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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης δυο νεοκλασικά κτίρια του τέλους του 
περασμένου αιώνα (άλλοτε ιδιοκτησίας Μιχαλέα) προβάλλουν από τη ζώνη 
του πρασίνου που περιβάλλει το βράχο. Από πάνω τους το Ερέχθειο και 
τα Προπύλαια. Αν ο αρχιτεκτονικός ρυθμός των νεοελληνικών αυτών κτιρίων 
ήταν διαφορετικός, η παρουσία τους σε μια τέτοια θέση θα ήταν ανυπόφορη. 
Όμως ο κλασικισμός τους, που δεν είναι μάλιστα ο οποιοσδήποτε, αλλά αυτός 
ειδικά που γεννήθηκε στα αθηναϊκά χώματα από την άμεση θέαση των κλα
σικών μνημείων, ο συγκρατημένος και λεπτός, ο «κλασικός» κλασικισμός του 
μέτρου και της ευγενικής γραμμής, ήταν ο μόνος ρυθμός που μπορούσε να 
αντέξει σε τέτοια γειτονιά. Στη δεκαετία του 1960-1970 το ένα από τα δυο κτί
ρια αγοράστηκε από το κράτος, αναστηλώθηκε αμέσως υστέρα, με σεβασμό 
φυσικά στα νεοκλασικά του στοιχεία, και από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
του 1970 αποτελεί τη μόνιμη στέγη της καλλιτεχνικής Συλλογής Παυλου 
και Αλεξάνδρας Κανελλοποΰλου, που το 1972 δωρήθηκε οτ;ο κράτος (ένα 
μέρος της, μικρό, παραμένει στο σπίτι του ζεΰγους Κανελλοποΰλου).
Η Συλλογή Κανελλοποΰλου απαρτίζεται από έργα του ελληνικοΰ κυρίως χώ
ρου, που ανήκουν σε όλες σχεδόν τις φάσεις του Ελληνισμοΰ, από τα προϊστο
ρικά χρόνια έως σήμερα. Ανάμεσά τους μια εντελώς ξεχωριστή θέση κατέχουν 
οι εικόνες. Σκοπός του κυρίου Κανελλοποΰλου ήταν, όπως επανειλημμένως 
ο ίδιος έχει τονίσει, να δείξει τη συνέχεια της καλλιτεχνικής ιδιοφυίας των Ελ
λήνων στη μακραίωνη πορεία τους, την «πρωτεϊκή» ικανότητά της, την υψη
λή καλλιτεχνική στάθμη της, την αστείρευτη γονιμότητά της. Προσφέροντας 
τη Συλλογή του στο Δημόσιο ο Παΰλος Κανελλόπουλος όχι μόνο φανέρωσε 
την έκταση και το βάθος της ανθρωπιστικής του παιδείας, αλλά έδειξε α
κόμη ότι ένας τέτοιος σκοπός δεν ολοκληρώνεται παρά μόνον εάν τα έργα 
μιας συλλογής γίνουν κτήμα όλων και αποτελόσουν έτσι «μέσον παιδείας». 
Το 1973 η τότε Διεΰθυνση της Ακρόπολης μου ανέθεσε την έκθεση της 
Συλλογής. Ο νεοκλασικός ρυθμός του κτιρίου, που δεν περιορίζεται στο 
χαρακτήρα της εξωτερικής όψης, αλλά επεκτείνεται και στο ΰφος μεγάλου 
μέρους του εοωτερικοΰ (λ.χ. στις οροφές του άνω ορόφου που είναι κατά- 
κοσμες από ποικίλες, νεοκλασικοΰ ρυθμοΰ νωπογραφίες), και η όλη πολΰ- 
πλοκη, μα και τόσο τυπική νεοκλασική εσωτερική διάταξη, απαγόρευαν τη 
χρήση μοντέρνων ριζοσπαστικών εκθετικών τρόπων, που θα έθιγαν ασφα
λώς τον ευαίσθητο χαρακτήρα του κτιρίου, και επέβαλλαν, αντιθέτως, μια 
προσεκτική και λεπτή προσαρμογή της έκθεσης σε αυτόν. Αυτή ήταν η 
σημαντικότερη δυσκολία που είχε να αντιμετωπίσει το εκθετικό έργο σε



όλη του τη διάρκεια. Σε αυτήν πρέπει φυσικά να προσθέσει κανείς τις 
δυσκολίες που προέρχονταν από τη μεγάλη ποικιλία των έργων, καθώς και 
από το τεράστιο χρονικό άπλωμα του υλικού που έπρεπε να περιληφθεί 
μέσα στους λίγους και σχετικά μικρούς χώρους του αρχοντικού. Παρόλες 
τις δυσκολίες όμως η έκθεση μπόρεσε να ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 
1976, οπότε έγιναν τα εγκαίνια του Μουσείου. Και από τότε το μικρό μας 
Μουσείο είναι ανοικτό στο κοινό και τη Συλλογή Κανελλοποΰλου μπορεί ο 
καθένας να τη χαρεί στη ζεστή ατμόσφαιρα ενός σπιτιού.
Καθώς το έργο έπαιρνε ακόμη την τελική μορφή του, καινούργιος στόχος 
άρχιζε με τη σειρά του να προβάλλει: η γραπτή παρουσίαση της Συλλογής 
του Μουσείου, χρέος βασικό προς τους επισκέπτες. Τι είδους όμως έπρε
πε να είναι αυτή η παρουσίαση; Ένας κατάλογος; Η Συλλογή, όμως, α
παρτίζεται από χιλιάδες αντικείμενα διαφόρων εποχών και κατηγοριών 
και ένας κατάλογος θα απαιτούσε πολλά χρόνια εργασίας και πολλούς 
ειδικούς και θα απευθυνόταν αναγκαστικά σε ένα περιορισμένο και εξει- 
δικευμένο κοινό. Άλλωστε κάτι τέτοιο έχει από χρόνια αναλάβει η Γαλλική 
Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών και πραγματοποιείται βαθμιαία από επι
στήμονες, Έλληνες, Γάλλους και άλλους. Οι πραγματείες τους, που αφο
ρούν είτε διάφορες κατηγορίες έργων είτε και μεμονωμένα αντικείμενα 
ξεχωριστής σημασίας, δημοσιεύονται κάθε τόσο στο αρχαιολογικό περιο
δικό της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Bulletin de correspondance hellé
nique. Ή δη έχουν δημοσιευθεί αρκετά σύνολα, λ.χ. κυκλαδικά, γεωμετρι
κά, «δαιδαλικά» κρητικά όστρακα, κλασικά αγγεία, γλυπτά κ.ά. Το βιβλίο 
αυτό είναι οδηγός και απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Ένα κοινό πά
ντως όχι άμοιρο μόρφωσης, που όμως χρειάζεται μια πρόσθετη βοήθεια 
για να κατατοπιστεί στα έργα που βλέπει. Γι’ αυτό άλλωστε έκρινα σκόπι
μο σε κάθε κατηγορία έργων να προτάξω ένα σημείωμα που να δίνει το 
γενικότερο ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο των έργων και να προσθέσω 
στο τέλος κάθε κεφαλαίου την κυριότερη βιβλιογραφία, που βοηθά για 
μια παραπέρα μελέτη.
Στη γλώσσα ακολούθησα την τρέχουσα δημοτική, αυτή που καθιερώθηκε 
στις τελευταίες γενιές στη συνείδηση του μεγαλύτερου μέρους του ελληνι
κού λαού. Λεκτικούς μανιερισμούς είτε του παλαιότερου κομψού ύφους 
είτε, ακόμη λιγότερο, ενός σύγχρονου είδους που βιάζει τους επιβεβλημέ
νους πια τύπους με αποτέλεσμα να τραχύνεται και παράλληλα να φτωχαί
νει η γλώσσα δεν θα συναντήσει κανείς σε τούτο το βιβλίο. Η γλώσσα είναι 
μια ειλικρινής καθομιλουμένη. Δυσκολίες παρουσίασε η ορθογραφία, που 
σήμερα βρίσκεται και αυτή σε ρευστότητα. Και εδώ προτίμησα την παρα
δοσιακή ορθογραφία της δημοτικής, με κάποιες πάντως απλουστεύσεις που 
έχουν επιβληθεί. Οπωσδήποτε σε αυτή, όπως και στη γλώσσα γενικότερα, 
ακολούθησα τελικά το δικό μου προσωπικό κριτήριο.



Η ύλη χωρίστηκε σε δυο βασικές ενότητες: ένα πρώτο μέρος που περι
λαμβάνει τις προχριοτιανικές αρχαιότητες (άνω ημιώροφος και πρώτος 
όροφος) και ένα δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει χριστιανικές (ισόγειο, 
μεσώροφος και υπόγειο). Εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι για έναν 
«κλασικό» αρχαιολόγο η σύνταξη της ενότητας της μεταγενέστερης τέχνης 
ήταν έργο που απαιτούσε δουλειά πολύ πιο μακρόχρονη και επίπονη σε 
σχέση με τη σύνταξη της πρώτης. Ωστόσο, θεώρησα ότι ούτε η έλλειψη της 
ειδικότητας ούτε — όχι σπάνια — και η ελλιπέστερη βιβλιογραφική κάλυ
ψη ήταν δικαιολογίες επαρκείς για να αποφύγω ένα έργο, που, όπως είπα 
πριν, πιστεύω ότι ήταν χρέος μου να πραγματοποιήσω. Νομίζω ότι έκανα 
ό,τι μπορούσα, έργο των ειδικών είναι — και υπάρχουν στον τόπο μας και 
πολλοί και διαλεχτοί — να γράψουν τον ή τους καταλόγους για τα χριστια
νικά εκθέματα του Μουσείου Κανελλοπουλου. Η δική μου προσφορά απευ
θύνεται, όπως και στο πρώτο μέρος, στο μέσο επισκέπτη.
Τελειώνοντας τον πρόλογο — που φοβάμαι πως μάκρυνε κιόλας πολύ — 
θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε εκείνους που βοήθησαν 
σε διάφορους τομείς την εργασία μου. Έτσι, θερμές ευχαριστίες εκφράζω 
στη Μ. Οικονομίδου, πρώην Διευθύντρια του Νομισματικού Μουσείου, 
για την ταύτιση των νομισμάτων στον I. Μεϊμάρη για τις συμβουλές του 
στο κεφάλαιο των σφραγισμάτων των άρτων (τυπαρίων)· στον αμερικανό 
αρχαιολόγο Μ. Garrison για την ευγενική προσφορά του να αναγνωρίσει 
το είδος των λίθων στους σφραγιδόλιθους· στον αιγυπτιολόγο Ν. Μπου- 
φίδη για τη βοήθειά του στη χρονολόγηση των αιγυπτιακών αντικειμένων 
στην Κ. Μιλάνου, συντηρήτρια του Μουσείου Μπενάκη, για την πολύτιμη 
βοήθειά της στην εξακρίβωση της γνησιότητας των υπογραφών στους φωτο
γράφους Γ. Φαφαλή, Μ. Σκιαδαρέση και Τ. Αναγνώστου, που ακούραστα 
και με ξεχωριστή αγάπη εργάστηκαν για τη φωτογράφηση πολλών αντι
κειμένων που απεικονίζονται σε τούτο το βιβλίο· στον Α. Νάννο, απόφοιτο 
της Σχολής Δοξιάδη, για την ολόψυχη συμμετοχή του στη σύνταξη των δελ
τίων των εικόνων. Στην αξέχαστη Λασκαρίνα Μπούρα ο οδηγός χρωστά 
πολλά σε θέματα χριστιανικής μικροτεχνίας.
Θερμότατες ευχαριστίες απευθύνω από τούτη τη θέση στο Δ.Σ. του ΤΑΠΑ, 
που περιέλαβε τον οδηγό αυτό στις εκδόσεις του, στο επιστημονικό και καλ
λιτεχνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων του ΤΑΠΑ, που ερ
γάστηκε φιλότιμα για τη νέα τούτη έκδοση του οδηγού, και στην πρώην 
Διευθύντρια Ευαγγ. Κυπραίου, που αγκάλιασε με αγάπη το έργο μου και 
ξεπερνώντας πολλές δυσκολίες της έκδοσής του συνέβαλε στην πραγμα
τοποίησή της. Τέλος, όχι λιγότερο όμως, οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες 
στη νυν Διευθύντρια Ντ. Ζαφειροπούλου, η οποία με τη γνωστή της ευσυ
νειδησία και το γλωσσικό της αισθητήριο συνετέλεοε στην άρτια μορφή 
του βιβλίου.





Α. ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ

Στο μέσον της σκάλας που οδηγεί από 
το ισόγειο στον όροφο ανοίγονται δεξιά 
δυο αίθουσες. Από την αίθουσα που βρί
σκεται στο βάθος αρχίζει η έκθεση των 
έργων της αρχαιότητας. Οι προθήκες 49, 
50, 51 , σε διάταξη Π, περιέχουν αντικεί
μενα των προϊστορικών χρόνων (3000- 
1000 π.Χ. περίπου).
Στην προθήκη 51 εκτίθενται τα παλαιό- 
τερα από τα αντικείμενα της Συλλογής, 
της νεολιθικής και της υπονεολιθικής ε
ποχής (γύρω στο 3000 π.Χ.). Στην προθή
κη 50 αντικείμενα πρωτοκυκλαδικά, τα 
περισσότερα από λευκό παριανό μάρ
μαρο (3η χιλιετία). Στο κάτω μέρος της 
προθήκης κυπριακά αγγεία των προϊ
στορικών χρόνων. Στο δεξιό άκρο της 
ίδιας προθήκης και στην αρχή της προ
θήκης 49 αντικείμενα από τη μινωική 
Κρήτη. Από το μέσον περίπου της προ
θήκης 49 και πέρα, προς τα δεξιά, αντι

κείμενα της μυκηναϊκής περιόδου (1600- 
1200 π.Χ.). Αντικείμενα της ίδιας περιό
δου εκτίθενται και στις μ ικρές επιτοί- 
χιες προθήκες 53 και 53α. Στην προθή
κη 52, ανάμεσα στα δυο π α ρά θυρα , 
έχουν συγκεντρωθεί αντικείμενα δια
φόρων χρονικώ ν περιόδω ν από την 
Ανατολή (Φοινίκη, Περσία, Μεσοποτα
μία) και την Αίγυπτο.

Β. ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ

Έ ργα  των πρώτων αιώνων της 1ης χι
λιετίας: Στην προθήκη 47 αγγεία και 
ειδώλια της Αττικής, στην προθήκη 46 
της Κόπρου. Στην προθήκη 48 χάλκινα 
μικροαντικείμενα. Μόνον η επιτοίχια 
προθήκη 45 περιέχει νεότερα έργα, τα 
από χρωματιστή υαλόμαζα «φοινικικά» 
λεγάμενα αγγεία, που ανήκουν στους χρό
νους από τον 6ο έως το 2ο αι. π.Χ.
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Νεολιθικοί 
και υπονεολιθικοί 

χρόνοι 
(5000-3000 π.Χ.)

