ.Χ. Βλ. σχετικά, D. 
Burr Thompson, A Stamp of the Coroplast Diphilos, Studi in Onore di Luisa Band, 1965, 319 κ.ε. Ωστόσο, τα ίδια αυτά γράμματα, 
όταν απαντιόνται στη Μύρινα σε συνδυασμό με τα αρχικά του ονόματος του κοροπλάστη Παπία, η Kassab τα θεωρεί στοιχεία κάποι
ου κώδικα με άγνωστη σε εμάς σημασία. Με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύει και το συνδυασμό των γραμμάτων ΜΗ. Βλ. D. Kassab, ό.π., 10.

132 Σχετικά με τη συνήθεια να υπογράφουν οι κοροπλάστες με σφραγίδες, βλ. Töpperwein, Terrakotten, 166 και D. Kassab, ό.π., 
5. Πρβλ. τη σφραγίδα που δημοσιεύει η D. Burr Thompson, ό.π., 319 κ.ε., η οποία χρονολογείται στον Ιο αι. μ.Χ. Ωστόσο, η D. 
Kassab, ό.π., 6, την αποσυσχετίζει από το γνωστό κοροπλαστικό εργαστήριο του Διφίλου στη Μύρινα.

133 Το σύμβολο αυτό και στα τρία ειδώλια βρίσκεται σε σταθερή απόσταση 0,007 μ. από τη βράχυνση. Η παρατήρηση αυτή μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι προέρχονται από ενιαία σφραγίδα στην εσωτερική πλευρά της μήτρας.

134 Γενικά δεν συνηθίζεται η κατακόρυφη γραφή στις υπογραφές των κοροπλάθων στα ειδώλια. Ωστόσο, κατακόρυφα αναγράφε
ται βράχυνση με τα ίδια γράμματα, ΜΗ, στην πίσω πλευρά πήλινων ειδωλίων από τη Μύρινα. Βλ. Mollard-Besques, II, 213, πίν. 256a, c.

135 Σχετικά με τις δυνατότητες συμπλήρωσης της επιγραφής, βλ. G.E. Benseler - W. Pape’s, ό.π., 910 κ.ε. καιΑ Lexicon of Greek 
Personal Names, ό.π., 310 κ.ε.

136 Υπογραφή κοροπλάθου με το όνομα ΜΗΝΑΣ απαντά σε ειδώλιο από την Αττική, βλ. J. Martha, Catalogue des figurines en terre 
cuite du Musée de la Société Archéologique dAthènes, 1880, 26, αριθ. 119. Το όνομα αυτό δεν μαρτυρείται επιγραφικά στη Βέροια. 
Ονόματα με τα αρχικά αυτά απαντούν στον 1ο-3ο αι. μ.Χ. Βλ. Tataki, Beroea, 229, 371 κ.ε. Σχετικά με το ίδιο όνομα, βλ. Θ. Ριζάκης - 
Γ. Τουράτσογλου, ό.π., 167, αριθ. 183, β' μισό 3ου αι. μ.Χ. Τα ίδια γράμματα στις επιγραφές των ειδωλίων της Μύρινας ερμηνεύονται 
ως αρχικά των ονομάτων Μηνόφιλος και Μήτρας, βλ. D. Kassab, ό.π., 76 κ.ε.

137 Βλ. A. Burford, Craftsmen in Greek and Roman Society, 1972, 207 κ.ε.
138 Βλ. σχετικά, Mollard-Besques, II, XXIII κ.ε. και ιδιαίτερα Β.Μ. Kingsley, ό.π. (υποσημ. 122), 42.
139 Mollard-Besques, II, XIII.
140 P. Graindor, ό.π. (υποσημ. 36), 22.
141 Β.Μ. Kingsley, ό.π. (υποσημ. 122), 42 κ.ε.
142 Βλ. Burr, Myrina, 24 και ιδιαίτερα 54, αριθ. 56, και 68, αριθ. 91. Τα σύμβολα αυτά στο εργαστήριο της Μύρινας αποδίδονται 

με χάραξη, βλ. Pottier - Reinach, Myrina, 180 κ.ε. Σφραγίδες που περιλαμβάνουν ονόματα σε συνδυασμό με σύμβολα χρησιμοποιή
θηκαν για τη σφράγιση υφαντικών βαρών ήδη στον 4ο και τον 3ο αι. π.Χ. Βλ. D. Burr Thompson, ό.π. (υποσημ. 131), 322, σημ. 14. 
Σχετικά με την εμφάνιση εμπορικών συμβόλων στα αττικά αγγεία και τη σημασία τους, βλ. A.W. Johnston, Trademarks of Greek 
Vases, 1979, 48 κ.ε. και I. Scheibler, ό.π. (υποσημ. 7), 184.
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Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω, είναι φανερό ότι η υπογραφή των πήλινων ειδωλίων από 
τους δημιουργούς τους αποτελεί μια συνήθεια που εμφανίζεται και στη Βέροια περίπου ταυτόχρονα 
με τα μεγάλα μικρασιατικά κοροπλαστικά εργαστήρια της Μύρινας (2ος αι. π.Χ.-Ιος αι. μ.Χ.)143 και 
της Περγάμου (πρώιμος 2ος αι. π.Χ.)144. Ο μικρός αριθμός των υπογεγραμμένων ειδωλίων του τοπι
κού εργαστηρίου δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε μια νέα ερμηνεία της σημασίας των υπο
γραφών στα ειδώλια. Επιβεβαιώνεται, ωστόσο, η παρατήρηση της D. Burr ότι αυτές απαντούν κυρίως 
σε τύπους που αποδίδουν έργα της μεγάλης πλαστικής145.

Οι υπογραφές που εξετάσαμε αποτελούν ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη μελέτη των 
ειδωλίων της Βέροιας, που μας επιτρέπει να καθορίσουμε τη χρονική περίοδο κατά την οποία εργά
ζονται και υπογράφουν τα έργα τους τρεις αξιόλογοι, επώνυμοι κοροπλάθοι του τοπικού εργαστηρί
ου, οι Δί[οννσίος], Μη[νάς] και Άλέίξανόρος]. Ωστόσο, μια σειρά παρατηρήσεων, που αφορούν 
κυρίως την τεχνική διαδικασία παραγωγής των ειδωλίων και την ύπαρξη κοινών τεχνοτροπικών χα
ρακτηριστικών μας επιτρέπουν να αποδώσουμε ομάδες ειδωλίων σε ένα σύνολο ανώνυμων τεχνιτών, 
που δημιουργούν και εργάζονται στο τοπικό εργαστήριο.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ο 3ος ΑΙΩΝΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ A

τ ύ π ο ς  β 

τ ύ π ο ς  ξ

αριθ. 31, 32, 35 

αριθ. 116, 117

Η δραστηριότητα ενός μόνο τεχνίτη εντοπίζεται στα τέλη του τελευταίου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ. 
Ο κοροπλάστης αυτός παράγει μικρού μεγέθους ειδώλια, που απεικονίζουν μορφές κοριτσιών. Κατα
σκευάζει την πρόσθια πλευρά χρησιμοποιώντας απλώς μία μόνο μήτρα και συμπληρώνει την πίσω με 
μικρά κομμάτια πηλού. Μετά την αφαίρεση των ειδωλίων από τα καλούπια τονίζει με ένα μαλακό 
εργαλείο τις πτυχές των ενδυμάτων και τις λεπτομέρειες των μαλλιών. Δεν χρησιμοποιεί βάση για τη 
στήριξή τους. Τα λιγοστά χρώματα που διατηρούνται επιτίθενται σε λευκόχρωμο επίχρισμα.

Οι μορφές είναι κομψές, με λεπτές αναλογίες και αποδίδουν συγκρατημένες στάσεις. Οι πτυχές 
των ενδυμάτων τους είναι αβαθείς και σχηματίζουν μαλακές καμπύλες γραμμές. Είναι φανερό ότι ο 
δημιουργός τους είναι ένας τεχνίτης χωρίς ιδιαίτερες καλλιτεχνικές ικανότητες.

Ο 2ος ΑΙΩΝΑΣ

Α λέ[ξ α νδ ρ ο ς ], ο κοροπλάστης της Αφροδίτης
Ο κοροπλάθος αυτός υπογράφει ένα μόνον εικονογραφικό τύπο, αυτόν της αποσανδαλίζουσας

143 Mollard-Besques, II, 201 κ.ε. D. Kassab, ό.π. (υποσημ. 122), VIII.
144 Töpperwein, Terrakotten, 185 κ.ε.
145 Burr, Myrina, 8. Βλ. επίσης το σχετικό κατάλογο της D. Kassab, ό.π. (υποσημ. 122), 25 κ.ε. Η Α. Burford, ό.π., αναγνωρίζει 

στην υπογραφή των ε'ργων μια συνειδητή πράξη εκδήλωσης έπαρσης και περηφάνειας εκ μέρους του δημιουργού τους, πιστεύει δε 
ότι οι καλλιτέχνες υπογράφουν τα καλύτερα έργα τους. Αντίθετα, η I. Scheibler, ό.π. (υποσημ. 7), 139 κ.ε., θεωρεί τις υπογραφές των 
κεραμέων ως εκδήλωση ενός ανταγωνιστικού πνεύματος.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΜ ΑΔΑΑ

τύπος α αριθ. 259-263

τύπος β αριθ. 266-269

τύπος γ αριθ. 271-274

τύπος δ αριθ. 275

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 αριθ. 350-352

Αφροδίτης. Η απόδοση σε αυτόν των υπόλοιπων ειδωλίων οφείλεται στην ομοιότητα των τεχνικών 
χαρακτηριστικών τους, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Πρόκειται για ευρήματα που προέρχονται από δυο ταφικά σύνολα, τα αριθ. 3 και 16, και απεικο
νίζουν την Αφροδίτη σε διάφορους εικονογραφικοΰς τύπους. Ο τεχνίτης κατασκευάζει τις κύριες μορ
φές και ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία των συνθέσεων με μήτρες και πλάθει μερικά από αυτά με 
το χέρι. Μετά την απομάκρυνση των ειδωλίων από τις μήτρες, συναρμολογεί τις συνθέσεις και προ
σθέτει τις βάσεις, καθώς και τα πλούσια επίθετα κοσμήματα των μορφών. Επεξεργάζεται, τέλος, με 
αιχμηρό εργαλείο τις ανατομικές λεπτομέρειες των μορφών, τα χαρακτηριστικά των προσώπων και 
τις πτυχές των ενδυμάτων τους. Τα χρώματα χρησιμοποιούνται διακριτικά για την απόδοση των 
κοσμημάτων και τη διακόσμηση των ενδυμάτων.

Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για τον πιο ταλαντούχο κοροπλάθο του τοπικού εργαστηρίου, ο οποί
ος διακρίνεται από έναν ιδιαίτερα έντονο κλασικισμό, όσον αφορά την επιλογή των θεμάτων και την 
απόδοση των μορφών. Αποφεύγει τη μονότονη εμφάνιση των ειδωλίων του αποδίδοντας τις μορφές 
με διαφορετικού τύπου κομμώσεις και κοσμήματα146. Παράλληλα, χρησιμοποιεί μια ευρύτερη ποικι
λία μητρών, που απεικονίζουν τα ίδια θέματα. Συνδυάζοντας, τέλος, διάφορες μορφές και σύμβολα, 
τα οποία καταφέρνει να ισορροπεί αισθητικά με αρκετή επιτυχία, δημιουργεί μια σειρά πρωτότυπων 
συνθέσεων, μοναδικών για την εποχή τους.

Η μελέτη των ταφικών συνευρημάτων των ειδωλίων που του αποδίδουμε μας επιτρέπει να εντοπί
σουμε χρονικά την καλλιτεχνική παραγωγή του κοροπλάστη αυτού περίπου στις αρχές του β' μισού 
του 2ου αι. π.Χ.

Λ ι[ο νύ σ ιο ς ]  και Μ η [νά ς]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ Ε

τύπος α αριθ. 223-235

Μια σειρά ειδωλίων του ίδιου εικονογραφικού τύπου αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα, από το 
σύνολο που εξετάζουμε εδώ, ενυπόγραφης, πιθανώς, συνεργασίας δύο κοροπλάθων, των Δί[ονυσίον] 
και Μη[νά], στο ίδιο εργαστήριο147. Πρόκειται για ευρήματα του ταφικού συνόλου αριθ. 16. Απο
δίδουν μια σύνθεση μοναδική όσον αφορά τη σύλληψη, που απεικονίζει την Αφροδίτη κουροτρόφο με 
τον Έρωτα καθισμένο στον αριστερό ώμο της και ένα μικρό κορίτσι στα δεξιά της, η οποία διακρίνε-

146 Την επέμβαση του κοροπλάστη στην ποιοτική εμφάνιση των ειδωλίων αναγνωρίζει ο J. Charbonneaux, Les terres cuites 
grecques, 1936, 4.

147 Υπογράφονται τα αριθ. 227, 228 και 231.
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ται, ωστόσο, από μια προχειρότητα στην κατασκευή. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι ο 
Μη[νάς], που υπογράφει τη μήτρα χρησιμοποιώντας σφραγίδα, είναι ο δημιουργός της σύνθεσης, και 
επομένως του αρχέτυπου, και ο Αι[οννσιος], που χαράσσει το όνομά του στα ειδώλια, πιθανώς, ο 
υπεύθυνος για την κατασκευή των μητρών της επόμενης γενιάς και των ειδωλίων148.

Ο τεχνίτης σχηματίζει την πρόσθια πλευρά με μήτρα που περιλαμβάνει ολόκληρη τη σύνθεση, με 
εξαίρεση το κεφάλι της παιδικής μορφής, το κεφάλι και τα φτερά του Ερωτιδέα. Συχνά χρησιμοποιεί 
την ίδια μήτρα για την απόδοση των κεφαλιών του κοριτσιού και του Έ ρωτα149. Τη στερεότητα της 
κατασκευής εξασφαλίζει αποδίδοντας με μήτρα και την πίσω πλευρά των ειδωλίων ή σε πολλά παρα
δείγματα με την περαιτέρω επεξεργασία των πτυχών των ενδυμάτων. Δεν χρησιμοποιεί, ωστόσο, πρό
σθετα πλαστικά κοσμήματα για τη διακόσμηση των μορφών. Ο χρωματισμός τους, επίσης, είναι φει
δωλός, περιορίζεται δε σε λίγες ταινίες που στολίζουν τις παρυφές των ενδυμάτων. Με λεπτό φύλλο 
αργύρου αποδίδει κάποτε τα κοσμήματα της γυναικείας μορφής. Οι μορφές της σύνθεσης είναι κινη
μένες. Τα ενδύματα σχηματίζουν πλούσιες πτυχές, οι οποίες τονίζουν, επίσης, τα περιγράμματα και 
τις κινήσεις του σώματος.

Η μήτρα που χρησιμοποιείται για την απόδοση του προσώπου του Έρωτα στα ειδώλια 223,224 και 
228 αναγνωρίζεται και στη σύνθεση του ειδωλίου 261 της στηριζομένης Αφροδίτης, την οποία αποδί
δουμε στον κοροπλάστη Αλέ[ξανδρο]. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στη σκέψη ότι και οι τρεις επώ
νυμοι καλλιτέχνες εργάζονται στο ίδιο εργαστήριο, η δραστηριότητα του οποίου συμπίπτει με την 
περίοδο της ακμής του τοπικού εργαστηρίου της πόλης, στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.

Τεχνίτης Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α

τύπος β αριθ. 25

τύπος γ αριθ. 41-59

τύπος δ αριθ. 84, 85

τύπος φ αριθ. 160-162,164, 169

ΟΜΑΔΑ Δ

τύπος δ αριθ. 217

Στον κοροπλάθο αυτόν αποδίδουμε ένα σύνολο ειδωλίων που απεικονίζουν όρθιες γυναικείες 
μορφές και προέρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 5. Ο τεχνίτης χρησιμοποιεί ιδιαίτερες μήτρες 
για την κατασκευή του σώματος και του κεφαλιού και αποφεύγει την παρεμβολή της βάσης για τη στή
ριξη των μορφών. Σχηματίζει, συνήθως, την πίσω πλευρά με μικρές μάζες πηλού. Έ νας μεγάλος αριθ
μός των ειδωλίων του χαρακτηρίζεται από την ιδιόρρυθμη μορφή της οπής αερισμού, η οποία έχει 
ατρακτόσχημο σχήμα και συνδυάζεται με μια οπή ανάρτησης που ανοίγεται λίγο ψηλότερα. Μετά την 
απομάκρυνση των ειδωλίων από τη μήτρα απλώνει διακριτικά τις πτυχές του χιτώνα, προκειμένου να 
επιτύχει μεγαλύτερη επιφάνεια στήριξης, και προσθέτει με έναν εξαιρετικά χαρακτηριστικό τρόπο το 
άκρο πόδι του άνετου σκέλους των μορφών. Δίνει έμφαση στην αναλυτική επεξεργασία της πτύχωσης 
και αποδίδει με αυτό τον τρόπο τη λεπτή υφή του υφάσματος του ιματίου. Φροντίζει ιδιαίτερα τη 
λεπτομερειακή απόδοση της κόμμωσης και προσθέτει κάποτε μερικά κοσμήματα. Στη συνέχεια απλώ
νει μόνο στην πρόσθια επιφάνεια λευκόχρωμο επίχρισμα. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρεί τους βο-

148 Ως μια δεύτερη εκδοχή θα μπορούσε, ωστόσο, να υποστηρίξει κανείς ότι πρόκειται για εισηγμένη μήτρα, η οποία κατασκευ
άστηκε στο εργαστήριο κάποιου κοροπλάθου Μη [να], και ότι ντόπιος τεχνίτης είναι μόνον ο Δι[ονύσιος].

149 Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται και στο εργαστήριο της Μύρινας. Βλ. Burr, Myrina, 20.
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στρΰχους των μαλλιών, που διατηρούν το χριύμα του πηλού, ενώ στο πρόσωπο απλώνει ένα στιλπνό 
ρόδινο χρώμα, που αποδίδει την απόχρωση του δέρματος. Η χρησιμοποίηση χρωμάτων για τη διακό- 
σμηση των ειδωλίων του είναι φειδωλή: με ρόδινο ή γαλάζιο χρώμα τονίζει το ιμάτιο και αποδίδει 
κάποτε την απόληξη μιας μακρόστενης ποδιάς στο κάτω μέρος του χιτώνα.

Οι μορφές είναι ραδινές και αποδίδονται σε χαλαρές στάσεις. Το σιόμα τους, με τις ισχυρές κάμ
ψεις των μελών του, σχηματίζει σιγμοειδή καμπύλη, την οποία παρακολουθεί και τονίζει η ροή των 
πτυχών των ενδυμάτων. Ο τεχνίτης προτιμά και επαναλαμβάνει τυπικά έναν ορισμένο τύπο κόμμω
σης, γνωστής ως τέττιξ. Καταφέρνει τελικά να δημιουργήσει χαριτωμένες, διακριτικές μορφές, που 
στέκονται με άνεση μέσα στο χώρο.

Με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα των ειδωλίων που αποδίδουμε στον τεχνίτη Α, η καλλιτεχνική 
του δραστηριότητα τοποθετείται στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.

Τεχνίτης Β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α

τύπος ζ αριθ. 89, 90

τύπος ρ αριθ. 133

τύπος φ αριθ. 167

τύπος ψ αριθ. 180

ΟΜΑΔΑ Δ

τύπος β αριθ. 211-213,215

τύπος γ αριθ. 216

τύπος ε αριθ. 218, 219

Το χέρι του κοροπλάθου αυτού αναγνωρίζεται σε λίγα παραδείγματα όρθιων γυναικείων μορφών. 
Την παραγωγή του, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν κυρίως τα ειδώλια των κουροτρόφων, που προέρχο
νται από το ταφικό εύρημα αριθ. 2150. Με ιδιαίτερες μήτρες αποδίδει την πρόσθια πλευρά του σώμα
τος και του κεφαλιού των μορφών. Την ανθεκτικότητα της πίσω πλευράς εξασφαλίζει σε αρκετές 
περιπτώσεις με την κατασκευή της σε μήτρα. Για τη στήριξη των ειδωλίων δεν χρησιμοποιεί βάσεις, 
αλλά απλώνει, παντού με τον ίδιο άκομψο τρόπο, τις παρυφές των ενδυμάτων. Εξίσου ακαλαίσθητα 
πλασμένα είναι τα άκρα πόδια των άνετων σκελών, που προβάλλουν από τα ενδύματα. Πολύ χαρα
κτηριστικό, για την αναγνώριση των μορφών του, είναι επίσης ένα σύνολο πτυχών, που προβάλλει ιδι
αίτερα έντονα ανάμεσα στο άνετο και το στάσιμο σκέλος των μορφών.

Η περαιτέρω επεξεργασία των ειδωλίων του, μετά την απομάκρυνσή τους από τα καλούπια, περιο
ρίζεται κυρίως στην περιοχή του κεφαλιού, όπου προσθέτει πλούσιους πλοκάμους, στεφάνια ή κεφα
λόδεσμους. Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η απόδοση των δαχτύλων των χεριών, όταν αυτά δεν καλύ
πτονται από ενδύματα. Για τη διακόσμηση των ενδυμάτων και την απόδοση της μακρόστενης ποδιάς 
επάνω από το χιτώνα χρησιμοποιεί μια πλούσια ποικιλία χρωμάτων, τα οποία απλώνει, αφού καλύψει 
προηγουμένως την επιφάνεια των ειδωλίων με λευκόχρωμο επίχρισμα.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ο τεχνίτης Β αποδίδει με σαφήνεια την αντίθεση ανάμεσα στην 
πυκνότητα του υφάσματος του χιτώνα, που σχηματίζει πλούσιες πτυχές, και τη λεπτή υφή του ιματίου, 
με τις μεγάλες, λείες επιφάνειες. Παράγει, ωστόσο, άκαμπτες, επιβλητικές μορφές, που αποδίδονται 
σε ήρεμες στάσεις, με πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από μια γαλήνια έκφραση.

150 Αντίθετα, οι Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 171, θεωρούν τα πρότυπα των ειδωλίων αυτών επείσακτα, χωρίς να αναφέ- 
ρεται, ωστόσο, η πιθανή προέλευσή τους.
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Τα ανασκαφικά δεδομένα των ειδωλίων που αποδίδουμε στον τεχνίτη Β μας οδηγούν στη χρονο
λόγηση της παραγωγής του λίγο μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Τεχνίτης Γ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α

τύπος θ αριθ. 93

τύπος υ αριθ. 148-150

τύπος ψ αριθ. 181

ΟΜΑΔΑ Δ

τύπος α αριθ. 209, 210

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΜΑΔΑ Α

τύπος β αριθ. 270

Ο τεχνίτης αυτός ασχολείται με την κατασκευή απλών, αλλά και πολύμορφων συνθέσεων. Ολο
κληρώνει την πρόσθια πλευρά συνδυάζοντας ιδιαίτερες μήτρες για τα σώματα και τα κεφάλια των 
μορφών. Σχηματίζει χωριστά την πίσω πλευρά και την προσαρμόζει στην πρόσθια. Το χέρι του ανα
γνωρίζεται από τους πλούσιους πλοκάμους και τα στεφάνια, με τα οποία στολίζει τα ειδώλια, καθώς 
και τη σταθερή προτίμησή του για έναν ορισμένο τύπο προσώπου. Πλάθει, επίσης, ελεύθερα τα γυμνά 
χέρια των μορφών. Το ένδυμα σχηματίζει πλούσιες πτυχές και ζώνεται ψηλά κάτω από το στήθος. 
Ωστόσο, το γεγονός ότι σε πολλά από τα ειδώλιά του παρατηρούνται επιδιορθώσεις αποδεικνύει ότι η 
δουλειά του χαρακτηρίζεται από προχειρότητα. Αντίθετα με τον πλαστικό διάκοσμο, ο χρωματισμός 
των ειδωλίων είναι φτωχός. Απλώνει λευκόχρωμο επίχρισμα στην επιφάνειά τους και στολίζει με 
χρωματιστές ταινίες τις παρυφές των ενδυμάτων.

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι οι μορφές με την κίνηση των χεριών, τη στροφή του κεφαλιού και τα 
πλούσια ενδύματα απλώνονται με άνεση μέσα στο χώρο. Είναι ψηλές, επιβλητικές, με λεπτές αναλο
γίες και εντυπωσιακές κομμώσεις. Τα ενδύματά τους αποδίδουν τη λεπτή υφή των υφασμάτων και 
σχηματίζουν πλούσιες πτυχές που υπογραμμίζουν τα περιγράμματα και τις κινήσεις του σώματος.

Η χρονολόγηση των ειδωλίων που αποδίδουμε στην παραγωγή του τεχνίτη Γ, όπως αυτή παρου
σιάστηκε στο σχετικό κεφάλαιο, μας επιτρέπει να τον εντάξουμε στην εποχή της ακμής του τοπικού 
εργαστηρίου, δηλαδή στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.

Τεχνίτης Δ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α

τύπος α αριθ. 1

τύπος ε αριθ. 87, 88

τύπος θ αριθ. 94

τύπος ψ αριθ. 179

Το σύνολο των ειδωλίων, που αποδίδουμε στον τεχνίτη Δ, απεικονίζει όρθιες γυναικείες μορφές. 
Ο κοροπλάθος αυτός χρησιμοποιεί ιδιαίτερες μήτρες για την απόδοση της πρόσθιας πλευράς του 
σώματος και του κεφαλιού. Ο τρόπος κατασκευής της πίσω πλευράς ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος 
της μορφής. Μετά την απομάκρυνση των ειδωλίων από τις μήτρες αφαιρεί και διαμορφώνει με μαχαί
ρι τα εξωτερικά περιγράμματα των πτυχών. Στη συνέχεια επεξεργάζεται με μαλακό εργαλείο τις πτυ
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χές των ενδυμάτιον και σχηματίζει τα δάχτυλα των χεριών, όταν αυτά προβάλλουν από τα ενδύματα. 
Αποφεύγει τη χρήση βάσης για τη στήριξη των ειδωλίων του. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, απλώνει δια
κριτικά στο κάτω μέρος τις πτυχές του χιτώνα. Η διακόσμηση των μορφών με πρόσθετα κοσμήματα 
είναι περιορισμένη. Λιγοστά είναι, επίσης, τα χρώματα (κυρίως το γαλάζιο) που χρησιμοποιεί και τα 
επιθέτει σε λευκόχρωμο επίχρισμα.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι μορφές του τεχνίτη Δ είναι κομψές, χαρακτηρίζονται, ωστόσο, 
από μετωπικότητα και ακινησία. Τα χαρακτηριστικά των προσώπων και οι λεπτομέρειες των μαλλιών 
αποδίδονται αχνά. Η πτύχωση των ενδυμάτων είναι επίσης μαλακή και δεν δημιουργεί έντονες αντι
θέσεις στην απόδοση της υφής των υφασμάτων.

Η εξέταση των συνευρημάτων των ειδωλίων που αποδίδουμε στον τεχνίτη Δ μας επιτρέπει να 
συμπεράνουμε ότι εργάζεται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Τεχνίτης Ε

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α

τύπος κ 

τύπος π

αριθ. 102-104 

αριθ. 122-129

Το χέρι του τεχνίτη αυτού αναγνωρίζεται σε λίγα παραδείγματα μικρού μεγέθους, που απεικονί
ζουν μορφές μικρών κοριτσιοον και προέρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 8β. Χρησιμοποιεί φθαρ
μένα καλούπια. Κατασκευάζει την πρόσθια πλευρά με μήτρα, που περιλαμβάνει ολόκληρη τη μορφή 
και συμπληρώνει την πίσω πλευρά με μικρά κομμάτια πηλού. Μετά την απομάκρυνση των ειδωλίων 
από τις μήτρες εξασφαλίζει τη στήριξη των μορφών απλώνοντας διακριτικά την παρυφή του χιτώνα. 
Παράλληλα, τονίζει με ένα μαλακό εργαλείο τις πτυχές των ενδυμάτων. Δεν χρησιμοποιεί χρώματα 
για τη διακόσμησή τους. Οι μορφές του έχουν μικρό μέγεθος και απεικονίζονται σε στάσεις ήρεμες 
και συγκρατημένες. Αποτελούν συνθέσεις που διακρίνονται για την ισότιμη σχέση στην απόδοση του 
σώματος και του ενδύματος.

Η παραγωγή του κοροπλάστη Ε χρονολογείται, με βάση τη μελέτη των ταφικών συνευρημάτων των 
ειδωλίων του, στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.

Τεχνίτης ΣΤ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α

τύπος α αριθ. 3 ,5-11,13, 14,18, 19

τύπος γ αριθ. 70-76

τύπος χ αριθ. 177,178

ΟΜΑΔΑ Β

τύπος β αριθ. 193-204

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

τύπος β αριθ. 328, 349

Ο κοροπλάστης αυτός είναι υπεύθυνος για την παραγωγή μιας σειράς ειδωλίων, τα οποία διακρίνο- 
νται από ιδιαίτερη προχειρότητα. Το θεματολόγιό του περιορίζεται κυρίως σε λίγους τύπους όρθιων 
γυναικείων μορφιόν. Ολοκληρώνει την απόδοση της πρόσθιας πλευράς χρησιμοποιώντας εξαιρετικά 
φθαρμένα καλούπια, τα οποία περιλαμβάνουν ολόκληρη τη μορφή μαζί με τη βάση, και πλάθει τμημα
τικά την πίσω πλευρά με μικρά κομμάτια πηλού. Χρησιμοποιεί ένα σταθερό τύπο βάσης με ευθύπλευρο
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σχήμα. Προκειμένου να συγκαλΰψει τη φθορά των καλουπιών που χρησιμοποιεί, τονίζει με χρώμα τα 
χαρακτηριστικά των προσώπων. Επίσης, με γαλάζιο ή ρόδινο χρώμα δηλώνει την ύπαρξη μιας μακρό
στενης ποδιάς στην πρόσθια επιφάνεια του χιτώνα. Ωστόσο, η χρήση χρωμάτων για τη διακόσμηση των 
ενδυμάτων είναι περιορισμένη. Το σώμα και τα ενδύματα των μορφών αποδίδονται με σχηματικό τρό
πο, δημιουργώντας, έτσι, την αίσθηση μιας απλοϊκότητας στη σύλληψη και την εκτέλεση.

Η παραγωγική δραστηριότητα του τεχνίτη αυτού χρονολογείται, με βάση τη μελέτη των ανασκαφι- 
κών δεδομένων των ειδωλίων που του αποδίδουμε, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Τεχνίτης Ζ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α

τύπος α αριθ. 20-24

τύπος γ αριθ. 78-81

τύπος θ αριθ. 99,100

τύπος κ αριθ. 106, 108

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

τύπος α αριθ. 319, 321

τύπος β αριθ. 329

Παράγει μικρού μεγέθους ειδώλια γυναικείων μορφών, τα οποία προέρχονται κατά το μεγαλύτε
ρο μέρος τους από το ταφικό εύρημα αριθ. 2. Ολοκληρώνει την απόδοση του πρόσθιου τμήματος του 
ειδωλίου με μήτρα, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη τη μορφή. Για τη στήριξή της προσθέτει συστη
ματικά ένα τύπο βάσης ημικυκλικού σχήματος. Τέλος, διαμορφώνει την πίσω πλευρά του ειδωλίου με 
μικρά κομμάτια πηλού. Παρόλο που χρησιμοποιεί γενικά φθαρμένα καλούπια, δεν επεξεργάζεται 
περισσότερο και δεν διακοσμεί με χρώμα τα ειδώλιά του.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα τεχνίτη αδιάφορο για το αισθητικό αποτέλεσμα 
της δουλειάς του. Αποδίδει συνοπτικά τα περιγράμματα του σώματος των μορφών και γραμμικά την 
πτύχωση των ενδυμάτων τους. Ο τεχνίτης αυτός σηματοδοτεί την παρακμή του τοπικού εργαστηρίου, 
πιθανώς στα τέλη του γ' τετάρτου του 2ου αι. π.Χ.

Ο 1ος ΑΙΩΝΑΣ

Περίπου στα μέσα του 1ου αι. π.Χ. εντοπίζεται η καλλιτεχνική δραστηριότητα δύο κοροπλάθων, 
που εργάζονται, πιθανώς, στο ίδιο εργαστήριο.

Ο «κοροπλάθος των Ερώτων»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΟΜΑΔΑ Α

τύπος α αριθ. 279-283

ΟΜΑΔΑ Β

τύπος α αριθ. 285-289

τύπος β αριθ. 290-297

τύπος γ αριθ. 298

τύπος δ αριθ. 299-303

τύπος ε αριθ. 304

τύπος οτ αριθ. 305-307
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Στον κοροπλάστη αυτό αποδίδουμε ένα σύνολο ειδωλίων, κυρίως μικρού μεγέθους, που προέρχο
νται από το ίδιο ταφικό σύνολο, αριθ. 9. Απεικονίζουν συνθέσεις, στις οποίες πρωταγωνιστεί η μορφή 
ενός μικρού Ερωτιδέα που παίζει με ζώα και πουλιά. Η κατασκευή τους είναι απλή, εφόσον όλη η 
πρόσθια πλευρά αποδίδεται με μία μήτρα. Ιδιαίτερες μήτρες χρησιμοποιεί ο τεχνίτης μόνο για την 
απόδοση των φτερών του μικρού θεού. Το ίδιο απλά σχηματίζει και την πίσω πλευρά, χρησιμοποιώ
ντας μικρά κομμάτια πηλού. Σε μία μόνο περίπτωση, όπου το μικρό μέγεθος της βάσης των ειδωλίων 
του τύπου στ καθιστά επισφαλή τη στήριξη της σύνθεσης, καταφεύγει στη λύση της απόδοσης και του 
πίσω τμήματος με μήτρα. Χρησιμοποιεί δύο τύπους βάσεων, μία απλή, ευθύπλευρη και μία δεύτερη, 
με χαμηλό μέτωπο, που πλαισιώνεται με δύο παράλληλες, οριζόντιες ταινίες.

Παρά το πλούσιο θεματολόγιο του τεχνίτη αυτού, τα αποθέματά του σε τύπους φτερών είναι φτω
χά. Έτσι, χρησιμοποιεί κυρίως ένα τύπο φτερού με κοντό πτέρωμα και ένα δεύτερο με μακρύτερο. Τα 
καλούπια του είναι αρκετά φθαρμένα, ωστόσο, η περαιτέρω επεξεργασία των ειδωλίων του περιορί
ζεται κυρίως στη ζωηρότερη απόδοση της πτύχωσης των ενδυμάτων. Η χρήση χρωμάτων για τη διακό- 
σμηση των συνθέσεων είναι φειδωλή. Τα λιγοστά χρώματα που διατηρούνται επιτίθενται σε λευκό- 
χρωμο επίχρισμα.

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι ο κοροπλάστης αυτός αναδεικνύεται σε δημιουργό μιας σειράς πρωτό
τυπων συνθέσεων. Ακολουθεί, ωστόσο, τη γενικότερη προτίμηση των εργαστηρίων της εποχής αυτής 
για την απεικόνιση συμπλεγμάτων Ερωτιδέων με μικρά ζώα. Στα πλαίσια των συνθέσεων αυτών οι μορ
φές αποδίδονται συνήθως σε πολύπλοκες στάσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει, συχνά, με απλοϊκότητα.

Οι μήτρες που χρησιμοποίησε ο κοροπλάθος για την απόδοση των φτερών των Ερώτων στα ειδώ
λια 281, 282 και 305 είναι όμοιες με αυτές των φτερών του Έρωτα στη σύνθεση 228, που απεικονίζει 
την κουροτρόφο και υπογράφεται από τους κοροπλάστες Μη[νά] και Αι[οννσιο]. Το γεγονός αυτό 
μας οδηγεί στην υπόθεση ότι ο «κοροπλάθος των Ερώτων», έναν αιώνα περίπου αργότερα, είναι εκεί
νος που συνεχίζει την παραγωγή του σημαντικού αυτού εργαστηρίου και ανταποκρίνεται ικανοποιη
τικά, θα λέγαμε, στην καλλιτεχνική του παράδοση.

Ο «κοροπλάθος της Ψυχής»
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΟΜΑΔΑ Γ

τύπος α αριθ. 205, 206

τύπος β αριθ. 207, 208

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 αριθ. 241, 242

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΜΑΔΑ Β αριθ. 276, 277

ΟΜΑΔΑ Γ αριθ. 278

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 αριθ. 311

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

τύπος ε αριθ. 340

Στον κοροπλάστη αυτό οφείλονται ορισμένες από τις πιο πρωτότυπες δημιουργίες του τοπικού 
εργαστηρίου. Τα ειδώλιά του είναι κατασκευασμένα όλα με τον ίδιο ανοικτόχρωμο πηλό και αποτε
λούν ευρήματα του ίδιου ταφικού συνόλου, αριθ. 9. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η απεικό
νιση μεμονωμένων μορφών, οι οποίες αποδίδονται σε σύνθετες στάσεις, καθώς και πολύμορφων συν
θέσεων, όπως αυτή με θέμα το θάνατο του Άδωνη.

Οι τεχνικές λύσεις που εφαρμόζει για την παραγωγή των ειδωλίων του είναι πολύπλοκες. Έτσι, 
για την κατασκευή της πρόσθιας πλευράς χρησιμοποιεί μια μεικτή μέθοδο, στην οποία συνδυάζει τμή
ματα που προέρχονται από μήτρα με άλλα χειροποίητα. Τη μέθοδο αυτή ολοκληρώνει με επιτυχία, 
όπως αποδεικνύουν, άλλιοστε, τα ίδια τα ειδώλια, τα οποία δεν παρουσιάζουν ίχνη επιδιορθώσεων.
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Με το χέρι πλάθει, επίσης, την πίσω πλευρά και την προσαρμόζει στην πρόσθια. Η μαλακή υφή του 
πηλού που χρησιμοποιεί φαίνεται ότι επέδρασε αρνητικά στην ευκρινή απόδοση των χαρακτηριστι
κών των μορφών και των πτυχών των ενδυμάτων τους. Η αδυναμία αυτή τον υποχρεώνει να τονίσει 
τελικά ορισμένες λεπτομέρειες με τη βοήθεια ενός αιχμηρού εργαλείου.

Η διακοσμητική διάθεση του τεχνίτη αυτού εξαντλείται, θα λέγαμε, στην επεξεργασία της πτύχω
σης των ρούχων. Τα πρόσωπα και οι κομμώσεις των μορφιόν διακρίνονται για την απλότητά τους. 
Μόνο τα μαλλιά τους στολίζει κυρίως ένας ορισμένος τύπος στεφάνης, διακοσμημένος με ακτινωτές 
χαράξεις. Στα ενδύματα των μορφών και στο ύφασμα της νεκρικής κλίνης του Άδωνη απλώνει το ίδιο 
απαλό, ανοικτό μενεξεδί χρώμα.

Οι δημιουργίες του «κοροπλάστη της Ψυχής» φανερώνουν ότι πρόκειται για ένα καλλιτέχνη του 
οποίου το θεματολόγιο επηρεάζεται γενικότερα από τη μικροτεχνία και τη μικρογλυπτική των όψιμων 
ελληνιστικών χρόνων. Οι τεχνικές δυνατότητές του είναι όμως περιορισμένες. Έτσι, παρόλο που οι 
συνθέσεις του παρουσιάζουν συχνά μια πρωτοτυπία στη σύλληψη, χαρακτηρίζονται από πολλές κατα
σκευαστικές ατέλειες.

Η απόδοση ειδωλίων σε ένα συγκεκριμένο αριθμό τεχνιτών, όταν βασίζεται στην ομοιότητα των 
εργαστηριακών και τεχνοτροπικών χαρακτηριστικών τους δεν είναι, βέβαια, απόλυτα βάσιμη151. Έτσι, 
παρόλο που συνεκτιμήθηκαν και άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα η προέλευσή τους από το ίδιο 
ταφικό σύνολο152, παρουσιάζεται εδώ με κάθε επιφύλαξη. Θέλουμε, ακόμη, να σημειώσουμε ότι ο δη
μιουργός της μήτρας δεν ταυτίζεται πάντοτε με τον κατασκευαστή των ειδωλίων, τα οποία προήλθαν 
από αυτή. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι οι κοροπλάστες εμπορεύονταν και μήτρες, η χρήση των οποίων 
κάλυπτε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Συμβαίνει, λοιπόν, συχνά σε ειδώλια που προέρχονται από 
την ίδια μήτρα να αναγνωρίζουμε το χέρι δύο ή περισσότερων κοροπλάθων.

Ο κατάλογος των τεχνιτών είναι αρκετά μακρύς και δεν υπονοεί με κανένα τρόπο ότι υπήρχε στη 
Βέροια ανάλογος αριθμός εργαστηρίων. Είναι, αντίθετα, φανερό ότι ορισμένοι από αυτούς δουλεύ
ουν στον ίδιο χώρο και χρησιμοποιούν τις ίδιες μήτρες. Η μελέτη των ειδωλίων έδειξε, επίσης, ότι ορι
σμένα από αυτά κατασκευάστηκαν με μήτρες δεύτερης και τρίτης γενιάς, γεγονός που μας επιτρέπει 
να συμπεράνουμε ότι οι ντόπιοι κοροπλάστες χρησιμοποιούσαν συχνά τα δικά τους ειδώλια για την 
κατασκευή νέων καλουπιών.

Οι διαπιστώσεις αυτές μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε ορισμένες σκέψεις σχετικά με την 
οικονομική δομή των κοροπλαστικών εργαστηρίων της πόλης. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι δεν θα πρέπει 
να φανταστούμε την ύπαρξη μεγάλων μονάδιον βιοτεχνικού χαρακτήρα, αλλά εργαστηρίων με περιο
ρισμένα συχνά αποθέματα μητρών, που απασχολούσαν ένα μικρό σχετικά αριθμό τεχνιτών, με εξειδι- 
κευμένες γνώσεις και μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική επιδεξιότητα153. Πρόκειται πιθανότατα για μονάδες 
παραγωγής154 οικογενειακού χαρακτήρα, που παραδίδονταν από τον πατέρα στο γιο155. Μια τέτοια 
μονάδα αναγνωρίζουμε στο σημαντικότερο κοροπλαστικό εργαστήριο της πόλης, όπου εργάζονται οι 
τρεις επώνυμοι κοροπλάστες, που αναφέραμε παραπάνω. Η καλλιτεχνική δραστηριότητά του πιστεύ
ουμε ότι συνεχίζεται με τον «κοροπλάθο των Ερώτων» και διαρκεί, με βάση πάντοτε τα ανασκαφικά 
δεδομένα, περίπου από τα μέσα του 2ου έως και τα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

151 Πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι οι αναλύσεις των πηλών που χρησιμοποιούνται γενικότερα στα κεραμικά και κοροπλα
στικά εργαστήρια του μακεδονικού χώρου δεν έχουν προχωρήσει ακόμη ικανοποιητικά.

152 Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις των Pottier - Reinach, Mynna, 108, του D.M. Robinson, Necrolynthia, A Study in Greek Buiial 
Customs and Anthropology, Excavations at Olynthus XI, 1942,195 κ.ε. και του Higgins, Tanagra, 65.

153 Ωστόσο, τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα του εργαστηρίου καθόριζε χωρίς αμφιβολία ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος έδινε τις γενι
κές κατευθύνσεις, ήλεγχε και συμμετείχε στην παραγωγή.

154 Η οργάνωση των κοροπλαστικών εργαστηρίων θα πρέπει να ήταν ανάλογη με αυτή των κεραμικών. Για το θέμα αυτό, βλ. Μ. 
Τιβέριος, ΕΕΦΣΑΠΘ 20 (1981), 373 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία, και I. Scheibler, ό.π. (υποσημ. 7), 137 κ.ε.

155 Σχετικά με τις οικογένειες των κεραμέων και των αγγειογράφων που εργάζονταν στον αττικό Κεραμεικό, βλ. T.B.L. 
Webster,Potterand Patron in Classical Athens, 1972, 9 κ.ε.
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III. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Α. Ό ρθιες γυναικείες μορφές

Τ ύπ ο ς α (Πίν. 10-12)

Τον τΰπο α παραδίδει μια σχετικά μεγάλη σειρά ειδωλίων, 1-241, τα περισσότερα από τα οποία 
διατηρούνται ακέραια. Η πρόσθια πλευρά είναι κατασκευασμένη με μήτρα που περιλαμβάνει ολό
κληρο το ειδώλιο μαζί με τη βάση του2. Αντίθετα, η πίσω πλευρά σχηματίζεται από μικρές μάζες 
πηλού. Η οπή αερισμού είναι κυκλικού ή ελλειψοειδούς σχήματος3.

Οι ομοιότητες που παρουσιάζουν τα ειδώλια μεταξύ τους επέτρεψαν τη διάκριση τριών συνολικά 
μητρών, με τις οποίες κατασκευάστηκαν ένα ή περισσότερα παραδείγματα. Έτσι, τα ειδώλια 1 και 2 
προέρχονται από τη μήτρα Α, τα 5-11, 13, 14, 18 και 19 από τη μήτρα Β και, τέλος, τα 20-24 από τη 
μήτρα Γ. Ωστόσο, τα ειδώλια της μήτρας Β είναι δυνατό με βάση τη διαψορά ύψους να αποδοθούν σε 
δύο διαφορετικές γενεές μητρών, που προέρχονται από το ίδιο αρχέτυπο. Έτσι, στην πρώτη γενεά 
ανήκουν τα ειδώλια 7, 8, 13, 14, 19 και στη δεύτερη τα 10-11 και 18. Τα ειδώλια της δεύτερης γενεάς 
είναι κατά 11,06% μικρότερα από αυτά της πρώτης. Έχοντας υπόψη τις μετρήσεις του Β. Schmaltz, 
σχετικά με τα ειδώλια του ιερού των Κάβειρων στη Θήβα, όπου η μία γενεά από την άλλη παρουσιά
ζει μείωση 6-7,7%4, θα πρέπει να δεχθούμε ότι ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη γενεά μεσολα
βούσε ακόμη μία, δείγματα της οποίας δεν βρέθηκαν.

Στα παραδείγματα του τύπου α η χρήση των χρωμάτων είναι περιορισμένη. Έτσι, με χρώμα, 
καστανό και κόκκινο, τονίζονται κυρίως τα χαρακτηριστικά του προσώπου και δηλώνεται η απόχρω
ση των μαλλιών. Σε δύο μόνο παραδείγματα, 6 και 13, παρατηρείται γαλάζιο χρώμα στα ενδύματα. Ο 
σταθερός τρόπος χρησιμοποίησης των χρωμάτων για τη διακόσμηση των ειδωλίων της πρώτης γενεάς 
της μήτρας Β επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση ότι αυτά κατασκευάστηκαν στο ίδιο εργαστήριο, 
πιθανότατα από τον ίδιο τεχνίτη.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και πίσω5. 
Φορά μακρύ, πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο, το οποίο καλύπτει το σώμα μαζί με τα χέρια και το κεφά
λι και πέφτει χαμηλότερα κάτω από τα γόνατα. Στηρίζει το δεξιό χέρι της στη μέση, ενώ με το αριστε
ρό ανασηκώνει την παρυφή του ιματίου.

Ο τύπος αυτός της γυναικείας μορφής αποτελεί, όπως έδειξε ο G. Kleiner, έναν από τους πρωιμό-

1 Τα ειδώλια 1,15,20-24 προέρχονται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2. Τα 2,6 και 9 περιλαμβάνονται στα κτερίσματα του ταφι- 
κου ευρήματος αριθ. 4. Το 3 εντάσσεται στο εύρημα αριθ. 6. Το 4 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα του ταφικού συνόλου αριθ. 8α. 
Τέλος, τα 5, 7, 8,10-14,16-19 προέρχονται από το εύρημα αριθ. 1. Για τη χρονολόγηση των ταφικών συνόλων, βλ. Κεφ. I, 24 κ.ε.

2 Κεφ. II, υποσημ. 29. Βάση δεν αποδίδεται στα ειδώλια 1 και 2.
3 Σχετικά με το σχήμα της οπής αερισμού του 8, βλ. Κεφ. II, υποσημ. 82.
4 Schmaltz, Kabirion V, 7. Σχετικά με το θέμα της συρρίκνωσης του όγκου των ειδωλίων, όσο αυτά στέγνωναν, βλ. D. 

Kassab-Tezgôr - A. Abd el Fattah, La diffusion des Tanagréennes à l’époque hellénistique: à propos de quelques moules 
alexandrins, Le moulage en terre cuite dans l ’Antiquité. Création et production dérivée, fabrication et diffusion. Actes du XVIII 
Colloque du Centre de Recherches Archéologiques, Lille III, 1995, 1997 (A. Muller, έκδ.), 353 κ.ε.

5 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 21, 4, από τη Μύρινα.
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τερσυς ταναγραϊκούς τύπους, η δημιουργία του οποίου ανιχνεύεται στον 4ο αι. π.Χ.6. Παρόλο που τα 
ειδώλια του συγκεκριμένου αυτού τύπου κατασκευάζονται ιδιαίτερα τον 4ο και τον 3ο αι. π.Χ. σε ένα 
σημαντικό αριθμό κοροπλαστικών εργαστηρίων της ηπειρωτικής Ελλάδας7, της Μικράς Ασίας8, της 
Αλεξάνδρειας9 και της νότιας Ιταλίας10, ο αριθμός των δημοσιευμένων παραδειγμάτων είναι σχετικά 
περιορισμένος11. Έτσι, σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά δεδομένα, η μεγαλύτερη ποσότητα αντι
τύπων αυτού του τύπου προέρχεται από το κοροπλαστικό εργαστήριο της Βέροιας12. Χρονικά εντάσ
σονται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Την πορεία του τύπου από την αρχή της δημιουργίας του έως τον 3ο αι. π.Χ. παρακολούθησε διε
ξοδικά ο G. Kleiner13. Η εξέλιξη αυτή είναι αισθητή και στα ειδώλια της Βέροιας, που αντιπροσω
πεύουν άλλωστε ένα καταληκτικό στάδιο. Έτσι, παρόλο που στα ειδώλια 1 και 2 η απόδοση της υφής 
των ενδυμάτων αντανακλά τις τάσεις που επικρατούν στο 2ο αι. π.Χ., η μετωπικότητα και η ακινησία 
που χαρακτηρίζει τη στάση τους θυμίζει ανάλογες απεικονίσεις πρωιμότερων χρονολογικά μορφών14.

Στην παράδοση των ειδωλίων του 3ου αι. π.Χ., όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από τα ειδώλια των 
Δελφών και των Αβδήρων15, εντάσσονται οι μορφές 3 και 4, που εμφανίζονται όμως τώρα περισσότε
ρο ανάλαφρες και κινημένες. Η γυναικεία μορφή, όπως πλαισιώνεται από τους δύο παράλληλους 
κατακόρυφους άξονες που σχηματίζουν αριστερά και δεξιά οι πτυχές του ιματίου, αποτελεί μια κλει
στή σύνθεση. Έτσι, παρ’ όλη τη μεγάλη συγκέντρωση των πτυχών του χιτώνα ανάμεσα στο στάσιμο 
και στο άνετο σκέλος, ο άξονας του στάσιμου ποδιού είναι ορατός και η μορφή διατηρεί την ισορρο
πία της. Η πλευρά του στάσιμου σκέλους φέρεται ελαφρά προς τα πίσω, αντίθετα με αυτή του άνετου 
σκέλους που προβάλλεται έντονα. Η εντύπωση αυτή ενισχύεται, άλλωστε, με τη μεγάλη διαγώνια πτυ
χή, που ξεκινά από τον αριστερό γοφό και καταλήγει στο δεξιό γόνατο. Την ελαφρά στροφή του επά
νω τμήματος του κορμού προς τα δεξιά τονίζουν οι λοξές παράλληλες πτυχές που δημιουργούνται 
κάτω από το λαιμό, ενώ το τράβηγμα του ιματίου στη δεξιά πλευρά σχηματίζει μια σειρά αντιθετικών 
ημικυκλικών πτυχώσεων γύρω από την κοιλιά. Παράλληλα, με τη μικρή κλίση του κορμού προς τα

6 Kleiner, Tanagrafiguren, 124-125.
7 Βλ. P. Perdrizet, Monuments figurés. Petits bronzes, terres-cuites, antiquités diverses, Fouilles de Delphes V, 1908,205, αριθ. 666, 

πίν. 24, 12, από τους Δελφούς· J. Sieveking, Die Terrakotten der Sammlung Loeb, I, 1916, 32, πίν. 44, 37, πίν. 56' Δ. Λαζαρίδης, 
Πήλινα ειδώλια Αβδήρων, 1960,19-20,53, Α8, πίν. 4, γύρω στα μεσάτου 3ου αι. π.Χ.· Kleiner, Tanagra figuren, 124, πίν. 11α, μετά 
το 323 π.Χ., από την Αθήνα. Επίσης, τρία ειδώλια από τους θαλαμωτούς τάφους της Πέλλας, βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 
144, αριθ. 107-108, πίν. 17,195, αριθ. 346, πίν. 42, μετά τα μεσάτου 2ου αι. π.Χ., και ένα ακόμη από το «Ανατολικό» νεκροταφείο, 
$Κ. Αρχαία Μακεδονία, 314, αριθ. 270, μέσα 4ου αι. π.Χ. (Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη). Ακόμη, Δ. Δαζαρίδης - Κ. Ρωμιοπούλου - Γ. 
Τουράτσογλου, Ο τύμβος της Νικήσιανης, 1992, 34-35, Ε 291, πίν. 20, τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., όπου και προηγούμενη 
βιβλιογραφία· Ξ. Αραπογιάννη, Τάφοι από την αρχαία Άμβροσσο, ΑΔ 39 (1984), Μελέτες, 111, ΜΔ 12531, πίν. 41δ, από την 
αρχαία Άμβροσσο- τέλος, ένα ειδώλιο από κιβωτιόσχημο τάφο του νεκροταφείου της Βεργίνας, βλ. Το Έργον, 1990, 80 κ.ε., εικ. 
111, 4ος αι. π.Χ. Όμοιου τύπου ειδώλιο, ελληνιστικής εποχής, περιλαμβάνεται στην ιδιωτική συλλογή Γ. Τσολοζίδη. Βλ. 7000 
χρόνια ελληνικής τέχνης. Από τη Συλλογή τον Γεωργίου Τσολοζίδη, 1994 (Μ. Ζησιάδου, επιμ.), 95, αριθ. 134.

8 Pottier - Reinach, Myñna, 414-415, αριθ. 248, πίν. 33,1. Mollard-Besques, II, 100, πίν. 117d, λίγο μετά τα μέσα του 3ου αι. 
π.Χ., 94, πίν. l i la . Leyenaar-Plaisier, Leiden, 68, αριθ. 134, πίν. 24, γυναικείο ειδώλιο από την Τροία(;), γ' τέταρτο 4ου αι. π.Χ.

9 Ε. Breccia, Terrecotte figúrate greche e greco-egizie del Museo di Alessandria, Monuments d ’Egypte greco-romaine, II, 1, 
1930, αριθ. 23, πίν. 4, 2. Higgins, Terracottas, 130, πίν. 62E, 330-200 π.Χ.

10 Besques, IV, 37, πίν. 28a, αρχές 3ου αι. π.Χ.
11 Από το Isar της πρώην νότιας Γιουγκοσλαβίας προέρχεται επίσης ένα ειδώλιο του ίδιου τύπου, βλ. V. Sokolovska, Isar- 

Marvinci and the Vardar Valley in Ancient Times, 1986, 74-75, πίν. 20, 2, 3ος-2ος αι. π.Χ. Άγνωστης προέλευσης είναι το ειδώλιο 
που δημοσιεύει ο Breitenstein, Catalogue, 72, αριθ. 678, πίν. 83.

12 Σε ειδώλια αυτού του τύπου ανήκουν και τα γυναικεία κεφάλια 330-332 του Καταλόγου.
13 Το ειδώλιο αριθ. 4575 των Αθηνών ο Kleiner, Tanagra figuren, ό.π., θεωρεί από τους πρωιμότερους ταναγραϊκούς 

τύπους. Σχετικά με τον όρο «ταναγραία», βλ. D. Burr Thompson, AJA 70 (1966), 52.
14 Βλ. τα ειδώλια από τη Μύρινα (Mollard-Besques, II, 94, πίν. Illa ), από την Αλεξάνδρεια (Higgins, Terracottas, ό.π.), από 

την Τροία (Leyenaar-Plaisier, Leiden, ό.π.), από την Αθήνα (Kleiner, Tanagra figuren, ό.π.) και από τη Βεργίνα (Το Έργον, 
1990, 80 κ.ε., εικ. 111).

15 Βλ. Ρ. Perdrizet, ό.π. και Δ. Λαζαρίδης, ό.π.
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πίσω, η διάρθρωση του σώματος διακρίνεται με σαφήνεια κάτω από το ένδυμα. Το κεφάλι της μορφής 
στρέφεται προς την πλευρά του άνετου σκέλους. Τα μαλλιά σχηματίζουν επάνω από το μέτωπο τρεις 
σειρές σπειροειδών βοστρύχων και μαζεύονται πίσω σε κότσο. Η κόμμωση αυτή, που είναι γνωστή ως 
τέττιξ16, απαντά σε παραδείγματα που χρονολογούνται όψιμα στο 2ο αι. π.Χ.

Το σύνολο των υπόλοιπων ειδωλίων αποτελεί μια απλουστευμένη διατύπωση του τύπου, όπως αυτή 
εμφανίζεται και στα σύγχρονα ειδώλια από τη γειτονική Πέλλα. Το πλάτος της μορφής έχει μειωθεί 
αισθητά, έτσι ώστε να τονίζεται ο κατακόρυφος άξονας του σώματος. Απλοποιημένη είναι σε αυτά όχι 
μόνον η απόδοση των πτυχώσεων του ενδύματος, αλλά και της κόμμωσης. Η εντύπωση αυτή επιτείνε
ται, άλλωστε, και από τη φθορά της μήτρας, με την οποία κατασκευάστηκαν τα περισσότερα από αυτά.

Στην καταγωγή του τύπου αυτού από μια ταναγραϊκή δημιουργία παραπέμπει, επίσης, η ευθύπλευ- 
ρη μορφή της βάσης ορισμένων ειδωλίων. Αντίθετα, τα ειδώλια που κατασκευάστηκαν με τη μήτρα Γ 
έχουν βάση ελλειψοειδούς σχήματος, όμοιο με αυτό που απαντά στα παραδείγματα του ίδιου τύπου 
από την Πέλλα.

Τ ύπος β (Πίν. 13-14)

Στο σύνολο των ειδωλίων που εξετάζουμε ο τύπος β αντιπροσωπεύεται από δεκαπέντε ειδώλια, 
25-3917. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός από αυτά σώζεται σε αποσπασματική κατάσταση. Τα 
παραδείγματα αυτού του τύπου παρουσιάζουν μια σημαντική ποικιλία στον τρόπο παραγωγής τους. 
Έτσι, για την απόδοση της πρόσθιας πλευράς των ειδωλίων 25-28 χρησιμοποιείται ιδιαίτερη μήτρα 
για το σώμα και ιδιαίτερη για το πρόσωπο. Αντίθετα, με μήτρα που περιλαμβάνει όλη την πρόσθια 
πλευρά αποδίδονται τα ειδώλια 31-3918. Η βάση του 30 κατασκευάστηκε χωριστά και προστέθηκε 
μετά την απομάκρυνση του ειδωλίου από τη μήτρα19. Σε όλα περίπου τα παραδείγματα η πίσω πλευρά 
πλάθεται με το χέρι και στη συνέχεια ενώνεται με την πρόσθια20. Ο περιττός πηλός που προκύπτει 
από τη συγκόλληση απομακρύνεται με μαχαίρι. Με μικρές μάζες πηλού σχηματίστηκε μόνον η πίσω 
πλευρά του 25. Με τη χρησιμοποίηση αιχμηρού εργαλείου τονίστηκαν, επίσης, οι πτυχές των ενδυμά
των και οι βόστρυχοι των μαλλιών των 25, 30, 31 και 3721. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή 
στήριξη του ειδωλίου 25, οι πτυχές του χιτώνα και η απόληξη της πίσω πλευράς απλώνονται από τον 
τεχνίτη περισσότερο από όσο προέβλεπε αρχικά η μήτρα22. Πρόσθετος πηλός χρησιμοποιήθηκε για 
την απόδοση των άκρων ποδιών των ειδωλίων 25 και 3123. Τέλος, η οπή αερισμού είναι τετράπλευρου, 
ελλειψοειδούς, κυκλικού ή ακόμη μη συγκεκριμένου σχήματος.

Οι ομοιότητες ορισμένων ειδωλίων του τύπου β μας επέτρεψαν να διακρίνουμε δύο μήτρες, με τις 
οποίες κατασκευάστηκαν δύο ή περισσότερα παραδείγματα. Έτσι, τα 33-34 και 36 προήλθαν από τη 
μήτρα Α, ενώ τα 37-38 από τη μήτρα Β. Με φειδώ χρησιμοποιήθηκαν τα χρώματα για τη διακόσμηση 
των ειδωλίων του τύπου β. Στην επιφάνεια έξι παραδειγμάτων διατηρείται λευκό επίχρισμα. Με ρόδι

16 Σχετικά με τον τύπο της κόμμωσης, βλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 262-263, αριθ. 686-687, πίν. 97-98 (γυναικεία ειδώλια της 
εποχής του Αυγούστου), όπου αναφέρονται και άλλα γνωστά εικονογραφικά παράλληλα. Επίσης, Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 
220 και σημ. 285.

17 Το ειδώλιο 25 εντάσσεται στα κτερίσματα του ταφικού συνόλου αριθ. 5. Τα 26-28 προέρχονται από το εύρημα αριθ. 7. 
Το 29 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα της ταφής αριθ. 8β. Τα 30, 33, 34 και 36 περιλαμβάνονται στο ταφικό εύρημα αριθ. 13. 
Το 31 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα της ταφής αριθ. 10. Τα 32 και 35 αποτελούν κτερίσματα της ταφής αριθ. 11 και, τέλος, 
τα 37-39 προέρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 1.

18 Κεφ. II, υποσημ. 25.
19 Με τον ίδιο τρόπο σχηματιζόταν και η βάση των ειδωλίων 33, 34 και 36.
20 Κεφ. II, υποσημ. 53.
21 Όμοια τονίζονται οι πτυχές των ενδυμάτων στα ειδώλια του τύπου αυτού από τους θαλαμωτούς τάφους της Πέλλας. Βλ. 

Λιλιμπάκη-Ακαμάτη. Πέλλα, 222.
22 Κεφ. II, υποσημ. 34 και 38.
23 Κεφ. II, υποσημ. 75.
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νο χρώμα καλύπτονταν τα ενδύματα των 25, 27 και 31, ενώ σε λίγες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου τονίζονται με καστανό και κόκκινο χρώμα.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και 
λίγο πίσω24. Είναι ντυμένη με χιτώνα και ιμάτιο, που τυλίγεται σφιχτά γύρω από το επάνω τμήμα του 
κορμού και τα χέρια. Το δεξιό χέρι στηρίζεται στο πίσω μέρος της μέσης, το αριστερό ελαφρά λυγι- 
σμένο κρατά επάνω από το μηρό την απόληξη του ιματίου. Το κεφάλι, καλυμμένο με το ιμάτιο μέχρι 
τη δεξιά παρειά, κλίνει προς τα κάτω και στρέφεται προς τα δεξιά.

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα γνωστό τύπο ταναγραίας, που δημιουργείται τον 4ο αι. π.Χ. και 
παράγεται ευρύτατα σε όλη τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ. στην Ελλάδα25, τη νότια Ιταλία26, την Κυρη
ναϊκή27 και την Αλεξάνδρεια28. Στη Μακεδονία και ιδιαίτερα στα εργαστήρια της Πέλλας29 και της 
Βέροιας ειδώλια αυτού του τύπου κατασκευάζονται από τις αρχές του τελευταίου τετάρτου του 3ου 
έως το β' μισό του 2ου αι. π.Χ.

Στα ειδώλια της Βέροιας μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα στάδια εξέλιξης του τύπου, όπως 
καθορίστηκαν από τον G. Kleiner30 και τελευταία τον R.A. Higgins31. Η πρωιμότερη διατύπωση αυτού 
του τύπου, που εικονογραφικά βρίσκεται πολύ κοντά στην εποχή της δημιουργίας του, αντιπροσωπεύ
εται εδώ από το ειδώλιο 31. Η μορφή αποδίδεται μετωπικά, σε ήρεμη στάση. Το στάσιμο σκέλος χάνε
ται κάτω από το χιτώνα, μια ελαφριά, ωστόσο, προεξοχή της απόληξης του ενδύματος μας επιτρέπει 
να μαντέψουμε τη θέση του. Περιορισμένη είναι, επίσης, η προβολή του άνετου αριστερού σκέλους. 
Οι πτυχές του ιματίου είναι αραιές32. Η λοξή πτύχωση που χαρακτηρίζει τον τύπο και σχηματίζεται 
ανάμεσα στον αγκώνα του δεξιού χεριού και στο αριστερό χέρι δεν έχει την ένταση που αποκτά σε 
μεταγενέστερα παραδείγματα. Τα χαρακτηριστικά αυτά φέρνουν το ειδώλιο 31 κοντά στο αριθ. 235, 
από τη Βοιωτία στο Μουσείο του Αούβρου, που χρονολογείται στο 330-320 π.Χ. και ο G. Kleiner εκτι
μά ότι πρόκειται για το πρωιμότερο παράδειγμα του τύπου33. Εντυπωσιακά όμοια είναι η απόδοση 
του τμήματος του ιματίου που περιβάλλει το κάτω μέρος του σώματος σχηματίζοντας ημικυκλικές πτυ

24 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 25, 2, 4, από την Τανάγρα και την Κυρηναϊκή, καθώς και 28, 2, από τη νότια Ιταλία.
25 Ειδώλια από τη Βοιωτία, βλ. Higgins, Terracottas, 102, πίν. 44C, ελληνιστική εποχή· Besques, III, 20-21, πίν. 21b-e, 22· 

Leyenaar-Plaisier, Leiden, 105, αριθ. 211, πίν. 36, περίπου 300 π.Χ.· E.D. Reeder, Hellenistic Art in the Walters Art Gallery, 1988, 
168, αριθ. 75, περίπου 300 π.Χ., όπου όμως το ιμάτιο δεν καλύπτει το πίσω μέρος του κεφαλιού. Από την Κόρινθο(;), βλ. 
Kleiner, Tanagrafiguren, 127 κ.ε., πίν. 22b, 129, πίν. lOc-d, 4ος αι. π.Χ. και Higgins, Tanagra, 132-134, εικ. 158-160, 3ος αι. π.Χ. 
Επίσης, ειδώλιο από τη Θεσσαλονίκη, βλ. Θεσσαλονίκη. Από τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια, Οδηγός της Έκθε
σης, 1986, 105 κ.ε., εικ. 93, α' μισό 3ου αι. π.Χ. (Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη) και η ίδια, ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, 216, πίν. ΙΟΟβ. 
Στον ίδιο τύπο ανήκουν, πιθανότατα, δύο ακόμη ειδώλια, αριθ. 10858α, β και 10869 του Μουσείου Θεσσαλονίκης, που σώζο
νται σε αποσπασματική κατάσταση, βλ. Κόρτη-Κόντη, Κοροπλαστική, 124, 125, αριθ. 123,124, πίν. 208, τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. 
π.Χ. Όμοιου τύπου ειδώλιο, ελληνιστικής εποχής, περιλαμβάνεται στην ιδιωτική συλλογή Γ. Τσολοζίδη, βλ. ό.π. (υποσημ. 7), 
97, αριθ. 136. Ακόμη, Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Θεσμοφόριο, 32, αριθ. 34, πίν. 12α.

26 A. Levi, Le terrecotte figúrate del Museo Nazionale di Napoli, 1926, 113, αριθ. 484, εικ. 94. Higgins, Terracottas, 127, πίν. 
60B, από την Canosa, πρώιμη ελληνιστική εποχή. Bell, Morgantina, 180-181, αριθ. 403-407, πίν. 85-86, 3ος αι. π.Χ. Besques, IV, 
36, πίν. 26c, e-g, ειδώλια από την Απουλία, την Καπύη και τον Τάραντα, 3ος αι. π.Χ. W. Schürmann, Katalog der antiken Terra
kotten im Badischen Landesmuseum Karlsruhe, SIMA 84, 1989, 208, αριθ. 764, πίν. 127, 3ος αι. π.Χ., από την Καμπανία.

27 L. Heuzey, Les figurines antiques de terre cuite, 1883, 25, πίν. 43, 3. Kleiner, Tanagrafiguren, 130.
28 Ο τύπος αυτός διαδόθηκε ευρύτατα στα κοροπλαστικά εργαστήρια της Αλεξάνδρειας, βλ. σχετικά, Ε. Breccia, Catalogue 

général des antiquités égyptiennes, Musée dAlexandrie, 2, Le Necropoli di Sciatbi, 1912, αριθ. 350-401. Σχετικά με τα ειδώλια που 
προέρχονται από τα νεκροταφεία της Αλεξάνδρειας, βασική παραμένει η μελέτη του Kleiner, Tanagrafiguren, 128 κ.ε., πίν. 24a, b. 
Επίσης, J. Fischer, Griechisch-römische Terrakotten aus Aegypten, Die Sammlung Sieglin und Schreiber, Dresden - Leipzig - Stüttgard - 
Tubingen, 1994,41,123 κ.ε., αριθ. 35,40, πίν. 5 ,6 ,3ος αι. π.Χ.

29 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 222-223, πίν. 14, 31, 35, 43, 44.
30 Βλ. Kleiner, Tanagrafiguren, 127 κ.ε.
31 Higgins, Tanagra, 132 κ.ε.
32 Σχετικά με την απόδοση του ενδύματος στα ειδώλια αυτού του τύπου, βλ. τις ανάλογες παρατηρήσεις της Λιλιμπάκη- 

Ακαμάτη, Πέλλα, ό.π.
33 Βλ. Kleiner, Tanagrafiguren, ό.π., πίν. 22b και Besques, III, 20, D 90, πίν. 21c. Από την ίδια μήτρα προέρχεται και το 

ειδώλιο D 91, ό.π., στον ίδιο πίνακα.
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χές. Η μορφή του Παρισιού, ωστόσο, απλώνεται περισσότερο μέσα στο χώρο με την προβολή του άνε
του σκέλους προς τα αριστερά και την έντονη στροφή του κεφαλιού προς την ίδια κατεύθυνση.

Στο ειδώλιο της Βέροιας τα μαλλιά σχηματίζουν ένα κυκλικό βόστρυχο επάνω από το μέτωπο και 
με ελαφρούς κυματισμούς πέφτουν προς τα κάτω μέχρι τη βάση του λαιμού. Η κόμμωση αυτή, όπως 
δείχνουν συγκρίσεις με ειδώλια που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη Μύρινα34, χαρακτηρίζει τη 
μορφή του ειδωλίου ως παιδική.

Το παράδειγμα της Βέροιας, το οποίο σύμφωνα με τα δεδομένα του ταφικού ευρήματος, χρονολο
γείται περίπου στο διάστημα 230-220 π.Χ., δεν αποτελεί βέβαια τη μοναδική μαρτυρία της απόδοσης 
του τύπου στη διάρκεια του 3ου αιώνα. Αυτό βεβαιώνουν το ειδώλιο C 311 του Βρετανικού Μου
σείου35, το ειδώλιο 07.286.2 του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης36, ένα παράδειγμα από 
την Τανάγρα στο Αμβούργο37, ένα ακόμη από τη νότια Ιταλία38 και, τέλος, το ειδώλιο αριθ. 9838 του 
Μουσείου Θεσσαλονίκης39.

Την ίδια αντίληψη όσον αφορά τη στάση του σώματος και την απόδοση των ενδυμάτων αντιπροσω
πεύουν και τα ειδώλια 32 και 35, που χρονολογούνται περίπου στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. Το ιμάτιο καλύ
πτει εδώ το κεφάλι της μορφής, αφήνοντας ελεύθερα μόνο τα χαρακτηριστικά του προσώπου40. Κοντά 
στην ομάδα αυτή στέκονται και τα παραδείγματα 37-39, που χρονολογούνται στη διάρκεια του 2ου αι. 
π.Χ. Από τα παραδείγματα αυτά κανένα δεν διατηρήθηκε ακέραιο, μπορούμε όμως με βάση τα τμήματα 
που σώθηκαν να αποκαταστήσουμε τον τύπο της γυναικείας μορφής. Παρόλο που η κατάσταση διατή
ρησης των ειδωλίων, η ποιότητα του πηλού και η φθορά της μήτρας προκαθορίζουν έως ένα βαθμό το 
αποτέλεσμα, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την απλοποίηση της σύνθεσης της μορφής και του μοτίβου 
του ενδύματος. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και πέφτουν χαμηλά καλύπτοντας τους ώμους. Μια πλα
τιά πλεξούδα που αρχίζει από το μέτωπο σχηματίζεται κατά μήκος της χωρίστρας41. Η κόμμωση αυτή 
είναι, επίσης, παιδική και απαντά πολύ συχνά σε ειδώλια παιδικών μορφών42 και Ερωτιδέων43.

Ωστόσο, ήδη από τις αρχές του 3ου αι. π.Χ. παρουσιάζεται μια άλλη διατύπωση στα ειδώλια αυτού 
του τύπου, η οποία αρχικά διαφοροποιείται από την προηγούμενη, ιδιαίτερα όσον αφορά την απόδοση 
της πτύχωσης του ιματίου44. Παράλληλα με την εξέλιξη του τύπου στη διάρκεια του ίδιου αιώνα δη- 
μιουργούνται μορφές περισσότερο ανάλαφρες και κινημένες. Τις νέες τάσεις που επικρατούν στην 
απόδοση της στάσης του γυναικείου σώματος και του ενδύματος εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο το ειδώ
λιο 25. Η μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, το οποίο έντονα λυγισμένο φέρνει μπροστά και 
πλάγια. Η προβολή αυτή του άνετου σκέλους, σε σχέση με το στάσιμο που υποχωρεί, διαταράσσει στο 
κάτω μέρος του ειδωλίου την ισότιμη κατανομή των όγκων και κλονίζει την ισορροπία της μορφής. 
Παράλληλα, με την κάμψη του αριστερού ποδιού και την προβολή του γοφού του στάσιμου σκέλους

34 Mollard-Besques, II, 133, πίν. 167d. Besques, III, 343, πίν. 422f. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 345, αριθ. 941, πίν. 124, κεφά
λι ειδωλίου μικρού κοριτσιού, 2ος αι. π.Χ.(;).

35 Higgins, Tanagra, εικ. 159, 250-230 π.Χ.
36 Βλ. J. Uhlenbrock, The Hellenistic Terracottas of Athens and the Tanagra Style, The Coroplast’s Art. Greek Terracottas of 

the Hellenistic World, 1990 (J. Uhlenbrock, επιμ.), 50-51, εικ. 37.
37 H. Hoffmann, Kunst des Altertums in Hamburg, 1961,11, 37, πίν. 34, 3ος αι. π.Χ.
38 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 511-512, αριθ. 1495, πίν. 190, τε'λη 3ου αι. π.Χ.
39 Βλ. παραπάνω, υποσημ. 25. Επίσης, Μ. Τσιμπίδου, Σύνολα κεραμικής από το ελληνιστικό νεκροταφείο της 

Θεσσαλονίκης, ΓΈλλΚερ, 82, Τ 59, β' τέταρτο 3ου αι. π.Χ.
40 Πρβλ. Mollard-Besques, II, 175, πίν. 21 Id.
41 Τδιου τύπου είναι τα κεφάλια 344-348 του Καταλόγου.
42 Βλ. σχετικά, Besques, III, 342, πίν. 421a, όψιμη ελληνιστική εποχή· Leyenaar-Plaisier, Leiden, 345-346, αριθ. 939-945, 

πίν. 124-125, κεφάλια πήλινων ειδωλίων από τη Μύρινα, που απεικονίζουν μικρά κορίτσια και χρονολογούνται στο 2ο αι. 
π.Χ.· Besques, IV, 60, πίν. 50c, d, ειδώλια παιδιών που προέρχονται από την Καπύη και την Απουλία(;) και χρονολογούνται 
στον 3ο αι. π.Χ.

43 Βλ. Mollard-Besques, II, 49, πίν. 60c, και 52, πίν. 64g. Επίσης, Besques, IV, 13, πίν. 10b, Τάραντας, τέλη 4ου αι. π.Χ., και 
15, πίν. Hi και 12a, Καπύη, 3ος και 2ος αι. π.Χ.· Bell, Morgantina, 171, αριθ. 326-330, πίν. 71, όψιμος 3ος αι. π.Χ.

44 Βλ. Besques, III, 21, πίν. 21d και 22a-f, ειδώλια από τη Βοιωτία, που χρονολογούνται κυρίως στο ά  τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.
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δημιουργείται η αίσθηση της χαλάρωσης στη στάση. Σε σύγκριση με τα ειδώλια της προηγούμενης ομά
δας παρατηρεί κανείς μια διατάραξη της ισορροπίας στη σχέση σώματος και ενδύματος. Οι πτυχές 
των ενδυμάτων, και ιδιαίτερα του ιματίου, είναι πυκνές και δημιουργούν ένα πλήθος από οξυκόρυφες 
γωνίες και άξονες, που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και ανταποκρίνονται σε αντίστοιχες 
κινήσεις των μελών του σώματος. Η καμπύλη γραμμή περιορίζεται τώρα μόνο στις πτυχές που σχημα
τίζει το ιμάτιο στην εσωτερική πλευρά του αριστερού χεριού. Τον τρόπο κάλυψης του κεφαλιού με το 
ιμάτιο παραδίδει επίσης ένα γυναικείο ειδώλιο από την Κάλλατη45.

Ανάλογη είναι η απόδοση των πτυχών στο πήλινο ειδώλιο αριθ. 386 από θαλαμωτό τάφο της 
Πέλλας, που χρονολογείται στο β' μισό του 3ου αι. π.Χ.46. Η μορφή της Βέροιας βρίσκεται, επίσης, 
κοντά σε μια σειρά ειδωλίων από τη νότια Ιταλία47. Η πτύχωση τιον ενδυμάτων, ωστόσο, είναι εδώ πιο 
πυκνή και περισσότερο σχηματοποιημένη. Τα μαλλιά σχηματίζουν επάνω από το μέτωπο τρεις σειρές 
σπειροειδών βοστρύχων και μαζεύονται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η μορφή φορά κλει
στά υποδήματα48. Το ειδώλιο 25 προέρχεται από ταφικό σύνολο των μέσων του 2ου αι. π.Χ. Κοντά σε 
αυτό στέκονται και τα παραδείγματα που θα διαπραγματευτούμε στη συνέχεια και εντάσσονται στην 
ίδια χρονική περίοδο. Η γυναικεία μορφή 27 δεν αποτελεί απλώς μια «στεγνή» επανάληψη της 25. 
Την εντύπωση αυτή δημιουργούν με μια πρώτη ματιά τα έντονα συστήματα των πτυχώσεων του ιματί
ου και ενισχύει η ομοιομορφία της κόμμωσης. Σε αυτό η σύνθεση της μορφής συνδυάζει τη μετωπικό
τητα των ειδωλίων της πρώτης ομάδας, με την πλούσια απόδοση της πτύχωσης των ενδυμάτων. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά φέρνουν το ειδώλιο της Βέροιας κοντά σε δύο σύγχρονα παραδείγματα από 
θαλαμωτό τάφο της Πέλλας49.

Την τελευταία βαθμίδα στην εξέλιξη των ειδωλίων του τύπου β στη Βέροια αντιπροσωπεύει το 
ειδώλιο 26. Η μορφή είναι ραδινή. Η στάση είναι άνετη και περισσότερο κινημένη σε σχέση με τα 
προηγούμενα παραδείγματα: ο επάνω κορμός με το κεφάλι στρέφεται στα αριστερά, προς την αντίθε
τη δηλαδή κατεύθυνση από αυτή του κάτω μέρους του σώματος. Η πτύχωση του ιματίου είναι πιο 
μαλακή και εναρμονίζεται με τις κινήσεις της μορφής. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται 
σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Με τον ίδιο τρόπο είναι χτενισμένα, επίσης, τα μαλλιά του 
ειδωλίου 28. Η κόμμωση αυτή απαντά σε κεφάλια γυναικείων μορφών από τη Μύρινα50 και την 
Τροία51. Από τα ειδώλια που σώζονται σε αποσπασματική κατάσταση ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
σιάζει το 30. Παραδίδει ένα μοτίβο διάθεσης του άνετου σκέλους ανάλογο περίπου με αυτό πήλινου 
ειδωλίου του ίδιου τύπου από τη Βοιωτία, που χρονολογείται περίπου στο 300 π.Χ.52. Το παράδειγμα 
της Βέροιας προέρχεται από ταφικό σύνολο των μέσων του 2ου αι. π.Χ.

Τ ύπος γ (Πίν. 15-21)

Από τους πιο αγαπητούς τύπους ειδωλίων όρθιων γυναικείων μορφών είναι, χωρίς αμφιβολία, ο 
τύπος γ, ο οποίος αντιπροσωπεύεται συνολικά από σαράντα τέσσερα ειδώλια, 40-8353. Η παρατήρηση 
των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής των ειδωλίων αυτών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, γιατί

45 Βλ. V. Caranache, Masken und Tanagrafiguren aus Werkstätten von Gallatis, 1969, 86-87, αριθ. 83.
46 Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 222, πίν. 43.
47 Besques, IV, 36, πίν. 26c, e, f, 3ος αι. π.Χ.
48 Βλ. σχετικά, Μ. Bieber, Griechische Kleidung, 1928, 28’ Ε. Abrahams - L. Evans, Ancient Greek Dress, 1964, 116-117, εικ. 

46‘ H. Blanck, Einführung in das Privatleben der Griechen und Römer, 1976, 56-57, εικ. 13’ K.E. Dohan, Hypodemata: The Study 
of Greek Footwear and its Chronological Value, 1985.

49 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 222, αριθ. 97-98, πίν. 14.
50 Mollard-Besques, II, 173, πίν. 209a. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 328, αριθ. 884, πίν. 119, με διάδημα, 2ος αι. π.Χ.
51 Thompson, Troy, 127, αριθ. 177, πίν. 39, όψιμος 3ος αι. π.Χ.
52 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 105, αριθ. 211, πίν. 36.
53 Τα ειδώλια 40-69 αποτελούν κτερίσματα της καύσης αριθ. 5. Τα 70-72, 74, 76, 77 και 83 προέρχονται από το ταφικό εύρη

μα αριθ. 1. Τα 73 και 75 εντάσσονται στο ταφικό σύνολο αριθ. 4. Τε'λος, τα 78-82 προε'ρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 2.
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αποδεικνύει τη διαφορετική εργαστηριακή προέλευσή τους54. Έτσι, αρχικά με βάση τον τρόπο κατα
σκευής της πρόσθιας πλευράς τα ειδώλια διακρίνονται σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα, που 
συγκροτούν τα ειδώλια 40-69, χρησιμοποιείται μία μήτρα για την κατασκευή του σώματος και δύο για 
το κεφάλι. Στη δεύτερη ομάδα, ειδώλια 70-76, χρησιμοποιείται μία μήτρα που περιλαμβάνει όλο το 
ειδώλιο μαζί με τη βάση55 και, τέλος, στην τρίτη ομάδα, ειδώλια 78-82, με δύο ιδιαίτερες μήτρες κατα
σκευάζονται το σώμα και το πρόσωπο, ενώ η βάση πλάθεται χωριστά56. Με τη διάκριση αυτή σε ομά
δες αντιστοιχεί και ένα ακόμη, μορφολογικό αυτή τη φορά χαρακτηριστικό, η βάση. Λείπει από τα 
ειδώλια της πρώτης ομάδας (Πίν. 15-19), έχει ευθύπλευρο σχήμα σε αυτά της δεύτερης (Πίν. 19-20) 
και ελλειψοειδές στα ειδώλια της τρίτης ομάδας (Πίν. 21).

Η πίσω πλευρά του συνόλου σχεδόν των ειδωλίων πλάθεται κατά το διάστημα που αυτά στέγνωναν 
ακόμη στις μήτρες57. Η εξωτερική επιφάνειά της λειαίνεται με τα δάχτυλα του κοροπλάστη ή με τη 
χρήση μαχαιριού58 59. Τη διάκριση σε ομάδες επιβεβαιώνει στην περίπτωση αυτή το σχήμα της πίσω 
πλευράς. Στα παραδείγματα της πρώτης ομάδας σχηματίζει σε κατατομή ένα ανοικτό λατινικό δ159. 
Παρόμοια είναι η μορφή της και στην τρίτη ομάδα. Αντίθετα, στη δεύτερη ομάδα είναι ελαφρά κα
μπύλη. Διαφοροποιημένη, επίσης, εμφανίζεται στα ειδώλια 73 και 75, στα οποία παρουσιάζει έντονη 
κλίση προς τα πίσω.

Προχωρώντας στην εξέταση του σχήματος της οπής αερισμού παρατηρούμε κάποιες ιδιαιτερότη
τες, οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, μας επιτρέπουν να αποδώσουμε τα 
ειδώλια τώρα πια σε συγκεκριμένους τεχνίτες. Έτσι, στην πρώτη ομάδα ξεχωρίζουμε τα χέρια πέντε 
τεχνιτών, που σχεδιάζουν οπές με σχήμα μη συγκεκριμένο - τεχνίτης α60 (ειδώλιο 40), ατρακτόσχη- 
μο61- τεχνίτης β (ειδώλια 41-59, Πίν. 15-18), τετράπλευρο - τεχνίτης γ (ειδώλια 60-64 και 68, 69, Πίν. 
18-19), ελλειψοειδές - τεχνίτης δ (ειδώλια 65-67, Πίν. 19) και κυκλικό - τεχνίτης ε (ειδώλιο 69). Οι 
τεχνίτες των ειδωλίων της δεύτερης (70-76) και της τρίτης (78, 79 και 81) ομάδας σχηματίζουν ελλει
ψοειδείς οπές. Το γεγονός, ωστόσο, ότι για την κατασκευή των ειδωλίων της πρώτης ομάδας χρησιμο
ποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά είδη κεφαλιών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο κατασκευαστής της 
πρόσθιας και της πίσω πλευράς δεν ταυτίζονται πάντοτε62. Έτσι, η χρησιμοποίηση ίδιου κεφαλιού σε 
συνδυσμό με το ομοιόμορφο σχήμα της οπής αερισμού μας επιτρέπουν να ταυτίσουμε τον κατασκευα
στή των ειδωλίων 41-59 με τον τεχνίτη β. Τα ειδώλια 62-67 που έχουν όμοιο κεφάλι, αλλά διαφορετι
κή οπή αερισμού, μπορούμε να υποθέσουμε ότι κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο του τεχνίτη γ, από 
τον ίδιο και τους βοηθούς του, τεχνίτες δ και ε.

Οι προτάσεις που διατυπώσαμε παραπάνω επιβεβαιώνονται έως ένα βαθμό από τις παρατηρήσεις 
που ακολουθούν και αφορούν την απόδοση των ειδωλίων σε μήτρες:

1) Τα ειδώλια 41-59, που δημιούργησε ο τεχνίτης β προέρχονται από παράλληλες μήτρες, αποθέμα
τα προφανώς του ίδιου κοροπλάθου. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες της τεχνικής διαδικασίας κατασκευ

54 Αυτό βέβαια οφείλεται οτο γεγονός ότι τα τριάντα από αυτά, αριθ. 40-69, αποτελούν κτερίσματα της καύσης αριθ. 5. Για 
αναλυτικότερα συμπεράσματα, βλ. A. Muller, Ελληνιστική κοροπλαστική της Θάσου. Τα ειδώλια του Εβραιόκαστρου, Μνήμη 
Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα, 9-11 Μαΐου 
1986,1990, 442 κ.ε.

55 Κεφ. II, υποσημ. 29.
56 Κεφ. II, υποσημ. 30.
57 Η μέθοδος κατασκευής περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. II, υποσημ. 45 (Πίν. 41). Η πίσω πλευρά του ειδωλίου 40 

κατασκευάστηκε χωριστά και κολλήθηκε στη συνέχεια με την πρόσθια, βλ. Κεφ. II, υποσημ. 53.
58 Κεφ. II, υποσημ. 51 και 52.
59 Σχετικά με τη μορφή της πίσω πλευράς, βλ. Κεφ. II, υποσημ. 37, 38.
60 Ο χαρακτηρισμός των τεχνιτών που αναφέρονται εδώ με τα στοιχεία α-ε δεν σχετίζεται με τη συμβατική, επίσης, ονο

μασία των τεχνιτών του Κεφαλαίου II.
61 Για το σχήμα αυτό, βλ. Κεφ. II, 61.
62 Αντίθετα είναι λογικό να ταυτίσει κανείς τον τεχνίτη που σχημάτισε την οπή αερισμού με τον κατασκευαστή της πίσω 

πλευράς του ειδωλίου.
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ής τους63, στάθηκε δυνατό να διαπιστώσουμε ότι τα ειδώλια 42, 43, 46, 47 προέρχονται από τη μήτρα Α 
και τα 48, 49 από τη μήτρα Β.

2) Τα ειδώλια 60-64, 68, 69 πλάστηκαν στο εργαστήριο του τεχνίτη γ. Παρ’ όλη τη δυσκολία που δη
μιουργεί η κακή κατάσταση διατήρησής τους και οφείλεται στη μαλακή υφή του πηλού και στη φθορά 
των καλουπιών με τα οποία κατασκευάστηκαν, διαπιστώνουμε ότι και το σύνολο αυτό προέρχεται από 
παράλληλες μήτρες. Έτσι, στις ίδιες μήτρες μπορούμε να αποδιόσουμε τα ειδώλια 60, 62 και 63-65.

3) Από παράλληλες μήτρες προέρχονται και τα ειδώλια της δεύτερης ομάδας: τα 70, 71 και 72, 74, 
76 κατασκευάστηκαν αντίστοιχα με τις μήτρες Α και Β.

4) Τέλος, με την ίδια μήτρα κατασκευάστηκαν τα ειδώλια 78-81 της τρίτης ομάδας. Η ελάχιστη δια
φοροποίηση που παρατηρείται στο ύψος τους οφείλεται στον όγκο της πίσω πλευράς του κεφαλιού, 
που συμπληρώθηκε με το χέρι.

Μετά την απομάκρυνση των ειδωλίων από τη μήτρα, ο τεχνίτης α αποδίδει σαφέστερα τα περι
γράμματα των δαχτύλων του δεξιού χεριού της μορφής, ενώ ο τεχνίτης β τονίζει τους σπειροειδείς βο
στρύχους των μαλλιών. Στα ειδώλια που δεν έχουν βάση, το άκρο αριστερό πόδι των μορφών, που 
προβάλλει από το χιτώνα, συμπληρώνεται με πρόσθετο πηλό. Επίσης, στα ειδώλια 60-64, 68-69, τα 
οποία κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο του τεχνίτη γ, το τμήμα του ιματίου που περιβάλλει το λαιμό 
συμπληρώνεται με το χέρι. Επιδιόρθωση παρατηρήθηκε μόνο στον αριστερό βραχίονα του 7464.

Στην τελική επεξεργασία των ειδωλίων του τύπου γ περιλαμβάνεται ο χρωματισμός τους. Ωστόσο, 
και στο στάδιο αυτό μπορεί κανείς να διακρίνει πάλι χέρια τεχνιτών και να εκτιμήσει ανάλογα την 
καλαισθησία τους. Τα ειδώλια 62-67 της πρώτης και όλα τα ειδώλια της τρίτης ομάδας δεν χρωματίζο
νται. Ο τεχνίτης β απλώνει λευκόχρωμο επίχρισμα στην πρόσθια πλευρά του σώματος και του κεφα
λιού των ειδωλίων του, με εξαίρεση την επιφάνεια των μαλλιών, που κρατούν το χρώμα του πηλού. 
Στο πρόσωπο τοποθετεί ένα στιλπνό ρόδινο χρώμα, το οποίο αποδίδει την απόχρωση της επιδερμί
δας65 και με ρόδινο χρώμα καλύπτει μόνο την επιφάνεια του ιματίου66. Σπανιότερα τα ενδύματα των 
ειδωλίων αυτού του τύπου τονίζονται με γαλάζιο χρώμα. Με ρόδινο ή γαλάζιο χρώμα αποδίδεται σε 
ορισμένα από αυτά μια παραλληλόγραμμη ποδιά στερεωμένη στη μέση των γυναικείων μορφών67. Σε 
μερικά παραδείγματα της τρίτης ομάδας τα χαρακτηριστικά του προσώπου τονίζονται με χρώμα.

Η μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που το φέρνει πλάγια και λίγο μπροστά68. Φορά 
μακρύ, πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο, το οποίο αναδιπλώνεται επάνω στο δεξιό ώμο δημιουργώντας 
μια συστάδα κατακόρυφων πτυχών. Το δεξιό χέρι στηρίζεται στο γοφό, ενώ το αριστερό, ελαφρά 
λυγισμένο, κρατά επάνω από το μηρό ένα σύνολο πτυχών. Στα περισσότερα παραδείγματα το κεφάλι, 
καλυμμένο με το ιμάτιο, στρέφεται προς την πλευρά του στάσιμου σκέλους.

Η διάδοση του τύπου είναι σχετικά περιορισμένη. Από τα μέσα του 4ου έως τα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ. είναι γνωστός ένας μικρός μόνον αριθμός ειδωλίων. Μεμονωμένα παραδείγματα προέρχονται 
από τη Ριτσώνα της Βοιωτίας69, την Κυρηναϊκή, την Πέλλα70, το ^Γ-ΜαΓνπιώ71, ενώ ένα άγνωστης

63 Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν χωριστές μήτρες για το σώμα και το 
κεφάλι, με αποτέλεσμα ειδώλια με όμοιο ύψος να ανήκουν σε διαφορετικές γενεές. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε σε λεπτο
μερείς μετρήσεις στην επιφάνεια των ειδωλίων, οι οποίες δεν απέδωσαν, εντούτοις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

64 Κεφ. II, υποσημ. 115.
65 Κεφ. II, υποσημ. 99.
66 Κεφ. II, υποσημ. 103.
67 Κεφ. II, υποσημ. 106.
68 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 27, 8a-b, ειδώλια από την Κυρηναϊκή.
69 D. Burr Thompson, Hesperia 21 (1952), 131, σημ. 64, πίν. 34, περίπου 300 π.Χ.
70 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 204, 227, πίν. 43, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Αρχαία Μακεδονία, 40, αριθ. 298, μέσα 

2ου αι. π.Χ. (Μ. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη).
71 Βλ. V. Sokolovska, ό.π. (υποσημ. 11), 74-75, πίν. 20, 1, 3ος-2ος αι. π.Χ., και η ίδια, Some Pottery Finds from Isar- 

Marvinci, ΓΈλλΚερ, 216, πίν. 164ε.
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προέλευσης βρίσκεται στο Βερολίνο72. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι τα περισσότερα γνωστά παραδείγ
ματα του τύπου προέρχονται από το κοροπλαστικό εργαστήριο της Βέροιας και χρονολογούνται γύρω 
στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Η πρωιμότερη βαθμίδα εξέλιξης του τύπου στο σύνολο αυτό αντιπροσωπεύεται από το ειδώλιο 40. 
Η μορφή εικονίζεται μετωπική σε ήρεμη στάση. Το στάσιμο σκέλος χάνεται κάτω από το χιτώνα, δια
βλέπει όμως κανείς τη θέση του πίσω από τις κατακόρυφες πτυχές του ενδύματος. Αντίθετα με το κάτω 
τμήμα του σώματος, όπου δεσπόζουν οι κατακόρυφοι άξονες, στο επάνω τμήμα κυριαρχεί η λοξή πτυ
χή που ξεκινά από τον αγκώνα του δεξιού χεριού και καταλήγει στο άκρο αριστερό χέρι. Στο σημείο 
όπου διασταυρώνεται με την κατακόρυφη πτυχή που πέφτει από το δεξιό ώμο, δημιουργείται ένα πλή
θος ακτινωτών γραμμών, οι οποίες απολήγουν στο εξωτερικό περίγραμμα του ειδωλίου. Το μοτίβο του 
δεξιού χεριού που στηρίζεται στο γοφό απαλλαγμένο από το ιμάτιο αντιπροσωπεύει, όπως διαπίστω
σε ο G. Kleiner σχολιάζοντας το ειδώλιο του Βερολίνου73, μια πρώτη προσπάθεια ανάδειξης του 
σώματος από το βάρος του ενδύματος. Η σύγκριση με τα πρωιμότερα παραδείγματα του τύπου και ιδι
αίτερα της Ριτσώνας φανερώνει την αλλαγή που σημειώνεται στο 2ο αιώνα στην απόδοση της υφής 
των ενδυμάτων. Το ιμάτιο γίνεται λεπτό, σχεδόν διάφανο και η κεντρική κατακόρυφη πτυχή χάνει τον 
όγκο της και πέφτει χαμηλά μέχρι τα γόνατα της μορφής. Το κεφάλι του ειδωλίου είναι σπασμένο74.

Στα ειδώλια, 41-59 το άνετο αριστερό πόδι προβάλλει περισσότερο από το χιτώνα και η στάση της 
μορφής είναι χαλαρή και κινημένη. Η μορφή είναι ραδινή. Η μακριά πτυχή που σχηματίζει μπροστά 
το ιμάτιο πέφτει πιο χαμηλά και τονίζει τον κατακόρυφο άξονα της σύνθεσης. Τα μαλλιά σχηματίζουν 
μπροστά τρεις σειρές σπειροειδών βοστρύχων και μαζεύονται πίσω σε κότσο. Η κόμμωση αυτή, γνω
στή ως τέττιξ, είναι κοινή στους εικονογραφικούς τύπους του κοροπλαστικού εργαστηρίου της Βέ
ροιας, που χρονολογούνται στο 2ο αι. π.Χ.75. Τον τρόπο κάλυψης του κεφαλιού με το ιμάτιο παραδί- 
δει γυναικείο ειδώλιο από την Κάλλατη76.

Στα ειδώλια 60-69 η στάση της μορφής είναι άνετη και πιο κινημένη σε σχέση με τα προηγούμενα 
παραδείγματα. Τα ενδύματα είναι λεπτά και αφήνουν να διαφαίνονται οι φόρμες του γυναικείου 
σώματος. Η απόδοση των πτυχών των ενδυμάτων είναι, ωστόσο, γραμμική.

Από το σύνολο των ειδωλίων που εξετάσαμε τα 62-67 παραδίδουν ένα διαφορετικό τύπο κόμμω
σης. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και σχηματίζουν κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, που καλύ
πτεται από το ιμάτιο. Δύο μικροί βόστρυχοι από τη μία και την άλλη πλευρά του λαιμού πέφτουν ελεύ
θερα προς τα κάτω.

Τα ειδώλια 70-76 αποτελούν αναμφίβολα το καταληκτικό στάδιο της εξέλιξης του εικονογραφικού 
τύπου, όπου το σώμα και τα ενδύματα αποδίδονται σχηματικά. Το ιμάτιο εδώ καλύπτει όλα τα μαλλιά 
και κατεβαίνει χαμηλά μπροστά στο μέτωπο. Ο τρόπος αυτός κάλυψης του κεφαλιού με το ιμάτιο απα
ντά σε ειδώλια γυναικείων μορφών από τη Βοιωτία, που χρονολογούνται στα τέλη του 4ου και στις 
αρχές του 3ου αι. π.Χ.77. Ανάλογες παρατηρήσεις θα μπορούσε κανείς να κάνει και για την απεικόνιση 
της μορφής των ειδωλίων 78-81. Η απόδοση των πτυχώσεων των ενδυμάτων είναι σε αυτά στεγνή και 
ιδιαίτερα γραμμική.

Τα ειδώλια της Βέροιας, καθώς και το σύγχρονο παράδειγμα από την Πέλλα μας επιτρέπουν να 
παρακολουθήσουμε το τέλος της εξέλιξης αυτού του τύπου σε δύο σημαντικά βορειοελλαδικά κορο
πλαστικά εργαστήρια.

72 Kleiner, Tanagrafiguren, 58 κ.ε., πίν. 8b.
73 Ό.π.
74 Το πήλινο γυναικείο κεφάλι 326 του Καταλόγου, που βρε'θηκε λίγο ψηλότερα από το ειδώλιο 40 στην επίχωση του ίδιου 

τάφου και ταιριάζει με το με'γεθος και τον εικονογραφικό τύπο, δεν στάθηκε δυνατό να συγκολληθεί με το ειδώλιο και είναι 
κατασκευασμε'νο από πηλό διαφορετικού χρώματος.

75 Για τη σχετική βιβλιογραφία, βλ. ό.π. (υποσημ. 16).
76 V. Caranache, ό.π. (υποσημ. 45).
77 Βλ. Besques, III, 15, πίν. 12f, α' μισό 3ου αι. π.Χ., 21, πίν. 21d, αρχές 3ου αι. π.Χ. Επίσης, Leyenaar-Plaisier, Leiden, 105,
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Τ ύπος δ (Πίν. 22)

Ο τύπος δ απεικονίζεται σε τρία ειδώλια, 84-8678, από τα οποία λείπει το κεφάλι. Η πρόσθια πλευ
ρά προέρχεται από μήτρα που περιλαμβάνει μόνο το σώμα, ενώ το κεφάλι ήταν κατασκευασμένο 
χωριστά79. Το πίσω μέρος σχηματίζεται με μικρές μάζες πηλού80. Η κατακόρυφη πτυχή στα δεξιά, που 
προβάλλει σε σχέση με την υπόλοιπη επιφάνεια, περιλαμβανόταν στις μήτρες που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατασκευή τους81. Η οπή αερισμού είναι τετράπλευρου ή μη συγκεκριμένου σχήματος. Μια 
σειρά από ομοιότητες που παρατηρούμε στα ειδώλια 84 και 85 μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι 
προέρχονται από παράλληλες μήτρες, κατασκευάστηκαν, επομένως, στο ίδιο εργαστήριο. Η πρόσθια 
και τμήμα της πίσω πλευράς των ειδωλίων καλύπτονται με λευκόχρωμο επίχρισμα. Με γαλάζιο χρώμα 
αποδίδονται τα ενδύματα των 84, 85. Αντίθετα, η στιλπνότητα του επιχρίσματος στο ειδώλιο 86 μας 
υποβάλλει τη σκέψη ότι αποδίδει το τελικό χρώμα των ενδυμάτων, που διανθίζεται με λίγο κίτρινο.

Η μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει λίγο μπροστά και πλάγια82. 
Φορά χιτώνα και ιμάτιο που τυλίγει το επάνω τμήμα του κορμού και τα χέρια. Το δεξιό χέρι έρχεται 
πίσω και στηρίζεται στη μέση, ενώ από το αριστερό που υψώνεται μπροστά εξαρτάται μια μακριά 
κατακόρυφη πτυχή του ιματίου. Κάπως διαφορετικό είναι το μοτίβο του δεξιού χεριού στο ειδώλιο 86, 
που πέφτει προς τα κάτω ελαφρά λυγισμένο στον αγκώνα.

Η διάδοση του τύπου είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Τα παραδείγματα της Βέροιας, σύμφωνα με τα 
δεδομένα των ταφικών συνόλων από τα οποία προέρχονται, χρονολογούνται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. 
Τα πρωιμότερα παραδείγματα παραδίδουν το μοτίβο του χεριού, όπως αυτό αποδίδεται στο ειδώλιο 86. 
Πρόκειται για ένα μικρό σχετικά αριθμό ειδωλίων που προέρχονται από την Αθήνα και την Τανάγρα83 
και χρονολογούνται, σύμφωνα με τον Kleiner, στο 320-300 π.Χ.84. Το μοτίβο στήριξης του δεξιού χεριού 
των 84, 85 απαντά, όσο γνωρίζω, σε ένα μόνον ειδώλιο από τη Μύρινα, του β' μισού του 3ου αι. π.Χ.85.

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω είναι φανερό ότι το ειδώλιο 86 παραδίδει την πρωιμότε- 
ρη διατύπωση του εικονογραφικού τύπου που εξετάζουμε. Η γυναικεία μορφή εικονίζεται σε ήρεμη 
στάση. Δύσκολα μαντεύει κανείς τη θέση του στάσιμου σκέλους, που χάνεται κυριολεκτικά κάτω από 
το βάρος του ενδύματος, ενώ μικρή είναι επίσης η προβολή του άνετου δεξιού ποδιού. Το ένδυμα 
πέφτει βαρύ επάνω στο σώμα, σχηματίζει ελάχιστες πτυχές και τονίζει βασικά το ενιαίο εξωτερικό 
περίγραμμα της μορφής. Όπως παρατηρεί ο G. Kleiner, «το σώμα είναι ένας συμπαγής όγκος υπο
ταγμένος σε ένα ορθογώνιο σχέδιο». Παρ’ όλη την απλούστευση που παρατηρεί κανείς, σε σχέση με 
τα παλαιότερα παραδείγματα, στην απόδοση της σύνθεσης της μορφής και των επιμέρους λεπτομε
ρειών, το ειδώλιο της Βέροιας βρίσκεται κοντά στο αριθ. 4473 των Αθηνών. Σχετικά με το κεφάλι του 
ειδωλίου μπορούμε να υποθέσουμε ότι ήταν μικρού μεγέθους, όμοιο με αυτό που παραδίδουν τα πρώ
ιμα παραδείγματα του τύπου, και πρόβαλλε ελεύθερο από το βάρος του ιματίου.

Την αλλαγή του τύπου στον επόμενο αιώνα μπορούμε να παρακολουθήσουμε στο ειδώλιο αριθ. 668 
της Μύρινας, που παραδίδει ένα διαφορετικό μοτίβο στήριξης. Τη μορφή χαρακτηρίζει ακόμη στατικό-

αριθ. 211, πίν. 36. Πρβλ. επίσης, γυναικείο ειδώλιο από τη Μΰρινα, Burr, Myrina, 63, αριθ. 77, πίν. 31,2ος αι. π.Χ. και Mollard- 
Besques, II, 175, πίν. 21 Id.

78 Τα ειδώλια 84 και 85 εντάσσονται στο ταφικό εύρημα αριθ. 5. Το 86 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα του ταφικού συνό
λου αριθ. 1.

79 Κεφ. II, υποσημ. 30.
80 Σχετικά με τη μορφή της πίσω πλευράς, βλ. Κεφ. II, υποσημ. 38.
81 Κεφ. II, υποσημ. 76. Πρβλ. Ρ. Knoblauch, A 4 1939, 441, εικ. 15,18, πήλινο ειδώλιο της πρώιμης ελληνιστικής εποχής.
82 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 26, 7, πήλινο ειδώλιο από τη Μΰρινα.

' 83 Kleiner, Tanagrafiguren, 109, αριθ. 1-4, πίν. 19a, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Ωστόσο, το ειδώλιο αριθ. 3 που βρέ
θηκε στην Αλεξάνδρεια, ο Ρ. Knoblauch, ό.π., το θεωρεί αττικό.

84 Βλ. επίσης, Winter, ΤΚ, II, 53, 1, 5, ειδώλια από την Τανάγρα. Παρόμοιος είναι, επίσης, ο τύπος γυναικείου ειδωλίου 
από την Κάλλατη. Βλ. V. Caranache, ό.π. (υποσημ. 45), 139, αριθ. 190.

85 Mollard-Besques, II, 99, πίν. 117e. Kleiner, Tanagra figuren, 120,177, πίν. 24d.
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τητα. Ωστόσο, το αυστηρό εξωτερικό περίγραμμα διασπάται τώρα με την προβολή του στηριγμένου στη 
μέση δεξιού χεριού. Ζωηρότερη είναι επίσης η κίνηση του άνετου αριστερού σκέλους. Οι πτυχές των 
ενδυμάτων είναι μαλακές και διευκρινίζουν τις κινήσεις του σώματος. Κάτω από το λεπτό, διάφανο ιμά- 
τιο προβάλλουν οι πλούσιες πτυχές του χιτώνα. Η επίδραση του παραδείγματος της Μύρινας στη δημι
ουργία των ειδωλίων 84, 85 είναι πραγματικά εντυπωσιακή και εντοπίζεται ιδιαίτερα στο μοτίβο στήρι
ξης του δεξιού χεριού, στα τονισμένα περιγράμματα των ώμων, την υφή των ενδυμάτων και τη σχέση 
τους με το γυναικείο σώμα. Ωστόσο, στα ειδώλια της Βέροιας η στάση της μορφής είναι χαλαρή και 
περισσότερο κινημένη. Η υφή του ιματίου είναι λεπτότερη και η πτύχωσή του πλουσιότερη.

Ο τρόπος με τον οποίο το ιμάτιο τυλίγεται γύρω από το λαιμό των δύο ειδωλίων είναι ανόμοιος και 
μας οδηγεί στην υπόθεση ότι τα κεφάλια τους ήταν κάπως διαφορετικά. Έτσι στα ειδώλια 84 και 85 
μπορούμε να αποδώσουμε αντίστοιχα τους τύπους των κεφαλιών των πήλινων ειδωλίων ΜΥΙΙΙΝΑ 668 
και ΜΥΜΝΑ 665, στο Μουσείο του Λούβρου86.

Σε πρώιμα ειδώλια από τη Βοιωτία εικονίζονται γυναικείες μορφές να κρατούν με το υψωμένο 
αριστερό χέρι στεφάνι, πήλινο προσωπείο ή σφαίρα87. Το γεγονός ότι στα ειδώλια της Βέροιας η από
ληξη του άκρου αριστερού χεριού που προβάλλει από το ιμάτιο αποδίδεται σχηματικά μας επιτρέπει 
να συμπληρώσουμε και εδώ ένα παρόμοιο αντικείμενο, πιθανότατα προσωπείο.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ειδώλια της Βέροιας παραδίδουν τα καίρια στά
δια της εξέλιξης του εικονογραφικού αυτού τύπου.

Τ ύπος ε (Πίν. 23)

Στον τύπο ε κατατάσσονται τα ειδώλια 87 και 8888. Οι πρόσθιες πλευρές του σώματος και του κεφα
λιού προέρχονται από διαφορετικές μήτρες89. Μετά την απομάκρυνση του ειδωλίου από τη μήτρα, ο 
κοροπλάθος προσθέτει τη μακριά, κατακόρυφη πτυχή στα αριστερά. Παράλληλα, για να εξασφαλίσει 
τη στήριξή του απλώνει στο κάτιο μέρος τις πτυχές του χιτώνα περισσότερο από όσο προέβλεπε αρχικά 
η μήτρα90. Η πίσω πλευρά πλάθεται χωριστά και ενώνεται απλά με την πρόσθια91, ενώ ο αρμός ενι- 
σχύεται εσωτερικά με πηλό μόνο στο κάτω τμήμα του ειδωλίου. Οι οπές αερισμού είναι ελλειψοειδούς 
και μη συγκεκριμένου σχήματος. Τα δύο ειδώλια κατασκευάστηκαν με την ίδια μήτρα92, στο ίδιο εργα
στήριο. Λιγοστό γαλάζιο χρώμα χρησιμοποιήθηκε για τη διακόσμηση των ενδυμάτων τους93.

Η μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που λογισμένο το φέρνει πλάγια και λίγο πίσω94. 
Φορά μακρύ, πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο, που καλύπτει το σώμα με τα χέρια, το κεφάλι και το κάτω 
τμήμα του προσώπου με το λαιμό. Το δεξιό χέρι στηρίζεται στη μέση, ενώ από το αριστερό, που υψώ
νεται στα πλάγια, εξαρτάται μια πλούσια δέσμη πτυχών. Το κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς την πλευ
ρά του στάσιμου σκέλους.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τύπου αυτού στα ειδώλια της Βέροιας μας επιτρέπουν να ανι- 
χνεύσουμε την καταγωγή του από ορισμένα παραδείγματα που παράγονται στη Βοιωτία κατά το 
τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.95. Λιγοστά ειδώλια, που προέρχονται από την Πέλλα96, τη Σπηλιά

86 Mollard-Besques, II, 99,101, πίν. 117e, 119e, 3ος και 2ος αι. π.Χ.
87 Besques, III, 19, 22, πίν. 19a, 24b, c, τελευταίο τε'ταρτο 4ου αι. π.Χ.
88 Το ειδώλιο 87 προέρχεται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2. Το 88 ανήκει στο ταφικό εύρημα αριθ. 1.
89 Κεφ. II, υποσημ. 30.
90 Κεφ. II, υποσημ. 34.
91 Κεφ. II, υποσημ. 53. Για το λόγο αυτό είναι εσωτερικά κοίλο και το κεφάλι.
92 Η διαφορά ύψους οφείλεται στο διαφορετικό τύπο κεφαλιού των δύο ειδωλίων.
93 Κεφ. II, υποσημ. 105-106.
94 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 20, la-d, πήλινα ειδώλια από την Τανάγρα.
95 Α. Köster, Die griechischen Terrakotten, 1926, 72, πίν. 52. Besques, III, 22, πίν. 24b, c. Στο ίδιο διάστημα χρονολογεί ο R. 

Higgins ε'να γυναικείο ειδώλιο, που αποδίδει στο κοροπλαστικό εργαστήριο της Κνωσού. Βλ. Higgins, Tetracottas, 108-109, 
πίν. 49Β.

96 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 208-209, 299, αριθ. 405, πίν. 42, τελευταίο τέταρτο 3ου αι. π.Χ. Στα μέσα του 3ου αιώνα
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Εορδαίας97 και τη Μύρινα98, καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, έως τα τέλη του 2ου και τις 
αρχές του 1ου αι. π.Χ., ενώ αυτά της Βέροιας εντάσσονται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

Στα πρώιμα ειδώλια από τη Βοιωτία η γυναικεία μορφή στρέφει ελαφρά το σώμα της προς την 
πλευρά του άνετου σκέλους. Το ιμάτιο, ιδιαίτερα φαρδύ, καλύπτει το σώμα και πέφτει χαμηλά μέχρι 
τα άκρα πόδια. Αριστερά και δεξιά σχηματίζει δύο βαριές κατακόρυφες πτυχές που πλαισιώνουν τη 
μορφή. Ωστόσο, τα ενδύματα αφήνουν να διαγράφονται με έναν εντυπωσιακό τρόπο τα περιγράμμα
τα του γυναικείου σώματος. Η σύγκριση των ειδωλίων της Βέροιας, που εντάσσονται στο 2ο αι. π.Χ., 
με τα προηγούμενα παραδείγματα φανερώνει μια αλλαγή, η οποία εντοπίζεται στη μέση ελληνιστική 
εποχή99. Η μορφή εικονίζεται μετωπικά, ενώ παράλληλα ελαττώνεται το πλάτος της σύνθεσης και 
τονίζεται ο κατακόρυφος άξονας. Με τη μείωση του μήκους του ιματίου και την προβολή του αριστε
ρού χεριού στα πλάγια η μορφή γίνεται πιο ανάλαφρη και κινημένη. Ωστόσο, το ιμάτιο τυλίγεται σφι
χτά γύρω από το σώμα της. Αντίθετα με το βαρύ ύφασμα του χιτώνα που σχηματίζει πολλές κατακό
ρυφες πτυχές, η πτύχωσή του είναι αραιή και εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του στήθους και των 
μηρών. Το παλαιότερο παράδειγμα της εξέλιξης που γνώρισε ο τύπος αυτός στον 3ο και το 2ο αι. π.Χ. 
αποτελεί το ειδώλιο αριθ. 405 από την Πέλλα, που παραδίδει ένα διαφορετικό μοτίβο στήριξης της 
μορφής. Ωστόσο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αλλαγή αυτή σημειώθηκε στα κοροπλαστικά εργα
στήρια της Μύρινας, από όπου προέρχονται δύο παραδείγματα αυτού του τύπου.

Τα μαλλιά σχηματίζουν επάνω από το μέτωπο τρεις σειρές ελικοειδών βοστρύχων και συγκεντρώνο
νται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού100. Το ιμάτιο καλύπτει το κεφάλι, τμήμα της δεξιάς παρειάς 
και το πηγούνι, με ένα τρόπο που απαντά κυρίως σε πήλινα ειδώλια της Τροίας101 και της Μύρινας102.

Στα ειδώλια της Βέροιας η επιφάνεια του υψωμένου αριστερού χεριού αποδίδεται σχηματικά. 
Μπορούμε να υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ήταν στερεωμένο εδώ κάποιο αντικείμενο, πήλινο προσω
πείο103 ή ακόμη ριπίδιο104, σύμφωνα με ειδώλια άλλων εργαστηρίων που παραδίδουν το ίδιο μοτίβο.

Τ ύπος ζ (Πίν. 24)

Τον τύπο ζ παραδίδουν τα ειδώλια 89 και 9Θ105. Η πρόσθια πλευρά του σώματος και του κεφαλιού 
προέρχονται από διαφορετικές μήτρες106. Το κεφάλι του 89 είναι συμπαγές, ενώ αυτό του 90 ήταν 
εσωτερικά κοίλο. Η πίσω πλευρά σχηματίζεται με μικρές μάζες πηλού και έχει σχήμα καμπύλο107. 
Μετά την απομάκρυνση του ειδωλίου από τη μήτρα και προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερη 
επιφάνεια στήριξης, ο κοροπλάθος απλώνει στο κάτω μέρος τις πτυχές του χιτώνα108. Η οπή αερισμού 
δεν έχει ιδιαίτερα κανονικό σχήμα.

χρονολογείται ε'να ακόμη ειδώλιο άγνωστης προέλευσης, με αριθ. 2529 στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, βλ. Kleiner, 
Tanagrafiguren, 89, πίν. 15c.

97 Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Μακεδονικός τάφος στη Σπηλιά Εορδαίας, ΑΔ 40 (1985), Μελέτες, 271, αριθ. 55, πίν. 
129β. Το ειδώλιο αποτελεί κτέρισμα γυναικείας ταφής και χρονολογείται λίγο πριν από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

98 Burr, Myrina, 64, αριθ. 80, πίν. 32, 130-60 π.Χ. Mollard-Besques, I, 100, πίν. 117f, αρχές 2ου αι. π.Χ.
99 Βλ. ό.π. (υποσημ. 96).

100 Για την κόμμωση αυτή, βλ. τις παρατηρήσεις σχετικά με τα ειδώλια των τύπων α και γ.
101 Thompson, Troy, 127, αριθ. 178, πίν. 39. Πρόκειται πιθανώς για επανάληψη του 2ου αι. π.Χ., ενός προτύπου από την 

Πέργαμο, που χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ.
102 Mollard-Besques, II, 175, πίν. 211e, f. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 327-328, αριθ. 881-884, πίν. 119, 2ος αι. π.Χ. Βλ. επί

σης, Besques, IV, 41, πίν. 31d, πήλινο ειδώλιο από την Απουλία, τέλη 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.
103 Πρβλ. τα ειδώλια του τύπου δ. Βλ. επίσης, Ε. Paul, Tanagra Figuren, 1962, 37, πίν. 22, β' μισό 3ου αι. π.Χ.· G.D. Belov, 

Terrakoty Tanagry, 1968, εικ. 13· Besques, III, 22, πίν. 24b.
104 Besques, III, 25, πίν. 28a, ά  τέταρτο 3ου αι. π.Χ.
105 Το ειδώλιο 89 εντάσσεται στο σύνολο αριθ. 4, το 90 στο εύρημα αριθ. 1. Ίδιου τύπου είναι και το ειδώλιο Π 1067, που 

βρέθηκε σε λαξευτό θαλαμωτό τάφο του οικοπέδου I. Ελευθεριάδου. Βλ. Μ. Σιγανίδου, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 233, πίν. 264γ.
106 Κεφ. II, υποσημ. 30. Η ένωση σώματος και κεφαλιού στο ειδώλιο 89 έγινε με αδέξιο τρόπο.
107 Κεφ. II, υποσημ. 45.
108 Κεφ. II, υποσημ. 34.
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Τα δύο ειδώλια κατασκευάστηκαν με μήτρες διαφορετικών σειρών, που προέρχονται από το ίδιο 
αρχέτυπο. Η σημαντική φθορά της μήτρας επέβαλε στον τεχνίτη να τονίσει με ένα μαλακό εργαλείο 
τις πτυχές των ενδυμάτων. Τχνη βούρτσας διακρίνονται στην επιφάνεια του 89109. Χρωματιστές ται
νίες διακοσμούν την παρυφή του ιματίου του ειδωλίου 90110.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που ελαφρά λυγισμένο το φέρνει πλάγια 
και λίγο πίσω111. Φορά μακρύ χιτώνα και ιμάτιο, που καλύπτει το σώμα με τα χέρια. Το δεξιό χέρι 
διπλώνει μπροστά στο στήθος και ακουμπά στο κάτω μέρος του λαιμού, ενώ το αριστερό υψώνεται 
ελαφρά προς τα πλάγια.

Ο εικονογραφικός αυτός τύπος έχει μακρά διάρκεια ζωής και καλύπτει έναν ευρύ εργαστηριακό 
κύκλο. Τα παλαιότερα παραδείγματα προέρχονται από την Αθήνα112 και τη Βοιωτία113 και χρονολο
γούνται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Τους δύο επόμενους αιώνες η παραγωγή του εντοπίζε
ται κυρίως στα μικρασιατικά εργαστήρια της Μύρινας114 και της Τροίας115. Τέλος, ένας σημαντικός 
αριθμός ειδωλίων παράγεται στον Αμαθούντα της Κύπρου το β' μισό του 1ου αι. π.Χ.116. Τα παρα
δείγματα του τοπικού εργαστηρίου της Βέροιας χρονολογούνται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Την πορεία του τύπου από την εποχή της δημιουργίας του, το 320 π.Χ., έως τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. 
σκιαγραφεί ο G. Kleiner. Τον ονομάζει τύπο της «letzten Tanagraerin», γιατί αναγνωρίζει στο τελευ
ταίο παράδειγμα της σειράς117 όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν την κρίση που δημι
ούργησε ο διαχωρισμός σώματος και ενδύματος, όγκου και κίνησης στη σύνθεση των μορφών. Την 
πρωιμότερη διατύπωση του τύπου, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από το ειδώλιο αριθ. 4700 των 
Αθηνών118 και ένα ακόμη από τη Βοιωτία119, χαρακτηρίζει κινητικότητα. Τη στροφή του σώματος προς 
τα δεξιά τονίζουν οι λοξές παράλληλες πτυχές του ιματίου που δημιουργούνται με την ισχυρή κάμψη 
του άνετου δεξιού σκέλους και καταλήγουν στον αριστερό ώμο. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και 
ο δεξιός πήχης, που διπλώνει μπροστά στο στήθος. Η μακριά κατακόρυφη πτυχή, που εξαρτάται από το 
αριστερό χέρι, αποτελεί έναν ιδιαίτερο όγκο που προβάλλει ελεύθερα μπροστά από το σώμα.

Τη συνέχεια της εξέλιξης του τύπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε στα ειδώλια της Μύρινας, που 
εξαρτώνται άμεσα από τις δημιουργίες του εργαστηρίου της Τανάγρας και εντάσσονται χρονικά στα 
πλαίσια του τέλους του 3ου και του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.120. Η κίνηση της μορφής γίνεται τώρα ισχυ
ρότερη. Το μήκος του ιματίου δεν διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα παραδείγματα. Ωστόσο, 
η αλλαγή της υφής του ενδύματος, που αποκτά διαφάνεια, επιτρέπει τη δημιουργία άφθονων πτυχών.

Τα ειδώλια της Βέροιας βρίσκονται πιο κοντά σε δύο παραδείγματα του τύπου που προέρχονται 
πιθανότατα από την Τανάγρα και χρονολογούνται στα τέλη του 3ου αι. π.Χ.121. Συγκριτικά με τα 
προηγούμενα παραδείγματα το μέγεθος των ειδωλίων αυξάνει. Ο επάνω κορμός της μορφής στρέφε
ται ελαφρά προς τα δεξιά, αντίθετα με το κάτω τμήμα του σώματος που κινείται προς την αντίθετη

109 Κεφ. II, υποσημ. 95.
110 Κεφ. II, υποσημ. 105. Ανάλογες ταινίες κοσμούν το ιμάτιο των ειδωλίων του ίδιου τύπου από τον Αμαθούντα, βλ. 

Queyrel, Amathonte IV, 128.
111 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 44, 9, από τη Μύρινα.
112 Kleiner, Tanagrafiguren, 112, 116, πίν. 19c.
113 Besques, III, 17,18, πίν. 16d, e, 17a-c, τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 172, αριθ. 624, πίν. 

104, τελευταίο τέταρτο 3ου αι. π.Χ.
114 Mollard-Besques, II, 102, πίν. 120a, c-e, τέλη 3ου-μέσα 2ου αι. π.Χ. Kleiner, Tanagra figuren, 112, πίν. 17a, 15d, 3ος αι. π.Χ.
115 Η Thompson, Troy, 105, 106, αριθ. 92, πίν. 25, κατατάσσει ένα γυναικείο ειδώλιο του όψιμου 2ου αι. π.Χ. στις ιματιοφόρες 

χορεύτριες. Ωστόσο, η παραγωγή του τύπου συνεχίζεται και σε εργαστήρια της ηπειρωτικής Ελλάδας, βλ. Α. Köster, ό.π. (υποσημ. 
95), 71, πίν. 44· R. Horn, Stehende weibliche Gewandstatuen zu der Hellenistik Plastik, RM 2 Ergh. 1931, 46, πίν. 12, 3‘ Klemer, 
Tanagra figuren, 112, πίν. 19e, f, από τη Βοιωτία- Gl.R. Davidson, The Minor Objects, Corinth XII, 1952,44, αριθ. 252, πίν. 21,3ος αι. π.Χ.

116 Queyrel, Amathonte IV, 128 κ.ε., αριθ. 412-456, πίν. 42-46.
117 Kleiner, Tanagra figuren, 112, πίν. 19f.
118 Ό.π., πίν. 19c.
119 Besques, III, 18, πίν. 16d, τέλη 4ου αι. π.Χ.
120 Mollard-Besques, II, 102, πίν. 120a, c, d.
121 Kleiner, Tanagra figuren, ό.π. (υποσημ. 115).
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κατεύθυνση. Το αριστερό χέρι προβάλλει περισσότερο προς τα πλάγια και ο όγκος της κατακόρυφης 
πτυχής στα δεξιά αποκτά έναν επίπεδο χαρακτήρα. Παράλληλα, περιορίζεται το μέγεθος και η έκτα
ση των λοξών πτυχών, που δημιουργεί η προβολή του άνετου δεξιού σκέλους. Έτσι, με τα παραδείγ
ματα 89 και 90 αποδεικνύεται ότι η αδέξια κατασκευή του δεξιού χεριού και η συμβατική απόδοση 
των πτυχώσεων των ενδυμάτων αποτελεί ένα γενικότερο χαρακτηριστικό των ειδωλίων αυτού του 
τύπου τους δύο τελευταίους αιώνες παραγωγής του, όπως αυτός παραδίδεται και από τα κοροπλαστι
κά εργαστήρια της Τροίας και του Αμαθούντα.

Τα κεφάλια των δύο ειδωλίων είναι διαφορετικού τύπου. Το κεφάλι του 89 στολίζει στρογγυλό 
στεφάνι, ανάλογο με αυτό που απαντά σε πήλινα ειδώλια από τη Μύρινα122. Αντίθετα, το ειδώλιο 90, 
του οποίου το ιμάτιο κάλυπτε και το κεφάλι, μπορούμε να συμπληρώσουμε σύμφωνα με ένα παλαιό- 
τερο παράδειγμα του ίδιου τύπου από το ίδιο κοροπλαστικό εργαστήριο123.

Τ ύπος η (Πίν. 24)

Τον τύπο η απεικονίζουν τα ειδώλια 91 και 92124. Παρόλο που προέρχονται από διαφορετικές 
μήτρες125, είναι κατασκευασμένα με όμοια περίπου τεχνική διαδικασία. Έτσι, η πρόσθια πλευρά προέρ
χεται από μήτρα που περιλαμβάνει μόνο το σώμα. Το κεφάλι του 91 ήταν κατασκευασμένο με ιδιαίτερη 
μήτρα, ενώ του 92 είναι πιθανότατα χειροποίητο. Χωριστά πλάθεται, επίσης, και η πίσω πλευρά126. Η οπή 
αερισμού έχει αντίστοιχα ελλειψοειδές και κυκλικό σχήμα. Στην επιφάνεια των ειδωλίων δεν σώζονται 
χρώματα. Με το χέρι έχουν συμπληρωθεί ο βόστρυχος στο δεξιό ώμο του 91 και το άκρο αριστερό πόδι.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό πόδι, που έρχεται πλάγια και πίσω προκαλώ- 
ντας την έντονη προβολή του δεξιού γοφού127. Φορά χιτώνα και ιμάτιο που τυλίγεται σφιχτά γύρω από 
το σώμα και τα χέρια της128. Το αριστερό χέρι στηρίζεται στη μέση, το δεξιό διπλώνει μπροστά στο 
στήθος και ακουμπά στο κάτω μέρος του λαιμού.

Ο τύπος των ειδωλίων προσεγγίζει το λεγόμενο τύπο του Σοφοκλή129, που παράγεται συνεχώς από 
την εποχή της δημιουργίας του130, στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., έως τα τέλη του 2ου και το α 
μισό του 1ου αι. π.Χ. στα μεγάλα κοροπλαστικά εργαστήρια της ηπειρωτικής Ελλάδας131, της Κάτω 
Ιταλίας132, της νότιας Ρωσίας133, της Μύρινας134, της Αλεξάνδρειας135 και της Κύπρου136. Τα παρα
δείγματα της Βέροιας εντάσσονται στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.

122 Burr, Myrina, 65, αριθ. 82, πίν. 32, τέλη 2ου αι. π.Χ. Mollard-Besques, II, 169, πίν. 205a.
123 Mollard-Besques, II, 102, πίν. 120d.
124 Το ειδώλιο 91 εντάσσεται στο εύρημα αριθ. 12. Το 92 βρέθηκε στην επίχωση της λαξευτής κλίμακας του τάφου αριθ. 1.
125 Η μήτρα με την οποία κατασκευάστηκε το 92 ήταν ιδιαίτερα φθαρμένη.
126 Κεφ. II, υποσημ. 53.
127 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 13, 10, ειδώλιο από την Canosa.
128 Στο ειδώλιο 92 το ιμάτιο καλύπτει και το κεφάλι.
129 Ο τύπος ονομάστηκε έτσι από τον Α. Furtwängler, λόγω της σχέσης του με το άγαλμα του Σοφοκλή, που στήθηκε με την 

αποπεράτωση του Διονυσιακού θεάτρου στην Αθήνα, βλ. Α. Furtwängler, Die Sammlung Sabouroff, II, 1883-1887, 7.
130 Η Leyenaar-Plaisier, Leiden, 96-97, αριθ. 194, πίν. 33, σχετικά με ένα ειδώλιο από την Αττική του 330-320 π.Χ., υπο

στηρίζει ότι ο τύπος δημιουργήθηκε στην περιοχή αυτή και διαδόθηκε στη συνέχεια σε άλλα κοροπλαστικά εργαστήρια του 
αρχαίου κόσμου.

131 Σχετικά με τα ειδώλια που βρέθηκαν στην Αττική, βλ. Higgins, Terracottas, 100, πίν. 41F, 330-200 π.Χ.· Leyenaar- 
Plaisier, Leiden, ό.π.· Kleiner, Tanagrafiguren, 95, πίν. 5b, τελευταίο τέταρτο 4ου αι. π.Χ. Στο τελευταίο τέταρτο του 4ου και στις 
αρ^ές του 3ου αι. π.Χ. χρονολογούνται τα ειδώλια από τη Βοιωτία, βλ. Besques, III, 15, 16, πίν. 12a, c, 13d, f και Leyenaar- 
Pla'isier, Leiden, 102, αριθ. 206, πίν. 35.

132 Bell, Morgantina, 56, 175, αριθ. 360, πίν. 75, 270-260 π.Χ. και από τις Συρακούσες, ό.π., εικ. 13, πίν. 145, 280-270 π.Χ. 
Επίσης, Besques, IV, 33, πίν. 24c, Καπύη, α' τέταρτο 3ου αι. π.Χ. και 33, πίν. 24a, Canosa(;), τέλη 4ου αι. π.Χ.

133 J. Sieveking, ό.π. (υποσημ. 7), 30-31, πίν. 40, 4ος αι. π.Χ.
134 Mollard-Besques, II, 98, πίν. 115c, τέλη 3ου αι. π.Χ. Kleiner, Tanagrafiguren, 98 κ.ε., πίν. 17b, d, 3ος αι. π.Χ. H.R. Goette, 

ΑΑ 1986, 716, αριθ. 4, εικ. 4, τέλη 3ου αι. π.Χ.
135 Kleiner, Tanagrafiguren, 96 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
136 Queyrel, Amathonte IV, 150 κ.ε., αριθ. 535-539, πίν. 55, τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ. Υπάρχουν, ωστόσο, και ειδώλια 

άγνωστης προέλευσης, βλ. Breitenstein, Catalogue, 58, 59, αριθ. 540, 550, πίν. 66, 67 και Kleiner, Tanagrafiguren, πίν. 5a, c.
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Το ειδώλιο 91 παραλλάσσει τον αρχικό τύπο στο μοτίβο στήριξης της μορφής, καθώς και στη θέση 
του δεξιού χεριού μπροστά στο στήθος.

Ο G. Kleiner, μετά τη μελέτη των ειδωλίων που αντιπροσωπεύουν τους κύριους σταθμούς της εξέλι
ξης του τύπου του Σοφοκλή137, κατέληξε στην άποψη ότι αυτά ανάγονται σε δύο διαφορετικά πρότυπα, 
που δημιουργήθηκαν αντίστοιχα στα χρόνια του Αλεξάνδρου και στην πρώιμη ελληνιστική εποχή. 
Παράλληλα, αναγνώρισε ανάμεσα στα πιο πρώιμα ειδώλια δύο τάσεις που αποδίδουν με διαφορετικό 
τρόπο τη σχέση σώματος και ενδύματος. Έτσι, στη σύνθεση του ειδωλίου αριθ. 226 του Λούβρου, που 
χρονολογείται στο 330-320 π.Χ.138, είναι φανερή η υπεροχή του ενδύματος, ενώ στο παράδειγμα της 
Συλλογής Λάμπρου, τώρα στο Μουσείο του Βερολίνου, αριθ. 6312, της εποχής του Αλεξάνδρου 
κυριαρχούν οι κινήσεις του σώματος139. Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό, το οποίο εύκολα αναγνω
ρίζει κανείς στη σύνθεση του ειδωλίου της Βέροιας, φέρνει τη μορφή κοντά στο ειδώλιο της Συλλογής 
Λάμπρου και σε ένα ακόμη παράδειγμα του Μουσείου του Βερολίνου, που χρονολογείται στο τελευ
ταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.140. Το ειδώλιο της Βέροιας εντάσσεται στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. 
π.Χ., επομένως η χρονική απόσταση που τα χωρίζει είναι μεγάλη. Έχουν χαθεί στο μεταξύ τα βαριά 
ορθογώνια σχήματα που κυριαρχούν στη δομή των πρώιμων ειδωλίων. Η μορφή έχει λεπτές αναλογίες 
και η κίνηση είναι συγκρατημένη. Ωστόσο, η ισχυρή κάμψη του άνετου σκέλους προκαλεί την έντονη 
προβολή του δεξιού γοφού. Η κίνηση αυτή δημιουργεί τη βαθιά διαγώνια πτυχή, που αρχίζει από το 
δεξιό γοφό και καταλήγει στο αριστερό γόνατο και χαρακτηρίζει τον τύπο από την εποχή της δημιουρ
γίας του. Στα βασικά χαρακτηριστικά του τύπου περιλαμβάνεται επίσης η στρογγυλή απόδοση του 
όγκου της κοιλιάς, που τονίζεται εδώ με μια σειρά επάλληλων τριγωνικών πτυχών141. Ιδιαίτερα απλο
ποιημένο είναι το εξωτερικό περίγραμμα της μορφής. Σε αυτό συμβάλλει η αλλαγή της θέσης του δεξι
ού χεριού, που μαζεύεται μπροστά στο στήθος, ενώ στην αριστερή πλευρά η απόληξη του ιματίου τυλί
γεται γύρω από το χέρι, που στηρίζεται στον αριστερό γοφό, και πέφτει μέχρι κάτω δημιουργώντας 
μικρές απαλές πτυχές142. Η ίδια τάση για απλοποίηση παρατηρείται και στην απόδοση των πτυχών του 
ιματίου. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα παραδείγματα, το μήκος του είναι μικρότερο και φθάνει λίγο 
πιο κάτω από το γόνατο. Το μοτίβο στήριξης της μορφής απαντάται σε μια σειρά ειδωλίων που εντάσ
σονται στον ίδιο τύπο και χρονολογούνται από τα τέλη του 4ου έως τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.143. Την 
κίνηση του δεξιού χεριού παραλλάσσουν, επίσης, τα ειδώλια από τον Αμαθούντα144.

Η ύπαρξη ενός πλούσιου βοστρύχου επάνω στο δεξιό ώμο της μορφής μας οδηγεί στη σκέψη ότι το 
ιμάτιο άφηνε ακάλυπτο το κεφάλι της. Τα μαλλιά χωρίζονταν στη μέση επάνω από το μέτωπο, ένα 
τμήμα από αυτά σχημάτιζε, πιθανώς, ένα μικρό κότσο, ενώ τα υπόλοιπα έπεφταν με πλούσιους βο
στρύχους επάνω στους ώμους. Η κόμμωση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη και απαντά το 2ο και 
τον Ιο αι. π.Χ. σε πήλινα ειδώλια της Μύρινας145. Το ειδώλιο 92 είναι αρκετά διαφοροποιημένο από 
το προηγούμενο παράδειγμα και αποτελεί μια φτωχή διατύπωση του τύπου.

Τ ύπος θ (Πίν. 25)

Στο σύνολο των ειδωλίων του τοπικού εργαστηρίου ο τύπος θ αντιπροσωπεύεται από οκτώ ειδώ

137 Kleiner, Tanagrafiguren, 95-105, 123, πίν. 5 ,17c-d.
138 Besques, III, 15, πίν. 12a, c. Kleiner, Tanagrafiguren, πίν. 5d.
139 Kleiner, Tanagrafiguren, πίν. 5a.
140 Βλ. A. Köster, ό.π. (υποσημ. 95), 70, πίν. 43, τελευταίο τε'ταρτο 4ου αι. π.Χ.
141 Πρβλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 102, αριθ. 206, πίν. 35.
142 Ο περιορισμός του όγκου της πτύχωσης του ενδύματος στη δεξιά πλευρά παρατηρείται ήδη στα πρώιμα παραδείγματα 

του τύπου, βλ. Kleiner, Tanagrafiguren, 95.
143 Βλ. Besques, III, 16, πίν. 13d, f· Leyenaar-Plaisier, Leiden, ό.π. (υποσημ. 130)· Besques, IV, 33, πίν. 24a.
144 Queyrel, Amathonte IV, ό.π. (υποσημ. 136).
145 Βλ. Burr, Myrina, 62, 63, αριθ. 74, πίν. 30, 1ος αι. π.Χ. και Leyenaar-Plaisier, Leiden, 261, αριθ. 684, πίν. 97, β' τρίτο του 

2ου αι. π.Χ.
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λια, 93-100146. Η πρόσθια πλευρά είναι κατασκευασμένη με μήτρα που περιλαμβάνει το σώμα και το 
κεφάλι της μορφής147, ενώ η βάση, όταν υπάρχει, πλάθεται με το χέρι. Χειροποίητοι είναι επίσης οι 
πλόκαμοι των μαλλιών και τα κοσμήματα του κεφαλιού των 93 και 94. Η πίσω πλευρά σχηματίζεται με 
μικρές ή κάπως μεγαλύτερες μάζες πηλού148 και η εξωτερική επιφάνειά της λειαίνεται με τα δάχτυλα 
ή με τη βοήθεια μαχαιριού149. Η οπή αερισμού που υπάρχει εδώ έχει συνήθως σχήμα ελλειψοειδές και 
σε μία μόνο περίπτωση κυκλικό. Στα ειδώλια 94 και 95 υπάρχουν αντίστοιχα μία150 151 ή δυο οπές για την 
ανάρτησή τους. Οι ομοιότητες που παρουσιάζουν ορισμένα ειδώλια, ιδιαίτερα όσον αφορά την πτύ
χωση των ενδυμάτων τους, μας επιτρέπουν να διακρίνουμε δύο μήτρες, με τις οποίες κατασκευάστη
καν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δύο κάθε φορά παραδείγματα. Έτσι, από τη μήτρα Α προέρχονται 
τα ειδώλια 95 και 98 και από τη μήτρα Β τα 99 και 100. Ωστόσο, η διαφορά ύψους που παρουσιάζουν 
τα ειδώλια μεταξύ τους μας υποχρεώνει να τα αποδώσουμε σε διαφορετικές γενεές. Το αποτύπωμα, 
τέλος, του αντίχειρα του αριστερού χεριού στην πρόσθια πλευρά του ειδωλίου 98 είναι πιθανό να συν
δέεται με τη μεταφορά του στον κεραμικό κλίβανο131.

Μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων διατηρείται στο ειδώλιο 95, του οποίου η επιφάνεια είχε καλυ
φθεί προηγουμένως με λευκόχρωμο επίχρισμα. Στιλπνό ρόδινο χρώμα, σε μια απόχρωση που προ
σεγγίζει αυτή της γυναικείας επιδερμίδας, καλύπτει το πρόσωπο, ενώ με κόκκινο χρώμα τονίζονται τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου και τα μαλλιά της μορφής. Με κίτρινο χρώμα δηλώνεται ένα πεντά
φυλλο ανθέμιο στην καλύπτρα επάνω από το μέτωπο, ενώ ρόδινο χρώμα σώζεται στο υπόδημα του 
δεξιού ποδιού, που προβάλλει από τα ενδύματα152. Απλούστερη η διακόσμηση των ειδωλίων 93 και 
97, περιορίζεται σε παράλληλες πολύχρωμες ταινίες στην παρυφή του χιτώνα153.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος που το φέρνει πλάγια και λίγο πίσω154. 
Φορά μακρύ πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο που τυλίγει σφιχτά το σώμα, τα χέρια και το κεφάλι. Το 
δεξιό χέρι ελαφρά λυγισμένο κρατά επάνω από το μηρό ένα σύνολο πτυχών και το αριστερό στηρίζε
ται στο πίσω μέρος της μέσης. Το κεφάλι στρέφεται, στα περισσότερα παραδείγματα, ελαφρά προς 
την πλευρά του άνετου σκέλους155. Η διάδοση του τύπου αυτού περιορίζεται σε λιγοστά εργαστήρια 
της ηπειρωτικής Ελλάδας του 3ου και του 2ου αι. π.Χ.156 και στη Μύρινα, από όπου προέρχεται και το 
οψιμότερο χρονολογικά ειδώλιο157. Παραδείγματα του ίδιου τύπου βρέθηκαν επίσης στην πρώην 
νότια Γιουγκοσλαβία158. Τα ειδώλια της Βέροιας εντάσσονται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

146 Τα ειδώλια 93, 94, 97 και 99 προέρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 2. Τα 95 και 98 περιλαμβάνονται στα κτερίσματα 
της ταφής αριθ. 4. Το 96 ανήκει οτα κτερίσματα της ταφής αριθ. 6. Τέλος, το ειδώλιο 100 αποτελεί κτέρισμα της ταφής αριθ. 8β.

147 Κεφ. II, υποσημ. 26. Εξαίρεση αποτελούν τα ειδώλια 93 και 99, των οποίων το κεφάλι προέρχεται από ξεχωριστή μήτρα. 
Σχετικά με το 99 η ιδιαιτερότητα αυτή εξηγείται αν υποθέσουμε ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου στο αρχικό έκμαγμα της 
μήτρας ήταν πολύ αχνά και ο τεχνίτης το αντικατέστησε εκ των υστέρων με ένα καλύτερο. Με την ίδια τεχνική κατασκευάστη
καν και τα ειδώλια αριθ. 404,135 και 287 από τους θαλαμωτούς τάφους της Πέλλας, βλ. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 223.

148 Κεφ. II, υποσημ. 45.
149 Κεφ. II, υποσημ. 52.
150 Κεφ. II, υποσημ. 84.
151 Κεφ. II, υποσημ. 120.
152 Κεφ. II, υποσημ. 109, 111.
153 Κεφ. II, υποσημ. 105.
154 Για τον τύπο, βλ. WinteT, ΤΚ, II, 12, 7, κορινθιακό.
155 Στο ειδώλιο 93, που παραλλάσσει κάπως αυτό τον τύπο, το ιμάτιο αφήνει ακάλυπτο το κεφάλι και το επάνω τμήμα του 

στήθους της μορφής.
156 Βλ. Σ. Κόρτη-Κόντη, Ταφικά ευρήματα από τον Πενταπλάτανο Γιαννιτσών, Αμητός, 421 κ.ε., αριθ. 1-10, πίν. 87-89, 1, 

β' τέταρτο 2ου αι. π.Χ.· Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 222-223, αριθ. 68, 90, 93, 96, 99, 135, 281, 287, 404, πίν. 11, 12-14, 19, 33 
και 45, τελευταίο τέταρτο του 3ου έως περίπου τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Βλ. επίσης, Winter, ό.π.

157 Βλ. Burr, Myrina, 66-67, αριθ. 88, πίν. 34, όπου χρονολογείται στον Ιο αι. π.Χ., ενώ σύμφωνα με τον Kleiner, 
Tanagrafigaren, 264-265, στον όψιμο 2ο αι. π.Χ.

158 Μ. Velickovic, Catalogue des terres cuites grecques et romaines. Musée National - Beograd, 1957, 84, αριθ. 20, πίν. 11. L. 
Popovic, Collection of Greek Antiquities, 1994, 354, αριθ. 65, ελληνιστική εποχή. Επίσης, V. Sokolovska, ό.π. (υποσημ. 11), 74- 
75, πίν. 19,1-2, 3ος και 2ος αι. π.Χ. Η ίδια, Some Pottery Finds from Isar-Marvinci, ΓΈλλΚερ, 216, πίν. 164α, δ.
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Η μορφή εικονίζεται μετωπικά, σε στάση ήρεμη. Η συγκέντρωση ενός πλήθους κατακόρυφων πτυ
χών ανάμεσα στο στάσιμο και στο άνετο σκέλος δεν μας εμποδίζει τελικά να αναγνωρίσουμε τον άξο
να του στάσιμου ποδιού πίσω από μια προεξοχή του χιτώνα στην αριστερή πλευρά των ειδωλίων. 
Σχετικά περιορισμένη είναι, άλλωστε, η κάμψη του άνετου σκέλους και η αντίστοιχη προβολή του αρι
στερού γοφού. Η πτύχωση του ιματίου εναρμονίζεται γενικά με τις κινήσεις του γυναικείου σώματος 
και αφήνει να διαφαίνονται τα περιγράμματά του. Στην απόδοση, ωστόσο, του ενδύματος αναγνωρί
ζουμε δύο τάσεις που αποδίδουν τη διαφορετική κάθε φορά υφή του υφάσματος159. Στην πρώτη, που 
αντιπροσωπεύουν τα ειδώλια 94 και 95, το ύφασμα είναι σχετικά χοντρό, οι πτυχές είναι μαλακές και 
έχουν μεγαλύτερο όγκο. Στην επιφάνεια του άνετου σκέλους και στο επάνω τμήμα του στήθους, κάτω 
από το λαιμό, η πτύχωση του ιματίου είναι αραιή, αντίθετα με την περιοχή της μέσης και της κοιλιάς, 
όπου παρατηρούμε μια μεγάλη συγκέντρωση οριζόντιων και λοξών πτυχών, που έχουν κατεύθυνση 
από αριστερά προς τα δεξιά. Δύο ενάλληλες οξυκόρυφες πτυχές, οι οποίες άλλωστε χαρακτηρίζουν 
τον εικονογραφικό αυτό τύπο, σχηματίζονται ανάμεσα στα δύο σκέλη της μορφής. Πιο σύνθετη είναι η 
πτύχωση του ενδύματος στην αριστερή πλευρά του ειδωλίου. Τις απλές ακτινωτές πτυχές, που σχηματί
ζονται ψηλά, διαδέχονται πιο σύνθετες τριγωνικές πτυχώσεις, που δημιουργούν ένα πραγματικά εντυ
πωσιακό αποτέλεσμα. Αντίθετα, στο ειδώλιο 96 το ιμάτιο αποδίδεται σαφώς με διαφορετικό τρόπο. Το 
ύφασμα είναι λεπτό και διάφανο. Οι πτυχές είναι πυκνές, χαρακτηρίζονται από έντονη γραμμικότητα 
και καλύπτουν συστηματικά όλο τον επάνω κορμό της μορφής. Περισσότερο τονισμένος είναι εδώ ο 
άξονας της πτύχωσης που σχηματίζεται ανάμεσα στην παλάμη του δεξιού χεριού και στον αριστερό 
γοφό, στον οποίο εντάσσεται και ο πήχης του αριστερού χεριού. Με απλούστερο τρόπο αποδίδεται, 
επίσης, η απόληξη του ιματίου στην αριστερή πλευρά. Τέλος, εντελώς συνοπτικά μεταφέρονται τα συ
στήματα των πτυχώσεων στα ειδώλια 99 και 100.

Τα χαρακτηριστικά αυτά όπως αναπτύχθηκαν πιο πάνω φέρνουν τα ειδώλια του εργαστηρίου της 
Βέροιας κοντά στα παραδείγματα του ίδιου τύπου, που βρέθηκαν σε λαξευτούς θαλαμωτούς τάφους 
της Πέλλας160. Το πρωιμότερο από αυτά εντάσσεται στο τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.161 και τα 
υπόλοιπα περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., οπότε χρονολογούνται, σύμφωνα με τα δεδομένα των 
ταφικών συνευρημάτων τους, και τα ειδώλια της Βέροιας. Τα κοινά γνωρίσματα που παρουσιάζουν 
ορισμένα από τα ειδώλια των δύο εργαστηρίων μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε κάποιες ιδιαίτερες 
ομοιότητες μεταξύ τους χωρίς, ωστόσο, να έχουμε τη δυνατότητα να τα αποδώσουμε σε κοινές μήτρες. 
Έτσι τα ειδώλια 94, 96 και 95 του Καταλόγου προσεγγίζουν αντίστοιχα προς τα αριθ. 90, 96 και 135 
του εργαστηρίου της Πέλλας.

Οι κομμώσεις των γυναικείων μορφών, που εντάσσονται στον εικονογραφικό αυτό τύπο, ποικίλ
λουν. Η πλουσιότερη είναι, χωρίς αμφιβολία, η κόμμωση του ειδωλίου 93. Τα μαλλιά πέφτουν στους 
ώμους σχηματίζοντας πλούσιους πλοκάμους, ενώ το κεφάλι στολίζουν δύο εντυπωσιακά στεφάνια, 
ένα από φύλλα και άνθη κισσού και ένα ακόμη, πλεκτό. Ο συνδυασμός των δύο στεφανιών δεν απα
ντά συχνά σε πήλινα ειδώλια γυναικών της ελληνιστικής εποχής162. Συνηθισμένη είναι, αντίθετα, σε 
αυτά τα χρόνια η καλύπτρα, ένα εξάρτημα της γυναικείας ενδυμασίας, το οποίο παραδίδουν τα ειδώ
λια 94 και 95. Αναδιπλώνεται επάνω από το μέτωπο και καλύπτεται από το ιμάτιο που σκεπάζει το 
κεφάλι της μορφής. Το εξάρτημα αυτό φορούν επίσης οι γυναικείες μορφές που εικονίζονται σε ει

159 Οι παρατηρήσεις μας σχετικά με την απόδοση των ενδυμάτων περιορίζονται αναγκαστικά στα ειδώλια που σώζονται 
ακέραια.

160 Βλ. Α. Χρυσοστόμου, Μακεδονικά 23 (1983), 213-214, αριθ. 1, 2, εικ. 14· Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 178-179· η ίδια, 
Αρχαία Μακεδονία, 339, 340, αριθ. 296, 298.

161 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, 208, αριθ. 404, πίν. 45.
162 Πρβλ. Laumonier, Delos XXIII, 223-225, αριθ. 912-913, 922-925, πίν. 78, 2ος-1ος αι. π.Χ.· Mollard-Besques, II, 169, πίν. 

204g, h- Thompson, Troy, 45,135, αριθ. 260-262, πίν. 51-52, όψιμος 2ος αι. π.Χ.· Besques, III, 25, πίν. 27a, ά  μισό 3ου αι. π.Χ.· 
Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 152, αριθ. 140, πίν. 20, αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
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δώλια της Πέλλας163, των Αβδήρων164, της Τροίας165 και της Μΰρινας166. Απλούστερη η κόμμωση του 
ειδωλίου 96 έχει τα ακριβή παράλληλα της σε πήλινα ειδώλια της Πέλλας167 και της Μυρινας168, που 
χρονολογούνται στα ελληνιστικά χρόνια.

Τ ύπος ι (Πίν. 26)

Τον τύπο ι αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό ειδώλιο, το 101, από το οποίο λείπει το κεφάλι169. Η πρό
σθια πλευρά προέρχεται από μήτρα που περιλαμβάνει το σώμα της μορφής μαζί με τη βάση. Αντίθετα, 
η πίσω πλευρά είναι κατασκευασμένη με μικρές μάζες πηλού. Η οπή αερισμού, που υπάρχει εδώ, έχει 
ελλειψοειδές σχήμα. Η επεξεργασία του ειδωλίου μετά την απομάκρυνσή του από τη μήτρα και η χρω
ματική διακόσμησή του είναι περιορισμένες. Με μαλακό εργαλείο τονίζονται οι πτυχές του ιματίου στο 
επάνω τμήμα του σώματος της μορφής, ενώ με ρόδινο χρώμα αποδίδεται η μοναδική ταινία που στολί
ζει την παρυφή του ιματίου170, καθώς και το κάτω τμήμα μιας παραλληλόγραμμης ποδιάς που ήταν στε
ρεωμένη στη μέση της, επάνω από το χιτώνα171. Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος 
που το φέρνει πλάγια και λίγο πίσω172. Είναι ντυμένη με χιτώνα και ιμάτιο, που τυλίγεται σφιχτά γύρω 
από το σώμα και τα χέρια της, τα οποία λυγισμένα έρχονται μπροστά, περίπου στο ύψος της μέσης.

Τα πρωιμότερα παραδείγματα του τύπου εντοπίζονται στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. σε εργαστήρια 
της Βοιωτίας173 και του Αμαθούντα της Κύπρου174. Τον επόμενο αιώνα η παραγωγή του συνεχίζεται 
στα μικρασιατικά εργαστήρια175 της Μύρινας176 και της Περγάμου177, καθώς και της νότιας Ιταλίας178. 
Σε αυτά τα χρόνια εντάσσεται άλλωστε και το ειδώλιο της Βέροιας.

Η μορφή 101 είναι ραδινή με λεπτές αναλογίες και σχηματίζει μια κλειστή σύνθεση. Το κάτω τμή
μα του ειδωλίου αποτελεί ένα συμπαγή, κυλινδρικό όγκο, στο αυστηρό περίγραμμα του οποίου εντάσ
σεται το δεξιό άνετο σκέλος, που προβάλλει ελάχιστα προς τα πλάγια, και στα αριστερά το τμήμα της 
απόληξης του ιματίου, που εξαρτάται από τον πήχη του αριστερού χεριού. Αντίθετα με το χιτώνα, που 
σχηματίζει χαμηλά πυκνές, κατακόρυφες πτυχές, η πτύχωση του ιματίου είναι αραιή και περιορίζεται 
σε ελάχιστες λοξές γραμμές, που ξεκινούν από το λυγισμένο άνετο σκέλος και καταλήγουν στο γοφό 
του στάσιμου ποδιού. Περίπου στο ύψος της μέσης της μορφής κυριαρχεί μια λοξή δέσμη πτυχών, η 
οποία σχηματίζεται ανάμεσα στο δεξιό χέρι, που διπλώνει μπροστά, και στο άκρο αριστερό χέρι, που

163 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 141, 220, αριθ. 90, πίν. 12, μέσα 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.
164 Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 25, 61, πίν. 11,12, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
165 Thompson, Troy, 50-52, 129-130, αριθ. 194-201, πίν. 42-43, 3ος-1ος αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 384-385, αριθ. 

1065, πίν. 137,1ος αι. π.Χ.
166 Mollard-Besques, II, 174-175, πίν. 210-211.
167 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 223-224, αριθ. 68, 96, 99, 404, πίν. 11, 14, 45.
168 Βλ. ό.π. (υποσημ. 157).
169 Περιλαμβάνεται στο εύρημα αριθ. 1.
170 Κεφ. II, υποσημ. 105.
171 Κεφ. II, υποσημ. 106.
172 Winter, ΤΚ, II, 49, la-d, ειδώλια από την Τανάγρα.
173 Winter, ΤΚ, II, ό.π. V. Poulsen, Catalogue des terres cuites grecques et romaines, 1949, 26-27, αριθ. 43, πίν. 25, ελληνιστι

κή εποχή. C. Vermeule, Greek, Etruscan and Roman Art. The Classical Collections ofthe Museum of Fine Arts, 1963, 143, εικ. 
138, 4ος αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 105-106, αριθ. 212, πίν. 36, Βοιωτία, αρχές 3ου αι. π.Χ.

174 Queytel, Amathonte IV, 213 κ.ε., αριθ. 851, πίν. 75, β' μισό 3ου αι. π.Χ.
175 Οι P.C. Bol - Ε. Kottera, Bildwerke aus Terrakotta. Aus mykenischer zur römischer Zeit, Antike Bildwerke III, 1986,157, αριθ. 79, 

αποδίδουν το ειδώλιο σε μικρασιατικό εργαστήριο και το συσχετίζουν με έργα της μεγάλης γλυπτικής του τέλους του 4ου αι. π.Χ.
176 Mollard-Besques, II, 107, πίν. 127ο, αρχές 2ου αι. π.Χ.
177 Töpperwein, Terrakotten, 18, αριθ. 35, πίν. 6.
178 U. Liepmann, Bildkataloge des Kestner-Museums Hannover, Griechische Terrakotten, Bronzen, Skulpturen, 1975, 86, αριθ. 

T 87, 3ος αι. π.Χ. Besques, IV, 41, πίν. 31e, Καπΰη, αρχές 2ου αι. π.Χ. W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 215, αριθ. 784, πίν. 
130, Κεντόριπα, τέλη 3ου-αρχές 2ου αι. π.Χ.
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πέφτει λίγο πιο χαμηλά179. Σε αντίθεση με το κάτω μέρος του ειδωλίου, όπου δεσπόζουν οι κατακόρυ- 
φοι άξονες, στο θώρακα δημιουργοΰνται δέσμες λοξών ακτινωτών πτυχών, που σχηματίζουν οξυκό
ρυφες γωνίες και απολήγουν στο εξωτερικό περίγραμμα του ειδωλίου.

Σε σχέση με τα πρωιμότερα παραδείγματα του τΰπου, που αντιπροσωπεύονται από τα ειδώλια της 
Βοιωτίας, είναι φανερό ότι ο όγκος της μορφής περιορίζεται στο κάτω μέρος του ειδωλίου, ενώ στο 
επάνω τμήμα οι πτυχές είναι σαφώς πυκνότερες. Η λοξή πτύχωση, που σχηματίζεται ανάμεσα στα 
άκρα χέρια και χαρακτηρίζει τον τύπο, είναι επίσης μικρότερη και το μήκος της περιορισμένο. Τα ιδι
αίτερα, ωστόσο, γνωρίσματα του ειδωλίου, όπως τα αναλύσαμε παραπάνω, φέρνουν τη μορφή της Βέ
ροιας κοντά στο ειδώλιο αριθ. 851 από τον Αμαθουντα, το οποίο χρονολογείται στο β' μισό του 3ου αι. 
π.Χ. και παραλλάσσει κάπως το μοτίβο στήριξης του αριστερού χεριού. Εντυπωσιακά όμοιο είναι το 
σχήμα του κάτω τμήματος, κυρίως όμως η σκληρή απόδοση των πτυχών του ιματίου στο θώρακα της 
μορφής. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι το ειδώλιο της Βέροιας επαναλαμβάνει ένα τύπο του 3ου αι. π.Χ.180.

Τ ύπος κ (Πίν. 27-28)

Ανάμεσα στα ειδώλια του τοπικού εργαστηρίου ο τύπος κ αντιπροσωπεύεται από οκτώ παραδείγμα
τα, 102-109181. Η πρόσθια πλευρά τους είναι κατασκευασμένη με ομοιόμορφο τρόπο, δηλαδή με μήτρα 
που περιλαμβάνει το σώμα μαζί με το κεφάλι, ενώ η βάση του 105 προστέθηκε μετά την απομάκρυνσή 
του από το καλούπι182. Αντίθετα, στην κατασκευή της πίσω πλευράς παρατηρούνται ορισμένες διαφο
ροποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα το πίσω τμήμα του 102 πλάθεται χωριστά και ενώνεται απλά με το πρό
σθιο, ενώ στο σύνολο των υπόλοιπων ειδωλίων αυτό σχηματίζεται με μικρές μάζες πηλού. Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των ειδωλίων, η πίσω πλευρά καμπυλώνεται έντονα στο κάτω μέρος 
της183. Η οπή αερισμού, που υπάρχει εδώ, έχει στα περισσότερα παραδείγματα σχήμα ελλειψοειδές και 
το περίγραμμά της διαμορφώνεται με τα δάχτυλα του κοροπλάστη ή με τη βοήθεια μαχαιριού.

Οι ομοιότητες των γενικών χαρακτηριστικών ορισμένων ειδωλίων, ιδιαίτερα όμως της πτύχωσης 
των ενδυμάτων τους, μας επιτρέπουν να διακρίνουμε τέσσερις μήτρες, από τις οποίες προέρχονται 
στη συγκεκριμένη περίπτωση δύο κάθε φορά παραδείγματα. Έτσι, με τη μήτρα Α κατασκευάστηκαν 
τα ειδώλια 102, 105, με τη μήτρα Β τα 103, 104, με τη μήτρα Γ τα 106, 108 και, τέλος, με τη μήτρα Δ τα 
107,109184. Η διαφορά ύψους που παρουσιάζουν, ωστόσο, μεταξύ τους όλα τα ειδώλια μας οδηγεί στη 
διαπίστωση ότι ανήκουν σε διαφορετικές γενεές. Από το σύνολο των ειδωλίων του τύπου αυτού χρώ
ματα σώζει μόνο το 105, η επιφάνεια του οποίου είναι καλυμμένη με λευκόχρωμο επίχρισμα, ενώ κόκ
κινο χρώμα τονίζει το ιμάτιο και το στόμα.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που ελαφρά λυγισμένο το φέρνει πλάγια 
και λίγο πίσω185. Είναι ντυμένη με χιτώνα και ιμάτιο, που τυλίγεται σφιχτά γύρω από το σώμα και καλύ
πτει τα χέρια και το κεφάλι. Το δεξιό χέρι ακουμπά στο επάνω μέρος της κοιλιάς και ανασηκώνει τμή-

179 Το μοτίβο αυτό παραδίδει, επίσης, πήλινο ειδώλιο από τη Βοιωτία στο Μουσείο του Λούβρου, που χρονολογείται στις 
αρχές του 3ου αι. π.Χ., βλ. Besques, III, 24, πίν. 25c.

180 Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις της Töpperwein, Terrakotten, ό.π. (υποσημ. 177).
181 Τα ειδώλια 102-104 προέρχονται από το ταφικό σύνολο αριθ. 8β. Το 105 αποτελεί κτέρισμα της ταφής αριθ. 4. Τα 106, 

108 προέρχονται από το εύρημα αριθ. 2. Το 107 βρέθηκε κατά την αφαίρεση της επιφανειακής επίχωσης του οικοπέδου των 
αδελφών Καραντουμάνη το έτος 1985, ενώ το 109 βρέθηκε στην επίχωση του δρόμου λαξευτού μονοθάλαμου τάφου στο ίδιο 
οικόπεδο. Στον ίδιο τύπο εντάσσεται πιθανότατα το γυναικείο κεφάλι 321 του Καταλόγου (Πίν. 92), καθώς και δύο ακόμη 
ειδώλια Π 2735 και Π 2736, που βρέθηκαν στο λαξευτό θαλαμωτό τάφο Τ 4, του οικοπέδου Τζουβάρα, βλ. Β. Αλλα μανή, ΑΔ 
36 (1981), Χρονικά, 322-324.

182 Κεφ. II, υποσημ. 28.
183 Κεφ. II, υποσημ. 37.
184 Η μήτρα αυτή είχε φθαρεί πολύ από τη συνεχή χρήση.
185 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 51, 5, ειδώλια από τη Μικρά Ασία.
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μα του ιματίου, που σχηματίζει μια φαρδιά κατακόρυφη πτυχή, ενώ το αριστερό, λυγισμένο, συγκρατεί 
στα πλάγια την απόληξη του ενδύματος. Το κεφάλι στρέφεται λίγο προς τα αριστερά.

Παραδείγματα αυτού του τύπου εντοπίζονται, όσο γνωρίζω, μόνο σε δύο γειτονικά μεταξύ τους 
κοροπλαστικά εργαστήρια της μικρασιατικής ακτής. Έτσι, δύο ειδώλια του β' μισού του 3ου αι. π.Χ. 
προέρχονται από τη Μύρινα186 και μερικά ακόμη, πιθανώς, από τη Σμύρνη187. Τέλος, ένα ειδώλιο από 
λαξευτό θαλαμωτό τάφο της Πέλλας188, που χρονολογείται περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., παρα- 
δίδει το μοτίβο του ιματίου κάπως παραλλαγμένο189. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ο τύπος αντιπροσω
πεύεται με τα περισσότερα παραδείγματα στην παραγωγή του κοροπλαστικού εργαστηρίου της Βέ
ροιας, των αρχών του β' μισού του 2ου αι. π.Χ. Ακόμη, μερικά παραδείγματα από τη Σμύρνη και ένα 
από το Τυρυιήυΐί αποτελούν επιβιώσεις του τύπου στο 2ο και τον 3ο αι. μ.Χ.190.

Η γυναικεία μορφή εικονίζεται μετωπικά σε ήρεμη στάση191. Το στάσιμο σκέλος χάνεται κάτω από 
το χιτώνα, μια μικρή όμως ημικυκλική προεξοχή της παρυφής του ενδύματος, δεξιά, μας επιτρέπει να 
μαντέψουμε τη θέση του. Την ισορροπία, ωστόσο, της μορφής εξασφαλίζει ο άξονας που σχηματίζει η 
κατακόρυφη πτυχή του ιματίου, όπως εξαρτάται από το άκρο δεξιό χέρι και μια δεύτερη ανάλογη πτύ
χωση του χιτώνα ανάμεσα στο άνετο και το στάσιμο σκέλος. Στην ίδια ευθεία εντάσσεται και το κεφάλι 
της μορφής. Έ να δεύτερο, οριζόντιο αυτή τη φορά, άξονα, επίσης σημαντικό για τη σύνθεση του ειδωλί
ου, σχηματίζει ο πήχης του δεξιού χεριού. Ο άξονας αυτός στην πορεία του προς την αριστερή πλευρά 
της μορφής εξελίσσεται, με μια μικρή κλίση προς τα κάτω, σε μια συστάδα πτυχών που καταλήγει στον 
πήχη του αριστερού χεριού192. Από το σημείο όπου συναντούνται ο οριζόντιος άξονας με την κατακόρυ
φη πτυχή του ιματίου ξεκινά ένα πλήθος από πυκνές, λοξές πτυχές που κατευθύνονται προς τα κάτω και 
προς το εξωτερικό περίγραμμα του ειδωλίου και τονίζουν τον όγκο της μορφής. Αντίθετα με το κάτω, τα 
ενδύματα στο επάνω τμήμα του ειδωλίου σχηματίζουν ελάχιστες πτυχές. Η ιδιομορφία αυτή υποδηλώ
νει, πιθανώς, την πρόθεση του δημιουργού του τύπου να αποδώσει τη λεπτή υφή του υφάσματος του ιμα
τίου, ενώ φανερώνει παράλληλα την ισότιμη σχέση μεταξύ σώματος και ενδύματος στη σύνθεση του 
ειδωλίου. Πολύ συνοπτικά αποδίδονται οι πτυχές των ενδυμάτων στα ειδώλια 106, 108, ενώ τα 107 και 
109 αποτελούν δείγματα της πιο κακής, θα λέγαμε, στιγμής στην παραγωγή του τοπικού εργαστηρίου.

Σε σύγκριση με τα παραδείγματα του 3ου αι. π.Χ. από τη Μύρινα193 η διαφορά των ειδωλίων της 
Βέροιας εντοπίζεται κυρίως στην απόδοση της υφής των ενδυμάτων, καθώς και του όγκου του χιτώνα, ο 
οποίος στην περίπτωση των ειδωλίων μας είναι περιορισμένος. Έτσι, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, 
όπως τα αναπτύξαμε παραπάνω, τα συσχετίζουν περισσότερο με τα σύγχρονα και τα μεταγενέστερα 
ακόμη παραδείγματα από τη Σμύρνη, ενώ σχετικά μικρότερη είναι η ομοιότητα με το ειδώλιο της Πέλλας.

Τα μαλλιά της γυναικείας μορφής χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και σχηματίζοντας 
ελαφρούς κυματισμούς μαζεύονται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Κάπως διαφοροποιημένα,

186 Mollard-Besques, II, 107, πίν. 127d, β' μισό 3ου αι. π.Χ. Kleiner, Tanagrafiguren, 89, πίν. 15a, μέσα 3ου αι. π.Χ.
187 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 419, αριθ. 1162-1164, πίν. 151-152, ελληνιστική εποχή.
188 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 177, 227, αριθ. 276, πίν. 31. Στον τύπο αυτό ανήκει, πιθανότατα, και ένα ειδώλιο από τον 

Πενταπλάτανο Γιαννιτσών, που σώζεται σε αποσπασματική κατάσταση και χρονολογείται στο β' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Βλ. 
Σ. Κόρτη-Κόντη, ό.π. (υποσημ. 156), 425, αριθ. 18, πίν. 91, 1.

184 Μια παραλλαγή του τύπου από την Πριήνη συσχετίζει o R. Horn με το γυναικείο άγαλμα από το Trentham Hall στο 
Βρετανικό Μουσείο, το οποίο o Lippold θεωρεί αντίγραφο ενός έργου του β' μισού του 4ου αι. π.Χ. Βλ. R. Horn, ό.π. (υποσημ. 
115), 87, σημ. 4, 5, πίν. 27, 1-2, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, Leyenaar-Plaisier, Leiden, 537-538, αριθ. 1564, πίν. 
202, περίπου 330 π.Χ.

190 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 404-405, αριθ. 1119-1122, πίν. 145, 420-421, αριθ. 1167, πίν. 152.
191Η παρατήρηση των ειδωλίων 102,105 και των 103,104, τα οποία προέρχονται αντίστοιχα από τις μήτρες Α και Β, μας επιτρέπει 

να διαπιστώσουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, που εντοπίζονται κυρίως στη ραδινή ή μη εμφάνιση της γυναικείας μορφής. Οι ομοιότη
τες, ωστόσο, που παρουσιάζουν τα ειδώλια μεταξύ τους μας επιτρέπουν να τα εντάξουμε στην ίδια βαθμίδα εξέλιξης του τύπου.

192 Το μοτίβο αυτό παραδίδει, επίσης, ένα γυναικείο ειδώλιο του ά  μισού του 3ου αι. π.Χ., από τη Βοιωτία, βλ. Besques, 
III, 19, πίν. 18b.

193 Βλ. ό.π. (υποσημ. 186).
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όσον αφορά τον τρόπο κάλυψης του κεφαλιού, εμφανίζονται τα ειδώλια 102, 105 σε σχέση με τα 103,
104. Έτσι, ενώ στα δυο πρώτα το ένδυμα σκεπάζει μόνο το πίσω μέρος του κεφαλιού, στα δύο επόμε
να καλύπτει και ένα τμήμα των παρειών, με τρόπο που απαντά κυρίως σε πήλινα ειδώλια των Αβδή- 
ρων194, της Τροίας195 και του Αμαθούντα196.

Τ ύπ ο ς λ (Πίν. 29)

Το μοναδικό ειδώλιο 1 ΙΟ197, το οποίο αντιπροσωπεύει αυτό τον τύπο, σώζεται σχεδόν ακέραιο. 
Για την κατασκευή της μορφής χρησιμοποιήθηκαν συνολικά δύο μήτρες, μία για κάθε πλευρά. Αόγω 
του μικρού μεγέθους του ειδωλίου, στην πίσω όψη δεν υπάρχει οπή αερισμού198. Από τα χρώματα που 
υπήρχαν επάνω στο λευκόχρωμο επίχρισμα της επιφάνειας σώζεται μόνο λίγο κόκκινο στη στεφάνη.

Η μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που έρχεται πλάγια και λίγο πίσω199. Φορά χιτώνα 
και ιμάτιο, το οποίο τυλίγει σφιχτά το σώμα μαζί με τα χέρια της και πέφτει επάνω από τον αριστερό 
ώμο. Το δεξιό χέρι διπλώνει μπροστά στο στήθος, ενώ το αριστερό, ελαφρά λυγισμένο στον αγκώνα, 
πέφτει προς τα κάτω.

Τα παλαιότερα παραδείγματα του τύπου προέρχονται από την Τανάγρα και χρονολογούνται, 
πιθανότατα, στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.200. Περίπου στο 300 π.Χ. εντάσσεται, 
σύμφωνα με τα δεδομένα του ταφικού συνευρήματος, και το ειδώλιο της Βέροιας, που παραδίδει 
ωστόσο ένα διαφορετικό σύστημα πτύχωσης του ιματίου. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στην υπόθεση 
ότι το πρότυπο του ειδωλίου δεν αποτελεί δημιουργία ενός γνωστού βοιωτικού εργαστηρίου. Έτσι, η 
σύνθεση της μορφής και ιδιαίτερα το μοτίβο της πτύχωσης της ενδυμασίας φέρνουν το ειδώλιο της 
Βέροιας κοντά σε μερικά παραδείγματα από τη Μύρινα, που χρονολογούνται στην όψιμη ελληνιστική 
εποχή201.

Η μορφή 110 είναι ραδινή και εικονίζεται σε άνετη στάση. Τα ενδύματα είναι βαριά, αφήνουν, 
ωστόσο, να διαφαίνονται τα περιγράμματα του γυναικείου σώματος. Αντίθετα με την πυκνή, κατακό- 
ρυφη πτύχωση του χιτώνα, το ιμάτιο σχηματίζει πλούσιες πτυχές που απλώνονται στην επιφάνεια του 
ειδωλίου. Έτσι, στο κάτω μέρος κυριαρχεί η διαγώνια πτυχή που ξεκινά από το δεξιό γόνατο και 
καταλήγει στον αριστερό γοφό. Η διάκριση του επάνω από το κάτω τμήμα του σώματος γίνεται αισθη
τή με την οριζόντια πτυχή, που περνά μπροστά από τη μέση της μορφής. Λίγα, αλλά, ωστόσο, ενδει
κτικά είναι τα χαρακτηριστικά που φέρνουν το ειδώλιο της Βέροιας κοντά στα μεταγενέστερα παρα
δείγματα από τη Μύρινα, τώρα στο Μουσείο του Λούβρου202. Όμοιο είναι το μοτίβο στήριξης των 
μορφών, η θέση του δεξιού χεριού μπροστά στο στήθος, η διαγώνια τοξωτή πτυχή στο κάτω μέρος του 
ειδωλίου, η ελεύθερη από την πτύχωση επιφάνεια του μηρού και, τέλος, η οριζόντια πτυχή που περνά 
κάτω από το στήθος. Ωστόσο, η σύγκριση με αυτά τα νεότερα παραδείγματα φανερώνει την αλλαγή 
που σημειώνεται στην απόδοση των ενδυμάτων στα όψιμα ελληνιστικά χρόνια. Οι πτυχές είναι τώρα 
γραμμικές και δεν διατηρούν τίποτε από τον όγκο και την πλαστικότητά τους.

Στο ειδώλιο της Βέροιας τα μαλλιά είναι κοντά. Χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και με 
ελαφρούς κυματισμούς πέφτουν προς τα κάτω. Η κόμμωση αυτή, όπως αποδεικνύουν συγκρίσεις με

194 Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 57, A 42, A 43, πίν. 21, α' μισό 2ου αι. π.Χ.
195 Thompson, Troy, 127, αριθ. 176,178, 180, πίν. 39, 40, επαναλήψεις εικονογραφικών τύπων του 3ου αι. π.Χ.
196 Queyrel,Amathonte IV, 181, αριθ. 767, πίν. 70, 2ος ή αρχές 1ου αι. π.Χ.
197 Ανήκει στο ταφικό εύρημα αριθ. 14.
198 Κεφ. II, υποσημ. 90.
199 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 41, 2a-b, 41, 3a-b.
200 Βλ. ό.π.
201 Βλ. Burr, Myrina, 66, αριθ. 86, πίν. 34, όψιμος 2ος αι. π.Χ. και κυρίως Mollard-Besques, II, 97, πίν. 114b, επανάληψη του 

1ου αι. π.Χ. ενός τύπου του τε'λους του 3ου αι. π.Χ., και πίν. 114d, 1ος αι. π.Χ.
202 Το μοτίβο της στήριξης του αριστερού χεριού στη μέση της μορφής οδήγησε την S. Mollard-Besques, ό.π., να το προ- 

σγράψει στις παραλλαγές του τύπου του Σοφοκλή.
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ειδώλια από τη Βοιωτία203 και τη Μΰρινα204, τα Άβδηρα205 και την Πέργαμο206, χαρακτηρίζει τη μορ
φή ως παιδική. Κοινός στα χρόνια αυτά είναι, επίσης, ο τύπος της στεφάνης με οδοντωτή απόληξη που 
στολίζει το κεφάλι της207.

Τ ύπος μ (Π ίν. 30)

Ο τύπος μ αντιπροσωπεύεται από τρία ειδώλια, 111-113208, τα οποία σώζονται ακέραια. Τα πρό
σθια τμήματα του σώματος και του κεφαλιού προέρχονται από χωριστές μήτρες. Με το χέρι είναι 
κατασκευασμένη η βάση και το πίσω μέρος του ειδωλίου, το οποίο στη συνέχεια ενώθηκε με το πρό
σθιο209. Λόγω του μικρού μεγέθους τους δεν απαιτείται ιδιαίτερη οπή αερισμού στην πίσω πλευρά210. 
Η ομοιομορφία των τριών ειδωλίων μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι προέρχονται από το ίδιο 
καλούπι. Διαφορετική μήτρα χρησιμοποιήθηκε μόνο για την απόδοση του κεφαλιού του ειδωλίου 113.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που το φέρνει πλάγια και αρκετά πίσω211. 
Είναι ντυμένη με χιτώνα και ιμάτιο, που καλύπτει το κεφάλι και τα χέρια. Το δεξιό χέρι έρχεται λυγι- 
σμένο μπροστά στο στήθος και το αριστερό, ελαφρά λυγισμένο στον αγκώνα, πέφτει προς τα κάτω. Ο 
τύπος αυτός είναι, όσο γνωρίζω, μοναδικός και αποτελεί μια δημιουργία του τοπικού εργαστηρίου 
των αρχών του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.

Η μορφή εικονίζεται επάνω σε μεγάλη τετράπλευρη βάση στρέφοντας το σώμα της ελαφρά προς 
τα δεξιά. Τη στροφή αυτή του κορμού προκαλεί η ισχυρή κάμψη του άνετου σκέλους προς τα πλάγια 
και πίσω και τονίζει μια σειρά λοξών πτυχών που ξεκινούν από το γόνατο του άνετου σκέλους και 
καταλήγουν στην αριστερή πλευρά της μορφής. Προς τα δεξιά στρέφεται, επίσης, και το κεφάλι της. 
Το στάσιμο σκέλος κρύβεται πίσω από το βαρύ ύφασμα του χιτώνα, μπορούμε όμως να καθορίσουμε 
τη θέση του στο σημείο όπου το ένδυμα δημιουργεί μια εσοχή στη δεξιά πλευρά του ειδωλίου. Έτσι, 
τη σταθερότητα της μορφής εξασφαλίζει ο άξονας που σχηματίζει η φαρδιά, σχεδόν κυλινδρική πτύ
χωση του χιτώνα, η οποία προεξέχει ανάμεσα στα δύο σκέλη, και συνεχίζει προς τα επάνω η πτυχή 
του ιματίου, που εξαρτάται από το άκρο δεξιό χέρι. Μια παράλληλη κατακόρυφη γραμμή δημιουργεί 
επίσης ο αριστερός βραχίονας, που πέφτει προς τα κάτω τυλιγμένος με το ιμάτιο, καθώς και μια 
συστάδα πτυχών που εξαρτάται από αυτόν και φθάνει μέχρι την παρυφή του ενδύματος. Ο κεντρικός 
άξονας σταματά, ωστόσο, στην οριζόντια ευθεία του δεξιού πήχη, που διπλώνει μπροστά στο στήθος.