Πήλινο προϊστορικό 
ειδώλιο (αριθ. 

ευρ. 1865).

Κατά τη μακρόχρονη παλαιολιθική περίοδο ο άνθρωπος απλώς έπαιρνε από τη 
φΰση ό,τι του χρειαζόταν για να ζήσει.
Τώρα όμως, στη νεολιθική περίοδο, συντελείται μια επανάσταση: ο άνθρωπος για 
πρώτη φορά καλλιεργεί τη γη, τρέφει ζώα και ζει σε μόνιμους μικρούς αγροτικούς 
οικισμούς πάνω σε χαμηλούς λόφους. Η μόνιμη εγκατάσταση συνεπάγεται την 
αύξηση του πληθυσμού και την εξασφάλιση της παραγωγής. Τώρα το σπίτι δεν εί
ναι απλώς το προσωρινό καταφύγιο της οικογένειας, αλλά και η «αποθήκη της πα
ραγωγής», στην οποία θα στηριχθεί και ολόκληρη η οικονομία του οικισμού. Αυτή 
η «παραγωγική επανάσταση» θα δημιουργήσει νέους κοινωνικούς θεσμούς, που 
θα γίνουν ο πυρήνας της μεταγενέστερης κοινωνίας. Η οικονομία αυτή είναι το χα
ρακτηριστικό γνώρισμα του νεολιθικού ανθρώπου.
Η πεΤρα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για τα εργαλεία τους, μόνο που τώρα 
γνωρίζουν να τη λειαίνουν (τρίβοντας την επιφάνεια με σμΰριδα) και να της δίνουν 
σχήματα πιο κατάλληλα για τις δουλείες τους. Σκούρες ηφαιστειογενείς πέτρες 
(οψιανός) και πυριτόλιθος προσαρμόζονται σε στελέχη από ξύλο ή κόκκαλο ζώων 
για να χρησιμοποιηθούν ως αξίνες, σφΰρες και άλλα παρόμοια εργαλεία. 
Παράλληλα με την κατεργασία των λίθινων εργαλείων ασχολούνται και με την κα
τασκευή πήλινων αγγείων (μονόχρωμων στην αρχή, με γραπτή, χαρακτή ή πλαστι
κή διακόσμηση αργότερα), συχνά υψηλής καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως είναι π.χ. 
τα αγγεία του ρυθμου του Διμηνιοΰ και του Σέσκλου. Τα αγγεία αυτά τα χρησιμο
ποιούσαν όχι μόνο για τις καθαρά βιοτικές τους ανάγκες αλλά και για ανταλλαγές. 
Για τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις δεν έχουμε σαφή εικόνα. Μαγικές ιεροτελε
στίες με σκοπό τη συμπαράσταση ή και τον εξαναγκασμό των δυνάμεων αναπα
ραγωγής, της γης, του ήλιου, των άστρων φαίνεται πως αποτελούσαν τις εκδηλώ
σεις της θρησκείας τους. Τα  πολυάριθμα γυναικεία ειδώλια που βρέθηκαν θεω 
ρείται ότι απεικόνιζαν τη Μεγάλη Μητέρα Θεά. Η μεγάλη όμως ποικιλία των ει
δωλίων αυτών, η παρουσία επίσης ανδρικών ειδωλίων, και ακόμη η συχνή απει
κόνιση οικιακών ζώων σημαίνει ότι το νόημα των ειδωλίων ήταν πολύπλοκο- πολλά 
από αυτά είναι η «έκφραση της επιθυμίας και της ευχής» να εξασφαλιστούν αυτά 
τα αγαθά. Πάντως, πρέπει να υπήρχε κάποια «οικιακή λατρεία».

Ειδώλιο (αριθ. ευρ. 1865) του χαρακτη
ριστικού πληθωρικού τυπου: γεμάτοι μη
ροί, τονισμένη κοιλιά, που μέσα της μοιά
ζει να κλείνει τον «αρχέγονο σπόρο του 
αθάνατου»- η μορφή ακουμπά τις παλά
μες στο πλούσιο στήθος, τη μυστική πη
γή κάθε ζωής. Ασφαλώς οι άνθρωποι έ 
βλεπαν τη Γη, που από τα σπλάχνα της 
ξεπετιέται η καινούργια φύτρα, στη μορ
φή της γυναίκας.
Δυο ανατολίτικα μολΰβδινα ειδώλια (α- 
ριθ. ευρ. 2326, 2325) μιας ολότελα δια
φορετικής σύλληψης αποδίδουν τη γυ
ναικεία μορφή εντελώς σχηματικά, με 
αποτροπαϊκή πρόθεση (φυλακτά).
Δυο πρόχοι (αριθ. ευρ. 277, 822), καθώς 
και μια τρίτη (αριθ. ευρ. 296), μικρασια
τικές της πρώιμης χαλκοκρατίας. Χαρα
κτηριστικό τους η ραμφόσχημη προχοή 
και ο σκούρος γανωμένος πηλός (μίμηση
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του μετάλλου). Οι δυο από αυτές με τρία 
πόδια.
Εργαλεία από σκούρα λειασμένη πέτρα. 
Τα σχήματα είναι συγκροτημένα, έκτα
κτα σε κομψότητα.

V. Οοτάοη-ΟιΜ ε, Μα» ΜαΚβϊ Ηίηι$ρΙ[, Σοπάοη 
1965.
Η.Ο. ΒικΠιοΙζ - V. Karagheorghis, ΑΗάράκ ιιηιΐ 
ΑΜ\ψτο5, Τ ϊώ ίι^ ε η  1971.

Δ. Θεοχάρης, Νεολιθική Ελλάς, Αθήνα 1973.

Καταμεσής του Αιγαίου μοιάζουν να αρμενίζουν δεκάδες νησιά και ξερονήσια, 
λουσμένα στο γαλάζιο του ουρανου και της θάλασσας: οι Κυκλάδες. Ό λα, ακόμη 
και τα μικρότερα και τα πιο άγονα, τράβηξαν τον άνθρωπο ήδη στην πρώιμη νεο
λιθική περίοδο. Δεν ήταν ασφαλώς η ευφορία του εδάφους που τον παρακίνησε να 
τα κατοικήσει, γιατί τα νησιά εκείνα που επιτρέπουν μια στοιχειώδη εκμετάλλευση 
της γης μετριούνται στα δάκτυλα, κυρίως ήταν η δυνατότητα που παρείχαν για μια 
εύκολη διακίνηση προϊόντων προς τις μεγάλες στεριές, παρόλο που τα πλοιάρια 
της μακρινής εκείνης εποχής ήταν πρωτόγονα. Ή ταν ακόμη το γεγονός ότι ευνο
ούσαν την άσκηση της πειρατείας (Θουκ. I, 4-8), επάγγελμα διόλου ανυπόληπτο 
στα χρόνια εκείνα, το οποίο ενίσχυαν τόσο οι μετακινήσεις αυτές όσο και η έλλει
ψη οργανωμένης κεντρικής αρχής. Επιπλέον, η ύπαρξη στη Μήλο και στο νοτιό
τερο νησί Γυαλί (κοντά στη Νίσυρο) ενός πολυτίμου για το νεολιθικό άνθρωπο, 
σκληρού, ηφαιστειογενούς ορυκτοΰ, του οψιανοΰ, που απολεπιζόμενος χρησιμο
ποιούνταν ως εργαλείο και ως όπλο ακόμη, έπαιξε επίσης έναν πολύ σημαντικό 
ρόλο.
Έ τσ ι, ανάμεσα στο 3000-2000 π.Χ. τα νησιά γνωρίζουν μεγάλη ακμή και η ιδιό
μορφη τέχνη τους απλώνεται σε όλο το Αιγαίο, ενώ τα αντικείμενα της τέχνης τους 
ταξιδεύουν έως τα πέρατα της Μεσογείου. Αρκετά λείψανα τοίχων από πλακου
τσές πέτρες ή αργούς λίθους, που ανήκουν στα δίχωρα σπίτια τους ή στους τραπε
ζιοειδείς τάφους τους, μιλούν για τις εγκαταστάσεις τους, ενώ τα άφθονα ειδώλια 
και αγγεία από λευκό διάφανο μάρμαρο της Πάρου δείχνουν την ιδιαίτερη αγάπη 
του κυκλαδίτη τεχνίτη σε αυτό. Η καθαρότητα του υλικοΰ αυτου μαζί με τη διαύ
γεια της κυκλαδίτικης ατμόσφαιρας προσδιόρισαν, ως ένα σημείο, το χαρακτήρα 
της κυκλαδίτικης τέχνης.
Αγαλμάτια και αγγεία εντυπωσιάζουν το σύγχρονο άνθρωπο με την έντονη αφαί
ρεση και την έκτακτη σαφήνεια των γραμμών τους που βρίσκεται σε αρμονία με 
το περιβάλλον, την απέριττη γραμμή των χαμηλών λόφων, την πλεουμενη γαλή
νη, το «καυτερό» φως.
Τα αγαλμάτια (ειδώλια) παριστάνουν γυμνές γυναικείες μορφές (καμιά φορά και 
ανδρικές) όρθιες, με τα χέρια τους σταυρωμένα στο στήθος και με τα πόδια τους σμι
χτά. Στο κεφάλι το μόνο που ξεχωρίζει πλαστικά είναι η μύτη· στην πρώιμη εποχή 
δηλώνονταν με χρώμα ή εγχάραξη και άλλες λεπτομέρειες. Εκτός όμως από τα πα
ραπάνω όρθια ειδώλια υπάρχουν και άλλες περισσότερο σύνθετες απεικονίσεις 
(όπως π.χ. αυλητές κτλ.). Ό σα βρέθηκαν σε συστηματικές ανασκαφές προέρχο
νται από τάφους και ήταν ακουμπισμένα δίπλα στο νεκρό που κείτονταν με λυγι- 
σμένα τα μέλη. Για τα ειδώλια αυτά που φθάνουν σε μεγάλη ακμή στην ΠΚ II επο
χή (2700-2400 π.Χ.) για να χαθούν ολότελα μετά το 2000 π.Χ. δόθηκαν διάφορες 
ερμηνείες, όπως ότι πρόκειται για κάποια γυναικεία θεότητα ή ότι είναι ψυχοπο
μποί ή μορφές που συνόδευαν το νεκρό στον άλλο κόσμο σαν ερωτικοί σύντροφοι 
ή ότι ήταν νύμφες ή ήρωες που με την προς τα πίσω «εκστατική» στάση τους κα- 
λοΰσαν τα καλά πνεύματα ή ίσως τροφοί, όπως στη μυκηναϊκή εποχή. Χωρίς να 
μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ειδικότερες δυνάμεις της θεότητας, θα μπορού
σαμε γενικά να τη χαρακτηρίσουμε θεότητα της ζωής και του θανάτου.

Προθήκη 50

Πρωτοκυκλαδικά 
ειδώλια 
και αγγεία 
(3000-2500 π.Χ.)

Μαρμάρινο π,ρωτο- 
κνκλαδικό ειδώλιο 
(αριθ. ευρ. 2051).
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Μαρμάρινο αγγείο 
από τις Κυκλάδες, 

γνωστό ρ ε  το όνομα 
«καντήλα» (αριθ. 

ενρ. 1158).

Προθήκη 50

Προϊστορικά 
κυπριακά αγγεία

Μια σειρά από μαρμάρινα ειδώλια που 
ανήκουν και στις δύο φάσεις της πρωτο
κυκλαδικής τέχνης, δηλαδή Γκρόττας- 
Πηλού (ή Πηλού-Λακκούδων) και Σύ- 
ρου-Κέρου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το 
υιι αριθ. ευρ. 2051 που ανήκει σε μια πρώι
μη απόπειρα απόδοσης των χαρακτηρι
στικών του προσώπου (κατηγορία «νοτ- 
ΙσιηοίΗβΠι»). Με λεπτή εγχάραξη δηλώ
νονται τα μάτια, τα φρύδια, το στόμα, α
κόμη και τα δάκτυλα των ποδιών (και 
μάλιστα τέσσερα!). Τα λυγισμενα γόνατα 
δημιουργούν ένα πρώτο κινημένο προ
φίλ· ο τεχνίτης, γνωστός και από ενα άλλο

Μια μικρή συλλογή από κυπριακά αγ
γεία της προϊστορικής περιόδου που 
δώρησε στο Μουσείο Κανελλοπούλου η 
Αρχαιολογική Υπηρεσία της Κύπρου το 
έτος 1976. Επιβλητικές σε διαστάσεις 
οι δύο οινοχόες και η λοπάς με την προ- 
χοή στο μέσον, που χρονολογούνται στην 
πρώιμη χαλκοκρατία (μάλλον στα τέλη 
της 3ης χιλιετίας) και φαίνεται ότι προ
έρχονται από τους Βουνούς της βόρειας 
Κύπρου. Η κόκκινη, καλά στιλβωμένη 
επιφάνεια των αγγείων αυτών έχει βε
λούδινη υφή. Π ρόσθετη διακόσμηση 
από ανάγλυφες οφιοειδείς γραμμές κο
σμεί τη μία οινοχόη.
Από τα άλλα αγγεία το πιο αξιοπρόσε

ειδώλιο σε ιδιωτική συλλογή της Γενεύης, 
δεν μοιάζει καθόλου πρωτόπειρος. 
Αίγο νεότερα είναι όλα τα άλλα (αριθ. 
ευρ. 1927,2051,1737,1736 κτλ.), που ενώ 
μοιάζουν με μια πρώτη ματιά, αν τα πα
ρατηρήσει κανείς καλύτερα θα διακρί
νει ένα διαφορετικό τρόπο διατύπωσης. 
Πήλινο ανοικτό σκεύος (αριθ. ευρ. 801) 
με τη χαρακτηριστική σπείρα να ανα
κυκλώνεται πάνω στην επιφάνειά του. 
Μια σειρά από αγγεία, οι γνωστές «καντή
λες» (αριθ. ευρ. 1157, 1158, 1620 κτλ.). 
Η χρήση τους δεν μας είναι γνωστή, πά
ντως το βάρος τους δύσκολα συμβιβάζε
ται με τη χρήση τους ως οικιακών σκευ
ώ ν  μάλλον θα χρησίμευαν για τελετουρ
γικούς σκοπούς (μολονότι ένα βρέθηκε γε
μάτο κοχύλια, γεγονός που φαίνεται να 
αποκλείει και θρησκευτική τους χρήση). 
Πολλά ανοικτά αγγεία (φιάλες), επίσης 
από το ίδιο διάφανο μάρμαρο της Πάρου. 
Εκτός από αυτά, πολλά πήλινα αγγεία 
ποικίλων σχημάτων με χαρακτή διακό- 
σμηση που ανήκουν σε μια πρώιμη επο
χή της πρωτοκυκλαδικής τέχνης και που 
σε μεγάλη ποσότητα απαντούν στην Κρή
τη (αριθ. ευρ. 453, 1844).

M. Brouscari, Antiquités cycladiques, Collec
tion Paul Canellopoulos (XVI),BCH 105 (1981), 
a .  499 K . e .

J . Thimrne, Kunst derKykladen, Karlsruhe 1976.

κτο είναι ένα κύπελλο με χαρακτηριστι
κό λευκό επίχρισμα και ζωγραφιστή δια- 
κόσμηση από ζεύγη κάθετων σκοτεινών 
γραμμών (δεν φθάνουν ως το κάτω μέ
ρος), που ξεκινούν από ταινία οριζόντια, 
επίσης οριζόμενη από διπλές γραμμές, 
η κύρια διακόσμηση της οποίας είναι 
μία σειρά από λεπτούς ρόμβους. Η λα
βή του είναι οριζόντια, με απόφυση στο 
μέσον. Ανήκει στο 14ο αι. π.Χ.

H.G. Buchholz - V. K aragheorghis, Altägäis 
und Altkypros, Tübingen 1971.
B. Καραγιώργης, Κυπριακό Μουσείο, στη σειρά 
Τα Ελληνικά Μουσεία, Αθήνα 1974, σ. 293-300. 
Β. Καραγιώργης, Ο πολιτισμός της προϊστορικής 
Κύπρον, Αθήνα 1976.
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Έ ν α ς μεγάλος πολιτισμός αναπτύχθηκε τα προϊστορικά χρόνια στο νησί της 
Κρήτης, που με το επίμηκες σχήμα του μοιάζει να κλείνει το Αιγαίο στο νότιο μέ
ρος του. Δεν είναι εύκολο να διαγνώσει κανείς τους λόγους της άνθησης αυτής. Η 
στενή επαφή της Κρήτης με τους ακμαίους πολιτισμούς των γειτονικών ηπείρων 
(Αίγυπτου, Εγγύς και Μέσης Ανατολής) δεν επαρκεί για να εξηγήσει κανείς τον ε 
ντελώς ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του κρητικοΰ πολιτισμού, που σαφώς ξεχωρίζει α
πό τους γειτονικούς. Οπωσδήποτε στη μεγάλη ακμή της Κρήτης συνέβαλε το ε
κτεταμένο του εδάφους του νησιού και η ευφορία του, καθώς και η παρουσία 
δραστήριου λαού που, μακριά από τους πολέμους (όπως γίνεται φανερό από την 
έλλειψη οχυρώσεων), εκμεταλλεΰθηκε ειρηνικά τους πόρους της γης και του ε
μπορίου. Από την πρώιμη κιόλας εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία) πολυάριθμα ε
μπορικά κέντρα και αγροτικοί οικισμοί αναπτύχθηκαν στην Κρήτη.
Μετά το 2000 π.Χ. επιβάλλονται μερικά κέντρα, όπως η Κνωσός, η Φαιστός, τα 
Μάλλια και η Ζάκρος (αγνοούμε τα αρχαία ονόματα των δύο τελευταίων), η εξου
σία περνά σε ορισμένα βασιλικά γένη και δημιουργείται μια αριστοκρατική τά
ξη. Οι βασιλείς ονομάζονται Μίνωες, όνομα που καθιερώ θηκε για τη δήλωση 
ενός μεγάλου βασιλιά της Κνωσού. Από αυτό πήρε το όνομά του στη σύγχρονη 
εποχή, εντελώς συμβατικά, και όλος ο προϊστορικός πολιτισμός της Κρήτης. Λίγο 
μετά τα μέσα της 2ης χιλιετίας η Κνωσός απομένει, καθώς φαίνεται, η μόνη κυ
ρίαρχη πόλη σε όλο το νησί και απλώνει τη θαλάσσια δύναμή της σε ένα μεγάλο 
μέρος του Αιγαίου, διαδίδοντας τον πολιτισμό της στους νεαρούς ελληνικούς 
πληθυσμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας (Αχαιούς). Γύρω στο 1400 π.Χ. οι Αχαιοί 
υποτάσσουν το νησί, πιθανότατα επωφελούμενοι από την ερήμω οη που προ- 
κάλεσαν ισχυροί σεισμοί.
Ο χαρακτήρας της μινωικής τέχνης είναι ιδιόρρυθμος. Ενώ δανείζεται πάμπολλα 
στοιχεία της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής έχει μια εντελώς ιδιαίτερη αγάπη της 
φύσης, στεριανής και θαλασσινής, που την αποδίδει με μεγάλη ελευθερία και ζω
ηράδα, χωρίς συμβατικότητα, εντελώς διαφορετικά από ό,τι οι τέχνες των γειτο
νικών λαών. Έ νας άνθινος και ζωικός κόσμος γεμίζει τοίχους, αγγεία, κοσμήματα 
και άσχετα μεταξύ τους θέματα δημιουργούν μια μαγική εντύπωση καθώς συ
νταιριάζονται με τη λογική της φαντασίας. Έ τσ ι, ένας εορταστικός τόνος διέπει 
όλες τις εκφράσεις της τέχνης του ειρηνικού εκείνου λαού και τα έργα του είναι 
από τα πιο χαρούμενα όλης της αρχαιότητας. Σπουδαίο ρόλο παίζει στη μινωική 
τέχνη και η θρησκεία, αν και όχι τόσο ούτε με τον ίδιο τρόπο όπως στην Ανατολή 
και την Αίγυπτο. Η κύρια θεότητα είναι γυναικεία, η θεότητα της φύσης. Σε αυτήν 
οφείλεται ο κύκλος της βλάστησης και της γονιμότητας γεννημάτων και ανθρώ
πων. Συνοδεύεται από έναν αρσενικό θεό που είναι η γονιμοποιός δύναμη, εμφα
νίζεται όμαις και ως τέκνο της θεάς. Κοντά σε αυτούς υπήρχαν και άλλες μικρό
τερες θεότητες και δαίμονες. Οι ιερείς ήταν πολυάριθμοι και επικεφαλής τους εί
χαν τη βασιλική οικογένεια. Τα ιερά συνήθως δεν ήταν ανεξάρτητα οικοδομήμα
τα όπως στην αρχαία Ελλάδα, αλλά παρεκκλήσια μέσα στα ανάκτορα και τα σπί
τια των αστών ή υπαίθρια ιερά στις κορυφές των βουνών.

Αντικείμενα 
της μινωικής 
Κρήτης
(3000-1500 π.Χ. 
περίπου)

Στις προθήκες (δεξιό τμήμα της 50 και 
αριστερό της 49) χάλκινα, πήλινα και 
λίθινα αφιερώματα: εκφραστικά τα πή
λινα κεφαλάκια (αριθ. ευρ. 1281, 1567, 
1505, 1282 κτλ.) με το μυτερό σκούφο, 
τα έκπληκτα μάτια (δύο σβόλοι πηλού), 
το θερμό ερυθρωπό χρώμα της ύλης τους. 
Χάλκινα αγαλματίδια (αριθ. ευρ. 458,

271, 272,453, 1403 και το πέτρινο αριθ. 
ευρ. 1351 κτλ.) που μοιάζουν να παριστά
νουν ευσεβείς προσκυνητές, όπως και η 
υπ’ αριθ. ευρ. 1733 πήλινη γυναικεία μορ
φή με φόρεμα το χαρακτηριστικό κωδω- 
νόσχημο και τα δύο χέρια στο στήθος. 
Κυρίαρχη η καμπύλη δίνει μαλακά πε
ριγράμματα.

15



Πήλινο μινωικό ειδώ
λιο (αριθ. ευρ. 1733).

Μινωική ηρόχονς 
ρυθμού «barbotine». 

2000-1700 η.X. 
(αριθ. ευρ. 1148).

Ανδρική μορφή (αριθ. ευρ. 2071) που 
σώζεται ως τη μέση, φορά μόνο το «ζώ- 
μα», το χαρακτηριστικό ανδρικό μινωι- 
κό ένδυμα.
Συχνά αφιερώνονται και πήλινα ζωάρια, 
κυρίως βόδια, που φανερώνουν τον κτη- 
νοτροφικό πλούτο των κατοίκων (αριθ. 
ευρ. 1076, 1118, 1531, 1520 κτλ.) αλλά 
και την αγάπη τους γι’ αυτά. Σε μερικά 
δηλώνονται λεπτομέρειες ζωγραφικά και 
πλαστικά (π.χ. το ρΰγχος, οι ρυτίδες, η 
χαίτη) με αφέλεια και κέφι, σε άλλα ο 
τεχνίτης περιορίζεται να δώσει το γενι
κό σχήμα και τα μάτια.
Μια σειρά αγγείων (αριθ. ευρ. 1148,1146, 
1147,883, 283) ανήκει στην περίοδο των 
πρώτων ανακτόρων, δηλαδή τη μεσο- 
μινωική (2000-1700 π.Χ.), και ο ρυθμός 
τους ονομάζεται συμβατικά «δΗΛοήπε». 
Χαρακτηριστικό του είναι τα ομοιόμορ
φα εξογκώματα που ζωηρεύουν την επι
φάνεια, ενώ παράλληλα λευκές γραμ

μές σε ελεύθερα σχέδια πάνω στο σκού
ρο φόντο δίνουν χαρούμενους τόνους. 
Στα σχήματα κυριαρχεί η ραμφόστομη 
οινοχόη ανατολικής καταγωγής.
Της ίδιας εποχής και τα αγγεία αριθ. ευρ. 
1149, 251, 326. Τα δύο από αυτά διακο
σμούνται μόνο με χρώμα.
Αγγεία από πρασινωπή ή και μαύρη πέ
τρα με χαρακτή διακόσμηση. Ανάμεσά 
τους ξεχωρίζει για το μέγεθος του ένας 
λύχνος από σκούρα σταχτιά πέτρα χα
ρακτηριστικού υστερομινωικού σχή
ματος.
Μερικά χάλκινα εγχειρίδια (αριθ. ευρ. 
430, 949, 339 κτλ.) έχουν το χαρακτη
ριστικό σχήμα των μινωικών (φυλλό- 
σχημα).
Τέλος, σφραγίδες από χρωματιστές πέ
τρες (αριθ. ευρ. 2363, 1747 κτλ.) μαζί με 
χάλκινα ειδώλια που παριστάνουν προ
σκυνητές σε χειρονομία ικεσίας.

F. Schachermeyr, Die minoische Kultur des alten 
Kreta, Stuttgart 1964.
H. M üller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte 
III, 1 ,3 , München 1966.
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Λίγο πριν τα μέσα της 2ης χιλιετίας ένας «αυλικός» πολιτισμός αναπτύχθηκε ξαφ
νικά σχεδόν στις μικρές πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου μέχρι τότε η κοινω
νική οργάνωση και η τέχνη είχαν ακόμη χαρακτήρα «λαϊκό». Ο νέος πολιτισμός ο
νομάζεται μυκηναϊκός, από τις Μυκήνες που ήταν η σπουδαιότερη από αυτές τις 
πόλεις. Φ ορείς του νέου πολιτισμού ήταν οι πολεμόχαροι Αχαιοί, Έλληνες που, 
λίγους αιώνες πρωτύτερα, είχαν καταλάβει την ηπειρωτική Ελλάδα αφού υπέτα
ξαν τους παλαιότερους κατοίκους. Εκείνο που δημιούργησε έτσι ξαφνικά το μυκη
ναϊκό πολιτισμό ήταν από τη μία η επίδραση της μινωικής Κρήτης και από την άλ
λη ο πλούτος που συγκέντρωσαν οι Αχαιοί σε κάποιες υπερπόντιες επιχειρήσεις 
τους. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός είναι το παιδί του μινωικου. Ό μω ς, ο χαρακτήρας 
του είναι λιγότερο χαρούμενος από εκείνον, πιο αυστηρός. Οι πόλεις τους, μικρές 
σε σχέση με τις μινωικές, γαντζωμένες επάνω σε φυσικά οχυρους λόφους και τειχι
σμένες με πελώριους ογκόλιθους, μαρτυρουν ότι οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν πολύ 
συχνά εχθρικές· μα και τα ανάκτορά τους είναι διαφορετικά, λιγότερο φανταχτε- 
ρά και πολυδαίδαλα από τα κρητικά, λιτά, σχεδόν αυστηρά. Και όμως οι πολεμό- 
χαροι αυτοί Αχαιοί αγαπούσαν να συντροφεύονται από κομψά μικροαντικείμενα 
και πολύτιμα κοσμήματα πλούσια διακοσμημένα. Αυτό το διαπιστώνουμε καλύ
τερα στους τάφους τους. Είτε πρόκειται για τους παλαιότερους λακκοειδείς είτε για 
τους λαξευτούς ή τους θολωτούς της υστερότερης εποχής οι Αχαιοί συνήθιζαν να 
ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους στον άλλο κόσμο με πλούσιο βιος. Τους ηγεμόνες 
τους συνόδευαν προσωπεία φτιαγμένα από το αιώνιο μέταλλο, το χρυσάφι, που μοιά
ζουν να αποδίδουν τα ατομικά χαρακτηριστικά τους, χρυσά διαδήματα και κοσμή
ματα ρούχων, χρυσά ή από πολυτίμους λίθους ολόλιθα δακτυλίδια, σκαλιστά χάλ
κινα όπλα κοσμημένα με ασήμι, χρυσάφι και niello. Ωστόσο, η επίδραση της φυ- 
σιοκρατικής θεώρησης της μινωικής τέχνης στα έργα της μυκηναϊκής μικροτε
χνίας παίρνει και αυτή έναν πιο αυατηρό χαρακτήρα τόσο στα θέματα όσο και στην 
εκτέλεση. Τ ο  ίδιο και τα αγγεία που διατηρούν στην αρχή την εορταστική και χα
ρούμενη διακόσμηση της μινωικής τέχνης με τις ελικωτές απολήξεις των φυτών, τα 
κυματιστά πλοκάμια των χταποδιών που αγκαλιάζουν ολόκληρη την επιφάνεια, 
τους ναυτίλους, αργότερα τη σπείρα που ξετυλίγεται και ξανατυλίγεται απαλά στις 
επιφάνειες των αγγείων και των κοσμημάτων εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την 
αέναη κίνηση της ζωής. Με το πέρασμα όμως του χρόνου η διακόσμηση απομα
κρύνεται από τα μινωικά πρότυπα και σχηματοποιείται, περισσότερο μάλιστα και 
ισχυρότερα από ό,τι στα μινωικά έργα της ίδιας εποχής. Η σπείρα και η καμπύλη 
χάνονται, απλές οριζόντιες ή κάθετες γραμμές αντικαθιστούν την καμπύλη, την 
κίνηση, τη ζωή. Μα και τα φυτικά και θαλασσινά μοτίβα μεταβάλλονται σε απλά 
κοσμήματα, όπου δύσκολα πια διακρίνει κανείς την αρχική τους μορφή, για να 
καταλήξουν σε εντελώς γεωμετρικά το 10ο-8ο αι. π.Χ. (γεωμετρική περίοδος, προ
θήκη 47).
Το ίδιο και τα ειδώλια. Τα πιο πολλά παριστάνουν γυναικείες μορφές, που μάλ
λον απεικονίζουν ιέρειες, τόσο σχηματοποιημένες όμως ώστε μόλις διακρίνεται τι 
θέλουν να παραστήσουν. Από τους βασικούς τους τυπους είναι αυτός που έχει 
σχήμα Φ, όπως επικράτησε να λέγεται (η γυναίκα με τα χέρια στη μέση), και ο τύπος 
σε σχήμα Ψ (η γυναίκα με τα χέρια ψηλά σε χειρονομία προσευχής). Με τις ζωγρα
φιστές γραμμές τονίζονται οι κινήσεις και δηλώνονται τα κυρία χαρακτηριστικά 
των μορφών.
Στην ύστερη μυκηναϊκή περίοδο οι Αχαιοί έχουν καταλάβει την Κρήτη (1400 π.Χ.) 
και τη Ρόδο και έχουν απλωθεί στις ακτές της Μικράς Ασίας είτε με την εγκατά
σταση εμπορικών σταθμών είτε και με κατάκτηση. Μία από τις τελευταίες μεγά
λες υπερπόντιες επιχειρήσεις των Αχαιών (γύρω στο 1250 π.Χ .) είναι αυτή που 
αποθανάτισε ο Ό μηρος, η εκστρατεία εναντίον της Τροίας, της ισχυρής πόλης
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Αντικείμενα 
της μυκηναϊκής 
περιόδου 
(1600-1200 π.Χ.)
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που είχε τον έλεγχο των στενών του Ελλησπόντου, του υδάτινου δρόμου που οδη
γούσε στις εύφορες χώρες γύρω από τις ακτές του Εΰξεινου Πόντου.
Ό μω ς, αμέσως μετά την κατάληψη της Τροίας ο μυκηναϊκός κόσμος καταρρέει 
ξαφνικά. Η μία μετά την άλλη οι πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας καταστρέφο- 
νται από βάρβαρους επιδρομείς, ορεσίβιες ελληνικές φυλές (Δωριείς) που κατε
βαίνουν στις πεδινές περιοχές για να λεηλατήσουν, ίσως βοηθουμενες από παλαι- 
ότερους αυτόχθονες πληθυσμούς που βρήκαν την ευκαιρία να ξεσηκωθούν. Οι κα
ταστροφές αυτές έφεραν μονομιάς την κατάρρευση του πολιτισμού και οδήγησαν 
τη χώρα σε πρωτόγονη κατάσταση. Από τη μία μέρα στην άλλη, θα έλεγε κανείς, την 
εκλεπτυσμένη πια και γραφειοκρατική — όπως αποδείχθηκε από την ανάγνωση 
της μυκηναϊκής γραφής, της πρώτης γραφής που αποδίδει την ελληνική γλώσσα — 
κοινωνία του μυκηναϊκού κόσμου αντικατέστησαν οι πρωτόγονες, αγροτικές μονά
δες με στοιχειώδεις συνθήκες ζωής και υποτυπώδη βιοτεχνικά προϊόντα. Έ τσ ι, τα αγ
γεία είναι τώρα εντελώς εκφυλισμένα τόσο στα σχήματα όσο και στη διακόσμηση, 
αν και συνεχίζεται η υστερομυκηναϊκή παράδοση. Το ίδιο και τα ειδώλια δεν έχουν 
πια τη σχηματοποιημένη μεν αλλά πάντως χυτή και τολμηρή μορφή των μυκηναϊ
κών, αλλά είναι χονδροειδή και -  μπορεί άφοβα κανείς να το πει -  κακοφτιαγμέ
να (βλ. προθήκη 53α).