Τα μαλλιά της χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και στη συνέχεια μαζεύονται σε κότσο. 
Το ιμάτιο καλύπτει κυρίως το πίσω μέρος του κεφαλιού με ένα τρόπο που απαντά σε πήλινα γυναικεία 
κεφάλια της ίδιας περίπου εποχής, από την Τροία212 και τη Μύρινα213.

Ιδιόρρυθμη είναι η μορφή της βάσης των ειδωλίων, η οποία διαφέρει άλλωστε σημαντικά από τα

203 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 108, αριθ. 218, πίν. 37, 3ος αι. π.Χ.
204 Ό.π., 348, αριθ. 952, πίν. 125, 2ος-1ος αι. π.Χ.
205 Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 22, 58, Β 3, πίν. 6, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
206 Töpperwein, Terrakotten, 73-74, αριθ. 332, πίν. 48, 300 π.Χ. και μετά.
207 Βλ. V. Caranache, ό.π. (υποσημ. 45), 97,101, αριθ. 100, 109· Leyenaar-Plaisier, Leiden, 385, αριθ. 1067, πίν. 137, γυναι

κείο κεφάλι, πιθανώς από την Τροία, 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.· Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 220, πίν. 19, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία.

208 Τα ειδώλια ανήκουν στο ταφικό σύνολο αριθ. 3.
209 Κεφ. II, υποσημ. 53.
210 Κεφ. II, υποσημ. 90.
211 Βλ. περίπου, Winter, ΤΚ, II, 46, 5, πήλινο ειδώλιο από την Κυρηναϊκή, όπου το ιμάτιο αφήνει ακάλυπτο το κεφάλι της 

μορφής και δημιουργεί άνοιγμα μπροστά στο στήθος.
212 Βλ. σχετικά, Thompson, Troy, 126 κ.ε., γυναικεία κεφάλια καλυμμε'να με ιμάτιο, και ιδιαίτερα 127, αριθ. 178, πίν. 39, 

πιθανώς αντίγραφο του πρώιμου 2ου αι. π.Χ. ενός τύπου του 3ου αι. π.Χ., από την Πέργαμο.
213 Βλ. Mollard-Besques, II, 102, πίν. 125e, μέσα 2ου αι, π.Χ. και W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 137, αριθ. 470, πίν. 84, 

μέσα 2ου αι. π.Χ.
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σχήματα που υιοθετούν γενικότερα οι τεχνίτες του τοπικού εργαστηρίου. Έτσι, παρατηρεί κανείς ότι 
στην αριστερή πλευρά δημιουργείται ένας αρκετά μεγάλος ελεύθερος χώρος, ενώ παράλληλα η επάνω 
επιφάνειά της δεν είναι λεία και σχηματίζει επιπλέον κάποιες έντονες εσοχές και προεξοχές. Οι ιδιαι
τερότητες αυτές μας οδηγούν στην υπόθεση ότι εδώ υπήρχε στερεωμένο κάποιο αντικείμενο ή μια 
μικρότερη μορφή από φθαρτό υλικό214, όπου στρέφεται εξάλλου και το βλέμμα της γυναικείας μορφής.

Τ ύπ ο ς ν (Πίν. 31)

Ανάμεσα στα ειδώλια του εργαστηρίου το 11421̂  είναι το μοναδικό που αντιπροσωπεύει τον τύπο ν. 
Σώζεται σχεδόν ακέραιο. Ιδιαίτερες μήτρες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της πρόσθιας 
πλευράς του σώματος και του προσώπου216. Η πίσω πλευρά κατασκευάζεται χωριστά και ενώνεται 
απλά με την πρόσθια. Εδώ αποδίδονται σχηματικά μερικές πτυχές του ιματίου και της παρυφής του 
χιτώνα217. Η οπή αερισμού, που υπάρχει εδώ, δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα. Με το χέρι κατασκευά
στηκαν και συμπληρώθηκαν το πίσω μέρος του κεφαλιού και τα επίθετα κοσμήματα, οι πλόκαμοι των 
μαλλιών, που πέφτουν επάνω στους ώμους, και το τμήμα του ιματίου, που περιβάλλει το λαιμό και το 
στήθος της μορφής. Τα χρώματα απλώθηκαν επάνω σε ένα, σκληρό στην υφή, υπόλευκο επίχρισμα, 
ενώ τις παρυφές των ενδυμάτων στολίζουν επάλληλες ταινίες γαλάζιου, πράσινου και ρόδινου χρώ
ματος218. Το τελικό αποτέλεσμα συμπληρώνουν το πράσινο χρώμα στα φύλλα του στεφανιού219 και το 
κίτρινο, που δηλώνει το περιδέραιο στο λαιμό.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει μπροστά και πλά
για220. Φορά πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο, που σκεπάζει το σώμα και τα σκέλη αφήνοντας ακάλυπτο 
ένα μικρό τμήμα του στήθους. Το αριστερό χέρι έρχεται μπροστά και στηρίζεται στη μέση, ενώ το 
δεξιό κρατά τη μία άκρη του ιματίου στο ύψος του αριστερού στήθους της μορφής.

Τον τύπο221 προς τον οποίο προσεγγίζει το ειδώλιο 114 αντιπροσωπεύει ένας σημαντικός αριθμός 
ειδωλίων222, τα πρωιμότερα από τα οποία χρονολογούνται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. και προέρχονται από 
την Ελλάδα223, τη νότια Ιταλία224, τη νότια Ρωσία225, την Αλεξάνδρεια, τη Μύρινα226 και τη Μικρά Ασία 
γενικότερα227. Το παράδειγμα που εξετάζουμε εδώ χρονολογείται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Τα 
ειδώλια αυτά παραλλάσσουν τον τύπο στο μοτίβο της στήριξης της μορφής και της κάλυψης του σώματος 
από το ιμάτιο. Έτσι, αντίθετα με τα περισσότερα παραδείγματα, όπου το ιμάτιο αφήνει ελεύθερο το δεξιό 
τμήμα του στήθους και το χέρι της μορφής, στο ειδώλιο της Βέροιας καλύπτει ολόκληρο το σώμα της.

2,4 Έτσι ερμηνεύονται, πιθανώς, και οι παράλληλες οριζόντιες εγκοπε'ς που παρατηρούνται στο κάτω με'ρος της πίσω 
πλευράς των ειδωλίων 112 και 113.

215 Περιλαμβάνεται στο εύρημα αριθ. 6.
216 Κεφ. II, υποσημ. 30.
217 Κεφ. II, υποσημ. 55.
218 Κεφ. II, υποσημ. 100, 105.
219 Με πράσινο χρώμα τονίζονται τα φύλλα του στεφανιού σε ανάλογα παραδείγματα από τη Δήλο, Laumonier, Délos 

XXIII, 922, αριθ. 911, πίν. 78.
220 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 9, 1, ειδώλια από την Τανάγρα και την Αττική.
221 Τα γενικά χαρακτηριστικά του τύπου οδήγησαν τον G. Kleiner να τον συνδέσει με το άγαλμα του Δημοσθε'νη, το οποίο 

στήθηκε στην Αθήνα γύρω στο 280 π.Χ. Βλ. σχετικά, Kleiner, Tanagrafiguren, 100, πίν. Ilf, πήλινο ειδώλιο από την Ερμιόνη, 
κοντά στο Ναύπλιο, α' τέταρτο 3ου αι. π.Χ.

222 Βλ. Winter, ΤΚ, II, 8 και 9.
223 Kleiner, Tanagrafiguren, ό.π. Ειδώλιο αυτού του τύπου βρε'θηκε κοντά στη Βέροια σε τάφο μικρού κοριτσιού, που 

εντάσσεται στο νεκροταφείο της αρχαίας Μίεζας και χρονολογείται από την ανασκαφέα στο γ' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Β. 
Μισαηλίδου-Δεσποτίδου, ΑΕΜΘ 4 (1990), 128, εικ. 3, Π 6004, στο Μουσείο της Βέροιας.

224 Ειδώλια από την Καπύη, Besques, IV, 34, πίν. 25c, αρχές 3ου αι. π.Χ., και πίν. 25b, πιθανώς 2ος αι. π.Χ.
225 J. Sieveking, ό.π. (υποσημ. 7), 29, πίν. 39.
226 Mollard-Besques, II, 98, πίν. 114a, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
227 W. Froehner, Terres cuites d ’Asie de la Collection Julien Greau, 1886, 17, πίν. 18, 5.
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Η σύνθεση της μορφής, που εικονίζεται μετωπικά, είναι απλή. Το στάσιμο σκέλος χάνεται κάτω 
από το χιτώνα, αντιλαμβάνεται όμως κανείς τη θέση του πίσω από μια διπλή κατακόρυφη πτυχή, η 
οποία προβάλλει από την πλούσια πτύχωση του ιματίου. Η έντονη κάμψη του δεξιού ποδιού και η 
αντίστοιχη προβολή του γοφού του στάσιμου σκέλους δημιουργούν μια έντονη αίσθηση χαλάρωσης 
στη στάση της μορφής, εντύπωση που ενισχύεται με τις μαλακές τοξωτές πτυχές του ιματίου που οδη
γούν προς την πλευρά του στάσιμου σκέλους. Τη ροή των πτυχών στο κάτω τμήμα του ειδωλίου διακό
πτει ο οριζόντιος άξονας του δεξιού πήχη. Στο επάνω τμήμα υπερτερούν οι λοξές πτυχές που συγκλί
νουν στο άκρο δεξιό χέρι. Το ιμάτιο είναι μακρύ και καλύπτει ολόκληρη σχεδόν τη μορφή. Με την 
έντονη προβολή του δεξιού σκέλους στη μία πλευρά και του αριστερού χεριού στην άλλη, το ένδυμα 
δημιουργεί πλούσιες πτυχές και η μορφή απλώνεται σημαντικά στο χώρο.

Το ειδώλιο 114, σύμφωνα με τα δεδομένα του ταφικού ευρήματος από το οποίο προέρχεται, χρο
νολογείται περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης του ειδωλίου, 
που αναφέραμε παραπάνω, και η βαριά υφή του υφάσματος του ιματίου εντάσσουν τη μορφή στην 
παράδοση των ειδωλίων του 3ου αι. π.Χ. Η χαλάρωση, άλλωστε, που αναγνωρίζει κανείς στη στάση 
της χαρακτηρίζει και τα σύγχρονα έργα της μεγάλης ολόγλυφης γλυπτικής228. Η σύνθεση της μορφής 
και δύο από τα βασικά μοτίβα της ενδυμασίας της φέρνουν το παράδειγμα της Βέροιας κοντά σε πήλι
να ειδοόλια από την Τανάγρα και την Αττική, τα οποία χρονολογούνται πιθανότατα στα τέλη του 4ου 
με αρχές του 3ου αι. π.Χ.229. Τα παραδείγματα αυτά παραδίδουν την κάλυψη και του δεξιού τμήματος 
του στήθους της γυναικείας μορφής σε μια πρώιμη εποχή. Ωστόσο, η στάση της μορφής 114 είναι πιο 
χαλαρή και η απόδοση της πτύχωσης των ενδυμάτων συμβατική. Κοινή στα ειδώλια αυτά είναι επίσης 
η απόδοση του πέρατος του ιματίου που πέφτει στη δεξιά πλευρά σχηματίζοντας παράλληλα, συμμε
τρικά ζιγκ ζαγκ230.

Η κόμμωση του ειδωλίου είναι λιτή. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο, δένο
νται χαλαρά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και πέφτουν επάνω στους ώμους σχηματίζοντας δύο πλού
σιους πλοκάμους. Τα μαλλιά της στολίζουν δύο πλούσια στεφάνια, ένα από φύλλα κισσού και ένα δεύ
τερο, πλεκτό. Ο συνδυασμός των δύο στεφανιών είναι σχετικά σπάνιος σε ειδώλια γυναικείων μορ
φών της ελληνιστικής εποχής231.

Τ ύπος ξ (Πίν. 32)

Τον τύπο ξ παραδίδουν τρία ειδώλια, 115-117232. Για την κατασκευή των δύο τελευταίων χρησιμο
ποιήθηκε μήτρα που περιλαμβάνει ολόκληρη την πρόσθια πλευρά της μορφής μέχρι τη στεφάνη233, 
ενώ αντίθετα το κεφάλι του ειδωλίου 115 προέρχεται από ιδιαίτερη μήτρα. Με το χέρι προστίθεται 
μόνο το άκρο δεξιό πόδι, που προβάλλει από τα ενδύματα234. Χειροποίητη είναι, επίσης, και η πίσω 
πλευρά των ειδωλίων. Η οπή αερισμού του πρώτου ειδωλίου είναι ελλειψοειδής, ενώ στα δύο τελευ
ταία είναι τετράπλευρη. Οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές που παρουσιάζουν τα τρία ειδώλια μετα
ξύ τους μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι προέρχονται από διαφορετικά αρχέτυπα. Έτσι, το 115

228 Βλ. R. Horn, ό.π. (υποσημ. 115), 3 κ.ε.
2211 Βλ. Winter, ΤΚ, II, 9, la-g, ειδώλια από την Τανάγρα και την Αττική.
230 Το μοτίβο αυτό απαντά και σε άλλους τύπους ειδωλίων γυναικείων μορφών. Βλ. Besques, III, 14, πίν. le, περίπου 330 π.Χ.
231 Βλ. σχετικά, Laumonier, Délos XXIII, 223, αριθ. 912-913, 225, αριθ. 922-925, πίν. 78, 2ος-1ος αι. π.Χ.· Mollard-Besques, 

II, 169, πίν. 204g, h- Thompson, Troy, 45, 135, αριθ. 260-262, πίν. 51-52, όψιμος 2ος αι. π.Χ.· C.E. Vafopoulou-Richardson, 
Greek Terracottas, 1981, 35, αριθ. 36a, γυναικείο κεφάλι από τον Τάραντα, όψιμος 3ος αι. π.Χ.· Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 
152, αριθ. 140, πίν. 20, αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Τη σύνδεση των δύο στεφανιών παραδίδει, επίσης, μία παρά
σταση Διονύσου σε ερυθρόμορφο αμφορέα στο Βρετανικό Μουσείο (Ε 279), του 49Θ-480 π.Χ., βλ. J.D. Beazley, BSA 18 (1911- 
1912), 217 κ.ε., πίν. 11 και LIMC, III, 1986, 464, αριθ. 478, πίν. 355, στο λ. Dionysos (C. Gasparri).

232 Το ειδώλιο 115 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα της ταφής αριθ. 4 και τα 116-117 ανήκουν στο ταφικό σύνολο αριθ. 10.
233 Κεφ. II, υποσημ. 26.
234 Κεφ. II, υποσημ. 75.
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προέρχεται από το αρχέτυπο Α235, ενώ τα 116-117 κατασκευάστηκαν με δυο διαφορετικές παράλλη
λες μήτρες, που προέρχονται από το αρχέτυπο Β. Από τη χρωματική διακόσμηση των ειδωλίων σώθη
κε μόνο το λευκόχρωμο επίχρισμα στην επιφάνεια του 117.

Η μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και λίγο πίσω236. 
Φορά μακρύ πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο, που σκεπάζει το σώμα μαζί με τα χέρια, αφήνοντας ακά
λυπτη μόνο την αριστερή πλευρά του στήθους. Το δεξιό χέρι διπλώνει μπροστά αγγίζοντας την άκρη 
του ιματίου, που πέφτει από τον ώμο και με λοξή κατεύθυνση καταλήγει στον αριστερό πήχη της μορ
φής. Το κεφάλι της στρέφεται ελαφρά προς την πλευρά του στάσιμου σκέλους.

Πρόκειται για έναν αρκετά κοινό τύπο ταναγραίας, που δημιουργείται πιθανότατα στα κοροπλα
στικά εργαστήρια της Βοιωτίας237, όπου εντοπίζονται και τα πρωιμότερα παραδείγματα, και παράγε- 
ται στη συνέχεια έως τα τέλη της ελληνιστικής εποχής στη νότια Ιταλία238, την Κυρηναϊκή και την 
Αίγυπτο239, την Κάλλατη στον Εύξεινο Πόντο240, τη Μύρινα241 και την Κύπρο242. Τα παραδείγματα 
της Βέροιας καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό διάστημα, από τις αρχές του τελευταίου τετάρτου του 3ου 
έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

Ο εικονογραφικός τύπος που αντιπροσωπεύουν τα ειδώλιά μας αποτελεί, όπως αναφέραμε, έναν 
από τους πρωιμότερους ταναγραϊκούς τύπους, η δημιουργία του οποίου ανιχνεύεται στις αρχές του 
τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. Στην αρχή της πορείας του βρίσκονται τα ειδώλια Ο 60 στο 
Παρίσι243 και ένα δεύτερο στο Βερολίνο244. Η γυναικεία μορφή εικονίζεται εδώ μετωπικά σε ήρεμη 
στάση. Τα συστήματα της πτύχωσης των ενδυμάτων είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχη
ματίζουν όγκους που ξεχωρίζουν με σαφήνεια μεταξύ τους. Έτσι, το κάτω τμήμα του ειδωλίου, όπου 
κυριαρχούν οι πυκνές κατακόρυφες πτυχές του χιτώνα, διαδέχεται ένα δεύτερο, στο οποίο δεσπόζουν 
παράλληλες διαγώνιες γραμμές που ξεκινούν από το δεξιό γόνατο και καταλήγουν στον αριστερό γο
φό. Τέλος, ο κορμός διακρίνεται σαφώς μέσω ενός τριγώνου, τη βάση του οποίου σχηματίζει ο πήχης 
του δεξιού χεριού και την κορυφή η αριστερή παλάμη. Παράλληλα, το ιμάτιο δημιουργεί ένα μικρό 
μόνον άνοιγμα μπροστά στο στήθος. Τα ειδώλια 116-117 της Βέροιας, τα οποία σύμφωνα με τα δεδο
μένα του ταφικού συνευρήματος χρονολογούνται περίπου στη δεκαετία 230-220 π.Χ., αντιπροσωπεύ
ουν ένα μεταγενέστερο στάδιο στην εξελικτική πορεία του τύπου.

Η μορφή είναι ραδινή, με λεπτές αναλογίες. Η προβολή του άνετου σκέλους είναι μικρή και για το 
λόγο αυτό και η κάμψη του σώματος είναι περιορισμένη. Στη σύνθεση της μορφής κυριαρχούν δύο

235 Το ειδώλιο 115 κατασκευάστηκε με αρκετά φθαρμένη μήτρα. Η κάτω επιφάνειά του δεν είναι επίπεδη, με αποτέλεσμα 
να επηρεάζεται η σταθερότητα του ειδωλίου και να αντιστρέφεται, τελικά, η στήριξή της μορφής.

236 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 47, 6a, Σολοΰντας.
237 Winter, ΤΚ, II, 36, 6a-g, ειδώλια από την Τανάγρα. Α. Köster, ό.π. (υποσημ. 95), 71, πίν. 47, 48, 320 π.Χ. Breitenstein, 

Catalogue, 58, αριθ. 542, πίν. 66. Besques, III, 16-17, πίν. 14-15,320 π.Χ. έως τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. Kleiner, Tanagrafiguren, 56, 
97, 142, πίν. 9a, 320 π.Χ. Higgins, Tanagra, 118 κ.ε., αριθ. 139, 230-200 π.Χ. Από την Πανεπιστημιούπολη της Θεσσαλονίκης 
προέρχεται το επάνω τμήμα ειδωλίου του ίδιου τύπου. Βλ. Κόρτη-Κόντη, Κοροπλαστική, 93, αριθ. 7, πίν. 180, του 2ου αι. π.Χ.

238 Bell, Morgantina, 58 κ.ε., τύπος IV, εικ. c, 176, αριθ. 367-373, πίν. 77-79, Μοργαντίνα, 3ος-πρώιμος 2ος αι. π.Χ., Κεντόριπα, 
300-275 π.Χ., Σεληνούντας, πριν από το 250 π.Χ., Συρακούσες, 300-275 π.Χ., και Σολούντας, πίν. 146, εικ. 14, γ τέταρτο 3ου αι. 
π.Χ. Επίσης, Besques, IV, 39, πίν. 29d, f, Καπύη, ά  μισό 3ου αι. π.Χ., 40, πίν. 30d, Απουλία, β' μισό 3ου αι. π.Χ. και πίν. 30f, 31b, 
Καμπανία, ά  μισό 3ου αι. π.Χ.

239 Winter, ΤΚ, II, 38, 2. L. Heuzey, ό.π. (υποσημ. 27), 25, πίν. 45, 2. J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 28), 42,126, αριθ. 41, πίν. 6.
240 V. Caranache, ό.π. (υποσημ. 45), 35,138, αριθ. 187.
241 Mollard-Besques, II, 113, πίν. 135a, η όρθια γυναικεία μορφή του συμπλέγματος, β' μισό 3ου αι. π.Χ., και 105,106, πίν. 

127a, b, 1ος αι. π.Χ. Μικρασιατικής προέλευσης είναι, επίσης, ένα γυναικείο ειδώλιο στην Καρλσρούη, του τέλους του 3ου- 
αρχών 2ου αι. π.Χ. Βλ. W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 136-137, αριθ. 469, πίν. 84. Παρόμοια είναι η διάθεση του ενδύματος 
και στο ανδρικό ειδώλιο Μ 2716 από τη Μύρινα στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, που χρονολογείται στον Ιο αι. μ.Χ. Βλ. 
Töpperwein, Terrakotten, 102, σημ. 14, πίν. 101, 3.

242 Besques, III, 68, πίν. 92b, μέσα 3ου αι. π.Χ.
243 Βλ. Besques, III, 16, πίν. 14b, επανάληψη του 3ου αι. π.Χ. ενός προτύπου που χρονολογείται περίπου στο 320 π.Χ.
244 Α. Köster, ό.π. (υποσημ. 95).
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διαγώνιοι άξονες που διασταυρώνονται χιαστί: ο πρώτος ξεκινά από το γόνατο του άνετου δεξιού 
σκέλους και καταλήγει στον αριστερό ώμο και ο δεύτερος αρχίζει από το δεξιό ώμο και σταματά στον 
πήχη του αριστερού χεριού. Στο σημείο όπου συναντώνται οι δύο άξονες δημιουργείται ένα σύνολο 
ακτινωτών γραμμών που καλύπτουν τον αριστερό βραχίονα της μορφής και απολήγουν στο εξωτερι
κό περίγραμμα του ειδωλίου245. Σχετικά με την απόδοση των ενδυμάτων παρατηρούμε ότι αντίθετα 
με το χιτώνα, που σχηματίζει στο κάτω μέρος του ειδωλίου ένα πλήθος παράλληλων κατακόρυφων 
πτυχών, η πτύχωση του ιματίου είναι αραιή. Οι πτυχές του είναι αβαθείς και σχηματίζουν μαλακές 
καμπύλες γραμμές246. Ο χιτώνας δημιουργεί κάτω από το λαιμό ένα χαμηλό καμπύλο άνοιγμα, που 
μόλις διακρίνεται.

Σε αντίθεση με τα ειδώλια του βοιωτικού εργαστηρίου, στα παραδείγματα της Βέροιας το ιμάτιο 
αφήνει ακάλυπτο ένα μεγάλο τμήμα της αριστερής πλευράς του στήθους και το μαστό. Το ιδιαίτερο 
αυτό χαρακτηριστικό προσεγγίζει τα ειδώλιά μας στα παραδείγματα από τη Μοργαντίνα, που καλύ
πτουν το χρονικό διάστημα από το α' τέταρτο του 3ου έως τις αρχές του 2ου αι. π.Χ., καθώς και αυτό 
από τον Σολούντα, που χρονολογείται στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Τα ειδώλια αυτά παραλλάσσουν 
τον αρχικό τύπο στο μοτίβο του δεξιού χεριού που αγγίζει τον αριστερό ώμο, ενώ η κάτω απόληξη του 
ιματίου είναι λοξή και υψώνεται μέχρι την αριστερή παλάμη. Ωστόσο, το ιδιαίτερο γνώρισμα που τα 
συνδέει με τα ειδώλια της Βέροιας αποτελεί η διαμόρφωση των πτυχών στη δεξιά πλευρά του κορμού, 
όπου το τρίγωνο των πτυχών του ιματίου, που χαρακτηρίζει τον τύπο στα πρώτα στάδια της δημιουρ
γίας του, αντικαταστάθηκε από μια συστάδα πτυχών που ξεκινά από το δεξιό ώμο και διανύοντας μια 
καμπυλόγραμμη πορεία καταλήγει στον αριστερό πήχη της μορφής. Το γνώρισμα αυτό θα ήταν δυνατό 
να θεωρηθεί ως μια τροποποίηση του τύπου τοπικού χαρακτήρα, αν δεν απαντούσε σε ένα ακόμη 
παράδειγμα από την Τανάγρα247 και ένα δεύτερο από τη Μύρινα στο Μουσείο της Κωνσταντινούπο
λης248, που εντάσσονται σε αυτά τα χρόνια. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στη σκέψη ότι τα ειδώλια 
αυτά σχετίζονται με ένα μεταγενέστερο πρότυπο που δημιουργήθηκε πιθανότατα στη Βοιωτία στις αρ
χές του 3ου αι. π.Χ. Με το ίδιο πρότυπο συνδέεται και το ειδώλιο 115, το οποίο, με βάση τα δεδομένα 
του ταφικού ευρήματος στο οποίο εντάσσεται, χρονολογείται στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.

Τα μαλλιά των μορφών 116 και 117 χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και πέφτουν στους 
ώμους σχηματίζοντας απαλούς κυματισμούς. Το κεφάλι της στολίζει ψηλή λεία στεφάνη. Η κόμμωση 
αυτή απαντά σε γυναικείες κεφαλές ειδωλίων από τη Μύρινα249 και τη Δήλο250. Πιο σύνθετη είναι 
αντίθετα η κόμμωση του 115, η οποία συνηθίζεται το 2ο αι. π.Χ. σε πήλινα γυναικεία κεφάλια από τον 
Αμαθούντα της Κύπρου251, όπως και στα αυτοκρατορικά χρόνια252.

Τ ύπος ο (Πίν. 33)

Το μοναδικό ειδώλιο αυτού του τύπου, το 118253, σώζεται σχεδόν ακέραιο. Η πρόσθια πλευρά είναι 
κατασκευασμένη με μήτρα254 που περιλαμβάνει ολόκληρη τη μορφή. Αντίθετα, το πίσω μέρος είναι

245 Η διάταξη αυτή των πτυχών αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που απαντά στα πρώιμα παραδείγματα του τύπου, βλ. 
Besques, III, 16-17, πίν. 14c, d και 15a-c, τελευταίο τε'ταρτο 4ου-α μισό 3ου αι. π.Χ.

246 Ανάλογη είναι η απόδοση των πτυχώσεων του ειδωλίου αριθ. 344, που βρέθηκε στο λαξευτό θαλαμωτό τάφο του 
Ζωτάκη στην Πέλλα και παραδίδει ένα συγγενικό τύπο. Χρονολογείται στο χρονικό διάστημα από το β' έως το γ' τέταρτο του 
2ου αι. π.Χ., βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 195, 225, πίν. 42.

247 Βλ. Breitenstein, Catalogue, ό.π. (υποσημ. 237).
248 Kleiner, Tanagrafiguren, 90, πίν. 9c.
244 Βλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 308, αριθ. 813, 814, πίν. 114, τέλη 2ου-1ος αι. π.Χ. Για τη μορφή της στεφάνης, βλ. επίσης 

Mollard-Besques, II, 166, αριθ. 20lj.
250 Laumonier, Délos XXIII, 242, αριθ. 1078, πίν. 84.
251 Queyrel, Amathonte IV, 176, αριθ. 726, 731, 732, πίν. 67, 68.
252 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 182-183, αριθ. 432, πίν. 69, Σμύρνη, εποχή Τραϊανού.
2x3 Περιλαμβάνεται στο ταφικό εύρημα αριθ. 1.
254 Το ειδώλιο προέρχεται από μήτρα αρκετά φθαρμένη.
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πλασμένο με το χέρι. Η οπή αερισμού που υπάρχει εδώ έχει ελλειψοειδές σχήμα. Από τη χρωματική 
διακόσμηση του ειδωλίου σώζονται υπολείμματα ιοίδους χρώματος στην επιφάνεια του χιτώνα255.

Η μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και πίσω256. Είναι 
ντυμένη με χιτώνα και ιμάτιο, που σκεπάζει το σώμα μαζί με τα χέρια και το κεφάλι, αφήνοντας ακά
λυπτο μόνο το επάνω μέρος του στήθους και τον αριστερό μαστό. Το δεξιό χέρι πέφτει προς τα κάτω 
συγκρατώντας μια πτυχή του ιματίου και το αριστερό λυγισμένο υψώνεται μπροστά. Το κεφάλι της 
στρέφεται προς την πλευρά του άνετου σκέλους.

Τη σχετικά πρώιμη εμφάνιση του τύπου βεβαιώνει το μοναδικό παράδειγμα ταναγραίας που βρί
σκεται στην Αθήνα257. Ωστόσο, από το β' μισό του 3ου αι. π.Χ.258 έως και τον Ιο αι. μ.Χ.259 ειδώλια 
αυτού του τύπου παράγονται, αποκλειστικά θα λέγαμε, στα εργαστήρια της Μύρινας. Το παράδειγμα 
της Βέροιας εντάσσεται στα χρονικά όρια του 2ου αι. π.Χ.

Η γυναικεία μορφή εικονίζεται μετωπικά σε ήρεμη στάση. Είναι ραδινή και λεπτή, η έντονη ωστό
σο προβολή του άνετου σκέλους έχει ως αποτέλεσμα να διευρύνεται ιδιαίτερα το κάτω τμήμα του 
ειδωλίου σε σχέση με το επάνω και η μορφή να αποκτά τελικά ασύμμετρες, σχετικά, αναλογίες. Αντί
θετα με το βαρύ ύφασμα του χιτώνα που δημιουργεί πυκνές, παράλληλες πτυχές, το ύφασμα του ιμα
τίου είναι ελαφρύ, διάφανο και η πτύχωσή του αραιή260. Έτσι, στο επάνω τμήμα κυριαρχούν βασικά 
δύο λοξοί άξονες: τον ένα σχηματίζει η διαγώνια πτυχή που ξεκινά από τη δεξιά παλάμη και καταλή
γει στον αριστερό πήχη και το δεύτερο η άκρη του ιματίου που κατεβαίνει από τον αριστερό ώμο και 
με μια ελαφρά καμπύλη πορεία φθάνει στο ίδιο σημείο. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ένα τρίγω
νο, η βάση του οποίου συμπίπτει με το δεξιό βραχίονα της μορφής. Το σχήμα αυτό παραδίδουν και 
δύο πρώιμα παραδείγματα από τη Μύρινα261. Η σύγκριση με το ειδώλιο ΜΥΚ 230, που αποδίδει πλη
ρέστερα το σύστημα των πτυχών του ιματίου, μας βοηθά να αποκαταστήσουμε ως ένα βαθμό κάποιες 
λεπτομέρειες262 στην πτύχωση του ειδωλίου μας, φανερώνει όμως κυρίως την αλλαγή που σημειώνε
ται στην απόδοση της υφής των ενδυμάτων στο 2ο αι. π.Χ. Το ειδώλιο αυτό παραδίδει, επίσης, το μοτί- 
βο της αποκάλυψης του αριστερού μαστού263, όπως και την κίνηση της ανάσυρσης του ιματίου από το 
δεξιό χέρι. Διαφορετική είναι, ωστόσο, στο ειδώλιο της Μύρινας η κίνηση του κεφαλιού, το οποίο 
στρέφεται προς την πλευρά του στάσιμου σκέλους, καθώς και η απόδοση της απόληξης του ιματίου 
που πέφτει από τον αριστερό πήχη.

Η κόμμωση της μορφής είναι ιδιαίτερα απλή. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτω
πο και μαζεύονται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, το οποίο είναι καλυμμένο με το ιμάτιο. 
Έ να  παρόμοιο παράδειγμα προέρχεται πάλι από το κοροπλαστικό εργαστήριο της Μύρινας264.

255 Κεφ. II, υποσημ. 103.
256 Winter, ΤΚ, II, 53, 6, από τη Μύρινα.
257 Kleiner, Tanagrafiguren, 207, 264, πίν. 38a, με διαφορετικό μοτίβο στήριξης της μορφής. Ένα ακόμη ειδώλιο μικρού 

κοριτσιού από την Τανάγρα χρονολογείται από τον Higgins στο διάστημα 300-275 π.Χ. (Higgins, Tanagra, 140, εικ. 171Α). Τον 
ίδιο εικονογραφικό τύπο παραδίδει, επίσης, ένα γυναικείο άγαλμα στο Altes Museum του Βερολίνου, το πρωτότυπο του οποί
ου o R. Horn εντάσσει στα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια. Βλ. R. Horn, ό.π. (υποσημ. 115), 18, πίν. 14,1.

258 Mollard-Besques, II, 105, πίν. 124b, c. Higgins, Terracottas, 114, πίν. 53B, Μύρινα, β' μισό 3ου αι. π.Χ.
259 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 263, αριθ. 687, πίν. 98, εποχή του Αυγούστου. Töpperwein, Terrakotten, 102, σημ. 16, πίν. 101, 

1-2, στο Μουσείο της Κωνσταντινούπολης (πιθανώς από το εργαστήριο του Διφίλου). Kleiner, Tanagrafiguren, 207, 227, 264, 
πίν. 38b, c, ειδώλιο με την υπογραφή του Διφίλου.

260 Η παρατήρηση αυτή μας βοηθά να ερμηνεύσουμε τη λεπτομερέστερη απόδοση της πτύχωσης του χιτώνα στο στήθος 
της μορφής.

261 Τα ειδώλια αυτά προέρχονται από τον τάφο Α της Μύρινας, βλ. ό.π. (υποσημ. 258).
262 Τις μικρές πτυχές που σχηματίζονται, για παράδειγμα, κάτω από την κοιλιά και γύρω από την παλάμη του δεξιού χερι

ού της μορφής.
263 Το ίδιο μοτίβο απαντά και στο άγαλμα του Altes Museum στο Βερολίνο, που αναφέραμε παραπάνω, ενώ το ριπίδιο 

που κρατά μπροστά στο στήθος η μορφή του ειδωλίου αριθ. 4573 των Αθηνών δεν μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε το μέγεθος 
του ανοίγματος του ιματίου (Kleiner, Tanagrafiguren, 207, πίν. 38a).

264 Mollard-Besques, II, 173, πίν. 209a.
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Τ ύπος π (Πίν. 33-34)

Τον τύπο π παραδίδει μια σειρά ειδωλίων, 119-129265, που διατηρούνται σε σχετικά καλή κατά
σταση. Η πρόσθια πλευρά τους προέρχεται από μήτρα που περιλαμβάνει το σώμα μαζί με το κεφάλι 
της μορφής266, ενώ η βάση των 119, 120 προστίθεται με το χέρι267. Στην πίσω πλευρά, που σχηματίζε
ται με μικρές μάζες πηλού268, είναι ορατά τα δαχτυλικά αποτυπώματα του κοροπλάθου269. Οι ομοιό
τητες που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ειδώλια μας επιτρέπουν να διακρίνουμε δύο αρχέτυπα με 
τα οποία κατασκευάστηκαν περισσότερα από δύο παραδείγματα. Από το αρχέτυπο Α προέρχονται τα 
119-121270 και από το αρχέτυπο Β τα 122-129271. Η μικρή διαφορά ύψους που διαπιστώνουμε στα 
ειδώλια 122-125 μας επιτρέπει να τα αποδώσουμε σε παράλληλες μήτρες. Από το σύνολο των ειδω
λίων μόνο τα 119,120 φέρουν χρωματική διακόσμηση. Συγκεκριμένα με ανοικτό ιώδες χρώμα τονίζο
νται τα χείλη και το ιμάτιο και δηλώνεται μια παραλληλόγραμμη ποδιά δεμένη, προφανώς, επάνω από 
το χιτώνα, στη μέση των γυναικείων μορφών272.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που το φέρνει πλάγια και λίγο πίσω273. 
Φορά πέπλο ζωσμένο επάνω από το απόπτυγμα274 και μικρό ιμάτιο που καλύπτει το πίσω μέρος 
του κορμού. Οι δύο απολήξεις του περνούν μπροστά επάνω από τους πήχεις του δεξιού και του 
αριστερού χεριού, που στηρίζονται αντίστοιχα στο μηρό και τη μέση της μορφής, και πέφτουν στα 
πλάγια. Στο κεφάλι φορά χαμηλή στεφάνη. Ο εικονογραφικός αυτός τύπος εντοπίζεται τον 3ο αι. 
π.Χ. στη νότια Ιταλία275. Τα παραδείγματα της Βέροιας χρονολογούνται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. 
ή λίγο αργότερα.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα δύο αρχέτυπα από τα οποία προέρχονται τα ειδώλια 119-129 
παραδίδουν τον ίδιο εικονογραφικό τύπο. Οι έντονες, ωστόσο, μορφολογικές διαφορές που παρατη
ρούνται στα παραδείγματα των δύο ομάδων μας υποχρεώνουν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να τα 
διαπραγματευθούμε χωριστά.

Έτσι, στα παραδείγματα 119-121 η γυναικεία μορφή εικονίζεται μετωπικά σε ήρεμη στάση. Τον 
άξονα του στάσιμου σκέλους, που χάνεται κάτω από το βάρος του ενδύματος, υποδεικνύει ένα σύνο
λο κατακόρυφων πτυχών, οι οποίες συγκεντρώνονται επάνω από αυτό. Αντίθετα με το στάσιμο, το 
άνετο σκέλος διαγράφεται με σαφήνεια κάτω από το ένδυμα. Η πτύχωση του πέπλου είναι αραιή και 
αφήνει να διαφαίνονται τα περιγράμματα του γυναικείου σώματος. Οι πτυχές του ενδύματος είναι 
ευθύγραμμες και τονίζουν τον κατακόρυφο άξονα της μορφής. Το απόπτυγμα είναι σχετικά κοντό και 
ζώνεται ψηλά κάτω από το στήθος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται οπτικά το ύψος του επάνω τμήμα
τος του σώματος. Μπροστά στο στήθος σχηματίζεται ένα βαθύ άνοιγμα σχήματος V, το περίγραμμα

265 Τα 119-120 συνόδευαν την ταφή αριθ. 4 και το 121 προέρχεται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2. Σε ειδώλια αυτού του 
τύπου ανήκουν και τα δύο γυναικεία κεφάλια 341, 342 (Π ίν. 95), τα οποία προέρχονται από το ίδιο εύρημα. Τέλος, τα 122-129 
περιλαμβάνονται στα κτερίσματα της ταφής αριθ. 8β.

266 Κεφ. II, υποσημ. 26.
267 Η πίσω πλευρά των ειδωλίων αυτών κυρτώνει έντονα χαμηλά κοντά στη βάση, προκειμένου να αντιστηρίξει το βάρος 

του πρόσθιου τμήματος. Κεφ. II, υποσημ. 37.
268 Κεφ. II, υποσημ. 45.
269 Κεφ. II, υποσημ. 51.
270 Η έντονα διαφοροποιημένη απόδοση της πτύχωσης του ειδωλίου 121, που χαρακτηρίζεται από γραμμικότητα, δημι

ουργεί αρχικά την εντύπωση ότι αυτό προέρχεται από διαφορετικό αρχέτυπο. Ωστόσο, μετά από προσεκτικότερη παρατήρη
ση διαπιστώνει κανείς ότι η μήτρα με την οποία κατασκευάστηκε ήταν τόσο πολύ φθαρμένη, ώστε ο τεχνίτης υποχρεώθηκε να 
δηλώσει τις πτυχές με το χέρι.

271 Η κακή ποιότητα των ειδωλίων οφείλεται πιθανότατα στη φθορά του αρχέτυπου.
272 Κεφ. II, υποσημ. 106.
273 Βλ. Winter, ΤΚ, II, 73, 4, ειδώλια από τη νότια Ιταλία με αντίστροφο το μοτίβο στήριξης των χεριών.
274 Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να αποφασίσει κανείς αν η μορφή φορά πέπλο ή χιτώνα. Την ταύτιση του ενδύματος με 

πέπλο δικαιολογεί η πυκνή υφή του υφάσματος, που επιβάλλει μια αραιή πτύχωση του ενδύματος.
275 Besques, IV, 38-39, πίν. 29a, c, ειδώλια από τον Τάραντα και την Απουλία, β' μισό 3ου αι. π.Χ.
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του οποίου αποδίδεται ανάγλυφα. Οι πτυχές του αποπτΰγματος είναι πυκνές και οι απολήξεις τους 
σχηματίζουν ένα συνεχές ζιγκ ζαγκ.

Τα άμεσα τυπολογικά παράλληλα των ειδωλίων μας, όπως αναφέραμε και παραπάνω, εντοπίζονται 
σε λίγα παραδείγματα από τη νότια Ιταλία. Πολύ λίγες συγκρίσεις, επίσης, είναι δυνατό να γίνουν σχε
τικά με μεμονωμένα μοτίβα, όπως αυτό του αριστερού χεριού το οποίο απαλλαγμένο από το ένδυμα 
στηρίζεται στο γοφό και απαντά σε μια σειρά γυναικείων ειδωλίων από τη Μύρινα, που παραδίδουν, 
ωστόσο, ένα διαφορετικό τύπο276. Τέλος, το περίγραμμα του χιτώνα στο στήθος και η ζώνη αποδίδο
νται έξεργα και σε ένα πήλινο ειδώλιο Κυβέλης από την Τροία, του πρώιμου 2ου αι. π.Χ.277.

Ο λαιμός της μορφής είναι ψηλός και το κεφάλι της στρέφεται προς το θεατή. Τα περιγράμματα 
του προσώπου είναι σκληρά και γωνιώδη. Τα μάτια είναι μεγάλα και αμυγδαλόσχημα, το στόμα μικρό 
με κλειστά χείλη. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και μαζεύονται σε κότσο στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού, από όπου ξεφεύγουν οι πλόκαμοι που πέφτουν επάνω στους ώμους της. Στο 
κεφάλι φορά χαμηλή στεφάνη, στην επιφάνεια της οποίας σχηματίζονται ανάγλυφα εξογκώματα. 
Παρ’ όλη τη φθορά της μήτρας των ειδωλίων, είναι φανερό ότι τα εξάρματα αυτά δεν έχουν την κανο
νική διάταξη των πυργωτών διαδημάτων, που φορούν γυναικείες θεότητες, όπως για παράδειγμα 
αυτό του πήλινου ειδωλίου Κυβέλης από την Πέργαμο278. Είναι λοιπόν, πιθανό, να πρόκειται για μια 
χαμηλή στεφάνη διακοσμημένη με φυτικά μοτίβα, παρόμοια με αυτή ενός γυναικείου κεφαλιού από 
τα μικρασιατικά παράλια279.

Αντίθετα με τα παραπάνω παραδείγματα, όπου η μορφή είναι άκαμπτη και αλύγιστη, στα ειδώλια 
της δεύτερης ομάδας δημιουργείται μια αίσθηση χαλάρωσης στη στάση της. Την εντύπωση αυτή προ- 
καλεί η ισχυρή προβολή του άνετου σκέλους στα πλάγια, η λοξή φορά των πτυχών στο κάτω μέρος του 
πέπλου και η έντονη κλίση του κεφαλιού προς τα κάτω. Ωστόσο, τα ειδώλια αυτά διαφοροποιούνται 
σε σχέση με τα προηγούμενα παραδείγματα κυρίως όσον αφορά τη θέση του δεξιού βραχίονα, που 
ενώνεται τώρα με το σώμα, και την πτύχωση του πέπλου. Η συνοπτική απόδοση των πτυχών του ενδύ
ματος, η οποία οφείλεται στη φθορά της μήτρας των ειδωλίων, δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε 
σε ορισμένες ουσιαστικότερες παρατηρήσεις. Χαρακτηριστική είναι όμως η διάταξη των πτυχών του 
αποπτύγματος, που μοιράζονται σε δύο μέρη και προχωρούν βαθμιδωτά προς τα πλάγια, ενώ στο 
κέντρο δεσπόζει μια φαρδιά πτυχή. Έτσι, η απόληξη του αποπτύγματος σχηματίζει ένα αβαθές τρί
γωνο. Διαφορετική είναι και η κόμμωση της μορφής. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το 
μέτωπο και σχηματίζουν κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Η χαμηλή στεφάνη έχει μια μορφή πα
ρόμοια με αυτή των ειδωλίων της προηγούμενης ομάδας.

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα παραδείγματα αυτού του τύπου είναι φανερό ότι τα διαχωρί
ζουν από το σύνολο των ειδωλίων του τοπικού εργαστηρίου, που απεικονίζουν τύπους απλών γυναι
κείων μορφών. Παρουσιάζουν, θα λέγαμε, ένα λιγότερο ή περισσότερο έντονο αρχαϊστικό χαρακτή
ρα, που εντοπίζεται ιδιαίτερα στην άκαμπτη στάση της μορφής των ειδωλίων της πρώτης ομάδας και 
το είδος του ενδύματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασμό με ορισμένες ομοιότητες στην πτύ
χωση και την κλιμακωτή απόληξη του αποπτύγματος, προσεγγίζουν τα ειδώλια της Βέροιας στα τρί
μορφα αρχάίστικά αγαλμάτια της Εκάτης280, που χρονολογούνται στα όψιμα ελληνιστικά χρόνια281.

276 Mollard-Besques, II, 104, πίν. 123a, c, e, όψιμη ελληνιστική εποχή.
277 Thompson, Troy, 83, αριθ. 44, πίν. 13 (ο εικονογραφικός τύπος χρονολογείται, ωστόσο, στον 3ο αι. π.Χ.).
278 Topperwein, Terrakotten, 52, αριθ. 199, πίν. 33, α' μισό 2ου αι. π.Χ. Βλ. επίσης, V. Caranache, ό.π. (υποσημ. 45), 58, αριθ. 23, 

κεφάλι Κυβέλης και U. Liepmann, ό.π. (υποσημ. 178), 100-101, Τ 113, κεφάλι γυναικείας θεότητας από την Κύπρο, 4ος-3ος αι. π.Χ.
279 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 449-450, αριθ. 1261, πίν. 165, ά  μισό 2ου αι. π.Χ. Ωστόσο, το σχήμα αυτό της στεφάνης απα

ντά σε πήλινες προτομές γυναικείων θεοτήτων, που χρονολογούνται στον 5ο και τον 4ο αι. π.Χ. και παράγονται σε κοροπλα
στικά εργαστήρια του βορειοελλαδικού χώρου. Βλ. D.M. Robinson, The Terracottas of Olynthus found in 1928, Excavations at 
Olynthus IV, 1931, 48-49, αριθ. 297, 298, πίν. 27. Επίσης, I. Βοκοτοπούλου, Οι ταφικοί τύμβοι της Αινείας, 1990, 68, αριθ. 52, 
πίν. 41α και τελευταία D. Williams - J. Ogden, Greek Gold. Jewellery of the Classical World, 1994,163, αριθ. 103, ζεύγος χρυσών 
σκουλαρικιών με γυναικεία κεφάλια, που φορούν διάδημα διακοσμημένο με ανθέμιο, από το Παντικάπαιο, περίπου 350 π.Χ.

280 Βλ. Ε. Harrison, Archaic and Archaistic Sculpture, The Athenian Agora XI, 1965, 51 κ.ε., 86, 99 κ.ε., αριθ. 135, 137, 147,
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Εντυπωσιακή είναι επίσης η ομοιότητα του προσώπου του ειδωλίου 119 με μια από τις απεικονίσεις 
της θεάς σε ένα μαρμάρινο Εκαταίο της Sammlung Ludwig III, στη Βασιλεία, που χρονολογείται γύρω 
στο 100 π.Χ.282. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν στοιχειοθετούν, ωστόσο, την ταύτιση της απεικονιζόμενης 
μορφής με την Εκάτη, εφόσον δεν εικονίζεται κάποιο σαφές σύμβολο της θεάς283. Είναι δυνατό, όμως, 
να υποθέσουμε ότι παραδίδουν ένα τύπο εμπνευσμένο από τις αγαλματικές παραστάσεις της θεάς της 
μέσης ελληνιστικής εποχής284.

Τ ύπος ρ (Π ίν. 35-38)

Δεκατρία συνολικά ειδώλια, 130-142285, πολλά από τα οποία παρουσιάζουν φθορές, κατατάσσο
νται στον τύπο ρ. Διαπιστώνουμε κάποια ποικιλία στη μέθοδο παραγωγής τους. Έτσι, η κατασκευή 
της πρόσθιας πλευράς των ειδιολίων 130-133 ολοκληρώθηκε με τη χρησιμοποίηση ιδιαίτερων μητρών 
για το πρόσωπο και το σώμα286, ενώ τα κοσμήματα του κεφαλιού και η βάση συμπληρώθηκαν με το 
χέρι. Το πίσω μέρος πλάθεται χωριστά και ενώνεται με το πρόσθιο287. Αντίθετα, η μήτρα που χρησι
μοποιήθηκε για την παραγωγή των υπόλοιπων ειδωλίων, 134-142, περιλαμβάνει και τη βάση, ενώ η 
πίσω πλευρά τους σχηματίζεται με μικρές μάζες πηλού. Τα ειδώλια 130-132 προέρχονται από το ίδιο 
αρχέτυπο Α. Ειδικότερα, όσον αφορά τα 130, 131, διαπιστώσαμε ότι για την κατασκευή του σώματος 
και του προσώπου χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες μήτρες. Από διαφορετικό αρχέτυπο Β προέρχεται το 
133, ενώ τα ειδώλια 134-142 κατασκευάστηκαν με μήτρες, που προέρχονται από το αρχέτυπο Γ.

Λιγοστά χρώματα χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμηση των ειδωλίων αυτού του τύπου. Συγκε
κριμένα με ανοικτό ιώδες χρώμα δηλώνεται η απόληξη μιας παραλληλόγραμμης ποδιάς στην επιφά
νεια του χιτώνα των ειδωλίων 130, 132,139288. Με το ίδιο χρώμα τονίζονται τα χείλη του 131, τα σκου
λαρίκια και η βάση του 132289.

Η μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και λίγο πίσω290. 
Φορά μακρύ, πυκνά πτυχωμένο χιτώνα, ο οποίος, μαζί με το ιμάτιο που τυλίγεται σφιχτά γύρω από το 
σώμα και τα χέρια, γλυστρά επάνω στο δεξιό βραχίονα αφήνοντας γυμνό το δεξιό ώμο της, τμήμα του 
στήθους και του μαστού. Το δεξιό χέρι στηρίζεται στο πίσω μέρος της μέσης και το αριστερό συγκρα
τεί επάνω από το γόνατο ένα σύνολο πτυχών.

Σε αντίθεση με τη διάδοση του εικονογραφικοΰ αυτου τύπου στα κοροπλαστικά εργαστήρια της 
Βέροιας, δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε κάποιο ακριβές τυπολογικά παράλληλο στην παραγω
γή των γνωστών εργαστηρίων του ελληνικού και του μικρασιατικού χώρου. Τα δεδομένα αυτά μας

πίν. 33, 36. Σχετικά με τις απεικονίσεις της Εκάτης στην Αττική, βλ. επίσης, Ε. Simon, AM  100 (1985), 271 κ.ε., πίν. 49-55. 
Ακόμη, Μ.Α. Zagdoun, La sculpture archaïsante dans l ’art hellénistique et dans l ’art romain du Haut-Empire, 1989, 150 κ.ε. και 
LIMC, VI, 1,1992, 985 κ.ε., λ. Hekate (H. Sarian).

281 Σχετικά με το πρόβλημα της χρονολόγησης των μικρού μεγέθους μαρμάρινων Εκαταίων, βλ. Ε. Harrison, ό.π., 86 κ.ε. 
και Ε. Simon, ό.π., 280-281.

282 Ε. Berger (επιμ.), Antike Kunstwerke aus der Sammlung Ludwig, III, Skulpturen, 1990, 301 κ.ε., αριθ. 246 (D. Willers).
283 Την αδυναμία να ταυτιστούν απεικονίσεις της θεάς σε πήλινα ειδώλια σημειώνει και η Ε. Harrison, ό.π., 96.
284 Τα τρίμορφα μαρμάρινα Εκαταία, που βρέθηκαν στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Βέροια, συγκέντρωσε τελευταία 

ο Π. Χρυσοστόμου στη μελέτη του για τη θεά Εν(ν)οδία, όπου με μια σειρά επιχειρημάτων υποστηρίζει ότι η τρίμορφη παρά
σταση προσιδιάζει περισσότερο στη θεσσαλική θεά. Βλ. Π. Χρυσοστόμου, Η θεσσαλική θεά Εν(ν)οόία ή Φεραία θεά, 1998, 
174-175, πίν. 23-24, 307 κ.ε., εικ. 56-58, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

285 Τα 130-132 προέρχονται από το ταφικό σύνολο αριθ. 1. Το 133 προέρχεται από το εύρημα αριθ. 2. Το 134 ανήκει στο 
ταφικό σύνολο αριθ. 13. Τα 135-138 και 142 αποτελούν κτερίσματα της ταφής αριθ. 8α. Το 139 περιλαμβάνεται στα κτερίσμα- 
τα της ταφής αριθ. 9. Τέλος, τα 140,141 προέρχονται από το ταφικό σύνολο αριθ. 3.

286 Κεφ. II, υποσημ. 30.
287 Κεφ. II, υποσημ. 53.
288 Κεφ. II, υποσημ. 106.
289 Κεφ. II, υποσημ. 68.
290 Σχετικά με τον τύπο, βλ. περίπου, Winter, ΤΚ, II, 19,7, από την Καπύη, με αντίστροφο μοτίβο στήριξης της μορφής και των 

χεριών της.
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οδηγουν στην υπόθεση ότι πρόκειται, πιθανώς, για μια πρωτότυπη δημιουργία του τοπικού εργαστη
ρίου των μέσων του 2ου αι. π.Χ.

Εξετάζοντας το σύνολο των ειδωλίων εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το αρχέτυπο του ειδωλίου 
133, που παραδίδει αναλυτικά το σύστημα πτύχωσης των ενδυμάτων, σε συνδυασμό με τη φροντισμέ
νη εμφάνιση του κεφαλιού, βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στις πρώιμες δημιουργίες του τύπου.

Η γυναικεία μορφή εικονίζεται σε άνετη στάση, με το σώμα στραμμένο προς την πλευρά του στάσι
μου σκέλους. Το ύφασμα του χιτώνα είναι βαρύ και δημιουργεί στο κάτω μέρος του ειδωλίου πυκνές, 
κατακόρυφες πτυχές. Το ιμάτιο, από λεπτό ύφασμα, τυλίγεται σφιχτά γύρω από το σώμα της και σχημα
τίζει ένα πλήθος διαγώνιων πτυχών, που απολήγουν αριστερά στο εξωτερικό περίγραμμα της μορφής. 
Αντίθετα με το κάτω μέρος, στο επάνω τμήμα του ειδωλίου κυριαρχεί η λεία επιφάνεια του γυμνού 
γυναικείου σώματος. Ορίζεται από την παρυφή του ιματίου που σχηματίζει μπροστά στο στήθος μια 
ανοικτή καμπύλη. Το αυστηρό περίγραμμα της μορφής στην πλευρά του στάσιμου σκέλους διασπάται με 
την έντονη προβολή του δεξιού χεριού, που λυγισμένο στηρίζεται στη μέση της. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
φέρνουν το παράδειγμα της Βέροιας πολύ κοντά σε ένα γυναικείο ειδώλιο από τη Μοργαντίνα, που 
παραδίδει ένα αντίστροφο μοτίβο στήριξης των χεριών και χρονολογείται πρώιμα στον 3ο αι. π.Χ.291. Ο 
όγκος του σώματος της μορφής είναι, ωστόσο, εδώ περιορισμένος, το ιμάτιο φθάνει μέχρι τα άκρα πό
δια, ενώ ο δεξιός μαστός είναι καλυμμένος με το χιτώνα. Το μοτίβο της χαλάρωσης του ιματίου μπροστά 
στο στήθος αποτελεί, όπως παρατηρεί ο Μ. Bell, ένα θέμα που επαναλαμβάνεται συχνά στις δημιουργίες 
των κοροπλαστικών εργαστηρίων της Δύσης. Ωστόσο, το σχήμα αυτό παραδίδουν αρκετά πρώιμα, στο 
τελευταίο τέταρτο του 4ου και τις πρώτες δεκαετίες του 3ου αι. π.Χ., πήλινα ειδώλια από τη Βοιωτία292.

Η κόμμωση της μορφής είναι ιδιαίτερα επιμελημένη. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από 
το μέτωπο, μαζεύονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού και σχηματίζουν ένα πλούσιο πλόκαμο, που πέ
φτει επάνω στο δεξιό ώμο293. Το κεφάλι του 133 στολίζει ένα μεγάλο πλεκτό στεφάνι, γύρω από το 
οποίο τυλίγεται ένα δεύτερο από φύλλα και άνθη κισσού294.

Τα χρονολογικά δεδομένα δεν μας βοηθούν να προσδιορίσουμε με σχετική ακρίβεια τη χρονική 
απόσταση που χωρίζει το αρχέτυπο του 133 από τα ειδώλια 130-132295. Είναι, ωστόσο, φανερό ότι σε 
αυτά το σώμα της γυναικείας μορφής έχει πιο ραδινές αναλογίες, ενώ τα συστήματα των πτυχών αποδί
δονται περισσότερο απλοποιημένα σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα. Το κεφάλι των μορφών 
είναι στραμμένο προς την πλευρά του στάσιμου σκέλους. Τα μαλλιά, τέλος, των 130 και 131 είναι χτενι
σμένα με τον ίδιο τρόπο, χωρίζονται δηλαδή στη μέση επάνω από το μέτωπο, μαζεύονται στο πίσω μέρος 
του κεφαλιού και στη συνέχεια πέφτουν επάνω στους ώμους σχηματίζοντας βοστρύχους. Η μορφή 130 
φορά πλεκτό στεφάνι296 και η 131 ψηλή στεφάνη297, στο κέντρο της οποίας είναι στερεωμένο ένα στρογ
γυλό κόσμημα298. Πιο πολύπλοκη είναι η κόμμωση της μορφής 132. Τα μαλλιά της χωρίζονται στη μέση

291 Bell, Morgantina, 55 κ.ε., τύπος I, εικ. c, και 174-175, αριθ. 359, πίν. 74.
292 Besques, III, 25, πίν. 27c, β' τέταρτο 3ου αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 103, αριθ. 208, πίν. 35, τελευταίο τέταρτο 4ου 

αι. π.Χ. Βλ. επίσης, τις σχετικές παρατηρήσεις στα ειδώλια 143-146 του τύπου σ, που παραδίδουν το ίδιο μοτίβο.
293 Την κόμμωση αυτή παραδίδει ένα πήλινο γυναικείο κεφάλι από την Αττική, του β' μισού του 3ου αι. π.Χ., βλ. Leyenaar- 

Plaisier, Leiden, 98, αριθ. 197, πίν. 33.
294 Όμοια στεφάνια στολίζουν τα κεφάλια των ειδωλίων 114 του τύπου ν και 181 του τύπου ψ, όπου και η σχετική βιβλιο

γραφία. Ανάλογο συνδυασμό στεφανιών παραδίδει, επίσης, ένα ειδώλιο από τη Βοιωτία, που χρονολογείται στο α' μισό του 
3ου αι. π.Χ., βλ. Besques, III, 25, πίν. 27a.

295 Η αδυναμία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο το 133 όσο και τα 130-132 δεν είναι δυνατό να συνδεθούν με συγκε
κριμένα ταφικά σύνολα.

296 Σχετικά με το στεφάνι, βλ. Mollard-Besques, II, 100, πίν. 117b, επανάληψη του τέλους του 2ου αι. π.Χ. ενός προτύπου 
του 3ου αι. π.Χ., και 169, πίν. 205a. Επίσης, Thompson, Troy, 45 κ.ε., πίν. 51-53 και Higgins, Tanagra, 123, εικ. 144.

297 Σχετικά με την κόμμωση, βλ. Mollard-Besques, II, 167, πίν. 202f και για τη στεφάνη, ό.π., 165, πίν. 201a, και 166, πίν. 
200i. Ακόμη, Thompson, Troy, 49 κ.ε., πίν. 46-47, με αναλυτική βιβλιογραφία.

298 Αποτελεί, πιθανώς, το επάνω τμήμα μιας περόνης στερεωμένης στα μαλλιά, όπως αυτή που παραδίδουν γυναικεία 
κεφάλια από τη Δήλο (Laumonier, Délos, 158, αριθ. 475, πίν. 50, 2ος-1ος αι. π.Χ.) και την Τροία (Thompson, Troy, 50, αριθ. 
194-200, πίν. 42-43). Επίσης, Besques, IV, XXIII, 40, πίν. 30f, ειδώλιο από την Καμπανία, ά  μισό 3ου αι. π.Χ.
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επάνω από το μέτωπο και σχηματίζουν ψηλά, στο επάνω μέρος του κρανίου ένα κόμπο σε σχήμα πετα
λούδας299, που στερεώνεται με τη βοήθεια μιας περόνης. Η κόμμωση αυτή δεν είναι συνηθισμένη στα 
ειδώλια του τοπικού εργαστηρίου. Απαντά, επίσης, στα ειδώλια των λαξευτών τάφων της Πέλλας σε ένα 
παράδειγμα του τελευταίου τετάρτου του 3ου αι. π.Χ.300, στον Αμαθούντα της Κύπρου σε πήλινα γυναι
κεία κεφάλια του 2ου αι. π.Χ.301, ενώ στη Μύρινα παραδίδεται έως τα προοιμα αυτοκρατορικά χρόνια302.

Στα παραδείγματα 134-138 και 140-142, τα οποία χρονολογούνται, επίσης, γύρω στα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ., η σύνθεση της μορφής είναι ιδιαίτερα απλοποιημένη. Το γυναικείο σώμα έχει χάσει τις καμπύλες 
του και αποδίδεται ως ένας συμπαγής κυλινδρικός όγκος. Αδέξιο είναι, ακόμη, το πλάσιμο της γυμνής 
γυναικείας σάρκας στη δεξιά πλευρά του στήθους, ενώ η πτύχωση των ενδυμάτων αποδίδεται συνοπτικά. 
Η κύρια αλλαγή, που παρατηρούμε εδώ, εντοπίζεται κυρίως στη στροφή του κεφαλιού προς την πλευρά 
του άνετου σκέλους, καθώς και στο διαφορετικό τύπο της κόμμωσης. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
επάνω από το μέτωπο και μαζεύονται πίσω. Ένας μεγάλος, επιμήκης βόστρυχος απλώνεται στο επάνω 
μέρος του κεφαλιού και φθάνει μπροστά μέχρι το μέτωπο. Πρόκειται για ένα μοτίβο πολύ συνηθισμένο 
στις κομμώσεις μικρών ή μεγαλύτερων αγοριών και κοριτσιών, που απεικονίζονται, κυρίως από τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ. και μετά, στα ειδώλια της Μύρινας303, της Σμύρνης304 και της Πριήνης305.

Ο εικονογραφικός αυτός τύπος συνεχίζει να παράγεται στο τοπικό εργαστήριο της Βέροιας έως τα 
μέσα του 1ου αι. π.Χ., όπως πιστοποιεί το ταφικό εύρημα, από το οποίο προέρχεται το ειδώλιο 139.

Τ ύπος σ (Πίν. 39-40)

Από τα τέσσερα ειδώλια που αντιπροσωπεύουν τον τύπο σ, 143-146306, μόνο το ένα σώζεται ακέ
ραιο. Η πρόσθια πλευρά είναι κατασκευασμένη με μήτρα που περιλαμβάνει ολόκληρη τη μορφή μαζί 
με τη βάση307. Αντίθετα, η πίσω πλευρά σχηματίζεται με μικρές μάζες πηλού308. Η οπή αερισμού είναι 
ελλειψοειδούς σχήματος.

Οι ομοιότητες που παρουσιάζουν τα ειδώλια μεταξύ τους μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι 
προέρχονται όλα από το ίδιο αρχέτυπο. Ωστόσο, με βάση τις διαφορές που παρατηρούμε στις διαστά
σεις τους είναι δυνατό να αποδοθούν σε τρεις διαφορετικές γενεές μητρών. Έτσι, στην πρώτη γενεά 
ανήκει το 146, στη δεύτερη τα ειδώλια 143 και 144 και, τέλος, στην τρίτη γενεά το 145. Από το χρωμα
τισμό των ειδωλίων διατηρείται μόνο λίγο καστανό χρώμα στην επιφάνεια των μαλλιών.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που το φέρνει στα πλάγια309. Είναι ντυμέ
νη με χιτώνα και ιμάτιο, που τυλίγει σφιχτά το σώμα μαζί με τα χέρια, αφήνοντας ακάλυπτο το δεξιό 
τμήμα του στήθους και το λαιμό. Το δεξιό χέρι, ελαφρά λυγισμένο, κρατά επάνω από το μηρό ένα 
σύνολο πτυχών και το αριστερό στηρίζεται στο πίσω μέρος της μέσης. Το κεφάλι στρέφεται προς την 
πλευρά του στάσιμου σκέλους.

299 Βλ. Thompson, Troy, 42-43, αριθ. 213, 214, 272, πίν. 46, 54. Έ να γυναικείο κεφάλι με παρόμοια κόμμωση από την αθη
ναϊκή Αγορά, που χρονολογείται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., η D. Burr Thompson υποθέτει ότι ανήκε σε ειδώλιο Αφροδίτης. 
Βλ. Hesperia 34 (1965), 45, αριθ. 17, πίν. 16. Βλ. επίσης, Σ. Πινγιάτογλου, Η κοροπλαστική της Αίγυπτου κατά τους ελληνιστι
κούς και ρωμαϊκούς χρόνους, 1993, 89, 109, αριθ. 182, γυναικείο κεφάλι του 4ου αι. π.Χ.

300 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 208, αριθ. 403, πίν. 45, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
301 Βλ. Queyrel, Amathonte IV, 176, αριθ. 726,731, 732, πίν. 67, 68.
302 Mollard-Besques, II, 103, πίν. 122f, και 182, πίν. 218. Επίσης, Leyenaar-Plaisier, Leiden, 264, αριθ. 688, πίν. 98, τέλη 1ου αι. 

π.Χ.-αρχές 1ου αι. μ.Χ.
303 Βλ. για παράδειγμα, Mollard-Besques, II, 129, πίν. 154e, μέσα 2ου αι. π.Χ., 130, πίν. 156b, τέλη 1ου αι. π.Χ., 134, πίν. 

162a-f, 189, πίν. 225a-e και Leyenaar-Plaisier, Leiden, 324, αριθ. 873, πίν. 118, και 345, αριθ. 940-941, πίν. 124, 2ος αι. π.Χ.
304 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 232-233, αριθ. 596-599, πίν. 85, αυτοκρατορική εποχή.
305 Ό.π., 396-397, αριθ. 1097-1099, πίν. 142, ελληνιστική εποχή.
306 Αποτελούν όλα κτερίσματα της ταφής αριθ. 9.
307 Κεφ. II, υποσημ. 25 και 29.
308 Κεφ. II, υποσημ. 45.
309 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 12, 6a-f, ειδώλια από την Τανάγρα και τη Μύρινα.
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Τα πρωιμότερα ειδώλια αυτού του τύπου εντοπίζονται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. στα 
κοροπλαστικά εργαστήρια της Τανάγρας310, ενώ τα επόμενα παραδείγματα εμφανίζονται στη Μύ- 
ρινα έναν αιώνα περίπου αργότερα311. Ωστόσο, από τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. και μετά ο τύπος παρά- 
γεται ήδη στα εργαστήρια της Πέλλας312, ενώ τα ειδώλια της Βέροιας αποτελούν, όσο γνωρίζω, τα 
οψιμότερα παραδείγματά του, που εντάσσονται γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Στην αρχή της εξέλιξης του τύπου βρίσκεται το ειδώλιο από την Τανάγρα στο Βερολίνο313. Η μορ
φή, που αποδίδεται σε άνετη στάση, απλώνεται μέσα στο χώρο με την έντονη προβολή του άνετου 
σκέλους από τη μια μεριά και τη στήριξη του αριστερού χεριού στη μέση από την άλλη. Το ιμάτιο, ιδι
αίτερα φαρδύ, πέφτει χαμηλά, περίπου μέχρι τα άκρα πόδια, αφήνει, ωστόσο, να διαγράφονται τα 
περιγράμματα του γυναικείου σώματος. Στο κάτω τμήμα του ειδωλίου ο άξονας του στάσιμου σκέλους 
της μορφής πλαισιώνεται από μια σειρά κατακόρυφων πτυχών, ενώ αντίθετα την προβολή του άνετου 
σκέλους υπογραμμίζει μια καμπυλόγραμμη πτυχή, που ξεκινά χαμηλά από τη δεξιά κνήμη και απολή
γει ψηλά, στην αρχή του αριστερού μηρού. Τα συστήματα των πτυχών που αναπτύσσονται στο επάνω 
τμήμα του σώματος314 της μορφής πλαισιώνουν ουσιαστικά ένα μεγάλο, κλειστό σχετικά V, η κορυφή 
του οποίου βρίσκεται στον αριστερό μαστό και οι κεραίες του απολήγουν αντίστοιχα στον αγκώνα και 
την παλάμη του δεξιού χεριού. Λίγο ψηλότερα, η επάνω παρυφή του ιματίου αναδιπλώνεται χαλαρά 
μπροστά στο στήθος με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο, που χαρακτηρίζει άλλωστε και τον εικο- 
νογραφικό αυτό τύπο315. Το κεφάλι στρέφεται έντονα προς την πλευρά του στάσιμου σκέλους.

Την αλλαγή στην απόδοση της δομής του γυναικείου σώματος σηματοδοτεί το ειδώλιο από τον 
τάφο Α της Μύρινας316. Οι αναλογίες του γυναικείου σώματος είναι τώρα λεπτότερες και η μορφή πιο 
ραδινή. Τα βασικά συστήματα της πτύχωσης του ιματίου που σχετίζονται με τις κινήσεις του σώματος 
παραμένουν, ωστόσο, τα ίδια με το παράδειγμα της Τανάγρας, ακόμη και στο τμήμα που πέφτει ελεύ
θερα από το στηριγμένο στη μέση χέρι της μορφής317. Στην ίδια παράδοση εντάσσονται και τα ειδώ
λια της Βέροιας. Μετά το πέρασμα όμως τριών αιώνων από τη δημιουργία των πρώτων ειδωλίων του 
τύπου, η μορφή έχει χάσει πια τη σωματικότητά της και η απλοποίηση της πτύχωσης των ενδυμάτων, 
που είχε αρχίσει να γίνεται ήδη αισθητή στο ειδώλιο της Μύρινας, είναι τώρα ακόμη εντονότερη.

Ιδιαίτερα απλή είναι η κόμμωση της μορφής. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και πέφτουν στους 
ώμους σχηματίζοντας μακρείς πλοκάμους, ενώ το κεφάλι της στολίζει μια λεία στεφάνη318. Παρόμοια 
κόμμωση και κόσμημα κεφαλής παραδίδει μια σειρά γυναικείων κεφαλιών από τη Μύρινα της ελλη
νιστικής εποχής319.

Τ ύπ ο ς τ (Πίν. 40)

Μεμονωμένο, όσον αφορά τον εικονογραφικό τύπο, είναι το ειδώλιο 147, από το οποίο λείπουν ο

310 Βλ. ό.π.· Α. Köster, ό.π. (υποσημ. 95), 69-70, πίν. 41, τελευταίο τέταρτο 4ου αι. π.Χ.- Ε. Paul, ό.π. (υποσημ. 103), πίν. 14.
311 Α. Φιλαδελφεύς, Πήλινα ειδώλια εκ Μνρίνης. Συλλογή I. Μισθού, 1928, 18, αριθ. 4897, πίν. 13. Mollard-Besques, II, 98, 

πίν. 114f, τέλη 3ου αι. π.Χ., όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
312 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 208, 227-228, αριθ. 403, πίν. 45, τελευταίο τέταρτο 3ου αι. π.Χ.
313 Βλ. Α. Köster, ό.π. (υποσημ. 95).
314 Την καμπυλόγραμμη πτυχή του ιματίου, που αρχίζει από το άκρο αριστερό χέρι και καταλήγει στον αριστερό γοφό, 

σχηματίζει η κάτω παρυφή του ενδύματος γυναικείου ειδωλίου του 3ου αι. π.Χ. στη Walters Art Gallery. Βλ. E.D. Reeder, ό.π. 
(υποσημ. 25), 179, αριθ. 86.

315 Με τον ίδιο τρόπο αναδιπλώνεται η παρυφή του ιματίου και σε ορισμένα ειδώλια ενός διαφορετικού εικονογραφικού 
τύπου, που προέρχονται από την Τανάγρα και χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Βλ. για παράδειγμα, 
Leyenaar-Plaisier, Leiden, 103, αριθ. 208, πίν. 35 και Kleiner, Tanagrafiguren, 110,128, πίν. 22a.

316 Βλ. Mollard-Besques, II, ό.π. (υποσημ. 311).
317 Αρκετά διαφοροποιημένο σε σχέση με το ταναγραϊκό ειδώλιο είναι αντίθετα το παράδειγμα της Πέλλας, όσον αφορά 

τη δομή του σώματος και την πτύχωση του ιματίου.
318 Σχετικά με το κόσμημα αυτό, βλ. Σ. Πινγιάτογλου, ό.π. (υποσημ. 299), 89-90, σημ. 25, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
319 Mollard-Besques, II, 165-166, πίν. 200-201.
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λαιμός και το κεφάλι320. Η πρόσθια πλευρά προέρχεται από μήτρα, ενώ η πίσω πλάθεται χωριστά με 
το χέρι. Η μέθοδος αυτή έδωσε στον κοροπλάθο τη δυνατότητα να αποδώσει αχνά και ορισμένες 
λεπτομέρειες αυτής της όψης της μορφής, να σχηματίσει, δηλαδή, τα περιγράμματα των βραχιόνων 
της, την επάνω και κάτω παρυφή του ιματίου και, τέλος, στο κάτω μέρος τις κατακόρυφες πτυχές του 
χιτώνα321. Η οπή αερισμού που υπάρχει στην πίσω πλευρά δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα.

Η μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και λίγο πίσω322. 
Φορά χιτώνα που αφήνει γυμνό το δεξιό ώμο και τμήμα του στήθους της. Το ιμάτιο, που τυλίγεται 
χαλαρά γύρω από το σώμα και τα χέρια, πέφτει χαμηλά επάνω στο δεξιό βραχίονα αποκαλύπτοντας 
ένα μεγαλύτερο τμήμα της δεξιάς πλευράς του κορμού. Τα χέρια της λυγισμένα υψώνονται μπροστά.

Ο εικονογραφικός αυτός τύπος παραδίδεται από ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό ειδωλίων. Τα 
πρωιμότερα παραδείγματα παράγονται στην Τανάγρα323, ενώ ένα ακόμη, που χρονολογείται στο 2ο 
αι. π.Χ., προέρχεται από κοροπλαστικό εργαστήριο της Ιταλίας324. Στην Πέλλα325 και τη Βέροια πα
ρουσιάζεται αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Η γυναικεία μορφή εικονίζεται μετωπικά σε αυστηρή στάση. Οι πτυχές του ιματίου, που πέφτουν 
από τα άκρα χέρια παράλληλα με τις πλευρές του σώματος, σχηματίζουν ένα αυστηρό πλαίσιο, στα 
όρια του οποίου αναπτύσσεται η σύνθεση της μορφής. Το στάσιμο σκέλος κρύβεται κάτω από τον 
πυκνά πτυχωμένο χιτώνα, αντίθετα με το λυγισμένο αριστερό που προβάλλει εντονότερα. Το ιμάτιο 
είναι λεπτό και καλύπτει το γυναικείο σώμα χωρίς να σχηματίζει πτυχώσεις. Στο επάνω τμήμα του 
σώματος κυριαρχούν δύο διαγώνιες πτυχές, που ξεκινούν αντίστοιχα από τον αριστερό ώμο και το 
μηρό και συγκλίνουν στον πήχη του δεξιού χεριού.

Η πρωιμότερη διατύπωση αυτού του τύπου αντιπροσωπεύεται από το ειδώλιο C 295 του Βρετα
νικού Μουσείου326. Η γυναικεία μορφή στρέφει εδώ το σώμα της προς την πλευρά του άνετου σκέ
λους. Το εξωτερικό περίγραμμα του ειδωλίου είναι αυστηρό. Τα ενδύματα αποδίδονται με πλαστικό
τητα, με τρόπο που να διαγράφονται τα περιγράμματα του γυναικείου σώματος.

Η απόδοση της γυναικείας μορφής διαφοροποιείται σαφώς σε ένα ακόμη ειδώλιο από την Τανάγρα 
στο Βερολίνο, που χρονολογείται στα τέλη του 3ου αι. π.Χ.327. Η μορφή είναι τώρα πιο ραδινή, ανάλαφρη 
και κινημένη. Τα ενδύματα παρακολουθούν και τονίζουν τις καμπύλες και τα περιγράμματα του σώματος, 
ενώ το ιμάτιο γλυστρά χαμηλότερα στον πήχη του δεξιού χεριού και αποκαλύπτει ολόκληρο το μαστό.

Η αλλαγή που σημειώνεται περίπου μισό αιώνα αργότερα στα ειδώλια του ίδιου τύπου από την 
Πέλλα είναι αισθητή και επικεντρώνεται κυρίως, όπως παρατηρεί και η Μ. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, στη 
διαφορετική υφή του υφάσματος του ιματίου, που είναι λεπτό και διάφανο. Παράλληλα, το πλάτος της 
μορφής μειώνεται σημαντικά και τονίζεται ο κατακόρυφος άξονας.

Σε σύγκριση με τα παραδείγματα από την Πέλλα, το ειδώλιο της Βέροιας αποτελεί χωρίς αμφιβο
λία το καταληκτικό στάδιο της εξέλιξης του εικονογραφικού αυτού τύπου, όπου το σώμα και τα ενδύ
ματα αποδίδονται μηχανικά.

320 Περιλαμβάνεται στο ταφικό σύνολο αριθ. 6.
321 Σχετικά με την κατασκευή και τη μορφή της πίσω πλευράς, βλ. Κεφ. II, υποσημ. 37, 53 και 55. Προσπάθεια απόδοσης 

των ενδυμάτων παρατηρείται και στην πίσω πλευρά των ειδωλίων του ίδιου τύπου από την Πέλλα. Συνοπτική είναι, επίσης, η 
απόδοση της πτύχωσης στην πίσω πλευρά του ειδωλίου C 295 στο Βρετανικό Μουσείο, βλ. παρακάτω υποσημ. 323.

322 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 52, 9, από την Ιταλία.
323 Το ειδώλιο C 295 του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο ο Kleiner τοποθετεί στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., 

τελευταία ο Higgins το χρονολογεί στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ. Βλ. σχετικά, Kleiner, Tamgrafiguren, 110, πίν. 22a και Higgins, 
Tanagra, 136-137, αριθ. 164, πίν. 8. Ένα δεύτερο ειδώλιο στο Βερολίνο ο R. Horn, ό.π. (υποσημ. 115), 47, πίν. 12, 2, εντάσσει 
στο β' μισό του 3ου αι. π.Χ. Βλ. επίσης, Α. Köster, ό.π. (υποσημ. 95), 72, πίν. 50.

324 R. Kekulé, Die Terrakotten von Sicilien, 1884, 72, πίν. 38,1. U. Liepmann, ό.π. (υποσημ. 178), 89, T 91, πιθανώς από τον 
Τάραντα, 2ος αι. π.Χ.

325 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 151, 221, αριθ. 137,138, πίν. 20, πιθανώς αμε'σως μετά τα με'σα του 2ου αι. π.Χ.
326 Σχετικά με τη χρονολόγησή του, βλ. παραπάνω υποσημ. 323.
327 Βλ. Α. Köster, ό.π. (υποσημ. 95).
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Τ ύπος υ (Πίν. 41-43)

Στον εικονογραφικό αυτό τύπο κατατάσσονται τα ειδώλια 148-152328. Η κατασκευή της πρόσθιας 
πλευράς είναι ομοιόμορφη για όλα τα παραδείγματα και πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ιδι
αίτερων μητρών για το σώμα και το κεφάλι, ενώ με το χέρι συμπληρώνονται τα κοσμήματα του κεφα
λιού και η βάση329.

Αξιοσημείωτες είναι αντίθετα οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στην κατασκευή της πίσω 
πλευράς. Συγκεκριμένα το κάτω μέρος του 148 αποτελείται από τμήματα πηλού που ενώνονται κατακό- 
ρυφα και η συναρμογή τους εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση μιας οριζόντιας ταινίας κοντά στη 
βάση330, ενώ του 149 με εννέα ταινίες, επίσης, οριζόντια τοποθετημένες331 (Πίν. 42). Με μικρές μάζες 
πηλού συμπληρώνεται η πίσω πλευρά του 152, ενώ αυτή του 151 πλάθεται χωριστά και ενώνεται στη 
συνέχεια με την πρόσθια. Οι τεχνικές και μορφολογικές ομοιότητες που παρουσιάζουν τα ειδώλια 148- 
150 μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι προέρχονται από κοινό αρχέτυπο, ενώ τα 149,150 κατασκευ
άστηκαν με την ίδια μήτρα. Η επιδιόρθωση στην αριστερή πλευρά του στήθους των μορφών332 και τα 
δαχτυλικά αποτυπώματα, τα οποία συνδέουμε με τη μεταφορά τους από το χώρο όπου στέγνωναν στον 
κεραμικό κλίβανο333, μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε στον κατασκευαστή τους το ίδιο άτομο. Στην 
επιφάνεια των ειδωλίων διατηρούνται μόνον ίχνη από λευκόχρωμο επίχρισμα.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και λίγο 
πίσω334. Φορά μακρύ, πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο που πέφτει στους ώμους, τυλίγεται σφιχτά κάτω 
από τα στήθη και καλύπτει εν μέρει το σώμα με τα χέρια. Το αριστερό χέρι στηρίζεται στη μέση και το 
δεξιό κρατά επάνω από το μηρό ένα σύνολο πτυχών. Το κεφάλι της στρέφεται προς την πλευρά του 
στάσιμου σκέλους.

Τα πρωιμότερα ειδώλια του τύπου335 εντοπίζονται στο α' μισό του 3ου αι. π.Χ. στη νότια Ιταλία336. 
Στη διάρκεια του 3ου αιώνα η παραγωγή του συνεχίζεται σε εργαστήρια της νότιας Ρωσίας337, της 
Μύρινας338 και της Μικράς Ασίας γενικότερα339, ενώ τα παραδείγματα που εντάσσονται στο 2ο αι, 
π.Χ. προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη βόρεια Ελλάδα, τα Νέα Κερδύλλια340, τον Πενταπλάτανο 
Γιαννιτσών341, την Πέλλα342 και τη Βέροια.

Η μορφή εικονίζεται σε στάση άνετη και ήρεμη. Ο άξονας του στάσιμου σκέλους ορίζεται με ένα

328 Το 148 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα της ταφής αριθ. 4. Τα 149, 150 εντάσσονται στο ταφικό σύνολο αριθ. 6. Το 151 
προε'ρχεται από το εύρημα αριθ. 1 και, τέλος, το 152 προέρχεται από το σύνολο αριθ. 2. Ίδιου τύπου είναι το ειδώλιο Π 1068 
από το μονοθάλαμο λαξευτό τάφο στο οικόπεδο Ελευθεριάδου, βλ. Μ. Σιγανίδου, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 233, πίν. 264γ. 
Επίσης, τρία τμήματα ειδωλίου, τα οποία πιθανότατα συνανήκουν, Π 2721α, β και Π 2730, από το λαξευτό τάφο Τ 3, στο οικό
πεδο Τζουβάρα, βλ. Β. Αλλαμανή,ΊΊ 36 (1981), Χρονικά, 322-324.

329 Κεφ. II, υποσημ. 30.
330 Κεφ. II, υποσημ. 49.
331 Κεφ. II, 58.
332 Κεφ. II, υποσημ. 115.
333 Κεφ. II, υποσημ. 119-120.
334 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 17,1, ειδώλια από την Ιταλία, την Κύμη και τη Μύρινα.
335 Τα γενικά χαρακτηριστικά αυτού του τύπου ο Kleiner, Tanagrafiguren, 16 κ.ε., συσχετίζει με ένα πήλινο ειδώλιο που 

προέρχεται πιθανώς από την Όλυνθο, τώρα στη Βαλτιμόρη, και χρονολογείται στο α' μισό του 4ου αι. π.Χ. Βλ. D.M. 
Robinson, ό.π. (υποσημ. 279), 55-56. αριθ. 333, ά  μισό 4ου αι. π.Χ.

336 Besques, IV, 35, πίν. 25f, 26b, από την Απουλία και την Καπύη, α' μισό 3ου αι. π.Χ.
337 Kleiner, Tanagrafiguren, 16-18, 164, 177, αριθ. 1720, πίν. 6a, από το Κερτς στο Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης, γ' 

τέταρτο 3ου αι. π.Χ.
338 Mollard-Besques, II, 98, πίν. 116f, τελευταίο τέταρτο 3ου αι. π.Χ.
339 Winter, ΤΚ, II, ό.π.
340 Στ. Σαμαρτζίδου, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά, 446-447, πίν. 260α. Το ειδώλιο προέρχεται από συλημένο μακεδονικό τάφο, 

που χρονολογείται περίπου από το β' μισό του 3ου έως το α μισό του 2ου αι. π.Χ.
341 Σ. Κόρτη-Κόντη, ό.π. (υποσημ. 156), 423, αριθ. 12, πίν. 89, 3, β' τέταρτο 2ου αι. π.Χ.
342 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 136, 205, 228, αριθ. 66, και 390, πίν. 11, 44, 2ος αι. π.Χ., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
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σύνολο τριών κατακόρυφων πτυχών, που συγκεντρώνονται επάνω από αυτό και το πλαισιώνουν. Πα
ρόλο που το ιμάτιο τυλίγεται σφιχτά γύρω από το γυναικείο σώμα, δεν εμποδίζει, τελικά, τις κινήσεις 
του. Έτσι, η ισχυρή κάμψη του άνετου σκέλους προκαλεί την έντονη προβολή του αριστερού γοφού, 
ενώ παράλληλα ο κορμός στρέφεται ελαφρά προς τα αριστερά, κίνηση που υπογραμμίζει και η θέση 
του κεφαλιού. Αντίθετα με το χιτώνα, που σχηματίζει πυκνές κατακόρυφες πτυχές στο κάτω μέρος του 
ειδωλίου, λίγο πιο ψηλά το ιμάτιο δημιουργεί αραιές λοξές πτυχές, οι οποίες ξεκινούν από το γόνατο 
του λυγισμένου άνετου σκέλους και το άκρο δεξιό χέρι και σχηματίζοντας ένα ανοικτό V καταλήγουν 
στον αριστερό γοφό. Στον επάνω κορμό δεσπόζει ο όγκος της οριζόντιας πτυχής του ιματίου που τυλί
γεται σφιχτά κάτω από τα στήθη.

Σε σχέση με τα παραδείγματα του ά  μισού του 3ου αι. π.Χ. από την Ιταλία, στα ειδώλια της 
Βέροιας, που εντάσσονται περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα, η στάση της μορφής 
είναι πιο χαλαρή και η πτύχωση των ενδυμάτων πλουσιότερη. Διαφορετική είναι, επίσης, η απόδοση 
της υφής του ιματίου, που είναι τώρα λεπτό και διάφανο. Κάτω από το ιμάτιο είναι ορατή η δέσμη των 
πτυχών του χιτώνα, η οποία διαφαίνεται και στο ειδώλιο αριθ. 1720 στην Αγία Πετρούπολη, που χρο
νολογείται στο γ' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.343. Τη συνοπτική απόδοση των ενδυμάτων παραδίδει, επί
σης το ειδώλιο από τα Νέα Κερδύλλια. Η μορφή εδώ στρέφει το κεφάλι προς το άνετο σκέλος και 
κρατά στο δεξιό χέρι της ριπίδιο. Η σύγκριση των ειδωλίων της Βέροιας με τα περίπου σύγχρονα 
παραδείγματα από τον Πενταπλάτανο και την Πέλλα δείχνει, χωρίς αμφιβολία, ότι τα πρότυπα με τα 
οποία συσχετίζονται οι δημιουργίες των εργαστηρίων αυτών είναι διαφορετικά. Διαφορετικό είναι, 
επίσης, και το σχήμα της βάσης που χρησιμοποιείται.

Οι κομμώσεις των γυναικείων μορφών, που εντάσσονται στον εικονογραφικό αυτό τύπο, ποικίλ
λουν. Έτσι τα μαλλιά του ειδωλίου 148 χωρίζονται στη μέση, μαζεύονται πίσω σχηματίζοντας ένα 
πλούσιο πλόκαμο, που πέφτει επάνω στο δεξιό ώμο της μορφής, και σκεπάζονται με καλύπτρα, που 
αναδιπλώνεται επάνω από το μέτωπο344. Όμοια είναι και η κόμμωση της μορφής 150, ο πλόκαμος 
όμως αυτή τη φορά πέφτει επάνω στον αριστερό ώμο. Στο κεφάλι φορά ένα μεγάλο πλεκτό στεφάνι, 
γύρω από το οποίο τυλίγεται μια υφασμάτινη ταινία345. Τα μαλλιά της μορφής 151 στολίζει μια στεφά
νη με ακτινωτές χαράξεις346. Απλή είναι, τέλος, η κόμμωση του παραδείγματος 152, όπου τα μαλλιά 
δένονται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού347.

Τ ύπος φ (Πίν. 44-48)

Έ να  σύνολο 22 ειδωλίων, 153-174348, τα περισσότερα από τα οποία διατηρούνται ακέραια, συ
γκροτούν τον τύπο φ. Η παρατήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της κατασκευής τους μας επιτρέ
πει να ξεχωρίσουμε δύο μεγάλες ομάδες ειδωλίων, που κατασκευάστηκαν τουλάχιστον σε δύο διαφο
ρετικά εργαστήρια.

Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δώδεκα ειδώλια, 153-159, 163 και 171-174349. Όσο είναι δυνατό να

343»Το στοιχείο αυτό ο Kleiner ερμηνεύει ως μια απόπειρα για την απόδοση της «διαφάνειας» του ιματίου, ήδη από τον 3ο 
αι. π.Χ. Βλ. Kleiner, Tanagrafiguren, ό.π.

344 Το κάλυμμα αυτό απαντά σε αρκετά ειδώλια του εργαστηρίου της Βέροιας, βλ. για παράδειγμα τα 94, 95 του τύπου θ, 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

345 Πρβλ. Mollard-Besques, II, 100, πίν. 117b. Πρόκειται για επανάληψη του τέλους του 2ου αι. π.Χ. ενός προτύπου του 
3ου αι. π.Χ.

346 Πρβλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 385, αριθ. 1067, πίν. 137, γυναικείο κεφάλι, πιθανώς από την Τροία, 1ος αι. π.Χ.-Ιος 
αι. μ.Χ. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 220, πίν. 19, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

347 Πρβλ. Mollard-Besques, II, 179, πίν. 214f.
348 Τα ειδώλια 153-159, 163,171-174 αποτελούν κτερίσματα της ταφής αριθ. 4. Τα ειδώλια 160-162, 164, 169 εντάσσονται 

στο εύρημα αριθ. 5. Τα ειδώλια 166, 168 και 170 προέρχονται από το σύνολο αριθ. 1. Το 167 προέρχεται από το εύρημα αριθ. 
2 και, τέλος, το 165, μαζί με δύο ακόμη του ίδιου τύπου, εντάσσεται στο σύνολο αριθ. 17.

349 Ανήκουν όλα στο ίδιο ταφικό σύνολο, βλ. υποσημ. 348.
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διαπιστώσει κανείς μακροσκοπικά, η ποιότητα και το χρώμα του πηλού είναι ίδια. Κατασκευάστηκαν 
με μήτρα, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την πρόσθια πλευρά μαζί με τη βάση350. Η πίσω πλευρά, 
που πλάθεται με το χέρι, σχηματίζεται με μεγάλες μάζες πηλού, που ενώνονται κατακόρυφα, ενώ στο 
κάτω μέρος μια οριζόντια ταινία εξασφαλίζει τη συνοχή και τη σταθερότητα της κατασκευής351 (Π ίν. 
44). Η οπή αερισμού που υπάρχει εδώ έχει ελλειψοειδές σχήμα. Το σύνολο των ειδωλίων αυτών προ
έρχεται από το ίδιο αρχέτυπο Α. Η διαφορά ύψους που παρουσιάζουν, ωστόσο, μεταξύ τους μας επι
τρέπει να τα αποδώσουμε σε τρεις διαφορετικές γενεές μητρών. Έτσι, στην πρώτη γενεά ανήκουν τα 
ειδώλια 153 και 154, στη δεύτερη τα 155, 156 και 157 και, τέλος, στην τρίτη γενεά τα 158 και 15 9352. 
Ορισμένες διαφοροποιήσεις, που παρατηρούνται στην ποιότητα των δύο τελευταίων αντιτύπων, μας 
υποχρεώνουν να τα αποδώσουμε σε δύο διαφορετικές μήτρες353.

Τη δεύτερη ομάδα αποτελούν έξι ειδώλια, 160-162,164,167 και 169. Η πρόσθια πλευρά προέρχεται 
από μήτρα που περιλαμβάνει μόνο το σώμα354, ενώ για το κεφάλι χρησιμοποιείται ιδιαίτερο καλούπι. Η 
πίσω πλευρά πλάθεται χωριστά και ενώνεται απλά με την πρόσθια355. Τα ειδώλια της ομάδας αυτής δεν 
έχουν βάση και για το λόγο αυτό ο κοροπλάθος, προκειμένου να επιτύχει μεγαλύτερη επιφάνεια στήρι
ξης, απλώνει με το χέρι στο κάτω μέρος τις πτυχές του χιτώνα356. Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιά
ζουν τα ειδώλια της ομάδας αυτής μας επιτρέπουν να τα αποδώσουμε σε δύο αρχέτυπα. Από το αρχέ
τυπο Α προέρχονται τα ειδώλια 160-162 και το 167357, ενώ από το αρχέτυπο Β τα ειδώλια 164 και 169, 
τα οποία κατασκευάστηκαν, ωστόσο, με μήτρες διαφορετικών γενεών. Την απόδοση των ειδωλίων 160- 
162 στον ίδιο τεχνίτη επιτρέπουν οι γενικότερες κατασκευαστικές ομοιότητες και ενισχύει το ιδιόμορφο 
σχήμα της οπής αερισμού, το οποίο είναι χαρακτηριστικά όμοιο και στα τρία παραδείγματα358. Η δια
φορετική τεχνική διαδικασία παραγωγής των ειδωλίων αυτών σε σχέση με τα προηγούμενα παρέχει 
στον τεχνίτη τη δυνατότητα να προσθέσει με το χέρι ορισμένα κοσμήματα του κεφαλιού και του ενδύ
ματος (σκουλαρίκια, στεφάνι, επίθετη κυκλική πόρπη), καθώς και τις πτυχές του ιματίου που πλαισιώ
νουν το λαιμό των 161 και 162359. Τα τεχνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των υπόλοιπων ειδω
λίων του τύπου φ δεν μας επιτρέπουν να τα συνδέσουμε με αυτά τα δύο κοροπλαστικά εργαστήρια.

Η διαφορετική αντίληψη που παρατηρούμε στη χρωματική διακόσμηση των ειδωλίων των ομάδων 
Α και Β επιβεβαιώνει τη σύνδεσή τους με διαφορετικούς κατασκευαστές. Ο κοροπλάθος των ειδω
λίων της πρώτης ομάδας επιδιώκει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας αξιοσημείωτη 
ποικιλία χρωμάτων, που απλώνονται απευθείας επάνω στην επιφάνεια. Έτσι, στολίζει το χιτώνα και 
το ιμάτιο με ταινίες γαλάζιου χρώματος, ενώ με το ίδιο χρώμα αποδίδεται η ζώνη του χιτώνα. Με επί
θετο φύλλο αργύρου δηλώνονται επάνω στα στήθη δύο τριγωνικά κοσμήματα360, ένα ψέλιο στο δεξιό 
βραχίονα και η ταινία που συγκρατεί την καλύπτρα επάνω από το μέτωπο. Σε δύο παραδείγματα (154, 
157) τα μαλλιά τονίζονται με καστανοκόκκινο χρώμα361, ενώ μόνο σε ένα (155) δηλώνεται περιδέραιο

350 Κεφ. II, υποσημ. 29.
351 Κεφ. II, υποσημ. 49.
352 Στην εξωτερική επιφάνεια των ειδωλίων 158 και 159 διατηρούνται τα δαχτυλικά αποτυπώματα του κοροπλάστη (Κεφ. 

II, υποσημ. 50).
353 Το ειδώλιο 158 κατασκευάστηκε με πολύ φθαρμένη μήτρα.
354 Κεφ. II, υποσημ. 30.
355 Κεφ. II, υποσημ. 53.
356 Κεφ. II, υποσημ. 34, 35.
357 Σύμφωνα με τις σχετικε'ς μετρήσεις το 167 είναι κατά 0,05 μ. μικρότερο από τα 160-162, προέρχεται επομένως από δια

φορετική μήτρα.
358 Κεφ. II, υποσημ. 83.
359 Κεφ. II, υποσημ. 77.
360 Κεφ. II, υποσημ. 108. Πρβλ. τα ανάλογα κοσμήματα στο στήθος των γυναικείων ειδωλίων του τύπου 1 από τον Αμαθούντα 

της Κύπρου, βλ. Queyrel, Amathonte IV, 124, πίν. Β, 40-42, μέσα 1ου αι. π.Χ., όπου αναφέρονται και παράλληλα παραδείγματα.
361 Με ανάλογους χρωματικούς τόνους καλύπτονται τα μαλλιά γυναικείων ειδωλίων του ίδιου τύπου από τον 

Πενταπλάτανο Γιαννιτσών και τη Σπηλιά Εορδαίας, τα οποία χρονολογούνται στα ίδια περίπου χρόνια. Βλ. Σ. Κόρτη-Κόντη, 
ό.π. (υποσημ. 156), 424, αριθ. 14,16, πίν. 90, 1, 3 και Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ό.π. (υποσημ. 97), 268, αριθ. 50, πίν. 128α.
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στο λαιμό με κίτρινο χρώμα. Η διακόσμηση εκτείνεται και στη βάση, την οποία στολίζουν χρωματι
στές ταινίες (155-157)362. Στα ειδώλια της δεύτερης ομάδας τα λιγοστά χρώματα που σώζονται απλώ
νονται επάνω σε λευκόχρωμο επίχρισμα.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει στα πλάγια363. 
Φορά χιτώνα ζωσμένο ψηλά κάτω από το στήθος και ιμάτιο, που καλύπτει το κεφάλι και το πίσω 
μέρος του κορμού. Μπροστά η μία άκρη του πέφτει παράλληλα με την αριστερή πλευρά του σώματος 
καλύπτοντας το αριστερό χέρι, που στηρίζεται στη μέση, ενώ η άλλη τυλίγεται γύρω από τον πήχη του 
δεξιού χεριού, που ακουμπά στο μηρό. Το κεφάλι στρέφεται προς την πλευρά του στάσιμου σκέλους 
και κλίνει προς τα κάτω.

Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό εικονογραφικό τύπο, ο οποίος δημιουργήθηκε, πιθανώς, στη 
Βοιωτία, από όπου προέρχονται τα περισσότερα πρώιμα παραδείγματα364. Παράγεται στη διάρκεια 
του 3ου αι. π.Χ. σε πολλά εργαστήρια της Ιταλίας365, της Βαλκανικής χερσονήσου366 και της Μύρι- 
νας367 έως τη μέση και την όψιμη ελληνιστική εποχή. Αξιοσημείωτη είναι η διάδοσή του, κυρίως το 2ο 
αι. π.Χ., σε γνωστά εργαστήρια του βορειοελλαδικού χώρου368.

Παρόλο που τα ειδώλια της Βέροιας, τα οποία αντιπροσωπεύουν μια παραλλαγή του τύπου του 
«hochgegürteten Mädchens», χρονολογούνται σύμφωνα με τα χρονολογικά δεδομένα στο σύνολό τους 
στα όρια του 2ου αι. π.Χ.369, είναι δυνατό να παρακολουθήσουμε σε αυτά τα βασικά στάδια εξέλιξης 
του τύπου, που καθόρισε ο G. Kleiner370. Στα πρώιμα παραδείγματα από τη Βοιωτία371 η μορφή αποδί
δεται σε ήρεμη, μετωπική στάση. Οι πτυχές του χιτοτνα πέφτουν βαριές μέχρι τα άκρα πόδια, αφήνουν, 
ωστόσο, να διαγράφονται αχνά τα περιγράμματα του γυναικείου σώματος. Το ψηλό ζώσιμο του ενδύ
ματος τονίζει υπερβολικά το κάτω τμήμα της μορφής και αλλοιώνει τις αναλογίες της. Το μικρό πλάτος 
του ειδωλίου και η ευθύγραμμη κατεύθυνση των πτυχών υπογραμμίζουν τον κατακόρυφο άξονα της 
σύνθεσης, που κορυφώνεται στο γυναικείο κεφάλι. Την εντύπωση, άλλωστε, που προκαλεί η άκαμπτη 
στάση της μορφής ενισχύει και η περιορισμένη προβολή του άνετου σκέλους. Τα γενικά αυτά χαρα
κτηριστικά αναγνωρίζονται στα ειδώλια 153-159. Οι αλλαγές, ωστόσο, που αντιλαμβάνεται κανείς σε

362 Σχετικά με τη διακόσμηση της βάσης σε ειδώλια του ίδιου εικονογραφικού τύπου, πρβλ. ό.π. και Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, 
Πέλλα, αριθ. 279, 280, πίν. 33.

363 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 70, 5, ειδώλια από την Τανάγρα, τη Χαιρώνεια, τη Μυτιλήνη, την Κυρηναϊκή και την 
Αλεξάνδρεια. Εξαίρεση αποτελεί η μορφή 164, που έχει άνετο το αριστερό σκε'λος. Το ίδιο μοτίβο παραδίδει, επίσης, ένα 
ειδώλιο από την Αίγυπτο, βλ. J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 28), 43, 129, αριθ. 49, πίν. 8, 3ος αι. π.Χ.(;).

364 Besques, III, 25, πίν. 27a, e, α μισό 3ου αι. π.Χ. Το πήλινο ειδώλιο αριθ. 12494 στην Αθήνα ο Kleiner, Tanagrafiguren, 
125, πίν. 28a, χρονολογεί αρκετά πρώιμα, στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.

365 Ο. Della Torre - S. Ciaghi, Temcotte figúrate da Capua, 1980, 36, J Va 1, J Vb 1, πίν. 13, 2-3. E. De Juliis (επιμ.), Gli ori 
di Taranto in età ellenistica, 1984, 429-430, αριθ. 7, αρχές 3ου αι. π.Χ. (D. Graepler). Besques, IV, 35-36, πίν. 25g, 26d, 3ος αι. 
π.Χ., όπου και η σχετική για την εξάπλωση του τύπου στην Ιταλία βιβλιογραφία. Παρόμοια είναι τα ειδώλια του τύπου III από 
τη Μοργαντίνα, βλ. Bell, Morgantina, 53 κ.ε., πίν. 76, αρχές 3ου αι. π.Χ.

366 V. Canarache, ό.π. (υποσημ. 45), 140, αριθ. 192. V. Sokolovska, ZivaAnt 32, 2 (1982), 117-184, πίν. 7, 2ος αι. π.Χ. Η ίδια, 
ό.π. (υποσημ. 11), 73, πίν. 14, 2, 2ος αι. π.Χ. Η ίδια, Some Pottery Finds from Isar-Marvinci, ΓΈλλΚερ, 215, πίν. 160α.

367 Burr, Myrina, 67, αριθ. 89, πίν. 34, πριν από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Mollard-Besques, II, 98-99, πίν. 116a, b, d, e, τέλη 
3ου-1ος αι. π.Χ.

368 Βλ. G. Mendel, Catalogue des figurines grecques en terre cuite, 1908, 463, αριθ. 3069, πίν. 13, 7, από τη Χαλκιδική· Δ. 
Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 53, A 9, πίν. 4, γύρω στα μέσα του 3ου αι. π.Χ.· Besques, III, 68, πίν. 92c, α' μισό 3ου αι. π.Χ.· Σ. 
Κόρτη-Κόντη, ό.π. (υποσημ. 156), 424, αριθ. 14-16, πίν. 90, 1-3, από τον Πενταπλάτανο Γιαννιτσών, β' τέταρτο 2ου αι. π.Χ.· 
Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 224-225, πίν. 10-11,15,16, 33, 42, 44, δεκαεπτά συνολικά ειδώλια που χρονολογούνται στο σύνο
λό τους στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή αμέσως μετά- Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ό.π. (υποσημ. 97), 268, αριθ. 50, πίν. 128α, ειδώ
λιο από τη Σπηλιά Εορδαίας, λίγο πριν από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.· Κόρτη-Κόντη, Κοροπλαστική, 117, αριθ. 97, 1, πίν. 202, 
2ος αι. μ.Χ., επάνω τμήμα ειδωλίου από τη Θεσσαλονίκη.

369 Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος συγκεντρώνεται γύρω στα μέσα του αιώνα.
370 Kleiner, Tanagra figuren, 125 κ.ε.
371 Ό.π., πίν. 28a. Besques, III, 25, πίν. 27e, β' τέταρτο 3ου αι. π.Χ. Στο παράδειγμα από τη Βοιωτία η Besques αναγνωρί

ζει το ίδιο πρότυπο με αυτό του ειδωλίου αριθ. 12494 στην Αθήνα.
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σχέση με την πρώιμη διατύπωση του τύπου σηματοδοτούν τη διαφορετική αντίληψη στην απόδοση του 
γυναικείου σώματος και του ενδύματος που χαρακτηρίζει το 2ο αι. π.Χ. Έτσι, στα ειδώλια της Βέροιας 
οι αναλογίες του σώματος είναι λεπτότερες και η μορφή πιο ραδινή. Η στάση της είναι μετωπική και 
άκαμπτη, ωστόσο το κεφάλι στρέφεται τώρα προς την πλευρά του στάσιμου σκέλους, που προβάλλει 
κάτω από την απόληξη του χιτώνα. Οι πτυχές του ενδύματος, που είναι τώρα λεπτότερο, είναι πυκνές 
και χαρακτηρίζονται από έντονη γραμμικότητα. Η ομοιότητά τους με ένα μεγάλο σύνολο ειδωλίων του 
ίδιου τύπου από το νεκροταφείο της Πέλλας, που χρονολογούνται στα ίδια χρόνια, είναι τόσο χαρα
κτηριστική372, ώστε μας επιτρέπει να τα αποδώσουμε σε κοινό αρχέτυπο που δημιουργήθηκε σε κάποιο 
από τα κοροπλαστικά εργαστήρια των δύο μεγάλων μακεδονικών πόλεων373.

Τις νέες στυλιστικές τάσεις που διαπιστώνονται στην απόδοση της γυναικείας μορφής στα τέλη του 
3ου αι. π.Χ. εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο το ειδώλιο Β° 142 από τη Μύρινα374. Η μορφή στέκεται με 
άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει μπροστά και πλάγια. Με την κάμψη του δεξιού πο
διού και την προβολή του γοφού του στάσιμου σκέλους δημιουργείται η αίσθηση της χαλάρωσης στη 
στάση. Οι πτυχές του χιτώνα είναι πυκνές και ακολουθούν τα περιγράμματα του γυναικείου σώματος. 
Ανάλογη είναι η απόδοση της μορφής στα ειδώλια 160-162, 164, 167 και 169. Το αριστερό τμήμα του 
γοφού προβάλλει έντονα και το σώμα σχηματίζει μια απαλή σιγμοειδή καμπύλη, που ξεκινά από το 
άκρο δεξιό πόδι, ανεβαίνει στον αριστερό γοφό και καταλήγει στο δεξιό ώμο και το κεφάλι. Την κίνη
ση αυτή τονίζει η ροή των πτυχών στο κάτω μέρος του ειδωλίου375. Η καμπύλη γραμμή κυριαρχεί, επί
σης, και στην απόδοση του περιγράμματος των απολήξεων του ιματίου. Αντίθετα, οι πτυχές στο επά
νω τμήμα του σώματος είναι ευθύγραμμες και πλαισιώνουν ένα κλειστό V, η κορυφή του οποίου βρί
σκεται στο κέντρο του στήθους και οι κεραίες απολήγουν στους ώμους της μορφής. Πολύ κοντά στο 
ειδώλιο Β° 142 της Μύρινας βρίσκεται το 165376, ενώ το 168 συγκρίνεται αρκετά καλά με το ειδώλιο 
στη Βοστώνη, που χρονολογείται από την 8. Μο1ώτά-Β68ςιΐ68 πριν από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Οι κομμώσεις των γυναικείων μορφών του εικονογραφικού αυτού τύπου παρουσιάζουν αξιοση
μείωτη ποικιλία. Η πιο λιτή είναι, θα λέγαμε, η κόμμωση των ειδωλίων 153-159, 165 και 166. Τα μαλ
λιά, που χωρίζονται στη μέση και πέφτουν στους ώμους σχηματίζοντας πλούσιους πλοκάμους, σκεπά
ζονται με καλύπτρα. Το εξάρτημα αυτό της γυναικείας ενδυμασίας παραδίδουν παραδείγματα του 
ίδιου τύπου από την Πέλλα, καθώς και γυναικείες μορφές που εικονίζονται σε ειδώλια της Κό
ρινθου377, των Αβδήρων378, της Τροίας379 και της Μύρινας380. Κάπως διαφοροποιημένη είναι η κόμ
μωση της μορφής 166, της οποίας τα μαλλιά μαζεύονται, κάτω από την καλύπτρα, στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού381. Απλή είναι, επίσης, η κόμμωση της γυναικείας μορφής 164, τα μαλλιά της οποίας στολί
ζει ταινία382. Εντυπωσιακό είναι, αντίθετα, το χτένισμα του ειδωλίου 160, καθώς τα μαλλιά, που δένο
νται χαλαρά στο επάνω μέρος του κεφαλιού, στολίζει ένα μεγάλο πλεκτό κυκλικό στεφάνι383. Τέλος, 
τα μαλλιά των ειδωλίων 161 και 162 σχηματίζουν τρεις σειρές σπειροειδών βοστρύχων επάνω από το

372 Εξαίρεση αποτελεί ο διαφορετικός τύπος κεφαλιού που χρησιμοποιείται στα δύο εργαστήρια.
373 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα. 224, σημ. 315, όπου αναφέρεται η ανεύρεση τμήματος μήτρας για την κατασκευή ειδωλί

ου αυτού του τύπου στην αρχαία αγορά της Πέλλας.
374 Mollard-Besques, II, 98, πίν. 116b.
375 Ισχυρότερη είναι η κάμψη του σώματος στα ειδώλια από την Ιταλία, βλ. Besques, IV, ό.π. (υποσημ. 365).
376 Χρονολογείται στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.
377 Gl.R. Davidson, ό.π. (υποσημ. 115), 46-47, αριθ. 285, πίν. 24, πιθανώς 3ος αι. π.Χ.
378 Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 25, 61, πίν. 11, 12, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
379 Thompson, Troy, 50-52, 129-130, αριθ. 194-201, πίν. 42-43, 3ος-1ος αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 384-385, αριθ. 

1065, πίν. 137,1ος αι. π.Χ.
380 Mollard-Besques, II, 174-175, πίν. 210-211.
381 Πρβλ. Thompson, Troy, πίν. 42.
382 Laumonier, Délos XXIII, 231, αριθ. 977, πίν. 81. Thompson, Troy, 44, 132, αριθ. 221, πίν. 47, πρώιμος 3ος αι. π.Χ. 

Mollard-Besques, II, 178, 179, πίν. 214.
383 Πρβλ. Mollard-Besques, II, 100, πίν. 117b, τέλη 2ου αι. π.Χ. και 169, 170, πίν. 205.
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μέτωπο και μαζεύονται πίσω σε κότσο. Η κόμμωση αυτή, γνωστή ως τέττιξ, είναι συνηθισμένη στα 
ειδώλια των κοροπλαστικών εργαστηρίων της Βέροιας και της Πέλλας των μέσων του 2ου αι. π.Χ.384.

Τ ύπος χ (Πίν. 49-50)

Τέσσερα από τα ειδώλια του Καταλόγου, 175-178385, αντιπροσωπεύουν τον τύπο χ. Διακρίνονται 
όλα, εκτός του 178, για την προχειρότητα της κατασκευής τους, η οποία επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, 
και την κατάσταση διατήρησής τους. Για την παραγωγή τους χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία μητρών, 
γεγονός το οποίο παραπέμπει πιθανότατα και σε διαφορετική εργαστηριακή προέλευση. Η κατασκευή 
της πρόσθιας πλευράς των 175,177-178 ολοκληρώθηκε με το συνδυασμό ιδιαίτερων καλουπιών για την 
απόδοση του σώματος και του προσώπου, ενώ η βάση συμπληρώθηκε με το χέρι386. Στην πίσω πλευρά, 
η οποία είναι πρόχειρα κατασκευασμένη, διατηρούνται ίχνη λεπίδας μαχαιριού με την οποία έγινε η 
τελική επεξεργασία της387. Αντίθετα, για την κατασκευή του πρόσθιου τμήματος των 177-178 χρησιμο
ποιήθηκε μήτρα που περιλαμβάνει και το πρόσωπο. Η πίσω πλευρά των ειδωλίων αυτών, όπως και του 
176, συμπληρώθηκε στο διάστημα κατά το οποίο τα ειδώλια στέγνωναν στα καλούπια και σχηματίστη
κε με μικρές μάζες πηλού388. Οι οπές αερισμού των ειδωλίων έχουν σχήμα περίπου κυκλικό.

Στη διακόσμηση του 175 κυριαρχεί το κίτρινο χρώμα, με το οποίο αποδίδεται μια ταινία στο χιτώνα 
και χρωματίζεται το ιμάτιο. Με το ίδιο χρώμα δηλώνεται το αντικείμενο που κρατούσε με το αριστερό 
χέρι της η μορφή 177 και σχηματίζονται ταινίες στα ενδύματά της. Τα τριγωνικά κοσμήματα στο στήθος 
αποδίδονται εδώ με επίθετο φύλλο αργύρου. Με όμοιο τρόπο καλύπτεται η στεφάνη του 178 και δηλώ
νεται το ψέλιο του αριστερού βραχίονα, ενώ στο ιμάτιο διατηρείται ιώδες χρώμα.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος389, το οποίο φέρνει λυγισμένο πλάγια και 
λίγο πίσω. Είναι ντυμένη με χιτώνα, που ζώνεται ψηλά κάτω από το στήθος, και ιμάτιο, που καλύπτει 
το πίσω μέρος του κεφαλιού και του σώματος. Μπροστά η μία άκρη του πέφτει παράλληλα με τη δεξιά 
πλευρά του σώματος σκεπάζοντας το δεξιό χέρι που στηρίζεται στη μέση, ενώ η άλλη τυλίγεται γύρω 
από τον πήχη του αριστερού χεριού. Το κεφάλι κλίνει ελαφρά προς τα κάτω.

Το πρωιμότερο ειδώλιο του τύπου προέρχεται από την αθηναϊκή Αγορά και τοποθετείται, σύμφωνα με 
τα νεότερα χρονολογικά δεδομένα, γύρω στο 300 π.Χ.390. Στα ίδια χρόνια περίπου εντάσσεται ένα ακόμη 
παράδειγμα στην Αθήνα391. Λίγο αργότερα, πιθανώς στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., χρονολογούνται τα ειδώ
λια που αποδίδονται σε βοιωτικά εργαστήρια392. Τδιου τύπου είναι, επίσης, ένα γυναικείο ειδώλιο στη 
Walters Art Gallery, που χρονολογείται περίπου στα μέσα του 3ου αι, π.Χ.393. Στα τέλη του 3ου και στις 
αρχές του 2ου αι. π.Χ. χρονολογούνται αντίστοιχα δύο ακόμη παραδείγματα από την Απουλία394 395 και το 
νότιο τμήμα της πρώην Γιουγκοσλαβίας39λ Τα ειδώλια του εργαστηρίου της Βέροιας αποτελούν τα οψι

384 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 220 και σημ. 285, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Η ίδια, Θεσμοφόριο, 32, αριθ. 33, πίν. ΙΟστ.
385 Το 175 εντάσσεται στο ταφικό εύρημα αριθ. 1, το 176 αποτελεί κτε'ρισμα της ταφής αριθ. 6, το 177 προέρχεται από το 

ταφικό σύνολο αριθ. 15 και, τέλος, το 178 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα της ταφής αριθ. 4.
386 Κεφ. II, υποσημ. 30.
387 Κεφ. II, υποσημ. 52.
388 Στην πίσω πλευρά του 178 διατηρούνται τα δαχτυλικά αποτυπώματα του κοροπλάστη. Κεφ. II, υποσημ. 50.
389 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 71, 3a-g, ειδώλια από την Αθήνα και την Τανάγρα. Το 178 με άνετο το δεξιό σκέλος 

αποτελεί μια παραλλαγή του ίδιου τύπου.
390 Βλ. σχετικά, D. Burr Thompson, Hesperia 21 (1952), 131 κ.ε., αριθ. 19, πίν. 34 και Higgins, Tanagra, 140, αριθ. 169. 

Ειδώλιο του ίδιου τύπου αναφέρεται και στο Μουσείο της Ακρόπολης, βλ. D. Burr Thompson, ό.π., 132, σημ. 72.
391 Kleiner, Tanagrafiguren, 126, πίν. 28b.
392 J. Sieveking, ό.π. (υποσημ. 7), 39, αριθ. 61. Breitenstein, Catalogue, 58, αριθ. 544, πίν. 66. Στο ά  μισό του 3ου αι. π.Χ. χρονο

λογείται το παράδειγμα που δημοσιεύει o R. Lullies, Eine Sammlung griechischer Kleinkunst, 1955, 65, αριθ. 196, πίν. 69, ενώ στα 
μέσα του ίδιου αιώνα τοποθετεί ο Kleiner, Tanagrafiguren, 159,168, πίν. 13a, b, το ειδώλιο της συλλογής Baillehache στο Παρίσι.

393 E.D. Reeder, ό.π. (υποσημ. 25), 177, αριθ. 84.
394 Besques, IV, 39, πίν. 29b.
395 V. Sokolovska, ό.π. (υποσημ. 11), 74-75, πίν. 19, 3. Η ίδια, Some Pottery Finds from Isar-Marvinci, ΓΕλλΚερ, 216, πίν. 164β.
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μότερα παραδείγματα και χρονολογούνται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα. Παραδίδουν, όπως 
και αυτά των τύπων φ και ψ, μια παραλλαγή του τύπου του «hochgegürteten Mädchens».

Το παράδειγμα από την αθηναϊκή Αγορά είναι, σύμφωνα με την άποψη των μελετητών που ανα- 
φέρονται σε αυτό, ένα από τα πρωιμότερα της σειράς των ταναγραίων και σηματοδοτεί τη μετάβαση 
από την κλασική στην ελληνιστική τέχνη. Παρατηρώντας, ωστόσο, το σύνολο των ειδωλίων που αντι
προσωπεύουν τον τύπο αυτό396 διαπιστώνει κανείς ότι για την περιγραφή τους μπορεί να χρησιμοποι
ήσει τα ίδια εκείνα λόγια με τα οποία η D. Burr Thompson περιγράφει τα πρώιμα παραδείγματα της 
σειράς: «they are strictly frontal, including the heads». Στη διαπίστωση αυτή θα μπορούσε να προσθέ
σει κανείς τη συγκρατημένη κίνηση και την περιορισμένη προβολή του σώματος κάτω από το ένδυμα. 
Έτσι, στο ειδώλιο 175, αντίθετα με το άνετο σκέλος που έρχεται λυγισμένο μπροστά και πλάγια, η 
προβολή του γοφού του στάσιμου σκέλους είναι ισχνή. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό μια ιδιαίτερα 
άτονη καμπύλη, που ξεκινά από το άκρο δεξιό πόδι και καταλήγει στο κεφάλι της μορφής. Δύσκολα 
μαντεύει κανείς την κίνηση αυτή στα ειδώλια 177 και 178, που αποτελούν και τις τελευταίες βαθμίδες 
της εξέλιξης του τύπου. Ο περιορισμός των όγκων και το πάγωμα της κίνησης είναι τα κύρια γνωρί
σματα που χαρακτηρίζουν τις μορφές των δύο ειδωλίων, στοιχεία που αναγνωρίζει ο G. Kleiner σε 
μια παραλλαγή του τύπου αυτού από τη Μύρινα, που χρονολογείται περίπου στο 200 π.Χ.397.

Οι κομμώσεις των ειδωλίων αυτού του τύπου δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποικιλία. Τα μαλλιά των 
μορφών χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και στη συνέχεια πέφτουν στους ώμους σχηματίζο
ντας βοστρύχους. Η μορφή 175 φορά κυκλικό στεφάνι, πίσω από το οποίο στη μορφή 178 αποδίδεται 
μια δεύτερη ταινιωτή στεφάνη398. Τα μαλλιά της γυναικείας μορφής 177 στολίζει επίσης ψηλή στεφάνη.

Τ ύπ ο ς ψ (Πίν. 51-52)

Στον εικονογραφικό αυτό τύπο κατατάσσονται τα ειδώλια 179-1853" , τα οποία διατηρούνται σε 
καλή σχετικά κατάσταση. Η ομοιομορφία των τεχνικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών τους μας 
επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι προέρχονται από τρία αρχέτυπα, τα οποία συνδέονται, πιθανώς, με δια
φορετικά κοροπλαστικά εργαστήρια. Έτσι, από το αρχέτυπο Α, αλλά με μήτρες που ανήκουν σε διαφο
ρετικές γενεές κατασκευάστηκαν τα ειδώλια 179 και 180. Η πρόσθια πλευρά τους δημιουργήθηκε με τη 
βοήθεια ιδιαίτερων καλουπιών για το σώμα και το κεφάλι. Το δεξιό χέρι και το άκρο αριστερό πόδι 
πλάθονται χωριστά και προσαρμόζονται στη συνέχεια στην επιφάνεια των ειδωλίων. Με αιχμηρό εργα
λείο τονίζονται οι πτυχές των ενδυμάτων400 και δηλώνονται τα δάχτυλα των χεριών. Το πίσω μέρος πλά
θεται χωριστά και κολλά απλά με το πρόσθιο, ενώ ο αρμός ενισχύεται εσωτερικά με πηλό. Με τον ίδιο 
τρόπο κατασκευάζεται η πρόσθια και η πίσω πλευρά του ειδωλίου 181, που προέρχεται από το αρχέτυ
πο Β. Τα 184 και 185 δημιουργήθηκαν με πολύ φθαρμένη μήτρα, στην οποία ενσωματώθηκαν ο βραχίο
νας και ο πήχης του δεξιού χεριού401. Με το χέρι κατασκευάστηκαν και συμπληρώθηκαν τα κοσμήματα 
του κεφαλιού και οι βόστρυχοι των μαλλιών της μορφής 18 1 402. Αντίθετα, στα ειδώλια που προέρχονται 
από το αρχέτυπο Γ διακρίνουμε δύο μήτρες, στις οποίες αποδίδουμε αντίστοιχα τα ειδώλια 182,184 και

396 Εξαίρεση αποτελεί το ειδώλιο της συλλογής Baillehache στο Παρίσι.
397 Kleiner, Tanagrafiguren, 92,126,160, πίν. 13e, f.
398 Ανάλογο συνδυασμό κοσμημάτων παραδίδουν δυο γυναικεία κεφάλια πήλινων ειδωλίων από τη Δήλο (Laumonier, 

Délos XXIII, 229-230, αριθ. 961-962, πίν. 80, 2ος-1ος αι. π.Χ.), καθώς και ένα γυναικείο κεφάλι από τη Μύρινα (Leyenaar- 
Plaisier, Leiden, 310, αριθ. 820, πίν. 115, μέσα 2ου αι. π.Χ.).

399 Τα ειδώλια 179 και 180 προέρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 2. Το 181 αποτελεί κτέρισμα της ταφής αριθ. 6. Το 
182 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα της ταφής αριθ. 4. Το 183 προέρχεται από το ταφικό εύρημα αριθ. 15, το 184 εντάσσεται 
στα κτερίσματα του ταφικού συνόλου αριθ. 1 και, τέλος, το 185 προέρχεται από το εύρημα αριθ. 2.

400 Προκειμένου να εξασφαλίσει τη στήριξη των ειδωλίων ο κοροπλάθος απλώνει τις πτυχές του χιτώνα στο κάτω μέρος 
περισσότερο από όσο προέβλεπε αρχικά η μήτρα. Κεφ. II, υποσημ. 34.

401 Η βάση του ειδωλίου 182 πλάθεται με το χέρι. Κεφ. II, υποσημ. 28.
402 Επιδιόρθωση διαπιστώθηκε στη μύτη του ειδωλίου 181. Κεφ. II, υποσημ. 115.
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το 183. Η μήτρα της πρόσθιας πλευράς περιλαμβάνει ολόκληρη τη μορφή403. Το πίσω μέρος συμπληρώ
θηκε στο διάστημα κατά το οποίο τα ειδώλια στέγνωναν στα καλοΰπια.

Ο χρωματισμός των ειδωλίων του τύπου ψ είναι έντονος. Στα ειδώλια 179 και 180 τα χρώματα επι
τίθενται σε λευκόχρωμο επίχρισμα. Στο 179 κυριαρχεί το γαλάζιο χρώμα, με το οποίο στολίζονται τα 
ενδύματα και δηλώνεται η ζώνη, καθώς και τα τριγωνικά κοσμήματα επάνω στα στήθη. Με επίθετο 
φύλλο αργύρου αποδίδεται διπλό ψέλιο στο γυμνό δεξιό βραχίονα404. Στο ειδώλιο 181 κυριαρχεί το 
κίτρινο χρώμα, με το οποίο καλύπτεται το πρόσωπο και ο γυμνός δεξιός βραχίονας της μορφής405. 
Ρόδινο χρώμα κάλυπτε το χιτώνα του 180406.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος407, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και 
λίγο πίσω408. Φορά χιτώνα ζωσμένο ψηλά κάτω από το στήθος και ιμάτιο που καλύπτει ένα μέρος της 
πίσω πλευράς του σώματος, τυλίγεται γύρω από τους πήχεις των χεριών και πέφτει στα πλάγια. Το 
δεξιό χέρι στηρίζεται στο γοφό και το αριστερό, ελαφρά λυγισμένο, ακουμπά ψηλά στο μηρό του αρι
στερού σκέλους. Το κεφάλι στρέφεται προς τα αριστερά της.

Παραδείγματα του εικονογραφικού αυτού τύπου κατασκευάζονται από τον 3ο αι. π.Χ. έως το 
τέλος της ελληνιστικής εποχής σε ένα σημαντικό αριθμό κοροπλαστικών εργαστηρίων της νησιωτικής 
Ελλάδας409, της νότιας Ιταλίας410, των βόρειων ακτών της Αφρικής, στο Kharaheb411, της Μύρινας412 
και της Πέλλας413.

Τα ειδώλια της Βέροιας χρονολογούνται στο σύνολό τους στη διάρκεια του β' μισού του 2ου αι. π.Χ. 
και αντιπροσωπεύουν μια παραλλαγή του τύπου του «hochgegürteten Mädchens». Εκφράζουν χαρακτη
ριστικά τις καλλιτεχνικές τάσεις που διαμορφώνονται γύρω στα μέσα του αιώνα στην απόδοση της γυναι
κείας μορφής414, είναι, ωστόσο, δυνατό να αναγνωρίσει κανείς σε αυτά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν 
τα στάδια της εξελικτικής πορείας της παραλλαγής αυτής από την εποχή της δημιουργίας του. Έτσι, στην 
παράδοση του 3ου αι. π.Χ., όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από τα παραδείγματα της νότιας Ιταλίας415, 
εντάσσονται τα ειδώλια 179 και 180. Η γυναικεία μορφή εικονίζεται μετωπικά σε ήρεμη στάση. Οι κατα- 
κόρυφες πτυχές του χιτώνα δεν μας εμποδίζουν να αναγνωρίσουμε τον άξονα του στάσιμου σκέλους, 
πίσω από μια εσοχή που σχηματίζει το ένδυμα επάνω από αυτό. Με την ισχυρή κάμψη του άνετου σκέ
λους και την αντίστοιχη προβολή του δεξιού γοφού δημιουργείται η αίσθηση της χαλάρωσης στη στάση. 
Παράλληλα σχηματίζεται μια σιγμοειδής καμπύλη, που αρχίζει από το άκρο αριστερό πόδι, ανεβαίνει 
στο δεξιό γοφό και απολήγει στον αριστερό ώμο και το κεφάλι της μορφής. Η σχέση που αναπτύσσεται 
ανάμεσα στις κινήσεις του σώματος και την πτύχωση του χιτώνα είναι στενή: οι πτυχές του ενδύματος 
αναδεικνύουν και παρακολουθούν τα σχήματα και τα περιγράμματά του. Το ύφασμα είναι λεπτό και σχη
ματίζει στο κάτω μέρος του ειδωλίου μια σειρά κατακόρυφων πτυχών, που διακόπτονται επάνω από το

403 Η μήτρα περιλαμβάνει και το στεφάνι που στολίζει το κεφάλι της μορφής. Κεφ. II, υποσημ. 25, 26.
404 Πρβλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 176, αριθ. 272, πίν. 31.
405 Κεφ. II, υποσημ. 100.
406 Κεφ. II, υποσημ. 104.
407 Εξαίρεση αποτελείτο ειδώλιο 181.
408 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 72, 4, ειδώλια από την Κυρηναϊκή, την Τρίπολη και τη Μύρινα.
409 J. Sieveking, ό.π. (υποσημ. 7), 36, πίν. 54, από τη Μυτιλήνη. Σ. Μαρκουλάκη - Β. Νινιοΰ-Κινδελή, Ελληνιστικός λαξευ

τός τάφος Χανίων. Ανασκαφή οικοπέδου Μαθιουλάκη, ΑΔ 37 (1982), Μελέτες, 60 κ.ε., Π 5717, πίν. 13α-γ, από τη νεκρόπολη 
της αρχαίας Κυδωνιάς, τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.

410 Besques, IV, 38, πίν. 29a, από τον Τάραντα(;), β' μισό 3ου αι. π.Χ. και πίν. 29c, Απουλία, β' μισό 3ου αι. π.Χ.
411 Ε. Breccia, ό.π. (υποσημ. 28), 116, αριθ. 169, 175, πίν. 65. Μ. Chéhab, BMusBeyrouth Χ-ΧΙ (1951-1954), πίν. 80, 4. 

Higgins, Teracottas, 133, πίν. 64Α, πρώιμη ελληνιστική εποχή, από την Κυρηναϊκή.
412 Burr, Myrina, 67-68, αριθ. 90, πίν. 33, πρώιμος 1ος αι. π.Χ. Mollard-Besques, II, 100, πίν. 117a, b, β' μισό 3ου-τέλη 2ου 

αι. π.Χ. Kleiner, Tanagrafiguren, 92, 126, 160, πίν. 13e, f.
413 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 141, 176-177, 226, αριθ. 89, 272, 273, πίν. 12, 31, μέσα 2ου αι. π.Χ. και μετά.
414 R. Horn, ό.π. (υποσημ. 115), 62 κ.ε.
415 Βλ. Besques, IV, ό.π. (υποσημ. 410).
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άνετο σκέλος και καμπυλώνονται γΰρω από τον προτεταμένο δεξιό γοφό. Το ψηλό ζώσιμο του χιτώνα 
σφίγγει και αναδεικνύει τον όγκο των μαστών. Η πτύχωση του ενδύματος εδώ είναι αραιή.

Έντονη είναι η προβολή του άνετου σκέλους και η κάμψη του σώματος και στα παραδείγματα του 
ίδιου τΰπου από τη νότια Ιταλία. Οι κινήσεις αυτές, ωστόσο, στα ειδώλια της Βέροιας είναι ρευστές 
και πιο φυσικές. Εξίσου κινημένη είναι η μορφή LY 1509 από τη Μύρινα στο Μουσείο του Λούβρου, 
η οποία, σύμφωνα με την S. Besques, αποτελεί μια όψιμη μίμηση ενός προτύπου του 3ου αι. π.Χ.416.

Η κίνηση της μορφής περιορίζεται αισθητά στα υπόλοιπα παραδείγματα του τύπου, 181-185. Η 
στάση της είναι τώρα συγκρατημένη. Ο χιτώνας απλώνεται περισσότερο στο κάτω μέρος του ειδωλίου 
και η πτύχωσή του είναι πυκνότερη. Τα γνωρίσματα αυτά φέρνουν τα ειδώλια της Βέροιας κοντά στο 
παράδειγμα MYR 240 από τη Μυρινα, που χρονολογείται γύρω στο 200 π.Χ.417 και στο οποίο o G. 
Kleiner αναγνωρίζει ένα πάγωμα και μια γενικότερη συστολή στα σχήματα, που δημιουργήθηκε στα
διακά κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του τύπου τον 3ο αι. π.Χ.418. Την αντίληψη αυτή στην απόδοση 
των όψιμων παραδειγμάτων του τύπου αντιπροσωπεύει ένα ακόμη ειδώλιο από τη Μύρινα στη 
Βοστώνη, που χρονολογείται στον πρώιμο Ιο αι. π.Χ.419. Οι μορφολογικές ομοιότητες του 181 με το 
ειδώλιο αριθ. 272 από το θαλαμωτό τάφο I στην Πέλλα μας επιτρέπουν να δεχθούμε ότι για την κατα
σκευή τους χρησιμοποιήθηκε το ίδιο αρχέτυπο. Χαρακτηριστική είναι, επίσης, στα δύο ειδώλια η 
ομοιότητα της κόμμωσης και των κοσμημάτων του κεφαλιού.

Η αμελής κατασκευή των ειδωλίων 183, 185 και το γεγονός ότι προέρχονται από πολύ φθαρμένες 
μήτρες, σε συνδυασμό με τα χρονολογικά δεδομένα των ταφικών συνευρημάτων αριθ. 15 και 2 μας 
επιτρέπουν να τα θεωρήσουμε ως παραδείγματα του καταληκτικού σταδίου εξέλιξης του εικονογρα- 
φικού αυτού τύπου στο κοροπλαστικό εργαστήριο της Βέροιας, προς τα τέλη πιθανώς του 2ου αι. π.Χ.

Οι κομμώσεις των ειδωλίων ποικίλλουν. Έτσι, τα μαλλιά της μορφής 179 χωρίζονται στη μέση επά
νω από το μέτωπο και πέφτουν ελεύθερα στους ώμους. Το κεφάλι στολίζει πλεκτό στεφάνι, γύρω από 
το οποίο τυλίγεται υφασμάτινη ταινία. Ανάλογες κομμώσεις παραδίδουν πήλινα κεφάλια από τη 
Μύρινα που χρονολογούνται στο 2ο αι. π.Χ.420. Πιο σύνθετη και επιμελημένη είναι η κόμμωση του 
181, όπου τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο, μαζεύονται πίσω και σχηματίζοντας 
ένα πλούσιο πλόκαμο πέφτουν επάνω στο δεξιό ώμο της. Το κεφάλι στολίζουν πλούσια στεφάνια, ένα 
από άνθη και φύλλα κισσού και ένα δεύτερο πλεκτό421. Μια συνοπτική απόδοση της κόμμωσης τέττιξ 
παραδίδει, τέλος, το ειδώλιο 183.

Τμή ματα ε ιδω λ ίω ν  όρ θ ιω ν  γ υ ν α ικ ε ί ω ν  μορφών (Πίν. 53)

Στην ομάδα αυτή εξετάζονται τρία τμήματα ειδωλίων όρθιων γυναικείων μορφών, 186-188422, τα 
οποία σώζονται σε αποσπασματική κατάσταση και για το λόγο αυτό δεν στάθηκε δυνατό να ταυτι
στούν τυπολογικά και να ενταχθούν με βεβαιότητα σε συγκεκριμένους τύπους.

Το κάτω τμήμα του ειδωλίου 186 είναι συγκολλημένο. Η πρόσθια πλευρά του προέρχεται από 
μήτρα, ενώ με το χέρι συμπληρώθηκαν η παρυφή του χιτώνα και τα άκρα πόδια της μορφής, που προ
βάλλουν κάτω από το ένδυμα423. Η πίσω πλευρά πλάθεται με το χέρι και ενώνεται απλά με την πρό

416 Mollard-Besques, II, 100, πίν. 117b.
417 Ό.π., πίν. 117a.
418 Kleiner, Tanagrafiguren, 160.
419 Βλ. Burr, Myrina, ό.π. (υποσημ. 412).
420 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 321-322, αριθ. 862, 863, 865, πίν. 117, 118.
421 Όμοια στεφάνια φορούν το ειδώλιο αριθ. 272 του ίδιου τύπου από την Πέλλα, καθώς και το 114 του τύπου ν της 

Βέροιας, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Βλ. επίσης, Laumonier, Délos XXIII, 223, αριθ. 913, πίν. 78, 2ος-1ος αι. π.Χ. και V. 
Caranache, ό.π. (υποσημ. 45), 114, αριθ. 140, γυναικείο κεφάλι στο Βουκουρέστι.

422 Το 186 προέρχεται από τον τάφο αριθ. 12. Το 188 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα του ταφικού ευρήματος αριθ. 1 και, 
τέλος, το 187 προέρχεται από το σύνολο αριθ. 2.

423 Κεφ. II, υποσημ. 75.
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σθια. Πράσινο χρώμα χρησιμοποιείται για την απόδοση μιας παραλληλόγραμμης ποδιάς στερεωμέ
νης στη μέση της μορφής424.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και 
πίσω. Φορά μακρύ πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο που κάλυπτε το σώμα μαζί με τα χέρια, όπως αντι
λαμβάνεται κανείς από τις απολήξεις του ενδύματος στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του ειδωλίου.

Το μοτίβο στήριξης, η αραιή πτύχωση του ιματίου και η πτυχή σχήματος ανοικτού V που δημιουργεί- 
ται ανάμεσα στα σκέλη προσεγγίζουν κατά κάποιο τρόπο το ειδώλιο αυτό στα παραδείγματα του τύπου 
α του Καταλόγου, που παραδίδουν, ωστόσο, ένα διαφορετικό τρόπο στήριξης425 (Πίν. 10-12). Τη χρο
νολόγηση του ειδωλίου στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ. υπαγορεύουν τα χρονολογικά δεδομέ
να του ευρήματος αριθ. 12 στο οποίο εντάσσεται.

Το κάτω τμήμα του ειδωλίου 187 είναι συγκολλημένο. Κατασκευάστηκε με μήτρα, ενώ με το χέρι συ
μπληρώθηκε η βάση του. Υπόλευκο επίχρισμα και γαλάζιο χρώμα σώζονται στην επιφάνεια του ενδύμα
τος. Η γυναικεία μορφή εικονίζεται με στάσιμο το αριστερό και άνετο το δεξιό σκέλος, που το φέρνει 
στα πλάγια. Είναι ντυμένη με χιτώνα και ιμάτιο.

Τέλος, από το 188 σώζεται μόνο το πίσω και επάνω τμήμα του. Εικονίζεται γυναικεία μορφή ντυ
μένη με χιτώνα και ιμάτιο, που κάλυπτε και το πίσω μέρος του κεφαλιού. Η μορφή έστρεφε το πρό
σωπό της προς τα αριστερά και κάτω. Τα μαλλιά της σχημάτιζαν, πιθανώς, μπροστά τρεις σειρές ελι- 
κοειδών βοστρύχων και μαζεύονταν πίσω σε κότσο. Τα χαρακτηριστικά αυτά προσεγγίζουν το 188 
στα ειδώλια των τύπων α, β, γ και ε, των όρθιων γυναικείων μορφών426 (Πίν. 10-21, 23).

Β. Γυναικείες μορφές με αγγεία

Τ ύπος  α. Υ δ ρ ι α φ ό ρ ο ι  (Πίν. 53)

Τέσσερα συνολικά ειδώλια, 189-192427, παραδίδουν τον τύπο της υδριαφόρου428, από τα οποία τα δύο 
τελευταία σώζονται σε αποσπασματική κατάσταση. Οι ανόμοιες διαστάσεις, η έλλειψη βάσης, η διαφο
ρετική θέση του κεφαλιού και κάποιες λεπτές διαφοροποιήσεις στην πτύχωση του ενδύματος αποτελούν 
ενδείξεις ότι το ειδώλιο 190 προέρχεται από διαφορετικό αρχέτυπο429. Η πρόσθια πλευρά είναι κατα
σκευασμένη με μήτρα που περιλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια του ειδωλίου. Αντίθετα, το πίσω μέρος 
σχηματίζεται με μικρές μάζες πηλού. Η οπή αερισμού, που υπάρχει εδώ, έχει σχήμα περίπου κυκλικό.

Γαλάζιο χρώμα καλύπτει στα τρία παραδείγματα του τύπου την υδρία430. Το ίδιο χρώμα χρησιμο
ποιήθηκε και για το χρωματισμό του ενδύματος των μορφών, με διαφορετικό, ωστόσο, κάθε φορά 
τρόπο. Έτσι, ενώ στο ένδυμα του ειδωλίου 190 δεν σώζονται ίχνη χρώματος, στο 189 δηλώνεται με 
χρώμα μόνον η ζώνη και μια ταινία στο κάτω μέρος του χιτώνα, ενώ τα υπολείμματα του χρώματος στο 
σωζόμενο τμήμα του 191 φανερώνουν ότι αυτό κάλυπτε όλη την επιφάνεια του ενδύματος.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που ελαφρά λυγισμένο το φέρνει πλά
για431. Φορά χιτώνα με απόπτυγμα, που ζώνεται ψηλά και σχηματίζει μπροστά στο στήθος άνοιγμα 
ημικυκλικού σχήματος. Με το δεξιό χέρι λυγισμένο στον αγκώνα432 κρατά την οριζόντια λαβή μιας

424 Κεφ. II, υποσημ. 106.
425 Βλ. επίσης, Mollard-Besques, II, 100, πίν. 117f, αρχές 2ου αι. π.Χ.
426 Παραδείγματα των τύπων αυτών βρέθηκαν άλλωστε μαζί με το ειδώλιο 188.
427 Τα ειδώλια προέρχονται από το ταφικό σύνολο αριθ. 1.
428 Η κατά το δυνατόν πίστη απόδοση του σχήματος του αγγείου επιτρέπει να προτιμήσουμε τον όρο υδριαφόρος από το 

γενικότερο υδροφόρος, βλ. Ε. Folzer, Die Hydria. Ein Beitrag zur griechischen Vasenkunde, 1908, 8. Η κατακόρυφη λαβή δεν 
δηλώνεται βέβαια στη γενικά αδιαμόρφωτη πίσω πλευρά των ειδωλίων.

429 Βλ. R.V. Nicholls, BSA 47 (1952), 220.
430 Το γαλάζιο χρώμα στην επιφάνεια της υδρίας υποδηλώνει ότι το αγγείο νοείται ως αργυρό (Κεφ. II, υποσημ. 112).
431 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, 1 ,159,1, από την Κνίδο.
432 Η όρθια θέση του αγγείου φανερώνει ότι αυτό είναι γεμάτο με νερό. Βλ. F. Isik, Die Koroplastik von Theangele in Karien
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υδρίας433, η οποία στηρίζεται κατακόρυφα στο κεφάλι, ενώ το αριστερό χέρι πέφτει προς τα κάτω.
Ειδώλια υδριαφόρων παράγονται συνήθως ως αναθήματα για τα ιερά της Δήμητρας434 σε πολλά 

κοροπλαστικά εργαστήρια της ηπειροπικής435 και νησιωτικής Ελλάδας436, της Μικράς Ασίας437 και 
της Κύπρου438, από τον 5ο αι. π.Χ. έως την όψιμη ελληνιστική εποχή. Τα παραδείγματα της Βέροιας, 
με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα, χρονολογούνται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Οι μορφές εικονίζονται, συνήθως, ντυμένες με πέπλο που σχηματίζει απόπτυγμα439. Τα μαλλιά 
είναι μακριά και δύο πλούσιοι πλόκαμοι πέφτουν μπροστά επάνω στο στήθος ή στους ώμους της μορ
φής. Ωστόσο, τα ειδώλια της Βέροιας διαφέρουν από αυτό το συντηρητικό εικονογραφικό τύπο στην 
ενδυμασία και ιδιαίτερα στην κόμμωση. Χιτώνα με μακρύ απόπτυγμα ζωσμένο ψηλά κάτω από το 
στήθος φορούν οι υδριαφόροι που προέρχονται από το ιερό της Δήμητρας στην Κνίδο και χρονολο
γούνται στην πρώιμη ελληνιστική εποχή440. Όμοια είναι επίσης η κόμμωσή τους. Ωστόσο, η στάση της 
μορφής στα ειδώλια της Κνίδου είναι πιο χαλαρή και η πτύχωση του ενδύματος πλουσιότερη. Το ίδιο 
ένδυμα φορούν, επίσης, οι υδριαφόροι που εικονίζονται σε μια σειρά πήλινων ειδωλίων και πλακι
δίων από το Θεσμοφόριο της Πέλλας441. Διαφορετικό είναι εδώ το μοτίβο στήριξης των μορφών, ενώ 
η μακριά κόμμωση των μαλλιών θυμίζει παλαιότερες δημιουργίες του τύπου.

und ihre Beziehungen zu Ostionien (zwischen 560 und 270 v.Chr.), IstMitt, Beih. 21, 1980, 181. Σπάνια το αγγείο απεικονίζεται 
πλαγιαστό, όπως στο ειδώλιο υδριαφόρου από τη Γνάθια, που χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ., βλ. Besques, IV, 47, πίν. 36b.

433 Συχνά ανάμεσα στο κεφάλι και στην υδρία παρεμβάλλεται ένα στρογγυλό, μικρό μαξιλάρι, η τύλη, που λείπει από τα 
ειδώλια της Βέροιας, βλ. Ε. Rohde, Griechische Terrakotten, 1968, 41, εικ. 18b, όψιμος 5ος αι. π.Χ., από την Αταλάντη της 
Λοκρίδας, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

434 Η παρουσία των υδριαφόρων μορφών στα θεσμοφόρια συνδέεται με τη χρησιμοποίηση του νερού σε μια τελετή εξα
γνισμού των προσκυνητών. Βλ. Α. Δάφφα-Νικονάνου, Θεσσαλικά ιερά Δ ήμητρος και κοροπλαστικά εργαστήρια, 1973, 87-88 
και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Θεσμοφόριο, 53 και 105.

435 Η. Bulle, A 4 19 (1904), 62, αριθ. 12, εικ. 3, από τις Αβές της Φωκίδας, 5ος αι. π.Χ. D. Levi, ASAtene 6/7 (1923/24), 37- 
38, εικ. 30-31, από τα Φάρσαλα. Η. Goldman, Excavations at Eutrisis in Boeotia, 1931, 255, εικ. 310, 314-316, 5ος και 4ος αι. 
π.Χ. Higgins, Catalogue, 185, αριθ. 697, πίν. 91, όψιμος 5ος αι. π.Χ., από την Αττική. Α. Δάφφα-Νικονάνου, ό.π., 87 κ.ε., πίν. 1, 
5ος αι. π.Χ. Minoische und griechische Antiken. Die Sammlung Kieseleff im Martin-von-Wagner Museum der Universität Wiirzburg, 
II, 1989 (E. Simon, επιμ.), 172-173, αριθ. 277, πίν. 106, ß' τέταρτο 4ου αι. π.Χ., επίσης από την Αττική. Από τον ίδιο χώρο προ
έρχονται, πιθανώς, θραύσματα ειδωλίων των μέσων του 5ου αι. π.Χ., στην Καρλσρούη. Βλ. W. Schümann, ό.π. (υποσημ. 26), 
38, αριθ. 75-79, πίν. 16· Schmaltz, Kabirion V, 110,175, αριθ. 293, 294, τέλη 5ου αι. π.Χ.· I.R. Metzger, Das Thesmophorion von 
Eretria, 1985, 25 κ.ε., αριθ. 53-57, πίν. 17, πρώιμος 4ος αι. π.Χ.

436 R. Herzog, A 4 16 (1901), 136, εικ. 5,1-3, από την Κω, που χρονολογούνται από τον 6ο αι. π.Χ. έως την ελληνιστική επο
χή. Chr. Blinkenberg, Lespetits objets, Lindos, Fouilles dAcropole 1902-1914,1,1931, 705 κ.ε., αριθ. 3003-3012, πίν. 140, 3ος αι. 
π.Χ. Ε. Zervoudaki, Vorläufiger Bericht über die Terrakotten aus dem Demeter-Heiligtum der Stadt Rhodos, Archaeology in 
the Dodecanese, 1988 (S. Dietz - 1. Papachristodoulou, επιμ.), 129 κ.ε., αρχές 4ου-πρώιμος 2ος αι. π.Χ. Mollard-Besques, 1 ,104, 
πίν. 75, μέσα 5ου αι. π.Χ., από την Κρήτη. Higgins, Catalogue, 98-99, αριθ. 285, πίν. 49, όψιμος 5ος αι. π.Χ., από τη Λίνδο. 
Laumonier, Délos XXIII, 193, αριθ. 678, πίν. 63, 2ος-1ος αι. π.Χ. Besques, III, 62, πίν. 77b, όψιμη ελληνιστική εποχή από την 
Ιεράπετρα. Ι.Ν. Goldstream, Knossos. The Sanctuary of Demeter, BSA, Suppl. 8, 1973, 68 κ.ε., πίν. 40-41. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, 
Θεσμοφόριο, 37 κ.ε., 72 κ.ε., πίν. 15-17β.

437 Th. Wiegand - Η. Schräder, Priene, 1904,157, εικ. 135,140. Ε. Topperwein-Hoffmann, IstMitt 21 (1971), 131, πίν. 45, 4, 3ος- 
1ος αι. π.Χ. J. Raeder, Priene. Funde aus einer griechischen Stadt, 1983,38, αριθ. 70,71. Higgins, Terracottas, 67, πίν. 27f, g, όψιμος 5ος 
αι. π.Χ., από την Αλικαρνασσό. Higgins, Catalogue, 112, αριθ. 354-357, πίν. 54, μέσα 5ου αι. π.Χ., 118-123, αριθ. 391-419, πίν. 58-59, 
όψιμος 5ος αι. π.Χ., 129, αριθ. 448-453, πίν. 63, πρώιμος 4ος αι. π.Χ. και 137-138, αριθ. 498-504, πίν. 67-68, μέσα 4ου αι. π.Χ. Επίσης 
από την Αλικαρνασσό, W. Schiering, IstMitt 29 (1979), 99, πίν. 20. R. Köster - A.U. Kossatz, IstMitt 30 (1980), πίν. 27, 1-2, από τη 
Μίλητο, 5ος και 4ος αι. π.Χ. F. Isik, ό.π., 181 κ.ε., 214 κ.ε., πίν. 9-16, ειδώλια υδριαφόρων από τη Θεάνγελα, που χρονολογούνται 
στην κλασική και την πρώιμη ελληνιστική εποχή. W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 24, αριθ. 24, πίν. 7, ά  τέταρτο 4ου αι. π.Χ.

438 Queyrel, Amathonte IV, 109 κ.ε., αριθ. 335-346, πίν. 34-35, ειδώλια που χρονολογούνται από το 2ο αι. π.Χ. έως τις 
αρχές του 1ου αι. μ.Χ. Ωστόσο, και στην Κύπρο ο τύπος εμφανίζεται στην κλασική εποχή.

439 Βλ. Α. Δάφφα-Νικονάνου, ό.π. Άλλοτε εικονίζονται ντυμένες με χιτώνα και ιμάτιο, βλ. R. Köster - A.U. Kossatz, ό.π. 
και Ε. Töpperwein-Hoffmann, ό.π.

440 Higgins, Terracottas, 109, πίν. 49d. Ντυμένες με χιτώνα εικονίζονται και οι υδριαφόροι από την Εύτρηση της Βοιωτίας, 
βλ. Η. Goldman, ό.π.

441 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Θεσμοφόριο, 50 κ.ε., πίν. 16.
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Πανομοιότυπα ειδώλια υδριαφόρων βρέθηκαν σε εργαστήριο κεραμικής και κοροπλαστικής της 
Πέλλας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη διαπίστωση ότι ειδώλια αυτού του τύπου δεν περιλαμ
βάνονται, όσο γνωρίζω, σε άλλο ταφικό σύνολο της Βέροιας, μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι πρό
κειται για προϊόντα αυτού του εργαστηρίου της μακεδονικής πρωτεύουσας442. Η χρονολόγηση, άλλω
στε, του ευρήματος της Βέροιας στο 2ο αι. π.Χ. συμπίπτει χρονικά με την τελευταία φάση της λειτουρ
γίας του ιερού της Δήμητρας στην Πέλλα443.

Τ ύπος  β. Ό ρ θ ι ε ς  γ υ ν α ικ ε ί ε ς  μορ φ ές  με ο ινοχόη  (Πίν. 54)

Η γυναικεία μορφή που κρατά οινοχόη εικονίζεται σε μια σειρά ειδωλίων, 193-204444, του Καταλό
γου, πολλά από τα οποία διατηρούνται σε αποσπασματική κατάσταση. Οι σωζόμενες διαστάσεις των 
ειδωλίων 193-196 μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι προέρχονται από το ίδιο καλούπι. Η πρόσθια 
πλευρά τους παράγεται με μήτρα που περιλαμβάνει ολόκληρη τη μορφή και τη βάση των ειδωλίων. 
Αντίθετα, η πίσω πλευρά κατασκευάζεται τμηματικά445: αρχικά, σχηματίζεται το τμήμα που αντιστοι
χεί στην πλάτη της μορφής με δύο μάζες πηλού, που ενώνονται κατακόρυφα. Το υπόλοιπο μέρος, κά
τω από την οπή αερισμού, πλάθεται με μικρότερες μάζες. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκριμένο σχή
μα. Το περίγραμμά της διαμορφώνεται με τα δάχτυλα του κοροπλάστη446 ή με τη βοήθεια ενός μικρού 
μαχαιριού.

Η επιφάνεια των ειδωλίων είναι «κρακελαρισμένη», ενώ η ατελής δήλωση των λεπτομερειών υπο
δηλώνει ότι προέρχονται από πολύ φθαρμένες μήτρες447. Αυτές τις κατασκευαστικές ατέλειες επιχειρεί 
να εξαλείψει ο χρωματισμός των ειδωλίων. Έτσι, γαλάζιο χρώμα κάλυπτε το ιμάτιο, που πέφτει στην 
αριστερή πλευρά της μορφής, και συχνά την οινοχόη, προκειμένου να δηλώσει τη μεταλλική κατασκευή 
της. Με το ίδιο χρώμα δηλώνεται, επίσης, στην πρόσθια πλευρά του χιτώνα μια ποδιά παραλληλόγραμ
μου σχήματος448. Η επίθεση του χρώματος γίνεται με ή χωρίς τη βοήθεια λευκόχρωμου επιχρίσματος.

Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος λυγισμένο στα πλάγια. Φορά χιτώνα, που 
ζώνεται κάτω από το στήθος, ενώ ένα ιμάτιο καλύπτει την πίσω και την πλάγια αριστερή πλευρά του 
σώματος. Με το δεξιό χέρι της κρατά οινοχόη449.

Ο τύπος που παραδίδουν τα ειδώλια της Βέροιας δεν είναι γνωστός από κάποιο άλλο παράδειγμα. 
Η διάδοσή του είναι άλλωστε σχετικά περιορισμένη. Ειδώλια μορφών που κρατούν οινοχόη βρέθη
καν στην Κόρινθο450, την Τανάγρα451, τη Ρόδο452 και την Καμπανία453 και χρονολογούνται από το β' 
μισό του 4ου έως και τον 3ο αι. π.Χ. Ωστόσο, οι μορφές αυτές μαζί με την οινοχόη κρατούν στο αρι
στερό χέρι ένα λουλούδι ή κάποιο άλλο αγγείο. Τη χρονολόγηση των ειδωλίων της Βέροιας περίπου 
μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. υπαγορεύει το ταφικό σύνολο αριθ. 1, στο οποίο εντάσσονται.

442 Βλ. Μ. Λιλιμπάκη-Ακα\ιάχτ\,ΑΕΜΘ 7 (1993), 171 κ.ε.
443 Βλ. Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ιερά της Πέλλας, Μνήμη Δ. Λαζαρίόη, 1990,199 κ.ε.· η ίδια, Θεσμοφόρια στη Μακεδονία, 

Αρχαία Μακεδονία V, 2, 809 κ.ε.· η ίδια, Θεσμοφόρια, 102.
444 Το σύνολο των ειδωλίων, εκτός του 197, ανήκει στο ταφικό εύρημα αριθ. 1. Το ειδώλιο 197 αποτελεί κτέρισμα της ταφής αριθ. 6.
445 Κεφ. II, 58.
446 Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται το περίγραμμα της οπής αερισμού στα ειδώλια 193, 194 και 196.
447 Το «κρακελάρισμα» αποτελεί σπάσιμο της επιφάνειας του κεραμικού αντικειμένου κατά την ψύξη. Σχετικά με τους 

παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο αυτό, βλ. Μ. Αντωνίου, Συμβολή στη μελέτη των αργίλων ως πρώτης ύλης στη σύγ
χρονη και αρχαία κεραμική της Αττικής και των γειτονικών περιοχών (αδημ. διδ. διατρ.), 1982, 92-93.

448 Μοναδική είναι η περίπτωση του ειδωλίου 200, στο οποίο τα χαρακτηριστικά του προσώπου δηλώνονται με καστανό χρώμα.
449 Σχετικά με τον τύπο του ειδωλίου, βλ. Winter, ΤΚ, II, 70, 5, πήλινο ειδώλιο από την Τανάγρα. Για το σχήμα του αγγεί

ου αυτού, βλ. R. Green, Bulletin of Classical Studies 19 (1927), 1-16- M.G. Kanowski, Containers of Cassical Greece. A Handbook 
of Shapes, 1983,109 κ.ε. και ο ίδιος, Kunst der Schale. Kultur des Trinkens, 1990, 187 κ.ε.

450 Gl.R. Davidson, ό.π. (υποσημ. 115), 43, αριθ. 238, πίν. 20, όψιμος 4ος ή πρώιμος 3ος αι, π.Χ.
451 Winter, ΤΚ, II, 74, 7.
452 Chr. Blinkenberg, ό.π. (υποσημ. 436), 704-705, αριθ. 2998-3002, 3ος αι. π.Χ.
453 Besques, IV, 45, πίν. 35a, β' μισό 4ου αι. π.Χ.
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Γ. Χορεύτριες

Η ιδιαίτερα αγαπητή στην ελληνιστική εποχή μορφή της χορεύτριας που καλύπτεται από το ιμάτιό 
της στα ειδώλια της Βέροιας αντιπροσωπεύεται από δύο εικονογραφικούς τύπους.

Τ ύ π ο ς  α (Πίν. 55)

Παραδίδεται από τα ειδώλια 205 και 206454. Η πρόσθια πλευρά, μέχρι το ύψος του αριστερού πή
χη, και το πρόσωπο της μορφής προέρχονται από μήτρα. Τα υπόλοιπα τμήματα, τα χέρια, το ιμάτιο, το 
πέπλο και τα μαλλιά, πλάστηκαν και προστέθηκαν με το χέρι. Το πίσω μέρος κατασκευάστηκε ενιαία 
και κολλήθηκε απλά με το πρόσθιο455, ενώ το κενό που σχηματίζει ανάμεσα στις δύο πλευρές η τρι
γωνική επιφάνεια του χιτώνα, που απλώνεται επάνω στο έδαφος, συμπληρώνεται με ξεχωριστό τμήμα 
πηλού, πλασμένο, επίσης, στο χέρι456. Με αιχμηρό εργαλείο δηλώνεται το περίγραμμα του πέπλου, 
που αναδιπλώνεται στο κεφάλι επάνω από το ιμάτιο. Τέλος, οι οπές αερισμού των δύο ειδωλίων είναι 
διαφορετικού σχήματος457.

Η γυναικεία μορφή εκτελώντας ένα χαριτωμένο βηματισμό αναπτύσσεται στην πλάγια αριστερή 
πλευρά, από την οποία είναι ορατή458. Φορά ένα μακρύ, πλούσιο χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει το 
πίσω μέρος του κεφαλιού. Υψώνει τα χέρια περίπου στο ύψος του στήθους. Ο μακρύς χιτώνας που 
σέρνεται πίσω, ο τρόπος με τον οποίο το ιμάτιο καλύπτει το σώμα και τα χέρια της, καθώς και η εντύ
πωση ότι, ενώ η μορφή μοιάζει να βαδίζει ήρεμα, θα αρχίσει σε λίγο να στροβιλίζεται γύρω από τον 
εαυτό της, την εντάσσουν ανάμεσα στη σειρά των ειδωλίων που εικονίζουν χορεύτριες.

Παρόλο που μια αρκετά μεγάλη σειρά πήλινων ειδωλίων, που εμφανίζεται ήδη στον 4ο αι. π.Χ. και 
προέρχεται από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο και την Κυρηναϊκή459, εικονίζει 
γυναικείες μορφές να εκτελούν διάφορους χορευτικούς βηματισμούς, μόνο μια παραλλαγή της χορεύ
τριας του τύπου αυτού απαντά στο 2ο αι. π.Χ. στη Μύρινα460. Τα δύο παραδείγματα της Βέροιας χρο
νολογούνται γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Με κάποιο συγκεκριμένο στάδιο του χορού πρέπει να συνδέεται η θέση του δεξιού χεριού κοντά 
στο λαιμό. Την ίδια χειρονομία εκτελούν οι χορεύτριες που απεικονίζονται σε μια σειρά ειδωλίων της 
εποχής αυτής461, καθώς και η χορεύτρια που απεικονίζει το χάλκινο αγαλμάτιο της συλλογής \Υ.<2. 
ΒαΙίυΓ462. Το μικρό κάλυμμα, που διπλώνει στο κεφάλι επάνω από το ιμάτιο, θεωρείται γενικά από την

454 Τα δυο ειδώλια αποτελούν κτερίσματα της ταφής αριθ. 9. Το ειδώλιο 206 σώζεται μέχρι το ύψος των χεριών, δηλαδή το 
τμήμα που κατασκευάστηκε με μήτρα. Ένα ακόμη τμήμα ειδωλίου του ίδιου τύπου, που σώζεται περίπου μέχρι το ύψος του 
αριστερού ώμου (σωζ. ύψ. 0,186 μ.), βρέθηκε στο λαξευτό θαλαμωτό τάφο II του οικοπέδου Π. Αμοιρίδη. Βλ. σχετικά, Β. 
Αλλαμανή,ΈΙ 38 (1983), Χρονικά, 302-303, a  μισό 2ου αι. π.Χ.

455 Κεφ. II, 59.
456 Στο τμήμα αυτό του χιτώνα οι πτυχώσεις αποδόθηκαν σχηματικά. Με τον ίδιο τρόπο σχηματίστηκε η κυματιστή απόλη

ξη του ενδύματος στο ειδώλιο αριθ. 6790 της συλλογής Arndt στο Μουσείο του Μονάχου, βλ. R. Lullies, Statuette einer 
Tänzerin, Studies Presented to D.M. Robinson, I, 1951, 668.

457 Βλ. ειδώλια 205, 206.
458 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 150,10, πήλινο ειδώλιο από την Κυρηναϊκή, όπου όμως η μορφή κινείται προς τα δεξιά.
459 D. Burr Thompson, AJA 54 (1950), 371 κ.ε., όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. Σχετικά με τη χορεύτρια της συλ

λογής Baker, τελευταία η Ε. Ραφτοπούλου διατύπωσε την άποψη ότι ανάγεται σε ένα τύπο προγενέστερο του 4ου αι. π.Χ. Βλ. 
Ε. Raftopoulou, BCH 115 (1991), 278.

460 Mollard-Besques, I, 108, πίν. 129a, αρχές 2ου αι. π.Χ.
461 Βλ. F. Weege, Der Tanz in der Antike, 1926, 66, εικ. 81, στο Μουσείο της Κατάνης, από σικελικό ιερό- R. Lullies, ό.π.· Δ. 

Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 39 κ.ε., πίν. 22. Στο ειδώλιο αυτό, που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 2ου αι. π.Χ., η 
συγκεκριμένη χειρονομία ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να συγκρατηθεί το ιμάτιο κοντά στο πρόσωπο. Επίσης, Thompson, 
Troy, 102 κ.ε., αριθ. 89, 90, 92, πίν. 24, 25, πήλινα ειδώλια που χρονολογούνται από τα μέσα του 2ου έως τα μέσα του 1ου αι. 
π.Χ.· Kleiner, Tanagrafiguren, 94, πίν. 43a, ειδώλιο αριθ. 7631 στο Μουσείο του Βερολίνου, που χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ. 
και Queyrel, Amathonte IV, 102-103, αριθ. 304-328, πίν. 32-33.

462 Βλ. D. Burr Thompson, ό.π., όπου χρονολογείται στο πέρασμα από τον 3ο στο 2ο αι. π.Χ. Την άποψη της Thompson ότι
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έρευνα ως εξάρτημα της ενδυμασίας των χορευτριών. Η D. Burr Thompson, εξετάζοντας το σχήμα του, 
πιστεύει ότι θα πρέπει να ταυτιστεί με το «τεγίδιο»463. Τέλος, η κωνική απόληξη της κόμμωσης στην 
κορυφή του κεφαλιού παρουσιάζεται, επίσης, σε πήλινα ειδώλια χορευτριών του Μουσείου της Κα- 
τάνης464 και του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης465. Αντίθετα, στα πήλινα ειδώλια χορευ
τριών από τον Αμαθούντα της Κύπρου, που χρονολογούνται στον Ιο αι. π.Χ.466, η απόληξη αυτή είναι 
τόσο κωνική, ώστε να ερμηνεύεται ως κάποιο ιδιαίτερο κάλυμμα του κεφαλιού. Δεν είναι, ωστόσο, 
δυνατό να αποδεχθούμε μια ανάλογη ερμηνεία για την κόμμωση των ειδωλίων που εξετάζουμε εδώ.

Η κίνηση του αριστερού χεριού, το οποίο καλυμμένο με το ιμάτιο συμπαρασύρει το ένδυμα σε μια 
θεαματική ανύψωση, το λύγισμα της μέσης, που μαντεύει κανείς κάτω από τη βαριά ενδυμασία και, 
τέλος, η ελαφρά στροφή του κεφαλιού προς τα αριστερά συνθέτουν μια μορφή μεγαλόπρεπη και επι
βλητική. Ωστόσο, παρόλο που οι πομπώδεις κινήσεις προσδίδουν στη μορφή μια θεατρικότητα, η ίδια 
παραμένει ανάλαφρη. Η χάρη στην κίνηση και η επιβλητική εμφάνιση φέρνουν το παράδειγμα της 
Βέροιας πολύ κοντά στη χορεύτρια από τη Μύρινα, που ερμηνεύθηκε παλαιότερα ως απεικόνιση μιας 
σκηνής της καθημερινής ζωής, κατά την οποία μια γυναικεία μορφή βαδίζει κοιτάζοντας απλά πίσω 
την άκρη του χιτώνα της467. Η κλίση του κεφαλιού προς τα πίσω, η κάμψη της μέσης του σώματος και 
ο χιτώνας που σέρνεται στο έδαφος σχηματίζουν κι εδώ στην πίσω πλευρά της μορφής ένα τόξο. Αυτό 
το σχήμα του χιτώνα στην πίσω πλευρά του ειδωλίου επαναλαμβάνεται συχνά σε πήλινα αγαλμάτια 
χορευτριών της ελληνιστικής εποχής468. Αναμφίβολα, στη χορεύτρια της Βέροιας το τμήμα αυτό του 
ενδύματος δεν έχει τη ζωντάνια και τους κινημένους κυματισμούς του ειδωλίου της χορεύτριας (αριθ. 
ευρ. 6790) του Μουσείου Antiker Kleinkunst στο Μόναχο, που χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ.469. Η 
απαλή πτύχωση του χιτώνα στο ειδώλιο της Βέροιας εναρμονίζεται με την ήρεμη κίνηση της μορφής.

Τ ύπος  β (Πίν. 55)

Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύεται, επίσης, από δύο παραδείγματα, τα ειδώλια 207 και 2Θ8470. Η 
πρόσθια πλευρά του ειδωλίου μέχρι το ύψος του στήθους, όπου αναδιπλώνει το ιμάτιο, και το πρόσω
πο προέρχονται από μήτρα. Με το χέρι προστέθηκαν το άκρο δεξιό πόδι, η παρυφή του χιτώνα, που το 
καλύπτει και στη συνέχεια απλώνεται στο έδαφος, το τμήμα του ιματίου που περιβάλλει το κεφάλι και 
διπλώνει μπροστά στο λαιμό, η ταινία και η στεφάνη του κεφαλιού. Η πίσω πλευρά του ειδωλίου 
συμπληρώθηκε τμηματικά με το χέρι, ενώ αυτό βρισκόταν ακόμη στη μήτρα. Η οπή αερισμού, που 
υπάρχει εδώ, έχει ελλειψοειδές σχήμα.

Η μορφή, ντυμένη με πλούσιο χιτώνα και κοντό ιμάτιο, που φθάνει μέχρι το γόνατο471, σε αντίθε

ο στροβιλιζόμενος χορός ταυτίζεται με το βαυκισμό δεν δέχεται ο F. Brommer, ΑΑ 1989, 484. Βλ. επίσης, Σ. Πινγιάτογλου, 
ό.π. (υποσημ. 299), 88, υποσημ. 3.

463 Thompson, Troy, 50 κ.ε., όπου διακρίνονται δύο παραλλαγε'ς αυτού του εξαρτήματος. Με το μικρό πέπλο που φορά, η 
χορεύτρια της Βέροιας εντάσσεται στην πρώτη παραλλαγή. Την ταύτιση αυτή δεν δέχεται η Σ. Πινγιάτογλου, ό.π. (υποσημ. 299), 
89, σημ. 12. Σχετικά με άλλα παραδείγματα ειδωλίων, τα οποία εικονίζουν γυναικείες μορφές να φορούν τον πέπλο με τον ίδιο 
τρόπο, βλ. L. Heuzey, ό.π. (υποσημ. 27), 19, πίν. 29, 2· F. Weege, ό.π., 66, εικ. 83‘ D. Burr Thompson, ό.π., 382 κ.ε., σημ. 47.

464 Βλ. F. Weege, ό.π.
465 L. Lawler, The Dance in Ancient Greece, 1964, 112, εικ. 45, ελληνιστική εποχή.
466 Queyrel, Amathonte IV, 102 κ.ε., πίν. 32, 33.
467 Βλ. Pottier - Reinach, Myrina, 421, αριθ. 228, πίν. 35 και J. Charbonneaux, Les terres cuites grecques, 1936, 19, αριθ. 57, 

εικ. 57. Αντίθετα, η D. Burr Thompson, ό.π., 374, εικ. 4, κατατάσσει τη μορφή στις χορεύτριες και τη χρονολογεί στον πρώιμο 
2ο αι. π.Χ. Βλ. και Mollard-Besques, ό.π. (υποσημ. 460).

468 Mollard-Besques, ό.π. R. Lullies, ό.π. (υποσημ. 456), 668 κ.ε., πίν. 70.
469 R. Lullies, ό.π. D. Burr Thompson, ό.π., 374, εικ. 5.
470 Τα ειδώλια που απεικονίζουν τις χορεύτριες του τύπου α και β προέρχονται από το ίδιο ταφικό σύνολο, αριθ. 9, των 

μέσων του 1ου αι. π.Χ.
471 Στο «χορό με το ιμάτιο», μια κίνηση του οποίου εκτελεί η χορεύτρια, το μήκος του ενδύματος αυτού ποικίλλει και φθάνει 

μέχρι τα άκρα πόδια ή μέχρι τη μέση της κνήμης. Κοντό ιμάτιο φορούν οι χορεύτριες που απεικονίζουν δύο ειδώλια από τη
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ση με τη χορεύτρια του τύπου α, εκτελεί μια ζωηρή κίνηση. Εικονίζεται σε στάση 3/4 προς τα αριστε
ρά μας, με το βάρος του σώματος να πέφτει στο δεξιό πόδι, ενώ το αριστερό έρχεται μπροστά υστέρα 
από μια γρήγορη περιστροφή. Τη θέση αυτή του ποδιού παρακολουθεί το κεφάλι της μορφής, που 
γέρνει προς τα αριστερά και κάτω472.

Στη χορεύτρια της Βέροιας η έντονη προβολή του αριστερού ποδιού αντισταθμίζεται από το τμήμα 
του χιτώνα, που απλώνεται επάνω στο έδαφος. Το δεξιό χέρι σχηματίζοντας καμπύλη υψώνεται στο 
ύψος του ώμου και ανασηκώνει με μια χαρακτηριστική κίνηση το ιμάτιο. Το αριστερό χέρι στηρίζεται 
στο γοφό, συγκροτώντας συγχρόνως ένα σύνολο πτυχών. Την εντύπωση της δίνης της περιστροφής 
τονίζει μια σειρά κοίλων πτυχώσεων, που σχηματίζονται κάτω από το βραχίονα, καθώς και η πίεση 
του ιματίου επάνω στο στήθος. Η λοξή τοποθέτηση της μορφής μέσα στο χώρο και οι καμπυλότητες 
που σχηματίζονται στην επιφάνεια του ειδωλίου δημιουργούν την αίσθηση ότι αυτή είναι τελικά ορα
τή από περισσότερες πλευρές.

Μια ανάλογη εντύπωση, ότι η μορφή σταθεροποιήθηκε υστέρα από μια στροφή γύρω από τον άξονά 
της, δημιουργεί, επίσης, η χορεύτρια Ζ.ν.742 στο Μουσείο της Δρέσδης, που χρονολογείται στον όψιμο 2ο 
αι. π.Χ.473. Παρόλο που η κίνηση είναι σε αυτή περισσότερο πολύπλοκη και η στάση του σώματος και του 
κεφαλιού πιο εξεζητημένη, όλα τα μέλη ισορροπούν και η μορφή πατά, τελικά, σταθερά στο έδαφος χωρίς 
να αμφιταλαντεύεται.

Ωστόσο, την πραγματική κίνηση της χορεύτριας που εξετάζουμε φαίνεται ότι παραδίδειτο ειδώλιο 
αριθ. 9839 στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, που χρονολογείται στο β' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.474. Η μορ
φή εδώ γέρνει έντονα το κεφάλι προς τα κάτω και παρακολουθεί με το βλέμμα της την κίνηση του 
δεξιού χεριού. Όταν δύο αιώνες αργότερα ο τεχνίτης της Βέροιας αναπαράγει τη μορφή της χορεύ
τριας δεν αποτολμά να αποδώσει τη δύσκολη κατασκευαστικά475 θέση του κεφαλιού476 και δημιουρ
γεί μια νέα έκδοση του τύπου.

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι δύο εικονογραφικοί τύποι που απεικονίζουν χορεύτριες αποτελούν 
εντυπωσιακές δημιουργίες του τοπικού εργαστηρίου, οι οποίες παραλλάσσουν το γνωστό μοτίβο της 
ιματιοφόρου χορεύτριας.

Δ. Ό ρθιες γυναικείες μορφές με Ερωτιδέα

Τ ύ π ο ς  α (Πίν. 56-57)

Στον τύπο αυτό εντάσσονται δύο ειδώλια, 209 και 2 1 0477, τα οποία δεν διατηρούνται ακέραια. Η 
πρόσθια πλευρά τους κατασκευάζεται με μήτρα που περιλαμβάνει τη γυναικεία μορφή, τον Ερωτιδέα 
και τη βάση, όπου πατούν οι μορφές. Ιδιαίτερες μήτρες χρησιμοποιήθηκαν για την απόδοση του κεφα
λιού και του φτερού του Ερωτιδέα478, καθώς και του πρόσθιου και πίσω μέρους του γυναικείου κεφα-

Μύρινα, του 2ου αι. π.Χ., βλ. MoOard-Besques, II, 108, πίν. 129a, b, το αριθ. 6790 της συλλογής Arndt στο Μουσείο του Μονάχου, 
βλ. R. Lullies, ό.π. (υποσημ. 456), 668, πίν. 70, και το ειδώλιο Z.V.742 στο Μουσείο της Δρέσδης, βλ. Kleiner, Tanagrafiguren, 94, 
πίν. 42b και Κ. Knoll - Η. Protzmann - 1. Raumschüssel - M. Raumschüssel, Die Antiken im Altertum, 1993, 92-93, αριθ. 63.

472 Για τον τύπο, βλ. περίπου Winter, ΤΚ, II, 151, 7, από τη Μΰρινα.
473 Kleiner, Tanagra figuren, ό.π. Επίσης, Κ. Knoll κ.ά., ό.π.
474 Το ειδώλιο περιλαμβάνεται στα κτερίσματα του τάφου Τ 59, από την ανασκαφή τμήματος του ανατολικού νεκροταφεί

ου της πόλης, που αποκαλΰφθηκε στην οδό Κ. Μελενίκου. Βλ. Θεσσαλονίκη από τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια, 
ό.π. (υποσημ. 25)· Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, 216" η ίδια, Σύνολα κεραμικής από το ελληνιστικό νεκρο
ταφείο της Θεσσαλονίκης, ΓΈλλΚερ, 82, πίν. 39α.

475 Θα ήταν δυνατό να υποθέσει κανείς, ακόμη, ότι ύστερα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είχε χαθεί πια το κεφάλι 
του ειδωλίου που χρησιμοποίησε ως πρότυπο ο βεροιώτης κοροπλάστης.

476 Είναι, εντούτοις, πιθανό η αρχική θέση του κεφαλιού του τύπου να ήταν κάπως διαφορετική και από αυτή που παρα- 
δίδει το ειδώλιο της Θεσσαλονίκης.

477 Προέρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 2.
478 Η δήλωση του δεξιού φτερού παραλείπεται και στα δύο ειδώλια.
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λιού. Με το χέρι συμπληρώνονται οι πλόκαμοι των μαλλιών, το τμήμα του τεγιδίου, που πέφτει στους 
ώμους του 209, και τα κοσμήματα του κεφαλιού του 210. Η πίσω πλευρά πλάθεται χωριστά. Λόγω 
προφανώς του μεγάλου πλάτους του ειδωλίου, ο τεχνίτης κόλλησε την πίσω πλευρά σχεδόν επάνω 
στην πρόσθια. Μόνο το κάτω μέρος της εξέχει άτεχνα προς τα πίσω, προκειμένου να αντιστηρίζει το 
βάρος του ειδωλίου. Οι οπές αερισμού στην πίσω πλευρά έχουν ελλειψοειδές σχήμα. Μια δεύτερη 
κυκλική οπή σχηματίζεται στο πίσω μέρος του κρανίου του 209479.

Πλούσιος είναι ο χρωματισμός του ειδωλίου 209, όπου τρεις ταινίες γαλάζιου, πράσινου και ρόδι
νου τόνου αποδίδονται στην παρυφή του ιματίου. Πράσινο χρώμα κάλυπτε, επίσης, το ιμάτιο του 
Ερωτιδέα. Με επίθετο φύλλο αργύρου δηλώνεται η ταινία που συγκρατείτο τεγίδιο χαμηλά στο μέτω
πο της μορφής. Αντίθετα, φαίνεται ότι μόνο το γαλάζιο χρώμα κυριαρχούσε στη διακόσμηση του 
ειδωλίου 210, όπως υποδηλώνουν τα ίχνη του χρώματος που διατηρούνται στην επιφάνειά του.

Η γυναικεία μορφή εικονίζεται όρθια με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια 
και λίγο πίσω. Φορά χιτώνα, ζωσμένο ψηλά κάτω από το στήθος, και ιμάτιο. Μπροστά η μία άκρη του 
ενδύματος πέφτει παράλληλα με τη δεξιά πλευρά του σώματος, καλύπτοντας και το δεξιό χέρι, ενώ η 
άλλη τυλίγεται γύρω από τον πήχη του αριστερού χεριού, που ακουμπά στο μηρό. Η μορφή κρατά το 
δεξιό χέρι Ερωτιδέα που στέκεται δίπλα της. Το κεφάλι της κλίνει έντονα προς τα κάτω.

Πρόκειται για ένα τύπο480 παράλληλα παραδείγματα του οποίου εντοπίζονται στην Τανάγρα, 
κατά τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ.481. Τα ειδώλια της Βέροιας χρονολογούνται, σύμφωνα με τα δεδο
μένα του ταφικού συνευρήματος, γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

Η μορφή, που αποδίδεται σε άνετη στάση, απλώνεται μέσα στο χώρο με την έκταση του άνετου 
δεξιού σκέλους στα πλάγια, τη στήριξη του αντίστοιχου χεριού στη μέση του σώματος και την προβο
λή του αριστερού γοφού. Τον άξονα του στάσιμου σκέλους, στο κάτω τμήμα του ειδωλίου, πλαισιώνει 
μια σειρά κατακόρυφων πτυχών, ενώ αντίθετα την κάμψη του άνετου σκέλους υπογραμμίζει μια 
καμπυλόγραμμη πτυχή, που ξεκινά από το άκρο δεξιό πόδι και καταλήγει στην αρχή του μηρού. Το 
ύφασμα του χιτώνα, που κολλά στο γυναικείο σώμα, είναι λεπτό και αφήνει να διαφαίνονται τα περι
γράμματα και οι κινήσεις του. Εξίσου λεπτή είναι και η υφή του ιματίου, που πτυχώνεται πλούσια στη 
δεξιά πλευρά του ειδωλίου. Εδώ, τις ακτινωτές πτυχές, που ξεκινούν από την παλάμη της μορφής και 
απολήγουν στο εξωτερικό περίγραμμα του βραχίονα, διαδέχονται στο κάτω μέρος της σύνθεσης τρι
γωνικές πτυχές, που δημιουργούν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τη δεξιά 
πλευρά, ιδιαίτερα απλό είναι το περίγραμμα του ειδωλίου στην αριστερή πλευρά, όπου το χέρι πέφτει 
παράλληλα με το σώμα της μορφής. Τέλος, τη στροφή του σώματος προς την πλευρά του στάσιμου 
σκέλους τονίζει και η αντίστοιχη κλίση του κεφαλιού του ειδωλίου 210.