Τα περισσότερα από τα αντικείμενα των 
προθηκών ανήκουν στην ύστερη φάση 
της μυκηναϊκής τέχνης (λΈ III). Αγγεία 
με καθαρά τα σημάδια μιας επερχόμε- 
νης παρακμής: αμφορέας και πρόχους 
(αριθ. ευρ. 169, 175) έχουν για κόσμημά 
τους πλοκάμια χταποδιού που ανήμπο
ρα και ράθυμα αγκαλιάζουν το αγγείο 
(YE IIIΒ ). Λείπει το νεύρο και η δύνα
μη της ακμής της μυκηναϊκής τέχνης. 
Αμφορέας (αριθ. ευρ. 285) με φολιδω
τή διακόομηση (ΥΕ ΙΙΑ -ΙΙΒ).
Μικρά αγγεία με λεπτά κοσμήματα στην 
κοιλιά (φύλλα κισσού κ.ά.).
Θήλαστρα (αριθ. ευρ. 268, 258), το ένα 
με κόσμημα «κρόκου» πλαγιαστά ζωγρα
φισμένο στον ώμο του αγγείου, το άλλο 
με το γνωστό σχέδιο της μίμησης του 
βράχου (rock-pattern), ολότελα όμως 
εκφυλισμένο.
Δύο ακόμη θήλαστρα (αριθ. ευρ. 110, 
100), που όμως ανήκουν σε λίγο μεταγε
νέστερη εποχή- το κόσμημα είναι απλές 
γραμμές. Το τέλος της μυκηναϊκής επο
χής έχει κιόλας σημάνει.
Ένα άλλο είδος rock-pattern με κυματο
ειδείς γραμμές έχει και η υψίπους κύλιξ 
(αριθ. ευρ. 259) με τις τολμηρές λαβές. 
Ρυτό (αριθ. ευρ. 770) με απλή διακόσμη- 
ση γραμμών.
Αμφορέας (αριθ. ευρ. 2543) με κύρια 
διακόσμηση, όπως εξάλλου πάντα συμ

βαίνει με αυτό το διακοσμητικό θέμα, το 
άνθος του κρίνου με λουλουδιασμένους 
στήμονες, τελείως σχηματικούς.
Λίγο νεότερος ο κρατήρας (πάνω από 
την προθήκη, αριθ. ευρ. 1830) με εντε
λώς σχηματοποιημένη απόδοση του 
φοινικόδενδρου, του μοναδικού ίσως 
κοσμήματος που δεν προέρχεται από 
μινωικά πρότυπα. Τα κάτω φύλλα του, 
έντονα γυρισμένα προς τα πάνω, κα
θώς και το στυλιζάρισμα του ίδιου του 
κοσμήματος δείχνουν μια ύστερη εποχή 
(ΥΕ ΙΙΙΓ). Η κυματοειδής διαχωριστική 
γραμμή μοιάζει να μιμείται τον κορμό 
της φοινικιάς με τους αλλεπάλληλους 
κόμπους.
Αξιοπρόσεκτα τα δύο ειδώλια (αριθ. ευρ. 
1780, 1781) του τύπου Φ και Ψ.
Τέλος, μυκηναϊκά ξίφη, εγχειρίδια, λόγ
χες (αριθ. ευρ. 371,375 κτλ.) (ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙ).

A. Furum ark, The Mycenaean Pottery, Analysis 
and Classification, Stockholm 1941.
A. Furumark, The Chronology o f Mycenaean Pot
tery, Stockholm 1941.
E. Vermeule, Greece in the Bronze Age, Chicago 
and London 1964.
A.M. Snodgrass, Early Greek Armor and Weapons 
from the End o f the Bronze Age to 600 B.C., Edin
burgh 1964.
O. Höckmann, Lanze und Speer im spätminoi- 
schen und mykenischen Griechenland, JbZMus- 
Mainz 27 (1980), o. 13-198.



Στην ύστατη φάση της μινωικής τέχνης η γενική παρακμή εξαφάνισε σχεδόν ολο
κληρωτικά την πλαστική, εκτός από εκείνη που εκφραζόταν με τον πηλό (ελάχι
στα είναι τα χάλκινα). Σε τέτοιες εποχές, όπου η ανθρώπινη κοινότητα ξαναζεί τις 
παιδικές της στιγμές, επιβιώνει ο πηλός ως μορφοποιητικό υλικό, καθώς είναι μα
λακός σαν ζυμάρι. Τα  προϊόντα, μικρά και αδέξια, δηλώνουν στοιχειωδώς την 
ανθρώπινη μορφή, τα μέλη δεν έχουν οργανική αίσθηση και αντίληψη της μετα
ξύ τους αναλογίας.

Υπομινωικά και
πρωτογεωμετρικά
ειδώλια

Στα υπομινωικά ειδώλια πάντως συχνά 
δηλώνονται κάποιες λεπτομέρειες: τα 
μάτια, σαν δυο μικρά δισκάρια (αριθ. 
ευρ. 1077, 1078, 1081, 1082, 1524) ή 
σαν σχισμές στη μάζα του πηλού, όπως 
ήταν ήδη στα νεολιθικά χρόνια (βλ. α- 
ριθ. ευρ. 1520, 1529, 1535, 1771), ή ζω
γραφισμένα εκεί όπου κάποιο υποτυπώ
δες πλάσιμο της επιφάνειας τείνει να δη
λώσει την ιδιαίτερη διάπλαση της περιο
χής του ματιού (αριθ. ευρ. 1122, 1533). 
Κάπου κάπου και το στόμα δηλώνεται 
σαν σχισμή ή ζωγραφιστό (βλ. αριθ. ευρ. 
1082) ή και με τους δυο τρόπους (αριθ. 
ευρ. 1122). Ζωγραφικά δηλώνονται και 
περιδέραια (αριθ. ευρ. 1082), με εγχά
ρακτους κυκλους ένα διάδημα (αριθ. 
ευρ. 1081). Παρόλο που το στήθος δηλώ
νεται με πλαστικά εξογκώματα, η γυναί
κα φαίνεται κατά παράξενο τρόπο να εν
νοείται εκεί όπου τα εξογκώματα έχουν 
ασαφή περιγράμματα, όπως δείχνουν 
μερικά ειδώλια (αριθ. ευρ. 1077 και 
1078) που σώθηκαν ολόκληρα και φ έ
ρουν ποδήρες ένδυμα. Στην περίπτωση 
όμως ενός άλλου (αριθ. ευρ. 1526) το 
υπόλειμμα του ζώματος δείχνει ότι πρό
κειται για ανδρικό. Η θέση των χεριών 
εμπρός από το στήθος σε μερικά (αριθ. 
ευρ. 1524, 1528, 1529, 1533,1535,1771) 
είναι παραλλαγή μινωικής χειρονομίας 
και ίσως δηλώνει προσευχή.
Σημαντικό είναι το ειδώλιο (αριθ. ευρ. 
2458) που δείχνει μια μορφή καθισμέ
νη σε ένα ζώο. Το φυλό της μορφής δεν 
διακρίνεται, λόγω της κακής κατάστα
σης διατήρησης, ούτε το είδος του ζώου 
(Ευρώπη καθισμένη στον ταύρο;).
Αν κάποια από τα ειδώλια ανήκουν ήδη 
στην πρωτογεωμετρική εποχή είναι πο
λύ δύσκολο να το πει κανείς. Τσως τα «σα- 
νιδόμορφα» (αριθ. ευρ. 1526 και 1529) 
με τα καθαρά και σταθερά περιγράμμα
τα να ανήκουν στη νέα εποχή (11ος-10ος

αι. π.Χ.), που αποτελεί το λυκαυγές της ελ
ληνικής τέχνης.

U. Naumann, Subminoische und Protogeometri- 
sche Bronzeplastik au f Kreta, Berlin 1976.
U. Sinn, Das Heiligtum der Artemis Limnatis 
bei Kombothekra, dAi 96 (1981), σ. 25-71, πίν. 
7, 5, όπου παρόμοια έφιππη μορφή αλλά της 
αρχαϊκής εποχής.

Μυκηναϊκό ειδώλιο 
(αριθ. ευρ. 1780).

19



Προθήκη 53
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Δείγματα 
μυκηναϊκών και 

μεχαμυκηναϊκών 
κοσμημάτων

ΦΰΑλο χρυσού σε σχήμα ρόμβου (αριθ. 
ευρ. 248), στολισμένο με αντίθετες σπεί
ρες που θυμίζουν ταραγμένη θάλασσα. 
Η χρήση του είναι αβέβαιη. Παρόμοια 
έχουν βρεθεί στην Έγκωμη της Κύπρου. 
Συνηθέστερα είναι τα κοσμήματα από 
σμαλτωμένη φαγεντιανή, που είναι ευ
τελέστερο υλικό. Για παράδειγμα το πε
ριδέραιο (αριθ. ευρ. 2011) από στρογγυ
λές ψήφους, με κρίκους στο πάνω και 
το κάτω μέρος για να περνούν οι αλυσί
δες ή τα νήματα που χρησίμευαν για την 
ανάρτηση.
Παρόμοιες ψήφοι με παρεμβλητα ξένα 
κοσμήματα σε αυθαίρετη σύνθεση.
Δύο χρυσά ελάσματα νεότερα, των «σκο

τεινών αιώνων», πιθανότατα από τη βό
ρεια Ελλάδα, με επίσης σφυρήλατη δια- 
κόσμηση. Το ένα (αριθ. ευρ. 410) μοιά
ζει με φύλλο και κοσμείται επιπλέον με 
κύκλους, το άλλο (αριθ. ευρ. 420) ρομβο
ειδές, με σειρές στιγμών. Τσως να είχαν 
νεκρικό προορισμό, να έκλειναν δηλαδή, 
όπως έχει υποτεθεί, το στόμα του νεκρού.

R.A. Higgins, Greek and Roman Jewellery, Lon
don 1961.
R. Laffineur, Bijoux en or grecs et romains, Collec
tion Paul Canellopoulos (XV), BCH  104 (1980), 
o. 346, niv. 2 και o. 352-354, niv. 13, 15.
T. Hackens - R. W inker, Gold Jewelry, Craft, 
Style and Meaning from Mycenae to Constantino- 
polis, Louvain-la-Neuve 1983.
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Λιγοστά έργα 
των λαών 

της Εγγύς και της 
Μέσης Ανατολής

Στις χώρες αυτές αναπτύχθηκαν, όπως είναι γνωστό, οι πρωιμότεροι πολιτισμοί 
της γης: Μικρά Ασία, Ελάμ, Μεσοποταμία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, έκταση τερά
στια, όπου οι ερειπωμένες πόλεις και τα αναρίθμητα μνημεία δείχνουν τον πλού
το, την ακμή και την καλλιτεχνική τελειότητα στην οποία έφθασαν οι λαοί αυτοί 
πριν από την αυγή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αντικείμενα μικροτεχνίας, που ό
μως ούτε κατ’ ιδέαν μπορούν να δώσουν και αντιπροσωπευτική έστω εικόνα της υ
ψηλής τέχνης των λαών αυτών και της τεράστιας ποικιλίας της, εκτίθενται σε τού
τη την προθήκη.

Η ομάδα στο πρώτο ράφι και αυτή στα δύο από την Αίγυπτο. Περιλαμβάνει χάλκινα
μικρότερα δεξιά και αριστερά προέρχονται κυρίως αγαλματίδια θεών και δαιμόνων*.

Στην εύφορη κοιλάδα του Νείλου αναπτύχθηκε από την 4η χιλιετία ένας λαμπρό
τατος και ιδιότυπος πολιτισμός που διατηρήθηκε ουσιαστικά έως τον εκχριστιανι- 
σμό, αν όχι και τον εξισλαμισμό της χώρας. Εντονότατη ήταν στην Αίγυπτο, όπως και 
σε ολόκληρη άλλωστε την Ανατολή, η επίδραση της θρησκείας στην τέχνη. Το αιγυ
πτιακό πάνθεον έχει την ιδιομορφία ότι είναι γεμάτο από πάσης φύσεως ζωόμορφους 
θεούς, από όπου ξεχωρίζουν και μερικοί ανθρωπόμορφοι, όπως ο Ό σιρις, θεός 
του κάτω κόσμου αλλά και της βλάστησης, η Τσις, αδελφή και γυναίκα του κ.ά.

Ο θεός Όσιρις (αριθ. ευρ. 885) των χρό
νων 600-300 π.Χ., μικρό χάλκινο αγαλ- 
μάτιο, μικρός χάλκινος Α ρποκράτης 
(αριθ. ευρ. 424) του 300 π .Χ ., χάλκινο

αγαλμάτιο του Ό σιρη (αριθ. ευρ. 894), 
χάλκινο αγαλματίδιο του θεού Άμμω- 
νος ή Αμμόν-Ρα (αριθ. ευρ. 1395) του 
600 π.Χ. (;), άλλος, μικρότερος από τον

*Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον Ν. Μπουφίδη για την πολύτιμη βοήθεια του στην ταύτιση των αιγυπτιακών αντικειμένων.
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προηγούμενο, χάλκινος Ό σιρις (αριθ. 
ευρ. 883), η θεά Νεφθυς (αριθ. ευρ. 872), 
αδελφή της Ίσιδος, η λεοντόμορφος θεά 
Σεχμέτ (αριθ. ευρ. 1396), χάλκινο έργο 
του 600 π.Χ.
Μικρός χάλκινος Ώ ρ ο ς ή Αρποκράτης 
(αριθ. ευρ. 1394) των χρόνων 600-300 
π.Χ., ο μικρός χάλκινος θεός Βες (αριθ. 
ευρ. 693) των πτολεμαϊκών χρόνων, η μι
κρή χάλκινη θεά Βαστίτ (αριθ. ευρ. 893) 
των χρόνων 600-300 π.Χ.
Δυο «ουσαβτιοΰ» (αριθ. ευρ. 2540, 2569). 
Η λέξη δηλώνει αγαλματίδια, συνήθως 
μομιόμορφα, από πέτρα ή πηλό συχνά 
σμαλτωμένο ή καμιά φορά και από πο
λύτιμα υλικά, που οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
από την εποχή του Μέσου Βασιλείου και 
έπειτα απέθεταν στους τάφους των νε
κρών τους σε μεγάλους αριθμούς. Πα- 
ρίσταναν βασικά τον ίδιο το νεκρό αλλά 
με τη μορφή υπηρέτη του νεκρού, τις ε-

πιθυμίες του οποίου εξυπηρετούσαν κα
τά τη παραμονή του στον άλλο κόσμο. 
Κεφαλή από πέτρα (αριθ. ευρ. 1436) που 
παριστάνει ίσως τον Ώ ρ ο  ή τον Αρπο
κράτη, λεπταίσθητη εργασία των πτο- 
λεμαϊκών χρόνων.
Χάλκινο αιγυπτιακό κάτοπτρο με διπλή 
επιγραφή: 1) μία αρχική αιγυπτιακή, 
του 600 π.Χ., που μεταφράζεται ως εξής: 
«Ο βασιλικός ευνοούμενος της αυλής, ο 
ιερευς (δούλος του αγρού) Σεχτί» και 2) 
μία ελληνική, σε δεύτερη χρήση, του 300 
π .Χ . περίπου: ’Em  άγωνοθέτα Μ αχάτα  
Παρθαίον Αιι Νάον.
Ο κυνοκέφαλος θεός Θωθ (αριθ. ευρ. 
155) από πέτρα, πτολεμαϊκών χρόνων 
(στο δάπεδο της προθήκης). 
Αντικείμενα από το Λουριστάν, περιοχή 
της βορειοδυτικής Περσίας (στο δεύτε
ρο αριστερό ράφι, στο τέταρτο δεξιό και 
εν μέρει κάτω στο δάπεδο της προθήκης).

Στην περιοχή αυτή κατοικούσε γύρω στο 1000 π.Χ. ένας νομαδικός λαός που ζου- 
σε κυρίως από την κτηνοτροφία και χρησιμοποιούσε ευρυτατα το άλογο για τις 
μετακινήσεις του. Πολιτιστικές επιδράσεις δέχεται τόσο από τα βόρεια όσο και 
από τα δυτικά και τη Μεσοποταμία, όπου είχαν κιόλας ανθίσει μεγάλοι πολιτισμοί. 
Από τη Μεσοποταμία λ.χ. πήρε τη μυθική μορφή του Γκιλγκαμές, του προδρόμου 
του ελληνικού Ηρακλή, του ήρωα που δαμάζει τα θηρία.

Χάλκινο ειδώλιο του Γκιλγκαμές (αριθ. 
ευρ. 809) τελείως στυλιζαρισμένο -  τα 
θηρία που δαμάζει νοούνται μάλλον πα
ρά απεικονίζονται. Γύρω στο 750-700 
π.Χ.

Από την τέχνη των λαών της στέπας εί
ναι επηρεασμένες οι πολυάριθμες σκευ
ές αλόγων (αριθ. ευρ. 101, 754), που σώ
θηκαν στα εδάφη του Λουριστάν. Π ρό
κειται για χαλινάρια που αποτελούνται

Χάλκινο ειδώλιο 
του θεού Γκιλγκαμές 
ατιό το Λουριστάν. 
750-700 π.Χ.
(αριθ. ευρ. 809).

Χάλκινα άλογα χαλι
νού από το Λουριστάν 
(αριθ. ευρ. 754).
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από «ντεκουπαρισμένα» άλογα έντο
νης αλλά και ιδιότυπης σχηματοποίη- 
σης, που θυμίζει τα άλογα της σκυθικής 
τέχνης.
Πήλινο αγγείο (αριθ. ευρ. 2566) με πο
λύ μακριά, σαν ράμφος πουλιου, προ- 
χοή, του 1000 π.Χ. περίπου. Είχε νεκρι- 
κή χρήση. Το γέμιζαν υγρό, που έχυναν 
στη μύτη του νεκρού από κάποια από
σταση, χάρη στο μήκος της προχοής,

για να μην μιανθουν από το άγγιγμα του 
νεκρού.
Δυο σΰμφυτα, αντίνωτα ζώα (αριθ. ευρ. 
219) από χαλκό (διακόσμηση περόνης;). 
Από το Λουριστάν προέρχονται και τα 
χάλκινα εγχειρίδια (αριθ. ευρ. 783, 780, 
761, 785, 781), καθώς και τα χάλκινα 
πελέκια (αριθ. ευρ. 697 κτλ.).
Στο πέμπτο ράφι δεξιά λιγοστά φοινικι
κά έργα.

Στη Φοινίκη, στενή λωρίδα γης στην ανατολική ακτή της Μεσογείου, που αντιστοι
χεί στο σημερινό Λίβανο, έζησε στη 2η και την 1η χιλιετία ένας δραστήριος εμπο
ρικός λαός, που με τα καράβια του όργωσε τη Μεσόγειο και πρώτος περιέπλευσε 
την Αφρική, ίδρυσε πολλές αποικίες, μερικές από τις οποίες έγιναν ξακουστές και 
ισχυρές, όπως η Καρχηδόνα που ήρθε πολλές φορές σε σύγκρουση με τους Έ λλη
νες. Η φοινικική τέχνη, μολονότι όχι τόσο σημαντική όσο νομιζόταν άλλοτε, έχει 
παρουσιάσει κάποια αξιόλογα δείγματα. Σε όλη πάντως τη διάρκειά της δέχθηκε 
ισχυρή την επίδραση της αιγυπτιακής τέχνης, αν και ξεχωρίζει σχετικά εύκολα από 
αυτή.

Κομμάτι θαλασσινού οστρέου (αριθ. 
ευρ. 1905) του είδους Tridacna squamosa 
της Ερυθρός θάλασσας με εγχάραξη. 
Πάνω απεικονίζεται ο θεός Assur με α
πλωμένες τις μεγάλες φτεροΰγες του- το 
κάτω μέρος, που δεν σώζεται, είχε επίσης 
παραστάσεις. Τα όστρεα αυτά χρησί
μευαν για να δέχονται αλοιφές γυναι
κείου καλλωπισμού.
Φοινικικό, καθώς φαίνεται, και το μικρό 
οξυπΰθμενο μυροδοχείο (αριθ. ευρ. 1400). 
Το ίδιο και το χάλκινο κεφαλάκι (αριθ. 
ευρ. 2259), ίσως ελληνιστικής εποχής.

Για την τέχνη της Εγγύς και Μέσης Ανατολής 
γενικά, βλ. Handbuch der Archäologie, I, Mün
chen 1939.
Για την τέχνη της Αίγυπτου περιοριζόμαστε να 
αναφέρουμε ενδεικτικά μέσα από την τεράστια 
βιβλιογραφία το βιβλίο του K. Michalowski, L ’ 
art de Γancienne Egypte, Paris 1968.
Για την τέχνη του Λουριστάν: Μ.Τ. Lncidi, Alte 
del Luristan, στην Enciclopedia delVarte antica 
IV, Roma 1961, o. 733-739, όπου και σχετική 
βιβλιογραφία. Επίσης, H.H.V. den Osten, Die 
Welt der Perser, Stuttgart 1956.
Για τους Φοίνικες: A. Parrot - M.H. Chehab - 
S. Moscaû, Die Phönizier, München 1977.

Αγγεία 
και ειδώλια 

της γεωμετρικής 
περιόδου 

(1000-700 π.Χ.)

Ο μυκηναϊκός κόσμος κατέρρευσε γύρω στο 1200 π.Χ., λίγες μόλις δεκαετίες με
τά την κατάληψη της Τροίας, τελευταίο μεγάλο κατόρθωμα των Αχαιών. Την ε
ποχή αυτή εισβάλλουν στο μητροπολιτικό χώρο του μυκηναϊκού κόσμου αλλε
πάλληλα κύματα πρωτόγονων ελληνικών ομάδων, η κυριότερη από τις οποίες εί
ναι γνωστή με το όνομα Δωριείς. Οι Δωριείς κατόρθωσαν να κυριεύσουν και να κα
ταστρέφουν τις περισσότερες πόλεις του μυκηναϊκού κόσμου και να εγκατα
σταθούν σε αυτές, ενώ πανικόβλητοι πρόσφυγες κατά κύματα έφευγαν στα νησιά του 
Αιγαίου και τις μικρασιατικές ακτές. Μία από τις λίγες περιοχές του ελλαδικοΰ
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Γεωμετρική τιρόχονς 
(αριθ. ενρ. 497).
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Πήλινο ειδώλιο άρμα
τος και πολεμιστή. 

Ύστεροι γεωμετρικοί 
χρόνοι (αριθ. 

ενρ. 1816).

χώρου που ξέφυγαν την καχάκχηση από χους Δωριείς ήχαν η Αχχική. Σχα χώμαχά 
χης γεννήθηκε, παράδοξο πως, γύρω σχο 1000 π.Χ., ένας καινούργιος κεραμικός 
ρυθμός, που μπορεί να θεωρηθεί ως χο λυκαυγές χης ελληνικής χέχνης: ο γεωμε- 
χρικός. Το όνομά χου πήρε από χα γεωμεχρικά κοσμήμαχα και χη γενικόχερη γεω- 
μεχρική διάθεση που επικραχεί σχην χέχνη. Η πρώχη χου φάση είναι ο λεγόμενος 
«πρωχογεωμεχρικός» ρυθμός. Σχα αγγεία χα κοσμήμαχα είναι λίγα και μοιάζουν 
με αυχά χης προηγούμενης, υπομυκηναϊκής, περιόδου, ξεχωρίζουν όμως σαφώς 
από εκείνα για χην αυσχηρόχηχα και χην καθαρόχηχα χης γραμμής χους, όπως και 
χα ίδια χα αγγεία χης νέας περιόδου διακρίνονχαι από χα παλαιόχερα για χη σα
φήνειά χους, χην ένχαση σχο πλάσιμο χου σώμαχος και χη μελεχημένη ισορροπία 
χων μερών χους. Με χα χρόνια πληθαίνουν χα κοσμήμαχα σχη διακόσμηση χων 
αγγείων και γύρω σχο 900 π.Χ. ένα καινούριο γεωμεχρικό θέμα, ο μαίανδρος, ε
γκαινιάζει χον καθαυχό γεωμεχρικό ρυθμό, ο οποίος θα διαρκέσει έως χο 700 π.Χ. 
Σχους δυο αυχους αιώνες η γεωμεχρική χέχνη, που εξελίχθηκε γρηγορόχερα από 
ό,χι η παλαιόχερη πρωχογεωμεχρική, εκφράζεχαι με διαρκώς πλουσιόχερη γεω
μεχρική διακόσμηση, που καχαλήγει να σκεπάσει σαν κένχημα ολόκληρο χο αγ
γείο. Το κορυφωμά χης είναι γύρω σχο 750 π.Χ., δηλαδή λίγο πριν χο χέλος χου ρυθ
μού. Σχο κυριόχερο νεκροχαφείο χης Αθήνας χης εποχής αυχής, χον Κεραμεικό 
(συνοικία χων κεραμέων), κονχά σχο καχοπινό Δίπυλο, βρέθηκαν χα ωραιόχερα 
και χα μεγαλυχερα σε μέγεθος δείγμαχα χης γεωμεχρικής κεραμικής, αληθινά 
μνημεία χέχνης, που ήχαν σήμαχα πάνω σχους χάφους χων νεκρών.