Τα χαρακτηριστικά αυτά προσεγγίζουν τα παραδείγματα της Βέροιας στο ειδώλιο της συλλογής 
Baillehache στο Λούβρο482, που χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ., βοηθά όμως, όπως παρατήρησε ο G. 
Kleiner, στην ερμηνεία των νέων τάσεων απόδοσης παλαιότερων εικονογραφικών μοτίβων, οι οποίες 
διαμορφώνονται στο 2ο αι. π.Χ. Ωστόσο, στο ειδώλιο αυτό η δομή του γυναικείου σώματος είναι 
απλούστερη και οι αναλογίες του λεπτότερες. Με τον τρόπο αυτό, η μορφή αποδίδεται περισσότερο 
ανάλαφρη και κινημένη.

Τα μαλλιά του ειδωλίου 209 χωρίζονται στη μέση, δένονται στον αυχένα και πέφτουν στους ώμους 
σχηματίζοντας πλούσιους πλοκάμους. Σκεπάζονται με καλύπτρα, που μαζεύεται μαζί με τα μαλλιά 
χαμηλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και οι άκρες της πέφτουν ελεύθερα προς τα κάτω483. Η κόμμω

479 Για ανάλογα παραδείγματα, βλ. Queyrel, Amathonte IV, 123, αριθ. 388, 390, πίν. 39, 40, μέσα 1ου αι. π.Χ.
480 Σχετικά με τον τΰπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 71, 3, από την Τανάγρα, με αντίστροφο το μοτίβο διάθεσης των χεριών.
481 Ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο το ιμάτιο τυλίγεται γύρω από τον αριστερό πήχη, βλ. Breitenstein, Catalogue, 58, 

αριθ. 544, πίν. 66· R. Lullies, ό.π. (υποσημ. 392), 65, αριθ. 196, πίν. 69, ά  μισό 3ου αι. π.Χ.· Besques, III, 24, πίν. 27b, β' τε'ταρ- 
το 3ου αι. π.Χ. Το ίδιο ειδώλιο ο Kleiner, Tanagrafigure η, 159, πίν. 13a-b, εντάσσει στα ειδώλια του β' μισού του 3ου αι. π.Χ.

482 Βλ. Kleiner, Tanagra figuren, ό.π.
483 Για το κάλυμμα αυτό του γυναικείου κεφαλιού, βλ. τα σχόλια σχετικά με τα γυναικεία κεφάλια 332-335 του Καταλόγου
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ση του ειδωλίου 210 είναι αυτή της Κνιδίας Αφροδίτης και παραδίδεται συχνά από τα γυναικεία ειδώ
λια της ελληνιστικής εποχής484, ωστόσο στα σχετικά παραδείγματα του εργαστηρίου της Βέροιας 
χαρακτηρίζει κυρίως τους εικονογραφικους τύπους της Αφροδίτης485. Το κεφάλι της μορφής στολίζει 
ένα μεγάλο πλεκτό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται υφασμάτινη ταινία486.

Ο Ερωτιδέας στα αριστερά της μορφής487 φθάνει, περίπου, μέχρι το ύψος του γοφού της. Εικο- 
νίζεται εδώ με τη μορφή μικρού αγοριού488. Αποδίδεται σε μια στάση ανάλογη με αυτή της γυναικεί
ας μορφής, ωστόσο εδώ η έντονη κάμψη του άνετου δεξιού σκέλους και η αντίστοιχη προβολή του 
αριστερού γοφού δημιουργούν μια σιγμοειδή καμπύλη, η οποία ξεκινά από το άκρο δεξιό πόδι και 
καταλήγει στο κεφάλι του μικρού θεού. Το αριστερό χέρι του στηρίζεται στον αντίστοιχο γοφό, ενώ με 
το δεξιό κρατά το χέρι της γυναικείας μορφής. Υψώνει και στρέφει το κεφάλι του για να αντικρίσει το 
πρόσιυπό της. Παράλληλα με τις κινήσεις αυτές τη συνοχή των δύο μορφών της σύνθεσης εξασφαλίζει 
ο όμοιος τρόπος στήριξης των ποδιών και το αντίστροφο μοτίβο διάθεσης των χεριών. Ο λοξός άξο
νας, άλλιυστε, που σχηματίζουν ο αριστερός πήχης και το δεξιό χέρι του Ερωτιδέα συμπίπτει με αυτόν 
του δεξιού πήχη της γυναικείας μορφής.

Μια ανάλογη σύνθεση παραδίδουν πήλινο σύμπλεγμα από την Καπύη, του τέλους του 3ου αι. 
π.Χ.489, καθώς και το αριθ. 4160 του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών, από την Κό
ρινθο, που εικονίζει την Αφροδίτη με τον Έρωτα ή τον Πόθο και χρονολογείται στον 4ο αι. π.Χ.490. Ο 
νεαρός θεός παριστάνεται, ωστόσο εδώ, στα δεξιά της μητέρας του. Στο ειδώλιο της Κορίνθου το αρι
στερό χέρι της θεάς, καλυμμένο με το ιμάτιο, στηρίζεται στη μέση του σώματός της, ενώ το ένδυμα 
δημιουργεί συστήματα πτυχών όμοια με αυτά που σχηματίζονται στα παραδείγματα της Βέροιας. Οι 
αναλογίες που παρατηρούνται στη σύνθεση των μορφών των ειδωλίων της Κορίνθου491 και της 
Βέροιας, οι αντίστοιχες μορφολογικές ομοιότητες, καθώς και η συσχέτιση του συμπλέγματος της 
Κορίνθου με έργα της μεγάλης γλυπτικής, μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι και τα ειδώλια 209, 210 
αναπαράγουν πρωιμότερα χρονολογικά πρότυπα της ελληνιστικής εποχής, που απεικονίζουν την 
Αφροδίτη με τον Έρωτα492.

Τ ύπος  β (Πίν. 57-58)

Πέντε ειδώλια του Καταλόγου, 211-215493, κατατάσσονται σε αυτό τον τύπο. Τα περισσότερα παρου
σιάζουν σημαντικές φθορές. Η πρόσθια πλευρά του συνόλου των ειδωλίων προέρχεται από μήτρα που 
περιλαμβάνει το σώμα της γυναικείας μορφής και του Έρωτα, ενώ με ιδιαίτερες μήτρες αποδίδονται τα 
κεφάλια των μορφών, καθώς και τα φτερά του μικρού θεού. Μήτρα χρησιμοποιείται, επίσης, και για την 
κατασκευή της πίσω πλευράς, με εξαίρεση το ειδώλιο 214, όπου αυτή σχηματίζεται με μάζες πηλού που 
ενώνονται μεταξύ τους. Οι αρμοί του πρόσθιου και πίσω τμήματος των ειδωλίων ενισχύονται εσωτερικά

(Πίν. 94α). Πρβλ. επίσης, ένα γυναικείο κεφάλι από την Ισθμια, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. (Ο. 
Broneer, Hesperia 24 (1955), 139, αριθ. 15, πίν. 56b).

484 Thompson, Troy, 37 κ.ε. Bell, Morgantina, 66.
485 Βλ. Πίν. 71 κ.ε. και 94β.
486 Για το στεφάνι αυτό, βλ. τις παρατηρήσεις σχετικά με τα γυναικεία κεφάλια 336-339 του Καταλόγου (Πίν. 94β).
487 Ερωτιδείς εικονίζονται επίσης δίπλα σε χορεύτριες σε πήλινα ειδώλια των μέσων του 4ου αι. π.Χ., που προέρχονται 

από τη Βοιωτία και την Κόρινθο αντίστοιχα. Βλ. Higgins, Catalogue, 236, αριθ. 883, πίν. 128, και 263-264, αριθ. 970, πίν. 137.
488 Σχετικά με την εξέλιξη της εικονογραφικής παράστασης του Έρωτα από την κλασική στην ελληνιστική εποχή, βλ. 

Kleiner, Tanagrafiguren, 170 κ.ε.
489 Besques, IV, 8, πίν. 6c, σύμπλεγμα Αφροδίτης και Έρωτα.
490 Σ. Παπασπυρίδη-Καρούζου, ΑΕ 1956, 175 κ.ε., εικ. 7-10, πίν. 6. Kleiner, Tanagrafiguren, 168, 173, πίν. 37c. St. Latti- 

mort,AJA  91 (1987), 419 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
491 Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις της Σ. Παπασπυρίδη-Καρούζου, ό.π.
492 Βλ. επίσης, Machaira, Groupes, 154, 168 κ.ε., 173 κ.ε., σχετικά με μαρμάρινα συμπλέγματα, όπου ο Έρωτας απεικονί

ζεται δίπλα στη μητέρα του.
493 Τα ειδώλια 211-213 και 215 προέρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 2. Το 214 ανήκει στα κτερίσματα της ταφής αριθ. 12.
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με πηλό. Με το χέρι συμπληρώνονται οι πλόκαμοι των μαλλιών και τα κοσμήματα των κεφαλιών των 
γυναικείων μορφών. Η περιορισμένη επιφάνεια στήριξης των ειδωλίων, που οφείλεται στην έλλειψη 
βάσης (με εξαίρεση το ειδώλιο 214), ανάγκασε τον τεχνίτη να τη διευρύνει απλώνοντας στη δεξιά πλευ
ρά τις πτυχές του χιτώνα περισσότερο από όσο προέβλεπε αρχικά η μήτρα494. Η οπή αερισμού στην 
πίσω πλευρά έχει σχήμα ελλειψοειδές ή κυκλικό. Η εξέταση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των 
ειδωλίων του τύπου έδειξε ότι οι μήτρες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους προέρχονται 
από το ίδιο αρχέτυπο. Λεπτομερέστερες, ωστόσο, μετρήσεις μας οδήγησαν στη διαπίστωση ότι το ειδώ
λιο 214 προέρχεται από τη μήτρα Α, που είναι λιγότερο φθαρμένη, ενώ τα υπόλοιπα από τη μήτρα Β.

Πλούσια είναι η διακόσμηση των ειδωλίων του τύπου, με χρώματα που επιτίθενται σε λευκόχρωμο 
επίχρισμα. Με πράσινο χρώμα δηλώνεται μια παραλληλόγραμμη ποδιά στο κάτω ορατό τμήμα του 
χιτώνα (212, 213), ενώ τις παρυφές των ενδυμάτων στολίζουν ταινίες γαλάζιου, ρόδινου και πράσινου 
χρώματος, μεμονωμένες ή σε διάφορους συνδυασμούς495. Με επίθετο φύλλο αργύρου καλύπτονται το 
στεφάνι και τα φτερά του Ερωτιδέα (213, 215), καθώς και η στεφάνη και τα σκουλαρίκια της γυναι
κείας μορφής (2 1 4)496.

Η μορφή εικονίζεται όρθια με άνετο το αριστερό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και λίγο 
πίσω497. Φορά χιτώνα, ζωσμένο ψηλά, και ιμάτιο, που καλύπτει όλο το σώμα και τα χέρια, εκτός από το 
πρόσθιο τμήμα του στήθους. Το δεξιό χέρι κρατά την αναδίπλωση που σχηματίζει μπροστά το ιμάτιο, 
ενώ το αριστερό ανασύρει την παρυφή του ενδύματος κρατώντας παράλληλα το χέρι του Ερωτιδέα, που 
στέκεται στα αριστερά. Το κεφάλι της στρέφεται προς την πλευρά του άνετου σκέλους. Ο νεαρός θεός, 
ντυμένος μόνο με χλαμύδα, συγκρατεί με το αριστερό χέρι στα πλάγια την απόληξη του ενδύματος.

Δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε κάποιο όμοιο τυπολογικά παράλληλο του τύπου της γυναικεί
ας μορφής στην παραγωγή των γνωστών κοροπλαστικών εργαστηρίων της ελληνιστικής εποχής. Το 
γεγονός αυτό μας οδηγεί στην υπόθεση ότι τα ειδώλια της Βέροιας αποτελούν πρωτότυπες δημιουρ
γίες του τοπικού εργαστηρίου, που χρονολογούνται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

Η γυναικεία μορφή είναι ραδινή και εικονίζεται σε άνετη στάση, στρέφοντας ελαφρά το σώμα της 
προς την πλευρά του άνετου σκέλους. Το ύφασμα του χιτώνα είναι βαρύ και σχηματίζει στο κάτω 
μέρος πυκνές κατακόρυφες πτυχές. Το ιμάτιο είναι αντίθετα λεπτό, τυλίγεται σφιχτά γύρω από το 
γυναικείο σώμα και δημιουργεί διαγώνιες πτυχές, που απολήγουν δεξιά στο εξωτερικό περίγραμμα 
του ειδωλίου. Ο επάνω κορμός, ελεύθερος από το ιμάτιο, πλαισιώνεται από δύο κατακόρυφους άξο
νες, που σχηματίζουν αριστερά και δεξιά οι πτυχές του ιματίου, όπως καλύπτουν τους βραχίονες της 
μορφής. Λίγο πιο κάτω, στο ύψος της μέσης, κυριαρχεί ο οριζόντιος όγκος που σχηματίζει η αναδί
πλωση της επάνω παρυφής του ιματίου και ο δεξιός πήχης που τη συγκρατεί.

Τα χαρακτηριστικά αυτά φέρνουν τα παραδείγματα της Βέροιας πολύ κοντά σε ένα γυναικείο 
ειδώλιο του γ' τετάρτου του 2ου αι. π.Χ. από τη Μύρινα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο498, που 
παραδίδει, ωστόσο, ένα διαφορετικό μοτίβο κίνησης του δεξιού χεριού. Η στάση της μορφής του 
ειδωλίου της Μύρινας είναι πιο χαλαρή, οι αναλογίες του σώματος βαριές και η πτύχωση του ιματίου 
περισσότερο σύνθετη. Επίσης, ορισμένα μεμονωμένα μοτίβα, κυρίως της ενδυμασίας των ειδωλίων 
μας, παραδίδουν και άλλοι εικονογραφικοί τύποι της ελληνιστικής εποχής. Έτσι, το μοτίβο του αρι
στερού χεριού, που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ιμάτιο, απαντά και στα ειδώλια 148-152 του Κα
ταλόγου499, ενώ αυτό του ιματίου που χαλαρώνει μπροστά στο στήθος, αναγνωρίζουμε σε ένα τμήμα 
ειδωλίου από την Πέργαμο, των μέσων του 4ου αι. π.Χ.500.

494 Κεφ. II, 57.
495 Κεφ. II. 63.
496 Ό.π.
497 Σχετικά με τον τύπο, βλ. περίπου Winter, ΤΚ, II, 85, 5, από τη Μύρινα.
498 Kleiner, Tanagrafiguren, 220, πίν. 45d.
499 Πρόκειται για τον τύπο υ των όρθιων γυναικείων μορφών, Κεφ. III, 110-111, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
500 Töpperwein, Terrakotten, 15, αριθ. 17, πίν. 3.
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Η υφή του ιματίου, που αποδίδεται ως ένα λεπτό ένδυμα, κάτω από το οποίο διαφαίνεται η πτύχω
ση του χιτώνα, εντάσσει τον τύπο που εξετάζουμε στην παράδοση μιας σειράς ειδωλίων της μέσης 
ελληνιστικής εποχής, που αποτελούν δημιουργίες του εργαστηρίου της Μύρινας501. Το στοιχείο αυτό, 
που χαρακτηρίζει τα γυναικεία ειδώλια έως τα τέλη του 2ου αι. π.Χ., παραδίδει, επίσης, ένα γυναικείο 
ειδώλιο από τη Δήλο, που χρονολογείται περίπου σε αυτά τα χρόνια502.

Τα ειδώλια του εικονογραφικού τύπου που εξετάζουμε ξεχωρίζουν, επίσης, με την ποικιλία των 
κομμώσεων. Έτσι, στα 211 και 213 τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και μαζεύο
νται στο πίσω μέρος του κεφαλιού, όπου σχηματίζουν πλούσιους πλοκάμους που πέφτουν επάνω 
στους ώμους'’03. Την κόμμωση του ειδωλίου 211 συμπληρώνει μια λεία στεφάνη, το επάνω μέρος της 
οποίας διακοσμείται με ακτινωτές χαράξεις504. Αντίθετα, τα μαλλιά της γυναικείας μορφής 213 σκε
πάζει καλύπτρα, στερεωμένη χαμηλά στο μέτωπο. Με όμοιο τρόπο καλύπτονται, επίσης, τα μαλλιά 
του 212, τα οποία μαζεύονται πίσω σε κότσο. Η καλύπτρα, που αποδίδεται εδώ κάπως διαφορετικά σε 
σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα, πέφτει ελεύθερα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Πρόκειται για 
το γνωστό εξάρτημα της γυναικείας ενδυμασίας, το οποίο παραδίδουν αρκετά ειδώλια του τοπικού 
κοροπλαστικού εργαστηρίου, καθώς και των σύγχρονων εργαστηρίων της ηπειρωτικής και νησιωτι
κής Ελλάδας και της μικρασιατικής ακτής505. Τέλος, την απλή κόμμωση του ειδωλίου 214 στολίζει ένα 
μικρό, αλλά αρκετά ψηλό διάδημα. Ο τύπος αυτός του κοσμήματος είναι γνωστός από τον 4ο αι. π.Χ., 
όπως αποδεικνύει ένα ανάλογο χρυσό κόσμημα με φυτική διακόσμηση, καθώς και η ανάγλυφη από
δοσή του στα μαλλιά ενός εξαίρετου κεφαλιού από τον Τάραντα506.

Ο Ερωτιδέας στα αριστερά της μορφής εικονίζεται εδώ με τη διάπλαση του σώματος ενός μικρού 
αγοριού. Είναι γυμνός και μόνο μια χλαμύδα, που πορπώνεται στο δεξιό ώμο, καλύπτει το αριστερό 
τμήμα του στήθους και το αντίστοιχο χέρι. Το μοτίβο στήριξης είναι όμοιο με αυτό της γυναικείας μορ
φής, ωστόσο εδώ η ζωηρή κάμψη του άνετου αριστερού σκέλους, η ισχυρή προβολή του γοφού του 
στάσιμου, καθώς και η έντονη κλίση του κεφαλιού προς τα κάτω δημιουργούν μια σιγμοειδή καμπύλη, 
που ξεκινά από το άκρο αριστερό πόδι και καταλήγει στο κεφάλι του θεού, πλαισιωμένο αριστερά και 
δεξιά από τα φτερά που υψώνονται προς τα επάνω.

Το μοτίβο της ενδυμασίας, κάποτε μάλιστα και της κίνησης του αριστερού χεριού, παραδίδουν πήλι
να ειδώλια που εικονίζουν μικρά αγόρια ή Ερωτιδείς, προέρχονται από τη Μύρινα507 και τη νότια 
Ιταλία508 και χρονολογούνται από τα τέλη του 2ου έως τα τέλη του 1ου αι, π.Χ.

Τα πρόσωπα των Ερώτων είναι στρογγυλά με φουσκωτά μάγουλα. Τα μαλλιά, που πέφτουν επάνω 
στους ώμους σχηματίζοντας πλούσιους βοστρύχους, στολίζει ένα πλεκτό στεφάνι, μπροστά από το οποίο 
αποδίδονται δύο κόρυμβοι.

Οι δύο μορφές του συμπλέγματος στέκονται η μία δίπλα στην άλλη και συνδέονται μεταξύ τους με 
τη χειρονομία του Ερωτιδέα, που υψώνει το δεξιό χέρι για να κρατήσει αυτό της γυναικείας μορφής. 
Ο δεσμός των δύο μορφών509 επιτυγχάνεται, κυρίως, μέσω του όμοιου ρυθμού της στάσης τους, της 
κίνησης του άνετου σκέλους, καθώς και της παράλληλης στροφής του κεφαλιού και της κατεύθυνσης 
του βλέμματος. Η ομοιότητα της σύνθεσης που εξετάζουμε με αυτή του τύπου α μας οδηγεί στη διαπί

501 Kleiner, Tanagrafiguren, 85 κ.ε.
502 Laumonier, Délos XXIII, 183, αριθ. 615, πίν. 61. Higgins, Tanagra, 159, εικ. 197, γΰρω στο 100 π.Χ.
503 Πρβλ. την κόμμωση των ειδωλίων 114 και 130-132 του Καταλόγου (Πίν. 31, 35-36).
504 Σχετικά με το κόσμημα αυτό, βλ. Laumonier, Délos XXIII, 227, αριθ. 943, πίν. 79, γυναικείο κεφάλι του 2ου-1ου αι. 

π.Χ.· Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 204, αριθ. 385, πίν. 43, γΰρω στα με'σα του 2ου αι. π.Χ.
505 Πρβλ. τα σχόλια σχετικά με τον τύπο γ των γυναικείων κεφαλιών 332-335, που σκεπάζονται επίσης με καλύπτρα.
506 Ε. De Juliis, ό.π. (υποσημ. 365), 118-119, αριθ. 47-48. Ε. De Juliis - D. Loiacono, Taranto. Il Museo Archeologico, 1985, 

300, αριθ. 345.
507 Mollard-Besques, II, 44, 46. 47, πίν. 52f, 54a, c, 56c, ειδώλια Ερωτιδέων, και 130, 132-134, πίν. 156b, 160a, c, 161, 162a, 

b, ειδώλια μικρών αγοριών.
508 Besques, IV, 60, πίν. 51d, 2ος αι. π.Χ.
509 Βλ. επίσης, Machaira, Groupes, 167-168.
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στωση όχι απεικονίζεται και εδώ η Αφροδίτη με τον Έρωτα'’10. Η τρυφερή σχέση μητέρας και παιδιού 
αντανακλάται, άλλωστε, στην πρόσχαρη έκφραση του προσώπου τους.

Τ ύπος γ (Πίν. 59)

Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύεται από ένα μόνον ειδώλιο, το 216510 511, το οποίο παρουσιάζει αρκετές 
φθορές. Η πρόσθια πλευρά προέρχεται από μήτρα που περιλαμβάνει τα σώματα της γυναικείας μορ
φής και του Ερωτιδέα, ενώ με ιδιαίτερες μήτρες κατασκευάζονται τα κεφάλια των μορφών και τα φτε
ρά του μικρού θεού. Με μήτρα αποδίδεται, επίσης, και η πίσω πλευρά του ειδωλίου. Χειροποίητος 
είναι μόνον ο πλόκαμος των μαλλιών, που πέφτει ελεύθερα επάνω στο δεξιό γυναικείο ώμο. Από τον 
χρωματισμό της γυναικείας μορφής διατηρήθηκε, κυρίως, το λευκόχρωμο υπόστρωμα και λίγο γαλά
ζιο χρώμα στην παρυφή του χιτώνα της.

Η γυναικεία μορφή απεικονίζεται όρθια, με άνετο το αριστερό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλά
για και λίγο πίσω512. Φορά χιτώνα ζωσμένο ψηλά και ιμάτιο που τυλίγεται χαλαρά γύρω από το σώμα 
της, αναδιπλώνεται μπροστά και αφήνει ακάλυπτη τη δεξιά πλευρά του επάνω κορμού και το αντίστοιχο 
χέρι. Στρέφει το κεφάλι προς την πλευρά του άνετου σκέλους. Με το δεξιό χέρι κρατά την αναδίπλωση 
του ενδύματος, ενώ με το αριστερό το χέρι του Ερωτιδέα που στέκεται δίπλα της. Ο φτερωτός θεός, ντυ
μένος μόνο με μια χλαμύδα, υψώνει το κεφάλι προς την πλευρά της γυναικείας μορφής.

Το μοτίβο του δεξιού χεριού, που ακουμπά μπροστά, επάνω στην παρυφή του ιματίου, παραδίδει ένα 
ειδώλιο του τέλους του 3ου αι. π.Χ. από την Καπύη, το οποίο απεικονίζει κουροτρόφο Αφροδίτη στηριγ
μένη σε παραστάδα513 514, ενώ αυτό της απογύμνωσης του αριστερού βραχίονα με την αναδίπλωση του ενδύ
ματος απαντά σε γυναικεία ειδώλια από τη Μύρινα314 και τον Αμαθούντα της Κύπρου515. Έτσι, το γεγο
νός ότι και στην περίπτωση αυτή516 δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε όμοια τυπολογικά παραδείγμα
τα στην παραγωγή των κοροπλαστικιόν εργαστηρίων της ελληνιστικής εποχής μας επιτρέπει να θεωρή
σουμε τη σύνθεση που εξετάζουμε ως μια πρωτότυπη δημιουργία του τοπικού εργαστηρίου, η οποία, σύμ
φωνα με τα ταφικά συνευρήματα, χρονολογείται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

Η γυναικεία μορφή είναι ραδινή και εικονίζεται σε άνετη στάση, στρέφοντας το κορμί και το πρό
σωπο προς τα αριστερά. Ο χιτώνας είναι βαρύς και σχηματίζει, ιδιαίτερα στο κάτω μέρος του ειδωλίου, 
πυκνές, κατακόρυφες πτυχές. Αντίθετα, το ύφασμα του ιματίου είναι λεπτό και λείο, επιτρέποντας, έτσι, 
να διαφαίνεται ο όγκος της πτύχωσης του χιτώνα. Στο επάνω μέρος του σώματος κυριαρχεί η αναδίπλω
ση της επάνω παρυφής του ιματίου, η οποία σχηματίζοντας μια τοξοειδή καμπύλη απολήγει στον αρι
στερό ώμο. Από το σημείο αυτό ξεκινά μια αντίστοιχη πτύχωση της απόληξης του ενδύματος, που πέφτει 
προς τα κάτω, παράλληλα με την αριστερή πλευρά του σώματος και το γυμνό βραχίονα της μορφής.

Η σύγκριση του ειδωλίου μας με παλαιότερα παραδείγματα, όπως αυτό της κουροτρόφου Αφρο
δίτης που αναφέραμε παραπάνω, είναι ενδεικτική της αλλαγής που σημειώνεται στην απόδοση της 
υφής των ενδυμάτων, και ιδιαίτερα του ιματίου, και παρατηρήσαμε ήδη και σε άλλους σύγχρονους 
χρονολογικά τύπους γυναικείων μορφών του εργαστηρίου της Βέροιας517.

Τα μαλλιά της γυναικείας μορφής σκεπάζονται με καλύπτρα. Χωρίζονται στη μέση επάνω από το 
μέτωπο και μαζεύονται χαμηλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, όπου σχηματίζουν ένα πλούσιο πλόκα

510 Η σχέση των συμπλεγμάτων αυτών με τον κύκλο της Αφροδίτης τονίζεται και στην πρώτη δημοσίευσή τους. Βλ. 
Δροΰγου -Τουράτσογλου, Βέροια, 169 κ.ε., 181-182.

511 Προέρχεται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2.
512 Για τον τόπο, βλ. περίπου Winter, ΤΚ, II, 91, 6 και Besques, IV, 8, πίν. 6a, Καπύη, τέλη 3ου αι. π.Χ.
513 Βλ. παραπάνω (υποσημ. 512). Πρβλ. επίσης, τμήμα ειδωλίου από τον Αμαθούντα της Κύπρου, Queyrel,Amathonte, 219, 

αριθ. 891, πίν. 77.
514 Βλ. Mollard-Besques, II, 104, πίν. 123e, αρχές 1ου αι. π.Χ.
515 Queyrel, Amathonte IV, 138, αριθ. 481, πίν. 49, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
516 Πρβλ. τις παρατηρήσεις σχετικά με τον τύπο β.
517 Πρβλ. το ειδώλιο 147 του τύπου τ (Πίν. 40).
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μο που πέφτει επάνω στο δεξιό ώμο. Την κόμμωση αυτή παραδίδουν και άλλα ειδώλια του τοπικού 
εργαστηρίου518.

Ο Ερωτιδέας, στα αριστερά της μορφής, εικονίζεται με τη μορφή μικρού αγοριού. Είναι γυμνός 
και φορά μόνο μια χλαμύδα, που καλύπτει το πίσω και τα πλάγια τμήματα του σώματός του519. 
Αποδίδεται σε μια στάση ανάλογη με αυτή της γυναικείας μορφής, η προβολή του άνετου σκέλους 
είναι όμως εδώ ιδιαίτερα έντονη. Στηρίζει το αριστερό χέρι, καλυμμένο με το ένδυμα, στον αντίστοι
χο γοφό, ενώ με το δεξιό κρατά το χέρι της γυναικείας μορφής. Υψώνει και στρέφει το κεφάλι του 
προς τα δεξιά για να την αντικρίσει. Το πρόσωπο του Έρωτα είναι στρογγυλό με τονισμένα μάγουλα. 
Τα μαλλιά του, που πέφτουν επάνω στους ώμους σχηματίζοντας πλουσίους βοστρύχους, στολίζει ένα 
στρογγυλό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται υφασμάτινη ταινία. Με τα χαρακτηριστικά αυτά 
αποδίδεται ο Έρωτας και στα συμπλέγματα που εξετάσαμε παραπάνω.

Οι δύο μορφές της σύνθεσης στέκονται η μία δίπλα στην άλλη και συνδέονται με τη χειρονομία του 
Έρωτα που κρατά το χέρι της γυναικείας μορφής. Η σύνδεση των δύο μορφών πραγματοποιείται, επί
σης, μέσω του όμοιου μοτίβου στήριξης και ιδιαίτερα της στροφής του σώματος και του κεφαλιού προς 
την εσωτερική πλευρά της σύνθεσης520.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η εμφανής σχέση του συμπλέγματος 216 με αυτά που εξετάσαμε 
παραπάνω μας οδηγεί και στην περίπτωση αυτή στην υπόθεση ότι απεικονίζεται εδώ η Αφροδίτη με 
τον Έρωτα.

Τ ύπ ο ς δ (Π ίν. 59)

Ό ρθια γυναικεία μορφή που κρατά Ερωτιδέα εικονίζεται σε ένα μόνον ειδώλιο του Καταλόγου, 
το 217521. Η πρόσθια πλευρά, από τη βάση του λαιμού μέχρι την παρυφή του χιτώνα της γυναίκας, 
είναι κατασκευασμένη με μήτρα, ενώ από ιδιαίτερη μήτρα προέρχεται το πρόσθιο μέρος του κεφα
λιού και του λαιμού της. Αντίθετα, ο Ερωτιδέας, το αριστερό χέρι και το άκρο δεξιό πόδι της γυναί
κας, τα κοσμήματα του κεφαλιού και η πλάγια αριστερή πτυχή του ιματίου της πλάστηκαν με το 
χέρι522. Με τον ίδιο τρόπο είναι κατασκευασμένη και η πίσω πλευρά του σώματος και του κεφαλιού, η 
οποία στο κάτω μέρος, κοντά στη βάση, εξέχει έντονα προς τα έξω προκειμένου να αντιστηρίξει το 
βάρος του ειδωλίου523. Η οπή αερισμού, που υπάρχει εδώ, έχει περίπου κυκλικό σχήμα. Με χρώμα 
τονίζονται τα επιμέρους στοιχεία του ειδωλίου, γαλάζιο για τα ενδύματα της γυναικείας μορφής, ρόδι
νο για την επιδερμίδα της, κόκκινο για τα υποδήματά της, τα χαρακτηριστικά των προσώπων και την 
πάνα που τυλίγει τον Έρωτα.

Η μορφή στέκεται προβάλλοντας το άνετο δεξιό πόδι. Φορά χιτώνα, που αφήνει ακάλυπτο το επά
νω τμήμα του στήθους και το δεξιό μαστό. Το ιμάτιο τυλίγεται σφιχτά γύρω από το κορμί της και 
πέφτει ελεύθερα στα αριστερά. Με το αριστερό χέρι κρατά στην αγκαλιά της Ερωτιδέα, που ακουμπά 
τα χέρια του στα μαλλιά και το στήθος της.

Ο τύπος που παραδίδει το ειδώλιο 217 εντάσσεται σε μια σειρά ειδωλίων που παράγονται από τον 
6ο αι. π.Χ. και μετά524 στα κοροπλαστικά εργαστήρια της Ελλάδας525, της Μικράς Ασίας526, της Κύ

518 Βλ. για παράδειγμα τα ειδώλια 148, 150 και 181.
519 Σχετικά με τον τρόπο διάθεσης του ενδύματος, πρβλ. Besques, IV, 14, πίν. 10g, ί, πήλινα ειδώλια Ερωτιδέων από την Καπύη, 

2ος αι. π.Χ.
520 Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις της Β. Μαχαίρα για τη σύνθεση των μορφών στο σύμπλεγμα της Αφροδίτης και του 

Έρωτα, από το ιερό της θεάς στο Δαφνί (Machaira, Groupes, 38, 174 κ.ε., αριθ. 2, πίν. 4, 5, πρώιμη ελληνιστική εποχή).
521 Το ειδώλιο αποτελεί κτέρισμα της καύσης αριθ. 5.
522 Με ελεύθερο χέρι θα ήταν πλασμένα το δεξιό χέρι και το άκρο αριστερό πόδι της μορφής, που λείπουν.
523 Κεφ. II, υποσημ. 38.
524 Πρώιμα παραδείγματα του τύπου υπάρχουν ήδη από την αρχαϊκή εποχή, βλ. Th. Hatzisteliou-Price, Kourotwphos. Cults 

and Representations of the Greek Nursing Deities, 1978, 18, εικ. 4. Η ίδια, ό.π., 47, θεωρεί την καταγωγή του τύπου ιωνική.
525 Chr. Blinkenberg, ό.π. (υποσημ. 436), 701-702, αριθ. 2986-2991, πίν. 138-139, 3ος αι. π.Χ. Gl.R. Davidson, ό.π. (υποσημ.
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πρου527, της Αίγυπτου'’28, του ΚΙιμίΉδυΙΤ29, της Κάτω Ιταλίας530 και της νότιας Ρωσίας531 και εικονί- 
ζουν γυναικεία μορφή να κρατά ένα παιδί στο αριστερό χέρι. Το παράδειγμα της Βέροιας χρονολο
γείται περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Στη μεγάλη περίοπτη γλυπτική οι πρώτες προσπάθειες απεικόνισης ανάλογων συμπλεγμάτων ση
μειώνονται στον 4ο αι. π.Χ. με την Ειρήνη και τον Πλούτο του Κηφισόδοτου532 ή τον Ερμή με το μικρό 
Διόνυσο του Πραξιτέλη533. Οι συνθέσεις αυτές επηρέασαν τις δημιουργίες της κοροπλαστικής στην 
ελληνιστική εποχή534. Ωστόσο, ο εικονογραφικός τύπος που παραδίδει το παράδειγμα της Βέροιας 
προσεγγίζει περισσότερο σε ειδώλια γυναικείων μορφιόν που κρατούν φτερωτά ή άπτερα βρέφη και 
κατασκευάστηκαν κυρίως στη Μύρινα από τον όψιμο 2ο έως τον Ιο αι. π.Χ. Στα συμπλέγματα αυτά η 
γυναίκα κρατά το παιδί μπροστά στο στήθος της και αυτό απλώνοντας τα χέρια του της χαϊδεύει το 
κορμί και το πρόσωπο.

Τη μορφή του ειδωλίου 217 χαρακτηρίζει στατικότητα, με αποτέλεσμα το εξωτερικό περίγραμμά της 
να είναι απλοποιημένο. Οι άξονες της σύνθεσης καθορίζονται, κυρίως, με τις πτυχώσεις του ενδύματος. 
Έτσι, η πτυχή του ιματίου, η οποία ξεκινά από το γόνατο του άνετου δεξιού σκέλους και απολήγει στο 
γοφό του στάσιμου αριστερού, και η δέσμη των πτυχών, που περνά διαγιόνια από το στήθος της μορφής, 
σχηματίζουν ένα κλειστό V, στην εσωτερική γωνία του οποίου βρίσκεται ο Έρωτας. Το παιδικό πρόσω
πο βρίσκεται στην κορυφή ενός δεύτερου μικρότερου V, που σχηματίζουν τα ανοικτά χέρια του. Τα δύο 
αυτά σχήματα, όπως συγκλίνουν στο φτερωτό θεό, και η κατεύθυνση του βλέμματος της γυναίκας υπο
δηλώνουν, πιθανώς, την πρόθεση του κοροπλάστη να τονίσει την παρουσία του στην αριστερή πλευρά 
του ειδωλίου535. Τον όγκο που σχηματίζουν το παιδικό σώμα και το γυναικείο χέρι στα αριστερά, «υπο
στηρίζει» οπτικά η τοξωτή πτυχή του ιματίου, που αποδίδεται στην πλευρά αυτή.

Αντίθετα με τα παραδείγματα από τη Μύρινα που παραδίδουν ένα διαφορετικό μοτίβο στήρι-

115), 34, αριθ. 141, πίν. 10, 5ος αι. π.Χ. Higgins, Catalogue, 87, αριθ. 229, πίν. 39, από τη Ρόδο, μέσα 5ου αι. π.Χ. Laumonier, 
Délos XXIII, 197, αριθ. 699, πίν. 69, 2ος-1ος αι. π.Χ. Α. Δάφφα-Νικονάνου, ό.π. (υποσημ. 434), 92 κ.ε., πίν. 3, 1-2, 6ος αι. π.Χ. 
U. Liepmann, ό.π. (υποσημ. 178), 59-60, Τ 42, Βοιωτία, ά  μισό 5ου αι. π.Χ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 150-151, αριθ. 136, 
πίν. 19, και 177-178, 228-229, αριθ. 277, πίν. 32, μέσα ή αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Δ. Λαζαρίδης - Κ. Ρωμιοπούλου - 
Γ. Τουράτσογλου, ό.π. (υποσημ. 7), 35-36, Ε 292, Ε 293, πίν. Δ και 20, τελευταίο τέταρτο 4ου αι. π.Χ. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, 
Θεσμοφόριο, 32-33, αριθ. 38-39, πίν. 11α.

526 Pottier - Reinach, Myrina, 278 κ.ε., αριθ. 53, πίν. 5,3. Burr, Myrina, 71, 72, αριθ. 100-101, πίν. 38a, b, όψιμος 2ος και 1ος αι. 
π.Χ. G. Bruns, Antike Terrakotten, 1946, 38, εικ. 25, από τη Μύρινα, όψιμος 2ος αι. π.Χ. ή λίγο πρωιμότερα. Mollard-Besques, II, 
31 κ.ε., πίν. 35a-c, περίπου 100 π.Χ. Besques, III, 273-274, πίν. 342a-c, f, g, ειδώλια από την Ταρσό, τέλη 3ου-1ος αι. π.Χ. 
Leyenaar-Plaisier, Leiden, 253, αριθ. 668, πίν. 93, από τη Μύρινα, τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ. Kleiner, Tanagrafiguren, 261, πίν. 
43c, και 220, 261, πίν. 45c.

>21 Queyrel, Amathonte IV, 89 κ.ε., αριθ. 260-270, πίν. 28, 1ος αι. π.Χ., όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. Οι προτιμό
τεροι τύποι ειδωλίων κουροτρόφων παρουσιάζονται στην Κύπρο στον 6ο αι. π.Χ. και συνδέονται με τη λατρεία της Μεγάλης 
Θεάς.

528 P. Perdrizet, Les terres cuites grecques d ’Egypte de la collection Fouquet, 1921, 13 κ.ε., αριθ. 51, πίν. 17, Τσιδα Βουβάστις 
με Αρποκράτη. P. Graindor, Terres cuites de l'Egyptegréco-romainne, 1939, 98. πίν. 11, αριθ. 28. V. Tran Tam Tinh, Isis lactans, 
1973, 40, αριθ. 196-199, πίν. 75.

529 M. Chéhab, ό.π. (υποσημ. 411), 87-88, πίν. 32-33.
530 Η.Ν. Couch, AJA 34 (1930), 344-352, εικ. la, b, Λοκροί, πρώιμος 5ος αι. π.Χ. Breitenstein, Catalogue, 70, αριθ. 660, πίν. 

81, από το Ρούβο. Th. Hatzisteliou-Price, AntK 12 (1969), 52, αριθ. 2, πίν. 30, 6, ειδώλιο από τους Λοκρούς, 5ος αι. π.Χ. Μ. 
Bonghi Jovino, Capua Preromana, Terrecotte Votive, II, Le Statue, 1971, 63-64, αριθ. 38, πίν. 28, 4, 3ος αι. π.Χ. U. Liepmann, ό.π. 
(υποσημ. 178), 80-81, Τ 78, από την Απουλία ή τον Τάραντα, όψιμος 4ος αι. π.Χ. Besques, IV, 51 κ.ε., πίν. 41 a-d, f, ειδώλια από 
την Καπύη, τέλη 4ου-τέλη 1ου αι. π.Χ. Μ. Borda, Ceramiche e terrecotte greche, magno-greche e italiche del Museo Cívico del 
Treviso, 1976,162-163, αριθ. 180, 2ος αι. π.Χ., πιθανώς από την Καπύη.

531 Winter, ΤΚ, 1 ,143, 7-8. Th. Hatzisteliou-Price, ό.π. (υποσημ. 524), 162, πήλινα ειδώλια κλασικής και ελληνιστικής εποχής.
532 Β. Vierneisel-Schlörb, Glyptothek München. Katalog der Skulpturen, II, Klassische Skulpturen des 5. und 4. Jahrhunderts 

v.Chr., 1979, 255 κ.ε., αριθ. 25, εικ. 119-127.
533 Βλ. R. Lullies, Griechische Plastik, 1979, 116 κ.ε., πίν. 226-227.
534 Βλ. σχετικά, Pottier - Reinach, Myrina, ό.π. (υποσημ. 526) και Bieber, Sculpture, 1961, 17.
535 Διαφορετικά ερμηνεύει τις προθέσεις του δημιουργού της Ειρήνης και του Πλούτου η Β. Vierneisel-Schlörb, ό.π.
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ξης536, κατά το οποίο ο Ερωτιδέας βρίσκεται επάνω από το άνετο σκέλος της μορφής, στο ειδώλιο της 
Βέροιας η μορφή τον κρατά επάνω από το στάσιμο σκέλος της, με αποτέλεσμα το βάρος του να περνά 
στον υψωμένο αριστερό γοφό. Μια ανάλογη αντίληψη στη στήριξη της γυναίκας βρίσκουμε και στο 
ειδώλιο αριθ. 277 της Πέλλας537. Το βρέφος που κρατουν οι γυναικείες μορφές είναι, ωστόσο, συνή
θως φτερωτό και ταυτίζεται με τον Έρωτα538. Το κάτω μέρος του κορμιού του καλύπτεται συχνά με 
ένα ελαφρό ύφασμα.

Οι μορφές των ειδωλίων της Μύρινας φορούν χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει ολόκληρη τη μορφή, 
κάποτε μάλιστα και το κεφάλι της. Την απογύμνωση του δεξιού μαστού του ειδωλίου μας βρίσκουμε 
την εποχή αυτή μόνο σε μια σειρά ειδωλίων του ίδιου εικονογραφικού τύπου, που προέρχονται από 
την Ταρσό539. Η πτύχωση των ενδυμάτων στο ειδώλιο της Βέροιας αποδίδεται συνοπτικά540, ιδιαίτερα 
μάλιστα αν τη συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα παραδείγματα της Μύρινας, και ταιριάζει με τη συγκρα
τημένη στάση της μορφής. Η απόδοση των ενδυμάτων της είναι μαλακή, ενώ οι αβαθείς πτυχώσεις του 
ιματίου υποδηλώνουν τη λεπτή υφή του υφάσματος. Η κόμμωση των μαλλιών της είναι αυτή της 
Κνιδίας Αφροδίτης541 και συγγενεύει με την κόμμωση του κεφαλιού αριθ. 219 από την Τροία, που 
χρονολογείται πιθανώς στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.542.

Στον εικονογραφικό τύπο της γυναίκας με τον Ερωτιδέα η ιδιαίτερη σχέση543 που συνδέει τις δύο 
μορφές αποδίδεται με την τρυφερή έκφραση που αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους544 και την κίνηση 
των χεριών του Ερωτιδέα, ολοκληρώνεται, όμως, με το σφίξιμο του βρέφους στην αγκαλιά της γυναί
κας. Αντίθετα με τον Έρωτα, η γυναικεία μορφή του ειδωλίου μας ύψωνε το δεξιό χέρι στα πλάγια545 
κρατώντας πιθανώς ένα αντικείμενο σχετικό με τη διασκέδασή του, σε μια κίνηση ανάλογη με τη μορ
φή του συμπλέγματος της συλλογής Μ. \Vaddington, που προέρχεται από τη Μικρά Ασία546.

Η χρονολόγηση του ειδωλίου περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. συμπίπτει με την εποχή της διάδο
σης του τύπου στα κοροπλαστικά εργαστήρια της Μικράς Ασίας και της γειτονικής Πέλλας.

Τ ύπ ο ς ε (Πίν. 59)

Στον τύπο αυτό εντάσσονται δύο ειδώλια, 218 και 2 1 9547, που παρουσιάζουν φθορές. Η πρόσθια 
πλευρά προέρχεται από μήτρα που περιλαμβάνει τη γυναικεία μορφή και το σώμα του Έρωτα, ενώ 
από χωριστές μήτρες προέρχονται το κεφάλι και τα φτερά του. Μήτρα χρησιμοποιείται, επίσης, και 
για την απόδοση της πίσω πλευράς. Οι αρμοί του πρόσθιου και του πίσω τμήματος του ειδωλίου ενι- 
σχύονται εσωτερικά με πηλό. Από το χρωματισμό των ειδωλίων διατηρήθηκε, κυρίως, το λευκόχρωμο 
επίχρισμα, καθώς και υπολείμματα ρόδινου και γαλάζιου χρώματος στα ενδύματα των μορφών.

536 Βλ. Mollard-Besques, II, 31 κ.ε., πίν. 35a, c.
537 Βλ. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, ό.π. (υποσημ. 525).
538 Άπτερο βρέφος κρατούν οι γυναικείες μορφές που εικονίζονται σε ορισμένα πήλινα ειδώλια από τη Μΰρινα, βλ. G. 

Bruns, ό.π. (υποσημ. 526)· Mollard-Besques, II, 32, πίν. 35a. Σχετικά με τον άπτερο Έρωτα, βλ. L. Lacroix, Etudes d ’archéo
logie numismatique, 1974, 26 κ.ε.

539 Besques, III, 273-274, πίν. 342a, b, όπου τα ειδώλια παρουσιάζουν πλήρη απογύμνωση του μαστού.
540 Ανάλογα αποδίδονται τα ενδύματα στο διαφορετικού τύπου ειδώλιο Μ 74 από τη Μύρινα, που χρονολογείται στα τέλη 

του 2ου αι. π.Χ. (Mollard-Besques, II, 95, πίν. 113d).
541 Αυτόν τον τύπο κόμμωσης παραδίδουν επίσης τα ειδώλια της Πέλλας (Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 219).
542 Thompson, Troy, 36-37, 132, αριθ. 219, πίν. 47. Η ίδια κόμμωση απαντά στο 2ο αι. π.Χ. και στα ειδώλια της Μοργα- 

ντίνας, βλ. Bell, Morgantina, 75-76.
543 Ωστόσο, συχνά η γυναικεία μορφή στρέφει το πρόσωπό της σε αντίθετη κατεύθυνση, βλ. Burr, Myrina, 71-72, ειδώλια 

αριθ. 100,101, πίν. 38a, b.
544 G. Bruns, ό.π. (υποσημ. 526).
545 Στο ειδώλιο της Πέλλας αριθ. 277 η γυναίκα με το δεξιό χέρι κρατά απλά μια πτυχή του ιματίου της. Βλ. Αιλιμπάκη- 

Ακαμάτη, Πέλλα, 177-178, πίν. 32.
546 W. Froehner, Terres cuites d ’Asie Mineure, 1881, 39 κ.ε., πίν. 17.
547 Προέρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 2. Όμοιου τύπου ειδώλιο βρέθηκε, επίσης, σε λαξευτό θαλαμωτό τάφο του 

οικοπέδου Ε. Μιχαήλ. Βλ. BCH 80 (1956), 313-314, εικ. 5a (ΜΘ 2161).
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Η γυναικεία μορφή εικονίζεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια548. 
Φορά χιτώνα, ζωσμένο ψηλά, και ιμάτιο που καλύπτει το πίσω τμήμα του κεφαλιού και το σώμα, εκτός από 
την αριστερή πλευρά του στήθους και το μαστό. Το δεξιό χέρι, κάτω από το ένδυμα, ακουμπά στο επάνω 
μέρος της κοιλιάς και το αριστερό κρατά τα σκέλη Ερωτιδέα καθισμένου στον ώμο της. Ο νεαρός θεός, 
ντυμένος με χλαμύδα, ακουμπά το δεξιό χέρι του στα μαλλιά της και υψώνει το αριστερό προς τα πλάγια.

Το μοναδικό παράλληλο παράδειγμα των ειδωλίων 218 και 219 εντοπίζεται σε γυναικείο ειδώλιο 
από τη Δήλο, του τέλους του 2ου αι. π.Χ.549. Ωστόσο, το μοτίβο του δεξιού χεριού που ακουμπά μπρο
στά, κάτω από το στήθος, παραδίδει ένα ακόμη ειδώλιο από τη Βοιωτία, που χρονολογείται στο α' 
τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.550, καθώς και μια σειρά τύπων όρθιων γυναικείων μορφών από τη Μύρινα, τη 
νότια Ιταλία, την Κυρηναϊκή και την ΓΤριήνη, που εντάσσονται στα πλαίσια του 2ου αι. π.Χ.551. Γύρω 
στα μέσα του ίδιου αιώνα ή λίγο αργότερα χρονολογούνται και τα παραδείγματα που εξετάζουμε 
εδώ. Οι παρατηρήσεις αυτές μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι αυτός ο εικονογραφικός τύπος απο
τελεί ελεύθερη επανάληψη ενός προτύπου που δημιουργήθηκε στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Η γυναικεία μορφή εικονίζεται σε άνετη στάση, στρέφοντας ελαφρά το σώμα της προς τα αριστερά. Το 
στάσιμο σκέλος χάνεται κάτω από το χιτώνα, μια μικρή όμως η μικυκλική προεξοχή της παρυφής του ενδύ
ματος μας επιτρέπει να μαντέψουμε τη θέση του. Την ισορροπία της σύνθεσης εξασφαλίζει η δέσμη των 
κατακόρυφων πτυχών, που αρχίζει κάτω από το άκρο δεξιό χέρι και πέφτει ανάμεσα στα σκέλη της μορ
φής. Έ να δεύτερο, οριζόντιο αυτή τη φορά, άξονα σχηματίζει ο δεξιός πήχης, που προσδιορίζει παράλλη
λα και την αρχή του επάνω τμήματος του σώματός της. Αντίθετα με τις βαριές, πυκνές, κατακόρυφες πτυ
χές του χιτώνα, που διαφαίνονται κάτω από το ιμάτιο, οι πτυχές του ιματίου έχουν διαγώνια κατεύθυνση 
και αναπτύσσονται, χωρίς βάθος, στην επιφάνεια του ενδύματος. Καμπυλώνονται στο κάτω τμήμα του 
ειδωλίου, έτσι ώστε να τονίζονται τα περιγράμματα του γυναικείου σώματος. Δύο συστάδες πτυχών με 
αντίθετη φορά συγκεντρώνονται, επίσης, γύρω από το δεξιό πήχη. Στο επάνω τμήμα του ειδωλίου τα ενδύ
ματα σχηματίζουν ελάχιστες πτυχές και επιτρέπουν να διαφαίνονται τα στήθη της.

Τα κύρια γνωρίσματα της μορφής που απεικονίζουν τα ειδώλια 218 και 219, η άνετη στάση δηλα
δή και η στενή σχέση σώματος και ενδύματος, χαρακτηρίζουν, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του R. 
Horn, τον τύπο της όρθιας γυναικείας μορφής, όπως αυτός διαμορφώνεται στο γ' τέταρτο του 2ου αι. 
π.Χ.552. Ιδιαίτερα ενδεικτική είναι, ωστόσο, η σύγκριση με το γυναικείο ειδώλιο από τη Δήλο, που 
αναφέραμε παραπάνω, κυρίως όσον αφορά τα συστήματα των πτυχών που σχηματίζονται γύρω από 
το δεξιό γοφό και το χώρο της κοιλιάς. Παρόλο που η μορφή της Δήλου είναι σχετικά μεταγενέστερη 
του ειδωλίου μας, η παρατήρηση αυτή μας υποχρεώνει να δεχθούμε ότι και τα δύο ειδώλια παραλ- 
λάσσουν ένα κοινό αρχέτυπο. Η στενή σχέση του δηλιακού ειδωλίου με την Κλεοπάτρα, της γνωστής 
μαρμάρινης σύνθεσης από το ίδιο νησί, διαπιστώθηκε ήδη από τους R. Horn και G. Kleiner553. Η σχέ
ση αυτή εντοπίζεται αφ’ ενός στη διάφανη υφή554 και την πτύχωση του ιματίου και αφ’ ετέρου στη διά
πλαση του επάνω τμήματος του σώματος των μορφών. Οι συσχετισμοί αυτοί με το δηλιακό σύνταγμα, 
που κατασκευάστηκε περίπου το 138/137 π.Χ., ισχύουν, χωρίς αμφιβολία, και για τα ειδώλια της 
Βέροιας και επιτρέπουν να προσδιορίσουμε το χρόνο δημιουργίας του εικονογραφικού τύπου που 
εξετάζουμε στο γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ.

548 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 51, 7, από τη Μΰρινα.
549 Laumonier, Délos XXIII, 183, αριθ. 615, πίν. 61, τέλη 2ου αι. π.Χ. Higgins, Tanagra, 159, εικ. 197, περίπου 100 π.Χ.
550 Besques, III, 18, πίν. 18c. Βλ. επίσης, Breitenstein, Catalogue, 70, αριθ. 660, πίν. 81, ειδώλιο κουροτρόφου από το Ρούβο.
551 Winter, ΤΚ, II, 52, la-e, 52, 3a-c, 172, 5. G. Mendel, ό.π. (υποσημ. 368), 324, αριθ. 2449, πίν. 9, 1, και 347-348, αριθ. 

2538, πίν. 9, 4, όπου στον αριστερό ώμο της γυναικείας μορφής διαπιστώνονται ίχνη μιας δεύτερης μορφής, πιθανώς ενός 
μικρού Ερωτιδέα. Β. Baudat, BCH 77 (1953), 33-35, αριθ. 30, πίν. 13a.

552 R. Horn, ό.π. (υποσημ. 115), 62 κ.ε.
553 Kleiner, Tanagra figuren, 163 κ.ε., 178 κ.ε., 232 κ.ε., πίν. 57b, c.
554 Σχετικά με τα coae vestes, βλ. τελευταία, R. Kabus-Preisshofen, Die hellenistische Plastik der Insel Kos, 1989, 142 κ.ε., 

σημ. 567, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.



134

Εμφανής είναι, επίσης, η απόδοση της λεπτής υφής του ιματίου στα πήλινα ειδώλια από τη Μΰρινα 
που αναφέραμε παραπάνω'’55. Την κίνηση του δεξιού χεριού, με το οποίο η γυναικεία μορφή κρατά 
και τα δυο σκέλη της παιδικής, παραδίδει ένα ακόμη ειδώλιο κουροτρόφου θεότητας555 556.

Ο Έρωτας κάθεται με ενωμένα τα σκέλη επάνω στον αριστερό ώμο της γυναικείας μορφής. 
Αποδίδεται με τη διάπλαση ενός μικρού αγοριού. Στρέφει το κορμί του προς τα αριστερά, ακουμπά το 
δεξιό χέρι στα μαλλιά της γυναικείας μορφής και υψώνει ελαφρά το αριστερό πλάγια. Το σώμα του 
και το επάνω τμήμα των μηρών του καλύπτει χλαμύδα που πορπώνεται στο δεξιό ώμο του.

Το μοτίβο της ενδυμασίας και της κίνησης του αριστερού χεριού παραδίδουν εικονογραφικοί τύποι 
του εργαστηρίου της Βέροιας557, καθώς και των εργαστηρίων της Μύρινας558 και της νότιας Ιταλίας559, 
που εικονίζουν Ερωτιδείς ή μικρά αγόρια και χρονολογούνται στην ελληνιστική εποχή. Επίσης, την 
κίνηση του δεξιού χεριού που ακουμπά στα μαλλιά της γυναικείας μορφής παραδίδουν όλοι οι εικονο- 
γραφικοί τύποι του τοπικού εργαστηρίου που εικονίζουν Ερωτιδέα καθισμένο επάνω στον αριστερό 
ιόμο κουροτρόφου560, καθώς και ένα πήλινο ειδώλιο κουροτρόφου Αφροδίτης από την Καπύη561.

Ο δεσμός των δύο μορφών του ειδωλίου επιτυγχάνεται μέσω της χειρονομίας της γυναικείας μορ
φής, που κρατά τα σκέλη του φτερωτού θεού, και του Ερωτιδέα, ο οποίος απλώνει το χέρι του στα 
μαλλιά της. Το γεγονός ότι και από τα δύο παραδείγματα του εικονογραφικού τύπου λείπει το κεφάλι 
του Ερωτιδέα δεν μας επιτρέπει, ιυστόσο, να προχωρήσουμε σε περαιτέρω παρατηρήσεις για τη σχέ
ση των μορφών μεταξύ τους.

Τ ύπος στ (Πίν. 60)

Εδώ εντάσσεται μόνο το ειδώλιο 220562, που παρουσιάζει φθορές. Η πρόσθια πλευρά είναι κατα
σκευασμένη με μήτρα που περιλαμβάνει τα σώματα των δύο μορφών και το κεφάλι της γυναικείας, ενώ 
από χωριστές μήτρες προέρχονται το πρόσωπο και τα φτερά του Ερωτιδέα (που λείπουν). Η πίσω πλευ
ρά, που είναι πλασμένη χωριστά, ενώνεται με την πρόσθια παρακολουθώντας τις κλίσεις της. Επάνω από 
την ελλειψοειδούς σχήματος οπή αερισμού, που ανοίγεται εδώ, υπάρχουν δύο οπές ανάρτησης. Από το 
χρωματισμό του ειδωλίου διατηρήθηκε, κυρίως, το λευκόχριυμο επίχρισμα και λιγοστές ταινίες γα
λάζιου χρώματος στις παρυφές των ενδυμάτων.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και λίγο 
πίσω563. Φορά μακρύ πολύπτυχο χιτώνα και ιμάτιο, που καλύπτει το πίσω μέρος του κεφαλιού, πέφτει 
στους ώμους, στερεώνεται κάτω από το στήθος και τυλίγει το σώμα και τα χέρια της. Το δεξιό χέρι 
ανασύρει επάνω από το μηρό ένα σύνολο πτυχών και το αριστερό κρατά το δεξιό σκέλος Ερωτιδέα 
καθισμένου στον ώμο της. Ο φτερωτός θεός ακουμπά το δεξιό χέρι του στα μαλλιά της γυναικείας 
μορφής και σκύβει έντονα το κεφάλι προς τα κάτω.

Ο εικονογραφικός τύπος της γυναικείας μορφής αντιπροσωπεύεται από επτά ακόμη ειδώλια στην 
παραγωγή του κοροπλαστικού εργαστηρίου της Βέροιας, όπου όμως η μορφή εικονίζεται μόνη της564. 
Η προσαρμογή του στις απαιτήσεις της σύνθεσης με τον Ερωτιδέα γίνεται απλά με την αλλαγή του

555 Βλ. παραπάνω, υποσημ. 551.
556 Βλ. L. Heuzey, ό.π. (υποσημ. 27), 15, πίν. 18bis, εικ. 3.
557 Βλ. τα ειδώλια 209-216, 220-238, 285-289, 299-303, 312, 313 του Καταλόγου.
558 Β. Baudat, ό.π., 8-9, αριθ. 7, πίν. 3, με'σα 2ου αι. π.Χ. Βλ. επίσης για παράδειγμα, Mollard-Besques, II, 55, 58, 60, πίν. 

67d-f, 73d, 75d, f.
559 Πρβλ. Κεφ. Ill, 189-193, τις παρατηρήσεις σχετικά με τα ειδώλια 310 και 312 του Καταλόγου.
560 Βλ. τα ειδώλια 220-238 (Πίν. 60-66) του Καταλόγου.
561 Besques, IV, 8, πίν. 6a, τέλη 3ου αι. π.Χ.
562 Προέρχεται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2.
563 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, 7Χ, II, 17, 1, ειδώλια από τη νότια Ιταλία και τις μικρασιατικές ακτές.
564 Πρβλ. το κείμενο σχετικά με τα ειδώλια 148-152 (Πίν. 41-43), του τύπου υ των όρθιων γυναικείων μορφών, Κεφ. III, 

110-111, όπου αναπτύσσονται οι σχετικές εικονογραφικές και τεχνοτροπικές παρατηρήσεις.
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μοτίβου της κίνησης του αριστερού χεριού. Το πήλινο σύμπλεγμα 220 είναι περίπου σύγχρονο με τα 
υπόλοιπα παραδείγματα και χρονολογείται, σύμφωνα με τα ταφικά συνευρήματα, στα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ. Διαφοροποιείται από αυτά, κυρίως, όσον αφορά την απόδοση των πτυχών, που χαρακτηρίζονται 
εδώ από γραμμικότητα, το μοτίβο του ιματίου, που καλύπτει το πίσω μέρος του κεφαλιού, και την κόμ
μωση. Τα μαλλιά εδώ χωρίζονται στη μέση, πλαισιώνουν το μέτωπο και τους κροτάφους και μαζεύο
νται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Πρόκειται για ένα τύπο κόμμωσης γνωστό από μια σειρά 
πήλινων κεφαλιών της εποχής αυτής από τη Μύρινα565 566. Ιδιαίτερα τονίζονται τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου της. Έτσι, το μακρόστενο πρόσωπο με το ψηλό, φαρδύ μέτωπο και τα τονισμένα μάγουλα 
καταλήγει σε ένα βαρύ πηγούνι. Τα μάτια είναι μικρά με τονισμένα βλέφαρα. Το χαμόγελο, που δια
γράφεται στα λεπτά κλειστά χείλη της, χαρίζει στο πρόσωπό της μια χαρούμενη ήρεμη έκφραση.

Ο Ερωτιδέας κάθεται στον αριστερό ώμο της γυναικείας μορφής λυγίζοντας το κορμί του προς τα 
εμπρός και σκύβοντας έντονα το κεφάλι προς τα κάτω. Το σώμα του έχει τη διάπλαση και τις αναλο
γίες μικρού αγοριού. Είναι γυμνός και μόνο μια χλαμύδα, που πορπώνεται στο δεξιό ώμο, καλύπτει 
μπροστά το στήθος και το αριστερό χέρι του. Ακουμπά το δεξιό χέρι στα μαλλιά της γυναικείας μορ
φής. Το γεγονός ότι λείπει μεγάλο τμήμα της αριστερής πλευράς του μας υποχρεώνει να αποκαταστή
σουμε υποθετικά τις κινήσεις του αριστερού χεριού και του ποδιού σύμφωνα με τις αντίστοιχες του 
Ερωτιδέα των ειδωλίων 223-238560, όπου ο νεαρός θεός ακουμπά το πόδι στον πήχη της γυναικείας 
μορφής και υψώνει ελαφρά το χέρι πλάγια. Παρόμοιος είναι ο τύπος του Έρωτα, που εικονίζεται σε 
πήλινο ειδώλιο κουροτρόφου Αφροδίτης από την Καπύη567.

Η σύνδεση των δύο μορφών σε σύμπλεγμα πραγματοποιείται εδώ με τη χειρονομία της γυναικείας 
μορφής, που κρατά την κνήμη του μικρού θεού, και την αντίστοιχη του Έρωτα, που απλώνει το χέρι του 
στα μαλλιά της. Παράλληλα, οι δύο μορφές στρέφουν το κεφάλι τους, λιγότερο ή περισσότερο έντονα, η 
μία προς την πλευρά της άλλης χαμογελώντας ήρεμα. Τα στοιχεία αυτά, καθώς και η κυρίαρχη παρουσία 
του Έρωτα μας οδηγούν στην υπόθεση ότι και το σύμπλεγμα αυτό απεικονίζει την Αφροδίτη κουροτρόφο.

Τ ύπος ζ (Πίν. 60)

Από τα ειδώλια του Καταλόγου μόνο δύο, τα 221 και 222568, απεικονίζουν γυναικεία μορφή με δύο 
Ερωτιδείς. Ολόκληρη η πρόσθια πλευρά κατασκευάζεται με μια ενιαία μήτρα. Ιδιαίτερες μήτρες χρη
σιμοποιήθηκαν για την απόδοση του κεφαλιού της γυναικείας μορφής, των κεφαλιών και των φτερών 
των Ερωτιδέων. Η πίσω πλευρά πλάθεται χωριστά με το χέρι. Αόγω προφανώς του μεγάλου πλάτους 
του ειδωλίου, ο τεχνίτης κόλλησε σχεδόν την πίσω πλευρά επάνω στην πρόσθια, στο τμήμα που αντι
στοιχεί στη μορφή του όρθιου Ερωτιδέα. Η οπή αερισμού, που ανοίγεται στην πίσω πλευρά, στο ύψος 
της μέσης της γυναικείας μορφής, έχει ελλειψοειδές σχήμα.

Μια σημαντική ποικιλία χρωμάτων, που επιτίθενται σε λευκόχρωμο επίχρισμα χρησιμοποιήθηκε 
για τη διακόσμηση των ειδωλίων. Έτσι, μια ταινία στην απόχρωση της γυναικείας επιδερμίδας τονίζει 
το άνοιγμα του χιτώνα, μπροστά στο στήθος. Επίσης, δύο τριγωνικά κοσμήματα δηλώνονται με γαλά
ζιο και ρόδινο χρώμα στο χιτώνα, επάνω από τα στήθη της μορφής 222569, ενώ η παρυφή του ενδύμα
τος τονίζεται με παράλληλες οριζόντιες ταινίες πράσινου και ρόδινου χρώματος. Ταινία ρόδινου χρώ
ματος δηλώνεται και στο ένδυμα του όρθιου Ερωτιδέα του 222.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που λυγισμένο το φέρνει πλάγια και λίγο

565 Mollard-Besques, II, 172-173, πίν. 208-209.
566 Βλ. Πίν. 61-66.
567 Besques, IV, 8, πίν. 6a, τέλη 3ου αι. π.Χ. Την κίνηση του δεξιού χεριού του Έρωτα ερμηνεύει η Besques ως μια προ

σπάθεια απομάκρυνσης του πέπλου της.
568 Ανήκουν στο ταφικά σύνολο αριθ. 2. Τρία παραδείγματα του ίδιου τύπου (Π 2159-Π 2161) βρέθηκαν σε λαξευτό τάφο, 

στο οικόπεδο Ε. Μιχαήλ, στη Βέροια. Βλ. BCH 80 (1956), 313-314, εικ. 5a-c.
569 Κεφ. II, 63.
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πίσω. Φορά χιτώνα ζωσμένο ψηλά κάτω από το στήθος και ιμάτιο, που καλύπτει το πίσω μέρος του 
κεφαλιού και του κορμιού. Μπροστά η μία άκρη του πέφτει παράλληλα με τη δεξιά πλευρά του σώμα
τος, καλύπτοντας και το δεξιό χέρι, ενώ η άλλη τυλίγεται γύρω από τον πήχη του αριστερού χεριού. Η 
μορφή με το αριστερό χέρι κρατά τα σκέλη Ερωτιδέα καθισμένου στον ώμο της, ενώ στα δεξιά της 
στέκεται ένας δεύτερος μικρότερος. Στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά.

Το μοναδικό παράλληλο παράδειγμα του εικονογραφικού τύπου που εξετάζουμε εντοπίζεται σε ειδώ
λιο από τη Σπηλιά Εορδαίας570, που προέρχεται, ωστόσο, από διαφορετικό αρχέτυπο. Τη χρονολόγηση 
του συνόλου των ειδωλίων γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. υπαγορεύουν τα ταφικά συνευρήματά τους.

Η γυναικεία μορφή εικονίζεται σε άνετη στάση. Η πλευρά του στάσιμου σκέλους φέρεται ελαφρά 
προς τα πίσω, αντίθετα με αυτή του άνετου, που προβάλλεται μπροστά. Το στάσιμο σκέλος χάνεται κάτω 
από τις πυκνές κατακόρυφες πτυχές του χιτώνα. Την ισορροπία της σύνθεσης εξασφαλίζει ο άξονας τον 
οποίο σχηματίζει ένα σύνολο πτυχών που προεξέχει ανάμεσα στα σκέλη της μορφής και περνώντας 
ανάμεσα στα δύο στήθη καταλήγει στο κεφάλι της. Οι πτυχές καμπυλώνονται έντονα στο κάτω τμήμα 
του ειδωλίου, έτσι ώστε να τονίζονται τα περιγράμματα του γυναικείου σώματος. Ωστόσο, το ψηλό ζώσι
μο του ενδύματος τονίζει υπερβολικά το κάτω τμήμα της μορφής και αλλοιώνει τις αναλογίες της.

Μια εντελώς διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την απόδοση της γυναικείας μορφής αναγνωρί
ζουμε στο σύγχρονο ή λίγο πρωιμότερο ειδώλιο από τη Σπηλιά Εορδαίας. Εδώ η μορφή, που παραδί- 
δει ένα διαφορετικό μοτίβο στήριξης, εικονίζεται σε άκαμπτη στάση. Το μικρό σχετικά πλάτος του 
ειδωλίου και η ευθύγραμμη κατεύθυνση των πτυχών υπογραμμίζουν τον κατακόρυφο άξονα της σύν
θεσης, που κορυφώνεται στο κεφάλι της μορφής.

Τα μαλλιά των ειδωλίων 221,222 σχηματίζουν μπροστά, επάνω από το μέτωπο, τρεις σειρές ελικοειδών 
βοστρύχων και τα υπόλοιπα μαζεύονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Την κόμμωση αυτή, γνωστή ως τέτ- 
τιξ, παραδίδουν πολλά ειδώλια τόσο του τοπικού όσο και των άλλων εργαστηρίων της βόρειας Ελλάδας 
και της μικρασιατικής ακτής, κυρίως από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. έιος τα πρώιμα αυτοκρατορικά χρόνια571 572.

Ο Ερωτιδέας στα δεξιά της μορφής θα έφθανε, αν σωζόταν ακέραιος, περίπου μέχρι τη μέση του 
μηρού της. Εικονίζεται εδώ με τη διάπλαση ενός μικρού αγοριού, ντυμένου με χλαμύδα που πορπώνε- 
ται στο δεξιό ώμο του. Στέκεται με ανοικτά σκέλη σε στάση αντίστροφη από αυτή της γυναικείας μορ
φής, στρέφοντας το κορμί, και προφανώς και το πρόσωπο, προς αυτή. Στηρίζει το δεξιό χέρι του στον 
αντίστοιχο μηρό και με το αριστερό, υψωμένο, κρατά μια πτυχή του ενδύματος της. Ο δεύτερος 
Ερωτιδέας, που κάθεται με ενωμένα σκέλη στον αριστερό ώμο της, είναι ντυμένος όμοια με τον προη
γούμενο. Στρέφει το κορμί προς τα αριστερά και το κεφάλι προς τα δεξιά του. Ακουμπά το δεξιό χέρι 
στα μαλλιά της μορφής και υψώνει το αριστερό πλάγια. Το πρόσωπό του είναι γεμάτο, με τονισμένα 
μάγουλα, και στα χείλη διαγράφεται ένα χαμόγελο. Τα μαλλιά είναι κοντά και πλαισιώνουν το πρό
σωπο σχηματίζοντας βοστρύχους.

Ο εικονογραφικός τύπος του καθιστού Ερωτιδέα είναι ο ίδιος με αυτόν των ειδωλίων 218 και 219 
(Πίν. 59), όπου διατυπώνονται αναλυτικά και οι σχετικές παρατηρήσεις.

Ε. Ό ρθιες γυναικείες μορφές με κορίτσι και Ερωτιδέα καθισμένο στον ώμο τους (Πίν. 61-66)

Δεκαέξι συνολικά ειδώλια, 223-238:)72, έχουν ως θέμα μια όρθια γυναικεία μορφή με τον Έρωτα 
καθισμένο στον ώμο της και ένα μικρό κορίτσι, που στέκεται όρθιο στα δεξιά της. Τα περισσότερα δια

570 Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ό.π. (υποσημ. 97), 268-269, αριθ. 51, πίν. 128β, από γυναικεία ταφή στο εσωτερικό μακε
δονικού τάφου, λίγο πριν από τα με'σα του 2ου αι. π.Χ.

571 Βλ. Κεφ. III, 199-200, τις παρατηρήσεις σχετικά με τα γυναικεία κεφάλια του τύπου β (Πίν. 93).
572 Τα ειδώλια 223-235 αποτελούν κτερίσματα της ταφής αριθ. 16. Τα 236-238 προε'ρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 1. 

Παραδείγματα αυτού του εικονογραφικού τύπου βρε'θηκαν, επίσης, σε λαξευτούς τάφους του οικοπέδου Γ. Καλαμπάκα 
(Π 2063), Ε. Μιχαήλ (Π 2162-Π 2166) και του Γυμνασίου Θηλέων (Π 1928), στη Βέροια. Βλ. αντίστοιχα, BCH 80 (1956), 313, 
314, εικ. 5d και Φ. Πέτσας, Ad 19 (1964), Χρονικά, 350-352.
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τηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση. Είναι εσωτερικά κοίλα, με εξαίρεση τα κεφάλια των κοριτσιών 
και των Ερώτων που είναι συμπαγή. Το κύριο μέρος της σύνθεσης της πρόσθιας πλευράς, το οποίο περι
λαμβάνει τη γυναικεία μορφή, τα σώματα του Έρωτα και του κοριτσιού, καθώς και τη βάση του ειδωλί
ου, προέρχεται από μια ενιαία μήτρα573. Με ιδιαίτερες μήτρες κατασκευάζονται το κεφάλι του κοριτσι
ού, καθώς και το κεφάλι και τα φτερά του Ερωτιδέα. Η πίσω πλευρά του ειδωλίου είναι ιδιαίτερα κυρ
τή και σχηματίζεται, επίσης, με τη βοήθεια μήτρας574. Η οπή αερισμού, που υπάρχει εδώ, έχει σχήμα 
ελλειψοειδές ή κυκλικό. Ο αρμός της πρόσθιας και της πίσω πλευράς ενισχύεται εσωτερικά με πηλό.

Μια βασική μορφολογική διαφορά, που εντοπίζεται στο γεγονός ότι σε ορισμένα ειδώλια το ιμάτιο 
πλαισιώνει εξωτερικά το περίγραμμα ολόκληρου του δεξιού χεριού, μας επιτρέπει αρχικά να διαπι
στώσουμε ότι οι μήτρες μιας ομάδας ειδωλίων (223, 225, 227, 228, 230, 231, 232, 234 και 235) προέρχο
νται από το αρχέτυπο Α. Ορισμένες λεπτομερέστερες μετρήσεις μας οδήγησαν στη διάκριση τριών δια
φορετικών μητρών, που κατασκευάστηκαν από αυτό. Έτσι, από τη μήτρα α προέρχονται τα ειδώλια 
223, 234 και 235, από τη μήτρα β τα 225 και 230 και από τη μήτρα γ τα 227, 228 και 231. Με διαφορετι
κό αρχέτυπο Β κατασκευάστηκαν οι μήτρες ενός δεύτερου συνόλου ειδωλίων 224, 226, 229 και 233. 
Από αυτά τα 226, 229 και 233 προέρχονται από τη μήτρα δ. Τα αρχέτυπα Α και Β ανήκουν στο ίδιο 
κοροπλαστικό εργαστήριο. Δύο επιγραφές, ΔΙ  και ΜΗ, που αποδίδονται η μία με χάραξη και η άλλη με 
σφραγίδα, μαζί με το εμπορικό σύμβολο του εργαστηρίου, ερμηνεύονται ως τα αρχικά γράμματα του 
ονόματος δύο κοροπλάθων που συνεργάζονταν, πιθανώς, στο εργαστήριο αυτό575 576. Το αρχέτυπο Γ, από 
το οποίο προέρχονται οι μήτρες των ειδωλίων 236-238570, ανήκε πιθανότατα σε άλλο εργαστήριο. Ση
μαντικό, όσον αφορά τον τρόπο χρησιμοποίησης των μητρών από τον κοροπλάθο, είναι το γεγονός ότι 
για την απόδοση των κεφαλιών των κοριτσιών και των Ερωτιδέων στα ειδώλια 223, 224, 226, 228, 229 
και 233 χρησιμοποιήθηκαν όμοιες και όχι διαφορετικές μήτρες.

Τα αποτυπώματα από τον αντίχειρα του τεχνίτη, που παρατηρούνται στην πρόσθια πλευρά των 
ειδωλίων 229 και 233 πρέπει να τα συνδέσουμε με τη διαδικασία της μεταφοράς τους στον κεραμικό 
κλίβανο για να ψηθούν577. Τέλος, σημειώνουμε ότι η πρόσθια επιφάνεια της βάσης είναι ανισοϋψής 
και δημιουργεί μια εσοχή στο σημείο που ενώνονται οι δύο γυναικείες μορφές.

Τα χρώματα χρησιμοποιήθηκαν με φειδώ για τη διακόσμηση της σύνθεσης. Λιγοστές οριζόντιες 
ταινίες κίτρινου και ρόδινου χρώματος στολίζουν τα ενδύματα των ειδωλίων 224 και 225, 229, 230 
αντίστοιχα. Σε ορισμένα παραδείγματα, επίθετο φύλλο αργύρου578 δηλώνει ένα ψέλιο, στο δεξιό καρ
πό της γυναικείας μορφής, και καλύπτει κάποτε την ταινία που συγκρατεί την καλύπτρα της, τα σκου
λαρίκια της, έναν ιμάντα επάνω στο γυμνό δεξιό ώμο της και τα φτερά του Ερωτιδέα. Σπάνια τα χρώ
ματα επιτίθενται σε λευκόχρωμο επίχρισμα.

Η γυναικεία μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος που λυγισμένο το φέρνει μπροστά και πλάγια. 
Τα ενδύματά της, χιτώνας και ιμάτιο, αφήνουν γυμνά ολόκληρο το δεξιό χέρι, τον ώμο και το αντίστοιχο 
τμήμα του στήθους της. Το ιμάτιο σκεπάζει το πίσω μέρος του κεφαλιού και τυλίγεται χαλαρά γύρω από 
το σώμα της. Η μορφή, στρέφοντας το κεφάλι προς τα δεξιά και κάτω, ανασύρει με το δεξιό χέρι το ιμά
τιο και με το αριστερό κρατά το δεξιό σκέλος Ερωτιδέα, καθισμένου στον ώμο της. Ο νεαρός φτερωτός 
θεός φορά χλαμύδα, που πορπώνεται στο δεξιό ώμο και καλύπτει μόνο το επάνω τμήμα του γυμνού του 
σώματος. Στα περισσότερα παραδείγματα, στρέφει το κεφάλι του προς τη γυναικεία μορφή και ακου- 
μπά το δεξιό χέρι στα μαλλιά της. Στα δεξιά της σύνθεσης αυτής στέκεται ένα μικρό κορίτσι. Φορά χιτώ
να με απόπτυγμα ζωσμένο στη μέση. Με το δεξιό χέρι κρατά την άκρη του αποπτύγματος και με το αρι
στερό, κοντά στο στήθος, ένα περιστέρι. Το κεφάλι της στρέφεται προς τα αριστερά και κάτω.

573 Κεφ. II, υποσημ. 29.
574 Κεφ. II, υποσημ. 57.
575 Κεφ. II, 65 κ.ε.
576 Η αποσπασματική διατήρησή τους δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην απόδοσή τους σε κοινές μήτρες.
577 Κεφ. II, υποσημ. 119.
?7Χ Κεφ. II, υποσημ. 107.
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Δυο μόνο παράλληλα παραδείγματα του εικονογραφικού τύπου της γυναικείας μορφής εντοπίζο
νται στην Εράτυρα της Άνω Μακεδονίας574 και στη Σπηλιά Εορδαίας579 580 και προέρχονται μάλιστα από 
το ίδιο αρχέτυπο με αυτό των ειδωλίων της Βέροιας. Τη χρονολόγηση του συνόλου των ειδωλίων γύρω 
στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. υπαγορεύουν τα ταφικά τους συνευρήματα.

Η γυναικεία μορφή εικονίζεται σε μια στάση έντονα κινημένη. Η πλευρά του στάσιμου σκέλους 
φέρεται ελαφρά προς τα πίσω, αντίθετα με αυτή του άνετου, που προβάλλεται έντονα. Την κίνηση 
αυτή τονίζει, ακόμη, η αντίστοιχη στροφή του σώματος προς τα δεξιά μας, υπογραμμίζει δε μια σειρά 
από πτυχές που σχηματίζουν ενάλληλα οξυκόρυφα τρίγωνα και αναπτύσσονται με λοξή κατεύθυνση 
στην ποδιά του ιματίου. Τη γενική εντύπωση ενισχύει η φορά της επάνω παρυφής του ιματίου, η οποία 
περνά διαγώνια μπροστά από το στήθος της και απολήγει στον αριστερό ώμο. Η προβολή της δεξιάς 
πλευράς της μορφής επιτείνεται, επίσης, με τη σύμπτωση του άξονα του δεξιού βραχίονα με αυτόν του 
άνετου σκέλους και τη στροφή του κεφαλιού της μορφής προς την ίδια κατεύθυνση. Η πτύχωση των 
ενδυμάτων εναρμονίζεται πλήρως με τις κινήσεις του γυναικείου σώματος και αναδεικνύει τα περι- 
γράμματά του, ακόμη και σε σημεία όπου αυτό δεν θα ήταν, θεωρητικά τουλάχιστον, απαραίτητο581.

Παρόλο που δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε κάποια άμεσα εικονογραφικά παράλληλα του 
τύπου της γυναικείας μορφής, ορισμένα μεμονωμένα μοτίβα της ενδυμασίας της παραδίδουν τύποι 
ειδωλίων κυρίως της μέσης και ύστερης ελληνιστικής εποχής. Έτσι, το μοτίβο της ανάσυρσης των πτυ
χών του ιματίου παραδίδουν δύο ακόμη πήλινα ειδώλια από την Πέλλα582, ενώ αυτό του χιτώνα που 
γλυστρά επάνω στο δεξιό της βραχίονα και αφήνει εν μέρει ακάλυπτο το μαστό απαντά σε ειδώλια 
που απεικονίζουν χορεύτριες ή τη θεά Αφροδίτη583. Με γυναικείες θεότητες ταυτίζονται ως επί το 
πλείστον και τα ειδώλια στα οποία η επάνω παρυφή του ιματίου αναδιπλώνεται και αποκαλύπτει το 
ίδιο τμήμα του γυναικείου σώματος584. Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω είναι φανερό ότι το 
μοτίβο της απογύμνωσης του μαστού προσιδιάζει στα ειδώλια της Αφροδίτης και ιδιαίτερα όταν αυτή 
απεικονίζεται με την ιδιότητα της κουροτρόφου θεότητας, όπως συμβαίνει στα ειδώλια της Βέροιας.

Η κόμμωση της μορφής είναι απλή. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο, πλαι
σιώνουν τους κροτάφους και μαζεύονται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Σκεπάζονται με 
καλύπτρα που στερεώνεται χαμηλά στο μέτωπο με μια ταινία, η οποία δηλώνεται εδώ ανάγλυφα. Ο 
τρόπος αυτός κάλυψης του κεφαλιού, τον οποίο παραδίδουν, άλλωστε, αρκετά παραδείγματα του 
τοπικού εργαστηρίου, είναι κοινός στα ειδώλια της ελληνιστικής εποχής, που κατασκευάζονται στα 
κοροπλαστικά εργαστήρια της Μακεδονίας, της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας και της 
Μικράς Ασίας585.

579 Α. Κεραμόπουλλος, ΑΕ 1932, 126-127, αριθ. 2, εικ. 86, 1.
580 Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ό.π. (υποσημ. 97), 269-270, αριθ. 52, πίν. 128γ, από γυναικεία ταφή στο εσωτερικό μακε

δονικού τάφου, λίγο πριν από τα με'σα του 2ου αι. π.Χ.
581 Πρβλ. για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο το ιμάτιο πλαισιώνει το λαιμό και το δεξιό βραχίονα της μορφής.
;'82 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 150-151, 177-178, 228-229, αριθ. 136, 277, πίν. 19, 32, γυναικεία ειδώλια με Ερωτιδείς, 

με'σα 2ου αι. π.Χ. ή αμέσως μετά.
583 Βλ. Laumonier, Délos XXIII, 155, αριθ. 462, πίν. 46, τμήμα ειδωλίου Αφροδίτης, 2ος-1ος αι. π.Χ., όπου αναφέρονται 

και σχετικά παραδείγματα. Επίσης, Mollard-Besques, II, 24, πίν. 25a, c, e, f, τύπος Αφροδίτης στηριζομένης, 30, πίν. 33a, ειδώ
λιο Αφροδίτης με Ερωτιδέα, 1ος αι. π.Χ., και 110, πίν. 131a, b, ειδώλια χορευτριών, μέσα 2ου αι. π.Χ.

584 Th. Wiegand - Η. Schrader, ό.π. (υποσημ. 437), 355-356, εικ. 431, μέσα 2ου αι. π.Χ. J. Raeder, ό.π. (υποσημ. 437), 34, αριθ. 8. 
Burr, Myrina, 73, αριθ. 104, πίν. 39, μούσα, 100 π.Χ. G1.R. Davidson, ό.π. (υποσημ. 115), 34, αριθ. 139, πίν. 9, Αφροδίτη με Έρωτα, 
5ος αι. π.Χ. Mollard-Besques, II, 5-6, πίν. 5b, κουροτρόφος, β' μισό 5ου αι. π.Χ., 21, πίν. 22a, Αφροδίτη, 2ος αι. π.Χ., 85, πίν. 104d, 
Ήρα, β' μισό 2ου αι. π.Χ., 88, πίν. 108a, Μούσα, β' μισό 1ου αι. π.Χ. U. Liepmann, ό.π. (υποσημ. 178), 30, 93-94, Τ 102, από τον 
Τάραντα, ά  μισό 3ου αι. π.Χ. Töpperwein, Terrakotten, 27, αριθ. 85, πίν. 13, γυναικεία μορφή, πριν από τα μέσα του 2ου αι, π.Χ., 32, 
αριθ. 115,116, πίν. 19, μετά τα μέσα του 3ου αι. π.Χ. Ε. De Juliis - D. Loiacono, ό.π. (υποσημ. 506), 358-359, αριθ. 435. Besques, IV, 
52, πίν. 42δ, ειδώλιο κουροτρόφου, Καμπανία, 1ος αι. π.Χ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, ό.π. Το μοτίβο της ολικής απογύμνωσης του δεξιού 
μαστού παραδίδουν δύο γυναικεία ειδώλια από τη Σικελία, βλ. R. Kekulé, ό.π. (υποσημ. 324), 72, πίν. 36,4 και 37,4.

585 Βλ. Κεφ. III, 200-201, τις παρατηρήσεις σχετικά με τον τύπο γ των γυναικείων κεφαλιών 332-335, που σκεπάζονται, 
επίσης, με καλύπτρα.



139

Ο Έρωτας κάθεται με ανοικτά φτερά, σε άνετη στάση, επάνω στον αριστερό ώμο της γυναικείας 
μορφής. Εικονίζεται με τη διάπλαση και τις αναλογίες μικρού αγοριού. Είναι γυμνός και μόνο μία 
χλαμύδα καλύπτει μπροστά το στήθος και το αριστερό χέρι του. Ακουμπά το αριστερό πόδι στον πήχη 
της γυναικείας μορφής και το δεξιό χέρι επάνω στα μαλλιά της. Στρέφει το κεφάλι του προς τα δεξιά. 
Όσον αφορά τη σχέση σώματος και ενδύματος παρατηρούμε ότι οι πτυχές του ενδύματος παρακο
λουθούν και τονίζουν τις κινήσεις του φτερωτού θεού. Έτσι, η αριστερή κνήμη και η κάτω παρυφή του 
ιματίου σχηματίζουν δύο παράλληλους άξονες με λοξή κατεύθυνση, από δεξιά προς τα αριστερά.

Το μοτίβο της ενδυμασίας, όπως και αυτό της κίνησης του αριστερού χεριού, που υψώνεται ελα
φρά προς τα πλάγια, επαναλαμβάνονται συχνά στις δημιουργίες του τοπικού κοροπλαστικού εργα
στηρίου586 587, αλλά και σε πήλινα ειδώλια που απεικονίζουν αγόρια ή μικρούς Ερωτιδείς, προέρχονται 
από τη νότια Ιταλία και χρονολογούνται από τον όψιμο 3ο έως το 2ο αι. π.Χ.387. Πρόκειται, ωστόσο, 
για ένα χαρακτηριστικό, γνωστό και από τη γλυπτική της ελληνιστικής εποχής, όπως αποδεικνύει μια 
σειρά παιδικών μαρμάρινων αγαλματίων από τη Δήλο, ιδιαίτερα μάλιστα το Α 4 1 5 8588.

Τα πρόσωπα των Ερωτιδέων δεν είναι ομοιόμορφα. Έτσι, άλλοτε τα χαρακτηριστικά είναι λεπτά 
και άλλοτε πιο γεμάτα με ιδιαίτερα τονισμένα μάγουλα. Όμοια είναι, όμως, η κόμμωση των μαλλιών, 
που χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και πέφτουν περίπου μέχρι τη βάση του λαιμού σχη
ματίζοντας απαλούς βοστρύχους. Στο κέντρο του κεφαλιού δημιουργείται ένας μεγάλος μακρύς 
βόστρυχος, που χαρακτηρίζει τις παιδικές κομμώσεις της εποχής αυτής589.

Το μικρό κορίτσι εικονίζεται επίσης σε κινημένη στάση, η κίνηση όμως αυτή είναι σχετικά συγκρα
τημένη590. Η μορφή ορίζεται δεξιά από ένα κατακόρυφο άξονα, στον οποίο εντάσσονται ο δεξιός 
βραχίονας και το αντίστοιχο σκέλος, που πλαισιώνεται από τις ευθύγραμμες πτυχές του χιτώνα. 
Αντίθετα με την πλευρά αυτή, όπου η σύνθεση είναι κλειστή, στα αριστερά η μορφή με την έντονη 
προβολή του άνετου σκέλους, τη στροφή του επάνω κορμού και του κεφαλιού και την κάμψη του αρι
στερού χεριού μπροστά, απλώνεται μέσα στο χώρο. Η ενδυμασία είναι απλή. Ο χιτώνας ζώνεται στο 
ύψος της μέσης του σώματος και τονίζει με τον τρόπο αυτό τη διάπλαση του παιδικού κορμιού. Μπρο
στά στο στήθος, το ένδυμα σχηματίζει ένα βαθύ ημικυκλικό άνοιγμα.

Η σωματική διάπλαση, η ενδυμασία και ιδιαίτερα το πουλί που κρατά η μορφή μπροστά στο στή
θος της, εντάσσουν τα ειδώλια που εξετάζουμε σε μια σειρά παραστάσεων μικρών κοριτσιών, που 
προέρχονται από την ηπειρωτική Ελλάδα591, την Κάλλατη592, τη νότια Ιταλία593 και την Αίγυπτο594 και 
χρονολογούνται στα ελληνιστικά χρόνια. Οι παραστάσεις αυτές προσεγγίζουν εικονογραφικά στους 
τύπους των άρκτων595, των απεικονίσεων δηλαδή μικρών κοριτσιών, που αφιερώνονταν στο ιερό της

586 Πρβλ. τα ειδώλια 209-216, 218-222, 285-289, 299-303, 312 και 313 του Καταλόγου.
587 Πρβλ. Κεφ. III, 189 κ.ε., τις παρατηρήσεις σχετικά με τα ειδώλια 310 και 312 του Καταλόγου.
588 J. Marcadé, Au Musée de Délos, 1969, 243, πίν. 52.
589 Πρβλ. ό.π. (υποσημ. 587).
590 Σχετικά με τον τύπο της παιδικής μορφής, βλ. περίπου. Winter, ΤΚ, II, 74, 6, από τη Βοιωτία, την Κόρινθο, τη Μήλο, την 

Αλεξάνδρεια, τη Μικρά Ασία και την Κυρηναϊκή.
591 Βλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 108-109, αριθ. 218, πίν. 37, Βοιωτία, 3ος αι. π.Χ. και I.R. Metzger, Das Mädchen mit der 

Gans, ΑΔ 34 (1979), Μελέτες, 62 κ.ε., πίν. 19, Ερέτρια, 5ος-πρώιμος 3ος αι. π.Χ. Το πουλί που εικονίζεται στα χέρια του 
μικρού κοριτσιού των ειδωλίων αυτών η Metzger ερμηνεύει ως χήνα και το συνδέει με το μύθο της Ερκύνας και της Κόρης, 
που παραδίδει ο Παυσανίας, IX, 39, 2 κ.ε. Επίσης, J.P. Uhlenbrock (επιμ.), The Coroplast's Art. Greek Tenacottas of the 
Hellenistic World, 1990, 125, αριθ. 18, Κόρινθος, 3ος αι. π.Χ. (G. Merker) και Λ. Παλαιοκρασσά, Το ιερό της Λρτέμιόος 
Μοννιχίας, 1991,112, πίν. 16, τέλη 4ου αι. π.Χ.

592 V. Caranache, ό.π. (υποσημ. 45), 139, αριθ. 189, όπου όμως η μορφή ταυτίζεται με την Αφροδίτη.
593 Besques, IV, 62, πίν. 53c, Καπύη, α' μισό 3ου αι. π.Χ.
594 Higgins, Terracottas, 132, πίν. 62c, 330-200 π.Χ.
595 Βλ. Σ. Παπασπυρίδη-Καρούζου,ΑΕ11957, 68-83' J. Dörig, Art Antique. Collections privées de Suisse romande, 1975, αριθ. 

275' P. Gercke, AA 1983, 530 κ.ε., αριθ. 72-75, εικ. 108-111, με πλούσια σχετική με το θέμα βιβλιογραφία. Την ταύτιση των 
μορφών αυτών με τις άρκτους δεν δέχεται o P.C. Bol,Æ4 1981, 643 κ.ε. Για απεικονίσεις της Άρτεμης με μικρά κορίτσια, βλ. 
LIMC, II, 1984, 676, 677, αριθ. 723, 723a, από την Κέρκυρα, πίν. 504, αρχές 5ου αι. π.Χ. στο λ. Artemis (L. Kahil - N. Icard).
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Άρτεμης Βραυρωνίας596. Το θέμα είναι, ωστόσο, γνωστό και από τα ταφικά μνημεία του 5ου και του 
4ου αι. π.Χ.597. Το μοτίβο του δεξιού χεριού, που κρατά ή ανασηκώνει ελαφρά την παρυφή του απο- 
πτΰγματος, ερμηνεύεται από την S. Merker ως μια χειρονομία αμηχανίας της παιδικής ηλικίας598.

Τα κεφάλια των μικρών κοριτσιών αντιπροσωπεύουν δυο ιδιαίτερους τύπους. Ο πρώτος ταυτίζεται 
με αυτόν που χρησιμοποιείται για την απόδοση της μορφής του Έρωτα599. Στο δεύτερο τύπο600 τα χαρα
κτηριστικά του προσώπου είναι τονισμένα, ενώ στο μικρό στόμα διαγράφεται ένα χαμόγελο. Τα μαλ
λιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και πέφτουν στους ώμους σχηματίζοντας πλοκάμους601.

Η βάση του ειδωλίου έχει σχήμα ελλειψοειδές. Το περίγραμμά της δεν είναι συνεχές, αλλά σχηματίζει 
μια εσοχή στο σημείο όπου ενώνονται οι δύο γυναικείες μορφές. Η ιδιαιτερότητα αυτή, να καμπυλώνεται 
δηλαδή η βάση σε σχέση με τη θέση των μορφών της σύνθεσης του ειδωλίου, αποτελεί ένα σπάνιο χαρα
κτηριστικό, που απαντά σε λιγοστά παραδείγματα των εργαστηρίων της Μύρινας602 και της Πριήνης603.

Η σύνδεση της γυναικείας μορφής και του Έρωτα σε σύμπλεγμα πραγματοποιείται, κυρίως, με τη 
χειρονομία της γυναικείας μορφής, που κρατά την κνήμη του νεαρού θεού, και την αντίστοιχη του 
Έρωτα, που απλώνει το δεξιό χέρι στα μαλλιά της. Ως δευτερεύον στοιχείο αναφέρουμε τη στροφή 
των κεφαλιών προς την ίδια κατεύθυνση. Πρόκειται για μια σειρά κινήσεων και μοτίβων, που παρα
δίδουν κυρίως συμπλέγματα όρθιων κουροτρόφων στη διάρκεια του πρώιμου 5ου αι. π.Χ., της κλασι
κής και της ελληνιστικής εποχής604. Στις παλαιότερες χρονολογικά συνθέσεις η κουροτρόφος υψώνει 
συνήθως και αυτή το δεξιό χέρι της και κρατά το αντίστοιχο της παιδικής μορφής605, ενώ σε ένα ακό
μη παράδειγμα συγκρατεί με το αριστερό χέρι της τα σκέλη μικρού κοριτσιού, καθισμένου επίσης 
στον ώμο της606. Πιο χαλαρός είναι, αντίθετα, ο δεσμός της γυναικείας μορφής και της παιδικής, που 
στέκονται απλά η μία δίπλα στην άλλη και συνδέονται μεταξύ τους μηχανικά607. Είναι φανερό ότι 
πρόκειται για δύο ανεξάρτητους εικονογραφικούς τύπους, που κρατούν την αυτονομία τους. Τις δύο 
αυτές μορφές του συμπλέγματος χαρακτηρίζει, ωστόσο, ο όμοιος ρυθμός της κίνησης και η αντίστοιχη 
προβολή εκείνου του σκέλους που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της σύνθεσης608.

596 Ανάλογα αγάλματα βρέθηκαν σε ιερά αφιερωμένα σε άλλες θεότητες και εκτός Αττικής. Βλ. για παράδειγμα, Bieber, 
Sculpture, 137, εικ. 542- Y. Papaoikonomou, BCH 106 (1982), 419 κ.ε.· Β. Vierneisel-Schlörb, Klassische Grabdenkmäler und 
Votivreliefs. Glyptothek München. Katalog der Skulpturen, III, 1988, 135 κ.ε., πίν. 51-54, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

597 Βλ. Β. Cook, AntPl IX (1969), 65, σημ. 4, όπου συγκεντρώνονται σχετικά παραδείγματα.
598 Βλ. ό.π. (υποσημ. 591).
599 Πρόκειται για τα ειδώλια 223,224,226,228,229 και 233, που αναφέραμε παραπάνω (Κεφ. III, 137). Βλ. επίσης υποσημ. 587.
600 Ειδώλια 227, 228, 230, 231.
601 Σχετικά με τον τύπο της κόμμωσης, βλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 287, αριθ. 745, πίν. 109, τμήμα βρέφους από τη 

Μύρινα, 2ος αι. π.Χ. και Chr. Vorster, Griechische Kinderstatuen, 1983, 223 κ.ε., 387, αριθ. 169, πίν. 24, 1-2, κεφάλι μικρού 
κοριτσιού, στο Akademische Kunstmuseum στη Βόννη, περίπου 320 π.Χ.

602 Mollard-Besques, II, 78, πίν. 93d, σύμπλεγμα Διονύσου, Έρωτα και πάνθηρα, καθώς και 59,60, πίν. 74f, 75c, τέλη 2ου αι. π.Χ.
603 Th. Wiegand - Η. Schrader, ό.π. (υποσημ. 437), 355-356, εικ. 431, μέσα 2ου αι. π.Χ.
604 L. Heuzey, ό.π. (υποσημ. 27), 15, πίν. 18bis, 3. Winter, ΤΚ, I, 144, 2-7, από την ηπειρωτική Ελλάδα, το Κερτς, τη Μικρά 

Ασία και την Κύπρο. Chr. Blinkenberg, ό.π. (υποσημ. 436), 545, αριθ. 2256, πίν. 104, 525-400 π.Χ. G1.R. Davidson, ό.π. (υπο
σημ. 115). Higgins, Catalogue, 64, αριθ. 119, πίν. 22, Ρόδος, πρώιμος 5ος αι. π.Χ., και 110, αριθ. 344, πίν. 53, Αλικαρνασσός, 
πρώιμος 5ος αι. π.Χ. Mollard-Besques, II, 5-6, πίν. 5b, β' μισό 5ου αι. π.Χ., και 136, πίν. 166c. Besques, III, 130, πίν. 160α, ελλη
νιστική μίμηση κλασικού προτύπου. Töpperwein, Terrakotten, 107-108, αριθ. 453-456, πίν. 69, τέλη 1ου αι. π.Χ. Th. Hatzi- 
steliou-Price, ό.π. (υποσημ. 524), 223, εικ. 36-37. Besques, IV, 8, πίν. 6a, Καπύη, τέλη 3ου αι. π.Χ.

605 Τις απεικονίσεις αυτές η Th. Hatzisteliou-Price, ό.π., θεωρεί τοπικές παραλλαγές της κουροτρόφου του ιωνικού τύπου.
606 Βλ. Besques, III, 130, πίν. 160a.
607 Πρβλ. αντίθετα τον τρόπο ένωσης της γυναικείας με την παιδική μορφή στα πήλινα συμπλέγματα από τη Μύρινα, που 

απεικονίζουν ο L. Heuzey, ό.π. (υποσημ. 27), 18bis, 4, και η Mollard-Besques, II, 112 κ.ε., πίν. 134-136.
608 Το μοτίβο της προβολής εκείνου του σκέλους των μορφών που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της σύνθεσης παρα

δίδουν, επίσης, οι μορφές της Δήμητρας και της Κόρης, που εικονίζονται σε μαρμάρινο σύμπλεγμα από το ιερό της Λητής, στο 
Μουσείο Θεσσαλονίκης. Βλ. Μ.Β. Hatzopoulos, Cultes et rites de passage en Macédoine, 1994, πίν. 9 και Γ. Δεσπίνης - Θ. 
Στεφανίδου-Τιβερίου - Εμμ. Βουτυράς, Κατάλογος γλυπτών τον Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, I, 1997, 51-52, αριθ. 
34, εικ. 80-85, τέλη 4ου ή αρχές 3ου αι. π.Χ.
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Το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε κάποια άμεσα τυπολογικά παράλληλα στην 
παραγωγή άλλων κοροπλαστικών εργαστηρίων της εποχής αυτής μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι η 
σύνθεση αυτή αποτελεί μια πρωτότυπη δημιουργία του τοπικού εργαστηρίου, στα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ., παραδείγματα του οποίου απαντούν και σε θέσεις της Άνω Μακεδονίας609. Όσον αφορά το 
θέμα της ερμηνείας, η παρουσία του Έρωτα, καθώς και του περιστεριού610 στα χέρια του μικρού 
κοριτσιού, μας επιτρέπουν να ταυτίσουμε την επιβλητική γυναικεία μορφή, που στέκεται στο κέντρο 
του συμπλέγματος που εξετάζουμε, με την Αφροδίτη611. Η ερμηνεία αυτή το αποσυσχετίζει από τις 
παλαιότερες χρονολογικά συνθέσεις, όπου οι δύο γυναικείες μορφές ταυτίζονται συνήθως με τη 
Δήμητρα και την Κόρη612, καθώς και από τα σύγχρονα πήλινα συμπλέγματα της ελληνιστικής εποχής 
από τη Μύρινα, που απεικονίζουν, σύμφωνα με τους μελετητές, θέματα της καθημερινής ζωής613. 
Έτσι, στο σύμπλεγμα της Βέροιας, δίπλα στην Αφροδίτη και τον Έρωτα αναγνωρίζουμε μία παιδική 
μορφή, λάτριδα της θεάς, που κρατά το σύμβολό της614.

2. ΠΛΑΓΓΟΝΕΣ (Πίν. 67-68)

Μια αρκετά μεγάλη σειρά ειδωλίων, 239-258615, τα περισσότερα από τα οποία διατηρούνται ακέ
ραια, απεικονίζουν καθιστή πλαγγόνα616. Η πρόσθια και η πίσω πλευρά προέρχονται από μήτρες που 
περιλαμβάνουν όλη την επιφάνεια του ειδωλίου, από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα άκρα πόδια617.

Η ένωση των δύο τμημάτων γίνεται στα πλάγια. Τα πέλματα των ποδιών σχηματίζονται με πηλό 
που προστίθεται με το χέρι, όπως αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα από τα δαχτυλικά αποτυπώματα του

609 Βλ. παραπάνω, υποσημ. 580.
610 Σχετικά με τη συμβολική σημασία του περιστεριού στα ταφικά μνημεία, βλ. Th. Kraus, AM  69-70 (1954-55), 114, σημ. 

45-46 και A. Κώστογλου-Δεσποίνη, Προβλήματα της παριανής πλαστικής τον δον αι. π.Χ., 1979, 113 κ.ε., όπου και η σχετική 
με το θέμα βιβλιογραφία.

611 Πρβλ. LIMC, II, 1984, 40, αριθ. 268, πίν. 30, 43, αριθ. 307, πίν. 31, 68, αριθ. 586, πίν. 57, και 111, αριθ. 1115-1121, πίν. 
112, στο λ. Aphrodite (A. Delivorrias), την ανάλογη ερμηνεία της κεντρικής μορφής μιας σειράς μαρμάρινων ή πήλινων 
συμπλεγμάτων και προτομών, όπου η θεά απεικονίζεται σε διάφορους εικονογραφικούς τύπους.

612 Pottier - Reinach, Myrina, 431 κ.ε., πίν. 39.
613 J. Charbonneaux, ό.π. (υποσημ. 467), 19, εικ. 58. Mollard-Besques, II, 113, πίν. 136a, β' μισό 1ου αι. π.Χ.
614 Πρβλ. την ανάλογη ερμηνεία της U. Liepmann, ό.π. (υποσημ. 178), 29, 90, Τ 95, σχετικά με πήλινο ειδώλιο κουροτρόφου 

από τη Σικελία, ά  μισό 3ου αι. π.Χ. Την ανεύρεση αγάλματος Αφροδίτης στο ιερό της Δήμητρας στο Δίον, η L. Kahil, Η εικο
νογραφία των θεών και των μύθων, Η Μακεδονία από τον Φίλιππο Β'έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση 1993 (R. Ginouvès, επιμ.), 110 
κ.ε., αποδίδει στην ιδιότητα της Αφροδίτης ως κουροτρόφου. Βλ. ακόμη, Δ. Παντερμαλής, Αρχαιολογία 33 (1989), 17.

615 Τα δεκαπέντε από αυτά, 239-242, 244-251, 253-256, ήταν κτερίσματα της ταφής αριθ. 9. Τα ειδώλια 243 και 252 προέρ
χονται από τον τάφο αριθ. 15. Το ειδώλιο 257 ανήκει στην ταφή αριθ. 4. Τέλος, το 258 προέρχεται από το ταφικό σύνολο αριθ. 
2. Σημαντικός αριθμός πλαγγόνων βρέθηκε επίσης σε λαξευτό θαλαμωτό τάφο του οικοπέδου Ε. Μιχαήλ, βλ. BCH 80 (1956), 
313-314, εικ. 4e-g. Δύο μάλιστα από αυτά, με αριθ. ευρ. του Μουσείου Θεσσαλονίκης ΜΘ 2176 και 2177 προέρχονται από την 
ίδια μήτρα (μήτρα Β) με την οποία κατασκευάστηκαν τα ειδώλια 244-251 του Καταλόγου. Επίσης, ένα μεγάλο σύνολο ειδω
λίων αποκαλύφθηκε σε απλό λακκοειδή τάφο στο οικόπεδο I. Ελευθεριάδη, Μ. Σιγανίδου,ΑζΙ 18 (1963), Χρονικά, 232-233, 
πίν. 264β, που, όπως συνάγεται από τα ευρήματα, περιείχε παιδική ταφή. Η ιδιότυπη κόμμωση των μαλλιών και τα κοσμήμα
τα που τις στολίζουν υποδεικνύουν την ανατολική προέλευση των μορφών, που δεν στάθηκε, ωστόσο, δυνατό να προσδιορί
σουμε περισσότερο. Αντίθετα, περιορισμένη είναι η εμφάνιση αυτού του τύπου στο νεκροταφείο των θαλαμωτών τάφων της 
Πέλλας (Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 325, πίν. 43).

616 Πλαγγών σημαίνει κέρινη κούκλα, βλ. Η. Lideil - R. Scott - Η. Jones, A Greek-English Lexikon, II, 1968, 1410, στο σχε
τικό λήμμα. Για την ονομασία των μορφών αυτών, όταν αποδίδονται με διαφορετικά υλικά, βλ. ακόμη, J. Dörig, AntK 1 (1958), 
41 και R. Schmidt, Die Darstellung von Kinderspielzeug und Kinderspiel in der griechischen Kunst, 1977, 114, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. Η επιγραφή Πλανγών στο επιστύλιο ταφικής στήλης μικρού κοριτσιού που κρατά κούκλα θεωρήθηκε ως 
«λαλούν σύμβολον» του ονόματος του (Α. Conze, Die attischen Grabreliefs, 1900,174, αριθ. 815, πίν. 156). Την άποψη αυτή δεν 
δέχεται η Β. Vierneisel-Schlörb, ό.π. (υποσημ. 596), 65 κ.ε., σημ. 2, πίν. 25, 26. Για την ίδια στήλη, βλ. ακόμη Chr. Clairmont, 
Classical Attic Tombstones, I, 1993,188, αριθ. 869a, όπου και η νεότερη βιβλιογραφία.

617 Η χρησιμοποίηση δύο μητρών για την κατασκευή του σώματος των πλαγγόνων διαπιστώνεται στην Αττική ήδη από τα 
μέσα του 5ου αι. π.Χ., εποχή της δημιουργίας του τύπου (Ρ. Knoblauch, ΑΑ 1939, 426 κ.ε.).
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τεχνίτη, που είναι ορατά εδώ. Χειροποίητη είναι, επίσης, η στεφάνη που στολίζει τα μαλλιά των ειδω
λίων 239-243. Η οπή αερισμού είναι κυκλική με πολύ μικρή διάμετρο, από 0,004-0,007 μ. Σχηματίζεται 
στην κάτω επιφάνεια των γλουτών618, επειδή στα ειδώλια αυτά είναι ορατή και η πίσω πλευρά. 
Ανάλογη οπή δεν παρατηρείται στα μικρού μεγέθους ειδώλια 254, 255, ύψ. 0,11 μ.

Λόγω του μεγάλου σχετικά αριθμού ειδωλίων που παραδίδουν αυτό τον εικονογραφικό τύπο και 
των ομοιοτήτων που παρατηρούνται σε ορισμένα από αυτά στάθηκε δυνατή η διάκριση τεσσάρων 
μητρών, με τις οποίες κατασκευάστηκαν δύο ή περισσότερα ειδώλια. Έτσι, από το σύνολο που εξετά
ζουμε, τα ειδώλια 239-240 προέρχονται από τη μήτρα Α, τα 244-251 προέρχονται από τη μήτρα Β, τα 
241-242 από τη μήτρα Γ και τα 254-255 από τη μήτρα Δ619.

Επίσης, η διατήρηση λευκόχρωμου επιχρίσματος και λίγων χρωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία της 
επιφάνειας των ειδωλίων620 μας βοηθά να αποκαταστήσουμε το χρωματισμό τους. Τη γυμνή επιφά
νεια του σώματος κάλυπτε καστανό χρώμα, ο στηθόδεσμος ήταν ρόδινος, ενώ οι ιμάντες δηλώνονταν 
με ταινίες621 από επίθετο φύλλο αργύρου. Τόνοι καστανού και κόκκινου χρώματος κάλυπταν, επίσης, 
τα μαλλιά. Στο ειδώλιο 243 οι λεπτομέρειες των ματιών αποδίδονται με καστανό χρώμα και με γαλά
ζιο τα υποδήματα στα άκρα πόδια. Επιχρύσωση για τη δήλωση των κοσμημάτων και της ήβης χρησι
μοποιείται μόνο στην περίπτωση του ειδωλίου 25 2622.

Η μορφή απεικονίζεται γυμνή, καθισμένη με ενωμένα πόδια. Φορά εμβάδες που καλύπτουν το 
κάτω τμήμα της κνήμης623. Τα χέρια αποδίδονται με αποφύσεις. Παρόλο που ο εικονογραφικός τύπος 
της πλαγγόνας624 παράγεται στα κοροπλαστικά εργαστήρια της Βέροιας από το β' μισό του 2ου αι. π.Χ. 
και μετά625, ο τύπος με αποκομμένα άκρα δημιουργήθηκε τον 5ο αι. π.Χ.626 και απεικονίστηκε ευρύτε
ρα στις αττικές ταφικές στήλες του 4ου αι. π.Χ., στα χέρια νεαρών κοριτσιών627. Στα πρώιμα παραδείγ
ματα του τύπου οι πλαγγόνες εικονίζονται σε όρθια στάση, ενώ αποκομμένα δηλώνονται όλα τα άκρα 
του σώματος. Πιθανώς λίγο αργότερα, στο β' μισό του 5ου αι, π.Χ., χρονολογούνται και τα πρώτα γνω
στά παραδείγματα του αντίστοιχου καθιστού εικονογραφικού τύπου628. Ωστόσο, στα ειδώλια που 
παραδίδουν αυτή τη δεύτερη παραλλαγή, τα χέρια αποδίδονται ακέραια, αρθρωτά629 ή συμφυή με το

618 Κεφ. II, υποσημ. 92. Όμοια μικρή κυκλική οπή που απαντά σε πήλινο ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής του Μου
σείου Martin von Wagner, η Chr. Bauchhness, AA 88 (1973), 5, πιστεύει ότι πιθανώς χρησίμευε για τη στήριξή του σε κάποιο 
κάθισμα. Βλ. επίσης, Ε. De Juliis (επιμ.), ό.π. (υποσημ. 365), 430, αριθ. 9, αρχε'ς 3ου αι, π.Χ. (D. Graepler).

619 Διάφορες στη διάπλαση του σώματος και του κεφαλιού δεν μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ειδώλια τα οποία να 
προέρχονται από την ίδια μήτρα, αλλά να ανήκουν σε διαφορετικές γενεές.

620 Απλή είναι γενικά η χρωματική διακόσμηση των πλαγγόνων και στην παραγωγή των κοροπλαστικών εργαστηρίων 
άλλων περιοχών. Βλ. Ε. Schmidt, Spielzeug und Spiele der Kinder im klassischen Altertum, 1971, 44.

621 Ανάλογες ταινίες αποδίδονται με χρώμα στην πλαγγόνα του τάφου 84 στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα (Σ. Χα- 
ριτωνίδης,^ΙΕ 1958. 61, εικ. 103).

622 Κεφ. II, 64.
623 Σχετικά με τις εμβάδες και γενικά τα κλειστά υποδήματα, βλ. Μ. Bieber, ό.π. (υποσημ. 48), 28" Ε. Abrahams - L. Evans, 

ό.π. (υποσημ. 48), 116-117" Η. Blanck, ό.π. (υποσημ. 48), 57, εικ. 13f. Επίσης τελευταία, Κ.Ε. Dohan, ό.π. (υποσημ. 48) και Κ. 
Dohan Morrow, Greek Footwear and the Dating of Sculpture, 1988, 87, 148.

624 Σχετικά με την προέλευση των πλαγγόνων και τα υλικά κατασκευής τους, βλ. K.Mck. Elderkin, AJA 34 (1930), 456q· J. 
Dörig, ό.π., 41" E. Schmidt, ό.π., 42.

625 Στο 2ο αι. π.Χ. χρονολογείται και το ειδώλιο της «ιεροδούλου» από την Πέλλα (Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 206, 235, 
αριθ. 393, πίν. 43).

626 Βλ. Β. Schweitzer, RM 44 (1929), 5 κ.ε. και Σ. Χαριτωνίδης, ό.π.. 45 κ.ε., εικ. 83.
627 A. Conze, ό.π. (υποσημ. 616), 174 κ.ε., πίν. 154 κ.ε. Π. Καστριώτης, ΑΕ 1909, 121-132. Η. Rühfel, Das Kind in der 

griechischen Kunst, 1984, 174-176, εικ. 72-73. B. Vierneisel-Schlörb, ό.π. (υποσημ. 596), 67, σημ. 20, όπου συγκεντρώνονται τα 
σχετικά παραδείγματα.

628 Βλ. J. Dörig, ό.π. (υποσημ. 616), 47. Τη συνέχεια του τύπου από τα κλασικά έως τα όψιμα ελληνιστικά χρόνια διαπι
στώνει και η Burr, Myrina, 30.

629 A. Conze, ό.π. (υποσημ. 616), αριθ. 817, πίν. 154 και αριθ. 818. πίν. 157. Β. Vierneisel-Schlörb, ό.π. (υποσημ. 596), 70, 
σημ. 26. Βλ. επίσης, Higgins, Catalogue, 186, αριθ. 702, πίν. 91, από την Αττική, όψιμος 5ος αι. π.Χ." J. Dörig, ό.π. (υποσημ. 
616), 49, πίν. 25,1, από την Αττική, τελευταίο τέταρτο 4ου αι. π.Χ., και 47, πίν. 26, 3-4, από την Αίγινα, β' μισό 5ου αι. π.Χ.· Λ. 
Παλαιοκρασσά, ό.π. (υποσημ. 591), 59,120-121, Ε 91, 94-95, πίν. 21, που χρονολογούνται από το β' μισό του 5ου έως τις αρχές
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σώμα630. Ο τύπος αυτός εξακολουθεί να παράγεται σε όλη τη διάρκεια της ελληνιστικής εποχής631, ενώ 
στα ίδια χρόνια, και για κάποιο λόγο που δεν στάθηκε ακόμη δυνατό να ερμηνευθεί ικανοποιητικά, τα 
χέρια γίνονται ατροφικά και παραλείπονται632. Η τάση αυτή βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε πολλά κορο
πλαστικά εργαστήρια από το 2ο αι. π.Χ. και μετά633. Τα ειδώλια που εξετάζουμε εδώ εντάσσονται στον 
απλό παραδοσιακό τύπο, που κυριαρχεί στην ηπειρωτική Ελλάδα634 και την Κάτω Ιταλία635. Στα εργα
στήρια της Μικρός Ασίας636 και των νησιών637 παράγεται παράλληλα με μια σειρά ειδωλίων με εντυ
πωσιακές στεφάνες και κοσμήματα, που οφείλονται χωρίς αμφιβολία σε ανατολική επίδραση638.

Από το σύνολο των ειδωλίων της Βέροιας τα 243 και 252, που χρονολογούνται στα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ. ή λίγο αργότερα639, είναι τα παλαιότερα640. Το κορμί είναι σφιχτό νεανικό, τα στήθη στητά641. Η 
φροντίδα για την επιμελημένη εμφάνιση των μορφών περιορίζεται κυρίως στην κόμμωση και τα κοσμή
ματα του κεφαλιού642. Ιδιαίτερα, η πεπονοειδής κόμμωση του ειδωλίου 252 παρουσιάζεται και σε μια 
σειρά κεφαλιών «ιερόδουλών» από την Τροία, που χρονολογούνται από το 2ο έως τον Ιο αι. π.Χ.643. Η 
κόμμωση όμως στα παραδείγματα της Τροίας είναι σχηματοποιημένη και απολήγει σε ένα ψηλό κυλιν
δρικό κότσο. Τα υπόλοιπα ειδώλια ανήκουν στα χρόνια αμέσως μετά τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. Τα 239 
και 240 της μήτρας Α διατηρούν ακόμη την παράδοση των ειδωλίων του 2ου αι. π.Χ. Τα σώματα αποδί
δονται λεπτά και σφιχτοδεμένα. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται σε κότσο στο πίσω

του 4ου αι. π.Χ. Σχετικά με την εξέλιξη των αρθρωτών μορφών στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της κλασικής εποχής, βλ. R. 
Vaughan Nicholls, Hesperia 64 (1995), 435 κ.ε.

630 Higgins, Catalogue, 395, αριθ. 1500, πίν. 203, πρώιμος 4ος αι. π.Χ., και 401, αριθ. 1528, πίν. 205, πρώιμος 4ος αι. π.Χ., 
από την Κυρηναϊκή. J. Dörig, ό.π. (υποσημ. 616), 49, πίν. 24,1-2, από τον Τάραντα, 4ος αι. π.Χ., 48, πίν. 24, 3, τελευταίο τέταρ
το 5ου αι. π.Χ., και 48, πίν. 24, 4 και 25, 3, επίσης από τον Τάραντα, που χρονολογούνται στην πρώτη δεκαετία του 4ου αι. π.Χ.

631 Pottier - Reinach, Myrina, 262 κ.ε., πίν. 2, 1ος αι. π.Χ. Burr, Myrina, 29-31, αριθ. 1-3, πίν. 1, 1ος αι. π.Χ.-Ιος αι. μ.Χ. J. 
Dörig, ό.π. (υποσημ. 616), 49-50, πίν. 25, 4, από την Αττική, τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 66, 
πίν. 22-23, β' μισό 2ου αι. π.Χ. Thompson, Troy, 94 κ.ε., αριθ. 58-71, πίν. 17-20, 2ος αι. π.Χ. Chr. Bauchhness, ό.π. (υποσημ. 
618), 5 κ.ε., εικ. 2-5,1ος αι. π.Χ. Bell, Morgantina, 94, 161, αριθ. 242-243, πίν. 61, 3ος αι. π.Χ.

632 Thompson, Troy, 88.
633 Βλ. Laumonier, Délos XXIII, 149 κ.ε., πίν. 44, 2ος-1ος αι. π.Χ.· Thompson, Troy, ό.π.· St. Miller, StTroica 1 (1991), 46- 

47, 60, αριθ. 11, 12, εικ. 11-13· J. Chesterman, Classical Terracotta Figurines, 1974, 73, εικ. 85, ειδώλιο από τη Μΰρινα, 2ος αι. 
π.Χ.· W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 114-115, αριθ. 406-408, πίν. 72, από μικρασιατικά εργαστήρια του 2ου αι. π.Χ.

634 Βλ. D. Burr Thompson, Hesperia 21 (1952), 126-127, πίν. 32, τέλη 4ου αι. π.Χ.· η ίδια, Hesperia 23 (1954), 89, πίν. 20, β' 
μισό 4ου αι. π.Χ.· η ίδια, Hesperia 34 (1965), 63, πίν. 21, αρχές 1ου αι. π.Χ.· Higgins, Catalogue, 186, αριθ. 701, πίν. 91, όψιμος 
5ος αι. π.Χ., και 197, αριθ. 734, πίν. 97, μέσα 4ου αι. π.Χ., από την Αττική, 256-257, αριθ. 941-942, πίν. 134, όψιμος 5ος αι. π.Χ., 
260, αριθ. 959, πίν. 135, πρώιμος 4ος αι. π.Χ., και 265, αριθ. 973, πίν. 137, μέσα 4ου αι. π.Χ., από την Κόρινθο- επίσης, J. Dörig, 
ό.π. (υποσημ. 616), πίν. 25 ,1 ,4ος αι, π.Χ., και πίν. 26, 3-4, β' μισό 5ου αι. π.Χ., από την Αττική και την Αίγινα και Κόρτη-Κόντη, 
Κοροπλαστική, 50-51, αριθ. 81-86, 119-121, 135, 136, 202, 203, πίν. 195, 207, 210, 223, από τη Θεσσαλονίκη, ύστερη ελληνιστι
κή και αυτοκρατορική εποχή.

635 J. Dörig, ό.π. (υποσημ. 616), πίν. 24, 3, 4, τελευταίο τέταρτο 5ου αι. π.Χ. και αρχές 4ου αι. π.Χ., πίν. 25, 2, που χρονο
λογείται στο πέρασμα από τον 4ο στον 3ο αι. π.Χ., πίν. 25, 3, αρχές 4ου αι. π.Χ., όλα από τον Τάραντα. Ακόμη, Bell, Morgan
tina, 94 κ.ε., 161-162, αριθ. 242-244, πίν. 61, 3ος αι. π.Χ., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

636 Mollard-Besques, II, 11 κ.ε., πίν. 9-10. Η ίδια, III, 133, πίν. 164b, 1ος αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 266 κ.ε., πίν. 99, 
ειδώλια από τη Μύρινα, β' μισό 2ου αι. π.Χ.

637 Laumonier, Délos XXIII, 149 κ.ε., αριθ. 412-425, πίν. 44, 2ος-1ος αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 121 κ.ε., πίν. 43-44, 
από τη Σάμο, τέλη 4ου έως τα μέσα του 2ου αι, π.Χ.

638 Pottier - Reinach, Myrina, 262 κ.ε., πίν. 2. Burr, Myrina, 29 κ.ε., πίν. 1, περίπου 1ος αι. π.Χ.-Ιος αι. μ.Χ. Töpperwein, 
Terrakotten, 56 κ.ε., πίν. 37, 38, όψιμη ελληνιστική εποχή.

639 Βλ. παραπάνω, υποσημ. 615.
640 Στα ίδια χρόνια χρονολογείται και το ειδώλιο 257, που σώζεται σε αποσπασματική κατάσταση.
641 Η διάπλαση του σώματος φανερώνει ότι οι μορφές αυτές απεικονίζονται σε νεανική ηλικία. Πρβλ. τις σχετικές παρα

τηρήσεις των Β. Schweitzer, ό.π. (υποσημ. 626), 6· J. Dörig, ό.π. (υποσημ. 616), 44· Ε. Schmidt, ό.π. (υποσημ. 620), 42.
642 Σπάνια στολίζουν τα μαλλιά των ειδωλίων αυτού του τύπου στεφάνια ή άλλου είδους κοσμήματα. Βλ. J. Dörig, ό.π. (υπο

σημ. 616), πίν. 25, 2, από την Κάτω Ιταλία, τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. και Leyenaar-Plaisier, Leiden, 266, αριθ. 693, πίν. 99.
643 Thompson, Troy, 93 κ.ε., πίν. 19. Σχετικά με την ίδια κόμμωση, βλ. Chr. Bauchhness, ό.π. (υποσημ. 618), 5, εικ. 2-3, 1ος 

αι. π.Χ. και W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 115, αριθ. 408, πίν. 72.
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μέρος του κεφαλιού644. Οι αποφύσεις αποδίδονται στρογγυλεμένες645. Με την ίδια μορφή αποδίδονται, 
άλλωστε, και στα ειδώλια που προέρχονται από τις μήτρες Β και Γ. Στα ειδώλια 244-251 της μήτρας Β 
είναι αισθητή μια έντονη κλίση του κορμού προς τα πίσω. Η καμπύλη γραμμή επικρατεί στα περιγράμ
ματα του σώματος και του κεφαλιού. Οι παχουλοί μηροί, οι τονισμένοι γλουτοί, η απόδοση της σαρκώ
δους πτύχωσης της κοιλιάς και τα μεγάλα στρογγυλά στήθη αποδίδουν με ρεαλιστικό τρόπο τα χαρα
κτηριστικά του γυναικείου σώματος. Ανάλογες τάσεις αναγνωρίζει κανείς, επίσης, σε δημιουργίες άλ
λων σύγχρονων κοροπλαστικών εργαστηρίων από τα τέλη του 2ου αι. π.Χ.646. Ωστόσο, στα ειδώλια της 
ομάδας αυτής είναι φανερή μια γενικότερη αμέλεια στο πλάσιμο των επιμέρους όγκων και στην απόδο
ση των λεπτομερειών647, στοιχεία που χαρακτηρίζουν, άλλωστε, ιδιαίτερα και τα ειδώλια 241 και 242 της 
μήτρας Γ. Στα τελευταία μάλιστα παραδείγματα τα χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται τόσο 
άτεχνα, ώστε δημιουργούν μια εντύπωση σχεδόν γελοιογραφική. Τέλος, με τα τελευταία αποθέματα του 
εργαστηρίου σε μήτρες δίνουν την εντύπωση ότι κατασκευάστηκαν τα ειδώλια 253, 254 και 255.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι έντονες ποιοτικές διαφοροποιήσεις της ομάδας των ειδωλίων 
που χρονολογούνται αμέσως μετά τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. αποδεικνύουν ότι η αμελής κατασκευή, 
που χαρακτηρίζει ορισμένα δείγματα της παραγωγής των κοροπλαστικών εργαστηρίων, δεν θα πρέ
πει να θεωρείται ως ένα γενικό φαινόμενο παρακμής, καθώς χαρακτηρίζει μερικά μόνο παραδείγμα
τα και όχι το σύνολο των ειδωλίων.

3. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ - ΝΥΜΦΕΣ

Α. Αφροδίτη

Τ ύπ ο ς α. Α φ ρ ο δ ίτη  σ τη ρ ιζομ ένη  (Πίν. 69-73)

Επτά από τα ειδώλια του Καταλόγου, 259-265048, έχουν ως θέμα την Αφροδίτη που στηρίζεται σε 
πεσσό. Τα περισσότερα από αυτά διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Η κατασκευή της κύριας μορφής 
της σύνθεσης επιτυγχάνεται με το συνδυασμό μόνο δύο μητρών, με τις οποίες αποδίδονται η πρόσθια 
πλευρά του σώματος και του κεφαλιού. Με μήτρες κατασκευάζονται, επίσης, τα πρόσθια τμήματα των 
σωμάτων των Ερωτιδέων, εκτός από τα 261 και 264, που πλάθονται εξ ολοκλήρου με το χέρι, τα πρό
σωπα και τα φτερά τους, τα προσωπεία των Σιληνών, τα μουσικά όργανα και η ερμαϊκή στήλη του 
Πριάπου649. Η πίσω πλευρά των ειδωλίων συμπληρώνεται με το χέρι, στο διάστημα κατά το οποίο 
αυτά στέγνωναν ακόμη στις μήτρες650. Με όμοιο τρόπο αποδίδονται τα χέρια της θεάς και το πίσω 
μέρος του κεφαλιού της, τα στεφάνια και τα κοσμήματα που τη στολίζουν, καθώς και οι βάσεις των 
ειδωλίων. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι συμπληρωματικές μορφές και τα σύμβολα των συνθέσεων,

644 Η κόμμωση αυτή χαρακτηρίζει τον τύπο από την εποχή της δημιουργίας του, βλ. K.Mck. Elderkin, ό.π. (υποσημ. 624), 
463 και Σ. Χαριτωνίδης, ό.π. (υποσημ. 621), 45 κ.ε., εικ. 83, 84,103.

645 Θα πρε'πει να επισημάνουμε εδώ ότι οι αποφύσεις δεν αποδίδονται με αυτή τη μορφή σε κανε'να από τα γνωστά κορο
πλαστικά εργαστήρια.

646 Βλ. Thompson, Troy, 92 και Leyenaar-Plaisier, Leiden, 124-125, αριθ. 255, πίν. 44, με'σα 2ου αι. π.Χ.
647 Σε ανάλογες παρατηρήσεις είναι δυνατό να προχωρήσει κανείς σχετικά με ειδώλια της ίδιας εποχής άλλων εργαστη

ρίων, βλ. Κ. Lehmann, Samothrace, Guide, 1975, 25, εικ. 10 και Thompson, Troy, 92, 94, αριθ. 59, πίν. 16.
648 Τα 259, 263 ανήκουν στα κτερίσματα του ταφικοΰ ευρήματος αριθ. 3 και τα 260-262, 264-265 αποτελούν κτερίσματα της 

ταφής αριθ. 16. Τμήματα δύο ειδωλίων Αφροδίτης στηριζομενης (Π 2060, Π 2061, Π 2063α και Π 2064) προέρχονται από το 
εσωτερικό λαξευτού τάφου στο οικόπεδο Γ. Καλαμπόκα. Βλ. BCH 80 (1956), 313. Επίσης, ένα σχεδόν ακέραιο και τμήματα 
ενός δεύτερου ειδωλίου (Π 560 και Π 287, Π 5329 και Π 5311) βρέθηκαν στο διθάλαμο λαξευτό τάφο I του οικοπέδου του 
Γυμνασίου Θηλέων, στη Βέροια. Φ. Πέτσας, Ad 19 (1964), Χρονικά, 351-352, πίν. 413α.

649 Κεφ. II, 61.
650 Κεφ. II, 59.
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όπως τα κέρατα αφθονίας και οι φιάλες είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, κατασκευασμένα στο 
χέρι. Τα χειροποίητα τμήματα στερεώνονται στο σώμα της θεάς με μικρές μάζες πηλού, οι οποίες προ
στίθενται στην πίσω πλευρά, έτσι ώστε να μην είναι ορατές από το θεατή.

Οι διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν τα ειδώλια του τύπου της στηριζομένης μας επιτρέπουν να 
τα αποδώσουμε σε τρία αρχέτυπα. Από το αρχέτυπο Α προέρχονται δύο μήτρες: αυτή των ειδωλίων 
261 και 262 και αυτή του ειδωλίου 263, από το αρχέτυπο Β η μήτρα των 259, 260 και από το αρχέτυπο 
Γ η μήτρα του 265. Τέλος, τα μορφολογικά στοιχεία του 264, τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω, μας 
επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι πρόκειται για εισαγωγή651.

Η ολοκλήρωση των συνθέσεων652, μετά την απομάκρυνση των ειδωλίων από τις μήτρες, επιτυγχά
νεται με την προσθήκη των χειροποίητων τμημάτων, καθώς και την επεξεργασία των ανατομικών 
λεπτομερειών του γυμνού σώματος (ήβη, ομφαλός), των πτυχών και των χαρακτηριστικών του προσώ
που, με τη χρήση ενός μαλακού αιχμηρού εργαλείου.

Σε αντίθεση με την πλούσια πλαστική διακόσμηση, ο χρωματισμός των ειδωλίων είναι περιορισμέ
νος653. Τα λιγοστά χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν προστέθηκαν επάνω σε λευκόχρωμο επίχρισμα. 
Με επίθετο φύλλο αργύρου δηλώνονται οι ιμάντες μπροστά στο στήθος της θεάς (259-261, 264), ψέλια 
στους βραχίονες και τους πήχεις της, ενώ με τον ίδιο τρόπο καλύπτεται το κάνιστρο του 259654. Ταινίες 
ρόδινου και κίτρινου χρώματος στολίζουν αντίστοιχα τα ιμάτια των ειδωλίων 261, 264 και 263, ενώ με 
ρόδινο χρώμα δηλώνεται το στρόφιο των μορφών 259, 261 και 264 και ένα εξάφυλλο ανθέμιο στο ηχείο 
της κιθάρας του 261. Με κόκκινο χρώμα αποδίδονται τα υποδήματα του άπτερου Ερωτιδέα (261) και 
με μαύρο ο κενός χώρος ανάμεσα στους πήχεις της κιθάρας655.

Η θεά, όρθια, εικονίζεται σε μια στάση εξαιρετικά χαριτωμένη. Με τον αγκώνα του αριστερού χερι
ού στηρίζεται σε ψηλό πεσσό που βρίσκεται δίπλα της. Το βάρος του σώματος μοιράζεται ανάμεσα στο 
δεξιό στάσιμο σκέλος και το στήριγμα, ενώ το άνετο αριστερό προβάλλεται έντονα μπροστά και λίγο 
πλάγια656. Η στάση αυτή προκαλείτην έντονη προβολή του δεξιού γοφού. Έτσι, η μορφή αναπτύσσεται 
σε μια σιγμοειδή καμπύλη, που αρχίζει από το άκρο δεξιό πόδι και καταλήγει στο κεφάλι της. Τα δια
φορετικά κάθε φορά αντικείμενα που κρατά στα υψωμένα χέρια της καθορίζουν συχνά και τη στροφή 
του κεφαλιού προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Το σώμα της είναι γυμνό. Μόνο δύο ιμάντες δένονται 
ανάμεσα στα στήθη και ένα ιμάτιο τυλίγεται γύρω από τους μηρούς της. Η παρυφή του ενδύματος δένε
ται επάνω από το δεξιό βουβώνα, ενώ η μία απόληξή του τυλίγεται γύρω από τον αριστερό πήχη και 
πέφτει μπροστά από τον πεσσό σχηματίζοντας μαλακά ζιγκ ζαγκ657. Το ένδυμα, λεπτό, διάφανο σχε
δόν, κολλά επάνω στα σκέλη, δημιουργώντας παράλληλα μια σειρά από ανάγλυφες πτυχές.

Ο εικονογραφικός τύπος της ημίγυμνης Αφροδίτης, που αντιπροσωπεύουν τα ειδώλια που εξετά
ζουμε, ανάγεται στην κλασική εποχή658, παραδίδεται, ωστόσο, από μια σειρά επαναλήψεων και αντι
γράφων κατασκευασμένων από κάθε είδους υλικό, που χρονολογούνται κυρίως στα ελληνιστικά χρό

651 Ο μοναδικός ενδοιασμός μας προέρχεται από τη χρωματική διακόσμηση του ειδωλίου, η οποία είναι ίδια με τα υπό
λοιπα παραδείγματα του τύπου. Το γεγονός αυτό είναι δυνατό, ιοστόσο, να αποδοθεί στην όμοια χρωματική κλίμακα, που δια
πιστώνουμε ότι χρησιμοποιούσαν τα κοροπλαστικά εργαστήρια αυτής της εποχής.

652 Κεφ. II, 62.
653 Η χρησιμοποίηση ελάχιστων χρωμάτων φαίνεται ότι αποτελεί γενικότερο χαρακτηριστικό της διακόσμησης των ειδω

λίων αυτού του τύπου. ΓΤρβλ. U. Sinn, Antike Terrakotten. Staatliche Kunstsammlungen Kassel, 1975, 21-22, αριθ. 4, 5, πίν. 2 και 
Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 229 κ.ε.

654 Κεφ. II, υποσημ. 110.
655 Κεφ. II, υποσημ. 102.
656 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 96, 1, από τη Μύρινα.
657 Το ειδώλιο 265, που αντιπροσωπεύει μια παραλλαγή του εικονογραφικού αυτού τύπου, θα το διαπραγματευθούμε στη 

συνέχεια.
658 Βλ. Μ. Bieber, Ancient Copies, 1977, 93-96, πίν. 72-74· Μ.Ε. Carr Soles, Aphrodite at Corinth. A Study of Sculptural 

Studies (αδημ. διδ. διατρ.), 1976, 184 κ.ε.· LIMC, II, 1, 1984, 67 κ.ε., πίν. 56-58, στο λ. Aphrodite (Α. Delivorrias)· Machaira, 
Groupes, 114 κ.ε.
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νια. Οι συνθέσεις αυτές, και ιδιαίτερα της μεγάλης γλυπτικής, επηρέασαν ευρύτατα την παραγωγή 
των κοροπλαστικών εργαστηρίων. Παραδείγματα του τύπου αυτού, που χρονολογούνται από τα μέσα 
του 4ου αι. π.Χ. έως τα όψιμα ελληνιστικά χρόνια, προέρχονται από την Αττική659, τη Βοιωτία, τη 
Μύρινα, τον Τάραντα660, την πόλη της Ρόδου661, την Πέργαμο662, τη Δήλο663, τα Άβδηρα664 και την 
Πέλλα665. Στην παράδοση αυτή εντάσσονται και οι δημιουργίες του εργαστηρίου της Βέροιας, οι οποί
ες, σύμφωνα με τα ταφικά συνευρήματά τους, χρονολογούνται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Αν θελήσουμε να σκιαγραφήσουμε πολύ συνοπτικά την εξέλιξη του τύπου από τα όψιμα κλασικά 
έως τα όψιμα ελληνιστικά χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι στις πρώιμες δημιουργίες της Βοιωτίας, της 
Ρόδου και της Μύρινας η μορφή απεικονίζεται σε όρθια στάση να ακουμπά απλά στο στήριγμα που 
βρίσκεται δίπλα της. Αντίθετα, στις μεταγενέστερες παραστάσεις στηρίζεται σε αυτό με όλο το βάρος 
του σώματός της.

Η εξεζητημένη στάση της μορφής που στηρίζεται σε πεσσό αποτελεί, αναμφίβολα, ένα από τα πιο 
αγαπητά θέματα της ελληνιστικής τέχνης. Στα ειδώλια της Βέροιας, την κυματοειδή κίνηση από δεξιά 
προς τα αριστερά υπογραμμίζουν η αναδίπλωση της παρυφής του ιματίου και μια σειρά μικρότερων 
πτυχών με την ίδια κατεύθυνση. Κύριο άξονα της σύνθεσης αποτελεί η κατακόρυφος, όπου εντάσσονται 
ο πεσσός και ο αριστερός βραχίονας. Αντίθετα με την πλευρά αυτή, όπου το περίγραμμα είναι κλειστό, 
στα δεξιά η μορφή, με την έντονη προβολή του γοφού του στάσιμου σκέλους, την ελαφρά στροφή του 
κορμού και την ανύψωση του δεξιού βραχίονα, ανοίγει προς τα έξω. Τέλος, οι καμπύλες γραμμές και τα 
μαλακά περιγράμματα, που χαρακτηρίζουν την απόδοση του γυμνού γυναικείου σώματος, εναρμονίζο
νται με τις καμπύλες γραμμές των πτυχών, που σχηματίζει το ένδυμα στο κάτω τμήμα των ειδωλίων666. 
Το αισθητικό αυτό αποτέλεσμα, που οφείλεται στη λεπτή υφή του ενδύματος, δημιουργεί μια σύνθεση 
αρμονική, χωρίς έντονες αντιθέσεις. Έτσι, όπως παρατηρεί ο G. Gualandi, «l’Aphrodite “au pilier” 
riproduce un tipo statuario di bella invezione e di raffinata convezione per il tema raffigurato»667.

H επίδραση της περίοπτης γλυπτικής στην κοροπλαστική παραγωγή των ελληνιστικών χρόνων έχει 
διαπιστωθεί ήδη από το σύνολο των μελετητών, που ασχολήθηκε γενικότερα με αυτό το θέμα668. Όσον 
αφορά το συγκεκριμένο εικονογραφικό τύπο της στηριζομένης Αφροδίτης, η επιρροή αυτή γίνεται 
σχετικά εύκολα κατανοητή. Άλλωστε, ο καταμερισμός των ειδωλίων του τύπου σε διαφορετικά αρχέ
τυπα δεν βασίζεται απλά στη διαπίστωση ορισμένων μορφολογικών διαφορών. Μια προσεκτικότερη 
παρατήρηση αποδεικνύει ότι αντιπροσωπεύουν διαφορετικές στυλιστικές τάσεις, που αναπτύσσονται 
στην αγαλματική τέχνη, γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Έτσι, η καμπύλη που σχηματίζει το γυμνό τμή
μα του κορμιού της θεάς και ιδιαίτερα η ιδεαλιστική απόδοση του σώματός της, με τις λεπτές, επιμή- 
κεις αναλογίες, τους στενούς ώμους και τα μικρά στήθη προσεγγίζουν τα ειδώλια 259 και 260 στο μαρ
μάρινο αγαλμάτιο Ε 541 της Ρόδου, που χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του 2ου αι. π.Χ.669, ή 
ακόμη τη μαρμάρινη σύνθεση της Αφροδίτης και του Έρωτα στο Μουσείο της Κω670. Ανάλογα είναι,

659 Λ. Παλαιοκρασσά, ό.π. (υποσημ. 591), 59,119, Ε 88, πίν. 19, πιθανώς 4ος αι. π.Χ.
660 Βλ. LIMC, ό.π., αριθ. 581-588, πίν. 57, 4ος-2ος αι. π.Χ.- επίσης, G. Waywell, The Lever and Hope Sculptures, 1986, 31, 

αριθ. 31, πίν. 34, 1-2, βοιωτικού εργαστηρίου, 3ος αι. π.Χ.
661 Βλ. Ε. Zervoudaki, ό.π. (υποσημ. 436), 133-134 , εικ. 5, πρώιμος 4ος αι. π.Χ.
662 Töpperwein, Terrakotten, 54, αριθ. 212-213, πίν. 35, 2ος αι. π.Χ.
663 Laumonier, Délos XXIII, 162, αριθ. 496, πίν. 51.
664 Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 35, 63, Β 62, πίν. 18, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
665 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 151-152,178-180, αριθ. 139,140, 278, 286, πίν. 20,32 και 35, αμέσως μετά τα μέσα του 2ου 

αι. π.Χ.
666 Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις της Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 229 κ.ε.
667 G. Gualandi, ASAtene 54 (1976), 96 κ.ε.
668 Βλ. για παράδειγμα, Β. Baudat, ό.π. (υποσημ. 551), 30 και, τελευταία, C.-Ε. Vafopoulou-Richardson, Large Sculpture 

and Minor Arts. A Brief Survey of the Relationship between Sculpture and Terracotta Figurines, Akten des XIII. Internationalen 
Kongresses für klassische Archäologie, Berlin 1988,1990, 396 κ.ε.

669 G. Gualandi, ό.π., αριθ. 47.
670 A. Pasquier, La Vénus de Milo et les Aphrodites du Louvre, 1985, 38, 39, 79.



147

επίσης, τα χαρακτηριστικά πήλινου ειδωλίου του ίδιου τύπου από την Πέργαμο671. Περισσότερο εμ
φανής είναι, ωστόσο, η επίδραση αυτή στα ειδώλια 261 και 262, όπου ο συνδυασμός της ρεαλιστικής 
απόδοσης του γυναικείου σώματος και του ιδεαλιστικού στυλ του κεφαλιού αποτελεί τυπική έκφραση 
των κλασικιστικών τάσεων της όψιμης ελληνιστικής τέχνης672. Στην ίδια παράδοση εντάσσονται, ακό
μη, δύο ειδώλια του β' μισού του 2ου αι. π.Χ. από τη Μύρινα673. Κοινά είναι ορισμένα μεμονωμένα 
μοτίβα, που αφορούν την πτύχωση του ιματίου674.

Αν συγκρίνουμε, ωστόσο, τα ειδώλια της Βέροιας με αυτά του ίδιου τύπου από τους λαξευτούς τά
φους της Πέλλας, διαπιστώνουμε ότι η στενή σχέση, που παρατηρεί η Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, δεν πε
ριορίζεται απλά σε στυλιστικές ομοιότητες675. Είναι φανερό ότι τα ειδώλια των δύο εργαστηρίων κατα
σκευάζονται από συγγενή αρχέτυπα, όπως αποδεικνύει η αναλυτικότερη εξέταση της πτύχωσης του ιμα
τίου και ιδιαίτερα το μικρό τμήμα του ενδύματος που προβάλλει από την αναδίπλωση του ιματίου στο 
ύψος του δεξιού βουβώνα της θεάς676. Χαρακτηριστικές είναι, επίσης, οι ενάλληλες οξυκόρυφες τριγω
νικές πτυχές που σχηματίζονται κάτω από την ήβη, ανάμεσα στα σκέλη της θεάς και απαντούν σε δύο 
ακόμη ειδώλια του 3ου αι. π.Χ., από την Τανάγρα677. Το μοτίβο αυτό παραδίδει ένα μαρμάρινο αγαλ- 
μάτιο από το Κερτς, στο Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης, της όψιμης ελληνιστικής εποχής678.

Από το σύνολο των ειδωλίων που εξετάζουμε πιο περίτεχνη είναι η κόμμωση των 259 και 263. Τα 
μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο. Έ να  τμήμα τους σχηματίζει κότσο χαμηλά στην 
πίσω πλευρά του κεφαλιού και τα υπόλοιπα δένονται ψηλά σε μια χαλαρή θηλειά. Την ίδια κόμμωση 
παραδίδει ένα σύνολο έργων της όψιμης κλασικής εποχής, τα οποία απεικονίζουν την Αφροδίτη. Στην 
κοροπλαστική εικονίζεται επίσης σχετικά πρώιμα σε γυναικεία κεφάλια από τον Τάραντα, του τέλους 
του 3ου ή των αρχών του 2ου αι. π.Χ.679, ενώ στη Δήλο680 και τη Μύρινα, στα όψιμα ελληνιστικά χρόνια. 
Στα ειδώλια του εργαστηρίου της Βέροιας αντιπροσωπεύεται σε δύο ακόμη σύγχρονα παραδείγματα, 
266 και 267 (Πίν. 74-75), του τύπου της αναδυομένης Αφροδίτης681. Εξίσου εντυπιοσιακό είναι το στε
φάνι του ειδωλίου 259, που σχηματίζεται από φύλλα κισσού και δύο μεγάλους κορύμβους στο κέντρο 
και συγκρατείται μπροστά από μια φαρδιά υφασμάτινη ταινία. Σύμβολο κατεξοχήν του Διονύσου και 
των μορφών του διονυσιακού κύκλου682, το στεφάνι αυτό στολίζει σπανιότερα τα μαλλιά γυναικείων

671 Βλ. Töpperwein, Tetrakotten, αριθ. 212.
672 Πρβλ. ένα μαρμάρινο αγαλμάτιο ελληνιστικής εποχής από την Κρήτη, LIMC, ό.π. (υποσημ. 658), 67, αριθ. 571, πίν. 56. 

Βλ. σχετικά, Bieber, Sculpture, 156 κ.ε. και Chr. Havelock, Hellenistic Art, 1971, 117 κ.ε.
673 Βλ. Burr, Myñna, 33-34, αριθ. 10, πίν. 4 και Mollard-Besques, II, 24, πίν. 26g. Την επίδραση της γλυπτικής διαπιστώνει, 

επίσης, η Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη και στα ειδώλια του ίδιου τύπου από την Πέλλα.
674 Με ανάλογο τρόπο στερεώνεται, για παράδειγμα, το ένδυμα σε μαρμάρινο αγαλμάτιο νέου που στηρίζεται σε αρχαϊ- 

στική μορφή από τη Σάμο. Βλ. R. Horn, Hellenistische Bildwerke aus Samos, Samos XII, 1972, 34-35, 108-109, πίν. 55-56, τελευ
ταίο τέταρτο 2ου αι. π.Χ. Βλ. επίσης, παρακάτω, υποσημ. 678.

675 Βλ. τις συγκρίσεις των ειδωλίων της Πέλλας που επιχειρεί η Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, ό.π. (υποσημ. 665), με τα παρα
δείγματα της Βέροιας.

676 Με όμοιο τρόπο στερεώνεται, επίσης, η παρυφή του ενδύματος στη μορφή της Ψυχής του μαρμάρινου τραπεζοφόρου 
αριθ. 102 του Μουσείου Κανελλοπούλου στην Αθήνα. Βλ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Τραπεζοφόρα με πλαστική διακόσμηση. 
Η αττική ομάδα, 1993, 118-119, 273, αριθ. 113, πίν. 58, όπου αναφέρεται ένα ακόμη ανάλογο παράδειγμα.

677 U. Sinn, ό.π. (υποσημ. 653). Τα δύο ειδώλια προέρχονται από την ίδια μήτρα.
678 LIMC, ό.π. (υποσημ. 658), 67, αριθ. 574, πίν. 57.
679 Besques, IV, 118-119, πίν. 116a-c.
680 Laumonier, Délos XXIII, 158, αριθ. 474, 475, πίν. 50, πήλινα κεφάλια Αφροδίτης, 239, αριθ. 1051, πίν. 83.
681 Βλ. Κεφ. III, 157 κ.ε., τις σχετικές με τον τύπο αυτό παρατηρήσεις, και ιδιαίτερα παρακάτω τις υποσημ. 831-832, όπου 

γίνεται λεπτομερέστερη συζήτηση σχετικά με τον τύπο της κόμμωσης.
682 Η. Baumann, Die griechische Pflanzenwelt im Mythos, Kunst und Literatur, 1982, 85, εικ. 163, 167. J.D. Beazley, BSA 18 

(1911-1912), 217 κ.ε., πίν. 11. LIMC, III, 1986, 464, αριθ. 478, πίν. 355, στο λ. Dionysos (C. Gasparri). J. Sieveking, ό.π. (υπο
σημ. 7), 6-7, πίν. 73,1-2, πήλινα κεφάλια Διονύσου από τη Σμύρνη. B. Baudat, ό.π. (υποσημ. 551), 15 κ.ε., αριθ. 14,16, πίν. 6, 7. 
Laumonier, Délos XXIII, 123, αριθ. 311, 312, πίν. 34, πήλινα κεφάλια Διονύσου. Mollard-Besques, II, 160-163, πίν. 194-197, 
πήλινα κεφάλια Διονύσου, Αριάδνης και Έρωτα. W. Fuchs, Der Schiffsfund von Madhia, 1963,15, αριθ. 3, πίν. 10-11, χάλκινες 
ανάγλυφες προτομές Διονύσου και Αριάδνης, περίπου 120 π.Χ. Ph. Bruneau, Les mosaïques. Exploration archéologique de
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μορφών683, απαντά, ωοτόσο, σε δυο ειδώλια στηριζομένης Αφροδίτης από τον Τάραντα684, καθώς και 
σε πήλινες προτομές της θεάς, ελληνιστικής εποχής, από τα Άβδηρα685. Ίδιου τύπου είναι το στεφάνι 
του ειδωλίου 266 του Καταλόγου. Λιγοστά είναι ακόμη τα μεταλλικά παραδείγματα του είδους686. Από 
το χώρο της Μακεδονίας, και συγκεκριμένα από τη Σεβαστή της Πιερίας, προέρχεται χρυσό στεφάνι 
από φύλλα κισσού, που χρονολογείται στον όψιμο 4ο με πρώιμο 3ο αι. π.Χ.687.

Η ταινία που φορά στο μέτωπο η θεά του ειδωλίου 259 απεικονίζεται σε ένα σημαντικό αριθμό 
παραστάσεων του Διονύσου στεφανωμένου με κισσό, που αναφέραμε παραπάνω, και για το λόγο 
αυτό ταυτίστηκε από ορισμένους μελετητές με τη βακχική μίτρα688. Όμοια ταινία φορά στο μέτωπο η 
θεά και στα ειδώλια 272 και 273 (Πίν. 77-78)689, καθώς και στο λεγόμενο τύπο της Σαπφούς-Ολυ- 
μπιάδας690.

Τα σκουλαρίκια, που στολίζουν τα αυτιά της θεάς του ίδιου ειδωλίου, είναι όμοια με αυτά των 271- 
273 του Καταλόγου. Αποτελούνται από ένα στρογγυλό δίσκο, από τον οποίο εξαρτάται ένας ανά
στροφος κώνος. Χρυσά παραδείγματα του τύπου αυτού βρέθηκαν σε τάφους του Τάραντα, που χρο
νολογούνται στον 4ο και τον 3ο αι. π.Χ.691.

Τα ειδώλια 260 και 261 παραδίδουν την πεπονοειδή κόμμωση. Πρόκειται για έναν τύπο αρκετά 
κοινό στα πήλινα ειδώλια των κοροπλαστικών εργαστηρίων της Δήλου692, της Μύρινας693, της 
Τροίας694 και της νότιας Ιταλίας695, από τα τέλη του 4ου έως το 2ο αι. π.Χ. Απαντά σπάνια στο σύνολο 
των ειδωλίων του εργαστηρίου της Βέροιας696, αντιπροσωπεύεται δε, σε περιορισμένο αριθμό, και 
στα ειδώλια που προέρχονται από τους θαλαμωτούς τάφους της Πέλλας697. Τέλος, το ειδώλιο 262 
παραδίδει την κόμμωση της Κνιδίας Αφροδίτης698, όπου τα μαλλιά σχηματίζοντας πλοκάμους οδηγού
νται στο πίσω μέρος του κεφαλιού και δένονται σε κότσο. Τύπος αρκετά κοινός στα εργαστήρια της

Délos XXIX, 1972, 242, εικ. 182-183, η μορφή του Διονύσου στο έμβλημα του ψηφιδωτού της οικίας με τις μάσκες, β' μισό 2ου 
αι. π.Χ. Besques, III, 91, πίν. 116g-i, πήλινα κεφάλια Διονύσου, όψιμη ελληνιστική εποχή, από την Τροία. Ε. Berger (επιμ.), 
Antike Kunstwerke aus der Sammlung Ludwig, II, Terrakotten und Bronzen, 1982, 103-104, αριθ. 152, πήλινο προσωπείο 
Διονύσου, 3ος αι. π.Χ. (Η. Herdejürgen). Queyrel, Amathonte IV, 175-176, αριθ. 727, πίν. 67, πιθανώς κεφάλι Αριάδνης, τέλη 
1ου αι. π.Χ.

683 Laumonier, Délos XXIII, 175, αριθ. 572, 573, πίν. 57, κεφάλι ντυμένης πλαγγόνας. Thompson, Troy, 44-46. Πρβλ. επί
σης, το γυναικείο ειδώλιο 114 του Καταλόγου (Πίν. 31), όπου και η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.

684 Besques, IV, 5, πίν. 3a, c, 3ος αι. π.Χ. Πρβλ. επίσης, γυναικείο κεφάλι της ίδιας εποχής. C.E. Vafopoulou-Richardson, 
ό.π. (υποσημ. 231), 35, εικ. 36a.

685 Βλ. Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 55-56, A 32, πίν. 15, β' μισό 3ου αι. π.Χ., και 62-63, Β 58, πίν. 15, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
686 Ε. Tsigarida, Metal Wreaths in the Greek World (αδημ. διδ. διατρ.), 1988, 122 κ.ε.
687 Βλ. I. Βοκοτοπούλου (επιμ.), Ελληνικός πολιτισμός. Μακεδονία, Το Βασίλειο τον Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1993, 232-234, 

αριθ. 276, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
688 Σχετικά με το θέμα αυτό, βλ. Ch. Picard, Dionysos Μιτρηφόρος, MEFBA, 1932, Mélanges G. Glotz, II, 707 κ.ε.· 

Laumonier, Délos XXIII, 123, αριθ. 311, 312, πίν. 34, 2ος-1ος αι. π.Χ.- J. Marcadé, Apollon «Mitréphoros», BCH Suppl. IV, 1977, 
400 κ.ε., 707 κ.ε.· Ν. Μπεζεντάκος, Η αρχαία ελληνική μίτρα, 1987, 55 κ.ε., 84 κ.ε.

689 Βλ. Κεφ. III, 165 κ.ε., στις σχετικές με τον εικονογραφικό αυτό τύπο παρατηρήσεις.
690 Β. Viemeisel-Schlörb, ό.π. (υποσημ. 532), 106 κ.ε., εικ. 47-50, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. Με βάση τα δεδο

μένα των ειδωλίων της Βέροιας ένα μαρμάρινο κεφάλι της συλλογής Ludwig στη Βασιλεία, που χρονολογείται γύρω στο 300 
π.Χ., είναι πιθανό να απεικονίζει την Αφροδίτη. Βλ. Ε. Berger (επιμ.), ό.π. (υποσημ. 282), 351 κ.ε., αριθ. 250 (L. Thommen).

691 Βλ. σχετικά, Ε. De Juliis (επιμ.), ό.π. (υποσημ. 365), 133 κ.ε., 172-173, αριθ. 90-91 (T. Schojer)- επίσης, G. Becatti, 
Oreficerie Antiche, 1955, 196, αριθ. 389, πίν. 102* Β. Deppert-Lippitz, Griechischer Goldschmuck, 1985, 231-232, εικ. 167.

692 Laumonier, Délos XXIII, 245-246, αριθ. 1115 κ.ε., πίν. 85.
693 Β. Baudat, ό.π. (υποσημ. 551), 19 κ.ε., αριθ. 17, πίν. 9, ειδώλιο νεαρού κοριτσιού, α' μισό 2ου αι. π.Χ. Mollard-Besques, 

II, 176-177, πίν. 212, 213, τέλη 3ου-2ος αι. π.Χ. H.R. Goette,Æ4 1986, 716, αριθ. 4, εικ. 4, 5, όψιμος 3ος αι. π.Χ.
694 Thompson, Troy, 38 κ.ε., πίν. 19, 50 κ.ε., όψιμος 4ος αι. π.Χ. έως τα πρώιμα αυτοκρατορικά χρόνια. Σχετικά με την κόμ

μωση αυτή, βλ. επίσης αναλυτικά, Σ. Πινγιάτογλου, ό.π. (υποσημ. 299), 90.
695 Besques IV, 117-118, πίν. 115, τέλη 4ου έως β' μισό 3ου αι. π.Χ.
696 Βλ. το ειδώλιο 252του Καταλόγου (Πίν. 68), που απεικονίζει καθιστή πλαγγόνα.
697 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 219-220, αριθ. 386, 391, 402, πίν. 43-45.
698 Πρβλ. τα γυναικεία κεφάλια 336 και 337 του Καταλόγου (Πίν. 94β).
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Πέλλας699 και της Τροίας700, στη Βέροια χαρακτηρίζει αποκλειστικά τους εικονογραφικοΰς τύπους 
της Αφροδίτης701. Τα μαλλιά του ειδωλίου 262 στολίζει ψηλή, λεία στεφάνη, διακοσμημένη με τρεις 
επίθετους κυκλικούς δίσκους702. Πρόκειται, πιθανώς, για μια απλουστευμένη απεικόνιση των τριών 
ροδάκων, οι οποίοι αποδίδονται στη στεφάνη πήλινων γυναικείων προτομών, που βρέθηκαν σε τά
φους της όψιμης κλασικής εποχής στη Βέροια703.

Ο τετράγωνος πεσσός704, που αποδίδεται στα αριστερά της θεάς, στηρίζεται σε όμοιου σχήματος βάση 
και κορυφώνεται σε ένα απλό επίκρανο705. Απαντά ως στήριγμα στηριζομένων μορφών ήδη από τον 5ο 
αι. π.Χ. στην περίοπτη γλυπτική και στη συνέχεια και στη ζωγραφική, ενώ η χρήση του συνεχίστηκε έως 
τα αυτοκρατορικά χρόνια706. Ωστόσο, στον τύπο της στηριζομένης Αφροδίτης, παράλληλα με τον πεσσό, 
χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξή της και η γυναικεία αρχάίστική μορφή707.

Στα ειδώλια 259 και 261 η θεά εικονίζεται να κρατά στο αριστερό χέρι, που στηρίζεται στον πεσσό, 
ένα αβαθές κάνιστρο, το κανούν, γεμάτο με καρπούς και γλυκίσματα. Πρόκειται για ένα χαμηλό, επίπε
δο κάνιστρο, σύμφωνα με την τυπολογία του I. 8ο1ΐθ1ρ708. Το επίθετο φύλλο αργύρου υποδηλώνει ότι το 
αγγείο ήταν κατασκευασμένο από αυτό το συγκεκριμένο μέταλλο709. Στο εσωτερικό του αποδίδονται ένα 
όρθιο πυραμιδόσχημο αντικείμενο, που πλαισιώνεται από δύο ημισφαιρικά. Πρόκειται για γλυκίσματα 
κατασκευασμένα από σιτάρι και μέλι710, τις «πυραμίδες» και τα «ομφαλωτά πόπανα», που αναφέρουν οι 
φιλολογικές πηγές711. Παρόμοια ευρήματα μεμονωμένα ή μέσα σε δίσκους και πανέρια βρέθηκαν στη 
Μύρινα712, στην Κόρινθο713 και στην αθηναϊκή Αγορά714. Από το χείλος του κάνιστρου του ειδωλίου 261 
προβάλλει ένα τσαμπί σταφυλιού715. Με όμοια διάταξη εικονίζονται τα πόπανα και το σταφύλι στο κάνι
στρο του ειδωλίου 266 (Π ίν. 74), του τύπου της αναδυομένης Αφροδίτης716. Γλυκίσματα και καρποί απο
δίδονται, επίσης, στη βάση ή επάνω στους ακρέμονες πήλινων ερμαϊκών στηλών από τη Δήλο717, καθώς 
και σε παραστάσεις νεκροδείπνων, όπου αποτελούν τμήμα των νεκρικών εδεσμάτων.

Τα προσωπεία του Σιληνού, που κρατά στο υψωμένο δεξιό χέρι της η θεά στα ειδώλια 259, 260 και 
261, είναι τριών διαφορετικών τύπων, με κοινά χαρακτηριστικά το ψηλό, θολωτό μέτωπο, τους προε-

699 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 219.
700 Thompson, Troy, 36, 37.
701 Βλ. Πίν. 74 κ.ε.
702 ΓΤρβλ. τα ειδώλια 268, 269 και 272, των τύπων της αναδυομε'νης και αποσανδαλίζουσας Αφροδίτης, όπου και η σχετική 

βιβλιογραφία.
703 Αρχαία Μακεδονία, 352-353, αριθ. 311-312 (Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη).
704 Σχετικά με τη μορφή και τις διαστάσεις του πεσσού, βλ. Ε. Pfuhl, Jdl 20 (1905), 71 κ.ε.
705 Στη βάση της επίοτεψης του πεσσού του ειδωλίου 263 δηλώνονται με χάραξη δύο κυμάτια. Πρβλ. B. Baudat, ό.π. (υπο- 

σημ. 551), 31-33, αριθ. 29, πίν. 12, ειδώλιο μούσας στηριζομε'νης, τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ.· Mollard-Besques, II, 150, πίν. 
187d· Queyrel, Amathonte IV, 37 κ.ε., αριθ. 37-67, πίν. 6, 1ος αι. π.Χ.

706 Fr. Muthmann, Statuenstützen und dekoratives Beiwerk an griechischen und römischen Bildwerken, 1951,15 κ.ε.
707 Βλ. J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), πίν. 44q· Μ.Ε. Carr Solles, ό.π. (υποσημ. 658)· LIMC, II, ό.π. (υποσημ. 658), πίν. 54,55.
708 Βλ. D. Burr Thompson, Hesperia 23 (1954), 94 κ.ε., αριθ. 8-9, πίν. 20 και I. Schelp, Das Kanoun. Der griechische Opferkorb, 1975, 

28. Σχετικά με το σχήμα του, βλ. L. Deubner,id/ 40 (1925), 218, εικ. 19, ερυθρόμορφος καλυκωτός κρατήρας στην Αγία Πετρούπολη. 
Για την ταύτιση του αγγείου και την υπόδειξη της σχετικής βιβλιογραφίας είμαι υποχρεωμένη στον καθηγητή Μ. Τιβέριο.

709 Η ύπαρξη αργυρών κανών μαρτυρείται επιγραφικά. Βλ. I. Schelp, ό.π., 27, σημ. 221, 233.
710 Βλ. R. Thönges-Stringaris, AM  80 (1965), 19, 62 κ.ε.
711 J.-M. Dentzer, Le motif du banquet couché dans le Proche-Orient et le monde grec du Vile au TV siècle avant J. C., 1982, 520 

κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
712 Mollard-Besques, II, 149, πίν. 185a, c, d.
713 R. Stroud, Hesperia 34 (1965), 23-24, πίν. Ile, g, α' μισό 6ου ai. π.Χ. N. Bookidis - R. Stroud, Demeter and Persephone in 

Ancient Corinth, 1987, 24 κ.ε., εικ. 23, 25-26. A. Brumfield, Hesperia 66 (1997), 147 κ.ε., όπου και αναλυτική βιβλιογραφία.
714 D. Burr Thompson, ό.π.
715 Τσαμπί σταφυλιού μαζί με καρπούς ή γλυκίσματα περιέχουν τα κάνιστρα που κρατούν γυναικείες μορφές σε πήλινα ειδώ

λια από την ακρόπολη της Λίνδου, βλ. Chr. Blinkenberg, ό.π. (υποσημ. 436), 709 κ.ε., αριθ. 3023,3028, πίν. 140, μετά το 400 π.Χ.
716 Βλ. Κεφ. III, 157 κ.ε., τις σχετικές με τον τύπο παρατηρήσεις και ιδιαίτερα τις υποσημ. 880-886.
717 Laumonier, Délos XXIII, 126 κ.ε., αριθ. 310, 331-334, πίν. 35, 36, 2ος-1ος αι. π.Χ.
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ξέχοντες οφθαλμούς και τα τοξωτά φρύδια, την επίπεδη μύτη με τα φαρδιά ρουθούνια, τα εξογκωμέ
να μήλα και τα πλαδαρά μάγουλα. Η διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών τους εντοπίζεται κυρίως 
στο γεγονός ότι στο προσωπείο του ειδωλίου 259718 τονίζεται περισσότερο η ζωική φύση του δαίμονα, 
ενώ σε αυτά των 260-261 είναι εντονότερος ο ανθρώπινος χαρακτήρας του719. Η εναλλαγή αυτή στην 
απόδοση της μορφής προσεγγίζει το προσωπείο 259 σε αυτά των εργαστηρίων της νότιας Ιταλίας720 
και τα 260, 261 στα παραδείγματα που προέρχονται από τη Σμύρνη721 και τη Μύρινα722. Στα προσω
πεία της Βέροιας ο Σιληνός απεικονίζεται στεφανωμένος με κισσό. Όμοιο στεφάνι στολίζει το μέτω
πό του σε πήλινα ειδώλια που προέρχονται επίσης από τη Μύρινα723. Προσωπείο κρατούσε η θεά στο 
ίδιου τύπου ειδώλιο αριθ. 278, από τους λαξευτούς τάφους της Πέλλας724, καθώς και σε μια σειρά 
συνθέσεων, όπου εικονίζεται μαζί με τον Έρωτα725.

Οι κιθάρες726, που αποδίδονται μπροστά από τη βάση του πεσσού και στον αριστερό βραχίονα των 
ειδωλίων 261 και 262 αντίστοιχα, είναι όμοιου τύπου. Πληρέστερα σώζεται το όργανο του ειδωλίου 
261, το οποίο απαρτίζεται από ένα τραπεζιόσχημο ηχείο, που φαρδαίνει ψηλά, και βραχίονες. Δεν 
δηλώνονται ωστόσο οι χορδές τους727. Όμοιες είναι οι κιθάρες του ειδωλίου 267 (Πίν. 75) της ανα- 
δυομένης Αφροδίτης, καθώς και η 352 του Καταλόγου728. Στο αριστερό χέρι της θεάς είναι προσαρ
μοσμένο το ίδιο μουσικό όργανο και στα ειδώλια αριθ. 139, 140, του ίδιου τύπου, από τους λαξευτούς 
τάφους της Πέλλας729.

Στον αριστερό ώμο του ειδωλίου 259 κάθεται με ανοικτά φτερά ένας γυμνός Ερωτιδέας, λυγίζο
ντας έντονα το κορμί του προς τα αριστερά. Την κλίση αυτή του κορμού ακολουθεί και το κεφάλι του. 
Διπλώνει το άκρο δεξιό πόδι κάτω από το αριστερό και υψώνει τα δύο χέρια του, λυγισμένα στους 
αγκώνες, προς τα επάνω. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο παραδίδει το ειδώλιο 266 (Πίν. 74) της αναδυομέ- 
νης Αφροδίτης730. Το γεγονός ότι ο Έρωτας κρατά εκεί ένα πουλί, μας επιτρέπει να συμπληρώσουμε 
με όμοιο τρόπο και το ειδώλιο που εξετάζουμε.

Στο επίκρανο του πεσσού του ειδωλίου 261 κάθεται γυμνός, άπτερος Ερωτιδέας, με το σώμα και το 
πρόσωπό του στραμμένο προς τη θεά. Διπλώνει και αυτός το άκρο δεξιό πόδι κάτω από το αριστερό 
και υψώνει το αριστερό χέρι πλάγια731. Ο θεός παριστάνεται σε παιδική ηλικία, όπως δείχνουν τα

718 Το προσωπείο του ειδωλίου 259 προέρχεται από την ίδια μήτρα με αυτό του 266 του Καταλόγου (Π ίν. 74), του τύπου 
της αναδυομένης Αφροδίτης.

719 Σχετικά με τη δαιμονική φύση των Σιληνών, βλ. LIMC, VIII, 1, 1997,1108 κ.ε., στο λ. Silenoi (Ε. Simon), όπου και η νεό
τερη βιβλιογραφία. Για τη σχέση των προσωπείων του Σιληνού με το πορτραίτο του Σωκράτη και των φιλοσόφων γενικότερα, βλ. 
D. Burr Thompson, Hesperia 26 (1957), 115 κ.ε., αριθ. 6, πίν. 35 και G.M.A. Richter, The Portraits of the Greeks, I, 1965, 109 κ.ε.

720 C. Laviosa, ArchCl 6 (1954), πίν. 76. R. Lullies, ό.π. (υποσημ. 392), 61-62, αριθ. 183, πίν. 70, πρώιμοι ελληνιστικοί χρό
νοι. Ε. De Juliis - D. Loiacono, ό.π. (υποσημ. 506), 364, αριθ. 443, γυναικεία μορφή με προσωπείο στο δεξιό χέρι. Besques, IV, 
150-151, πίν. 165a-c, 2ος αι. π.Χ. W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 132-133, αριθ. 456-457, πίν. 81, κεφάλια Σιληνών, β' μισό 
2ου αι. π.Χ., όπου και πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα.

721 Besques, III, 195, 196, πίν. 277, όψιμη ελληνιστική εποχή.
722 Mollard-Besques, II, 193, πίν. 230d. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 473-474, αριθ. 1347, πίν. 174.
723 Mollard-Besques, II, 80-81, πίν. 97d, 98b, αρχές 2ου αι. π.Χ.
724 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα. 231, σημ. 362, πίν. 32.
725 Βλ. Κεφ. III, 157 κ.ε. και υποσημ. 894, 895, τις παρατηρήσεις σχετικά με τον τύπο της αναδυομένης Αφροδίτης.
726 Βλ. σχετικά, W. Wegner, Das Musikleben der Griechen, 1949,32-37 και 96-10T D. Paquette, L ’instalment de musique dans 

la céramique de la Grèce antique, 1984, 90 κ.ε.· M. Maas - J. McIntosh Snyder, Stringed Instruments of Ancient Greece, 1989,53 κ.ε.
727 Όπως για παράδειγμα, Μ. Velickovic, ό.π. (υποσημ. 158), 85-86, αριθ. 24, πίν. 11 και L. Popovic, ό.π. (υποσημ. 158), 

357, αριθ. 658, πήλινο ειδώλιο χορεύτριας με λύρα, ελληνιστική εποχή. Επίσης, Besques, IV, 47, πίν. 38a.
728 Κεφ. III, 157 κ.ε., όπου αναφέρονται λεπτομερείς παρατηρήσεις σχετικά με το μουσικό αυτό όργανο.
729 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα. 151-152, αριθ. 139, 140, πίν. 20.
730 Σχετικά με τους εικονογραφικούς τύπους του Έρωτα επάνω στον ώμο της Αφροδίτης, βλ. Machaira, Groupes, 146, 151 

κ.ε. Βλ. επίσης Κεφ. III, 157 κ.ε., τις εκτενείς παρατηρήσεις για το θέμα, καθώς και το ειδώλιο του καθιστού Ερωτιδέα 308, 
Κεφ. III, 188 (Πίν. 88).

731 Γενικά για τις συνθέσεις Αφροδίτης με Έρωτα στηριγμένης σε πεσσό, βλ. Β. Μαχαίρα, Γλυπτό Αφροδίτης και Έρωτα 
από την Αμφίπολη, Μνήμη Δ. Λαζαρίόη, 1990, 285 κ.ε., εικ. 1.
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κοντά και παχουλά σκέλη, η διάπλαση και οι αναλογίες του σώματος732 και τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου του. Με τη μορφή μικρού παιδιού απεικονίζεται ο Έρωτας ήδη στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.733, 
επικρατεί όμως στην τέχνη και ειδικότερα στην κοροπλαστική στο τελευταίο τέταρτο του 4ου και στις 
αρχές του 3ου αι. π.Χ.734. Το μοτίβο της θέσης των ποδιών είναι κοινό και απαντά σε ένα σύνολο ειδω
λίων της ελληνιστικής εποχής από τη Μύρινα, που απεικονίζουν Ερωτιδείς735 και μικρά παιδιά736.

Το ειδώλιο 261 είναι το μοναδικό, από το σύνολο των ειδωλίων που εξετάζουμε, που παραδίδει 
τον Έρωτα άπτερο737. Πρόκειται για έναν εικονογραφικό τύπο, ο οποίος, όπως έδειξε ο L. Lacroix, 
είναι γνωστός ήδη στον 6ο αι. π.Χ.738 και συνεχίζεται έως τα όψιμα ελληνιστικά χρόνια και την αυτο- 
κρατορική εποχή739. Άλλωστε, και η απεικόνιση του Έρωτα όρθιου ή καθιστού επάνω στο επίκρανο 
του πεσσού συνοδεύει για ένα αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα τον τύπο της ημίγυμνης στηριζομένης 
Αφροδίτης, όπως αποδεικνύουν οι παραστάσεις πήλινων ειδωλίων από τη Βοιωτία740 και τη Μύρινα, 
που χρονολογούνται από τον 4ο αι. π.Χ. έως τα όψιμα ελληνιστικά χρόνια741.

Τέλος, ο Έρωτας εικονίζεται με ανοικτά φτερά, σε βρεφική ηλικία742, στην εξωτερική πλευρά του 
αριστερού βραχίονα της θεάς του ειδωλίου 260 και στην αναδίπλωση του ιματίου, στο ύψος του δεξι
ού βουβώνα, του 262. Τα σκέλη του είναι συσπειρωμένα και τα χέρια ενωμένα ακουμπούν δίπλα στο 
αριστερό μάγουλο743. Σε όμοια στάση και ηλικία παριστάνει τον Έρωτα στην αγκαλιά της μητέρας 
του ένα πήλινο ειδώλιο από την Τανάγρα744, ενώ η θέση του επάνω στο επίκρανο του πεσσού είναι, 
όσο γνωρίζω, μοναδική745. Αντίθετα, γνωστή είναι η προσαρμογή του μικρού θεού, άπτερου συνήθως, 
στον κόλπο της μητέρας του, σε μια παραλλαγή του τύπου της στηριζομένης, που απεικονίζουν ειδώ
λια του 2ου αι. π.Χ. από τη Μύρινα746 και τη Δήλο747.

Δύο σχήματα βάσεων παραδίδουν τα ειδώλια της στηριζομένης Αφροδίτης, που εξετάζουμε. Έτσι, 
οι βάσεις των ειδωλίων 259, 260 και 263-265 είναι τετράπλευρες, ενώ αυτές των 261 και 262 είναι 
ελλειψοειδείς. Το τετράπλευρο σχήμα χρησιμοποιείται ευρύτατα στα ειδώλια του ίδιου τύπου από τη 
Μύρινα748 και το ελλειψοειδές στα όμοια παραδείγματα από την Πέλλα749. Τέλος, η βαθμιδωτή μορ
φή του βάθρου του ειδωλίου 260 είναι φανερό ότι αποτελεί μίμηση αγαλματικού προτύπου750.

732 Πρβλ. τη μορφή του Ερωτιδέα από την αθηναϊκή Αγορά, που χρονολογείται στο α' τέταρτο του 3ου αι. π.Χ. Βλ. D. Burr 
Thompson, Hesperia 26 (1957), 113, αριθ. 4, πίν. 34.

733 Βλ. σχετικά, LIMC, III, 1,1986, 937 κ.ε., στο λ. Eros (A. Hermary - Η. Cassimatis - R. Vollkommer). Αρκετά μεταγενέ
στερα, γύρω στα μέσα του 3ου αι. π.Χ., τοποθετεί την απεικόνιση του Έρωτα με τα χαρακτηριστικά αυτά η D. Burr 
Thompson, Hesperia 28 (1959), 130, αριθ. 2, πίν. 26, όπου και η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.

734 Besques, IV, 13 κ.ε., πίν. 10 κ.ε.
735 Mollard-Besques, II, 30, 57, πίν. 33c, 71b. Σχετικά με το μοτίβο των ποδιών, πρβλ. επίσης τις παραστάσεις του Έρωτα 

σε κατωιταλιωτικές αγγειογραφίες (G. Schneider-Hermann, BABesch 45 (1970), 86 κ.ε., εικ. 1-2,17, 20, 24-25).
736 Mollard-Besques, II, 138, πίν. 168g.
737 Άπτερος εικονίζεται ο Έρωτας συνήθως όταν αποδίδεται σε εφηβική ηλικία, βλ. Machaira, Groupes, 156. Ωστόσο, στην 

προκειμένη περίπτωση, είναι δυνατό να σκεφθεί κανείς και το ενδεχόμενο η παράλειψη των φτερών να οφείλεται σε αμέλεια 
του κοροπλάστη.