Τα αγγεία χης προθήκης είναι όλα αχ- 
χικά εκχός από ένα μηλιακό (αριθ. ευρ. 
2482, εκχίθεχαι έξω, πάνω από χην προ
θήκη) και ένας κυπριακός αμφορέας 
(σχο κάχω μέρος χης προθήκης, πρβλ. 
και προθήκη 46) και ανήκουν σχα μ έ
σα χου 8ου αι. π.Χ. περίπου. Η πρόχους 
(αριθ. ευρ. 497) σκεπάζεχαι ολόκληρη 
από γεωμεχρικά κοσμήμαχα σαν κεν- 
χημένο ύφασμα. Η μακριά σειρά χων 
ερωδιών είναι και αυχή μέρος χης διακό- 
σμησης, όπως και χο άλογο χης μεχό- 
πης — αν και ασφαλώς γίνεχαι ένας λε- 
πχός υπαινιγμός σχην αρισχοκραχική 
γενιά χου νεκρού που συνόδεψε σχον 
χάφο χου η πρόχους.
Την εξέλιξη σχα αμέσως καχοπινά χρό
νια (σχο γ' χέχαρχο χου 8ου αι. π.Χ.) φανε
ρώνουν πρώχα πρώχα χο θραύσμα (αριθ. 
ευρ. 919) από χον ώμο αγγείου, με δυο 
άλογα που βόσκουν, και ας είναι σχημα- 
χοποιημένα και σκιαγραφικά, γεγονός 
που θα συνισχουσε μια λίγο παλαιόχερη 
χρονολόγηση· υσχερόχερος ο αμφορέας 
αριθ. ευρ. 843 και η υδρία αριθ. ευρ. 821. 
Σχο θραύσμα αριθ. ευρ. 919 έχει κανείς 
χην ενχυπωση πως ο καλλιχέχνης απεικο
νίζει μια σκηνή από χην πραγμαχικόχη- 
χα, όχι δεν κάνει δηλαδή μόνο διακόσμη- 
ση ή συμβολισμό. Σημασία πάνχως έχει
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ότι μια καινούργια πνοή μοιάζει να τα
ράζει την ακινησία του γεωμετρικού δια- 
κοσμητικοΰ πλέγματος. Ό σο για τα άλ
λα δυο αγγεία η «παράσταση», όσο σχη
ματική και αν είναι, διακόπτει τώρα σα
φώς την ενότητα του απλού γεωμετρικού 
κοσμήματος και διεκδικεί μια ισόρρο
πη τουλάχιστον θέση με τα απλά διακο- 
σμητικά θέματα. Από την ίδια τάση για 
μορφοποίηση των θεμάτων προέρχεται 
και η διαγράμμιση τμημάτων τους (αντί 
για την παραδοσιακή σκιαγραφία), τά
ση η οποία όσο θα περνούν τα χρόνια θα 
κυριαρχήσει.
Στο αγγείο αριθ. ευρ. 843 ένας πολεμι
στής με οκτώσχημη ασπίδα κρατά δυο 
άλογα, ενώ στο αγγείο αριθ. ευρ. 821 πα- 
ριστάνεται χορός γυναικών.
Χορό γυναικών παριστάνει και το κύπελ
λο αριθ. ευρ. 237, μόνο που εδώ η παρά
σταση καταλαμβάνει όλο σχεδόν το ύψος 
του ψηλού λαιμού, που αποτελεί και το 
σύνολο σχεδόν του σώματος του αγγείου. 
Οι γυναίκες εδώ έχουν ζωηρότερη κίνη
ση. Η εποχή του αγγείου είναι λίγο πα- 
λαιότερη από τα τέλη του γ' τετάρτου του 
8ου αι. π.Χ., που βλέπει και τη διάλυση 
του γεωμετρικού ρυθμου.
Εντυπωσιακές και οι δυο πυξίδες με τα 
άλογα στο πώμα. Η μικρότερη (αριθ. ευρ. 
135), πιο αυστηρή σε σχήμα και διακό- 
σμηση, ανήκει στα μέσα του 8ου αι. π.Χ., 
η άλλη (αριθ. ευρ. 844) τοποθετείται στα 
τέλη του γεωμετρικού ρυθμου: το χα
λαρό περίγραμμα, το φουσκωτό πώμα, 
η αφηρημένη διακόσμηση είναι χαρα

κτηριστικά του τελευταίου τετάρτου του 
8ου αι. π.Χ.
Στην ίδια προθήκη εκτίθενται επίσης 
αγγεία μιας λίγο προγενέστερης επο
χής (πρωτογεωμετρικά) και μιας δια
φορετικής τεχνικής διακόσμησης, που 
γίνεται με εγχάραξη στο μαλακό πηλό 
πριν αυτός ψηθεί στον κλίβανο. Τα σχέ
δια είναι γεωμετρικά. Αξιοπρόσεκτο το 
προχοΐδιο αριθ. ευρ. 231 με τη λεπτή σαν 
κεντημένη διακόσμηση.
Η μεγάλη πλαστική της εποχής (από ξύ
λο συνήθως) έχει χαθεί. Σώζονται όμως 
μικρά πήλινα ή χάλκινα αγαλματίδια 
(πρβλ. προθήκη 48) που μας δίνουν μια 
ιδέα της απεικόνισης του ανθρώπου και 
του ζώου την εποχή αυτή. Το πήλινο άρ
μα με τον καμαρωτό πολεμιστή (αριθ. 
ευρ. 1816), ανάθημα σε κάποιο ιερό ή 
κτέρισμα κάποιου τάφου, ανήκει κιό
λας στην εποχή του υστέρου γεωμετρι
κού ρυθμου.

Μ. Brouscari, Vases géométriques, Collection 
Paul Canellopoulos (X IV ), BCH  103 (1979), 
o. 430 κ.ε.
K. Kübler, Die Nekropole des 10. bis 8. Jahrhun
derts v.Chr., Kerameikos V, 1, Berlin 1954.
J.M. Davison, Attic Geometrie Workshops, Yale- 
ClSt 16 (1961), o. 1-161.
B. Schweitzer, Geometrische Kunst Griechenlands, 
Köln 1969.
J.N . Coldstream, Greek Geometrie Pottery, Lon
don 1968.
J.N . Coldstream, Geometrie Greece, London 1977. 
Για τις γεωμετρικές πυξίδες, βλ. R. Bohen, Die
geometrischen Pyxiden, Kerameikos X III , Berlin  
1988.

Τα κυπριακά αγγεία της εποχής αυτής ξεχωρίζουν αμέσως με το παχύ λευκό επί
χρισμα που σκεπάζει ολόκληρη σχεδόν την επιφάνειά τους και με το καστανό και 
το βαθύ ιώδες χρώμα της γεωμετρικής διακόσμησής τους. Η απόλυτη χρονολογία 
των αγγείων, εξαιτίας της συντηρητικότητας της κυπριακής τέχνης, φαίνεται να εί
ναι υστερότερη από τη λήξη του γεωμετρικού ρυθμου στην κυρίως Ελλάδα.

Προθηκΐ] 46

Κυπριακά αγγεία 
με γεωμετρική 
διακόσμηση

Τ ο πιο σημαντικό από τα αγγεία της 
Συλλογής είναι ο μεγάλος, ευρυστομος 
αμφορέας (στο κάτω μέρος της προθή
κης 47, αριθ. ευρ. 1654), το σώμα του

οποίου διακοσμείται μόνο με απλές ο
ριζόντιες γραμμές και η κάπως πιο περί
τεχνη, κομψή διακόσμησή του περιορί
ζεται στον ώμο και το φαρδύ και ψηλό
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ναι χαρακτηριστικός κυπριακός, τους 
ομόκεντρους κυκλους που καλύπτουν 
όλο σχεδόν το ύψος του σώματος του αγ
γείου (εδώ, στο μέσον σταυροειδές κό
σμημα). Ανήκει στο ρυθμό «λευκής επι
φάνειας με γραπτή διακόσμηση» I II  ή 
IV της κυπροαρχαϊκής ΙΑ περιόδου, δη
λαδή όπως είπαμε στις αρχές του 7ου 
αι. π.Χ.
Χαριτωμένος είναι ο ασκός (αριθ. ευρ. 
781) που έχει το σχήμα μιας πολύ στυλι- 
ζαρισμένης πάπιας, με απλή γεωμετρι
κή διακόσμηση δικτυωτής κλεψύδρας: 
«ρυθμός δίχρωμος» IV. Αρχές 7ου αι. 
π.Χ.

Κυπριακός ασκός. 
Αρχές 7ον αι. η.Χ. 

(αριθ. ενρ. 781).

λαιμό. Ανήκει στο λεγόμενο «δίχρωμο 
ρυθμό» IV της κυπροαρχαϊκής ΙΑ περιό
δου, στις αρχές δηλαδή του 7ου αι. π.Χ. 
Μία μικρή λήκυθος στην προθήκη 46 
έχει έναν τρόπο διακόσμησης που εί-

Μ. Brouscari, Vases géométriques, Collection 
Paul Canellopoulos (X IV ), BCH  103 (1979), 
o. 455 κ.ε.
E. Gjerstad, The Cypro-Geometric, Cypro-Ar- 
chaic and Cypro-Classical Periods, SCE IV, 
Stockholm 1948.

Προθήκη} 48

Χάλκινα 
αντικείμενα 

γεωμετρικής 
τέχνης 

(πρώτοι αιώνες 
της 1ης 

χιλιετίας)

Η χρήση του χαλκού -  και όταν μιλάμε για χαλκό εννοούμε σχεδόν πάντα τον ο
ρείχαλκο, πρόσμιξη δηλαδή με κασσίτερο, αργότερα και με άλλα μέταλλα -  ήταν 
γνωστή από την 4η χιλιετία στη Μέση Ανατολή, από όπου διαδόθηκε στον ελληνι
κό χώρο (πρόσφατα μάλιστα ανακαλύφθηκε στην Αρκαδία κλίβανος της ΠΕ επο
χής). Οι κοντινές Κυκλάδες και η Κύπρος αποτέλεσαν σημαντική πηγή πορισμοΰ 
του χαλκού για τους κατοίκους της προϊστορικής Ελλάδας, αργότερα όμως η 
πραγματοποίηση υπερπόντιων ταξιδιών επέτρεψ ε την προμήθειά του και από 
μακρινές χώρες, όπως η Ιβηρική χερσόνησος, και του κασσίτερου από τη Βρετα
νία μέσω της Εαλλίας.
Η πλαστική των αιώνων αυτών, κυρίως αφιερώματα στα ιερά, είναι μικρού μεγέ
θους, τα αγαλματίδια είναι συμπαγή και, όπως οι μορφές της σύγχρονης αγγειο
γραφίας, έχουν αφαιρετικό γεωμετρικό χαρακτήρα που πολύ συχνά οδηγεί σε 
αδρές μορφές, οι οποίες όχι σπάνια έχουν εσωτερική δύναμη. Με το τέλος του γε
ωμετρικού ρυθμου η ανθρώπινη μορφή αποκτά φυσικότερες λεπτομέρειες, έκ 
φραση και αναλογίες. Ό σο για τη μέθοδο χύτευσης κοίλων χαλκών έργων που θα 
επιτρέψ ει την κατασκευή αγαλμάτων μεγάλου μεγέθους, αυτή θα εφαρμοστεί 
στην Ελλάδα αργότερα, τον 6ο αι. π.Χ. Τα μικροαντικείμενα καθημερινής χρήσης 
των αιώνων αυτών δείχνουν μαστοριά και καθαρότητα, οι τεχνίτες τους δεν είναι 
απλοί σιδεράδες αλλά καλλιτέχνες του είδους. Μερικά από τα αντικείμενα, όπως οι 
οκτώσχημες πόρπες, είναι κοινά σε όλη τη Βαλκανική και την Κεντρική Ευρώπη.

Μια σειρά από αγαλματίδια (αριθ. ευρ. 
265-268  κτλ.). Τα  τρία μεσαία, με τα 
σκέλη σμιχτά, το αριστερό χέρι στη μέ

ση και ανασηκωμένο το δεξιό, που θα 
κρατούσε δόρυ (λείψανο στο χέρι του ε
νός), μοιάζουν να αποτελούν μια πο
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λεμική θεϊκή τριάδα. Παρά την ακινη
σία τους, την αφαίρεση και τη ρευστό
τητα του περιγράμματος, η στάση τους 
είναι ξύπνια, ζωντανή. 8ος αι. π.Χ. 
Άλλα ειδώλια έχουν ανοικτά τα πόδια 
και τα χέρια, ίσως για να εκφράσουν τη 
θεϊκή «επιφάνεια», είναι όμως στοιχειω
δέστερα σε πλάσιμο (αριθ. ευρ. 242, 250). 
Τα δυο μεγαλύτερα (αριθ. ευρ. 434, 465) 
έχουν αντιθέτως ξεπεράσει κιόλας τη 
γεωμετρική περίοδο (7ος αι. π.Χ.), δεν 
έχουν όμως αποβάλει εντελώς το γωνιώ
δες ύφος και κάποια αστάθεια στη στά
ση τους, που δηλώνει ότι ανήκουν στη 
μεταβατική εποχή.
Αγαπημένο θέμα της εποχής το άλογο 
(αριθ. ευρ. 214, 820). Το γεωμετρικό ά
λογο μοιάζει δίχως όγκο, σαν περιγραμ- 
μένο μέσα στο χώρο. Θα έλεγε κανείς 
πως εκφράζει μόνο την «ιδέα» του αλό
γου, και όμως η παράσταση έχει μια α
προσδόκητη αμεσότητα και ζωντάνια, 
παρόλη την ιδιαίτερα λεπτή μέση, το 
ευρυ στέρνο, τα πλατιά καπούλια και το 
μουσούδι συνήθως σε σχήμα τρομπέ
τας, που έχει μια οριζόντια, παράλληλη 
με το σοιμα θέση. Συνήθως πατά σε μια 
ορθογώνια βάση, που καμιά φορά είναι 
και σφραγίδα.
Αλλά και τα μακρολαίμα πουλιά αφθο
νουν. Συνήθως πατούν σε βάση (αριθ. 
ευρ. 442, 412, 443, 445, 446 κτλ.), άλ
λοτε όμως έχουν έναν κρίκο από όπου

τα κρεμούσαν (αριθ. ευρ. 290), σπανιό
τερα πατουν σε ένα κλουβί που θυμίζει 
κουδουνίστρα (πρβλ. δεύτερο ράφι, α- 
ριθ. ευρ. 28). Το ράμφος τους καμπυλώ
νεται στην άκρη, η ουρά πεταχτή σχί
ζει το χώρο. Η γεωμετρική μετάφραση 
της φ όρμας τους, συμπύκνωση ζωής 
και αλήθειας, συγκινεί το θεατή.
Τέλος, ένας μεγάλος αριθμός ζώων (α- 
ριθ. ευρ. 432, 433, 468 κτλ.) μάς κάνει 
φανερή την αγάπη του «γεωμετρικού» 
τεχνίτη (ή μήπως σημαίνει τον καημό 
των κτηνοτροφών της εποχής;) και α
κόμη, ασφαλώς, την προτίμηση που εί
χαν μερικές θεότητες σε αυτά (π.χ. τα 
μικρά βοειδή που βρέθηκαν στο Καβεί- 
ριο των Θηβών ή τα αιγοειδή στο ιερό 
της Τεγέας).
Μια τρίτη κατηγορία είναι οι πολύ μι
κρές οινοχόες των χρόνων γΰρω στο 700 
π.Χ., συνήθως από τάφους. Πολλοί θεώ
ρησαν ότι προέρχονται από περιδέραια 
(αριθ. ευρ. 54-56, 815, 351), πρβλ. το πε
ριδέραιο που για χάντρες έχει απομι
μήσεις αγγείων.
Μια τέταρτη κατηγορία είναι εξαρτήμα
τα ρούχων, όπως οι οκτώσχημες πόρπες 
ζώνης (αριθ. ευρ. 41-46 κτλ.), που προ- 
έρχονται από το βορειοελλαδίτικο χώ
ρο, τη Μακεδονία κυρίως, ανήκουν ό
μως σε μια ευρυτατη καλλιτεχνική ζώνη 
που φθάνει έως την Κεντρική Ευρώπη. 
Φαίνεται πως τις φορούσαν στη ζώνη

Χάλκινο αλογάκι. 
Γεωμετρικοί χρόνοι 
(αριθ. ευρ. 214).

Χάλκινο ειδώλιο 
μακρύλαιμου πουλιού. 
Γεωμετρικοί χρόνοι 
(αριθ. ευρ. 446).
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αδιακρίτως γυναίκες και άνδρες (π.χ. 
σε «dolmen» της Ελβετίας απεικονίζε
ται μορφή με μια τέτοια εγχάρακτη πόρ
πη και εγχειρίδιο). Τα  σχήματα και οι 
μορφές μένουν επί αιώνες πιστές στις 
δημιουργίες της εποχής της μετανάστευ
σης των φυλών κατά την πρώτη εποχή 
του Σιδήρου και γι’ αυτό είναι δύσκολη 
η χρονολόγησή τους. Πάντως επικρα
τούν τον 9ο-8ο αι. π.Χ. Εκτός όμως από 
τις οκτώσχημες πόρπες, οι περισσότε
ρες θεσσαλικοΰ τυπου, υπάρχουν και 
πόρπες ημικυκλικοΰ σχήματος για τη 
συγκράτηση του ρουχου (αριθ. ευρ. 657, 
655, κτλ.). Η διακόσμησή τους ποικίλ
λει από απλά γεωμετρικά σχήματα έως 
και ολόκληρες γεωμετρικές παραστάσεις, 
προπάντων στις βοιωτικές πόρπες, οι ο
ποίες υπό την επίδραση του Ομήρου και 
του Ησιόδου μάς έδωσαν τις πρώτες α
πεικονίσεις ελληνικών μύθων.
Άλλο εξάρτημα είναι και οι περόνες (συ
χνά πολύ μακριές, πρβλ. αριθ. ευρ. 387, 
ασφαλώς ανάθημα), που καταλήγουν ε
πάνω σε κεφάλι πουλιου.
Εντυπωσιακά είναι τα ασυνήθιστα με
γάλα χάλκινα βραχιόλια (αριθ. ευρ. 596- 
599, 686-688, 33-34), των οποίων το χο
ντρό τριγωνικής τομής σώμα διακοσμεί
ται με χαρακτές γραμμές, ομόκεντρους 
κυκλους κτλ. Ασφαλώς δεν τα φορού
σαν αλλά τα αφιέρωναν σε ιερά, το ίδιο 
όπως και εκείνα με το σπειροειδές σχή
μα που ανήκουν στον πολιτισμό Villano- 
va (9ος-8ος αι. π.Χ.).

Τα πιο παράξενα όμως αντικείμενα εί
ναι δυο «μίτρες» (αριθ. ευρ. 714 και 715) 
με επίπεδο, ατρακτοειδές σώμα, στο
λισμένες με γεω μετρικά κοσμήματα 
που καταλήγουν σε δυο γάντζους. Κατά 
τον Β. Καλλιπολίτη ήταν εξαρτήματα γυ
ναικείων ρούχων στην περιοχή της κοι
λιάς και ανήκουν σε μεταγενέστερη ό
χι στη γεωμετρική εποχή. Κατ’ άλλους 
όμως είναι κόσμημα του στήθους. 
Τέλος, μια ματιά στα εργαλεία από λε
πτό φύλλο χαλκού: πελέκεις (αριθ. ευρ. 
325, 326 κτλ.), σφυράκια (αριθ. ευρ. 846, 
427, 147 κτλ.) και άλλα άγνωστης χρήσης 
(αριθ. ευρ. 407, 572).
Χάλκινο αντικείμενο σε σχήμα σταυρου 
(αριθ. ευρ. 549), που αποτελούσε το στυ- 
λιάρι εργαλείου
Δυο φουρκέτες για τα μαλλιά (αριθ. ευρ. 
675-676).

Κ. Schefold, Meisterwerke griechischer Kunst, 
Basel - Stuttgart 1960, σ. 68-69.
Μ. Ανδρόνικος, Το νεκροταφείον των τύμβων, 
Βεργίνα I, Αθήνα 1969, σ. 227 κ.ε.
Β. Καλλιπολίτης, Χαλκοΰν κόσμημα γυναικείας 
ζώνης εκ δυτικής Μακεδονίας, ΑΕ 1973, σ. 130- 
142, πίν. 68.
Κ. Kilian, Zur eisenzeitlichen Transhumanz in 
Nordgriechenland, AKorrBl III (1973), o. 431- 
435.
K. Kilian, Fibeln in Thessalien von der myke- 
nischen bis zur archaischen Zeit, PBF Abt. 14, 
2, München 1975.
E. Bielefeld, Ein spätgeometrisches Bronze- 
Pectorale, TT 1968 ,o . 637-640.

45

«Φοινικικά» 
αγγεία 

(6ος-2ος αι. π.Χ.)

Με το όνομα αυτό είναι γνωστή μια κατηγορία αγγείων από χρωματιστή υαλόμαζα, 
που ήταν διαδεδομένη σε όλες σχεδόν τις χώρες της κλασικής αρχαιότητας από 
τον 6ο έως το 2ο αι. π.Χ.
Η χρήση της υαλόμαζας για την κατασκευή αγγείων μπορεί να θεω ρηθεί ως η 
πρώτη φάση της μακραίωνης ιστορίας των γυάλινων αγγείων. Τα παλαιότερα α
ντικείμενα από υαλόμαζα χρονολογούνται στα τέλη της 3ης χιλιετίας. Στη μινωι- 
κή Κρήτη βρέθηκαν μήτρες της εποχής αυτής για την κατασκευή χαντρών από υα
λόμαζα. Η τεχνική ήταν πολύ διαδεδομένη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, κα
θώς και την Αίγυπτο στα χρόνια του Νέου Βασιλείου.
Τ ο βασικό συστατικό της υαλόμαζας είναι πυριτικά άλατα σε αμμώδη μορφή,
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όπως λ.χ. σόδα, που προέρχεται από στάχτες φυτών, και ασβέστη που λιώνουν σε 
θερμοκρασία γύρω στους 1050°C. Για την παραγωγή των αγγείων γίνεται χρήση 
πήλινου πυρήνα, πάνω στον οποίο έστρωναν αρχικά το υλικό ενός βασικού χρώμα
τος. Στη συνέχεια εμπιέζονταν σε αυτό, με τη βοήθεια μυτερου εργαλείου, «κλω
στές» από υαλόμαζα άλλων χρωμάτων για να σχηματιστούν διάφορα σχέδια, γραμ
μές, ζιγκ-ζαγκ, φολιδωτό κ.ά. Κατόπιν λείαιναν την επιφάνεια του αγγείου και τέ
λος αφαιροΰσαν τον πυρήνα. Τον 6ο αι. π.Χ. στις παράκτιες πόλεις της Φοινίκης 
(γι’ αυτό και το όνομα «φοινικικά» αγγεία) άνθισε για μια ακόμη φορά η βιοτε
χνία της υαλόμαζας, αυτή τη φορά σχεδόν αποκλειστικά για μυροδοχεία, τα ο 
ποία κάτω από την ισχυρή ελληνική επίδραση και εξαιτΐας των απαιτήσεων της 
ελληνικής πελατείας έπαιρναν συνήθως τα σχήματα ελληνικών αγγείων, πάντοτε 
όμως σε μικρές διαστάσεις εφόσον επρόκειτο για δοχεία που περιείχαν πολύτιμα 
αρώματα. Με την πάροδο των αιώνων η τεχνική αυτή τελειοποιήθηκε σε σημείο 
που να παράγει προϊόντα άξια θαυμασμού για τον πλούτο και το συνδυασμό των 
χρωμάτων. Ωστόσο, τον Ιο αι. π.Χ. μια καινούργια κατεργασία των υλικών του 
γυαλιου ήρθε να προκαλέσει κυριολεκτικά επανάσταση και να εγκαινιάσει τη νε
ότερη ιστορία του γυαλιου: τα υαλώδη συστατικά συγκεντρώνονται στην άκρη ε 
νός σωλήνα και με το φύσημα που προκαλουσε ο τεχνίτης έπαιρναν διάφορα 
σχήματα και προπάντων διαφάνεια που δεν είχαν τα παλαιότερα γυαλιά. Από τη 
στιγμή εκείνη η νέα τεχνική διαδόθηκε με εκπληκτική ταχύτητα σε ολόκληρο τον 
ελληνορωμαϊκό κόσμο και τα προϊόντα της έγιναν από τα πιο χαρακτηριστικά της 
βιοτεχνικής παραγωγής των αυτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων και εξής. Μεγά
λα βιοτεχνικά κέντρα ήταν η Τυρός, η Σιδών, η Αλεξάνδρεια. Με τις ρωμαϊκές κα
τακτήσεις η εφεύρεση διαδόθηκε ταχύτατα σε όλο το ρωμαϊκό κράτος. Στην αρχή 
τα σχήματα ήταν δανεισμένα ως επί το πλείστον από τα πήλινα και από τα μετάλ
λινα, γρήγορα όμως προσαρμόστηκαν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του γυαλιου. 
Δείγματα της νέας τεχνικής βλέπουμε στις προθήκες 98 και 108.

Μικρές οινοχόες (αριθ. ευρ. 570, 608), η 
μία από λευκή βασικά υαλόμαζα με παλ
μική διακόσμηση από άλλο χρώμα στην 
κοιλιά, η άλλη από σκούρα υαλόμαζα και 
διακόσμηση παρόμοια με την πρώτη αλ
λά ανοικτόχρωμη· ανάμεσα τους αμφο- 
ρίσκοι (αριθ. ευρ. 660, 661) και αγγεία 
του τυπου του αλαβάστρου (αριθ. ευρ. 
571, 654, 2427). Όλα της ίδιας τεχνικής 
και υφους: λεπταίσθητα, μινιατουρίστι- 
κα, σε συνδιαλλαγή σκούρων και φωτει
νών χρωμάτων. Εκτός από τα αγγεία, 
βραχιόλια (αριθ. ευρ. 1982, 1771, 1376 
κτλ.) και ψήφοι (χάντρες, αριθ. 1745, 
2386, 2380) επίσης από υαλόμαζα.

Ρ. Fossing, Glass Vessels before Glass-blowing, 
Copenhagen 1940.
P. La Baume, Glas der antiken Welt I, Köln 1974. 
3.000Jahre Glaskunst von der Antike bis zum J u 
gendstil, 19.7.-13.9.1981, Kunstmuseum Luzern, 
Κατάλογος ε'κθεσης, Luzern 1981.
Π. Τριανταφυλλίδης, Ροδιακή υαλουργία I, Αθή
να 2000.

«Φοινικικό» οινοχοΐδιο 
(αριθ. ευρ. 570).
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5

Μαρμάρινο γυναικείο 
κεφάλι, αντίγραφο έργου 

τον 5ου αι. η.Χ. 
(αριθ. ενρ. 2420).



Στο πάνω μέρος της σκάλας ένας μ ι
κρός προθάλαμος οδηγεί αριστερά σε 
μια μικρή αίθουσα με εκθέματα της αρ
χαϊκής κυρίως περιόδου και στο βάθος 
στη μεγάλη σχήματος Γ κυρία αίθουσα 
του ορόφου, όπου εκτίθεται το μεγαλύ
τερο μέρος των έργων της αρχαιότητας: 
αρχαϊκά (βοιωτικά-αττικά), κλασικά, ελ
ληνιστικά, ρωμαϊκά.

Α. ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

Στον προθάλαμο δυο εντοιχισμένες α
ντικριστές προθήκες (54 και 55) με χρυ
σά κυρίως κοσμήματα.

Β. ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΧΑΪΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

Στην αίθουσα αυτή έχουν συγκεντρω
θεί μικροαντικείμενα που ανήκουν κυ
ρίω ς στην αρχαϊκή περίοδο (τέλη 7 ου- 
6ος αι. π.Χ.), από την Κρήτη (προθήκη 
58), την Αττική (προθήκες 59-60 και εν 
μέρει στην 57), την Κόρινθο (προθήκη 
56) και την Ιωνία (προθήκη 57). Στην προ
θήκη 62 χρυσά επίσης της αρχαϊκής πε
ριόδου διαφόρων περιοχών.