738 L. Lacroix, Etudes d ’archéologie numismatique, 1974, 26 κ.ε.
734 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 733), 933 κ.ε.
740 Higgins, Catalogue, 237, αριθ. 887, πίν. 129, μέσα 4ου αι. π.Χ.
741 LIMC, ό.π. (υποσημ. 658), 68, αριθ. 581-583, 586, πίν. 57.
742 Σχετικά με τις απεικονίσεις του Έρωτα-βρέφους σε συμπλέγματα της περίοπτης γλυπτικής, βλ. Machaira, Groupes, 144 κ.ε.
743 Με τη μορφή αυτή εικονίζεται ο Έρωτας στα ειδώλια 269 (Πίν. 76) και 275 (Πίν. 80).
744 Βλ. G.D. Belov, ό.π. (υποσημ. 103), 4, πίν. 14 και Higgins, Tanagra, 162 κ.ε., εικ. 201.
745 Στο επίκρανο του πεσσού οι Έρωτες απεικονίζονται όρθιοι ή καθιστοί, συνήθως σε μεγαλύτερη ηλικία. Βλ. Mollard- 

Besques, II, 29, 30, πίν. 33, 2ος και 1ος αι. π.Χ.
746 Mollard-Besques, II, 30, πίν. 33d-f, 2ος αι. π.Χ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 658), 68, αριθ. 586, πίν. 57.
747 Laumonier, Délos XXIII, 197, 198, αριθ. 701, πίν. 69.
748 Mollard-Besques, II, πίν. 27-29. LIMC, ό.π. (υποσημ. 658), πίν. 57.
749 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, ό.π. (υποσημ. 729).
750 D. Burr Thompson, Hesperia 34 (1965), 35, αριθ. 15, πίν. 15, μέσα 2ου αι. π.Χ.
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Η ποικιλία των συμβόλων που συνοδεύει τις άρτια σωζόμενες συνθέσεις των ειδωλίων της στηρι- 
ζομένης Αφροδίτης μας επιτρέπει να αποκαταστήσουμε με σχετική ασφάλεια τα παραδείγματα που 
σώζονται λιγότερο ή περισσότερο αποσπασματικά. Έτσι, όπως ήδη αναφέραμε, αρκετά πιθανή φαί
νεται η συμπλήρωση ενός πουλιού στο αριστερό χέρι του Ερωτιδέα του ειδωλίου 259, σύμφωνα με το 
παράδειγμα του 266 (Πίν. 74), και κάποιων πρόσθετων καρπών στην επάνω επιφάνεια του κέρατος 
αφθονίας του 260, την ύπαρξη των οποίων υποδηλώνουν τα στρογγυλά αποτυπώματα που παρατηρού
νται εδώ. Εύλογη είναι, επίσης, και η συμπλήρωση ενός πλήκτρου751 στο δεξιό χέρι της θεάς 262, με 
την κιθάρα. Περισσότερο προβληματική φαίνεται όμως η αποκατάσταση της σύνθεσης 263. Η άρτια 
απόδοση του άκρου αριστερού χεριού της, που υποδηλώνει ότι η θεά δεν κρατούσε τίποτα με αυτό, 
μας επιτρέπει να συμπληρώσουμε ένα κέρας αφθονίας ακουμπισμένο στον αριστερό ώμο και, πιθα
νώς, ένα προσωπείο Σιληνού στο υψωμένο δεξιό χέρι, κατά το πρότυπο του ειδωλίου 260.

Το ειδώλιο 265 παραδίδει μια παραλλαγή του τύπου της ημίγυμνης Αφροδίτης που εξετάζουμε. Η 
θεά εικονίζεται εδώ, σε όρθια στάση, να ακουμπά απλά το άκρο αριστερό χέρι στον πεσσό, που βρί
σκεται δίπλα της και φθάνει περίπου μέχρι το ύψος του αριστερού γοφού752. Η διαφορά, σε σχέση με 
τα προηγούμενα παραδείγματα, εντοπίζεται στο γεγονός ότι η μία απόληξη του ιματίου δεν τυλίγεται 
γύρω από τον αριστερό γοφό, αλλά πέφτει προς τα κάτω παράλληλα με το αριστερό σκέλος, που προ
βάλλει έντονα μπροστά και κάμπτεται πλάγια.

Σύμφωνα με την τυπολογική κατάταξη που επιχειρεί ο Α. Δεληβορριάς, το μοτίβο αυτό εντάσσει 
το ειδώλιο στον τύπο της Αφροδίτης της Κυρήνης, που παραλλάσσει με τη σειρά του τον εικονογραφι- 
κό τύπο της Αφροδίτης Ουρανίας753. Πρότυπό του θεωρείται ένα αττικό έργο του 4ου αι. π.Χ. στημέ
νο στην Κυρήνη. Η διάδοσή του στην κοροπλαστική περιορίζεται σε λίγα σχετικά παραδείγματα του 
2ου αι. π.Χ., από τη Μικρά Ασία και τη νότια Ιταλία7'’4. Το ειδώλιο της Βέροιας χρονολογείται επίσης, 
σύμφωνα με τα ταφικά συνευρήματα, γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Η στάση της μορφής και η απόδοση του γυμνού τμήματος του σώματός της προσεγγίζουν το ειδώλιο 
265 σε ένα παράδειγμα του ίδιου τύπου, που προέρχεται, πιθανώς, από τη Μικρά Ασία755 756. Η πτύχωση, 
ωστόσο, του ιματίου των δύο ειδωλίων είναι διαφορετική. Το μοτίβο της στήριξης της μορφής στον πεσ
σό με το άκρο χέρι είναι αρκετά κοινό, άλλωστε, σε ειδώλια με χαμηλό στήριγμα736. Τέλος, τα μαλλιά 
της θεάς στολίζει ένα επιβλητικό σε μέγεθος πλεκτό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλιγόταν ένα δεύτε
ρο από φύλλα και άνθη, υπολείμματα του οποίου διατηρούνται μόνο στη βάση του κεφαλιού757 758.

Στο υψωμένο δεξιό χέρι της η Αφροδίτη κρατά ένα στρογγυλό καρπό738, ο οποίος είναι δυνατό να 
αποδίδει μήλο ή ρόδι759. Πρόκειται για τους ιερούς καρπούς της θεάς, σύμβολα της αφθονίας και της 
γονιμότητας, που προσιδιάζουν στη θεά του έρωτα και της βλάστησης. Στον αριστερό βραχίονά της

751 Για το πλήκτρο, βλ. A.J. Neubecker, Altgriechische Musik, 1977, 75, 111.
752 Winter, TK, II, 96, 8, πιθανώς από τη Μικρά Ασία.
753 LIMC, ό.π. (υποσημ. 658), 27 κ.ε., πίν. 20-21, και 70, αριθ. 607-622, πίν. 59-61. Ωστόσο, το αριθ. 605 μαρμάρινο αγαλ- 

μάτιο ο Ε. Paribeni, Catalogo delle sculture di Cirene, 1959, 94, αριθ. 242, πίν. 125, εντάσσει στον τύπο της Αφροδίτης Πόντιας. 
Ανάλογη είναι η διευθέτηση του ιματίου σε δύο μαρμάρινα αγάλματα από τη Χαιρώνεια και την Κω, β' μισό 2ου αι. π.Χ. Βλ. 
Machaira, Groupes, 114 κ.ε., πίν. 1, 29.

754 LIMC, ό.π. (υποσημ. 658), αριθ. 614-617, πίν. 60-61. Βλ. επίσης, J. Charbonneaux, ό.π. (υποσημ. 467), 20, αριθ. 80, πίν. 73.
755 Winter, TK, II, ό.π. LIMC, ό.π. (υποσημ. 658), αριθ. 614, πίν. 60, 2ος αι. π.Χ.
756 Βλ. για παράδειγμα, Mollard-Besques, II, 23, πίν. 24d, και 27-28, πίν. 29a-c, 30a, 1ος αι. π.Χ. Επίσης, LIMC, ό.π. (υπο

σημ. 658), αριθ. 617, πίν. 61, α' μισό 2ου αι. π.Χ.
757 Σχετικά με τη μορφή του δεύτερου αυτού στεφανιού, πρβλ. ένα πήλινο ειδώλιο από την Κυρηναϊκή, που απεικονίζει 

γυναικεία μορφή στηριγμένη σε κιονίσκο. Βλ. L. Heuzey, ό.π. (υποσημ. 27), 25, πίν. 44, 3 και Thompson, Troy, 45, 135, αριθ. 
260-262, πίν. 51-52, 2ος αι. π.Χ.

758 Πρβλ. Winter, TK, II, 96, lc, από τη Μύρινα, όπου το σφαιρικού σχήματος αντικείμενο ταυτίζεται με μήλο ή σφαίρα.
759 Για το συμβολισμό του ροδιού και ειδικότερα τη σχέση του με την Αφροδίτη, βλ. L.R. Famell, The Cults ofthe Greek States, 

II, 1896, 642- Fr. Muthmann, Der Granatapfel. Symbol des Lebens in der alten Welt, 1982,39 κ.ε.· N. Κούρου, Ρόα γλυκεία, Ειλαπίνη, 
Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα, 1987,101 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Σχετικά με το μήλο, βλ. Μ. 
Lugauer, Untersuchungen zur Symbolik des Apfels in der Antike, 1967- M. Bruzda, Zur Bedeutung des Apfels in der antiken Kultur, 1977.
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είναι προσαρμοσμένη ερμαϊκή στήλη Πριάπου, η οποία στηριζόταν, επίσης, επάνω στο επίθημα του 
πεσσού760. Η επιφάνεια της είναι εξαιρετικά φθαρμένη, ωστόσο τον εικονογραφικό τύπο του θεού 
μας βοηθουν να αποκαταστήσουμε τα ειδώλια 266 και 269 (Πίν. 74, 76), όπου απεικονίζεται δίπλα 
στη μορφή της αναδυομένης Αφροδίτης. Ο Πρίαπος, που εικονίζεται εδώ σε ώριμη ηλικία, φορά ιμά- 
τιο τυλιγμένο σφιχτά γύρω από το σώμα του761. Με το δεξιό χέρι του ανασύρει την παρυφή του ενδύ
ματος, ώστε να αποκαλυφθούν τα γεννητικά του όργανα και στο αριστερό κρατά διπλό κέρας αφθο
νίας762. Στο κεφάλι φορά πιθανώς μόδιο.

Η διαφοροποίηση της μορφής 264 από το σύνολο των ειδωλίων της στηριζομένης Αφροδίτης που 
εξετάζουμε εντοπίζεται κυρίως στα σύμβολα και τις μορφές που συμπληρώνουν τη σύνθεση και δηλώ
νουν, όπως θα διαπιστώσουμε, έντονη αιγυπτιακή επίδραση. Διαφορετική είναι καταρχήν η κόμμωση 
της θεάς, καθώς και η απόδοση των μαλλιών της. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτω
πο και μαζεύονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έ να  τμήμα από αυτά σχηματίζει χαμηλό κότσο και 
τα υπόλοιπα άνισους σε μέγεθος βοστρύχους, που πλέκονται χαλαρά ο ένας με τον άλλο και πέφτουν 
επάνω στους γυμνούς ώμους της. Χωρίς να αποδίδει την κανονική διάταξη των λεγάμενων λυβικών 
βοστρύχων763, η κόμμωση του ειδωλίου μας συγκρίνεται με αυτή της γυναικείας μορφής, η οποία εικο- 
νίζεται ντυμένη με ισιακή ενδυμασία σε πτολεμαϊκή οινοχόη του πρώιμου 2ου αι. π.Χ.764.

Ιδιόμορφη είναι, επίσης, και η ψηλή στεφάνη που στολίζει το κεφάλι της. Διακοσμείται με πυκνές 
ιδιότυπες χαράξεις που καλύπτουν όλη την επιφάνειά της, με φορά από δεξιά προς τα αριστερά. Με 
όμοιο τρόπο αποδίδονται τα μαλλιά και οι στεφάνες των πολύπλοκων κομμώσεων που παραδίδουν 
πήλινα γυναικεία κεφάλια από την Αίγυπτο765. Στο κάτω μέρος της στεφάνης διακρίνεται ένα ακόμη 
κόσμημα κυκλικής διατομής, στο οποίο είναι προσαρμοσμένοι τρεις κυκλικοί δακτύλιοι. Προβληματική 
είναι η ερμηνεία του μεγαλύτερου σε μέγεθος επίθετου κοσμήματος, που αποδίδεται λίγο ψηλότερα766. 
Ο Μ. Ρ Ι τ ο η ι ιη ε Γ  το ταυτίζει, ωστόσο, με ένα συγκεκριμένο τύπο κοσμήματος της ελληνιστικής εποχής, 
που αποτελείται από τέσσερις ταινίες, οι οποίες συγκρατούν ένα επιβλητικό «ηράκλειον άμμα» κατα
σκευασμένο από χρωματιστό ημιπολύτιμο λίθο767.

Η θεά κρατά στο προτεταμένο δεξιό χέρι της μεσόμφαλη φιάλη διακοσμημένη με χαρακτό οκταπέ- 
ταλο λουλούδι. Τδιου τύπου είναι το αγγείο του ειδωλίου 268 (Πίν. 75)768. Φιάλη βαστούν, επίσης, οι 
πτολεμαίες βασίλισσες που εικονίζονται σπένδουσες στις πτολεμάίκές οινοχόες.

760 Οι ερμαϊκές στήλες χρησιμοποιήθηκαν στη γλυπτική κυρίως ως στηρίγματα αγαλμάτων. Το γεγονός ότι εδώ η στήλη 
στηρίζεται σε ένα μεγάλο τμήμα της στο βραχίονα της θεάς υποδηλώνει ότι ήταν κατασκευασμένη από ένα ελαφρύ υλικό, 
πιθανώς ξΰλο.

761 Για τον εικονογραφικό τύπο του Πριάπου, βλ. Κεφ. III, 157 κ.ε., τις παρατηρήσεις σχετικά με τον τύπο της αναδυομέ
νης Αφροδίτης.

762 Το ίδιο σύμβολο κρατά, επίσης, Σιληνός καθισμένος σε βράχο, που εικονίζεται σε πήλινο ειδώλιο του 3ου αι. π.Χ., από 
τον Τάραντα. Besques, IV, 21, πίν. 16f.

763 Βλ. Α. Furtwängler, Die antiken Gemmen. Geschichte der Steinschneidekunst, 1900,161, πίν. 33, αριθ. 6, 7' J. Marcade, ό.π. 
(υποσημ. 588), 421, 422, πίν. 74· Fr. Queyrel, Un Apollon aux boucles libyques ä Delos, Akten desXIII. Internationalen Kongresses 
für klassische Archäologie, Berlin 1988,1990, 348 κ.ε., πίν. 51, l-2‘ Σ. Πινγιάτογλου, ό.π. (υποσημ. 299), 89,100-101, αριθ. 151-153.

764 D. Burr Thompson, Ptolemaic Oinochoai and Portraits in Faience, 1973, 166, αριθ. 123, πίν. 43-44, όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία.

765 Βλ. V. Schmidt, De Graesk-aegyptiske Terrakotter, I, Ny Carlsberg Glyptothek, 1911, 81, εικ. 120-122, πίν. 44· C.M. Kauf
mann, Graeco-Aegyptische Koroplastik, 1915, 142 κ.ε., πίν. 52· P. Perdrizet, ό.π. (υποσημ. 528), πίν. 8, 9· J. Vogt, Die griechisch- 
aegyptische Sammlung E. von Sieglin, II, Terrakotten, 1924, 146, 183, πίν. 59, 93' Bieber, Sculpture, 97, εικ. 385· J. Fischer, ό.π. 
(υποσημ. 28), 246, αριθ. 512, πίν. 50, μέσα 2ου αι. μ.Χ.- Fr. Dunand, Religion populaire en Egypte romaine, 1979, 198, 199, 206, 
αριθ. 99, 100, 117, πίν. 46, 47, 66' E. Bayer-Niemeier, Bildwerke der Sammlung Kaufmann, I, Griechisch-Römische Terrakotten, 
1988, 164-166, πίν. 59-60, από το Φαγιούμ, 2ος και 3ος αι. μ.Χ.- W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 320-321, αριθ. 1210-1211, 
πίν. 199, από την Αίγυπτο, 3ος αι. μ.Χ.

766 Δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσω κάποιο ανάλογο εικονογραφικό παράλληλο στα ειδώλια των γνωστών κοροπλαστι
κών εργαστηρίων του ελληνικού χώρου και της Αιγύπτου.

767 Μ. Pfrommer, IstForch 37 (1990), 8, σημ. 34.
768 Βλ. Κεφ. III, 157 κ.ε., στις σχετικές με τον εικονογραφικό τύπο παρατηρήσεις, όπου και η σχετική με το θέμα βιβλιο

γραφία.



154

Στην καμπή του αριστερού χεριού της είναι προσαρμοσμένο διπλό κεράς αφθονίας769 με ραβδωτή 
απόληξη770. Γύρω από το χείλος του τυλίγεται ταινία, οι άκρες της οποίας πέφτουν ελεύθερα προς τα 
κάτω, ενώ στην πρόσθια επιφάνεια του δοχείου αποδίδεται μία κεφαλή βοδιού. Από το χείλος του 
προεξέχουν δύο πυραμιδοειδή γλυκίσματα771. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το διπλό κέρας αποτελεί 
επινόηση του Πτολεμαίου II και απεικονίστηκε για πρώτη φορά στα αναμνηστικά νομίσματα που 
κόπηκαν μετά το θάνατο της Αρσινόης II, το 270 π.Χ.772. Το σύμβολο αυτό παριστάνεται, επίσης, στις 
πτολεμαϊκές οινοχόες του 3ου αι. π.Χ., που απεικονίζουν την ίδια βασίλισσα773. Με την ίδια μορφή 
συνεχίζει να απεικονίζεται σε νομίσματα774 και πήλινα ειδώλια έως τον όψιμο 2ο και τον Ιο αι. π.Χ.775. 
Το επάνω τμήμα των πήλινιον κεράτων αφθονίας διακοσμείται συχνά με ανάγλυφες παραστάσεις776. 
Στο ειδώλιο που εξετάζουμε αποδίδεται, όπως αναφέραμε, μία επίθετη κεφαλή βοδιού777.

Η φιάλη και το κέρας αφθονίας αποτελούν σύμβολα της θεάς Τύχης778. Η Τύχη απεικονίζεται με

769 Γενικά για το κεράς αφθονίας, βλ. Ch. Daremberg - Ε. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 1887, στο 
λ. Cornucopia (E. Pottier)· F. Allègre, Etude sur la déesse grecque Tychè, 1889, 137 κ.ε.· W. Deonna, Genava 18 (1940), 13l· J. 
Champeaux, Fortuna. Le culte de la Fortune dans le monde romain, II, 1987, 45-47- Π. Παπαγεωργίου, Το τειχόμορφο στέμμα 
στην τέχνη της Μέσης Ανατολής και της αρχαίας Ελλάδας έως το τέλος της ελληνιστικής εποχής (αδημ. διδ. διατρ.), 1994, 238 
κ.ε., 644· επίσης, LIMC, VIII, 1, 1997, 551-552, στο λ. Cornucopiae (K. Bemmann), όπου πληρέστερη βιβλιογραφία.

770 Σχετικά με τη μορφή του κέρατος, βλ. Mollard-Besques, II, 42, πίν. 49c, f, τέλη 1ου αι. π.Χ. Σε αυτό τον τύπο κέρατος ο 
D. Berges, AntK  38 (1995), 95, σημ. 26, εικ. 24, 5, 26, 1-2, 4, πιστεύει ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε μεταλλικά πρότυπα.

771 Τα κωνικά αντικείμενα που προβάλλουν από το εσωτερικό του κέρατος ταυτίζονται με πυραμιδοειδή γλυκίσματα ή κώνους 
πεύκης. Βλ. Burr, Myrina, 34, αριθ. 11, πίν. 4, όψιμος 1ος αι. π.Χ. και Laumonier, Délos XXIII, 269,270, αριθ. 1270, πίν. 96, δίκερας.

772 Το δίκερας συμβολίζει τη γενναιοδωρία του βασιλικού ζεύγους, βλ. S. Poole, Catalogue of Greek Coins. The Ptolemies, 
Kings of Egypt, 1883, 44 κ.ε., πίν. 12 κ.ε.· I. Σβορώνος, Τα νομίσματα τον κράτους των Πτολεμαίων, 3, 1904, πίν. 15, 16' Α. 
Plassart, Les sanctuaires et les cultes du mont Cythne, Exploration archéologique de Délos XI, 1928, 227- J. Charbonneaux, 
Collection Latomus 28 (1957), Hommages à W. Deonna, 131-141· Fr. Dunand, ό.π., 76. Ωστόσο, o D. Berges, ό.π., 92 κ.ε., θεω
ρεί το δίκερας, όπως αυτό απεικονίζεται στους κυκλικούς μαρμάρινους βωμούς από τη Ρόδο και την Κω, ως επίσημο πολιτικό 
σύμβολο και το συσχετίζει με τη λατρεία των Πτολεμαίων. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η Αρσινόη II ευνόησε ιδιαίτερα 
την ανάπτυξη της λατρείας της Αφροδίτης στην Αίγυπτο. J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 28), 83.

773 Πρόκειται για μια κατηγορία αγγείων που κατασκευάζονταν ειδικά για τη βασιλική λατρεία και για το λόγο αυτό 
άλλωστε η ταινία που τυλίγεται γύρω από το δίκερας θεωρείται βασιλική. Βλ. D. Burr Thompson, ό.π. (υποσημ. 764), 16 κ.ε.· 
J.J. Pollitt, Η τέχνη στην ελληνιστική εποχή, 1994, 337 κ.ε. (μτφρ. Α. Γκάζη) και D. Berges, ό.π.· επίσης, Κ. Stähler, Heroen und 
Götter der Griechen, 1980, 51 κ.ε., αριθ. 35, τμήμα πήλινου ανάγλυφου αγγείου με παράσταση Τύχης, μέσα 2ου αι. π.Χ.

774 Βλ. I. Σβορώνος, ό.π., πίν. 28, 39,40, 44, 46, 47, 49-5 L Μ. Thompson, The New Style Silver Coinage of Athens, 1961, 205-209, 
605-606, αριθ. 543-554, πίν. 55-56, τετράδραχμα κοπής του έτους 152/151 π.Χ. Σχετικά με την αναθεώρηση των χρονολογήσεων 
της νομισματοκοπίας της νέας τεχνοτροπίας, βλ. Γ. Ακαμάτης, ΑΕΜΘ 1 (1987), 125 κ.ε., όπου και η νεότερη βιβλιογραφία.

775 Burr, Myrina, 39, αριθ. 18, πίν. 8, ειδώλιο Έρωτα-Αρποκράτη, όψιμος 1ος αι. π.Χ. Laumonier, Délos XXIII, 270, αριθ. 
1274, πίν. 96, δίκερας που αποδίδεται σε ειδώλιο Τύχης. D. Burr Thompson, Hesperia 35 (1966), 12-13, αριθ. 21, πίν. 5.

776 R. Lullies, ό.π. (υποσημ. 392), 68, αριθ. 207, πίν. 75. D. Burr Thompson, Hesperia 34 (1965), 40, αριθ. 8-14, πίν. 15, 2ος- 
1ος αι. π.Χ. Για τη χρονολόγηση του γεμίσματος της κινστέρνας του Παποσιληνού γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., βλ. Η.Α. 
Thompson - D. Burr Thompson - S.I. Rotroff, Hellenistic Pottery and Terracottas, 1987, 190.

777 Σχετικά με τη σημασία των λέξεων βουκράνιο και βουκεφάλιο, βλ. Ch. Bôrker,Æ4 1975, 244-250. Όσον αφορά τη χρή
ση του στη διακόσμηση ναών, βωμών και σαρκοφάγων από τα ελληνιστικά έως τα αυτοκρατορικά χρόνια, βλ. W.B. Dinsmoor, 
The Architecture of Ancient Greece, 1950, 277, 284, 286, πίν. 67- A. Strong, Roman Sculpture. From Augustus to Constantine, 1971, 
42, 64, 67-69, 71 · P.M. Fraser, Rhodian Funerary Monuments, 1977, 16, 27 κ.ε.· D. Berges, Hellenistische Rundaltäre Kleinasiens, 
1986, 42 κ.ε. Για την υπόδειξη της σχετικής βιβλιογραφίας ευχαριστώ τον καθηγητή κ. Ε. Βουτυρά. Σχετικά με την ορθότητα της 
χρησιμοποίησης των όρων αυτών, βλ. τελευταία, B. Schmidt-Douna, Προμετωπίδων, Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, 1997,291 κ.ε.

77S Σύμφωνα με μια αναφορά του Παυσανία, το κέρας αφθονίας συνδέθηκε με την Τύχη σε ένα άγαλμα που δημιούργησε 
ο γλύπτης Βούπαλος για την πόλη της Σμύρνης. Ο Βούπαλος θεωρήθηκε αρχικά από την έρευνα γλύπτης των μέσων του 6ου 
αι. π.Χ., άποψη που ανασκεύασε αργότερα ο R. Heidenreich, με βάση κυρίως τις μεταγενέστερες απεικονίσεις της θεάς με 
αυτό το σύμβολο. Βλ. R. Heidenreich, ΑΑ 50 (1935), 668-701, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Ο ίδιος εντοπίζει χρονικά τη 
δημιουργία του τύπου του κέρατος γεμάτου με καρπούς στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Βλ. επίσης, F.W. Hamdorf, Griechische 
Kultpersonifikationen der vorhellenistischen Zeit, 1964, 37 κ.ε., 97 κ.ε.· επίσης, H. Shapiro, Personification of Abstract Concepts in 
Greek Art and Literature to the End of the Fifth Century B.C., 1977, 100 κ.ε.- ο ίδιος, Personifications in Greek Art, 1993, 227' J. 
Champeaux, Fortune dans la religion archaïque, I. Recherches sur le culte de la Fortune à Rome et dans le monde romain des
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τα αντικείμενα αυτά ιδιαίτερα από τα ελληνιστικά χρόνια και μετά779 σε έργα της μεγάλης πλαστικής 
και της μικροτεχνίας, ντυμένη συνήθως με χιτώνα και ιμάτιο780. Σύμφωνα με μια αναφορά του Παυ
σανία, στο ναό της στη Θήβα η θεά εικονιζόταν με τον Πλούτο στο χέρι να στηρίζεται σε πεσσό781. Η 
ομοιότητα της σημασίας του Πλούτου και του κέρατος αφθονίας επέτρεψε την ευρεία απεικόνιση του 
συμβόλου αυτού στις μεταγενέστερες παραστάσεις της θεάς782. Μια σειρά έργων της μικροτεχνίας 
παραδίδει, ωστόσο, την Τύχη να απεικονίζεται σε εικονογραφικούς τύπους που συνδέονται με την 
Αφροδίτη783 ή ακόμη την Αφροδίτη με τα σύμβολα της Τύχης784. Το κέρας αφθονίας αποτελεί, επίσης, 
σύμβολο της Τσιδας, που επιβεβαιώνει την εξομοίωσή της με τη ϊΐυηεηοιιίεΐ, τη θεά της συγκομι
δής785, την Τύχη786 και την Αφροδίτη787.

Ο κιονίσκος, στα δεξιά της θεάς, επιστέφεται με κορινθιακό κιονόκρανο. Το κάτω τμήμα του είναι 
περίπου κατά το ήμισυ αρράβδωτο και το επάνω φέρει κατακόρυφες ραβδώσεις. Κιονίσκοι απεικονί
ζονται συχνά δίπλα σε ειδώλια ημίγυμνων γυναικείων μορφών788. Όμοιου τύπου κίονας αποδίδεται, 
επίσης, σε ένα ειδώλιο στηριζομένης Αφροδίτης από τους θαλαμωτούς τάφους της Πέλλας789, ενώ ένα 
ακόμη παράδειγμα είναι γνωστό από τη Μύρινα790.

Στην επάνω επιφάνεια του κιονόκρανου στέκεται με έντονο διασκελισμό ένας Ερωτιδέας791 Αρ- 
ποκράτης792. Η μορφή λυγίζει τα σκέλη ελαφρά στα γόνατα και, κάμπτοντας το σώμα προς τα πίσω,

origines à la mort de Cesar, 1982, 457’ η ίδια, Fortune. Le culte de la Fortune dans le monde romain, II, 1987, 44-47' Π. 
Παπαγεωργίου, ό.π. (υποσημ. 769), 238 κ.ε.· επίσης, LIMC, VIII, 1, 1997,115 κ.ε., στο λ. Tychè (L. Villard).

779 Βλ. σχετικά, Fr. Matz, Die Naturpersonifikationen in der griechischen Kunst, 1913, 22 κ.ε.
780 Winter, TK, II, 170, 7, από τη Μύρινα. A. De Ridder, Collection de Clerq, III, Les bronzes, 1905,198,199, αριθ. 286, 287, 

πίν. 45. S. Reinach, Répertoire de la statuaire grecque et romaine, II, 1, 1965, 247, 3, 248, 249. Ο ίδιος, ό.π., IV, 1969, 143, 1. O 
ίδιος, ό.π., V, 1969, 109, 9. Fr. Dunand, ό.π. (υποσημ. 765), 70-71,181-182, αριθ. 47, 49, πίν. 29, 30, όπου η μορφή ταυτίζεται ως 
Ίσιδα-Τύχη. Επίσης, Ρ. Gardner,/! Catalogue of Greek Coins in the British Museum. Peloponnesus, 1981, 144, αριθ. 108, πίν. 27, 
24, νόμισμα Αργείων με παράσταση Τύχης, 350-228 π.Χ.

781 Παυσανίας IX, 16, 1 κ.ε. Τδιου τύπου ήταν και το άγαλμα της θεάς στη Μήλο, βλ. S. Reinach, Répertoire de reliefs grecs 
et romains, II, 1912, 361, 4.

787 M. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, 2, 1961, 200 κ.ε. Πρβλ. την παράσταση της Τύχης στα ανάγλυφα της 
ρωμαϊκής σκηνής του Διονυσιακού θεάτρου, στην Αθήνα, που απηχεί ένα πρώιμο εικονογραφικό τύπο της θεάς. Βλ. Μ. 
Bieber, Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum, 1920,18 κ.ε., πίν. 7. Κέρας αφθονίας μαζί με τον Πλοιίτο κρατούσε πιθα
νότατα και η Ειρήνη του Κηφισόδοτου. Βλ. W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen, 1969, 359-360, εικ. 399 και B. Vierneisel- 
Schlörb, ό.π. (υποσημ. 532), 255 κ.ε., αριθ. 25, εικ. 119-127.

783 Winter, TK, II, 97,2,4, από τη Μικρά Ασία (πιθανώς από τη Μύρινα) και 173,5,6, από τη Μύρινα. Α. Furtwängler, ό.π. (υπο
σημ. 763), 166, πίν. 34, αριθ. 8,10. Η. Goldman, Excavations at Gözlii Küle, Tarsus, 1950,340, αριθ. 206, πίν. 233, αυτοκρατορική επο
χή. Laumonier, Délos XXIII, 119, αριθ. 302, πίν. 30. G.M.A. Richter, Engraved Gems of the Greeks and the Etruscans, 1968,142, αριθ. 
545, πιθανώς 3ος αι. π.Χ. J.P. Uhlenbrock (επιμ.), ό.π. (υποσημ. 591), 134-135, αριθ. 23, πιθανώς από τη Μύρινα, β μισό 2ου αι. π.Χ.

784 Βλ. Burr, Myrina, 34, αριθ. 11, πίν. 4, ειδώλιο καθιστής Αφροδίτης με Έρωτα και κέρας αφθονίας, και Αιλιμπάκη- 
Ακαμάτη, Πέλλα, 230, σημ. 357. Η σχέση της Τύχης με την Αφροδίτη είναι άλλωστε γνωστή από τις φιλολογικές μαρτυρίες. Βλ. 
W.H. Roscher, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, V, 1965, στο λ. Tyche, 1340-1341 (L. Ruhl). Επίσης, F. 
Allègre, ό.π. (υποσημ. 769), 146 κ.ε.

785 Fr. Le Corsu, Isis. Mythe et mystères, 1977, 212.
786 V. Tran Tarn Tinh, Essai sur le culte d ’Isis à Pompéi, 1964, 78 κ.ε. Ο ίδιος, Le culte des divinités orientales à Herculanum, 

1971, 13 κ.ε. S. Düll, Die Götterkulte Nordmakedoniens, 1977,128 κ.ε. Fr. Dunand, ό.π. (υποσημ. 765), 76 κ.ε.
787 V. Tran Tam Tinh, Essai sur le culte d ’Isis à Pompéi, 1964, 83 κ.ε. Sh.K. Heyob, The Cult of Isis among Women in the 

Graeco-Roman World, 1975, 48 κ.ε. Fr. Dunand, ό.π. (υποσημ. 765), 68, 98.
788 Winter, TK, II, 94,1-2, 4-5,7, ειδώλια από την Αττική, την Κόρινθο, το Taman, τον Βόσπορο και τη Μήλο. Στην επάνω επι

φάνεια του κιονόκρανου στηρίζονται συχνά μουσικά όργανα. Βλ. Winter, TK, II, 94,5 και 96,4, ειδώλιο από το Κερτς. Βλ. επίσης, 
W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 124, αριθ. 433, πίν. 78, ειδώλιο Ερωτιδέα που παίζει αυλό, από τη Μύρινα, μέσα 1ου αι. π.Χ.

789 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 180, αριθ. 286, πίν. 35.
790 Mollard-Besques, II, 150, πίν. 187a.
791 Άγαλμα της θεάς Τύχης με κέρας αφθονίας και Ερωτιδέα αναφέρει ο Παυσανίας, VII, 26, 3, στην Αίγειρα. Βλ. σχετι

κά, F. Allègre, ό.π. (υποσημ. 769), 145 κ.ε.
792 Αρποκράτης ονομάζεται ο γιος της Τσιδας, όταν απεικονίζεται σε παιδική ηλικία. Σχετικά με την ορθογραφία και τη 

σημασία του ονόματος του, βλ. P. Perdrizet, ό.π. (υποσημ. 765), 27 κ.ε. και Fr. Le Corsu, ό.π., 99.
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συγκρατεί με το υψωμένο δεξιό χέρι ένα μεγάλο κέρας αφθονίας, που στηρίζεται επάνω στους ώμους 
της. Παράλληλα υψώνει το αριστερό χέρι πλάγια. Το πρόσωπο είναι παιδικό, τα μάγουλα μεγάλα και 
τονισμένα. Το σώμα αποδίδεται επίσης φυσιοκρατικά793. Στη δεξιά πλευρά του ένας μακρύς βόστρυ
χος πέφτει προς τα κάτω794 795.

Το θέμα του Έρωτα που στέκεται ή κάθεται επάνω σε κιονόκρανο είναι σπάνιο στην εικονογρα
φία. Παραδίδεται, όσο γνωρίζω, από ένα ειδώλιο από την Αττική79:>. Συχνή είναι, αντίθετα, η απεικό
νιση του Έ ρωτα796 και ιδιαίτερα του Αρποκράτη797 με κέρας αφθονίας στο αριστερό χέρι798. Η θέση, 
ωστόσο, του συμβόλου αυτοΰ, επάνω στους ώμους του θεού, δεν μου είναι γνωστή από κάποιο ανάλο
γο εικονογραφικό παράλληλο799.

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω, είναι φανερό ότι το ειδώλιο 264 αποτελεί μια πρωτότυπη 
σύνθεση, στην οποία κυριαρχούν αιγυπτιακά εικονογραφικό στοιχεία, η κόμμωση δηλαδή της μορφής 
με το χαρακτηριστικό διάδημα, το δίκερας και ο φτερωτός Αρποκράτης. Τα στοιχεία αυτά προσδί
δουν στην παράσταση έναν έντονο αιγυπτιάζοντα χαρακτήρα. Όσον αφορά την ερμηνεία της γυναι
κείας μορφής παρατηρούμε ότι αυτή παριστάνεται στον εικονογραφικό τύπο της ημίγυμνης στηριζο- 
μένης Αφροδίτης, με τα χαρακτηριστικά σύμβολα της θεάς Τύχης στα χέρια, ενώ δίπλα της στέκεται 
φτερωτός ο Αρποκράτης, γιος της Τσιδας800. Η ισότιμη θα λέγαμε κατανομή των γνωρισμάτων, εκεί
νων που προσιδιάζουν στις τρεις αυτές θεότητες, δεν μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε τη θεότητα 
που εικονίζεται εδώ ως πανθέα801. Η εξομοίωση της Τσιδας με την Αφροδίτη στα ελληνιστικά χρόνια 
αποδεικνύεται από φιλολογικές μαρτυρίες, καθώς και από πολυάριθμα αγαλμάτια που εικονίζουν την 
Τσιδα με τα χαρακτηριστικά της Αφροδίτης802. Η λατρεία, άλλωστε, της Τσιδας Αφροδίτης ήταν ιδι
αίτερα διαδεδομένη στην Αίγυπτο, καθώς και στα κέντρα λατρείας των αιγυπτίων θεών στον ελληνι

793 Σχετικά με τη στάση και την απόδοση του σώματος, πρβλ. Δ. Ααζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 26-27, A 27, πίν. 13, μέσα 3ου 
αι. π.Χ.

794 Ο Αρποκράτης δεν εκτελεί εδώ τη χαρακτηριστική κίνηση της τοποθέτησης του δείκτη του δεξιού χεριού στο στόμα, 
αναγνωρίζεται, ωστόσο, από το χαρακτηριστικό για αυτόν παιδικό βόστρυχο. Βλ. V. von Gonzenbach, Untersuchungen zu den 
Knabenweihen im Isiskult der römischen Kaiserzeit, 1957, 20 κ.ε.

795 Λ. Παλαιοκρασσά, ό.π. (υποσημ. 591). Βλ. επίσης, LIMC, III, 1986, 866, αριθ. 131a, πίν. 616, χάλκινο αγαλμάτιο, στο λ. 
Eros (A. Hermary - Η. Cassimatis - R. Vollkommer).

796 Mollard-Besques, II, 42, πίν. 49c, f, τέλη 1ου αι. π.Χ. LIMC, ό.π., 866, αριθ. 119, 121,122,127a, πίν. 616.
797 Το κέρας αφθονίας αποτελεί το πιο αγαπητό σύμβολο του νεαρού θεού, που τον κατατάσσει επίσης ανάμεσα στους 

θεούς της ευδαιμονίας. Τη σύνδεσή του, ωστόσο, με τον Αρποκράτη ο J. Vogt, ό.π. (υποσημ. 765), 8 κ.ε., αποδίδει σε ελληνική 
επίδραση. Βλ. επίσης, LIMC, IV, 1988, 419 κ.ε. και 444, αριθ. 23-121, πίν. 243-245, στο λ. Harpokrates (V. Tran Tam Tinh - B. 
Jaeger - S. Poulin) και Σ. Πινγιάτογλου, ό.π. (υποσημ. 299), 26-27, 35 κ.ε., αριθ. 13-14.

798 Για σχετικές παραστάσεις, βλ. C.M. Kaufmann, ό.π. (υποσημ. 765), 51 κ.ε., πίν. 18, 20' P. Perdrizet, ό.π. (υποσημ. 528), 
29 κ.ε., αριθ. 81 κ.ε., πίν. 23 κ.ε.· V. Tran Tam Tinh, Essai sur le culte d ’Isis à Pompéi, 1964, 86' ο ίδιος, Le culte des divinités 
orientales à Herculanum, 1971, 69, αριθ. 24 κ.ε., εικ. 18- Fr. Dunand, ό.π. (υποσημ. 765), 76 κ.ε.· Θεσσαλονίκη. Από τα προϊστο
ρικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια ό.π. (υποσημ. 25), 140-141, εικ. 147 (Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη). Τέλος, ένα πήλινο ειδώλιο 
από τη Μύρινα στη Βοστώνη η Burr ταυτίζει με Έρωτα-Αρποκράτη. Βλ. Burr, Myrina, 39, αριθ. 18, πίν. 8' Κ. Bemmann, Füll
hörner in klassischer und hellenistischer Zeit, 1994, 276, εικ. 5l· επίσης, E. Babeion - J.A. Blanchet, Catalogue des bronzes antiques 
de la Bibliothèque Nationale, 1895, 280-281, αριθ. 654-655, χάλκινα αγαλμάτια φτερωτού Αρποκράτη με κέρας αφθονίας, και 
LIMC, ό.π., αριθ. 113,118,121.

799 Επάνω στον ώμο του κρατά συνήθως ο Έρωτας έναν οξυπύθμενο αμφορέα. Βλ. Ρ. Wuilleumier, Tarante. Des origines à 
la conquête romaine, 1968, 416, πίν. 36, 3, πήλινο ειδώλιο από τον Τάραντα- Besques, IV, 14, πίν. lia , από τη νότια Ιταλία, χρι
στιανική εποχή· Ph. Bruneau, B C H 115 (1991), 629-630, αριθ. 45, 46, πήλινες απλίκες από τη Δήλο, 1ος αι. π.Χ.

800 Και ο Έρωτας, άλλωστε, θεωρείται ως συμπληρωματική μορφή-σύμβολο, απαραίτητο για την αναγνώριση της Αφρο
δίτης. Βλ. Machaira, Groupes, 28-29.

801 Το επίθετο πανθέα, σύμφωνα με τον Μ. Nilsson, ό.π. (υποσημ. 782), 574 κ.ε., εκφράζει χαρακτηριστικά τη θεοκρασία 
των θεών. Ανάμεσα στους θεούς που αναγνωρίζονται ως πάνθεοι είναι η Αφροδίτη, η Τύχη, η Τσις, ο Έρωτας και ο 
Αρποκράτης. Βλ. για παράδειγμα, Ε. Babeion - J.A. Blanchet, ό.π., 268 κ.ε., αριθ. 628 κ.ε.

802 Η Ίσις εξομοιώθηκε αρχικά με την Hathor, θεά της αγάπης και της χαράς, και στη συνέχεια με την Αφροδίτη. Βλ. Ρ. 
Perdrizet, ό.π. (υποσημ. 528), 1 κ.ε.· Sh.K. Heyob, ό.π. (υποσημ. 787)· Fr. Le Corsu, ό.π. (υποσημ. 785), 15 κ.ε., 99- Fr. Dunand, 
ό.π. (υποσημ. 765), 68 κ.ε. Μια διαφορετική άποψη διατυπώνει ο F. Allègre, ό.π. (υποσημ. 769), 147 κ.ε.
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κό χώρο803 και ειδικότερα στη Βέροια804. Ανάλογες είναι οι μαρτυρίες για τη σύνδεση της Τσιδας με 
την Τύχη805. Πλήρης υπήρξε ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις, και η συγχώνευση του αιγυπτιακού 
Αρποκράτη με τον ελληνικό Έρωτα, όπως αποδεικνυουν οι παραστάσεις των πήλινων ειδωλίων των 
ελληνικών και μικρασιατικών κοροπλαστικών εργαστηρίων806.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η παράσταση του ειδωλίου 264 αποτελεί μια πρωτότυπη διατύπω
ση του συγκρητισμού που χαρακτηρίζει τη μικροτεχνία της μέσης και ύστερης ελληνιστικής εποχής, 
όπου είναι εμφανής η αιγυπτιακή επίδραση. Η άσκηση της λατρείας των αιγυπτίων θεών στη Βέροια 
αποδεικνύεται άλλωστε από μια σειρά επιγραφικών μνημείων και λιγοστά πήλινα ειδώλια, που προ
έρχονται από τα νεκροταφεία της πόλης807.

Τ ύπος  β. Α φ ρ ο δ ίτη  α ν α δ υ ο μ έν η  (Πίν. 74-76)

Η Αφροδίτη αναδυομένη εικονίζεται σε πέντε ειδώλια, 266-270808, τα οποία σώζονται σε σχετικά 
καλή κατάσταση. Η κατασκευή της κύριας μορφής της σύνθεσης επιτυγχάνεται με το συνδυασμό τεσ
σάρων συνολικά μητρών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απόδοση της πρόσθιας και της πίσω 
πλευράς του σώματος και του κεφαλιού809. Με το χέρι συμπληρώνονται τα χέρια της θεάς και οι θηλές 
των μαστών της, πρόσθετοι πλόκαμοι των μαλλιών, τα στεφάνια και τα κοσμήματα που τη στολίζουν, 
καθώς και οι βάσεις των ειδωλίων. Από τις συμπληρωματικές μορφές των συνθέσεων και τα σύμβολα, 
χειροποίητα είναι το σώμα του καθιστού Ερωτιδέα και τα αγγεία. Αντίθετα, με μήτρα κατασκευάζο
νται το προσωπείο του Σιληνού, τα φτερά του καθιστού Ερωτιδέα, οι ερμαϊκές στήλες του Πριάπου810, 
η κιθάρα και, τέλος, ο μικρός Ερωτιδέας του ειδωλίου 269811. Οι μορφές αυτές και τα σύμβολα στερε
ώνονται στο σώμα της θεάς με μικρές μάζες πηλού, οι οποίες προστίθενται στην πίσω πλευρά των 
ειδωλίων. Δύο οπές αερισμού, αντί της μίας που υπάρχει συνήθως, ανοίγονται στην πίσω όψη των 
ειδωλίων 266 και 267812. Βάσεις αποδίδονται στα τέσσερα από τα πέντε παραδείγματα του τύπου. Οι 
τρεις είναι ψηλές, τετράπλευρες, απλές ή βαθμιδωτές, και η μία κυκλική813.

Αντίθετα με τον πλούσιο πρόσθετο πλαστικό διάκοσμο, ο χρωματισμός των ειδωλίων περιορίζεται 
μόνο στη δήλωση των ιμάντων μπροστά στο στήθος της θεάς (266 και 270) και ενός διπλού ψελίου με

803 Βλ. <5.π., καθώς και V. Tran Tam Tinh, ό.π. (υποσημ. 787), 83 κ.ε. Άγαλμα Αφροδίτης που βρέθηκε στο Σαραπείο της Θεσ
σαλονίκης αποδεικνύει ότι η θεά λατρευόταν εδώ μαζί με τις αιγυπτιακές θεότητες. Βλ. R. Salditt-Trappmann, Tempel der ägyptischen 
Götter in Griechenland und der Westküste Kleinasiens, 1970, 47 κ.ε., εικ. 42 και S. Düll, ό.π. (υποσημ. 786), 148 κ.ε., όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. Συλλατρεία της Αφροδίτης αποδεικνύεται επίσης και στο ισιακό ιερό του Δίου. Βλ. Δ. Παντερμαλής, Οι επιγραφές του 
Δίου, Πρακτικά τον Π  Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής και Λατινικής Επιγραφικής, 3-9 Οκτωβρίου 1982,1984,275-276.

804 Επιγραφικές μαρτυρίες από τη Βέροια αποδεικνυουν ότι η Αφροδίτη συλλατρεΰεται στο εκεί ιερό της Τσιδας, κατά τα 
αυτοκρατορικά χρόνια. Βλ. Κ. Τζαναβάρη, Η λατρεία των αιγυπτίων θεών στη Βέροια, Αρχαία Μακεδονία V, 3, 1677.

805 Βλ. Μ. Nilsson, ό.π. (υποσημ. 782), 126 κ.ε. και 575· Fr. Dunand, ό.π. (υποσημ. 765), 71. Στη Θεσσαλονίκη η Ίσιδα 
λατρεύεται και ως Τύχη, βλ. Χρ. Βεληγιάννη, Αιγυπτιακές και μικρασιατικές θεότητες στη Μακεδονία (μεταπτ. εργ.), 1974, 9, 
35 κ.ε. και Fr. Le Corsu, ό.π. (υποσημ. 785), 233.

806 V. von Gonzenbach, ό.π. (υποσημ. 794), 26 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
807 Βλ. σχετικά, Κ. Τζαναβάρη, ό.π., 1671 κ.ε.
808 Τα 266 και 267 προέρχονται από το ταφικό εύρημα αριθ. 3. Τα 268-269 αποτελούν κτερίσματα της ταφής αριθ. 16. Το 

270 προέρχεται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2. Τμήματα τεσσάρων πιθανότατα ειδωλίων Αφροδίτης αναδυομένης (Π 284, Π 
286, Π 1925 και Π 5332) μαζί με πήλινη κιθάρα (Π 234) και ερμαϊκή στήλη Πριάπου (Π 242) βρέθηκαν, επίσης, στο διθάλαμο 
λαξευτό τάφο I, του οικοπέδου του Γυμνασίου Θηλέων, στη Βέροια. Βλ. Φ. Πέτσας, Ad 19 (1964), Χρονικά, 350-352, πίν. 411- 
416. Το κάτω τμήμα ειδωλίου όμοιου τύπου (Π 2063α) προέρχεται από το εσωτερικό λαξευτού τάφου στο οικόπεδο Γ. 
Καλαμπάκα. Βλ. BCH 80 (1956), 313.

809 Κεφ. II, υποσημ. 61. Σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις τα ειδώλια 266-269 κατασκευάστηκαν με μήτρες της ίδιας σειράς.
810 Οι δύο ερμαϊκές στήλες προέρχονται από διαφορετικές μήτρες.
811 Κεφ. II, 61. Ο κοροπλάθος δεν συμπλήρωσε την πίσω πλευρά της ερμαϊκής στήλης, προφανώς για να ελαττώσει το 

βάρος της.
812 Κεφ. II, υποσημ. 85.
813 Κεφ. II, υποσημ. 69-71. Σχετικά με τη στήριξη του ειδωλίου 270, που δεν έχει βάση, βλ. Κεφ. II, υποσημ. 34.
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επίθετο φύλλο αργύρου στον αριστερό βραχίονα της μορφής 266. Με το ίδιο υλικό καλυπτόταν και η 
φιάλη του ειδωλίου 268.

Η θεά, όρθια, εικονίζεται σε μια στάση κομψή και χαριτωμένη. Στηρίζεται στο αριστερό σκέλος, φέρ
νοντας το δεξιό άνετο λίγο πλάγια και πίσω, το βάρος της όμως φαίνεται να μοιράζεται ανάμεσα στα δύο 
πόδια, που λυγίζουν ελαφριάς στα γόνατα814. Ο κορμός κάμπτεται μπροστά και στρέφεται προς τα αρι
στερά της, προβάλλοντας με τον τρόπο αυτό περισσότερο το δεξιό γοφό815. Υψώνει τα χέρια της στα πλά
για κρατώντας διαφορετικά κάθε φορά αντικείμενα, που προσελκύουν την προσοχή της και καθορίζουν 
ανάλογα και τη στροφή του κεφαλιού. Πιο ανυψωμένος, σε σχέση με τον αριστερό, είναι ο δεξιός ώμος, 
λόγω της θέσης των χεριών. Οι κινήσεις αυτές είναι, ωστόσο, διακριτικές και δεν δημιουργούν έντονες 
ασυμμετρίες στη σύνθεση της μορφής. Το σώμα της είναι γυμνό, ενώ ένα ιμάτιο τυλίγεται συμμετρικά 
γύρω από τους μηρούς και δένεται σε κόμπο μπροστά στην ήβη, αφήνοντας γυμνούς τους γλουτούς816. Στο 
κέντρο, ανάμεσα στους μηρούς, δεσπόζει μια κατακόρυφη πτυχή, που σχηματίζει έντονες φωτοσκιάσεις. 
Το ένδυμα, διάφανο σχεδόν, κολλά επάνω στα σκέλη, αναδεικνύοντας το περίγραμμά τους.

Ο εικονογραφικός τύπος της αναδυομένης Αφροδίτης, τον οποίο αντιπροσωπεύουν τα ειδώλια που 
εξετάζουμε, παραδίδεται από πολυάριθμα αντίγραφα και επαναλήψεις της ελληνιστικής και της αυτο- 
κρατορικής εποχής κατασκευασμένα από ποικίλα υλικά817. Πρότυπο του έργου θεωρείται ο περίφημος 
ζωγραφικός πίνακας του όψιμου 4ου αι. π.Χ. του Απελλή, στο Ασκληπιείο της Κω, γνωστός σε εμάς από 
τις αρχαίες πηγές818, όπου απεικονιζόταν η θεά να στραγγίζει τα μαλλιά της, καθώς έβγαινε από τη 
θάλασσα819. Το γεγονός ότι η πλαστική απεικόνιση της αναδυομένης βασίζεται σε ένα ζωγραφικό πρό
τυπο, όπου μάλιστα η θεά απεικονιζόταν κατά το ήμισυ μέσα στη θάλασσα, και ότι ο τύπος διαδόθηκε 
ευρύτατα στα ελληνιστικά χρόνια είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός ελεύθε
ρων επαναλήψεων και μεταπλάσεων, που διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά τη γυμνή ή ημίγυμνη 
απεικόνιση της θεάς, το μοτίβο στήριξης της μορφής, καθώς και αυτό της κίνησης των χεριών. Οι συνι- 
σταμένες αυτές δημιούργησαν στην έρευνα το πρόβλημα του χρονικού προσδιορισμού της πλαστικής 
απόδοσης του τύπου, που τοποθετείται από τον 4ο έως τον όψιμο 2ο αι. π.Χ.820, της απόστασης που χωρί
ζει το γυμνό από τον ημίγυμνο τύπο821 και, τέλος, της απόδοσής του σε έναν επώνυμο δημιουργό.

Ο τύπος αυτός της γυμνής ή ημίγυμνης822 γυναικείας μορφής με ανυψωμένα χέρια είχε μεγάλη απή
χηση στις δημιουργίες των κοροπλαστικών εργαστηρίων κυρίως της Μικράς Ασίας823, της Αιγύπτου

814 Winter, ΤΚ II, 209, 8.
815 Ωστόσο, η W. Neumer-Pfau, Studien zur Ikonographie und gesellschaftlichen Funktion hellenistischen Aphrodite Statuen, 

1982, 159 κ.ε., παρατηρεί μια αντίθεση στην εντύπωση που προκαλεί η στάση της θεάς στην πρόσθια και στις πλάγιες πλευρές 
της σύνθεσης.

816 Βλ. σχετικά, Μ. Bieber, ό.π. (υποσημ. 48), 57, πίν. 24, 3. Η κάμψη του σώματος, οι σφιχτά κλεισμένοι μηροί και η μερι
κή απόκρυψη της ήβης με το ένδυμα υποδηλώνουν, σύμφωνα με την W. Neumer-Pfau, μια αιδημοσύνη στη στάση της θεάς. Βλ. 
W. Neumer-Pfau, ό.π., 161-162.

817 Σχετικά με τη διαδικασία της αντιγραφής έργων της μεγάλης πλαστικής στα ελληνιστικά χρόνια, βλ. J.-P. Niemeier, 
Kopien und Nachahmungen im Hellenismus, 1985, 9 κ.ε.

818 J. Overbeck. Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, 1868, ανατύπωση 1971, 349- 
351, αριθ. 1847-1863.

819 Το μοτίβο αυτό αποδίδει το μύθο της γέννησης της θεάς από τη θάλασσα. Βλ. αναλυτικά, LIMC, II, 1, 1984, 54, στο λ. 
Aphrodite (A. Delivorrias), όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Η ύπαρξη, ωστόσο, του ενδύματος, καθώς και άλλες εικονο- 
γραφικές λεπτομέρειες οδήγησαν ορισμένους ερευνητές στη σκέψη ότι η σύνθεση αυτή αποδίδει μάλλον ένα μοτίβο καλλωπι
σμού της θεάς. Βλ. Μ. Neumer-Pfau, ό.π., 158, σημ. 319.

820 Ωστόσο, επικρατέστερη φαίνεται η άποφιη ότι δημιουργήθηκε στα χρονικά πλαίσια του 3ου αι. π.Χ. Βλ. Μ.Ε. Carr- 
Soles, Aphrodite at Corinth. A Study of Sculptural Studies (αδημ. διδ. διατρ.), 1976, 117 κ.ε. και LIMC, ό.π. Όσον αφορά τον 
τύπο της ημίγυμνης αναδυομένης Αφροδίτης μια ομάδα ερευνητών εκτιμά ότι πρόκειται για έργο του 2ου αι. π.Χ., που δημι- 
ουργήθηκε ως επανάληψη ενός τύπου γυμνής αναδυομένης. Βλ. W. Neumer-Pfau, ό.π., 159, σημ. 331.

821 Βλ. σχετικά, Α. Μαραγκού, Οστέινο ανάγλυφο Αφροδίτης από την Αίγυπτο, Κέρνος. Τιμητική προσφορά στον καθηγη
τή Γεώργιο Μπακαλάκη, 1972, 84 κ.ε. και, τελευταία, LIMC, ό.π. και 76 κ.ε.

822 Οι αναφορές που γίνονται εδώ περιορίζονται κυρίως σε πήλινες επαναλήψεις της ημίγυμνης αναδυομένης.
823 Α. Φιλαδελφεύς, ό.π. (υποσημ. 311), 21, πίν. 8, 4 και 9, 4. Burr, Myrina, 33, αριθ. 9, πίν. 4, πρώιμος 1ος αι. μ.Χ., έργο του
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και της Συρίας824, ενώ περιορισμένη εμφανίζεται η διάδοσή του στην ηπειρωτική Ελλάδα825. Έχοντας 
υπόψη την τελευταία τυπολογική κατάταξη που επιχείρησε ο Α. Δεληβορριάς, είναι φανερό ότι τα 
ειδώλια της Βέροιας826, τα οποία χρονολογούνται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., παραδίδουν μια 
ελεύθερη επανάληψη του τύπου της ημίγυμνης αναδυομένης, όπου γενικά ακολουθείται το μοτίβο στή
ριξης της μορφής, ενώ η διαφορετική κίνηση των χεριών επηρεάζει γενικότερα τις κλίσεις του σώματος 
της μορφής. Αντίθετα επίσης με τα γνωστά παραδείγματα, το ένδυμα γλυστρά λίγο πιο κάτω, μοτίβο 
που απαντά στον τύπο της Αφροδίτης Púdica827. Οι συνισταμένες αυτές, καθώς και το γεγονός ότι τα 
πήλινα ειδώλια των άλλων κοροπλαστικών εργαστηρίων παραδίδουν διαφορετικές και όψιμες χρονο
λογικά παραλλαγές του τύπου, περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα ανεύρεσης όμοιων τυπολογικά 
παραλλήλων. Ωστόσο, στυλιστικά η μορφή της Βέροιας βρίσκεται κοντά σε ένα ειδώλιο από την 
Τανάγρα, τώρα στο Μουσείο του Ερμιτάζ, που παραδίδει μια παραλλαγή του τύπου και χρονολογείται 
στον 3ο αι. π.Χ.828. Οι ομοιότητες των μορφών εντοπίζονται στις λεπτές και συμμετρικές αναλογίες του 
κορμιού, τα μαλακά περιγράμματα και την ιδεαλιστική απόδοση των επιμέρους όγκων του γυμνού 
γυναικείου σώματος. Όμοιος είναι, επίσης, ο τρόπος με τον οποίο το ιμάτιο γλυστρά επάνω στους 
μηρούς829. Το παράδειγμα από την Τανάγρα παραδίδει, ωστόσο, ένα διαφορετικό μοτίβο στήριξης της 
μορφής, ενώ η πτύχωση του ιματίου, που καλύπτει τα σκέλη της, είναι πλουσιότερη. Ανάλογες ομοιότη
τες διαπιστώνει κανείς συγκρίνοντας τα ειδώλια της Βέροιας με το μαρμάρινο αγαλμάτιο της συλλογής 
A. Ruesch στη Ζυρίχη, που χρονολογείται στον Ιο αι. π.Χ.830.

Τα ειδώλια του εικονογραφικού τύπου της αναδυομένης παραδίδουν μια αξιοσημείωτη ποικιλία 
κομμώσεων. Η πιο εντυπωσιακή και ενδιαφέρουσα είναι η κόμμωση των ειδωλίων 266 και 267. Τα 
μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και συγκροτούνται με μια λεπτή ταινία. Έ να  τμή
μα τους σχηματίζει χαμηλό κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού831 και τα υπόλοιπα δένονται ψηλά σε 
μια χαλαρή θηλειά. Τη θηλειά αυτή, που σχηματίζεται στο κρανίο, παραδίδει, όπως σημείωσαν ήδη 
και άλλοι μελετητές, μια σειρά έργων της όψιμης κλασικής εποχής που εικονίζουν την ίδια τη θεά832. 
Εντυπωσιακή είναι, όμως, η ομοιότητα με ένα μαρμάρινο κεφάλι στο Μουσείο του Βατικανού, ρωμάί-

εργαστηρίου του Διφίλου. LIMC, ό.π., 77, αριθ. 680, πίν. 68, όψιμος Ιος αι. π.Χ. Επίσης, Mollard-Besques, II, 20, πίν. 19e, 1ος αι. 
π.Χ. Töpperwein, Terrakotten, 55, 215, αριθ. 207-208, πίν. 34, κάτω τμήμα ειδωλίου πιθανώς αυτού του τύπου, α μισό 1ου αι. μ.Χ. 
Η. Goldman, ό.π. (υποσημ. 783), 308 κ.ε., αριθ. 9-13, πίν. 212. Besques, III, 271, πίν. 339g, α' μισό 1ου αι. π.Χ. Ακόμη, W. Froehner, 
ό.π. (υποσημ. 227), 6, πίν. 46 και Leyenaar-Plaisier, Leiden, 412, αριθ. 1144, πίν. 148, εποχής Αυγούστου, πήλινα ειδώλια που προ
έρχονται επίσης από τα μικρασιατικά παράλια.

824 Βλ. Λ. Μαραγκού, ό.π., 86, σημ. 15. Σχετικά με τη λατρεία της Αφροδίτης στην Αίγυπτο και τη σύνδεσή της με τη θεο
ποίηση των Πτολεμαίον, βλ. ό.π., 93 κ.ε., όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. Επίσης, Leyenaar-Plaisier, Leiden, 530, αριθ. 
1542, πίν. 199, 2ος αι. μ.Χ.

825 Gl.R. Davidson, ό.π. (υποσημ. 115), 55, αριθ. 380, πίν. 34, πιθανώς τύπος αναδυομένης Αφροδίτης, πρώιμος 1ος ή 2ος 
αι. μ.Χ. LIMC, ό.π., 77, αριθ. 679, πίν. 67, πιθανώς από τα Μέγαρα.

826 Πήλινο ειδώλιο του τύπου της γυμνής αναδυομένης Αφροδίτης βρέθηκε κατά την ανασκαφή ρωμαϊκού νεκροταφείου 
στο προαύλιο του Νέου Γυμνασίου της Βέροιας, βλ. I. Τουράτσογλου, ΛΑ 24 (1969), Χρονικά, 315, πίν. 329α.

827 Βλ. LIMC, ό.π., 78, πρώτη παραλλαγή αριθ. 688-695, πίν. 69.
828 G.D. Belov, ό.π. (υποσημ. 103), πίν. 35. LIMC, ό.π., 78, αριθ. 694, πίν. 69, από την Τανάγρα στο Μουσείο του Ερμιτάζ.
829 Το ίδιο μοτίβο παραδίδει ένα ακόμη ειδώλιο αυτού του τύπου, από τη Μύρινα, βλ. Α. Φιλαδελφεύς, ό.π. (υποσημ. 311), 

21, πίν. 9, 4.
830 J. Dörig, Art Antique. Collections privées de Suisse romande, 1975, αριθ. 8.
831 Σε μια παραλλαγή της κόμμωσης τα μαλλιά πέφτουν ελεύθερα επάνω στους ώμους. Βλ. C.E. Vafopoulou-Richardson, 

ό.π. (υποσημ. 231), 34, αριθ. 34, πήλινο γυναικείο κεφάλι από τη Σμύρνη, 1ος αι. π.Χ.
832 Αυτό τον τύπο κόμμωσης παραδίδουν η Αφροδίτη του Καπιτωλίου και η Αφροδίτη Καλλίπυγος. Βλ. H.R. Goette, ΑΑ 

1986, 711 κ.ε.· Ε. Berger (επιμ.), ό.π. (υποσημ. 282), 351 κ.ε., αριθ. 250 (L. Thommen)· LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 52 κ.ε., αριθ. 
409 κ.ε., πίν. 39, και 85 κ.ε., αριθ. 765, πίν. 76' G.M.A. Richter, Catalogue of the Greek Sculpture in the Metropolitan Museum of 
Art, 1954, 88, αριθ. 160-161, πίν. 115-116. Την ίδια κόμμωση παραδίδουν πορτραίτα της αυτοκράτειρας Φαυστίνας της νεότε
ρης ή της κόρης της Λουκίλλας, που απεικονίζονται σε εικονογραφικούς τύπους της Αφροδίτης και βρέθηκαν στη Σμύρνη και 
την Αφροδισιάδα της Καρίας, βλ. C.C. Vermeide, Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor, 1968, 285, εικ. 151 και V. 
Poulsen, Les portraits romains, II, 1974, 106-107, αριθ. 93, πίν. 156, 157, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
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κό αντίγραφο ενός προτύπου που μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 300 π.Χ.833 και το οποίο ο G. 
Kaschnitz-Weinberg ταυτίζει με την Αφροδίτη834. Το ίδιο μοτίβο διασώζουν, επίσης, δύο κεφάλια 
πήλινων ειδωλίων Αφροδίτης από την Πριήνη και τη Σμύρνη, των μέσων του 2ου αι. π.Χ.835, καθώς και 
δύο πήλινα γυναικεία κεφάλια από τον Αμαθούντα της Κύπρου836. Συχνότερα απαντά η κόμμωση 
αυτή σε πήλινα ειδώλια του εργαστηρίου της Μύρινας, που απεικονίζουν Νίκες ή γενικά τύπους 
γυναικείων μορφών και χρονολογούνται στα τέλη του 1ου αι. π.Χ. με αρχές του 1ου αι. μ.Χ.837.

Η κόμμωση των ειδωλίων της Βέροιας καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την άποψη της Μ. Bieber, 
η οποία, σε μια προσπάθεια ερμηνείας του μοτίβου της κίνησης των χεριών της αναδυομένης Αφρο
δίτης του Βατικανού, όπου η θεά κρατά τις μακριές απολήξεις των μαλλιών της, διατυπώνει την υπό
θεση ότι η θεά δεν στραγγίζει τα μαλλιά της βγαίνοντας από τη θάλασσα, αλλά ετοιμάζεται να τα 
δέσει σε θηλειά, σε ένα σχήμα ανάλογο με αυτό της Αφροδίτης του Καπιτωλίου838.

Έ ναν απλούστερο τύπο κόμμωσης, αυτόν της Αφροδίτης της Κνίδου839, παραδίδει το ειδώλιο 268. 
Τα μαλλιά της μορφής χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και μαζεύονται πίσω σε έναν απλό 
κότσο. Παρόμοια είναι η κόμμωση ενός πήλινου γυναικείου κεφαλιού από την Τροία, του πρώιμου 
2ου αι. π.Χ.840. Λιτή είναι, επίσης, η κόμμωση της μορφής 269, όπου τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
επάνω από το μέτωπο και σχηματίζουν στην περιφέρεια του πίσω τμήματος του κεφαλιού ένα χαμηλό 
ρολό. Την κόμμωση αυτή παραδίδει το χάλκινο αγαλμάτιο του τύπου της αποσανδαλίζουσας Αφρο
δίτης από την Παραμυθιά, που χρονολογείται όψιμα στο 2ο αι. π.Χ.841, καθώς και ένα πήλινο ειδώλιο 
Αφροδίτης από τη Μύρινα, των μέσων του 2ου αι. π.Χ.842. Τέλος, τα μαλλιά του ειδωλίου 270 χωρίζο
νται στη μέση επάνω από το μέτωπο, δένονται χαλαρά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και πέφτουν 
στους ώμους σχηματίζοντας δύο πλούσιους πλοκάμους. Με όμοιο τρόπο χτενίζονται τα μαλλιά σε ένα 
ειδώλιο του τύπου της στηριζομένης Αφροδίτης από τη Μύρινα, των μέσων του 2ου αι. π.Χ.843. Σύμ
φωνα, λοιπόν, με όσα αναφέραμε παραπάνω, είναι φανερό ότι τα πήλινα ειδώλια της Βέροιας επανα
λαμβάνουν κομμώσεις που παραδίδουν γνωστοί εικονογραφικοί τύποι της Αφροδίτης.

Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα στεφάνια που στολίζουν τα κεφάλια των ειδωλίων της θεάς. Τα 
266 και 267, που έχουν τον ίδιο τύπο κεφαλιού, φορούσαν όμοιου τύπου στεφάνια από κισσό844. Το 
στεφάνι κισσού αποτελεί σύμβολο κατεξοχήν του Διονύσου845, ενώ η S. Mollard-Besques το αναγνω
ρίζει και σε πήλινα ειδώλια Ερώτων από τη Μύρινα846. Στη Βέροια στεφάνι κισσού φορά, επίσης, το 
ειδώλιο 259 του τύπου της στηριζομένης Αφροδίτης.

Όμοιου τύπου είναι οι στεφάνες των ειδωλίων 268-269, οι οποίες είναι διακοσμημένες με τρεις 
επίθετους κυκλικούς δίσκους847. Οι δίσκοι αυτοί αποτελούν, πιθανώς, απλουστευμένη απόδοση των

833 Βλ. Ε. Berger (επιμ.), ό.π.
834 G. Kaschnitz-Weinberg, Sculture del Magazzino del Museo Vaticano, 1937, 141, αριθ. 291, πίν. 32. Ανάλογη είναι, επίσης, 

και η κόμμωση των κεφαλιών αριθ. 290 και 292, στο ίδιο Μουσείο.
835 Th. Wiegand - Η. Schrader, ό.π. (υποσημ. 437), 336 κ.ε., εικ. 378-380. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 162, αριθ. 367, πίν. 61.
836 Queyrel, Amathonte IV, 182, αριθ. 774, 775, πίν. 70.
837 Mollard-Besques, II, 71-72, πίν. 89-90, 103, πίν. 122f, και 182, πίν. 218.
838 Μ. Bieber, ό.π. (υποσημ. 48), 57, πίν. 24, 3, 8, 4 και 60, 6.
839 LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 49-50, αριθ. 391, πίν. 36.
840 Thompson, Troy, 37, 132, αριθ. 219, πίν. 47.
841 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 58, αριθ. 466, πίν. 45.
842 Mollard-Besques, II, 25, πίν. 26d. Πρβλ. επίσης, δύο πήλινα γυναικεία κεφάλια από το ίδιο εργαστήριο, ό.π., 164-165, 

πίν. 199d, e.
843 Mollard-Besques, II, 24, πίν. 26g. Πρβλ. επίσης, την κόμμωση του ειδωλίου 114 του Καταλόγου (Πίν. 31).
844 Η ταύτιση του φυτού γίνεται σαφε'σιερη αν στο κενό που σχηματίζεται στο κέντρο του στεφανιού προσθε'σουμε δύο 

κορύμβους, παρόμοιους με αυτούς των ειδωλίων 114 και 181 του Καταλόγου (Πίν. 31, 52).
845 Βλ. Μ. Blech, Studien zum Kranz bei den Griechen, 1982, 185 κ.ε.
846 Mollard-Besques, II, 160, πίν. 194g, και 161, πίν. 195e.
847 Με όμοιο τρόπο διακοσμούνται οι στεφάνες πήλινων ειδωλίων από τους λαξευτούς τάφους της Πέλλας (Λιλιμπάκη- 

Ακαμάτη, Πέλλα, 220). Για τη σχετική με το μοτίβο αυτό βιβλιογραφία, βλ. παρακάτω, υποσημ. 939-941.
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τριών ροδάκων, οι οποίοι στολίζουν τη στεφάνη των πήλινων γυναικείων προτομών της όψιμης κλασι
κής εποχής από τη Βέροια848. Μεγάλο, στικτό, στρογγυλό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται υφα
σμάτινη ταινία, φορά η θεά στο ειδώλιο 270. Στα παραδείγματα αυτά αναγνωρίζει η D. Burr 
Thompson μιμήσεις στεφανιιον πλεγμένων από πολλά μικρά λουλούδια, όπως αυτά που βρέθηκαν 
στην Αίγυπτο849.

Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση των συμπληρωματικών μορφών και των συμ
βόλων των συνθέσεων, αρχίζοντας από την ερμαϊκή στήλη του Πριάπου850 (ειδώλια 266 και 269). Ο 
θεός εικονίζεται σε ώριμη ηλικία, γενειοφόρος. Οι ώμοι και ο κορμός του τυλίγονται σφιχτά σε ένα 
ιμάτιο, το οποίο ανασηκώνει με το δεξιό χέρι του, προκειμένου να αποκαλυφθοΰν τα γεννητικά του 
όργανα. Στο αριστερό χέρι, που προβάλλει κάτω από το ιμάτιο, κρατά ένα κέρας αφθονίας και στο 
κεφάλι φορά πόλο.

Η άκαμπτη στάση και η αυστηρή μετωπικότητα της μορφής υπαγορεύεται ασφαλώς από την από
δοσή της ως ερμαϊκής στήλης851. Οι χαρακτές γραμμές που παρατηρούμε, άλλωστε, στο κάτω μέρος 
της στήλης του ειδωλίου 266, παράλληλα με το εξωτερικό της πλαίσιο, αποδίδουν, πιθανώς, το περί
γραμμα των ποδιών του θεού. Κινημένο είναι, αντίθετα, το κεφάλι του, το οποίο στη μία περίπτωση εί
ναι σκυμμένο προς τα κάτω (266), ενώ στην άλλη στρέφεται προς τα δεξιά του (269).

Η παράσταση του Πριάπου852 με το συνοπτικό σχήμα της ερμαϊκής στήλης είναι γνωστή και συνη
θίζεται ιδιαίτερα στα όψιμα ελληνιστικά χρόνια853. Τα πρωιμότερα παραδείγματα απεικόνισης του 
θεού με τη μορφή αυτή εντοπίζονται, όσο γνωρίζω, στην Όλυνθο, στο α' μισό του 4ου αι. π.Χ. Πρό
κειται για ένα μικρό αριθμό διπλών μολύβδινων ερμαϊκών στηλών, όπου ο θεός εικονίζεται δίπλα σε 
μια γυναικεία μορφή, η οποία ταυτίζεται με την Αφροδίτη854.

Ο εικονογραφικός τύπος του Πριάπου, όπως αντιπροσωπεύεται στα ειδώλια της Βέροιας, απαντά 
σε μια σειρά συνθέσεων από μάρμαρο855 και πηλό, όπου ο θεός εικονίζεται δίπλα στην Αφροδίτη. Οι 
παραστάσεις αυτές, που χρονολογούνται στην όψιμη ελληνιστική και την αυτοκρατορική εποχή, προ
έρχονται κατά κύριο λόγο από τα μικρασιατικά παράλια856, ενώ ένας μικρός αριθμός βρέθηκε στους 
Στόβους857. Τα περισσότερα, ωστόσο, παραδείγματα εικονίζουν το θεό, με το δεξιό χέρι λυγισμένο 
μπροστά στο στήθος, να ανασύρει συνήθως με το αριστερό το ένδυμά του.

Στα ειδώλια της Βέροιας ο Πρίαπος φορά στο κεφάλι ένα κυλινδρικό επίθημα. Παρόλο που τα

848 Αρχαία Μακεδονία, 352-353, αριθ. 311-312 (Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη).
849 Thompson, Troy, 45 κ.ε., πίν. 60. Μ. Blech, ό.π. (υποσημ. 845), 44.
850 Σχετικά με τη γένεση της ερμαϊκής στήλης και την ονομασία της στην αρχαία ελληνική φιλολογική παράδοση, βλ. L. 

Curtius, Die antike Herme, 1903, 3 κ.ε. και Η. Wrede, Die antike Henne, 1986, 2 κ.ε.
851 Τη στενή σχέση της ερμαϊκής στήλης με την απεικονιζόμενη σε αυτή μορφή σημείωσε o L. Curtius σε μια μαρμάρινη 

στήλη στο Μουσείο του Βερολίνου, όπου αποδίδεται σε έξεργο ανάγλυφο η πρόσθια πλευρά του σώματος μιας ανδρικής μορ
φής, που χρονολογείται λίγο μετά το 550 π.Χ. Βλ. L. Curtius, ό.π., 18 κ.ε., εικ. 12-14.

852 Σχετικά με τις εικονογραφικές παραστάσεις του Πριάπου, βλ. Μ. Delcourt, Hermaphrodite, 1961, 50 κ.ε., όπου και η 
παλαιότερη βιβλιογραφία· Η. Wrede, ό.π., 28-29· ιδιαίτερα, LIMC, VIII, 1, 1997, 1028 κ.ε., στο λ. Priapos (W.-R. Megow).

853 Βλ. Ρ. Perdrizet, ό.π. (υποσημ. 528), 89 κ.ε., πίν. 46, πήλινα ειδώλια από το Φαγιούμ και J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 28), 87, 
αριθ. 697, πίν. 74, όπου αναφέρονται παραδείγματα και από άλλες περιοχές.

854 D.M. Robinson, Metal and Minor Miscellaneous Finds, Excavations at Olynthus X, 1941, 6 κ.ε., πίν. 2, 3. Ωστόσο, o D. 
Robinson ερμηνεύει την ανδρική ιθυφαλλική μορφή άλλοτε ως Πρίαπο και άλλοτε ως Ερμή. Βλ. επίσης, Ε. Harrison, ό.π. 
(υποσημ. 280), 138.

855 Βλ. J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 239, πίν. 47. Τις ερμαϊκές στήλες του τΰπου αυτού o J. Marcadé συνδέει με αγαλμά- 
τια του τύπου της αποσανδαλίζουσας Αφροδίτης.

856 Α. Φιλαδελφεύς, ό.π. (υποσημ. 311), 21, πίν. 8, 4. Burr, Myrina, 33, αριθ. 9, πίν. 4, πιθανώς πρώιμος 1ος αι. μ.Χ. LIMC, ό.π. 
(υποσημ. 611), 77, αριθ. 680, πίν. 68, όψιμος 1ος αι. π.Χ. Ενός παρόμοιου τύπου είναι επίσης μια ακέφαλη ερμαϊκή στήλη, από την 
Πέργαμο στο Μουσείο του Βερολίνου, βλ. Töpperwein, Terrakotten, 129, αριθ. 545, πίν. 79,1ος αι. π.Χ. Επίσης, LIMC, ό.π. (υποσημ. 
611), 56, αριθ. 449, πίν. 42, από την περιοχή της Σμύρνης, 1ος αι. π.Χ. Τδιου τύπου είναι ακόμη μια ερμαϊκή στήλη του θεού που εικο- 
νίζεται σε πήλινα ανάγλυφα αγγεία της Δήλου, βλ. Ph. Bruneau, BCH 115 (1991), 631-632, αριθ. 51-52, γύρω στο 100 π.Χ.

857 Βλ. J. Wiseman - D. Mano Zissi, AJA 76 (1972), 416, αριθ. 16, πίν. 88, εικ. 30, της εποχής του Αυγούστου, που επανα
λαμβάνει όμως ένα πρότυπο ελληνιστικών χρόνων.
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στοιχεία που μας βοηθούν να το ταυτίσουμε με κάποιο από τα γνωστά καλύμματα κεφαλιού είναι ελά
χιστα, είναι δυνατό να αναγνωρίσουμε τελικά σε αυτό ένα χαμηλό σχετικά πόλο858. Όπως δείχνει το 
παράδειγμα του ειδωλίου 266, η κατακόρυφη επιφάνειά του έφερε ανάγλυφη διακόσμηση859. Με 
συνοπτικό τρόπο αποδίδεται επίσης το κέρας αφθονίας860 που κρατά ο θεός στο αριστερό χέρι του. 
Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν διακρίνονται οι καρποί που ξεχειλίζουν συνήθως από το χείλος του 
κέρατος. Με το ίδιο σύμβολο στο αριστερό χέρι παριστάνεται ο θεός σε μια ακόμη ερμαϊκή στήλη από 
τον Τάραντα, στο Μουσείο της Νεάπολης861. Ο Πρίαπος, ως κατεξοχήν δαίμονας που προάγει την 
ευφορία και τη γονιμότητα σχετίζεται άμεσα με τους καρπούς της γης, όπως αποδεικνύει μια σειρά 
παραστάσεων, όπου απεικονίζεται με την ποδιά του χιτώνα του γεμάτη φρούτα και γλυκίσματα862.

Οι ερμαϊκές στήλες εισάγονται στις παραστάσεις κυρίως για τη στήριξη των στηριζομένων μορ
φών863. Ωστόσο, η προσθήκη της ερμαϊκής στήλης του Πριάπου δίπλα σε μια μη στηριζόμενη μορφή, 
και μάλιστα επιλεκτικά, σε δύο μόνο παραδείγματα του τύπου, είναι φανερό ότι δεν λύνει τεχνικές 
δυσκολίες που συνδέονται με τη σταθερότητα της σύνθεσης864.

Επάνω στον αριστερό ώμο της θεάς του ειδωλίου 266 κάθεται ένας Ερωτιδέας με ανοιχτά φτε
ρά865. Μοιάζει να φτερουγίζει ακόμη προσπαθώντας να ισορροπήσει το βάρος του σώματός του. 
Γέρνει έντονα το κορμί του στα πλάγια, με διπλωμένο το άκρο δεξιό πόδι κάτω από το αριστερό. 
Υψώνει λυγισμένο το δεξιό χέρι, ενώ στο αριστερό κρατά ένα πουλί.

Τα κοντά και παχουλά σκέλη, η διογκωμένη κοιλιά και τα μαλακά περιγράμματα του σώματος αποδί
δουν χωρίς αμφιβολία τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας866. Όπως έδειξε πρόσφατα η Η. 
Cassimatis, η απεικόνιση του Έρωτα με τη μορφή μικρού παιδιού εντοπίζεται σε πρώιμα μνημεία, καθιε
ρώνεται όμως στην τέχνη του γ' τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. επηρεασμένη από τη νέα αντίληψη που επικρα
τεί στη ζωγραφική και πλαστική απόδοση των μικρών παιδιών867. Η D. Burr Thompson, με βάση τις 
παρατηρήσεις της στα ειδώλια της αθηναϊκής Αγοράς, διαπιστώνει, ωστόσο, ότι ο Έρωτας με τα χαρα
κτηριστικά της παιδικής ηλικίας εμφανίζεται στην κοροπλαστική περίπου στα μέσα του 3ου αι. π.Χ.868.

Το θέμα του Έρωτα που εικονίζεται επάνω στον αριστερό ώμο της μητέρας του το βρίσκουμε στην 
ερυθρόμορφη αγγειογραφία της κλασικής εποχής869, ενώ παράλληλα στην κοροπλαστική απεικονίζεται

858 Βλ. σχετικά, Κ. Müller, Der Polos, die griechische Götterkrone, 1915. Πόλο επίσης φορά στο κεφάλι ο θεός σε μια ερμαϊ
κή στήλη από τη Μύρινα, βλ. Mollard-Besques, II, 81, πίν. 99a. Πρβλ. επίσης, Winter, ΤΚ, II, 233, 12 και 13, ερμαϊκές στήλες 
από την Άσσο και τη Σμύρνη.

859 Κ. Müller, ό.π., πίν. σχημάτων Α, αριθ. 50.
8ö° Σχετικά με χον τύπο του κέρατος, βλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 500-501, αριθ. 1454, 1455, 1457, πίν. 185, από τη 

Σμύρνη, ελληνιστική εποχή. Αναλυτική βιβλιογραφία δίδεται στις παρατηρήσεις σχετικά με τον τύπο της στηριζομένης 
Αφροδίτης και ειδικότερα στις υποσημ. 769 κ.ε.

861 A. Levi, Le terrecotte figúrate del Museo Nazionale di Napoli, 1926, 54, αριθ. 230, εικ. 55. P. Wuilleumier, ό.π. (υποσημ. 
799), 419, σημ. 11.

862 Μ. Delcourt, ό.π. (υποσημ. 852), 63. W.H. Roscher, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, III,2, 1965, 2982 
κ.ε., στο λ. Priapos (Jessen), όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

863 Βλ. F. Muthmann, Statuenstützen und dekoratives Beiwerk an griechischen und römischen Bildwerken, 1951, 16-18' E. 
Harrison, ό.π., 134 κ.ε.· H. Wrede, ό.π. (υποσημ. 850), 62-63, ο οποίος εντοπίζει χρονικά το μοτίβο της στήριξης σε ερμαϊκή 
στήλη στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.

864 Ο Πρίαπος εικονίζεται δίπλα στην Αφροδίτη σε πήλινα ειδώλια από το Φαγιούμ. Βλ. P. Perdrizet, ό.π. (υποσημ. 528), 
89 κ.ε., αριθ. 225, πίν. 46' επίσης, LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 68, αριθ. 589, πίν. 58, ελεφαντοστέινο αγαλμάτιο της συλλογής Η.- 
Chr. Ackermann στη Βασιλεία, της όψιμης ελληνιστικής εποχής, όπου η θεά απεικονίζεται στον τύπο της στηριζομένης 
Αφροδίτης.

865 Σχετικά με τους εικονογραφικούς τύπους του Έρωτα στα συμπλέγματα με την Αφροδίτη, βλ. Machaira, Groupes, 143 κ.ε.
866 Πρβλ. D. Burr Thompson, Hesperia 26 (1957), 113, αριθ. 4, πίν. 34, ά  τέταρτο 3ου αι. π.Χ.
867 LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 937-938.
868 D. Burr Thompson, Hesperia 28 (1959), 130, αριθ. 2, πίν. 26, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
869 LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 122, αριθ. 1271, πίν. 127, ερυθρόμορφη λήκυθος Ε 697 στο Βρετανικό Μουσείο, του κύκλου 

του Ζωγράφου του Μειδία, τέλη 5ου αι. π.Χ., και 137, αριθ. 1437, πίν. 142, ερυθρόμορφη πελίκη από την Απουλία, περίπου 
340 π.Χ. Βλ. επίσης, Queyrel, Amathonte IV, 44, όπου η σχετική βιβλιογραφία, και ιδιαίτερα σημ. 50.
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ήδη στον πρώιμο 5ο αι. π.Χ. σε δύο πήλινες προτομές από την Όλυνθο870. Πιο συχνά επαναλαμβάνεται 
όμως την ελληνιστική εποχή στα ειδώλια των κοροπλαστικών εργαστηρίων της Κάτω Ιταλίας871 και της 
Μικράς Ασίας, όπου συνδέεται περισσότερο με τον τύπο της στηριζομένης Αφροδίτης872. Εδώ ο μικρός 
θεός κάθεται ή πατά επάνω στο επίκρανο της παραστάδας. Ωστόσο, η διάδοση αυτού του θέματος στον 
ελληνικό ηπειρωτικό και νησιωτικό χώρο είναι περιορισμένη, όπως παρατήρησε πρόσφατα η Α. Ο ι^ τώ  
στη μελέτη της σχετικά με τα ειδώλια από τον Αμαθούντα της Κύπρου873. Δεν στάθηκε έτσι δυνατό να 
εντοπίσουμε ένα όμοιο τυπολογικά παράδειγμα στην παραγωγή των εργαστηρίων της εποχής αυτής.

Ειδικότερα το μοτίβο της θέσης των ποδιών παραδίδει μια σειρά ειδωλίων από τη Μύρινα που 
εικονίζουν Ερωτιδείς874 και μικρά παιδιά875. Η παράσταση τέλος του Έρωτα με τα πόδια διπλωμένα 
το ένα κάτω από το άλλο να κρατά ένα πουλί στο αριστερό χέρι απεικονίζεται σε μια ερυθρόμορφη 
υδρία του 4ου αι. π.Χ., από την Καμπανία στο Βρετανικό Μουσείο876.

Έ νας μικρός άπτερος Ερωτιδέας είναι, επίσης, προσαρμοσμένος στην καμπή του αριστερού βρα
χίονα της θεάς του ειδωλίου 269. Εικονίζεται σε βρεφική ηλικία με τα σκέλη συσπειρωμένα και τα 
χέρια μαζεμένα δίπλα στην αριστερή παρειά του προσώπου του877. Οι μικροί Ερωτιδείς και τα παιδιά, 
που εικονίζονται σε παραστάσεις κουροτρόφων, αποδίδονται σαφώς σε μεγαλύτερη ηλικία και για το 
λόγο αυτό οι δυνατότητες σύγκρισης με όμοια τυπολογικά παραδείγματα είναι περιορισμένες878. Στην 
τρυφερή αγκαλιά της μητέρας του και στην ίδια θέση εικονίζεται, ωστόσο, ο Έρωτας σε ένα μόνο 
παράδειγμα από τη Μύρινα, που χρονολογείται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.879.

Η θεά στο ειδώλιο 266 κρατά με το αριστερό χέρι κάνιστρο, το κανούν880. Στο εσωτερικό του απο
δίδονται ένα τσαμπί σταφυλιού, ένα όρθιο πυραμιδόσχημο και δύο ημισφαιρικά αντικείμενα, στο 
κέντρο των οποίων αποδίδονται κομβιόσχημα εξάρματα881. Τα τελευταία αυτά ταυτίζονται από την 
έρευνα με γλυκίσματα, κατασκευασμένα συνήθως από σιτάρι και μέλι882. Συγκεκριμένα πρόκειται 
για τις «πυραμίδες» και τα «ομφαλωτά πόπανα» που αναφέρουν οι φιλολογικές πηγές883. Ανάλογα 
ευρήματα μεμονωμένα ή συγκεντρωμένα σε δίσκους και καλάθια, που βρέθηκαν στην Κόρινθο884 και 
στην αρχαία Αγορά των Αθηνών885, συνδέονται με τη λατρεία της Δήμητρας886. Τα γλυκίσματα αυτά

870 Βλ. D.M. Robinson, Terracottas, Lamps, and Coins found in 1934 and 1938, Excavations at Olynthus XIV, 1952, 84-85, 
αριθ. 20-21, πίν. 14-16, όπου ο Έρωτας κρατά στο δεξιό χέρι του ένα πουλί.

871 Bell, Morgantina, 169-170, αριθ. 313-314, πίν. 69, 3ος αι. π.Χ.
872 Mollard-Besques, II, 30, πίν. 33, β' μισό 2ου-1ος αι. π.Χ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 68, αριθ. 582, 586, πίν. 57. 

Ερωτιδέας με πουλί εικονίζεται επίσης στον αριστερό ώμο καθιστής Αφροδίτης σε πήλινη μήτρα από τον Τάραντα στο 
Μουσείο Allard Pierson στο Άμστερνταμ. Βλ. P. Wuilleumier, ό.π. (υποσημ. 799), 414, σημ. 4.

873 Queyie\, Amathonte IV, ό.π.
874 Mollard-Besques, II, 30, 57, πίν. 33c, 71b. Βλ. επίσης, J. Sieveking, ό.π. (υποσημ. 7), 36-37, πίν. 55, από τη Μυτιλήνη.
875 Mollard-Besques, II, 138, πίν. 168g.
876 LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 877, αριθ. 313, πίν. 625, 335-320 π.Χ. Σχετικά με το μοτίβο των ποδιών, πρβλ. τις απεικονί

σεις του Έρωτα σε κατωιταλιωτικές αγγειογραφίες, G. Schneider-Hermann, BABesch 45 (1970), 86 κ.ε., εικ. 1-2,17, 20, 24-25.
877 Όμοιου τύπου Ερωτιδείς εικονίζονται στα ειδώλια 260, 262 και 275 του Καταλόγου.
878 Πρβλ. Töpperwein, Terrakotten, 48, αριθ. 185, πίν. 29, για τη στάση των ποδιών, και αριθ. 186, πίν. 29, για το σχήμα του 

κεφαλιού, 1ος αι. π.Χ.
879 Mollard-Besques, II, 31, πίν. 34a. Πρβλ. επίσης, Th. Panofka, Terrakotten des Königlichen Museum zu Berlin, 1842, 77 

κ.ε., πίν. 21, 22.
880 Για το αγγείο αυτό, βλ. παραπάνω, υποσημ. 708-709.
881 Παρόμοιο εύρημα από τη Μύρινα, βλ. Mollard-Besques, II, 149, πίν. 185a, c, d.
882 R. Thönges-Stringaris, AM  80 ( 1965), 19, 62 κ.ε.
883 Βλ. σχετικά, Gl.R. Davidson - D. Burr Thompson, Small Objects from the Pnyx, I, Hesperia, Suppl. 7,1943,109 κ.ε., αριθ. 

3, εικ. 49, όπου και η σχετική βιβλιογραφία για την ετυμολογική προέλευση της λέξης «πυραμίς». Βλ. επίσης, J.-M. Dentzer, 
ό.π. (υποσημ. 711), 520 κ.ε. και Β. Vierneisel-Schlörb, ό.π. (υποσημ. 596), 150, σημ. 7.

884 R. Stroud, Hesperia 34 (1965), 23-24, πίν. Ile, g, α' μισό 6ου αι. π.Χ.
885 D. Burr Thompson, Hesperia 23 (1954), 94 κ.ε., αριθ. 8-9, πίν. 20 κ.ε., όπου και η σχετική με την ονομασία των εδεσμά

των αυτών βιβλιογραφία. Πρβλ. επίσης τους δίσκους με τους καρπούς και τα γλυκίσματα που εικονίζονται επάνω σε πήλινες 
ερμαϊκές στήλες από τη Δήλο (Laumonier, Délos XXIII, 126 κ.ε., αριθ. 316, 331 κ.ε., πίν. 35 κ.ε., 2ος-1ος αι. π.Χ.), καθώς και 
της ίδιας εποχής από την αθηναϊκή Αγορά (D. Burr Thompson, Hesperia 35 (1966), 9 κ.ε., αριθ. 18, πίν. 4).

886 Έχει σημειωθεί ήδη από την έρευνα ότι τα πόπανα και οι πυραμίδες εικονίζονται σχεδόν πάντοτε μαζί. Ο Κλήμης ο
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μαζί με καρπούς εικονίζονται, επίσης, συχνά σε παραστάσεις νεκροδείπνων, όπου αποτελούν τμήμα 
των νεκρικών εδεσμάτων.

Μεσόμφαλη φιάλη διακοσμημένη με ανοιχτό εξαπέταλο λουλούδι, που αποδίδεται με χάραξη, κρα
τά στο αριστερό χέρι της η θεά του ειδωλίου 268887. Όμοια διακοσμημένο είναι το εσωτερικό της φιά
λης που κρατά ο Αρποκράτης σε πήλινο ειδώλιο από τη Μύρινα, στο Μουσείο της Βοστώνης888. Η 
Αφροδίτη εικονίζεται με φιάλη στο αριστερό χέρι κατά κύριο λόγο σε παραστάσεις της ερυθρόμορφης 
αγγειογραφίας του 4ου αι. π.Χ. από την Απουλία889. Δεν στάθηκε, ωστόσο, δυνατό να εντοπίσω αντί
στοιχα παραδείγματα στις δημιουργίες των κοροπλαστικών εργαστηρίων της ελληνιστικής εποχής.

Το προσωπείο890 του Σιληνού που κρατά η θεά στο ειδώλιο 266 έχει ένα ψηλό θολωτό μέτωπο, προ- 
εξέχοντες οφθαλμούς, τοξωτά φρύδια, εξογκωμένα μήλα και πλαδαρά μάγουλα891. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά φέρνουν το παράδειγμα της Βέροιας κοντά σε μια σειρά προσωπείων ελληνιστικής εποχής, που 
προέρχονται από τα μικρασιατικά εργαστήρια892. Στα σχετικά παραδείγματα από τη νότια Ιταλία, τονί
ζεται περισσότερο ο ζωικός χαρακτήρας του δαίμονα893. Η Αφροδίτη εικονίζεται να κρατά προσωπείο 
Σιληνού σε ένα ακόμη πήλινο ειδώλιο της συλλογής Μ. \Vaddington, από τη Μύρινα, όπου η θεά είναι 
καθισμένη επάνω σε βράχο και στα δεξιά της στέκεται ένας γυμνός Ερωτιδέας894. Η Αφροδίτη με δύο 
Ερωτιδείς και προσωπείο Σιληνού απεικονίζεται, επίσης, σε πήλινα ειδώλια από την Ιταλία895.

Η κιθάρα896 που είναι προσαρμοσμένη στην αριστερή πλευρά του ειδωλίου 267 αποτελείται από 
ένα τραπεζιοειδές ηχείο, που πλαταίνει ψηλά, και βραχίονες897. Κιθάρα εικονίζεται να κρατά η 
Αφροδίτη σε δύο πήλινα ειδώλια του τύπου της στηριζομένης από την Πέλλα898.

Ποικίλα είναι τα σχήματα των βάσεων των ειδωλίων του τύπου της αναδυομένης Αφροδίτης. Έτσι, 
τα ειδώλια 266 και 267 παραδίδουν ένα σπάνιο για την εποχή αυτή τύπο βάσης με πυραμιδοειδές σχή
μα899, ενώ η βάση του ειδωλίου 268 είναι στρογγυλή900. Η βαθμιδωτή, τέλος, μορφή του βάθρου του 
ειδωλίου 269 μιμείται αγαλματικά πρότυπα901.

Αλεξανδρέας (Προτρ., II, 19) αναφέρει, άλλωστε, ότι τα δύο αυτά γλυκίσματα περιέχονται στην ελευσινιακή κίστη.
887 Σχετικά με τη φιάλη, βλ. Η. Luschey, Die Phiale. Bleicherode am Holz, 1939 και D. Strong, Greek and Roman Gold and 

Silver Plate, 1966, 55 κ.ε., 80 κ.ε., 97 κ.ε., όπου παρακολουθεί την εξέλιξη του σχήματος και της διακόσμησης του αγγείου από 
τα αρχαϊκά έως τα ελληνιστικά χρόνια.

888 Η Burr, Mynna, 39-40, αριθ. 18, πίν. 8, προσγράφει το ειδώλιο στην παραγωγή του εργαστηρίου του Διφίλου και το 
χρονολογεί στην πρώιμη χριστιανική εποχή. Σχετικά με τη δραστηριότητα του εργαστηρίου αυτού, βλ. επίσης, D. Burr Thomp
son, A Stamp of the Coroplast Diphilos, Studi in Onore di Luisa Banti, 1965, 323.

889 L. Ghali-Kahil, Les enlèvements et le retour d ’Hélène, 1955, 89, αριθ. 68, πίν. 57,2, και 95, αριθ. 77, πίν. 67,1-2. Επίσης, LIMC, 
ό.π. (υποσημ. 819), 47, 91,114,118, 142-145, αριθ. 369, 833,1168,1208, 1214,1495,1516, 1526, πίν. 35, 83,117,121-122,146,148.

890 Σχετικά με τα υλικά κατασκευής των προσωπείων στην αρχαιότητα, βλ. Μ. Bieber, The History ofthe Greek and Roman 
Theater, 1961, 106.

891 Όσον αφορά τον τύπο του προσώπου, βλ. Winter, ΤΚ, II, 397, 1, πήλινο ειδώλιο Σιληνού από την Ελλάδα- Mollard- 
Besques, II, 80, πίν. 97e- Ε. Paul, ό.π. (υποσημ. 103), πίν. 22.

892 Mollard-Besques, II, 193, πίν. 230d. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 473-474, αριθ. 1347, πίν. 174. Πρβλ. επίσης, τα πήλινα 
κεφάλια Σιληνού της όψιμης ελληνιστικής εποχής από τη Σμύρνη (Besques, III, 195-196, πίν. 277a, b, g).

893 C. Laviosa,v4rc/iC7 6 (1954), πίν. 76. R. Lullies, ό.π. (υποσημ. 392), 61-62, αριθ. 183, πίν. 70, πρώιμη ελληνιστική εποχή. 
Ε. De Juliis - D. Loiacono, ό.π. (υποσημ. 506), 364, αριθ. 443, ειδώλιο γυναικείας μορφής με προσωπείο, από τον Τάραντα. 
Besques, IV, 150-151, πίν. 165a, c, προσωπεία Σιληνού επίθετα σε αγγεία με ανάγλυφη διακόσμηση, 2ος αι. π.Χ.

894 W. Froehner, Terres cuites d ’Asie Mineure, 1881, 40, πίν. 24.
895 Winter, ΤΚ, II, 99, 1, 3.
896 Για το μουσικό αυτό όργανο, βλ. Κεφ. III, 206, τις παρατηρήσεις σχετικά με το ειδώλιο 352 του Καταλόγου.
897 Οι χορδές της δεν δηλώνονται. Όμοιες είναι, επίσης, οι κιθάρες των ειδωλίων 261 και 262 του εικονογραφικού τύπου 

της στηριζομένης Αφροδίτης.
898 Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 151-152, 230, αριθ. 139,140, πίν. 20, αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
899 Πρβλ. Mollard-Besques, II, 7, 20, πίν. 6a, 20f, 440 και β' μισό 1ου αι. π.Χ. αντίστοιχα, και Leyenaar-Plaisier, Leiden, 412, 

αριθ. 1144, πίν. 148, ειδώλιο του τύπου της αναδυομένης Αφροδίτης, από τη Σμύρνη της εποχής του Αυγούστου.
900 Όμοιο σχήμα έχει το ειδώλιο του ίδιου εικονογραφικού τύπου από την Τανάγρα, βλ. G.D. Belov, ό.π. (υποσημ. 103), 

καθώς και ένα ειδώλιο του τύπου της στηριζομένης Αφροδίτης από τη Μύρινα, βλ. Mollard-Besques, II, 29, πίν. 31d. Σχετικά 
με τις κυκλικού σχήματος βάσεις, βλ. I. Schmidt, Hellenistische Statuenbasen, 1995, 30 κ.ε.

901 Πρβλ. D. Burr Thompson, Hesperia 32 (1963), 278, αριθ. 35-36, πίν. 77, που, σύμφωνα με τα νεότερα χρονολογικά δεδο-
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Η αποκατάσταση των ειδωλίων της αναδυομένης Αφροδίτης, όσον αφορά τα παραδείγματα που 
σώζονται αποσπασματικά, δεν είναι πάντα εύκολα εφικτή, όπως στο ειδώλιο 267, όπου η συμπλήρω
ση ενός πλήκτρου στο δεξιό χέρι της θεάς φαίνεται αρκετά πειστική. Με κάποια επιφύλαξη μπορού
με να συμπληρώσουμε, επίσης, το χαμένο αντικείμενο στο δεξιό χέρι της σπένδουσας θεάς 268. Η 
κίνηση του δεξιού χεριού, που βρίσκεται λίγο ψηλότερα από το αριστερό, μας επιτρέπει να συμπλη
ρώσουμε εδώ μια οινοχόη, σύμφωνα με την παράσταση του μαρμάρινου αναγλύφου αριθ. 768 του 
Museo Cívico στο Παλέρμο, όπου η θεά εικονίζεται να κρατά τα δύο αυτά σπονδικά αγγεία902. Αινι
γματική παραμένει, ωστόσο, η αποκατάσταση του χαμένου αντικειμένου και στο δεξιό χέρι της θεάς 
270, η οποία στο αριστερό χέρι της κρατούσε πιθανότατα μια φιάλη. Αντίθετα, η ανύψωση του δεξιού 
βραχίονα της μορφής 269 στα πλάγια, καθώς και η παρουσία του Ερωτιδέα και της ερμαϊκής στήλης 
του Πριάπου μας επιτρέπουν να συμπληρώσουμε, με σχετική ευκολία, στο δεξιό χέρι της ένα προσω
πείο Σιληνού, σύμφωνα με το παράδειγμα του ειδωλίου 266.

Από το σύνολο των ειδωλίων που εξετάζουμε ξεχωρίζει, χωρίς αμφιβολία, το 266, που διασώζει 
μια μοναδική, όσο γνωρίζω, παράσταση, η οποία κλιμακώνεται σε περισσότερα επίπεδα και απεικο
νίζει την Αφροδίτη, τον Έρωτα και τον Πρίαπο903. Μια παρόμοια σύνθεση παραδίδει ένα πώρινο 
ανάγλυφο μικρής κλίμακας από τη Δήλο, όπου η θεά απεικονίζεται στον τύπο της Κνιδίας904. Τη σύν
θεση αυτή συγκρίνει o J. Marcadé θεματικά με το τρίμορφο σύμπλεγμα της Αφροδίτης, η οποία, πα
ρουσία του Έρωτα, αποκρούει με το σανδάλι της τον Πάνα905. Στυλιστικά το κατατάσσει στα «einan- 
sichtige Gruppen», τις μονοθέατες δηλαδή συνθέσεις που διαπιστώνει o G. Krahmer στα όψιμα ελλη
νιστικά χρόνια.

Η παράσταση της Αφροδίτης σε μεμονωμένες συνθέσεις με Ερωτιδείς906 και ερμαϊκές στήλες 
Πριάπου δεν είναι σπάνια στα ειδώλια της ελληνιστικής εποχής907. Ωστόσο, οι τεχνίτες της Βέροιας 
στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. δημιούργησαν με επιτυχία συνθέσεις μοναδικές για την εποχή τους και προ
σθέτοντας μια σειρά νέων συμβόλων έδωσαν νέες διαστάσεις στην ερμηνεία τους.

Όσον αφορά, τέλος, γενικότερα την ερμηνεία του μοτίβου της ημίγυμνης αναδυομένης, θα θέλαμε 
να επισημάνουμε τα εξής: το γεγονός ότι η θεά εικονίζεται εδώ κρατώντας στα χέρια της διάφορα 
αντικείμενα και μορφές, πιστεύουμε ότι ενισχύει την άποψη των ερευνητών που αμφισβητούν το 
μυθολογικό υπόβαθρο της σύνθεσης και την αποσυσχετίζουν από το ζωγραφικό πρότυπο του Απελλή.

Τ ύπος γ. Α φ ρ ο δ ίτη  α π ο σ α ν δ α λ ίζο υ σ α  (Π ίν. 77-79)

Τέσσερα ειδώλια, 271-274908, εικονίζουν την Αφροδίτη να λύνει το σανδάλι του αριστερού ποδιού 
της. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν, όσο μπορέσαμε να διαπιστώσουμε, συνολικά δώδεκα 
μήτρες909, με τις οποίες αποδίδονται οι πρόσθιες και οι πίσω πλευρές του κεφαλιού και του σώματος,

μένα από την αθηναϊκή Αγορά, χρονολογείται erro α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Βλ. Η.Α. Thompson - D. Burr Thompson - S.I. 
Rotroff, ό.π. (υποσημ. 776), 186. Επίσης, D. Burr Thompson, Hesperia 34 (1965), 35, αριθ. 15, πίν. 15, μέσα 2ου αι. π.Χ.

902 Ε. Mitropoulou, Libation Scenes with Oinochoe in Votive Reliefs, 1975, 35-36, αριθ. 21, περίπου 440 π.Χ.
903 Η θεά στον τύπο της ημίγυμνης αναδυομένης απεικονίζεται μαζί με ερμαϊκή στήλη Πριάπου και δύο Ερωτιδείς στο εσωτε

ρικό ενός πήλινου ναΐσκου, τον οποίο ωστόσο η S. Mollard-Besques δεν θεωρεί αυθεντικό. Βλ. Mollard-Besques, II, 155, πίν. 190a.
904 Βλ. J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 402 και LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 51, αριθ. 400, πίν. 37, όψιμος 2ος αι. π.Χ.
905 LIMC, ό.π. και πίν. 50.
906 Η συχνή απεικόνιση συμπλεγμάτων Αφροδίτης και Έρωτα στην ελληνιστική εποχή, η Machaira, Groupes, 28-29, 

πιστεύει ότι οφείλεται εν μέρει στο συγκρητισμό των εικονογραφικών παραστάσεων των θεών, που αποτελούν το ελληνικό 
πάνθεο σε αυτά τα χρόνια, όπου καθένας από αυτούς αναγνωρίζεται με τη βοήθεια μιας συμπληρωματικής μορφής ή ενός 
συγκεκριμένου συμβόλου.

907 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 93, αριθ. 870, πίν. 86, πήλινο ειδώλιο από το Παντικάπαιο, 2ος αι. π.Χ.
908 Προέρχονται από το ταφικό σύνολο αριθ. 3. Ειδώλιο Αφροδίτης αποσανδαλίζουσας (Π 279) βρέθηκε επίσης στο διθάλαμο 

λαξευτό τάφο I του οικοπέδου του Γυμνασίου Θηλέων, στη Βέροια. Βλ. Φ. Πέτσας, Ad 19 (1964), Χρονικά, 351-352, πίν. 411-416.
909 Κεφ. II, υποσημ. 62.
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ολόκληρο το δεξιό σκέλος, ο αριστερός μηρός και η κνήμη, το άκρο δεξιό και αριστερό πόδι, ολόκλη
ρο το δεξιό χέρι, ο αριστερός βραχίονας και ο πήχης. Με το χέρι συμπληρώνονται τα άκρα χέρια και 
τα δαχτυλίδια που τα στολίζουν, οι πλόκαμοι των μαλλιών και τα σύνθετα κοσμήματα του κεφαλιού, οι 
θηλές των μαστών και το περιμήριο του ειδωλίου 274. Τα ειδώλια είναι εσωτερικά κοίλα από την 
κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα άκρα πόδια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη τετράγω
νης οπής αερισμού μεγάλων σχετικά διαστάσεων στην πίσω πλευρά910, φαίνεται ότι βοήθησε αποτε
λεσματικά τη διαδικασία όπτησής τους μέσα στον κεραμικό κλίβανο.

Οι άσχημες συνθήκες διαφύλαξης των ειδωλίων, μέσα σε γέμισμα από αμμοχάλικο που κατέκλυσε 
το εσωτερικό του ταφικού θαλάμου, όπου βρέθηκαν, είχαν επιπτώσεις και στη διατήρηση των χρωμά
των που χρησιμοποιήθηκαν για τη διακόσμησή τους. Ωστόσο, υπολείμματα λευκόχρωμου επιχρίσμα
τος, τα οποία διατηρήθηκαν στην επιφάνεια του σώματος υποδηλώνουν, πιθανότατα, ότι το γυμνό 
κορμί της θεάς κάλυπτε λευκό χρώμα911. Με ρόδινο χρώμα δηλωνόταν ο στηθόδεσμος912 και οι ιμά
ντες των σανδαλιών, ενώ με επίθετο φύλλο αργύρου αποδίδονται δύο ιμάντες που σταυρώνονται χια- 
στί μπροστά στο στήθος και τα ψέλια που στολίζουν τα γυμνά μέλη της θεάς913.

Η επιγραφή ΑΛΕ, που είναι χαραγμένη στην πίσω πλευρά των ειδωλίων, πιστοποιεί ότι αυτά απο
τελούν προϊόντα παραγωγής του εργαστηρίου ενός κοροπλάστη, που ονομαζόταν, πιθανότατα, Αλέ
ξανδρος914. Ωστόσο, ορισμένες μορφολογικές διαφορές που παρατηρούμε στο ειδώλιο 274 σε σχέση 
με τα άλλα παραδείγματα, και εντοπίζονται κυρίως στη θέση και το πλάσιμο των άκρων χεριών915, την 
ανάγλυφη απόδοση του περιμηρίου στο δεξιό σκέλος916, καθώς και το στρογγυλό σχήμα της οπής 
αερισμού, μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι παρόλο που τα τέσσερα ειδώλια προέρχονται από 
την ίδια μήτρα, τη σύνθεση του ειδωλίου 274 επιμελήθηκε άλλος τεχνίτης, με μειωμένες ικανότητες σε 
σχέση με τον κατασκευαστή των υπολοίπων917.

Η θεά, γυμνή, στηρίζει το βάρος της στο δεξιό σκέλος, ανασηκώνει μπροστά λυγισμένο κάπως 
λοξά το αριστερό, σκύβει το κορμί της και τεντώνοντας το δεξιό χέρι προσπαθεί να λύσει το σανδάλι 
του αριστερού ποδιού της. Το αριστερό χέρι, λυγισμένο στον αγκώνα, υψώνεται στα πλάγια, ενώ το 
κεφάλι της σκύβει προς τα κάτω και στρέφεται προς τα αριστερά918.

Ο τύπος της αποσανδαλίζουσας Αφροδίτης ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα ελληνιστικά χρόνια, 
όπως πιστοποιεί ένας μεγάλος αριθμός επαναλήψεων από κάθε είδους υλικό919, που παραλλάσσουν 
τον αρχικό τύπο, όσον αφορά, κυρίως, την κλίση του σώματος, τη στροφή του κεφαλιού και την κίνηση 
του αριστερού χεριού920.

Παρόλο που, όπως σημειώνει ο Α. Δεληβορριάς, το θέμα απεικονίζεται στην αγγειογραφία ήδη 
από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ.921, το σύνολο των μελετητών συμφωνεί ότι η γλυπτική απόδοσή του δημι-

910 Ωστόσο, ειδώλιο ίδιου τύπου από τη Δήλο δεν έχει οπή αερισμού, βλ. Laumonier, Délos ΧΧΙΙΙΙ, 157, αριθ. 472, πίν. 47,48.
911 Βλ. Laumonier, Délos XXIII, 157, αριθ. 473, πίν. 47, 49.
912 Το στρόφιο (στηθόδεσμος) δηλώνεται στο κάτω μέρος του στήθους. Πρβλ. τις σχετικές απεικονίσεις της Αφροδίτης 

που τοποθετείτο στηθόδεσμο, βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 61, πίν. 49-50.
913 Κεφ. II, υποσημ. 110.
914 Κεφ. II, υποσημ. 123-124.
915 Το μοτίβο της στροφής του κεφαλιού της μορφής προς τα δεξιά της, το οποίο παραδίδεται από πολλές επαναλήψεις του τύπου, 

προέκυψε στη διάρκεια συντήρησης του ειδωλίου και δεν είναι βέβαιο αν συμπεριλαμβανόταν στις προθέσεις του κοροπλάστη.
916 Ανάγλυφα αποδίδεται το περισφύριο στην αριστερή κνήμη του ειδωλίου αριθ. 473 στη Δήλο, βλ. Laumonier, Délos 

XXIII, ό.π.
917 Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι υπογραφές που αναγράφονται στα πήλινα ειδώλια δηλώνουν το 

όνομα του ιδιοκτήτη του κοροπλαστικού εργαστηρίου και όχι του κατασκευαστή του ειδωλίου.
918 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 206, 3, ειδώλια από τη Μύρινα και την Πριήνη.
919 Ο Ε. Künzl στη σχετική μελέτη του μέτρησε εκατόν ογδόντα γνωστά αντίγραφα. Βλ. Ε. Künzl, BJb 170 (1970), 102 κ.ε.
920 Στις διαφορές αυτές αναφέρεται διεξοδικά ο Ε. Künzl, ό.π.
921 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 58, αριθ. 462, πίν. 44. Το μοτίβο αυτό η C. Havelock, The Art of the Classical World from 

the Death of Alexander the Great to the Battle ofActium, 1971, 122 κ.ε., αριθ. 87, και η Μ.Ε. Carr Soles, ό.π. (υποσημ. 820), 160 
κ.ε., συνδέουν με την ανάλογη μορφή από το θωρακείο του ναού της Νίκης στην αθηναϊκή Ακρόπολη. Βλ. επίσης, Machaira, 
Groupes, 141.
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ουργήθηκε στα ελληνιστικά χρόνια, πιθανώς στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. Τα πήλι
να ειδώλια που παραδίδουν τον εικονογραφικό τύπο της αποσανδαλίζουσας, όπως αυτός απεικονίζε
ται στα παραδείγματα της Βέροιας, αποτελούν δημιουργίες των κοροπλαστικών εργαστηρίων της 
Δήλου922, της Μικρός Ασίας923 και της νότιας Ιταλίας924. Το εύρημα της Βέροιας, το οποίο εντάσσεται 
γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., δεν είναι βέβαια μοναδικό στο βορειοελλαδικό χώρο. Ειδώλια αυτού 
του τύπου βρέθηκαν στο στρώμα καταστροφής του ιερού της Κυβέλης και της Αφροδίτης στην Πέλλα, 
μαζί με κεραμική του β' μισού του 2ου αι. π.Χ.925.

Η μορφή εικονίζεται σε μια στάση κομψή και ανάλαφρη926. Η κάμψη του κορμού προς τα εμπρός 
δεν είναι έντονη, είναι, ωστόσο, φανερό ότι η τελική οπτική εντύπωση σχετίζεται άμεσα με την κλίση 
του κεφαλιού της προς την ίδια κατεύθυνση. Τα σχήματα του σώματος είναι γεμάτα, ιδιαίτερα στους 
γλουτούς και την κοιλιά, ενώ αντίθετα τα στήθη είναι μικρά. Οι αναλογίες των ποδιών και των χεριών 
της είναι εναρμονισμένες με αυτές του σώματος. Ο λαιμός είναι εύσαρκος, όχι ιδιαίτερα μακρύς, με 
αναλογίες επαρκείς, προκειμένου να στηρίξει το κεφάλι, στολισμένο με ογκώδη στεφάνια και ταινίες. 
Τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είναι λεπτά.

Η θεά στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά και κάτω, χωρίς όμως να παρακολουθεί με το βλέμμα την 
κίνηση του δεξιού χεριού. Κύριο άξονα της σύνθεσης αποτελεί η κατακόρυφος στην οποία εντάσσονται 
το στάσιμο σκέλος, ο δεξιός βραχίονας, ο λαιμός και το κεφάλι της. Αντίθετα με την πλευρά αυτή, όπου 
η σύνθεση είναι κλειστή, στα αριστερά η μορφή με τη στροφή του επάνω κορμού και του κεφαλιού, την 
ανύψωση του αριστερού βραχίονα και την κάμψη του αριστερού σκέλους απλώνεται μέσα στο χώρο. 
Δημιουργείται έτσι ένα έργο τρισδιάστατο, κατασκευασμένο, όπως παρατηρεί ο Τ Μαιναάέ σχετικά με 
τα αγαλμάτια της Δήλου, έτσι ώστε να μπορεί να το δει κανείς από πολλές οπτικές γωνίες927. Η ισορρο
πία της μορφής είναι εύθραυστη και για το λόγο αυτό πολλοί μελετητές δέχονται στην αρχική σύλληψη 
της σύνθεσης την ύπαρξη ενός στηρίγματος, κάτω από τον προτεταμένο αριστερό βραχίονα.

Το γεγονός ότι τα έργα που παραδίδουν τον εικονογραφικό τύπο της αποσανδαλίζουσας Αφροδίτης 
είναι πολυάριθμα, αποτελούν δε ελεύθερες επαναλήψεις ενός προτύπου, βασικά στοιχεία του οποίου 
παραμένουν ακόμη άγνωστα στην έρευνα928, δεν μας επιτρέπει να συσχετίσουμε τα ειδώλια της Βέροιας 
με όμοια τυπολογικά παράλληλα. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι εντάσσονται στην 
παράδοση των ειδωλίων της Μύρινας, της Πριήνης και της Δήλου, της περιοχής δηλαδή όπου εντοπίζε
ται ο τόπος δημιουργίας του πρωτοτύπου929. Το σύνολο περίπου των ειδωλίων που προέρχεται από τις 
περιοχές αυτές χρονολογείται στα τέλη του 2ου και στις αρχές του 1ου αι. π.Χ., είναι δηλαδή κάπως

922 Laumonier, Délos XXIII, 157 κ.ε., αριθ. 472, 473, πίν. 47-49, πρώιμος 1ος αι. π.Χ.
923 Th. Wiegand - Η. Schrader, ό.π. (υποσημ. 437), 336, εικ. 377, όψιμος 2ος αι. π.Χ. J. Raeder, ό.π. (υποσημ. 437), 22. 

Töpperwein, Terrakotten, 55, αριθ. 211, πίν. 35. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 58, αριθ. 472, πίν. 45, πιθανώς από τη Σμύρνη, 1ος 
αι. π.Χ. Α. Φιλαδελφεύς, ό.π. (υποσημ. 311), 21, πίν. 8. Kleiner, Tanagrafiguren, 218, 250, πίν. 44a, b, επίσης από τη Μύρινα, 
100 π.Χ. περίπου. Τα μαρμάρινα αγαλμάτια και τα πήλινα ειδώλια Αφροδίτης που βρέθηκαν στη Δήλο και στην Πριήνη χρη
σιμοποιήθηκαν για τη διακόσμηση ιδιωτικών κατοικιών. Βλ. Μ. Kreeb, Untersuchungen zur figürlichen Ausstattung delischer 
Pnvathäuser, 1988, 58 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Όσον αφορά την εξάπλωση του τύπου σε άλλες περιοχές, βλ. 
LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 163, αριθ. 210, στο λ. Aphrodite (in Peripheria Orientali) (M.-O. Jentel).

924 Βλ. Higgins, Terracottas, 125, πίν. 59 E, από τη Σικελία, 2ος αι. π.Χ.· W. Fuchs, ό.π. (υποσημ. 782), 234 κ.ε., εικ. 254, από 
την Κεντόριπα, β' μισό 2ου αι. π.Χ.· Ε. De Juliis - D. Loiacono, ό.π. (υποσημ. 506), αριθ. 376-377, αριθ. 461· Besques, IV, 7, 
αριθ. D 3347, πίν. 5a, d, Τάραντας, αρχές 3ου αι. π.Χ.

925 Βλ. Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Ιερά της Πέλλας, Μνήμη Δ. Λαζαρίόη, 1990,195 κ.ε.
926 Η W. Neumer-Pfau αναγνωρίζει στη σύνθεση χαρακτηριστικά μιας φυσικής και στημένης συγχρόνως στάσης. Βλ. W. 

Neumer-Pfau, ό.π. (υποσημ. 815), 178 κ.ε.
927 Δικαιολογημένος είναι ωστόσο ο προβληματισμός του Ε. Künzl όσον αφορά τον προσδιορισμό της κύριας όψης της 

σύνθεσης, βλ. Ε. Künzl, ό.π., 117. O J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 235 κ.ε., υποστηρίζει ότι από τη δεξιά πλευρά είναι ορα
τές όλες εκείνες οι λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την καλύτερη κατανόηση του έργου, άποψη την οποία δέχεται και η 
W. Neumer-Pfau, ό.π., 182.

928 Για παράδειγμα η θέση και η κλίση του κεφαλιού, ο τύπος της κόμμωσης, η κίνηση του αριστερού χεριού, η ύπαρξη ή 
όχι σανδαλιών.

929 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819).
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μεταγενέστερα των ειδωλίων μας. Το γεγονός αυτό δεν μας εμποδίζει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω 
συγκρίσεις, εφόσον τα ειδώλια αυτά επαναλαμβάνουν όλα, όπως αναφέραμε παραπάνω, ένα πρότυπο, 
που δημιουργήθηκε πιθανώς λίγο πριν από τα τέλη του 3ου αι. π.Χ.930.

Η συγκρατημένη κάμψη του σώματος και του κεφαλιού, η στροφή του επάνω κορμού προς τα αρι
στερά, ο τρόπος της ανύψωσης του αριστερού μηρού και η κάμψη της κνήμης φέρνουν τα παραδείγ
ματα της Βέροιας κοντά στο Μ 2313 του Μουσείου της Κωνσταντινούπολης, από τη Μύρινα, που χρο
νολογείται περίπου στο 100 π.Χ.931. Ωστόσο, στο ειδώλιο αυτό ο τύπος της κόμμωσης είναι απλούστε
ρος και οι αναλογίες του σώματος λεπτότερες.

Ομοιότητες όσον αφορά την κόμμωση διαπιστώνουμε στο ειδώλιο αριθ. 1501 του Μουσείου της Κων
σταντινούπολης, από την Πριήνη, που χρονολογείται στα τέλη του 2ου αι. π.Χ.932. Τα μαλλιά στολίζει ψηλή 
στεφάνη ενός σχήματος ανάλογου με αυτό των ειδωλίων μας. Έντονη είναι επίσης εδώ η στροφή του επά
νω κορμού προς τα αριστερά. Στο ειδώλιο της Πριήνης, όμως, η κάμψη του σώματος είναι ισχυρότερη, το 
κεφάλι στρέφεται προς τα δεξιά και οι φόρμες του σώματος είναι πιο γεμάτες. Την ίδια αντίληψη, όσον 
αφορά την απόδοσή του σώματος, αναγνωρίζουμε και στο ειδώλιο αριθ. 472 της Δήλου. Οι ομοιότητές του 
με τα ειδώλια της Βέροιας εντοπίζονται, κυρίως, στη σύμπτωση του άξονα του δεξιού χεριού με αυτόν του 
στάσιμου σκέλους, τη μικρή κάμψη του σώματος και τη στροφή του προς τα αριστερά.

Το γεγονός ότι από πολλά πήλινα ειδώλια λείπει ολόκληρο ή τμήμα του αριστερού χεριού μας υπο
χρεώνει να αναζητήσουμε σε χάλκινα αγαλμάτια του ίδιου τύπου παράλληλα παραδείγματα, όσον αφορά 
τον τρόπο με τον οποίο ο αριστερός πήχης κάμπτεται προς την πλευρά του θεατή. Το μοτίβο αυτό παρα- 
δίδει το αγαλμάτιο αριθ. 54.963 της Walters Art Gallery στη Βαλτιμόρη, που χρονολογείται στον όψιμο Ιο 
αι. π.Χ.933. Ωστόσο, η δυνατότητα σύγκρισης των ειδωλίων μας με αγαλμάτια αποσανδαλίζουσας από 
άλλο υλικό δεν περιορίζεται εδώ. Η σαφήνεια που διακρίνει κανείς στην απόδοση των επιμέρους όγκων 
της κοιλιάς και του στήθους παραπέμπει κυρίως σε μαρμάρινα αγαλμάτια ελληνιστικής εποχής934.

Ο στηθόδεσμος ή το στρόφιο935 αποτελεί το μοναδικό εξάρτημα της γυναικείας ενδυμασίας που 
φορά η θεά. Πρόκειται για μια φαρδιά ταινία που τυλιγόταν οριζόντια, γύρω από το στήθος των 
γυναικών. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση αποδίδεται με χρώμα κάτω από το στήθος, έτσι ώστε να 
μην το καλύπτει, αλλά απλά να το υποστηρίζει936.

Η κόμμωση της θεάς είναι αυτή του τύπου της Κνιδίας Αφροδίτης. Δύο πλούσιοι πλόκαμοι ξεφεύ
γουν όμως από το πίσω μέρος του κεφαλιού και απλώνονται επάνω στους γυμνούς ώμους της937. Το 
στοιχείο αυτό, όπως παρατηρεί η D. Burr Thompson, αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των ανάλογων 
κομμώσεων των ειδωλίων της Τροίας στο 2ο αι. π.Χ.938. Αυτό που εντυπωσιάζει όμως, ιδιαίτερα στα 
ειδώλια της Βέροιας, είναι οι συνδυασμοί των στεφανιών που στολίζουν το κεφάλι της θεάς. Προ
βάλλονται όλα μπροστά σε μια ψηλή στεφάνη, η οποία στο ειδώλιο 272 είναι διακοσμημένη με τρεις 
επίθετους κυκλικούς δίσκους939. Οι δίσκοι αυτοί αποτελούν, πιθανώς, μια απλουστευμένη απόδοση

930 Ωστόσο, ο W. Fuchs, ό.π., το τοποθετεί στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ. Σχετικά με τις διαφορετικές χρονολογίες που προ
τείνουν οι μελετητές, βλ. επίσης LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 57 κ.ε.

931 LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 58, αριθ. 470, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. Με τον ίδιο τρόπο, επίσης, φαίνεται 
ότι ήταν ανυψωμένος και ο αριστερός βραχίονας της θεάς.

932 Βλ. Th. Wiegand - Η. Schrader, ό.π. (υποσημ. 437).
933 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 58, αριθ. 468, πίν. 45.
934 Ε. Künzl, ό.π. (υποσημ. 919), 113 κ.ε., εικ. 15, 16. Πρβλ. επίσης, το μαρμάρινο αγαλμάτιο του τύπου της Αφροδίτης του 

Καπιτωλίου στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (G.M.A. Richter, Catalogue of the Greek Sculptures in the Metro
politan Museum of Art, 1954, 83-84, αριθ. 147, πίν. 108).

935 A. Pekridou-Gorecki, Mode im antiken Griechenland, 1989, 95-96, εικ. 68.
936 Πρβλ. G.M.A. Richter, ό.π., 86-87, αριθ. 157, πίν. 113, πιθανώς από την Αλεξάνδρεια.
937 Τις επαναλήψεις του τύπου που παραδίδουν την ίδια κόμμωση συγκεντρώνει ο Ε. Künzl, ό.π. (υποσημ. 919), 125 κ.ε.
938 Thompson, Troy, 37 κ.ε. Το μοτίβο αυτό παραδίδει, επίσης, το ειδώλιο του ίδιου εικονογραφικού τύπου από την 

Πριήνη. Βλ. παραπάνω υποσημ. 923.
939 Επίθετα κυκλικά κοσμήματα αποδίδονται, ακόμη, στη στεφάνη γυναικείου κεφαλιού του 5ου αι. π.Χ., από την Όλυν-
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των τριών ροδάκων που διακοσμούν τη στεφάνη940 των πήλινων γυναικείων προτομών της όψιμης 
κλασικής εποχής από τη Βέροια941. Στο ίδιο ειδώλιο, μπροστά από τη στεφάνη αποδίδεται ένα μεγά
λο, στικτό, στρογγυλό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται υφασμάτινη ταινία. Πρόκειται, όπως 
σημειώνει η D. Burr Thompson, για ένα είδος στεφανιού πλεγμένου από πολλά μικρά λουλούδια, 
όμοιο με αυτά που βρέθηκαν στην Αίγυπτο942. Στα υπόλοιπα ειδώλια τα μαλλιά της θεάς στολίζει ένα 
στρογγυλό στεφάνι, στο οποίο είναι στερεωμένα πέντε ολάνθιστα λουλούδια943. Πρόκειται πιθανώς 
για τριαντάφυλλα, τα αγαπημένα άνθη της θεάς944.

Η ταινία945 που στολίζει το μέτωπό της τυλίγεται γύρω από το στεφάνι και τα άκρα της πέφτουν 
ελεύθερα προς τα κάτω. Όμοια ταινία φορά η θεά στο λεγόμενο τύπο της Σαπφούς-Ολυμπιάδας946, 
ενώ παρόμοιες αποδίδονται πολύ συχνά σε απεικονίσεις του Διονύσου947.

Περίτεχνα είναι και τα σκουλαρίκια της θεάς στα ειδώλια 271-273. Πρόκειται για ένα γνωστό τύ
πο, που αποτελείται από ένα δίσκο και έναν εξαρτημένο από αυτόν ανάστροφο κώνο. Όμοια χρυσά 
σκουλαρίκια βρέθηκαν σε τάφους του Τάραντα και χρονολογούνται στον 4ο και τον 3ο αι. π.Χ.948. 
Παράλληλα, ένας εντυπωσιακός αριθμός δαχτυλιδιών με στρογγυλή σφενδόνη στολίζει τα χέρια της949. 
Ανάλογα κοσμήματα παραδίδει το ειδώλιο αριθ. 472 από τη Δήλο950. Ταινιωτά ψέλια9:>1 από επίθετο 
φύλλο αργύρου κοσμούν, επίσης, τα χέρια και τα πόδια της. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι με ένα 
αντίστοιχο υλικό αποδίδονται τα ψέλια που κοσμούν τα μέλη της θεάς σε ένα χάλκινο αγαλμάτιο του

θο. Βλ. D.M. Robinson, ό.π. (υποσημ. 870), 108-109, αριθ. 86, πίν. 37· επίσης, Laumonier, Délos XXIII, 159-160, αριθ. 481, πίν. 
50, 2ος-1ος αι. π.Χ. Ανάλογη διακόσμηση παρατηρείται και στη στεφάνη πήλινων ειδωλίων από τους λαξευτούς τάφους της 
Πέλλας (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 220), καθώς και σε πήλινο ειδώλιο αναδυομένης Αφροδίτης στο Μουσείο Μπενάκη. 
Βλ. Σ. Πινγιάτογλου, ό.π. (υποσημ. 299), 62, αριθ. 65, 3ος αι. μ.Χ.

940 Αυτού του τύπου κοσμήματα διακοσμημένα με ρόδακες, σε παραστάσεις Αφροδίτης και Έρωτα, συγκεντρώνει ο Μ. 
Blech, ό.π. (υποσημ. 845), 40, σημ. 18, 20- επίσης, Higgins, Catalogue, 101, αριθ. 295, πίν. 50, γυναικεία προτομή από τη Ρόδο, 
όψιμος 5ος αι. π.Χ., 127-128, αριθ. 443, πίν. 62, και 135-136, αριθ. 490-491, πίν. 67, γυναικείες προτομές από την Αλικαρνασσό, 
όψιμος 5ος και πρώιμος 4ος αι, π.Χ. αντίστοιχα.

941 Αρχαία Μακεδονία, 352-353, αριθ. 311-312 (Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη). Βλ. επίσης, I. Βοκοτοπούλου, ό.π. (υποσημ. 
279), 68, αριθ. 53, πίν. 41β.

942 Thompson, Troy, 45 κ.ε., πίν. 60a. Μ. Blech, ό.π. (υποσημ. 845), 44. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 220, σημ. 288, 289. Βλ. 
επίσης, Ε. Paul, Antike Welt in Ton, 1969, 80, αριθ. 160, πίν. 39, κεφάλι κοριτσιού ελληνιστικής εποχής, και Higgins, Tanagra, 
123, εικ. 144.

943 Πρβλ. το στεφάνι της πήλινης προτομής των αρχών του 1ου αι. π.Χ., από την Πέλλα, Αρχαία Μακεδονία, 317, αριθ. 274 
(Γ. Ακαμάτης).

944 Ευριπ. Μήδεια, 840-841. Επίσης, Μ. Blech, ό.π., 250-252. Σχετικά με τα τριαντάφυλλα στην αρχαιότητα, βλ. W. Carter, 
Antiquity 14 (1940), 250 κ.ε., πίν. 1-4. Περίφημα ήταν άλλωστε, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, τα άγρια τριαντάφυλλα 
του Βερμίου, βλ. J. Murr, Die Pflanzenwelt in der griechischen Mythologie, 1890, 78 κ.ε., όπου αναφέρονται και οι σχετικές φιλο
λογικές πηγές· J. Kalléris, Les anciens Macédoniens. Etude linguistique et historique, 1 ,1954, 66-68 και H. Baumann, ό.π. (υποσημ. 
682), 77, εικ. 128, 129. Είναι λοιπόν πιθανό ο ντόπιος κοροπλάστης να στόλισε τα μαλλιά της Αφροδίτης με τα λουλούδια που 
άνθιζαν κατεξοχήν στην περιοχή και προτιμούσε ιδιαίτερα η θεά. O J. Murr, ό.π., επισημαίνει, ωστόσο, τη σχέση του άνθους 
αυτού με τον Διόνυσο και την ακολουθία του. Σχετικά με το ίδιο θέμα, βλ. επίσης, Μ. Blech, ό.π., 212 και υποσημ. 147.

945 Γενικά για την ταινία, βλ. RE, IV, 1932, 2002 κ.ε., στο λ. Taenia (Ρ. Schuppe) και Α. Krug, Binden in der griechischen 
Kunst, 1968. Ο τύπος της ταινίας μας ταυτίζεται με τον τύπο 3 του Α. Krug, ό.π., 11 κ.ε., 71 κ.ε., πίν. I.

946 Β. Vierneisel-Schlörb, ό.π. (υποσημ. 532), 106 κ.ε., εικ. 47-50, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
947 Βλ. LIMC, III, 1986, 433 κ.ε., αριθ. 102 κ.ε., πίν. 304 κ.ε., στο λ. Dionysos (C. Gasparri).
948 Αναλυτικά για τον τύπο, βλ. Ε. De Juliis, ό.π. (υποσημ. 365)· επίσης, B. Deppert-Lippitz, ό.π. (υποσημ. 691), 231-232, 

εικ. 167, 3ος αι. π.Χ.· G. Becatti, ό.π. (υποσημ. 691), 196, αριθ. 389a-c, πίν. 102. Βλ. επίσης, D. Williams - J. Ogden, ό.π. (υπο
σημ. 279), 242, αριθ. 177, από το Κούριο της Κύπρου (350-300 π.Χ.), και 251, αριθ. 190, χρυσό δαχτυλίδι διακοσμημένο με 
γυναικείο κεφάλι, που φορά όμοιου τύπου σκουλαρίκια και εικονίζει πιθανώς την Αφροδίτη.

949 Β. Deppert-Lippitz, ό.π. (υποσημ. 691), 238 κ.ε., εικ. 174-176, 3ος και 2ος αι. π.Χ.
950 Laumonier, Délos XXIII, ό.π. (υποσημ. 939) και 205, αριθ. 766, πίν. 75, 2ος-1ος αι. π.Χ.
951 Πρβλ. Η. Hoffmann - P.F. Davidson, Greek Gold, 1965,159 κ.ε., αριθ. 56, 2ος αι. π.Χ., και Β. Deppert-Lippitz, ό.π. (υπο

σημ. 691), 235 κ.ε., εικ. 172, 173, 3ος αι. π.Χ. Βλ. επίσης, το ταινιωτό ψέλιο που αποδίδεται ανάγλυφα στον αριστερό βραχίο
να της θεάς σε μια παραλλαγή του τύπου της Αφροδίτης Κνιδίας στο Μόναχο (Β. Vierneisel-Schlörb, ό.π. (υποσημ. 532), 323 
κ.ε., αριθ. 31, εικ. 158,160).
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ίδιου εικονογραφικού τύπου από τη Συρία, το οποίο η C. Havelock χρονολογεί με κάποια επιφύλαξη 
στα αυτοκρατορικά χρόνια952. Οι ιμάντες, οι οποίοι αποδίδονται στην πρόσθια πλευρά του σώματος 
της θεάς, εικονίζονται, επίσης, και σε άλλα παραδείγματα του ίδιου τύπου953.

Η ενασχόληση της θεάς με τα σανδάλια της αποτελεί το κεντρικό σημείο της σύνθεσης του εικονο- 
γραφικού τύπου που εξετάζουμε και η δήλωσή τους είναι καθοριστική για την ερμηνεία του. Σε αρκε
τές, ωστόσο, επαναλήψεις αποδίδονται ανάγλυφα, ενώ σε άλλες συμπληρώνονταν με χρώμα954. Πρό
κειται, όπως έχει διαπιστωθεί, για ένα πολύ κοινό τύπο υποδήματος, που αποτελείτο από ένα δερμά
τινο κάτω τμήμα, κομμένο στο σχήμα του πέλματος, στην παρυφή του οποίου στερεώνονταν οι ιμάντες 
που το συγκρατούσαν955.

Το πρωτότυπο της αποσανδαλίζουσας Αφροδίτης ήταν πιθανώς χάλκινο956, ο Ε. Künzl, μάλιστα, 
εκτιμά ότι το αρχικό ύψος της μορφής έφθανε τα 0,60-0,70 μ. Η επανάληψη του θέματος αυτού στη 
γλυπτική και ιδιαίτερα στην κοροπλαστική της ελληνιστικής εποχής επιβεβαιώνει την ευρεία χρήση 
κοινοίν εικονογραφικών τύπων στα κοροπλαστικά και χαλκοπλαστικά εργαστήρια, η οποία έχει ήδη 
διαπιστωθεί από την έρευνα957.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι τα ειδώλια της Βέροιας απεικονίζουν τον τύπο της αποσανδαλίζουσας 
όπως τον αποκαθιστά ο Ε. Künzl958 με βάση κυρίως τις επαναλήψεις της ελληνιστικής εποχής, σε όλα τα 
επιμέρους μοτίβα, με εξαίρεση την υπερβολική απόδοση κοσμημάτων στο κεφάλι959. Η ιδιαιτερότητά 
τους960, ωστόσο, σε σχέση με τα σύγχρονα ή περίπου σύγχρονό τους πήλινα παραδείγματα εντοπίζεται 
στο γεγονός ότι παραδίδουν την ύπαρξη σανδαλιών και στα δύο πόδια. Πρόκειται για ένα στοιχείο, το 
οποίο είναι δυνατόν να συμβάλλει στο θέμα της ερμηνείας και της αποκατάστασης του εικονογραφικού 
τύπου της αποσανδαλίζουσας Αφροδίτης961.

Τ ύπ ο ς δ. Α φ ρ ο δ ίτη  κ ο υ ρ ο τρ ό φ ο ς  (Π ίν. 80)

Από τα ειδώλια του Καταλόγου ένα μόνο, το 275, εικονίζει την Αφροδίτη καθιστή να θηλάζει ένα

952 Βλ. C. Havelock, ό.π. (υποσημ. 921).
953 Ρ. Reuterswärd, Studien zur Polychromie der Plastik, 1960, 185 κ.ε., εικ. 28. Ένας κόμπος από ταινίες σημειώνεται ανά

μεσα στα στήθη της θεάς στο ειδώλιο αριθ. 472 της Δήλου. Ανάγλυφα αποδίδονται τα κοσμήματα της θεάς σε πήλινο ειδώλιο 
Αφροδίτης αποσανδαλίζουσας, άγνωστης προέλευσης, που χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ. Βλ. Α. Eggebrecht (επιμ.), Albanien. 
Schätze aus dem Land der Skipetaren, 1988, 316, αριθ. 200 (W.G. Thieme).

954 Ο E. Künzl, ό.π. (υποσημ. 919), 124, συγκέντρωσε τις σχετικές επαναλήψεις.
955 Βλ. σχετικά, Μ. Bieber, ό.π. (υποσημ. 48), 27-28' Ε. Abrahams - L. Evans, ό.π. (υποσημ. 48), 116' Κ. Dohan Morrow, 

Greek Footwear and the Dating of Sculpture, 1988, 90 κ.ε., 143 κ.ε.
956 E. Künzl, ό.π. (υποσημ. 919), 115. Kleiner, Tanagrafiguren, 218.
957 C.-E. Vafopoulou-Richardson, ό.π. (υποσημ. 668). Επίσης, J.Ρ. Uhlenbrock, The Coroplast and his Craft, The Coroplast’s 

Art. Greek Terracottas of the Hellenistic World, 1990 (J.P. Uhlenbrock, επιμ.), 15 κ.ε. Τα πήλινα ειδώλια θεωρούνται γενικά ως 
φθηνά υποκατάστατα των χάλκινων αγαλματίων. Όπως έδειξε ο K. Parlasca, IstMitt 40 (1990), 195 κ.ε., στα μικρασιατικά εργα
στήρια κατασκευάζονταν ειδώλια επιχρισμένα με μολύβι, προκειμένου να αποκτήσουν μια εντυπωσιακότερη εμφάνιση.

958 Ε. Künzl, ό.π. (υποσημ. 919), 116-117 και 124 κ.ε.
959 Είναι δυνατό, ωστόσο, να δεχθούμε την ύπαρξη της στεφάνης και στο πρωτότυπο, εφόσον το κόσμημα αυτό αποδίδε

ται και στα πήλινα ειδώλια της Πριήνης και της Σμύρνης, για να περιοριστούμε μόνο στις πήλινες επαναλήψεις του τύπου. Την 
πλουσιότερη διακόσμηση των ειδωλίων των όψιμων ελληνιστικών χρόνων, σε σχέση με τα πρωιμότερα εικονογραφικά πρότυ
πα που επαναλαμβάνουν, επισημαίνει ο Ε. Akurgal, με αφορμή την παρουσίαση ενός πήλινου ειδωλίου Κνιδίας Αφροδίτης, 
του 1ου αι. π.Χ., από τη Δάρδανο στο Μουσείο του Çanakkale, και την αποδίδει στη γενικότερη λαϊκή προτίμηση της εποχής. 
Βλ. Ε. Akurgal, Griechische und römische Kunst in der Türkei, 1987, 117, πίν. 35, 188, 189. Ανάλογες είναι, επίσης, οι παρατη
ρήσεις της J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 28), 90, σχετικά με τα ειδώλια της Αιγύπτου της ίδιας εποχής.

960 Σανδάλι αποδίδεται στο δεξιό πόδι της θεάς και στο ειδώλιο του ίδιου τύπου από την ΓΙριήνη (Th. Wiegand - Η. 
Schrader, ό.π., (υποσημ. 437) και G. Mendel, ό.π. (υποσημ. 368), 229, αριθ. 2046, πίν. 6, 1). Επίσης, Ε. Künzl, ό.π. (υποσημ. 
919), 156, αριθ. S 3.

961 Ορισμένοι μελετητές, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι μαρμάρινα και χάλκινα αγαλμάτια παραδίδουν το ίδιο μοτίβο, 
δέχονται ότι η Αφροδίτη λύνει το σανδάλι του αριστερού ποδιού, ως το τελευταίο εξάρτημα της ενδυμασίας της πριν κάνει το 
μπάνιο της, απλά επειδή θεωρούν το μοτίβο αυτό περισσότερο γοητευτικό.
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μικρό Ερωτιδέα962. Είναι πλασμένο ελεύθερα, με το χέρι, ενώ ορισμένες λεπτομέρειες αποδόθηκαν 
με ένα μαλακό, ξύλινο πιθανότατα, εργαλείο. Από μήτρα προέρχονται μόνο το πρόσωπο και μέρος 
του λαιμού της γυναικείας μορφής και ο Ερωτιδέας. Το μεγάλο ύψος του ειδωλίου επέβαλε τη στα
διακή κατασκευή και σύνδεση των επιμέρους τμημάτων του. Έτσι, επάνω στην πλατιά βάση τοποθε
τήθηκαν αρχικά το υποπόδιο και ο θρόνος, στην πρόσθια πλευρά του οποίου προσαρμόστηκε το δεξιό 
σκέλος και οι πτυχές των ενδυμάτων της μορφής. Στον επάνω κορμό της, καλυμμένο με το χιτώνα, 
προσαρτήθηκαν το πρόσωπο με το λαιμό, οι βραχίονες, ο Ερωτιδέας και οι πήχεις με τα άκρα χέρια. 
Το ιμάτιο, που περιβάλλει το επάνω μέρος του γυναικείου σώματος, χρησιμοποιήθηκε στην περίπτω
ση αυτή με ευρηματικό τρόπο, προκειμένου να καλύψει την ένωση των δύο τμημάτων του ειδωλίου. 
Τέλος, προστέθηκαν επάνω στους ώμους οι πλόκαμοι των μαλλιών και τα κοσμήματα του κεφαλιού. 
Σταδιακά κατασκευάστηκε και η πίσω πλευρά του ειδωλίου, που αποτελείται από τρία τμήματα963. 
Εδώ υπάρχουν δύο οπές αερισμού κυκλικού σχήματος964.

Περιορισμένη χρωματική κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για τη διακόσμηση του ειδωλίου. Ιώδες χρώ
μα καλύπτει το επάνω μέρος του ιματίου και στολίζει με ταινίες το τμήμα που περιβάλλει τα σκέλη της 
μορφής και τη βάση του ειδωλίου. Βαθύ καστανό χρώμα καλύπτει τα μαλλιά και δηλώνει το ύφασμα 
που σκεπάζει το θρόνο. Τέλος, με επίθετο φύλλο αργύρου αποδίδονται τα κοσμήματα της μορφής και 
τονίζονται τα εμφανή τμήματα των δύο επίπλων.

Παρατηρώντας κανείς το ειδώλιο διαπιστώνει ότι πρόκειται για μια σύνθεση μοναδική, πολύπλο
κη όμως και δύσκολη στην κατασκευή της. Αν εξαιρέσουμε κάποιες ατέλειες που σχετίζονται κυρίως 
με την όπτηση του ειδωλίου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το χέρι του τεχνίτη που το έπλασε θα 
πρέπει να ήταν από τα καλύτερα του τοπικού εργαστηρίου. Ανερμήνευτη παραμένει, ωστόσο, η από
δοση της αριστερής χειρίδας του χιτώνα στην πλευρά του στήθους που αποδίδεται γυμνό965, ενώ δυσά
ρεστη εντύπωση966 δημιουργούν ο κενός χώρος στο κάτω μέρος του ειδωλίου και η παράλειψη της 
απόδοσης του άκρου αριστερού ποδιού.

Η μορφή κάθεται σε θρόνο χωρίς ερεισίνωτο διπλώνοντας το δεξιό πόδι επάνω στο αριστερό. 
Φορά χιτώνα με κοντές χειρίδες, που αφήνει ακάλυπτο τον αριστερό μαστό, και ιμάτιο, που περιβάλ
λει το επάνω τμήμα του κορμού της και τυλίγεται γύρω από τα σκέλη της.

Ο τύπος της καθιστής γυναικείας μορφής που θηλάζει δημιουργήθηκε, όπως υποστήριξε στις σχε
τικές μελέτες της η Τΐι. ΗΒίζΐΒΐυΠοιι-Ρποε967, κατά την αρχαϊκή εποχή με την επίδραση της παράστα
σης της καθιστής Τσιδας, η οποία θηλάζει τον Ώρο. Από την εποχή αυτή έως τα αυτοκρατορικά χρό
νια διαδόθηκε και κατασκευάστηκε σε πολλά κοροπλαστικά εργαστήρια της Ελλάδας968, της Ιτα

962 Το ειδώλιο αποτελεί κτέρισμα της ταφής αριθ. 16.
963 Κεφ. II, 59.
964 Κεφ. II, υποσημ. 85.
965 Πρβλ. τις ανάλογες παρατηρήσεις της Α. Μπάτζιου-Ευσταθίου, ΑΛΑ XIV (1981), 49, σχετικά με την απόδοση του 

ενδύματος μιας θηλάζουσας μητέρας στην παράσταση ταφικής στήλης του Μουσείου της Λάρισας, του τελευταίου τετάρτου 
του 5ου αι. π.Χ.

966 Το υπερβολικό μέγεθος των άκρων χεριών είναι δυνατό να θεωρηθεί ως ένα απόλυτα ιδιόμορφο χαρακτηριστικό του 
κατασκευαστή του ειδωλίου. Κεφ. II, 67-68.

967 Th. Hatzisteliou-Price, ό.π. (υποσημ. 524), 31-32. Σχετικά με την εξάπλωση και τις παραλλαγές του τύπου, βλ. ό.π., 32- 
38. Κατά την εξέταση του τύπου της κουροτρόφου οι μελετητές δεν κάνουν σαφή διάκριση ανάμεσα στις μορφές που θηλά
ζουν και αυτές που κρατούν απλώς τα παιδιά στην αγκαλιά τους.

968 Chr. Blinkenberg, ό.π. (υποσημ. 436), 693-694, αριθ. 2944-2950, πίν. 136, 3ος αι. π.Χ. D.M. Robinson, The Terracottas of 
Olynthus found in 1931, Olynthus VII, 1933, 66-68, αριθ. 249-254, πίν. 31-32, τέλη 6ου έως μέσα 5ου αι. π.Χ. Higgins, Catalogue, 
131, αριθ. 460, πίν. 64, Αλικαρνασσός, πρώιμος 4ος αι. π.Χ., και 219, αριθ. 820, πίν. 113, Βοιωτία, μέσα 5ου αι. π.Χ. Mollard- 
Besques, 1 ,15, πίν. lib , Θήβα, αρχές 5ου αι. π.Χ. G.D. Belov, ό.π. (υποσημ. 103), 4, πίν. 14. Higgins, Tanagra, 162 κ.ε. και 176, 
αριθ. 213, ειδώλιο συλλογής Α.Α. Ιωαννίδη, στο Ερμιτάζ, 300-275 π.Χ. Ε. Rohde, Griechische Terrakotten, 1968, 46, αριθ. 30, 
Τανάγρα, πρώιμη ελληνιστική εποχή. Besques, III, 36, πίν. 45, Βοιωτία, τέλη 4ου αι. π.Χ. Α. Δάφφα-Νικονάνου, ό.π. (υποσημ. 
434), 93 κ.ε., πίν. 3, 3-4, όψιμη αρχαϊκή εποχή.

Τη σπανιότητα του μοτίβου της θηλάζουσας μητέρας στην κλασική ελληνική τέχνη σε αντίθεση με την αφθονία των σχετι-
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λίας969, της Μικράς Ασίας970, της Κύπρου971, της Αίγυπτου972 και του ΚΜΓΒΐιυύ973. Το παράδειγμα της 
Βέροιας χρονολογείται, σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, στις αρχές του β' μισού του 2ου αι. π.Χ. 
Κοινό χαρακτηριστικό στις μορφές που εικονίζονται να θηλάζουν το βρέφος που κρατούν στην αγκαλιά 
τους είναι η απογύμνωση του αριστερού συνήθως μαστού. Συνηθισμένος είναι και ο τρόπος με τον οποίο 
το ιμάτιο πέφτει από το πίσω μέρος του κεφαλιού, περιβάλλει τον επάνω κορμό και τυλίγεται γύρω από 
τα σκέλη974. Αντίθετα, το μοτίβο της τοποθέτησης του ενός ποδιού επάνω στο άλλο είναι για τον τύπο της 
κουροτρόφου μοναδικό και παραδίδεται σχετικά σπάνια και σε τύπους ειδωλίων που εικονίζουν απλώς 
καθιστές γυναικείες μορφές975. Επίσης, η λοξή τοποθέτηση του υποποδίου επάνω στη βάση παρατηρεί- 
ται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δεξιό πόδι προβάλλει σε σχέση με το αριστερό976.

Η κουροτρόφος κάθεται στο θρόνο κρατώντας ορθό το επάνω τμήμα του σώματός της. Με την έντο
νη στροφή του κορμού προς τα αριστερά και την προβολή του άκρου δεξιού ποδιού και των χεριών, η 
μορφή δεν περιορίζεται στο αυστηρό πλαίσιο που σχηματίζει το ιμάτιο, αλλά απλώνεται μέσα στο 
χώρο. Ωστόσο, η στάση του σώματος είναι ήρεμη και συνδυάζεται με τη γαλήνια και τρυφερή έκφραση 
του προσώπου. Λείες επιφάνειες και απαλές μεταβάσεις κυριαρχούν και στην απόδοση των ενδυμά
των. Τον επάνω κορμό καλύπτει ένας απλός χιτώνας, που κολλά στο σώμα και αφήνει να διαγράφονται 
τα περιγράμματά του. Επιπλέον, η πτύχωση του ιματίου που τυλίγει τα σκέλη της είναι περιορισμένη 
και δεν δημιουργεί έντονες αντιθέσεις με τη λεία επιφάνεια του ενδύματος που περιβάλλει τον κορμό.

Το μοτίβο της καθιστής γυναικείας μορφής που διπλώνει το δεξιό σκέλος επάνω στο αριστερό εντάσ
σει τη μορφή της Βέροιας στην εικονογραφική παράδοση που δημιούργησε η Τύχη, έργο του Ευτυχίδη 
από τη Σικυώνα977. Ωστόσο, η σύλληψη της σύνθεσης δεν είναι τόσο πολύπλοκη και αποδίδεται αρκετά 
απλοποιημένη. Η αυστηρή δομή του ειδωλίου δεν σχετίζεται μόνο με την κατασκευή του, όπως την περι- 
γράψαμε παραπάνω. Το ειδώλιο αποτελείται από δύο τμήματα που αντιστοιχούν στο επάνω και το κάτω 
μέρος του γυναικείου σώματος. Το κάτω μέρος σχηματίζει μια τριγωνική πρισματική σύνθεση που ξεκινά

κών παραστάσεων από την Ιταλία σημειώνει η L. Bonfante, AJA 93 (1989), 543 κ.ε., και τη συσχετίζει με τις προκαταλήψεις 
των ανώτερων κοινωνικά τάξεων στην Ελλάδα την εποχή αυτή, όσον αφορά το θηλασμό.

969 Mollard-Besques, I, 76-77, πίν. 49, Μεγάλη Ελλάδα, τέλη 6ου αι. π.Χ., 80, πίν. 52, Σελινούντας, περίπου 500 π.Χ., 156, 
157, πίν. 100, Ποσειδωνία, β' μισό 5ου αι. π.Χ. Th. Hatzisteliou-Price, AntK  12 (1969), 51 κ.ε., πίν. 29-30, Μέδμα, α' μισό 5ου 
αι. π.Χ. Μ. Bonghi Jovino, ό.π. (υποσημ. 530), 52, αριθ. 15, πίν. 18, 3-4, Καπΰη, 4ος-3ος αι. π.Χ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 88, 
αριθ. 791, στη Γέλα, 530-520 π.Χ., και αριθ. 795, από τη Μέδμα, α' μισό 5ου αι. π.Χ. Besques, IV, 8, πίν. 6f, και 52, πίν. 42a, 
Καπΰη, β' μισό 4ου-3ος αι. π.Χ.

970 Burr, Mynna, 31, αριθ. 5, πίν. 2, 1ος αι. μ.Χ. Higgins, Catalogue, 150-152, αριθ. 551-557, πίν. 73, Έφεσος, πρώιμος 4ος 
αι. π.Χ. Mollard-Besques, II, 7, πίν. 5c, 5ος αι. π.Χ., πιθανώς εισαγωγή από την Κύμη, και 32, πίν. 35d-f, Μΰρινα, τέλη 1ου αι. 
π.Χ. Töpperwein, Terrakotten, πίν. 29, 48 ,1ος αι, π.Χ.-Ιος αι. μ.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 64, αριθ. 121, πίν. 22, Ιωνία, αρχές 
5ου αι. π.Χ., και 364, αριθ. 1009, πίν. 130, Πέργαμος, μέσα 2ου αι. π.Χ.

971 Queyrel, Amathonte IV, 89 κ.ε., αριθ. 259, πίν. 28, τέλη 1ου αι. π.Χ., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Ο τύπος της 
καθιστής κουροτρόφου συνδέεται εδώ ήδη από τον 6ο αι. π.Χ. με τη λατρεία της Μεγάλης Θεάς Μητέρας της Κύπρου.

972 Ρ. Perdrizet, ό.π. (υποσημ. 528), 12, αριθ. 49, πίν. 17. V. Tran Tam Tinh, ό.π. (υποσημ. 528), 31 κ.ε., εικ. 15 κ.ε. Την άποψη του 
μελετητή ότι ο τύπος δημιουργήθηκε όψιμα, στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., δεν δέχεται η Th. Hatzisteliou-Price, ό.π. (υποσημ. 524), 33.

973 Μ. Chehab, ό.π. (υποσημ. 529).
974 Winter, ΤΚ, 1 ,140, 5,141,1,142,1, 5-7,148, 1, 2 και 5. Με ανάλογο τρόπο πλαισιώνει το ιμάτιο τον επάνω κορμό καθι- 

στής κουροτρόφου μορφής σε πήλινο ειδώλιο από τον Τάραντα. Βλ. Ε. De Juliis - D. Loiacono, ό.π. (υποσημ. 506), 370-371, 
αριθ. 452. Χιτώνα με κοντές χειρίδες φορά η καθιστή κουροτρόφος σε πήλινο ειδώλιο από τη Μύρινα, βλ. Burr, Mynna, ό.π.

975 Winter, ΤΚ, II, 109, 5, 8 και 113, 1. Mollard-Besques, II, 111, πίν. 133a, 3ος αι. π.Χ., και πίν. 133f, μέσα 2ου αι. π.Χ., 
καθώς και 127, πίν. 153d, η γυναικεία μορφή ταφικού συμπλέγματος, β' μισό 2ου αι. π.Χ. Ε. Rohde, ό.π. (υποσημ. 968), 49, 
αριθ. 39, 3ος αι. π.Χ., και 52, αριθ. 48, 2ος αι. π.Χ. Töpperwein, Terrakotten, 46, αριθ. 174, πίν. 27, α' μισό 2ου αι. π.Χ.

976 Βλ. V. Tran Tam Tinh, ό.π. (υποσημ. 528), εικ. 59a-60b, πίν. 36, 37, πήλινα ειδώλια Τσιδας κουροτρόφου στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, και Leyenaar-Plaisier, Leiden, 364, αριθ. 1009, πίν. 130, Πέργαμος, μέσα 2ου αι. π.Χ.

977 Στήθηκε στην Αντιόχεια του Ορόντη το 296 π.Χ. Βλ. Τ. Dohrn, Die Tyche von Antiocheia, 1969, 9. H B.S. Ridgway, 
Hellenistic Sculpture I. The Style ofca. 331-200 B.C., 1990, 233 κ.ε., υποστηρίζει τη δυνατότητα ταύτισης της εικονιζόμενης μορ
φής με την Καλλιόπη, μούσα προστάτιδα της πόλης της Αντιόχειας. Με τον τρόπο αυτό εξηγείται, σύμφωνα με αυτή την άπο
ψη, και η χρησιμοποίηση του μοτίβου της μορφής που κάθεται επάνω σε βράχο και το οποίο προσιδιάζει στις μούσες.
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από την κνήμη του δεξιού σκέλους και απολήγει στα πόδια της πρόσθιας πλευράς του θρόνου. Αντίθετα, 
η σύνθεση του επάνω τμήματος είναι πυραμιδοειδής, με βάση τις τέσσερις γωνίες του καθίσματος και 
κορυφή το κεφάλι της γυναικείας μορφής. Η μετάβαση από τον έναν όγκο στον άλλο γίνεται κλιμακωτά 
με απαλά περάσματα, που οδηγούν αβίαστα το βλέμμα του θεατή από τη βάση στο πρόσωπο της μορφής.

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι αντίθετα με την Τύχη της Αντιόχειας, όπου η πολύπλοκη διάταξη του εν
δύματος υπογραμμίζει τους άξονες που δημιουργεί η έντονη κίνηση των μελών του σώματος978, στη μορ
φή της Βέροιας κυριαρχεί μια τάση για απλοποίηση, την οποία ο ΚΙ. δώΙιώΓ παρατήρησε και σε άλλα 
έργα του 2ου αι. π.Χ.979. Αναμφίβολα το έργο του Ευτυχίδη άσκησε ισχυρή επίδραση στην καλλιτεχνική 
δημιουργία της ελληνιστικής εποχής980. Έτσι, σύγχρονο περίπου με την Τύχη θεωρεί ο Τ. Οούπι το νεα
ρό κορίτσι που εικονίζει το πήλινο ειδώλιο δ ί  294 του Μονάχου981. Το θέμα της καθιστής μορφής που 
διπλώνει το δεξιό πόδι επάνω στο αριστερό, το ξαναβρίσκουμε στην «Ουρανία της Φραγκφούρτης», 
έργο που το πρωτότυπό του εντάσσεται στον κύκλο του Φιλίσκου και χρονολογείται στο 170/160 π.Χ.982. 
Η μούσα αποδίδεται στην ίδια περίπου στάση, να στρέφει το κορμί της προς τα αριστερά. Ωστόσο, το 
ένδυμα δημιουργεί εδώ βαθιά δουλεμένες, σχηματοποιημένες τοξωτές πτυχώσεις983. Ανάλογα συστήμα
τα πτυχώσεων σχηματίζει το ένδυμα της καθιστής μούσας Α 4131 από τη Δήλο984 και της γυναικείας μορ
φής που εικονίζεται στο πήλινο ειδώλιο αριθ. 174 από την Πέργαμο. Την τοξωτή ανύψωση της παρυφής 
του χιτώνα επάνω από το αναδιπλωμένο άκρο δεξιό πόδι ξαναβρίσκουμε στο πήλινο ειδώλιο του καθι- 
στού κοριτσιού του 2ου αι. π.Χ., έργο του Ερμοκράτη, από τη Μύρινα985.

Η κόμμωση της γυναικείας μορφής είναι αυτή της Κνιδίας Αφροδίτης, ενώ δύο πλούσιοι, επίθετοι 
πλόκαμοι πέφτουν επάνω στους ώμους986. Τα μαλλιά στολίζει ψηλή στεφάνη με ακτινωτές χαράξεις987. 
Στη βάση της στεφάνης μια στρογγυλή ταινία σχηματίζει επάνω από το μέτωπο έναν ιδιόμορφο κό
μπο988. Σχετικά με τα κοσμήματα της μορφής σημειώνουμε ότι το κυκλικό σχήμα των σκουλαρικιών 
της υπονοεί, πιθανώς, εκείνο τον τύπο του κοσμήματος που απολήγει σε κεφάλι νέγρου ή ζώου, σκα
λισμένο σε χρωματιστό λίθο989. Τα ψέλια που στολίζουν τα χέρια της είναι ταινιωτά990. Η μορφή φορά 
στα πόδια σανδάλια με σχετικά λεπτά καττύματα991.

978 Bieber, Sculpture, 40-41, εικ. 102.
979 Kl. Stähler, Das Unklassische im Telephosfries, 1966, 66-67.
980 T. Dohrn, ό.π., 42 κ.ε.
981 T. Dohrn, ό.π., πίν. 38.
982 D. Pinkwart, Das Relief des Archelaos von Priene und die «Musen des Philiskos», 1965,134 κ.ε., πίν. 7-8. Το έργο θεωρεί

ται μετάπλαση της Τύχης της Αντιόχειας, βλ. P.C. Bol, Bildwerke aus Stein und aus Stuck von archaischer Zeit bis zur Spätantike, 
Antike Bildwerke, 1 ,1983,128 κ.ε., αριθ. 36. Ωστόσο, σχετικά με μια πιθανή χρονολόγηση του τύπου της Ουρανίας πριν από το 
300 π.Χ., βλ. B.S. Ridgway, ό.π., 253 κ.ε.

983 Την περιορισμένη πτύχωση του ενδύματος στο ειδώλιο της Βέροιας επέβαλε αναμφίβολα η τεχνική της κατασκευής 
του, με ελεύθερο χέρι. Αντίθετα, πλούσιες πτυχές δημιουργούν τα ενδύματα του καθισιού κοριτσιού, σε πήλινο ειδώλιο από 
τη Μύρινα, που κατασκευάστηκε από πολλές, μικρές μήτρες, βλ. Ε. Rohde, ό.π. (υποσημ. 968), 52, αριθ. 48, μέσα 2ου αι. π.Χ.

984 J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 194 κ.ε., πίν. 33.
985 Βλ. Ε. Rohde, ό.π. (υποσημ. 968).
986 Η κόμμωση αυτή συνηθίζεται και στα ειδώλια των λαξευτών θαλαμωτών τάφων της Πέλλας (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, 

Πέλλα, 219).
987 Στα ειδώλια της Βέροιας η ακτινωτή στεφάνη στολίζει τα μαλλιά απλών γυναικείων μορφών (151), χορευτριών (207), 

πλαγγόνων (241-242) και τη μορφή της Αφροδίτης στο σύμπλεγμα 311. Αποτελεί συνηθισμένο κόσμημα κεφαλής και των 
ειδωλίων της Πέλλας (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 220).

988 Δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσω κάποιο ανάλογο παράδειγμα σε ειδώλια άλλων κοροπλαστικών εργαστηρίων. 
Ωστόσο, ο Μ. Pfrommer, ό.π. (υποσημ. 767), 8, σημ. 34, το ταυτίζει με γνωστό κόσμημα της ελληνιστικής εποχής, το οποίο απο- 
τελείται από τέσσερις οριζόντιες ταινίες που συγκρατούν ένα επιβλητικό σε μέγεθος «ηράκλειον άμμα».

989 B. Deppert-Lippitz, ό.π. (υποσημ. 691), 258, εικ. 191-192. Αρκετά σκουλαρίκια αυτού του τύπου βρέθηκαν στη Βέροια, 
σε γυναικείες ταφές του 2ου αι. π.Χ., βλ. Θησαυροί της Αρχαίας Μακεδονίας, 1979, 43, αριθ. 70, πίν. 12, 2ος αι. π.Χ. και 
Αρχαία Μακεδονία, 360, αριθ. 320, μέσα 2ου αι. π.Χ. (Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη).

990 Β. Deppert-Lippitz, ό.π. (υποσημ. 691), 266 κ.ε., εικ. 203-204, όψιμος 3ος αι. π.Χ.
991 Μ. Bieber, ό.π. (υποσημ. 48). Ε. Abrahams - L. Evans (υποσημ. 48). Η. Blanck, ό.π. (υποσημ. 48), 56. Κ. Dohan Morrow, 

ό.π. (υποσημ. 955).
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Το φτερωτό βρέφος, που εικονίζεται με διπλωμένα πόδια και τα χέρια ενωμένα992 δίπλα στη δεξιά 
παρειά του προσώπου του, θα πρέπει να ταυτιστεί με τον Έρωτα993. Η απεικόνιση του φτερωτού θεού 
στην αγκαλιά καθιστών γυναικείων μορφών είναι σπάνια994.

Οι κουροτρόφοι εικονίζονται συνήθως καθισμένες σε θρόνο χωρίς ερεισίνωτο99-'' και σπανιότερα 
σε κλισμό ή κάποιο άλλο κάθισμα. Στο ειδώλιο της Βέροιας είναι φανερό ότι η μορφή κάθεται σε θρό
νο με ορθογώνια πόδια, χωρίς στηρίγματα για την πλάτη και τα χέρια996. Το διπλό ανθέμιο και οι έλι
κες που στολίζουν τα πόδια αποδίδονται εδώ σχηματοποιημένα. Επάνω στο θρόνο είναι τοποθετημέ
νο ένα μαξιλάρι, ενώ η ύπαρξη ενός υφάσματος-καλΰμματος του επίπλου υποδηλώνεται με χρώμα 
στις πλάγιες πλευρές του ειδωλίου997. Το υποπόδιο, που εικονίζεται στο κάτω μέρος, μπροστά από το 
θρόνο998, έχει πόδια κυρτά, που απολήγουν σε σχηματοποιημένα πέλματα λιονταριού999.

Το ειδώλιο 275 αποτελεί μια πρωτότυπη δημιουργία, στη σύνθεση της οποίας επέδρασαν έργα της 
μεγάλης γλυπτικής των ελληνιστικών χρόνιαν, και παραδίδει την αντίληψη εκείνη, σύμφωνα με την 
οποία η Αφροδίτη είναι μητέρα του Έρωτα.

Β /Ισ ιδ α  (Πίν. 81-82)

Η Τσιδα απεικονίζεται σε δύο ειδώλια, 276-2771000, που προέρχονται από την ίδια μήτρα. Η αδρή 
δήλωση των πτυχώσεων του ενδύματος της μορφής και η αμελής απόδοση των λεπτομερειών, ιδιαίτε
ρα στην πίσω πλευρά, φανερώνουν ότι η μήτρα, που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της ήταν 
αρκετά φθαρμένη1001. Η πρόσθια και η πίσω πλευρά του σώματος, η κύρια όψη του κεφαλιού μαζί με 
το λαιμό, καθώς και το πρόσθιο τμήμα της βάσης είναι κατασκευασμένα από ιδιαίτερες μήτρες. Αντί
θετα, τα υπόλοιπα τμήματα των ειδωλίων1002, όπως η στεφάνη, το πίσω μέρος του κεφαλιού, ολόκληρο 
το δεξιό χέρι, η πίσω και οι πλάγιες πλευρές της βάσης1003, είναι πλασμένα στο χέρι. Τα χαρακτηρι

992 Παρόμοια είναι η στάση του Ερωτιδέα σε πήλινο ειδώλιο της συλλογής Α.Α. Ιωαννίδη, από την Τανάγρα, όπου εικονίζεται 
στην αγκαλιά της μητε'ρας του, βλ. Higgins, Tanagra, ό.π. (υποσημ. 968). Βλ. επίσης, L. Heuzey, ό.π. (υποσημ. 27), 25, πίν. 44, 2.

993 Με τη μορφή αυτή εικονίζεται ο Έρωτας και στα ειδώλια 260, 262 και 269 του Καταλόγου.
994 Ελάχιστες είναι οι σχετικε'ς παραστάσεις που συγκέντρωσε στη μελέτη της η Th. Hatzisteliou-Price, ό.π. (υποσημ. 524), 

36, και προέρχονται κυρίως από τη νότια Ιταλία. Επίσης, Besques, IV, 8, πίν. 6f, 4ος αι. π.Χ., από την Καπΰη. Βλ. ακόμη, 
Besques, III, 12, πίν. 10b, Θήβα, τε'λη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. Για την Αφροδίτη κουροτρόφο, βλ. Machaira, Groupes, 129 κ.ε.

995 Κουροτρόφους καθισμένες σε θρόνο χωρίς ερεισίνωτο απεικονίζουν ειδώλια που χρονολογούνται από τα κλασικά 
έως τα όψιμα ελληνιστικά χρόνια. Βλ. σχετικά, Mollard-Besques, I, 15, πίν. lib , Θήβα, αρχές 5ου αι. π.Χ.· Leyenaar-Plaisier, 
Leiden, 64, αριθ. 121, πίν. 22, Ιωνία, αρχές 5ου αι. π.Χ.· Higgins, Catalogue, 131, αριθ. 460, πίν. 64, 150-152, πίν. 73, πρώιμος 
4ος αι. π.Χ.· Besques, IV, 52, πίν. 42b, Καπύη, αρχές 3ου αι. π.Χ.· Leyenaar-Plaisier, Leiden, 364, αριθ. 1009, πίν. 130, 
Πέργαμος, μέσα 2ου αι. π.Χ.· Bun·, Myrina, 31, αριθ. 5, πίν. 2, 1ος αι. μ.Χ.

996 Πρόκειται για ένα τύπο καθίσματος γνωστό από την αρχαϊκή εποχή. Βλ. W. Deonna, Le mobilier délien, Exploration 
archéologique de Délos XVIII, 1938, 10, εικ. 9 και Richter, Furniture, 23 κ.ε.

997 Σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των μαξιλαριών και των υφασμάτων αυτών, καθώς και 
για τις ονομασίες τους, βλ. C. Ransom, Couches and Beds of the Greeks, Etruscans and Romans, 1905, 66 κ.ε.· G.M.A. Richter, 
Archaeology 18 (1965), 26 κ.ε.· Richter, Furniture, 117 κ.ε.

998 Ανάλογης μορφής υποπόδια εικονίζονται κυρίως σε πήλινα ειδώλια ελληνιστικής εποχής, βλ. Mollard-Besques, II, 
110, πίν. 133d, α' μισό 2ου αι. π.Χ.- G.D. Belov, ό.π. (υποσημ. 103)· Ε. Rohde, ό.π. (υποσημ. 968), 52, αριθ. 48- Leyenaar- 
Plaisier, Leiden, 364, αριθ. 1009, πίν. 130. Ο χώρος ανάμεσα στα δύο πόδια του υποποδίου αποδίδεται κενός και σε πήλινο 
ειδώλιο από τη Μύρινα (Mollard-Besques, II, 32, πίν. 35e, τέλη 1ου αι. π.Χ.).

999 Σχετικά με αυτό τον τύπο του υποποδίου, βλ. W. Deonna, ό.π., 11, εικ. 9 και Richter, Furniture, 50 κ.ε.
1000 Αποτελούν κτερίσματα της ταφής αριθ. 9. Βλ. Κ. Τζαναβάρη, Η λατρεία των αιγυπτίων θεών στη Βέροια, Αρχαία 

Μακεδονία V, 3,1671 κ.ε.
1001 Ωστόσο, οι πτυχές του ενδύματος στο ειδώλιο 276 είναι εντονότερες. Το γεγονός αυτό οφείλεται, πιθανώς, στην καλύ

τερη κατάσταση διατήρησής του.
1002 Το αριστερό χέρι της θεάς και το σύμβολο που κρατούσε ήταν και αυτά χωριστά κατασκευασμένα και στερεώνονταν 

στο σώμα με πρόσθετες μάζες πηλού.
1003 Διαφορετικές μήτρες φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των βάσεων των δύο ειδωλίων: το μήκος και 

το πλάτος της βάσης του ειδωλίου 277 είναι κατά 0,03 μ. μεγαλύτερα, ενώ το ύψος τους παραμένει σταθερό.
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στικά του προσώπου και οι λεπτομέρειες των μαλλιών τονίζονται με χάραξη. Το σχήμα της οπής αερι
σμού είναι ελλειψοειδές.

Η θεά στηρίζεται στο δεξιό σκέλος και φέρνει το αριστερό λυγισμένο μπροστά και πλάγια. Ο 
γοφός του στάσιμου σκέλους, που υψώνεται σε σχέση με αυτόν του άνετου, προβάλλει έντονα προς τα 
δεξιά. Ο κορμός στρέφεται και κάμπτεται ελαφρά προς τα αριστερά. Την κίνηση αυτή υπογραμμίζει 
η θέση του δεξιού χεριού, που διπλώνει μπροστά στο στήθος. Προς την ίδια κατεύθυνση είναι στραμ
μένο και το κεφάλι της θεάς. Το μακρύ κροσσωτό ιμάτιο1004 δένεται σε κόμπο μπροστά στο στήθος. 
Σχηματίζεται έτσι μια μακριά κεντρική πτυχή, από τη μία και την άλλη πλευρά της οποίας δημιουργεί- 
ται ένα πλήθος μικρών η μικυκλικών πτυχώσεων, που καταλήγουν σε μια ανάλογη πτυχή στην πίσω 
πλευρά της μορφής.

Ο τύπος της Τσιδας της Βέροιας δεν έχει, όσο γνωρίζω, παράλληλα παραδείγματα στο θεματολό- 
γιο των κοροπλαστικών εργαστηρίων του ηπειρωτικού και του νησιωτικού ελλαδικού χώρου στην 
ελληνιστική εποχή. Χρονικά εντάσσεται γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ., βρίσκεται, όμως, κοντά σε 
μια σειρά έργων της πλαστικής και της μικροτεχνίας, που χρονολογούνται στα όψιμα ελληνιστικά χρό
νια. Πρόκειται για δημιουργίες ελληνικών και αιγυπτιακών εργαστηρίων, που εικονίζουν τη θεά με 
στάσιμο το δεξιό και άλλοτε το αριστερό σκέλος, να φορά την τυπική ισιακή ενδυμασία. Το πρωιμό- 
τερο παράδειγμα του τύπου αυτού αποτελεί το μαρμάρινο αγαλμάτιο Α 2255 από τη Δήλο, που χρο
νολογείται στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ.1005. Τα υπόλοιπα παραδείγματα που βρέθηκαν στην Αίγυπτο, 
όπως η μήτρα αριθ. 32049 του Μουσείου του Κάιρου1006, που χρησίμευε για την παραγωγή ειδωλίων 
της Τσιδας και ένα άγαλμα της θεάς, από το Αόύ Οίτ στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας1007, που χρονο
λογείται στον 1ο-2ο αι. μ.Χ., φανερώνουν τη συνέχεια του τύπου μέχρι τα αυτοκρατορικά χρόνια. Σε 
αντίθεση με το ειδώλιο της Βέροιας, όπου η κροσσωτή απόληξη του ιματίου καλύπτει και τους δύο 
ώμους της θεάς1008 και δένεται μπροστά στο στήθος, στα παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω το 
ιμάτιο καλύπτει μόνο το δεξιό ώμο της. Μια ανάλογη με του ειδωλίου μας διάταξη του ενδύματος πα
ραδίδουν το ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Τσιδας ή μιας ιέρειάς της, από το ιερό των αλεξανδρι
νών θεοτήτων στην Κυρήνη1009. Αντίστοιχη είναι, επίσης, η στερέωση του ιματίου στο μαρμάρινο αγαλ
μάτιο Α 5373, από τη Δήλο1010, και στον αναθηματικό βωμό αυτοκρατορικής εποχής, από το Κοηι Ε1- 
Ταοιωΐ (Μ3ποιιΐ). Στη μία πλευρά του απεικονίζεται γυναικεία μορφή με ισιακή ενδυμασία1011.

Όσον αφορά τη δομή του σώματος, η Τσιδα της Βέροιας βρίσκεται πολύ κοντά στο μαρμάρινο 
αγαλμάτιο της θεάς Α 2255 από τη Δήλο, που αναφέραμε παραπάνω. Το αντίστροφο μοτίβο στήρι

1004 Είναι γενικά αποδεκτή η άποψη άτι το κροσσωτό ιμάτιο, συνηθισμένο ένδυμα των αιγυπτίων γυναικών, αποδόθηκε 
στην Τσιδα από Έλληνες τεχνίτες της Αίγυπτου, στα χρόνια του Αλεξάνδρου ή λίγο νωρίτερα. Βλ. M.C.C. Edgar, Greek 
Sculpture. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée de Caire, 1903, X- H. Schäfer, Das Gewand der Isis, Festschrift zu 
Lehmann-Haupts 60. Geburstag, Janus I, 1921, 194 κ.ε.· J. Vogt, ό.π. (υποσημ. 765), 4- Bieber, Sculpture, 92, εικ. 350‘ D. Burr 
Thompson, ό.π. (υποσημ. 764), 30-3l· Töpperwein, Teirakotten, 37. Σχετικά διαφοροποιημένη είναι η άποψη του Α. Ippel, Der 
Bronzefund von Caljub, 1922, 41. Η ελληνοποίηση της εικονογραφικής παράστασης της Τσιδας τοποθετείται στα χρόνια των 
Πτολεμαίον, βλ. V. von Gonzenbach, Untersuchungen zu den Knabenweihen im Isiskult der römischen Kaiserzeit, 1957, 21 κ.ε.· 
W. Needler, Berytus IX (1948-1949), 137 κ.ε.· LIMC, V, 1, 1990, 761 κ.ε., στο λ. Isis (V. Tran Tarn Tinh).

1005 J. Marcadé, B C H ll  (1953), 561, εικ. 5. Ο ίδιος, ό.π. (υποσημ. 588), 430, πίν. 57. Κ. Bemmann, Füllhörner in klassischer 
und hellenistisher Zeit, 1994, 276, αριθ. E 33, εικ. 53. Η Δήλος υπήρξε μεγάλο κέντρο λατρείας των αιγυπτίων θεών, βλ. σχετι
κά, P. Roussel, Les cultes égyptiens à Délos, 1915-1916, 16 και 253 κ.ε.· J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 408 κ.ε.- Ph. Bruneau, 
Recherches sur les cultes de Délos à l ’époque hellénistique et à l ’époque impériale, 1970, 457-466· Dunand, Le culte, II, 83 κ.ε.

1006 M.C.C. Edgar, Catalogue général des antiquités du Musée de Caire, VIII, Greek Moulds, 1903, 15, πίν. 24.
1007 A. Adriani, Repertorio d ’arte dell’Egitto greco-romano, II, 1961, 38, αριθ. 146, πίν. 72, 238.
1008 Αυτός ο τρόπος στερέωσης του ιματίου είναι περισσότερο συνηθισμένος ιδιαίτερα στις αττικές ταφικές στήλες που 

απεικονίζουν γυναικείες μορφές ντυμένες με ισιακή ενδυμασία. Βλ. E. Walters, Attic Grave Reliefs that Represent Women in the 
Dress oflsis, Hesperia, Suppl. 22,1988, 5-18, 53 και 57, σημ. 213.

1009 D. Levi, Berytus VII (1942), 31, σημ. 73 και πίν. II, 2.
1010 Σχετικά με το αγαλμάτιο Α 5373, βλ. J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 431, πίν. 57.
1011 E. Breccia, Le Musée Gréco-Romain 1925-1931, 1932, 57, εικ. 126-129, πίν. 36.
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ξης1012 διαφοροποιεί, ωστόσο, ολόκληρο το σύστημα κινήσεων του κορμιού, ενώ ο τονισμός του γοφού 
του στάσιμου σκέλους είναι και εδώ το ίδιο έντονος. Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο δένεται το 
ισιακό ένδυμα επιτρέπει μια περισσότερο ελεύθερη πραγμάτευση των πτυχώσεων του ενδύματος, που 
αναδεικνύει τις γεμάτες καμπύλες του σώματος.

Το μοτίβο στήριξης της Τσιδας της Βέροιας παραδίδει το άγαλμα της θεάς από το Αόύ Οϊτ. Όπως 
έδειξε ο Α. ΑάιΉηϊ, επαναλαμβάνει έναν αγαλματικό τύπο που δημιουργήθηκε στην Αλεξάνδρεια 
την ελληνιστική εποχή. Τα περιγράμματα του σώματος δεν είναι, ωστόσο, εδώ τόσο λεπτά. Η μορφή 
απλώνεται περισσότερο μέσα στο χώρο. Ομοιότητες παρατηρούνται, ακόμη, στη διάταξη των μικρών, 
λοξών πτυχώσεων του ενδύματος. Ιδιαίτερα στενή είναι η σχέση του ειδωλίου της Βέροιας και με την 
Τσιδα της μήτρας αριθ. 32049 του Μουσείου του Κάιρου. Η κοινή στις δύο μορφές στάση του σώματος 
βασίζεται στον τρόπο στήριξης, την έντονη προβολή του δεξιού γοφού και τη στροφή του κορμού και 
του κεφαλιού προς τα αριστερά. Η Τσιδα της αιγυπτιακής μήτρας φορά στο κεφάλι, επίσης, ημικυκλι- 
κή στεφάνη. Ωστόσο, η κίνηση των χεριών και το δέσιμο του ιματίου είναι διαφορετικά.

Το αγαλμάτιο της Δήλου και το άγαλμα από το Αδύ Οϊτ εικονίζουν τη θεά να κρατά στο αριστερό χέρι 
κέρας αφθονίας. Η στενή σχέση της Τσιδας της Βέροιας με τις μορφές αυτές, αλλά και η διαμόρφωση της 
αριστερής πλευράς του σώματος των ειδωλίων μας οδηγούν στη σκέψη ότι και η Τσιδα της Βέροιας κρα
τούσε το ίδιο σύμβολο1013. Από τα ίχνη που έχει αφήσει αυτό, άλλωστε, στην επιφάνειά τους συμπεραί
νουμε ότι ακουμπούσε στον ώμο και έφθανε χαμηλά, μέχρι τη μέση του κορμού. Η λιτή εμφάνιση της μορ
φής του ειδωλίου προϋποθέτει ότι και το σχήμα του κέρατος θα ήταν επίσης απλό, παρόμοιο με αυτό του 
αγαλματίου από τη Δήλο. Ήταν προσαρμοσμένο πολύ κοντά στο σοφία της θεάς, με τρόπο παρόμοιο με 
αυτόν που παραδίδει το άγαλμα από το Αδύ Οϊτ. Το δεξιό χέρι της Τσιδας της Βέροιας, που λυγισμένο 
στον αγκώνα, έρχεται μπροστά στο στήθος1014, ακουμπούσε πιθανότατα στο κέρας με μια κίνηση ανάλο
γη με αυτήν της θεάς, που εικονίζεται στο ανάγλυφο αριθ. 2163 του Βρετανικού Μουσείου1015.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η στυλιστική σχέση της Τσιδας της Βέροιας με έργα της πλαστικής 
του β' μισού του 2ου αι. π.Χ. μας οδηγεί στην υπόθεση ότι η παράσταση της θεάς1016 συνδέεται με έναν 
αγαλματικό τύπο, ο οποίος δημιουργήθηκε, πιθανότατα, στα όψιμα ελληνιστικά χρόνια.

Γ. Ψυχή (Πίν. 82)

Σε ένα μόνον ειδώλιο, το 2781017, απεικονίζεται η Ψυχή1018 καθισμένη επάνω σε βράχο. Η περί
πλοκη σύνθεση του ειδωλίου επέβαλε για την κατασκευή της το συνδυασμό μιας μεικτής τεχνικής. 
Έτσι, από μήτρα προέρχεται μόνον η πρόσθια πλευρά της μορφής, ενώ ο βράχος, τα φτερά και η πίσω 
πλευρά του ειδωλίου είναι πλασμένα με το χέρι. Το πίσω μέρος αποδίδει μόνο το περίγραμμα της σύν
θεσης. Εδώ υπάρχει οπή αερισμού ελλειψοειδούς σχήματος.

1012 Το ίδιο μοτίβο στήριξής παραδίδει και το άγαλμα Τσιδας από την Κυρήνη στο Βρετανικό Μουσείο. Βλ. J. Huskinson, 
Roman Sculpture from Cyrenaica in the British Museum, 1975, 23, αριθ. 45, πίν. 18.

1013 Περιορισμένες φαίνονται να είναι στην περίπτωση του ειδωλίου μας οι πιθανότητες να εικονίζεται η Τσιδα όρθια ως 
τροφός να θηλάζει τον Αρποκράτη, εφόσον δεν παρατηρείται η απαραίτητη για το θηλασμό γΰμνωση του αριστερού μαστού. 
Η Τσιδα, άλλωστε, απεικονίζεται να θηλάζει το μικρό Αρποκράτη συνήθως καθιστή και σπανιότερα όρθια. Βλ. V. Tran Tam 
Tinh, ό.π. (υποσημ. 528), 40, εικ. 196-199, πίν. 75. Γενικά για απεικονίσεις όρθιων κουροτρόφων, βλ. P. Perdrizet, ό.π. (υπο- 
σημ. 528), 13 κ.ε., πίν. 17 και Μ. Chéhab, ό.π. (υποσημ. 529).

1014 Το μοτίβο του δεξιού χεριού, που έρχεται λυγισμένο επάνω στο στήθος, απαντά σπάνια στους εικονογραφικούς 
τύπους της Τσιδας. Γύρω από το χέρι της θεάς στο άγαλμα από το Ras el Soda, που παραδίδει ένα ανάλογο μοτίβο, τυλίγεται 
ένα φίδι, βλ. A. Adriani, Annuaire du Musée Gréco-Romain, 1935-1939, 1940,139-140, πίν. 55,1 και 58, 4.

1015 Βλ. Dunand, Le culte, II, πίν. 44 και V. Tran Tam Tinh, Sérapis débout, 1983, 58,151-152, εικ. 94, πίν. 45. Ωστόσο, αυτή 
η θέση του χεριού δεν παραδίδεται από παραδείγματα που επαναλαμβάνουν τον εικονογραφικό τύπο του ειδωλίου.

1016 Το ρόλο των ειδωλίων στην εξάπλωση των αιγυπτιακών εικονογραφικών τύπων σημείωσε ο J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 
588), 378-379.

1017 Το ειδώλιο βρέθηκε στον τάφο αριθ. 9.
1018 Η μορφή της Ψυχής αναγνωρίζεται από τα φτερά πεταλούδας, που είναι στερεωμένα στους ώμους της. Τα φτερά αυτά 

της αποδόθηκαν για το λόγο ότι «ψυχή» σημαίνει πεταλούδα.
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Παρατηρώντας κανείς το ειδώλιο διαπιστώνει ότι ο βράχος δεν περιλαμβανόταν στην αρχική σύλ
ληψη της σύνθεσης, ενώ η ατελής απόδοση του τμήματος των ποδιών της μορφής από τα γόνατα και 
κάτω αποτελεί, πιθανότατα, επέμβαση του κοροπλάθου. Άτεχνη είναι, επίσης, η κατασκευή ολόκλη
ρου του αριστερού χεριού και η ένωσή του με το κορμί, ενώ η σύνδεση της Ψυχής με το βράχο γίνεται 
με τη στερεότυπη επανάληψη της τοξωτής πτύχωσης του χιτώνα, που σχηματίζεται ανάμεσα στα γόνα
τα. Ακόμη πιο έντονη είναι η διαφορά ανάμεσα στην κομψή απόδοση του γυναικείου σώματος και την 
απλοϊκή, άτεχνη κατασκευή του βράχου1019. Θα μπορούσε, λοιπόν, κανείς να σκεφθεί μήπως η μεμο
νωμένη γυναικεία μορφή αποτελούσε αρχικά τμήμα ενός συμπλέγματος ερωτικού ζευγαριού, όπου οι 
μορφές εικονίζονταν καθισμένες η μία δίπλα στην άλλη1020.

Η Ψυχή, ντυμένη με χιτώνα και ιμάτιο, κάθεται νωχελικά γέρνοντας λίγο το κορμί προς τα πίσω. 
Αντίθετα με το υπόλοιπο σώμα που εικονίζεται σε 3/4 προς τα αριστερά μας, το επάνω τμήμα του κορ
μού αποδίδεται κατενώπιον. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ήταν στραμμένο και το κεφάλι. Το δεξιό 
πόδι προβάλλει ελαφρά σε σχέση με το αριστερό, που λυγισμένο τραβιέται προς τα πίσω. Το βάρος 
του σώματος στηρίζεται στο άκαμπτο αριστερό χέρι που ακουμπά στο βράχο, ενώ το δεξιό, ελαφρά 
λυγισμένο στον αγκώνα, έρχεται επάνω στον αντίστοιχο μηρό.

Η ολόγλυφη και ανάγλυφη γλυπτική παραδίδουν από τον 4ο αι. π.Χ. και μετά έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό ντυμένων ή ημίγυμνων μουσών, νυμφών και γυναικείων θεοτήτων, που απεικονίζονται καθι
σμένες σε βράχο1021. Στην κοροπλαστική1022 ο τύπος αυτός παράγεται στα εργαστήρια της Ελλάδας, 
της Μικράς Ασίας και της Ιταλίας έως την ύστερη ελληνιστική εποχή. Το παράδειγμα της Βέροιας 
χρονολογείται γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Η παράσταση της Ψυχής καθισμένης στο βράχο1023 είναι εξαιρετικά σπάνια1024. Η θέση του δεξι
ού χεριού επάνω στην ποδιά του χιτώνα, αλλά και η στήριξη του αριστερού στο βράχο επαναλαμβά
νουν μοτίβα μιας σειράς ειδωλίων, που χρονολογούνται από τα πρώιμα έως τα μέσα ελληνιστικά χρό
νια1025. Την προβολή του δεξιού ποδιού σε σχέση με το αριστερό παραδίδουν, επίσης, πήλινα ειδώλια 
καθιστών γυναικείων μορφών της ελληνιστικής εποχής, από την Τανάγρα, τη Μύρινα και τον Τάρα- 
ντα1026. Παρόμοιο είναι εδώ και το σχήμα των πτυχώσεων που σχηματίζουν τα ενδύματα ανάμεσα 
στους μηρούς και τα γόνατα.

1019 Ωστόσο, η άτεχνη απόδοση του βραχώδους τοπίου αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των ειδωλίων αυτών. Πρβλ. το 
ειδώλιο της Αφροδίτης που κάθεται σε βράχο, στο Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΜΘ 2810), α' μισό 2ου αι. π.Χ., βλ. Α. Δάφφα- 
Νικονάνου, Μακεδονικά 25-26 (1985-1986), 182-183, πίν. 1β και Θεσσαλονίκη. Από τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρό
νια, ό.π. (υποσημ. 25), 111 κ.ε., εικ. 104 (Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη).

1020 Winter, ΤΚ, II, 225,1.
1021 Βλ. U. Hausmann, Griechische Weihreliefs, 1960, 67-69, εικ. 37, αναθηματικό ανάγλυφο, από το Ασκληπιείο των 

Αθηνών- Η. Biesantz, Die thessalischen Grabreliefs, 1965, 30, αριθ. L 28, πίν. 38, άγαλμα καθιστής μούσας στο Μουσείο της 
Λάρισας, β' μισό 4ου αι. π.Χ.- Γ. Μπακαλάκης, Ανάγλυφα, 1969, 9 κ.ε., εικ. 1, τμήμα ανάγλυφης ζωφόρου από τη Μαρώνεια- 
Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Μακεδονικά 23 (1983), 273 κ.ε., πίν. 1-4, μαρμάρινο άγαλμα καθιστής μούσας από την Πέλλα, 
τελευταίο τέταρτο 4ου αι. π.Χ., όπου και η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία- R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, 1991,130, εικ. 
157, 3, άγαλμα καθιστής νύμφης, από τη σύνθεση «πρόσκληση σε χορό», στις Βρυξέλλες, που χρονολογείται, πιθανώς, στο β' 
μισό του 2ου αι. π.Χ.

1022 Βλ. V. Poulsen, ό.π. (υποσημ. 173), 28, αριθ. 46, 47, πίν. 28, 29, ειδώλια γυναικείων μορφών ελληνιστικής εποχής- 
Mollard-Besques, II, 79, πίν. 96c, ειδώλιο Αριάδνης, μέσα 2ου αι. π.Χ.- Besques, III, 27, πίν. 31a, αρχές 3ου αι. π.Χ.- LIMC, 
ό.π. (υποσημ. 819), 93, αριθ. 863-873, πίν. 84-86, πήλινα ειδώλια που χρονολογούνται από τον 4ο έως το 2ο αι. π.Χ.- 
Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 206, αριθ. 392, και 210, αριθ. 414, πίν. 43, μέσα 2ου αι. π.Χ., όπου και η σχετική με το θέμα 
βιβλιογραφία.

1023 Η έκθεση της Ψυχής επάνω στο βράχο αποτελεί ένα από τα κύρια επεισόδια του σχετικού μύθου. Βλ. Απουλήιος, 
Μεταμορφώσεις, 1 ,1.

1024 Βλ. Winter, ΤΚ, II, 117,1, από τη Μύρινα.
1025 Α. Laumonier, Catalogue de tenes cuites du Musée Archéologique de Madrid, 1921, 15, αριθ. 28, πίν. 9, 2. J. Charbon- 

neaux, ό.π. (υποσημ. 467), 17, αριθ. 46, πίν. 43, 4ος-3ος αι. π.Χ. R. Lullies, ό.π. (υποσημ. 392), 65, αριθ. 198, πίν. 71, πρώιμη 
ελληνιστική εποχή. G.D. Belov, ό.π. (υποσημ. 103), αριθ. 36.

1026 Βλ. Α. Köster, ό.π. (υποσημ. 95), 74, πίν. 59-60- Mollard-Besques, II, 111, πίν. 133b, β' μισό 2ου αι. π.Χ.- P. Wuil- 
leumier, ό.π. (υποσημ. 799), 412, πίν. 34, 2.



178

Απλή και απέριττη η μορφή, όπως απλώνεται μέσα στο χώρο, δημιουργεί την αίσθηση της διάστα
σης του βάθους. Η επιφάνεια του βράχου στα δεξιά αντισταθμίζει οπτικά τον όγκο των ποδιών. Δη- 
μιουργείται, έτσι, μια πυραμιδοειδής σύνθεση, που κορυφωνόταν στο κεφάλι πλαισιωμένο από τα φτε
ρά της Ψυχής. Το σχήμα αυτό, που έχει την αρχή του στην Τύχη του Ευτυχίδη από τη Σικυώνα1027, είχε 
ιδιαίτερη απήχηση στις καλλιτεχνικές δημιουργίες του 2ου αι. π.Χ.1028. Έτσι, η Ψυχή της Βέροιας βρί
σκεται κοντά στη νύμφη του βουνού, η οποία εικονίζεται καθισμένη σε βράχο, στη δεξιά πλευρά της 
πλάκας 8 της ζωφόρου του Τηλέφου, στο βωμό του Δία στην Πέργαμο1029. Παρ’ όλες τις δυσκολίες που 
δημιουργεί η σύγκριση με ένα ανάγλυφο έργο, το επάνω τμήμα του σώματος στρέφεται και εδώ προς τα 
αριστερά. Ωστόσο, η ανάγλυφη μορφή της Περγάμου κάθεται ακόμη σταθερά επάνω στο βραχώδες 
κάθισμα, ενώ αντίθετα η Ψυχή της Βέροιας μοιάζει να γλυστρά στην επιφάνειά του. Όμοια είναι, επίσης, 
η απόδοση του χιτώνα. Καλύπτει με χάρη το σώμα αφήνοντας να διαφαίνονται τα περιγράμματά του.

Την αίσθηση της χαλάρωσης του σώματος δημιουργεί, επίσης, η γυναικεία μορφή που εικονίζεται 
καθισμένη σε βράχο στο πήλινο ειδώλιο MYR 658, των αρχών του 2ου αι. π.Χ.1030. Στο ειδώλιο της 
Μύρινας μάλιστα η εντύπωση αυτή επιτείνεται με τη λοξή διαμόρφωση της επάνω επιφάνειας του 
βράχου. Το κορμί της μορφής είναι πιο στητό, ενώ παράλληλα στη στάση της διακρίνεται μια επιτη
δευμένη κομψότητα, που λείπει από την Ψυχή της Βέροιας.

Ακόμη πιο έντονα παραδίδουν το μοτίβο αυτό μαρμάρινα αγάλματα νυμφών του ροδιακού εργα
στηρίου, οι οποίες εικονίζονται καθισμένες επάνω σε βράχο και χρονολογούνται στον Ιο αι. π.Χ.1031. 
Λοξά καθισμένη στο βράχο αποδίδεται και η Ψυχή που εικονίζει το πήλινο ειδώλιο MYR 175 από τη 
Μύρινα και χρονολογείται στο 100-30 π.Χ.1032. Ωστόσο, η στάση του ειδωλίου της Βέροιας δεν είναι 
τόσο χαλαρή. Η Ψυχή ακολουθεί την παράδοση πρωιμότερων έργων, των μέσων του 2ου αι. π.Χ.

Στα ειδώλια που απεικονίζουν καθιστές μορφές ο βράχος αποδίδεται, συνήθως, με φυσιοκρατικό 
τρόπο1033, αντίθετα με το ειδώλιο της Βέροιας, όπου η επιφάνειά του σχηματίζεται από μικρούς, ομοι
όμορφους σφαιρικούς όγκους. Περισσότερο σχηματικά αποδίδεται το ορεινό τοπίο σε ιταλιωτικό ει
δώλιο της όψιμης ελληνιστικής εποχής, που εικονίζει Ερωτιδέα να παίζει κιθάρα1034. Με σφαιρικά 
εξογκώματα διευθετημένα σε ζώνες σχηματίζεται, επίσης, ο βράχος και στο μαρμάρινο άγαλμα της 
καθιστής μούσας A 4131, από τη Δήλο1035.

Η διαπίστωση ότι συχνά καθιστές γυναικείες μορφές εικονίζονται με ένα ριπίδιο στο δεξιό χέ
ρι1036 είναι δυνατό να μας οδηγήσει στη σκέψη ότι και η Ψυχή της Βέροιας κρατούσε ένα ανάλογο 
αντικείμενο. Ωστόσο, η ομοιότητα της οπής που σχηματίζεται στην κλειστή παλάμη της1037 με τις οπές 
που εμφανίζονται στην επιφάνεια του βράχου υποδηλώνει ότι όλες συμπληρώνονταν με τον ίδιο τρό
πο. Στην ερυθρόμορφη οινοχόη αριθ. 5/2311038 από την αγορά της Ζυρίχης, με παράσταση, επίσης,

1027 Το έργο αυτό στήθηκε το 296 π.Χ. στην Αντιόχεια του Ορόντη, βλ. Τ. Dohrn, ό.π. (υποσημ. 977), 9.
1028 Kl. Stähler, ό.π. (υποσημ. 979), 63 κ.ε.
1029 Ε. Rohde, Pergamon, 1976, πίν. 3.
1030 Mollard-Besques, II, 110, πίν. 132b.
1031 Bieber, Sculpture, 1961, 133, εικ. 528. A. Liniert, Kunstzentren hellenistischer Zeit. Studien an weiblichen Gewandfiguren, 

1976, 89, εικ. 191, πίν. 36, και 90, εικ. 197, πίν. 38.
1032 Mollard-Besques, II, 47, πίν. 57a.
1033 Βλ. J. Schneider-Lengyel, Griechische Terrakotten, 1936, 26, εικ. 59' Mollard-Besques, II, 47, πίν. 56b, ειδώλιο Έρωτα, 

τέλη 1ου αι. π.Χ., και 110, πίν. 132b, αρχές 2ου αι. π.Χ.' G.D. Belov, ό.π. (υποσημ. 103)' Besques, IV, 7-8, πίν. 4e, ειδώλιο 
Αφροδίτης, από την Καπύη, αρχές 3ου αι. π.Χ.

1034 Ε. Paul, Antike Welt in Ton, 1959, 89, αριθ. 236, πίν. 64. Για παρόμοια ειδώλια Ερωτιδέων, βλ. επίσης, Besques, III, 355, 
πίν. 191j, άγνωστης προέλευσης, β' μισό 2ου αι. μ.Χ.· Leyenaar-Plaisier, Leiden, 388, αριθ. 1073, πίν. 138, αυτοκρατορική επο
χή, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

1035 J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 195-197, πίν. 33. Πρβλ. επίσης, Ε. Paribeni, Catalogo delle Sculture di drene, 1959, 92- 
93, αριθ. 238, πίν. 122, μαρμάρινο άγαλμα πιθανώς Αφροδίτης, ελληνιστική εποχή.

1036 Α. Laumonier, ό.π. (υποσημ. 1025). G.D. Belov, ό.π. (υποσημ. 103).
1037 Η οπή που διακρίνεται δίπλα στον καρπό του αριστερού χεριού οφείλεται σε φθορά του ειδωλίου.
1038 A.D. Trendall - A. Cambitoglou, The Red-Figured Vases of Apulia, 1 ,1978,126, αριθ. 231, πίν. 41, 3.
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καθιστής μορφής, η επιφάνεια του βράχου στολίζεται με βλαστούς. Μια ανάλογη συμπλήρωση του 
βράχου και του χεριού της Ψυχής με αποξηραμένους βλαστούς και λουλούδια φαίνεται αρκετά δελε
αστική. Έ να  λουλούδι, άλλωστε, είναι τοποθετημένο και στο αριστερό χέρι της γυναικείας μορφής, 
που εικονίζεται σε πήλινο ειδώλιο από την Τανάγρα1039.

Τη χρονολόγηση του ειδωλίου της Βέροιας περίπου στις αρχές του β' μισού του 1ου αι. π.Χ. υπα
γορεύει το ταφικό σύνολο, στο οποίο εντάσσεται. Ωστόσο, η χαλαρή, νωχελική θα λέγαμε, στάση, η 
ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στο κορμί και στο ένδυμα και η χαρακτηριστική συγγένειά του με έργα της 
μεγάλης πλαστικής, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ειδώλιο εξαρτάται από ένα πρότυπο του α 
μισού του 2ου αι. π.Χ.

4. ΕΡΩΤΑΣ

Ομάδα Α. Έρωτας έφηβος

Τ ύπος α. Έ ρ ω τ α ς  σ τη ρ ιγ μένος  σε πεσσό  (Πίν. 83)

Ο Έρωτας που στηρίζεται σε πεσσό εικονίζεται σε πέντε ειδώλια του Καταλόγου, 279-2831040. 
Κατασκευάζονται με μήτρα που περιλαμβάνει όλη την πρόσθια πλευρά μαζί με το πρόσωπο και τη 
βάση, ενώ από ξεχωριστές μήτρες προέρχονται τα φτερά. Η πίσω πλευρά σχηματίζει έντονη καμπύλη 
στο κάτω μέρος του ειδωλίου1041. Πλάθεται με μικρές μάζες πηλού, που ενώνονται με την πίεση των 
δαχτύλων του κοροπλάστη1042. Για την παραγωγή του συνόλου των ειδωλίων χρησιμοποιήθηκαν δύο 
μήτρες, οι οποίες διαφέρουν στον τύπο του προσώπου1043 και στη μορφή του πεσσού. Τα ειδώλια 279 
και 280, με ύψος 0,22 μ., προέρχονται από την ίδια μήτρα1044. Αυτή ήταν αρκετά φθαρμένη, όπως υπο
δηλώνουν τα αχνά περιγράμματα των επιμέρους όγκων του σώματος και των πτυχώσεων του ιματίου, 
ιδιαίτερα, όμως, η αδρή επιφάνεια των ειδωλίων και η απουσία του άκρου δεξιού ποδιού του 2791045.

Αντίθετα, στα ειδώλια 281-283 η ζωηρή απόδοση των λεπτομερειών υποδηλώνει ότι η μήτρα από 
την οποία προέρχονται ήταν λιγότερο χρησιμοποιημένη1046. Το ύψος τους είναι 0,21 μ. Το λευκόχρω- 
μο επίχρισμα, που διατηρείται σε διάφορα μέρη της επιφάνειάς τους και χρησίμευε για την επίθεση 
χρωμάτων, φαίνεται ότι κάλυπτε ολόκληρη την πρόσθια πλευρά μαζί με τα φτερά και τη βάση. Από τα 
πέντε αντίτυπα του τύπου ξεχωρίζει για τη σαφήνεια και την καθαρότητα στην απόδοση το 281.

Ο Έρωτας εικονίζεται γυμνός σε εφηβική ηλικία1047. Στέκεται με ανοικτά φτερά1048, νωχελικά ακου
μπισμένος στον πεσσό που βρίσκεται στα δεξιά του, με το βάρος του σώματος να μοιράζεται ανάμεσα 
στο αριστερό στάσιμο σκέλος και στο στήριγμα. Το δεξιό σκέλος, που προβάλλει μπροστά λυγισμένο 
στο γόνατο, πατά με τη φτέρνα στη βάση του πεσσού, ενώ το αριστερό άκαμπτο βρίσκεται λίγο πιο πίσω. 
Τα χέρια ακουμπούν στο σώμα, ενώ το κεφάλι στρέφεται προς την πλευρά του άνετου σκέλους.

1039 J. Schneider-Lengyel, ό.π., όπου όμως δεν διευκρινίζεται το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένο το λουλούδι. Το 
ίδιο αντικείμενο ο Α. Köster χαρακτηρίζει «Kelch mit Frucht» (Α. Köster, ό.π. (υποσημ. 95), 74, πίν. 61-62).

1040 Αποτελούν κτερίσματα της ταφής αριθ. 9.
1041 Κεφ. II, 64.
1042 Κεφ. II, 66. Όσον αφορά τον τρόπο στερέωσης των φτερών, βλ. στο ίδιο κεφάλαιο, 71-72.
1043 Σχετικά με τη δυνατότητα του κοροπλάστη να τοποθετεί διαφορετικά κεφάλια σε υπάρχοντες τύπους, βλ. Schmaltz, 

Kabmon, 8.
1044 Διαφορετικό είναι το ύψος του ειδωλίου 280, λόγω της ιδιόμορφης κόμμωσης των μαλλιών.
1045 Το άκρο δεξιό πόδι του ειδωλίου 280 συμπληρώθηκε με πρόσθετο πηλό, Κεφ. II, υποσημ. 115.
1046 Με την ίδια μήτρα κατασκευάστηκαν τα φτερά των ειδωλίων 281 και 282. Βλ. Besques, III, 189, πίν. 268d-f, μήτρα φτε

ρού από τη Σμύρνη.
1047 Την εφηβική ηλικία του Έρωτα φαίνεται ότι υποδηλώνει και το ύψος των ειδωλίων, που πλησιάζει τις διαστάσεις των 

αντίστοιχων παραδειγμάτων, τα οποία απεικονίζουν ώριμες σε ηλικία γυναικείες μορφές. Αντίθετα, το ύψος των ειδωλίων 
που παριστάνουν τον Έρωτα σε παιδική ηλικία κυμαίνεται από 0,11 έως 0,185 μ.

1048 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 253,1 και 3, από την Κάτω Ιταλία, με αντίστροφο μοτίβο στήριξης της μορφής.
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Η παράσταση του Έρωτα έφηβου, που αναπαύεται στηριγμένος σε πεσσό, αποτελεί έναν εικονο- 
γραφικό τύπο με μεγάλη απήχηση στην παραγωγή των κοροπλαστικών εργαστηρίων της ελληνιστικής 
εποχής1049. Σημαντικός αριθμός ειδωλίων βρέθηκε στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο 
και την Κυρηναϊκή. Το παράδειγμα της Βέροιας, με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα, χρονολογείται 
γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ. Ωστόσο, τα πρωιμότερα ειδώλια μαρτυρούν την ύπαρξη του τύπου ήδη 
στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Στα παραδείγματα αυτά ο Έρωτας πατά συνήθως και με τα δύο πόδια στη 
βάση του ειδωλίου. Το μοτίβο στήριξης του άνετου σκέλους στη βάση του πεσσού απαντά σπανιότερα. 
Παραδίδεται από τα ειδώλια αριθ. 1977/239 και 1978/173 του νεκροταφείου των θαλαμωτών τάφων της 
Πέλλας και από ένα ακόμη πήλινο ειδώλιο, που προέρχεται, πιθανώς, από την Καμπανία1050 και χρονο
λογείται στα τέλη του 1ου αι. π.Χ.

Στα ειδώλια της Βέροιας η καμπύλη γραμμή κυριαρχεί στα εξωτερικά περιγράμματα του σώματος 
και του κεφαλιού, καθώς και στην απόδοση των επιμέρους λεπτομερειών της κοιλιάς και του στήθους. Η 
στάση της μορφής είναι ήρεμη και χαλαρή1051, η σύνθεση κλειστή1052. Η ελαφρά στροφή του σώματος 
προς τα αριστερά δημιουργεί την αίσθηση της διάστασης του βάθους, την οποία υπογραμμίζει και η 
θέση του αριστερού χεριού. Την εντύπωση της τρίτης διάστασης στο κάτω μέρος του σώματος δημιουρ
γούν, ακόμη, οι πτυχές που οδηγούν από το άνετο στο στάσιμο σκέλος. Ωστόσο, οι άξονες που οδηγούν 
στο βάθος περιορίζονται από το εξωτερικό περίγραμμα του αριστερού χεριού και των πτυχώσεων του 
ενδύματος στην ίδια πλευρά, έτσι ώστε η μορφή να απλώνεται τελικά στην επιφάνεια1053.

Ο Έρωτας έφηβος, αλλά με τονισμένα τα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, απεικονίζεται με 
διάφορες παραλλαγές σε αρκετά ειδώλια του νεκροταφείου της Πέλλας, τα οποία χρονολογούνται 
στο β' μισό του 2ου αι. π.Χ.1054. Η σύγκριση με το ειδώλιο αριθ. 2821055 του τάφου Γ, που παραδίδει το 
ίδιο μοτίβο στήριξης της μορφής, φανερώνει μια διαφορετική αντίληψη στη σύλληψη και στην απόδο
ση της στάσης. Οι αναλογίες του σώματος είναι βαριές, ενώ η περιορισμένη κάμψη του κορμού έχει 
ως συνέπεια τη μικρή σχετικά προβολή του γοφού του άνετου σκέλους. Η κόμμωση, όμως, είναι πλου
σιότερη, όπως και η πτύχωση του ενδύματος της μορφής. Η απόδοση των επιμέρους όγκων στα σώμα
τα των ειδωλίων αριθ. 112 και 116 της Πέλλας είναι μαλακή1056. Ο τρόπος στήριξης της μορφής είναι 
διαφορετικός, ενώ η προβολή του γοφού του στάσιμου σκέλους είναι και εδώ ιδιαίτερα έντονη. 
Ωστόσο, από τα ειδώλια της Πέλλας λείπει η αίσθηση της ισορροπίας στις αναλογίες του σώματος και 
στις κινήσεις των μελών, που διακρίνει αναμφισβήτητα τα ειδώλια της Βέροιας.

Η τρυφερή απόδοση του σώματος του θεού στα ειδώλια της Βέροιας είναι φανερό ότι δεν σχετίζε
ται με την παιδική ηλικία, αποτελεί αντίθετα μια ισότιμη κατανομή των στοιχείων του ανδρικού και 
του γυναικείου κορμιού: οι ώμοι είναι φαρδείς, τα στήθη στρογγυλά και ελαφρά σχηματισμένα, η κοι
λιά στρογγυλή και μαλακή, οι γραμμές των βουβώνων φουσκωτές, οι μηροί πλατείς1057. Η ανδρόγυνη 
όμως φύση τονίζεται περισσότερο στα ειδώλια 279 και 280, και ιδιαίτερα στο δεύτερο από αυτά, με το 
χαρακτηριστικά πλατύ λαιμό και την εκθηλυσμένη κόμμωση. Τα μαλλιά χωρίζονται σε τρεις σειρές 
κοντών βοστρύχων που επικαλύπτονται μεταξύ τους. Χαλαροί βόστρυχοι που απολήγουν σε μύτες 
κατεβαίνουν μπροστά, χαμηλά στο μέτωπο και μοιράζονται στη μέση1058. Δύο μεγάλοι πλόκαμοι δένο

1049 LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 859, αριθ. 43-44, πίν. 612. Σχετικά με την εικονογραφία του Έρωτα, βλ. R.R.R. Smith, ό.π. 
(υποσημ. 1021), 66.

1050 Besques, IV, 12, πίν. 9c.
1051 Την έντονη προβολή του γοφού, που προκαλεί η στήριξη της μορφής σε πεσσό, ο Β. Baudat, σχολιάζοντας ένα πήλινο 

ειδώλιο από τη Μΰρινα, αποδίδει στην πραξιτελική παράδοση. Βλ. Β. Baudat, ό.π. (υποσημ. 551), 15-16, αριθ. 14, πίν. 6, 20. 
Επίσης, Bieber, Sculpture, 15 κ.ε.

1052 G. Krahmer, RM 38-39 (1923-1924), 148.
1053 Ό.π., 183-184.
1054 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 232-233.
1055 Ό.π., 179, 233, πίν. 34.
1056 Ό.π., 146, 233, πίν. 18.
ι°57 φ[ρβχ τΐς παρατηρήσεις του Μ. Delcourt, ό.π. (υποσημ. 852), 57, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ανδρόγυνου Έρωτα.
1058 Ο τρόπος που μοιράζονται τα μαλλιά επάνω από το μέτωπο θυμίζει κομμώσεις πορτραίτων που απεικονίζουν τον
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νται σε θηλειά στο επάνω μέρος του κεφαλιού. Ανάλογη είναι, επίσης, η κόμμωση του πήλινου ειδω
λίου αριθ. 4831 της συλλογής I. Μισθού, από τη Μύρινα, το οποίο απεικονίζει Ερμαφρόδιτο στηριγ
μένο σε πεσσό1059. Η θηλειά, που σχηματίζουν ψηλά τα μαλλιά, εμφανίζεται περίπου από τα τέλη του 
4ου αι. π.Χ. και μετά στους εικονογραφικούς τύπους της Αφροδίτης του Καπιτωλίου1060 και της 
Καπύης1061. Την κόμμωση αυτή επαναλαμβάνουν πολλά πήλινα ειδώλια που απεικονίζουν τη θεά1062 ή 
απλές γυναικείες μορφές έως τα ρωμαϊκά χρόνια1063.

Η παράσταση του Έρωτα με τρυφερά, γυναικεία χαρακτηριστικά άρχισε να διαμορφώνεται ήδη 
από τα κλασικά χρόνια1064. Με ανδρόγυνα χαρακτηριστικά ο θεός απεικονίζεται στην πρώιμη ελληνι
στική εποχή1065. Αναμφίβολα, η απλή και απέριττη μορφή του Έρωτα στα ειδώλια της Βέροιας δεν 
χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία ερμαφροδιτισμού. Μια σαφής διάκριση, άλλωστε, ανάμεσα στον 
Έρωτα και στον ανδρόγυνο Έρωτα δεν είναι πάντα εύκολη, ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν λείπουν κάποια 
διακριτικά σύμβολα1066. Θα ήταν αβάσιμο, βεβαίως, να υποστηρίξουμε ότι η προσθήκη μιας χαρακτη
ριστικά γυναικείας κόμμωσης, όπως τη βλέπουμε στο ειδώλιο 280, αποτελεί απλά ένα παιχνίδι του 
κοροπλάστη. Είναι φανερό ότι εντάσσεται στη γενικότερη προτίμηση της ελληνιστικής εποχής για τη 
θηλυπρεπή εμφάνιση της μορφής του Έ ρω τα1067, όπως αυτή εμφανίζεται για παράδειγμα στο ειδώλιο 
Μ 42 από τη Μύρινα, που χρονολογείται στα τέλη του 1ου αι. π.Χ.1068.

Η επιμήκυνση των αναλογιών και το μαλακό πλάσιμο του σώματος του Έρωτα εντάσσουν τα ειδώ
λια της Βέροιας στην όψιμη ελληνιστική εποχή. Τη χρονολόγησή του περίπου στις αρχές του β' μισού 
του 1ου αι. π.Χ. επιβεβαιώνει, άλλωστε, και η στυλιστική σχέση του με τα ειδώλια της Μύρινας.

Τ ύπος  β. Έ ρ ω τ α ς  μελλέφ ηβος  (Πίν. 83)

Τον Έρωτα σε ηλικία μελλέφηβου απεικονίζει το ειδώλιο 2841069, που σώζεται σε αποσπασματική 
κατάσταση. Η πρόσθια πλευρά σχηματίστηκε με τη βοήθεια τουλάχιστον τεσσάρων μητρών, οι οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν για την απόδοση του προσώπου, του σώματος και των ποδιών, ενώ με ιδιαίτερες 
μήτρες κατασκευάστηκαν και τα φτερά. Τα χέρια και τα ανδρικά όργανα σχηματίστηκαν με το χέρι. 
Με τον ίδιο τρόπο είναι πλασμένη και η πίσω πλευρά του σώματος, όπως υποδεικνύει η συνοπτική 
απόδοση των επιμέρους όγκων του σώματος και η σχετικά ανώμαλα διαμορφωμένη επιφάνεια του 
πηλού. Η οπή αερισμού του ειδωλίου έχει σχήμα περίπου κυκλικό.

Ο Έρωτας εικονίζεται γυμνός, με σώμα εφηβικό και μεγάλα ανοικτά φτερά. Στέκεται προβάλλο-

Αύγουστο («Zanken» Motiv). Βλ. Η. von Heinze, Die antiken Porträts der Landgräflich-Hessischen Sammlungen in Schloss 
Fasanerie bei Fulda, 1968, 16-17, αριθ. 12, πίν. 18-19, 108a, tr P. Zänker, Studien zu den Augustus-Porträts, I, Der Actium-Typus, 
1978, 24 κ.ε., πίν. 15b, 19b· K. de Kersauson, Musée du Louvre, Catalogue des portraits romains, I, 1986, 78, αριθ. 33.

1059 A. Φιλαδελφεύς, ό.π. (υποσημ. 311), 20, πίν. 8, 6. Θηλειά σχηματίζουν τα μαλλιά στο επάνω με'ρος του κεφαλιού πήλι
νου ειδωλίου Ερωτιδε'α από την Πέργαμο, που χρονολογείται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., βλ. Töpperwein, Terrakotten, 97, αριθ. 
411, πίν. 59. Το πρωιμάτερο παράδειγμα απεικόνισης του Ερμαφρόδιτου αποτελεί μια μήτρα παραγωγής ειδωλίων από την 
αθηναϊκή Αγορά, η οποία σώζεται σε αποσπασματική κατάσταση και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. 
Βλ. L1MC, V, 1,1990, 274, 283, αριθ. 36, στο λ. Hermaphroditos (A. Jootian).

1060 G.M.A. Richter, ό.π. (υποσημ. 832), 88, αριθ. 161, πίν. 116. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 52, αριθ. 409-411, πίν. 38-39.
1061 LIMC, ό.π., 72, αριθ. 628, πίν. 62.
1062 Σχετικά με την ομοιότητα της κόμμωσης του Ερμαφρόδιτου και της Αφροδίτης, βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 1059), 284.
1063 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 162, αριθ. 367, πίν. 61, κεφάλι θεάς από τη Σμύρνη, μέσα 2ου αι. π.Χ., καθώς και τα γυναικεία 

κεφάλια αριθ. 381-385, 388, πίν. 63 από την ίδια περιοχή, που χρονολογούνται στην κλασική και την αυτοκρατορική εποχή.
1064 LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 917 κ.ε.
1065 Kleiner, Tanagrafiguren, 175.
ι°66 jy[ D e leo n , ό.π. (υποσημ. 852), 54 κ.ε. Ως Ερμαφρόδιτος χαρακτηρίζεται η μορφή που εικονίζει το ειδώλιο αριθ. 

6963 του Μουσείου Θεσσαλονίκης και χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια, βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 1059), 273, αριθ. 19, 
όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία και Κόρτη-Κόντη, Κοροπλαστική, 52, 94, αριθ. 13, πίν. 181.

1067 LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 937.
1068 Mollard-Besques, II, 46, πίν. 54c.
1069 Το ειδώλιο εντάσσεται στο ταφικό εύρημα αριθ. 3.
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ντας το αριστερό σκέλος, ενώ το δεξιό στάσιμο προκαλείτην έντονη ανύψωση του αντίστοιχου γοφού. 
Στρέφει το πρόσωπό του προς το χαμένο αντικείμενο, που κρατούσε με το υψωμένο αριστερό χέρι.

Ο εικονογραφικός τύπος του Έρωτα έφηβου ή μελλέφηβου1070, που στέκεται προβάλλοντας άλλο
τε το δεξιό και άλλοτε το αριστερό σκέλος, παραδίδεται από έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ειδωλίων 
ελληνιστικής εποχής από τη Μύρινα1071. Το παράδειγμα που εξετάζουμε εδώ χρονολογείται γύρω στα 
μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Ορισμένα ιδιαίτερα στοιχεία, που παρατηρούμε στην απόδοση του Έρωτα της Βέροιας, όπως τα 
παχουλά μέλη, η διόγκωση της κοιλιάς, το μεγάλο κεφάλι με τα στρογγυλά μάγουλα και το πηγούνι, 
που αποτελούν αναμφίβολα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, όπως συνδυάζονται με το εύρωστο 
στήθος και τους δυνατούς μηρούς υποδηλώνουν ότι αυτός απεικονίζεται στο ενδιάμεσο στάδιο, που 
μεσολαβεί ανάμεσα στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Η μορφή βρίσκεται, έτσι, κοντά στον Έ ρω 
τα που απεικονίζει το ειδώλιο Ι2Υ 1611 ειδώλιο από τη Μύρινα1072. Οι ανατομικές λεπτομέρειες του 
σώματος είναι σε αυτό περισσότερο τονισμένες. Κοινή είναι, όμως, στα δύο ειδώλια η μαλακή απόδο
ση των παρειών και του πηγουνιού, η χαρούμενη έκφραση του προσώπου και τα μεγάλα χείλη που 
σχηματίζουν ένα πλατύ χαμόγελο.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Έρωτας υψώνει το αριστερό χέρι αποκλείει το ενδεχόμενο να κρατούσε 
ένα αγγείο ή ένα μουσικό όργανο, πολύ περισσότερο μάλιστα ζώο ή πτηνό. Το σχήμα της αδιαμόρ
φωτης επιφάνειας του χεριού και η χαρούμενη διάθεση που προκαλεί στον Έρωτα η θέα του χαμένου 
αντικειμένου, μας οδηγούν στη σκέψη ότι, πιθανώς, πρόκειται για ένα προσωπείο Σιληνού1073. Άλλω
στε, κωμικά προσωπεία συνηθίζουν να κρατούν παιδικές μορφές που απεικονίζονται σε πήλινα ειδώ
λια από τη Μύρινα, του τέλους του 2ου αι. π.Χ.1074. Το δεξιό χέρι έπεφτε, πιθανότατα, προς τα κάτω 
σε μια κίνηση την οποία δεν είναι δυνατό, ωστόσο, να προσδιορίσουμε με ακρίβεια.

Ομάδα Β. Έρωτας σε παιδική ηλικία

Τ ύπος  α. Ε ρ ω τ ι δ έ α ς  με σκύλο (Πίν. 84)

Τον εικονογραφικό τύπο του Έρωτα που χαϊδεύει σκύλο παραδίδουν πέντε ειδώλια, 285-2891075. 
Προέρχονται όλα από μήτρα η οποία περιλαμβάνει ολόκληρη την πρόσθια πλευρά του ειδωλίου, ενώ 
ιδιαίτερες μήτρες χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την κατασκευή των φτερών. Η πίσω πλευρά σχηματίζε
ται με μικρές μάζες πηλού. Η κακή διάπλαση του πίσω μέρους του κεφαλιού υποδηλώνει ότι πρόκειται 
για μια βιαστική και πρόχειρη κατασκευή. Οι ρομβοειδείς χαράξεις, που παρατηρούνται κάτω από τα 
φτερά, στο ύψος της πλάτης των 286, 287 και 289 έγιναν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συγκόλληση 
των φτερών στην επιφάνεια των ειδωλίων1076. Οι ίσες διαστάσεις των ειδωλίων1077 και η ομοιόμορφα 
ασαφής απόδοση των λεπτομερειών1078 φανερώνουν ότι αποτελούν, πιθανότατα, μέλη της ίδιας σει

1070 Η απουσία της απαραίτητης για την ανάρτηση οπής στην πίσω πλευρά του ειδωλίου δεν μας επιτρέπει να εντάξουμε το 
ειδώλιο στον εικονογραφικό τύπο του Έρωτα που πετά. Βλ. σχετικά, Burr, Myrina, 50 κ.ε., αριθ. 42-64, πίν. 16 κ.ε.· Mollard-Besques, 
II, 35 κ.ε., πίν. 39 κ.ε.- Δ. Λαζαρίδης - Κ. Ρωμιοποΰλου - Γ. Τουράτσογλου, ό.π. (υποσημ. 7), 33-34, Ε 296, Ε 297, πίν. Γ και 19.

1071 Mollard-Besques, II, 41 κ.ε., πίν. 49 κ.ε.
1072 Mollard-Besques, II, 42, πίν. 50b. Με όμοια μήτρα κατασκευάστηκαν και τα ειδώλια από τη Μύρινα, ό.π., πίν. 50d και 

50g, που χρονολογούνται, πιθανώς, στον Ιο αι. π.Χ. Οι δυνατότητες σύγκρισης των μορφών αυτών περιορίζονται λόγω της 
αποσπασματικής κατάστασης διατήρησης του ειδωλίου της Βέροιας.

1073 Προσωπείο Σιληνού αναγνωρίζεται, επίσης, στα χέρια φτερωτού Ερωτιδέα, που απεικονίζεται σε απλίκα χάλκινου 
αγγείου, του 3ου αι. π.Χ. Βλ. A. Eggebrecht (επιμ.), ό.π. (υποσημ, 953), 323, αριθ. 207 (Ν. Ceka).

1074 Βλ. Pottier - Reinach, Myrina, 342 κ.ε., αριθ. 299, πίν. 18, 1 και Mollard-Besques, II, 132, πίν. 159b, c, f, 160a, c.
1075 Αποτελούν όλα κτερίσματα της ταφής αριθ. 9.
1076 Κεφ. II, υποσημ. 80.
1077 Ελαφρώς διαφοροποιημένες είναι μόνον οι δύο διαστάσεις των βάσεων, το μήκος των οποίων κυμαίνεται από 0,080 μέχρι 

0,083 και το πλάτος από 0,040 μέχρι 0,053 μ. Οι διαφορές αυτές οφείλονται προφανώς στη διαδικασία παραγωγής των ειδωλίων.
1078 Αντίθετα, οι λεπτομέρειες των φτερών αποδίδονται με σαφήνεια.



183

ράς1079. Οι ατέλειες, που οφείλονταν στην τριβή της μήτρας, καλύφθηκαν με χρώμα και δεν επηρέαζαν 
αισθητικά την τελική εμφάνιση των ειδωλίων. Από τα ίχνη χρώματος που διατηρούνται στην επιφάνεια 
του 287 συμπεραίνουμε ότι τα γυμνά μέλη του σώματος και η βάση καλύπτονταν με απαλό ρόδινο χρώ
μα, στον τόνο του δέρματος1080. Η οπή αερισμού στην πίσω πλευρά έχει σχήμα κυκλικό ή ελλειψοειδές.

Ο Ερωτιδέας εικονίζεται με μικρά φτερά, διάπλαση και αναλογίες παχουλού αγοριού1081. Στέ
κεται με ανοικτά σκέλη στρέφοντας το κορμί ελαφρά προς τα δεξιά μας. Είναι γυμνός και μόνο μια 
χλαμύδα καλύπτει το επάνω μέρος του κορμιού. Σκύβει το κεφάλι του και με το αριστερό χέρι χαϊ
δεύει ένα μικρό σκυλί, που αναπηδά δίπλα του.

Ο τύπος του Έρωτα που παίζει με ένα μικρού μεγέθους σκυλί, της ράτσας των σκυλιών της Μάλ
τας, γνωστών από τις αρχαίες πηγές ως «μελιταΐα κυνίδια», παραδίδεται από μερικά ακόμη ειδώλια 
κυρίως της όψιμης ελληνιστικής εποχής, τα οποία προέρχονται από τη Μύρινα1082. Ωστόσο, ο συγκε
κριμένος εικονογραφικός τύπος, που χρονολογείται γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ., δεν έχει, όσο 
γνωρίζω, άμεσα τυπολογικά παράλληλα.

Τα περιγράμματα του παιδικού σώματος του Ερωτιδέα είναι μαλακά. Το ένδυμα είναι τέλεια υπο
ταγμένο στις κινήσεις του σώματος. Η μορφή είναι ελαφρά κινημένη. Την αίσθηση της τρίτης διάστασης 
δημιουργεί η λοξή τοποθέτηση του νεαρού θεού επάνω στη βάση του ειδωλίου. Οι άξονες όμως που 
οδηγούν στο βάθος είναι περιορισμένοι και τελικά δημιουργείται μια κλειστή, μονοδιάστατη σύνθεση. 
Στα ειδώλια της εποχής αυτής παριστάνονται συχνά Ερωτιδείς που διασκεδάζουν με τα παιχνίδια των 
μικρών παιδιών, θέμα που απεικονίστηκε, όπως είναι γνωστό, στην αττική αγγειογραφία1083 και στις 
ταφικές στήλες ήδη από την κλασική εποχή1084.

Η βάση του ειδωλίου έχει παραλληλεπίπεδο σχήμα. Μόνο η πρόσθια πλευρά της πλαισιώνεται 
από κυμάτια που αποδίδονται σχηματικά. Ο τύπος αυτός απαντά σε πήλινα ειδώλια που προέρχονται 
από κοροπλαστικά εργαστήρια της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα της Μύρινας. Τα ειδώλια αυτά που 
απεικονίζουν ανάλογες συνθέσεις χρονολογούνται από τον Ιο αι. π.Χ. έως τον Ιο αι. μ.Χ.1085, εποχή 
στην οποία εντάσσεται και το ταφικό εύρημα της Βέροιας.

Τ ύπος  β. Ε ρ ω τ ι δ έ α ς  με λαγούς  (Πίν. 85-86)

Ο Έρωτας που παίζει με δύο λαγούς απεικονίζεται σε οκτώ ειδώλια, 290-2971086. Προέρχονται 
όλα από μήτρα που εξασφάλιζε τη συνολική κατασκευή της πρόσθιας πλευράς, από τη βάση έως το 
κεφάλι. Δύο καλούπια, ένα για το δεξιό και ένα για το αριστερό, χρησιμοποιήθηκαν για την παραγω
γή των φτερών του συνόλου των ειδωλίων. Εξαίρεση αποτελεί το 290, που κατασκευάστηκε ολόκληρο 
με άλλη μήτρα και για το λόγο αυτό διαφέρει από τα υπόλοιπα ειδώλια και στον τύπο του κεφαλιού. 
Το ύψος των υπόλοιπων ειδωλίων1087, τα οποία προέρχονται από το ίδιο καλούπι κυμαίνεται από 
0,150 μέχρι 0,156 μ. Η σημαντική αυτή διαφορά οφείλεται σε αυξομοίωση του ύψους της βάσης, αλλά

1079 Σχετικά με τη σημασία του όρου, βλ. R.V. Nicholls, BSA 47 (1952), 219 κ.ε.
1080 Κεφ. II, υποσημ. 100.
1081 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 282, 3. Η απεικόνιση του Έρωτα ως ένα μικρό παχουλό παιδί είναι κοινή στις 

παραστάσεις του θεού της ελληνιστικής εποχής. Η. Dôhl, DerEros des Lysipp. Frühhellenistische Eroten, 1968, 67.
1082 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 876, αριθ. 292-297, πίν. 624,1ος αι. π.Χ. Στη σύνθεση περιλαμβάνεται κάποτε και ένα μικρό 

πουλί.
1083 G. van Hoorn, Choes and Anthesteria, 1951, 47, αριθ. 342. H. Rühfel, Das Kind in der griechischen Kunst, 1984, 191. 

Σχετικά με τη συγκεκριμένη ράτσα του σκύλου, βλ. Ο. Keller, Die antike Tierwelt, I, 1909, ανατύπωση 1980, 91 κ.ε. και Σ. 
Πινγιάτογλου, ό.π. (υποσημ. 299), 199, σημ. 6, 202, αριθ. 484-487, αυτοκρατορική εποχή.

1084 Τελευταία, Γ. Ακαμάτης, Ξάνθος Δημητρίου και Αμαδίκας υιός, Αμητός, 21-23, όπου και η προηγούμενη βιβλιογρα
φία. Επίσης, D. Woysch-Méautis, La représentation des animaux et des êtres fabuleux sur les monuments funéraires grecs, 1982, 60.

1085 Βλ. Burr, Myrina, 43-44, αριθ. 25 και 27, πίν. 11, όψιμος 1ος αι. π.Χ.· B. Baudat, ό.π. (υποσημ. 551), 12 κ.ε., αριθ. 12, πίν. 
5, αρχές 1ου αι. μ.Χ.· Mollard-Besques, II, 59, πίν. 74d, 1ος αι. π.Χ.· LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), αριθ. 292, β' μισό 1ου αι. π.Χ.

1086 Αποτελούν όλα κτερίσματα της ταφής αριθ. 9.
1087 Δεν γνωρίζουμε το τελικό ύψος του ειδωλίου 297, που σώζεται αποσπασματικά.
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και της πίσω πλευράς χου κεφαλιού του Ερωτιδέα, η οποία συμπληρώνεται με πηλό. Το λευκό επίχρι
σμα, που διατηρείται σε τμήματα της επιφάνειας των ειδωλίων 295 και 296, είναι φανερό ότι κάλυπτε 
ολόκληρη την πρόσθια πλευρά. Η οπή αερισμού στο πίσω μέρος των ειδωλίων έχει σχήμα κυκλικό ή 
ελλειψοειδές.

Ο Ερωτιδέας εικονίζεται κατενώπιον, με μικρά φτερά και αναλογίες μικρού παιδιού. Είναι γυ
μνός, ενώ ένα ιμάτιο τυλίγεται μόνο γύρω από τον υψωμένο πήχη του αριστερού χεριού. Στέκεται 
φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος αρκετά προς τα πλάγια. Ο μικρός θεός σκύβει ελαφρά το κεφάλι 
του προς τα κάτω. Με το δεξιό χέρι κρατά από τα αυτιά ένα λαγό, τον οποίο προσπαθεί να ελευθερώ
σει ένας δεύτερος, που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.

Η εικόνα του Έρωτα που παίζει με ζώα επανέρχεται συχνά στο θεματολόγιο της κοροπλαστικής 
παραγωγής των όψιμων ελληνιστικών χρόνων. Συγκεκριμένα το κουνέλι ή ο λαγός απεικονίζονται 
μαζί με τον Έρωτα σε δύο ακόμη πήλινα ειδώλια από τη Μύρινα1088, που χρονολογούνται σε αυτά τα 
χρόνια. Ωστόσο, ο εικονογραφικός τύπος τιυν ειδωλίων της Βέροιας, που χρονολογείται γύρω στα 
μέσα του 1ου αι. π.Χ., δεν μου είναι γνωστός από άλλο παράδειγμα.

Η χαλαρή στάση του σώματος του Ερωτιδέα και η έντονη προβολή του αριστερού γοφού δημιουρ
γεί μια απαλή σιγμοειδή καμπύλη, που αρχίζει από τα πόδια και καταλήγει στο κεφάλι. Τα μικρά ζώα 
στα δεξιά και το ύφασμα στα αριστερά σχηματίζουν δύο άξονες που συγκλίνουν ελαφρά προς τα επά
νω και πλαισιώνουν τη μορφή.

Τα κοντά και παχουλά σκέλη, η διογκωμένη κοιλιά και τα απαλά περιγράμματα του σώματος απο
δίδουν με σαφήνεια χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας. Η μαλακή πλαστική απόδοση του γυμνού 
παιδικού σώματος αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των ειδωλίων του εργαστηρίου της Μύρινας στην 
όψιμη ελληνιστική εποχή. Στο πήλινο ειδώλιο ΜΥΙΙ 971089, που χρονολογείται στο β' μισό του 1ου αι. 
π.Χ. και απεικονίζει Ερωτιδέα να κρατά με το δεξιό χέρι έναν ανοικτό καθρέπτη και με το αριστερό 
αλάβαστρο, οι φόρμες του παιδικού σώματος είναι περισσότερο στρογγυλές και μαλακές. Η στάση 
όμως της μορφής είναι το ίδιο χαλαρή και η προβολή του γοφού του άνετου σκέλους το ίδιο έντονη. Τα 
αντικείμενα που κρατά στα χέρια του σχηματίζουν κι εδώ δύο παράλληλους άξονες, που πλαισιώνουν 
εξωτερικά τη μορφή.

Το σχήμα της βάσης είναι όμοιο με αυτό των ειδωλίων του Έρωτα που παίζει με σκύλο και απαντά 
γενικότερα σε ειδώλια που χρονολογούνται από τον Ιο αι. π.Χ. έως και τον Ιο αι. μ.Χ.

Τ ύ π ο ς  γ. Ε ρ ω τ ι δ έ α ς  με δ ίπτυχο  (Πίν. 86)

Το ειδώλιο 298 εικονίζει ένα μοναδικό τύπο Ερωτιδέα με δίπτυχο, καθισμένο στο έδαφος1090. 
Προέρχεται από μήτρα που περιλαμβάνει όλη την πρόσθια πλευρά. Το πίσω μέρος σχηματίζεται με 
μικρές μάζες πηλού ενωμένες μεταξύ τους. Με ιδιαίτερες μήτρες κατασκευάστηκαν τα φτερά, ενώ η 
βάση είναι πλασμένη με το χέρι. Τα ίχνη λευκού επιχρίσματος που διατηρούνται στα φτερά δηλώνουν 
ότι η πρόσθια πλευρά του ειδωλίου καλυπτόταν με χρώμα. Η οπή αερισμού έχει σχήμα ελλειψοειδές.

Ο Ερωτιδέας εικονίζεται καθισμένος στη γη. Φορά χιτωνίσκο, που καλύπτει το σώμα του μέχρι τα 
γόνατα. Οι άκρες του ενδύματος πέφτουν πλάγια, επάνω στη βάση του ειδωλίου, αφήνοντας γυμνές 
τις κνήμες και τα άκρα πόδια. Τα ανοικτά σκέλη συμπλέκονται μεταξύ τους στα άκρα πόδια και σχη
ματίζουν ένα ανοικτό X. Ο Ερωτιδέας σκύβει το κεφάλι επάνω από ένα ανοικτό δίπτυχο1091, το οποίο 
σταθεροποιεί με το αριστερό χέρι στα σκέλη του.

1088 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 876, αριθ. 297 και 299, πίν. 624, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Σπάνια είναι η παρά
σταση του Έρωτα με λαγό και στην αγγειογραφία, βλ. D. Woysch-Méautis, ό.π., 62 κ.ε. και LIMC, ό.π., 876, αριθ. 287, πίν. 
624, ερυθρόμορφη πελίκη, στο Λούβρο, α' μισό 4ου αι. π.Χ.

1089 Mollard-Besques, II, 56, πίν. 70a.
1090 Πρόκειται για κτέρισμα της ταφής αριθ. 9.
1091 Μ. Daremberg - Ε. Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 1892, 271 κ.ε., στο λ. Diptychon (G. Bloch).
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Ο εικονογραφικός τύπος του ειδωλίου της Βέροιας, που χρονολογείται γύρω στα μέσα του 1ου αι. 
π.Χ., δεν έχει, όσο γνωρίζω, παράλληλα παραδείγματα στο θεματολόγιο των κοροπλαστικών εργα
στηρίων της εποχής αυτής1092. Το μοτίβο του Έρωτα καθισμένου στη γη με τα πόδια διπλωμένα παρα- 
δίδει ένα ακόμη ειδώλιο στο Μουσείο του Ερμιτάζ1093.

Η παράσταση του αφοσιωμένου στο διάβασμα Ερωτιδέα αποτελεί μια ιδιαίτερα κλειστή σύνθεση, 
όπου όλοι οι άξονες, του βλέμματος και των μελών του σώματος, συγκλίνουν στο κέντρο. Το μεγάλο 
κεφάλι με τα γεμάτα μάγουλα, τα μαλακά περιγράμματα του σώματος, τα κοντά και παχουλά μέλη 
αποτελούν χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας. Το θέμα του ειδωλίου της Βέροιας επαναλαμβάνει 
απλά μια συνηθισμένη ασχολία των μικρών παιδιών1094. Όπως έδειξε η Μ. Ο ιέ ΐ^ ό 1095, η παράσταση 
του μικρού μαθητή με το δίπτυχο παραδίδεται ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια. Στην ελληνιστική εποχή ο 
τύπος απεικονίστηκε από πολλά κοροπλαστικά εργαστήρια του αρχαίου κόσμου. Έτσι, ειδώλια με 
αυτό το θέμα βρέθηκαν στην Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και το ΚΜεάδεό1096.

Το σχήμα της βάσης του ειδωλίου είναι τρίπλευρο. Πλαισιώνει το περίγραμμα του κάτω μέρους 
του σώματος του Ερωτιδέα και τονίζει τη σύνθετη στάση των ποδιών του1097. Πρόκειται για ένα σχήμα 
ιδιαίτερα σπάνιο1098. Δύο παραδείγματα τα οποία προέρχονται από τη Μύρινα1099 αποτελούν βάσεις 
ειδωλίων που απεικονίζουν συμπλέγματα και χρονολογούνται περίπου στα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Τ ύπος  δ. Ε ρ ω τ ι δ έ α ς  που π ρ ο φ υ λ ά σ σ ε ι  τους κ α ρ π ο ύ ς  του από  π ε τε ι ν ό  (Πίν.  87)

Ο εικονογραφικός τύπος του Ερωτιδέα που προσπαθεί να προφυλάξει τους καρπούς του από την 
απληστία ενός πετεινού απεικονίζεται στα ειδώλια 299-3Θ31100. Είναι κατασκευασμένα με μήτρα που 
περιλαμβάνει ολόκληρη την πρόσθια πλευρά, από τη βάση μέχρι το κεφάλι, ενώ από ιδιαίτερες μή
τρες προέρχονται μόνο τα φτερά του Ερωτιδέα. Η πίσω πλευρά σχηματίζεται με μικρές μάζες πηλού. 
Η οπή αερισμού που υπάρχει εδώ έχει σχήμα κυκλικό ή ελλειψοειδές. Από το σύνολο των πέντε ειδω
λίων το 299 διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα με τον τύπο του κεφαλιού, το σχήμα των φτερών και της 
βάσης. Η αχνή δήλωση των χαρακτηριστικών των μορφών, καθώς και άλλων λεπτομερειών της σύνθε
σης των ειδωλίων φανερώνουν ότι αυτά προέρχονται από φθαρμένες μήτρες. Ωστόσο, το ειδώλιο 301 
είναι, θα λέγαμε, το καλύτερα διατηρημένο.

Ο Ερωτιδέας εικονίζεται όρθιος, με ανοικτά σκέλη. Με μια βίαιη κίνηση ανασηκώνει με το δεξιό

1092 Δίπτυχο κρατά στο αριστερό χέρι Έρωτας που εικονίζεται όρθιος, σε πήλινο ειδώλιο από τη Μύρινα. Βλ. Mollard- 
Besques, II, 44, πίν. 52e. Σε ένα πήλινο ειδώλιο από την Κυρήνη στο Μουσείο του Λούβρου εικονίζεται η Αφροδίτη καθισμένη σε 
βράχο να κρατά ανοικτό δίπτυχο, το κείμενο του οποίου κοιτάζει ένας μικρός Έρωτας. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 93, αριθ. 863, 
πίν. 85, 370 π.Χ. Ανάλογη με του ειδωλίου μας είναι η απόδοση του διπτύχου σε δύο ακόμη πήλινα ειδώλια από τη Μύρινα, βλ. 
Mollard-Besques, II, 135, πίν. 165d και 136, πίν. 167a. Βλ. ακόμη, Ph. Bruneau, BCH 94 (1970), 471-472, εικ. 92, 3ος αι, π.Χ., όπου 
και η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.

1093 Βλ. Winter, ΤΚ, II, 274, 6, από το Κερτς.
1094 Βλ. την παράσταση αρχαίου σχολείου στην ερυθρόμορφη κύλικα του Δούρη, αριθ. 2285 του Μουσείου του Βερολίνου 

(ARV2, 431, 48. Para, 374. Add2, 237. CVA, Berlin 2, 29-30, πίν. 77-78). K. Ρωμαίος, Μικρά Μελετήματα, 1955, 8-13 ή ακόμη το 
πήλινο ειδώλιο μικρού κοριτσιού από τη Βοιωτία, αρχές 3ου αι. π.Χ. Besques, III, 35, πίν. 43a. Σχετικά με την οργάνωση του 
σχολείου στην αρχαιότητα, βλ. Ρ. Girard, L ’éducation athénienne au Ve et au IVe siècle avant J. C., 1889, 100 κ.ε., για την παιδεία 
στα ελληνιστικά χρόνια, βλ. Μ. Nilsson, Die hellenistische Schule, 1955, 30 κ.ε., για το σχολείο της πρώτης βαθμίδας, βλ. Η. 
Marrou, Ιστορία της εκπαιδεύσεως κατά την αρχαιότητα (μτφρ. Θ. Φωτεινόπουλου), 1961, 213 κ.ε.

1095 Μ. Chéhab, ό.π. (υποσημ. 411), 101, σημ. 3 και 4.
1096 Winter, ΤΚ, II, 123, 6-7,124,1-3. Σ. Πινγιάτογλου, ό.π. (υποσημ. 299), 154-156, αριθ. 346-349.
1097 Πρβλ. τη λοξή τοποθέτηση της γυναικείας μορφής αριθ. 8631 του Μουσείου του Βερολίνου επάνω στην τριγωνική 

βάση του ειδωλίου (Th. Wiegand - Η. Schrader, ό.π. (υποσημ. 437), 348-349, εικ. 411 και J. Raeder, ό.π. (υποσημ. 437), 37, 
αριθ. 41, εικ. ΙΟγ, όπου η μορφή ερμηνεύεται ως Ψυχή).

1098 Τριγωνικές είναι οι βάσεις στα πήλινα ειδώλια των αιγυπτίων ιερειών από τον Αμαθούντα της Κύπρου (P. Aupert, 
BCH 105 (1981), 374, εικ. 8 και Queyrel, Amathonte IV, 114 κ.ε., αριθ. 347 κ.ε., πίν. 36, 3 7 ,1ος αι. π.Χ.).

ι°" Mollard-Besques, II, 59, πίν. 74f, και 79, πίν. 95c.
1100 Το ειδώλιο 299 είναι κτέρισμα της ταφής αριθ. 8β. Τα υπόλοιπα τέσσερα ειδώλια συνόδευαν την παιδική ταφή αριθ. 9.
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χέρι τη γεμάτη καρπούς ποδιά της χλαμύδας του, ενώ με το αριστερό προσπαθεί να απομακρύνει ένα 
πετεινό, που πασχίζει να τους τσιμπολογήσει.

Ο εικονογραφικός τύπος του Ερωτιδέα1101 ο οποίος, όρθιος ή καθιστάς, παίζει ή προσπαθεί να 
προφυλάξει, συνήθως, ένα τσαμπί σταφύλια και, σπανιότερα, μεγαλύτερους σε μέγεθος καρπούς1102 
από τη βουλιμία ενός ορμητικού πετεινού, αναπαράγεται συχνά στο 2ο και τον Ιο αι. π.Χ. από τα 
κοροπλαστικά εργαστήρια της ηπειρωτικής Ελλάδας1103, της Κριμαίας1104, της Μύρινας1105 και του 
Kharaheb1106. Το παράδειγμα της Βέροιας χρονολογείται γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Την ένταση της κίνησης στη σκηνή, που απεικονίζουν τα ειδώλια της Βέροιας, υποδηλώνουν κυρίως 
οι διαγώνιες πτυχές του χιτώνα, οι οποίες σχηματίζονται χαμηλά ανάμεσα στα πόδια του Ερωτιδέα και 
του πετεινού. Η λοξή θέση των μορφών επάνω στη βάση του ειδωλίου δημιουργεί μια απατηλή αίσθη
ση της τρίτης διάστασης. Ωστόσο, η σύνθεση, εναρμονισμένη με τις καλλιτεχνικές τάσεις της όψιμης 
ελληνιστικής εποχής, παραμένει κλειστή και μονοδιάστατη. Τα χαρακτηριστικά αυτά ξαναβρίσκουμε 
στη σύνθεση του ειδωλίου Μ ΥΙΙ310 με το ίδιο θέμα, που χρονολογείται στις αρχές του 2ου αι. π.Χ.1107.

Η βάση του ειδωλίου είναι απλή και έχει σχήμα παραλληλόγραμμο. Στη Μύρινα απαντά σε ειδώ
λια που απεικονίζουν συμπλέγματα Ερωτιδέων με μικρά ζώα και χρονολογούνται από τα τέλη του 2ου 
αι. π.Χ. έως τον Ιο αι. μ.Χ.1108.

Τ ύπος  ε. Ε ρ ω τ ι δ έ α ς  που π α λ ε ύ ε ι  με π ε τε ι ν ό  (Πίν. 87)

Το ειδώλιο 304 απεικονίζει Ερωτιδέα που προσπαθεί να καταβάλει ένα πετεινό1109. Ολόκληρη η πρό
σθια πλευρά προέρχεται από μία μήτρα, ενώ με ιδιαίτερα καλούπια κατασκευάστηκαν τα φτερά του 
Ερωτιδέα. Η προσεκτική παρατήρηση του ειδωλίου έδειξε ότι όταν ο κοροπλάθος το αποσπούσε από τη 
μήτρα και πριν ακόμη το τοποθετήσει στον κεραμικό κλίβανο, το σώμα του πετεινού αποκολλήθηκε1110. 
Το ατύχημα αυτό οφείλεται, πιθανότατα, στη φθορά της μήτρας που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 
του. Η ίδια αιτία, άλλωστε, προκάλεσε την ασαφή απόδοση των επιμέρους λεπτομερειών της σύνθεσης. Η 
πίσω πλευρά σχηματίστηκε με μικρές μάζες πηλού. Η οπή αερισμού έχει σχήμα ελλειψοειδές.

Η σύνθεση του ειδωλίου είναι ασυνήθιστη, παρουσιάζει, όμως, πολλές αδυναμίες στην εκτέλεση. 
Έτσι, δύσκολα μαντεύει κανείς την κίνηση του δεξιού χεριού του Ερωτιδέα, που δεν είναι ορατό, ενώ 
παράδοξη είναι και η θέση του δεξιού φτερού του.

Ο μικρός θεός εικονίζεται γυμνός με αναλογίες παχουλού αγοριού. Γονατίζει στο αριστερό πόδι και 
σφίγγει με το αντίστοιχο χέρι το λαιμό ενός πετεινού που βρίσκεται στα δεξιά του1111.

Η παράσταση του ειδωλίου 304 αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, μια ελεύθερη επανάληψη του γνωστού

1101 Συχνά στη θέση του Ερωτιδέα εικονίζεται ένα παιδί, βλ. Η. Walters, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek 
and Roman Antiquities in the British Museum, 1903, 34 και 246, αριθ. C 539, πίν. 33.

1102 To μοτίβο της γεμάτης καρπούς ποδιάς του χιτώνα παραδίδει πήλινο ειδώλιο από τη Μύρινα, που απεικονίζει τον Έρω- 
τα-Αρποκράτη, βλ. Mollard-Besques, II, 56, πίν. 68f.

1103 Winter, ΤΚ, II, 278,279. Δύο πήλινα ειδώλια Ερώτων, που κρατούν απλώς ένα τσαμπί σταφυλιού, βρέθηκαν σε θαλαμωτό 
τάφο της Πέλλας (Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 210, αριθ. 415).

1104 Compte-Rendu du Saint-Petersbourg, 1868.
1105 Burr, Myrina, 43, αριθ. 25, πίν. 11, όψιμος 1ος αι. π.Χ. Mollard-Besques, II, 134, πίν. 162f, αρχές 2ου αι. π.Χ. D. Kassab, 

Statuettes en terre cuite de Myrina. Corpus des signatures, monogrammes, lettres et signes, 1988, 68, αριθ. 192, πίν. 39.
1106 M. Chéhab, ό.π. (υποσημ. 411), 106, πίν. 56,4, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
1107 Mollard-Besques, II, 134, πίν. 162f. Το ίδιο θέμα παριστάνεται σε ταφική στήλη από τη Σμύρνη, όπου στη θέση του Έρω

τα εικονίζεται ένα μικρό παιδί. Βλ. Ε. Pfuhl - Η. Moebius, Die Ostgriechischen Grabreliefs, 1977, 211, αριθ. 804, πίν. 117, μέσα 2ου 
αι, π.Χ.

1108 Burr, Myrina, 44, αριθ. 26, πίν. 11,1ος αι. μ.Χ., και 45, αριθ. 29, πίν. 12, μέσα 1ου αι. π.Χ. Mollard-Besques, II, 58, πίν. 73d, 
59, πίν. 74e, 253c, τέλη 1ου αι. π.Χ., και 60, πίν. 76b, τέλη 2ου αι. π.Χ.

1109 Το ειδώλιο συνόδευε την παιδική ταφή αριθ. 9.
1110 Κεφ. II, υποσημ. 115.
1111 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ. II, 276,10, όπου όμως οι δύο μορφές βρίσκονται σε αντίστροφη θέση.
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έργου το οποίο αποδίδεται στον Βόηθο. Εικονίζει ένα παιδί που προσπαθεί να καταβάλει μια χήνα1112 
και στάθηκε πρότυπο για τη δημιουργία μιας σειράς ανάλογων πήλινων συμπλεγμάτων στην όψιμη ελλη
νιστική εποχή1113. Παρόμοιο πήλινο σύμπλεγμα από την Ταρσό απεικονίζει παιδί που παλεύει με χήνα 
δαγκώνοντας και σφίγγοντας το λαιμό της1114. Διφορούμενες είναι, επίσης, οι προθέσεις του μικρού παι
διού, που εικονίζεται σε πήλινο ειδώλιο από τη Μύρινα να σφίγγει στο στήθος του ένα πετεινό1115.

Η χρονολόγηση του συμπλέγματος της Βέροιας περίπου στις αρχές του β' μισού του 1ου αι. π.Χ. 
προκύπτει από τα χρονολογικά στοιχεία του ταφικού συνόλου στο οποίο ανήκει. Στα ίδια χρόνια μας 
οδηγεί, άλλωστε, και η απλή μορφή της βάσης του1116.

Τ ύπος  στ. Ε ρ ω τ ι δ έ α ς  με κύκνο (Πίν.  88)

Το θέμα του μικρού Έρωτα που ιππεύει κύκνο απεικονίζεται σε τρία ειδώλια, 305-307, από τα 
οποία τα δύο πρώτα σώζονται σχεδόν ακέραια1117. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν συνο
λικά τέσσερις μήτρες, δύο για την πρόσθια και την πίσω πλευρά του ειδωλίου και δύο για την απόδο
ση του δεξιού και του αριστερού φτερού του Ερωτιδέα1118. Η πίσω πλευρά αποδίδει μόνο τον όγκο 
και το περίγραμμα του ειδωλίου. Η επιφάνειά της είναι λεία και δεν δηλώνεται καμιά ιδιαίτερη 
λεπτομέρεια1119. Τα φτερά στερεώνονται εδώ με τη βοήθεια πρόσθετου πηλού1120. Η οπή αερισμού 
έχει μικρές σχετικά διαστάσεις και σχήμα κυκλικό ή ελλειψοειδές.

Ο μικρός Έρωτας εικονίζεται να ιππεύει ένα κύκνο, που κινείται προς τα δεξιά. Σφίγγει το γυμνό 
κορμί του επάνω στο σώμα του πουλιού και σκύβει το κεφάλι προς τα κάτω1121.

Η απεικόνιση φτερωτών ή άπτερων παιδιών που παίζουν ή ιππεύουν κύκνους, χήνες1122 και πετει
νούς1123 είναι αγαπητή στα κοροπλαστικά εργαστήρια της Κάτω Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μικράς 
Ασίας και της Κυρηναϊκής στην ελληνιστική εποχή, και ιδιαίτερα στην όψιμη φάση της. Τα παραδείγ
ματα που εξετάζουμε εδώ χρονολογούνται γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Στα ειδώλια της Βέροιας ο κύριος άξονας της σύνθεσης είναι διαγώνιος, αρχίζει από την ουρά και κατα
λήγει στο ράμφος του κύκνου. Την ισορροπία του συπλέγματος εξασφαλίζει, ιοστόσο, ο κατακόρυφος άξονας, 
που ξεκινά από τα πόδια του πουλιού, τέμνει το διαγώνιο και απολήγει στο κεφάλι του Ερωτιδέα. Ωστόσο, 
στρογγυλές φόρμες και μαλακά περιγράμματα κυριαρχούν στην πλαστική απόδοση των δύο μορφών.

1112 Βλ. σχετικά, Bieber, Sculpture, 81, εικ. 285 και J.J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, 1986,140-141.
1113 Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 234, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία σχετικά με τη δημιουργία του τύπου και 

την ερμηνεία του.
1114 L. Heuzey, ό.π. (υποσημ. 27), 29, πίν. 53,4.
1115 Mollard-Besques, II, 134, πίν. 162c, που αποτελεί μίμηση ενός συμπλέγματος του 2ου αι. π.Χ.
1116 Το σχήμα της βάσης είναι όμοιο με αυτό του συμπλέγματος του εικονογραφικού τύπου δ, που αναπτύξαμε παραπάνω.
1117 Αποτελούν κτερίσματα της παιδικής ταφής αριθ. 9. Δεν είναι, ωστόσο, πάντοτε εύκολη η διάκριση μεταξύ κύκνου, χήνας 

και πάπιας. Βλ. σχετικά, G. van Hoorn, ό.π. (υποσημ. 1083), 48. Πρβλ. για παράδειγμα τη διαφορετική απόδοση του πουλιού σε 
πήλινο ειδώλιο Ερωτιδέα που ιππεύει χήνα, 2ος αι. π.Χ., με πιθανή προέλευση την Απουλία. W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 
199, αριθ. 734, πίν. 120.

1118 Με διαφορετικές μήτρες κατασκευάστηκαν τα φτερά των Ερωτιδέων στα ειδώλια 305 και 306.
1119 Η χρήση μήτρας για την κατασκευή της πίσω πλευράς αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των ειδωλίων της αυτοκρατορικής 

εποχής. Βλ. C. Grandjouan, Terracottas and Plastic Lamps of the Roman Period, The Athenian Agora VI, 1961,3. Ο τύπος αυτός απο
τελεί το πρωιμότερο παράδειγμα του συνόλου των ειδωλίων που παρουσιάζονται εδώ, όπου εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος.

1120 Πρόκειται για το μοναδικό σημείο του ειδωλίου, όπου είναι ορατά τα δακτυλικά αποτυπώματα του κοροπλάστη.
1121 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 313, 5, από την Κυρηναϊκή.
1122 Η D. Burr Thompson υποστήριξε ότι οι τύποι των παιδιών που ιππεύουν ζώα δημιουργήθηκαν αρχικά στη νότια Ιταλία, 

από όπου διαδόθηκαν στην Ανατολή. Βλ. D. Burr Thompson, Hesperia 34 (1965), 61, αριθ. 13, πίν. 20' επίσης, Besques, IV, 17, πίν. 
13a, c-f, ειδώλια Ερωτιδέων που ιππεύουν πουλιά, 3ος και 2ος αι. π.Χ. Σχετικά με παραστάσεις παιδιών και Εροπιδέων που 
ιππεύουν πουλιά, βλ. Breitenstein, Catalogue, 74 κ.ε., αριθ. 700, 701, 722, πίν. 85, 87, και ειδικότερα με κύκνο, βλ. Mollard- 
Besques, II, 59-60, πίν. 75a-c, και 134, πίν. 162a, τέλη 2ου έως ά  μισό 1ου αι. π.Χ.

1123 Ειδώλια που απεικονίζουν νεανική μορφή επάνω σε πετεινό βρέθηκαν σε θαλαμωτό τάφο της Πέλλας, βλ. Λιλιμπάκη- 
Ακαμάτη, Πέλλα, 234, αριθ. 224, 225, 419, 420, πίν. 27.



188

Υποταγμένος στη δύναμη του φτερωτού θεού ο κύκνος1124 λυγίζει το λαιμό προς τα κάτω. Το σφί
ξιμο του παιδικού σώματος επάνω στο πουλί, οι τρυφερές κινήσεις των χεριών και το χαμήλωμα του 
κεφαλιού του Ερωτιδέα αποδίδουν τη στενή σχέση των δύο μορφών του συμπλέγματος1125. Πολύ 
κοντά στα ειδώλια της Βέροιας βρίσκεται ένα πήλινο σύμπλεγμα από την Κυρηναϊκή. Εικονίζει ένα 
μικρό παιδί, το οποίο είναι πεσμένο επάνω στο σώμα της χήνας και αγκαλιάζει και με τα δύο χέρια το 
λαιμό της1126. Κοινή στα δύο συμπλέγματα είναι η στάση του σώματος και των ποδιών της παιδικής 
μορφής και η στενή επαφή του με το πουλί.

Η βάση του ειδωλίου είναι κυκλική. Το πεδίο της είναι χαμηλό και στην πρόσθια πλευρά πλαισιώ
νεται από ταινίες. Πρόκειται για μια απλή προσαρμογή σε κυκλικό σχήμα του ανάλογου τύπου της 
παραλληλόγραμμης βάσης, που παραδίδουν τα ειδώλια 285-289 και 290-297. Όπως σημειώσαμε, απα
ντά σε ειδώλια που χρονολογούνται από τον Ιο αι. π.Χ. έως τον Ιο αι. μ.Χ.

Τ ύπος  ζ. Ε ρ ω τ ι δ έ α ς  κα θ ισ τά ς  (Πίν. 88)

Ο Ερωτιδέας 3081127 σώζεται με αποκομμένα τα χέρια και το κεφάλι. Το σώμα και τα σκέλη του εί
ναι κατασκευασμένα με το χέρι, και για το λόγο αυτό είναι συμπαγή, ενώ τα φτερά προέρχονται από 
μήτρες. Μια μικρή μάζα πηλού δίπλα στον αριστερό μηρό του υποδεικνύει ότι ήταν προσκολλημένος 
σε μια άλλη μορφή, αποτελούσε δηλαδή τμήμα μιας μεγαλύτερης σύνθεσης1128.

Ο Έρωτας, γυμνός, κάθεται με ανοικτά τα φτερά. Γέρνει ελαφρά το κορμί προς τα αριστερά του 
και διπλώνει το άκρο δεξιό πόδι κάτω από το αριστερό1129. Εικονίζεται σε παιδική ηλικία, όπως φανε
ρώνουν η διάπλαση και οι αναλογίες του σώματος.

Το εικονογραφικό μοτίβο του Έρωτα καθισμένου με το ένα πόδι διπλωμένο κάτω από το άλλο1130, 
απαντά, επίσης, σε πήλινα ειδώλια από τη Μύρινα, που εικονίζουν Ερωτιδείς1131 και μικρά παιδιά1132.

Ωστόσο ο Έρωτας 308, καθισμένος, πιθανώς, στον ώμο πήλινου ειδωλίου Αφροδίτης, αποτελούσε 
τμήμα μιας εντυπωσιακής σύνθεσης των μέσων του 2ου αι. π.Χ., που επαναλαμβάνει έναν εικονογρα- 
φικό τύπο κοινό στα μικρασιατικά κοροπλαστικά εργαστήρια της ελληνιστικής εποχής1133.

5. ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Τ ύ π ο ς  α. Π α ι δ α γ ω γ ό ς  (Πίν. 88)

Τη μορφή του παιδαγωγού με ένα παιδί καθισμένο στον ώμο του εικονίζει το ειδώλιο 3091134. Η πρό
σθια πλευρά του προέρχεται από μήτρα. Η πίσω πλευρά σχηματίζεται με μικρές μάζες πηλού και αποδί
δει απλά το περίγραμμα του ειδωλίου. Η οπή αερισμού που υπάρχει εδώ είναι κυκλικού σχήματος1135.

Η μορφή στέκεται με ανοικτά πόδια σηκώνοντας με κόπο το βάρος του μικρού παιδιού, το οποίο

1124 Σχετικά με τον κύκνο, βλ. Ο. Keller, Die antike Tierwelt, II, 1980, 213 κ.ε.
1125 Η σχέση αυτή δεν είναι όμως πάντοτε τόσο φιλική, όταν μάλιστα το πουλί αντιλαμβάνεται τις κακές προθέσεις του 

συντρόφου του. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η ερμηνεία των συνθέσεων αυτών είναι συχνά αμφίβολη.
1126 L. Heuzey, ό.π. (υποσημ. 27), 29, πίν. 53, 3. Εδώ η σύνθεση ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια του παιδιού να αναρριχη- 

θεί στην πλάτη μιας χήνας, η οποία προσπαθεί να ξεφύγει.
1127 Προέρχεται από το ταφικό σύνολο αριθ. 3.
1128 Πρβλ. τα ειδώλια 259, 261 και 266 του Καταλόγου.
1129 Όμοιου τύπου είναι περίπου οι Ερωτιδείς των ειδωλίων 259 και 266.
1130 Βλ. επίσης Κεφ. III, 157 κ.ε., τις παρατηρήσεις σχετικά με τον τύπο της αναδυομένης Αφροδίτης.
1131 Mollard-Besques, II, 30, 57, πίν. 33c, 71b.
1132 Ό.π., 138, πίν. 168g.
1133 Βλ. σχετικά, υποσημ. 1118.
1134 Αποτελεί κτέρισμα της παιδικής ταφής αριθ. 9.
1135 Κυκλική είναι η οπή αερισμού και στα ειδώλια παιδαγωγών που βρέθηκαν στη βόρεια κλίνη λαξευτού θαλαμωτού τάφου 

στην Πέλλα, βλ. Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μακεδονικά 23 (1983), 222-223, πίν. 1β.
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κάθεται στον αριστερό ώμο του1136, της λυχνίας και της σάκας, που βαστά στα χέρια του1137. Φορά 
κοντό χιτώνα, ζωσμένο στη μέση.

Ο μεγάλος αριθμός ειδωλίιον, που απεικονίζουν παιδαγωγούς και συγκέντρωσε στη μελέτη της η 
Μ. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, δείχνει αναμφισβήτητα την ευρεία διάδοση του τύπου στη διάρκεια της ελλη
νιστικής εποχής, στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, την Ιταλία και τις μικρασιατικές ακτές. Ο 
παιδαγωγός της Βέροιας χρονολογείται γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ. και εντάσσεται στην ομάδα Δ 
της μελέτης, την οποία αναφέραμε παραπάνω, με κύριο χαρακτηριστικό το παιδί που βρίσκεται καθι
σμένο επάνω στους ώμους του παιδαγωγού.

Στο ειδώλιο της Βέροιας αποδίδονται όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη μορφή του 
παιδαγωγού. Την προχωρημένη ηλικία του φανερώνουν, χωρίς αμφιβολία, το σκυφτό κεφάλι1138, οι 
γυρτοί ώμοι, τα ισχνά χέρια και τα αδύνατα σκέλη, καθώς και το λιπόσαρκο σώμα, το οποίο διαφαί- 
νεται από τον αραιά πτυχωμένο χιτώνα1139.

Το μικρό παιδί κάθεται επάνω στον αριστερό ώμο του παιδαγωγού τυλιγμένο με ιμάτιο. Η φθορά του 
ειδωλίου δεν μας επιτρέπει να αποκαταστήσουμε με ακρίβεια τη θέση του δεξιού χεριού και του κεφα
λιού του. Ωστόσο, το σωζόμενο τμήμα του στήθους, που κάμπτεται ελαφρά προς τα εμπρός, μας οδηγεί 
στη σκέψη ότι προς την ίδια κατεύθυνση ήταν σκυμμένο και το κεφάλι του. Το δεξιό χέρι στηριζόταν επά
νω στο κεφάλι του παιδαγωγού με τον τρόπο που αποδίδεται στο ειδώλιο Μ ΥΙΙ336, από τη Μύρινα1140.

Αντίθετα με το πλήθος των ειδωλίων αυτού του εικονογραφικού τύπου που συνόδευε την παιδική 
ταφή του θαλαμωτού τάφου Θ της Πέλλας1141, στη Βέροια το θέμα αυτό απεικονίζει ένα μόνο πήλινο 
ειδώλιο.

Τ ύπος  β. Α γ ό ρ ι  (Πίν. 88)

Το ειδώλιο 3ΙΟ1142 αποτελεί το μοναδικό παράδειγμα, από το σύνολο των ειδωλίων που εξετάζου
με, στο οποίο εικονίζεται η μορφή ενός μικρού αγοριού1143. Η πρόσθια πλευρά προέρχεται από μήτρα 
που περιλαμβάνει ολόκληρη τη μορφή μαζί με τη βάση της1144, ενώ η πίσω σχηματίζεται με μικρές 
μάζες πηλού1145. Η οπή αερισμού, που υπάρχει εδώ, έχει ελλειψοειδές σχήμα. Από τη χρωματική δια- 
κόσμηση του ειδωλίου σώζονται μόνον υπολείμματα σκούρου καστανού χρώματος στα μαλλιά.

Το αγόρι στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος. Φορά μακρύ αχειρίδωτο χιτώνα και σφίγγει με τα 
δύο χέρια του λυγισμένα μπροστά στο στήθος ένα πουλί με ανοικτές φτερούγες1146.

1136 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 404, 5b, ειδώλιο από τη Μΰρινα οτο Μουσείο του Βερολίνου, όπου το παιδί κάθεται επά
νω στον ώμο μιας νεαρής δούλης.

1137 Βασικό καθήκον του παιδαγωγού ήταν να συνοδεύει τα μικρά παιδιά στο σχολείο, μεταφέροντας τη σάκα τους ή και τα 
ίδια ακόμη, όταν ήταν κουρασμένα. Συχνά τα μαθήματα άρχιζαν πριν από την ανατολή του ήλιου και έτσι ο λύχνος ήταν απαραί
τητο για να φωτίζει το δρόμο τους. Βλ. σχετικά, Ρ. Girard, ό.π. (υποσημ. 1094), 116 κ.ε.· Η. Marrou, ό.π. (υποσημ. 1094), 215 κ.ε.· 
R. Flaceliere, Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων (μτφρ. Γ. Βανδώρου), 1974, 120-122' Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, 
Πέλλα, 236' Η. Rühfel, Kinderleben im klassischen Athen, 1984,38 κ.ε.

1138 Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του κεφαλιού των παιδαγωγών και την ομοιότητά τους με αυτά των γέρων Σιληνών και των 
φιλοσόφων του τύπου του Σωκράτη, βλ. Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, ό.π. (υποσημ. 1135), 241, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, και η 
ίδια, Πέλλα, 236. Για τους εικονογραφικούς τύπους των παιδαγωγίαν, βλ. τελευταία, Η. Schulze, Ammen und Pädagogen. Sklavinen 
und Sklaven als Erzieher in der antiken Kunst und Gesellschaft, 1998,42 κ.ε., πίν. 12-18.

1139 Για τον ανδρικό χιτώνα, βλ. Μ. Bieber, ό.π. (υποσημ. 48), 20 κ.ε.
1140 Βλ. Mollard-Besques, II, 136, πίν. 166c.
1141 Ο αριθμός των τριάντα τεσσάρων ειδωλίων, προσφορά στην παιδική ταφή της Πέλλας, ερμηνεύεται ως απόρροια της επί

δρασης θεατρικών έργων του Ευριπίδη και του Μενάνδρου, αλλά και της προτίμησης της ελληνιστικής τέχνης για την απεικόνιση 
θεμάτων της καθημερινής ζωής. Βλ. Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, ό.π. (υποσημ. 1135), 243-245 και η ίδια, Πέλλα, ό.π. (υποσημ. 1138).

1142 Προέρχεται από το ταφικό εύρημα αριθ. 1.
1143 Στην ταύτιση της μορφής με αγόρι μας οδηγούν κυρίως τα αυστηρά χαρακτηριστικά του προσώπου και η κόμμωση των μαλλιών.
1144 Κεφ. II, 57.
1,45 Κεφ. II, 58.
1146 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 284, 2, από την Αθήνα, όπου όμως το σώμα της παιδικής μορφής είναι γυμνό.
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Παιδικές μορφές κοριτσιών και αγοριών εικονίζονται συχνά στην ελληνιστική εποχή να κρατούν ένα 
μικρό πουλί συνήθως στο αριστερό χέρι1147. Ωστόσο, το εικονογραφικό μοτίβο, όπου το παιδί αγκαλιά
ζει μπροστά στο στήθος του ένα πουλί με ανοικτές φτερουγες είναι σπανιότερο και παραδίδεται από 
μικρό αριθμό ειδωλίων από την Τανάγρα1148 και ένα ακόμη παράδειγμα, πιθανώς από τη Μυρινα1149. 
Το παράδειγμα που εξετάζουμε εδώ χρονολογείται περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Αντίθετα με το 
ειδώλιο της Βέροιας, όπου το ένδυμα είναι μακρύ, στα ειδώλια των μικρών αγοριών ο χιτώνας είναι 
κοντότερος και φθάνει συνήθως μέχρι τα γόνατα1150. Μακρύ χιτώνα φορά, επίσης, ένα καθιστά αγόρι 
που εικονίζεται σε πήλινο ειδώλιο από την Τανάγρα, του τέλους του 4ου αι. π.Χ.1151.

Τα μαλλιά του αγοριού είναι σχετικά κοντά και απολήγουν σε βοστρύχους. Στο επάνω μέρος του 
κρανίου σχηματίζουν ένα φαρδύ πλόκαμο1152, που χαρακτηρίζει τις παιδικές κομμώσεις των ειδωλίων 
της ελληνιστικής εποχής. Η κόμμωση του ειδωλίου 310 συγκρίνεται αρκετά καλά με τις κομμώσεις 
παιδικών ειδωλίων από την Αίγυπτο και τη Μύρινα, που χρονολογούνται στον 3ο και το 2ο αι. π.Χ.1153.

6. ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

α. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  Άδωνη  και  Α φ ρ ο δ ί τ η ς  (Πίν. 89)

Το πήλινο σύμπλεγμα 3111154 εικονίζει την Αφροδίτη να σκύβει και να σφίγγει στην αγκαλιά της το 
κορμί του Άδωνη, την ώρα που ο νεαρός ήρωας ξεψυχά επάνω στο νεκρικό κρεβάτι. Στη σκηνή παρα
στέκεται μια νεαρή θρηνωδός.

Η παράσταση στα γενικά χαρακτηριστικά της ακολουθεί τον παραδοσιακό τρόπο απεικόνισης της 
πρόθεσης και του θρήνου, όπως μας είναι γνωστός ήδη από τη γεωμετρική εποχή και μετά1155. Παράλ
ληλα ανακαλεί παραστάσεις με θέμα το μύθο του Άδωνη και της Αφροδίτης σε αττικά και απουλικά 
αγγεία, που βρέθηκαν στην Κάτω Ιταλία1156.

Το θέμα του θανάτου του νεαρού ήρωα στην αγκαλιά της αγαπημένης του θεάς προτιμήθηκε ιδιαί
τερα και για τη διακόσμηση μαρμάρινων σαρκοφάγων αυτοκρατορικής εποχής1157. Το παράδειγμα 
της Βέροιας χρονολογείται γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

β. Σ ύ μ π λ ε γ μ α  α γ ο ρ ιο ύ  και  κ ορ ιτσ ιού  (Πίν. 90)

Μεμονωμένο όσον αφορά τον εικονογραφικό τύπο είναι το ειδώλιο 3121158, το οποίο εικονίζει

1147 Winter, ΤΚ, II, 75,1-6, 242,4-5, 283,5, 284, 1-6, 8-10, ειδώλια από την Ταυρική Χερσόνησο, την Τανάγρα, τη Θήβα, την 
Ερέτρια, τη Μυρινα, την Ταρσό και τη νότια Ιταλία. Ακόμη, Besques, III, 26, 34, πίν. 28e, 42a, f, ειδώλια μικρών παιδιών, από 
τη Βοιωτία, ά  μισό 3ου αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 108-109, αριθ. 218, πίν. 37, επίσης 3ος αι. π.Χ.

1148 Winter, ΤΚ, II, 75, 1, όπου όμως το πουλί βρίσκεται λίγο χαμηλότερα επάνω στο σώμα του παιδιού, και 284, 3.
1149 Ό.π., 284, 6.
1150 Ό.π., 254, 6, 257. V. Caranache, ό.π. (υποσημ. 45), 129, αριθ. 177.
1151 Ε. Paul, ό.π. (υποσημ. 103), 38, πίν. 32.
1152 Ο πλόκαμος αυτός ταυτίζεται με το σκορπίο ή τον κρωβΰλο. Βλ. σχετικά, Κ. Κουρουνιώτης, ΑΔ 8 (1923), 157 και D. 

Burr Thompson, A Dove for Dione, Hesperia, Suppl. 20, 1982, 157, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
1153 Βλ. J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 28), 180, αριθ. 273-275, πίν. 24· Mollard-Besques, II, 133,188, πίν. 161d, 224b· Leyenaar- 

Plaisier, Leiden, 350, αριθ. 959, πίν. 126.
1154 Αποτελεί κτέρισμα της ταφής αριθ. 9. Βλ. Κ. Τζαναβάρη, Πήλινο ταφικό σύμπλεγμα από τη Βέροια, Αμητός, 861 κ.ε., 

πίν. 174, όπου χρονολογείται, ωστόσο, κάπως πρωιμότερα.
1155 W. Zschietzschmann, AM  53 (1928), 17 κ.ε. Η. Mommsen, Die Grabpinax des Exekias mit der trauernden Frauen, 

Ancient Greek and Related Pottery. Proceedings of the International Vase Symposium im Amsterdam, Amsterdam 1984,1984 (H.A. 
Bridjer, επιμ.), 329 κ.ε.

1156 LIMC, 1 ,1, 1981, 223 κ.ε., αριθ. 5, 8,10, πίν. 160-161, στο λ. Adonis (Br. Servais-Soyez).
1157 LIMC, ό.π., 226-227, αριθ. 38-39g, πίν. 166-168.
1158 Προέρχεται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2.
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σύμπλεγμα αγοριού και κοριτσιού. Είναι συγκολλημένο και παρουσιάζει φθορές. Η σύνθεση της πρό
σθιας πλευράς πραγματοποιήθηκε με τη χρησιμοποίηση τεσσάρων συνολικά μητρών, με τις οποίες 
αποδόθηκαν διαδοχικά τα σώματα και τα πρόσωπα των μορφών. Με το χέρι συμπληρώθηκαν τα άκρα 
πόδια των άνετων σκελών, η βάση και το πίσω μέρος του ειδωλίου. Η επεξεργασία του συμπλέγματος 
πριν από την εισαγωγή του στον κεραμικό κλίβανο περιορίζεται στη χρήση χάραξης για την απόδοση 
ορισμένων πτυχών του ενδύματος του μικρού κοριτσιού, ιδιαίτερα στην περιοχή του στήθους, του 
ομφαλού και των βουβώνων του αγοριού.

Εικονίζονται αριστερά το αγόρι και δεξιά το κορίτσι, να στέκονται κατενώπιον, το ένα δίπλα στο 
άλλο, αγκαλιασμένα1159. Το αγόρι προβάλλει το δεξιό σκέλος. Είναι γυμνό και μόνο μια χλαμύδα, που 
πορπώνεται στο δεξιό ώμο, καλύπτει το στήθος και το αριστερό χέρι του. Το κορίτσι έχει άνετο το 
αριστερό σκέλος. Φορά χιτώνα, που ζώνεται ψηλά κάτω από το στήθος.

Συμπλέγματα δύο ή περισσότερων μορφών, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου, που στέκονται η μία 
δίπλα στην άλλη, κάποτε αγκαλιασμένες, απεικονίζουν ήδη από τον 5ο αι. π.Χ.1160 πήλινα ειδώλια που 
δημιουργούνται σε κοροπλαστικά εργαστήρια του ελληνικού χώρου1161. Ανάλογες συνθέσεις συνεχί
ζουν να παράγονται τον 4ο αι. π.Χ.1162 και σε όλη τη διάρκεια της ελληνιστικής εποχής1163. Ειδι
κότερα, συμπλέγματα όρθιων παιδικών ή και μεγαλύτερων σε ηλικία μορφών εντοπίζονται στα ελλη
νιστικά χρόνια στη Μύρινα1164, την Κάλλατη1165, την Καμπανία1166 και το Kharaheb1167. Το παράδειγ
μα της Βέροιας χρονολογείται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα. Το θέμα συνεχίζει να απει
κονίζεται και στη ρωμαϊκή εποχή, όπως αποδεικνύει η παράσταση ενός πήλινου λύχνου με πλαστική 
διακόσμηση, από την αθηναϊκή Αγορά1168. Ωστόσο, στα περισσότερα από τα ειδώλια, που παραδί
δουν το μοτίβο του εναγκαλισμού, η ανδρική μορφή αγκαλιάζει τη γυναικεία, ενώ κάποτε και αυτή 
ανταποδίδει την κίνηση του συντρόφου της. Αντίθετα, στις ανάλογες παραστάσεις των μικρών παι
διών συμβαίνει πολύ συχνά το μικρό κορίτσι να αγκαλιάζει τον ώμο ή το βραχίονα του αγοριού.

Οι δύο μορφές απεικονίζονται η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Η σύνδεσή τους σε 
σύμπλεγμα πραγματοποιείται εδώ με τη χρησιμοποίηση ορισμένων βασικών αρχών, που παγιοίθηκαν 
αρκετά πρώιμα στην τέχνη, προκειμένου να γίνει εφικτή η ενότητα των συνθέσεων αυτού του εί
δους1169. Έτσι, το σύμπλεγμα 312 οριοθετείται αριστερά και δεξιά από τα άνετα σκέλη των μορφών, 
μοτίβο το οποίο ξαναβρίσκουμε σε χάλκινη απλίκα του β' μισού του 4ου αι. π.Χ., από την Ήπειρο, που 
απεικονίζει σύμπλεγμα Έρωτα και Ψυχής1170. Ο δεσμός των μορφών του συμπλέγματος μας επιτυγχά
νεται μέσω μιας σειράς όμοιων μοτίβων και κινήσεων, που εντοπίζονται ιδιαίτερα στο ύψος, τη σωμα
τική δομή και τη ζωηρή κίνηση, καθώς τα δύο παιδιά προβάλλουν τα σκέλη που βρίσκονται αντίστοιχα

1159 Για τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 227, 5, της συλλογής Campana στο Λούβρο.
1160 Σχετικά με την απεικόνιση συμπλεγμάτων στα αρχαϊκά χρόνια, βλ. Η. Speier, RM 47 (1932), 2 κ.ε.
1161 Συχνά η ιερατική στάση των μορφών επιβάλλει την εποχή αυτή την ερμηνεία τους ως θεϊκών. Ε. Pottier, Diphilos et les 

modeleurs de terres cuites grecques, 1909, 55, αριθ. 174, πίν. 7. D.M. Robinson, ό.π. (υποσημ. 968), 49-50, αριθ. 174, 175, πίν. 21, 
πρώιμος 5ος αι. π.Χ. Ο ίδιος, ό.π. (υποσημ. 870), 203-204, αριθ. 262, 264, πίν. 85, πρώιμος 4ος αι. π.Χ., και 208-210, αριθ. 266- 
267, πίν. 87, 88, 5ος ή πρώιμος 4ος αι. π.Χ. Επίσης, Mollard-Besques, II, 7, πίν. 5e, μέσα 5ου αι. π.Χ., πιθανώς από τη Ρόδο. 
Leyenaar-Plaisier, Leiden, 31-32, αριθ. 49, πίν. 9, Βοιωτία, μέσα 5ου αι. π.Χ.

1162 Βλ. για παράδειγμα, R. Lullies, ό.π. (υποσημ. 392), 63, αριθ. 188, πίν. 68, από την Τανάγρα- P. Wuilleumier, ό.π. (υπο
σημ. 799), 398, πίν. 27, 3- Besques, IV, 28, πίν. 23e, από τον Τάραντα.

1163 Α. Φιλαδελφεΰς, ό.π. (υποσημ. 311), 22, αριθ. 5985, πίν. 20, 2. Mollard-Besques, II, 112 κ.ε., πίν. 134-136, μέσα 2ου-1ος 
αι. π.Χ. Επίσης, Besques, III, 62, πίν. 7b-d, 79a, από το Άντρο του Διός στην Κρήτη, όψιμη ελληνιστική εποχή.

1164 Mollard-Besques, II, 136, πίν. 165a, 166a, τέλη 2ου αι. π.Χ.
1165 V. Caranache, ό.π. (υποσημ. 45), 146, αριθ. 199, στο Βουκουρέστι.
1166 Besques, IV, 64, πίν. 55e, 56c, 3ος-1ος αι. π.Χ.
1167 Μ. Chéhab, ό.π. (υποσημ. 529), 97, πίν. 14,3, όπου όμως οι μορφές χαρακτηρίζονται ως άπτερος Έρωτας και Ψυχή.
1168 C. Grandjouan, ό.π. (υποσημ. 1119), 78, αριθ. 1018, πίν. 28, μέσα 3ου αι. μ.Χ.
1169 Βλ. Η. Speier, ό.π., 1 κ.ε.
1170 Η. Speier, ό.π., 83, πίν. 30, 2. LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 884, αριθ. 412, πίν. 630.
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στην εξωτερική πλευρά της σύνθεσης, τη σχεδόν παράλληλη κατεύθυνση του βλέμματος, το σχήμα του 
κεφαλιου και, τέλος, τον παρόμοιο τύπο της κόμμωσης. Η αντίθεση που δημιουργείται ανάμεσα στη 
σχεδόν γυμνή, λεία επιφάνεια του αγορίστικου σώματος και το πλούσια πτυχωμένο ένδυμα του κορι
τσιού τείνει να γεφυρωθεί με τον όγκο του υφάσματος της χλαμύδας που πέφτει στην αριστερή πλευρά 
του αγοριού και παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο παιδικά σώματα. Το ίδιο αυτό μοτίβο επαναλαμβα- 
νόταν, πιθανότατα, από το ιμάτιο που έπεφτε παράλληλα με την αριστερή πλευρά του κοριτσιού.

Τα χαρακτηριστικά αυτά προσεγγίζουν την παράσταση της Βέροιας σε εκείνη του νεαρού ζευγα
ριού από το Άντρο του Διός στην Κρήτη, όπου οι μορφές έχουν, επίσης, όμοιο ύψος, σωματική δομή, 
σχήμα και μέγεθος κεφαλιού, ενώ έντονη είναι η αντίθεση μεταξύ γυμνού ανδρικού και ντυμένου 
γυναικείου σώματος. Ωστόσο, σε αυτό ο δεσμός των μορφών τονίζεται περισσότερο μέσω του κοινού 
μοτίβου στήριξης των μορφών και της ένωσης του κεφαλιού τους.

Το αγόρι, αριστερά, στέκεται προβάλλοντας το δεξιό σκέλος. Το αριστερό χέρι, καλυμμένο με τη χλα
μύδα, ακουμπά μπροστά στο στήθος, ενώ με το δεξιό, που πέφτει παράλληλα με την εξωτερική πλευρά 
του σώματος, κρατά ένα τσαμπί σταφυλιού. Η κοιλιά έχει στρογγυλό σχήμα, ενώ μια οριζόντια γραμμή 
ορίζει με σαφήνεια τη μέση του παιδικού σώματος. Η διογκωμένη κοιλιά, τα κοντά και παχουλά σκέλη, 
καθώς και τα μαλακά περιγράμματα αποτελούν, αναμφίβολα, γνωρίσματα της παιδικής ηλικίας. Η μορ
φή σκύβει ελαφρά το κεφάλι προς τα κάτω. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεν αποδίδονται με σαφή
νεια. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο, χτενίζονται πίσω από τα αυτιά και πέφτουν 
ελεύθερα επάνω στους ώμους. Στο επάνω μέρος του κρανίου σχημάτιζαν, πιθανώς, ένα φαρδύ πλόκαμο.

Η διάπλαση του σώματος και το μοτίβο της ενδυμασίας προσεγγίζουν τη μορφή του αγοριού σε μια 
σειρά πήλινων ειδωλίων, τα οποία απεικονίζουν αγόρια ή Ερωτιδείς, προέρχονται από τη νότια Ιταλία 
και χρονολογούνται από τον όψιμο 3ο έως το 2ο αι. π.Χ.1171. Αγόρια με τσαμπί σταφυλιού στο δεξιό 
χέρι παριστάνουν πήλινα ειδώλια του 1ου αι. π.Χ., από τη Μύρινα1172. Ωστόσο, σε αυτά οι μορφές παί
ζουν με ένα μικρό σκύλο. Από το ίδιο κοροπλαστικό εργαστήριο προέρχονται, επίσης, δύο πήλινα 
ειδώλια του 1ου αι. π.Χ., που παραδίδουν ένα τύπο κόμμωσης ανάλογο με αυτόν του αγοριού1173. Η 
μορφή φορά στα πόδια εμβάδες, κλειστά υποδήματα που καλύπτουν και το κάτω τμήμα της κνήμης1174.

Το κορίτσι, δεξιά, στέκεται σε άνετη στάση. Το σώμα του χάνεται σχεδόν κάτω από το βάρος του 
ενδύματος. Έτσι, τον άξονα του δεξιού στάσιμου σκέλους υποδεικνύει ένα σύνολο κατακόρυφων πτυ
χών που συγκεντρώνονται επάνω από αυτό. Αντίθετα το αριστερό σκέλος, λυγισμένο έντονα στο γόνα
το, προβάλλει δυναμικά στα πλάγια1175. Η κίνηση αυτή, που βρίσκεται σε αντίθεση με την ήρεμη γενι
κά στάση της μορφής, αντισταθμίζει το αντίστοιχο μοτίβο κίνησης του άνετου σκέλους του αγοριού και 
εξασφαλίζει οπτικά την ισορροπία της σύνθεσης. Το δεξιό χέρι της απλώνεται στα πλάγια και κρατά το 
βραχίονα του αγοριού που στέκεται δίπλα της. Το αριστερό δεν σώζεται, είναι δυνατό, ωστόσο, να 
υποθέσουμε ότι ακουμπούσε στη μέση. Ο χοώνας ζώνεται ψηλά, κάτω από το στήθος, με αποτέλεσμα 
να μειοίνεται οπτικά το ύψος του επάνω τμήματος του κορμιού. Μπροστά στο στήθος το ένδυμα σχημα
τίζει ένα βαθύ ημικυκλικό άνοιγμα. Την ένδυση της μορφής συμπλήρωνε, πιθανώς, ένα ιμάτιο, το οποίο 
κάλυπτε τον αριστερό ώμο και το αντίστοιχο χέρι και έπεφτε προς τα κάτω σχηματίζοντας μαλακά ζιγκ 
ζαγκ1176. Το κεφάλι της στρέφεται ελαφρά προς τα δεξιά. Τα μαλλιά, που χωρίζονταν πιθανώς στη 
μέση επάνω από το μέτωπο, κολλούν στο λαιμό και πέφτουν ελεύθερα στους ώμους.

1171 Bell, Morgantina, 169, αριθ. 308, πίν. 69, όψιμος 3ος αι. π.Χ. Besques, IV, 15, πίν. 12a, από την Καπύη, 2ος αι. π.Χ., και 
60, πίν. 51d, επίσης 2ος αι. π.Χ.

1172 Mollard-Besques, II, 133-136, πίν. 161, 163.
1173 Ό.π., 56, 133, πίν. 69d, 161e.
1174 Σχετικά με τα κλειστά υποδήματα και ειδικότερα τις εμβάδες, βλ. Μ. Bieber, ό.π. (υποσημ. 48), 28· Ε. Abrahams - L. 

Evans, ό.π. (υποσημ. 48), 116-117' Η. Blanck, ό.π. (υποσημ. 48), 57, εικ. 130 Κ.Ε. Dohan, ό.π. (υποσημ. 955)· τελευταία, Κ. 
Dohan Morrow, ό.π. (υποσημ. 955), 87,148.

1175 Πρβλ. Besques, III, 14, πίν. Ile, από τη Βοιωτία, αρχές 3ου αι. π.Χ. Εδώ η έντονη προβολή του δεξιού σκε'λους ερμη
νεύεται ως στάση βαδίσματος. Επίσης, ό.π., 23, πίν. 25a, d, όρθιες γυναικείες μορφε'ς, αρχές 3ου αι. π.Χ.

1176 Πρβλ. τη γυναικεία μορφή των συμπλεγμάτων από την Κρήτη, που αναφέραμε παραπάνω (υποσημ. 1163), καθώς και 
τη μορφή μιας υδροφόρου, που εικονίζεται σε πήλινο ειδώλιο του 3ου αι. π.Χ., από τη Γνάθια (Besques, IV, 46, πίν. 36b).
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Το μοτίβο της ενδυμασίας, χιτώνας ζωσμένος ψηλά κάτω από το στήθος, καθώς και η σωματική διά
πλαση εντάσσουν τη μορφή του κοριτσιού σε μια σειρά ειδωλίων που απεικονίζουν επίσης μικρά κορί
τσια και χρονολογούνται από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ., έως τα όψιμα ελληνιστικά χρόνια1177. Τη σωλη- 
νοειδή μορφή των πτυχών του χιτώνα του ειδωλίου μας παραδίδει ένα παράδειγμα αυτού του τύπου 
από την Αίγινα, του τέλους του 3ου αι. π.Χ.1178. Με όμοιο ένδυμα εικονίζονται, επίσης, μορφές μικρών 
κοριτσιών σε πήλινα ειδώλια των μέσων του 2ου αι. π.Χ., από την Πριήνη1179. Τον τύπο της κόμμωσης 
της μορφής παραδίδουν πήλινα γυναικεία ειδώλια από τη Μύρινα1180 και την Αιολίδα γενικότερα1181.

Τα πήλινα ειδώλια της ελληνιστικής εποχής, που παριστάνουν παιδικές μορφές αγκαλιασμένες, 
παραδίδουν, χωρίς αμφιβολία, τρυφερές σκηνές της καθημερινής ζωής. Την ερμηνεία αυτή ενισχύει 
το γεγονός ότι σε αρκετά παραδείγματα τα παιδιά εικονίζονται να κρατούν στα χέρια τους παιχνίδια 
ή φρούτα1182. Μια ανάλογη ερμηνεία πιστεύουμε ότι είναι πιθανή και για το σύμπλεγμα της Βέροιας, 
το οποίο απεικονίζει δύο παιδιά να βαδίζουν αγκαλιασμένα κρατώντας ένα τσαμπί σταφυλιού.

γ. Ε ρ ω τ ι δ ε ί ς  με θυμ ια τή ρ ιο  (Πίν. 90)

Δύο Ερωτιδείς που στέκονται όρθιοι δίπλα σε Θυμιατήριο εικονίζονται σε ένα μοναδικό ειδώλιο, το 
3131183, το οποίο διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η πρόσθια πλευρά του σχηματίζεται με το συν
δυασμό έξι συνολικά μητρών, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σωμάτων, των προσώπων 
και των φτερών των Ερωτιδέων. Αντίθετα, με το χέρι αποδόθηκαν το θυμιατήριο, τα χέρια των Ερώτων 
που ακουμπούν σε αυτό και η βάση του ειδωλίου. Η πίσω πλευρά του αποτελείται από μικρές μάζες 
πηλού, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους1184. Η οπή αερισμού, που υπάρχει εδώ, έχει σχήμα ελλειψοειδές.

Τα λιγοστά χρώματα, με τα οποία τονίζονταν ορισμένες λεπτομέρειες και δηλώνονταν τα χαρα
κτηριστικά του προσώπου των μορφών, δεν στάθηκε δυνατό να βελτιώσουν την κακή ποιότητα του 
συμπλέγματος, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φθορά των μητρών που χρησιμοποιήθηκαν για 
την κατασκευή του.

Οι δύο Ερωτιδείς εικονίζονται όρθιοι, με μικρά φτερά, εκατέρωθεν ενός θυμιατηριού, που στηρί
ζεται σε ψηλή τριγωνική βάση1185. Πρόκειται για δύο μορφές αντίστοιχες, με αντίστροφο, ωστόσο, το 
μοτίβο της στήριξης των ποδιών, της κίνησης των χεριών, της στροφής του σώματος και του κεφαλιού. 
Είναι γυμνοί και μόνον ένα μικρό ιμάτιο καλύπτει το πίσω μόνο μέρος του σώματος, τυλίγεται γύρω 
από τους πήχεις των χεριών και πέφτει ελεύθερα προς τα κάτω.

Τον εικονογραφικό τύπο των Ερωτιδέων ή των μικρών αγοριών που πλαισιώνουν ένα θυμιατήριο 
παραδίδουν λίγα σχετικά παραδείγματα, που προέρχονται από την αθηναϊκή Αγορά1186 και τις πόλεις 
της μικρασιατικής ακτής1187 και χρονολογούνται από τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. έως τον 3ο αι. μ.Χ. Το 
παράδειγμα της Βέροιας εντάσσεται περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

1177 D. Burr Thompson, Hesperia 21 (1952), 130 κ.ε., αριθ. 15-23, πίν. 33 κ.ε.
1178 Ό.π., 134, πίν. 36.
1179 Th. Wiegand - Η. Schrader, ό.π. (υποσημ. 437), 160-162, εικ. 142-143. J. Raeder, ό.π. (υποσημ. 437), 39, αριθ. 95, 96, 

πίν. 21d.
1180 Mollard-Besques, II, 94, πίν. Illa , και 100, πίν. 118c, τε'λη 2ου αι. π.Χ.
1181 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 403-404, αριθ. 1116, 1118, πίν. 145, 1ος αι. π.Χ.-Ιος αι. μ.Χ.
1182 £ τα 0 ε'μαγα Χης καθημερινής ζωής εντάσσει επίσης η Besques, III, 161, πίν. 221c, πήλινο ειδώλιο της όψιμης ελληνι

στικής εποχής, το οποίο απεικονίζει ένα μικρό κορίτσι να κρατά στο αριστερό χέρι τσαμπί σταφυλιού. Αντίθετα, οι Δροΰγου - 
Τουράτσογλου, Βέροια, 172, θεωρούν την ύπαρξη αυτού του καρπού ως ένδειξη σύνδεσης της παράστασης με το διονυσιακό 
κύκλο.

1183 Περιλαμβάνεται στα κτερίσματα του τάφου αριθ. 15.
1184 Κεφ. II, 58.
1185 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 292, 6, από τη Μύρινα.
1186 D. Burr Thompson, Hesperia 32 (1963), 284-285, αριθ. 19, πίν. 75, το οποίο, σύμφωνα με τα νεότερα χρονολογικά δεδο

μένα από την αθηναϊκή Αγορά, χρονολογείται στο α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Βλ. Η.Α. Thompson, D. Burr Thompson, S.I. 
Rotroff, ό.π. (υποσημ. 776), 186. H D. Burr Thompson αναφέρει, ωστόσο, αδημοσίευτα ακόμη παράλληλα παραδείγματα του 
τύπου αυτού από τη Σαμοθράκη και την Αμισό.

1187 Winter, ό.π. Thompson, Troy, 74, αριθ. 7, πίν. 5, όψιμος Ιος-πρώιμος 2ος αι. μ.Χ. Ενός ανάλογου τύπου είναι, επίσης,
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Η συνένωση δυο μορφών σε σύμπλεγμα γίνεται εφικτή κυρίως μέσω της ένωσης των σωμάτων τους, 
χαρακτηριστικό που απουσιάζει από τη σύνθεση της Βέροιας. Τη σύνδεσή τους σηματοδοτεί ένα σύνο
λο κοινών μοτίβων, που εντοπίζονται κυρίως στη σωματική διάπλαση, τη στήριξη και την κίνηση, καθώς 
οι μορφές προβάλλουν αντίστοιχα το σκέλος που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά της σύνθεσης, την 
ενδυμασία, το σχήμα του προσώπου, την κόμμωση και τέλος την κόσμηση του κεφαλιού. Η στροφή του 
κεφαλιού και του βλέμματος των μορφών σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις οδηγεί σε μια δυσαρ
μονία, η οποία καθιστά επισφαλή την ενότητα του συμπλέγματος. Έτσι, το δεσμό των μορφών εξασφα
λίζει τελικά το θυμιατήριο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της σύνθεσης, και, μέσω της στήριξης των 
χεριών τους σε amó, οδηγεί το βλέμμα του θεατή από τη μια μορφή στην άλλη. Το στοιχείο αυτό, που 
κυριαρχεί και στα όμοια τυπολογικά παραδείγματα, που αναφέραμε παραπάνω, αποτελεί μια ιδιαιτε
ρότητα, η οποία χαρακτηρίζει ανάλογα συμπλέγματα της ελληνιστικής εποχής.

Ο τύπος του Ερωτιδέα ή του αγοριού, που στέκεται με ανοικτά σκέλη, γυμνός, με το ιμάτιο τυλιγ
μένο γύρω από τους πήχεις των χεριών, δεν είναι επίσης πολύ κοινός στην παραγωγή των κοροπλα
στικών εργαστηρίων της ελληνιστικής εποχής. Λιγοστά παράλληλα παραδείγματα απαντούν κυρίως 
στα εργαστήρια της Βοιωτίας1188, της Κάτω Ιταλίας1189 και της Μύρινας1190 και χρονολογούνται από 
τον 3ο έως τον Ιο αι. π.Χ.

Οι Ερωτιδείς εικονίζονται με τη μορφή λεπτού αγοριού, σε στάση κομψή και χαριτωμένη. Η ισχυ
ρή κάμψη του άνετου σκέλους και γενικά η άνετη στάση της μορφής προκαλεί την έντονη προβολή του 
αντίστοιχου γοφού του στάσιμου ποδιού. Την προβολή αυτή τονίζει η θέση των χεριών, καθώς και η 
στροφή του κεφαλιού των Ερωτιδέων προς την πλευρά αυτή. Σχηματίζεται, έτσι, μια μαλακή σιγμοει
δής καμπύλη, που αρχίζει από τα πόδια και καταλήγει στο κεφάλι των μορφών. Την αίσθηση της τρί
της διάστασης στη σύνθεση 313 δημιουργεί η λοξή θέση των Ερώτων επάνω στη βάση του ειδωλίου 
και η προοπτική απόδοση του θυμιατηριού. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα αναγνωρίζουμε στο σύνολο 
των συνθέσεων του τοπικού εργαστηρίου, που απεικονίζουν Ερωτιδείς, αποτελούν, ωστόσο, κοινά 
γνωρίσματα των παραστάσεων του φτερωτού θεού στην κοροπλαστική παραγωγή των ελληνιστικών 
χρόνων1191. Εξίσου αντιπροσωπευτική για την εποχή αυτή είναι η διάπλαση του σώματος του Έρωτα, 
που εικονίζεται με τη μορφή λεπτού αγοριού1192.

Το στρογγυλό παιδικό πρόσωπο των μορφών πλαισιώνουν τα μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση 
επάνω από το μέτωπο και πέφτουν προς τα κάτω σχηματίζοντας απαλούς βοστρύχους. Την κόσμηση 
του κεφαλιού συμπληρώνει ένα μικρό στρογγυλό στεφάνι. Όμοια είναι επίσης η κόμμωση μικρών 
αγοριών ή Ερωτιδέων, που απεικονίζονται σε πήλινα ειδώλια του 3ου και του 2ου αι. π.Χ.1193.

Το θυμιατήριο1194, που βρίσκεται στο κέντρο της σύνθεσης, έχει σχήμα κυλινδρικό1195. Διακοσμεί
ται με δύο επάλληλους πλαστικούς δακτυλίους1196, οι οποίοι αποδίδονται, ωστόσο εδώ, με απλοϊκό

η παράσταση των μικρών Ερωτιδέων που απεικονίζονται να υποβαστάζουν ένα μεγάλο αγγείο σε δύο πήλινες συνθέσεις από 
τη Μύρινα και την Κόρινθο. Βλ. σχετικά, Mollard-Besques, II, 57, πίν. 70f, τέλη 2ου αι. π.Χ. και Besques, III, 52, πίν. 62e, της 
ίδιας εποχής.

1188 Besques, III, 32, πίν. 39d και f, α' μισό 3ου αι. π.Χ.
1189 Winter, ΤΚ, II, 249, 10. Besques, IV, 12-13, πίν. 9b-c, lOe, 3ος-1ος αι. π.Χ.
1190 Mollard-Besques, II, 47, πίν. 56α, μέσα 1ου αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 273-274, αριθ. 711, πίν. 102, β' μισό 1ου 

αι. π.Χ.
1191 Βλ. για παράδειγμα, Besques, IV, 12, πίν. 9b, από το Κανύσιο (Canosa), αρχές 3ου αι. π.Χ., και 15, πίν. 12a, από την 

Καπύη, 2ος αι. π.Χ. Επίσης, Mollard-Besques, II, 47, 55, 59, πίν. 56a, c, 67f και 74 ,1ος αι. π.Χ.
1192 Βλ. D. Burr Thompson, Hesperia 32 (1963), 279, αριθ. 6, πίν. 72.
1193 Mollard-Besques, II, 52, πίν. 64c. Besques, III, 32, πίν. 39, α' μισό 3ου αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 338, αριθ. 918, 

πίν. 122, 2ος αι. π.Χ.
1194 Πρόκειται για ένα τελετουργικό σκεύος, που χρησιμοποιείται για την καύση και προσφορά αρωματικού θυμιάματος. 

Βλ. σχετικά, RE, VI, A 1, 706 κ.ε., oro λ. Thymiaterion (A. Hug).
1195 Σχετικά με την τυπολογική εξέλιξη των θυμιατηρίων, βλ. Κ. Wigand, BJb 122 (1912), 1-97 και H.U. Cain, Römische 

Marmorkandelaber, 1985, 23 κ.ε.
1196 Υπάρχουν θυμιατήρια διακοσμημένα με περισσότερους δακτύλιους. Βλ. Besques, III, 65, πίν. 85b, από την Ερέτρια,
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τρόπο. Παρόμοιου τύπου είναι το θυμιατήριο Α 1063 από το Σαραπείο Α στη Δήλο, του οποίου τη βά
ση και το δακτύλιο κοσμούν φυτικά θέματα1197. Μια ανάλογη διακόσμηση υπονοεί πιθανώς η έντονη 
κλίση της εξωτερικής περιμέτρου των δακτυλίων του θυμιατηριού μας προς τα κάτω. Η βάση του 
σκεύους είναι τριγωνική και στηρίζεται σε τρία πόδια1198. Παρόμοιο είναι το σχήμα του θυμιατηριού 
και της βάσης του στο πήλινο σύμπλεγμα από τη Μύρινα, που αναφέραμε παραπάνω1199.

Τη σύνδεση του Έρωτα με το τελετουργικό αυτό σκεύος αποδεικνύει μια σειρά απεικονίσεων της 
ερυθρόμορφης αγγειογραφίας1200, της γλυπτικής1201, της κοροπλαστικής1202, των αγγείων με ανάγλυφη 
διακόσμηση1203 και της μικροτεχνίας1204, όπου συχνά απεικονίζεται μαζί με τη μϊ|τέρα του, την Αφρο
δίτη1205. Ο Έρωτας μόνος του ή με την Αφροδίτη εικονίζεται, επίσης, σε παραστάσεις που διακο
σμούν τις επιφάνειες θυμιατηρίων μεγαλύτερων διαστάσεων1206. Είναι λοιπόν πιθανό η σύνδεση του 
Έρωτα με το θυμιατήριο, στη σύνθεση που εξετάζουμε, να αποτελεί μια αναφορά της χρήσης του και 
στη λατρεία της μητέρας του1207.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η σύνθεση 313 παραδίδει ένα σχετικά σπάνιο εικονογραφικό τύπο 
του τέλους του 3ου αι. π.Χ.

δ. Σύνθεση  ε ιδω λ ίω ν  Α φ ρ ο δ ί τη ς  με Ε ρ ω τ ι δ ε ί ς  (Πίν. 91-92)

Μοναδικό, ανάμεσα στα ειδώλια του Καταλόγου είναι το θέμα της σύνθεσης 3141208, η οποία απο- 
τελείται συνολικά από πέντε ειδώλια, συμπαγή1209. Η κατασκευή της πρόσθιας πλευράς τους ολοκλη-

όψιμη ελληνιστική εποχή, καθώς και μικρογραφικό θυμιατήριο από την αθηναϊκή Αγορά (D. Burr Thompson, Hesperia 21 
(1952), 153-154, αριθ. 87, πίν. 42, περίπου 300 π.Χ.).

1197 W. Deonna, ό.π. (υποσημ. 996), 376, πίν. 104. H.-U. Cain, ό.π.
1198 Αυτή η μορφή της βάσης επιζεί έως τα αυτοκρατορικά χρόνια και χρησιμοποιείται στους ψηλούς μαρμάρινους λυχνο

στάτες της εποχής αυτής.
1199 Winter, ΤΚ, II, 292, 6.
1200 G. Schneider-Hermann, BABesch 45 (1970), 91, 94, εικ. 6, κωδωνόσχημος κρατήρας στο Μουσείο του Λούβρου (350-340 

π.Χ.). LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 856, αριθ. 8, πίν. 610, αρυβαλλοειδής λήκυθος, από την Αττική, αρχές 4ου αι. π.Χ., 887, αριθ. 443, 
πίν. 632, ερυθρόμορφη οινοχόη, 330 π.Χ., 892, αριθ. 492, πίν. 636, ερυθρόμορφη λήκυθος, περίπου 340 π.Χ., 897, αριθ. 535, πίν. 
640, απουλικός ασκός, β' μισό 4ου αι. π.Χ., 918, αριθ. 805, πίν. 655, αρυβαλλοειδής λήκυθος, αρχές 4ου αι. π.Χ., 919, αριθ. 817c, 
πίν. 655, ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος κρατήρας, β' μισό 4ου αι. π.Χ.

1201 LIMC, ό.π., 887, αριθ. 447, πίν. 632, μαρμάρινο ανάγλυφο από το ιερό της Αφροδίτης στην Ακρόπολη, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
1202 Βλ. Winter, ΤΚ, II, 198, 2 και 2b, από την Αθήνα και την Τανάγρα αντίστοιχα, 198, 3, από τον ελληνικό χώρο, και 198, 

4, στο Μουσείο Guimet· επίσης, G. Mendel, ό.π. (υποσημ. 368), 175-176, αριθ. 1867, πήλινο ειδώλιο από την Τροία. Έρωτα 
που κρατά θυμιατήριο εικονίζει πιθανώς ένα πήλινο ειδώλιο από την Όλυνθο, πρώιμος 4ος αι. π.Χ. (D.M. Robinson, ό.π. 
(υποσημ. 968), 73, αριθ. 275, πίν. 35, πρώιμος 3ος αι. π.Χ.· επίσης, Bell, Morgantina, 169, αριθ. 309, πίν. 69, 3ος αι. π.Χ.).

1203 Μ. Trumpf-Lyritzaki, Griechische Figurenvasen, 1969,13, αριθ. 27, πίν. 4d, ά  μισό 4ου αι, π.Χ., 50, αριθ. 138, πίν. 7b, γ τέταρ
το 4ου αι. π.Χ., και 19, αριθ. 46, πίν. 9b, ά  τέταρτο 4ου αι. π.Χ. Επίσης, LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 14, αριθ. 44, πίν. 9, και 79, αριθ. 
704, πίν. 70, και Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πλαστικά αγγεία από την Πέλλα. Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικον, 1997,132-133, εικ. 3-4.

1204 Βλ. ασημένιο δαχτυλίδι με παράσταση Έρωτα που κρατά θυμιατήριο, 4ος αι, π.Χ., στο Μόναχο (LIMC, ό.π. (υποσημ. 
795), 897, αριθ. 537, πίν. 640, όπου και η σχετική βιβλιογραφία).

1205 Το θυμιατήριο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό σκεύος προσφοράς στη λατρεία της Αφροδίτης. Βλ. Η. Metzger, BCH 66- 
67 (1942-1943), 241, σημ. 5-7, όπου συγκεντρώνονται οι σχετικές αρχαίες πηγές και η παλαιότερη βιβλιογραφία. Επίσης, Ν. 
Himmelmann-Wildschütz, Zur Eigenart des klassischen Götterbildes, 1959, 28-29 και LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 4.

1206 Δ. Ααζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 31 κ.ε., Α 34 και Β 60, πίν. 17, θυμιατήρια του τελευταίου τετάρτου του 2ου αι. π.Χ. Ρ. 
Wuilleumier, ό.π. (υποσημ. 799), 434, πίν. 42, 1-2. Τη διακόσμηση των θυμιατηρίων με Ερωτιδείς μαρτυρεί, επίσης, μια επι- 
γραφή-ευρετήριο από το ναό του Απόλλωνα στη Δήλο, όπου αναφέρεται: θνμιατήριον εχον ώτάρια όνο καί έρωτάρια τέττα- 
ρα..., βλ. F. Dürrbach, BCH 29 (1905), 543, στ. 49-50, μέσα 2ου αι. π.Χ. Η χρήση του σκεύους αυτού στη λατρεία και τις εορτα
στικές πομπές ερμηνεύει τις παραστάσεις πήλινων ειδωλίων, όπου εικονίζονται γυναικείες μορφές να κρατούν θυμιατήρια, 
βλ. G. Mendel, ό.π. (υποσημ. 368), 74, αριθ. 826· Chr. Blinkenberg, ό.π. (υποσημ. 436), 708, αριθ. 3017, πίν. 140, μεταγενέστε
ρο του 400 π.Χ.· Higgins, Catalogue, 195, αριθ. 729bis, πίν. 95, από την Αττική, μέσα 4ου αι. π.Χ.

1207 Βλ. επίσης, H.U. Cain, ό.π. (υποσημ. 1195), 145, αριθ. 22, πίν. 60, 1ος αι. π.Χ.
1208 φα πέντε ειδώλια εντάσσονται στο ταφικό σύνολο αριθ. 3.
1209 Βλ. Κεφ. II, υποσημ. 20, 89.



196

ρώθηκε με τη χρησιμοποίηση ιδιαίτερων μητρών για το πρόσωπο και το σώμα1210. Με μήτρα αποδίδο
νται, επίσης, τα φτερά των Ερωτιδέων1211. Αντίθετα, η πίσω πλευρά των ειδωλίων συμπληρώνεται με 
το χέρι. Με τον ίδιο τρόπο αποδίδονται, ακόμη, τα χέρια των μορφών, τα αντικείμενα που κρατούν, 
καθώς και τα δυο στεφάνια που στολίζουν τα μαλλιά της Αφροδίτης. Από τη χρωματική διακόσμηση, 
η οποία άλλωστε, όπως φαίνεται, δεν ήταν ιδιαίτερα επιμελημένη1212, σώζονται λιγοστά ίχνη καστα- 
νοκόκκινου χρώματος στα μαλλιά των Ερωτιδέων 314β και 314ε.

Η ανώμαλα διαμορφωμένη επιφάνεια έδρασης των ειδωλίων, η οποία δημιουργεί μια αισθητή 
αστάθεια στη στήριξή τους, μας οδηγεί στη σκέψη ότι αυτά ήταν στερεωμένα σε μια πήλινη ή ξύλινη 
βάση, η οποία καταστράφηκε λόγω των δυσμενών συνθηκών διαφύλαξής τους, μέσα στο γέμισμα του 
ταφικου θαλάμου, όπου βρέθηκαν.

Η θεά Αφροδίτη, γυμνή, στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος, που ελαφρά λυγισμένο το φέρνει 
πλάγια και λίγο πίσω1213. Το δεξιό χέρι καλύπτει την ήβη και το αριστερό υψώνεται ελαφρά προς τα 
πλάγια. Το κεφάλι της στρέφεται προς την πλευρά του άνετου σκέλους.

Η μορφή αποτελεί μια ελεύθερη απόδοση του τύπου της Αφροδίτης της Κνίδου, όπου η θεά εικο- 
νίζεται λίγο πριν από το λουτρό της1214. Δεν αποδίδονται εδώ το λουτρό της θεάς και η υδρία. Η απή
χηση του περίφημου αυτού έργου του Πραξιτέλη σε ρωμαϊκά αντίγραφα και η επανάληψή του σε 
έργα της μικροτεχνίας είναι, όπως παρατήρησε ο Α. Δεληβορριάς, δυσανάλογα μικρή σε σχέση με τη 
φήμη του. Την παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει, άλλωστε, και η περιορισμένη διάδοση του τύπου στην 
παραγωγή των κοροπλαστικών εργαστηρίων. Έτσι τα περισσότερα παραδείγματα προέρχονται από 
τη Μύρινα της όψιμης ελληνιστικής και πρώιμης αυτοκρατορικής εποχής, ενώ λιγοστά ειδώλια εντο
πίζονται στη νότια Ιταλία1215. Το ειδώλιο της Βέροιας χρονολογείται, σύμφωνα με το ταφικό εύρημα 
από το οποίο προέρχεται, περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Η θεά εικονίζεται μετωπική, σε μια στάση ήρεμη και συγκρατημένη. Οι επιμέρους όγκοι του 
σώματός της είναι σαρκώδεις, ιδιαίτερα στους γλουτούς, την κοιλιά και το στήθος. Κύριο άξονα της 
σύνθεσης αποτελεί η κατακόρυφος στην οποία εντάσσονται το στάσιμο δεξιό σκέλος, ο δεξιός βρα
χίονας, που κολλά στο σώμα, ο λαιμός και το κεφάλι της μορφής. Σε αντίθεση με την πλευρά αυτή, 
όπου η σύνθεση είναι κλειστή, στα αριστερά η θεά, με την κάμψη του άνετου σκέλους, την ανύψωση 
του αριστερού χεριού και τη στροφή του κεφαλιού απλώνεται μέσα στο χώρο.

Το γεγονός ότι η μορφή δεν εκτελεί τη χαρακτηριστική κίνηση της εναπόθεσης του ενδύματος επά
νω σε υδρία μας επιτρέπει, όπως ήδη αναφέραμε, να τη θεωρήσουμε παραλλαγή του τύπου της Κνι- 
δίας. Η παρατήρηση αυτή και η διαπίστωση ότι τα πήλινα ειδώλια των άλλων κοροπλαστικών εργα
στηρίων αποτελούν παραλλαγές, και μάλιστα αρκετά μεταγενέστερες του ειδωλίου μας, δεν μας επι
τρέπει να εντοπίσουμε παράλληλα τυπολογικά και καλλιτεχνικά παραδείγματα. Η μορφή της Βέροιας 
συγκρίνεται, ωστόσο, αρκετά καλά με το μαρμάρινο αγαλμάτιο Α 5001 της Δήλου, το οποίο o J. 
Marcadé εντάσσει τυπολογικά στον τύπο της Αφροδίτης Púdica1216. Κοινά στις δύο μορφές είναι τα 
μαλακά εξωτερικά περιγράμματα και η ιδεαλιστική απόδοση των επιμέρους όγκων του γυναικείου 
σώματος, οι τονισμένες καμπύλες των ώμων και η απόδοση των μαστών ψηλά επάνω στο στήθος. 
Ωστόσο, το αγαλμάτιο της Δήλου παραδίδει ένα διαφορετικό μοτίβο στήριξης της μορφής, ενώ η προ
βολή του γοφού του άνετου σκέλους είναι περισσότερο έντονη.

Η κόμμωση, τέλος, του ειδωλίου είναι απλή. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο

1210 Τα σώματα και τα πρόσωπα των Ερωτιδέων προέρχονται από τις ίδιες μήτρες.
1211 Τα φτερά της δεξιάς πλευράς των ειδωλίων 314β και 314ε έχουν συγκολληθεί αντίστροφα, δηλαδή με την πρόσθια 

όψη προς τα πίσω.
1212 Αμελής είναι άλλωστε γενικότερα και η κατασκευή των ειδωλίων.
1213 Σχετικά με τον τύπο, βλ. Winter, ΤΚ, II, 216, 1, από την Ταρσό.
1214 Βλ. σχετικά, LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 49 κ.ε., πίν. 37-38, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
1215 Mollard-Besques, II, 16-18, πίν. 15-16, τέλη 1ου αι. π.Χ.-Ιος αι. μ.Χ. και LIMC, ό.π., 51-52, αριθ. 403-406, πίν. 38.
1216 J. Marcade, ό.π. (υποσημ. 588), 235, σημ. 1, πίν. 45.
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και μαζεύονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού, όπου σχηματίζουν ένα χαμηλό κότσο. Το κεφάλι της 
θεάς στολίζει ένα μεγάλο πλεκτό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται ένα δεύτερο, πιθανώς από 
φύλλα και άνθη κισσού1217.

Τα τέσσερα ειδώλια των Ερωτιδέων παραδίδουν όλα τον ίδιο εικονογραφικό τύπο, όπου ο θεός, 
γυμνός, με μικρά φτερά1218, στέκεται με το άνετο αριστερό σκέλος ελαφρά λυγισμένο μπροστά και πλά
για1219. Η στροφή του κεφαλιού και η κίνηση των χεριών ποικίλλουν. Οι δύο από αυτούς βαστούν σφιχτά 
στο σώμα τους ένα μεγάλο αλάβαστρο, ενώ τα αντικείμενα των υπόλοιπων Ερωτιδέων έχουν χαθεί.

Ο εικονογραφικός τύπος του Έρωτα, και του μικρού παιδιού γενικότερα, που κουβαλά συνήθως 
ένα μεγάλο σε μέγεθος αλάβαστρο1220 είναι γνωστός από τον 4ο αι. π.Χ.1221, παραδίδεται όμως κυ
ρίως από μια σειρά ειδωλίων, τα οποία προέρχονται από τη Μύρινα και χρονολογούνται στο 2ο αι. 
π.Χ.1222. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο κρατούν το αλάβαστρο οι Ερωτιδείς της Βέροιας είναι δια
φορετικός και αποδίδει μια πρωτότυπη σύλληψη του ντόπιου κοροπλάστη1223.

Οι Ερωτιδείς εικονίζονται σε στάση κομψή και χαριτωμένη. Έχουν στάσιμο το δεξιό σκέλος, το 
βάρος του σώματος όμως φαίνεται να μοιράζεται ανάμεσα στα δύο σκέλη, που λυγίζουν ελαφρά στα 
γόνατα. Ο κορμός κάμπτεται έντονα προς τα αριστερά, έτσι ώστε να προβάλλεται περισσότερο ο 
δεξιός γοφός. Την κάμψη αυτή του κορμού παρακολουθεί και τονίζει σε δύο από τα ειδώλια (314β και 
314δ) η κλίση και η στροφή του κεφαλιού προς την ίδια κατεύθυνση. Δημιουργείται έτσι μια μαλακή 
σιγμοειδής καμπύλη, που αρχίζει από τα πόδια και καταλήγει στο κεφάλι των μορφών. Η καμπύλη 
γραμμή κυριαρχεί, επίσης, στα εξωτερικά περιγράμματα του σώματος των μορφών, καθώς και στην 
απόδοση των επιμέρους λεπτομερειών της κοιλιάς και του στήθους. Το μοτίβο στήριξης της μορφής με 
την έντονη προβολή του γοφού και την ιδιόρρυθμη κλίση του κορμού παραδίδει το πήλινο ειδώλιο 
ενός μικρού αγοριού από τη Βοιωτία, που χρονολογείται στο α μισό του 3ου αι. π.Χ.1224, καθώς και 
ένα αρκετά μεταγενέστερο σύνολο ειδωλίων από τη Μύρινα, του τέλους του 1ου αι. π.Χ.1225.

Η διάπλαση του σώματος των Ερωτιδέων είναι αντιπροσωπευτική της αλλαγής που παρατηρεί η D. 
Burr Thompson γύρω στις αρχές του 2ου αι. π.Χ. στα ειδώλια του φτερωτού θεού1226, όπου αυτός εικο- 
νίζεται ως μια λεπτή αγορίστικη μορφή. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνεχίζουν ωστόσο να αναγνωρίζο
νται στα ειδώλια του θεού έως τα τέλη της ελληνιστικής εποχής1227. Η απόδοση του παιδικού σώματος 
προσεγγίζει, επίσης, τα παραδείγματα της Βέροιας σε μια σειρά μαρμάρινων παιδικών αγαλματίων από 
τη Δήλο, και ιδιαίτερα στο A 4158, του λεγομένου «Έρωτα που βαδίζει»1228. Η μορφή της Δήλου στρέ
φει το πρόσωπο προς τον αριστερό ώμο, σε μια κίνηση ανάλογη με αυτή των ειδωλίων 314β και 314γ.

1217 Πρβλ. Laumonier, Délos XXIII, 225, αριθ. 922, πίν. 78, 2ος-1ος αι. π.Χ.
1218 Τον τύπο του Έρωτα με μικρά φτερά, που είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη χρυσοτεχνία των ελληνιστικών χρόνων, ο Μ. 

Pfrommer συσχετίζει με ανάλογες δημιουργίες του σικυώνιου γλύπτη Λύσιππου. Βλ. Μ. Pfrommer, ό.π. (υποσημ. 767), 52 κ.ε.
1219 Βλ. Winter, ΤΚ, II, 290, 7, από τη Μύρινα.
1220 Αλάβαστρα κρατούν στα χέρια τους οι Ερωτιδείς 314β και 314δ. Πρόκειται για αγγεία που χρησιμοποιούνταν για τη 

διατήρηση του μύρου και του αρωματικού λαδιού, η χρήση των οποίων συνδέεται με το γυναικείο καλλωπισμό. Σχετικά με την 
εξέλιξη του σχήματος και τη χρήση του αγγείου, βλ. D.A. Amyx, Hesperia 27 (1958), 213 κ.ε.· Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη, Μα
κεδονικά 25 (1985-86), 129-130, σημ. L Σ. Δρούγου, ΑΕ 1988, 89 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

1221 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 897, αριθ. 541.
1222 Burr, Myrina, 41-42, αριθ. 22, πίν. 10, αρχές 2ου αι. π.Χ. Mollard-Besques, II, 132-133, πίν. 160b και f, αρχές 2ου αι. 

π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 285, αριθ. 739, πίν. 108, αρχές 2ου αι. π.Χ.
1223 Πρβλ. για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει έναν οξυπύθμενο αμφορέα ο ιπτάμενος Ερωτιδέας από τον 

Τάραντα, στο Μουσείο της Νεάπολης (A. Levi, ό.π. (υποσημ. 26), 48, αριθ. 211, εικ. 49 και Ρ. Wuilleumier, ό.π. (υποσημ. 799), 416, 
πίν. 36, 3), όπως και ο Ερωτιδέας από τη Μύρινα (Mollard-Besques, II, 56, πίν. 68d, τέλη 1ου αι. π.Χ.).

1224 Βλ. Besques, III, 32, πίν. 39e.
1225 Mollard-Besques, II, 47, πίν. 56d-f. Kleiner, Tanagrafiguren, 208, 241, πίν. 39b, c.
1226 D. Burr Thompson, Hesperia 32 (1963), 279, αριθ. 6, πίν. 72.
1227 Burr, Myrina, 38 κ.ε., αριθ. 17,18, πίν. 7, 8.
1228 Βλ. J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 243, πίν. 52.
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Τα πρόσωπά τους είναι παιδικά, χαμογελαστά, στρογγυλά με φουσκωτά μάγουλα. Τα μαλλιά, όχι 
πολύ μακριά, χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και πέφτουν προς τα κάτω σχηματίζοντας 
απαλούς βοστρύχους. Στο κέντρο του κεφαλιού δημιουργείται ένας μεγάλος, μακρύς βόστρυχος. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά χαρακτηρίζουν επίσης ένα κεφάλι πήλινου ειδωλίου με πιθανή προέλευση τη 
Μύρινα, το οποίο χρονολογείται περίπου στον Ιο αι. π.Χ.1229.

Η ομοιότητα των μορφολογικών χαρακτηριστικών των πέντε ειδωλίων που εξετάζουμε μας οδήγη
σε στην υπόθεση ότι αυτά αποτελούν μια σύνθεση με κεντρική μορφή την Αφροδίτη. Αριστερά και 
δεξιά της στέκονταν, πιθανώς, οι δύο Ερωτιδείς με τα αλάβαστρα1230 και στη συνέχεια οι δύο επόμε
νοι, που κρατούσαν κάποια αντικείμενα σχετικά επίσης με το λουτρό και το γυναικείο καλλωπισμό. 
Πολύμορφες συνθέσεις Ερωτιδέων απεικονίζονται σε βάσεις πήλινων ειδωλίων της θεάς του τύπου 
της αναδυομένης και «Genetrix»1231, καθώς και σε μία ακόμη βάση ειδωλίου στο Leiden1232. Επίσης, 
σε ένα μαρμάρινο ανάγλυφο του Μουσείου της Δήλου εικονίζεται η θεά στον τύπο της Κνιδίας και 
στα δεξιά της άπτερος Ερωτιδέας, που κρατά στο δεξιό χέρι αλάβαστρο και στο αριστερό κοχύλι1233. 
Ερωτιδείς με παρόμοια αντικείμενα στα χέρια παριστάνει, επίσης, μια σειρά χάλκινων αγαλματίων 
ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής με ανατολική προέλευση1234. Ορισμένα από αυτά αποτελούν τμή
ματα τρίμορφων συνθέσεων, όπως αυτή της Bibliothèque Nationale στο Παρίσι1235. Εδώ, στην άκρη 
μιας μικρής δεξαμενής, εικονίζεται η θεά, γυμνή, με κάτοπτρο στο αριστερό χέρι, να πλαισιώνεται 
από δύο Ερωτιδείς, από τους οποίους ο ένας της προσφέρει αλάβαστρο και κοχύλι. Κάποια ανάλογα 
αντικείμενα, κάτοπτρα και κοχύλια, κρατούσαν πιθανώς στα χέρια τους και οι Έρωτες που στέκονταν 
στα άκρα της σύνθεσης της Βέροιας.

Τα παραδείγματα που αναφέραμε παραπάνω μας επιτρέπουν να διατυπώσουμε την υπόθεση ότι η 
σύνθεση των πέντε ειδωλίων απεικονίζει το λουτρό και τον καλλωπισμό της Αφροδίτης1236, επανα
λαμβάνει δε γνωστά εικονογραφικά πρότυπα του 2ου αι. π.Χ.

7. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

Τα κεφάλια που εξετάζουμε εδώ είναι στο σύνολό τους γυναικεία, ενώ μια μικρή μόνον ομάδα 
συνδέεται με τον εικονογραφικό τύπο μικρού κοριτσιού. Αποτελούν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
κατηγορία, κυρίως λόγω της ποικιλίας των κομμώσεων που παραδίδουν, αλλά και των πρόσθετων 
κοσμημάτων. Βασικό κριτήριο για την κατάταξή τους σε τύπους αποτελεί ο τρόπος κάλυψης του κεφα
λιού και η μορφή του κοσμήματος που στολίζει τα μαλλιά. Δεύτερο βασικό κριτήριο θεωρείται το 
είδος της κόμμωσης.

1229 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 345, αριθ. 939, πίν. 124, κεφάλι κοριτσιού, 1ος αι. π.Χ.(;). Ανάλογες είναι οι κομμώσεις 
μαρμάρινων παιδικών αγαλματίων στη Δήλο, βλ. J. Marcadé, ό.π., και στην Αίγυπτο, βλ. J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 28), 180, 
αριθ. 273 κ.ε., πίν. 24, 3ος-2ος αι. π.Χ.

1230 Το θέμα του Έρωτα που παραδίδει ένα αλάβαστρο στη θεά παριστάνει ο τύπος της λεγάμενης «Venus Felix», τον 
οποίο παραδίδουν ρωμαϊκά αντίγραφα. Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 78-79, πίν. 70. Εδώ στα αριστερά της θεάς εικονίζεται 
Ερωτιδέας που κρατά αλάβαστρο στο υψωμένο δεξιό χέρι του. Βλ. επίσης, ένα πήλινο ειδώλιο Αφροδίτης και Έρωτα από την 
Αίγυπτο, α' μισό 3ου αι. μ.Χ.· W. Schürmann, ό.π. (υποσημ. 26), 274, αριθ. 1041, πίν. 173.

1231 Βλ. K. Parlasca, IstMitt 40 (1990), 195 κ.ε., πίν. 37, 1-3, 6, πιθανώς 1ος αι. π.Χ., και πίν. 37, 4.
1232 Βλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 504, αριθ. 1469, πίν. 187, ελληνιστική εποχή.
1233 Βλ. J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 402, και LIMC, ό.π. (υποσημ. 819), 51, αριθ. 400, πίν. 37, όψιμος 2ος αι. π.Χ.
1234 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 795), 877, αριθ. 308, πίν. 625, και 897, αριθ. 543, πίν. 640, από την Αίγυπτο, ελληνιστική επο

χή και LIMC, III, 1986, 943, αριθ. 16, πίν. 669, από τη Συρία, στο λ. Eros (in peripheria orientali) (Chr. Augé - P. Linant de 
Bellefonds).

1235 E. Babeion - J. Blanchet, Catalogue des bronzes antiques de la Bibliothèque Nationale, 1895, 108-109, αριθ. 250, αυτο- 
κρατορική εποχή.

1236 Αυτή η πρόταση αποκατάστασης της σύνθεσης, σύμφωνα με την οποία τα πέντε ειδώλια ήταν πιθανώς στερεωμένα σε 
μια ενιαία βάση, φαίνεται να λύνει και το πρόβλημα της ασταθούς στήριξης των ειδωλίων, που προαναφέραμε.
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Τ ύπος  α. Γ υ ν α ι κ ε ί α  κ ε φ ά λ ια  κα λυμ μ ένα  με ιμάτιο  (Πίν. 92)

Τα πήλινα γυναικεία κεφάλια 316-325, που εξετάζουμε εδώ1237, έχουν μικρό μέγεθος. Η κατάστα
ση διατήρησής τους μας επιτρέπει να ανιχνεΰσουμε για ορισμένα από αυτά τη μέθοδο κατασκευής 
τους. Έτσι, όσον αφορά τα κεφάλια 317, 318, 320 και 322, τα οποία είναι εσωτερικά συμπαγή, η πρό
σθια πλευρά είναι κατασκευασμένη με μήτρα, ενώ η πίσω συμπληρώνεται με το χέρι. Αντίθετα, εσω
τερικά κοίλα είναι τα 316 και 325. Η πίσω πλευρά του 325 αποδόθηκε επίσης με μήτρα. Γενικά παρα
τηρούμε ότι οι μήτρες, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του συνόλου των κεφαλιών του τύ
που, είναι ιδιαίτερα φθαρμένες και για το λόγο αυτό τα χαρακτηριστικά των προσώπων δεν αποδίδο
νται με σαφήνεια. Με χάραξη τονίζονται οι λεπτομέρειες των μαλλιών μόνο στο κεφάλι 318.

Το ιμάτιο καλύπτει με όμοιο τρόπο τα κεφάλια 316-323, που εντάσσονται σε αυτό τον τύπο. Το 
ένδυμα τυλίγεται σφιχτά γύρω από το κεφάλι, σκεπάζει τμήμα της δεξιάς παρειάς και το λαιμό και 
πέφτει επάνω στον αριστερό ώμο. Κοινός είναι, επίσης, ο τύπος της κόμμωσης, όπου τα μαλλιά χωρί
ζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και, σχηματίζοντας ελαφρούς κυματισμούς, μαζεύονται σε 
κότσο στο πίσω μέρος του κρανίου. Τα πρόσωπα είναι λεπτά, με ελλειψοειδές σχήμα. Τα χαρακτηρι
στικά αυτά προσεγγίζουν τα παραδείγματα της Βέροιας σε μια σειρά πήλινων κεφαλιών από τα Άβδη- 
ρα1238, την Τροία1239, την Αίγυπτο και τον Αμαθούντα της Κύπρου1240, που χρονολογούνται από τον 3ο 
έως το 2ο αι. π.Χ. Στο γενικότερο αυτό χρονολογικό πλαίσιο εντάσσονται και τα κεφάλια που μελετού
με, τα οποία, με βάση τα ταφικά συνευρήματα χρονολογούνται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

Διαφορετικός είναι ο τρόπος κάλυψης του κεφαλιού 324 με το ιμάτιο, το οποίο αφήνει ελεύθερο το 
λαιμό. Έ να  ανάλογο παράδειγμα από τον Αμαθούντα χρονολογείται στο α μισό του 2ου αι. π.Χ.1241.

Από τον τύπο των κεφαλιών που εξετάσαμε παραπάνω διαφοροποιείται το 325, όπου το ιμάτιο 
καλύπτει το πίσω μόνο μέρος του κρανίου, ενώ τα μαλλιά στολίζει ένα λεπτό διάδημα. Ανάλογο είναι, 
επίσης, ένα γυναικείο κεφάλι από τη Μύρινα1242.

Τ ύπος  β. Γ υ ν α ι κ ε ί α  κ ε φ ά λ ια  με κόμμωση τέττ ιξ  κα λυμ μ ένα  με ιμάτιο  (Πίν. 93)

Τα γυναικεία κεφάλια 326-3311243 διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση και είναι, σχεδόν στο 
σύνολό τους, πρόχειρα κατασκευασμένα. Η πρόσθια πλευρά κατασκευάζεται με μήτρα, φθαρμένη στα 
περισσότερα παραδείγματα, ενώ αντίθετα η πίσω συμπληρώνεται με το χέρι1244. Για το λόγο αυτό, 
άλλωστε, περίπου όλα τα κεφάλια αυτού του τύπου, εκτός του 330, είναι εσωτερικά συμπαγή. Στα 
παραδείγματα 326 και 331 είναι φανερή μια επεξεργασία μετά την απομάκρυνσή τους από τη μήτρα, 
προκειμένου να αποδοθούν με ευκρίνεια τα χαρακτηριστικά των προσώπων και οι λεπτομέρειες της 
κόμμωσης. Χειροποίητα είναι, επίσης, τα κοσμήματα του κεφαλιού 331.

Χρώματα διατηρούνται στην επιφάνεια του 326, χάρη στην ύπαρξη λευκόχρωμου επιχρίσματος. Στο 
ιμάτιο σώζεται γαλάζιο χρώμα και δηλώνεται μια κόκκινη ταινία στην παρυφή του. Με κόκκινο τονίζο

1237 Τα κεφάλια 316-318, 320 και 322 περιλαμβάνονται οτα κτερίσματα της παιδικής ταφής αριθ. 8α. Τα κεφάλια 319, 321, 
323-325 προέρχονται από το εύρημα αριθ. 2.

1238 Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 57, αριθ. Α 42, Α 43, πίν. 21, α' μισό 2ου αι. π.Χ.
1239 Thompson, Troy, 127, αριθ. 176,178,180, πίν. 39, 40, 3ος αι. π.Χ.
1240 J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 28), 155, αριθ. 166-169, πίν. 15, 3ος αι. π.Χ. QutyrtX,Amathonte IV, 181, αριθ. 767, πίν. 70,2ος 

ή αρχές 1ου αι. π.Χ.
1241 Queyrel, Amathonte IV, 181, αριθ. 764, πίν. 70. Όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης του ιματίου μπροστά στο στήθος της 

μορφής, πρβλ. Mollard-Besques, II, 116, πίν. 139b.
1242 Mollard-Besques, II, 173, πίν. 209a. Σχετικά με τη διευθέτηση του ιματίου μπροστά στο στήθος, βλ. επίσης, ό.π., 94, πίν. 

l i le ,  πήλινο γυναικείο ειδώλιο, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
1243 Το κεφάλι 326 συμπεριλαμβάνεται στα κτερίσματα της καύσης αριθ. 5. Τα κεφάλια 327, 328 και 330 συγκαταλέγονται 

στο εύρημα αριθ. 1. Τέλος, τα κεφάλια 329 και 331 προέρχονται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2.
1244 Το δακτυλικό αποτύπωμα του κοροπλάστη, που σώζεται στην πίσω όψη του κεφαλιού 328, φανερώνει τη δύναμη με 

την οποία συμπιέστηκε ο πηλός στη μήτρα.
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νται, επίσης, τα μαλλιά, ενώ το πρόσωπο καλύπτεται με υπόλευκο χρώμα, που αποδίδει την απόχρωση 
του γυναικείου δέρματος. Με κόκκινο και καστανό χρώμα τονίζεται αντίστοιχα το ορατό τμήμα των 
μαλλιών στα κεφάλια 327 και 330.

Τα κεφάλια 326-331 παραδίδουν τον ίδιο τύπο κόμμωσης, όπου τα μαλλιά σχηματίζουν μπροστά, 
επάνω από το μέτωπο, τρεις σειρές ελικοειδών βοστρύχων, ενώ τα υπόλοιπα μαζεύονται σε κότσο 
ψηλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Ο τρόπος κάλυψης του κεφαλιού από το ιμάτιο είναι ομοιόμορ
φος στα παραδείγματα 326-329, όπου το ένδυμα τυλίγεται σφιχτά γύρω από το κεφάλι, σκεπάζει τμή
μα της δεξιάς παρειάς και το λαιμό και πέφτει στον αριστερό ώμο. Στο 330 το ιμάτιο αφήνει ελεύθερο 
το πηγούνι. Από το σύνολο των κεφαλιών που εξετάσαμε διαφοροποιείται το 331, όπου το ένδυμα 
σκεπάζει μόνο το πίσω τμήμα του κρανίου και πέφτει χαλαρά προς τα κάτω.

Η κόμμωση που παραδίδουν τα κεφάλια του τύπου β, γνωστή ως τέττιξ1245, είναι κοινή στους εικο- 
νογραφικούς τύπους των γυναικείων ειδωλίων του κοροπλαστικού εργαστηρίου της Βέροιας, που 
χρονολογούνται, όπως και τα κεφάλια που εξετάζουμε εδώ, περίπου στα μέσα του 2ου αι. π.Χ.1246. 
Την ίδια κόμμωση παραδίδει, επίσης, ένα σύνολο ειδωλίων που εντάσσονται στο 2ο αι. π.Χ. και προ
έρχονται από τον ευρύτερο μακεδονικό χώρο και συγκεκριμένα τη Σπηλιά Εορδαίας1247, την Πέλ
λα1248 και τη Θεσσαλονίκη1249. Ανάλογα παραδείγματα παράγονται επίσης έως τα πρώιμα αυτοκρα- 
τορικά χρόνια στα μικρασιατικά κοροπλαστικά εργαστήρια της Τροίας1250 και της Μύρινας1251.

Η κακή ποιότητα της πλειονότητας των κεφαλιών του τύπου δεν επιτρέπει κάποιο ιδιαίτερο σχολια
σμό, με εξαίρεση το 327, στο οποίο εντυπωσιάζει κυρίως η ανάγλυφη, σχηματοποιημένη απόδοση των 
βλεφάρων1252. Από το σύνολο αυτό ξεχωρίζουν, ωστόσο, τα κεφάλια 326 και 331, το μεγάλο μέγεθος 
των οποίων επέτρεψε την πληρέστερη απόδοση των χαρακτηριστικών των μορφών. Το στρογγυλό πρό
σωπό τους με το ψηλό, φαρδύ μέτωπο και τα μεγάλα, τονισμένα μάγουλα καταλήγει σε ένα βαρύ 
πηγούνι. Η μύτη είναι σχετικά λεπτή με φαρδιά πτερύγια, το στόμα μικρό, μισάνοιχτο, με σαρκώδη χεί
λη. Τα μεγάλα ορθάνοιχτα μάτια στρέφονται προς τα επάνω και πλάγια, χαρίζοντας στο πρόσωπο μια 
έκφραση μελαγχολική και ονειροπόλα. Ωστόσο, ο τρόπος κάλυψης του κεφαλιού με το ιμάτιο επιβάλ
λει τη συγκρατημένη στάση του 3261253 και επιτρέπει την περισσότερο κινημένη απόδοση του 3311254.

Ο τύπος αυτός του προσώπου απαντά ήδη στον 3ο αι. π.Χ., αντιπροσωπεύεται, ωστόσο, και στα 
μέσα του 2ου αι. π.Χ. από έναν αρκετά σημαντικό αριθμό παραδειγμάτων, τα οποία προέρχονται από 
τα μικρασιατικά εργαστήρια1255.

Τ ύ π ο ς  γ. Γ υ ν α ι κ ε ί α  κ ε φ ά λ ια  με κ α λ ύ π τρ α  (Πίν. 94α)

Τα γυναικεία κεφάλια 332-335 έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος1256. Η πρόσθια πλευρά τους κατα

1245 Ωστόσο η Thompson, Troy, 39-40, είναι επιφυλακτική όσον αφορά την ορθότητα της απόδοσης του αρχαίου όρου.
1246 Τύποι α-γ, ε, φ (Πίν. 10-21, 23, 44-48).
1247 Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ό.π. (υποσημ. 97), 270-271, πίν. 129, λίγο πριν από τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.
1248 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 220, σημ. 285.
1249 Θεσσαλονίκη .Από τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια, ό.π. (υποσημ. 25), 105, εικ. 92-93 (Μ. Τσιμπίδου-Αυλωνίτη).
1250 Thompson, Troy, 137, αριθ. 279-281, πίν. 55, όψιμος 2ος αι. π.Χ. έως τα μέσα του 1ου αι. μ.Χ.
1251 Mollard-Besques, II, 176, πίν. 211h και 212a, b, τέλη 2ου αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 262-263, αριθ. 686-687, πίν. 

97-98, εποχή Αυγούστου.
1252 Πρβλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 372-373, αριθ. 1032, πίν. 133, από την Πέργαμο, που χρονολογείται ωστόσο στον Ιο αι. μ.Χ.
1253 Το κεφάλι αυτό ανήκει, πιθανώς, στο ειδώλιο 40 του τύπου γ των όρθιων γυναικείων μορφών, δεν στάθηκε όμως δυνα

τό να βρεθεί ο αρμός.
1254 Όσον αφορά τον τρόπο διάθεσης του ιματίου, πρβλ. το ειδώλιο 161 (Π ίν. 47). Σχετικά με τον τύπο του διαδήματος του 

κεφαλιού, βλ. Laumonier, Délos XXIII, 146, αριθ. 387, πίν. 42.
1255 Βλ. Thompson, Troy, 131, αριθ. 218, πίν. 47. Η σαφήνεια στην απόδοση των χαρακτηριστικών συνδέεται εδώ με την 

επίδραση της μεταλλοτεχνίας στην κοροπλαστική. Επίσης, Töpperwein, Terrakotten, 74, αριθ. 334, πίν. 49 και Leyenaar- 
Plaisier, Leiden, 302-303, αριθ. 793, 796-797, πίν. 113, από τη Μύρινα, α' μισό έως τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

1256 Το κεφάλι 332 προέρχεται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2. Το 333 περιλαμβάνεται στο εύρημα αριθ. 1. Το 334 εντάσ
σεται στο σύνολο αριθ. 6. Τέλος, το κεφάλι 335 συγκαταλέγεται στα κτερίσματα της καύσης αριθ. 5.
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σκευάζεται με τη βοήθεια μήτρας και η πίσω συμπληρώνεται με το χέρι. Εξαίρεση αποτελεί το 332, το 
πίσω μέρος του οποίου προέρχεται επίσης από μήτρα. Για το λόγο αυτό είναι εσωτερικά κοίλο, σε 
αντίθεση με τα υπόλοιπα συμπαγή παραδείγματα του τύπου. Με το χέρι συμπληρώνεται το στεφάνι 
και το επίθετο κυκλικό κόσμημα του 332, καθώς και τα σκουλαρίκια του 335. Λευκόχρωμο επίχρισμα 
καλύπτει την επιφάνεια μόνο των κεφαλιών 332 και 334. Περιορισμένη είναι, επίσης, η χρησιμοποίη
ση χρωμάτων: πράσινο καλύπτει το στεφάνι του 332 και ρόδινο τονίζει τα χείλη του 333.

Τα παραδείγματα που εξετάζουμε παραδίδουν ένα τύπο κόμμωσης, όπου τα μαλλιά χωρίζονται στη 
μέση επάνω από το μέτωπο και μαζεύονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Σκεπάζονται με καλύπτρα, 
που στερεώνεται χαμηλά στο μέτωπο με μια ταινία, η οποία δηλώνεται εδώ ανάγλυφα. Κάτω από αυτήν 
προβάλλουν κοντοί (333) ή μακρύτεροι βόστρυχοι (334-335), που πλαισιώνουν το λαιμό. Ο τρόπος αυτός 
κάλυψης της κεφαλής είναι κοινός στα ειδώλια της ελληνιστικής εποχής, τα οποία κατασκευάζονται στα 
κοροπλαστικά εργαστήρια της Μακεδονίας, την Πέλλα1257 και τα Άβδηρα1258, αλλά και της Κορίνθου1259, 
της Δήλου1260, της Τροίας1261 και της Μύρινας1262. Αντιπροσωπεύεται, επίσης, στους εικονογραφικούς 
τύπους των ειδωλίων του εργαστηρίου της Βέροιας1263, οι οποίοι με βάση τα ταφικά συνευρήματα, χρο
νολογούνται, όπως και τα κεφάλια που εξετάζουμε, γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα. 
Από το σύνολο των κεφαλιών του τύπου διαφοροποιείται το 335, όπου η καλύπτρα σκεπάζει μόνο το 
πίσω τμήμα των μαλλιών και στερεώνεται στον αυχένα1264.

Η καλύπτρα, κοινό εξάρτημα της γυναικείας ενδυμασίας, εικονίζεται στα πήλινα ειδώλια να ανα
διπλώνεται συνήθως επάνω από το μέτωπο, όπου δένεται με μια ταινία1265. Στα μαλλιά στερώνεται 
συνήθως με τη βοήθεια μιας περόνης με στρογγυλή κεφαλή1266. Η χρήση της εντοπίζεται στα ελληνι
στικά χρόνια, από τον 4ο έως τον Ιο αι. π.Χ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ωστόσο, τα πρόσωπα των μορφών, που χαρακτηρίζονται 
από μια ρεαλιστική, θα λέγαμε, απόδοση των χαρακτηριστικών τους. Έτσι, το 332 με το τετραγωνι
σμένο περίγραμμα, το φαρδύ μέτωπο και τα μεγάλα, στρογγυλά μάγουλα, που καταλήγει σε ένα τονι
σμένο πηγούνι, μοιάζει με παιδικό. Τα μάτια είναι μικρά με βαριά τα επάνω βλέφαρα. Το χαμόγελο, 
που σχηματίζεται στα μισάνοιχτα χείλη, χαρίζει στο πρόσωπο μια γλυκιά και ήρεμη έκφραση. Τα 
στοιχεία αυτά προσεγγίζουν τη μορφή σε μια σειρά κεφαλιών γυναικείων ειδωλίων, που προέρχονται 
από τη Μύρινα1267 και την Πέργαμο1268 και χρονολογούνται από τα τέλη του 3ου έως τα μέσα του 2ου 
αι. π.Χ. Το λιπόσαρκο πρόσωπο με τα ισχνά μάγουλα και τα τονισμένα μήλα αποτελούν τα κύρια 
χαρακτηριστικά της μορφής 334. Αντίθετα, το πρόσωπο του κεφαλιού 335 είναι ελλειψοειδές με τρι
γωνικό μέτωπο, μεγάλα, στρογγυλά μάγουλα και τονισμένο πηγούνι. Τα μεγάλα μάτια με τα τονισμέ
να βλέφαρα στρέφονται προς τα επάνω και πλάγια. Πρόκειται για ένα τύπο προσώπου αρκετά κοινό 
ανάμεσα στις δημιουργίες των εργαστηρίων της ελληνιστικής εποχής1269.

12:17 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 141, 220, αριθ. 90, πίν. 12, μέσα 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.
1258 Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 25, 61, πίν. 11, 12, β' μισό 2ου αι. π.Χ.
1259 G1.R. Davidson, ό.π. (υποσημ. 115), 46, αριθ. 285, πίν. 24, πιθανώς 3ος αι. π.Χ.
1260 Laumonier, Délos XXIII, 250, αριθ. 1152, πίν. 86.
1261 Thompson, Troy, 129-130, αριθ. 194-201, πίν. 42-43, 3ος-1ος αι. π.Χ.
1262 Mollard-Besques, II, 174-175, πίν. 210, 211a-c, τέλη 3ου-τέλη 2ου αι. π.Χ.
1263 Πρβλ. τα ειδώλια 92 του τυπου η, 94-95 του τύπου 0, 148 του τύπου υ και 153-159, 163-166 του τύπου φ (Π ίν. 24, 25, 41, 

44-48).
1264 Σχετικά με την κόμμωση του κεφαλιού αυτού, βλ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 290, αριθ. 754, πίν. 110, κεφάλι Τύχης από 

τη Μύρινα, μέσα 2ου αι. π.Χ.
1265 Βλ. σχετικά, Thompson, Troy, 50-52 και Mollard-Besques, II, ό.π.
1266 Το κόσμημα αυτό παραδίδει το κεφάλι 332.
1267 Mollard-Besques, II, 164, πίν. 199e.
1268 Töpperwein, Terrakotten, 65, αριθ. 265, 266, πίν. 42, πήλινα ειδώλια νεαρών λάτριδων, όψιμος 3ος αι. π.Χ. Leyenaar- 

Plaisier, Leiden, 453, αριθ. 1274, πίν. 166, πιθανώς από την Πέργαμο, τύπος του 2ου αι. π.Χ.
1269 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 118, αριθ. 237, πίν. 42, από την Κνωσό, 3ος αι. π.Χ., και 312, αριθ. 829, πίν. 115, από τη 

Μύρινα, μέσα 2ου αι. π.Χ.
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Τ ύ π ο ς  δ. Γ υ ν α ι κ ε ί α  κ ε φ ά λ ια  με σ τεφ ά ν ι  (Πίν. 94β)

Τα κεφάλια 336-3391270 διατηρούνται σε καλή κατάσταση, αν εξαιρέσουμε το 338, από το οποίο 
έχει απολεπιστεί μεγάλο τμήμα της επιφάνειας του προσώπου. Οι πρόσθιες πλευρές όλων των κεφα
λιών και οι πίσω των 336-337 κατασκευάζονται με μήτρα. Με το χέρι συμπληρώνονται τα μεγάλα στι
κτά στεφάνια και τα σκουλαρίκια, καθώς και οι πλόκαμοι που πλαισιώνουν το λαιμό των μορφών 336 
και 339. Στην πίσω πλευρά του κεφαλιού 337, το οποίο είναι εσωτερικά κοίλο1271, υπάρχει μικρή 
κυκλική οπή αερισμού.

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται δύο εξαίρετα κεφάλια, τα 336, 337, που παραδίδουν την κόμ
μωση της Κνιδίας Αφροδίτης. Πρόκειται για ένα τύπο κόμμωσης αρκετά κοινό στα γυναικεία ειδώλια 
της ελληνιστικής εποχής, όπου τα μαλλιά με ελαφρούς κυματισμούς οδηγούνται στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού και σχηματίζουν ένα λιγότερο ή περισσότερο σφιχτό κότσο. Οι πλόκαμοι, που ξεφεύγουν 
από το πίσω μέρος του κεφαλιού 336 και πέφτουν ελεύθερα προς τα κάτω, αποτελούν ένα μεταγενέ
στερο χαρακτηριστικό αυτής της κόμμωσης, που παρουσιάζεται, σύμφωνα με την Τ1ιοηιρ5οη, στα 
γυναικεία ειδώλια του 2ου αι. π.Χ.1272. Ωστόσο, στα γυναικεία ειδώλια του εργαστηρίου της Βέροιας 
η κόμμωση αυτή χαρακτηρίζει κυρίως τους εικονογραφικούς τύπους της Αφροδίτης1273.

Τα πρόσωπα των μορφών 336, 337 έχουν σχήμα ελλειψοειδές και τα χαρακτηριστικά τους αποδί
δονται με σαφήνεια. Το μέτωπο είναι χαμηλό, τριγωνικό, τα μάτια μικρά με τονισμένα βλέφαρα, η 
μύτη μακριά, τα μάγουλα σχετικά παχουλά. Το μικρό στόμα με τα σαρκώδη χείλη ξεχωρίζει από το 
τονισμένο πηγούνι με μια ευθύγραμμη βάθυνση. Το 337, που γέρνει ελαφρά προς τα δεξιά, είναι, 
ωστόσο, λεπτότερο και κομψότερο. Τα δαχτυλίδια στο λαιμό του 336 αποδίδονται με πλαστικότητα.

Τα δύο κεφάλια, που χρονολογούνται αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ., εντάσσονται στην 
εικονογραφική παράδοση των ειδωλίων της ελληνιστικής εποχής1274. Απεικονίζουν την Αφροδίτη ή 
απλά κάποιες ιδιαίτερα εντυπωσιακές γυναικείες μορφές1275.

Διαφορετικός και απλούστερος είναι ο τύπος της κόμμωσης των κεφαλιών 338 και 339, όπου τα 
μαλλιά χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και με ελαφρούς κυματισμούς κατευθύνονται στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού και πέφτουν επάνω στους ώμους. Παρόμοια είναι η κόμμωση γυναικείων 
κεφαλιών από τη Μύρινα, που χρονολογούνται στο 2ο αι. π.Χ.1276.

Η απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου του κεφαλιού 339 ακολουθεί τις γενικότερες καλ
λιτεχνικές τάσεις που διαμορφώνονται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., όπως τις αναλύσαμε παραπά
νω. Η διαφορά του, ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα παραδείγματα (336-337) εντοπίζεται κυ
ρίως στο εξωτερικό περίγραμμα των παρειών, που είναι ευθύγραμμο, σχεδόν κατακόρυφο. Το χαρα
κτηριστικό αυτό προσεγγίζει το παράδειγμα της Βέροιας σε δύο γυναικεία κεφάλια του β' μισού του 
2ου αι. π.Χ. από τη Μύρινα και την Πέργαμο1277.

1270 Τα κεφάλια 336, 339 αποτελούν κτερίσματα της ταφής αριθ. 6. Το 338 ανήκει στο εύρημα αριθ. 1. Τέλος, το 337 προ
έρχεται από το ταφικό εύρημα αριθ. 2.

1271 Κοίλο εσωτερικά είναι επίσης το κεφάλι 339.
1272 Thompson, Troy, 37 κ.ε. Σχετικά με την κόμμωση αυτή, βλ. και Bell, Morgantina, 66.
1273 Βλ. Κεφ. III, 144 κ.ε., εικονογραφικός τύπος της στηριζομένης Αφροδίτης (Πίν. 69-73).
1274 Σχετικά με τους τύπους των γυναικείων κεφαλιών που κυριαρχούν στην κοροπλαστική των μέσων του 2ου αι. π.Χ., βλ. 

D. Burr Thompson, Hesperia 34 (1965), 44 κ.ε., πίν. 16’ Bell, Morgantina, 75-76. Ειδικότερα το 336 συγκρίνεται με γυναικείο 
κεφάλι από την Αθήνα (D. Burr Thompson, Hesperia 32 (1963), 280, αριθ. 10, πίν. 73), το οποίο, σύμφωνα με τα νεότερα χρο
νολογικά δεδομένα από την αθηναϊκή Αγορά, χρονολογείται στο α' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. Βλ. Η.Α. Thompson, D. Burr 
Thompson, S.I. Rotroff, ό.π. (υποσημ. 776), 186. Επίσης, Leyenaar-Plaisier, Leiden, 315, αριθ. 838, πίν. 116, από τη Μύρινα, β' 
μισό 2ου αι. π.Χ. Το 337 βρίσκεται κοντά στα γυναικεία κεφάλια, από τα Άβδηρα (Δ. Λαζαρίδης, ό.π. (υποσημ. 7), 22, 58, 
αριθ. Β 4, πίν. 6, β' μισό 2ου αι. π.Χ.), από την Αθήνα (D. Burr-Thompson, Hesperia 32 (1963), 311, αριθ. 17, πίν. 82, 3ος αι. 
π.Χ.), από την Τροία (Thompson, Troy, 131, αριθ. 218, πίν. 47, μέσα 2ου αι. π.Χ.), και από τη Μύρινα (Leyenaar-Plaisier, 
Leiden, 303, αριθ. 796, πίν. 113, μέσα 2ου αι. π.Χ.).

1275 D. Burr Thompson, Hesperia 32 (1963), 280.
1276 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 321-322, αριθ. 862, 863, 865, πίν. 118.
1277 Ό.π., 303, αριθ. 797, πίν. 113, μέσα 2ου αι. π.Χ. Töpperwein, Terrakotten, 73, αριθ. 332, πίν. 48.
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Τέλος, το στεφάνι που στολίζει το σύνολο των κεφαλιών1278 αποτελείται από ένα παχύ στέλεχος, στο 
οποίο στερεώνονται πολλά μικρά λουλούδια, που αποδίδονται εδώ με στίξη. Γύρω από αυτό τυλίγεται 
συνήθως μια φαρδιά υφασμάτινη ταινία. Τα πρωιμότερα παραδείγματα του στεφανίου αυτού αναγνω
ρίζει ο Μ. Blech σε παραστάσεις των αρχών του 5ου αι. π.Χ.1279, ενώ η D. Burr Thompson τα θεωρεί 
μιμήσεις πραγματικών στεφανιών που βρέθηκαν στην Αίγυπτο1280. Πρόκειται για ένα κόσμημα κοινό 
στα γυναικεία ειδώλια της ελληνιστικής εποχής, που παράγονται στην Πέλλα1281, τη Βοιωτία1282, τη Δή
λο1283, την Αμισό1284, την Τροία1285, τη Μυρινα1286, την Πριήνη1287, τη Μικρά Ασία γενικότερα1288 και τον 
Αμαθουντα της Κύπρου1289. Στα ειδώλια που παράγονται στο τοπικό εργαστήριο της Βέροιας συνδέεται 
με εικονογραφικοΰς τύπους γυναικείων μορφών και Αφροδίτης και χρονολογούνται γύρω στα μέσα του 
2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα1290.

Τ ύπος  ε. Γ υ ν α ικ ε ία  κ ε φ ά λ ια  με στεφάνη  (Πίν. 95α)

Τα κεφάλια 340-3421291 διατηρούνται σε μέτρια έως κακή κατάσταση1292. Η πρόσθια πλευρά τους 
κατασκευάζεται με μήτρα, ενώ η πίσω συμπληρώνεται με το χέρι. Τα 341-342 προέρχονται από πολύ 
φθαρμένες μήτρες. Με το χέρι προστέθηκαν στο 340 η στεφάνη και η ταινία, που στολίζουν τα μαλλιά, 
καθώς και το τμήμα του ιματίου που κάλυπτε το λαιμό.

Τα παραδείγματα που εντάσσονται σε αυτό τον τύπο παραδίδουν δύο διαφορετικούς τύπους στεφά
νης και διαφορετικές κομμώσεις. Έτσι, η κόμμωση του 340 ταυτίζεται με τη λεγόμενη «Melonenfrisur». 
Τα μαλλιά της μορφής στολίζουν στρογγυλή ταινία και ψηλή στεφάνη, διακοσμημένη με ακτινωτές 
χαράξεις, που καλύπτουν όλη την επιφάνειά της. Πίσω από αυτή το ιμάτιο κάλυπτε το πίσω μέρος του 
κεφαλιού και δίπλωνε μπροστά στο λαιμό. Ο τύπος αυτός της στεφάνης απεικονίζεται σε εικονογραφι- 
κούς τύπους του εργαστηρίου της Βέροιας, οι οποίοι παριστάνουν γυναικείες μορφές (151), χορεύτριες 
(207), πλαγγόνες (241-242), την Αφροδίτη κουροτρόφο (275) και τη θεά στο σύμπλεγμα με τον Άδωνη 
(311)1293, που χρονολογούνται περίπου από τα μέσα του 2ου έως λίγο μετά τα μέσα του 1ου αι. π.Χ. Πα
ράλληλα με την ίδια ή παρόμοια μορφή απαντά σε γυναικεία ειδώλια και κεφάλια από την Πέλλα1294, 
την Ιεράπετρα1295, τη Μύρινα1296 και την Αμισό1297, που εντάσσονται, επίσης, στα ίδια χρόνια.

Το ταφικό εύρημα, στο οποίο περιλαμβάνεται το κεφάλι 340, χρονολογείται αμέσως μετά τα μέσα 
του 1ου αι. π.Χ. Το γεγονός ότι βρέθηκε μαζί με τη χορεύτρια 207, που παραδίδει τον ίδιο τύπο κόμ
μωσης και κάλυψης με το ιμάτιο, μας επιτρέπει να το αποδώσουμε και αυτό σε μορφή χορεύτριας, το 
σώμα της οποίας δεν διασώθηκε.

1278 Όμοια στεφάνια φορούν επίσης ανδρικές και παιδικές μορφές.
1279 Μ. Blech, ό.π. (υποσημ. 845), 44-46.
1280 Thompson, Troy, 45 κ.ε., πίν. 51-53, 60a.
1281 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 220, σημ. 288, 289, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
1282 Besques, III, 25, πίν. 27a, e, α' μισό 3ου αι. π.Χ. Higgins, Tanagra, 123, εικ. 144.
1283 Laumonier, Délos XXIII, 240-242, αριθ. 1082, πίν. 83-84.
1284 Besques, III, 77, 78, 82, πίν. 102a, d, 103d, 106a, e, 2ος αι. π.Χ.
1285 Thompson, Troy, ό.π.
1286 Mollard-Besques, II, 100, πίν. 117b, και 169, πίν. 205a, 2ος αι. π.Χ.
1287 Th. Wiegand - Η. Schrader, ό.π. (υποσημ. 437), 332 κ.ε., εικ. 371, και 413, μέσα 2ου αι. π.Χ.
1288 Besques, III, 106, 140, πίν. 133d, e, 177b, 2ος και 1ος αι. π.Χ.
1289 Βλ. Queyrel, Amathonte IV, 96-97, 115, πίν. 29, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Η Queyrel αποδίδει στο στεφάνι 

αυτό θρησκευτική σημασία.
1290 Βλ. τύπους θ, ν, ρ, υ, ψ (Πίν. 25, 31, 35, 41-43, 51-52).
1291 Το 340 περιλαμβάνεται στα κτερίσματα της ταφής αριθ. 9. Τα 341-342 προέρχονται από το ταφικό σύνολο αριθ. 2.
1292 Λείπει μεγάλο τμήμα της πρόσθιας πλευράς του 340.
1293 Βλ. Κεφ. III, 110 κ.ε., 123 κ.ε., 141 κ.ε., 173,190 (Πίν. 43, 55, 67, 80, 89).
1294 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 143, αριθ. 102, πίν. 15, μέσα 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.
1295 Besques, III, 63, πίν. 79d, α μισό 1ου αι. π.Χ.
1296 Mollard-Besques, II, 168, πίν. 203c, e, αρχές 1ου αι. π.Χ.
1297 Besques, III, 82, πίν. 106h, μέσα 2ου αι. π.Χ.



204

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κεφάλια 341-342, τα οποία είναι όμοια. Το πρόσωπο με 
τα σκληρά και γωνιώδη περιγράμματα, το χαμηλό μέτωπο, τα εξογκωμένα μήλα και τα βαριά μάγου
λα, καταλήγει σε ένα τονισμένο πηγούνι. Τα μάτια είναι μεγάλα και αμυγδαλόσχημα. Στο μικρό κλει
στό στόμα διαγράφεται αμυδρό χαμόγελο. Τα μαλλιά σχηματίζοντας ελαφρούς κυματισμούς πλαισιώ
νουν το πρόσωπο και μαζεύονται πίσω, από όπου πέφτουν ελεύθερα επάνω στους ώμους. Το πίσω 
μέρος του κεφαλιού καλύπτεται με ιμάτιο. Η κόμμωση αυτή απαντά σε γυναικεία ειδώλια που προέρ
χονται από τα κοροπλαστικά εργαστήρια της ηπειρωτικής Ελλάδας και χρονολογούνται περίπου από 
τα μέσα του 5ου έως τα μέσα του 4ου αι. π.Χ.1298. Μια ανάλογη μορφή κόμμωσης δεν αντιπροσωπεύ
εται στις δημιουργίες των κοροπλαστικών εργαστηρίων της ελληνιστικής εποχής.

Το κεφάλι της μορφής στολίζει χαμηλή στεφάνη, στην επιφάνεια της οποίας διακρίνονται ανάγλυφα 
εξογκώματα. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να τη συσχετίσουμε με ένα τύπο ανάλογου κοσμήματος δια
κοσμημένου με φυτικά μοτίβα, παρόμοιο με αυτόν γυναικείου κεφαλιού από τα μικρασιατικά παράλια1299.

Τα κεφάλια που εξετάζουμε συνδέονται με τον εικονογραφικό τύπο π των όρθιων γυναικείων μορ
φών (Πίν. 33-34), ο οποίος χαρακτηρίζεται από έναν έντονο αρχαϊστικό χαρακτήρα1300, εντάσσονται 
δε γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

Τ ύ π ο ς  στ. Κ ε φ ά λ ια  ν ε α ρ ώ ν  κ ο ρ ιτ σ ιώ ν  με κρωβύλο  (Πίν. 9 5 β)

Τα κεφάλια 343-3471301 παρουσιάζουν φθορές, ιδιαίτερα στην πρόσθια όψη. Η ελλιπής απόδοση 
των χαρακτηριστικών των προσώπων οφείλεται στη φθορά των καλουπιών, που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατασκευή τους. Τα 344, 346 και 347 προέρχονται από τις ίδιες μήτρες. Τα κεφάλια είναι εσω
τερικά συμπαγή, μια και η πίσω πλευρά τους συμπληρώθηκε με το χέρι. Καστανό χρώμα χρησιμοποι
ήθηκε για την απόδοση της απόχρωσης των μαλλιών, των φρυδιών και των ματιών (345-347) και κόκ
κινο για να τονιστούν τα χείλη της μορφής (345).

Τα παραδείγματα αυτού του τύπου παραδίδουν μια ιδιόμορφη κόμμωση, όπου τα μαλλιά χωρίζο
νται στη μέση επάνω από το μέτωπο και με ελαφρούς κυματισμούς πέφτουν στους ώμους σχηματίζο
ντας μακρείς βοστρύχους. Στο επάνω μέρος του κεφαλιού δημιουργείται επίσης ένας μεγάλος, φαρ
δύς πλόκαμος, που ταυτίζεται με τον κρωβύλο1302, το χαρακτηριστικό βόστρυχο της παιδικής κόμμω
σης, και χαρακτηρίζει τη μορφή των κεφαλιών που ερμηνεύουμε ως παιδική. Η κόμμωση αυτή διακρί
νει το σύνολο των μικρών παιδιών και των Ερωτιδέων που απεικονίζονται στα ειδώλια των εργαστη
ρίων της Βέροιας1303, απαντά, ωστόσο, και στα ειδώλια παιδικών μορφών, και ιδιαίτερα κοριτσιών, τα 
οποία προέρχονται από τη Μύρινα1304, την Πριήνη1305, τη Σμύρνη1306, την Ταρσό1307 και την Κάτω 
Ιταλία1308 και χρονολογούνται από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. έως τα αυτοκρατορικά χρόνια.

Το πρόσωπο είναι ελλειψοειδές, έχει ενιαίο εξωτερικό περίγραμμα και καταλήγει σε ένα βαρύ

1298 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 14-15, αριθ. 13-14, πίν. 3, από την Αττική, μέσα 5συ αι. π.Χ., 29-30, αριθ. 45, πίν. 8, από τη Βοιωτία, μέσα 
5συ αι. π.Χ., 48, αριθ. 80, πίν. 16, από την Κόρινθο, β' μισό 5συ αι. π.Χ., και 37-38, αριθ. 60, πίν. 12, από τη Βοιωτία, β τέταρτο 4ου αι. π.Χ

1299 Ό.π., 449-450, αριθ. 1261, πίν. 165, α' μισό 2ου αι. π.Χ.
1300 Βλ. Κεφ. III, 103 κ.ε., αριθ. 119-121, όπου γίνονται αναλυτικές σχετικά με το θέμα παρατηρήσεις.
1301 Τα κεφάλια 343-347 περιλαμβάνονται στο εύρημα αριθ. 1.
1302 Βλ. σχετικά, Κ. Κουρουνιώτης, ΛΔ 8 (1923), 155 κ.ε. και D. Burr Thompson, ό.π. (υποσημ. 1152), 157, όπου και η σχε

τική βιβλιογραφία.
1303 Ειδώλια 134-140 (Πίν. 37-38), 223-232 (Πίν. 61-65), 310 (Πίν. 89), 312 (Πίν. 90), 314α-β και δ-ε (Πίν. 91).
1304 Mollard-Besques, II, 129, πίν. 154e, μέσα 2ου αι. π.Χ., 130, πίν. 156b, τέλη 1ου αι. π.Χ., 134, πίν. 162a-f, 2ος-1ος αι. 

π.Χ., 189, πίν. 225a-e. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 324, αριθ. 873, πίν. 118, 345-346, αριθ. 939, 945, πίν. 124-125, 2ος αι. π.Χ.
1305 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 396-397, αριθ. 1097-1099, πίν. 142, ελληνιστική εποχή.
1306 Ό.π., 232-233, αριθ. 596-599, πίν. 85, αυτοκρατορική εποχή.
1307 Besques, III, 342, πίν. 421a, όψιμη ελληνιστική εποχή.
1308 Besques, IV, 13, πίν. 10b, Τάραντας, τέλη 4ου αι. π.Χ., 15, πίν. l l i  και 12a, από την Απουλία και την Καπύη (;) αντί

στοιχα, 2ος αι. π.Χ.
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πηγούνι1309. Τα μεγάλα μάτια της μορφής στρέφονται προς τα αριστερά και κάτω, ακολουθώντας την 
κλίση του κεφαλιού. Η μύτη είναι ευθΰγραμμη με πλατιά πτερύγια, το στόμα μικρό.

Τα κεφάλια που εξετάζουμε συνδέονται με τα ειδώλια 37-39 του τύπου β των όρθιων γυναικείων 
μορφών (Πίν. 13-14). Απεικονίζουν τη μορφή μιας νεαρής κοπέλας και χρονολογούνται στα πλαίσια 
του 2ου αι. π.Χ.

Δ ι ά φ ο ρ α  (Πίν. 95γ)

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται τα κεφάλια 348-3491310, που αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς 
τύπους. Το πρώτο διατηρήθηκε σε αποσπασματική κατάσταση. Είναι εσωτερικά κοίλο. Η επιφάνεια 
του προσώπου καλυπτόταν με λευκόχρωμο επίχρισμα. Χάραξη χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να 
τονιστούν οι λεπτομέρειες των μαλλιών. Το κεφάλι παραδίδει μια απλή κόμμωση, όπου τα μαλλιά 
μαζεύονται χαμηλά, στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το 349 είναι εσωτερικά συμπαγές. Η πρόσθια 
πλευρά προέρχεται από μήτρα, αρκετά φθαρμένη, ενώ η πίσω είναι συμπληρωμένη με το χέρι. Το 
πρόσθιο τμήμα του κεφαλιού καλύπτει λευκόχρωμο επίχρισμα.

Η κακή διατήρησή του δεν μας επιτρέπει να διατυπώσουμε εκτενέστερες εικονογραφικές παρατη
ρήσεις. Ωστόσο είναι φανερό ότι τα μαλλιά της μορφής χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο και 
πέφτουν προς τα κάτω σχηματίζοντας κοντούς βοστρύχους. Πρόκειται για ένα σχετικά σπάνιο τύπο 
κόμμωσης, ο οποίος απαντά σε ειδώλια της ελληνιστικής εποχής, που εικονίζουν μορφές μικρών κορι- 
τσιών1311. Το πρόσωπο έχει σχήμα ελλειψοειδές, χαμηλό μέτωπο και καταλήγει σε ένα τονισμένο 
πηγούνι. Το κεφάλι αυτό συνδέεται με τον εικονογραφικό τύπο της όρθιας γυναικείας μορφής, η οποία 
εικονίζεται, στα ειδώλια 193-204 του Καταλόγου (Πίν. 54), να κρατά μια οινοχόη στο δεξιό χέρι1312. 
Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω, είναι φανερό ότι πρόκειται για μια μορφή παιδική. Με βάση 
τα δεδομένα του ταφικού ευρήματος, στο οποίο εντάσσεται, χρονολογείται στα πλαίσια του 2ου αι. π.Χ.

8. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΙΔΩΛΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Ε ρμα ϊκή  στήλη Π ρ ιά π ο υ  (Πίν. 96)

Η ερμαϊκή στήλη 3501313 σώζεται σχεδόν ακέραιη. Το επάνω τμήμα της πρόσθιας πλευράς προέρ
χεται από μήτρα, ενώ με το χέρι είναι κατασκευασμένα το κάτω τμήμα της στήλης και τα γεννητικά 
όργανα του απεικονιζόμενου θεού. Η πίσω πλευρά είναι κοίλη. Η ύπαρξη μικρής μάζας πηλού δίπλα 
στο δεξιό βραχίονα, καθώς και η έλλειψη ιδιαίτερης βάσης αποτελούν ενδείξεις ότι η στήλη αποτε
λούσε τμήμα μιας πολυπρόσωπης σύνθεσης.

Ο θεός εικονίζεται σε ώριμη ηλικία. Ο κορμός και οι ώμοι του καλύπτονται με ιμάτιο, που τυλίγεται 
σφιχτά γύρω από το σώμα του. Κάτω από το ένδυμα προβάλλει ανυψωμένος ένας υπερφυσικός φαλλός. 
Με το δεξιό χέρι λυγισμένο μπροστά στο στήθος συγκρατεί ένα σύνολο πτυχών και με το αριστερό, που 
προβάλλει κάτω από το ιμάτιο, βαστά ένα κέρας αφθονίας. Ο θεός στρέφει το κεφάλι του προς τα δεξιά. 

Η εικονογραφική παράσταση του Πριάπου με το σχήμα της ερμαϊκής στήλης είναι γνωστή από μια

1309 Σχετικά με τον τύπο του κεφαλιού, βλ. Töpperwein, Terrakotten, 68, αριθ. 292, πίν. 45, μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ. και 
Leyenaar-Plaisier, Leiden, 290, αριθ. 754, πίν. 110, μέσα 2ου αι. π.Χ.

1310 Το κεφάλι 348 αποτελεί κτέρισμα της ταφής αριθ. 6. Το 349 περιλαμβάνεται στο εύρημα αριθ. 1.
1311 Thompson, Troy, 133, αριθ. 238-239, πίν. 49,3ος αι. π.Χ. Leyenaar-Plaisier, Leiden, 108, αριθ. 218, πίν. 37, Βοιωτία, 3ος 

αι. π.Χ., και 348-349, αριθ. 952, πίν. 125, Μύρινα, 2ος-1ος αι. π.Χ.
1312 Το κεφάλι 349 και τα ειδώλια αυτά προέρχονται από το ίδιο ταφικό εύρημα.
1313 Προέρχεται από το εύρημα αριθ. 16.
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σειρά παραστάσεων που χρονολογούνται στα όψιμα ελληνιστικά και αυτοκρατορικά χρόνια1314, όπου 
ο θεός εικονίζεται συνήθοος με το δεξιό χέρι, λυγισμένο μπροστά στο στήθος, να ανασύρει με το αρι
στερό το ένδυμά του και να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα. Ωστόσο, στην ερμαϊκή στήλη της 
Βέροιας δεν εκτελεί τη χειρονομία της ανάσυρσης, αλλά ο ανυψωμένος φαλλός προβάλλει κάτω από 
το ανασηκωμένο μεσαίο τμήμα του ιματίου. Το μοτίβο αυτό παραδίδει μια σειρά μαρμάρινων ερμαϊ
κών στηλών από τη Δήλο, όπου όμως το αριστερό χέρι του θεού, ελαφρά λυγισμένο στον αγκώνα, 
πέφτει παράλληλα με την αριστερή πλευρά του σώματος1315.

Τα τονισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του και τα βαθιά τοποθετημένα μάτια δίνουν στη 
μορφή μια σκληρή, άγρια θα λέγαμε, έκφραση1316. Την εντύπωση αυτή ενισχύει και η αμελής διάταξη 
των μαλλιών και ιδιαίτερα της γενειάδας του.

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω, είναι φανερό ότι η ερμαϊκή στήλη της Βέροιας, που χρο
νολογείται γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., παραδίδει ένα γνωστό εικονογραφικό τύπο, όπου τονίζε
ται ο άγριος και αρρενωπός χαρακτήρας του θεού.

Π ρ ο σ ω π ε ίο  γ ε ν ε ι ο φ ό ρ ο υ  Σα τ ύ ρ ο υ  (Πίν. 96)

Το πήλινο προσωπείο 3511317 ήταν προσκολλημένο πιθανώς σε μια μορφή μεγαλύτερων διαστάσε
ων, όπως αποδεικνύει η ύπαρξη μικρών τμημάτων πηλού στην πίσω πλευρά1318. Είναι κατασκευασμέ
νο με μήτρα.

Το μακρόστενο πρόσωπο του Σατύρου πλαισιώνουν τα πυκνά, μακριά μαλλιά του, που χτενίζονται 
προς τα πλάγια και πίσω. Τα μεγάλα εξογκωμένα μάτια με τα παχιά φρύδια και οι έντονες ρυτίδες του 
μετώπου δίνουν στη μορφή μια άγρια, συνοφρυωμένη έκφραση.

Οι Σάτυροι εικονίζονται συνήθως αγένειοι, με τα μαλλιά διευθετημένα σε άτακτους θυσάνους. 
Γενειοφόρες μορφές Σατύρων αναγνωρίζει η S. Besques σε μια σειρά προσωπείων από την Αμισό, των 
μέσων του 2ου αι. π.Χ.1319. Στο προσωπείο της Βέροιας, το οποίο χρονολογείται, σύμφωνα με τα ανα- 
σκαφικά δεδομένα, στα μέσα του 2ου αι. π.Χ., ο δαιμονικός χαρακτήρας της μορφής είναι ηπιότερος.

Κ ιθ ά ρ α

Η κιθάρα 352 σώζεται περίπου ακέραια1320. Το ηχείο είναι κατασκευασμένο με μήτρα, ενώ οι βρα
χίονες προστέθηκαν με το χέρι.

Αποτελείται από ένα τραπεζιοειδές ηχείο1321, που φαρδαίνει ψηλά, και τους βραχίονες1322. Στο 
κέντρο του ηχείου αποδίδεται πολύφυλλο ανθέμιο.

Όμοιου τύπου μουσικά όργανα εικονίζονται στην ελληνιστική εποχή να κρατούν Έρωτες1323 και

1314 Για το θέμα της εικονογραφικής παράστασης του Πριάπου και τα σύμβολά του, βλ. αναλυτικά στις παρατηρήσεις σχε
τικά με τον τύπο της αναδυομένης Αφροδίτης, Κεφ. III, 157 κ.ε.

1315 J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 588), 239, πίν. 47.
1316 Σχετικά με τη δυσμορφία του Πριάπου, όπως την παραδίδουν οι φιλολογικές πηγές, βλ. Μ. Delcourt, ό.π. (υποσημ. 852), 

50 κ.ε.
1317 Προέρχεται από το εύρημα αριθ. 16.
1318 Για το λόγο αυτό, άλλωστε, αποδίδεται μόνο το δεξιό τμήμα, που ήταν ορατό.
1319 Besques, III, 88, πίν. 110c-e.
1320 Βρέθηκε μαζί με τα ειδώλια 259, 263 και 266, 267, των τύπων της Αφροδίτης στηριζομένης και αναδυομένης του ταφι- 

κού ευρήματος αριθ. 3.
1321 Βλ. σχετικά, D. Paquette, ό.π. (υποσημ. 726), 90 κ.ε.
1322 Οι χορδές της δεν δηλώνονται. Όμοιες είναι, επίσης, οι κιθάρες των ειδωλίων 261, 262 και 267 του Καταλόγου, του 

τύπου της Αφροδίτης στηριζομένης και αναδυομένης αντίστοιχα, καθώς και των σύγχρονων παραδειγμάτων από την Πέλλα, 
βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 151-152. 230, αριθ. 139, 140, πίν. 20, αμέσως μετά τα μέσα του 2ου αι. π.Χ.

1323 Mollard-Besques, II, 47, πίν. 56a. b, 1ος αι. π.Χ.
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μικρά παιδιά σε πήλινα ειδώλια από τη Μύρινα1324, καθώς επίσης κιθαρωδοί και νεαρές κοπέλες από 
την Αίγινα1325 και την Απουλία1326. Πήλινα ομοιώματα των μουσικών αυτών οργάνων, των οποίων το 
ύψος προσεγγίζει τα 0,10 μ., βρέθηκαν στη Μυρινα1327 και στον Αμαθουντα της Κύπρου1328 και θεω
ρούνται ως αναθηματικά αντικείμενα.

Το παράδειγμα της Βέροιας ήταν πιθανότατα προσκολλημένο στην επιφάνεια πήλινου ειδωλίου 
που απεικόνιζε την Αφροδίτη1329 και χρονολογείται στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. ή λίγο αργότερα.

1324 Leyenaar-Plaisier, Leiden, 286-287, αριθ. 743, πίν. 109, τέλη 1ου αι. π.Χ.
1325 Besques, III, 50-51, πίν. 59a-d, γ' τέταρτο 3ου αι. π.Χ.
1326 Besques, IV, 48, πίν. 38c, τέλη 4ου αι. π.Χ.
1327 Mollard-Besques, II, 48, πίν. 58d.
1328 Queyrel, Amathonte IV, 98, αριθ. 295-297, πίν. 31.
1329 Βλ. παραπάνω, υποσημ. 1322.
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IV. ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το δειγμάτων ειδωλίων που εξετάζουμε εδώ προέρχεται, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αποκλειστι
κά από ταφικά σύνολα. Το γεγονός αυτό δεν μας επιτρέπει να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικό
να όσον αφορά το γενικότερο θεματολόγιο του εργαστηρίου, εφόσον σπανίζουν ανάλογα ευρήματα 
από ιερά ή άλλα δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα της πόλης.

Οι εικονογραφικοί τύποι των ειδωλίων, όπως παρουσιάστηκαν στο σχετικό κεφάλαιο, είναι δυνα
τόν να διαχωριστούν σε δύο κύριες ομάδες:

1. Θέματα της καθημερινής ζωής1, όπως οι όρθιες γυναικείες μορφές (III.1.Α), οι πλαγγόνες 
(ΙΙΙ.2), οι ανδρικές μορφές (III.5) και το σύμπλεγμα αγοριού και κοριτσιού (ΙΙΙ.όβ).

2. Θέματα που σχετίζονται με τη θρησκεία και τη λατρεία, όπως οι γυναικείες μορφές με αγγεία 
(ΙΙΙ.1.Β), οι χορεύτριες (ΙΙΙ.1.Γ), οι όρθιες γυναικείες μορφές με Ερωτιδέα και με κορίτσι και 
Ερωτιδέα (ΙΙΙ.1.Δ-Ε), οι εικονογραφικοί τύποι της Αφροδίτης (ΙΙΙ.3.Α), της Τσιδας (ΙΙΙ.3.Β), της Ψυχής 
(ΙΙΙ.3.Γ), του Έρωτα (ΙΙΙ.4), τα συμπλέγματα του Άδωνη και της Αφροδίτης, των Ερωτιδέων με το 
θυμιατήριο και, τέλος, η σύνθεση της Αφροδίτης με τους Ερωτιδείς (111.6α, γ, δ).

Στην πρώτη ομάδα κυριαρχούν τα ειδώλια των όρθιων γυναικείων μορφών. Πρόκειται για 188 
συνολικά παραδείγματα, που αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 53,4% των ειδωλίων που εξετάζουμε 
εδώ. Στον αριθμό αυτό πρέπει επίσης να προσθέσουμε και ένα μεγάλο μέρος από τα γυναικεία κεφά
λια, που αναφέρονται στο τέλος του Καταλόγου. Έ να σημαντικό επίσης σύνολο 20 παραδειγμάτων 
αποτελούν οι πλαγγόνες, ποσοστό 5,7%, που παραδίδουν ένα αγαπητό παιχνίδι της παιδικής ηλικίας.

Στη δεύτερη ομάδα επικρατούν θέματα από τον κύκλο της Αφροδίτης και του Έρωτα. Η θεά απει
κονίζεται σε ένα σύνολο 47 ειδωλίων, ποσοστό 13,35%, που παραδίδουν εικονογραφικούς τύπους 
κουροτρόφων, καθώς και τύπους γνωστούς από την περίοπτη γλυπτική, όπου η θεά κρατά πολλά και 
διαφορετικά σύμβολα. Συνοδεύεται συνήθως από τον Έρωτα, που παριστάνεται άλλοτε σε βρεφική 
και άλλοτε σε παιδική ηλικία, και σπανιότερα από μια ερμαϊκή στήλη Πριάπου. Μια σύνθεση πέντε 
ειδωλίων απεικονίζει, πιθανότατα, μια σκηνή λουτρού της Αφροδίτης, στην οποία παραστέκονται τέσ
σερις Ερωτιδείς, ενώ μοναδικό είναι το θέμα του συμπλέγματος, όπου εικονίζεται ο Άδωνης να ξεψυ
χά στην αγκαλιά της αγαπημένης του θεάς.

Ο Έρωτας αποτελεί την κεντρική μορφή 31 συνολικά παραστάσεων, ποσοστό 8,8%. Εικονίζεται 
συνήθως σε παιδική ηλικία να παίζει με πουλιά και μικρά ζώα και σπανιότερα μόνος του. Μια μονα
δική σύνθεση παραδίδει δύο Ερωτιδείς εκατέρωθεν θυμιατηριού, τελετουργικού σκεύους που σχετί
ζεται με τη λατρεία της μητέρας τους. Ο φτερωτός θεός απεικονίζεται, επίσης, ως συνοδός της μητέ
ρας του σε 36 ακόμη εντυπωσιακές συνθέσεις, ποσοστό 10,23%.

Μεμονωμένα είναι τα παραδείγματα της παράστασης μιας από τις κύριες μορφές του αιγυπτιακού 
πανθέου, της Τσιδας, καθώς και του Έρωτα-Αρποκράτη. Με τη λατρεία της θεάς αυτής ή του Άδωνη 
συνδέονται, πιθανώς, οι δύο εικονογραφικοί τύποι των χορευτριών, που αποδίδουν δύο διαφορετικές 
κινήσεις του χορού με το ιμάτιο. Έ να  ειδώλιο, τέλος, απεικονίζει την Ψυχή καθισμένη σε βράχο.

Πριν αναφερθούμε, ωστόσο, συνοπτικά στο θεματολόγιο των μεγάλων κοροπλαστικών κέντρων της

1 Ωστόσο και τα θέματα της καθημερινής ζωής ως ταφικά κτερίσματα αποκτούν συμβολική σημασία. Βλ. σχετικά, Κεφ. V, 
217 κ.ε.
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ελληνιστικής εποχής, θα θέλαμε να επισημάνουμε και πάλι ότι στη διαμόρφωση του θεματολογίου του 
εργαστηρίου της Βέροιας συνετέλεσε ουσιαστικά το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής 
του προοριζόταν για ταφική χρήση. Ανάλογη είναι, άλλωστε, η επιλογή των εικονογραφικών τύπων που 
τοποθετούνται ως κτερίσματα στους θαλαμωτούς τάφους της Πέλλας2. Την άποψη αυτή, ότι δηλαδή η 
επιλογή των θεματικών κύκλων των κοροπλαστικών εργαστηρίων συνδέεται άμεσα με το βασικό προο
ρισμό των προϊόντων τους, αποδέχονται επίσης οι νεότεροι κυρίως ερευνητές. Το γεγονός αυτό αντι
λαμβάνεται κανείς αρκετά εύκολα, για παράδειγμα, στην περίπτωση των ιερών. Έτσι, η μελέτη των 
ειδωλίων που προέρχονται από αυτά αποδεικνυει ότι τα εργαστήρια που ιδρύονται και λειτουργούν στη 
γύρω περιοχή υιοθετούν εικονογραφικοΰς τύπους, οι οποίοι απεικονίζουν την κύρια θεότητα του ιερού, 
τους λάτρεις της και τα ιερά ζώα της. Αναπτύσσεται δηλαδή μια «θρησκευτική βιοτεχνία», όπως τη 
χαρακτηρίζει ο A. Muller, που μελετά τα ευρήματα του ιερού του Εβραιόκαστρου της Θάσου3. Ενδει
κτικά θα αναφέρουμε επίσης εδώ το σημαντικό ρόλο που αποδίδει ο Μ. Bell στη λατρεία της Περσε- 
φόνης, όσον αφορά την ανάπτυξη της κοροπλαστικής παραγωγής στη Μοργαντίνα4. Τη διαφοροποίηση 
του θεματολογίου ενός κοροπλαστικού εργαστηρίου, όπως αυτό παρουσιάζεται όταν το δείγμα των 
ειδωλίων που εξετάζουμε προέρχεται από τα νεκροταφεία ή τα δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα 
μιας πόλης δέχεται επίσης η Ε. Topperwein στη δημοσίευση των ειδωλίων της Περγάμου5.

Η μελέτη του θεματολογίου των πήλινων ειδωλίων αποδεικνύει ότι οι κύριοι εικονογραφικοί τύποι 
διαμορφώνονται αρχικά στα μεγάλα κοροπλαστικά κέντρα της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλά
δας και στη συνέχεια, ή παράλληλα, σε αυτά της νότιας Ιταλίας, των μικρασιατικών ακτών, της Μαύρης 
Θάλασσας και της Αιγύπτου6. Τα κοροπλαστικά κέντρα των όψιμων ελληνιστικών χρόνων, της εποχής 
στην οποία εντοπίζεται κυρίως η καλλιτεχνική δημιουργία του εργαστηρίου της Βέροιας, αναπτύσσο
νται σε μια αρκετά μεγάλη έκταση του αρχαίου κόσμου. Το θεματολόγιό τους είναι δυνατό να το προ
σεγγίσει κανείς μέσω μιας σειράς ειδικών μελετών και δημοσιεύσεων, καθώς και με τη δημοσίευση των 
συλλογών των μεγάλων αρχαιολογικών Μουσείων7. Έτσι, με βάση το υλικό που μας είναι γνωστό, δια
πιστώνουμε ότι την εποχή αυτή το ενδιαφέρον των εργαστηρίων επικεντρώνεται σε δύο κύριους θεμα
τικούς κύκλους: ο πρώτος αφορά κυρίως εικονογραφικούς τύπους όρθιων ή καθισιών γυναικείων και 
παιδικών μορφών και ο δεύτερος έχει ως αντικείμενο παραστάσεις που σχετίζονται με τους θεούς και 
τη λατρεία τους. Στο δεύτερο κύκλο κυριαρχούν αναμφίβολα η Αφροδίτη και ο Έρωτας.

Θα ήταν λοιπόν δυνατό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η κοροπλαστική τέχνη στα ελληνιστι
κά χρόνια πραγματεύεται τα ίδια περίπου θέματα, γεγονός που οφείλεται, όπως παρατήρησαν ήδη 
αρκετοί ερευνητές, στο ευρύτατα διαδεδομένο εμπόριο των ειδωλίων και των μητρών τους8. Είναι 
επομένως προφανές ότι τα μικρότερα κοροπλαστικά εργαστήρια με το εμπόριο αρχετύπων και 
μητρών παραλαμβάνουν ένα προκαθορισμένο, θα λέγαμε, και συγχρόνως ευρύτερα αποδεκτό θεμα-

2 Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 221 κ.ε.
3 A. Muller, Ελληνιστική κοροπλαστική της Θάσου: Τα ειδώλια του ιερού του Εβραιόκαστρου, Μνήμη Δ. Λαζαρίόη. Πόλις 

και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα, 9-11 Μαΐου 1986, 1990, 446. Βλ. 
επίσης, Ε. Zervoudaki, Vorläufiger Bericht über die Terrakotten aus dem Demeter-Heiligtum der Stadt Rhodos, Archaeology 
in the Dodecanese, 1988 (S. Dietz - 1. Papachristodoulou, επιμ.), 135 κ.ε. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Θεσμοφόριο, 80.

4 Bell, Morgantina, 3.
5 Töpperwein, Terrakotten, 171.
6 H Töpperwein, Terrakotten, 178-179, εξετάζοντας την εξέλιξη της παραγωγής των κοροπλαστικών κέντρων στη διάρκεια 

του 3ου αι. π.Χ., υποθέτει ότι αυτά αναπτύχθηκαν αυτόνομα.
7 Σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η συμβολή της S. Mollard-Besques, του R.A. Higgins, της P. Leyenaar- 

Plaisier με τη δημοσίευση των καταλόγων των πήλινων ειδωλίων του Μουσείου του Λούβρου, του Βρετανικού Μουσείου και 
του Εθνικού Μουσείου του Leiden, καθώς και άλλων ερευνητών.

8 Βλ. Mollard-Besques, II, ΧΙΤ η ίδια, Quelques problèmes concernant les transferts de thèmes dans la coroplathie du monde 
méditerranéen, Πρακτικά του XII Διεθνούς Συνεδρίου Κλασικής Αρχαιολογίας, Αθήνα, 4-10 Σεπτεμβρίου 1983, Β, 1988,20 κ.ε.· J. 
Uhlenbrock, The Coroplast and his Craft, The Coroplast’s Art. Greek Terracottas of the Hellenistic World, 1990 (J. Uhlenbrock, 
επιμ.), 15 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία- St. Miller, StTroica 1 (1991), 39 κ.ε.
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τολόγιο. Παρόλο που ο σημαντικός αυτός εξωτερικός παράγοντας παρέμβασης στην παραγωγή των 
τοπικών εργαστηρίων δεν μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε εύκολα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της 
καλλιτεχνικής τους δημιουργίας, ωστόσο, καθοριστική πιστεύουμε ότι παραμένει ως προς αυτή την 
κατεύθυνση η προτίμηση σε ορισμένους εικονογραφικούς τύπους, οι οποίοι είτε απλά αντιγράφονται 
είτε αποδίδονται διαφοροποιημένοι, καθώς και η δημιουργία πρωτότυπων συνθέσεων.

Το γεγονός ότι η ακμή του τοπικού κοροπλαστικού εργαστηρίου εντοπίζεται περίπου στα μέσα του 
2ου αι. π.Χ. μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι η Βέροια δεν αποτελούσε ένα κέντρο με παλαιότερη πα
ράδοση στην κοροπλαστική τέχνη. Έτσι, στην προσπάθειά μας να αναζητήσουμε την πηγή των αρχε
τύπων που χρησιμοποιεί το τοπικό εργαστήριο επιβάλλεται να στραφούμε στις περιοχές εκείνες, όπου 
εντοπίζονται τα μεγάλα εργαστήρια παραγωγής της εποχής αυτής. Αν μελετήσουμε λοιπόν το θεματο- 
λόγιο του τοπικού εργαστηρίου θα διαπιστώσουμε καταρχήν ότι κυριαρχούν οι τύποι των όρθιων 
γυναικείων μορφών, οι οποίοι αποτελούν, άλλωστε, τις πρωιμότερες και ταυτόχρονα τις πιο πολυά
ριθμες δημιουργίες της τοπικής παραγωγής. Οι «ταναγραίες», όπως καθιερώθηκε στη διεθνή βιβλιο
γραφία να ονομάζονται οι νεαρές γυναικείες μορφές που εικονίζονται σε άνετες στάσεις ντυμένες με 
χιτώνα και ιμάτιο, αποτελούν τις δημοφιλέστερες δημιουργίες της κοροπλαστικής τέχνης σε όλο το 
γνωστό κόσμο της ελληνιστικής εποχής. Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας τους οδήγησε την D. Burr 
Thompson στην πεποίθηση ότι δημιουργήθηκαν στην Αθήνα, πόλη με ισχυρή καλλιτεχνική παράδοση, 
στη δεκαετία 340-330 π.Χ., η παραγωγή τους όμως συνεχίστηκε στην Τανάγρα9, μικρή πόλη της βοιω- 
τικής χώρας, στο χρονικό διάστημα 330-200 π.Χ.10.

Η εξέταση κυρίως των εικονογραφικών τύπων των όρθιων γυναικείων μορφών του εργαστηρίου της 
Βέροιας μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την επίδραση δύο καλλιτεχνικών τάσεων. Συγκεκριμένα μια 
ομάδα ειδωλίων συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που οδηγούν στη σύνδεσή τους με πρώιμες κοροπλαστι
κές δημιουργίες των βοιωτικών και αθηναϊκών εργαστηρίων (μετωπική στάση, απλή απόδοση της ενδυ
μασίας). Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τις όρθιες γυναικείες μορφές (ΙΙΙ.1.Α, τύποι α, β (31, 32, 35, 
37-39), δ (86), ε-θ, ν, ξ, φ (153-159), ενώ τις ίδιες τάσεις αναγνωρίζουμε και σε άλλους εικονογραφικούς 
τύπους, όπως των κουροτρόφων (III 1 δ , τύπος α), καθώς και της Αφροδίτης (III.3.Α, τύποι α, β). 
Ωστόσο, μια δεύτερη ομάδα, που παραδίδει νεότερα χαρακτηριστικά όσον αφορά την απόδοση της 
γυναικείας μορφής, μας οδηγεί στις ανάλογες συνθέσεις των κοροπλαστικών εργαστηρίων της Μύρινας, 
στη διάρκεια του 2ου αι. π.Χ. (αντιθετικές κινήσεις, πλούσια συστήματα πτυχών, διαφανής απόδοση 
ενδυμάτων). Πρόκειται και πάλι για τύπους ταναγραίων (ΙΙΙ.1.Α, τύποι δ (84-85), θ (96), κ, λ, ο, σ, φ 
(160-162, 164, 167, 169), χ, φ), καθώς και της χορεύτριας (ΙΙΙ.1.Γ, τύπος α), των κουροτρόφων (ΙΙΙ.1.Δ, 
τύποι β, δ), της Αφροδίτης (ΙΙΙ.3.Α, τύπος γ), του Έρωτα (ΙΙΙ.4.Α, τύποι α, β και ΙΙΙ.4.Β, τύποι α, β, δ) και, 
τέλος, των συνθέσεων με Ερωτιδείς (ΙΙΙ.6, τύποι γ, δ). Σημειώνουμε ότι ορισμένοι εικονογραφικοί τύποι 
που δεν αναφέρονται στο συγκεντρωτικό αυτό κατάλογο, είτε θεωρούνται πρωτότυπες συνθέσεις του 
τοπικού εργαστηρίου, είτε σχετίζονται άμεσα με ανάλογα παραδείγματα του εργαστηρίου της Πέλλας, 
είτε με άλλα κέντρα παραγωγής της νησιωτικής και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Τα στοιχεία, που αναφέραμε παραπάνω, μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε μια ισότιμη, θα λέγα
με, επίδραση των δύο μεγάλων κοροπλαστικών εργαστηρίων των ελληνιστικών χρόνων, που προανα- 
φέραμε. Η εμμονή στην απεικόνιση καθαρά ταναγραϊκών τύπων, η οποία παρατηρείται γενικά στα 
μεγάλα κοροπλαστικά κέντρα, από τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια και μετά, αποδίδεται από την έρευ
να στην επίδραση που δέχθηκαν από την Αττική και τη Βοιωτία μέσω κυρίως ενός μεγάλου μετανα- 
στευτικού ρεύματος βοιωτών καλλιτεχνών11. Ο R.A. Higgins, στην τελευταία μελέτη του σχετικά με τα 
ειδώλια της Τανάγρας, διαπιστώνει ότι η κοροπλαστική παραγωγή της Βοιωτίας σταματά το 200

9 Βλ. σχετικά, D. Burr Thompson, AJA 70 (1966), 51 κ.ε.
10 Βλ. Higgins, Tanagra, 118 κ.ε.
11 Kleiner, Tanagrafiguren, 43 κ.ε., 92 κ.ε. Σχετικά με τη διάδοση των ταναγραϊκών τύπων, βλ. επίσης, ό.π., 22 κ.ε. J. 

Uhlenbrock, The Hellenistic Terracottas in Athens and Tanagrastyle, ό.π., 48 κ.ε.
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π.Χ.12. Είναι η εποχή της μαζικής μετανάστευσης των βοιωτών καλλιτεχνών στα μεγάλα αστικά κέ
ντρα της Ελλάδας και της Μικρός Ασίας. Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο κύριος όγκος παραγωγής του 
εργαστηρίου της Βέροιας χρονολογείται αρκετά μεταγενέστερα, δηλαδή γύρω στα μέσα του 2ου αι. 
π.Χ., δεν μας επιτρέπει να συσχετίσουμε τις επιδράσεις αυτές με εγκατάσταση τεχνιτών από αυτό το 
χώρο. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στην αναζήτηση ενός άλλου σημαντικού κέντρου στην ευρύτερη 
περιοχή της Βέροιας, με παράδοση στην κοροπλαστική τέχνη, που δέχθηκε σταδιακά την επίδραση 
των εργαστηρίων της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Μύρινας και προχώρησε στη δημιουργία ενός 
θεματολογίου με ιδιαίτερα εργαστηριακά χαρακτηριστικά.

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα, κρίνουμε σκόπιμο να εξετά
σουμε εδώ συνοπτικά την εικόνα της παραγωγής των κεραμικών εργαστηρίων της πόλης από τα κλασικά 
χρόνια και μετά, μέσω των ευρημάτων των νεκροταφείων της. Στη σπανιότητα των σχετικών πληροφο
ριών, όσον αφορά την κλασική εποχή, συνετέλεσαν αναμφίβολα ο σωστικός χαρακτήρας της έρευνας του 
νεκροταφείου των κλασικών χρόνων13, καθώς και η παράνομη καταστροφή σημαντικού αριθμού τάφων, 
την οποία προκάλεσε η έντονη οικοδομική ανάπτυξη της σύγχρονης πόλης κατά τα τελευταία χρόνια. Οι 
μαρτυρίες, ωστόσο, των ταφικών μνημείων είναι σαφείς: δεν αντιπροσωπεύονται εδώ οι πολυτελείς, μεγά
λων διαστάσεων, πλούσια κτερισμένοι, κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι της εποχής του Φιλίππου Β' και του 
Αλεξάνδρου Τ', όμοιοι με αυτούς του λεγομένου «Ανατολικού νεκροταφείου» της Πέλλας14 και των 
νεκροταφείων άλλων σημαντικών πόλεων της Μακεδονίας15. Ανάλογη είναι η εικόνα των κτερισμάτων 
γενικότερα και ειδικά των πήλινων ειδωλίων, που αντιπροσωπεύουν ένα μικρό αριθμητικά σύνολο16. 
Πρόκειται για μεμονωμένα παραδείγματα τύπων που παράγονται στα μεγάλα κοροπλαστικά εργαστήρια 
της Αττικής και της Βοιωτίας. Σε λίγες περιπτώσεις αναγνωρίζει κανείς απομιμήσεις και αντιγραφές τοπι
κών εργαστηρίων του βορειοελλαδικού χώρου. Οι παρατηρήσεις αυτές μας οδηγούν στην εκτίμηση ότι 
αυτά τα χρόνια δεν υφίσταται ακόμη στη Βέροια οργανωμένο κοροπλαστικό εργαστήριο.

Περιορισμένη είναι, επίσης, σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά ανασκαφικά δεδομένα, η συχνό
τητα των ειδωλίων ανάμεσα στα κτερίσματα των ταφικών συνόλων και στα επόμενα χρόνια. Έτσι, ένα 
μόνο παράδειγμα, το αριθ. 110, τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Ωστόσο, ένα μικρό δείγμα ειδωλίων, το οποίο χρονολογείται στις αρχές του τελευταίου τετάρτου 
του 3ου αι. π.Χ., αποτελεί, προς το παρόν, την πρωιμότερη ένδειξη για την έναρξη λειτουργίας ενός 
εργαστηρίου. Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα μικρό αριθμό ειδωλίων, που εντάσσονται σε δύο εικο- 
νογραφικούς τύπους νεαρών κοριτσιών, τα 31, 32, 35 του τύπου β και 116, 117 του τύπου ξ, με κοινά 
εργαστηριακά χαρακτηριστικά. Η διαπίστωση αυτή μας επιτρέπει να αποδώσουμε το εύρημα σε ένα 
τοπικό εργαστήριο με περιορισμένη εμβέλεια. Το γεγονός αυτό φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημα
σία αν το συσχετίσουμε με τα συμπεράσματα της έρευνας σχετικά με την εξέλιξη της κεραμικής γενι
κά στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Βέροια, ότι δηλαδή στα ίδια ακριβώς χρόνια διαμορφώνεται «ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας της ελληνιστικής κεραμικής» σε αυτό το χώρο17.

12 Higgins, Tanagra, 118.
13 Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις και σημειώσεις στο Κεφ. I, 20.
14 Μ. Σιγανίδου, Ad 31 (1976), Χρονικά, 261 · η ίδια, Ad 32 (1977), Χρονικά, 214-215’ η ίδια, Ad 33 (1978), Χρονικά, 259’ 

η ίδια, Ad 34 (1979), Χρονικά, 300-301’ η ίδια, Ad 35 (1980), Χρονικά, 397-398’ η ίδια, Ad 36 (1981), Χρονικά, 319-320. 
Ακόμη, Πέλλα. Πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεόόνων. 30χρόνια ανασκαφής 1957-1987, 1987, 28-29. Βλ. επίσης, Μ. Λιλιμπάκη- 
Ακαμάτη, ΑΕΜΘ 3 (1989), 91 κ.ε. και η ίδια,ΛΕΜΘ 6 (1992), 127 κ.ε.

15 Μ. Μπέσιος, ΑΕΜΘ 1 (1987), 209 κ.ε.’ ο ίδιος, ΑΕΜΘ 2 (1988), 181 κ.ε.’ ο ίδιος, ΑΕΜΘ 3 (1989), 155 κ.ε.’ ο ίδιος, 
ΑΕΜΘ 4 (1990), 241 κ.ε.’ ο ίδιος ΑΕΜΘ 6 (1992), 245 κ.ε. Επίσης, X. Μακαρόνας, Ad 18 (1963), Χρονικά, 193 κ.ε., πίν. 224- 
231. I. Βοκοτοπούλου, Οι ταφικοί τύμβοι της Αινείας, 1990, 15 κ.ε. Οι τάφοι του τύπου αυτού συνδέονται από τον Μανόλη 
Ανδρόνικο με «πλούσια και εξέχοντα μέλη της κοινωνίας» στη Μακεδονία. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, Οι μακεδονικοί τάφοι, Η Μα
κεδονία από τον Φίλιππο Β'έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, 1993 (R. Ginouves, επιμ.), 190.

16 Φ. Πέτσας, Ad 20 (1965), Χρονικά, 435, πίν. 495α, β. Κ. Τζαναβάρη, Ad 35 (1980), Χρονικά, 408-409, πίν. 240. Αρχαία 
Μακεδονία, 349-353, αριθ. 308-312 (Β. Αλλαμανή-Σουρή, Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη).

17 Σ. Δρούγου - Γ. Τουράτσογλου, Τα χρονολογημένα σύνολα ελληνιστικής κεραμικής από τη Μακεδονία, ΓΈλλΚερ, 136. 
Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, Σχήματα αγγείων της πρώιμης ελληνιστικής εποχής από ταφικά σύνολα της Βέροιας, ό.π., 102.
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Αν θελήσουμε, ωστόσο, να ανιχνεύσουμε τις συνθήκες ίδρυσης του κοροπλαστικου εργαστηρίου, 
θα πρέπει, όπως αναφέραμε, να εξετάσουμε μήπως το γεγονός αυτό συνδέεται με την εγκατάσταση 
στην πόλη μιας ομάδας τεχνιτών από την ευρύτερη περιοχή. Προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερα χρή
σιμη στάθηκε η συγκριτική μελέτη των εικονογραφικών τύπων του εργαστηρίου της Βέροιας σε σχέση 
με τα δημοσιευμένα ταφικά σύνολα των λαξευτών θαλαμωτών τάφων της Πέλλας. Πράγματι, διαπι
στώνουμε ότι τα δύο εργαστήρια όχι μόνον έχουν κοινό θεματολόγιο, αλλά συχνά χρησιμοποιούν και 
κοινά αρχέτυπα για την κατασκευή των ειδωλίων. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τα 
πρότυπα που αναζητούμε στα εργαστήρια της μακεδονικής πρωτεύουσας, τα οποία συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω18.

Ιδιαίτερα, όσον αφορά τις δημιουργίες των μέσων του 2ου αι. π.Χ., που απεικονίζουν εικονογρα- 
φικούς τύπους της Αφροδίτης, παρόλο που αναγνωρίζουμε και στην περίπτωση αυτή ιδιαίτερους καλ
λιτεχνικούς δεσμούς με τη Μύρινα και τη Δήλο, διαπιστώνουμε και εδώ τη χρησιμοποίηση συγγενι
κών αρχετύπων με το κοροπλαστικό εργαστήριο της Πέλλας19. Τις παρατηρήσεις αυτές φαίνεται να 
ενισχύει, επίσης, το εύρημα των πήλινων ειδωλίων των υδριαφόρων, οι οποίες προέρχονται, όπως 
αναφέραμε στις παρατηρήσεις σχετικά με τον εικονογραφικό αυτό τύπο, από ένα κεραμικό και κορο
πλαστικό εργαστήριο της Πέλλας, που εντοπίστηκε πρόσφατα20.

Πρέπει να σημειώσουμε, επίσης, ότι στην εποχή της ακμής του εργαστηρίου της Βέροιας εργάζο
νται και δημιουργούν αρκετοί ανώνυμοι τεχνίτες, καθώς και τρεις επώνυμοι κοροπλάστες, οι οποίοι 
με την πρωτοτυπία των συνθέσεών τους διαμορφώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κοροπλαστικής 
τέχνης στη Βέροια.

Αν, ωστόσο, γύρω στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. το εργαστήριο της Μύρινας επιδρά έμμεσα στις θεμα
τικές επιλογές και τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα του τοπικού εργαστηρίου της Βέροιας, η σχέση αυτή 
γίνεται αισθητά εντονότερη στη διάρκεια του 1ου αι. π.Χ. Στο θεματολόγιο κυριαρχεί την εποχή αυτή 
ο Έρωτας, που εικονίζεται με τη μορφή μικρού παιδιού να παίζει με τα πουλιά και τα ζώα της αυλής, 
θέμα που κυριαρχεί, άλλωστε, στην παραγωγή του μεγάλου αυτού μικρασιατικού κέντρου. Καταλήγο- 
ντας, λοιπόν, θα λέγαμε ότι η μυριναϊκή παραγωγή αποτελεί για το τοπικό εργαστήριο, άλλοτε απλά 
ένα πρότυπο μίμησης και άλλοτε πηγή έμπνευσης δημιουργίας πρωτότυπων συνθέσεων.

Την ίδια εποχή, γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ., φαίνεται ότι σταματά και η κοροπλαστική παρα
γωγή. Τα ειδώλια που εντάσσονται στον Ιο και ιδιαίτερα στο 2ο αι. μ.Χ. είναι αριθμητικά περιορι
σμένα και δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιου μεγάλου οργανωμένου εργαστηρίου στην πόλη21.

Για την περαιτέρω εξέλιξη του τοπικού εργαστηρίου της Βέροιας καθοριστικός πιστεύουμε ότι 
στάθηκε ένας εξωγενής παράγοντας, αυτός της κατασκευής των λαξευτών θαλαμωτών τάφων. Η στα
τιστική ανάλυση των ανασκαφικών δεδομένων των ταφικών συνόλων, στα οποία εντοπίζονται τα 
ειδώλια που εξετάζουμε εδώ, αποδεικνύει ότι αυτά προέρχονται κατά κύριο λόγο από λαξευτούς

18 Η σχέση των πήλινων ειδωλίων των θαλαμωτών τάφων της Πέλλας με τα ειδώλια των εργαστηρίων της νότιας Ελλάδας 
και της Μύρινας διαπιστώνεται στη σχετική δημοσίευση. Βλ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 214. Δεσμούς με τα μικρασιατικά 
κέντρα παραγωγής διαπιστώνει, επίσης, η J. Fischer, Griechisch-römische Terrakotten aus Aegypten, 1994, 48, 104, στα αιγυ
πτιακά ειδώλια της όψιμης ελληνιστικής εποχής.

19 Η ιδιαίτερη αυτή προτίμηση, που παρατηρείται στη μικρογλυπτική και την κοροπλαστική τέχνη της εποχής αυτής για 
την απεικόνιση των γυμνών ή ημίγυμνων εικονογραφικών τύπων της Αφροδίτης, συνδέεται, όπως υποστήριξε ο J. Marcadé, με 
την επίδραση των ανατολικών λατρειών. Η άποψη αυτή ενισχύεται βέβαια, όσον αφορά το εργαστήριο της Βέροιας, μέσω της 
εικονογραφικής σύνδεσης της θεάς με τον Πρίαπο και στη συνέχεια με άλλα θέματα που σχετίζονται με τη λατρεία του Άδω- 
νη και των αιγυπτίων θεών. Βλ. J. Marcadé, Au Musée de Délos, 1969, 256 κ.ε.

20 Βλ. σχετικά, Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, ΑΕΜΘ 7 (1993), 171 κ.ε. Η σημασία του ευρήματος αυτού, που σχετίζεται με τη 
λατρεία της Δήμητρας, δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στους εργαστηριακούς δεσμούς των δύο πόλεων, αλλά σηματοδοτεί και 
την ακτινοβολία των ιερών της Πέλλας στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας.

21 Βλ. Μ. Καραμανώλη-Σιγανίδου, ΑΔ 18 (1963), Χρονικά, 232-233, πίν. 264α, β· Φ. Πέτσας, ΑΑ 19 (1964), Χρονικά, 351- 
353, πίν. 414, τάφοι I και V, 1ος και 2ος αι. μ.Χ.· I. Τουράτσογλου, ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, 315, πίν. 329δ, παιδική κεραμο
σκεπής ταφή 4, 2ος αι. μ.Χ.
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θαλαμωτούς τάφους οικογενειακού ή ατομικού χαρακτήρα και ότι δεν υπερβαίνουν χρονικά σε γενι
κές γραμμές τα όρια του α μισού του 1ου αι. π.Χ.22. Την εποχή αυτή η χρήση του συγκεκριμένου αυτού 
τύπου ταφικού μνημείου περιορίζεται, όσο γνωρίζω, σε λιγοστά παραδείγματα23, ενώ δεν έχει διαπι
στωθεί προς το παρόν ανασκαφικά η κατασκευή ανάλογων ταφικών μνημείων στη μετάβαση από τον 
Ιο προχριστιανικό στον Ιο μεταχριστιανικό αιώνα. Είναι λοιπόν φανερό ότι σε μια εποχή ιδιαίτερης 
ακμής της πόλης πληθαίνουν οι τάφοι με μνημειακή μορφή και αυξάνονται αριθμητικά τα κτερίσματα, 
έτσι ώστε να ευνοείται η ανάπτυξη του κοροπλαστικού εργαστηρίου, λόγω της ζήτησης των προϊόντων 
της παραγωγής τους.

Η ακμή της καλλιτεχνικής δραστηριότητας των κεραμικών εργαστηρίων της Βέροιας διαπιστώνε
ται, όπως έχει επανειλημμένα επισημανθεί, κατά τη διάρκεια της βασιλείας των τελευταίων Αντιγο- 
νιδών, Φιλίππου Ε' και Περσέα, ιδιαίτερα όμως την εποχή της κατάκτησης της Μακεδονίας από τους 
Ρωμαίους και της μετατροπής της σε επαρχία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η σημαντική ανάπτυξη της 
πόλης στα ελληνιστικά χρόνια έχει συνδεθεί από τον Οι. ΕέΕοη με την καταγωγή του βασιλικού οίκου 
από τη Βέροια24. Το πλούσιο επιγραφικό υλικό, το οποίο αναφέρεται σε αυτά τα χρόνια και διασώθη
κε έως τις μέρες μας25, μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες που επι
κρατούν στην τοπική κοινωνία. Οι ιστορικοί μελετώντας, άλλωστε, την οικονομική πολιτική του Φιλίπ
που Ε' και του Περσέα επισημαίνουν το γεγονός της κοπής άφθονων νομισμάτων κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας τους και συνδέουν το γεγονός με την πρόθεση ανάπτυξης του εμπορίου26. Η πορεία αυτή, 
όπως αποδεικνύουν τα ανασκαφικά δεδομένα, δεν ανακόπτεται με τη ρωμαϊκή κατάκτηση27. Είναι 
εξάλλου γνωστό ότι η Βέροια παραδόθηκε αμαχητί στον Αιμίλιο Παύλο28. Τη διακοπή της κατασκευής 
των λαξευτών θαλαμωτών τάφων και την εξέλιξη της κεραμικής παραγωγής γενικότερα στη διάρκεια 
του 1ου αι. π.Χ. είναι δυνατό να συνδέσει κανείς με το γεγονός ότι η οικονομική δυσπραγία του πληθυ
σμού την εποχή αυτή επέβαλε την αποδοχή μιας απλούστερης, λιτής μορφής ταφικού μνημείου, αυτή 
του λακκοειδούς ή κιβωτιόσχημου τάφου, που σημαδεύεται συχνά με μια ταφική στήλη29.

Η εξέταση των εικονογραφικών τύπων που κυριαρχούν στην παραγωγή του τοπικού εργαστηρίου 
και η σύγκρισή τους με το θεματολόγιο του εργαστηρίου της Πέλλας, όπως αυτό αντιπροσωπεύεται στα 
δημοσιευμένα ταφικά σύνολα από τη μακεδονική πρωτεύουσα, μας δίνουν τη δυνατότητα να διαπιστώ

22 Βλ. τους σχετικούς πίνακες στο Κεφ. I, 52-53, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα είδη των ταφών και η αντίστοιχη 
κατανομή των πήλινων ειδωλίων.

23 Βλ. Κεφ. I, υποσημ. 20, καθώς και σ. 45 κ.ε., ταφικό σύνολο αριθ. 9.
24 Ch. Edson, HarvStClPhil 45 (1934), 213-246. Tataki, Beroea, 420 κ.ε.
25 Βλ. Tataki, Beroea, 419 κ.ε.
26 Γ. Χιονίδης, Ιστορία της Βέροιας, I, 1960, 151 κ.ε. F.W. Walbank, Philip V of Macedón, 1967, 243-244. M. Rostovtzeff, 

The Social and Economic History of the Hellenistic World, II, 1972, 632-634. F.W. Walbank, Ο ελληνιστικός κόσμος (μτφρ. T. 
Δαρβέρη), 1993, 118 κ.ε.

27 Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα του I. Ακαμάτη, Πέλλα, Η  Μακεδονία από τον Φίλιππο Β'έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, 
1993 (R. Ginouvés, επιμ.), 91-97. Σχετικά με το σταδιακό εκρωμάίσμό της Θεσσαλονίκης, βλ. Π. Αδάμ-Βελένη, Μακεδονικοί 
βωμοί, 2002,106, σημ. 612, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

28 Livius XLIV, 44-45,1-6. Γ. Χιονίδης, ό.π., 219 κ.ε.
29 Έτσι, και στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή που σημειώθηκε στην επιλογή του τύπου του τάφου είχε ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη στη Βέροια ενός σημαντικού εργαστηρίου γλυπτικής, με κύριο αντικείμενο την κατασκευή ανάγλυφων ταφικών 
στηλών και μνημείων που χαρακτηρίζονται συχνά από ένα τυπικά επαναλαμβανόμενο θεματολόγιο. Πρβλ. τις σχετικές 
παρατηρήσεις της A. Tataki, Beroea, 435 κ.ε. Σημαντικές υπήρξαν χωρίς αμφιβολία και οι νέες πολιτιστικές επιρροές και οι 
καλλιτεχνικές προτιμήσεις που επηρεάζουν γενικότερα την παραγωγή της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και ειδικά 
την ταφική τέχνη μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση. Βλ. σχετικά, Γ. Τουράτσογλου, Πατερίνος Αντιγόνου, ήρως, Κέρνος, Τιμητική 
προσφορά στον καθηγητή Γεώργιο Μπακαλάκη, 1972,153 κ.ε.- Δ. Παντερμαλής, Η Μακεδονία υπό τους Ρωμαίους. Μνημεία 
και τέχνη κατά την περίοδο της ρωμαιοκρατίας, Μακεδονία. 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, 1982 (Μ. 
Σακελλαρίου, επιμ.), 208-211· Μ. Lagogianni-Georgakarakos, Die Grabdenkmäler mit Porträts aus Makedonien, 1998, 20 κ.ε.· 
Α. Ριζάκης - 1. Τουράτσογλου, Η τυπολογία των επιτύμβιων μνημείων της Άνω Μακεδονίας, Αρχαία Μακεδονία V, 2, 1285 
κ.ε., σημ. 24.
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σουμε, όπως αναφέραμε, ομοιογένεια στις θεματικές επιλογές των κοροπλάθων. Η παρατήρηση αυτή 
επιβάλλει να αναφερθούμε σύντομα στην πορεία του εργαστηρίου της μακεδονικής πρωτεύουσας.

Η κοροπλαστική τέχνη στην Πέλλα αντιπροσωπεύεται από ένα σημαντικό αριθμό ειδωλίων, που 
καλύπτουν το χρονικό διάστημα από τον 5ο αι. π.Χ. έως τα αυτοκρατορικά χρόνια. Το γεγονός όμως ότι 
αυτά παραμένουν κατά ένα μεγάλο μέρος αδημοσίευτα δεν μας επιτρέπει προς το παρόν να έχουμε 
σαφή εικόνα του χαρακτήρα και γενικότερα της εξέλιξης των εργαστηρίων της. Προς την κατεύθυνση 
αυτή μας βοηθά, ωστόσο, η τμηματική παρουσίαση του σχετικού υλικού από τους ανασκαφείς του χώ
ρου30. Έτσι, στα τέλη του 5ου και στη διάρκεια του ά  μισού του 4ου αι. π.Χ. διαπιστώνεται ότι τα ειδώ
λια εισάγονται κυρίως από την Αττική και τη Βοιωτία. Αντίθετα, στο β' μισό του 4ου αι. π.Χ. είναι φανε
ρό ότι η παραγωγή περνά στα τοπικά εργαστήρια της πόλης. Στην επιλογή των εικονογραφικών τύπων, 
οι οποίοι παράγονται εδώ, είναι εντούτοις φανερή η επίδραση των μεγάλων κοροπλαστικών εργαστη
ρίων που ακμάζουν την εποχή αυτή στον ελλαδικό χώρο.

Θεαματική θα χαρακτηρίζαμε και εδώ την αλλαγή που σημειώνεται στην παραγωγή κατά τη διάρ
κεια της μέσης ελληνιστικής εποχής. Έτσι, γύρω στα τέλη του 3ου αι. π.Χ.31, το ενδιαφέρον των εργα
στηρίων στρέφεται στις λεγάμενες ταναγραίες, τις όρθιες γυναικείες μορφές που χαρακτηρίζουν 
κατεξοχήν την παραγωγή των βοιωτικών εργαστηρίων από το τελευταίο τέταρτο του 4ου αι, π.Χ. και 
μετά. Ο χαρακτήρας του εργαστηρίου διαφοροποιείται στο β' και γ' τέταρτο του 2ου αι. π.Χ. και συμ
βαδίζει με αυτόν της Βέροιας. Την ίδια εικόνα, όσον αφορά τις θεματικές επιλογές των τύπων, παρου
σιάζουν ταφικά σύνολα της ίδιας εποχής, τα οποία προέρχονται από άλλες περιοχές του μακεδονικού 
χώρου, τον Πενταπλάτανο32, τη Σπηλιά Εορδαίας33 και τη Θεσσαλονίκη34. Ωστόσο, η λεπτομερής 
μελέτη των ειδωλίων της Βέροιας και η σύγκρισή τους με αυτά της Πέλλας μας έδωσε τη δυνατότητα 
να παρατηρήσουμε ότι αρκετά από αυτά δεν ταυτίζονται μόνο θεματικά, αλλά προέρχονται, όπως ήδη 
αναφέραμε, από κοινά αρχέτυπα.

Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί σε δύο υποθέσεις αναφορικά με το θέμα της λειτουργίας (αν όχι 
της ίδρυσης) και των καλλιτεχνικών επιλογών του εργαστηρίου της Βέροιας. Σύμφωνα λοιπόν με την 
πρώτη, η ευρεία διακίνηση και εν γένει κινητικότητα των τεχνιτών μέσα στα όρια του ελληνιστικού 
κόσμου επηρεάζει γενικά στα ίδια περίπου χρόνια το θεματολόγιο των κοροπλαστικών κέντρων των 
μακεδονικών πόλεων. Η δεύτερη υπόθεση αναδεικνύει την Πέλλα σε μεγάλο κέντρο35 με παράδοση 
στην παραγωγή και τη διακίνηση κεραμικών προϊόντων, που επιδρά έως ένα βαθμό στη λειτουργία 
και την ανάπτυξη των κοροπλαστικών εργαστηρίων του μακεδονικού χώρου, τα οποία αναπτύσσονται 
στη συνέχεια ανεξάρτητα και διαμορφιόνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της παραγωγής τους36. Οι 
εργαστηριακοί δεσμοί των δύο πόλεων είναι εμφανείς και στην παραγωγή των κεραμικών αγγείων, 
όπως για παράδειγμα αποδεικνύει η σύγκριση του εντυπωσιακού ευρήματος των πήλινων πυξίδων,

Και στη Μικρά Ασία η αναστολή της λειτουργίας των κοροπλαστικών εργαστηρίων συνδέθηκε από τον G. Kleiner με τη 
συνήθεια του ενταφιασμού των νεκρών σε λίθινες ανάγλυφες σαρκοφάγους, η οποία άρχισε προοδευτικά από τα ελληνιστικά 
χρόνια, συνεχίστηκε την πρώιμη αυτοκρατορική εποχή και άνθισε στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ. (Kleiner, Tanagrafiguren, 260). Βλ. 
επίσης, G. Koch - Η. Sichtermann, Römische Sarkophage. Handbuch der Archäologie, 1982, 480, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

30 Βλ. Πέλλα. Πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεόόνων, ό.π. (υποσημ. 14), 26 κ.ε. και I. Ακαμάτης, ό.π. (υποσημ. 27), 91 κ.ε.
31 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 39 κ.ε., 182 κ.ε., 213 κ.ε., ταφή λάρνακας στον τάφο του αγρού Ζωτάκη.
32 Σ. Κόρτη-Κόντη, Ταφικά ευρήματα από τον Πενταπλάτανο Γιαννιτσών. Αμητός, 417 κ.ε., πίν. 82-91.
33 Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Ο μακεδονικός τάφος στη Σπηλιά Εορδαίας, ΑΔ 40 (1985), Μελέτες, 268 κ.ε.
34 Θεσσαλονίκη. Από τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια, Οδηγός της Έκθεσης, 1986, 105 κ.ε. (Μ. Τσιμπίδου- 

Αυλωνίτη).
35 Σχετικά με την ανάπτυξη της Πέλλας σε σημαντικό πολιτικό, οικονομικό και καλλιτεχνικό κέντρο της εποχής αυτής στη 

Μακεδονία, βλ. Δ. Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Πέλλα, I. Ιστορική επισκόπησις και μαρτυρίαι, 1971- Ph. Petsas, Pella. 
Alexander the Great’s Capital, 1978· Πέλλα. Πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεόόνων, ό.π. (υποσημ. 14)· I. Ακαμάτης, ό.π. (υπο
σημ. 27).

36 Την εμβέλεια γενικότερα των εργαστηρίων της Πέλλας αποδεικνύει η ανεύρεση ανάγλυφων αγγείων, που κατασκευάστη
καν στη μακεδονική πρωτεύουσα, σε ένα σημαντικό αριθμό μακεδονικών πόλεων. Βλ. Ακαμάτης, Μήτρες, 339 κ.ε.
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που προέρχονται από τους λαξευτούς τάφους των νεκροταφείων των δυο πόλεων και παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικές τεχνοτροπικές συγγένειες37.

Η διαπίστωση αυτή μας υποχρεώνει να θεωρήσουμε ως πιθανότερη την εκδοχή η ίδρυση του εργα
στηρίου της Βέροιας να οφείλεται στην εγκατάσταση μιας ομάδας κοροπλάθων από την Πέλλα, οι οποί
οι έφεραν μαζί τους μήτρες και διατήρησαν ισχυρούς δεσμούς με τους πελλαίους συναδέλφους τους.

Συνοψίζοντας όσα αναφέραμε παραπάνω διαπιστώνουμε ότι δεν είναι εύκολο να σκιαγραφήσου
με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του τοπικού κοροπλαστικού εργαστηρίου της πόλης. Θεωρώντας, ωστό
σο, ως δεδομένο ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός εργαστηρίου συνιστούν οι θεματικές και στυ- 
λιστικές επιλογές του, θα επανέλθουμε στην εξέταση του θεματολογίου του με διαφορετικούς αυτή τη 
φορά στόχους. Έτσι, θα εντοπίσουμε το ενδιαφέρον μας αρχικά σε εκείνους τους εικονογραφικούς 
τύπους που παρουσιάζουν μια ευρύτερη διάδοση στα εργαστήρια της ελληνιστικής εποχής. Όσον 
αφορά λοιπόν τις λεγάμενες ταναγραίες διαπιστώνουμε ότι αναπαράγονται σε μεγάλο αριθμό εικο- 
νογραφικών τύπων και ότι για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν πολλές διαφορετικές μήτρες. 
Το γεγονός αυτό δεν υποδηλώνει, ωστόσο, την ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών βιοτεχνικών μονά
δων. Γενικά θα λέγαμε ότι οι κοροπλάθοι επιλέγουν τύπους που απεικονίζουν μορφές κομψές, με 
λεπτές αναλογίες. Επεξεργάζονται αναλυτικά την πτύχωση των ενδυμάτων και αποδίδουν με αρκετή 
επιτυχία τη διαφορετική υφή των υφασμάτων. Τις περίτεχνες κομμώσεις των μορφών συνοδεύουν 
συχνά εντυπωσιακά στεφάνια. Στο ίδιο συμπέρασμα, όσον αφορά το πλήθος των εργαστηρίων, μας 
οδηγεί, ακόμη, η μεγάλη ποικιλία μητρών, που χρησιμοποιείται για την απόδοση των «πλαγγόνων», 
ενός θέματος επίσης κοινού στο θεματολόγιο των εργαστηρίων.

Η διαφορά στην ποιότητα της παραγωγής διαφαίνεται κυρίως με την εξέταση πολυπλοκότερων 
συνθέσεων, όπως η ομάδα των ειδωλίων που παραδίδουν εικονογραφικούς τύπους της Αφροδίτης. Η 
κατασκευή τους συνδέεται χωρίς αμφιβολία με εισηγμένα αρχέτυπα, η αναπαραγωγή τους όμως δεν 
είναι μηχανική. Η ποικιλία των κομμώσεων και των κοσμημάτων, καθώς και ο συνδυασμός διαφορε
τικών συμβόλων και μορφών έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σειράς παραστάσεων, οι οποί
ες αποτελούν πρωτότυπες συνθέσεις και δίνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στην παραγωγή του εργα
στηρίου. Η ιδιαιτερότητα αυτή μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε διαφορετικά τις καλλιτεχνικές δυνατό
τητες των κοροπλάθων και να αποσυνδέσουμε έως ένα βαθμό την κοροπλαστική τέχνη της Βέροιας 
από την τυποποίηση που παρατηρείται στην αντίστοιχη παραγωγή των ελληνιστικών χρόνων38.

Τον ξεχωριστό χαρακτήρα του τοπικού εργαστηρίου διαμορφώνουν, επίσης, εντελώς πρωτότυπες 
συνθέσεις, δημιουργίες κοροπλάθων με ιδιαίτερες καλλιτεχνικές ικανότητες. Μια τέτοια ομάδα απο
τελούν τα ειδώλια των κουροτρόφων. Πρόκειται για παραστάσεις εμπνευσμένες από παλαιότερα 
εικονογραφικά πρότυπα της περίοπτης γλυπτικής και της κοροπλαστικής τέχνης. Η δεξιοτεχνία του 
δημιουργού τους εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι οι συνθέσεις είναι αρμονικές. Οι μορφές δεν στέ
κονται παρατακτικά η μία δίπλα στην άλλη, αλλά συνδέονται με επιτυχία μέσω μιας σειράς όμοιων μοτί- 
βων στήριξης και παράλληλων κινήσεων. Οι παραστάσεις αυτές τοποθετούνται χρονικά μετά τα μέσα 
του 2ου αι. π.Χ. και προϋποθέτουν μια αναμφισβήτητη εμπειρία στην απόδοση πολύπλοκων συνθέσων.

Την κοροπλαστική παραγωγή του εργαστηρίου στη διάρκεια του 1ου αι. π.Χ. χαρακτηρίζει η καλλι
τεχνική δημιουργία δύο ταλαντούχων κοροπλάθων. Ο πρώτος ειδικεύεται στη σύνθεση πρωτότυπων 
παραστάσεων με κεντρική μορφή τον Έρωτα που συμπλέκεται με μικρά ζώα. Μια σειρά ειδωλίων που 
συνδέονται με το δεύτερο δημιουργό παραδίδουν θέματα εμπνευσμένα από τις ανατολικές λατρείες 
και δίνουν το στίγμα του συγκρητισμού που χαρακτηρίζει την τέχνη στα ύστερα ελληνιστικά χρόνια.

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι το μικρό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η κοροπλα
στική τέχνη στη Βέροια δεν μας επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε την πόλη ως κέντρο με ιδιαίτερη καλλι

37 Β. Αλλαμανή - Κ. Τζαναβάρη, Πήλινες πυξίδες από τη Βέροια. Χρονολογικές ενδείξεις, ΒΈλλΚερ, 154 κ.ε.
38 Την ιδέα της ένταξης της κοροπλαστικής τέχνης σε μια μορφή βιομηχανικής, θα λέγαμε, παραγωγής υποβάλλει η τεχνική 

διαδικασία της κατασκευής των ειδωλίων με τη χρησιμοποίηση μήτρας.



216

τεχνική παράδοση στον τομέα αυτό. Η διαπίστωση αυτή, καθώς και οι γενικότερες παρατηρήσεις μας 
σχετικά με το ίδιο θέμα, μας οδηγουν στο συμπέρασμα ότι η παραγωγή του τοπικού εργαστηρίου 
εντάσσεται στην κοινή καλλιτεχνική έκφραση που αναγνωρίζουμε στην παραγωγή των όψιμων ελληνι
στικών χρόνων. Χρησιμοποιεί, άλλωστε, ένα θεματολόγιο το οποίο είναι ευρύτατα διαδεδομένο. Το 
εργαστήριο της Βέροιας έδωσε, ωστόσο, μια σημαντική καλλιτεχνική παραγωγή και παράλληλα ορι
σμένες πρωτότυπες εικονογραφικά συνθέσεις, που προϋποθέτουν μια ευρύτερη γνώση των παλαιότε- 
ρων και σύγχρονων καλλιτεχνικών τάσεων. Οι ιδιαιτερότητες αυτές πιστεύουμε ότι οφείλονται έως ένα 
βαθμό στις επιρροές που δέχθηκε. Έτσι, αν θελήσουμε να προσδιορίσουμε στενότερα το χαρακτήρα 
της καλλιτεχνικής πορείας του, θα διαπιστώσουμε αρχικά ένα συντηρητισμό όσον αφορά την απόδοση 
ορισμένων εικονογραφικών τύπων ταναγραίων, γεγονός που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε την επί
δραση των κοροπλαστικών κέντρων της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ισχυρότερη, ωστόσο, είναι η επίδραση 
των εργαστηρίων της Μύρινας και στη συνέχεια της Δήλου, όσον αφορά την επιλογή του θεματολογίου 
και της καλλιτεχνικής έκφρασης των μέσων και ύστερων ελληνιστικών χρόνων39.

39 ΓΊρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις των Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 173.
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V. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το θέμα της χρήσης και της ερμηνείας των πήλινων ειδωλίων απασχόλησε, όπως ήταν φυσικό, την 
έρευνα ήδη στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Στη διεξοδική μελέτη του ο Ε. Pottier1 συγκέντρωσε και 
σχολίασε τις προτάσεις που είχαν διατυπωθεί σχετικά με το θέμα αυτό και συνοψίζονται ως εξής: 
πρόκειται για συμβολικά αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στα δρώμενα των διονυσιακών μυστη
ρίων, διακοσμητικά αντικείμενα του σπιτιού, τα οποία συνόδευαν στη συνέχεια τον ιδιοκτήτη τους 
στον τάφο, απεικονίσεις των θεοτήτων που προστάτευαν το νεκρό στον άλλο κόσμο, πρόσωπα του 
οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος του νεκρού, που θα συνεχίσουν να τον συντροφεύουν και 
να τον υπηρετούν, και, τέλος, προσφορές στο νεκρό στη θέση πραγματικών θυμάτων, ζώων και 
ανθρώπων. Αρκετές από τις απόψεις αυτές εξακολουθούν να υποστηρίζονται έως τις μέρες μας.

Ή δη ο Ε. Pottier, καθώς και μεταγενέστεροι ερευνητές εκτίμησαν ως καθοριστικό παράγοντα για 
την ερμηνεία των ειδωλίων τον τόπο της ανεύρεσής τους2. Στη διαπίστωση αυτή συνέβαλε ασφαλώς η 
παρατήρηση ότι οι ίδιοι τύποι ειδωλίων ανευρίσκονται στο εσωτερικό των σπιτιών, των ιερών και των 
τάφων. Έ χει, άλλωστε, διαπιστωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα ειδώλια κατασκευάζονταν στα 
κοροπλαστικά εργαστήρια μιας πόλης ανεξάρτητα από την περαιτέρω εμπορική διάθεσή τους. Τη 
χρήση τους καθόριζαν επομένως οι προθέσεις των αγοραστών, οι οποίοι επέλεγαν βέβαια κάθε φορά 
το κατάλληλο θέμα. Έτσι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις νεότερων ερευνητών, τα πήλινα ειδώλια αποτε
λούσαν παιδικά παιχνίδια, δώρα σε φιλικά πρόσωπα, έργα τέχνης («αγάλματα»), διακοσμητικά, προ- 
φυλακτικά ή αποτροπαϊκά αντικείμενα στα σπίτια, αναθήματα σε ιδιωτικά ή δημόσια ιερά και, τέλος, 
κτερίσματα, αφιερώματα στο νεκρό ή στις χθόνιες θεότητες.

Μεγαλύτερες δυσκολίες ανακύπτουν, χωρίς αμφιβολία, κατά την ερμηνεία των εικονογραφικών 
τύπων που εντάσσονται σε ταφικά ευρήματα. Και στην περίπτωση αυτή οι ερμηνευτικές προτάσεις των 
μελετητών διαμορφώνονται με βάση τις γενικές παρατηρήσεις των ανασκαφέων οργανωμένων νεκροτα
φείων ή μεμονωμένων ταφικών μνημείων, οι οποίες αφορούν αρχικά τη χρονική περίοδο στην οποία 
εντάσσονται τα ειδώλια και στη συνέχεια, τη συχνότητα με την οποία αυτά απαντούν στους τάφους, τους 
εικονογραφικούς τύπους που περιλαμβάνονται σε ένα ταφικό σύνολο, το φύλο και την ηλικία του νεκρού 
και, τέλος, κάποιες εκτιμήσεις σχετικά με την κοινωνική ή οικονομική θέση του, οι οποίες προκύπτουν 
κάθε φορά από τον τύπο και την κατασκευή του ταφικού μνημείου και τον πλούτο των κτερισμάτων.

Γενική διαπίστωση των ερευνητών οργανωμένων κυρίως νεκροταφείων αποτελεί η παρατήρηση ότι 
τα ειδώλια δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα ταφικά σύνολα, επομένως δεν συγκαταλέγονται στα απολύ
τως αναγκαία κτερίσματα3. Το γεγονός, βέβαια, ότι μερικά από τα μεγάλα νεκροταφεία ανασκάφηκαν 
παράνομα ή με δύσκολες συνθήκες δεν επέτρεψε τη διατύπωση κάποιων στατιστικών παρατηρήσεων, 
όσον αφορά τη συχνότητα με την οποία τα ειδώλια συνοδεύουν ανδρικές, γυναικείες ή παιδικές ταφές. 
Σημαντική στάθηκε η προσπάθεια του D.M. Robinson4, σχετικά με το νεκροταφείο της αρχαίας Ολύν- 
θου, ο οποίος προχώρησε σε ένα προπο διαχωρισμό των ταφών όπου βρέθηκαν ειδώλια, με κριτήριο την 
ηλικία των νεκρών, και διαπίστωσε ότι αυτά συγκαταλέγονται συχνότερα στα κτερίσματα των ταφών των

1 Ε. Pottier, Les statuettes de terre cuite dans l ’antiquité, 1890, 263 κ.ε.
2 Πήλινα ειδώλια ανευρίσκονται σε κοροπλαστικά εργαστήρια, πηγάδια, δρόμους, σπίτια, θέατρα, γυμνάσια, παλαίστρες, 

σε ιερά και τους αποθέτες τους και, τέλος, σε τάφους.
3 D.M. Robinson, Terracottas, Lamps and Coins found in 1934 and 1938, Excavations at Olynthus XIV, 1952, 43 κ.ε. Βλ. επί

σης, E. Pottier, Diphilos et les modeleurs de terres cuites grecques, 1909,7- Higgins, Tanagra, 65 · Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 250.
4 Βλ. D.M. Robinson, ό.π.
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μικρών παιδιών. Ουσιαστικότερα από την άποψη αυτή, σχετικά με το χώρο της Μακεδονίας, υπήρξαν τα 
συμπεράσματα της νεότερης έρευνας όσον αφορά τα κλασικά και ελληνιστικά νεκροταφεία της Βέροιας5 
και της Πέλλας6, σύμφωνα με τα οποία τα πήλινα ειδώλια εντοπίζονται σε παιδικές και γυναικείες ταφές7. 
Η διαπίστωση αυτή δεν υπονοεί βέβαια ότι αυτά συνοδεύουν όλες τις ταφές αυτής της κατηγορίας.

Έτσι, το γεγονός ότι το σύνολο των ειδωλίων που εξετάζουμε εδώ εντάσσεται σε ταφικά ευρήμα
τα ελληνιστικών χρόνων μας υποχρεώνει να εντοπίσουμε το ενδιαφέρον μας στις απόψεις των ερευ
νητών σχετικά με τη λειτουργία των ειδωλίων στο τυπικό της ταφής και τη σχέση τους με τις αντιλή
ψεις της εποχής αυτής για τη ζωή μετά το θάνατο. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στο θέμα της ερμηνείας 
των ειδωλίων παρακολουθώντας, όπου αυτό είναι εφικτό, την ίδια σειρά με την οποία παρουσιάστη
καν οι εικονογραφικοί τύποι τους.

Οι όρθιες ντυμένες γυναικείες μορφές (1-188) απαρτίζουν αναμφίβολα ένα σημαντικό τμήμα του 
θεματολογίου στην παραγωγή όλων των κοροπλαστικών εργαστηρίων της ελληνιστικής εποχής. Έτσι, 
τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας αποτελούν ένα κοινό εύρημα στις ανασκαφές των οικισμών, 
των ιερών και των νεκροταφείων.

Ανεξάρτητα, ωστόσο, από το χώρο όπου εντοπίστηκαν παραδείγματα όρθιων ντυμένων γυναικείων 
μορφών είναι φανερό ότι γενικότερα στα πήλινα ειδώλια το γυναικείο στοιχείο υπερτερεί σε σχέση με 
το ανδρικό. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν για την ερμηνεία του φαινομένου αυτού, το συσχετίζουν 
είτε με την παραδοσιακά μεγαλύτερη ευσέβεια των γυναικών σε σχέση με το αντίστοιχο θρησκευτικό 
αίσθημα των ανδρών8, είτε με το γεγονός ότι ανάμεσα στις θεότητες που λατρεύονται κυριαρχούν οι 
γυναικείες και ως εκ τούτου οι λάτρεις που απευθύνονται σε αυτές είναι επίσης γυναίκες9.

Όσον αφορά την ερμηνεία των ειδωλίων αυτών, το σύνολο των μελετητών συμφωνεί ότι απεικονί
ζουν ανθρώπινες μορφές και πιο συγκεκριμένα νεαρές γυναίκες και κορίτσια σε απλές στάσεις της 
καθημερινής ζωής10. Η ανεύρεσή τους σε χώρους ιερών σχετίζεται σταθερά με την εκάστοτε θεότητα, 
η οποία λατρεύεται σε αυτό. Έτσι ερμηνεύονται άλλοτε ως αφιερώματα-«αγάλματα», αντικείμενα 
δηλαδή που προσφέρονται απλά για να ευχαριστήσουν τη θεά11, και άλλοτε ως απεικονίσεις των 
λάτριδων, που επιζητούν την εύνοιά της12.

Ωστόσο, η ερμηνεία των ειδωλίων, που αποτελούν ταφικά ευρήματα, συνδέεται κάθε φορά με τη λα
τρεία εκείνης της θεότητας, η οποία, σύμφωνα με τις θρησκευτικές αντιλήψεις του συγκεκριμένου γεω
γραφικού χώρου, εξουσιάζει τη ζωή μετά το θάνατο. Έτσι ο β . Ζιιηΐζ13, σχετικά με τα πήλινα ειδώλια των 
Λοκρών και γενικότερα της Σικελίας, δέχεται ότι απεικονίζουν τις λάτριδες, οι οποίες ακόμη και μετά το 
θάνατο παραμένουν στην προστασία της Περσεφόνης, θεάς που μεριμνά για τη ζωή και κυριαρχεί στη 
χώρα του θανάτου. Ο Μ. Βείΐ τα ερμηνεύει ως δώρα για τους θεούς του κάτω κόσμου, μια και η ψυχή

5 Δροΰγου - Τουράτσογλον, Βέροια, 169, 182. Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη, ΑΔ 37 (1982), Χρονικά, 299-300.
6 Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 250, σημ. 464.
7 Βλ. Κεφ. I, πίν. σ. 52. Με παιδικές ταφές συσχετίζει, επίσης, ο Μ. Τιβέριος την παρουσία πήλινων ειδωλίων σε τάφους 

του νεκροταφείου της αρχαίας Αργίλου. Βλ. σχετικά, Δ. Γραμμένος - Μ. Τιβέριος, Ανασκαφή ενός νεκροταφείου στην αρχαία 
Άργιλο, Ad 39 (1984), Μελέτες, 29, όπου αναφέρονται σχετικά παραδείγματα άλλων περιοχών του ελληνικού χώρου.

8 Βλ. R. Miller Ammerman, The Religious Context of Hellenistic Terracotta Figurines, The Coroplast’s Art. Greek Ter
racottas of the Hellenistic World, 1990 (J.P. Uhlenbrock, επιμ.), 37 κ.ε.

9 G. Zuntz, Persephone. Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia, 1971, 95 κ.ε. Queyrel, Amathonte IV, 165.
10 Higgins, Terracottas, 97. G. Zuntz, ό.π. H D. Burr Thompson, Hesperia 21 (1952), 128, τις συνδέει με τον πρώιμο εικονο- 

γραφικό τύπο των λάτριδων, οι οποίες απεικονίζονται κρατώντας και προσφέροντας ένα δώρο στη θεότητα, μια λειτουργία 
που ξεχάστηκε ωστόσο στον 4ο αι. π.Χ., όταν εμφανίζονται οι ταναγραίες. Ο R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, 1991, 83 κ.ε., 
θεωρεί ότι, σε σχέση με τα μεγάλα μαρμάρινα γυναικεία αγάλματα της εποχής αυτής που συνδέει με πρόσωπα της ανώτερης 
κοινωνικά τάξης, τα πήλινα ειδώλια απεικονίζουν άτομα της κατώτερης αστικής τάξης.

11 Βλ. Bell, Morgantina, 96-97' ο ίδιος, Hellenistic Terracottas of Southern Italy and Sicily, The Coroplast’s Art. Greek 
Terracottas of the Hellenistic World, 1990 (J.P. Uhlenbrock, επιμ.), 64 κ.ε.· P. Aupert, BCH 105 (1981), 387, σχετικά με τα πήλι
να ειδώλια του Αμαθοΰντα της Κύπρου.

12 Βλ. G. Zuntz, ό.π.· R. Miller Ammerman, ό.π., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
13 G. Zuntz, ό.π., 110 κ.ε.
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μέσα στον τάφο προσεγγίζει το πεπρωμένο της14 15. Τέλος, τα αντίστοιχα πήλινα ειδώλια από τους θαλαμω
τούς τάφους της Πέλλας, η Μ. Αιλιμπάκη-Ακαμάτη τα θεωρεί «απεικονίσεις των γυναικών της πόλης, οι 
οποίες αφιερώνονται στις χθόνιες θεότητες, προκειμένου αυτές να είναι ευνοϊκές στους νεκρούς τους»13.

Συνοψίζοντας τις ερμηνευτικές προτάσεις που αναφέραμε παραπάνω, διαπιστώνουμε πως η πλει
ονότητα των μελετητών δέχεται ότι ο τύπος της όρθιας γυναικείας μορφής αποτελεί απεικόνιση της 
ίδιας της αναθέτριας, είτε αυτή προβαίνει στην πράξη της ανάθεσης όσο ακόμη βρίσκεται στη ζωή, 
είτε μετά το θάνατό της16. Η αφιέρωση δηλαδή ενός ειδωλίου αποτελεί, όπως επισημαίνει ο Ο ιγ. 
Βΐϊηΐίυηόυ^, μια πράξη επικοινωνίας με τη θεότητα17. Με βάση τα δεδομένα αυτά θα μπορούσε επο
μένως να υποστηρίξει κανείς ότι τα ειδώλια των όρθιων γυναικείων μορφών, που συνοδεύουν τις 
ταφές, απεικονίζουν την ίδια τη νεκρή. Αποτελούν, λοιπόν, τη μαρτυρία μιας προσευχής για την προ
στασία της, η οποία απευθύνεται προς τη θεά εκείνη που εξουσιάζει τη ζωή και το θάνατο και παρου
σιάζεται στα ταφικά ευρήματα της Βέροιας με τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά της Αφροδίτης.

Την ερμηνεία αυτή, ότι δηλαδή οι γυναικείες μορφές απεικονίζουν πιθανώς την ίδια τη νεκρή, υπο
στηρίζουν επίσης τα ειδώλια τα οποία παριστάνουν νεαρά κορίτσια που κρατούν αγγεία, υδρίες (189- 
192) και οινοχόες (193-204). Η οινοχόη αποτελεί ένα αγγείο συνδεδεμένο αποκλειστικά με τον κόσμο 
των γυναικών18. Είναι γνωστό, ακόμη, ότι τα ειδώλια των υδριαφόρων συνδέονται με τη λατρεία της 
Δήμητρας19, γι’ αυτό το λόγο άλλωστε αποτελούν χαρακτηριστικά αναθήματα στα ιερά της θεάς. Γνω
στή είναι, επίσης, η χρήση της υδρίας και σε τελετές προς τιμήν των νεκρών20. Η τελετή της υδροφο- 
ρίας αποτελούσε μια συγκεκριμένη τελετουργική διαδικασία, καθώς το νερό είχε εξαγνιστική δύναμη 
και ήταν απαραίτητο στις τελετές καθαρμού21.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι στη Βέροια τα ειδώλια αυτού του εικονογραφικού τύπου εντοπίζονται σε 
ένα ταφικό σύνολο, μας επιτρέπει να υιοθετήσουμε την άποψη του Γ. Μπακαλάκη ότι η ανεύρεση 
ειδωλίων υδριαφόρων σε γυναικείες ταφές υποδηλώνει τη συμμετοχή των γυναικών αυτών σε πράξεις 
καθαρμού στη διάρκεια των εορτών της θεάς22. Οι υδριαφόροι της Βέροιας συνόδευαν μία μόνο γυναι
κεία ταφή από το σύνολο των ανασκαμμένων τάφων των νεκροταφείων της πόλης, προέρχονται δε 
πιθανότατα από ένα συγκεκριμένο εργαστήριο κεραμικής και κοροπλαστικής της Πέλλας, όπου έχει 
αποκαλυφθεί ιερό της Δήμητρας Θεσμοφόρου23. Οι παρατηρήσεις αυτές μας οδηγούν στο συμπέρα
σμα ότι η νεκρή, όσο ακόμη ήταν στη ζωή, συμμετείχε στα τελετουργικά δρώμενα του Θεσμοφορίου της 
μακεδονικής πρωτεύουσας ή ενδεχομένως κάποιου άλλου ιερού αφιερωμένου στην ίδια θεά24.

14 Μ. Bell, ό.π. (υποσημ. 11), 64 κ.ε.
15 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 250.
16 Στην περίπτωση αυτή την υποχρέωση της προσφοράς αναλαμβάνουν βέβαια οι συγγενείς της.
17 Chr. Blinkenberg, Les petits objets, Lindos, Fouilles d ’Acropole 1902-1914,1, 1931, 28-29. R. Miller Ammerman, ό.π.
18 F. Lissarague, Women, Boxes, Containers: Signs and Metaphors, Pandora. Women in Classical Greece, 1995 (E.D. 

Reeder, επιμ.), 94.
19 Th. Wiegand - H. Schrader, Ptiene, 1904, 157. E. Diehl, Die Hydria, 1964, 189. A. Δάφφα-Νικονάνου, Θεσσαλικά ιερά 

Δήμητρος και κοροπλαστικά εργαστήρια, 1973, 39. P. Aupert, ό.π., 383.
20 Η Ε. Diehl, ό.π., 128 κ.ε., 136 κ.ε., αποδεικνύει ότι η υδρία είναι το κατεξοχήν σκεύος που χρησιμοποιείται για το λουτρό των 

νεκρών. Για τη χρήση της υδρίας ως ταφικού αγγείου, βλ. επίσης, D.C. Kurtz - J. Boardman, Greek Burial Customs, 1971, 109-110.
21 Σχετικά με τη χρήση του νερού στην ταφική λατρεία και τις τελετές καθαρμού, βλ. S. Eitrem, Opferritus und Voropfer der 

Griechen und Rômer, 1915, 115 κ.ε.- D.M. Robinson, Necrolynthia, A Study in Greek Burial Customs and Anthropology, 
Excavations at Olynthus XI, 1942, 184 κ.ε.· M. Ninck, Die Bedeutung des Wassers in Kult und Leben der Alien, 1960, 5l· R. 
Ginouvès, Balaneutiké. Recherches sur le bain dans l'antiquité grecque, 1962, 239 κ.ε., 299 κ.ε.· M. Nilsson, Geschichte der 
griechischen Religion, I, 1967, 181 κ.ε.· A. Δάφφα-Νικονάνου, ό.π., 89· S. Cole, The Uses of Water in Greek Sanctuaries, Early 
Greek Practice, 1988 (R. Hagg - N. Marinatos - G. Norquist, επιμ.), 161 κ.ε.

22 Γ. Μπακαλάκης, Θεσσαλικά 2 (1959), 81.
23 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, θεσμοφόρια, 50-51.
24 Όπως διαπιστώνει ο Μ.Β. Hatzopoulos, Cultes et rites de passage en Macédoine, 1994, 62-65,113 κ.ε., οι φιλολογικές και 

επιγραφικές μαρτυρίες που αφορούν τη λατρεία της Δήμητρας στη Βέροια είναι περιορισμένες. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί πιθα
νή την ύπαρξη ιερού Δήμητρας και Κόρης στην πόλη, κοντά στη θέση όπου σήμερα υψώνεται ο ναός της Παναγίας Δεξιάς.
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Με λατρευτικές πράξεις συνδέονται πιθανότατα και τα ειδώλια που απεικονίζουν χορεύτριες 
(205-208). Αποδίδουν δυο διαφορετικές στάσεις του χορού με το ιμάτιο, στον οποίο ο ρόλος του ενδύ
ματος ήταν κυρίαρχος25. Η διαπίστωση ότι από την παραγωγή των εργαστηρίων των όψιμων κλασικών 
και ελληνιστικών χρόνων σώζεται ένας μεγάλος σχετικά αριθμός ειδωλίων γυναικείων μορφών που 
εκτελούν συγκεκριμένες χορευτικές κινήσεις φανερώνει ότι ο χορός αυτός ήταν ιδιαίτερα σημαντι
κός. Το σύνολο των μελετητών συμφωνεί, άλλωστε, ότι πρόκειται για χορό με θρησκευτικό χαρακτή
ρα και το συσχετίζει με τη λατρεία διαφόρων θεοτήτων. Έτσι, η D. Burr Thompson το συνδέει με τη 
λατρεία της Δήμητρας ή της Μητέρας των θεών, της Κυβέλης ή τους Κορύβαντες26. Η L. Lawler ταυτί
ζει απλώς τις χορεύτριες αυτές με κόσμια ντυμένες γυναίκες, σε χορούς που χορεύονταν κατά τη διάρ
κεια του χειμώνα27. Αντίθετα, ο L. Sechan δέχεται ότι ο χορός αρχικά συνδέεται με τη λατρεία της 
Δήμητρας, στη συνέχεια όμως αποκτά έναν οργιαστικό χαρακτήρα και σχετίζεται με τη λατρεία του 
Άδωνη28. Ο R. Lullies, επίσης, τονίζει την ανατολική προέλευση του χορού, γεγονός το οποίο αποδει- 
κνύει και η σύνδεσή του με τα Αδώνια29.

Όσον αφορά τα ευρήματα της Βέροιας, πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι στο ταφικό σύνολο όπου 
εντοπίστηκαν οι χορεύτριες με το ιμάτιο (ταφή αριθ. 9) βρέθηκαν ειδώλια της θεάς Τσιδας, καθώς και 
το πήλινο ανάγλυφο σύμπλεγμα με την παράσταση του Άδωνη που ξεψυχά στην αγκαλιά της Αφρο
δίτης. Το γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη ότι πρόκειται για μορφές που εκτελούν ένα τελετουργικό 
χορό προς τιμήν μιας από αυτές τις δύο θεότητες με ανατολική προέλευση, στη λατρεία των οποίων η 
μουσική και ο χορός έπαιζαν σημαντικό ρόλο. Παράλληλα ενισχύεται, επίσης, η ερμηνευτική πρότα
ση που αναφέραμε παραπάνω, ότι δηλαδή το θεματολόγιο των κτερισμάτων μιας ταφής εκφράζει τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις και δραστηριότητες του νεκρού.

Η Αφροδίτη είναι η μόνη γυναικεία θεότητα που αντιπροσωπεύει το ελληνικό δωδεκάθεο στα τα- 
φικά σύνολα της Βέροιας και απεικονίζεται σε ποικίλους εικονογραφικούς τύπους. Ως κουροτρόφος 
(209-216, 218-238) η θεά εικονίζεται όρθια, ντυμένη με χιτώνα και ιμάτιο. Συνοδεύεται από έναν ή 
δύο Ερωτιδείς, που στέκονται δίπλα της ή κάθονται επάνω στον αριστερό ώμο της. Σε ένα μόνο εικο- 
νογραφικό τύπο παριστάνεται στα δεξιά της θεάς και ένα νεαρό κορίτσι, που κρατά περιστέρι. Μο
ναδικό είναι, επίσης, το παράδειγμα του ειδωλίου 275, όπου η θεά, καθιστή, κρατά στην αγκαλιά της 
και θηλάζει ένα μικρό Ερωτιδέα.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα ειδώλια των κουροτρόφων απεικονίζουν ή την ίδια τη θεότητα ή μια 
θνητή γυναίκα, η οποία κρατά αγκαλιά το παιδί της που το εμπιστεύεται στη θεά, προκειμένου να εξα
σφαλίσει την εύνοιά της30. Η ιδιότητα της κουροτρόφου αποδίδεται από την έρευνα σε διάφορες 
γυναικείες θεότητες, όπως η Γη, η Αθηνά, η Άρτεμη, η Δήμητρα, η Περσεφόνη, η Ή ρα, η Αφροδίτη 
και η Ειλείθυια31. Ωστόσο, γενικά αναγνωρίζεται ότι η χθόνια φύση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις κου- 
ροτρόφους θεότητες. Σύμφωνα με τον Ν. Παπαχατζή, η θνησιμότητα των επίτοκων γυναικών, καθώς 
και οι κίνδυνοι που απειλούσαν τη ζωή των βρεφών και των μικρών παιδιών δημιούργησαν την πεποί
θηση ότι οι διαδικασίες της σύλληψης και της γέννας ελέγχονταν από χθόνιες δυνάμεις32. Έτσι, η κου
ροτρόφος θεά προστατεύει τη ζωή από την αρχή της, την εγκυμοσύνη, τη γέννα και την ανατροφή του 
παιδιού, μέχρι το τέλος της, το θάνατο δηλαδή και τη ζωή στον άλλο κόσμο. Η απεικόνιση κουροτρό
φων θεών σε ένα μεγάλο αριθμό ειδωλίων, που προέρχονται από την ηπειρωτική και τη νησιωτική 
Ελλάδα, αποδεικνύει ότι η λατρεία τους ήταν ευρύτατα διαδεδομένη.

25 Βλ. σχετικά, Fr. Weege, Der Tanz in der Antike, 1926, 65 κ.ε.- L. Séchan, La danse grecque antique, 1930,128 κ.ε.· D. Burr- 
Thompson, AJA 54 (1950), 371 κ.ε.

26 Thompson, Troy, 102 κ.ε.
27 L. Lawler, The Dance in Ancient Greece, 1964, 112 κ.ε.
28 L. Séchan, ό.π. L. Deubner, Attische Feste, 1959, 220-222.
29 R. Lullies, Statuette einer Tänzerin, Studies presented to DM. Robinson, I, 1951, 673.
30 Θνητή γυναικεία μορφή απεικονίζει πιθανότατα το ειδώλιο 217, βλ. Κεφ. III, 130 κ.ε.
31 Th. Hatzisteliou-Price, Kourotrophos. Cults and Representations of the Greek Nursing Deities, 1978, 1 κ.ε.
32 Ν. Παπαχατζής, «Μογοστόκοι Ειλείθυιαι» και κουροτρόφοι θεότητες, ΑΔ 33 (1978), Μελέτες, 1 κ.ε.
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Η παρουσία φτερωτών μορφών στα ειδώλια των κουροτρόφων της Βέροιας θα ήταν δυνατό να 
παραλληλιστεί με ένα σύνολο πήλινων ειδωλίων από τους Λοκρούς, τα οποία απεικονίζουν μια 
ένθρονη γυναικεία μορφή με ένα μικρό φτερωτό πλάσμα, που αποδίδεται, σε χαμηλό ανάγλυφο, επά
νω στο στήθος της33. Η Τΐι. Ρ^ίζίβίεΐΐοιι-Ρπυβ αναγνωρίζει εδώ την κύρια θεότητα της Σικελίας, την 
Περσεφόνη, τη βασίλισσα των νεκρών, στους κόλπους της οποίας καταφεύγει η ψυχή του νεκρού, με 
τη μορφή φτερωτού πνεύματος. Στις φτερωτές μορφές των ειδωλίων της Βέροιας, που απεικονίζουν 
αναμφίβολα Ερωτιδείς, δεν είναι όμως δυνατό να αποδώσουμε μια ανάλογη ερμηνεία34.

Το παράδειγμα των Λοκρών και ανάλογες περιπτώσεις από άλλες περιοχές φανερώνουν ότι ο 
χαρακτήρας της κουροτρόφου αποδίδεται στην πιο σημαντική θεά μιας συγκεκριμένης τοπικής κοι
νωνίας35. Στη Βέροια, η λατρεία της Αφροδίτης αποδεικνύεται, όπως θα δούμε παρακάτω, πολύ 
σημαντική. Η ιδιότητα της κουροτρόφου δεν ήταν βέβαια αυτή που προσιδίαζε ιδιαίτερα στη θεά. 
Μαρτυρείται, ωστόσο, από τις πηγές και αποδίδεται στη σύνδεσή της με την Ειλείθυια στο ιερό της 
Ολυμπίας36, καθώς και με τη Γεννετυλίδα και τη Μοίρα, κατεξοχήν θεότητες του τοκετού37. Η Τΐι. 
ΗάίζΐΒΐυύοιι-Ριϊου αποδίδει ωστόσο το χαρακτήρα αυτό της Αφροδίτης σε επίδραση ανατολικών θεο
τήτων, όπως η ΗάΙΙιΟΓ και η ΙείΜε-Αστάρτη38.

Το μικρό κορίτσι, που απεικονίζεται στα ειδώλια 223-238, δίπλα στην Αφροδίτη να κρατά στο χέρι 
του ένα περιστέρι, όπως παρατηρήσαμε ήδη, προσεγγίζει εικονογραφικά στις παραστάσεις των 
άρκτων39. Το γεγονός ότι κρατά το περιστέρι θα ήταν δυνατό να ερμηνευθεί ποικιλότροπα. Έτσι, αν 
συνδέσουμε την παράσταση αυτή με ανάλογες απεικονίσεις σε ταφικά μνημεία40, τότε το σύμβολο 
αυτό χαρακτηρίζει το νεαρό κορίτσι ως νεκρό. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, η παράσταση αναπα
ράγει απλώς μια σκηνή της καθημερινής ζωής, μια οικεία ενασχόληση, δηλαδή, του μικρού κοριτσιού, 
που σταμάτησε πρόωρα με το θάνατό του41. Επίσης, σύμφωνα με μια δεύτερη άποψη, ο χθόνιος χαρα
κτήρας του περιστεριού αποτελεί την αιτία της παράστασής του στα χέρια των νεαρών νεκρών, που 
απεικονίζονται στα ταφικά μνημεία του 5ου και του 4ου αι. π.Χ. Τέλος, ως ιερό πουλί της Αφροδίτης, 
είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι πρόκειται απλώς για ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της θεάς42.

33 Th. Hatzisteliou-Price, AntK 12 (1969), 51 κ.ε.
34 Σύμφωνα με την Th. Hatzisteliou-Price, ό.π. (υποσημ. 31), 43, η Αφροδίτη ή η Περσεφόνη, όταν κρατούν φτερωτή μορ

φή συμβολίζουν την τροφό της ψυχής.
35 Th. Hatzisteliou-Price, ό.π. (υποσημ. 31), 10 κ.ε.
36 Παυσ. VI, 20, 6. Για τη σχέση της Ειλειθυίας με τις κουροτρόφους θεότητες και την Αφροδίτη, βλ. S. Pingiatoglou, 

Eileithyia, 1981, 89 κ.ε.
37 L.R. Farnell, The Cults of the Greek States, II, 1896, 656, σημ. 118. R.F. Willetts, Cretan Cults and Festivals, 1962, 284. N. 

Παπαχατζής, ό.π., 14.
38 Th. Hatzisteliou-Price, ό.π. (υποσημ. 31), 2 κ.ε.
39 Βλ. Κεφ. III, 136 κ.ε., τα ειδώλια 223-238 (Πίν. 61-66). Πρόκειται για κορίτσια αφιερωμένα στη λατρεία της Άρτεμης 

Βραυρωνίας, καθώς και άλλων θεοτήτων, με σκοπό να εξασφαλίσουν την προστασία της έως την αρχή της εφηβείας τους. 
Σχετικά με τις άρκτους, βλ. L. Kahil, AntK  8 (1965), 20 κ.ε.- η ίδια, AntK 20 (1977), 86 κ.ε.' Ch. Vorster, Griechische 
Kinderstatuen, 1983, 252' H. Rühfel, Kinderleben im klassischen Athen, 1984, 100 κ.ε.· η ίδια, Das Kind in der griechischen Kunst, 
1984, 218 κ.ε.· P. Brulé, La fille dAthènes. La religion des filles à Athènes à l ’époque classique. Mythes, cultes et société, 1987· E. 
Bevan, BSA 82 (1987), 14 κ.ε.· Chr. Sourvinou-Inwood, Studies in Girls Transitions, 1988,31 κ.ε.· A. Παλαιοκρασσά, Το ιερό της 
Μοννιχίας Αρτέμιδος, 1991, 38 κ.ε., 92 κ.ε.· τελευταία, Μ.Β. Hatzopoulos, ό.π. (υποσημ. 24), 117, σημ. 3‘ P. Bonnechere, Le 
sacrifice humain en Grèce ancienne, Kemos, Suppl. 3, 1994, 26 κ.ε.

40 Βλ. σχετικά, Αικ. Κώστογλου-Δεσποίνη, Προβλήματα της παριανής πλαστικής τον 5ον αι. π.Χ. (αδημ. διδ. διατρ.), 1979, 
110’ Η. Rühfel, Das Kind in der griechischen Kunst, 1984,134· Γ. Ακαμάτης, Ξάνθος Δημητρίου και Αμαδίκας υιός, Αμητός, 21 κ.ε.

41 Η. Τσιριβάκος, Επιτύμβιος στήλη εξ Αθηνών, ΑΔ 23 (1968), Μελέτες, 70-76, πίν. 34-35. Α. Χριστοδουλοπούλου- 
Προυκάκη,ΑΕ 1976, 92 κ.ε. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, ΑΕ  1980, 46 κ.ε.

42 Βλ. σχετικά, L.R. Farnell, ό.π., 649- Ε. Simon, Die Götter der Griechen, 1969, 234 κ.ε.- LIMC, II, 1, 1984, 4, στο λ. 
Aphrodite (A. Delivorrias). Ωστόσο, όπως παρατηρεί η Λ. Παλαιοκρασσά, ό.π., 52, σημ. 102, το πουλί αυτό αποτελεί σύμβολο 
της γονιμότητας και σχετίζεται και με τις κουροτρόφους θεότητες. Ειδώλια περιστεριών βρέθηκαν στο ιερό της Αφροδίτης 
Ερικύνης. Βλ. σχετικά, Χρ. Καρδαρά, Αφροδίτη Ερνκίνη. Ιερόν και μαντείον εις την Β.Δ. Αρκαδίαν, 1988, 42, με αναφορές σε 
ανάλογα ευρήματα άλλων ιερών.
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Συνοψίζοντας τις ερμηνευτικές προτάσεις, που αναφέραμε παραπάνω, θα μπορούσαμε να κατα
λήξουμε στο συμπέρασμα ότι η μορφή που απεικονίζεται δίπλα στην Αφροδίτη παριστάνει τη νεαρή 
νεκρή της ταφής, στην οποία τα ειδώλια αυτά τοποθετήθηκαν ως κτερίσματα. Παράλληλα, το συνολι
κό νόημα της παράστασης πιστεύουμε ότι υποδηλώνει την επιθυμία των γονιών της νεκρής να θέσουν 
το παιδί τους στην προστασία της θεάς, με την ιδιότητα της κουροτρόφου43.

Στα πήλινα ειδώλια της Βέροιας η Αφροδίτη αποδίδεται, επίσης, σε εικονογραφικούς τύπους ιδι
αίτερα αγαπητούς στην κοροπλαστική, τη μικρογλυπτική και την τορευτική τέχνη των όψιμων ελληνι
στικών χρόνων (259-275). Εικονίζεται, έτσι, γυμνή ή ημίγυμνη να κρατά στα χέρια της ως σύμβολα μια 
απλή φιάλη ή ένα κάνιστρο γεμάτο καρπούς και γλυκίσματα, ένα κέρας αφθονίας, κιθάρα ή, τέλος, το 
προσωπείο ενός Σιληνού. Συνοδεύεται συχνά από έναν Ερωτιδέα, που αποδίδεται σε βρεφική ή παι
δική ηλικία. Τη σύνθεση συμπληρώνει κάποτε ο Πρίαπος, με τη μορφή ιματιοφόρου ερμαϊκής στήλης.

Τη συχνή απεικόνιση της θεάς στα ελληνιστικά χρόνια ορισμένοι ερευνητές αποδίδουν γενικότερα 
στο φιλήδονο και γεμάτο ερωτισμό χαρακτήρα της. Τα ερωτικά της θέλγητρα θεωρούνται αρκετά 
ισχυρά και ικανά να διώξουν ακόμη και τη θλίψη του θανάτου44. Την ερμηνεία αυτή τελευταία αποδέ
χεται εν μέρει και ο R.R.R. Smith45, ο οποίος συνδέει τις προτιμήσεις της τέχνης στα ελληνιστικά χρό
νια με τον ερωτισμό, που χαρακτηρίζει γενικότερα τα ήθη της ανδροκρατούμενης κοινωνίας της επο
χής, αλλά και με την κοινωνική άνοδο του γυναικείου φύλου, που κορυφώνεται στο γεγονός της κατά- 
κτησης της βασιλικής εξουσίας στην πτολεμαϊκή Αίγυπτο46.

Πιο πειστική, ωστόσο, φαίνεται να είναι η άποψη ότι η συχνή απεικόνιση της Αφροδίτης αποτελεί 
συνέπεια της προσέγγισης των ελληνικών με τις ανατολικές θεότητες, μιας διαδικασίας που ακολού
θησε την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία και προκάλεσε μια προτίμηση για τις 
λατρείες ασιατικής προέλευσης47.

Η εναπόθεση μιας τέτοιας μορφής, της οποίας αποκαλύπτεται το σώμα, για την κτέριση μιας ταφής 
και μάλιστα γυναικείας, δεν αποτελεί βέβαια φαινόμενο της τοπικής κοινωνίας της Βέροιας. Η χρησι
μοποίηση ανάλογων συνθέσεων για τον ίδιο σκοπό διαπιστώνεται και στο νεκροταφείο της Πέλλας, 
των Στόβων48, καθώς και στις νεκροπόλεις που αποκαλύφθηκαν στις μικρασιατικές ακτές49.

Η παρουσία της Αφροδίτης σε ταφικά ευρήματα50 δημιούργησε, όπως ήταν φυσικό, στην έρευνα 
αρκετά ερωτηματικά όσον αφορά τη σχέση της θεάς της ομορφιάς, του έρωτα και της γονιμότητας με το 
θάνατο. Οι αρχαίες πηγές μαρτυρούν βέβαια τη χθόνια υπόσταση της Αφροδίτης51. Πρόκειται συγκε
κριμένα για τις αναφορές του Πλουτάρχου52 και του Παυσανία53, που παραδίδουν τις προσωνυμίες

43 ΓΤρβλ. την αντίστοιχη ερμηνεία της Ch. Vörster, Griechische Kinderstatuen, 1983, 249 κ.ε.
44 E. Pottier, ό.π. (υποσημ. 3), 64. R. Miller Ammerman, ό.π. (υποσημ. 8), 37 κ.ε.
45 R.R.R. Smith, ό.π. (υποσημ. 10), 81 κ.ε.
46 Διαφορετική είναι, ωστόσο, η άποψη της W. Neumer-Pfau, Studien zur Ikonographie und gesellschaftlichen Funktion 

hellenistischer Aphrodite Statuen, 1982, 242 κ.ε., όσον αφορά τη σχε'ση των γυμνών ή ημίγυμνων απεικονίσεων της Αφροδίτης 
με την εξέλιξη του γυναικείου φύλου στις κοινωνίες των ελληνιστικών χρόνων. Συμπεραίνει ότι η αλλαγή στο βαθμό της απο
γύμνωσης της θεάς σηματοδοτεί βέβαια μια μεταβολή στη θέση της γυναίκας, αλλά δεν συνοδεύεται από παράλληλη διαφο
ροποίηση στην εκτίμηση του κοινωνικού ρόλου της. Αντίθετα, στις γυμνές μορφές, που απεικονίζονται σε πήλινα ειδώλια του 
7ου αι. π.Χ. και βρέθηκαν σε ιερά, η Κ. Böhm αναγνωρίζει, αποκλειστικά, στοιχεία που συνδέονται με τη γυναικεία γονιμό
τητα. Βλ. Κ. Böhm, Die «nackte Göttin», 1990, 134 κ.ε.

47 Βλ. Pottier - Reinach, Myrina, 144- M. Chéhab, BMusBeyrouth X-XI (1951-1954), 125 κ.ε.· J. Marcadé,/hi Musée de Délos, 
1969, 249 κ.ε.· F. Cumont, Oriental Religions in Roman Paganisme, 1956, 135. Σύμφωνα με τη J. Fischer, Griechisch-römische 
Terrakotten aus Aegypten, 1994, 88, απεικονίσεις της θεάς απαντούν για πρώτη φορά στην Αίγυπτο στον όψιμο 2ο αι. π.Χ.

48 S. Düll, Die Götterkulte Nordmakedoniens in römischer Zeit, 1977, 39 κ.ε.
49 Βλ. για παράδειγμα, Mollard-Besques, II, 15 κ.ε., πίν. 12 κ.ε.
50 Απεικονίσεις της θεάς σε μνημεία ταφικού χαρακτήρα συνηθίζονται και στα ρωμαϊκά χρόνια. Βλ. S. Düll, ό.π.· Tataki, 

Beroea, 96, αριθ. 97, 163, αριθ. 531 και 284, αριθ. 1236' Π. Αδάμ-Βελένη, Μακεδονικοί βωμοί (αδημ. διδ. διατρ.), 1996, 83 κ.ε., 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

51 Βλ. σχετικά, L.R. Farnell, ό.π. (υποσημ. 37), 652 κ.ε. και Ν. Παπαχατζής, Η θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, 1987,138 κ.ε.
52 Πλούτ., Ηθικά IV, 269Β.
53 Παυσ. IX, 27, 5, VIII, 6, 5 και II, 2, 4. Βλ. επίσης, Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 251 κ.ε.
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έπιτυμβώία ή επιτύμβια τυμβωρύχος και μελαινίς54, καθώς και τη λατρεία της χθόνιας Αφροδίτης 
στους Δελφούς, τις Θεσπιές, τη Μαντίνεια και το Κράνειο της Κορίνθου. Τη λατρεία αυτή της Αφρο
δίτης ως θεάς του θανάτου ο L.R. Farnell την αποδίδει στην αναμφισβήτητη σχέση της με τις δυνάμεις 
που ελέγχουν τη ζωή και τη φύση55. Όπως ήδη παρατήρησε, ωστόσο, ο Α. Δεληβορριάς, ο κύριος όγκος 
των στοιχείων που υπαινίσσονται τον ταφικό χαρακτήρα της θεάς είναι αρχαιολογικός56.

Η Πασικράτα, ιερό της οποίας αποκαλύφθηκε σε νεκροταφείο της αρχαίας Δημητριάδας, ταυτί
στηκε, επίσης, από τον Α. Αρβανιτόπουλο και τον Ν. Παπαχατζή με την Αφροδίτη των νεκρών57.

Ωστόσο, η κύρια θεά των νεκρών είναι η Περσεφόνη. Ο G. Zuntz58 σε μια σειρά πήλινων ειδωλίων 
από τη Σικελία, όπου απεικονίζεται γυναικεία θεότητα με Ερωτιδείς, αναγνωρίζει μια ακραία εικονο- 
γραφική ένωση της Αφροδίτης με την Περσεφόνη, τη βασίλισσα του θανάτου59. Την ένωση αυτή ερμη
νεύει, σύμφωνα με τον ίδιο, ο μύθος της Περσεφόνης, όπως αποδίδεται στους πήλινους πίνακες των 
Λοκρών: η Περσεφόνη γίνεται πηγή ζωής, μέσω του γάμου της με τον Άδη, έργο και αυτό της Αφροδίτης. 
Η Αφροδίτη της προσφέρει το γιο της, που ανήκει έτσι στην Περσεφόνη. Τη βασίλισσα των νεκρών ανα
γνωρίζει, επίσης, ο Μ. Bell σε ένα σύνολο πήλινων ειδωλίων του 3ου αι. π.Χ., από τη Μοργαντίνα, όπου η 
θεά εικονίζεται ημίγυμνη, ανακεκλιμένη επάνω σε κλίνη, με φιάλη ή περιστέρι στα χέρια60.

Τα πήλινα ειδώλια της Αφροδίτης, τα οποία, όπως αναφέραμε, επαναλαμβάνουν γνωστούς αγαλ- 
ματικούς τύπους, αντικατέστησαν στα ταφικά σύνολα του τελευταίου τετάρτου του 4ου αι. π.Χ. παλαιό- 
τερους εικονογραφικούς τύπους, που παρίσταναν τη θεότητα η οποία προστατεύει τους νεκρούς και 
απεικονιζόταν συνήθως με τη μορφή πήλινης προτομής. Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν με το πρόβλη
μα της ερμηνείας των πήλινων προτομών, οι οποίες εντοπίζονται σε ταφικά σύνολα, διστάζουν συχνά 
να αποφασίσουν ποια είναι ακριβώς η θεότητα που εικονίζεται. Με δεδομένο όμως το γεγονός ότι η 
κατεξοχήν θεά των νεκρών είναι η Περσεφόνη, αναγνωρίζεται συνήθως η εικόνα αυτής της γυναικείας 
θεότητας61. Ωστόσο, όταν οι προτομές αυτές αποκαλύπτονται σε ιερά, ερμηνεύονται ως παραστάσεις 
της κύριας θεότητας, που λατρεύεται σε αυτά. Έτσι, η εικονιζόμενη μορφή ταυτίζεται με την Ή ρα, τη 
Δήμητρα, την Περσεφόνη, την Αθηνά, την Άρτεμη και την Αφροδίτη62. Αποφασιστική, επίσης, όσον 
αφορά το πρόβλημα της ερμηνείας είναι η παρατήρηση του F. Croissant ότι η πήλινη προτομή είναι 
ουσιαστικά ένα αναθηματικό αντικείμενο, η ταφική χρήση του οποίου είναι δευτερεύουσα63.

Η Αφροδίτη με το εικονογραφικό σχήμα της προτομής, πλαισιωμένης από άνθη και πλοχμούς, απει
κονίζεται από τον 5ο αι. π.Χ. και μετά σε μια σειρά μνημείων, που συγκέντρωσε η I. Βοκοτοπούλου64, η 
οποία αναγνωρίζει εδώ την Αφροδίτη Άνθεια, «θεά της βλάστησης και της γονιμότητας, που ο χθόνιος 
χαρακτήρας της τη σχετίζει με τη λατρεία των νεκρών... Με την ιδιότητα αυτή η Αφροδίτη συμβολίζει τη 
γονιμότητα και τη νίκη της ζωής πάνω στον θάνατο». Ανάλογα είναι επίσης τα συμπεράσματα της Σ.

54 Σχετικά με τις προσωνυμίες της Αφροδίτης που μαρτυροΰνται στη Μακεδονία, βλ. Α. Τατάκη, Αρχαιογνωσία 7 (1991- 
1992), 135 κ.ε.

55 Βλ. L.R. Farnell, ό.π. (υποσημ. 37), 650 κ.ε.- επίσης, R. Martin - Η. Metzger, Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, 1992 
(μτφρ. Μ. Καρδαμίτσα), 194-197.

56 LIMC, ό.π. (υποσημ. 42). Τη θεά των νεκρών, την οποία απεικονίζουν σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές τα γυναικεία 
πρωτοκυκλαδικά ειδώλια που βρέθηκαν σε τάφους, ο Ν. Παπαχατζής, ό.π., 33 κ.ε., θεωρεί ως πρότυπο της Αφροδίτης των 
νεκρών στα μεταγενέστερα χρόνια.

57 Ν. Παπαχατζής, Θεσσαλικά 1 (1958), 50 και ο ίδιος, ό.π. (υποσημ. 51), 139.
58 G. Zuntz, ό.π. (υποσημ. 9), 164 κ.ε.
59 Την επιφύλαξή τους για τη σημασία της λατρείας της Αφροδίτης στη Σικελία διατυπώνουν αντίθετα οι R. Martin - Η. 

Metzger, ό.π., 210 κ.ε.
60 Bell, Morgantina, 83 κ.ε.
61 Βλ. F. Croissant, Lesprotomés féminines antiques, 1983, 4-5' M.B. Bagnasco, Protomi in Terracotta de Locri Epizefiri, 1986, 

138 κ.ε., 150 κ.ε., ιδιαίτερα όσον αφορά τα ευρήματα της Σικελίας- Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 251. O D.M. Robinson, ό.π. 
(υποσημ. 3), 64, αναγνωρίζει σε αυτές την εικόνα της Δήμητρας, της Αφροδίτης ή της Άρτεμης. Βλ. επίσης, Laumonier, Délos 
XXIII, 111-112.

62 Φ. Ζαφειροπούλου, Προβλήματα της μηλιακής αγγειογραφίας, 1985, 66 κ.ε.
63 F. Croissant, ό.π., 6.
64 I. Βοκοτοπούλου, Οι ταφικοί τύμβοι της Αινείας, 1990, 35 κ.ε., 68, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
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Παπασπυρίδη-Καρούζου65, όσον αφορά τη λατρεία της θεάς στην Αττική και τις παραστάσεις της στα 
αττικά αγγεία. Σύμφωνα λοιπόν με τις παρατηρήσεις που αναφέραμε παραπάνω, είναι δυνατό να κατα
λήξουμε στο συμπέρασμα ότι η χθόνια φύση της θεάς είναι αυτή που επέβαλε την παρουσία της στα 
ταφικά μνημεία. Επομένως η κτέριση των γυναικείων ταφών των ελληνιστικών χρόνων με πήλινα ειδώ
λια Αφροδίτης δεν αποτελεί καινοτομία της εποχής αυτής, αν θεωρήσουμε ότι οι νεότεροι χρονολογικά 
τύποι ήρθαν να αντικαταστήσουν παλαιότερα εικονογραφικά σχήματα της ίδιας θεότητας.

Με τις αντιλήψεις για την αθανασία της ψυχής συνδέονται αναμφίβολα τα διονυσιακά στοιχεία που 
αναγνωρίζουμε στις παραστάσεις της Αφροδίτης. Πρόκειται συγκεκριμένα για το στεφάνι κισσού, που 
στολίζει τα μαλλιά της, καθώς και το προσωπείο Σιληνού, που κρατά στο υψωμένο δεξιό χέρι της.

Η παράσταση της θεάς στεφανωμένης με κισσό, όπως βέβαια και η απεικόνισή της μαζί με μέλη 
του διονυσιακού θιάσου, υπονοεί την προσέγγιση των κύκλων της Αφροδίτης και του Διονύσου, η 
οποία έχει διαπιστωθεί από την έρευνα66. Ο κισσός είναι το αγαπημένο φυτό του Διονύσου και συν
δέεται άμεσα με τη λατρεία του67. Εμφανίστηκε ταυτόχρονα με τη γέννηση του θεού, προκειμένου να 
τον προστατέψει από τις φλόγες. Έ χει τη δύναμη να εξαλείφει τη ζέστη που προκαλούσε το κρασί και 
για το λόγο αυτό οι οπαδοί του θεού εικονίζονται στεφανωμένοι με κισσό. Σύμφωνα με τον Η. 
Lohmann68, η παράσταση ενός νεκρού στεφανωμένου με κισσό υποδηλώνει, τουλάχιστον από τον 4ο 
αι. π.Χ. και μετά, ότι αυτός ήταν μυημένος στα διονυσιακά μυστήρια.

Το προσωπείο ερμηνεύεται επίσης ως ένα εικονογραφικά σχήμα της επιφάνειας του θεού. Σύμφω
να με την άποψη του W. Otto, συμβολίζει το διφυή χαρακτήρα του Διονύσου, ο οποίος είναι ταυτόχρο
να θεός της ζωής και του θανάτου69. Όπως παρατήρησε, άλλωστε, ο Μ. Nilsson, το προσωπείο του 
Διονύσου ή του Σιληνού απεικονίζεται σε όλες τις σκηνές που σχετίζονται με τη λατρεία του και τις 
μυήσεις στα διονυσιακά μυστήρια70.

Η χρησιμοποίηση των διονυσιακών θεμάτων για την εικονογράφηση των ταφικών μνημείων αποδί
δεται στη δισυπόστατη φύση του Διονύσου. Είναι ο θεός που πεθαίνει και ξαναγεννιέται. Έτσι, ο ίδιος 
ο θεός και τα διονυσιακά μυστήρια υπόσχονται τη συνέχεια της ζωής και μετά το θάνατο, ζωή αιώνιας 
ευδαιμονίας και χαράς, όπου θα επαναλαμβάνονται τα συμπόσια και οι χοροί των Μαινάδων71.

Ωστόσο, και τα υπόλοιπα σύμβολα της θεάς ή οι δευτερεύουσες μορφές που συμπλέκονται μαζί της 
φαίνεται ότι υπαινίσσονται τη σχέση της με τον Διόνυσο. Με τη διονυσιακή μίτρα ταυτίζουν αρκετοί 
ερευνητές την ταινία που φορά στο μέτωπο η θεά και απεικονίζεται σε ένα σημαντικό αριθμό παρα
στάσεων του θεού του κρασιού72.

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η σύνδεση της Αφροδίτης με τον Πρίαπο. Ο ιθυφαλλικός αυτός δαί
μονας, που προάγει την ευφορία και την αφθονία των κήπων και των καρπών, είναι γιος της Αφρο

65 Σ. Παπασπυρίδη-Καρούζου. Æ  1956, 179-180.
66 Βλ. Laumonier, Délos XXIII, 212 και J. Marcadé, ό.π. (υποσημ. 47), 459.
67 Βλ. W. Otto, Dionysus. Myth and Cult, 1965, 152 κ.ε.· M. Blech, Studien zum Kranz bei den Griechen, 1982, 185 κ.ε.· E. 

Tsigarida, Métal Wreaths in the Greek World (αδημ. διδ. διατρ.), 1988, 248, όπου και η σχετική βιβλιογραφία- R. Merkelbach, 
Die Hirten des Dionysos. Die Dionysos-Mysterien der römischen Kaiserzeit und der bukolische Roman des Longus, 1988, 11.

68 H. Lohmann, Grabmäler auf Unteritalischen Vasen, 1979, 124-125.
69 Βλ. W. Otto, ό.π., 86 κ.ε. Σχετικά με το χθόνιο χαρακτήρα του Διονύσου, βλ. Η. Metzger, BCH 68-69 (1944-1945), 314 

κ.ε. και Κ. Schauenburg, Jdl 68-69 (1953), 63 κ.ε.
70 Σχετικά με τις τελετές μύησης, βλ. Fr. Matz, Διονυσιακή τελετή. Archäologische Untersuchung zum Dionysoskult in 

hellenistischer und römischer Zeit, 1963,16 κ.ε. και M.P. Nilsson, The Dionysiac Mysteries of Hellenistic and Roman Age, 1975,28 κ.ε.
71 E. Simon, ό.π. (υποσημ. 42), 269 κ.ε. M.P. Nilsson, ό.π., 116 κ.ε. Ε. Γιούρη, Ο κρατήρας τον Δερβενιού, 1978, 62 κ.ε., 

όπου γίνονται αναφορές σε σχετικές παραστάσεις της ερυθρόμορφης αγγειογραφίας. Αντίθετη είναι η άποψη της Α. Geyer 
όσον αφορά την απεικόνιση διονυσιακών θεμάτων στις σαρκοφάγους του ά  μισού του 2ου αι. μ.Χ. Η ίδια πιστεύει ότι οι 
παραστάσεις αυτές ανήκουν στη γενικότερη αντίληψη για τρυφή, την ευχάριστη, πλούσια και ευτυχισμένη ζωή. Βλ. Α. Geyer, 
Das Problem des Realitätsbezuges in der dionysischen Bildkunst der Kaiserzeit, 1977, 19 κ.ε.

72 Βλ. σχετικά, Ch. Picard, Dionysos Μιτρηφόρος, MEFRA 1932, Mélanges G. Glotz, II, 707 κ.ε.- H. Brandenburg, Studien zur 
Mitra, 1966, 9 κ.ε., 53 κ.ε.- A. Krug, Binden in der griechischen Kunst. Untersuchungen zur Typologie (6.-1. Jahrh. v. Chr.), 1968, 139- J. 
Marcadé, Apollon «Mitréphoros», BCH, Suppl. IV, 1977,400 κ.ε.- N. Μπεζεντάκος, Η αρχαία ελληνική μίτρα, 1987,55 κ.ε., 84 κ.ε. Ο 
C. Gasparri, LIMC, III,1,1986, 414, στο λ. Dionysos, διαπιστώνει ότι η μίτρα αποτελεί τυπικό κόσμημα του Διονύσου ήδη από τον 
5ο αι. π.Χ. Βλ. ακόμη, I. Manfrini-Aragno, Bacchus dans les bronzes hellénistiques et romains. Les artisans et leur répertoire, 1987,169.
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δίτης και του Διονύσου73. Λόγω της σχέσης του με την αγροτική ζωή, του αποδίδονται ως σύμβολα ο 
μόδιος και το κεράς αφθονίας74. Σύμφωνα με τον Μ. Οεΐοοιπΐ, η άσεμνη εμφάνισή του και η χειρονο
μία της αποκάλυψης του φαλλού έχουν σκοπό να συγκεντρώσουν την προσοχή στο συγκεκριμένο τμή
μα του σώματός του και να αποτρέψουν τις δυνάμεις του κακού. Ο \¥. ΒιιτΙζυιΊ τονίζει, ιοστόσο, τη σχέ
ση του με τα διονυσιακά μυστήρια75.

Παράλληλα με το προσωπείο, η θεά κρατά στο αριστερό χέρι της ένα τελετουργικό καλάθι, το 
κάνιστρο, πλημμυρισμένο με καρπούς και γλυκίσματα. Τα γλυκίσματα ταυτίζονται εύκολα από το 
σχήμα τους με τις «πυραμίδες» και τα «ομφαλωτά πόπανα», που περιγράφουν τα αρχαία κείμενα76. 
Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε εδώ ότι το τσαμπί σταφυλιού, το οποίο προβάλλει από το χείλος 
του αγγείου, είναι ο μοναδικός φυσικός καρπός που απεικονίζεται. Η διαπίστωση αυτή αποκτά ιδιαί
τερη σημασία αν θεωρήσουμε την άμπελο σύμβολο του θεού του κρασιού77. Πρόκειται, επομένως, 
πιθανώς και πάλι για μια έμμεση αναφορά στον Διόνυσο78.

Η προσφορά εδεσμάτων αποτελεί κοινή συνήθεια στη λατρεία των θεών, των ηρώων και των 
νεκρών79, όπως αποδεικνύουν, άλλωστε, τα σχετικά ευρήματα από τους χώρους των ιερών80, καθώς 
και οι παραστάσεις των νεκροδείπνων81. Το γεγονός, ωστόσο, ότι η Αφροδίτη εικονίζεται να κρατά 
ταφικές προσφορές σε πήλινα ειδώλια, τα οποία αποτελούν κτερίσματα συγκεκριμένων ταφών, μας 
επιτρέπει να διατυπώσουμε την άποψη ότι πρόκειται για μια παράσταση όπου η ίδια η θεά προσφέρει 
τα ταφικά εδέσματα στη νεκρή μιας συγκεκριμένης ταφής, η οποία βρίσκεται στην προστασία της.

Με ανάλογο τρόπο φαίνεται ότι πρέπει να ερμηνευθεί, επίσης, η παράσταση της σπένδουσας 
Αφροδίτης82 του πήλινου ειδωλίου 268, εφόσον οι σπονδές συμπληρώνουν το γεύμα και αποτελούν 
ένα σημαντικό στοιχείο της λατρείας των νεκρών83.

Σύμφωνα με την άποψη του ¥τ. Μιι1:ΙΐΓηάηη84 με τη νεκρική λατρεία συνδέεται επίσης το ρόδι, το οποίο 
κρατά πιθανότατα η θεά στο παράδειγμα 265. Πήλινα ομοιώματα ροδιών περιλαμβάνονται, άλλωστε, 
συχνά στα κτερίσματα των ταφών. Σύμβολο της αφθονίας και της γονιμότητας το ρόδι σχετίζεται με τις

73 Μ. Delcourt, Hermaphrodite, 1966, 35 κ.ε.
74 P. Perdrizet, Les terres cuites grecques d ’Egypte de la Collection Fouquet, 1921, 89. Για τη σχέση του κέρατος αφθονίας και 

με τον Διόνυσο, βλ. Κ. Schauenburg, ό.π., 52 κ.ε.
75 W. Burkert, Ancient Mystery Cults, 1987, 104 κ.ε. H J. Fischer, ό.π. (υποσημ. 47), 85, ερμηνεύει το μοτίβο της ανύψωσης 

του ιματίου ως ένδειξη της σεξουαλικής δύναμης του θεού.
76 R. Thönges-Stringaris, AM  80 (1965), 19, 62 κ.ε.
77 Βλ. G. van Hoorn, Choes and Anthesteria, 1951, 43, αριθ. 251 και I. Manfrini-Axagno, ό.π., 170.
78 Σημειώνουμε ακόμη εδώ ότι το περιεχόμενο του κανίστρου θυμίζει το περιεχόμενο του λίκνου, του ιερού καλαθιού, που 

απεικονίζεται σε σκηνές σχετικές με τη λατρεία του Διονύσου. Πρόκειται για ένα στενόμακρο καλάθι, ανοικτό στη μία πλευ
ρά, γεμάτο με φρούτα, ανάμεσα στα οποία ορθώνεται ο φαλλός, καλυμμένος με ύφασμα. Αποτελεί χαρακτηριστικό σύμβολο 
των διονυσιακών μυστηρίων. Βλ. Μ.Ρ. Nilsson, ό.π. (υποσημ. 70), 21 κ.ε. και R. Merkelbach, ό.π. (υποσημ. 67), 91-94. Το λίκνο 
απεικονίζεται, επίσης, σε παραστάσεις γαμήλιων τελετών. Βλ. σχετικά, F. Lissarague, ό.π. (υποσημ. 18), 97, όπου και η σχετι
κή βιβλιογραφία. Ακόμη, A. Brumfield, Hesperia 66 (1997), 147 κ.ε.

79 Βλ. την παράσταση του ερυθρόμορφου σκύφου αριθ. 597 του Εθνικού Μουσείου της Κοπεγχάγης, όπου απεικονίζεται 
αριστερά η Ηλέκτρα να δένει μια ταινία γύρω από την ενεπίγραφη ταφική στήλη του Αγαμέμ[νονα] και δεξιά γυναικεία μορ
φή, που κρατά κάνιστρο με καρπούς και ταινίες (περίπου 440 π.Χ.)· LIMC, III, 1,1986, 713, αριθ. 34, πίν. 546, στο λ. Elektra I 
(G. Berger-Doer).

80 Βλ. για παράδειγμα, R. Stroud, Hesperia 34 (1965), 23-24, πίν. 1 le, g.
81 Βλ. σχετικά, G. van Hoorn, ό.π., 20 και J.-Μ. Dentzer, Le motif du banquet couché dans le Proche Orient et le monde grec 

du Vile au LVe siècle avant J. C., 1982, 519 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
82 Η πράξη της σπονδής θεωρείται ως έκφραση μιας προσευχής ή μιας παράκλησης. Έτσι, ο Γ. Μπακαλάκης,Λνασκαψ?/ 

Στρύμης, 1967, 62 κ.ε., ερμηνεύει την παράσταση της θεϊκής σπονδής ως το θεϊκό πρότυπο μιας κατά τα άλλα ανθρώπινης 
πράξης. Οι απεικονίσεις, ωστόσο, των θεών με σπονδικά αγγεία ora χέρια ερμηνεύονται συνήθως ως ένα εικονογραφικό 
σχήμα επιφάνειας της θεότητας. Βλ. σχετικά, Br. Eckstein-Wolf, MDAI 5 (1952), 41 κ.ε.· Ε. Βουτυράς, Εγνατία 2 (1990), 153 
κ.ε.' Π. Χρυσοστόμου, Η θεσσαλική θεά Εν(ν)οόία ή Φεραία θεά, 1998, 169, σημ. 602. Οι θεϊκές σπονδές συσχετίστηκαν, επί
σης, με τις χοές που απευθύνονται στις χθόνιες δυνάμεις και τις χθόνιες θεότητες. Κατά την άποψη του Ν. Himmelmann- 
Wildschütz, Zur Eigenart des klassischen Götterbildes, 1959, 28, η φιάλη στα χέρια της Αφροδίτης και των μορφών του κύκλου 
της δεν εμπεριέχει κάποια σπονδή, αλλά ερωτικά θέλγητρα. Βλ. επίσης, Ε. Simon, Opfernde Götter, 1953, 7.

83 Βλ. J.-M. Dentzer, ό.π., 514.
84 Fr. Muthmann, Der Granatapfel. Symbol des Lebens in der alten Welt, 1982, 39 κ.ε.
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θεότητες της βλάστησης και της αναπαραγωγής, την Ή ρα, τη Δήμητρα, την Άρτεμη, αλλά και την Περ- 
σεφόνη85. Ο L.R. Farnell δέχεται, ωστόσο, ότι το ρόδι και το μήλο ήταν ιεροί καρποί της Αφροδίτης86.

Η μουσική επίσης, που αντιπροσωπεύεται στα ειδώλια της Αφροδίτης 261, 262 και 267 με την κιθά
ρα87, σχετίζεται με τη λατρεία των νεκρών88. Στις παραστάσεις των λευκών ληκύθων μουσικά όργανα 
προσφέρονται ως δώρα στους νεκρούς89, ενώ ο Πίνδαρος, στην ωδή του στα Νέμεα (IV, 45), μας 
βεβαιώνει ότι οι νεκροί στον κάτω κόσμο τέρπονται με τον ήχο της φόρμιγγας90. Ανάλογες παραστά
σεις, σύμφωνα με τον Γ. Μπακαλάκη, αποτελούν μια εικόνα της ξέγνοιαστης ζωής στη χώρα των 
Ηλυσίων91. Αντίθετα, η Η. Dutschke υποστηρίζει ότι οι απεικονίσεις των νεκρών που παίζουν λύρα, 
υποδηλώνουν τη μουσικότητά τους92.

Έτσι, αν δεχθούμε ότι η κιθάρα αντιπροσωπεύει στις παραστάσεις των ειδωλίων που εξετάζουμε τη 
μουσική, ως μια αγαπημένη ενασχόληση της νεκρής, που διακόπηκε απότομα από το θάνατό της, τότε 
είναι δυνατό να υποθέσει κανείς ότι η απεικόνιση του μουσικού αυτού οργάνου στα χέρια της Αφρο
δίτης αποτελεί μια υπόσχεση ότι η απόλαυση της μουσικής θα συνεχιστεί και μετά το θάνατο.

Με κέρας αφθονίας γεμάτο φρούτα και γλυκίσματα απεικονίζεται η Αφροδίτη στα πήλινα ειδώλια 
260 και 264. Σύμβολο της υπεραφθονίας, της ευφορίας και της ευγονίας, το κέρας της Αμαλθείας κρα
τούν στα χέρια τους οι θεοί που χαρίζουν τα αγαθά σε αυτό τον κόσμο93. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, 
συνδέθηκε και με τη θεά Τύχη, προσωποποίηση της καλής και της κακής μοίρας των ανθρώπων. Η 
θεοποίηση της Τύχης τοποθετείται χρονικά στον 4ο αι. π.Χ. και αποδίδεται από την έρευνα στην εξα
σθένιση της πίστης στη δύναμη των παραδοσιακών θεών, ενώ η ιδιαίτερη δημοτικότητά της από τα 
ελληνιστικά χρόνια και μετά, στην πολιτική αστάθεια της εποχής94.

Θεά, η οποία κυριαρχεί ιδιαίτερα στο ανθρώπινο πεπρωμένο, η Τύχη, συνδέεται, όπως παρατήρη
σε ο F. Allègre, και με τις καταχθόνιες δυνάμεις, γεγονός που αποδεικνύεται από τις επικλήσεις της 
Αγαθής Τύχης στα ταφικά μνημεία95. Η σύνδεσή της με την Αφροδίτη είναι αρκετά διαδεδομένη στα 
ελληνιστικά χρόνια. Έτσι ερμηνεύεται, άλλωστε, και η παρουσία ενός Ερωτιδέα δίπλα στο άγαλμα 
της θεάς στην Αίγειρα96.

85 Βλ. Ν. Κούρου, Ρόα γλυκεία, Ειλαπίνη, Τόμος τιμητικός για τον καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα, 1987, 101 κ.ε., 111, όπου 
και η σχετική βιβλιογραφία.

86 L.R. Farnell, ό.π. (υποσημ. 37), 642-643.
87 Παράσταση Αφροδίτης με Έρωτα και κιθάρα (λύρα) αναγνωρίζεται σε ερυθρόμορφη απουλιακή σίτουλα του 4ου αι. 

π.Χ. Βλ. Μ.Ε. Mayo (επιμ.), The Art of South Italy. Vases from Magna Graecia, 1982,148-149, αριθ. 58 (K. Hamma).
88 M. Wegner, Das Musikleben der Griechen, 1949, 32 κ.ε., 99 κ.ε.
89 Για τις σχετικές παραστάσεις, βλ. D.C. Kurtz, Athenian White Lekythoi, 1975,108, 201-202, 205, 208, 210, πίν. 16, 2, 18, 2, 

28, 2, 31, 1* N. Nakayama, Untersuchung der auf weissgrundigen Lekythen dargestellten Grabmäler, 1982, 184 κ.ε., πίν. 1 κ.ε.· I. 
Wehgartner, Attisch weissgrundige Keramik, 1983, πίν. II, III. Ο Η. Τσιριβάκος, ό.π. (υποσημ. 41), 70 κ.ε., πίν. 34-35, διαχωρίζει 
την ερμηνεία του θέματος της απεικόνισης μουσικών οργάνων στα χέρια των νεκρών, όταν αυτό παριστάνεται στις λευκές 
ληκύθους και σε ταφικά μνημεία. Τέλος, η λύρα στα χέρια του νεκρού, που απεικονίζεται στην ταφική στήλη της Ποτείδαιας, 
ερμηνεύεται από τη Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, ΑΕ  1980, 43-53, πίν. 12, ως Attribut, που συμβολίζει την αγάπη του για τη μου
σική. Σχετικά με το θέμα αυτό, βλ. ακόμη, L. Beschi, Mousikè techne e thánatos: Timmagine della música sulle lekythoi funerarie 
attic he a fondo bianco, Imago Musicae, VIII, 1991, 39 κ.ε.

90 Ωστόσο, o H. Jeanmaire επισημαίνει ότι ο Αριστοτέλης συσχετίζει τη μουσική με την κάθαρση του ενθουσιασμού, 
πιστεύοντας ότι επιφέρει την ψυχική ισορροπία σε όσους καταλαμβάνονται από τη διονυσιακή μανία. Βλ. Η. Jeanmaire, 
Διόνυσος. Ιστορία της λατρείας τον Βάκχον, 1985 (μτφρ. Α. Μερτάνη-Λίζα), 400 κ.ε.

91 Γ. Μπακαλάκης, Προανασκαφικές έρευνες στη Θράκη, 1958, 42 κ.ε.
92 Η. Dutschke, Jdl 27 (1912), 140.
93 Σχετικά με το κέρας αφθονίας, βλ. D. Burr Thompson, Ptolemaic Oinochoai and Portraits in Faience, 1973, 31-32' K. 

Bemmann, Füllhörner in klassischer und hellenistischer Zeit, 1994, 55 κ.ε.· Κεφ. Ill, υποσημ. 769.
94 R. Miller Ammerman, ό.π. (υποσημ. 8), 37 κ.ε., όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. Fr. Walbank, Ο ελληνιστικός 

κόσμος, 1993 (μτφρ. Τ. Δαρβέρη), 293 κ.ε., 308. Για τη λατρεία της Τύχης στη Μακεδονία, βλ. S. Düll, ό.π. (υποσημ. 48), 128 κ.ε.
95 F. Allègre, Etude sur la déesse grecque Tyché, 1889,144 κ.ε. Σχετικά με τη χρήση της επίκλησης Αγαθήι Τνχηι, βλ. επίσης, 

Fr.W. Hamdorf, Griechische Kultpersonifikationen der vorhellenistischen Zeit, 1964,37-38 και J. Champeaux, Fortuna. Le culte de 
la Fortune dans le monde romain, II, 1987, 44, σημ. 37.

96 Παυσ. VII, 26, 8.
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Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η ποικιλία των συμβόλων που αποδίδονται στην Αφροδίτη στις 
παραστάσεις των ειδωλίων της Βέροιας προσδίδει στη θεά έναν πανθε'ίστικό χαρακτήρα97. Ο χαρα
κτήρας αυτός είναι ιδιαίτερα έντονος στο ειδώλιο 264, όπου η θεά εξομοιώνεται με την Τύχη και με 
την Τσιδα. Η εξομοίωση αυτή στην παράσταση ενός ταφικου κτερίσματος οφείλεται πιθανώς στην 
κοινή πεποίθηση ότι και οι τρεις αυτές θεότητες υπόσχονται την αθανασία της ψυχής και την προστα
σία των νεκρών στον κάτω κόσμο.

Προβληματική είναι, επίσης, η ερμηνεία του πεσσού98 στις παραστάσεις της στηριζομένης Αφροδί
της (259-265). Πρόκειται για ένα απλό στοιχείο της σύνθεσης ή μήπως υπονοεί ένα ταφικό μνημείο; 
Είναι γνωστό ότι ο πεσσός αποτελεί έναν αρκετά διαδεδομένο τύπο ταφικού σήματος στα αρχαϊκά και 
τα κλασικά χρόνια, απεικονίζεται δε ευρύτατα στις παραστάσεις των λευκών ληκύθων και των αναγλύ
φων των ταφικών στηλών99. Έτσι, ο ταφικός χαρακτήρας των ειδωλίων που εξετάζουμε εδώ μας επιτρέ
πει να σκεφθούμε ότι στις συγκεκριμένες παραστάσεις σχετίζεται πιθανώς με τα ταφικά σήματα.

Παράλληλα με την Αφροδίτη και ο Έρωτας είναι μια μορφή που απεικονίζεται πολύ συχνά στο 
θεματολόγιο του κοροπλαστικού εργαστηρίου της Βέροιας. Δύναμη που εξουσιάζει τη φύση, ελέγχει 
απόλυτα την ερωτική ζωή των ανθρώπων και εξασφαλίζει τη συνέχεια της ζωής100, εικονίζεται κάπο
τε με τη μορφή νεαρού εφήβου (279-284). Συνήθως όμως παριστάνεται με τα χαρακτηριστικά μικρού 
παιδιού να στέκεται δίπλα στη μητέρα του, την Αφροδίτη, να κάθεται επάνω στους ώμους της ή να τη 
θηλάζει (209-216, 218-238, 264, 275), να φτερουγίζει γύρω από το στήθος της και να γέρνει κοντά της 
αποσταμένος (259-262, 266, 269), να πλαισιώνει ένα θυμιατήριο, σκεύος που σχετίζεται με τη λατρεία 
της (311) ή να της παραστέκεται την ώρα του λουτρού (314).

Τέλος, σε μια σειρά παραστάσεων ο Έρωτας εικονίζεται να μιμείται τις ασχολίες των μικρών παιδιών 
και να παίζει με τα πουλιά και τα μικρά ζώα της αυλής (285-307). Αναμφίβολα οι χαριτωμένες αυτές 
απεικονίσεις των Ερωτιδέων αναπαράγουν σκηνές της καθημερινής ζωής της νεαρής νεκρής, όσο αυτή 
ήταν ακόμη στη ζωή, το παιχνίδι της δηλαδή με τα ζώα του σπιτιού. Είναι επομένως δυνατό να αποδώ
σουμε στις παραστάσεις αυτές μια ερμηνεία ανάλογη με των σχετικών θεμάτων των ταφικών στηλών101.

Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι στα ειδώλια που εξετάζουμε εδώ ο Έρωτας σχετίζεται άμε
σα με την Αφροδίτη, είτε όταν απεικονίζεται κοντά της, είτε όταν συμπλέκεται με ζώα και συνδέεται 
με σκεύη που σχετίζονται με τη λατρεία της. Άλλωστε, η σταθερή απεικόνισή του με τη μορφή μικρού 
παιδιού102 είναι σύμφωνη με τις μαρτυρίες των φιλολογικών κειμένων εκείνων, που ονομάζουν τον 
Έρωτα παιδί της Αφροδίτης103. Το γεγονός αυτό, καθώς και η διαπίστωση ότι οι παραστάσεις των 
Ερωτιδέων εντοπίζονται σε παιδικές ταφές μας επιτρέπει να συσχετίσουμε την παρουσία τους σε 
αυτές με τις δυνάμεις εκείνες που προστατεύουν τους νεκρούς. Έτσι, χωρίς να θέλουμε να υπεισέλ

97 Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις του Ρ. Wuilleumier, Tárente. Des origines à la conquête romaine, 1968, 493 κ.ε.
98 Τον πεσσό, ο οποίος κυριαρχεί γενικότερα στις παραστάσεις της θεάς, ο Α. Δεληβορριάς τον ερμηνεύει ως υπαινιγμό 

του ανεικονικού σχήματος μιας θεϊκής εικόνας. Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 42), 9 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
99 Βλ. Ε. Pfuhl, Jdl 20 (1905), 50 κ.ε.· Ν. Kontoleon. BCH 71-72 (1947-1948), 273 κ.ε.· Α. Αεμπέση, Οι στήλες τον Πρινιά, 1976, 

65· N. Nakayama, ό.π., 60 κ.ε., πίν. 5 κ.ε.· Αικ. Δεσποίνη, Πεσσός με ανάγλυφη παράσταση στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αμητός, 
293 κ.ε., όπου και προηγούμενη βιβλιογραφία.

100 Βλ. LIMC, III, 1, 1986, 850 κ.ε., στο λ. Eros (A. Hermary - Η. Cassimatis - R. Vollkommer), όπου και η σχετική βιβλιο
γραφία. Ακόμη, Μ. Schmidt, Some Remarks on the South Italian Vases, The Art of South Italy. Vases from Magna Graecia, 1982 
(M.E. Mayo, επιμ.), 31 κ.ε. Για τη λατρεία του Έρωτα, βλ. Fr.W. Hamdorf, ό.π., 7 κ.ε. και G. Schneider-Hermann, BABesch 45 
(1970), 86 κ.ε.

101 Βλ. σχετικά, Γ. Ακαμάτης, ό.π. (υποσημ. 40), 23, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
102 Οι παραστάσεις Ερωτιδέων ή μικρών παιδιών που παίζουν ή συμπλέκονται με ζώα εμπνέονται από σκηνές της καθη

μερινής ζωής των παιδιών. Για το λόγο αυτό πήλινα ειδιόλια με αυτά τα θέματα απαντούν σε παιδικούς τάφους και ερμηνεύο
νται ως παιχνίδια. Βλ. D. Burr Thompson, Hesperia 34 (1965), 61 και D. Woysch-Méautis, La représentation des animaux et des 
êtres fabuleux sur les monuments funéraires grecs, 1982, 42 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Ωστόσο, κατά την J.M.C. 
Toynbee, Antiquity 34 (1960), 314, οι απεικονίσεις παιδιών που ιππεύουν πουλιά αποτελούν μια αλληγορική απεικόνιση του 
τελευταίου ταξιδιού της ψυχής στον κάτω κόσμο.

103 Βλ. LIMC, ό.π. (υποσημ. 42), 3 και LIMC, ό.π. (υποσημ. 100).
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θουμε εδώ στο θέμα της ερμηνείας ορισμένων εικονογραφικών τύπων του Έρωτα ως «Eros funé
raire»104, πιστεύουμε ότι ο ρόλος του θεού στις παιδικές ταφές θα πρέπει να θεωρηθεί αντίστοιχος με 
αυτόν της Αφροδίτης στους τάφους των ώριμων σε ηλικία και νεαρότερων γυναικών.

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω είναι φανερό ότι η Αφροδίτη και ο Έρωτας είναι οι θεότη
τες εκείνες που εικονίζονται συχνότερα στα ειδώλια του ελληνιστικού νεκροταφείου της Βέροιας. Η ιδι
αίτερη αυτή προτίμηση για τις απεικονίσεις της θεάς και των παρέδρων της είναι, ωστόσο, ένα φαινόμε
νο που παρατηρείται γενικότερα σε αυτά τα χρόνια. Η θεά δεν παριστάνεται πια με το αυστηρό εικονο- 
γραφικό σχήμα της προτομής ή ντυμένη με βαριά ενδύματα να κάθεται ιερατικά στο θρόνο της. Αντίθετα, 
αποδίδεται γυμνή ή ημίγυμνη σε στάσεις χαριτωμένες και νωχελικές, που τονίζουν την ερωτική φύση της. 
Η παρατήρηση αυτή σε συνδυασμό με ένα σύνολο διονυσιακών συμβόλων, η ύπαρξη των οποίων τονίζε
ται ιδιαίτερα θα λέγαμε στις παραστάσεις αυτές, φαίνεται να αποκτά κάποια ιδιαίτερη σημασία, πέρα 
από τη διαπιστωμένη από την έρευνα προσέγγιση του κύκλου της Αφροδίτης και του Διονύσου.

Η λατρεία του Διονύσου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη Μακεδονία105, όπως αποδεικνύουν τα επι
γραφικά ευρήματα και τα ταφικά μνημεία των ελληνιστικών και των αυτοκρατορικών χρόνων106. Εί
ναι γνωστό, επίσης, ότι ο μεγάλος τραγικός ποιητής Ευριπίδης, φιλοξενούμενος του βασιλιά της Μα
κεδονίας Αρχελάου, συνέθεσε εδώ τις Βάκχες™1. Ιδιαίτερα στη Βέροια η άσκηση της λατρείας του 
θεού ανάγεται τουλάχιστον στα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια, όπως αποδεικνύει η ανεύρεση ενός επι
στυλίου με την επιγραφή [Α]ιοννσο[ν] ή [Δ]ιονύσω[ι], που συνδέεται από την έρευνα με το θέατρο 
της πόλης108, και συνεχίζεται έως τα αυτοκρατορικά χρόνια109.

Η λατρεία του Διονύσου είχε μυστηριακό χαρακτήρα110. Η σχέση του θεού με το λάτρη ήταν επο
μένως αμεσότερη111, ενώ παράλληλα εκείνος του παρείχε την ελπίδα για την αθανασία της ψυχής του 
και για μια ευτυχισμένη μετά θάνατο ζωή112. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως παρατηρεί και 
ο Κ. Σισμανίδης, τα διονυσιακά θέματα χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την εικονογράφηση των 
ταφικών μνημείων113.

Ωστόσο, ο διονυσιακός κόσμος είναι κόσμος των γυναικών. Οι γυναίκες έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη

104 Pottier - Reinach, Μγήηα, 150 κ.ε. Μ. Collignon, Les statues funéraires dans l ’art grec, 1911,332 κ.ε. Mollard-Besques, II, 60 
κ.ε., πίν. 77-79. Besques, III, 279, πίν. 349a, b. Töpperwein, Terrakotten, 230, αριθ. 426, πίν. 64. LIMC, ό.π. (υποσημ. 100), 938 κ.ε. 
Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, Τραπεζοφόρα με πλαστική όιακόσμηση. Η αττική ομάδα, 1993, 201 κ.ε., με αναλυτική βιβλιογραφία 
σχετικά με το θέμα αυτό.

105 W. Baege, De Macedonum Sacris, 1913, 77-106.
106 Βλ. Ch.D. Edson, HarvTheolR 41 (1948), 153 κ.ε.· Δ. Παντερμαλής, Λατρείες και ιερά του Δίου Πιερίας,Αρχαία Μακεδο

νία II, 331 κ.ε.· S. Dull, ό.π. (υποσημ. 48), 77 κ.ε.- Μ. Βουτυράς, Ελληνικά 35 (1984), 45 κ.ε.· Η. Jeanmaire, ό.π. (υποσημ. 90), 441· 
Κ. Σισμανίδης, Κλίνες και κλινοειδείς κατασκευές των Μακεδονικών τάφων, 1997, 212 κ.ε.· τελευταία, L. Kahil, Πόλεις και ιερά 
της Μακεδονίας, Η Μακεδονία από τον Φίλιππο Β' έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, 1993 (R. Ginouvès, επιμ.), 113-114 .

107 Βλ. τελευταία, Η.Α. Shapiro, Myth into Art, 1994,171 κ.ε.
108 Βλ. Αικ. Ρωμιοποΰλου, ΑΔ 28 (1973), Χρονικά, 433, πίν. 391γ· Μ.Β. Hatzopoulos, ό.π. (υποσημ. 24), 70-71, πίν. 23' Λ. 

Γουναροπούλου - Μ. Χατζόπουλος, Επιγραφές Κάτω Μακεδονίας, Α. Επιγραφές Βέροιας, 1998, 126, αριθ. 21.
109 Μια σειρά απελευθερωτικών πράξεων του 3ου αι. μ.Χ., χαραγμένων σε κίονα εντοιχισμένο στην Παλιά Μητρόπολη 

της Βέροιας, παραδίδουν τα επίθετα Αγριος, Έρίκρνπτος και Ψευδάνωρ. Πρόκειται για λατρευτικά επίθετα του Διονύσου, 
τα οποία ο εκδότης των επιγραφών συνδέει με το μύθο και την τέλεση στην πόλη μιας εορτής ανάλογης με αυτή των Αγριω- 
νίων. Έτσι, ο Διόνυσος, θεός-προστάτης των νέων, αποδεικνύεται ως η μοναδική ανδρική θεότητα που αναλαμβάνει στη 
Μακεδονία τη λειτουργία της απελευθέρωσης δούλων με αφιερώσεις. Βλ. Μ.Β. Hatzopoulos, ό.π. (υποσημ. 24), 63 κ.ε. και Λ. 
Γουναροπούλου - Μ. Χατζόπουλος, ό.π., 155 κ.ε., αριθ. 53-56.

110 Μ.Ρ. Nilsson, ό.π. (υποσημ. 70), 4 κ.ε. R. Merkelbach, ό.π. (υποσημ. 67), 15 κ.ε.
111 Η. Jeanmaire, ό.π. (υποσημ. 90), 424.
112 Βλ. σχετικά, S.G. Cole, Epigraphica Anatolica 4 (1984), 37 κ.ε.· Η. Jeanmaire, ό.π. (υποσημ. 90), 524· R. Merkelbach, 

ό.π. (υποσημ. 67), 131-132.
113 Σχετικά με το θέμα, βλ. επίσης, Η. Metzger, BCH 68-69 (1944-1945), 338-339· R. Lullies, Vergoldete Terrakotta-Appliken 

aus Tarent, 1962, 68 κ.ε.· W. Burkert, ό.π. (υποσημ. 75), 22 κ.ε.· Κ. Σισμανίδης, ό.π., 214 κ.ε. Με ανάλογο τρόπο ερμηνεύεται, 
επίσης, η απεικόνιση του Διονύσου στα κατωιταλιωτικά ερυθρόμορφα αγγεία, τα οποία κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για 
ταφική χρήση. Βλ. Μ. Schmidt, ό.π. (υποσημ. 100).
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λατρεία του Διονύσου και αποτελούσαν το θίασό του114. Τα παλαιό όργια γιορτάζονταν αποκλειστικά 
από αυτές, σε αντίθεση με τα νέα, όπου συμμετείχαν και οι άνδρες. Είναι δυνατό λοιπόν να υποθέσουμε 
ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ειδώλια της Αφροδίτης με τα διονυσιακά σύμβολα εντοπίζονται 
αποκλειστικά σε γυναικείες ταφές. Αν επίσης ισχύει και για την ελληνιστική εποχή η παρατήρηση του 
Μ. Nilsson ότι η διονυσιακή λατρεία απευθύνεται στην εύπορη τάξη, που αγαπά την εύθυμη και πολυτε
λή ζωή115, τότε ερμηνεύεται και ο περιορισμένος αριθμός των ταφών στις οποίες αναφερόμαστε116. Οι 
ταφές αυτές πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό λαξευτών θαλαμωτών τάφων, ένα τύπο δαπανηρού 
ταφικού μνημείου117, το οποίο προοριζόταν αναμφίβολα για τον ενταφιασμό των νεκρών ευπορών οικο
γενειών118. Έτσι, παρόλο που οι ενδείξεις των ειδωλίων είναι λιγοστές, ώστε να είναι εμφανής η άμεση 
σύνδεσή τους με τα μυστήρια του Διονύσου, είναι πιθανό ότι οι νεκρές γυναίκες, τις οποίες αυτά συνό
δευαν ως κτερίσματα, ήταν μέλη πλούσιων οικογενειών μυημένων στα μυστήρια του θεού119.

Συνοψίζοντας όσα αναλυτικά εκθέσαμε παραπάνω, είναι δυνατό να υποστηρίξουμε ότι η Αφρο
δίτη παριστάνεται ως κουροτρόφος θεά, η οποία αναλαμβάνει την προστασία των μικρών παιδιών και 
μετά το θάνατό τους. Παράλληλα, εγκαταλείποντας τον παλαιό εικονογραφικό τύπο της προτομής και 
υιοθετώντας νεότερα χρονολογικά παραστατικά σχήματα εμφανίζεται στο εσωτερικό των ταφικών 
μνημείων κρατώντας τις τυπικές νεκρικές προσφορές, συνοδευόμενη συχνά από τον Έρωτα. Εμφα
νής είναι, επίσης, η ύπαρξη ορισμένων διονυσιακών συμβόλων, τα οποία δηλώνουν τη γνώση της διο
νυσιακής λατρείας, αλλά τη σχετικά περιορισμένη διάδοσή της σε ορισμένους κύκλους της τοπικής 
κοινωνίας της Βέροιας. Έτσι, θα ήταν δυνατό κανείς να διατυπώσει την άποψη ότι στις παραστάσεις 
που εξετάζουμε εδώ απεικονίζεται η Αφροδίτη ως μια θεά προστάτιδα των νεκρών, η οποία, προσφέ- 
ροντας εδέσματα, χοές, καθώς και την απόλαυση της μουσικής, υπόσχεται στις οπαδούς της βακχικής 
λατρείας την αθανασία της ψυχής τους και μια ευτυχισμένη μετά θάνατο ζωή, γεμάτη απολαύσεις. Το 
έργο της μητέρας του είναι φανερό ότι στις παιδικές ταφές αναλαμβάνει ο Έρωτας.

Με τον κόσμο των μικρών παιδιών συνδέεται μία ακόμη κατηγορία ειδωλίων γυναικείων μορφών, 
οι πλαγγόνες (239-258), οι οποίες, στο εύρημα της Βέροιας, εικονίζονται γυμνές, χωρίς χέρια, καθι
σμένες με ενωμένα σκέλη120.

114 W. Otto, ό.π. (υποσημ. 67), 126 κ.ε. Η. Jeanmaire, ό.π. (υποσημ. 90), 433, 524.
115 Μ.Ρ. Nilsson, ό.π. (υποσημ. 70), 144-145, όπου αναφέρεται στα αυτοκρατορικά χρόνια. Ακόμη, Η. Jeanmaire, ό.π. 

(υποσημ. 90), 522, 536-537. Ανάλογες είναι, επίσης, οι διαπιστώσεις του R. Merkelbach, ό.π. (υποσημ. 67), 22 κ.ε.
116 Πρόκειται συνολικά για δυο ή τρεις ταφές.
117 Η εξορία ενός τμήματος των ευγενών από τη χώρα, μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση του 168 π.Χ., συνδέθηκε από την Β. 

Gossel, Makedonische Kammergräber, 1980, 69-73, με τη διακοπή της κατασκευής του χαρακτηριστικού τύπου των μακεδονικών 
τάφων και από την A. Tataki, Beroea, 435-436, με την εξαφάνιση ορισμένων χαρακτηριστικών ονομάτων. Ωστόσο, η καλλιτεχνι
κή πορεία των εργαστηρίων της Βέροιας μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι η ρωμαϊκή κυριαρχία δεν επηρέασε σημαντικά τις υπάρ- 
χουσες κοινωνικές δομές και το ρυθμό ανάπτυξης της πόλης μέχρι τον Ιο αι. π.Χ. Η Α. Tataki, Beroea, 437 κ.ε., άλλωστε, κατα
λήγει στο συμπέρασμα ότι η πρωιμότερη εγκατάσταση Ρωμαίων στην πόλη μαρτυρείται επιγραφικά στα μέσα περίπου του 1ου 
αι. π.Χ., ενώ τελευταία η Β. Αλλαμανή-Σουρή, στη δημοσίευση ενός καταλόγου κυνηγών, οι οποίοι διετέλεσαν ιερείς στο τοπικό 
ιερό του Ηρακλή Κυναγίδα, από το 121/120-111/110 π.Χ., δεν διαπιστώνει καμιά ένδειξη ρωμαϊκής επίδρασης. Βλ. Β. Αλλαμανή- 
Σουρή, Ηρακλής Κυναγίδας και κυνηγοί. Νέα επιγραφικά στοιχεία από τη Βέροια, Αρχαία Μακεδονία V, 1, 89.

118 Πρβλ. τις σχετικές παρατηρήσεις των Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 112. Όσον αφορά τη σχέση της ταφικής τελε
τουργίας με την κοινωνική και οικονομική δομή της αρχαιότητας, βλ. I. Morris, Burial and Ancient Society. The Rise of the Greek 
City-State, 1987, 36-43 και ο ίδιος, Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity, 1992,1-3, 8 κ.ε. Τη σχέση του τυπικού 
της ταφής και των κτερισμάτων με την τάξη και το ρόλο του νεκρού στην τοπική κοινωνία αναγνωρίζουν, επίσης, οι C. 
Renfrew - Ρ. Bahn, Archaeology. Theories, Methods and Practice, 1991,175 κ.ε. (Την υπόδειξη της βιβλιογραφικής αυτής παρα
πομπής οφείλω στη συνάδελφο Ε.-Μπ. Τσιγαρίδα).

119 Έναν ανάλογο προβληματισμό διατυπώνει, επίσης, η Ε. Γιούρη σχετικά με το νεκρό του κιβωτιόσχημου τάφου Β του 
νεκροταφείου στη θέση Δερβένι της Λητής, όπου αποκαλύφθηκε ο γνωστός χάλκινος κρατήρας με τις διονυσιακές παραστά
σεις. Βλ. Ε. Γιούρη, ό.π. (υποσημ. 71), 64-65.

120 Όσον αφορά το θέμα της καταγωγής τους, η Thompson, Troy, 87 κ.ε., συνδέει τις πήλινες πλαγγόνες με απεικονίσεις 
γυμνών γυναικείων μορφών της 3ης χιλιετίας π.Χ. από τη Μεσοποταμία, οι οποίες, μέσω ορισμένων μαγικών τελετών, συνέ
βαλαν στην προαγωγή της γονιμότητας. Η Μ. Schmidt, αντίθετα, ό.π. (υποσημ. 100), 39, τις συσχετίζει με τις λεγόμενες 
Uschebti, τις οποίες οι Αιγύπτιοι πρόσφεραν ως υπηρέτες στους νεκρούς, στη διάρκεια της 2ης χιλιετίας π.Χ.
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Ο μεγάλος ωστόσο αριθμός παραλλαγών, που χρησιμοποιήθηκε από την εποχή της δημιουργίας 
του τύπου για την απεικόνισή τους στην κοροπλαστική τέχνη (γυμνές, ντυμένες, όρθιες, καθιστές, με ή 
χωρίς άκρα, ακόσμητες ή στολισμένες με εντυπωσιακά στεφάνια), απασχόλησε ιδιαίτερα την έρευνα 
και είχε ως αποτέλεσμα να αποδοθούν στις πλαγγόνες διάφορες χρήσεις και ερμηνείες121. Έτσι, ένας 
σημαντικός αριθμός ερευνητών τις ερμηνεύει απλώς ως κούκλες122. Τη χρήση αυτή βεβαιώνουν οι 
φιλολογικές πηγές και οι παραστάσεις των ταφικών στηλών του 4ου αι. π.Χ., όπου, μαζί με άλλα παι
δικά παιχνίδια, εικονίζονται στα χέρια μικρών κοριτσιών. Την άποψη αυτή ενισχύει, επίσης, η ανεύ
ρεσή τους σε παιδικούς τάφους123, από όπου άλλωστε προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος από τα 
παραδείγματα της Βέροιας, ενώ όταν εντοπίζονται σε ταφές ενήλικων ατόμων θεωρούνται ως ένδειξη 
μιας ανάμνησης της παιδικής ηλικίας.

Ωστόσο, με αφορμή το γνωστό επίγραμμα της Τιμαρέτης, ενός μικρού κοριτσιού, το οποίο, πριν από 
το γάμο του, αφιέρωσε τις κούκλες μαζί με τα ενδύματά τους στην Άρτεμη124, σχετίστηκαν αφ’ ενός με 
το τέλος της εφηβικής ηλικίας και το πέρασμα στην ωριμότητα, και αφ’ ετέρου συνδέθηκαν με τη 
λατρεία μιας γυναικείας θεότητας, όπως αυτή της μεγάλης ανατολικής θεάς, της Αφροδίτης125, καθώς 
και της Ή ρας, ως προστάτιδας του γάμου126, της Δήμητρας127 και της Περσεφόνης128.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι σε μία μόνο παιδική ταφή από το αρχαίο νεκροταφείο της Βέροιας (ταφή 
αριθ. 9) εντοπίστηκαν δεκαπέντε παραδείγματα αυτού του τύπου, σε συνδυασμό και με το θεματολό- 
γιο των υπόλοιπων ειδωλίων, τα οποία εκφράζουν έντονα τη βεβαιότητα για τη συνέχιση της ζωής και 
μετά το θάνατο129, μας επιτρέπει να διατυπώσουμε την άποψη ότι οι πλαγγόνες της Βέροιας αποτε
λούν στη συγκεκριμένη περίπτωση παιδικά παιχνίδια, η παρουσία των οποίων εντάσσεται στο πνεύμα 
των ίδιων πεποιθήσεων.

Η Τσιδα, κύρια θεότητα της αιγυπτιακής θρησκείας, απεικονίζεται σε δύο ειδώλια του ίδιου εικο- 
νογραφικού τύπου (276-277). Στις αρεταλογίες της, ισιακά κείμενα που κατονομάζουν και απαριθ
μούν τις ιδιότητες με τις οποίες η θεά λατρευόταν στον ελληνικό χώρο130, παρουσιάζεται ως η μοναδι
κή θεότητα που ελέγχει απόλυτα τη ζωή, από τη γέννησή της έως το θάνατο.

Ο μονοθεϊστικός αυτός χαρακτήρας της, άλλωστε, επέτρεψε την ταύτισή της με ένα σύνολο ελληνι
κών θεοτήτων131. Η Τσιδα είναι λοιπόν η θεά που εξουσιάζει το πεπρωμένο, προστατεύει τη μητρότη
τα και την παιδική ηλικία, εισακούει τις προσευχές των πιστών της, θεραπεύει τους ασθενείς και, 
τέλος, ελέγχει τη συγκομιδή των καρπών. Κύριος, ωστόσο, είναι ο ρόλος της ως θεάς του κάτω κό

121 Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 235.
122 Pottier - Reinach, Myrina, 262-263. Η.Β. Walters, Catalogue of the Terracottas British Museum, 1903, XXXII. Π. 

Καστριώτης, AE 1909, 121 κ.ε. Β. Schweitzer, RM 44 (1929), 1 κ.ε. Κ.Μ.Κ. Elderkin, AM 34 (1930), 455 κ.ε. Ε. Schmidt, 
Spielzeug und Spiele der Kinder im klassischen Altertum, 1971, 38 κ.ε.

123 Βλ. Pottier - Reinach, Myrina, ό.π.· B. Schweitzer, ό.π.· Thompson, Troy, ό.π.· E. Schmidt, ό.π. (υποσημ. 122).
124 Ανθ. Παλ. VI, 280.
125 Ως απεικονίσεις της θεάς αυτής θεωρούνται συνήθως από την έρευνα γυμνές ή ντυμένες καθιστές γυναικείες μορφές, 

στολισμένες με περίτεχνα στεφάνια. Βλ. Pottier - Reinach, Myrina, 262 κ.ε.· Gl.R. Davidson, The Minor Objects, Corinth XII, 
1952, 19· J. Dörig, AntK 1 (1958), 47-48- Thompson, Troy, 87 κ.ε.· J. Chesterman, Classical Terracotta Figures, 1974, 73' E. 
Schmidt, ό.π. (υποσημ. 122)· St. Miller, Hesperia 43 (1974), 211-212. Ο χαρακτηρισμός τους ωστόσο ως «ιεροδούλων», βλ. 
Thompson, Troy, ό.π. και Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, ό.π., τις συσχετίζει με τις ιέρειες της θεάς και την ακολουθία τους.

126 Βλ. J. Dörig, ό.π. και Ε. Schmidt, ό.π. (υποσημ. 122).
127 St. Miller, ό.π.
128 Ο Bell, Morgantina, 94 κ.ε., όταν αποκαλύπτονται σε τάφους μικρών κοριτσιών, τις θεωρεί ως «απαρχές», τις πρώτες 

δηλαδή προσφορές, στη θεά. Αντίθετα, ο G. Zuntz, ό.π. (υποσημ. 9), 168 κ.ε., τονίζει τον ερωτικό χαρακτήρα των ειδωλίων 
που βρέθηκαν στη νότια Ιταλία και πιστεύει ότι εκφράζουν το θρίαμβο της ζωής επάνω στο θάνατο, μέσω του έρωτα.

129 Βλ. παρακάτω, σχετικά με τα ευρήματα του ίδιου ταφικού συνόλου.
130 Βλ. W. Peek, Der Isishymnus von Andros und verwandte Texte, 1930' V. Tran Tarn Tinh, Le Culte d'Isis à Pompei, 1964, 79' 

ο ίδιος, Le culte des divinités orientales à Herculanum, 1971, 13 κ.ε., 17 κ.ε.· Χρ. Βεληγιάννη, Αιγυπτιακές και μικρασιατικές θεό
τητες στη Μακεδονία (αδημ. μεταπτ. εργ.), 1974, 12· Y. Grandjean, Une nouvelle arétalogie d ’Isis à Maronée, 1975, 7 κ.ε.- X. 
Τζουβάρα-Σούλη, H λατρεία των γυναικείων θεοτήτων εις την αρχαίαν Ήπειρον, 1979,96-98' Fr. Dunand, StHel 27 (1983), 86 κ.ε.

131 F. Cumont, ό.π. (υποσημ. 47), 89. Μ. Ρ. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, II, 1961, 573 κ.ε. και 624 κ.ε. Fr. Le 
Corsu, Isis. Mythe et Mystères, 1977, 98-99, 211-212. R. Miller Ammerman, ό.π. (υποσημ. 8), 37 κ.ε.
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σμου132. Με την ιδιότητα αυτή ερμηνεύεται αρκετά καλά η δεσπόζουσα θέση της ανάμεσα στα ευρή
ματα του ταφικού συνόλου, όπου εντοπίστηκε.

Η προτεινόμενη συμπλήρωση ενός κέρατος αφθονίας στο αριστερό χέρι της θεάς, που απεικονίζε
ται στα ειδώλια που προαναφέραμε133, δεν υπονοεί απαραίτητα ότι πρόκειται για μια παράσταση της 
Ίσιδας Τύχης134. Το κέρας της Αμαλθείας, σύμβολο της αφθονίας και της γονιμότητας135, ανταποκρί- 
νεται σε μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες της θεάς, όπως αυτές αναφέρονται στις αρεταλογίες της: 
Έγώ είμί ή καρπόν άνθρώποίζ ενρονσα136.

Το γεγονός ότι τα ειδώλια της θεάς αποτελούσαν κτερίσματα της ταφής ενός μικρού κοριτσιού 
(ταφή αριθ. 9) υποδηλώνει ότι αυτό προερχόταν από μια οικογένεια που λάτρευε την Τσιδα. Η διαπί
στωση αυτή αποτελεί επιπλέον ένδειξη ότι, πιθανώς, η ίδια η νεκρή ήταν αφιερωμένη, όσο ζούσε ακό
μη, στη λατρεία της. Ανάλογες αφιερώσεις μικρών παιδιών, που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την 
προστασία της θεάς, διαπιστώνονται κυρίως στα αυτοκρατορικά χρόνια137.

Κύρια εξαγγελία της ισιακής θρησκείας αποτελούσε η αθανασία, η οποία ήταν δυνατό να επιτευχθεί 
μέσω της πίστης και της αφοσίωσης στους θεούς. Οι ιδέες αυτές άλλωστε για τη μέλλουσα ζωή φαίνεται 
ότι αποτελούσαν την κύρια αιτία της ευρύτερης εξάπλωσης της λατρείας αυτής στα ελληνιστικά χρόνια138. 
Η ίδρυση των κέντρων λατρείας στο ελληνικό έδαφος συνδέεται και με την επιθυμία των λάτρεων να 
συνεχίσουν την άσκηση μιας λατρείας που γνώρισαν στην Αίγυπτο139. Η διάδοση, ωστόσο, της λατρείας 
των αιγυπτίων θεών στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 3ου και του 2ου αι. π.Χ., αποδίδεται από τους 
ερευνητές στους εμπόρους, που ταξίδευαν από και προς την Αίγυπτο, τους ταξιδιώτες, τους ναυτικούς, 
καθώς και στον αιγυπτιακό κλήρο, ο οποίος ανέπτυξε, θα λέγαμε, ιεραποστολική δραστηριότητα140.

Οι μαρτυρίες για την εξάπλωση της αιγυπτιακής λατρείας στη Μακεδονία φανερώνουν ότι πιθα
νώς αυτή είχε αρχικά ιδιωτικό χαρακτήρα141. Ιδιαίτερα σημαντική αποδεικνύεται στο χώρο αυτό η 
συμβολή του ιερού της Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύεται τον 3ο αι. π.Χ. και η ακτινοβολία του διαπι
στώνεται μέχρι τη Λοκρίδα στα νότια, την Ηράκλεια και τους Στόβους στα βόρεια142. Ιδιαίτερα αξιό
λογο είναι, επίσης, το ιερό της θεάς στο Δίον143.

Όσον αφορά τη Βέροια, το εύρημα των ειδωλίων της Τσιδας, που προέρχεται από το ντόπιο κορο
πλαστικό εργαστήριο, υποδεικνύει πιθανότατα την ύπαρξη ιερού αφιερωμένου στους αιγύπτιους 
θεούς, ήδη γύρω στα μέσα του 1ου αι. π.Χ.144. Επιγραφικά μνημεία άλλωστε των αυτοκρατορικών 
χρόνων επιβεβαιώνουν την άσκηση της επίσημης λατρείας της Τσιδας ως Λοχίας, προστάτιδας της

132 W.H. Roscher, Lexicon der griechischen und römischen Mythologie, II, 1, 1965, 462 κ.ε., crro λ. Isis (M. Dexler). Dunand, 
Le culte, III, 280 κ.ε. και Sh.K. Heyob, The Cult of Isis among Women in the Graeco-roman World, 1975, 53 κ.ε.

133 Βλ. Κεφ. Ill, 174 κ.ε., τις παρατηρήσεις σχετικά με τον εικονογραφικό τύπο.
134 Με κέρας αφθονίας εικονίζεται η Τσις ως Τύχη στο λατρευτικό άγαλμα της θεάς στο Δίον. Βλ. D. Pandermalis, ΛΑ 97 

(1982), 727-735.
135 Βλ. σχετικά, D. Burr Thompson, ό.π. (υποσημ. 93), 31-32.
136 Βλ. Κ. Τζαναβάρη, Η λατρεία των αιγυπτίων θεών στη Βέροια, Αρχαία Μακεδονία V, 3, 1675, σημ. 32.
137 V. von Gonzenbach, Untersuchungen zu den Knabenweihen im Isiskult der römishen Kaiserzeit, 1957,122 κ.ε. Η ίδια, BCH 

93 (1969), 935. Sh.K. Heyob, ό.π., 77-78. Dunand, Le culte, III, 170 κ.ε.
138 Βλ. ό.π.· G. Lafaye, Histoire du culte des divinités d ’Alexandrie, Sèrapis, Isis, Harpokrate et Anubis, 1884, 93 κ.ε.· M.P. 

Nilsson, ό.π. (υποσημ. 131), 635 κ.ε.· Sh.K. Heyob, ό.π., 60 κ.ε.
139 Σχετικά με τη διάδοση της αιγυπτιακής θρησκείας, βλ. Ρ.Μ. Fraser, OpAth 3 (1960), 20 κ.ε.· R.E. Witt, Isis in the 

Graeco-roman World, 1971, 68‘ Dunand, Le culte, II, 4 κ.ε.· η ίδια, StHel 27 (1983), 77 κ.ε.- επίσης, Χρ. Βεληγιάννη, ό.π., 1 κ.ε.· 
Sh.K. Heyob, ό.π., 8 κ.ε.

140 Άλλοι ερευνητές αποδίδουν, ωστόσο, την εξάπλωση της αιγυπτιακής λατρείας στα ελληνιστικά χρόνια στην κατακτητι
κή πολιτική των Πτολεμαίων. Βλ. σχετικά, G. Lafaye, ό.π., 25' F. Cumont, ό.π. (υποσημ. 47), 73 κ.ε.· M.P. Nilsson, ό.π. (υπο
σημ. 131), 119, 154 κ.ε.· Χρ. Βεληγιάννη, ό.π., 4, σημ. 5. Την άποψη αυτή αντικρούει, ωστόσο, ο Ρ.Μ. Fraser, ό.π. Βλ. επίσης, 
Η. Idris Bell, Cults and Greeks in Graeco-Roman Egypt, 1975.

141 Βλ. Dunand, Le culte, II, 52 κ.ε. και Χρ. Βεληγιάννη, ό.π., 20-22.
142 Σχετικά με το ιερό της Θεσσαλονίκης, βλ. R.E. Witt, ό.π., 68- Dunand, Le culte, II, 190' η ίδια, StHel 27 (1983), 77-78· 

Χρ. Βεληγιάννη, ό.π., 4 κ.ε.· S. Düll, ό.π. (υποσημ. 48), 150-151.
143 D. Pandermalis, ό.π., 727 κ.ε.
144 Βλ. Κ. Τζαναβάρη, ό.π., 1671 κ.ε., όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
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μητρότητας, στο ιερό της θεάς. Μια σειρά, τέλος, από θεοφόρα ονόματα απηχούν τη δημοτικότητά της 
στην τοπική κοινωνία.

Τη γνώση και την άσκηση της λατρείας των αιγυπτίων θεών στη Βέροια συμπληρώνει, επίσης, ένα 
ακόμη μικρό σύνολο πήλινων ειδωλίων. Συγκεκριμένα πρόκειται για την παράσταση του Έρωτα- 
Αρποκράτη, που απεικονίζεται όρθιος, επάνω σε κιονίσκο, με κέρας αφθονίας στους ώμους του, 
δίπλα στη μορφή μιας θεάς με έντονα αιγυπτιάζοντα στοιχεία. Η θεά αυτή χαρακτηρίζεται, όπως ανα
φέραμε, ως πανθέα, καθώς συγκεντρώνει τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά της Αφροδίτης, της Τσι- 
δας και της Τύχης (264)145.

Ο φτερωτός θεός παριστάνεται επίσης σε πήλινο ειδώλιο, το οποίο βρέθηκε σε παιδική ταφή146. 
Εικονίζεται εδώ σε άνετη στάση, γυμνός, με ένα μικρό ιμάτιο να καλύπτει μόνο τον αριστερό ώμο και 
το χέρι του, τοποθετώντας στο στόμα το δείκτη του δεξιού χεριού του. «Η κίνηση αυτή, που για τους 
Έλληνες σήμαινε εχεμύθεια, ενώ για τους Ρωμαίους παραίνεση σιωπής για τα μυστήρια της θρησκεί
ας, σε ένα τελικό στάδιο μετατρέπεται απλώς σε μια νωθρή χειρονομία συνταιριασμένη με τη στάση 
του σώματος»147.

Η διαδικασία της εξομοίωσης των αιγυπτιακών και των ελληνικών θεοτήτων θεωρείται έργο των 
πρώτων αποίκων της Αιγύπτου148. Ωστόσο, ο μετασχηματισμός της παράστασης της αλεξανδρινής 
τριάδας, Τσιδας, Σάραπη και Ώρου, εντοπίζεται χρονικά στην ελληνιστική εποχή. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσεται η προσέγγιση του Έρωτα με τον Αρποκράτη. Φυσικοί απόγονοι δύο γυναικείων θεοτή
των, που προστατεύουν τη ζωή από την αρχή μέχρι το τέλος της, λατρεύονται και αυτοί ως οι κατεξο- 
χήν φύλακες και προστάτες της παιδικής ηλικίας149. Στην ιδιότητά τους αυτή οφείλεται το γεγονός ότι 
τα πήλινα ειδώλιά τους εντοπίζονται σε παιδικές ταφές. Απεικονίζονται με τα φυσικά χαρακτηριστι
κά των μικρών παιδιών να επαναλαμβάνουν τις ασχολίες και τα παιχνίδια τους.

Την άσκηση της λατρείας του Άδωνη150, ενός ακόμη θεού ανατολικής προέλευσης151, αποδεικνύει 
η ανεύρεση του πήλινου ανάγλυφου συμπλέγματος (311) στο ταφικό σύνολο που προαναφέραμε152. 
Πρόκειται για την παράσταση του νεαρού θεού τη στιγμή που ξεψυχά επάνω στο νεκρικό κρεβάτι, 
στην αγκαλιά της αγαπημένης του θεάς, της Αφροδίτης. Στη σκηνή παραστέκεται νεαρή θρηνωδός.

Ο θάνατος του Άδωνη153 απεικονίστηκε αρκετά συχνά στις ρωμαϊκές σαρκοφάγους154. Έτσι, η 
παράσταση του τραγικού τέλους του σε ταφικά μνημεία θεωρήθηκε συμβολική και συνδυάστηκε με 
φιλολογικές μαρτυρίες155, σύμφωνα με τις οποίες τα Αδώνια, ετήσιες εορτές καθιερωμένες στη λα
τρεία του, αποτελούσαν triduum, μια τριημερία, που τελείωνε με εκδηλώσεις χαράς για την ανάστασή 
του. Καθώς λοιπόν οι τελετουργίες αυτές χαρακτηρίζονται από την ελπίδα της ανάστασης, η απεικό
νιση του μύθου του Άδωνη σε μνημεία ταφικού χαρακτήρα συμβόλιζε, σύμφωνα με ορισμένους ερευ

145 Βλ. Κεφ. III, 153 κ.ε., τις σχετικές με τον εικονογραφικό αυτό τύπο παρατηρήσεις.
146 Το ειδώλιο αυτό δεν περιλαμβάνεται στα ταφικά σύνολα που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη. Βλ. Κ. Τζαναβάρη, 

ό.π., 1676, 1677, εικ. 3.
147 Ό.π., 1676, σημ. 38.
148 V. von Gonzenbach, Untersuchungen zu den Knabenweihen im Isiskult der römischen Kaiserzeit, 1957, 20 κ.ε. Dunand, Le 

Culte, I, 66 κ.ε.
149 Βλ. σχετικά, W. Deonna, RA 20 (1924), 83-84 και V. von Gonzenbach, ό.π.
150 Σύμφωνα με τον W. Baege, De Macedonum Sacris, 1913, 163, ο μύθος του Άδωνη ήταν γνωστός στη Μακεδονία, ήδη 

από τον 4ο αι. π.Χ. Βλ. επίσης, RE I (1893), 1, στο λ. Adonis (Dümmler).
151 Ο Άδωνης, νεαρός θεός φοινικικής καταγωγής, γεννήθηκε, σύμφωνα με μια παράδοση, από τον αιμομεικτικό έρωτα, 

τον οποίο η Αφροδίτη ενέπνευσε στη Μύρρα για τον πατέρα της Θεία, το βασιλιά της Ασσυρίας. Βλ. LIMC, 1 ,1,1981, 222, στο 
λ. Adonis (Br. Servais-Soyez), όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

152 Βλ. Κ. Τζαναβάρη, Πήλινο ταφικό σύμπλεγμα από τη Βέροια, Αμητός, 861 κ.ε.
153 Σχετικά με το μύθο του Άδωνη, βλ. Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη III, 14, 3-4.
154 C. Robert, Die antiken Sarkophag-Reliefs, III, 1, 1969, 7 κ.ε. LIMC, ό.π. (υποσημ. 151), 222 κ.ε., αριθ. 38-39. G. Koch - Η. 

Sichtermann, Römische Sarkophage. Handbuch der Archäologie, 1982, 131 κ.ε.
155 Βίων Σμυρναίος, Βουκολικά. Επιτάφιος Άόώνιόος και Αουκιανός, De Dea Syria, 6-9. Βλ. επίσης σχετικά, Ph. Leh

mann, Roman Wall Paintings from Boscoreale in the Metropolitan Museum of Art, 1953, 47, σημ. 71.
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νητές, την ελπίδα των συγγενών για τη συνέχιση της ζωής και των δικών τους νεκρών μετά το θάνατο 
και την ανάστασή τους156.

Πήλινο ειδώλιο Ψυχής (278) περιλαμβάνεται, επίσης, στα κτερίσματα της παιδικής ταφής, που ανα
φέραμε παραπάνω. Οι απεικονίσεις της ίδιας της Ψυχής157 και του μύθου της θεωρούνται από τους 
μελετητές αλληγορικές, όσον αφορά το ανθρώπινο πεπρωμένο158. Έτσι, το περιεχόμενο του μύθου της, 
τον οποίο διέσωσε ο Απουλήιος159, υπονοεί, σύμφωνα με τους Μ. Οοΐ^ηοη και Α. Φιλαδελφέα, ότι η 
ανθρώπινη ψυχή κερδίζει την αθανασία μόνον αφού δοκιμαστεί, ενώ η επανασύνδεση Έρωτα και 
Ψυχής εκφράζει την ευτυχία που επιφυλάσσεται στους ανθρώπους μετά το θάνατό τους160.

Ωστόσο, στην ταφή του μικρού κοριτσιού, την οποία περιέβαλαν παραστάσεις που υπόσχονται στη 
νεαρή νεκρή ότι θα συνεχίσει να ζει και μετά το θάνατο και διαβεβαιώνουν τους στενούς συγγενείς της ότι 
θα την ξαναδούν, διακριτική είναι η παρουσία του γέρου παιδαγωγού, που απεικονίζεται σε ένα μόνον 
ειδώλιο (309). Ο ηλικιωμένος δούλος του σπιτιού, που συνόδευε και καθοδηγούσε το μικρό παιδί και μοι
ραζόταν τις χαρές και τις λύπες του, όσο ακόμη ζούσε, το συντροφεύει τώρα στο τελευταίο ταξίδι του161.

Στην προσπάθειά μας για την ερμηνεία των ειδωλίων καθοριστική στάθηκε η γνώση μας σχετικά 
με τη δομή της τοπικής κοινωνίας και τις ιστορικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 
κυρίως όμως οι θρησκευτικές αντιλήψεις, όσον αφορά τη μέλλουσα ζωή και τις θεότητες που προστα
τεύουν τους νεκρούς. Συνοψίζοντας, λοιπόν, τις ερμηνευτικές προτάσεις που διατυπώσαμε παραπά
νω, όσον αφορά τους τύπους των ειδωλίων που επιλέγονται ως κτερίσματα των γυναικείων και των 
παιδικών ταφών του νεκροταφείου της Βέροιας, διαπιστώνουμε ότι καταρχήν η χρησιμοποίησή τους 
στο ταφικό τελετουργικό προσδίδει σε αυτούς ιδιαίτερη σημασία.

Τα δεδομένα του θεματολογίου των πήλινων ειδωλίων που εξετάζουμε είναι σαφή, όσον αφορά 
τουλάχιστον την κύρια θεότητα που εξουσιάζει το βασίλειο των νεκρών. Πρόκειται για την Αφροδίτη, 
τη θεά που ελέγχει τη ζωή και το θάνατο. Εικονίζεται να κρατά τις τυπικές νεκρικές προσφορές, ενώ 
μια σειρά συμβόλων την εξομοιώνουν με την Τσιδα και την Τύχη, θεότητες που υπόσχονται επίσης την 
προστασία των νεκρών στον κάτω κόσμο. Παράλληλα, τα σύμβολα του Διονύσου, που συνοδεύουν τις 
παραστάσεις της, αποτελούν μια ακόμη εγγύηση για την αθανασία της ψυχής και την απόλαυση μιας 
χαρούμενης και ευτυχισμένης ζωής.

Οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν αποφασιστικά και την ερμηνεία των υπόλοιπων θεμάτων, τα 
οποία είτε αναπαράγουν στιγμές από την καθημερινή ζωή των νεκρών, είτε αποτελούν παιχνίδια που 
τους συντροφεύουν.

156 Arn. Schober, Das Abenteuer des Adonis, Festschrift für Rudolf Egger, II, 1953, 179-183, όπου και η σχετική βιβλιογρα
φία. L. Deubner, Attische Feste, 1959, 220 κ.ε.

157 Η Ψυχή εικονίζεται εδώ με φτερά πεταλούδας. Για την ταύτιση της πεταλούδας με την ανθρώπινη ψυχή, βλ. Γ. 
Δη μητροκάλλη ς, Η ψυχή-πεταλονδα, 1993, 49 κ.ε.

158 Μ. Collignon, Mythe de Psyché, 1877, 350 κ.ε. A. Φιλαδελφεύς, Πήλινα ειδώλια εκ Μνρινης. Συλλογή I. Μισθού εν τω 
Εθνικώ Μονσείω Αθηνών, 1928, 12 κ.ε.

159 Απουλήιος, Μεταμορφώσεις, I, 1. Το γεγονός ότι ο Απουλήιος, συγγραφε'ας του 2ου αι. μ.Χ., αποτελεί τη μοναδική 
πηγή του μύθου, προβλημάτισε τους μελετητές, κυρίως όσον αφορά το πρότυπο που χρησιμοποίησε. Στο περιεχόμενο της αφή
γησης αναγνωρίζεται, ωστόσο, η επίδραση της πλατωνικής φιλοσοφίας, καθώς και της ορφικής διδασκαλίας. Βλ. στο Amor 
und Psyche, Wege der Forschung CXXVI, 1968, 87 κ.ε., 159 κ.ε. και 235 κ.ε.· επίσης, Σ. Πινγιάτογλου, Έρωτας και Ψυχή - Μια 
Παρωδία, Αμητός, 681 κ.ε., όπου και η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.

160 Βλ. Γ. Δη μητροκάλλη ς, ό.π., 129.
161 Οι παραστάσεις των παιδαγωγών αναφέρονται, χωρίς αμφιβολία, στην καθημερινή ζωή των μικρών παιδιών. Για το 

λόγο αυτό πήλινα ειδώλια με αυτό το θέμα αποτελούν συνηθισμένο κτέρισμα των παιδικών ταφών. Βλ. Μ. Διλιμπάκη- 
Ακαμάτη, Μακεδονικά 23 (1983), 244.
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VI. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Ομάδα Α. Όρθιες γυναικείες μορφές

Τ ύ π ο ς  α

1. Π 1500. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή.
Ύ ψ . 0,29, διάμ. οπής αερισμού 0,07 μ. Πηλός ανοικτός 
κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν μικρά 
τμήματα της δεξιάς πλευράς. Οπή αερισμού κυκλική. 
Τχνη λευκού επιχρίσματος στην επιφάνεια.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος πλά
για και πίσω. Φορά μακρύ χιτώνα και ιμάτιο που καλύ
πτει το σώμα με τα χέρια και το κεφάλι. Η μία άκρη του 
ιματίου περνά από τη δεξιά πλευρά του προσώπου διαγώ
νια μπροστά από το λαιμό και πέφτει στον αριστερό ώμο. 
Το δεξιό χέρι στηρίζεται στη μέση με τον αγκώνα προς τα 
πίσω, από όπου εξαρτάται μια φαρδιά πτυχή του ιματίου. 
Το άκρο αριστερό χέρι προβάλλει από το ιμάτιο αναση- 
κώνοντας ελαφρά τμήμα της απόληξής του. Το κεφάλι 
στρέφεται προς τα δεξιά. Τα μαλλιά επάνω από το μέτω
πο σχηματίζουν τρεις σειρές ελικοειδών βοστρύχων.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 65-66, πίν. 33,39.

2. Π 3512. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 10).
Ύ ψ. 0,281, διαστ. οπής αερισμού 0,043x0,036 μ. Πηλός 
ανοικτός κίτρινος (5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπει ένα 
τμήμα της πίσω πλευράς. Οπή αερισμού περίπου κυκλική.

3. Π 4041. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 11).
Ύ ψ. 0,273, ύψ. βάσης 0,015, διαστ. οπής αερισμού 0,06 x 
0,05 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο. Φθορές στην επιφάνεια. Βάση παραλληλεπίπε
δη. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Η μορφή φορά στεφάνι και σκουλαρίκια.

4. Π 4647. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 11).
Ύ ψ. 0,241, ύψ. βάσης 0,016, διαστ. οπής αερισμού 0,047 x 
0,039 μ. Πηλός κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο. 
Λείπει τμήμα της πίσω δεξιάς πλευράς. Τχνη λευκού επι
χρίσματος. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Η μορφή φορά σανδάλια με ψηλά καττύματα.

5. Π 3404. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 11).
Ύ ψ. 0,24, ύψ. βάσης 0,014, διαστ. οπής αερισμού 0,04 X 
0,039 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). Συγκολ

λημένο. Αποκρούσεις στην πρόσθια πλευρά. Η οπή αε
ρισμού δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα.
Τα φρύδια, τα βλέφαρα και οι ίριδες των ματιών τονίζο
νται με καστανό χρώμα.

6. Π 3537. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 11).
Ύ ψ. 0,236, ύψ. βάσης 0,012, διαστ. οπής αερισμού 0,027χ  
0,03 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο. Οπή αερισμού περίπου κυκλική. Τχνη γαλάζιου 
χρώματος στην επιφάνεια του ιματίου και του χιτώνα. 
Κόκκινο χρώμα τονίζει το στόμα.

7. Π 3389. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 11).
Ύ ψ. 0,235, ύψ. βάσης 0,018, διάμ. οπής αερισμού 0,028 μ. 
Πηλός κίτρινος (10YR, 7/6). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο. Αποκρούσεις σε όλη την επιφάνεια και 
ιδιαίτερα στο πρόσωπο. Οπή αερισμού κυκλική.

8. Π 3385. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 11).
Ύ ψ . 0,235, ύψ. βάσης 0,018, διαστ. οπής αερισμού 
0,045x0,045 μ. Πηλός κίτρινος (10YR, 7/6). Συγκολλη
μένο. Λείπει τμήμα της πίσω πλευράς. Μικρές αποκρού
σεις στην επιφάνεια. Οπή αερισμού τριγωνική με στρογ
γυλέ μένες γωνίες. Τα μαλλιά, τα φρύδια, τα βλέφαρα και 
οι ίριδες των ματιών τονίζονται με καστανό χρώμα και το 
στόμα με κόκκινο. Γαλάζιο χρώμα στο ιμάτιο.

9. Π 3540. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 11).
Ύ ψ. 0,209, ύψ. βάσης 0,01, διαστ. οπής αερισμού 0,024χ 
0,027 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο στο λαιμό. Λείπει η δεξιά πλευρά της βάσης. 
Οπή αερισμού περίπου κυκλική.

10. Π 3331. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 11).
Ύ ψ. 0,209, ύψ. βάσης 0,011, διαστ. οπής αερισμού 0,03 χ  
0,028 μ. Πηλός κόκκινος (2.5 YR, 6/8). Λείπει η αριστερή 
γωνία της βάσης. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

11. Π 3324. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 12).
Σωζ. ύψ. 0,18, ύψ. βάσης 0,11 μ. Πηλός ανοικτός κόκκι
νος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. 
Λείπει το κεφάλι. Βάση παραλληλεπίπεδη. Το περίγραμ
μα της οπής αερισμού φθαρμένο.

12. Π 3327. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 12).
Σωζ. ύψ. 0,177, ύψ. βάσης 0,015 μ. Πηλός κόκκινος (2.5ΥΒ,
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5/8). Συγκολλημένο. Λείπουν το κεφάλι και το επάνω 
δεξιό τμήμα του.

13. Π 4240. Τμήματα όρθιας γυναικείας μορφής.
α. Σωζ. ύψ. 0,087 μ. β. Σωζ. ύψ. 0,116, ύψ. βάσης 0,012 μ. 
Πηλός κίτρινος (10YR, 7/6).
α. Σώζεται το κεφάλι συγκολλημένο με τμήμα του αρι
στερού ώμου. Οριζόντια ταινία γαλάζιου χρώματος στο 
ιμάτιο, καστανό χρώμα στα μαλλιά, κόκκινο στα χείλη, 
β. Το κάτω τμήμα του ειδωλίου συγκολλημένο.

14. Π 4231. Τμήματα όρθιας γυναικείας μορφής.
α. Σωζ. ύψ. 0,08 μ. β. Σωζ. ύψ. 0,10 μ. Πηλός κίτρινος 
(10YR, 7/6).
α. Σώζονται ο δεξιός βραχίονας και το στήθος, 
β. Σώζονται το αριστερό χέρι, τμήμα της κοιλιάς και του 
μηρού της μορφής. Συγκολλημένο.

15. Π 1506. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 12).
Σωζ. ύψ. 0,087 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/6). 
Σώζονται το κεφάλι και το δεξιό τμήμα του κορμού.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 66.

16. Π 3451. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 12).
Σωζ. ύψ. 0,09 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
6/6). Σώζονται το κεφάλι και τμήμα του κορμού. Συγκολ
λημένο. Καστανό χρώμα καλύπτει τα μαλλιά και κόκκι
νο τα χείλη.

17. Π 3450. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 12).
Σωζ. ύψ. 0,089 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
6/6). Σώζεται το κεφάλι συγκολλημένο με το επάνω 
δεξιό τμήμα του σώματος. Καστανό χρώμα καλύπτει τα 
μαλλιά και κόκκινο τα χείλη.

18. Π 4236. Τμήματα όρθιας γυναικείας μορφής.
Σωζ. ύψ. 0,083, ύψ. βάσης 0,011 μ. Πηλός ανοικτός κί
τρινος (2.5YR, 6/8). Σώζονται οκτώ τμήματα του ειδω
λίου.

19. Π 3447δ. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής. 
Σωζ. ύψ. 0,081 μ. Πηλός κίτρινος (10YR, 7/6). Σώζονται 
το κεφάλι και τμήμα του στήθους. Καστανό χρώμα τονί
ζει τα μαλλιά και τα μάτια, κόκκινο τα χείλη.

20. Π 1513. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 12).
Ύ ψ. 0,183, ύψ. βάσης 0,02, διαστ. οπής αερισμού 0,035 x 
0,035 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 7/6). Συ
γκολλημένο στο λαιμό. Βάση ελλειψοειδής. Το κεφάλι 
κλίνει έντονα προς τα δεξιά και κάτω.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 41.

21. Π 1514. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 12).
Ύ ψ. 0,183, ύψ. βάσης 0,02, διαστ. οπής αερισμού 0,031 χ  
0,027 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 7/6). Συ
γκολλημένο στο λαιμό.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 41.

22. Π 1521. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 12).
Ύ ψ. 0,183, ύψ. βάσης 0,019, διαστ. οπής αερισμού 0,037 χ  
0,033 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/6). Συγκολ
λημένο στο λαιμό.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 40.

23. Π 1515. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 12).
Σωζ. ύψ. 0,156, ύψ. βάσης 0,02, διάμ. οπής αερισμού 0,025 
μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6 έως 7.5YR, 7/6). 
Λείπει το κεφάλι. Οπή αερισμού κυκλική.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 41.

24. Π 1524. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 12).
Σωζ. ύψ. 0,12, ύψ. βάσης 0,02 μ. Πηλός κοκκινωπός κί
τρινος (7.5YR, 7/6). Σώζεται από το μέσον περίπου του 
σώματος της μορφής και κάτω. Βάση ελλειψοειδής.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 40.

Τ ύ π ο ς  β

25. Π 3929. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 13).
Ύ ψ. 0,294, διαστ. οπής αερισμού 0,075x0,043 μ. Πηλός 
κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Συγκολλημένο. Απο- 
κρουσμένο το δεξιό τμήμα των μαλλιών. Οπή αερισμού 
τετράπλευρη. Λευκό επίχρισμα σε όλη την πρόσθια πλευ
ρά, εκτός από τους βοστρύχους και σε τμήμα της πίσω 
πλευράς. Τχνη ρόδινου χρώματος στο ιμάτιο.
Η μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος που 
λυγισμένο το φέρνει πλάγια και λίγο πίσω. Φορά χιτώνα 
και ιμάτιο το οποίο τυλίγεται σφιχτά γύρω από το σώμα 
και τα χέρια, καλύπτει το κεφάλι, εν μέρει τη δεξιά πλευ
ρά του προσώπου και το πηγούνι. Στα πόδια φορά κλει
στά υποδήματα. Το δεξιό χέρι έρχεται πίσω και στηρίζε
ται στη μέση, το αριστερό ελαφρά λυγισμένο κρατά την 
παρυφή του ιματίου επάνω από το μηρό. Τα μαλλιά σχη
ματίζουν τρεις σειρές ελικοειδείς βοστρύχους επάνω από 
το μέτωπο και πιάνονται σε κότσο στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού. Στα αυτιά φορά σκουλαρίκια (είναι ορατό 
μόνο το αριστερό). Η πίσω πλευρά ελαφρά κυρτή.

26. Π 5319. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 14).
Σωζ. ύψ. 0,232 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λείπει μεγάλο μέρος 
της πίσω πλευράς. Λευκό επίχρισμα στην πρόσθια πλευ
ρά και κίτρινο χρώμα στα μαλλιά και στο μέτωπο.
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27. Π 5315. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 14).
Ύ ψ. 0,23, ύψ. βάσης 0,012, διαστ. οπής αερισμού 0,025 x 
0,025 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα. 
Λευκό επίχρισμα στην πρόσθια πλευρά. "Ιχνη ρόδινου 
χρώματος στο ιμάτιο. Βάση παραλληλεπίπεδη.
Το κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς τα δεξιά. Τα μαλλιά 
σχηματίζουν τρεις σειρές ελικοειδείς βοστρύχους επάνω 
από το μέτωπο και μαζεύονται πίσω σε κότσο.

28. Π 5325. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 14).
Σωζ. ύψ. 0,17, διαστ. οπής αερισμού 0,03x0,032 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λεί
πει μεγάλο τμήμα της πρόσθιας και της πίσω πλευράς. 
Με καστανό χρώμα τονίζονται τα μάτια, τα φρύδια και 
το στόμα.
Η μορφή σκύβει το κεφάλι προς τα κάτω. Τα μαλλιά χω
ρίζονται στη μέση και μαζεύονται πίσω σε κότσο.

29. Π 4666. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 14).
Σωζ. ύψ. 0,105 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται μέχρι τη μέση του σώματος. Λείπει το πρόσωπο.

30. Π 4473. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 14).
Σωζ. ύψ. 0,131 μ. Σώζεται περίπου μέχρι τους γοφούς. 
Συγκολλημένο. Φθορές στην επιφάνεια. "Ιχνη λευκού επι
χρίσματος στην πρόσθια πλευρά. Βάση παραλληλεπίπεδη.

31. Π 4468. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 14).
"Υψ. 0,163, διαστ. οπής αερισμού 0,044x0,02 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο. Οπή αερισμού τετράπλευρη. Ίχνη λευκού 
επιχρίσματος σε όλη την πρόσθια πλευρά και ρόδινου 
χρώματος στο χιτώνα.
Το κεφάλι κλίνει ελαφρά προς τα δεξιά. Τα μαλλιά σχη
ματίζουν ένα βόστρυχο επάνω από το μέτωπο και πέ
φτουν ελεύθερα επάνω στους ώμους.

32. Π 4209. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 14).
Ύ ψ. 0,16 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Ακέ
ραιο. Αποκρούσεις στην πρόσθια πλευρά και στο άκρο 
αριστερό πόδι.
Η μορφή φέρνει το άνετο αριστερό πόδι πλάγια. Τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου δηλώνονται αδρά.

33. Π 4471. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 14).
"Υψ. 0,145, διαστ. οπής αερισμού 0,03x0,021 μ. Πηλός 
κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο. "Ιχνη λευκού επι
χρίσματος στο χιτώνα.

34. Π 4472. Τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής.
Σωζ. ύψ. 0,084 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο. Σώζεται τμήμα της πρόσθιας πλευράς.

35. Π 4208. Δύο τμήματα όρθιας γυναικείας μορφής. 
Σωζ. ύψ. 0,055 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (10YR, 6/6). 
Σώζονται το κεφάλι και το κάτω μέρος του ειδωλίου.

36. Π 4474. Τμήματα όρθιας γυναικείας μορφής.
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/8).
α. Σωζ. ύψ. 0,03 μ. Σώζονται δύο τμήματα του κάτω μέ
ρους του ειδωλίου της πρόσθιας πλευράς, 
β. Σωζ. ύψ. 0,03-0,058 μ. Σώζονται τρία τμήματα της πί
σω πλευράς.

37. Π 3384. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 14).
Σωζ. ύψ. 0,178, διαστ. οπής αερισμού 0,062x0,043 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/8). Σώζεται το κάτω 
τμήμα, περίπου μέχρι το λαιμό. Συγκολλημένο. Φθορές 
στην επιφάνεια. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

38. Π 3449. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 14).
Σωζ. ύψ. 0,133 μ. Πηλός κίτρινος (10YR, 7/6). Συγκολ
λημένο. Φθορές στην επιφάνεια. Ίχνη  κόκκινου, γαλά
ζιου και μαύρου χρώματος.

39. Π 3445. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 14).
Σωζ. ύψ. 0,101 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
6/6). Σώζεται περίπου μέχρι τη μέση. Τα μαλλιά, τα φρύ
δια, τα βλέφαρα και οι ίριδες των ματιών τονίζονται με 
καστανό χρώμα και το στόμα με κόκκινο. Μια οριζόντια 
ταινία γαλάζιου χρώματος στο ύψος του στήθους.
Η μορφή κλίνει το κεφάλι ελαφρά προς τα αριστερά. 
Επάνω από το μέτωπο σχηματίζεται μεγάλος βόστρυ
χος. Τα υπόλοιπα μαλλιά χωρίζονται σε πλοκάμους και 
πέφτουν στους ώμους.

Τ ύ π ο ς  γ

40. Π 3941. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 16).
Σωζ. ύψ. 0,272, διαστ. οπής αερισμού 0,047x0,043 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο 
και συμπληρωμένο. Λείπει το κεφάλι και ο λαιμός. Απο
κρούσεις στην επιφάνεια του σώματος. Η οπή αερισμού 
δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα. Η πρόσθια πλευρά και 
μέρος της πίσω καλύπτονται με λευκό επίχρισμα. "Ιχνη 
γαλάζιου χρώματος στην επιφάνεια των ενδυμάτων. 
Στην πρόσθια πλευρά του χιτώνα δηλώνεται με ρόδινο 
χρώμα το περίγραμμα μιας τετράπλευρης ποδιάς.
Η μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος που 
ελαφρά λυγισμένο το φέρνει πλάγια. Φορά χιτώνα και 
ιμάτιο, το οποίο τυλίγει σφιχτά το σώμα. Η μία πλευρά 
του ιματίου αναδιπλώνεται επάνω στο δεξιό ώμο, απο
καλύπτοντας τον πήχη και το άκρο χέρι της μορφής που 
στηρίζεται στο γοφό, και δημιουργεί μια συστάδα κα- 
τακόρυφων πτυχών στο πρόσθιο μέρος του σώματος. Το 
αριστερό χέρι καλυμμένο με το ιμάτιο ανασύρει μια
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συστάδα πτυχών επάνω από τον αντίστοιχο μηρό. Κάτω 
από το χιτώνα προβάλλει το άκρο αριστερό πόδι. Φορά 
κλειστά υποδήματα. Στην πίσω πλευρά δηλώνεται ανά
γλυφα μια πτυχή του ιματίου που πέφτει κατακόρυφα.

41. Π 3942. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 15).
Ύ ψ. 0,245, διαστ. οπής αερισμού 0,075x0,028 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαι
μό. Λείπει το άκρο δεξιό πόδι και τμήμα της παρυφής 
του ιματίου. Οπή αερισμού ατρακτόσχημη. Οπή ανάρ
τησης λίγο ψηλότερα από την επάνω γωνία του ανοίγμα
τος. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την πρόσθια και τις πλά
γιες πλευρές, ρόδινο χρώμα το ιμάτιο. Μια οριζόντια 
ταινία ίδιου χρώματος κοντά στην παρυφή του λευκό- 
χρωμου χιτώνα. Τα μαλλιά παραμένουν στο χρώμα του 
πηλού.
Το κεφάλι στρέφεται προς τα δεξιά και κλίνει προς τα 
κάτω. Το ιμάτιο καλύπτει το κεφάλι, το κάτω τμήμα του 
προσώπου και το λαιμό. Το ακάλυπτο τμήμα των μαλ
λιών σχηματίζει επάνω από το μέτωπο τρεις σειρές ελι- 
κοειδείς βοστρύχους. Τα υπόλοιπα δένονται σε κότσο 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

42. Π 3926. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 16).
Ύ ψ. 0,242, διαστ. οπής αερισμού 0,072x0,025 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λευκό 
επίχρισμα καλύπτει και το πρόσωπο.

43. Π 3959. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 16).
Ύ ψ. 0,241, διαστ. οπής αερισμού 0,081x0,025 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Υπόλευκο 
χρώμα στον τόνο του δέρματος καλύπτει το πρόσωπο.

44. Π 3935. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 16).
Ύ ψ. 0,241, διαστ. οπής αερισμού 0,077x0,033 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαι
μό. Αποκρούσεις στην πρόσθια πλευρά. Ρόδινο χρώμα 
στο ιμάτιο και σε οριζόντια ταινία στην απόληξη του 
λευκόχρωμου χιτώνα. Χρώμα στον τόνο του δέρματος 
καλύπτει το πρόσωπο.

45. Π 3925. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 16).
Ύ ψ. 0,241, διαστ. οπής αερισμού 0,072x0,025 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Ακέραιο. Αποκρούσεις 
στην πρόσθια πλευρά. Ρόδινο χρώμα στο ιμάτιο, λευκό 
στο πρόσωπο και στο χιτώνα.

46. Π 3923. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 16).
Ύ ψ . 0,24, διαστ. οπής αερισμού 0,072x0,025 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπει 
το άκρο αριστερό πόδι. Ανοικτό ρόδινο χρώμα στο πρό
σωπο και κόκκινο στο στόμα.

47. Π 3963. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 16).
Ύ ψ . 0,24, διαστ. οπής αερισμού 0,066x0,022 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαι

μό. Αποκρούσεις στην πρόσθια πλευρά και μια μικρή 
οπή κάτω από το δεξιό μαστό. Λευκό επίχρισμα στην 
πρόσθια και στις πλάγιες πλευρές. Χρώμα στον τόνο 
του δέρματος καλύπτει το πρόσωπο.

48. Π 3930. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 16).
Ύ ψ. 0,238, διαστ. οπής αερισμού 0,082x0,029 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο. Δύο βαθιές χαρακιές στην πίσω πλευρά. 
Ρόδινο χρώμα στο ιμάτιο και χρώμα στον τόνο του δέρ
ματος στο πρόσωπο.

49. Π 3966. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 17).
Ύ ψ. 0,238, διαστ. οπής αερισμού 0,074x0,019 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο.

50. Π 3943. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 17).
Ύ ψ . 0,238, διαστ. οπής αερισμού 0,07x0,024 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο. Αποκρούσεις στην πρόσθια πλευρά. Λευ- 
κόχρωμο επίχρισμα σε όλη την πρόσθια και σε τμήμα 
της πίσω πλευράς.

51. Π 3948. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 17).
Ύ ψ. 0,238, διαστ. οπής αερισμού 0,085x0,023 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Χρώμα 
στον τόνο του δέρματος καλύπτει το πρόσωπο. Με κόκ
κινο χρώμα αποδίδεται μια παραλληλόγραμμη ποδιά 
στην πρόσθια πλευρά του χιτώνα.

52. Π 3927. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 17).
Ύ ψ. 0,238, διαστ. οπής αερισμού 0,079x0,024 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λευκό 
επίχρισμα στην πρόσθια και στις πλάγιες πλευρές. Ρό
δινο χρώμα στο ιμάτιο. Μια οριζόντια ταινία ίδιου χρώ
ματος κοντά στην απόληξη του χιτώνα. Πιο ανοικτό 
ρόδινο χρώμα καλύπτει το πρόσωπο.

53. Π 3939. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 17).
Ύ ψ. 0,237, διαστ. οπής αερισμού 0,076x0,025 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαι
μό. Λευκό επίχρισμα στο πρόσωπο και στην πρόσθια 
πλευρά, εκτός από την αριστερή πλευρά του στήθους.

54. Π 3928. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 17).
Ύ ψ. 0,236, διαστ. οπής αερισμού 0,073x0,028 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαι
μό. Φθορές στην πρόσθια πλευρά. Ρόδινο χρώμα στο 
ιμάτιο. Τδιου χρώματος οριζόντια ταινία κοντά στην 
απόληξη του χιτώνα. Λευκό επίχρισμα καλύπτει το πρό
σωπο και το χιτώνα.

55. Π 3932. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 17).
Ύ ψ. 0,236, διαστ. οπής αερισμού 0,078x0,026 μ. Πηλός
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ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο. Αποκρούσεις στην παρυφή του χιτώνα και 
στο άκρο αριστερό πόδι. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την 
πρόσθια και τις πλάγιες πλευρές. Ρόδινο χρώμα στο ιμά- 
τιο, χρώμα στον τόνο του δέρματος στο πρόσωπο.

56. Π 3933. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 17).
Ύ ψ . 0,236, διαστ. οπής αερισμού 0,068x0,024 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο.

57. Π 3961. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 18).
Ύ ψ . 0,236 μ., διαστ. οπής αερισμού 0,082x0,029 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5Υ11,6/8). Συγκολλημένο στο 
λαιμό. Αποκρούσεις στην πρόσθια πλευρά.

58. Π 3962. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 18).
Ύ ψ. 0,236, διαστ. οπής αερισμού 0,084x0,033 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο στην πίσω πλευρά. Αποκρουσμένο το 
άκρο δεξιό χέρι της μορφής.

59. Π 3953. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 18).
Ύ ψ. 0,235, διαστ. οπής αερισμού 0,075x0,024 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο στο λαι
μό. Χάραξη στο δεξιό ώμο. Αποκρουσμένο το άκρο αρι
στερό πόδι. Λευκό επίχρισμα στην πρόσθια και στις πλά
γιες πλευρές του ειδωλίου.

60. Π 3922. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 18).
Ύ ψ . 0,225, διαστ. οπής αερισμού 0,051 X 0,04 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο στη δεξιά πλευρά. Λείπει το άκρο αριστε
ρό πόδι. Αποκρούσεις στην πρόσθια πλευρά. Η πίσω 
πλευρά καμπύλη. Οπή αερισμού τετράπλευρη. Επάνω 
στο χιτώνα δηλώνεται τετράπλευρη ποδιά με ρόδινο 
χρώμα.
Το ιμάτιο σχηματίζει αναδίπλωση μπροστά από το λαι
μό. Το κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς τα δεξιά.

61. Π 3921. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 18).
Ύ ψ. 0,211, διαστ. οπής αερισμού 0,032x0,029 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 6/8). Συγκολλημένο στο λαι
μό. Λείπει η αναδίπλωση του ιματίου μπροστά από το λαι
μό. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου παραμορφωμένα. 
Τχνη λευκού επιχρίσματος στην πρόσθια πλευρά. Στο χι
τώνα αποδίδεται τετράπλευρη ποδιά με ρόδινο χρώμα.
Το αριστερό άνετο πόδι προβάλλει μπροστά. Το κεφάλι 
κλίνει προς τα αριστερά και κάτω.

62. Π 3954. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 18).
Σωζ. ύψ. 0,221 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ,6/8). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Επιφάνεια διαβρω- 
μένη. Οπή αερισμού τετράπλευρη.
Η μορφή φέρνει το αριστερό πόδι ελαφρά λυγισμένο 
μπροστά και πλάγια. Το κεφάλι στρέφεται προς τα αρι
στερά και κλίνει προς τα κάτω. Σκεπάζεται με καλύ- 
πτρα που σχηματίζει αναδίπλωση γύρω στο λαιμό αφή

νοντας ακάλυπτα τα μαλλιά που περιβάλλουν το πρό
σωπο. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και σχηματίζουν 
κότσο στο επάνω μέρος του κεφαλιού. Δύο πλόκαμοι 
πέφτουν επάνω στους ώμους.

63. Π 3937. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 18).
Ύ ψ. 0,213, διαστ. οπής αερισμού 0,07x0,032 μ. Πηλός 
κόκκινος (2.5 YR, 5/8). Συμπληρωμένο. Λείπουν οι πλό
καμοι που πέφτουν στους ώμους. Αποκρούσεις στην 
πρόσθια πλευρά.
Το κεφάλι της μορφής στρέφεται προς τα αριστερά.

64. Π 3952. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 19).
Ύ ψ. 0,213, διαστ. οπής αερισμού 0,073x0,034 μ. Πηλός 
κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο. Λείπει τμήμα του 
δεξιού πλοκάμου και το άκρο αριστερό πόδι. Αποκρού
σεις στο δεξιό αγκώνα.

65. Π 3951. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 19).
Σωζ. ύψ. 0,20, διαστ. οπής αερισμού 0,067x0,033 μ. Πη
λός κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο και συμπλη
ρωμένο σε μεγάλα τμήματα της πρόσθιας και της πίσω 
πλευράς. Επιφάνεια φθαρμένη. Λείπει ο αριστερός πλό
καμος των μαλλιών.

66. Π 3947. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 19).
Σωζ. ύψ. 0,185, διαστ. οπής αερισμού 0,06x0,032 μ. Πη
λός κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο και συμπλη
ρωμένο. Επιφάνεια φθαρμένη. Λείπουν οι απολήξεις 
των πλοκάμων των μαλλιών.

67. Π 3958. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 19).
Σωζ. ύψ. 0,182, διαστ. οπής αερισμού 0,033 χ 0,035 μ. Πη
λός κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο και συμπλη
ρωμένο. Επιφάνεια φθαρμένη. Λείπουν το κεφάλι, το 
επάνω τμήμα του προσώπου και τα μαλλιά. Οπή αερι
σμού ελλειψοειδής.

68. Π 3950. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 19).
Σωζ. ύψ. 0,18, διαστ. οπής αερισμού 0,065 χ 0,045 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Λείπουν το κεφάλι 
και ο λαιμός. Λευκόχρωμο επίχρισμα στην πρόσθια πλευ
ρά. Οπή αερισμού τετράπλευρη.

69. Π 3940. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 19).
Σωζ. ύψ. 0,172, διαστ. οπής αερισμού 0,044 μ. Πηλός κόκ
κινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. 
Επιφάνεια φθαρμένη. Λείπουν το κεφάλι και ο λαιμός. 
Οπή αερισμού περίπου κυκλική.

70. Π 3330. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 19).
Ύ ψ. 0,223, ύψ. βάσης 0,015, διαστ. οπής αερισμού 
0,06x0,045 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 6/6). 
Α ποκρούσεις στην πρόσθια και την πίσω πλευρά. 
Βάση παραλληλεπίπεδη. Ίχνη  λευκού επιχρίσματος 
διατηρούνται στην πρόσθια πλευρά. Με γαλάζιο 
χρώμα αποδίδεται τετράπλευρη ποδιά στην πρόσθια
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πλευρά του χιτώνα. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Το ιμάτιο καλύπτει όλα τα μαλλιά και σχηματίζει μια 
φαρδιά, μακριά πτυχή στο κε'ντρο του κεφαλιού. Το 
κεφάλι είναι σκυμμένο.

71. Π 3326. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 19).
Ύ ψ . 0,22, ύψ. βάσης 0,015, διαστ. οπής αερισμού 0,05 x 
0,042 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 6/6). Επι
φάνεια απολεπισμένη. Λευκό επίχρισμα στην πρόσθια 
και στην επάνω πίσω πλευρά.
Το κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς τα δεξιά και κλίνει 
προς τα κάτω.

72. Π 3315. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 20).
Ύ ψ. 0,217, ύψ. βάσης 0,015, διαστ. οπής αερισμού 0,045 x 
0,026 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 6/6). Το κε
φάλι φθαρμένο. Κρακελαρίσματα στην αριστερή πλευ
ρά. Με καστανό χρώμα αποδίδονται τα φρύδια, τα βλέ
φαρα και οι ίριδες των ματιών και με ρόδινο χρώμα μια 
τετράπλευρη ποδιά στην πρόσθια πλευρά του χιτώνα.

73. Π 3541. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 20).
Ύ ψ. 0,217, ύψ. βάσης 0,016, διαστ. οπής αερισμού 0,055 x 
0,049 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Ακέραιο. 
Με καστανό χρώμα αποδίδονται τα φρύδια, τα βλέφα
ρα και οι ίριδες των ματιών. Δύο ταινίες λευκού επιχρί
σματος στο ιμάτιο. Με τον ίδιο τρόπο αποδίδεται και 
το περίγραμμα μιας τετράπλευρης ποδιάς επάνω στο 
χιτώνα.

74. Π 3332. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 20).
Ύ ψ. 0,215, ύψ. βάσης 0,014, διαστ. οπής αερισμού 0,05 x 
0,04 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 6/6). Ακέ
ραιο. Επισκευή του κοροπλάστη στην εσωτερική πλευ
ρά του αριστερού βραχίονα. Με καστανό χρώμα δηλώ
νονται τα μάτια και το στόμα και με γαλάζιο μια τετρά
πλευρη ποδιά στην πρόσθια πλευρά του χιτώνα.

75. Π 3501. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 20).
Ύ ψ. 0,21, ύψ. βάσης 0,012, διαστ. οπής αερισμού 0,05 x 
0,043 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Α κέ
ραιο. Ρόδινο χρώμα καλύπτει το πρόσωπο και το δεξιό 
άκρο χέρι, ενώ καστανό τα φρύδια, τα βλέφαρα και την 
ίριδα των ματιών. Πορτοκαλί χρώμα τονίζει το στόμα. 
Με την ίδια απόχρωση καλύπτονται το επάνω τμήμα 
του ειδωλίου και του ιματίου και δηλώνεται μια τετρά
πλευρη ποδιά στο χιτώνα. Δύο ταινίες γαλάζιου χρώμα
τος στολίζουν το ιμάτιο.

76. Π 3333. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 20).
Σωζ. ύψ. 0,185, σωζ. ύψ. κεφαλιού 0,041, ύψ. βάσης 0,016, 
διαστ. οπής αερισμού 0,054x0,042 μ. Πηλός κοκκινω
πός κίτρινος (5YR, 6/6). Λείπει μεγάλο μέρος της πρό
σθιας πλευράς του σώματος. Τχνη γαλάζιου χρώματος 
στο χιτώνα.

77. Π 3387. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 20).
Σωζ. ύψ. 0,172, διαστ. οπής αερισμού 0,037x0,04 μ. Πη
λός κόκκινος (2.5YR, 5/6). Λείπουν το κεφάλι, τμήμα 
του σώματος και τα πόδια. Γαλάζιο χρώμα στην επιφά
νεια του ιματίου. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκριμέ
νο σχήμα.

78. Π 1518. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 21).
Ύ ψ. 0,188, ύψ. βάσης 0,029, διασι. οπής αερισμού 0,033 X 
0,032 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Συ
γκολλημένο. Βάση ελλειψοειδής. Η κάτω πλευρά της 
βάσης δεν είναι ευθεία.
Το ιμάτιο σκεπάζει το κεφάλι και χαλαρώνει μπροστά 
στο λαιμό. Τα μαλλιά που περιβάλλουν το πρόσωπο απο
δίδονται σχηματικά.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67-68, πίν. 40,42.

79. Π 1519. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 21).
Ύ ψ. 0,188,ύψ. βάσης 0,033, διαστ. οπής αερισμού 0,029x 
0,025 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/8). Συ
γκολλημένο. Λείπουν μικρά τμήματα της πρόσθιας πλε- 
ράς. Φθορές στην επιφάνεια του ειδωλίου.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67-68, πίν. 40,42.

80. Π 1517. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 21).
Ύ ψ. 0,187, ύψ. βάσης 0,031, διαστ. οπής αερισμού 0,031 X 
0,021 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR,7/6). Συγκολ
λημένο. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67-68, πίν. 40.

81. Π 1516. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 21).
Ύ ψ. 0,186, ύψ. βάσης 0,033, διαστ. οπής αερισμού 0,028χ 
0,021 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR,7/6). Ακέ
ραιο. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67-68, πίν. 40,42.

82. Π 1523. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 21).
Σωζ. ύψ. 0,132 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/8). 
Διατηρείται το επάνω τμήμα, περίπου μέχρι το ύψος των 
γονάτων.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67-68, πίν. 41.

83. Π 3410. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 21).
Σωζ. ύψ. 0,137 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Ίχνη  γαλάζιου χρώματος στο ιμάτιο. Ρόδινο χροόμα 
τονίζει τα χείλη και καστανό τα μάτια.

Τ ύ π ο ς  δ

84. Π 3936. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 22).
Σωζ. ύψ. 0,232, διαστ. οπής αερισμού 0,063x0,05 μ. Πη
λός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 6/6). Λείπει το κεφάλι.
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Οπή αερισμού τετράπλευρη. Λευκό επίχρισμα στην πρό
σθια και σε μεγάλο μέρος της πίσω πλευράς. Ιχνη  γα 
λάζιου χρώματος στα ενδύματα.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος 
λυγισμένο πλάγια. Φορά χιτώνα και ιμάτιο, που πιθανό
τατα κάλυπτε και το κεφάλι. Το δεξιό χέρι καλυμμένο 
με το ιμάτιο έρχεται πίσω και στηρίζεται στη μέση, το 
αριστερό υψώνεται μπροστά ανασηκώνοντας τμήμα της 
απόληξης του ιματίου.

85. Π 3955. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 22).
Σωζ. ύψ. 0,226, διαστ. οπής αερισμού 0,059 χ 0,037 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ., 6/8). Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο. Λείπει το κεφάλι. Ίχνη  γαλάζιου χρώ
ματος και στην πίσω πλευρά.

86. Π 3373. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 22).
Σωζ. ύψ. 0,176, ύψ. βάσης 0,01, διαστ. οπής αερισμού 0,047 X 
0,041 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολ
λημένο. Λείπουν το κεφάλι και η κάτω δεξιά πλευρά. Βά
ση παραλληλεπίπεδη. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκρι
μένο σχήμα. Ίχνη κίτρινου χρώματος κοντά στο λαιμό.
Το δεξιό χέρι της μορφής ελαφρά λυγισμένο πέφτει προς 
τα κάτω.

Τ ύ π ο ς  ε

87. Π 1502. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 23).
Ύ ψ . 0,275, διαστ. οπής αερισμού 0,055 X 0,048 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5Υ11,6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν 
τμήματα της δεξιάς πλευράς. Οπή αερισμού ελλειψοει
δής. Λευκό επίχρισμα στην επιφάνεια.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο αριστερό πόδι 
πλάγια και λίγο πίσω. Στα πόδια φορά σανδάλια με 
ψηλά καττύματα. Φορά χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει 
το σώμα και το κεφάλι. Κάτω από το ιμάτιο το δεξιό 
χέρι στηρίζεται στη μέση με τον αγκώνα προς τα πίσω, 
από όπου πέφτει μια φαρδιά πτυχή του ιματίου. Το αρι
στερό χέρι υψώνεται προς τα επάνω ανασηκώνοντας 
τμήμα της απόληξης του ιματίου. Φορά σκουλαρίκια, 
από τα οποία είναι ορατό μόνο το αριστερό.

Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 66, πίν. 33,39.

88. Π 3377. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 23).
Ύ ψ. 0,273, διαστ. οπής αερισμού 0,04x0,035 μ. Πηλός 
κόκκινος (2.5ΥΚ, 5/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμέ
νο. Λείπει τμήμα της δεξιάς πλευράς. Αποκρούσεις και 
κρακελαρίσματα στο κεφάλι και το σώμα. Η οπή αερι
σμού δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα. Με γαλάζιο χρώμα 
αποδίδεται τετράπλευρη ποδιά στο κάτω μέρος του χιτώ
να. Δύο οριζόντιες ταινίες ίδιου χρώματος στο ιμάτιο.

Τ ύ π ο ς  ζ

89. Π 3536. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 24).

Ύ ψ. 0,293 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ., 6/8). Συ
γκολλημένο. Λείπει το επάνω δεξιό τμήμα. Η οπή αερι
σμού δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα. Ίχνη  λευκού επι
χρίσματος στο πρόσωπο και στο στεφάνι.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό πόδι, έντο
να λυγισμένο, πλάγια και πίσω. Φορά μακρύ χιτώνα και 
ιμάτιο που τυλίγει σφιχτά το σώμα και καλύπτει και το 
κεφάλι. Το δεξιό χέρι, καλυμμένο με το ιμάτιο, έρχεται 
μπροστά από το λαιμό. Από το αριστερό χέρι, που υψώ
νεται μπροστά, πέφτει μια φαρδιά πτυχή του ενδύμα
τος. Το κεφάλι κλίνει προς τα αριστερά και κάτω. Τα 
μαλλιά χωρίζονται στη μέση. Φορά πλεκτό στεφάνι και 
σκουλαρίκια.

90. Π 3323. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 24).
Σωζ. ύψ. 0,23, διαστ. οπής αερισμού 0,032x0,031 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 6/8). Λείπουν το κεφάλι 
και μέρος της πλάτης της μορφής. Απολεπίσεις στην επι
φάνεια. Με ρόδινο χρώμα αποδίδονται μια τετράπλευ
ρη ποδιά επάνω από το χιτώνα και δύο οριζόντιες ται
νίες στο ιμάτιο.

Τ ύ π ο ς  η

91. Π 4641. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 24).
Σωζ. ύψ. 0,292, διαστ. οπής αερισμού 0,058x0,046 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΙΤ 6/8). Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο. Λείπουν ο λαιμός και το κεφάλι. Απολεπί
σεις στην επιφάνεια. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Η μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό πόδι που το 
φέρνει, έντονα λυγισμένο, πλάγια και πίσω. Φορά χιτώ
να και ιμάτιο που τυλίγει σφιχτά το σώμα. Το δεξιό χέρι 
καλυμμένο με το ιμάτιο έρχεται μπροστά από το λαιμό. 
Το αριστερό χέρι στηρίζεται στη μέση και συγκρατεί το 
ιμάτιο που αναδιπλώνεται εδώ. Στο δεξιό ώμο σώζεται 
η άκρη ενός πλοκάμου.

92. Π 3452. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 24).
Ύ ψ. 0,183, διάμ. οπής αερισμού 0,031 μ. Πηλός λεπτός, 
σκληρός, ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/6). Συγκολλημένο 
στο λαιμό. Λείπει η κάτω δεξιά πλευρά. Φθορές στην 
επιφάνεια. Οπή αερισμού περίπου κυκλική.

Τ ύ π ο ς  0

93. Π 1496. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 25).
Ύ ψ. 0,345, ύψ. βάσης 0,04, διαστ. οπής αερισμού 0,055 X 
0,06 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 6/8). Λείπει 
μεγάλο μέρος της πρόσθιας πλευράς. Φθορές στην επι
φάνεια. Βάση και οπή αερισμού ελλειψοειδείς. Στην από
ληξη του χιτώνα οριζόντιες ταινίες πράσινου, ιώδους 
και γαλάζιου χρώματος.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος 
πλάγια. Φορά χιτώνα και ιμάτιο που τυλίγεται σφιχτά 
γύρω από το σώμα, καλύπτοντας τα χέρια και το κεφά
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λι. Το δεξιό χέρι ανασύρει επάνω από τον αντίστοιχο 
μηρό ένα σύνολο πτυχών και το αριστερό στηρίζεται 
στη μέση με τον αγκώνα προς τα πίσω, από όπου εξαρ- 
τάται μια φαρδιά πτυχή του ιματίου. Το κεφάλι στρέφε
ται προς τα αριστερά. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
επάνω από το μέτωπο και πέφτουν στους ώμους σχημα
τίζοντας πλούσιους πλοκάμους. Στο κεφάλι φορά ένα 
στρογγυλό πλεκτό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγε
ται ταινία, και, κάτω από αυτό, ένα δεύτερο από φύλλα 
κισσού και κορύμβους.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 64, πίν. 32,38.

94. Π 1499. Ό ρθια  γυναικεία μορφή.
Ύ ψ. 0,285, διαστ. οπής αερισμού 0,032x0,04 μ. Λείπει 
μέρος του κάτω τμήματος της πρόσθιας πλευράς. Ε πά
νω από την οπή αερισμού μικρότερη οπή ανάρτησης.
Η μορφή φορά στα πόδια κλειστά υποδήματα και στο 
κεφάλι καλύπτρα. Το ιμάτιο τυλίγει σφιχτά το σώμα και 
το κεφάλι. Το δεξιό χέρι ελαφρά λυγισμένο έρχεται 
μπροστά και συγκρατεί ορισμένες πτυχές του ιματίου. 
Το πρόσωπο στρέφεται προς τα αριστερά και κλίνει 
προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και μα
ζεύονται πίσω σε κότσο. Φορά στρογγυλά σκουλαρίκια.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 65, πίν. 32,34 και 39.

95. Π 3489. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 25).
Ύ ψ . 0,281, διαστ. οπής αερισμού 0,059x0,04 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5 ΥΚ, 6/8). Ακέραιο. Λίγες απολε
πίσεις στην επιφάνεια. Λευκό επίχρισμα στην πρόσθια 
πλευρά. Ρόδινο χρώμα στον τόνο του δέρματος καλύ
πτει το πρόσωπο. Κόκκινο χρώμα τονίζει τα μαλλιά, τα 
φρύδια, τα βλέφαρα, τις ίριδες των ματιών και τα χείλη, 
ρόδινο το υπόδημα του δεξιού ποδιού. Με κίτρινο χρώ
μα αποδίδεται ένα πεντάφυλλο ανθέμιο στην καλύπτρα 
επάνω από το μέτωπο.
Η καλύπτρα στερεώνεται χαμηλά στο μέτωπο. Λίγο 
ψηλότερα δηλώνονται τα ανοίγματα για τα μάτια.

96. Π 4007. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 25).
Ύ ψ. 0,213, ύψ. βάσης 0,032, διαστ. οπής αερισμού 0,06 χ 
0,052 μ. Πηλός κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 5/6). Συγκολλημένο. 
Λείπουν μικρά τμήματα της επιφάνειας, η οποία είναι γε
νικότερα φθαρμένη και απολεπισμένη. Το περίγραμμα 
της οπής αερισμού επίσης φθαρμένο. Βάση ελλειψο
ειδής. Λευκό επίχρισμα καλύπτει το πρόσωπο και τα 
μαλλιά, που τονίζονται με κόκκινο χρώμα.
Το ιμάτιο χαλαρώνει μπροστά από το λαιμό. Φορά στε
φάνι στο κεφάλι.

97. Π 1504. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 25).
Σωζ. ύψ. 0,252 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/6). 
Συγκολλημένο. Τχνη πράσινου και γαλάζιου χρώματος 
κοντά στην παρυφή του χιτώνα.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 66, πίν. 33.

98. Π 3493. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 25).
Σωζ. ύψ. 0,20, ύψ. βάσης 0,02, διαστ. οπής αερισμού 0,04 x 
0,038 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο. Λείπει τμήμα της ελλειψοειδούς βάσης. Φθο
ρές στην επιφάνεια. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκρι
μένο σχήμα.

99. Π 1522. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 25).
Ύ ψ. 0,174, ύψ. βάσης 0,03, διαστ. οπής αερισμού 0,036 x 
0,029 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Συ
γκολλημένο. Λείπει το κάτω αριστερό τμήμα. Φθορές και 
κρακελαρίσματα στην επιφάνεια. Οπή αερισμού ελλει
ψοειδής.
Το κεφάλι στρέφεται προς τα αριστερά.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 41,42.

100. Π 4671. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 25).
Ύ ψ. 0,167, ύψ. βάσης 0,024, διάμ. οπής αερισμού 0,029 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. 
Λείπει μικρό τμήμα της βάσης. Οπή αερισμού κυκλική.

Τ ύ π ο ς  ι

101. Π 3386. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 26).
Σωζ. ύψ. 0,22, ύψ. βάσης 0,03, διαστ. οπής αερισμού 
0,057x0,035 μ. Πηλός κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλη
μένο και συμπληρωμένο. Λείπουν το κεφάλι, τμήμα της 
δεξιάς πλευράς του στήθους και τα άκρα χέρια. Βάση 
και οπή αερισμού ελλειψοειδείς. Με ρόδινο χρώμα απο
δίδεται μια λεπτή ταινία στην παρυφή του ιματίου και 
στο κάτω μέρος μιας τετράπλευρης ποδιάς στην πρό
σθια πλευρά του χιτώνα.
Η μορφή στηρίζεται στο αριστερό σκέλος και φέρνει το 
δεξιό πλάγια. Φορά χιτώνα και ιμάτιο που τυλίγεται σφι
χτά στο σώμα. Το δεξιό χέρι, καλυμμένο με το ιμάτιο, 
έρχεται μπροστά, ενώ το αριστερό, έντονα λυγισμένο στον 
αγκώνα, συγκρατεί την απόληξη του ιματίου.

Τ ύ π ο ς  κ

102. Π 4664. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 28).
Ύ ψ . 0,20, διαστ. οπής αερισμού 0,039x0,035 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και ρα
γισμένο στην πίσω πλευρά, φθορές στην πρόσθια. Οπή 
αερισμού ελλειψοειδής.
Η μορφή στέκεται με άνετο το αριστερό σκέλος. Φορά 
χιτώνα και ιμάτιο, που καλύπτει το κεφάλι, το σώμα και τα 
χέρια. Από το δεξιό χέρι που έρχεται λυγισμένο μπροστά, 
κάτω από το στήθος, εξαρτάται μια φαρδιά κατακόρυφη 
πτυχή. Το αριστερό χέρι συγκρατεί τη μια απόληξη του 
ιματίου και ακουμπά στο μηρό. Το κεφάλι στρέφεται ελα
φρά προς τα αριστερά. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
και μαζεύονται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
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103. Π 4663. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 28).
Ύ ψ . 0,185, διαστ. οπής αερισμού 0,038x0,034 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Ραγισμένο στην πρό
σθια πλευρά.
Το κεφάλι της μορφής κλίνει ελαφρά προς τα δεξιά.

104. Π 4669. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 28).
"Υψ. 0,18, διαστ. οπής αερισμού 0,032x0,031 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Ακέραιο.

105. Π 3546. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 27).
Ύ ψ. 0,18, ύψ. βάσης 0,013, διαστ. οπής αερισμού 0,031 x 
0,32 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο. Φθορές στην επιφάνεια. Η πίσω πλευρά καμέ
νη. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την πρόσθια πλευρά, 
ενώ κόκκινο χρώμα διατηρείται στο στόμα και στο ιμά- 
τιο. Βάση ελλειψοειδής.

106. Π 1525. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 28).
Σωζ. ύψ. 0,165, διαστ. οπής αερισμού 0,03x0,025 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο 
λαιμό. Λείπει το κάτω μέρος με τα άκρα πόδια. Φθορές 
στην επιφάνεια του ειδωλίου.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 41.

107. Π 5123. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 28).
Σωζ. ύψ. 0,16 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο. Λείπουν το κάτω μέρος και τμήματα της 
πίσω πλευράς. Επιφάνεια φθαρμένη.

108. Π 1526. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 28).
Σωζ. ύψ. 0,147, διαστ. οπής αερισμού 0,026 x 0,022 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λεί
πουν το κεφάλι και το κάτω τμή μα της πρόσθιας πλευράς.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 41.

109. Π 4466. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 28).
Σωζ. ύψ. 0,143 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 8/6). 
Λείπει το κεφάλι. Φθορές στην επιφάνεια. "Ιχνη λευκού 
επιχρίσματος στις πλάγιες πλευρές.

Τ ύ π ο ς  λ

110. Π 4465. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 29).
"Υψ. 0,167 μ. Πηλός κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλη
μένο. Ίχνη  λευκού επιχρίσματος στην πρόσθια πλευρά 
και κόκκινου χρώματος στη στεφάνη.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος 
πλάγια. Φορά μακρύ χιτώνα και ιμάτιο και στα πόδια 
κλειστά υποδήματα. Το ιμάτιο τυλίγεται σφιχτά γύρω 
από το σώμα. Το δεξιό χέρι, καλυμμένο, έρχεται λυγι- 
σμένο μπροστά στο στήθος και το αριστερό, επίσης ελα
φρά λυγισμένο, ακουμπά στον αντίστοιχο μηρό. Σκύβει 
το κεφάλι προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέ

ση και πέφτουν προς τα κάτω σχηματίζοντας κοντούς 
βοστρύχους. Το κεφάλι στολίζει ακτινωτή στεφάνη. Στην 
πίσω πλευρά αποδίδονται λίγες πτυχές του ιματίου, κα
θώς και η απόληξη του ενδύματος που πέφτει επάνω από 
τον αριστερό ώμο της μορφής.

Τ ύ π ο ς  μ

111. Π 3138. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 30).
' Υψ. 0,15, ύψ. βάσης 0,01 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος 
(5 YR, 7/8). Συγκολλημένο. Λείπει μικρό τμήμα της αρι
στερής πλευράς του σώματος. Βάση παραλληλεπίπεδη. 
Στην επιφάνεια της βάσης σχηματίζεται μια εγκοπή.
Η μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που το φέρ
νει πλάγια και πίσω. Φορά χιτώνα και ιμάτιο που καλύ
πτει το σώμα και το κεφάλι. Από το καλυμμένο με το ιμά
τιο δεξιό χέρι, που λυγισμένο έρχεται μπροστά από τον 
αριστερό ώμο, εξαρτάται μια μικρή κατακόρυφη πτυχή. 
Το αριστερό χέρι, λυγισμένο επίσης, πέφτει προς τα 
κάτω. Το κεφάλι στρέφεται προς τα δεξιά και κλίνει 
ελαφρά προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
και μαζεύονται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

112. Π 3144. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 30).
"Υψ. 0,15, ύψ. βάσης 0,011 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρι
νος (5 YR, 7/8). Ακέραιο.

113. Π 3152. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 30).
' Υψ. 0,15, ύψ. βάσης 0,21 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος 
(5YR, 7/8). Συγκολλημένο.

Τ ύ π ο ς  ν

114. Π 3985. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 31).
"Υψ. 0,334, διαστ. οπής αερισμού 0,044x0,044 μ. Πηλός 
κόκκινος (2.5YR, 5/8). Περίπου ακέραιο. Λείπουν μικρό 
τμήμα της παρυφής του ιματίου μπροστά στο στήθος, 
άνθη και φύλλα από το στεφάνι. Η οπή αερισμού δεν 
έχει συγκεκριμένο σχήμα. Υπόλευκο επίχρισμα στην 
πρόσθια και σε μεγάλο μέρος της πίσω πλευράς. Λευκό 
στιλπνό χρώμα καλύπτει τα γυμνά μέρη του σώματος. 
Ίχνη ρόδινου χρώματος στο χιτώνα, ενώ τρεις παράλλη
λες ταινίες γαλάζιου, πράσινου και ρόδινου χρώματος 
στολίζουν τις παρυφές του ιματίου. Με κίτρινο χρώμα 
δηλώνεται ένα περιδέραιο γύρω από το λαιμό και με 
πράσινο χρώμα τονίζονται τα φύλλα κισσού στο στεφάνι. 
Η μορφή στέκεται με στάσιμο το αριστερό και άνετο το 
δεξιό σκέλος που προβάλλει μπροστά και πλάγια. Φο
ρά χιτώνα και μακρύ ιμάτιο που σκεπάζει το σώμα της 
μέχρι τις κνήμες αφήνοντας ακάλυπτο μπροστά ένα μέ
ρος του στήθους και τα άκρα χέρια. Στην αριστερή πλευ
ρά η απόληξη του ιματίου πέφτει προς τα κάτω σχηματί
ζοντας μαλακές πτυχές. Το δεξιό χέρι, λυγισμένο μπρο
στά στο στήθος, κρατά την άκρη του ενδύματος που κα
λύπτει τον αριστερό ώμο, ενώ το αριστερό στηρίζεται
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στη μέση. Το κεφάλι στρέφεται προς τα αριστερά. Τα 
μαλλιά χωρίζονται στη μέση και πέφτουν στους ώμους 
σχηματίζοντας πλοκάμους. Φορά στρογγυλό πλεκτό στε
φάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται μια φαρδιά ταινία. 
Φύλλα κισσού στολίζουν τους κροτάφους της, ενώ άνθη 
κισσού στερεώνονταν επάνω από το στεφάνι. Στα αυτιά 
φορά στρογγυλά σκουλαρίκια. Στην πίσω πλευρά απο
δίδονται το περίγραμμα του ιματίου και στο κάτω μέρος 
οι πτυχές του χιτώνα.

Τ ύ π ο ς  ξ

115. Π 3545. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 32).
Ύ ψ . 0,21, διαστ. οπής αερισμού 0,041 x 0,035 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαι
μό. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος, 
ελαφρά λυγισμένο, πλάγια και λίγο πίσω. Φορά χιτώνα 
και ιμάτιο ριγμένο επάνω στους ώμους. Η μία άκρη του 
ιματίου πέφτει από το δεξιό ώμο διαγώνια επάνω στο 
αριστερό χέρι, αφήνοντας ακάλυπτο μέρος του στήθους 
και τον αριστερό μαστό. Το δεξιό χέρι λυγισμένο κρατά 
μπροστά στο στήθος την άκρη του ιματίου, ενώ γύρω 
από το αριστερό χέρι τυλίγεται η απόληξη του ενδύμα
τος. Το κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς τα δεξιά και 
κλίνει προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
και σχηματίζουν κότσο στο επάνω μέρος του κεφαλιού, 
ενώ δύο πλόκαμοι πέφτουν στους ώμους.

116. Π 4469. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 32).
Ύ ψ . 0,16, διαστ. οπής αερισμού 0,038x0,021 μ. Πηλός 
κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο. Λείπουν μικρά 
τμήματα από την επιφάνεια. Το ιμάτιο αποκαλύπτει με
γαλύτερο τμήμα του στήθους. Τχνη λευκού επιχρίσματος 
στην πρόσθια πλευρά. Οπή αερισμού τετράπλευρη.
Το κεφάλι της μορφής στρέφεται προς τα αριστερά και 
σκύβει προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
και πέφτουν στους ώμους σχηματίζοντας πλούσιους βο
στρύχους.

117. Π 4467. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 32).
Ύ ψ . 0,157, διαστ. οπής αερισμού 0,037x0,023 μ. Πη
λός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαιμό. 
Λευκό επίχρισμα καλύπτει την πρόσθια και τις πλάγιες 
πλευρές.

Τ ύ π ο ς  ο

118. Π 3325. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 33).
Ύ ψ. 0,225, διαστ. οπής αερισμού 0,045x0,04 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο. Λείπει μικρό τμήμα της επάνω δεξιάς πλευ
ράς. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος 
πλάγια. Φορά χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει το κεφάλι

και το σώμα. Η μία άκρη του ιματίου πέφτει από το 
δεξιό ώμο, χαλαρώνει μπροστά στο στήθος και συγκρο
τείται από το υψωμένο αριστερό χέρι. Το δεξιό χέρι, 
ελαφρά λυγισμένο, ακουμπά στο μηρό.

Τ ύ π ο ς  π

119. Π 3538. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 33).
Ύ ψ. 0,31, ύψ. βάσης 0,037 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος 
(5YR, 7/8). Συγκολλημένο. Λείπει μεγάλο τμήμα της 
δεξιάς και της πίσω πλευράς. Βάση κυκλική. Η οπή αερι
σμού δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα. Ρόδινο χρώμα διατη
ρείται στο ιμάτιο.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος 
πλάγια και πίσω. Φορά πέπλο, ζωσμένο επάνω από το 
απόπτυγμα, που σχηματίζει μπροστά στο στήθος άνοιγ
μα σχήματος V. Το ιμάτιο καλύπτει μόνο το πίσω μέρος 
του σώματος και τυλίγεται μπροστά γύρω από τους πή- 
χεις των χεριών. Το δεξιό χέρι ελαφρά λυγισμένο ακου
μπά στον αντίστοιχο μηρό και το αριστερό στηρίζεται 
στο γοφό. Το κεφάλι στρέφεται μπροστά. Τα μαλλιά 
χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται χαμηλά στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού, όπου σχηματίζουν έναν πλατύ κό
τσο. Δύο πλόκαμοι πέφτουν στους ώμους. Στο κεφάλι 
φορά στεφάνη.

120. Π 3513. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 34).
Σωζ. ύψ. 0,27, ύψ. βάσης 0,028, διάμ. οπής αερισμού 
0,062 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/8). Συ
γκολλημένο. Λείπειτο κεφάλι και τμήμα της κάτω αριστε
ρής πλευράς. Οπή αερισμού κυκλική. Με ρόδινο χρώμα 
δηλώνεται επάνω στον πέπλο μια τετράπλευρη ποδιά.

121. Π 1528. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 34).
Σωζ. ύψ. 0,14 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/8). 
Συγκολλημένο στο λαιμό. Φθορές στην επιφάνεια. Σώ
ζεται περίπου μέχρι τους μηρούς.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 40,42.

122. Π 4667. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 34).
Ύ ψ. 0,196, διαστ. οπής αερισμού 0,038x0,035 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Αποκρουσμένα το πρό
σωπο και το άκρο δεξιό χέρι. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

123. Π 4665. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 34).
Ύ ψ. 0,195, διαστ. οπής αερισμού 0,038x0,031 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο.

124. Π 4672. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 34).
Ύ ψ . 0,195, διαστ. οπής αερισμού 0,04x0,034 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπει 
μικρό τμήμα του κάτω μέρους.

125. Π 4668. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 34).
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Ύ ψ . 0,191, διαστ. οπής αερισμού 0,039x0,035 μ. Πηλός 
κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 7/8). Ακέραιο.

126. Π 4670. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 34).
Ύ ψ. 0,191, διαστ. οπής αερισμού 0,042x0,035 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπει 
μικρό τμήμα της κάτω αριστερής απόληξης του χιτώνα.

127. Π 4673. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 34).
Σωζ. ύψ. 0,14 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο. Σώζεται μέχρι τη μέση των μηρών.

128. Π 4673α. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής. 
Σωζ. ύψ. 0,06 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται τμήμα της κάτω δεξιάς πλευράς.

129. Π 4673β. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής. 
Σωζ. ύψ. 0,048 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο. Σώζεται τμήμα της κάτω δεξιάς πλευράς.

Τ ύ π ο ς  ρ

130. Π  3316. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 36).
Ύ ψ. 0,357, ύψ. βάσης 0,032 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λείπει 
μέρος της πλάγιας αριστερής πλευράς και περίπου ολό
κληρη η πίσω πλευρά. Φθορές στο πρόσωπο. Βάση ελ
λειψοειδής. Με ιώδες χρώμα αποδίδονται μια λεπτή 
ταινία κοντά στην κάτω παρυφή του ιματίου και το κάτω 
μέρος μιας τετράπλευρης ποδιάς στην πρόσθια πλευρά 
του χιτώνα.
Η  μορφή στέκεται με στάσιμο το δεξιό και άνετο το αρι
στερό σκέλος, που ελαφρά λυγισμένο φέρνει πλάγια. 
Φορά χιτώνα που αφήνει γυμνό το δεξιό τμήμα του στή
θους, τον ώμο και το μαστό. Το ιμάτιο, που τυλίγεται 
σφιχτά γύρω από το σώμα, πέφτει χαλαρά μπροστά στο 
στήθος αφήνοντας γυμνό το δεξιό μαστό. Στα πόδια, 
που προβάλλουν κάτω από το χιτώνα, φορά σανδάλια 
με ψηλά καττύματα. Το δεξιό χέρι στηρίζεται στη μέση, 
ενώ με το αριστερό ανασύρει την παρυφή του ιματίου 
ελευθερώνοντας την κίνηση του ποδιού. Το κεφάλι κλί
νει ελαφρά προς τα δεξιά και κάτω. Τα μαλλιά χωρίζο
νται στη μέση και μαζεύονται σε κότσο ψηλά στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού. Δύο πλόκαμοι πέφτουν επάνω 
στους ώμους. Στο κεφάλι φορά στεφάνι με χοντρό πλε
κτό κυλινδρικό στέλεχος και στα αυτιά στρογγυλά σκου
λαρίκια.

131. Π 3328. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 36).
Ύ ψ. 0,355, ύψ. βάσης 0,026, διαστ. οπής αερισμού 0,039 x 
0,042 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο και συμπληρωμένο. Λείπει μεγάλο τμήμα της πρό
σθιας πλευράς, η άκρη του δεξιού πλοκάμου και το ένα 
σκουλαρίκι. Αποκρούσεις στο στήθος. Η πίσω πλευρά

ελαφρά καμπύλη, η οπή αερισμού περίπου κυκλική. 
Ρόδινο χρώμα τονίζει το στόμα.
Τα μαλλιά της γυναικείας μορφής χωρίζονται στη μέση 
και μαζεύονται πίσω, ενώ δύο πλόκαμοι πέφτουν επά
νω στους ώμους. Στο κεφάλι φορά ημικυκλική στεφάνη, 
στη βάση της οποίας αποδίδεται βαθιά χάραξη, ενώ μια 
περόνη στολίζει τα μαλλιά επάνω από το μέτωπο.

132. Π 3428. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 35).
Ύ ψ. 0,34, ύψ. βάσης 0,02, διαστ. οπής αερισμού 0,072 X 
0,051 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολ
λημένο στο λαιμό. Τμήμα της βάσης συμπληρωμένο. Μ ε
γάλο μέρος της πρόσθιας επιφάνειας φθαρμένο. Οπή 
αερισμού ελλειψοειδής. Λευκό επίχρισμα στην πρόσθια 
πλευρά. Με ιώδες χρώμα αποδίδεται μια τετράπλευρη 
ποδιά στην πρόσθια πλευρά του χιτώνα, ενώ μια ταινία 
μαύρου χρώματος, πλ. 0,011 μ., στολίζει την απόληξή 
του. Ιώδες χρώμα στο εσωτερικό του δεξιού σκουλαρι
κιού. Οι δύο ταινίες μαύρου και ιώδους χρώματος, που 
αποδίδονται στην πρόσθια πλευρά της βάσης, συνεχίζο
νται και στις πλάγιες πλευρές της.
Το σώμα της μορφής κλίνει ελαφρά προς τα δεξιά και 
πίσω. Το κεφάλι στρέφεται προς τα αριστερά. Τα μαλ
λιά χωρίζονται στη μέση, μαζεύονται στο επάνω μέρος 
του κεφαλιού και σχηματίζουν τέσσερις βοστρύχους, 
τους οποίους συγκρατεί περόνη. Έ ν α ς  πλούσιος, μα
κρύς πλόκαμος πέφτει επάνω στο γυμνό δεξιό ώμο.

133. Π 1497. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 36).
Ύ ψ . 0,31, διαστ. οπής αερισμού 0,048x0,054 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο. Λ εί
πουν τμήματα από την πρόσθια και την πλάγια αριστε
ρή πλευρά. Οπή αερισμού ελλειψοειδής. Επάνω από 
αυτή υπάρχουν δύο οπές ανάρτησης. Λευκό επίχρισμα 
στην πρόσθια πλευρά. Τχνη πράσινου και ιώδους χρώ
ματος στα ενδύματα.
Τα μαλλιά της μορφής χωρίζονται στη μέση και μαζεύο
νται πίσω. Έ να ς πλούσιος πλόκαμος πέφτει επάνω στο 
δεξιό ώμο. Στο κεφάλι φορά στρογγυλό πλεκτό στεφά
νι, γύρω από το οποίο τυλίγεται μια φαρδιά ταινία. 
Φύλλα κισσού στολίζουν τους κροτάφους της, ενώ άνθη 
κισσού στερεώνονται επάνω από το στεφάνι. Στα αυτιά 
φορά στρογγυλά σκουλαρίκια.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 65, πίν. 32 και 38.

134. Π 4470. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 37).
Ύ ψ. 0,315, ύψ. βάσης 0,023, διαστ. οπής αερισμού 0,04χ 
0,035 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολ
λημένο. Λείπουν τμήματα της πλάγιας αριστερής και της 
πίσω πλευράς. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκριμένο 
σχήμα.
Το κεφάλι της μορφής στρέφεται προς τα αριστερά και 
κλίνει ελαφρά προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη 
μέση και μαζεύονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Επά
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νω από το μέτωπο σχηματίζεται ένας πλόκαμος. Φορά 
στρογγυλά σκουλαρίκια.

135. Π 4652. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 37).
Ύ ψ. 0,313, ΰψ. βάσης 0,026, διάμ. οπής αερισμού 0,04 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο 
και συμπληρωμένο στην πίσω πλευρά.

136. Π 4651. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 37).
Ύ ψ. 0,311, ύψ. βάσης 0,025, διαστ. οπής αερισμού 0,045 x 
0,037 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Λείπει 
τμήμα του πίσω μέρους του κεφαλιού. Οπή αερισμού 
ελλειψοειδής.

137. Π 4649. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 37).
Ύ ψ. 0,311, ύψ. βάσης 0,024, διαστ. οπής αερισμού 0,043 χ  
0,041 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο και συμπληρωμένο. Λείπει μεγάλο τμήμα της 
κάτω αριστερής πλευράς. Φθορές στο κεφάλι, στο λαι
μό και στο στήθος. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

138. Π 4650. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 37).
Ύ ψ. 0,31, ύψ. βάσης 0,026, διαστ. οπής αερισμού 0,045 χ  
0,044 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συ
γκολλημένο. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

139. Π 4072. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 38).
Σωζ. ύψ. 0,303, ύψ. βάσης 0,024, διαστ. οπής αερισμού 
0,055x0,042 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Λείπει τμήμα του κεφαλιού και του προσώπου. Α πό
κρουση στην αριστερή πλευρά του στήθους. Οπή αερι
σμού ελλειψοειδής. Μ ια τετράπλευρη ποδιά αποδίδε
ται με ρόδινο χρώμα στο κάτω μέρος του χιτώνα.

140. Π 3142. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 38).
Ύ ψ . 0,303, ύψ. βάσης 0,024 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο σε με
γάλα τμήματα.

141. Π 3141. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 38).
Σωζ. ύψ. 0,276, ύψ. βάσης 0,024 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λείπει 
το κεφάλι και μέρη του λαιμού. Επιφάνεια φθαρμένη.

142. Π 4648. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 38).
Σωζ. ύψ. 0,263, ύψ. βάσης 0,025, διαστ. οπής αερισμού 
0,046x0,041 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο. Λείπουν ο λαιμός, το κεφάλι και μικρά 
τμήματα της επιφάνειας.

Τ ύ π ο ς  σ

143. Π 4055. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 39).
Ύ ψ. 0,237, ύψ. βάσης 0,021, διαστ. οπής αερισμού 0,046 x 
0,04 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ

λημένο. Λείπουν τμήματα του λαιμού, του δεξιού ώμου 
και της βάσης. Βάση παραλληλεπίπεδη. Στην πρόσθια 
πλευρά της αποδίδονται τρία κυρτά κυμάτια. Οπή αε
ρισμού ελλειψοειδής. Τχνη καστανού χρώματος στα 
μαλλιά.
Η μορφή στηρίζεται στο αριστερό σκέλος και φέρνει το 
δεξιό, ελαφρά λυγισμένο, πλάγια. Φορά χιτώνα και 
ιμάτιο που τυλίγει σφιχτά το σώμα, πέφτει όμως χαλαρά 
κάτω από το δεξιό βραχίονα αποκαλύπτοντας το μαστό. 
Το δεξιό χέρι, καλυμμένο με το ιμάτιο, συγκρατεί μια 
πτυχή του ενδύματος μπροστά από τον αντίστοιχο μηρό. 
Από το αριστερό χέρι, που στηρίζεται στη μέση, εξαρ- 
τάται μια φαρδιά πτυχή του ιματίου που πέφτει προς τα 
κάτω. Τα άκρα πόδια προβάλλουν κάτω από το χιτώνα. 
Το κεφάλι στρέφεται προς τα αριστερά. Τα μαλλιά χω
ρίζονται στη μέση και πέφτουν στους ώμους σχηματίζο
ντας πλοκάμους (σώζεται μόνον ο αριστερός πλόκα
μος). Φορά η μικυκλική στεφάνη.

144. Π 4062. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 40).
Σωζ. ύψ. 0,22, διαστ. οπής αερισμού 0,052x0,05 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λεί
πουν το κάτω τμήμα και η βάση. Αποκρούσεις στην π ε
ρίμετρο της στεφάνης.

145. Π 4056. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 40).
Σωζ. ύψ. 0,218, διαστ. οπής αερισμού 0,046x0,04 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λεί
πουν το κάτω τμήμα και η βάση. Αποκρούσεις στη στε
φάνη και στο πρόσωπο. Τχνη καστανού χρώματος στα 
μαλλιά και στο δεξιό μάτι.

146. Π 4065. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 40).
Σωζ. ύψ. 0,173, ύψ. βάσης 0,021 μ. Πηλός κοκκινωπός 
κίτρινος (5 YR, 6/6). Λείπει το κεφάλι και η δεξιά πλευ
ρά του επάνω κορμού.

Τ ύ π ο ς  τ

147. Π 3988. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 40).
Σωζ. ύψ. 0,288, διαστ. οπής αερισμού 0,058x0,06 μ. Πη
λός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 6/8). Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο. Λείπουν ο λαιμός, το κεφάλι, το κάτω 
τμήμα της πρόσθιας πλευράς και μικρό τμήμα της πίσω. 
Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα.
Η  μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο αριστερό σκέλος 
πλάγια και λίγο πίσω. Φορά χιτώνα και ιμάτιο, που πέ
φτουν επάνω στο δεξιό βραχίονα αφήνοντας γυμνό το 
στήθος και το δεξιό ώμο. Η αναδίπλωση που σχηματίζει 
το ιμάτιο περνά διαγώνια επάνω από τον αριστερό ώμο 
και πέφτει στην πλάτη. Στο δεξιό ώμο σώζεται η απόλη
ξη ενός πλοκάμου. Στην πίσω πλευρά δηλώνονται τα 
περιγράμματα των χεριών, καθώς και μερικές πτυχές 
των ενδυμάτων.
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Τ ύ π ο ς  υ

148. Π 3488. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 41).
Ύ ψ. 0,321, ύψ. βάσης 0,012, διαστ. οπής αερισμού 0,05 X 
0,036 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολ
λημένο. Λείπει ο αγκώνας του αριστερού χεριού. Βάση 
παραλληλεπίπεδη. Η οπή αερισμού δεν έχει κανονικό σχή
μα. Τχνη λευκού επιχρίσματος στην πρόσθια πλευρά.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος πλά
για και πίσω. Φορά χιτώνα, που σχηματίζει ημικυκλικό 
άνοιγμα κάτω από το λαιμό. Το ιμάτιο πέφτει οπούς ώμους 
και τυλίγεται σφιχτά κάτω από τα στήθη, αποκαλύπτοντας 
το επάνω μέρος του σώματος. Το δεξιό χέρι, καλυμμένο με 
το ιμάτιο, ανασύρει μια πτυχή του υφάσματος επάνω από 
το μηρό, ενώ το αριστερό στηρίζεται στη μέση με τον 
αγκώνα προς τα πίσω. Τα άκρα χέρια προβάλλουν από το 
ένδυμα. Το κεφάλι στρέφεται προς τα αριστερά. Τα μαλ
λιά χωρίζονται στη μέση και πέφτουν προς τα κάτω σχημα
τίζοντας ένα πλούσιο πλόκαμο, που αναπτύσσεται επάνω 
στο δεξιό ώμο. Το επάνω μέρος του κεφαλιού σκεπάζει 
καλύπτρα, η οποία δένεται χαμηλά στο μέτωπο, ενώ λίγο 
ψηλότερα δηλώνονται τα ανοίγματα για τα μάτια.

149. Π 4001. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 42).
Σωζ. ύψ. 0,275, ύψ. βάσης 0,02, διαστ. οπής αερισμού 
0,067x0,064 μ. Πηλός κόκκινος (2.5ΥΚ, 5/8). Λείπει το 
κεφάλι. Φθαρμένη η επιφάνεια του αριστερού ώμου και 
της βάσης. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

150. Π 3990. Δύο τμήματα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 43).
Σωζ. ύψ. α. 0,14, β. 0,116 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5ΥΚ, 6/8). Σώζονται ο επάνω κορμός και τμήμα του 
κάτω μέρους του ειδωλίου. Συγκολλημένα.
Το κεφάλι της μορφής στρέφεται προς τα αριστερά και 
κλίνει προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
και πέφτουν επάνω στον αριστερό ώμο σχηματίζοντας 
ένα πλούσιο πλόκαμο. Στο κεφάλι φορά πλεκτό στρογ
γυλό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται μια ταινία, 
και στρογγυλά σκουλαρίκια, από τα οποία σώζεται 
μόνο το δεξιό.

151. Π 3329. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 43).
Ύ ψ . 0,336, διαστ. οπής αερισμού 0,062x0,055 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο. Λείπει η κάτω αριστερή πλευρά και η βά
ση του. Τχνη λευκού επιχρίσματος στην πρόσθια πλευ
ρά. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκριμένο σχήμα. 
Επάνω από αυτή δύο οπές ανάρτησης.
Το κεφάλι της μορφής στρέφεται προς τα αριστερά. Τα 
μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτωπο, 
έπεφταν στους ώμους σχηματίζοντας πλοκάμους. Φορά 
στεφάνι με δακτυλιόσχημη βάση και ακτινωτή διακό- 
σμηση, καθώς και στρογγυλά σκουλαρίκια.

152. Π 1503. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 43).
Σωζ. ύψ. 0,26 διαστ. οπής αερισμού 0,045x0,03 μ. Πη
λός κιτρινωπός καστανός (5YR, 5/4). Συγκολλημένο. 
Λείπουν μικρά τμήματα του κάτω μέρους και η βάση. 
Επιφάνεια φθαρμένη και κρακελαρισμένη. Οπή αερι
σμού ελλειψοειδής.
Το ιμάτιο περιβάλλει το πίσω μέρος του λαιμού. Το κε
φάλι της στρέφεται προς τα αριστερά και κλίνει προς τα 
κάτω. Στα μαλλιά φορά ταινία.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 66, πίν. 33,39.

Τ ύ π ο ς  φ

153. Π 3491. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 45).
Ύ ψ. 0,332, ύψ. βάσης 0,044, διαστ. οπής αερισμού 0,073 x 
0,05 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο και συμπληρωμένο. Λείπει μικρό τμήμα της βά
σης. Βάση και οπή αερισμού ελλειψοειδείς. Τχνη κόκ
κινου χρώματος στη δεξιά πλευρά του ιματίου και γαλά
ζιου στην αριστερή. Με επίθετο φύλλο αργύρου αποδί
δονται ένα ψέλιο στο δεξιό βραχίονα και δύο τριγωνικά 
κοσμήματα στο χιτώνα, επάνω στα στήθη.
Η μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος που το φέρ
νει πλάγια και πίσω. Φορά ψηλά ζωσμένο χιτώνα που 
σχηματίζει μπροστά βαθύ άνοιγμα σχήματος V. Το ιμά
τιο πέφτει στον αριστερό ώμο και συγκρατείται με το 
αριστερό χέρι, που στηρίζεται στη μέση. Καλύπτει το 
πίσω μέρος του σώματος και τυλίγεται γύρω από τον 
πήχη του δεξιού χεριού, που ελαφρά λυγισμένο ακου- 
μπά στο μηρό. Στα άκρα πόδια, που προβάλλουν από το 
χιτώνα, φορά σανδάλια με ψηλά καττύματα. Το κεφάλι 
στρέφεται προς τα αριστερά και κλίνει προς τα κάτω. 
Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και πέφτουν επάνω 
στους ώμους. Στο κεφάλι φορά καλύπτρα, η οποία στε
ρεώνεται χαμηλά στο μέτωπο και πέφτει στην πλάτη. 
Στρογγυλά σκουλαρίκια στολίζουν τα αυτιά της.

154. Π 3494. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 45).
Ύ ψ. 0,332, ύψ. βάσης 0,045 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λείπει 
η κάτω δεξιά πλευρά. Στην καλύπτρα δηλώνονται τα 
ανοίγματα για τα μάτια. Με επίθετο φύλλο αργύρου απο
δίδονται η ταινία που συγκρατεί την καλύπτρα, δύο τρι
γωνικά κοσμήματα στο χιτώνα επάνω στα στήθη και ένα 
ψέλιο στο δεξιό βραχίονα. Τχνη καστανοκόκκινου χρώ
ματος στα μαλλιά και γαλάζιου στο ιμάτιο.

155. Π 3500. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 45).
Ύ ψ. 0,328, ύψ. βάσης 0,046, διαστ. οπής αερισμού 0,071 x 
0,053 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/8). Συγκολ
λημένο και συμπληρωμένο. Λείπουν μικρά τμήματα από 
την επιφάνεια. Τχνη γαλάζιου χρώματος στο χιτώνα και 
στο ιμάτιο. Με το ίδιο χρώμα δηλώνεται η ζώνη. Με επί
θετο φύλλο αργύρου αποδίδονται δύο τριγωνικά κο
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σμήματα στο χιτώνα επάνω στα στήθη και με κίτρινο 
ένα περιδέραιο στη βάση του λαιμού. Κόκκινο χρώμα 
υπάρχει στα μαλλιά και σε μια οριζόντια ταινία στη 
βάση.

156. Π 3510. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 45).
Ύ ψ. 0,328, ύψ. βάσης 0,046, διαστ. οπής αερισμού 0,007 x 
0,053 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συ
γκολλημένο και συμπληρωμένο. Ίχνη λευκού επιχρίσμα
τος στο ιμάτιο και στο χιτώνα. Με γαλάζιο χρώμα δη
λώνονται η ζώνη και μια οριζόντια ταινία στο κάτω 
μέρος του χιτώνα, ενώ με επίθετο φύλλο αργύρου απο
δίδονται το ψέλιο του δεξιού βραχίονα και η ταινία της 
καλύπτρας. Οριζόντια πορτοκαλί ταινία στη βάση.

157. Π 3514. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 44).
Ύ ψ. 0,328, ύψ. βάσης 0,046, διαστ. οπής αερισμού 0,077 x 
0,058 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο και συμπληρωμένο. Λείπουν τμήματα της δε
ξιάς πλευράς. Με γαλάζιο χρώμα δηλώνονται η ζώνη 
και μια οριζόντια ταινία στο κάτω μέρος του χιτώνα και 
στο ιμάτιο. Ιώδες χρώμα στο ιμάτιο και κόκκινο στα 
μαλλιά. Με επίθετο φύλλο αργύρου δηλώνονται το ψέ
λιο του δεξιού βραχίονα και δύο τριγωνικά κοσμήματα 
στο χιτώνα, επάνω στα στήθη. Οριζόντια ταινία καστα- 
νοκόκκινου χρώματος στη βάση.

158. Π 3486. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 45).
Ύ ψ. 0,326, ύψ. βάσης 0,044, διαστ. οπής αερισμού 0,07 x 
0,052 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Α κέ
ραιο. Φθορές στην επιφάνεια. Με γαλάζιο χρώμα δηλώ
νονται η ζώνη και οι ταινίες στο χιτώνα και στο ιμάτιο.

159. Π 3492. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 46).
Ύ ψ. 0,326, ύψ. βάσης 0,046, διαστ. οπής αερισμού 0,069 X 
0,053 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο. Με γαλάζιο χρώμα δηλώνονται η ζώνη και οι 
ταινίες στο χιτώνα και το ιμάτιο, ενώ με επίθετο φύλλο 
αργύρου το ψέλιο του δεξιού βραχίονα και δύο τριγω
νικά κοσμήματα στο χιτώνα, επάνω στα στήθη.

160. Π 3924. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 46).
Ύ ψ. 0,315, διαστ. οπής αερισμού 0,092x0,03 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Ακέραιο.
Το ιμάτιο καλύπτει το πίσω μέρος του λαιμού. Το κεφάλι 
στρέφεται προς τα δεξιά και κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται 
στη μέση και μαζεύονται σε κότσο στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού. Φορά στρογγυλό πλεκτό στεφάνι.

161. Π 3931. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 47).
Ύ ψ. 0,305, διαστ. οπής αερισμού 0,091 x 0,033 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Επι
φάνεια φθαρμένη. Οπή αερισμού ατρακτόσχημη. Επά
νω από αυτή μια οπή ανάρτησης. Λευκό επίχρισμα κα
λύπτει όλη την πρόσθια πλευρά, εκτός από τα μαλλιά.

Χρώμα στον τόνο του δέρματος στο τμήμα του στήθους 
που αποκαλύπτει ο χιτώνας. Ρόδινο χρώμα στο ιμάτιο. 
Το ιμάτιο καλύπτει το πίσω μέρος του κεφαλιού, που 
στρέφεται προς τα αριστερά και κλίνει προς τα κάτω. 
Τα μαλλιά σχηματίζουν τρεις σειρές βοστρύχους επάνω 
από το μέτωπο και μαζεύονται πίσω σε κότσο. Μια 
στρογγυλή πόρπη αποδίδεται στο δεξιό ώμο και σκου
λαρίκια στα αυτιά.

162. Π 3960. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 47).
Ύ ψ . 0,305, διαστ. οπής αερισμού 0,09x0,032 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συ
μπληρωμένο στο πρόσωπο.

163. Π 3617α. Τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής (Π ίν. 47). 
Σωζ. ύψ. 0,286 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται τμήμα της αριστερής πλάγιας και πίσω πλευ
ράς του σώματος. Συγκολλημένο.
Αποδίδονται το αριστερό χέρι και η απόληξη του ιματίου.

164. Π 3944. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 47).
Ύ ψ . 0,277, διαστ. οπής αερισμού 0,073x0,045 μ. Πηλός 
κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Ραγισμένο στο λαιμό. 
Οπή αερισμού τετράπλευρη. Λευκό επίχρισμα καλύ
πτει όλη την πρόσθια πλευρά εκτός από τα μαλλιά.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το αριστερό σκέλος προς 
τα πλάγια και πίσω. Με το δεξιό χέρι κρατά τριγωνικό 
ριπίδιο. Στρέφει το κεφάλι προς τα αριστερά. Τα μαλ
λιά χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται πίσω σε κότσο 
που αναλύεται σε δύο βοστρύχους. Φορά ταινία και 
σκουλαρίκια.

165. ΜΘ 5405. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 48).
Ύ ψ . 0,261 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 6/6). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Φθορές στην επιφά
νεια. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την πρόσθια και τις 
πλάγιες πλευρές της πίσω όψης. Με γκρίζο χρώμα απο
δίδεται ένα ψέλιο στο δεξιό βραχίονα. Ρόδινο χρώμα στο 
στόμα και στο ιμάτιο.
Το κεφάλι της μορφής στρέφεται στα δεξιά και κλίνει 
προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και σχη
ματίζουν πλατύ κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 
Σκουλαρίκια στολίζουν τα αυτιά της.

Βλ. Μ. Ανδρόνικος,ΛΕ  1955,48-49, εικ. 26β.

166. Π 3310. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 48).
Ύ ψ . 0,258 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο. Λείπουν τμήματα της πρόσθιας και της 
πίσω πλευράς και η βάση. Επιφάνεια φθαρμένη. Το πε
ρίγραμμα της οπής αερισμού είναι επίσης φθαρμένο.
Η μορφή στρέφει το κεφάλι της ελαφρά προς τα δεξιά. 
Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και πέφτουν στους 
ώμους. Στο κεφάλι φορά καλύπτρα, η οποία στερεώνε
ται χαμηλά στο μέτωπο και πέφτει στην πλάτη.
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167. Π 1501. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 48).
Σωζ. ΰψ. 0,248, διαστ. οπής αερισμού 0,056x0,043 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Λείπουν το 
κεφάλι και μέρος του στήθους. Επιφάνεια φθαρμένη. 
Οπή αερισμού ελλειψοειδής. Με γαλάζιο χρώμα δηλώ
νεται η ζώνη, ενώ με ρόδινο και πράσινο δυο ταινίες 
κοντά στην παρυφή του χιτώνα.

Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 66, πίν. 33.

168. Π 3412. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 48).
Σωζ. ύψ. 0,208 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Λείπουν το κεφάλι, η βάση και μεγάλο μέρος της πίσω 
πλευράς. Επιφάνεια φθαρμένη. Με γαλάζιο χρώμα απο
δίδεται το περίγραμμα μιας ποδιάς στο χιτώνα.
Το ιμάτιο κάλυπτε το κεφάλι της μορφής.

169. Π 3934. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 48).
Σωζ. ΰψ. 0,197, διαστ. οπής αερισμού 0,094x0,055 μ. 
Πηλός κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο και συμπλη
ρωμένο. Λείπουν το κεφάλι και μεγάλο τμήμα της πρό
σθιας και της πίσω πλευράς. Επιφάνεια φθαρμένη. Οπή 
αερισμού ελλειψοειδής.

170. Π 3364. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 48).
Ύ ψ . 0,152, ΰψ. βάσης 0,018 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπει μεγάλο μέρος της 
πρόσθιας και πλάγιας πλευράς. Βάση ελλειψοειδής.

171. Π 3617β. Τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής (Π ίν. 
48).
Σωζ. ΰψ. 0,12 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζονται τμήμα της δεξιάς πλευράς, ο δεξιός πήχης και 
η απόληξη του ιματίου.

172. Π 3618. Τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής.
Σωζ. ΰψ. 0,07 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται τμήμα του αριστεροΰ χεριοΰ. Συγκολλημένο.

173. Π 3619. Τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής.
Σωζ. ΰψ. 0,058 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται τμήμα του αριστεροΰ χεριοΰ.

174. Π 3551. Τμήμα της αριστερής πλευράς του προσώπου. 
Σωζ. ΰψ. 0,055 μ. Πηλός κίτρινος (5YR, 7/6). Φθορές 
στην επιφάνεια.

Τ ΰ π ο ς  χ

175. Π 3322. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 50).
Σωζ. ΰψ. 0,34, ΰψ. βάσης 0,033, διαστ. οπής αερισμοΰ 
0,056x0,051 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Πρόσωπο απολεπι
σμένο. Φθορές στην επιφάνεια. Επάνω από την ελλει
ψοειδή οπή αερισμοΰ δΰο οπές ανάρτησης. Κίτρινο χρώ

μα στο ιμάτιο, σε μια οριζόντια ταινία στο κάτω μέρος 
του χιτώνα και στο στεφάνι, όπου υπάρχει και ρόδινο 
χρώμα. Βάση ελλειψοειδής.
Η μορφή στέκεται με στάσιμο το δεξιό και άνετο το αρι
στερό σκέλος, που το φέρνει πλάγια και πίσω. Φορά χιτώ
να, που σχηματίζει μπροστά άνοιγμα σχήματος V και 
ζώνεται ψηλά κάτω από το στήθος. Το ιμάτιο, που σκεπά
ζει το πίσω μέρος του κεφαλισΰ, πέφτει στο δεξιό ώμο και 
συγκροτείται με το δεξιό χέρι που στηρίζεται στη μέση. Η 
άλλη άκρη του τυλίγεται γΰρω από τον πήχη του αριστεροΰ 
χεριοΰ, που ακουμπά στο μηρό, και πέφτει προς τα κάτω. 
Τα μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση επάνω από το μέτω
πο και πέφτουν στους ώμους, στολίζει κυκλικό στεφάνι.

176. Π 4005. Τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής (Π ίν. 50). 
Σωζ. ΰψ. 0,305, διάμ. οπής αερισμοΰ 0,041 μ. Πηλός ανοι
κτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν το 
μεγαλύτερο μέρος του κεφαλιού και της πρόσθιας πλευ
ράς. Οπή αερισμού κυκλική.
Τα μαλλιά της μορφής είναι μακριά και πέφτουν στους 
ώμους σχηματίζοντας στρογγυλούς βοστρύχους.

177. Π 1303. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 50).
Ύ ψ. 0,327, ΰψ. βάσης 0,028, διαστ. οπής αερισμού 0,045 x 
0,045 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο. Λείπουν μικρά τμήματα από το λαιμό και τον 
αυχένα. Βάση ελλειψοειδής. Η οπή αερισμού δεν έχει 
συγκεκριμένο σχήμα. Με κίτρινο χρώμα αποδίδονται 
οριζόντιες ταινίες στο χιτώνα, ενώ ρόδινο χρώμα σώζεται 
στο ιμάτιο. Με επίθετο φύλλο αργύρου δηλώνονται δΰο 
τριγωνικά κοσμήματα στο χιτώνα, επάνω στα στήθη.
Η μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος πλάγια και 
λίγο πίσω. Τα μαλλιά σχηματίζουν τρεις σειρές βοστρύ
χους επάνω από το μέτωπο και πέφτουν στους ώμους. 
Φορά ψηλή στεφάνη και στρογγυλά σκουλαρίκια στα 
αυτιά της.

Βλ. Αικ. Ρωμιοποΰλου - Ιω. Τουράτσογλου, Μακεδονικά 14 
(1974), 168, πίν. Ια, 5.

178. Π 3516. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 49).
Ύ ψ. 0,26, ΰψ. βάσης 0,014, διάμ. οπής αερισμού 0,041 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (5YR, 6/8). Συγκολλημένο. 
Λείπουν μικρά τμήματα από την επιφάνεια. Βάση πα 
ραλληλεπίπεδη. Οπή αερισμού κυκλική. Τχνη ιώδους 
χρώματος στο ιμάτιο. Επίθετο φύλλο αργύρου καλύπτει 
το διάδημα και το ψέλιο του αριστερού βραχίονα.
Η μορφή στέκεται με στάσιμο το αριστερό και άνετο το 
δεξιό σκέλος. Τα μαλλιά της χωρίζονται στη μέση και 
πέφτουν στην πλάτη. Στο κεφάλι φορά πλεκτό στεφάνι, 
ψηλή μεταλλική στεφάνη και στα αυτιά σκουλαρίκια.

Τ ΰ π ο ς  ψ

179. Π 1498. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 52).
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Ύ ψ. 0,30, διαστ. οπής αερισμού 0,06x0,049 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 6/8). Ακέραιο. Φθορές στην 
επιφάνεια. Οπή αερισμού τριγωνική. Λευκό επίχρισμα 
καλύπτει την πρόσθια πλευρά. Με γαλάζιο χρώμα απο
δίδονται δύο τριγωνικά κοσμήματα στο χιτώνα, επάνω 
στα στήθη, η ζώνη και οριζόντιες και κατακόρυφες ται
νίες στην επιφάνεια του χιτώνα. Με επίθετο φύλλο αρ
γύρου αποδίδεται διπλό ψέλιο στον αριστερό βραχίονα. 
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο αριστερό σκέλος 
πλάγια και πίσω. Φορά μακρύ χιτώνα, που σχηματίζει 
μπροστά άνοιγμα σχήματος V και ζώνεται κάτω από το 
στήθος. Το ιμάτιο, που καλύπτει την πίσω πλευρά του 
σώματος, μπροστά τυλίγεται γύρω από τους πήχεις των 
χεριών. Το δεξιό χέρι στηρίζεται στη μέση και το αρι
στερό ελαφρά λυγισμένο ακουμπά στο μηρό. Το κεφάλι 
στρέφεται προς τα αριστερά. Στα μαλλιά, που χωρίζο
νται στη μέση και πέφτουν στην πλάτη, φορά στρογγυλό 
πλεκτό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται ταινία.

Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 65, πίν. 32,39.

180. Π 1495. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 52).
Σωζ. ύψ. 0,283 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 6/8). 
Συγκολλημένο. Λείπουν το κεφάλι, τμήμα του στήθους 
και της πίσω πλευράς. Οπή αερισμού ελλειψοειδής. Γα
λάζιο χρώμα σε όλη την επιφάνεια. Με επίθετο φύλλο 
αργύρου αποδίδεται διπλό ψέλιο στο δεξιό βραχίονα.

Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 64, πίν. 31.

181. Π 3987. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 52).
Ύ ψ. 0,315, διαστ. οπής αερισμού 0,051x0,048 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο στο λαι
μό. Λείπει μικρό τμήμα της απόληξης του χιτώνα. Οπή 
αερισμού περίπου κυκλική. Ελάχιστο πράσινο χρώμα 
στα φύλλα του στεφανιού, κίτρινο στο πρόσωπο και στους 
πήχεις των χεριών.
Τα μαλλιά της χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται σε 
πλατύ κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έ να ς πλόκα
μος πέφτει επάνω στο δεξιό ώμο. Φορά στρογγυλό πλε
κτό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται ταινία. Κάτω 
από αυτό αποδίδεται ένα δεύτερο στεφάνι από φύλλα 
και άνθη κισσού, που σώζεται αποσπασματικά. Σκουλα
ρίκια στολίζουν τα αυτιά της.

182. Π 3487. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 51).
Ύ ψ. 0,282, ύψ. βάσης 0,016, διαστ. οπής αερισμού 0,042 X 
0,038 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5ΥΚ, 7/8). Συ
γκολλημένο στο λαιμό. Λείπει το πίσω μέρος του κεφα
λιού. Βάση παραλληλεπίπεδη. Η οπή αερισμού δεν έχει 
συγκεκριμένο σχήμα. Τχνη λευκού επιχρίσματος και ιώ
δους χρώματος στην πρόσθια πλευρά.
Το κεφάλι της μορφής στρέφεται προς τα αριστερά και 
κλίνει ελαφρά προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη 
μέση και μαζεύονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Φορά 
στρογγυλό στεφάνι και σκουλαρίκια στα αυτιά της.

183. Π 1300. Ό ρθια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 52).
Ύ ψ. 0,272, διαστ. οπής αερισμού 0,036x0,034 μ. Πηλός 
κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Ακέραιο. Φθορές και 
κρακελαρίσματα στην επιφάνεια. Η οπή αερισμού δεν 
έχει συγκεκριμένο σχήμα. Τχνη λευκού επιχρίσματος 
στην πρόσθια πλευρά.
Τα μαλλιά σχημάτιζαν πιθανώς τρεις σειρές βοστρύ
χους επάνω από το μέτωπο και έπεφταν στους ώμους.

Βλ. Αικ. Ρωμιοποΰλου - Ιω. Τουράτσογλου, Μακεδονικά 14 
(1974), 166, πίν. Ια, 1.

184. Π 3413. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 52).
Σωζ. ύψ. 0,22, διαστ. οπής αερισμού 0,055x0,055 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Σώζεται περίπου 
μέχρι τους μηρούς. Συγκολλημένο. Λείπουν τμήματα της 
επάνω αριστερής πλευράς. Με ρόδινο χρώμα αποδίδε
ται η ζώνη και με κίτρινο μια οριζόντια ταινία και δύο 
τριγωνικά κοσμήματα στο χιτώνα, επάνω στα στήθη. 
Με το ίδιο χρώμα δηλώνεται και η ταινία που τυλίγεται 
γύρω από το στεφάνι.
Το κεφάλι της μορφής στρέφεται προς τα αριστερά. Τα 
μαλλιά της χωρίζονται στη μέση και πέφτουν προς τα κά
τω. Φορά πλεκτό στεφάνι και σκουλαρίκια στα αυτιά της.

185. Π 1527. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή (Π ίν. 52).
Σωζ. ύψ. 0,165, διάμ. οπής αερισμού 0,025 μ. Πηλός ανοι
κτός κόκκινος (2.5 YR, 6/8). Λείπει το κάτω τμήμα. Φθο
ρές στην επιφάνεια. Οπή αερισμού κυκλική.
Η μορφή φορά στεφάνι.

Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 40,42.

Τ μ ή μ α τα  ε ιδ ω λ ίω ν  ό ρ θ ιω ν  γ υ ν α ικ ε ίω ν  
μ ο ρ φ ώ ν

186. Π 3595. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 53).
Σωζ. ύψ. 0,168 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
7/6). Συγκολλημένο. Σώζεται περίπου μέχρι το ύψος 
των μηρών. Με πράσινο χρώμα αποδίδεται στο χιτώνα 
μια τετράπλευρη ποδιά.
Η μορφή φορά χιτώνα και ιμάτιο. Στηρίζεται στο δεξιό 
σκέλος και φέρνει το αριστερό, ελαφρά λυγισμένο, πλάγια 
και πίσω. Στα πόδια φορά σανδάλια με ψηλά καττύματα.

187. Π 1505. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
(Π ίν. 53).
Σωζ. ύψ. 0,154, ύψ. βάσης 0,048 μ. Πηλός κοκκινωπός 
καστανός (5YR, 5/4). Συγκολλημένο. Σώζεται μέχρι 
τους μηρούς. Βάση ελλειψοειδής. Τχνη λευκού επιχρί
σματος και γαλάζιου χρώματος στα ενδύματα.
Η μορφή φορά χιτώνα και ιμάτιο. Στηρίζεται στο αρι
στερό σκέλος και φέρνει το δεξιό πλάγια.

Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 66, πίν. 33.
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188. Π 4245. Επάνω τμήμα ειδωλίου (Π ίν. 53).
Σωζ. ΰψ. 0,122 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Σώζεται το πίσω 
μέρος του κεφαλιού και τμήμα της πλάτης. Επάνω από 
την οπή αερισμού δύο οπές ανάρτησης.
Η μορφή φορά χιτώνα και ιμάτιο που κάλυπτε και το 
κεφάλι.

Ομάδα Β. Γυναικείες μορφές με αγγεία

Τ ύ π ο ς  α . Υ δ ρ ια φ ό ρ ο ι

189. Π 3426. Υδριαφόρος (Π ίν. 53).
Ύ ψ . 0,189, ύψ. βάσης 0,005, διάμ. οπής αερισμού 0,02 μ. 
Πηλός κόκκινος (2.5YR, 6/6). Συγκολλημένο στο λαιμό. 
Κρακελαρίσματα στην επιφάνεια. Βάση κυκλική. Οπή 
αερισμού περίπου κυκλική. Με γαλάζιο χρώμα δηλώνε
ται η ζώνη του ενδύματος και καλύπτεται η επιφάνεια 
του αγγείου.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο αριστερό σκέλος 
πλάγια. Φορά χιτώνα με απόπτυγμα, ζωσμένο ψηλά 
κάτω από το στήθος. Με το δεξιό χέρι κρατά τη λαβή μιας 
υδρίας, που στηρίζεται ανορθωμένη επάνω στο κεφάλι 
της, και με το αριστερό την παρυφή του αποπτύγματος. 
Σκύβει ελαφρά το κεφάλι. Τα μαλλιά είναι κοντά, χωρί
ζονται στη μέση και πέφτουν προς τα κάτω.

190. Π 3434. Υδριαφόρος (Π ίν. 53).
Ύ ψ . 0,185, διάμ. οπής αερισμού 0,018 μ. Πηλός κοκκι
νωπός καστανός (2.5YR, 5/4). Ράγισμα επάνω από το 
δεξιό βραχίονα. Δεν έχει βάση. Ίχνη γαλάζιου χρώμα
τος στην υδρία.

191. Π 3448. Κάτω τμήμα υδριαφόρου (Π ίν. 53).
Σωζ. ύψ. 0,117, ύψ. βάσης 0,06 μ. Πηλός κόκκινος (2.5 YR, 
5/6). Σώζεται από την κοιλιά και κάτω. Συγκολλημένο. 
Γαλάζιο χρώμα στην πρόσθια πλευρά.

192. Π 3620. Επάνω τμήμα υδριαφόρου.
Σωζ. ύψ. 0,042 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 6/6). 
Η μορφή σώζεται μέχρι τη βάση του λαιμού.

Τ ύ π ο ς  β. Ό ρ θ ι ε ς  γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ έ ς  
με ο ιν ο χ ό η

193. Π 3394. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή με οινοχόη (Π ίν. 
54).
Σωζ. ύψ. 0,204, ύψ. βάσης 0,016, διαστ. οπής αερισμού 
0,033x0,035 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Λείπει το κεφάλι. Επιφάνεια κρακελαρισμένη. Βάση 
παραλληλεπίπεδη. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκρι
μένο σχήμα. Τχνη γαλάζιου χρώματος στο ιμάτιο.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος, ελα
φρά λυγισμένο, πλάγια. Φορά ψηλά ζωσμένο χιτώνα, που 
σχηματίζει μπροστά άνοιγμα σχήματος V. Το ιμάτιο πέ

φτει επάνω στον αριστερό ώμο και συγκροτείται με το 
αριστερό χέρι που ακουμπά στο μηρό. Καλύπτει την πλάτη 
και τυλίγεται γύρω από τον καρπό του δεξιού χεριού, που 
ελαφρά λυγισμένο στον αγκώνα κρατά μια οινοχόη.

194. Π 3318. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
με οινοχόη (Π ίν. 54).
Σωζ. ύψ. 0,18, διαστ. οπής αερισμού 0,03x0,028 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λεί
πει μεγάλο μέρος της πρόσθιας και της πίσω πλευράς. 
Γαλάζιο χρώμα στο ιμάτιο.
Τα μαλλιά είναι κοντά. Χωρίζονται στη μέση και πέ
φτουν προς τα κάτω σχηματίζοντας βοστρύχους.

195. Π 3403. Τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής με οινο- 
χόη (Π ίν. 54).
Σωζ. ύψ. 0,178, ύψ. βάσης 0,014, διαστ. οπής αερισμού 
0,04x0,035 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λείπουν το κεφάλι 
και τμήμα της επάνω αριστερής πλευράς. Με γαλάζιο 
χρώμα αποδίδεται μια τετράπλευρη ποδιά στην πρό
σθια πλευρά του χιτώνα.

196. Π 3388. Ό ρθια  γυναικεία μορφή με οινοχόη (Π ίν. 
54).
Σωζ. ύψ. 0,176, ύψ. βάσης 0,016, διαστ. οπής αερισμού 
0,046x0,031 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
6/6) και σε ορισμένα σημεία ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 
6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν το κεφάλι και μικρά τμή
ματα της επιφάνειας. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

197. Π 4010. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή με οινοχόη (Π ίν. 
54).
Σωζ. ύψ. 0,157, διαστ. οπής αερισμού 0,036x0,03 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λεί
πουν το κάτω μέρος και η βάση του.

198. Π 3422. Ό ρθια  γυναικεία μορφή με οινοχόη (Π ίν. 
54).
Σωζ. ύψ. 0,15, διαστ. οπής αερισμού 0,04x0,035 μ. Πηλός 
κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 6/6). Λείπουν το κεφάλι 
και η βάση. Η οπή αερισμού δεν έχει συγκεκριμένο σχή
μα. Με γαλάζιο χρώμα αποδίδεται μια τετράπλευρη πο
διά στην πρόσθια πλευρά του χιτώνα.

199. Π 4237. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής με 
οινοχόη (Π ίν. 54).
Σωζ. ύψ. 0,115, ύψ. βάσης 0,015 μ. Πηλός ανοικτός κόκ
κινος (2.5YR, 6/6). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. 
Λευκό επίχρισμα διατηρείται στο χιτώνα και γαλάζιο 
στην επιφάνεια του χιτώνα και του αγγείου.

200. Π 4238. Κεφάλι και τρία τμήματα όρθιας γυναικείας 
μορφής με οινοχόη.
Σωζ. ύψ. α. 0,042, β. 0,068, γ. 0,08 μ. Πηλός κοκκινωπός 
κίτρινος (5YR, 7/6). Σώζονται το κεφάλι και τμήμα του
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λαιμού (α), τμήμα της πλάγιας αριστερής πλευράς (β) 
και το επάνω τμήμα της πίσω πλευράς (γ). Συγκολλημέ- 
νο. Λευκό επίχρισμα διατηρείται στα τμήματα της πρό
σθιας πλευράς. Με καστανό χρώμα αποδίδονται τα 
φρύδια, τα βλέφαρα και οι κόρες των ματιών.

201. Π 4242. Κάτω αριστερό τμήμα όρθιας γυναικείας 
μορφής με οινοχόη (Π ίν. 54).
Σωζ. ύψ. 0,095 μ. Πηλός ρόδινος (5YR, 7/4). Συγκολλη- 
με'νο. Γαλάζιο χρώμα καλύπτει το αγγείο.

202. Π 4233. Τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής με οινο- 
χόη.
Σωζ. ύψ. 0,086 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). 
Σώζεται τμήμα της αριστερής πλευράς του σώματος. 
Γαλάζιο χρώμα στο ιμάτιο.

203. Π 4243. Δύο τμήματα όρθιας γυναικείας μορφής με 
οινοχόη.
α. Σωζ. ύψ. 0,041 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 
6/6). Σώζονται το άκρο δεξιό χέρι και το αγγείο. Λευκό 
επίχρισμα κάτω από το γαλάζιο χρώμα, 
β. Σωζ. ύψ. 0,076 μ. Πηλός ρόδινος (7.5 YR, 7/4). Σώζο
νται το άκρο δεξιό χέρι, το αγγείο και τμήμα του χιτώνα.

204. Π 4234. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής 
με οινοχόη (Π ίν. 54).
Σωζ. ύψ. 0,05 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8) 
και σε ορισμένα σημεία κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
7/6). Σώζεται το τμήμα από τη βάση του λαιμού μέχρι τη 
μέση της μορφής.

Ομάδα Γ. Χορεύτριες

Τ ύ π ο ς  α

205. Π 4099. Χορεύτρια (Π ίν. 55).
"Υψ. 0,244, διαστ. οπής αερισμού 0,051 x 0,043 μ. Πηλός 
κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 7/6). Συγκολλημένο. Λεί
πουν μικρά τμήματα της επιφάνειας. Οπή αερισμού ελ
λειψοειδής. Οι βόστρυχοι τονίζονται με κόκκινο χρώ
μα. Ταινίες ανοικτού ιώδους χρώματος στην επιφάνεια 
του ιματίου.
Η μορφή κινείται προς τα δεξιά και έτσι είναι ορατή η 
πλάγια αριστερή πλευρά του σώματος. Φορά ένα πλού
σια πτυχωμένο χιτώνα και ιμάτιο που καλύπτει το κεφά
λι της. Η μία άκρη του ενδύματος περνά από τη δεξιά 
πλευρά του προσώπου διαγώνια μπροστά από το λαιμό 
και πέφτει στην πλάτη. Στην αριστερή πλάγια και στην 
πίσω πλευρά το κάτω μέρος του χιτώνα απλώνεται στο 
έδαφος. Το άκρο αριστερό πόδι προβάλλει κάτω από το 
ένδυμα. Το δεξιό χέρι, καλυμμένο με το ιμάτιο, ακου- 
μπά στο λαιμό, ενώ το αριστερό, ελαφρά λυγισμένο, 
υψώνεται μπροστά και με μια χαριτωμένη κίνηση ανα- 
σηκώνει το ένδυμα. Το κεφάλι στρέφεται προς τα αρι

στερά και πλάγια. Τα μαλλιά σχηματίζουν βοστρύχους 
στους κροτάφους και μαζεύονται πίσω σε κότσο. Το 
μικρό λεπτό ύφασμα που κάλυπτε το πρόσωπό της 
διπλώνει στην κορυφή του κεφαλιού επάνω από το ιμά
τιο. Το περίγραμμά του δηλώνεται με χάραξη.

206. Π 4100. Κάτω τμήμα χορεύτριας (Π ίν. 55).
Σωζ. ύψ. 0,165, διάμ. οπής αερισμού 0,043 μ. Πηλός ανοι
κτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Σώζεται το τμήμα από τα 
χέρια και κάτω. Συγκολλημένο. Απολεπίσεις στην επι
φάνεια. Οπή αερισμού κυκλική. Ταινίες ιώδους χρώμα
τος στην επιφάνεια.

Τ ύ π ο ς  β

207. Π 4047. Χορεύτρια (Π ίν. 55).
Ύ ψ. 0,24, διαστ. οπής αερισμού 0,045x0,038 μ. Πηλός 
κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 7/6). Ακέραιο. Οπή αερι
σμού ελλειψοειδής. Καστανό χρώμα στα μαλλιά και ρόδι
νο στην πρόσθια και στις πλάγιες πλευρές του χιτώνα.
Η μορφή κινείται προς τα δεξιά της. Στηρίζεται στο 
δεξιό σκέλος και με μια γρήγορη, κομψή κίνηση φέρνει 
το αριστερό σκέλος στα δεξιά. Το άκρο αριστερό πόδι, 
που προβάλλει από το χιτώνα, είναι ελαφρά ανασηκω
μένο. Το κάτω μέρος του σώματος αποδίδεται σε στάση 
τριών τετάρτων προς τα αριστερά μας, ενώ ο επάνω 
κορμός στρέφεται μπροστά. Φορά πλούσιο χιτώνα, η 
παρυφή του οποίου απλώνεται σε σχήμα βεντάλιας στο 
έδαφος, και ιμάτιο που καλύπτει το πίσω μέρος του 
κεφαλιού και το σώμα και φτάνει μέχρι τα γόνατα. Η 
μία άκρη του ενδύματος από τη δεξιά πλευρά του προ
σώπου περνά διαγώνια μπροστά από το λαιμό, καλύ
πτει τον αριστερό ώμο και πέφτει στην πλάτη. Το δεξιό 
χέρι της, ελαφρά λυγισμένο, υψώνεται στο πλάι αναση- 
κώνοντας το ιμάτιο. Το αριστερό χέρι στηρίζεται στη 
μέση με τον αγκώνα προς τα πίσω, από όπου πέφτει μια 
φαρδιά πτυχή του υφάσματος. Στα πόδια φορά κλειστά 
υποδήματα. Το κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς τα δε
ξιά. Τα μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση και μαζεύο
νται σε κότσο ψηλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού, στο
λίζει ακτινωτή στεφάνη με δακτυλιόσχημη βάση.

208. Π 4063α-δ. Τμήματα χορεύτριας (Π ίν. 55).
Σωζ. ύψ. α. 0,082, β. 0,055, γ. 0,03, δ. 0,053 μ. Πηλός κοκ
κινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Σώζονται το κάτω τμήμα 
των ποδιών μέχρι τα γόνατα (α), τμήμα του θώρακα (β), 
τμήμα του δεξιού χεριού (γ) και η πρόσθια πλευρά του 
κεφαλιού της μορφής (δ).

Ομάδα Δ. Όρθιες γυναικείες μορφές με Ερωτιδέα

Τ ύ π ο ς  α

209. Π 1491. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
(Π ίν. 56).
"Υψ. 0,33, ύψ. βάσης 0,032, διαστ. οπής αερισμού 0,078 X
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0,062 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 ΥΚ, 6/8). Συγκολ
λημένο. Λείπουν ο αριστερός ώμος της γυναικείας μορ
φής, το αριστερό φτερό του Ερωτιδέα και τμήμα της 
πρόσθιας πλευράς της βάσης. Βάση και οπή αερισμού 
ελλειψοειδείς. Μικρότερη οπή αερισμού στην αριστερή 
πλευρά του κρανίου. Πράσινο χρώμα στο ιμάτιο του 
Ερωτιδέα, ενώ τρεις ταινίες γαλάζιου, πράσινου και 
ρόδινου χρώματος στολίζουν το κάτω μέρος του χιτώνα 
της μορφής. Με επίθετο φύλλο αργύρου δηλώνεται η 
ταινία που συγκρατεί την καλύπτρα στο μέτωπο.
Η μορφή στέκεται με άνετο το δεξιό σκέλος, που ελαφρά 
λυγισμένο φέρνει πλάγια και λίγο πίσω. Φορά χιτώνα, ο 
οποίος ζώνεται ψηλά και σχηματίζει μπροστά βαθύ 
άνοιγμα σχήματος V. Το ιμάτιο, που πέφτει επάνω στο 
δεξιό ώμο, καλύπτει την πλάτη και τυλίγεται μπροστά 
γύρω από τον αριστερό πήχη. Στα πόδια φορά σανδάλια 
με ψηλά καττύματα. Στηρίζει το δεξιό χέρι στη μέση με 
τον αγκώνα προς τα πίσω και ακουμπά το αριστερό στο 
μηρό, κρατώντας το χέρι μικρού Ερωτιδέα, που στέκεται 
δίπλα της. Το κεφάλι της στρέφεται έντονα προς τα δεξιά 
και κλίνει προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση, 
μαζεύονται στο πίσω μέρος του κεφαλιού και πέφτουν 
στην πλάτη σχηματίζοντας πλούσιους πλοκάμους. Κα
λύπτονται με καλύπτρα, που στερεώνεται χαμηλά στο μέ
τωπο, μαζεύεται πίσω και πέφτει ελεύθερα προς τα κά
τω. Στρογγυλά σκουλαρίκια στολίζουν τα αυτιά της.
Ο Ερωτιδέας στέκεται προβάλλοντας ελαφρά λυγισμένο 
το άνετο δεξιό σκέλος. Φορά χλαμύδα που πορπώνεται 
στο δεξιό ώμο και καλύπτει το αριστερό τμήμα του στή
θους και το αντίστοιχο χέρι. Στρέφει το κεφάλι του προς 
τα δεξιά και επάνω και κοιτάζει τη γυναικεία μορφή.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 63, πίν. 30,34,38.

210. Π 1490. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
(Π ίν. 57).
"Υψ. 0,327, ύψ. βάσης 0,03 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5ΥΙΙ,6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν το κεφάλι και τα 
φτερά του Ερωτιδέα και μεγάλο τμήμα της πίσω πλευ
ράς του ειδωλίου. Φθορές στην επιφάνεια. Γαλάζιο 
χρώμα στο ιμάτιο της γυναικείας μορφής.
Το ειδώλιο είναι όμοιου τύπου με το προηγούμενο. Το 
κεφάλι της μορφής στρέφεται στα αριστερά και σκύβει 
προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και μα
ζεύονται πίσω. Φορά στρογγυλό πλεκτό στεφάνι, γύρω 
από το οποίο τυλίγεται φαρδιά υφασμάτινη ταινία, και 
στρογγυλά σκουλαρίκια.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 63, πίν. 31,38.

Τ ύ π ο ς  β

211. Π 1487. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
(Π ίν. 57).
"Υψ. 0,33 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 6/8). Συ
γκολλημένο. Λείπουν το αριστερό φτερό του Ερωτιδέα

και μικρό τμήμα του αριστερού μηρού της μορφής. Οπή 
αερισμού ελλειψοειδής. Επάνω από αυτή δύο οπές 
ανάρτησης.
Η μορφή στηρίζεται στο δεξιό σκέλος και φέρνει το αρι
στερό, ελαφρά λυγισμένο, πλάγια. Φορά χιτώνα που 
σχηματίζει μπροστά βαθύ ημικυκλικό άνοιγμα. Το ιμάτιο 
πέφτει στους ώμους και τυλίγεται σφιχτά γύρω από το 
σώμα αφήνοντας ακάλυπτο το στήθος. Με το αριστερό 
χέρι, ελαφρά λυγισμένο, ανασύρει τμήμα της παρυφής 
του ιματίου επάνω από τον αντίστοιχο μηρό και κρατά 
ταυτόχρονα το χέρι Ερωτιδέα που στέκεται δίπλα της. Το 
δεξιό χέρι προβάλλει από το ιμάτιο και κρατά μπροστά, 
κάτω από το στήθος, την αναδίπλωση που σχηματίζει το 
ένδυμα. Το κεφάλι στρέφεται προς τα αριστερά και κλί
νει ελαφρά προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέ
ση και μαζεύονται πίσω. Δύο πλούσιοι πλόκαμοι πέ
φτουν στους ώμους της. Στο κεφάλι φορά στεφάνη και 
στα αυτιά στρογγυλά σκουλαρίκια.
Ο Ερωτιδέας στέκεται προβάλλοντας έντονα το αριστε
ρό σκέλος. Φορά μόνο μια χλαμύδα που πορπώνεται στο 
δεξιό ώμο. Η μια άκρη της περνά διαγώνια μπροστά από 
το στήθος, τυλίγεται γύρω από το αριστερό χέρι, που 
ακουμπά στο γοφό, και πέφτει προς τα κάτω. Κλίνει το 
κεφάλι του προς τα αριστερά και κάτω. Έ ν α  στρογγυλό 
στεφάνι στολίζει τα μαλλιά, που σχηματίζουν βοστρύχους.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 62, πίν. 30,34,37.

212. Π 1488. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
(Π ίν. 57).
"Υψ. 0,327 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 6/8). 
Συγκολλημένο. Λείπουν τμήμα της δεξιάς πλευράς, τμή
μα της καλύπτρας και το αριστερό φτερό του Ερωτιδέα. 
Φθορές στην επιφάνεια. Λευκό επίχρισμα διατηρείται 
στην πρόσθια πλευρά και πράσινο χρώμα καλύπτει τα 
κισσόφυλλα. Ταινίες πράσινου και ρόδινου χρώματος 
στα ενδύματα.
Όμοιου τύπου με το προηγούμενο. Η μορφή στρέφει το 
κεφάλι της προς τα αριστερά. Τα μαλλιά χωρίζονται στη 
μέση και μαζεύονται πίσω. Φορά καλύπτρα, που στερε
ώνεται χαμηλά στο μέτωπο και πέφτει πίσω ελεύθερα. 
Δύο κισσόφυλλα στολίζουν τον αριστερό κρόταφο.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 62, πίν. 30,37.

213. Π 1486. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
(Π ίν. 58).
"Υψ. 0,325, ύψ. Ερωτιδέα 0,15, διάμ. οπής αερισμού 
0,046 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Λ εί
πουν μικρό τμήμα της δεξιάς πλευράς της καλύπτρας 
και το άκρο δεξιό πόδι του Ερωτιδέα. Οπή αερισμού 
κυκλική. Επάνω από αυτή δύο οπές ανάρτησης. "Ιχνη 
λευκού επιχρίσματος στην πρόσθια πλευρά. Πράσινο 
χρώμα στο χιτώνα και στο ιμάτιο της γυναικείας μορ
φής, τρεις οριζόντιες ταινίες γαλάζιου, ρόδινου και 
πράσινου χρώματος στην παρυφή του χιτώνα. Με καστα
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νό χρώμα δηλώνονται τα φρύδια του Ερωτιδέα και με 
επίθετο φύλλο αργύρου καλύπτονται τα φτερά του.
Η μορφή γέρνει το κεφάλι της προς τα αριστερά και κά
τω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση, μαζεύονται πίσω 
και πέφτουν στους ώμους σχηματίζοντας πλούσιους 
πλοκάμους. Σκεπάζονται με καλύπτρα, που μαζεύεται 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Στα μαλλιά του Ερωτι- 
δέα, επάνω από το μέτωπό του, είναι στερεωμένα δύο 
λουλούδια.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 62, πίν. 29,37.

214. Π 4642. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
(Π ίν. 58).
Ύ ψ. 0,32, ύψ. βάσης 0,024-0,03, διαστ. οπής αερισμού 
0,06x0,04 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Βάση ανισοϋψής και 
ελλειψοειδής. Όμοιο το σχήμα της οπής αερισμού. Λευκό 
επίχρισμα καλύπτει την πρόσθια πλευρά του ειδωλίου. 
Ρόδινο χρώμα σιο χιτώνα της γυναικείας μορφής και στη 
χλαμύδα του Ερωτιδέα. Με επίθετο φύλλο αργύρου κα
λύπτονται τα φτερά του, το στεφάνι και τα σκουλαρίκια 
της μορφής.
Το ιμάτιο σκεπάζει και το κεφάλι της, που γέρνει αρι
στερά και κάτω. Τα μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση 
και μαζεύονται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, 
στολίζει ένα μικρό διάδημα. Στα αυτιά φορά σκουλαρί
κια. Ο Ερωτιδέας κλίνει το κεφάλι του στην ίδια κατεύ
θυνση με τη γυναικεία μορφή.

215. Π 1489. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
(Π ίν. 58).
Σωζ. ύψ. 0,275, διαστ. οπής αερισμού 0,053x0,042 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5Υ1ζ 6/8). Συγκολλημένο. 
Λείπουν το κεφάλι και η δεξιά πλευρά του στήθους της 
μορφής και του σώματος του Ερωτιδέα. Φθορές στην 
επιφάνεια του ειδωλίου. Ταινία πράσινου χρώματος 
αποδίδεται στην παρυφή του χιτώνα. Με επίθετο φύλλο 
αργύρου καλύπτονται τα φτερά και το στεφάνι του 
Ερωτιδέα.
Ο χιτώνας της μορφής είναι ιδιαίτερα μακρύς και απλώ
νεται στο έδαφος.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 63, πίν. 30.

Τ ύ π ο ς  γ

216. Π 1484. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
(Π ίν. 59).
Ύ ψ. 0,325, διάμ. οπής αερισμού 0,04 μ. Πηλός ανοικτός 
κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν τμήματα 
του κεφαλιού, των φτερών και του ενδύματος του Ερω- 
τιδέα. Φθορές στην επιφάνεια του ειδωλίου. Οπή αερι
σμού κυκλική. Τχνη λευκού επιχρίσματος στην πρόσθια 
πλευρά του. Γαλάζιο χρώμα στο χιτώνα.
Η  μορφή στηρίζεται στο δεξιό σκέλος και φέρνει το αρι

στερό ελαφρά λυγισμένο πλάγια και λίγο πίσω. Φορά 
μακρύ, πολύπτυχο χιτώνα, ζωσμένο ψηλά κάτω από το 
στήθος, που σχηματίζει μπροστά ένα βαθύ άνοιγμα. Τα 
άκρα πόδια προβάλλουν κάτω από το ένδυμα. Το ιμάτιο 
σχηματίζει μπροστά μια αναδίπλωση, αφήνει ακάλυπτη 
τη δεξιά πλευρά του στήθους της μορφής και το δεξιό 
χέρι. Από τον αριστερό ώμο πέφτει προς τα κάτω, σχημα
τίζοντας μαλακά ζιγκ ζαγκ. Το δεξιό χέρι, λυγισμένο, 
κρατά μπροστά τμήμα της αναδίπλωσης του ιματίου. Το 
αριστερό συγκρατεί την απόληξη του ενδύματος και κρα
τά συγχρόνως το δεξιό χέρι του Ερωτιδέα που βρίσκεται 
δίπλα της. Στο κεφάλι της, που στρέφεται προς τα αριστε
ρά, φορά καλύπτρα στερεωμένη χαμηλά στο μέτωπο. Τα 
μαλλιά χωρίζονται στη μέση, μαζεύονται χαμηλά στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού και πέφτουν στους ώμους σχη
ματίζοντας πλούσιους πλοκάμους.
Ο Ερωτιδέας στέκεται προβάλλοντας έντονα το άνετο 
αριστερό σκέλος. Φορά μόνο μια χλαμύδα που στερεώ
νεται στο δεξιό ώμο. Η μία άκρη της περνά διαγώνια 
μπροστά από το στήθος, τυλίγεται γύρω από το αριστερό 
χέρι του, που ακουμπά στο γοφό, και πέφτει προς τα 
κάτω. Ο φτερωτός θεός υψώνει το κεφάλι του προς τα 
δεξιά και επάνω. Τα μαλλιά, που σχηματίζουν βοστρύ
χους γύρω από το πρόσωπο και πέφτουν στους ώμους, 
στολίζει πλεκτό στεφάνι.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 61, πίν. 29,37.

Τ ύ π ο ς  δ

217. Π 3938. Ό ρθια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα στην 
αγκαλιά της (Π ίν. 59).
Ύ ψ. 0,317, διάμ. οπής αερισμού 0,038 μ. Πηλός κόκκι
νος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο στη 
δεξιά πλευρά του σώματος της μορφής και στην παρυφή 
του χιτώνα. Λείπουν το δεξιό χέρι της γυναικείας μορ
φής και τα φτερά του Ερωτιδέα. Οπή αερισμού περίπου 
κυκλική. Λευκό επίχρισμα καλύπτει την πρόσθια πλευ
ρά, εκτός από τα μαλλιά, την πλάγια δεξιά και τμήμα 
της πίσω πλευράς. Γαλάζιο χρώμα στο χιτώνα και το 
ιμάτιο, κόκκινο στα χείλη και στο υπόδημα της γυναι
κείας μορφής, καθώς και στο ύφασμα που σκεπάζει τον 
Ερωτιδέα. Με το ίδιο χρώμα δηλώνονται τα χαρακτηρι
στικά του προσώπου του. Ρόδινο χρώμα στην απόχρω
ση του δέρματος καλύπτει το πρόσωπο και το γυμνό 
τμήμα του στήθους της γυναίκας.
Η μορφή στηρίζεται στο αριστερό σκέλος και φέρνει το 
άνετο δεξιό προς τα πλάγια. Φορά χιτώνα, που αφήνει 
γυμνό το επάνω δεξιό τμήμα του στήθους και το μαστό. 
Το ιμάτιο περνά διαγώνια κάτω από το δεξιό μαστό, 
τυλίγεται σφιχτά γύρω από το κορμί της και στα αριστε
ρά πέφτει ελεύθερα προς τα κάτω. Με το αριστερό χέρι 
κρατά κοντά στο στήθος της ένα μικρό, γυμνό Ερωτι- 
δέα. Στρέφει το κεφάλι της προς τα αριστερά. Στα μαλ
λιά της, που χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται πίσω,
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φορά χαμηλό στρογγυλό στεφάνι. Τα αυτιά στολίζουν 
σκουλαρίκια. Τα σκέλη του Ερωτιδέα καλύπτονται με 
μια πάνα. Υψώνει το κεφάλι του και ακουμπά το αρι
στερό του χέρι στο στήθος της γυναικείας μορφής και το 
δεξιό στα μαλλιά της.

Τ ύ π ο ς  ε

218. Π 1493. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
καθισμένο στον ώμο της (Π ίν. 59).
Σωζ. ύψ. 0,327 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΕ, 
6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν η πίσω πλευρά του κεφα
λιού της γυναικείας μορφής, καθώς και το κεφάλι, τα 
φτερά και το πίσω μέρος του σώματος του Ερωτιδέα. 
Φθορές στην επιφάνεια. Οπή αερισμού ελλειψοειδής. 
Λευκό επίχρισμα στην πρόσθια πλευρά. Ίχνη  ρόδινου 
και γαλάζιου χρώματος στα ενδύματα.
Η μορφή στηρίζεται στο δεξιό σκέλος και φέρνει το αρι
στερό πλάγια. Φορά χιτώνα που σχηματίζει ένα βαθύ 
άνοιγμα μπροστά στο στήθος. Το ιμάτιο σκεπάζει το πί
σω τμήμα του κεφαλιού και πέφτει επάνω στους ώμους. 
Η μία άκρη του καλύπτει τη δεξιά πλευρά του σώματος 
της μορφής και περνά διαγώνια μπροστά αφήνοντας 
ακάλυπτο τον αριστερό μαστό, ενώ η άλλη τυλίγεται 
γύρω από τον αριστερό πήχη και πέφτει προς τα κάτω 
σχηματίζοντας μαλακά ζιγκ ζαγκ. Το δεξιό χέρι της 
ακουμπά μπροστά, κάτω από το στήθος, ενώ το αριστε
ρό, ελαφρά υψωμένο, κρατά τα σκέλη του Ερωτιδέα, 
που κάθεται επάνω στον αριστερό της ώμο. Στα πόδια, 
που προβάλλουν από το χιτώνα, φορά σανδάλια με 
ψηλά καττύματα. Το κεφάλι της κλίνει ελαφρά προς τα 
δεξιά και κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και 
μαζεύονται πίσω. Δύο οπές στους λοβούς των αυτιών 
δηλώνουν την ύπαρξη σκουλαρικιών που χάθηκαν.
Ο Ερωτιδέας φορά χλαμύδα, που πορπώνεται στο 
δεξιό ώμο του. Ακουμπά το δεξιό χέρι του στο κεφάλι 
της μορφής και υψώνει ελαφρά στο πλάι το αριστερό 
χέρι καλυμμένο από το ένδυμα.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 63, πίν. 31.

219. Π 1494. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
καθισμένο στον ώμο της (Π ίν. 59).
Σωζ. ύψ. 0,315 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 ΥΙΙ, 6/8). 
Συγκολλημένο. Λείπουν μεγάλο μέρος της δεξιάς πλευ
ράς της γυναικείας μορφής, το κεφάλι και τα φτερά του 
Ερωτιδέα. Τχνη γαλάζιου χρώματος στα ενδύματα των 
μορφών.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 64, πίν. 31.

Τ ύ π ο ς  στ

220. Π 3596. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με Ερωτιδέα 
καθισμένο στον ώμο της (Π ίν. 60).
Ύ ψ. 0,315, διαστ. οπής αερισμού 0,045x0,043 μ. Πηλός

ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο. Λεί
πουν μικρά τμήματα από την επιφάνεια του σώματος 
της μορφής και του Ερωτιδέα, καθώς και τα φτερά του. 
Οπή αερισμού ελλειψοειδής. Επάνω από αυτή δύο οπές 
ανάρτησης, από τις οποίες λείπει η δεξιά. Λευκό επίχρι
σμα καλύπτει την πρόσθια και τις πλάγιες πλευρές. Δύο 
ταινίες γαλάζιου χρώματος στο ιμάτιο.
Η μορφή στηρίζεται στο αριστερό σκέλος και φέρνει το 
δεξιό, ελαφρά λυγισμένο, πλάγια και πίσω. Φορά χιτώ
να, που σχηματίζει βαθύ άνοιγμα κάτω από το λαιμό. 
Το ιμάτιο καλύπτει το κεφάλι και τυλίγει σφιχτά το 
σώμα της αφήνοντας ακάλυπτο το επάνω μέρος του. Το 
δεξιό χέρι της, καλυμμένο με το ιμάτιο, ανασύρει μια 
πτυχή του υφάσματος επάνω από το μηρό και το αριστε
ρό, ελαφρά υψωμένο, κρατά το δεξιό πόδι του Ερω- 
τιδέα που κάθεται στον αριστερό της ώμο. Τα άκρα χέ
ρια της προβάλλουν από το ιμάτιο. Σκύβει το κεφάλι της 
ελαφρά προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
και μαζεύονται πίσω. Τα αυτιά στολίζουν στρογγυλά 
σκουλαρίκια.
Ο Ερωτιδέας είναι γυμνός. Φορά μόνο μια χλαμύδα 
που πορπώνεται στο δεξιό ώμο του. Η μία άκρη της 
πέφτει διαγώνια επάνω στο ελαφρά υψωμένο αριστερό 
χέρι. Ακουμπά το δεξιό χέρι του στο κεφάλι της μορφής 
και σκύβει το κεφάλι έντονα προς τα κάτω. Τα μαλλιά 
του είναι κοντά.

Τ ύ π ο ς  ζ

221. Π 1492. Ό ρθια  γυναικεία μορφή με δύο Ερωτιδείς 
(Π ίν. 60).
Ύ ψ . 0,345 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ., 6/6). 
Συγκολλημένο. Λείπουν τμήματα του κεφαλιού και του 
σώματος της μορφής και το μεγαλύτερο μέρος του ενός 
Ερωτιδέα. Τχνη λευκού επιχρίσματος στην πρόσθια 
πλευρά του ειδωλίου. Ταινία σχήματος V στο χρώμα του 
δέρματος τονίζει το άνοιγμα του χιτώνα στο στήθος, 
ενώ μια οριζόντια ταινία ρόδινου χρώματος αποδίδεται 
κοντά στην παρυφή του χιτώνα.
Η μορφή στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέλος πλά
για. Φορά χιτώνα που ζώνεται ψηλά και σχηματίζει μπρο
στά στο στήθος βαθύ άνοιγμα σχήματος V. Το ιμάτιο 
καλύπτει το πίσω μέρος του κεφαλιού και πέφτει επάνω 
στους ώμους. Η μία άκρη του καλύπτει τη δεξιά πλευρά 
και το χέρι και η άλλη, που τυλίγεται γύρω από τον αριστε
ρό πήχη, πέφτει προς τα κάτω σχηματίζοντας μαλακά ζιγκ 
ζαγκ. Η γυναίκα κρατά με το αριστερό χέρι τα σκέλη του 
Ερωτιδέα, που κάθεται επάνω στον αριστερό της ώμο. Τα 
μαλλιά σχηματίζουν τρεις σειρές ελικοειδών βοστρύχων 
επάνω από το μέτωπο και μαζεύονται στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού.
Ο Έρωτας κάθεται με ενωμένα πόδια. Το σώμα του απο
δίδεται σε στάση 3/4 προς τα δεξιά μας. Φορά μόνο χλα
μύδα, που πορπώνεται στο δεξιό ώμο και αφήνει ακάλυ
πτο το γυμνό σώμα του. Η μία άκρη της πέφτει διαγώνια
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επάνω στο στήθος και στο αριστερά του χέρι, που υψώνε
ται ελαφρά στα πλάγια. Ακουμπά το δεξιό χέρι στο κεφά
λι της γυναικείας μορφής. Το κεφάλι του στρέφεται στα 
δεξιά. Τα μαλλιά πέφτουν προς τα κάτω σχηματίζοντας 
βοστρύχους. Από τον Ερωτιδέα που στέκεται δεξιά σώ
ζεται μόνο το αριστερό χέρι, με το οποίο κρατά την παρυ
φή του ιματίου της μορφής.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 63, πίν. 31.

222. Π 1485. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή με δύο Ερωτιδείς 
(Π ίν. 60).
Ύ ψ. 0,342, διαστ. οπής αερισμού 0,065x0,04 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). Συγκολλημένο. Λείπουν 
τμήματα των σωμάτων και το κεφάλι του Ερωτιδέα που 
στέκεται δίπλα στη γυναικεία μορφή. Οπή αερισμού 
ελλειψοειδής. Λευκό επίχρισμα στην πρόσθια πλευρά του 
ειδωλίου. Ταινία σχήματος V στην απόχρωση του δέρμα
τος τονίζει το άνοιγμα του χιτώνα στο στήθος. Με γαλάζιο 
και ρόδινο χρώμα αποδίδονται δύο τριγωνικά κοσμήματα 
στο χιτώνα επάνω στα στήθη, ενώ δύο οριζόντιες ταινίες 
πράσινου και ρόδινου χρώματος αποδίδονται στην πα
ρυφή του ενδύματος της γυναικείας μορφής. Τέλος, μια 
ρόδινη οριζόντια ταινία στολίζει τη χλαμύδα του όρθιου 
'Ερωτα.
Ο Έρωτας, στα δεξιά της μορφής, στέκεται προβάλλο
ντας το δεξιό σκέλος. Φορά χλαμύδα που πορπώνεται στο 
δεξιό ώμο του. Η μία παρυφή του ενδύματος αναδιπλώνε
ται επάνω στον αριστερό του ώμο αφήνοντας ακάλυπτο το 
αριστερό χέρι, με το οποίο κρατά το ένδυμα της γυναικεί
ας μορφής.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 61-62, πίν. 29,36.

Ομάδα Ε.Όρθιες γυναικείες μορφές με κορίτσι 
και Ερωτιδέα

223. Π 2384. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρω τα (Π ίν. 62).
Σωζ. ύψ. 0,38, ύψ. Έ ρω τα 0,133, ύψ. κοριτσιού 0,15, ύψ. 
βάσης περίπου 0,052, διαστ. οπής αερισμού 0,047 x 
0,041 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). Συγκολ
λημένο και συμπληρωμένο. Λείπουν μεγάλα τμήματα των 
φτερών του Έρωτα. Φθορές στην επιφάνεια. Βάση ανι
σοϋψής και ελλειψοειδής. Οπή αερισμού επίσης ελλει
ψοειδής. Στο σημείο όπου ενώνονται οι δύο μορφές σχη
ματίζεται μια εσοχή.
Η μορφή στηρίζεται στο αριστερό σκέλος και φέρνει το 
δεξιό, ελαφρά λυγισμένο, μπροστά και πλάγια. Το σώ
μα της αποδίδεται σε στάση 3/4 προς τα αριστερά. Φο
ρά σανδάλια με ψηλά καττύματα και χιτώνα που γλυ- 
στρά επάνω στο δεξιό βραχίονα και αφήνει γυμνό το 
αντίστοιχο τμήμα του στήθους και μέρος του μαστού. Το 
ιμάτιο σκεπάζει το πίσω μέρος του κεφαλιού και πέφτει 
στους ώμους. Αφήνει ακάλυπτο το δεξιό χέρι και την 
αντίστοιχη πλευρά του στήθους και σχηματίζει μπροστά

μια αναδίπλωση, που ανεβαίνει διαγώνια στον αριστε
ρό ώμο της. Η μία άκρη του ενδύματος τυλίγεται γύρω 
από τον αριστερό πήχη και πέφτει προς τα κάτω. Η μορ
φή ανασύρει με το δεξιό χέρι τμήμα του ιματίου επάνω 
από τον αντίστοιχο μηρό. Με το αριστερό, τυλιγμένο με 
το ιμάτιο, κρατά το δεξιό πόδι του Έ ρω τα  που κάθεται 
στον αριστερό της ώμο. Το κεφάλι της στρέφεται προς 
τα δεξιά και κλίνει προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται 
στη μέση και μαζεύονται πίσω. Καλύπτονται με καλύ- 
πτρα που στερεώνεται χαμηλά στο μέτωπο. Τα αυτιά 
της στολίζουν σκουλαρίκια.
Ο Έ ρω τας κάθεται στον αριστερό ώμο της μορφής. 
Φέρνει το αριστερό σκέλος προς τα πίσω και πατά στον 
αντίστοιχο πήχη της γυναίκας. Φορά χλαμύδα που πορ- 
πώνεται στο δεξιό ώμο. Η μία άκρη της πέφτει διαγώνια 
επάνω στο αριστερό του χέρι, που υψώνεται ελαφρά 
στο πλάι. Ακουμπά το δεξιό χέρι στα μαλλιά της γυναι
κείας μορφής και στρέφει το κεφάλι του δεξιά και 
κάτω. Τα μαλλιά του είναι κοντά και σχηματίζουν βο
στρύχους.
Δεξιά της γυναικείας μορφής στέκεται νεαρό κορίτσι. 
Φέρνει το άνετο αριστερό σκέλος πλάγια. Φορά χιτώνα 
που σχηματίζει μακρύ απόπτυγμα και ζώνεται στη 
μέση. Με το δεξιό χέρι, ελαφρά λυγισμένο, κρατά την 
παρυφή του αποπτύγματος και με το αριστερό, κοντά 
στο στήθος της, ένα περιστέρι. Στρέφει το κεφάλι της 
αριστερά και κάτω. Τα μαλλιά είναι κοντά και σχηματί
ζουν βοστρύχους.

224. Π 2381. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρω τα  (Π ίν. 62).
Σωζ. ύψ. 0,375, ύψ. βάσης 0,037, διάμ. οπής αερισμού 
0,04 μ. Πηλός στην πρόσθια πλευρά ρόδινος (7.5 YR, 7/4) 
και στην πίσω ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Λείπουν 
το αριστερό φτερό του Έ ρω τα  και το κεφάλι του κορι
τσιού. Επιφάνεια φθαρμένη. Οπή αερισμού κυκλική. Με 
επίθετο φύλλο αργύρου αποδίδεται ψέλιο στον καρπό 
του δεξιού χεριού της. Ταινίες κίτρινου χρώματος στολί
ζουν τα ενδύματα των μορφών. Δεν δηλώνονται σκουλα
ρίκια στα αυτιά της γυναικείας μορφής.

225. Π 2385. Ό ρθ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρωτα.
Σωζ. ύψ. 0,372, ύψ. βάσης 0,048, διαστ. οπής αερισμού 
0,058x0,052 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λείπουν τα φτερά 
του Έρωτα. Φθορές σε ορισμένα σημεία της επιφάνειας 
του ειδωλίου. Οπή αερισμού ελλειψοειδής. Με επίθετο 
φύλλο αργύρου δηλώνονται το ψέλιο του δεξιού καρπού 
και ο ιμάντας που αποδίδεται στο στήθος. Μία συνεχής 
οριζόντια ταινία ρόδινου χρώματος αποδίδεται στους 
χιτώνες των μορφών.
Στην καλύπτρα της γυναικείας μορφής δηλώνονται τα 
ανοίγματα για τα μάτια.
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226. Π 2380. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρω τα  (Π ίν. 63).
Ύ ψ. 0,362, ύψ. βάσης 0,052, διαστ. οπής αερισμοί) 0,055 χ  
0,05 μ. Πηλός στην πρόσθια πλευρά κοκκινωπός κίτρινος 
(7.5YR, 7/6) και στην πίσω ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 
6/8). Συγκολλημένο το αριστερό φτερό του Έρωτα. Λεί
πει το κεφάλι του κοριτσιού. Φθορές στην επιφάνεια του 
ειδωλίου. Με επίθετο φύλλο αργύρου δηλώνεται ψέλιο 
στο δεξιό καρπό της γυναικείας μορφής και καλύπτονται 
τα φτερά του Έρωτα.

Βλ. Μ. Σιγανίδου, ΑΔ 33 (1978), Χρονικά, 264-266, πίν. 126β.

227. Π 2361. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρω τα  (Π ίν. 61).
Ύ ψ. ειδωλίου 0,36, σωζ. ύψ. Έ ρωτα 0,135, ύψ. κοριτσιού 
0,145, ύψ. βάσης 0,034, διαστ. οπής αερισμού 0,067χ  
0,054 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 7/6). Λ εί
πει το αριστερό φτερό του Έρωτα. Φθορές στην επιφά
νεια. Λευκό επίχρισμα οπα πρόσωπα της γυναικείας μορ
φής και του Έ ρω τα. Ιχν η  επίθετου φύλλου αργύρου 
στην ταινία που συγκρατεί την καλύπτρα. Στην πίσω 
πλευρά του κεφαλιού της γυναικείας μορφής είναι χα 
ραγμένα τα γράμματα Δ Ι  (ύψ. 0,01 μ.), ενώ στο κάτω 
μέρος του ειδωλίου αποδίδονται ανάγλυφα τα γράμμα
τα Σ(ύψ. 0,08 μ.) και το σύμβολο 3 (ύψ. 0,018 μ.).

Βλ. The Search for Alexander. An Exhibition, 1980, 173-174, 
αριθ. 142, πίν. 22 (M. Siganidou).

228. Π 2387. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρω τα  (Π ίν. 63).
Σωζ. ύψ. 0,36, ύψ. βάσης 0,035, διαστ. οπής αερισμού 
0,046 X 0,041 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). 
Συγκολλημένο. Λείπει το δεξιό φτερό του Έρωτα. Φθο
ρές στην επιφάνεια του ειδωλίου. Στην πίσω πλευρά του 
κεφαλιού της γυναικείας μορφής είναι χαραγμένα τα 
γράμματα Δ Ι  (ύψ. 0,012 μ.), ενώ στο κάτω μέρος του ειδω
λίου αποδίδονται ανάγλυφα τα γράμματα ς (ύψ. 0,08 μ.) 
και το σύμβολο |] (ύψ. 0,018 μ.).

229. Π 2386. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρω τα  (Π ίν. 64).
Ύ ψ. 0,357, ύψ. βάσης 0,05, διαστ. οπής αερισμού 0,056 x 
0,05 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Συγκολ
λημένο. Λείπει η απόληξη του δεξιού φτερού του Έ ρ ω 
τα. Φθορές στην επιφάνεια του ειδωλίου. Ίχνη  λευκού 
επιχρίσματος στην πρόσθια πλευρά και ρόδινου χρώ
ματος στο χιτώνα του κοριτσιού.

230. Π 2382. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρω τα  (Π ίν. 64).
Σωζ. ύψ. 0,35, ύψ. βάσης 0,048, διαστ. οπής αερισμού 
0,047x0,04 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λείπουν το κεφάλι 
και τα φτερά του Έ ρω τα. Φθορές στην επιφάνεια του 
ειδωλίου. Με ρόδινο χρώμα δηλώνεται μία συνεχής ορι

ζόντια ταινία στο κάτω μέρος του χιτώνα της γυναικείας 
μορφής και του κοριτσιού και καλύπτονται το άκρο αρι
στερό πόδι του Έ ρω τα, καθώς και το άκρο αριστερό 
χέρι του κοριτσιού.

231. Π 2383. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρω τα  (Π ίν. 65).
Σωζ. ύψ. 0,332, ύψ. βάσης 0,034, διαστ. οπής αερισμού 
0,06x0,062 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λείπουν μεγάλο τμή
μα της αριστερής πλευράς του, το κεφάλι και τα φτερά 
του Έ ρωτα. Φθορές στην επιφάνεια του ειδωλίου. Στην 
πίσω πλευρά του κεφαλιού της γυναικείας μορφής είναι 
χαραγμένα τα γρά μ μ α τα Ί/ (ύψ. 0,012 μ.), ενώ στο κάτω 
μέρος του ειδωλίου αποδίδονται ανάγλυφα τα γράμμα
τα ς (ύψ. 0,01 μ.) και το σύμβολο H (ύψ. 0,019 μ.).

232. Π 2362. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έ ρω τα (Π ίν. 65).
Σωζ. ύψ. 0,33, ύψ. βάσης 0,03, διάμ. οπής αερισμού 0,046 
μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). Συγκολλη
μένο. Λείπουν το κεφάλι και τα φτερά του Έ ρω τα. Το 
περίγραμμα της οπής αερισμού, που είχε κυκλικό σχή
μα, είναι φθαρμένο. Στη γυμνή δεξιά πλευρά του στή
θους της γυναικείας μορφής ίχνη του ιμάντα.

233. Π 2388. Ό ρ θ ια  γυναικεία μορφή με κορίτσι και 
Έρωτα.
Σωζ. ύψ. 0,322, ύψ. βάσης 0,051, διαστ. οπής αερισμού 
0,046 x 0,046 μ. Πηλός στην πρόσθια πλευρά κοκκινωπός 
κίτρινος (5YR, 7/6) και στην πίσω ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8). Λείπουν το κεφάλι και τα φτερά του Έ ρ ω 
τα. Φθαρμένο το επάνω τμήμα. Οπή αερισμού περίπου 
κυκλική. Με επίθετο φύλλο αργύρου αποδίδεται ψέλιο 
στο δεξιό βραχίονα της γυναικείας μορφής.

234. Π 2391. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής με 
κορίτσι και Έ ρω τα (Π ίν. 66).
Σωζ. ύψ. 0,30, ύψ. βάσης 0,051, διαστ. οπής αερισμού 
0,05x0,045 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). 
Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Στην πρόσθια πλευρά 
σώζεται περίπου μέχρι τη μέση του σώματος και στην πί
σω μέχρι την πλάτη της γυναικείας μορφής. Ίχνη λευκού 
επιχρίσματος στην επιφάνεια του ειδωλίου.

235. Π 2390. Κάτω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής με 
κορίτσι και Έ ρω τα (Π ίν. 66).
Σωζ. ύψ. 0,19, ύψ. βάσης 0,05 μ. Πηλός κοκκινωπός κί
τρινος (5 YR, 7/8). Σώζεται μέχρι το ύψος της μέσης του 
κοριτσιού. Συγκολλημένο. Φθορές στην επιφάνεια του 
ειδωλίου.

236. Π 3309. Επάνω τμήμα όρθιας γυναικείας μορφής με 
κορίτσι και Έ ρω τα (Π ίν. 66).
Σωζ. ύψ. 0,17 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο. Σώζεται τμήμα του σώματος της γυναι
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κείας μορφής, του Έ ρω τα  και του κοριτσιού. Λείπει η 
πίσω πλευρά. Ρόδινο χρώμα στη χλαμύδα του Έ ρω τα. 
Με επίθετο φύλλο αργύρου καλύπτεται το δεξιό φτερό 
του Έ ρω τα, τα σκουλαρίκια και το ψέλιο του δεξιού 
βραχίονα της γυναικείας μορφής.

237. Π 3317α, β. Τμήματα όρθιας γυναικείας μορφής με 
κορίτσι και Έ ρωτα (Π ίν. 66).
Σωζ. ύψ. α. 0,226, β. 0,108, ύψ. βάσης 0,028 μ. Πηλός ανοι
κτός κόκκινος (2.5YR, 6/8).
α. Σώζεται το κάτω τμήμα της πρόσθιας πλευράς μέχρι 
τη μέση της γυναικείας μορφής. Συγκολλημένο. Τα μαλ
λιά του κοριτσιού σχηματίζουν ένα βόστρυχο επάνω από 
το μέτωπο και πέφτουν κυματιστά στους ώμους της. 
β. Σώζεται τμήμα του κεφαλιού της γυναικείας μορφής 
και του Έρωτα.

238. Π 4244. Τμήματα μικρού Ερωτιδέα.
Σωζ. ύψ. α. 0,031, β. 0,025 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8). Σώζονται α. το κεφάλι και β. το αριστερό 
φτερό του Ερωτιδέα. Ίχνη  λευκού επιχρίσματος στην 
επιφάνεια του φτερού.

2. ΠΛΑΓΓΟΝΕΣ

239. Π 4059. Πλαγγόνα (Π ίν. 67).
Ύ ψ. 0,27, διάμ. οπής αερισμού 0,005 μ. Πηλός ανοικτός 
κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαιμό και στα 
χέρια. Μικρή κυκλική οπή αερισμού στην πίσω πλευρά 
ανάμεσα στους γλουτούς.
Η μορφή είναι γυμνή και κάθεται με ενωμένα πόδια. 
Μικρές στρογγυλέμένες αποφύσεις στη θέση των χε
ριών. Στη μέση του σώματος αποδίδεται μια αναδίπλω
ση. Στα πόδια φορά εμβάδες. Τα μαλλιά της χωρίζονται 
στη μέση και μαζεύονται πίσω σε κότσο. Φορά στεφάνη 
και σκουλαρίκια. Στο δεξιό μηρό αποδίδεται ανάγλυφα 
περιμήριο.

240. Π 4082. Πλαγγόνα (Π ίν. 67).
Ύ ψ. 0,268, διάμ. οπής αερισμού 0,007 μ. Πηλός κοκκι
νωπός κίτρινος (7.5YR, 7/6). Συγκολλημένο. Φθορές 
και απολεπίσεις στην επιφάνεια. Λευκό επίχρισμα στο 
πρόσωπο και στη στεφάνη.

241. Π 4064. Πλαγγόνα (Π ίν. 67).
Ύ ψ. 0,263, διάμ. οπής αερισμού 0,005 μ. Πηλός κίτρινος 
(10YR, 8/6). Ακέραιο. Φθορές στην επιφάνεια. Καστα
νό χρώμα στην επιφάνεια του σώματος και καστανο- 
κόκκινο στον κότσο των μαλλιών. Ρόδινο χρώμα κάτω 
από το στήθος.
Η μορφή είναι γυμνή. Αναδιπλώσεις δηλώνονται κάτω 
από το στήθος και στη μέση του σώματος. Τα μαλλιά 
χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται πίσω σε κότσο. 
Φορά ακτινωτή στεφάνη με δακτυλιόσχημη βάση και 
στρογγυλά σκουλαρίκια.

242. Π 4061. Πλαγγόνα (Π ίν. 67).
Ύ ψ. 0,255, διάμ. οπής αερισμού 0,007 μ. Πηλός κοκκινω
πός κίτρινος (5YR, 7/6). Λείπει τμήμα της αριστερής 
πλευράς της στεφάνης. Απολεπίσεις στην επιφάνεια. Οι 
ιμάντες, που σταυρώνονται χιαστί ανάμεσα στους μα
στούς, αποδίδονται με φύλλο αργύρου που επιτίθεται σε 
λευκό επίχρισμα. Λευκό επίχρισμα και στα άκρα πόδια.

243. Π 1301. Πλαγγόνα (Π ίν. 67).
Ύ ψ. 0,24, διάμ. οπής αερισμού 0,005 μ. Πηλός κίτρινος 
(10YR, 7/6). Αποκρουσμένα τα δάχτυλα του δεξιού 
άκρου ποδιού. Καστανό χρώμα τονίζει τα μαλλιά, τα 
φρύδια, τα βλέφαρα και τις ίριδες των ματιών, ενώ επί
θετο φύλλο αργύρου καλύπτει την επιφάνεια της στε
φάνης. Ρόδινο χρώμα κάτω από τη δεξιά μασχάλη και 
το μαστό δηλώνει την ύπαρξη στηθόδεσμου. Τχνη γαλά
ζιου χρώματος στα άκρα πόδια.
Αποφύσεις γωνιώδεις. Στα αυτιά φορά σκουλαρίκια 
και στο κεφάλι στεφάνη, με ανάγλυφες εγκοπές στην 
περιφέρειάτης.

Βλ. Αικ. Ρωμιοπούλου - Ιω. Τουράτσογλου, Μακεδονικά 14 
(1974), 167, αριθ. 2.

244. Π 4057. Πλαγγόνα (Π ίν. 67).
Ύ ψ. 0,19, διάμ. οπής αερισμού 0,005 μ. Πηλός ανοικτός 
κόκκινος (2.5YR, 6/8). Μικρή απόκρουση στον αριστε
ρό μηρό. Με λευκό επίχρισμα δηλώνονται οι ιμάντες. 
Αποφύσεις στρογγυλεμένες. Τα μαλλιά χωρίζονται στη 
μέση και μαζεύονται σε χαμηλό κότσο στο πίσω μέρος 
του κεφαλιού. Στα πόδια φορά εμβάδες, ενώ στο κεφά
λι μια ταινία και σκουλαρίκια. Ανάγλυφα αποδίδονται 
το περιμήριο του δεξιού μηρού και το περισφύριο του 
αριστερού ποδιού.

245. Π 4058. Πλαγγόνα (Π ίν. 67).
Ύ ψ. 0,19, διάμ. οπής αερισμού 0,06 μ. Πηλός ανοικτός 
κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαιμό. Α νά
γλυφα αποδίδεται το περιμήριο του δεξιού μηρού. Ελά
χιστα ίχνη λευκού επιχρίσματος στα μαλλιά.

246. Π 4060. Πλαγγόνα (Π ίν. 67).
Ύ ψ. 0,19, διάμ. οπής αερισμού 0,005 μ. Πηλός ανοικτός 
κόκκινος (2.5YR, 6/8). Ακέραιο. Τχνη λευκού επιχρί
σματος στο λαιμό και στο πρόσωπο.

247. Π 4067. Πλαγγόνα (Π ίν. 67).
Ύ ψ. 0,19, διάμ. οπής αερισμού 0,006 μ. Πηλός κοκκινωπός 
κίτρινος (7.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαιμό. Τχνη στη
θόδεσμου κάτω από τους μαστούς. Λευκό επίχρισμα σε 
τμήματα της επιφάνειας του κεφαλιού και του σώματος.

248. Π 4073. Πλαγγόνα (Π ίν. 68).
Ύ ψ. 0,19, διάμ. οπής αερισμού 0,005 μ. Πηλός κόκκινος
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(2.5YR, 5/8). Συγκολλημένο. Ραγισμένο στην ένωση του 
πρόσθιου και του πίσω τμήματος.

249. Π 4079. Πλαγγόνα (Π ίν. 68).
Ύ ψ . 0,19, διάμ. οπής αερισμού 0,005 μ. Πηλός κοκκινω
πός κίτρινος (7.5YR, 6/8). Συγκολλημένο στο λαιμό. Απο
λεπίσεις στην επιφάνεια. Λευκό επίχρισμα στην πρό
σθια πλευρά.

250. Π 4089. Πλαγγόνα (Π ίν. 68).
Ύ ψ. 0,19, διάμ. οπής αερισμού 0,005 μ. Πηλός κόκκινος 
(2.5 YR, 5/8). Συγκολλημένο. Επιφάνεια κρακελαρισμένη.

251. Π 4081. Πλαγγόνα (Π ίν. 68).
Σωζ. ΰψ. 0,165, διάμ. οπής αερισμού 0,004 μ. Πηλός ανοι
κτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν το 
κεφάλι, ο λαιμός και τμήματα των ποδιών. Στο ύψος της 
πλάτης ανάγλυφο ταινιωτό έξαρμα.

252. Π 1302. Πλαγγόνα (Π ίν. 68).
Ύ ψ. 0,24 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συ
γκολλημένο στα άκρα πόδια. Με επίθετο φύλλο χρυσού 
αποδίδονται οι όρμοι ενός περιδέραιου στο λαιμό, το 
περιμήριο του δεξιού μηρού, μια ταινία στα μαλλιά και 
καλύπτονται ο κότσος, οι θηλές και η ήβη. Με επίθετο 
φύλλο αργύρου αποδίδονται οι ιμάντες.
Λαιμός ψηλός. Κόμμωση πεπονοειδής. Ψηλά στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού σχηματίζεται ένας στρογγυλός κό
τσος. Οι ιμάντες σταυρώνονται χιαστί ανάμεσα στους 
μαστούς και πέφτουν προς τα κάτω.

Βλ. Αικ. Ρωμιοπούλου - Ιω. Τουράτσογλου, Μακεδονικά 14 
(1974), 168, αριθ. 4, πίν. I.

253. Π 4096. Πλαγγόνα (Π ίν. 68).
Ύ ψ . 0,115, διάμ. οπής αερισμού 0,004 μ. Πηλός κόκκι
νος (2.5YR, 5/8). Ακέραιο. Απολεπίσεις στην επιφά
νεια. Το επάνω τμήμα καμένο.
Κόμμωση πεπονοειδής, γύρω από το μέτωπο βόστρυχοι.

254. Π 4091. Πλαγγόνα (Π ίν. 68).
Ύ ψ . 0,11 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο στους μηρούς. Απολεπίσεις στην επιφά
νεια. Κατασκευή αμελής.

255. Π 4095. Πλαγγόνα (Π ίν. 68).
Ύ ψ . 0,11 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 6/8). 
Ακέραιο. Κατασκευή αμελής.

256. Π 5152. Τμήμα πλαγγόνας.
Σωζ. ύψ. α. 0,043, β. 0,031 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρι
νος (5YR, 7/6). Σώζονται το πρόσωπο και τμήμα του 
στήθους.

257. Π 3547. Κάτω τμήμα πλαγγόνας (Π ίν. 68).

Σωζ. ύψ. 0,17 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζονται τμήμα του σώματος και τα πόδια.

258. Π 1530. Κάτω τμήμα πλαγγόνας (Π ίν. 68).
Σωζ. ύψ. 0,089 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 
6/8). Σώζεται μέχρι τα γόνατα.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68, πίν. 41.

3. ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ - ΝΥΜΦΕΣ

Ομάδα Α. Αφροδίτη

Τ ύ π ο ς  α . Α φ ρ ο δ ίτη  σ τη ρ ιζ ο μ έ ν η

259. Π 3118. Ημίγυμνη Αφροδίτη στηριζομένη σε πεσ
σό, με Έ ρω τα καθισμένο στον αριστερό της ώμο, κρατά 
προσωπείο Σιληνού και κάνιστρο (Π ίν. 69).
Ύ ψ . 0,485, ύψ. προσωπείου 0,066, ύψ. πεσσού 0,218, 
ύψ. βάσης 0,072, διαστ. οπής αερισμού 0,08x0,072 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. 
Λείπουν οι απολήξεις των φύλλων του στεφανιού της 
μορφής και το αντικείμενο που κρατούσε ο Έ ρω τας. 
Βάση τετράπλευρη. Οπή αερισμού ελλειψοειδής. Με 
ρόδινο χρώμα αποδίδονται ο στηθόδεσμος κάτω από 
τους μαστούς, δύο οριζόντιες ταινίες κοντά στη βάση 
και στο επίκρανο του πεσσού και καλύπτονται οι καρ
ποί της φιάλης. Με επίθετο φύλλο αργύρου δηλώνονται 
διπλό ψέλιο στο δεξιό βραχίονα, ένα ψέλιο στον πήχη 
κάθε χεριού, οι ιμάντες που σταυρώνονται χιαστί στο 
στήθος και καλύπτεται το χείλος του κανίστρου.
Η θεά με τον αγκώνα του αριστερού χεριού στηρίζεται 
στον πεσσό που βρίσκεται στα αριστερά της. Το άνετο 
αριστερό σκέλος προβάλλει έντονα μπροστά και πλά
για. Το σώμα της είναι γυμνό. Έ ν α  ιμάτιο, που καλύπτει 
τα σκέλη της, σχηματίζει μια παχιά αναδίπλωση γύρω 
από τους γοφούς. Το ένδυμα από το δεξιό μηρό ανεβαί
νει διαγώνια, τυλίγεται γύρω από τον αγκώνα του αρι
στερού χεριού και πέφτει μπροστά από τον πεσσό σχη
ματίζοντας μαλακά ζιγκ ζαγκ. Φορά στηθόδεσμο και 
ιμάντες που σταυρώνουν χιαστί ανάμεσα στους μα
στούς και πέφτουν προς τα κάτω. Στα πόδια φορά σαν
δάλια με ψηλά καττύματα. Το δεξιό χέρι, λυγισμένο, 
υψώνεται πλάγια κρατώντας ένα προσωπείο Σιληνού. 
Ο δαίμονας στεφανωμένος με κισσό αποδίδεται με θο
λωτό μέτωπο, εξογκωμένα μάτια και επίπεδη μύτη με 
φαρδιά ρουθούνια. Στο αριστερό χέρι η θεά κρατά κά
νιστρο, που περιέχει ένα πυραμιδόσχημο γλύκισμα, ομ
φαλωτά πόπανα και τσαμπί σταφυλιού. Το κεφάλι της 
στρέφεται προς τα δεξιά. Τα μαλλιά χωρίζονται στη 
μέση, δένονται στο επάνω μέρος του κεφαλιού και 
μαζεύονται πίσω σε κότσο. Μια φαρδιά ταινία, που κα
τεβαίνει χαμηλά στο μέτωπο, συγκρατεί τα φύλλα και 
τους κορύμβους ενός στεφανιού από κισσό, που στολί
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ζει το κεφάλι της. Τα σκουλαρίκια σχηματίζονται με 
ένα δίσκο, από τον οποίο εξαρτάται ένας ανάστροφος 
κώνος. Ο πεσσός που βρίσκεται στα αριστερά της μορ
φής έχει ιδιαίτερη τετράπλευρη βάση και επίκρανο. 
Έ να ς Έ ρω τας γυμνός, που κάθεται στον αριστερό ώμο 
της μορφής, γέρνοντας έντονα προς τα πλάγια το σώμα 
του, αποδίδεται σε στάση 3/4 προς τα αριστερά μας. Στα 
ελαφρά υψωμένα χέρια του κρατούσε ένα αντικείμενο, 
το οποίο έχει χαθεί. Τα μαλλιά του είναι κοντά και σχη
ματίζουν βοστρύχους γύρω από το πρόσωπο και στο 
πίσω μέρος του κεφαλιού.

260. Π 2364. Ημίγυμνη Αφροδίτη στηριζομένη σε πεσ
σό, με Ερωτιδέα καθισμένο στον πεσσό, κρατά προσω
πείο Σιληνού και κέρας αφθονίας (Π ίν. 70).
Ύ ψ. 0,465, ύψ. προσωπείου 0,061, ύψ. πεσσού 0,216, ύψ. 
βάσης 0,05-0,063, διάμ. οπής αερισμού 0,038 μ. Πηλός 
ρόδινος (7.5YR, 7/4). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο 
στην πίσω πλευρά. Λείπουν τμήματα των δαχτύλων του 
αριστερού χεριού της μορφής, το αντικείμενο που πιθα
νώς κρατούσε και οι καρποί του κέρατος αφθονίας. 
Βάση τετράπλευρη, ανισοϋψής, με δύο βαθμίδες. Οπή 
αερισμού κυκλική. Ίχνη διπλού ψελίου στο δεξιό βρα
χίονα και ίχνη ιμάντων.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο. Ο αριστερός πήχης, 
που στηρίζεται στο επίκρανο του πεσσού, υψώνεται προς 
τα επάνω. Στον αριστερό ώμο ακουμπά ένα διπλό κέρας 
αφθονίας. Ανάμεσα στο λείο κάτω μέρος και στο ρα
βδωτό επάνω τμήμα του κέρατος αποδίδεται φυτικό κό
σμημα. Η μορφή στρέφει το κεφάλι της προς τα αριστε
ρά. Κόμμωση πεπονοειδής. Στα αυτιά φορά δισκόμορφα 
σκουλαρίκια. Στην εξωτερική πλευρά του αριστερού 
αγκώνα της είναι καθισμένος μικρός γυμνός Ερωτιδέας, 
που αποδίδεται σε στάση συσπειρωμένη και φέρνει τα 
δύο χέρια του ενωμένα δίπλα στο αριστερό μάγουλο.

Βλ. Μ. Σιγανίδου, Ad 33 (1978), Χρονικά, 264-266, πίν. 126δ' η 
ίδια, The Search for Alexander, An Exhibition, 1980,172-173, αριθ. 
141· Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 231, σημ. 363.

261. Π 2360. Ημίγυμνη Αφροδίτη στηριζομένη σε πεσσό 
κρατά προσωπείο Σιληνού και κάνιστρο. Άπτερος 
Έ ρω τας κάθεται επάνω στον πεσσό, στην πρόσθια επι
φάνεια του οποίου στηρίζεται κιθάρα (Π ίν. 70).
"Υψ. 0,453, ύψ. Έ ρω τα  0,125, ύψ. προσωπείου 0,05, ύψ. 
πεσσού 0,23, ύψ. κιθάρας 0,12, ύψ. βάσης 0,055, διάμ. 
οπής αερισμού 0,048 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος 
(7.5YR, 7/6). Συμπληρωμένο στο κάτω μέρος της πίσω 
πλευράς. Λείπει το δεξιό χέρι του Έ ρωτα, το αριστερό 
συγκολλημένο. Βάση ελλειψοειδής. Με ρόδινο χρώμα 
αποδίδονται ο στηθόδεσμος, μια ταινία στο ιμάτιο και 
ένα εξάφυλλο ανθέμιο στο ηχείο της κιθάρας. Με μαύ
ρο χρώμα καλύπτεται ο χοίρος ανάμεσα στους πήχεις 
της κιθάρας, με κόκκινο δηλώνονται τα υποδήματα του 
Έρωτα.

Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο. Ο πήχης του αριστε
ρού χεριού υψώνεται και εδώ προς τα επάνω, ενώ στην 
παλάμη είναι στερεωμένο κάνιστρο με γλυκίσματα και 
τσαμπί σταφυλιού. Στην πρόσθια πλευρά του πεσσού 
αποδίδεται μια κιθάρα, που στηρίζεται στη βάση του 
ειδωλίου. Αποτελείται από ένα τραπεζιόσχημο ηχείο 
και δύο πήχεις.
Ο Έ ρω τας, που κάθεται στο επίκρανο του πεσσού, 
είναι γυμνός και άπτερος. Το σώμα του αποδίδεται σε 
στάση 3/4 προς τα αριστερά μας. Διπλώνει το δεξιό σκέ
λος κάτω από το αριστερό και υψώνει το αριστερό χέρι 
προς τα πλάγια. Το κεφάλι του στρέφεται προς τα 
δεξιά. Τα μαλλιά είναι κοντά και σχηματίζουν βοστρύ
χους γύρω από το πρόσωπο.

Βλ. Μ. Σιγανίδου, ΑΔ 33 (1978), Χρονικά, 264-266, πίν. 126ε- 
η ίδια, The Search for Alexander, An Exhibition, 1980, 172, 
αριθ. 140, πίν. 22· M.B. Σακελλαρίου (επιμ.), Μακεδονία. 4000 
χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, 1982, 190, πίν. 
127· I. Βοκοτοπούλου (επιμ.), Ελληνικός πολιτισμός. Μακε
δονία, Το βασίλειο τον Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1993, 270-271, 
αριθ. 345 (Κ. Τζαναβάρη)· L. Kahil, Η εικονογραφία των 
θεών και των μύθων, Η Μακεδονία από τον Φίλιππο Β'έως τη 
ρωμαϊκή κατάκτηση, 1993 (R. Ginouvés, επιμ.), 112-113, εικ. 
99· Αιλιμπάκη-Ακαμάτη, Πέλλα, 231, σημ. 362.

262. Π 2375. Ημίγυμνη Αφροδίτη στηριζομένη σε πεσ
σό, με Ερωτιδέα καθισμένο στο δεξιό γοφό της και 
κιθάρα (Π ίν. 71).
"Υψ. 0,448, σωζ. ύψ. κιθάρας 0,112, ύψ. πεσσού 0,233, ύψ. 
βάσης 0,057, διαστ. οπής αερισμού 0,072x0,067 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο. Μεγάλο 
τμήμα της αριστερής πλευράς συμπληρωμένο. Το δεξιό 
χέρι της μορφής φθαρμένο. Φθορές στην επιφάνεια, ενώ 
το κάτω τμήμα του καμένο. Μαύρο χρώμα καλύπτει το 
χώρο ανάμεσα στους πήχεις της κιθάρας.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο. Στον αριστερό βρα
χίονα της μορφής ακουμπά μια κιθάρα, που στηρίζεται 
στο επίκρανο του πεσσού. Στο δεξιό χέρι, που έρχεται 
λυγισμένο μπροστά στο στήθος, η θεά κρατούσε πιθα
νότατα πλήκτρο. Η μορφή στρέφει το κεφάλι της προς 
το μουσικό όργανο. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και 
μαζεύονται πίσω σε κότσο. Φορά στεφάνη με τρεις επί- 
θετους κυκλικούς δίσκους (ο μεσαίος λείπει) και στε
φάνι, τα φύλλα του οποίου σώζονται μόνο στα πλάγια. 
Τα αυτιά της στολίζουν στρογγυλά σκουλαρίκια.
Στην αναδίπλωση του ιματίου μπροστά στην κοιλιά της 
μορφής κάθεται ένας μικρός Ερωτιδέας σε συσπειρω
μένη στάση. Φέρνει τα δύο χέρια του ενωμένα δίπλα 
στο αριστερό του μάγουλο. Μπροστά στον πεσσό υπήρ
χε μια μορφή ή ένα αντικείμενο που έχει χαθεί.

Βλ. Μ. Σιγανίδου, Ad 33 (1978), Χρονικά, 264-266, πίν. 126β.

263. Π 3224. Ημίγυμνη Αφροδίτη στηριζομένη σε πεσσό 
(Π ίν. 72).
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Σωζ. ύψ. 0,445, ύψ. πεσσού 0,227, ΰψ. βάσης 0,055, διαστ. 
οπής αερισμού 0,04x0,035 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λ εί
πουν όλο το δεξιό χέρι της μορφής, τα αντικείμενα που 
κρατούσε, το στεφάνι και τα σκουλαρίκια της. Φθορές 
στην επιφάνεια. Βάση τετράπλευρη. Τα κυμάτια του επι
κράνου του πεσσού αποδίδονται με χάραξη. Τχνη λευ
κού επιχρίσματος στην πρόσθια πλευρά, ταινίες κίτρι
νου χρώματος στην αριστερή πλευρά του ιματίου. 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο. Ο αριστερός πήχης, 
που στηρίζεται στο επίκρανο του πεσσού, υψώνεται 
προς τα επάνω και πλάγια. Η μορφή στρέφει το κεφάλι 
της προς τα αριστερά. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση 
επάνω από το μέτωπο. Έ ν α  τμήμα τους σχηματίζει κό
τσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Τα υπόλοιπα δένο
νται ψηλά σε μια χαλαρή θηλειά.

264. Π 2376. Ημίγυμνη Αφροδίτη στηριζομένη σε πεσσό 
κρατά φιάλη και κέρας αφθονίας. Ο Αρποκράτης στέκε
ται επάνω σε κίονα που βρίσκεται στα δεξιά της (Π ίν. 73). 
Ύ ψ. 0,444, ύψ. κίονα 0,22, ύψ. βάσης 0,077, διαστ. οπής 
αερισμού 0,052x0,042 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμένο. Λ εί
πουν το δεξιό φτερό του Αρποκράτη και το ένα πυραμι
δοειδές γλύκισμα του δικέρατος. Φθορές στην επιφά
νεια. Βάση τετράπλευρη. Ρόδινο χρώμα στο στηθόδε
σμο, στο ιμάτιο και στο ένα γλύκισμα, ενώ με επίθετο 
φύλλο αργύρου καλυπτόταν η στεφάνη και ο κίονας. 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο. Η μορφή φορά στη
θόδεσμο και ιμάντες που σταυρώνουν χιαστί ανάμεσα 
στους μαστούς. Φέρνει μπροστά λυγισμένο το δεξιό χέ
ρι, που κρατά ομφαλωτή φιάλη, στο εσωτερικό της οποί
ας αποδίδεται εγχάρακτο οκταπέταλο λουλούδι. Στην 
καμπή του αριστερού χεριού στηρίζεται διπλό κέρας 
αφθονίας, που περιέχει δύο πυραμιδόσχημα γλυκίσμα
τα. Γύρω από το επάνω τμήμα του τυλίγεται μια ταινία, 
ενώ το κάτω τμήμα είναι ραβδωτό. Στην πρόσθια πλευ
ρά του αποδίδεται επίθετο βουκράνιο. Η μορφή στρέ
φει το κεφάλι της ελαφρά προς τα δεξιά. Τα μαλλιά 
χωρίζονται στη μέση και ένα τμήμα μαζεύεται σε κότσο 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Τα υπόλοιπα σχηματί
ζουν πλοκάμους, που συμπλέκονται μεταξύ τους και 
πέφτουν επάνω στο στήθος και στους βραχίονες. Φορά 
ψηλή στεφάνη διακοσμημένη με λοξές χαράξεις, μπρο
στά από την οποία αποδίδεται μια κυκλική ταινία στην 
οποία είναι προσαρμοσμένα τρία στρογγυλά κοσμήμα
τα. Έ ν α  τρίτο κόσμημα είναι προσαρμοσμένο επίσης 
στο κέντρο της στεφάνης. Τα σκουλαρίκια αποτελούνται 
από ένα δίσκο, από τον οποίο εξαρτάται ένας ανάστρο
φος κώνος.
Δεξιά της μορφής ημικίονας, η ιωνική βάση του οποίου 
κατά ένα μέρος μόνο στηρίζεται στη βάση του ειδωλίου. 
Επιστέφεται με κορινθιακό κιονόκρανο και το κάτω 
τμήμα του (ύψ. 0,085 μ.) είναι αρράβδωτο. Επάνω σε 
αυτόν στέκεται με ανοικτά σκέλη γυμνός Ερωτιδέας-

Αρποκράτης. Υψώνει το δεξιό χέρι και συγκρατεί το 
δίκερας αφθονίας που στηρίζεται στους ώμους του. 
Απλώνει επίσης το αριστερό χέρι πλάγια.

Βλ. Μ. Σιγανίδου,ΈΙ 33 (1978), Χρονικά, 264-266, πίν. 126γ 
και η ίδια, The Search for Alexander, An Exhibition, 1980, 174, 
αριθ. 144.

265. Π 2365. Ημίγυμνη Αφροδίτη στηριζομένη σε πεσ
σό, με ερμαϊκή στήλη Πριάπου (Π ίν. 73).
Ύ ψ . 0,35, σωζ. ύψ. ερμαϊκής στήλης 0,125, ύψ. πεσσού 
0,15, ύψ. βάσης 0,059-0,064, διαστ. οπής αερισμού 0,058 x 
0,056 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Συ
γκολλημένο και συμπληρωμένο στο κάτω μέρος της π ί
σω πλευράς. Λείπουν το άκρο αριστερό χέρι και τα ακρο
δάχτυλα του δεξιού χεριού της μορφής, η απόληξη της 
ερμαϊκής στήλης και το επίκρανο του πεσσού. Απολε
πίσεις στην επιφάνεια του ειδωλίου. Βάση τετράπλευρη 
και ανισοϋψής.
Η μορφή στηρίζεται στο δεξιό σκέλος και φέρνει το 
αριστερό λυγισμένο μπροστά και πλάγια. Ακουμπούσε 
πιθανότατα με το άκρο αριστερό χέρι στο επίκρανο του 
πεσσού, που βρίσκεται δίπλα της. Το ιμάτιο, που καλύ
πτει το κάτω μέρος του σώματος, σχηματίζει μια παχιά 
αναδίπλωση, η οποία από το δεξιό γοφό πέφτει διαγώ
νια στον αριστερό μηρό και στη συνέχεια παράλληλα με 
το αριστερό σκέλος. Οι δύο παρυφές του ενδύματος 
αναδιπλώνονται έτσι ανάμεσα στο αριστερό σκέλος και 
στον πεσσό σχηματίζοντας πυκνές πτυχώσεις. Το δεξιό 
χέρι λυγισμένο υψώνεται προς τα πλάγια κρατώντας 
ένα στρογγυλό καρπό. Στο βραχίονα του αριστερού χε
ριού της στηρίζεται ερμαϊκή στήλη Πριάπου. Το κεφάλι 
της στρέφεται προς τα αριστερά. Τα μαλλιά χωρίζονται 
στη μέση και σχηματίζουν κότσο στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού. Φορά στρογγυλό πλεκτό στεφάνι, γύρω από 
το οποίο τυλίγεται φαρδιά ταινία. Λίγα φύλλα που σώζο
νται μπροστά από αυτό δηλώνουν την ύπαρξη ενός δεύ
τερου στεφανιού. Σκουλαρίκια στολίζουν τα αυτιά της.
Ο επάνω κορμός του Πριάπου καλύπτεται με ιμάτιο. 
Με το δεξιό χέρι ο θεός ανασύρει το ένδυμά του για να 
φανούν τα γεννητικά του όργανα (που δεν σώζονται) 
και με το αριστερό κρατά διπλό κέρας αφθονίας, από το 
οποίο εξέχουν δύο πυραμιδόσχημα γλυκίσματα. Φορά 
μόδιο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δεν δια- 
κρίνονται.

Τ ύ π ο ς  β. Α φ ρ ο δ ίτ η  α ν α δ υ ο μ έ ν η

266. Π 3109. Ημίγυμνη αναδυομένη Αφροδίτη με Έ ρ ω 
τα καθισμένο στον αριστερό ώμο, προσωπείο Σιληνού, 
κάνιστρο και ερμαϊκή στήλη Πριάπου (Π ίν. 74).
Ύ ψ . 0,478, ύψ. προσωπείου Σιληνού 0,061, ύψ. στήλης 
0,155, ύψ. βάσης 0,068, διαστ. επάνω οπής αερισμού 
0,051x0,041 και κάτω οπής αερισμού 0,048x0,031 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο.
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Λείπουν το κεφάλι του Έ ρω τα  και τμήματα της πίσω 
πλευράς της βάσης. Βάση τετράπλευρη. Στην πίσω 
πλευρά του ειδωλίου δυο ελλειψοειδείς οπές αερισμού, 
μία στο ύψος της μέσης και μία στο ύψος των μηρών της 
μορφής. Με επίθετο φύλλο αργύρου δηλώνεται στο 
δεξιό βραχίονα ένα διπλό ψέλιο.
Η θεά στηρίζεται στο αριστερό σκέλος και φέρνει το 
δεξιό λίγο πλάγια και πίσω πατώντας στις άκρες των 
δαχτύλων. Τα σκέλη της ενώνονται μεταξύ τους και ο 
επάνω κορμός κάμπτεται μπροστά. Το ιμάτιο καλύπτει 
μόνο το κάτω μέρος του σώματος. Αφήνει γυμνούς τους 
γλουτούς και σχηματίζοντας μια παχιά  αναδίπλωση 
γύρω από τους μηρούς δένεται συμμετρικά σε κόμπο 
μπροστά από την ήβη. Οι παρυφές του ενδύματος πέ
φτουν ανάμεσα στα σκέλη σχηματίζοντας συμμετρικές 
αναδιπλώσεις. Το κορμί της είναι γυμνό. Δύο ιμάντες 
μόνο σταυρώνουν χιαστί ανάμεσα στους μαστούς και 
πέφτουν προς τα κάτω. Στα πόδια φορά σανδάλια με 
ψηλά καττύματα. Η Αφροδίτη υψώνει το δεξιό χέρι λυ- 
γισμένο προς τα πλάγια κρατώντας προσωπείο Σιληνού 
και βαστά στο αριστερό κάνιστρο, που περιέχει ένα 
πυραμιδόσχημο γλύκισμα, ομφαλωτά πόπανα και τσα
μπί σταφυλιού. Στρέφει το κεφάλι προς τα δεξιά. Τα 
μαλλιά χωρίζονται στη μέση και σχηματίζουν ψηλά μια 
χαλαρή θηλειά. Τα υπόλοιπα μαζεύονται σε κότσο χα 
μηλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έ ν α  πλούσιο στε
φάνι από φύλλα κισσού στολίζει το κεφάλι της. Τα 
σκουλαρίκια, από τα οποία λείπει το δεξιό, αποτελού
νται από ένα δίσκο, από όπου εξαρτάται ένας ανάστρο
φος κώνος.
Ο Ερωτιδέας, που κάθεται στον αριστερό ώμο της, γέρ
νει έντονα προς τα πλάγια το σώμα του, που αποδίδεται 
σε στάση 3/4 προς τα αριστερά μας. Υψώνει το δεξιό 
χέρι και ακουμπά με τον αγκώνα στο στεφάνι της θεάς. 
Στην καμπή του αριστερού χεριού του κρατά ένα πουλί. 
Αριστερά της γυναικείας μορφής αποδίδεται ερμαϊκή 
στήλη Πριάπου, που στηρίζεται στη βάση του ειδωλίου. 
Ο θεός φορά ιμάτιο, το οποίο ανασύρει με το δεξιό χέ
ρι, ώστε να φανούν τα γεννητικά του όργανα. Στο αρι
στερό χέρι του κρατά κέρας αφθονίας. Είναι γενειοφό- 
ρος και φορά πόλο στο κεφάλι.

Βλ. Αρχαία Μακεδονία, 357, αριθ. 317 (Κ. Τζαναβάρη)· Eros 
Grec. Amour des dieux et des hommes, 1990, 67, αριθ. 16 (K. 
Tzanavari)' I. Βοκοτοπούλου (επιμ.), Ελληνικός πολιτισμός. 
Μακεδονία, Το βασίλειο τον Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1993,270- 
271, αριθ. 346 (Κ. Τζαναβάρη).

267. Π 3106. Ημίγυμνη αναδυομένη Αφροδίτη με κιθά
ρα (Π ίν. 75).
Σωζ. ύψ. 0,45, σωζ. ύψ. κιθάρας 0,11, ύψ. βάσης 0,07, 
διαστ. οπής αερισμού 0,058 x 0,038 μ. Πηλός ανοικτός 
κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπληρωμέ
νο. Λείπει το δεξιό χέρι και το στεφάνι της μορφής, το 
αριστερό χέρι δεν δηλώνεται.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο. Η θεά στρέφει εδώ

το κεφάλι της αριστερά και κάτω. Φορά στρογγυλά 
σκουλαρίκια στα αυτιά. Στην αριστερή πλευρά του σώ
ματός της είναι προσαρμοσμένη μια κιθάρα.

268. Π 2377. Ημίγυμνη αναδυομένη Αφροδίτη με φιάλη 
(Π ίν. 75).
Ύ ψ. 0,442, ύψ. βάσης 0,045, διαστ. οπής αερισμού 0,035 x 
0,027 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο και συμπληρωμένο. Λείπουν τα δάχτυλα του δε
ξιού χεριού, καθώς και το αντικείμενο που κρατούσε. 
Φθορές στην επιφάνεια. Βάση κυκλική. Οπή αερισμού 
ελλειψοειδής. Τχνη επίθετου φύλλου αργύρου στην επι
φάνεια της φιάλης.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο. Σε σχέση με το προ
ηγούμενο παράδειγμα, ο δεξιός ώμος της θεάς αναση- 
κώνεται περισσότερο από τον αριστερό. Το δεξιό χέρι 
της υψώνεται ελαφρά λυγισμένο μπροστά και στο αρι
στερό χέρι κρατά φιάλη διακοσμημένη εσωτερικά με 
εγχάρακτο εξαπέταλο λουλούδι. Κλίνει το κεφάλι ελα
φρά προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και 
μαζεύονται πίσω σε κότσο. Φορά ψηλή στεφάνη που 
έφερε τρεις επίθετους κυκλικούς δίσκους, από τους 
οποίους σώζεται μόνον ο αριστερός, και στρογγυλά 
σκουλαρίκια στα αυτιά.

Βλ. Μ. Σιγανίδου,ΈΙ 33 (1978), Χρονικά, 264-266, πίν. 126β.

269. Π 2389. Ημίγυμνη αναδυομένη Αφροδίτη με άπτε- 
ρο Ερωτιδέα και ερμαϊκή στήλη Πριάπου (Π ίν. 76). 
Σωζ. ύψ. 0,43, ύψ. Ερωτιδέα 0,059, ύψ. στήλης 0,185, ύψ. 
βάσης 0,068, διαστ. οπής αερισμού 0,042x0,032 μ. Πη
λός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και 
συμπληρωμένο. Λείπει ένα τμήμα του δεξιού χεριού και 
το αντικείμενο που κρατούσε. Βάση ανισοϋψής, τετρά
πλευρη, με δύο βαθμίδες. Οπή αερισμού ελλειψοειδής. 
Όμοιου τύπου με το προηγούμενο. Η θεά υψώνει το δε
ξιό χέρι πλάγια. Στο βραχίονα του αριστερού χεριού 
είναι προσαρμοσμένος Ερωτιδέας σε στάση συσπειρω
μένη. Φέρνει τα δύο χέρια του ενωμένα στην αριστερή 
παρειά του προσώπου. Η θεά στρέφει το κεφάλι της αρι
στερά και κάτω. Τα μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση 
επάνω από το μέτωπο, σχημάτιζαν κότσο στο πίσω μέρος 
του κεφαλιού. Φορά ψηλή στεφάνη διακοσμημένη με 
τρεις επίθετους κυκλικούς δίσκους.
Αριστερά της γυναικείας μορφής αποδίδεται ερμαϊκή 
στήλη Πριάπου, που στηρίζεται στη βάση του ειδωλίου. 
Ο θεός φορά ιμάτιο που ανασύρει με το δεξιό χέρι, προ- 
κειμένου να φανούν τα γεννητικά του όργανα. Στην κα
μπή του αριστερού χεριού κρατά κέρας αφθονίας. Είναι 
γενειοφόρος και φορά πόλο στο κεφάλι.

Βλ. Μ. Σιγανίδου,ΈΙ 33 (1978), Χρονικά, 264-266, πίν. 126β.

270. Π 1483. Ημίγυμνη Αφροδίτη (Π ίν. 76).
Ύ ψ . 0,332, διαστ. οπής αερισμού 0,04x0,03 μ. Πηλός
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ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Λείπουν μεγάλο τμήμα 
του δεξιού χεριού και το αντικείμενο που κρατούσε στο 
αριστερό. Λευκό επίχρισμα στην πρόσθια πλευρά. Με 
ρόδινο χρώμα αποδίδεται μια ταινία στην παρυφή του 
ιματίου και με επίθετο φύλλο αργύρου οι ιμάντες. 
Όμοιου τύπου με το προηγούμενο. Η παρυφή του ιματίου 
της θεάς απλώνεται στο έδαφος. Στα άκρα πόδια, που προ
βάλλουν από το ένδυμα, φορά σανδάλια με ψηλά καττύμα
τα. Οι ιμάντες, που αποδίδονται επάνω στη γυμνή επιφά
νεια του σώματος, σταυρώνουν χιαστί ανάμεσα στους 
μαστούς και πέφτουν προς τα κάτω. Το αριστερό χέρι 
υψώνεται λογισμένο στο πλάι. Το κεφάλι της σκύβει προς 
τα αριστερά και κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση, 
πιάνονται χαμηλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού και 
πέφτουν στους ώμους σχηματίζοντας πλούσιους πλοκά
μους. Φορά στρογγυλό πλεκτό στεφάνι, γύρω από το οποίο 
τυλίγεται φαρδιά ταινία, και σκουλαρίκια στα αυτιά της.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 60-61, πίν. 29,34,36.

Τ ύ π ο ς  γ . Α φ ρ ο δ ίτ η  α π ο σ α ν δ α λ ίζ ο υ σ α

271. Π 3107. Αφροδίτη αποσανδαλίζουσα (Π ίν. 78). 
Ύ ψ. 0,53, ύψ. γραμμ. 0,016, διαστ. οπής αερισμού 0,06 x 
0,047 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συ
γκολλημένο και συμπληρωμένο. Αποκρουσμένες οι άκρες 
των δαχτύλων των χεριών. Λείπουν τμήματα του στεφα
νιού και των σκουλαρικιών. Οπή αερισμού τετράπλευ
ρη. Επάνω από αυτή αποδίδεται ανάγλυφα η υπογραφή 
του κοροπλάθου ΑΛΕ. Με ρόδινο χρώμα δηλώνεται ο 
στηθόδεσμος και με επίθετο φύλλο αργύρου οι ιμάντες 
και ένα περισφύριο σε κάθε κνήμη.
Η θεά, γυμνή, στηρίζεται στο δεξιό σκέλος και αναση- 
κώνει μπροστά λυγισμένο το αριστερό. Στα πόδια φορά 
σανδάλια με ψηλά καττύματα. Σκύβει το σώμα της μπρο
στά και απλώνει το δεξιό χέρι, προκειμένου να λύσει 
τους ιμάντες του σανδαλιού του αριστερού ποδιού. Ο 
αριστερός μηρός βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Το αρι
στερό χέρι λυγισμένο υψώνεται προς τα πλάγια. Η θεά 
φορά μόνο στηθόδεσμο, ενώ οι ιμάντες, που αποδίδο
νται επάνω στη γυμνή επιφάνεια του σώματός της, 
σταυρώνουν χιαστί μπροστά στο στήθος και πέφτουν 
προς τα κάτω. Το κεφάλι στρέφεται προς τα αριστερά 
και κλίνει προς τα κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέ
ση και μαζεύονται σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφα
λιού. Δύο πλόκαμοι, που σώζονται αποσπασματικά, πέ
φτουν επάνω στους ώμους της. Το κεφάλι της στολίζουν 
ψηλή στεφάνη και ένα στρογγυλό στεφάνι, στο οποίο 
είναι προσαρμοσμένα φύλλα και πέντε τετραπέταλα 
λουλούδια. Τα σκουλαρίκια αποτελούνται από ένα δί
σκο, από όπου εξαρτάται ένας ανάστροφος κώνος. Δα- 
χτυλίδια με κυκλική σφενδόνη διατηρούνται στα άκρα 
χέρια, ένα στο δεξιό και τρία στο αριστερό.

272. Π 3156. Αφροδίτη αποσανδαλίζουσα (Π ίν. 78).

Ύ ψ. 0,528, ύψ. γραμμ. 0,016, διαστ. οπής αερισμού 0,052χ  
0,043 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολ
λημένο και συμπληρωμένο. Αποκρούσεις στα άκρα δά
χτυλα των χεριών και στη στεφάνη. Λείπουν δύο δαχτυ- 
λίδια από το αριστερό χέρι. Ίχνη  λευκού επιχρίσματος 
στην πρόσθια πλευρά. Με επίθετο φύλλο αργύρου απο
δίδονται ένα διπλό ψέλιο στο δεξιό πήχη, ένα ψέλιο σε 
κάθε βραχίονα, ένα περιμήριο στον αριστερό μηρό και 
οι άκρες των ιμάντων. Ρόδινο χρώμα σώζεται στην επά
νω πλευρά του άκρου αριστερού ποδιού. Επάνω από 
την οπή αερισμού αποδίδεται ανάγλυφα η υπογραφή 
του κοροπλάθου ΑΛΕ.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο. Η θεά φορά στρογ
γυλό πλεκτό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται φαρ
διά ταινία, και ψηλή στεφάνη διακοσμημένη με τρεις 
επίθετους κυκλικούς δίσκους. Στις άκρες του στεφανιού 
είναι προσκολλημένα επίθετα φύλλα, ενώ μια δεύτερη 
φαρδιά ταινία, που στερεώνεται σε αυτό, κατεβαίνει 
χαμηλά στο μέτωπο. Σκουλαρίκια ίδιου τύπου με αυτά 
του προηγούμενου ειδωλίου. Στο δείκτη του αριστερού 
χεριού αποδίδεται δαχτυλίδι με κυκλική σφενδόνη.

273. Π 3111. Αφροδίτη αποσανδαλίζουσα (Π ίν. 77). 
Ύ ψ. 0,525, ύψ. γραμμ. 0,016, διαστ. οπής αερισμού 0,054χ 
0,037 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Α πο
κρούσεις στα άκρα δάχτυλα. Λείπουν άνθη του στεφα
νιού. Τχνη λευκού επιχρίσματος σε αρκετά σημεία της 
πρόσθιας πλευράς. Με επίθετο φύλλο αργύρου αποδί
δεται ένα διπλό ψέλιο στον αριστερό βραχίονα. Σκούρο 
ρόδινο χρώμα στα πέταλα των λουλουδιών και στο στη
θόδεσμο. Επάνω από την οπή αερισμού αποδίδεται ανά
γλυφα η υπογραφή του κοροπλάθου ΑΛΕ.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο. Η θεά φορά ψηλή 
στεφάνη και ένα στρογγυλό στεφάνι, στο οποίο είναι 
προσαρμοσμένα φύλλα και πέντε τετραπέταλα λουλού
δια. Μια φαρδιά ταινία, που στερεώνεται σε αυτό, κα
τεβαίνει χαμηλά στο μέτωπο, ενώ οι άκρες της πέφτουν 
επάνω στους βραχίονες. Τρία στρογγυλά δαχτυλίδια 
στολίζουν τα δάχτυλα του αριστερού χεριού.

274. Π 3103. Αφροδίτη αποσανδαλίζουσα (Π ίν. 79). 
Σωζ. ύψ. 0,51, διάμ. οπής αερισμού 0,02 μ. Πηλός ανοι
κτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπλη
ρωμένο. Λείπουν η δεξιά κνήμη, τα δάχτυλα του δεξιού 
χεριού και το σανδάλι του αριστερού ποδιού. Οπή αερι
σμού κυκλική. Η υπογραφή του κοροπλάθου, ΑΛΕ, δια- 
κρίνεται εδώ αμυδρά.
Όμοιου τύπου με το προηγούμενο. Σε σχέση με τα προ
ηγούμενα παραδείγματα ο βραχίονας του αριστερού χε
ριού βρίσκεται πιο κοντά στο σώμα της και το άκρο χέρι 
πέφτει άτεχνα προς τα κάτω. Αισθητά μεγαλύτερη είναι, 
επίσης, η απόσταση του δεξιού χεριού από το αριστερό 
πόδι. Στο δεξιό μηρό αποδίδεται ανάγλυφα διπλό περιμή
ριο και στο δεξιό χέρι ένα δαχτυλίδι με κυκλική σφενδόνη.
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274α. Π 3103α. Τμήμα του άκρου δεξιού ποδιού του 
ειδωλίου.
Σωζ. ύψ. 0,052 μ. Συγκολλημένο. Αποκρουσμένα τα άκρα 
δάχτυλα.

Τ ύ π ο ς  δ. Α φ ρ ο δ ίτη  κ ο υ ρ ο τ ρ ό φ ο ς

275. Π 2359. Αφροδίτη κουροτρόφος (Π ίν. 80).
Ύ ψ . 0,38, ύψ. θρόνου 0,115, ΰψ. μαξιλαριού 0,015, ύψ. 
υποποδίου 0,03, ύψ. βάσης 0,075, διάμ. επάνω οπής αε
ρισμού 0,041 και κάτω οπής αερισμού 0,053 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Ακέραιο. Βάση στην 
πρόσθια πλευρά ευθύπλευρη και στην πίσω κυκλική. 
Στην πίσω πλευρά του θρόνου και του σώματος της μορ
φής δύο οπές αερισμού κυκλικές. Τχνη λευκού επιχρί
σματος στην πρόσθια πλευρά. Με επίθετο φύλλο αργύ
ρου δηλώνονται τα ψέλια στους καρπούς και στους βρα
χίονες της μορφής, ο ιμάντας στο στήθος και καλύπτο
νται η στεφάνη, τα σκουλαρίκια, τα πόδια του θρόνου 
και το υποπόδιο. Με καστανό χρώμα δηλώνεται το ύφα
σμα που κάλυπτε το θρόνο και τονίζονται τα μαλλιά της 
γυναικείας μορφής. Με ιώδες χρώμα καλύπτονται τα 
ενδύματα και αποδίδονται τρεις οριζόντιες ταινίες στην 
πρόσθια και στις πλάγιες πλευρές της βάσης.
Η θεά κάθεται σε θρόνο χωρίς ερεισίνωτο και αποδίδε
ται σε στάση 3/4 προς τα δεξιά μας. Διπλώνει το δεξιό 
σκέλος ψηλά επάνω από το αριστερό. Φορά χιτώνα με 
κοντές χειρίδες και ιμάτιο. Ο χιτώνας ζώνεται ψηλά και 
αποκαλύπτει την αριστερή πλευρά του στήθους, το μα
στό και τμήμα του ιμάντα. Το ιμάτιο πέφτει από το πίσω 
μέρος του κεφαλιού και καλύπτει την πίσω και τις πλά
γιες πλευρές του σώματος. Η μία άκρη του ενδύματος 
περνά επάνω από το δεξιό μηρό και πέφτει διαγώνια 
στην αριστερή πλευρά, όπου σχηματίζει αναδιπλώσεις. 
Στα πόδια της φορά σανδάλια. Η μορφή κρατά με το 
αριστερό χέρι κοντά στο στήθος ένα μικρό Ερωτιδέα 
και φέρνει το δεξιό χέρι της προς αυτόν. Τα άκρα χέρια 
με ελαφρά ανοικτά τα μεγάλα της δάχτυλα σταυρώνουν 
χιαστί μπροστά. Το κεφάλι της στρέφεται προς τα αρι
στερά και κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και 
σχηματίζουν κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ 
δύο λεπτοί πλόκαμοι πέφτουν επάνω στους ώμους. Φο
ρά στεφάνη με ακτινωτή διακόσμηση, μπροστά από την 
οποία αποδίδεται ταινία που δένεται σε κόμπο. Στα 
αυτιά φορά στρογγυλά σκουλαρίκια.
Ο Ερωτιδέας αποδίδεται σε στάση συσπειρωμένη με το 
πρόσωπο κοντά στον αριστερό μαστό της θεάς. Φέρνει 
τα δύο χέρια του ενωμένα δίπλα στην αριστερή παρειά 
του. Ο θρόνος έχει ορθογώνια πόδια διακοσμημένα με 
διπλό ανθέμιο που επιστέφεται με έλικες. Επάνω στο 
θρόνο αποδίδεται μαξιλάρι και μπροστά από αυτόν υπο
πόδιο με κυρτά πόδια που απολήγουν σε σχηματοποιημέ
να πέλματα λιονταριού.

Βλ. Μέγας Αλέξανδρος. Ιστορία και θρύλος στην τέχνη, 1980,

6Τ The Search for Alexander, An Exhibition, 1980, αριθ. 143, 
πίν. 22 (M. Siganidou)· η ίδια, AA 33 (1978), Χρονικά, 264-266, 
πίν. 126α-Αρχαία Μακεδονία, 356, αριθ. 316 (Κ. Τζαναβάρη)· 
Eros Grec. Amour des dieux et des hommes, 1990,66, αριθ. 15 (K. 
Tzanavari)· L. Kahil, H εικονογραφία των θεών και των μύθων, 
Η Μακεδονία από τον Φίλιππο Β'έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, 
1993 (R. Ginouvès, επιμ.), 111-113, εικ. 98.

Ομάδα Β. Ίσιδα

276. Π 4069. Τσιδα (Π ίν. 81).
Ύ ψ. 0,298, ύψ. βάσης 0,058, διαστ. οπής αερισμού 0,037x 
0,035 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR,6/8). Συγκολ
λημένο. Έ χουν συμπληρωθεί ο λαιμός, το πρόσωπο και 
το κάτω μέρος των ποδιών. Λείπουν τμήμα του δεξιού 
βραχίονα και το αριστερό χέρι. Βάση ψηλή, τετράπλευρη, 
διακοσμημένη με έντονα προεξέχοντα κυμάτια στην επά
νω και την κάτω πλευρά. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Η θεά στέκεται με στάσιμο το δεξιό και άνετο το αρι
στερό σκέλος, που το φέρνει μπροστά και πλάγια. Φορά 
χιτώνα και ένα πλούσιο κροσσωτό ιμάτιο σφιχτά τυλιγ
μένο γύρω από το σώμα της, το οποίο περνά επάνω από 
τους ώμους της και δένεται σε κόμπο ανάμεσα στα στή
θη. Μια μικρή δέσμη πτυχών πέφτει επάνω στη μεγάλη 
κατακόρυφη πτυχή, που σχηματίζεται μπροστά. Μια 
ανάλογη κατακόρυφη πτυχή διαμορφώνεται και στην 
πίσω πλευρά του ειδωλίου. Στα πόδια φορά σανδάλια. 
Το δεξιό χέρι, ελαφρά υψωμένο, κάμπτεται και ακου- 
μπά μπροστά στο στήθος, ενώ το αριστερό έπεφτε προς 
τα κάτω. Κάποιο αντικείμενο, πιθανώς ένα κέρας 
αφθονίας, ήταν προσαρμοσμένο ανάμεσα στο σώμα και 
στο βραχίονα της θεάς. Λαιμός ψηλός. Το κεφάλι στρέ
φεται προς τα αριστερά. Τα μαλλιά, που χωρίζονται στη 
μέση και σχηματίζουν στρογγυλό κότσο στο πίσω μέρος 
του κεφαλιού, στολίζει ψηλή στεφάνη με δακτυλιόσχη- 
μη βάση.

Βλ. Κ. Τζαναβάρη, Η λατρεία των αιγυπτίων θεών στη Βέροια, 
Αρχαία Μακεδονία V, 3,1674 κ.ε.

277. Π 4092. Τσιδα (Π ίν. 82).
Σωζ. ύψ. α. 0,242, β. 0,059, ύψ. βάσης 0,058, διαστ. οπής 
αερισμού 0,035x0,032 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5YR, 6/8) στο σώμα και ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 
6/6) στο κεφάλι.
α. Σώζονται η βάση και το κάτω τμήμα του σώματος της 
μορφής, στην πρόσθια πλευρά μέχρι τους γοφούς και 
στην πίσω μέχρι την πλάτη. Συγκολλημένο και συμπλη
ρωμένο.
β. Σώζονται ο λαιμός και το κεφάλι.
Φθορές στην επιφάνεια.

Ομάδα Γ. Ψυχή

278. Π 4074. Ψυχή καθισμένη σε βράχο (Π ίν. 82).
Σωζ. ύψ. 0,21, διαστ. οπής αερισμού 0,043x0,059 μ. Πη



264

λός κίτρινος (ΙΟΥΡΙ, 7/6). Λείπουν το κεφάλι της Ψυχής 
και του περιστεριού) και το δεξιό φτερό της Ψυχής. Το 
αριστερό φτερό της συγκολλημε'νο. Λίγες φθορές στην 
επιφάνεια. Οπή αερισμού ελλειψοειδής. Ρόδινο χρώμα 
στο χιτώνα.
Η μορφή κάθεται αναπαυτικά επάνω στο βράχο, σε 
στάση 3/4 προς τα αριστερά μας. Το δεξιό σκέλος προ
βάλλει περισσότερο σε σχέση με το αριστερό, που βρί
σκεται λίγο πιο πίσω. Με το αριστερό χέρι στηρίζεται 
στο βράχο. Φορά χιτώνα, που ζώνεται ψηλά κάτω από 
το στήθος, και ιμάτιο. Το ιμάτιο τυλίγεται γύρω από τον 
πήχη του δεξιού χεριού, που ελαφρά λυγισμένο ακου- 
μπά στο μηρό, καλύπτει το πίσω μέρος του σώματος και 
απλώνεται επάνω στο βράχο. Το κεφάλι θα πρέπει να 
ήταν στραμμένο μπροστά. Στον αριστερό ώμο είναι στε
ρεωμένο ένα φτερό πεταλούδας, μπροστά από το οποίο 
σώζεται ένας πλόκαμος από τα μαλλιά της. Ο βράχος 
σχηματίζεται με μικρούς σφαιρικούς όγκους, έξι από 
τους οποίους φέρουν τεχνητές οπές. Ανάλογη οπή και 
στο κλειστό άκρο δεξιό χέρι της μορφής. Κοντά της, 
επάνω στο βράχο, βρίσκεται περιστέρι με το σώμα του 
στραμμένο προς αυτήν.

4. ΕΡΩΤΑΣ

Ομάδα Α. Έρωτας έφηβος

Τ ύ π ο ς  α . Έ ρ ω τ α ς  σ τ η ρ ιγ μ έ ν ο ς  σε π ε σ σ ό

279. Π 4045. Έ ρω τας στηριγμένος σε πεσσό (Π ίν. 83). 
Ύ ψ . 0,22, ύψ. πεσσού 0,115, ύψ. βάσης 0,017, διαστ. 
οπής αερισμού 0,043x0,037 μ. Πηλός ανοικτός κόκκι
νος (2.5ΥΙΙ, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπει η απόληξη του 
δεξιού φτερού και το άκρο δεξιό πόδι. Φθορές στην επι
φάνεια. Η κάτω πλευρά της παραλληλόγραμμης βάσης 
δεν είναι επίπεδη. Οπή αερισμού ελλειψοειδής. Χ αρά
ξεις στο περίγραμμά της.
Ο Έ ρωτας στηρίζεται με το δεξιό χέρι στο επίκρανο του 
πεσσού που βρίσκεται δίπλα του. Το άνετο δεξιό σκέλος 
προβάλλει μπροστά και πατά με τη φτέρνα στη βάση του 
πεσσού, ενώ το άκρο αριστερό πόδι στρέφεται ελαφρά 
πλάγια. Το ιμάτιο καλύπτει το πίσω μέρος του σώματος, 
τυλίγεται μπροστά στους πήχεις των χεριών και πέφτει 
προς τα κάτω σχηματίζοντας μαλακά ζιγκ ζαγκ. Στα 
πόδια φορά σανδάλια με ψηλά καττύματα. Το αριστερό 
χέρι στηρίζεται στο γοφό με την παλάμη προς τα έξω. Το 
κεφάλι του στρέφεται ελαφρά προς τα αριστερά. Τα 
μαλλιά σχηματίζουν γύρω από το μέτωπο μικρούς ελλει
ψοειδείς βοστρύχους και πέφτουν προς τα κάτω. Ο πεσ
σός έχει ιδιαίτερη βάση και επίκρανο.

280. Π 4084. Έ ρω τας στηριγμένος σε πεσσό (Π ίν. 83). 
"Υψ. 0,226, ύψ. βάσης 0,017, διαστ. οπής αερισμού 0,037X 
0,034 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 ΥΚ, 6/8). Συγκολ
λημένο. Λείπουν το αριστερό φτερό και μεγάλο μέρος

της πίσω πλευράς. Κρακελαρίσματα στην επιφάνεια. 
Τα μαλλιά σχηματίζουν μπροστά μικρούς βοστρύχους 
που περιβάλλουν το πρόσωπο. Τα υπόλοιπα μαζεύο
νται στην κορυφή του κεφαλιού και σχηματίζουν δύο 
πλούσιους βοστρύχους, που δένονται σε θηλειά.

281. Π 4049. "Ερωτας στηριγμένος σε πεσσό (Π ίν. 83).
" Υψ. 0,21, ύψ. πεσσού 0,10, ύψ. βάσης 0,024, διαστ. οπής 
αερισμού 0,029x0,026 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 
YR, 6/8) έως κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Συγκολ
λημένο στο λαιμό και στα φτερά. "Ιχνη λευκού επιχρί
σματος στην πρόσθια πλευρά.
Το κεφάλι του "Ερωτα κλίνει ελαφρά προς τα δεξιά και 
κάτω. Τα μαλλιά μπροστά σχηματίζουν βοστρύχους γύ
ρω από το πρόσωπο, ενώ πίσω είναι μακρύτερα και πέ
φτουν επάνω στην πλάτη. Ο πεσσός έχει ιδιαίτερη βά
ση, που σχηματίζει δύο βαθμίδες, και επίκρανο.

282. Π 4086. Έρωτας στηριγμένος σε πεσσό (Π ίν. 83). 
"Υψ. 0,21, ύψ. βάσης 0,024, διαστ. οπής αερισμού 0,036 x 
0,032 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/8) έως κοκ
κινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Το δεξιό φτερό συγκολλη
μένο. Λευκό επίχρισμα και ίχνη ανοικτού κόκκινου 
χρώματος στην επιφάνεια.

283. Π 4048. Έρωτας στηριγμένος σε πεσσό (Π ίν. 83).
' Υψ. 0,21, ύψ. βάσης 0,023, διαστ. οπής αερισμού 0,033 x 
0,025 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Λείπει 
το αριστερό φτερό, ενώ το δεξιό συγκολλημένο.

Τ ύ π ο ς  β. "Ε ρ ω τα ς μ ε λ λ έ φ η β ο ς

284. Π 3222. Ό ρθιος "Ερωτας μελλέφηβος (Π ίν. 83). 
Σωζ. ύψ. 0,31, διάμ. οπής αερισμού 0,03 μ. Πηλός ανοι
κτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο και συμπλη
ρωμένο. Λείπουν το επάνω μέρος του κεφαλιού, το δε
ξιό χέρι και το αντίστοιχο φτερό, τμήμα του αριστερού 
φτερού και τα σκέλη από τους μηρούς και κάτω. Οπή 
αερισμού περίπου κυκλική.
Ο Έ ρω τας είναι γυμνός. Το αριστερό σκέλος πρόβαλλε 
πιο μπροστά σε σχέση με το δεξιό. Με το αριστερό χέρι, 
που υψώνεται λυγισμένο στα πλάγια, κρατούσε ένα αντι
κείμενο που έχει χαθεί. Στρέφει το πρόσωπό του προς 
τα αριστερά και κάτω.

Ομάδα Β. Έρωτας σε παιδική ηλικία

Τ ύ π ο ς  α . Ε ρ ω τ ιδ έ α ς  με σ κύλ ο

285. Π 4083. Ερωτιδέας με σκύλο (Π ίν. 84).
" Υψ. 0,186, ύψ. βάσης 0,032, διάμ. οπής αερισμού 0,03 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Λείπει τμήμα 
του αριστερού φτερού, το δεξιό συγκολλημε'νο. Στην 
επάνω και κάτω πλευρά της παραλληλόγραμμης βάσης 
αποδίδονται ανάγλυφα δύο οριζόντιοι κανόνες. Οπή 
αερισμού κυκλική.
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Ο Ερωτιδέας στέκεται με ανοικτά σκέλη, το αριστερό 
τεντωμένο προς τα εμπρός, το δεξιό λυγισμένο προς τα 
πίσω. Εικονίζεται σε ελαφριά στροφή του κορμιού 3/4 
προς τα δεξιά μας. Το σώμα του είναι γυμνό. Φορά μό
νο μια χλαμύδα, που πορπώνεται με μια κυκλική πόρπη 
στο δεξιό ώμο και καλύπτει την αριστερή πλευρά του 
σώματος και το χέρι. Η άλλη άκρη του ενδύματος τυλί
γεται γύρω από το δεξιό πήχη και πέφτει προς τα κάτω 
σχηματίζοντας μαλακά ζιγκ ζαγκ. Με το αριστερό χέρι 
ο Ερωτιδέας χαϊδεύει στο κεφάλι ένα μικρό μαλτέζικο 
σκύλο. Το ζώο σηκώνει το σώμα του στα πίσω πόδια και 
ακουμπά με τα πρόσθια στο μηρό του φτερωτού θεού. 
Το κεφάλι του θεού στρέφεται προς τα αριστερά και 
κλίνει προς τα κάτω. Τα μαλλιά, που σχηματίζουν βο
στρύχους γύρω από το πρόσωπο, στολίζει στρογγυλό 
στεφάνι.

286. Π 4052. Ερωτιδέας με σκύλο (Π ίν. 84).
Ύ ψ. 0,185, ύψ. βάσης 0,032, διαστ. οπής αερισμού 0,031 x 
0,027 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Λείπει 
μεγάλο τμήμα του αριστερού φτερού, το δεξιό συγκολ
λημένο. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

287. Π 4053. Ερωτιδέας με σκύλο (Π ίν. 84).
Ύ ψ. 0,185, ύψ. βάσης 0,032, διάμ. οπής αερισμού 0,03 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Συγκολλημένο 
το αριστερό φτερό. Οπή αερισμού περίπου κυκλική. 
Λευκό επίχρισμα στο κάτω μέρος, όπου επιτίθεται ρόδι
νο χρώμα στην απόχρωση του δέρματος της μορφής. Με 
ίδιο χρώμα τονίζεται και η βάση του ειδωλίου.

288. Π 4085. Ερωτιδέας με σκύλο (Π ίν. 84).
Ύ ψ. 0,185, ύψ. βάσης 0,33, διαστ. οπής αερισμού 0,033 x 
0,03 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8) και σε 
ορισμένα σημεία κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). Ακέ
ραιο. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.

289. Π 4094. Ερωτιδέας με σκύλο (Π ίν. 84).
Ύ ψ. 0,185, ύψ. βάσης 0,032, διάμ. οπής αερισμού 0,03 μ. 
Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). Λείπει το δεξιό 
φτερό, το αριστερό συγκολλημένο. Οπή αερισμού κυ
κλική.

Τ ύ π ο ς  β. Ε ρ ω τ ιδ έ α ς  με λ α γ ο ύ ς

290. Π  4087. Ερωτιδέας με λαγούς (Π ίν. 85).
Ύ ψ. 0,157, ύψ. βάσης 0,02, διαστ. οπής αερισμού 0,045 χ  
0,04 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/8). Ακέραιο. 
Φθορές και μια μικρή οπή στην επιφάνεια. Κατασκευή 
του κεφαλιού άτεχνη. Στην επάνω και κάτω πλευρά της 
παραλληλόγραμμης βάσης αποδίδονται ανάγλυφα δύο 
οριζόντιοι κανόνες. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Ο Ερωτιδέας στέκεται φέρνοντας το άνετο δεξιό σκέ
λος στα πλάγια. Το σώμα του είναι γυμνό. Έ ν α  ιμάτιο 
τυλίγεται γύρω από τον πήχη του αριστερού χεριού και 
πέφτει προς τα κάτω μέχρι το έδαφος. Με το δεξιό χέρι

που υψώνεται στα πλάγια κρατά από τα αυτιά ένα λαγό. 
Κάτω από αυτόν, ένας δεύτερος λαγός στηρίζεται στα 
πίσω σκέλη και υψώνει το σώμα του προς τα επάνω, 
προσπαθώντας να ελευθερώσει το παγιδευμένο ζώο. Ο 
Έ ρω τας χαμογελώντας στρέφει το κεφάλι του προς τα 
δεξιά και κάτω. Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και 
σχηματίζουν κοντούς βοστρύχους που περιβάλλουν το 
πρόσωπο. Στα πόδια φορά εμβάδες.

291. Π 4050. Ερωτιδέας με λαγούς (Π ίν. 85).
Ύ ψ. 0,156, ύψ. βάσης 0,02, διάμ. οπής αερισμού 0,03 X 
0,024 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ,6/8). Συγκολ
λημένο το αριστερό φτερό. Φθορές στην επιφάνεια. 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

292. Π 4044. Ερωτιδέας με λαγούς (Π ίν. 85).
Ύ ψ. 0,152, ύψ. βάσης 0,022, διάμ. οπής αερισμού 0,033 X 
0,03 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Λείπουν 
η άκρη του αριστερού φτερού και τμήμα της πίσω πλευ
ράς του ειδωλίου.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

293. Π 4054. Ερωτιδέας με λαγούς (Π ίν. 85).
Ύ ψ. 0,152, ύψ. βάσης 0,023, διάμ. οπής αερισμού 0,03 X 
0,034 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 ΥΚ, 6/8).
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

294. Π 4078. Ερωτιδέας με λαγούς (Π ίν. 86).
Ύ ψ . 0,152, ύψ. βάσης 0,021, διάμ. οπής αερισμού 0,026 
μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλη
μένο στο λαιμό. Οπή αερισμού κυκλική.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

295. Π 4066. Ερωτιδέας με λαγούς (Π ίν. 86).
Ύ ψ. 0,15, ύψ. βάσης 0,022, διαστ. οπής αερισμού 0,034 X 
0,03 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολ
λημένο το δεξιό φτερό. Λευκό επίχρισμα στο αριστερό 
σκέλος και στο ιμάτιο. Οπή αερισμού ελλειψοειδής. 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

296. Π 4075. Ερωτιδέας με λαγούς (Π ίν. 86).
Ύ ψ. 0,15, ύψ. βάσης 0,023, διαστ. οπής αερισμού 0,032χ 
0,03 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολ
λημένο το δεξιό φτερό. Τχνη λευκού επιχρίσματος στην 
πρόσθια πλευρά.

297. Π 4077. Ερωτιδέας με λαγούς (Π ίν. 86).
Σωζ. ύψ. 0,143, ύψ. βάσης 0,022, διάμ. οπής αερισμού 
0,03 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Λείπουν 
το κεφάλι και τμήμα του αριστερού φτερού, το δεξιό συ
γκολλημένο. Οπή αερισμού περίπου κυκλική.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

Τ ύ π ο ς  γ . Ε ρ ω τ ιδ έ α ς  κ α θ ισ τ ό ς  με δ ίπ τ υ χ ο

298. Π 4080. Ερωτιδέας καθιστάς με δίπτυχο (Π ίν. 86).
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Ύ ψ. 0,092, ύψ. βάσης 0,016, διαστ. οπής αερισμού 0,025 χ  
0,02 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΗ., 6/8). Ακέραιο. 
Φθορές στην επιφάνεια. Βάση τρίπλευρη. Οπή αερισμού 
ελλειψοειδής. "Ιχνη λευκού επιχρίσματος στα φτερά.
Ο Ερωτιδέας, με ανοικτά φτερά, κάθεται σταυρώνο
ντας τα σκέλη του χιαστί. Φορά χιτωνίσκο. Σκύβει το 
πρόσωπό του επάνω από ένα ανοικτό δίπτυχο, που στη
ρίζει με το αριστερό χέρι στα σκέλη του, και τοποθετεί 
το δεξιό χέρι στο κείμενο, προκειμένου να διαβάσει το 
περιεχόμενό του. Τα μαλλιά σχηματίζουν μπροστά βο
στρύχους γύρω από το πρόσωπο και πίσω πέφτουν επά
νω στους ώμους.

Τ ύ π ο ς  δ. Ε ρ ω τ ιδ έ α ς  π ο υ  π ρ ο φ υ λ ά σ σ ε ι  το υ ς  
κ α ρ π ο ύ ς  του  α π ό  π ε τ ε ιν ό

299. Π 4662. Ερωτιδέας που προφυλάσσει τους καρ
πούς του από πετεινό (Π ίν. 87).
Ύ ψ. 0,126, ύψ. βάσης 0,022 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος 
(2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν τμήμα του αρι
στερού φτερού και μεγάλο μέρος της πίσω πλευράς. 
Στην επάνω και κάτω πλευρά της παραλληλόγραμμης 
βάσης αποδίδονται ανάγλυφα δύο οριζόντιοι κανόνες. 
Ο Ερωτιδέας στέκεται με ανοικτά σκέλη. Τα φτερά εί
ναι μεγάλα και ανοικτά. Φορά χλαμύδα, η οποία, κα
θώς ανασηκώνεται, αποκαλύπτει το γυμνό σώμα του. 
Με το δεξιό χέρι κρατά την ποδιά του ενδύματος φορ
τωμένη καρπούς και με το αριστερό συγκρατεί από το 
λαιμό ένα πετεινό, που τεντώνοντας το σώμα του προ
σπαθεί να τους τσιμπολογήσει. Το κεφάλι του θεού 
στρέφεται ελαφρά προς τα αριστερά. Τα μαλλιά σχημα
τίζουν μπροστά, επάνω από το μέτωπο, ένα μακρύ βό
στρυχο και τα υπόλοιπα πέφτουν πίσω στην πλάτη.

300. Π 4071. Ερωτιδέας που προφυλάσσει τους καρ
πούς του από πετεινό (Π ίν. 87).
Ύ ψ. 0,117, ύψ. βάσης 0,02, διαστ. οπής αερισμού 0,032 χ 
0,024 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΒ., 6/8). Α κέ
ραιο. Απολεπίσεις στην επιφάνεια. Βάση παραλληλό
γραμμη. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

301. Π 4051. Ερωτιδέας που προφυλάσσει τους καρ
πούς του από πετεινό (Π ίν. 87).
Ύ ψ. 0,113, ύψ. βάσης 0,021, διάμ. οπής αερισμού 0,022 
μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Ακέραιο. Οπή 
αερισμού κυκλική.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

302. Π 4076. Ερωτιδέας που προφυλάσσει τους καρ
πούς του από πετεινό (Π ίν. 87).
Σωζ. ύψ. 0,113, ύψ. βάσης 0,021, διάμ. οπής αερισμού 
0,026 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΒ, 6/8). Λεί
πουν το κεφάλι και το δεξιό φτερό του Ερωτιδέα. 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

303. Π 4098. Ερωτιδέας που προφυλάσσει τους καρ
πούς του από πετεινό (Π ίν. 87).
Σωζ. ύψ. 0,10, ύψ. βάσης 0,02, διάμ. οπής αερισμού 0,024 
μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Λείπουν το 
κεφάλι, η αριστερή πλευρά του σώματος και το φτερό 
του Ερωτιδέα, καθώς και μεγάλο μέρος του σώματος 
του πετεινού. Φθαρμένη η αριστερή πλευρά.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

Τ ύ π ο ς  ε. Ε ρ ω τ ιδ έ α ς  π ο υ  π α λ ε ύ ε ι  με π ε τ ε ιν ό

304. Π 4070. Ερωτιδέας που παλεύει με πετεινό (Π ίν. 
87).
Ύ ψ. 0,11, ύψ. βάσης 0,019, διαστ. οπής αερισμού 0,03 χ  
0,026 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολ
λημένο. Βάση παραλληλόγραμμη. Οπή αερισμού ελλειψο
ειδής. ' Ιχνη επίθετου φύλλου αργύρου στο δεξιό φτερό του. 
Ο Ερωτιδέας είναι γυμνός, με ανοικτά τα μεγάλα φτερά 
του. Γονατίζει επάνω στο αριστερό σκέλος προς τα αρι
στερά μας, ενώ το δεξιό, έντονα λυγισμένο, πατά στο 
έδαφος. Σκύβει το σώμα του και τυλίγει το αριστερό του 
χέρι γύρω από το λαιμό του πετεινού, που στέκεται στα 
δεξιά του. Το πρόσωπό του στρέφεται μπροστά.

Τ ύ π ο ς  στ. Ε ρ ω τ ιδ έ α ς  ε π ά ν ω  σε κ ύ κ νο

305. Π 4097. Ερωτιδέας επάνω σε κύκνο (Π ίν. 88).
Ύ ψ. 0,16, ύψ. βάσης 0,025, διαστ. οπής αερισμού 0,028 X 
0,024 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Το δεξιό 
φτερό συγκολλημένο. Βάση περίπου κυκλική. Στην επά
νω και κάτω πλευρά της αποδίδονται ανάγλυφα δύο ορι
ζόντιοι κανόνες. Οπή αερισμού ελλειψοειδής.
Το πουλί κινείται προς τα δεξιά μας φέρνοντας το δεξιό 
πόδι προς τα πίσω. Το σώμα του εικονίζεται σε κατατο
μή. Λυγίζει το λαιμό και υψώνει το κεφάλι του προς τα 
επάνω, με κλειστά φτερά. Ο Ερωτιδέας με ανοικτά φτε
ρά ιππεύει τον κύκνο ακουμπώντας το σώμα του επάνω 
σε αυτόν. Ακουμπά το δεξιό χέρι στο φτερό, το αριστε
ρό στο λαιμό του πουλιού και σκύβει το κεφάλι προς τα 
κάτω. Τα μαλλιά περιβάλλουν το πρόσωπο σχηματίζο
ντας κοντούς βοστρύχους.

306. Π 4068. Ερωτιδέας επάνω σε κύκνο (Π ίν. 88).
Σωζ. ύψ. 0,155, ύψ. βάσης 0,025, διάμ. οπής αερισμού 
0,023 μ. Πηλός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Λείπει τμήμα του 
αριστερού φτερού του Ερωτιδέα. Το ειδώλιο είναι ρα
γισμένο. Οπή αερισμού κυκλική.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

307. Π 4088. Ερωτιδέας επάνω σε κύκνο (Π ίν. 88).
Σωζ. ύψ. 0,132, ύψ. βάσης 0,027 μ. Πηλός κόκκινος (2.5 ΥΚ, 
5/8). Σώζεται μόνο το πρόσθιο τμήμα του ειδωλίου. Συ
γκολλημένο.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.
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Τ ύ π ο ς  ζ. Ε ρ ω τ ιδ έ α ς  κ α θ ισ τ ό ς

308. Π 3223. Ερωτιδέας καθιστάς (Π ίν. 88).
Σωζ. ύψ. 0,17 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5ΥΚ, 
7/6). Λείπουν το κεφάλι, τα χέρια και τμήμα του αριστε
ρού φτερού. Επιφάνεια φθαρμένη. Μ ικρές μάζες πη
λού που διατηρούνται δίπλα και κάτω από τους μηρούς 
του φαίνεται ότι ενίσχυαν τη στήριξη του ειδωλίου στην 
επιφάνεια μιας άλλης μορφής.
Ο Έ ρω τας γυμνός κάθεται με ανοικτά φτερά, διπλώνο
ντας το δεξιό σκέλος κάτω από το αριστερό.

5. ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

Τ ύ π ο ς  α . Π α ιδ α γ ω γ ό ς

309. Π 4093. Παιδαγωγός με παιδί και λυχνία (Π ίν. 88). 
Σωζ. ύψ. 0,122, διάμ. οπής αερισμού 0,021 μ. Πηλός 
ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν 
το επάνω μέρος του κεφαλιού του παιδαγωγού και του 
σώματος του παιδιού και το κάτω τμήμα του ειδωλίου. 
Φθορές στην επιφάνεια. Οπή αερισμού κυκλική.
Ο παιδαγωγός στέκεται με ανοικτά σκέλη. Είναι αγέ
νειος και αποδίδεται σε γεροντική ηλικία. Φορά κοντό 
χιτώνα ζωσμένο στη μέση. Το ιμάτιο, που φθάνει μέχρι 
τα γόνατα, σχηματίζει μπροστά μια αναδίπλωση που 
ανεβαίνει διαγώνια από το δεξιό μηρό, τυλίγεται γύρω 
από τον αγκώνα του αριστερού χεριού και πέφτει προς 
τα κάτω. Με το υψωμένο αριστερό χέρι κρατά τις κνή
μες ενός παιδιού που κάθεται στον αριστερό του ώμο 
και με το δεξιό, ελαφρά λυγισμένο, μια λυχνία. Από τον 
αριστερό αγκώνα του εξαρτάται πιθανώς μία σάκα. Το 
κεφάλι του είναι σκυμμένο. Το παιδί τυλιγμένο με ένα 
ιμάτιο ακουμπά το αριστερό χέρι στο μηρό του.

Τ ύ π ο ς  β. Α γ ό ρ ι

310. Π 3362. Ό ρθιος νέος με πουλί στο στήθος (Π ίν. 88). 
' Υψ. 0,166, ύψ. βάσης 0,012, διαστ. οπής αερισμού 0,026 X 
0,022 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΙΙ, 6/8). Συγκολ
λημένο και συμπληρωμένο. Ραγίσματα και φθορές στην 
επιφάνεια του ειδωλίου. Βάση κυκλική. Οπή αερισμού 
ελλειψοειδής.
Ο νέος στέκεται φέρνοντας το άνετο αριστερό σκέλος 
στα πλάγια. Φορά ένα μακρύ χιτώνα και στα πόδια κλει
στά υποδήματα. Φέρνει τα χέρια του λυγισμένα μπρο
στά στο στήθος και σφίγγει ένα πουλί με ανοιγμένες 
φτερούγες. Τα μαλλιά σχηματίζουν μπροστά, επάνω από 
το μέτωπο, ένα μακρύ βόστρυχο, ενώ τα υπόλοιπα πλαι
σιώνουν το πρόσωπο.

6. ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

311. Π 4046. Σύμπλεγμα Άδωνη και Αφροδίτης (Π ίν. 89).

Ύ ψ. 0,208, ύψ. βάσης 0,014, διαστ. οπής αερισμού 0,056 x 
0,046. Πηλός κίτρινος (10YR, 7/6). Συγκολλημένος ο λαι
μός της Αφροδίτης. Βάση ανισοϋψής και ευθύπλευρη. 
Κάτω πλευρά του ειδωλίου ανοικτή. Οπή αερισμού 
ελλειψοειδής. Ανοικτό μενεξεδί χρώμα στο στεφάνι του 
νέου, στο ύφασμα που καλύπτει την κλίνη, στο ένα μαξι
λάρι, στα μαλλιά και στο στόμα της Αφροδίτης.
Επάνω στην κλίνη είναι ξαπλωμένος προς τα δεξιά, γυ
μνός, ο Άδωνης. Έ να  ύφασμα σκεπάζει το σώμα του αφή
νοντας ακάλυπτο το επάνω μέρος του σώματος, τα χέρια 
και το κεφάλι. Το δεξιό του χέρι αγκαλιάζει το βραχίονα 
της θεάς, ενώ το αριστερό πέφτει προς τα κάτω. Το κεφά
λι του ανασηκωμένο, γέρνει προς τα αριστερά. Φορά στε
φάνι από λουλούδια που αποδίδονται ανάγλυφα.
Η Αφροδίτη, που εικονίζεται μπροστά στην κλίνη, σκύ
βει και αγκαλιάζει το κορμί του νέου. Στηρίζεται στο 
αριστερό σκέλος και φέρνει το δεξιό, που πατά στις 
άκρες των δαχτύλων, προς τα πίσω. Ορατή η πίσω πλευ
ρά του σώματός της σε στάση 3/4 προς τα δεξιά μας. Οι 
δύο άκρες του στροφίου σταυρώνουν χιαστί στην πλάτη 
και πέφτουν στους γοφούς. Το κεφάλι στηρίζεται επά
νω σε ψηλό λαιμό και στρέφεται προς τα δεξιά. Τα μαλ
λιά, που χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται σε κότσο 
στο πίσω μέρος του κεφαλιού, στολίζει ψηλή στεφάνη. 
Στα αυτιά φορά στρογγυλά σκουλαρίκια.
Δεξιά στέκεται σε κατατομή προς τα αριστερά νεαρή 
γυναικεία μορφή. Φορά χιτώνα με μακρύ απόπτυγμα 
και ζώνη στη μέση. Ακουμπά τα χέρια της λυγισμένα 
στα μαξιλάρια της κλίνης και στρέφει το πρόσωπο προς 
τα αριστερά. Τα μαλλιά σχηματίζουν ένα βόστρυχο ε
πάνω από το μέτωπο και πέφτουν κυματιστά στους 
ώμους. Η κλίνη έχει τορνευτά πόδια, που πατούν σε 
ορθογώνια βάση και διακοσμούνται με σχηματοποιη
μένη μορφή σφίγγας. Επάνω σε αυτήν απλωμένο ένα 
στρώμα, ενώ στο προσκέφαλο τοποθετημένα δύο μαξι
λάρια. Ανάμεσα στα πόδια κρέμεται χαλαρά ένα ύφα
σμα και στο κάτω μέρος αποδίδεται ένα μακρύ, χαμηλό 
υποπόδιο με κυρτά πόδια, που απολήγουν σε σχηματο
ποιημένα πέλματα λιονταριού.

Βλ. H.W. Catling,ARepLondon 1984-1985,46- Κ. Τζαναβάρη, 
Πήλινο ταφικό σύμπλεγμα από τη Βέροια, Αμητός, 861 κ.ε., 
πίν. 174 -Αρχαία Μακεδονία, 358, αριθ. 318 (Κ. Τζαναβάρη)- 
Eros Grec. Amour des dieux et des hommes, 1990,71-72, αριθ. 19 
(K. Tzanavari)- I. Βοκοτοπούλου (επιμ.), Ελληνικός πολιτι
σμός. Μακεδονία, Το βασίλειο τον Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1993, 
271, αριθ. 347 (Κ. Τζαναβάρη).

312. Π 1507. Σύμπλεγμα αγοριού και κοριτσιού (Π ίν. 90). 
Ύ ψ. 0,128, ύψ. βάσης 0,016 μ. Πηλός κοκκινωπός φαιός 
(2.5 YR, 5/4). Συγκολλημένο. Λείπουν τμήματα της πρό
σθιας πλευράς και μεγάλο μέρος της πίσω. Η επιφάνεια 
του προσώπου του κοριτσιού αποκρουσμένη. Βάση πα 
ραλληλεπίπεδη.
Δεξιά στέκεται το αγόρι προβάλλοντας το δεξιό σκέλος 
ελαφρά προς τα πλάγια. Το σώμα είναι γυμνό. Φορά
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μόνο μια χλαμύδα που πορπώνεται στο δεξιό ώμο. Η 
μία άκρη του ενδύματος περνά διαγώνια μπροστά από 
το στήθος, τυλίγεται στο αριστερό χέρι και πέφτει προς 
τα κάτω σχηματίζοντας αναδιπλώσεις. Το δεξιό χέρι 
του πέφτει παράλληλα με την εξωτερική πλευρά του σώ
ματος και κρατά ένα τσαμπί σταφυλιού. Τα μαλλιά εί
ναι μακριά και απλώνονται επάνω στους ώμους. Στα 
πόδια φορά εμβάδες. Το κορίτσι, αριστερά, στηρίζεται 
στο δεξιό σκέλος και φέρνει το αριστερό έντονα λυγι- 
σμένο στα πλάγια. Φορά χιτώνα ζωσμένο ψηλά κάτω 
από το στήθος. Το κεφάλι της στρέφεται ελαφρά προς τα 
δεξιά. Τα μαλλιά σχηματίζουν κότσο στο πίσω μέρος του 
κεφαλιού.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67, πίν. 34.

313. Π 1304. Ερωτιδείς με θυμιατήριο (Π ίν. 90).
Ύ ψ. 0,185, ύψ. βάσης 0,04, διαστ. οπής αερισμού 0,041 X 
0,038 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥϊΙ, 6/8). Συγκολ
λημένο. Λείπουν τμήμα του αριστερού φτερού του Ερω- 
τιδέα στα δεξιά μας και το κάτω δεξιό τμήμα του ειδωλί
ου. Φθορές στην πρόσθια πλευρά. Βάση ευθύγραμμη 
στην πρόσθια πλευρά και κυρτή στις πλάγιες. Οπή αερι
σμού ελλειψοειδής. Τχνη επίθετου φύλλου αργύρου στα 
φτερά, στο θυμιατήριο και στους ιμάντες που σταυρώ
νουν χιαστί στο στήθος. Τα φρύδια και τα μάτια δηλώ
νονται με καστανό χρώμα.
Δεξιά του θυμιατηριού στέκεται Ερωτιδέας προβάλλο
ντας ελαφρά λυγισμένο το αριστερό σκέλος. Είναι γυ
μνός. Έ ν α  ιμάτιο καλύπτει την πίσω πλευρά του σώμα
τος, τυλίγεται γύρω από τους πήχεις των χεριών και 
πέφτει προς τα κάτω σχηματίζοντας μαλακά ζιγκ ζαγκ. 
Στηρίζει το δεξιό χέρι στη μέση και ακουμπά το αριστερό 
στο θυμιατήριο που βρίσκεται δίπλα του. Το κεφάλι του 
κλίνει έντονα προς τα δεξιά. Τα μαλλιά, που χωρίζονται 
στη μέση και πέφτουν προς τα κάτω σχηματίζοντας βο
στρύχους, στολίζει στρογγυλό στεφάνι.
Ο Ερωτιδέας που βρίσκεται αριστερά του θυμιατηριού 
στέκεται φέρνοντας το δεξιό άνετο σκέλος προς τα πλά
για. Το σώμα του είναι γυμνό και αποδίδεται σε στάση 
3/4 προς τα αριστερά μας. Φορά το ιμάτιο κατά τον ίδιο 
τρόπο με τον Ερωτιδέα που στέκεται στα δεξιά. Το αρι
στερό χέρι του στηρίζεται στη μέση και το δεξιό στο 
θυμιατήριο. Το κεφάλι του στρέφεται προς τα αριστερά 
και κλίνει ελαφρά προς τα κάτω. Η κόμμωση και τα 
κοσμήματα του κεφαλιού των δύο μορφών είναι όμοια. 
Το θυμιατήριο, που βρίσκεται στο κέντρο της παράστα
σης, έχει κυλινδρικό σχήμα και διακοσμείται με δύο 
επάλληλους κυκλικούς δακτυλίους. Η λεκάνη είναι σχε
τικά βαθιά και το χείλος της διακρίνεται από το υπόλοι
πο αγγείο με χάραξη. Βάση τριγωνική που στηρίζεται 
σε τρία χαμηλά πόδια.

Βλ. Αικ. Ρωμιοπούλου - Ιω. Τουράτσογλου, Μακεδονικά 14 
(1974), 168, αριθ. 7, πίν. I.

314. Σύνθεση ειδωλίων Αφροδίτης με Ερωτιδείς (Π ίν. 91).

314α. Π 3139. Ερωτιδέας (Π ίν. 91).
Σωζ. ύψ. 0,145 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν το δεξιό, το άκρο αριστερό 
χέρι και τα φτερά. Το άκρο δεξιό πόδι αποκρουσμένο. 
Συμπαγές. Τα σκέλη αποδίδονται ανάγλυφα.
Ο Ερωτιδέας είναι γυμνός. Στέκεται φέρνοντας το άνετο 
αριστερό σκέλος στα πλάγια. Σκύβει έντονα το κεφάλι και 
υψώνει το αριστερό χέρι προς τα πλάγια. Τα μαλλιά είναι 
κοντά και σχηματίζουν βοστρύχους γύρω από το πρόσω
πο. Η επιφάνεια της πίσω πλευράς είναι ενιαία και δεν 
δηλώνονται οι ανατομικές λεπτομέρειες του σώματος.

314β. Π 3110. Ερωτιδέας με αλάβαστρο (Π ίν. 91).
Ύ ψ. 0,147 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 6/8). 
Το δεξιό χέρι συγκολλημένο. Η επιφάνεια στήριξης δεν 
είναι επίπεδη. Καστανό-κοκκινωπό χρώμα στα μαλλιά. 
Το αριστερό φτερό λανθασμένα προσαρμόστηκε στη 
θέση του δεξιού, με αποτέλεσμα η κύρια όψη του να είναι 
ορατή από πίσω.
Ίδ ιου  τύπου με το προηγούμενο. Ο Έ ρω τας υψώνει το 
δεξιό του χέρι ελαφρά προς τα πλάγια. Στην καμπή του 
αριστερού χεριού κρατά αλάβαστρο.

314γ. Π 3140. Αφροδίτη (Π ίν. 91).
Ύ ψ. 0,20 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο. Λείπει το άκρο αριστερό χέρι.
Η θεά είναι γυμνή. Στηρίζεται στο δεξιό σκέλος και 
φέρνει το αριστερό ελαφρά λυγισμένο στα πλάγια. 
Απλώνει το αριστερό χέρι, ενώ με το δεξιό καλύπτει την 
ήβη. Στο κεφάλι, που στρέφεται προς τα αριστερά, 
φορά στρογγυλό στεφάνι, γύρω από το οποίο πλέκεται 
ένα δεύτερο από φύλλα και λουλούδια.

314δ. Π 3163. Ερωτιδέας με αλάβαστρο (Π ίν. 91).
Σωζ. ύψ. 0,127 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5 YR, 
6/8). Συγκολλημένο. Λείπουν το κεφάλι του Ερωτιδέα, 
ο λαιμός και οι λαβές του αγγείου.
Ό μοιου τύπου με τα προηγούμενα. Ο Έ ρω τας με λυγι- 
σμένο το αριστερό χέρι, κρατά κοντά στο στήθος του 
ένα μεγάλο αλάβαστρο. Το δεξιό χέρι έρχεται μπροστά 
και ακουμπά στον πήχη του αριστερού χεριού.

314ε. Π 3151. Ερωτιδέας (Π ίν. 91).
Ύ ψ. 0,147 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 6/8). 
Χ έρια συγκολλημένα. Αποκρουσμένες οι άκρες των 
δαχτύλων.
Ό μοιου τύπου με τα προηγούμενα. Ο Έ ρω τας υψώνει 
ελαφρά και απλώνει προς τα δεξιά τα χέρια του. Προς 
την ίδια κατεύθυνση είναι στραμμένο και το κεφάλι του.

7. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ

Τ ύ π ο ς  α . Γ υ ν α ικ ε ία  κ ε φ ά λ ια  κ α λ υ μ μ έ ν α  με 
ιμ ά τ ιο

315. Π 4657. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο.
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Σωζ. ύψ. 0,074 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). 
Σώζεται και τμήμα της αριστερής πλευράς του σώματος. 
Φθαρμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
Τα μαλλιά της μορφής χωρίζονται στη μέση και μαζεύο
νται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το ιμάτιο τυλίγεται 
σφιχτά γύρω από το γυναικείο κεφάλι.

316. Π 4654. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).
Σωζ. ύψ. 0,051 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/6). 
Φθαρμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

317. Π 4659. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).
Σωζ. ύψ. 0,044 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). 
Λείπει ολόκληρη η δεξιά πλευρά του προσώπου. 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

318. Π 4653. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).
Σωζ. ύψ. 0,042 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5 YR, 6/6) και 
σε ορισμένα σημεία πολύ ανοικτός καστανός (10YR, 7/4). 
Όμοιου τύπου με το προηγούμενο. Οι λεπτομέρειες των 
μαλλιών τονίζονται με χάραξη.

319. Π 1520β. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).
Σωζ. ύψ. 0,035 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Φθαρμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

320. Π 4660. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).
Σωζ. ύψ. 0,04 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). 
Αποκρουσμένο ολόκληρο το πρόσωπο.
Όμοιου τύπου με το προηγούμενο.

321. Π 1520. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).
Σωζ. ύψ. 0,035 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται και τμήμα του λαιμού.

322. Π 4656. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).
Σωζ. ύψ. 0,036 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Φθαρμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

323. Π 1520α. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).
Σωζ. ύψ. 0,047 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 7/6). 
Φθορές στην επιφάνεια.

324. Π 1529γ. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).

Σωζ. ύψ. 0,041 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 
6/8). Φθορές στην επιφάνεια.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68.

325. Π 1512. Γυναικείο κεφάλι καλυμμένο με ιμάτιο 
(Π ίν. 92).
Σωζ. ύψ. 0,047 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 
6/6). Λείπει το κάτω τμήμα του προσώπου. Η μορφή 
φορά στεφάνι, επάνω από το οποίο πέφτει το ιμάτιο.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67, πίν. 36.

Τ ύ π ο ς  β. Γ υ ν α ικ ε ία  κ ε φ ά λ ια  με κ ό μ μ ω σ η  
τ έ τ τ ιξ  κ α λ υ μ μ έ ν α  με ιμ ά τ ιο

326. Π 3913. Γυναικείο κεφάλι με κόμμωση τέττιξ 
καλυμμένο με ιμάτιο (Π ίν. 93).
Σωζ. ύψ. 0,072 μ. Πηλός ανοικτός κιτρινωπός καστανός 
(10YR, 7/4). Σώζεται μέχρι τη βάση του λαιμού. Λευκό 
επίχρισμα στην επιφάνεια του προσώπου και του ιματί- 
ου. Κόκκινο χρώμα στα μαλλιά και σε μια ταινία στην 
παρυφή του ιματίου, γαλάζιο στο ιμάτιο και υπόλευκο, 
στον τόνο του δέρματος, στο πρόσωπο.
Το κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς τα αριστερά. Τα 
μαλλιά μπροστά, επάνω από το μέτωπο, σχηματίζουν 
τρεις σειρές βοστρύχους και μαζεύονται πίσω σε κότσο. 
Η μία άκρη του ιματίου, που καλύπτει το πίσω μέρος 
του κεφαλιού, περνά διαγώνια από τη δεξιά πλευρά του 
προσώπου και σκεπάζει το πηγούνι και το λαιμό.

327. Π 3446στ. Γυναικείο κεφάλι με κόμμωση τέττιξ 
καλυμμένο με ιμάτιο (Π ίν. 93).
Σωζ. ύψ. 0,05 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
7/6). Λείπει το αριστερό τμήμα του προσώπου. Λευκό 
επίχρισμα στην επιφάνεια. Ανοικτό καστανό χρώμα 
καλύπτει τα μαλλιά, ενώ με σκουρότερη απόχρωση 
του ίδιου χρώματος τονίζονται τα φρύδια και οι ίρι
δες των ματιών.
Το κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς τα δεξιά. Το ιμά
τιο καλύπτει το πίσω μέρος του κεφαλιού, τη δεξιά 
πλευρά του προσώπου και το πηγούνι.

328. Π 3446γ. Γυναικείο κεφάλι με κόμμωση τέττιξ 
καλυμμένο με ιμάτιο (Π ίν. 93).
Σωζ. ύψ. 0,048 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 
6/6). Φθορές και κρακελαρίσματα στην επιφάνεια. 
Στην πίσω πλευρά το αποτύπωμα του δείκτη του δεξι
ού χεριού του κοροπλάθου που πίεσε τον πηλό στη 
μήτρα.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

329. Π 1529δ. Γυναικείο κεφάλι με κόμμωση τέττιξ 
καλυμμένο με ιμάτιο (Π ίν. 93).
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Σωζ. ύψ. 0,045 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
8/6). Σώζεται μέχρι τη βάση του λαιμού. Φθορές στην 
επιφάνεια.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68.

330. Π 3393. Γυναικείο κεφάλι με κόμμωση τεττιξ κα
λυμμένο με ιμάτιο (Π ίν. 93).
Σωζ. ύψ. 0,05 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR. 6/8). 
Φθορές στην επιφάνεια. Λευκό επίχρισμα στο ιμάτιο 
και στο πρόσωπο και καστανό χρώμα στα μαλλιά. 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

331. Π 1508. Γυναικείο κεφάλι με κόμμωση τέττιξ κα
λυμμένο με ιμάτιο (Π ίν. 93).
Σωζ. ύψ. 0,07 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Φθορές στην επιφάνεια. Ίχνη  λευκού επιχρίσματος 
στην πρόσθια πλευρά.
Το κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς τα δεξιά και κάτω. 
Τα μαλλιά, που σχηματίζουν τρεις σειρές ελικοειδείς 
βοστρύχους επάνω από το μέτωπο και μαζεύονται πίσω 
σε κότσο, στολίζει στεφάνη με ακτινωτή διακόσμηση. 
Φορά στρογγυλά σκουλαρίκια στα αυτιά. Το ιμάτιο 
σκεπάζει το πίσω μέρος του κεφαλιού και πέφτει στους 
ώμους αφήνοντας ακάλυπτο μπροστά το λαιμό.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67, πίν. 35.

Τ ύ π ο ς  γ . Γ υ ν α ικ ε ία  κ ε φ ά λ ια  με κ α λ ύ π τ ρ α

332. Π 1510. Γυναικείο κεφάλι με καλύπτρα (Π ίν. 94α). 
Σωζ. ύψ. 0,06 μ. Πηλός κόκκινος (2.5YR, 5/6). Σώζεται 
μέχρι τη βάση του λαιμού. Συγκολλημένο. Λευκό επί
χρισμα στην επιφάνεια του κεφαλιού και πράσινο χρώ
μα στα δύο φύλλα.
Το κεφάλι στρέφεται προς τα δεξιά. Τα μαλλιά χωρίζο
νται στη μέση και σκεπάζονται με καλύπτρα που δένε
ται χαμηλά στο μέτωπο. Τους κροτάφους στολίζουν δύο 
φύλλα κισσού. Επάνω από το μέτωπο αποδίδεται η 
στρογγυλή κεφαλή μιας περόνης.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67, πίν. 35.

333. Π 3446β. Γυναικείο κεφάλι με καλύπτρα (Π ίν. 94α). 
Σωζ. ύψ. 0,046 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται μέχρι τη βάση του λαιμού. Λείπει το επάνω 
δεξιό τμήμα του. Φθαρμένη η υπόλοιπη επιφάνεια. Με 
ρόδινο χρώμα τονίζεται το στόμα.
Όμοιου τύπου με το προηγούμενο.

334. Π 4691. Γυναικείο κεφάλι με καλύπτρα (Π ίν. 94α). 
Σωζ. ύψ. 0,05 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 6/6). 
Φθαρμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Λευκό 
επίχρισμα στην πρόσθια πλευρά του κεφαλιού.
Το κεφάλι στρέφεται προς τα δεξιά. Τα μαλλιά χωρίζο

νται στη μέση, μαζεύονται πίσω και σχηματίζουν πλο
κάμους που πέφτουν ελεύθερα προς τα κάτω (σώζεται 
μόνον ο αριστερός).

335. Π 3622. Γυναικείο κεφάλι με καλύπτρα (Π ίν. 94α). 
Σωζ. ύψ. 0,053 μ. Πηλός κόκκινος (2.5YR, 5/8). Συγκολ
λημένο. Φθορές και κρακελαρίσματα στην επιφάνεια. 
Το κεφάλι κλίνει ελαφρά προς τα αριστερά και κάτω. 
Τα μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται 
πίσω σε κότσο, σκεπάζει καλύπτρα που στερεώνεται 
στον αυχένα. Δύο πλούσιοι πλόκαμοι έπεφταν επάνω 
στους ώμους της μορφής (σώζεται μόνον ο δεξιός). Τα 
αυτιά της στολίζουν στρογγυλά σκουλαρίκια, από τα 
οποία διατηρείται επίσης μόνο το δεξιό.

Τ ύ π ο ς  δ. Γ υ ν α ικ ε ία  κ ε φ ά λ ια  με σ τ ε φ ά ν ι

336. Π 4009. Γυναικείο κεφάλι με στεφάνι (Π ίν. 94β). 
Σωζ. ύψ. 0,068 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται μέχρι τη βάση του λαιμού. Λείπουν το δεξιό 
τμήμα του στεφανιού και το ένα σκουλαρίκι.
Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και ένα μέρος τους μα
ζεύεται σε κότσο χαμηλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 
Τα υπόλοιπα σχημάτιζαν δύο πλοκάμους που έπεφταν 
επάνω στους ώμους της μορφής. Το κεφάλι στολίζει 
στρογγυλό πλεκτό στεφάνι και τα αυτιά σκουλαρίκια.

337. Π 1509. Γυναικείο κεφάλι με στεφάνι (Π ίν. 94β). 
Σωζ. ύψ. 0,067 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται μέχρι τη βάση του λαιμού. Πίσω από το στεφά
νι μικρή οπή αερισμού. Τχνη λευκού επιχρίσματος στην 
επιφάνεια.
Το κεφάλι κλίνει ελαφρά προς τα δεξιά και κάτω. Τα 
μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται σε 
κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, στολίζει στρογγυλό 
πλεκτό στεφάνι, γύρω από το οποίο τυλίγεται μια φαρδιά 
ταινία. Φορά στρογγυλά σκουλαρίκια στα αυτιά.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 67, πίν. 35.

338. Π 3363. Γυναικείο κεφάλι με στεφάνι (Π ίν. 94β). 
Σωζ. ύψ. 0,058 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/6). 
Αποκρουσμένη η δεξιά πλευρά του προσώπου.
Το κεφάλι κλίνει ελαφρά προς τα αριστερά και κάτω. 
Τα μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση και πέφτουν επά
νω στους ώμους, στολίζει στρογγυλό στεφάνι, γύρω από 
το οποίο τυλίγεται ταινία.

339. Π 4674. Γυναικείο κεφάλι με στεφάνι (Π ίν. 94α). 
Σωζ. ύψ. 0,054 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 
7/6). Φθορές και κρακελαρίσματα στην επιφάνεια.
Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και πέφτουν κυματιστά 
στους ώμους. Φορά στρογγυλά σκουλαρίκια στα αυτιά.

Τ ύ π ο ς  ε. Γ υ ν α ικ ε ία  κ ε φ ά λ ια  με σ τεφ ά ν η

340. Π 4101. Γυναικείο κεφάλι με στεφάνη (Π ίν. 95α).
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Σωζ. ύψ. 0,067 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Συγκολλημένο. Λείπουν το πρόσωπο και τμήμα της δε
ξιάς πλευράς του στεφανιού.
Κόμμωση πεπονοειδής. Τα μαλλιά στολίζουν μια υφα
σμάτινη ταινία και ψηλή στεφάνη με ακτινωτές χαρά
ξεις. Έ ν α  ιμάτιο καλύπτει το πίσω μέρος του κεφαλιού 
και το λαιμό.

341. Π 1529β. Γυναικείο κεφάλι με στεφάνη (Π ίν. 95α). 
Σωζ. ΰψ. 0,06 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Σώζεται και τμήμα του λαιμού. Φθορές και ραγίσματα 
στην επιφάνεια.
Τα μαλλιά, που χωρίζονται στη μέση και πέφτουν στους 
ώμους, στολίζει στεφάνη.

Βλ. Δροΰγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68.

342. Π 1529α. Γυναικείο κεφάλι με στεφάνη (Π ίν. 95α). 
Σωζ. ύψ. 0,051 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5YR, 6/8). 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

Βλ. Δρούγου - Τουράτσογλου, Βέροια, 68.

Τ ύ π ο ς  στ. Κ ε φ ά λ ια  ν ε α ρ ώ ν  κ ο ρ ιτ σ ιώ ν  με 
κ ρ ω β ύ λ ο

343. Π 3321. Κεφάλι κοριτσιού με κρωβύλο (Π ίν. 95β). 
Σωζ. ύψ. 0,057 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (5YR, 
7/6). Σώζεται και τμήμα του λαιμού. Συγκολλημένο. Φθο
ρές στην επιφάνεια.
Το κεφάλι στρέφεται προς τα αριστερά και κάτω. Τα 
μαλλιά σχηματίζουν ένα μακρύ βόστρυχο επάνω από το 
μέτωπο και τα υπόλοιπα πέφτουν στους ώμους σχηματί
ζοντας πλούσιους πλοκάμους.

344. Π 3447β. Κεφάλι κοριτσιού με κρωβύλο (Π ίν. 95β). 
Σωζ. ύψ. 0,056 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 6/6). 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

345. Π 4232. Κεφάλι κοριτσιού με κρωβύλο.
Σωζ. ύψ. 0,056 μ. Πηλός ανοικτός καστανός (10YR, 8/4). 
Λείπει η αριστερή πλευρά του προσώπου. Ανοικτό 
καστανό χρώμα στα μαλλιά και κόκκινο στο στόμα. 
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

346. Π 3446α. Κεφάλι κοριτσιού με κρωβύλο (Π ίν. 95β). 
Σωζ. ύψ. 0,049 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
6/6). Φθορές στην επιφάνεια του προσώπου. Με καστα
νό χρώμα αποδίδονται τα μάτια και τα φρύδια και κα
λύπτονται τα μαλλιά.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

347. Π 3447α. Κεφάλι κοριτσιού με κρωβύλο (Π ίν. 95β). 
Σωζ. ύψ. 0,046 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5YR, 
6/8). Φθορές στην επιφάνεια. Με καστανό χρώμα καλύ
πτονται τα μαλλιά και με καστανό-κόκκινο αποδίδονται 
τα μάτια, τα φρύδια και το στόμα.
Ό μοιου τύπου με το προηγούμενο.

Δ ιά φ ο ρ α

348. Π 4681. Γυναικείο κεφάλι (Π ίν. 95γ).
Σωζ. ύψ. 0,048 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). 
Συγκολλημένο. Λείπει το πρόσωπο και τμήμα της πίσω 
πλευράς.
Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και μαζεύονται σε 
κότσο χαμηλά στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

349. Π 3446ε. Γυναικείο κεφάλι (Π ίν. 95γ).
Σωζ. ύψ. 0,04 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). 
Σώζεται μέχρι τη βάση του λαιμού. Λευκό επίχρισμα 
στην πρόσθια πλευρά του κεφαλιού.
Τα μαλλιά χωρίζονται στη μέση και πέφτουν κυματιστά 
προς τα κάτω.

8. ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΙΔΩΛΙΑ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

350. Π 2392. Ερμαϊκή στήλη Πριάπου (Π ίν. 96).
Σωζ. ύψ. 0,169 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5ΥΚ, 
7/8). Λείπει η απόληξή της. Μια μικρή μάζα πηλού στο 
δεξιό βραχίονα υποδηλώνει ότι η στήλη ήταν προσαρ
μοσμένη σε μια άλλη μορφή.
Ο θεός είναι γενειοφόρος. Φορά ιμάτιο που τυλίγεται 
σφιχτά γύρω από το σώμα του. Η κάτω παρυφή του 
ενδύματος ανασηκώνεται αποκαλύπτοντας τα γεννητι- 
κά του όργανα. Ο δαίμονας με το δεξιό χέρι χαλαρώνει 
το ιμάτιο μπροστά στο στήθος, ενώ με το αριστερό κρα
τά κέρας αφθονίας. Στο κεφάλι του, που στρέφεται 
προς τα δεξιά, φορά πόλο. Τα μαλλιά χωρίζονται στη 
μέση και πέφτουν κυματιστά στους ώμους.

351. Π 3621. Προσωπείο γενειοφόρου Σατύρου (Π ίν. 
96).
Ύ ψ. 0,09 μ. Πηλός κοκκινωπός κίτρινος (7.5ΥΚ, 8/6) 
και σε ορισμένα σημεία πολύ ανοικτός καστανός (10ΥΚ, 
7/4). Σώζεται μόνο το δεξιό τμήμα του, που είναι ελα
φρά καμένο. Φθορές και απολεπίσεις στην επιφάνεια. 
Μικρές μάζες πηλού στην περιφέρεια του προσωπείου 
υποδηλώνουν ότι ήταν προσαρμοσμένο στην επιφάνεια 
ενός άλλου ειδωλίου.
Στο πρόσωπο του δαίμονα κυριαρχούν οι μεγάλοι, εξο
γκωμένοι οφθαλμοί, τα παχιά φρύδια και οι βαθιές 
ρυτίδες. Τα μαλλιά είναι μακριά και πυκνά.

352. Π 5149. Κιθάρα.
Ύ ψ. 0,105 μ. Πηλός ανοικτός κόκκινος (2.5ΥΚ, 6/8). 
Συγκολλημένη. Λείπουν ο αριστερός πήχης και η κάτω 
αριστερή γωνία του ηχίου.
Η κιθάρα αποτελείται από ένα τραπεζιόσχημο ηχείο, 
που φαρδαίνει ψηλά, και βραχίονες. Στο κέντρο του 
ηχίου αποδίδεται με χρώμα ένα ανθέμιο.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΗΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΛΙΩΝ

Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικείμενων 

Μουσείου Βέροιας

Πίνακας Αριθ.
Καταλόγου

Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικειμένων 

Μουσείου Βέροιας

Π 1500 44 Π 3935
Π 3512 10 45 Π 3925
Π 4041 11 46 Π 3923
Π 4647 11 47 Π 3963
Π 3404 11 48 Π 3930
Π 3537 11 49 Π 3966
Π 3389 11 50 Π 3943
Π 3385 11 51 Π 3948
Π 3540 11 52 Π 3927
Π 3331 11 53 Π 3939
Π 3324 12 54 Π 3928
Π 3327 12 55 Π 3932
Π 4240 56 Π 3933
Π 4231 57 Π 3961
Π 1506 12 58 Π 3962
Π 3451 12 59 Π 3953
Π 3450 12 60 Π 3922
Π 4236 61 Π 3921
Π 3447δ 62 Π 3954
Π 1513 12 63 Π 3937
Π 1514 12 64 Π 3952
Π 1521 12 65 Π 3951
Π 1515 12 66 Π 3947
Π 1524 12 67 Π 3958
Π 3929 13 68 Π 3950
Π 5319 14 69 Π 3940
Π 5315 14 70 Π 3330
Π 5325 14 71 Π 3326
Π 4666 14 72 Π 3315
Π 4473 14 73 Π 3541
Π 4468 14 74 Π 3332
Π 4209 14 75 Π 3501
Π 4471 14 76 Π 3333
Π 4472 77 Π 3387
Π 4208 78 Π 1518
Π 4474 79 Π 1519
Π 3384 14 80 Π 1517
Π 3449 14 81 Π 1516
Π 3445 14 82 Π 1523
Π 3941 16 83 Π 3410
Π 3942 15 84 Π 3936
Π 3926 16 85 Π 3955
Π 3959 16 86 Π 3373
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Αριθ.
Καταλόγου

Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικείμενων 

Μουσείου Βέροιας

Πίνακας Αριθ.
Καταλόγου

Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικειμένων 

Μουσείου Βέροιας

Πίνακας

87 Π 1502 23 134 Π 4470 37
88 Π 3377 23 135 Π 4652 37
89 Π 3536 24 136 Π 4651 37
90 Π 3323 24 137 Π 4649 37
91 Π 4641 24 138 Π 4650 37
92 Π 3452 24 139 Π 4072 38
93 Π 1496 25 140 Π 3142 38
94 Π 1499 141 Π 3141 38
95 Π 3489 25 142 Π 4648 38
96 Π 4007 25 143 Π 4055 39
97 Π 1504 25 144 Π 4062 40
98 Π 3493 25 145 Π 4056 40
99 Π 1522 25 146 Π 4065 40

100 Π 4671 25 147 Π 3988 40
101 Π 3386 26 148 Π 3488 41
102 Π 4664 28 149 Π 4001 42
103 Π 4663 28 150 Π 3990 43
104 Π 4669 28 151 Π 3329 43
105 Π 3546 27 152 Π 1503 43
106 Π 1525 28 153 Π 3491 45
107 Π 5123 28 154 Π 3494 45
108 Π 1526 28 155 Π 3500 45
109 Π 4466 28 156 Π 3510 45
110 Π 4465 29 157 Π 3514 44
111 Π 3138 30 158 Π 3486 45
112 Π 3144 30 159 Π 3492 46
113 Π 3152 30 160 Π 3924 46
114 Π 3985 31 161 Π 3931 47
115 Π 3545 32 162 Π 3960 47
116 Π 4469 32 163 Π 3617α 47
117 Π 4467 32 164 Π 3944 47
118 Π 3325 33 165 ΜΘ 5405 48
119 Π 3538 33 166 Π 3310 48
120 Π 3513 34 167 Π 1501 48
121 Π 1528 34 168 Π 3412 48
122 Π 4667 34 169 Π 3934 48
123 Π 4665 34 170 Π 3364 48
124 Π 4672 34 171 Π 3617β 48
125 Π 4668 34 172 Π 3618
126 Π 4670 34 173 Π 3619
127 Π 4673 34 174 Π 3551
128 Π 4673α 175 Π 3322 50
129 Π 4673β 176 Π 4005 50
130 Π 3316 36 177 Π 1303 50
131 Π 3328 36 178 Π 3516 49
132 Π 3428 35 179 Π 1498 52
133 Π 1497 36 180 Π 1495 52
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Αριθ.
Καταλόγου

Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικείμενων 

Μουσείου Βε'ροιας

Πίνακας Αριθ.
Καταλόγου

Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικειμένων 

Μουσείου Βέροιας

Πίνακας

181 Π 3987 52 228 Π 2387 63
182 Π 3487 51 229 Π 2386 64
183 Π 1300 52 230 Π 2382 64
184 Π 3413 52 231 Π 2383 65
185 Π 1527 52 232 Π 2362 65
186 Π 3595 53 233 Π 2388
187 Π 1505 53 234 Π 2391 66
188 Π 4245 53 235 Π 2390 66
189 Π 3426 53 236 Π 3309 66
190 Π 3434 53 237 Π 3317 66
191 Π 3448 53 238 Π 4244
192 Π 3620 239 Π 4059 67

193 Π 3394 54 240 Π 4082 67
194 Π 3318 54 241 Π 4064 67
195 Π 3403 54 242 Π 4061 67

196 Π 3388 54 243 Π 1301 67

197 Π 4010 54 244 Π 4057 67

198 Π 3422 54 245 Π 4058 67

199 Π 4237 54 246 Π 4060 67

200 Π 4238 247 Π 4067 67

201 Π 4242 54 248 Π 4073 68
202 Π 4233 249 Π 4079 68

203 Π 4243 250 Π 4089 68

204 Π 4234 54 251 Π 4081 68

205 Π 4099 55 252 Π 1302 68

206 Π 4100 55 253 Π 4096 68

207 Π 4047 55 254 Π 4091 68

208 Π 4063 55 255 Π 4095 68
209 Π 1491 56 256 Π 5152
210 Π 1490 57 257 Π 3547 68
211 Π 1487 57 258 Π 1530 68

212 Π 1488 57 259 Π 3118 69

213 Π 1486 58 260 Π 2364 70
214 Π 4642 58 261 Π 2360 70

215 Π 1489 58 262 Π 2375 71

216 Π 1484 59 263 Π 3224 72

217 Π 3938 59 264 Π 2376 73

218 Π 1493 59 265 Π 2365 73

219 Π 1494 59 266 Π 3109 74

220 Π 3596 60 267 Π 3106 75

221 Π 1492 60 268 Π 2377 75

222 Π 1485 60 269 Π 2389 76

223 Π 2384 62 270 Π 1483 76

224 Π 2381 62 271 Π 3107 78

225 Π 2385 272 Π 3156 78

226 Π 2380 63 273 Π 3111 77

227 Π 2361 61 274 Π 3103 79
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Αριθ.
Καταλόγου

Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικείμενων 
Μουσείου Βέροιας

Πίνακας Αριθ.
Καταλόγου

Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικειμένων 

Μουσείου Βέροιας

Πίνακας

274α Π 3103α 314β Π 3110 91
275 Π 2359 80 314γ Π 3140 91
276 Π 4069 81 3146 Π 3163 91
277 Π 4092 82 314ε Π 3151 91
278 Π 4074 82 315 Π 4657
279 Π 4045 83 316 Π 4654 92
280 Π 4084 83 317 Π 4659 92
281 Π 4049 83 318 Π 4653 92
282 Π 4086 83 319 Π 1520β 92
283 Π 4048 83 320 Π 4660 92
284 Π 3222 83 321 Π 1520 92
285 Π 4083 84 322 Π 4656 92
286 Π 4052 84 323 Π 1520α 92
287 Π 4053 84 324 Π 1529γ 92
288 Π 4085 84 325 Π 1512 92
289 Π 4094 84 326 Π 3913 93
290 Π 4087 85 327 Π 3446στ 93
291 Π 4050 85 328 Π 3446γ 93
292 Π 4044 85 329 Π 15296 93
293 Π 4054 85 330 Π 3393 93
294 Π 4078 86 331 Π 1508 93
295 Π 4066 86 332 Π 1510 94
296 Π 4075 86 333 Π 3446β 94
297 Π 4077 86 334 Π 4691 94
298 Π 4080 86 335 Π 3622 94
299 Π 4662 87 336 Π 4009 94
300 Π 4071 87 337 Π 1509 94
301 Π 4051 87 338 Π 3363 94
302 Π 4076 87 339 Π 4674 94
303 Π 4098 87 340 Π 4101 95
304 Π 4070 87 341 Π 1529β 95
305 Π 4097 88 342 Π 1529α 95
306 Π 4068 88 343 Π 3321 95
307 Π 4088 88 344 Π 3447β 95
308 Π 3223 88 345 Π 4232
309 Π 4093 88 346 Π 3446α 95
310 Π 3362 88 347 Π 3447α 95
311 Π 4046 89 348 Π 4681 95
312 Π 1507 90 349 Π 3446ε 95
313 Π 1304 90 350 Π 2392 96
314 351 Π 3621 96
314α Π 3139 91 352 Π 5149
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Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικείμενων 

Μουσείου Βέροιας

Είδος Πίνακας 
Αγγείου

Αριθ.
ταφικού
συνόλου

Αριθ. ευρετηρίου 
πήλινων αντικειμένων 

Μουσείου Βέροιας

Π 3421 λύχνος 1 6 Π 3995
Π 3406 λύχνος 1 6 Π 3994
Π 3401 λύχνος 1 6 Π 3983
Π 3392 λύχνος 1 6 Π 4008
Π 3402 μυροδοχείο 1 6 Π 5195
Π 3396 μυροδοχείο 1 7 ακατάγραφο
Π 3188 λύχνος 2 7 ακατάγραφο
Π 3176 λύχνος 2 7 ακατάγραφα
Π 3189 λύχνος 2 8α Π 4843
Π 3182 λύχνος 2 8β Π 4646
Π 3166 λύχνος 2 9 Π 4090
Π 3174 λύχνος 2 9 Π 4102
Π 3150 λύχνος 2
Π 3153 λύχνος 2 10 Π 4728
Π 3116 μυροδοχείο 3 10 Π 4729
Π 3112 μυροδοχείο 3 11 Π 4182
Π 3114 μυροδοχείο 3 11 Π 4183
Π 3169 μυροδοχείο 3 12 Π 4311
Π 3129 μυροδοχείο 3 12 Π 4313
Π 3122 μυροδοχείο 3 12 Π 4314
Π 3130 μυροδοχείο 3 13 Π 4822
Π 3507 λύχνος 4 13 Π 4825
Π 3548 μυροδοχείο 4 14 Π 4427
Π 3549 μυροδοχείο 4 14 Π 4425
Π 3550 μυροδοχείο 14 Π 4426
Π 3946 λύχνος 4 16 Π 2371
Π 3956 μυροδοχείο 4 16 Π 2372
Π 3949 μυροδοχείο 4 16 Π 2395
Π 3993 λύχνος 5 16 Π 2368
Π 4006 λύχνος 5 16 Π 2366
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΕΞΕΩΝ*

Α

Άβδηρα 77, 93, 96-97,114,146,199, 201, 202.1274 
Αβές (Φωκίδα) 120.435 
Αγαθή Τύχη 226 
Αγαμέμνων 225.79
Αγορά Αθηνών 24, 55.10, 56.21, 57.32, 61.78, 107.299, 

115-116, 149, 151.732, 162-163, 165.901, 181.1059, 
191,193,195.1196,202.1274 

Αγριώνια 228.109
Άδωνης 45, 74-75,190, 203, 208, 212.19, 220, 232, 267 
Αδώνια 220, 232 
Αθηνά 220,223
Αθήνα 33, 77.7/13/14, 85, 88, 89.129, 102, 113.364/371, 

115,142.621,143.629,189.1146,195.1202,202.1274, 
210

Αίγειρα 155.791, 226 
Αίγινα 142.629,143.634,193, 207 
αιγΰπτιοι θεοί 212.19, 231
Αίγυπτος 100,113.363,131,139,153,154.722,156,158, 

159.824, 161, 169, 170.959, 172, 175, 185, 190, 198. 
1229/1230/1234,199, 203, 209, 222, 231-232 

Αιμίλιος Παύλος 213 
Αιολίδα 193 
Ακροκόρινθος 61.80 
Ακρόπολη Αθηνών 195.1201 
αλάβαστρο 32,184,197-198, 268 
Αλεξάνδρεια 77,79,85.83,89,98,113.363,139.590,168. 

936,176
’Αλέξανδρος 65, 67, 69,166 
Αλέξανδρος Μέγας 90,175.1004, 211, 222 
Αλικαρνασσός 120.437,140.604,169.940,171.968 
Αμαθούντας 57.34, 88.110,93-94, 96,101,107,112.360, 

123,129, 160,163,185.1098,199, 203, 207, 218.11 
Άμβροσσος 77.7 
Αμισός 193.1186, 203, 206 
Αμφίπολη 19.3, 66.131 
ανδρική μορφή 208
ανθέμιο 64.111,91,104.279,145,174,241,261,263,271
Αντίγονος Γονατάς 39, 47
Αντιόχεια (Ορόντης) 172.977,173,178.1027
Άντρο Διός (Κρήτη) 191.1163,192
Άνω Μακεδονία 138,141
Απελλής 158
Απολλόδωρος 232.153
Απόλλωνας 195.1206

Απουλήιος 177.1023, 233
Απουλία 79.26, 80.42,87.102,100.238,103.275,110.336, 

115, 117.410, 131.530, 162.869, 164, 187.1117, 204. 
1308, 207

αρεταλογία Τσιδας 230-231 
Αριάδνη 147.682,148.682,177.1022 
Αριστοτέλης 226.90 
άρκτος 139, 221
Αρποκράτης 131.528, 155.792, 156-157, 164, 176.1013, 

260
Αρσινόη I I 154
Άρτεμη 139.595, 220, 223, 226, 230, Βραυρωνία 140, 

221.39
Αρχέλαος 228
αρχέτυπο 56.19, 69, 76, 99-100,103,110,112,114,116, 

119,127,137,145,147,209-210,212, 214-215 
Ασία 222
Ασκληπιείο Αθηνών 177.1021, Κω 158
Άσσος 162.858
Ασσυρία 232.151
Αστάρτη 221 (βλ. και Isthar)
Αταλάντη (Λοκρίδα) 120.433 
Αττική 25, 66.136, 89.130/131, 98.220, 99, 105.280,106. 

293,120.435,140,141.617,142.629,143.631/634,146, 
155.788,156,195.1200/1206,204.1298,210-211,214, 
224

Αύγουστος 78.16,159.823,161.857,181.1058, 200.1251 
αυλός 155.788 
Αφρική 117 
Αφροδισιάδα 159.832
Αφροδίτη 31, 45, 47, 51, 67-68, 107.299, 126, 129-130, 

138,139.592,141,147,148.690,149,150.730,157.803/ 
804,159.824,160-161,163.872,164-165,166.912,167, 
169.940/944/948, 173.987, 174, 177.1019, 178.1033/ 
1035,185.1092,188,195-196,198,202-203,205,207- 
210, 212, 215, 219-230, 232-233, 260, 267-268, ανα- 
δυομένη 31-32, 51, 59, 147, 149, 150, 153, 154.772, 
155-160,162.864/865,164-165,169.939,181.1062,188. 
1130, 190, 198, 206.1314/1320/1322, 260-261, 271, 
Άνθεια 223, αποσανδαλίζουσα 32, 60, 65, 67-68, 
149.702,160,161.855,165.908,166-168,170,262, έπι- 
τνμβιόία/επιτύμβια/τυμβωρύχος/μελαίνίς 223, Ερ- 
κύνα 139.591, Ερυκίνη 221.42, Genetrix 198, Καλλί
πυγος 159.832, Καπιτωλίου 159.832, 160, 168.934, 
181, Καπύης 181, Κνιδία 126,132,148,160,165,168, 
169.951,170.959,196,198,203, κουροτρόφος 51,68,

* Η τελεία μετά το σελιδάριθμο παραπέμπει σε υποσημείωση της σελίδας.
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129.134- 135,141.614,170,174.994,203,263, Κυρή- 
νης 152, Ουρανία 152, Ποντία 152.753, Púdica 159, 
196, τυπου Σαπφούς Ολυμπιάδας 148,169, στηριζο- 
μένη 32, 51, 59, 69, 138.583, 144-146, 148-149, 150. 
731, 151-153, 155-156, 160, 162.864, 163-164, 203. 
1273, 206.1320/ 1322, 227, 258-260 (βλ. και Venus 
Felix)

B

Βαλκανική χερσόνησος 113 
Βασιλεία 105,148.690 
Βεργίνα 77.7/14 
Βέρμιο όρος 55 
Βίων Σμυρναίος 232.155 
Βόηθος187
Βοιωτία 56.22, 57.36, 77, 80.44, 81, 84, 86-88, 89.131, 

93-94,95.192,97,100-101,106,113,120.440,126.487, 
131.525, 133, 139.591, 146, 151, 171.968, 185.1094, 
190.1147,191.1161,192.1175,194,197,203,204.1298, 
205.1311,210-211,214 

Βόσπορος 155.788 
βουκεφάλιο 154.777 
βουκράνιο 154.777, 260 
Βοΰπαλος 154.778 
Βοττιαία 24 
Βοττιαίοι 26, 29,42

Γ

Γέλα 172.969 
Γεννετυλίδα 221 
Γη 220
γλύκισμα 163, 225, 260, πυραμιδοειδές 154, 164.886, 

258,261
Γνάθια 192.1176
γυναικεία μορφή 28-29, 31-32, 36, 38-39, 43, 45, 47, 49, 

52, 61, 64, 76,104, 109, 113, 117, 119,122, 126-127,
129.132.538.134- 137,139,141,173.987,177.1022,185. 
1097, 200.1253, 203, 205, 208, 210, 214, 218-220, 
234-257

Δ

δανάκη 23 
Δάρδανος 170.959 
Δαφνί 130.520
δαχτυλίδι 39, 60,166,169,195.1204, 262 
Δελφοί 77, 223 
Δερβένι 229.119
Δήλος 55.10,98.219,101,105.298,116.398,128,133,139,

146-149,151,156.799,161.856,163.885,166.910/916, 
167-169,170.953,173,175-176,178,195-198,201,203, 
206, 216

Δήμητρα 120-121,140.608,141,163,212.20,219-220,223, 
226, 230, Θεσμοφόρος 219 

Δημητριάδα 223 
Δημοσθένης 98.221
διάδημα 48, 64,104.279,128,156,199, 200.1254, 253 
δίκερας 154.771/772/773/775,156 
Δίον 141.614,157.803, 231 
Διονύσιος 65, 66.131, 67-69, 74 
Διόνυσος 99.231,131,140.602,147-148,160,169,224-225, 

228-229,233, Άγριος/Έρίκρνπτος/Ψενόάνωρ 228. 
109

δίπτυχο 184,185.1092, 265-266 
δίσκος 163
Δίφιλος 66.131/132,102.259,159.823,164.888 
Δοΰρης 185.1094

Ε

Εβραιόκαστρο (Θάσος) 209 
Έδεσσα 20 
ειδώλιο passim 
Ειλείθυια 220-221 
Ειρήνη 131,155.782 
Εκαταίο 105.281/284 
Εκάτη 104-105
Ελλάδα 20, 24-25, 56.22, 77, 79, 88.115, 89, 91, 98,110, 

117, 120, 122, 128, 130, 138-139, 140.604, 143, 159, 
164.891, 171, 172.968, 177, 180, 185-187, 189, 204, 
209-211,212.18,216, 231 

Έλληνες 66, 175.1004 
εμβάδα 142,192, 257, 265, 268 
επίχρισμα λευκόχρωμο 67, 69-72, 74, 78, 83, 85, 91, 94,

96,98,100,110,113,117,121,127,132,134-135,137, 
142,145, 166,179,184,199, 201, 205, 234-244, 246- 
247, 249-258, 260, 262-266, 269-271, υπόλευκο 63 

επιχρύσωση 142 
Εράτυρα 138
Ερέτρια 139.591,190.1147,194.1196 
Ερκύνα 139.591
ερμαϊκή στήλη (βλ. και Πρίαπος) 
ερμαφροδιτισμός 181 
Ερμαφρόδιτος 181 
Ερμής 131,161.854 
Ερμιόνη 98.221 
Ερμοκράτης173
Έ ρ ω τα ς /Ε ρ ω τιδ έα ς  28-29, 32, 45, 49, 51, 62.89, 64.115, 

65.131, 68-69, 74-75, 8 0 ,124 ,126-137 ,138 .582 /583 / 

584,139-141,147.682,150-152,156-157,160,162,163-
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165,169.940,171,174,178-182,184-188,191-198,204, 
206,208-210,212,215,220-222,226-229,233,252-256, 
258-261, 265-268, ανδρόγυνος 181, άπτερος 163, 
151, 259, 261, Αρποκράτης 154.775, 155, 156.798, 
186.1102,208, 232, 260 (βλ. και Eros funéraire) 

Εΰξεινος Πόντος/Μαύρη Θάλασσα 100, 209 
Ευριπίδης 169.944,189.1141, 228 
Εΰτρηση 120.440 
Ευτυχίδης 172-173,178 
Έφεσος 172.970

Η

ηθοποιός 65.127 
Ηλεκτρα 225.79 
ημικίονας 64 
Ή πειρος 191
Ή ρα  138.584, 220, 223, 226, 230 
Ηράκλεια Λυγκηστίς 231 
Ηρακλής Κυναγίδας 229.117

Θ

Θεάνγελα 120.437 
Θείας 232.151 
Θεσμοφόριο 120, 219 
Θεσπιές 223
Θεσσαλονίκη 26,28,36,52,64.116,79.25,100.237,113.

368,143.634,157.805, 200, 214, 231 
Θήβα 76,155,171.968,174.995,190.1147 
θίασος 229 
Θορικός 24
θρόνος 59,171-172,174, 263 
θυμιατήριο 49, 64,194-195, 208, 227, 268

I

Ιεράπετρα 120.436, 203
ιερό 76,120-122,130.520,141.614,157.803/804,167,175, 

195.1201,209,212.20,217-219,221,222.46,223,229. 
117, 231-232

ιμάντας 63, 137, 142, 145, 157, 166, 170, 255-256, 258- 
259, 260, 263, 262, 268

Ίσιδα 45, 59,156-157,171,174-176, 208, 220, 227, 230- 
232,263, Αφροδίτη 156, Βουβάστις 131.528,155, κου- 
ροτρόφος 172.976, Λοχία 231, Τύχη 155.780, 231 

Ιταλία 77, 79-81, 89, 93, 98,100,103-104,109-111,113, 
114.375,117-118,122,128,131,133-134,139,148,150, 
152,156.799,164,167,171,172.968,174.994,177,180, 
189,192,196, 209,230.128 

Ιωνία 172.970,174.995

Κ

Κάβειροι 76 
καθαρμός 219
καθρέπτης/κάτοπτρο 184,198 
καλάθι 163, 225
Κάλλατη 81, 84, 85.84,100,139,191 
Καλλιόπη 172.977
καλύπτρα 91-92,111-112,114,125,128-129,137-138,200- 

201, 241,246-247, 252-253, 255-256,270 
Καμπανία 79.26,100.238,106.298,121,138.584,163,180, 

191
κάνιστρο/κανούν 61,64,145,149,163,222,225,258-261 
Κανυσιο 194.1191 (βλ. και Canosa)
Καπύη 79.26, 80.42/43, 89.132, 93.178, 98.224, 100.238,

105.290,110.337,126,129,130.519,131.530,134-135, 
139.593,140.604,172.969,174.995,178.1033,192.1171, 
194.1191,204.1308 

Κάσσανδρος 37,48
Κάτω Ιταλία 143,163,170.1048,187,190,194, 204 
Κεντόριπα 93.178,100.238,167.924 
Κεραμεικός 24, 25.54, 75.155 
κεράς Αμαλθείας/αφθονίας 61, 64, 145, 152-155, 156, 

161-162, 176, 205, 222, 225-226, 231-232, 259, 260- 
261, 263, 271 

Κέρκυρα 139.595
Κερτς 110.337,140.604,147,155.788,185.1093 (βλ. και 

Παντικάπαιο)
κεφαλόδεσμος 60, 64.111, 70 
Κηφισόδοτος 131,155.782
κιθάρα 32, 61, 63.102,145,150,152,157,164,178, 206, 

226, 259, 261,271
κίονας/κιονίσκος 152.757,155, 232, 260 
κισσός 92,99,106,118,147-148,150,160,197,224,241- 

244, 249, 252, 258, 261, 270 
κίστη ελευσινιακή 164.886 
Κλεοπάτρα 133
κλίβανος 55.17, 91,110,137,166,186,191 
Κνίδος 120
Κνωσός 86.95, 201.1269
κόμμωση, κότσος 81, 90, 95, 111, 115, 119, 135, 143, 

148, 153, 159-160, 197, 200, 235-237, 241-244, 247, 
257-263, 267-271, λυβικοί βόστρυχοι 153, πεπονο
ειδής 143, 148, 203, 258-259, 271, τέττιξ 70, 78, 84, 
115,118,128,136,199-200, 269-270 

Κόρη 139.591,140.608,141, 219.24 
Κόρινθος 24,28,33,47,49,52,79.25,114,121,126,139. 

590/591, 143.634, 149, 155.788, 163, 194.1187, 201, 
204.1298

κοροπλάθος/κοροπλάστης passim 
Κορύβαντες 220
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κόσμημα τριγωνικό 63,112,115,117,135, 246-249, 255 
Κουμαριά 54 
Κούριο 169.948
κουροτρόφος 28-29,38,70,74,131.527,133.550,134,138, 

140, 163, 171.967, 172, 174, 176.1013, 208, 210, 215, 
220-222,229 

κοχύλι 198
Κράνειο (Κόρινθος) 223 
Κρήτη 120.436,147.672,192.1176 
Κριμαία 186
κρωβΰλος 190.1152, 204, 271 
Κυβέλη 104, 167, 220 
Κυδωνιά 117.409 
κύκνος 187-188, 266 
Κύμη 110.334,172.970 
κυνίδιον μελάοϊον 183
Κύπρος 89,100,104.278,120,122,130,131.527,140.604, 

171,172.971,180
Κυρηναϊκή/Κυρήνη 79,83,97.211,100,113.363,117.408/ 

411,122,133,139.590,143.630,152,175,176.1012,180, 
185.1092,187-188 

Κως 120.436,152.753,154.772

Λ

λαγός 183-184, 265
λατρεία Πτολεμαίον 159.824
Λευκάδια 20
Λητή 140.608, 229.119
λίκνο 225.78
Λίνδος 120.436,149.715
Λοκρίδα 231
Λοκροί 131.530, 218, 221, 223 
Λουκιανός 232.155 
Λουκίλλα 159.832 
λύρα 150.727, 226.87/89 
Λύσιππος 197.1218 
λυχνία 189, 267
λύχνος 22, 24-26, 28-29, 32-33, 36, 38-39, 42, 43, 47, 49, 

51-52,189.1137,191

Μ

Μαινάδα 224 
Μακεδόνες 34
Μακεδονία 21,24-26,34,36-37,54,65.127/130,79,105. 

284,138,148,201,211,213,218,223.54,226.94,228, 
231, 232.150 

Μάλτα 183 
Μαντίνεια 223 
Μαρώνεια 177.1021

Μέγαρα 159.825 
Μεγάλη Ελλάδα 20.11,172.969 
Μεγάλη Θεά 131.527,172.971 
Μέδμα 172.969 
Μένανδρος 189.1141 
Μεσοποταμία 229.120 
μήλο 62.93,152, 226 
Μήλος 139.590,155.781/788 
Μηνάς 66.136, 67-69, 74 
Μηνόφιλος 66.136 
Μήτηρ Θεών 220 
μήτρα passim 
Μητράς 66.136 
Μηχανιώνα 61.80 
Μίεζα 20
Μικρά Ασία 20.11, 65.131,77, 94.185,98,110,122,130, 

132,138,139.590,140.604,143,152,155.783,158,163, 
167,171,177,180,183,185,187, 203, 211,214.29 

Μίλητος 120.437 
μίτρα 148, 224 
μόδιος 153, 225, 260 
Μοίρα 221 
μονόγραμμα 65-66
Μοργαντίνα 55.16,59.56,100.238,101,106,113.365,132. 

542, 223
μούσα 138.584,149.705,172.977,173,177.1021,178 
Μουσείο Αγίας Πετρούπολης 110.337,111,147,149.708, 

159,171.968,185, Αθηνών: Ακρόπολης 115.390, Εθνι
κό Αρχαιολογικό 126-127,172.976, Κανελλοπούλου 
147.676, Μπενάκη 169.939, Αλεξάνδρειας 175, Αμ
βούργου 80, Allard Pierson Άμστερνταμ 163.872, Βα
τικανού 159-160, Βαλτιμόρης 110.335, 168, Βερολί
νου 65.131, 84, 90,100,102.257/263,108-109,122.461, 
161.851/856,185.1094/ 1097,189.1136, Βόννης 140. 
601, Βοστώνης 114,118,156.798,164, Βουκουρεστί- 
ου 118.421,191.1165, Βρετανικό 80, 95.189, 99. 231, 
109,162.869, 163,176, 209.7, Çanakkale 170. 959, 
Δρέσδης 124, Guimet 195.1202, Θεσσαλονίκης 62. 
93,65.127,79.25,80,124,140.608,177.1019,181.1066, 
Κάιρου 175-176, Καρλσρούης 100.241,120. 435, Κα- 
τάνης 122.461, 123, Κοπεγχάγης 225.79, Κω 146, 
Κωνσταντινούπολης 87.96, 100.241, 101, 102. 259, 
168, Λάρισας 171.965,177.1021, Leiden 209.7, Μο
νάχου 122.456, 124.471, 169.951, 195.1204, Νεάπο
λης 162,197.1223, Μητροπολιτικό Νέας Υόρκης 80, 
123,168.934, Civico (Παλέρμο) 165, Παρισιού: Bi
bliothèque Nationale 198, Λούβρου 79,86,90,94,96, 
100,118,125,185.1092,191.1159,195.1200, 209.7, 
Martin von Wagner (Würzburg) 142.618 

Μύρινα 23.32,61.80,63.108,65.127,66.131/134/136/142, 
67,69.149,76.5,80-81,85-91,93,95-98,100-102,104,
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107-108,110,113-114,116-118,122-123,124.471,127- 
129,131-135,140-141,143.633/636,145.656,146-151, 
152.758,155,156.798,159.829,160,162.858,163-164, 
166.919,167-168,172.970/974,173,174.998,177-178, 
180.1051,181-197,199-204, 205.1311, 207, 210-212, 
216

μυροδοχείο 22, 24-25, 28-29, 32, 34, 36-39, 42-43, 45, 
47-49, 51 

Μύρρα 232.151
μυστήρια διονυσιακά 217, 224-225,229 
Μυτιλήνη 113.363,117.409

Ν

Νέα Κερδύλλια 110-111 
Νεοχώρι Καβάλας 65.131 
Νίκη 63.108,160 
Νικήσιανη 21.22, 62.87
νόμισμα 23-24,26,31-32, 36,47, Αντιγόνου Γόνατά 39, 

47, Βοττιαίων 26, 29, 42, Θεσσαλονίκης 26, 28, 36, 
52, Κασσάνδρου 37, 48, Μακεδόνων 26, Πέλλας 
26, 31, 36, 42, 49, Περσέα 26, 36, Φιλίππου Β' 37, 
Φιλίππου Ε  26, 28, 36-37, 48,51.117 

νΰμψη 177.1021

Ο

οινοχόη 22, 28-29, 38, 42, 46, 48, 64,121,165, 205, 219, 
250-251 

Ολυμπία 221
Όλυνθος 110.335,161,163,168.939,195.1202, 217 
οπή αερισμού passim
οπή ανάρτησης 61-62, 69, 91, 134, 182.1070, 237, 241, 

246-248, 250, 252 
όργιο 229 
ορυχείο 54, 55.10 
Ουρανία της Φραγκφούρτης 173

Π

παιδαγωγός 45,188-189, 233, 267 
Πάνας 165 
πάνθηρας 140.602
Παντικάπαιο 66.131,104.279,165.907 (βλ. και Κερτς)
πάπια 187.1117
Παραμυθιά 160
παραστάδα 129
Πασικράτα 223
Παυσανίας 139.591,154.778,155,222 
Πέλλα 19.3, 20, 22.29, 25-26, 31, 33, 36, 42, 49, 54-56, 

58.44/45,59.56,61.80,63.106,77.7,78-79, 81, 83-84,

86-87, 91.147, 92-93, 95, 101.246, 107-111, 114-115, 
117-118,120-121,132,138,141.615,142.625,146-149, 
150-151,155,160.847,164,167,169.939/943,173.986/ 
987,177.1021,180,186.1103,187.1123,188.1135,189,
200- 201, 203, 206.1322, 209-215, 218-219, 222 

Πενταπλάτανος Γιαννιτσών 95.188, 110-111, 112.361,
113.368,214

πέπλος 103-104,120,122
Πέργαμος 67,87.101,93,97,104,127,146-147,161. 856, 

172.970/976,173,174.995,178,181.1059, 200.1252,
201- 202, 209

περιμήριο 60, 64,166, 257-258, 262 
περιστέρι 137,141, 220-221, 223, 255, 264 
περισφΰριο 64,166.916, 257, 262 
περόνη 23, 38, 51,106-107, 201, 244, 270 
Περσέας 26, 36, 213
Περσεφόνη 209, 218, 220-221, 223, 226, 230 
πεσσός 144-145, 149, 150.731, 151-153, 155, 179-181, 

227, 258-259, 264 
πετεινός 45, 64.115,185-187, 266 
Πίνδαρος 226
πλαγγόνα 31, 36, 45, 49, 60, 62.93, 63-64, 141-142,148.

683/696,173.987, 203, 208, 215, 229-230, 257-258 
Πλανγών 141.616 
Πλούταρχος 222 
Πλούτος 131,155
ποδιά 70, 73, 83, 103, 105, 120, 127, 236-241, 243-245, 

248-250 
Πόθος 126 
πόλος 161-162,261
πόπανο 61, ομφαλωτό 149,163,225,258, 261
πόρπη 60,112
Ποσειδωνία 172.969
Ποτείδαια 226.89
Πραξιτέλης 131,196
Πρίαπος 51, 61, 144, 153, 157, 161-162, 165, 205, 208, 

212.19, 222, 224, 261, 271
Πριήνη 95.189, 107, 133, 140, 160, 167-168, 170.959/ 

960,193, 203, 204
προσωπείο 86-87, Διονύσου 148.682,150, Σατύρου 51, 

206,271, Σιληνού 61,144,149-150,152,157,164-165, 
182, 222, 224, 258-261 

προτομή 141.611,148,163,169 
Πτολεμαίος I I 154 
Πύδνα 19.3,49 
πυραμίδα 149,163, 225

Ρ

ριπίδιο 87,111,178 
Ριτσώνα Βοιωτίας 83-84
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ρόδακας 149,161,169 
ρόδι 152, 225-226
Ρόδος 121,131.525,140.604,146,154.772,169.940,191. 

1161
Ρούβο 131.530,133.550 
Ρωμαίοι 26, 34, 36, 213, 229.117

Συρακούσες 89.132,100.238 
Συρία 159,170,198.1234 
σφαίρα 152.758 
σφραγίδα 66,137 
Σωκράτης 150.719,189.1138

Ρωσία 89, 98,110,131 Τ

Σ

σάκα 189, 267
Σαμοθράκη 193.1186
Σάμος 143.637,147.674
Σαραπείο, Δήλου 195, Θεσσαλονίκης 157.803
Σάραπης 232
Σάτυρος 51, 206, 271
Σεβαστή Πιερίας 148
Σελινούντας 100.238,172.969
Σικελία 138.584,141.614,167.924,218, 221, 223.59/61
Σικυώνα 172,178
Σιληνός 61,144,149-150,152,153.762,157,164-165,182, 

189.1138, 222, 224, 258-261 
σκόρπιός 190.1152
σκουλαρίκι 28, 45, 49, 60, 64, 105, 112, 127, 137, 148, 

169.948,173,201-202,234-235,240-241,243-249,252- 
255, 257, 259-263, 267, 270 

σκύλος 182-184,192, 264-265 
Σμύρνη 62.92,95,101.252,107,147.682,150,154.778,159. 

831/832,160,161.856,162.858/860,164.899,167.923, 
170.959,179.1046, 181.1063,186.1107, 204 

Σολούντας 100.236/238,101 
Σοφοκλής 89-90, 96.202
Σπηλιά Εορδαίας 54, 86,112.361,113.368,136, 138, 144, 

200, 214 
σπονδή 225

ταινία 60,111-112,114,118-119,123,125,138,147-148, 
154, 159, 161, 169, 173, 201, 203, 224, 225.79, 241, 
243, 246-247, 249, 257-258, 263,270-271 

Τανάγρα 79.24, 80, 85, 86.94, 88, 93.172, 96, 98.220, 99, 
100.237,101,107.309,108-109,113.363,115.389,121, 
125,147,151,159,164.900,171.968,174.992,177,179, 
190,191.1162,195.1202,210 

ταναγραία 77.13, 79,100, 210, 214-216, 218.10 
Τάραντας 66.131,79.26,80.43,99.231,103.275,117.410, 

128,131.530,138.584,143.630/635,146-148,153.762, 
156.799,162,163.872,164.893,167.924,169,172.974, 
177,191.1162,197.1223, 204.1308 

Ταρσός 131.526,132,187,190.1147,196.1213, 204 
Ταυρική χερσόνησος 190.1147 
τάφος θαλαμωτός 20-23, 25, 28, 53-54, 64, 77.7, 78.21, 

81, 91.147, 92, 95, 101.246, 118, 122.454, 132.547, 
141.615,148,155,173.986,186.1103,187.1123,188. 
1135, 209, 212, 213, 219, 229, μακεδονικός 22 

τεγίδιο 123,125 
Τραϊανός 101.252 
Τρίπολη 117.408
Τροία 77.8/14, 81, 87-89, 93, 97, 106.298, 111.346, 114, 

132,143,148-149, 160,168, 195.1202,199-201, 202. 
1274, 203 

τύλη 120.433
Τύχη 154-157,172-173, 201.1264, 226-227, 232-233

σταφύλι 149.715, 163, 186, 192-193, 225, 258-259, 261, 
268

Υ

στεφάνη 64,75,96-97,99,103-104,106,108,111-112,115- 
116, 123, 127-128, 142, 149, 153, 160.847, 161, 168- 
169, 173-174, 176, 203-204, 242-245, 248, 251-252, 
257, 259-263, 267, 270-271

στεφάνι 56.25, 60, 64, 70-71, 92, 98-99, 101, 106, 111, 
114, 116, 118, 127-128, 130, 143.642, 147-148, 150, 
152, 157, 160-161, 168-169, 194, 201-202, 215, 224, 
230, 234, 240-244, 246-249, 252-254, 258-262, 265,

υδρία 64,119-120,196,219, 250 
υδριαφόρος 28,119-121, 219, 250 
υδροφορία 219 
υδροφόρος 119.428,192.1176 
υπογραφή 65-67,166.917, 262 
υποδήματα 81,91,142,170,192,237,241-242,251,253, 

259, 267

267-270 Φ
στηθόδεσμος 142,166,168, 258-260, 262
Στόβοι 161, 222, 231
στρόφιο 63,145,166.912,168, 267
σύμβολο 61.78, 65-66, 68, 144, 147, 152-157, 161, 165.

906,176,181, 206.1314. 215, 221-222, 224-228, 231

Φαγιούμ 153.765, 161.853,162.864 
φαλλός 205-206, 225.78 
Φάρσαλα 120.435 
Φαυστίνα νεότερη 159.832
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φιάλη 23,38,61,64,145,153-154,158,164-165,222-223, 
225.82, 258, 260-261 

Φίλιππος Β' 37, 211
Φίλιππος Ε  26, 28, 36-37, 48, 51.117, 213 
Φιλίσκος 173 
φόρμιγγα 226
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Summary

TERRACOTTA FIGURINES FROM BEROIA
HELLENISTIC GRAVE GROUPS

The study presented here is devoted to a group of terracotta figurines from Beroia that were placed 
as grave offerings in women’s and children’s graves in the Hellenistic cemetery of the city.

Provenance - date

The investigation is based on 352 terracotta figurines, most of them completely preserved. They 
come from twenty-one grave groups discovered during rescue or systematic excavations conducted 
between 1978 and 1986. Only a small part of the material was discovered in individual pit graves, the 
majority of the finds coming from rock-cut chamber tombs used for family burials. The latter are funer- 
ary monuments of large internal dimensions (usually 3 x 3 m., though some are even larger), the 
entrance to which is approached by a sloping, rock-cut dromos or staircase. The doorway is usually sim- 
ple form, though in a few cases it is given an architectural form. Inside the tomb are one or two cham- 
bers with a vaulted ceiling. In most tombs, the biers for the dead were not placed on the floor of the 
tomb, but on couches or larnakes cut into the rock parallel with the walls of the chamber. The relative- 
ly large space occupied by each burial thus created the conditions in which the dead could be accompa- 
nied by a rich array of terracotta vases and figurines.

The fact that figurines under examination here were discovered in closed, mostly undisturbed 
groups is of great assistance in attempting to assign a relatively well-documented date. However, the 
large number of grave offerings associated with each burial could not be presented here in detail. I have 
therefore confined myself to examining only a few categories, such as clay lamps, unguentaria and coins 
-  that is, finds that enable us to arrive at relatively secure dates. I may refer, by way of example, to the 
fact that the bronze coins accompanying the burials were issues of the last of the Antigonid kings, Philip 
V and Perseus, in the name of the Macedonians and the Bottiaians, the cities of Thessalonike and Pella, 
and of Macedonia under the Romans. In general terms, that is, they date from the period from 220- 
166/5 BC. Finally, the burial of a young girl is dated to the middle of the 1st c. BC.

The motifs

Study of the total of 70 iconographic types under examination has shown that they can be assigned 
to two large groups. The first comprises subjects drawn from everyday life, such as female figures, pup- 
pet dolls, and figures of men and children. The second group includes subjects connected with cult and 
religion, such as female figures holding vases, dancing women, kourotrophoi, iconographic types of 
Aphrodite, Isis, Psyche and Eros, and the group of Adonis and Aphrodite. The former group is domi- 
nated by standing female figures and the latter by the cycle of Aphrodite and Eros.

The repertoire developed by the figurine workshops of mainland Greece and the islands, south 
Italy, the Asia Minor coast, Egypt and the Black Sea in the Late Hellenistic period is relatively homo- 
geneous, a feature attributed by scholars to the wide trade in figurines and figurine-moulds.

The distinctive personality of the local workshop, however, is the result of its specific thematic and
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artistic choices. It may be noted, for example, that use is made of an exceptionally wide variety of mono- 
graphic types, rendering elegant female figures with slender proportions. Particular care is taken in the 
treatment of the dress and coiffure. The distinctive feature of the workshop, however, is the creation of 
a group of original compositions in which the predominant figure is Aphrodite, depicted with an 
impressive variety of coiffures, jewellery and symbols. The subjects of the repertoire of the 1st c. BC 
include some that reveal the influence of the religion of the eastern parts of the Macedonian kingdom 
and Egypt.

The craftsmen of the local workshop might be said to have handled a carefree, joyous repertoire in 
which there is an element of eroticism.

Technique

The existence of a local workshop is attested with certainty by the clay used for the figurines, and by 
a series of observations relating to the technique by which they were made. A considerable time was 
spent examining the technical features of the figurines, and as a result it has proved possible to recon- 
struct the process followed during their production. First, it was evident that the figurines were mass- 
produced, probably using clay moulds, as in the workshops of Pella. Moulds were mainly used for the 
front of the body and for the head, and more rarely for the back, which is normally modelled by hand. 
The back was finished while the figurines were drying in the mould. There is normally a vent-hole in the 
back, usually oval and more rarely circular in shape. This hole has been associated by scholars with the 
firing of the figurines in the kiln. However, a number of observations relating to the size and position of 
these holes permit the hypothesis that the hole was intended to accelerate the drying of the figurine in 
the mould, while at the same time reducing their weight. The drawing reproduces the procedure for 
making the back of the figurines and the creation of the vent-hole.

Other parts that were hand-modelled were the arms of the figures, in cases where they are held away 
from the body, and many of the objects they held, parts of the drapery, the jewellery worn by the figures 
and the sumptuous wreaths that adorned their hair. The final appearance of the figurines was complet- 
ed by incising some of the details and adding painted decoration.

Craftsmen - Workshops

The practice of signing terracotta figurines or the moulds, attested at Beroia on the rear of two 
iconographic types, was also common in the late Hellenistic figurine workshops of the Asia Minor 
coast. The signatures consist of the letters ΑΛΕ, ΔΙ and MH, which are expanded as Αλέξανδρος, 
Διονύσιος and Μηνάς respectively. The first two names are attested epigraphically at Beroia in the 2nd 
c. BC. The signatures of Διονύσιος and Μηνάς are found together on the same iconographic type, sug- 
gesting that they probably worked together in the same workshop.

A number of observations relating to the manufacturing technique of the figurines, together with 
the identification of common morphological features, enables us to attribute groups of figurines to 
these figurine-makers and recognise the hands of a further ten anonymous craftsmen, whose artistic 
output spans the period from about the end of the 3rd down to the 1st c. BC. The surviving samples of 
their work suggest that some of them were notable craftsmen. A number of further observations points 
to the fact that some of them probably worked in the same place and used the same moulds. At the 
same time, it is evident that some of the figurine workshops of the city were probably family production 
units, handed down from father to son.

I present here two examples of the attribution of figurines to specific craftsmen. I begin with Αλέ- 
ξανδρος, who may be called the Aphrodite figurine-maker, since the figurines attributed to him depict 
this goddess in various iconographie types. This craftsmen uses moulds for the figures and some of the 
supplementary elements in his compositions. After removing the figurines from the mould he uses a
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pointed tool to add the drapery of the garments and some of the details of the body and face. In 
Αλέξανδρος can be recognised the most talented member of the local workshop. He relieves the 
monotony of his figures by their elegant coiffures and creates a number of original compositions that 
are outstanding for their time.

Finally, I move on to the creations of the Psyche figurine-maker, as he may be called, after a figurine 
of Psyche attributed to him. His artistic output may be placed around the middle of the 1st c. BC, and 
he makes use of a light, yellowish clay of soft texture. To his workshop may be attributed figurines 
depicting original subjects, the rendering of which demanded complicated technical solutions. The fig- 
urine-maker had only limited competence in this sphere, and his decorative intent exhausted itself, so 
to speak, in the treatment of the drapery.

The local figurine workshop

According to the archaeological record, the artistic output of the figurine workshop of Beroia was 
confined to the period between the last third of the 3rd and about the middle of the 1st c. BC. Its zenith, 
however, may be assigned to the middle of the 2nd c. BC onwards. At this period, the chamber tomb 
was widely used as a funerary monument in Beroia and Bottiaia in general. The coincidence in time of 
these two phenomena allows us, I believe, to connect the flowering of the local workshop with the 
development of this type of funerary monument, since a large proportion of its output was destined for 
use as grave offerings to accompany the people interred in them.

In attempting to establish the circumstances under which the workshop was founded, we should 
consider whether it was not connected with the settlement in the city of craftsmen from the surround- 
ing area. This is a phenomenon known in the case of figurine workshops in the major urban centres of 
mainland Greece and especially those of the Asia Minor coast, where groups of figurine-makers 
migrated from Boeotia about 200 BC. In the case of Beroia, therefore, the use not only of the same 
repertoire but also of the same models as the Pella figurine workshop -  a fact ascertained during con- 
sideration of the iconographic types of the figurines -  enables us, I believe, to identify the models we 
are seeking in the workshops of the Macedonian capital.

Examination of the iconographic types of the standing female figures enables us to detect the influ- 
ence of two artistic trends. More specifically, one group of figurines (types α, β, δ, ε-θ, v, ξ, φ) exhibits 
a number of features -  the frontal stance and plain treatment of the drapery -  that lead to their associ- 
ation with early artistic creations from Boeotian and Athenian workshops. A second group (δ, θ, κ, λ, ο, 
σ, φ, χ, ψ) consists of figurines with later elements in the treatment of the female figure -  a number of 
contrasting movements in the stance, rich drapery, translucent garments -  that point to similar compo- 
sitions from the figurine workshops of Myrina in the 2nd c. BC. In addition to the types of the Tanagra 
figurines, the influence of the Myrina workshops can be recognised in the iconographic types of the 
dancing women, the kourotrophoi, Aphrodite and Eros.

Interpretation

The question of the use and interpretation of the terracotta figurines naturally occupied scholarship 
as early as 19th century. The theories advanced on this issue may be summarised as follows. The fig- 
urines were personal items that ultimately accompanied their owners to the grave, family heirlooms, 
amulets or apotropaic objects, children’s toys, gifts presented to dear ones, works of art, depictions of 
family members and friends, which then continued to accompany and serve the deceased, offerings 
made to the dead in place of actual animal and human sacrifices, depictions of deities that protected the 
deceased in the next world and, finally, symbolic objects used during Dionysiac rituals.

It has been noted in several cases that the figurines were made in workshops that were located in 
building complexes in the agoras of cities. One consequence of this is that the same types of figurines
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are found in houses, sanctuaries and tombs. Many scholars have therefore regarded their find spot as 
being of decisive significance for their interpretation. The use and interpretation of figurines in the first 
two cases, that is, in houses and sanctuaries, is relatively simple.

There are greater difficulties involved in the interpretation of the iconographic types found in 
tombs. The theories advanced by scholars with regard to this category of figurines are also based on the 
period to which the figurines are dated, the frequency with which they occur in tombs, the sex and age 
of the occupants of the tombs and an assessment of the social class to which they belonged, as deter- 
mined on the basis of the type and construction of the funerary monument and the quantity and quali- 
ty of the grave offerings.

Generally speaking, study of organised cemeteries such as those of Olynthos, Tanagra, the 
Kerameikos, Argilos and Pella have noted that figurines are not found amongst the grave offerings in 
every tomb, and were not, therefore, absolutely essential offerings. It has also been noted that they are 
more common in female and child burials. This also holds true of Beroia.

Our presentation of the iconographic types from the workshops of Beroia demonstrated that stand- 
ing female figures undoubtedly accounted for a significant proportion of the workshop’s output. This is 
not a local phenomenon, but has been identified by excavations in settlements, sanctuaries and tombs. 
All scholars are agreed that the figurines depict young women and girls in simple attitudes drawn from 
daily life. When they are found as grave offerings, however, they may also be regarded as depictions of 
the dedicator herself, who is seeking the favour of the gods, making the dedication, in this case, 
through members of her family. It could therefore be claimed that they depict the dead woman herself. 
This interpretation is supported by the terracotta figurines of female figures holding vases, and of danc- 
ing women. They hint at the participation of the dead women whose burial they accompanied in rituals 
relating to the cult of Isis or Adonis, and accordingly give expression to their religious beliefs and activ- 
ities while they were still alive.

Aphrodite is the only female representative of the twelve Olympian gods to be found in the reper- 
toire of the workshop. She is depicted as kourotrophos, with Erotides standing next to her or sitting on 
her shoulders. The figure of a small girl depicted next to her in one iconographie type, reflects, I 
believe, the desire of her parents to place their child under the protection of the goddess who controls 
life from beginning to end -  that is, death and life in the next world. Aphrodite is also depicted in a 
series of iconographic types that were very popular in Hellenistic art, accompanied by a young Eros or 
more rarely by Priapos. These representations are regarded as later iconographie forms of the goddess, 
who is depicted in grave groups as early as the Classical period in the type of the terracotta protome. 
The frequent presence of Aphrodite in funerary monuments is attributed by scholars to her connec- 
tions with the forces that control life and death. The funeral food contained in the ‘κανούν’ she holds, 
the libations suggested by the phiale, and the music hinted at by the kithara are, I believe, guarantees of 
the immortality of the soul and its protection in the next world. Similar beliefs are also suggested by the 
Dionysiac symbols in the representations of Aphrodite, more specifically by the mask of Silenos held by 
the goddess in her raised right hand, by the ivy wreath that adorns her hair, by the Dionysiac mitre on 
her forehead, and by the depiction of Priapos. The Dionysiac mysteries held a promise of the continua- 
tion of life beyond death, a life of joy and happiness. Finally, when account is taken of the conclusions 
reached by scholars that the world of Dionysos is a woman’s world and that the cult of the god was 
aimed at the wealthy classes, it could be argued that the funerary monuments richly provided with grave 
offerings in which the figurines of the goddess holding Dionysiac symbols were found belonged to 
young women who were members of wealthy families and initiates of the Dionysiac mysteries.

In the Beroia cemetery, figurines of Erotideis are normally found in child burials. Eros is usually 
depicted as a child imitating the pastimes of small children, playing with birds and small animals in the 
courtyard. Eros also has a very close connection with Aphrodite, either when he is depicted next to her, 
or when he is associated with vessels connected with her cult. This allows us to attribute to figures of 
Eros found in child burials a role similar to that of his mother, that is a protector of young children.

Isis, one of the most important deities in Egyptian religion, is depicted on funerary monuments in
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her capacity as the goddess who exercises complete control over life from birth to death. In Beroia, fig- 
urines of this goddess have been found amongst the offerings in the burial of a little girl, suggesting that 
the girl was a devotee of the goddess. The same views on immortality find expression in the depictions 
of the legends of Psyche and Adonis.

The puppets-dolls also found in child burials are interpreted as toys, and are thus associated with the 
certainty of the continuation of life after death. The same conviction is expressed by the presence of a 
figurine of an old pedagogue.

In conclusion, it might be said that this group of motifs reveals a belief in the immortality of the soul, 
and a devotion to the worship of those deities that promise to protect it after death.
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Zusammenfassung

TERRAKOTTASTATUETTEN AUS V EROIA:
G RABFUNDE HELLENISTISCHER ZEIT

Vorliegende Arbeit befaßt sich mit einer Gruppe von Terrakottastatuetten aus Veroia, die als Beiga- 
ben in Frauen- und Kindergräbern der hellenistischen Nekropole der Stadt gedient haben.

Herkunft - Datierung

Die Untersuchung hat als Grundlage 352 Terrakottastatuetten, von denen die meisten intakt erhal- 
ten sind. Sie stammen aus 21 Grabfunden, die zwischen 1978 und 1986 während Notgrabungen oder 
systematischer Ausgrabungen gefunden worden sind. Nur ein kleiner Teil der Funde wurde in einzel- 
nen Grubengräbern entdeckt, während der größte Teil in für Familien bestimmten, in den Fels ge- 
hauenen Kammergräbern gefunden worden ist. Es handelt sich um Gräber mit großen Innenmaßen 
(meist 3x3 m., oder aber noch größer), deren Eingänge über schräg ablaufende, in den Fels gehauene 
Wege oder Stufen zugänglich sind. Die Türöffnung ist schlicht, nur selten ist sie architektonisch ausge- 
führt. Das Grab besteht aus einer oder zwei überwölbten Kammern. Meist wurden die Totenklinen 
nicht einfach auf den Boden gelegt, sondern auf Klinen oder Larnakes, die parallel vor den Grabwan- 
dungen herausgehauen worden waren. Demnach bildete der relativ große Raum, den jede Bestattung 
einnimmt, die notwendigen Voraussetzungen für die reiche Ausstattung des Verstorbenen, die zahlrei- 
che Tongefäße und Terrakottastatuetten umfaßte.

Die Entdeckung der hier behandelten Terrakotten, meist in geschlossenen und ungestörten Grab- 
funden, hat zur Erwägung einer verhältnismäßig gut nachweisbaren Datierung ausschlaggebend beige- 
tragen. Die große Zahl der Beigaben jeder einzelnen Bestattung konnte jedoch in vorliegender Arbeit 
nicht ausführlich vorgestellt werden. Daher haben wir uns in der Untersuchung auf einige Gattungen, 
wie Tonlampen, Unguentaria und Münzen, beschränkt, Funde, die uns erlauben, einigermaßen gesi- 
cherte chronologische Angaben zu gewinnen. Es wird hier beispielsweise auf die Bronzemünzen, die 
die Bestattungen begleitet haben, hingewiesen; dabei handelt es sich um Emissionen der letzten 
Antigoniden, Philipps V. und Perseus’, mit Beischriften der Makedonen und der Bottiaien, Emissionen 
der Städte Thessalonike und Pella, sowie Makedoniens unter den Römern. In großen Linien werden 
sie nämlich zwischen 220 und 166/165 v.Chr. datiert. Schließlich ist das Grab eines Mädchens um die 
Mitte des 1. Jhs. v.Chr. datiert.

Thematik

Die in vorliegender Arbeit unternommene Untersuchung der insgesamt 70 Statuettentypen hat 
ergeben, daß sich diese in zwei großen Gruppen ordnen lassen. In die erste Gruppe werden Themen 
des Alltags eingeordnet, Frauenfiguren, Puppen, Männer- und Kinderstatuetten. Die zweite Gruppe 
umfaßt diejenigen Statuetten, die mit dem Kult und der Religion in Verbindung stehen, z.B. Frauen, 
die Gefäße halten, Tänzerinnen, Kourotrophoi, ikonographische Aphrodite-, Isis-, Psyche- und Eros- 
typen, sowie die Adonis-und-Aphrodite-Gruppe. In der ersten Gruppe bilden die stehenden Frauen- 
statuetten die Mehrzahl, während die zweite Gruppe vor allem Statuetten aus dem Kreis des Eros und 
der Aphrodite umfaßt.
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Während der späthellenistischen Zeit zeigt das Repertoire der Terrakottenwerkstätten des griechi- 
schen Festlandes und der Inseln, der kleinasiatischen Küste und des Schwarzen Meeres sowie Ägyptens 
und Süditaliens eine gewisse Einheitlichkeit, die nach der Forschung auf den stark ausgebreiteten 
Handel von Terrakotten und Matrizen zurückgeführt wird.

Die besondere Physiognomie der lokalen Werkstatt Veroias ist jedoch von ihrer thematischen und 
künstlerischen Auswahl geprägt. Es wird demnach festgestellt, daß eine außergewöhnlich große Vie-  
falt an Typen verwendet wird, die zierliche Frauenfiguren mit feinen Zügen wiedergeben. Die Wieder- 
gabe des Gewandes und der Frisur ist dabei besonders sorgfältig. Den speziellen Charakter der 
Werkstatt zeigt allerdings eine Gruppe von eigenartigen Kompositionen, unter denen die Figur der 
Aphrodite vorherrscht, charakterisiert durch eine erstaunliche Vielfalt an Frisuren, Schmuckstücken 
und Attributen. Im Repertoire des 1. Jhs. v.Chr. werden Themen repräsentiert, die den Einfluß von 
Religionen der östlichen Gebiete des makedonischen Reiches und Ägyptens zeigen.

Man könnte behaupten, daß die Künstler der lokalen Werkstatt unernste und fröhliche Themen 
behandeln, die hier und da einen Hauch von Erotik beinhalten.

Technik

Die Ähnlichkeiten der Tonqualität der Statuetten und eine nähere Betrachtung der Herstellungs- 
technik belegen die gesicherte Existenz einer lokalen Werkstatt. Die Untersuchung der technischen 
Merkmale der Terrakotten hat uns längere Zeit beschäftigt und gab uns demnach die Möglichkeit, ihr 
Herstellungsverfahren zu rekonstruieren. So stellten wir zunächst fest, daß es sich wie in der Pella- 
Werkstatt um Massenprodukte handelt, die vermutlich mit Tonformen hergestellt worden waren. 
Matrizen wurden vor allem für die Vorderseite von Körper und Kopf verwendet und seltener für die 
Rückseite, die meist handgeformt ist. Die Ausformung der Rückseite wurde in der Zeit, in der die 
Statuetten in den Matrizen zum Trocknen lagen, vollendet. In der Regel gibt es hier ein Brennloch, 
meist von ovaler nur selten von runder Form. Dieses Brennloch wurde von der Forschung mit dem 
Brennprozeß der Statuetten im Ofen in Verbindung gesetzt. Die Größe und die Stelle dieser Öffnung 
erlauben uns jedoch anzunehmen, daß sie das Trocknen der Statuette in der Matrize beschleunigte, 
während sich gleichzeitig das Gewicht der Statuette verminderte.

Handgeformt sind auch die Statuettenarme, wenn sie nicht am Körper anliegen, sondern frei 
bewegt sind, sowie die meisten Objekte, die sie halten; ferner waren Teile der Gewandfalten, Schmuck- 
stücke und die reichen Haarkränze freihändig modelliert. Die Einritzung einiger Details und die farbi- 
ge Verzierung bildeten den letzten Arbeitsvorgang des Koroplasten.

K ünstler - Werkstätten

Die Signaturen auf den Terrakotten oder deren Matrizen waren in den Werkstätten der klein- 
asiatischen Küste und in der späthellenistischen Zeit üblich; Signaturen kommen auch auf der Rück- 
seite zweier Statuettentypen in Veroia vor. Es handelt sich um die Anfangsbuchstaben ΑΛΕ, ΔI und 
MH, die zu den Namen Αλέξανδρος, Διονύσιος beziehungsweise Μηνάς ergänzt werden. Die ersten 
zwei sind in Veroia im 2. Jh. v.Chr. epigraphisch belegt. Die Signaturen Διονύσιος und Μηνάς kom- 
men auf dem gleichen Typus gemeinsam vor, was uns zu der Annahme führt, daß sie Mitarbeiter 
derselben Werkstatt waren.

Zahlreiche Bemerkungen zum Herstellungsprozeß der Statuetten, sowie die Feststellung gemein- 
samer formaler Charakteristika erlauben uns den oben genannten Künstlern Statuettengruppen zu 
zuweisen; ferner sind wir in der Lage, zehn weitere anonyme Künstler, deren künstlerisches Schaffen 
etwa vom Ende des 3. Jhs. bis zur Mitte des 1. Jhs. v.Chr. dauert, zu unterscheiden. Ihre Werke sprechen 
dafür, daß es sich bei einigen von ihnen um hervorragende Künstler handelt. Aus einigen weiteren 
Angaben ergibt sich, daß manche von ihnen wahrscheinlich in einem Raum arbeiteten und demnach
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dieselben Matrizen verwendeten. Einige der Terrakottenwerkstätten der Stadt waren vielleicht Familien- 
betriebe, und das Handwerk vererbte sich vom Vater auf den Sohn.

Hier werden zwei Beispiele für die Zuschreibung von Statuetten bestimmten Künstlern vorgeführt. 
Als erster sei Αλέξανδρος erwähnt, der Koroplast der Aphrodite, da die Tonfiguren, die ihm 
zugeschrieben werden, die Göttin in verschiedenen ikonographischen Typen wiedergeben. Für die 
Herstellung der Figuren sowie für einige zusätzliche Züge der Kompositionen verwendet der Künstler 
Matrizen. Nachdem er die Figur von der Form herausnimmt, trägt er den Schmuck auf und gibt mit 
einem scharfen Werkzeug die Gewandfalten und einige Details an Gesicht und Körper an. Man 
erkennt an diesem Künstler den begabtesten Schöpfer der lokalen Werkstatt, der die Eintönigkeit der 
Figuren mit reichem Haartracht umgeht und eine Reihe origineller, zu der Zeit einzigartiger Kompo- 
sitionen hervorbringt.

Zum Schluss sei das Werk des “Koroplasten der Psyche” erwähnt, der seinen Namen einer Statuette 
der Psyche, die ihm zugeschrieben wurde, verdankt. Seine künstlerische Tätigkeit gehört der Mitte des 
1. Jhs. v.Chr. an. Er verwendet einen weichen, hellen gelblichen Ton. Seiner Werkstatt werden hier 
Werke mit originellen Themen zugeschrieben, deren Wiedergabe komplizierte technische Lösungen 
verlangte. In diesem Bereich ist jedoch das Können des Koroplasten begrenzt, während er sein dekora- 
tives Vorhaben sozusagen für die Ausführung der Gewandfalten ausschöpft.

Die lokale Terrakottenwerkstatt

Nach dem Grabungsbefund ist die künstlerische Tätigkeit der Terrakottenwerkstatt in Veroia auf 
die Zeit zwischen dem letzten Drittel des 3. Jhs. bis etwa zur Mitte des 1. Jhs. v.Chr. begrenzt. Die Blüte 
der Werkstatt fällt jedoch in die Zeit um die Mitte des 2. Jhs. In dieser Zeit ist in Veroia und generell 
in Bottiaia die Verwendung des Felskammergrabes als Grabmonument besonders stark. Dieses gleich- 
zeitige Auftreten erlaubt m. E., die Blüte der lokalen Terrakottenwerkstatt mit der Entwicklung des 
oben genannten Grabtypus in Verbindung zu setzen, da ja ein großer Teil der Produktion den 
Verstorbenen als Beigaben gedient hat.

Die Umstände, unter denen die Werkstatt gegründet wurde, könnte man mit der Niederlassung von 
Künstlern aus dem weiteren Umkreis in der Stadt verknüpfen. Dieses Phänomen wurde auch für die 
Terrakottenwerkstätten der großen städtischen Zentren des griechischen Festlandes festgestellt; dies 
trifft vor allem aber auch für die Werkstätten an der kleinasiatischen Küste zu, wo Koroplasten aus 
Böotien um 200 v.Chr. einwanderten. Bei der Untersuchung der Statuettentypen wurde festgestellt, 
daß die Werke der Veroia-Werkstatt nicht nur gemeinsame Themen, sondern auch gleiche Archetypen 
wie Pella aufweisen; dies erlaubt uns, die gesuchten Vorbilder in den Werkstätten der makedonischen 
Hauptstadt zu lokalisieren.

Die Typen der stehenden Frauenstatuetten weisen zwei künstlerische Tendenzen auf. Eine Statuet- 
tengruppe (Typen a, ß, ε-θ, v, ξ, φ) zeigt Merkmale, die Verbindung mit frühen Werken der böotischen 
und athenischen Werkstätten aufweisen. Diese Merkmale sind der frontale Stand und die schlicht wie- 
dergegebenen Gewandfalten. Eine zweite Gruppe (Typen δ, θ, κ, λ, o, σ, φ, χ, ψ), die, was die 
Wiedergabe der Frauenfiguren betrifft, jüngere chronologische Anhaltspunkte liefert, führt uns zu ent- 
sprechenden Kompositionen der Terrakottenwerkstätten in Myrina im 2. Jh. v.Chr. Es handelt sich um 
eine Reihe von Typen mit gegensätzlichen Bewegungen der Figuren, reichen Falten und durch- 
sichtigen Gewänden. Der Einfluß der Myrina-Werkstätten ist nicht nur bei den Tanagrafiguren, son- 
dern auch bei den Statuetten von Tänzerinnen, Kourotrophoi, Aphrodite und Eros deutlich.

Interpretation

Die Forschung des 19. Jhs. hat sich selbstverständlich mit der Problematik der Verwendung und 
Interpretation der Terrakottastatuetten beschäftigt. Zusammenfassend wurde folgendes festgestellt: es
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handelt sich um persönliche Gegenstände, die ihren Besitzer ins Grab begleiteten; apotropäische oder 
schutzbringende Familienandenken, Kinderspielzeuge, Geschenke an Freunde, Kunstwerke, Abbilder 
von Familienmitgliedern oder Freunden, die den Verstorbenen weiter begleiten sollten. Ferner bilden 
sie Totenopfer an Stelle von realen Opfertieren und -menschen, Götterfiguren, die die Toten im Jen- 
seits beschützen sollten, und schließlich für dionysische Mysterien charakteristische Gegenstände mit 
symbolischem Charakter.

In vielen Fällen wurde festgestellt, daß die Statuetten in Werkstätten produziert worden waren, die 
im Agorabereich der Stadt lagen; dadurch kommen die gleichen Statuettentypen in Häusern, Heilig- 
tümern und Gräbern vor. Daher sind einige Forscher der Ansicht, der Fundort der Statuetten sei aus- 
schlaggebend für ihre Interpretation. Wenn Häuser oder Heiligtümer den Fundort bilden, scheint die 
Interpretation einfacher zu sein. Schwierigkeiten treten zweifellos bei der Interpretation von 
Statuetten auf, die Grabbeigaben waren. Wesentliche Kriterien für die Forscher bilden auch in diesem 
Fall die Zeit, in der die Statuetten entstanden sind, die Häufigkeit, mit der sie in Gräbern Vorkommen, 
das Geschlecht und das Alter des Verstorbenen, der Reichtum an Grabbeigaben, sowie einige 
Angaben über den sozialen Status des Verstorbenen, die sich aus dem jeweiligen Grabtypus und dessen 
Konstruktion ergeben.

Die Forschung in den Nekropolen, wie in Olynthos, Tanagra, Kerameikos, Argilos und Pella zeigte, 
daß die Terrakottastatuetten nicht zu den unabdingbaren Grabbeigaben gehören, da sie nicht in jedem 
Grab auftreten. Häufiger begegnen sie in Frauen- und Kindergräbern; dies ist auch in der Veroia- 
Nekropole festzustellen.

Die stehenden bekleideten Frauenfiguren bilden zweifellos einen großen Teil der Produktion der 
Veroia-Werkstatt, wie die Zusammenstellung der ikonographischen Typen zeigt. Das ist natürlich 
nicht lokal bedingt, da es sich um übliche Funde aus Städten, Heiligtümern und Gräbern handelt. Die 
meisten Forscher sind der Ansicht, daß diese Statuetten junge Frauen und Mädchen in einfacher all- 
täglicher Haltung wiedergeben. Wenn sie jedoch Grabfunde bilden, werden sie meist als Geschenke für 
die Unterweltsgottheiten interpretiert. Ferner werden sie als Abbilder der Stifterin selbst betrachtet, 
die damit das Wohlwollen der Götter sucht und, in diesem Fall, über ihren Angehörigen die Statuette 
weiht. So könnte man behaupten, daß die Statuetten die Verstorbene selbst wiedergeben. Diese Inter- 
pretation wird durch die Terrakottastatuetten der Frauen mit Gefäßen in der Hand sowie der 
Tänzerinnen verstärkt. Die Statuetten weisen auf die Teilnahme der toten Frauen -  deren Bestat- 
tungen sie begleiteten -  an Reinigungsriten und dem Isis- oder Adoniskult verwandten Zeremonien 
hin; d.h. sie drücken die religiösen Ansichten und Taten aus, die die Frauen ins Lebenszeit gehabt 
hatten.

Unter den zwölf griechischen Göttern war Aphrodite die einzige weibliche Vertreterin im Werk- 
stattrepertoire. Sie wird als Kourotrophos mit Eroten um sie oder auf ihren Schultern wiedergegeben. 
Die Figur eines kleinen Mädchens, das auf einem einzigen ikonographischen Typus neben ihr vor- 
kommt, deutet m. E. auf den Wunsch der Eltern hin, das Kind unter den Schutz der Göttin zu stellen, 
da die Göttin das ganze Leben, den Tod und das Weiterleben im Jenseits beherrscht. Eine Gruppe iko- 
nographischer, in der hellenistischen Zeit besonders beliebter Typen zeigt Aphrodite in Begleitung von 
Eros oder seltener Priapos. Wir betrachten diese Abbildungen als jüngere ikonographische Wieder- 
gaben der Göttin selbst, die unter den Grabfunden schon in der klassischen Zeit im Protomentypus 
wiedergegeben wurde. Das häufige Auftreten der Aphrodite unter den Grabmonumenten wird von der 
Forschung mit ihrer Beziehung zu den Kräften, die Leben und Tod beherrschen, in Verbindung ge- 
setzt. Die Totenspeisen in ihrem ‘κανούν’, die durch die Phiale angedeuteten Spenden und die durch 
die Kithara angedeutete Musik bilden unserer Meinung nach die Gewißheit von der unsterblichen 
Seele und deren Schutz im Jenseits. Entsprechend werden auch die dionysischen Attribute der ikono- 
graphischen Aphrodite-Wiedergaben interpretiert, nämlich die Silenmaske, die die Göttin in ihrer 
rechten Hand hält, der Efeukranz, der ihr Haar schmückt, die dionysische Mitra auf ihrer Stirn sowie 
die Anwesenheit des Priapos. Die dionysischen Mysterien versprechen das Weiterleben, ein frohes und 
glückliches Weiterleben nach dem Tod. Wenn man schließlich die Ergebnisse der Forschungen beach-
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tet, daß die dionysische Welt eine Frauenwelt ist und daß der Kult des Gottes sich an die Wohl- 
habenden richtet, kann man annehmen, daß die mit vielen Beigaben ausgestatteten Grabmonumente, 
in denen die Statuetten der Göttin mit dionysischen Attributen gefunden wurden, jungen Frauen, 
Mitgliedern von reichen, im Dionysos-Kult eingeweihten Familien gehören.

Erosstatuetten kommen in der Veroia-Nekropole meist in Kindergräbern ans Licht. Eros wird 
hauptsächlich als Kind wiedergegeben, Beschäftigungen von kleinen Kindern nachahmend, mit Vögeln 
oder kleinen Haustieren spielend. Sein Verhältnis zu Aphrodite ist jedoch besonders eng, sei es er ist 
neben ihr oder mit Geräten, die mit dem Kult der Göttin Zusammenhängen, dargestellt. Wegen dieser 
Eigenartigkeit können wir dem Eros eine Rolle zuweisen, die derjenigen seiner Mutter entspricht: den 
Schutz der kleinen Kinder.

Auf den Grabmonumenten erscheint Isis, die Hauptgottheit der ägyptischen Religion mit ihrer 
Eigenschaft, das Leben von der Geburt bis zum Tode völlig zu kontrollieren. Unter den Grabbeigaben 
einer Mädchenbestattung in Veroia wurden Isisstatuetten gefunden, was uns erlaubt, anzunehmen, daß 
das Mädchen noch zu Lebenszeiten der Isis geweiht war. Die Abbildungen der Psyche- und Adonis- 
mythen sprechen für ähnliche Ansichten von der Unsterblichkeit.

Die Puppen, die in Kinderbestattungen gefunden wurden, werden als Spielzeuge interpretiert und 
dementsprechend mit der Gewißheit über das Leben nach dem Tod in Verbindung gesetzt. Ähnliches 
drückt die Anwesenheit eines älteren Pädagogen aus.

Infolgedessen könnte man behaupten, die Themen beweisen die Überzeugung von der Unster- 
blichkeit der Seele und die Weihung dem Kult jener Gottheiten, die den Seelenschutz im Jenseits ver- 
sprechen.
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Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μορφε'ς. α -γ )  Ο μ ά δ α  Α . Τ μ ή μ α τα  ε ιδ ω λ ίω ν , δ-στ) Ο μ ά δ α  Β. Τ ύ π ο ς  α.



ΠΙΝΑΚΑΣ 54

193. Π 3394 194.Π 3318 195. Π 3403 196. Π 3388

197. Π 4010 198. Π 3422 199. Π 4237 201. Π 4242 204. Π 4234

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Β. Τ ύ π ο ς  β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 55

207. Π 4047

208. Π 4063

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Γ. α -β ) Τ ύ π ο ς  α , γ -δ )  Τ ύ π ο ς  β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 56

Γ υ ν α ικ ε ία  μορφ ή . Ο μ ά δ α  Δ. Τ ύ π ο ς  α.



ΠΙΝΑΚΑΣ 57

211. Π 1487 212. Π 1488

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Δ . α ) Τ ύ π ο ς  α , β -γ) Τ ύ π ο ς  β,



ΠΙΝΑΚΑΣ 58

215. Π 1489

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Δ. Τ ύ π ο ς  β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 59

217. Π 3938 218. Π 1493 219. Π 1494

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Δ . α ) Τ ύ π ο ς  γ , β) Τ ύ π ο ς  δ, γ -δ )  Τ ύ π ο ς  ε



ΠΙΝΑΚΑΣ 60

221. Π 1492 222. Π 1485

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Δ. α ) Τ ύ π ο ς  στ, β -γ) Τ ύ π ο ς  ζ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 61

Γ υ ν α ικ ε ία  μ ορφ ή . Ο μ ά δ α  Ε.



ΠΙΝΑΚΑΣ 62

223. Π  2384 224. Π  2381

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Ε.



ΠΙΝΑΚΑΣ 63

226. Π 2380 228. Π 2387

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Ε.
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229. Π 2386 2 3 0 .Π  2382

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Ε.
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232. Π 2362231. Π 2383

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μορφε'ς. Ο μ ά δ α  Ε.
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234. Π 2391

2 3 5 .Π 2390

237.Π 3317α

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  μ ο ρ φ ές . Ο μ ά δ α  Ε.



Λ®
#,
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241. Π 4064 242. Π 4061239. Π 4059 240.Π 4082

243. Π  1301 2 4 4 .Π 4057 245. Π 4058 246. Π  4060 247. Π  4067

Π λ α γ γ ό ν ε ς .



ΠΙΝΑΚΑΣ 68

252. Π 1302249. Π 4079 250. Π 4089 251. Π 4081248. Π 4073

255. Π 4095 257. Π 3547 258. Π 1530253 .Π 4096 254.Π 4091

Π λ α γ γό ν ες .



ΠΙΝΑΚΑΣ 69

Γ υ ν α ικ ε ία  θ εό τη τα  - νύμφ η . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  α.



ΠΙΝΑΚΑΣ 70

260. Π  2364 261. Π  2360

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  θ εό τη τες  - νύ μ φ ες . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  α.



262. Π 2375

Γυναικεία θεότητα - νύμφη. Ομάδα Α. Τύπος α.
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263. Π 3224

Γ υ ν α ικ ε ία  θ εό τη τα  - νύ μφ η . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  α.
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264. Π 2376 265. Π 2365

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  θ εό τη τες  - νύ μ φ ες . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  α.



ΠΙΝΑΚΑΣ 74

Γ υ ν α ικ ε ία  θ εό τη τα  - νύμφ η . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 75

2 6 8 .Π  2377267. Π  3106

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  θ εό τη τες  - νύ μ φ ες . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 76

269. Π 2389 270. Π 1483

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  θ εό τη τες  - νύ μ φ ες . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 77

Γ υ ν α ικ ε ία  θ εό τη τα  - νύμφ η . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  γ,



271. Π  3107 272. Π 3156

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  θ εό τη τες  - νύ μ φ ες . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  γ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 79

274.Π 3103

Γ υ ν α ικ ε ία  θ εό τη τα  - νύμφ η . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  γ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 80

Γ υ ν α ικ ε ία  θ εό τη τα  - νύ μφ η . Ο μ ά δ α  Α . Τ ύ π ο ς  δ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 81

Γ υ ν α ικ ε ία  θ εό τη τα  - νύμφ η . Ο μ ά δ α  Β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 82

277. Π 4092

278. Π 4074

Γ υ ν α ικ ε ίε ς  θ εό τη τες  - νύ μ φ ες , α )  Ο μ ά δ α  Β, β) Ο μ ά δ α  Γ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 83

279. Π 4045 280. Π 4084 281.Π 4049

2 8 4 .Π  3222283. Π 4048

Έ ρ ω τ ε ς .  Ο μ ά δ α  Α . α -ε )  Τ ύ π ο ς  α , στ) Τ ύ π ο ς  β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 84

285. Π 4083 286. Π 4052

287. Π 4053 288. Π 4085 289. Π 4094

Έ ρ ω τε ς . Ο μ ά δ α  Β. Τ ύ π ο ς  α.
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292. Π 4044 293. Π 4054

Ε ρ ω τες . Ο μ ά δ α  Β. Τ ύ π ο ς  β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 86

294. Π 4078 295. Π 4066 296. Π 4075

2 9 8 .Π 4080297. Π 4077

Έ ρ ω τε ς . Ο μ ά δ α  Β. α -δ ) Τ ύ π ο ς  β, ε) Τ ύ π ο ς  γ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 87

303. Π 4098 304. Π 4070

Έ ρ ω τε ς . Ο μ ά δ α  Β. α -ε )  Τ ύ π ο ς  δ, ατ) Τ ύ π ο ς  ε.



ΠΙΝΑΚΑΣ 88

305. Π 4097 306. Π 4068

3 0 7 .Π  4088 308. Π 3223 309. Π 4093 3 1 0 .Π 3362

Έ ρ ω τε ς . Ο μ ά δ α  Β. α -γ )  Τ ύ π ο ς  στ, δ ) Τ ύ π ο ς  ζ. Α ν δ ρ ικ έ ς  μ ο ρ φ ές , ε ) Τ ύ π ο ς  α , στ) Τ ύ π ο ς  β.
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Σύμπλεγμα - Σύνθεση
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312. Π 1507

313. Π 1304

Συμπλέγματα - Συνθέσεις.
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314α. Π 3139 314β.Π 3110 314γ. Π 3140 314δ.Π  3163 314ε. Π 3151

Σύμπλεγμα - Σύνθεση.
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316. Π 4654 317. Π 4659 318. Π 4653 319. Π 1520β

320. Π 4660 321. Π 1520 322. Π 4656

323. Π 1520α 325. Π 1512324. Π 1529γ

Γ υ ν α ικ ε ία  κ ε φ ά λ ια . Τ ύ π ο ς  α.



ΠΙΝΑΚΑΣ 93

329. Π 15295 330. Π 3393 331. Π 1508

326. Π 3913 327. Π 3446στ

Γ υ ν α ικ ε ία  κ ε φ ά λ ια . Τ ύ π ο ς  β.



ΠΙΝΑΚΑΣ 94

332.Π 1510 333 . Π 3446β 334 . Π  4691 335 . Π  3622

Γ υ ν α ικ ε ία  κ ε φ ά λ ια , α )  Τ ύ π ο ς  γ , β) Τ ύ π ο ς  δ.



ΠΙΝΑΚΑΣ 95

348. Π 4681 349. Π 3446ε

Γ υ ν α ικ ε ία  κ εφ ά λ ια , α ) Τ ύ π ο ς  ε, β) Τ ύ π ο ς  στ, γ )  Δ ιά φ ο ρ α .



ΠΙΝΑΚΑΣ 96

Μ ορφές και αντικείμενα προσαρμοσμένα σε ειδώλια Αφροδίτης.
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