Γ. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΡΧΑΪΚΩΝ, 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στην αίθουσα αυτή που σχηματίζει Γ 
έχουν συγκεντρωθεί αντικείμενα από 
διάφορους τόπους, που καλύπτουν όλη

την αρχαιότητα από τον 7ο αι. π.Χ. και 
εξής. Αριστερά μας αρχαϊκά βοιωτικά 
(προθήκες και βάσεις 63-68). Βοιω τι
κά κλασικά στην προθήκη 90. Ακολου
θουν αττικά αρχαϊκά (προθήκες και βά
σεις 70-79), αυστηρορυθμικά (προθήκη 
84) και κλασικά (προθήκες και βάσεις 
80-83, 91-94 και 108-110), στον τελευ
ταίο χώρο ελληνιστικά (προθήκες 98, 
99, 105, 107), ελληνορωμαϊκά και ρω
μαϊκά (προθήκη 102).
Στην κόγχη πάνω από τη σκάλα που ο
δηγεί στον πρώτο όροφο: υπερφυσικοί) 
μεγέθους μαρμάρινο γυναικείο κεφάλι 
(αριθ. ευρ. 2420) με «κλασικά» χαρα
κτηριστικά. Μολονότι ο τύπος θυμίζει 
μεγάλες κλασικές δημιουργίες του 5ου 
αι. π.Χ., όπως για παράδειγμα την Ή ρα 
Borghese, το έντονο στυλιζάρισμα των 
μαλλιών, το αυστηρό τριγωνικό σχήμα 
του μετώπου, το ύφος συνειδητής «με
γαλοπρέπειας» δείχνουν ότι το κεφάλι 
είναι μάλλον μια κλασικιστική παραλ
λαγή κλασικού τΰπου παρά γνήσιο α
ντίγραφο. Τ η  χρονολόγηση του έργου 
στα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. δείχνει καθα
ρά το έντονο γυάλισμα της επιφάνειας 
και η χρήση τρυπάνου για τη διάκριση 
των βοστρύχων. Υπάρχει μια μεγάλη 
και βαθιά εντορμία πάνω από τα μαλλιά 
του μετώπου, προφανώς για την ένθε
ση ενός βαρέος αντικειμένου. Το πάνω 
και πίσω μέρος του κεφαλιού είναι δου
λεμένα με το καλέμι σε αδιαμόρφωτη ε
πιφάνεια (άραγε ήταν σκεπασμένα με 
μαρμάρινο ιμάτιο;). Η πιο πιθανή ερμη
νεία είναι ότι απεικονίζεται κάποια ρω
μαία αυτοκράτειρα με πολύ εξιδανικευ- 
μένα χαρακτηριστικά, σαν θεά (ίσως 
Ή ρα).
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Κοσμήματα 
της κλασικής και 
της ελληνιστικής 

εποχής

Με το πρωτοξΰπνημα της ανθρώπινης συνείδησης σκίρτησε στον άνθρωπο και η 
χαρά του κοσμήματος, αυτή η μυστική φυγή της καρδιάς. Ή δ η  οι άνθρωποι των 
σπηλαίων μεταχειρίζονταν κοχΰλια, δόντια ζώων κ.ά. ως κόσμημα. Για πραγματι
κή όμως τέχνη του κοσμήματος μπορούμε να μιλήσουμε μόνο με την εμφάνιση των 
μεγάλων πρώιμων πολιτισμών της Μέσης Ανατολής και της Αίγυπτου. Στον ελλη
νικό χώρο χρυσά κοσμήματα, και μάλιστα πολύ λεπτής τέχνης, πρωτοεμφανίζο- 
νται στην Κρήτη (Μόχλος) την 3η χιλιετία. Επειδή όμως τα κοσμήματα από πολύ
τιμα υλικά ήταν ακόμη σπάνια, οι άνθρωποι εξακολούθησαν να ικανοποιούν τού
τη τη βαθιά τους επιθυμία με ευτελή υλικά ή και με ζωγραφική: τα ίχνη ζωγραφι
κής ανάμεσα στα στήθη σε μερικά πρωτοκυκλαδικά ειδώλια σημαίνουν πως εκεί 
ήταν ζωγραφισμένο κάποιο περιδέραιο, μολονότι έχουν βρεθεί και πραγματικές 
χάντρες από χρυσό (τουλάχιστον σε μία περίπτωση) και ασήμι.
Από τα μέταλλα εκείνο που περισσότερο από όλα αγάπησαν οι άνθρωποι είναι ο 
χρυσός, που τον θεωρούσαν ως το ευγενέστερο όχι τόσο για τη σχετική σπανιότη- 
τά του όσο κυρίως για την υπέροχη λάμψη του, που ο Πίνδαρος παρομοίαζε με τη 
φωτιά: αίθόμενον τινρ ατε διαηρέηει νυκτί. Και ακόμη ίσως επειδή αντέχει στο χρόνο 
σαν δώρο που ήταν του ίδιου του Δία στους θνητούς. Από χρυσό κατασκεύαζαν τα 
πιο πολύτιμα κοσμήματά τους αλλά και τα σκευή που συχνά αφιέρωναν στους θε
ούς για να τους χαρίσουν «ευφρόσυνη». Έ τσ ι μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί 
τα ελληνικά ιερά ήταν γεμάτα χρυσάφι. Τέλος, από χρυσό, όταν διαδόθηκε η χρή
ση του νομίσματος, ήταν τα νομίσματα εκείνα που είχαν τη μεγαλύτερη αξία, αν 
και μόνον από τον Φίλιππο και έπειτα έκοψαν οι Έλληνες χρυσά νομίσματα και 
αυτά πολύ σπανιότερα από ό,τι από άλλα μέταλλα (βλ. σχετικά προθήκη 107).
Οι Έ λληνες ήταν άφθαστοι στην κατεργασία χρυσών κοσμημάτων, όπως ήταν 
και σε τόσους άλλους τομείς της τέχνης, όχι μόνο διότι έδιναν σε αυτά ποικίλες 
μορφές, αλλά και επειδή τα κατεργάζονταν με εκπληκτική λεπτότητα και προπα
ντός επειδή στις μορφές τους έδιναν το γνωστό και από τις άλλες εκδηλώσεις της 
τέχνης τους άπιαστο άρωμα της ομορφιάς και της χαράς της ζωής.
Κοσμήματα, όπως περιδέραια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, φορούσαν μόνον οι γυναί
κες και τα κορίτσια στους Έλληνες και τους Ρωμαίους, ενώ στους Λυδους, Π έρσες 
και Σκΰθες τα φορούσαν και οι άντρες, ακόμη και οι πολεμιστές κατά τη διάρκεια 
της μάχης. Τα διαδήματα και τα στεφάνια τα φορούσαν, καύχημά τους, διακε
κριμένοι θνητοί (άνδρες και γυναίκες) και θεοί. Τα άλλα κοσμήματα, όπως περό
νες, πόρπες και ζώνες, αρχικά χρησίμευαν για πρακτικούς σκοπούς, συχνά όμως 
τα αφιέρωναν στους θεούς δίνοντάς τους μεγαλύτερες διαστάσεις, καμιά φορά σε 
σημείο που ήταν αδύνατο να φορεθούν (κυρίως στη γεωμετρική εποχή). Συχνά οι 
νεκροί θάβονταν λαμπροντυμένοι, ανάλογα φυσικά με την κοινωνική και οικονο
μική τους τάξη, γι’ αυτό και τα περισσότερα κοσμήματα προέρχονται από τάφους. 
Το κόσμημα έζησε παράλληλα με τη «μεγάλη» λεγάμενη τέχνη. Γνώρισε και αυτό 
στυλιστικές και τεχνικές εξελίξεις και μερικοί από τους μεγάλους καλλιτέχνες, 
όπως ο Φειδίας ο ίδιος, ήταν και χρυσοχόοι. Κάθε εποχή πάντως έδειξε την προτί
μησή της σε κάποιο υλικό χωρίς τούτο να σημαίνει ότι δεν επιτηδεύονταν στην κα
τεργασία και άλλων υλικών. Έ τσ ι, στη γεωμετρική εποχή αγαπούσαν κυρίως τα 
χάλκινα, τον 7ο, 6ο και τον πρώιμο 5ο αι. π.Χ. το ασήμι ανακατεμένο με το ήλεκτρο, 
στην κλασική, την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο το χρυσό, τέλος στην ύστερη 
αρχαιότητα το χρυσό και το ήλεκτρο. Στα μεταγενέστερα χρόνια της αρχαιότητας 
αγαπούσαν να ποικίλλουν τα κοσμήματά τους με ημιπολύτιμες πέτρες.

Στην ύστερη κλασική εποχή είναι πα
ντού φανερή η αγάπη των καλλιτεχνών 
για την απεικόνιση ζώων (στα κουμπώ- 
ματα των αλυσίδων-περιδεραίων, των

βραχιολιών, στα σκουλαρίκια κτλ.), τα 
ποικίλα εξαρτήματα στα περιδέραια (σε 
αντίθεση με τα ομοιόμορφα στοιχεία που 
αποτελούσαν τα πρώιμα περιδέραια),
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τους ερωτιδείς (κυρίως στα σκουλαρί
κια), πρβλ. τα βραχιόλια αριθ. ευρ. 352, 
353 με λεοντοκεφαλή και 241, 318, 322 
με φίδια, του 4ου αι. π.Χ., που στις άκρες 
απολήγουν σε κεφάλια ζώων. Τα βρα
χιόλια της κατηγορίας αυτής δείχνουν 
μεγάλη ποικιλία έμπνευσης τόσο στο στέ
λεχος όσο και στη διακόσμηση του λαι
μού του ζώου.
Τδιας έμπνευσης είναι και η λεπτή χρυ
σοπλεγμένη αλυσίδα-περιδέραιο (αριθ. 
ευρ. 251), όπου το κουμπωμα τονίζεται 
με κεφάλια ζώων. Αρχές ελληνιστικής 
εποχής.
Στην ίδια εποχή ανήκει το περιδέραιο 
αριθ. ευρ. 295, είναι όμως πιο πλούσιο. 
Τα στοιχεία του είναι επιμήκεις ημιπο
λύτιμοι λίθοι (χαρακτηριστικό της επο
χής) και ατρακτοειδείς χρυσές ψήφοι 
προς τα άκρα, ενώ από τους αρμούς κρέ
μονται γυναικεία κεφαλάκια, που τα 
συναντούμε κιόλας από τον 5ο αι. π.Χ., 
και άλλοι ημιπολύτιμοι λίθοι με χρυσό 
δέσιμο.
Το περιδέραιο (αριθ. ευρ. 199) με τις ε- 
πιμήκεις, σωληνωτές, χρυσές χάντρες 
και το «ηράκλειον άμμα», σύμβολο του 
ερωτικού δεσμού, στολισμένο με λεπτό
τατα ανθέμια, ανήκει στην πρώιμη ελ
ληνιστική περίοδο.
Στα τέλη της ελληνιστικής εποχής ή στις 
αρχές των αυτοκρατορικών χρόνων ανή
κει το περιδέραιο αριθ. ευρ. 238. Έ χ ει 
ρομβοειδή στοιχεία και κρεμασμένες 
χρυσές χάντρες, που φέρουν κοκκιδω- 
τή, σαν σταλαγματιές, διακόσμηση.
Ο κομψός αμφορίσκος (αριθ. ευρ. 338) 
ήταν εξάρτημα σε κάποιο περιδέραιο και 
ανήκει στους πρώιμους αυτοκρατορι- 
κοΰς χρόνους.
Παλαιότερο το εξάρτημα σε σχήμα καρ
πού βαλανιδιάς (αριθ. ευρ. 301). 4ος 
αι. π.Χ.
Αξιοπρόσεκτα τα σκουλαρίκια πολύ λε
πτής τέχνης της ελληνιστικής περιόδου. 
Ο ένας τύπος αποτελείται από ένα στρι
φτό ή όχι στέλεχος που καταλήγει σε 
κεφάλι ζώου, λιονταριού ή αίγας (αριθ. 
ευρ. 365α, β, 361, 363α, β, 353α, β), στο 
μέσον. Η φυσιοκρατική απόδοση είναι 
ολοζώντανη. Συρτές, λεπτές σβιλάδες τα 
ανθέμια ή οι σπείρες κοσμούν τους λαι

μούς των ζώων, η κοκκιδωτή τεχνική, Χρυσά βραχιόλια.
λεπτή δροσοσταλίδα, π ροσθέτει και 4ος αι. τι.Χ. (αριθ. 
αυτή το δικό της τόνο. Στον άλλο τύπο, ενΡ· 352, 353). 
του 4ου-2ου αι. π.Χ., πασίχαροι ερωτι- 
δείς κρέμονται ανάεροι, κρατώντας φιά
λες για σπονδή ή απλώνοντας γιρλά
ντες για να στεφανώσουν ή κρατώντας 
κάτοπτρο και μάσκα, από δισκάρια που

Χρυσά σκουλαρίκια. 
Ελλψιστικοί χρόνοι 
(αριθ. ευρ. 309α, β).
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Χρυσό περιδέραιο. 
Υστεροελλψιστνκοί 

χρόνοι (αριθ. 
ενρ. 238).

είναι στολισμένα με πολύπλοκους ρό
δακες και έλικες δοσμένους επίσης με 
την κοκκιδωτή τεχνική (αριθ. ευρ. 369α, 
β, 329α, β, 326, 309α, β, αριστερά).

R. Laffineur, Bijoux en or grecs et romains, Col
lection Paul Canellopoulos (X V ), BCH  104 
(1980), o. 345-457.
F. Naumann, Antiker Schmuck, Kassel 1980.

Προθήκη} 55

Αντικείμενα 
περσικής τέχνης

Τον 6ο αι. π.Χ. ο ελληνικός κόσμος ήρθε σε επαφή με έναν πολεμικό λαό, τους Πέρ- 
σες, ο οποίος εξορμώντας από τα υψίπεδα του Ιράν κυρίεψε μέσα σε ελάχιστο χρό
νο απέραντες εκτάσεις της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής. Ινδοευρωπαίοι, συγγε
νείς δηλαδή των Ελλήνων, οι Πέρσες έμοιαζαν στην κοινωνική δομή και το πολιτι
κό καθεστώς περισσότερο με τους άλλους λαούς της Ανατολής παρά με τους Έ λ 
ληνες. Η αριστοκρατική οργάνωσή τους σε γένη και η υποταγή τους στη θέληση ενός 
απόλυτου μονάρχη που τον αποκαλουσαν «ο μέγας βασιλεύς» ήταν κοινά στους λα
ούς της Ασίας και έρχονταν σε χτυπητή αντίθεση με τις κοινωνικές συνθήκες και 
τις πολιτικές δομές που επικρατούσαν στον ελληνικό κόσμο της αρχαϊκής περιόδου, 
τη διαίρεση δηλαδή σε πολυάριθμες μικρές πολιτείες, που όχι σπάνια συγκρούο
νταν μεταξύ τους και συχνά σπαράσσονταν από εσωτερικές διαμάχες, την πάλη 
των κοινωνικών τάξεων, την απαίτηση των πολιτών για παροχή πολιτικών δικαιω
μάτων. Η επεκτατική πολιτική των βασιλέων της Περσίας γρήγορα τους έφερε σε 
σύγκρουση με τον ελληνικό κόσμο, την άλωση του οποίου θεωρούσαν εύκολη υπό
θεση. Νικητές στην αρχή, οι ΓΙέρσες υπέστησαν αργότερα βαριές ήττες, κυρίως γοή
τρου, που συνέβαλαν στην προοδευτική αποσύνθεση του κράτους τους.
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Τα περισσότερα από τα αντικείμενα της 
προθήκης 55 προέρχονται από την ε 
ποχή της μεγάλης ακμής των Περσών, 
τον 5ο αι. π.Χ. Τα χρυσά ελάσματα, α
ριστουργήματα τέχνης, διακοσμούσαν, 
όπως φαίνεται από τις μικρές θηλιές που 
βρίσκονται στο πίσω μέρος τους, βαρύ
τιμες και πολύχρωμες ηγεμονικές εσθή- 
τες, στις οποίες ήταν προσαρμοσμένα. 
Το στιλπνό χρυσό χρώμα πάνω στο βα
θύ χρώμα του υφάσματος θα έδινε μια 
απίστευτα φανταχτερή και συνάμα επι
βλητική εντύπωση. Εκπληκτική είναι η 
χάρη και η ευαισθησία του λεγάμενου 
«δένδρου της ζωής», σύμβολο της ακα
τάβλητης αναπαραγωγικής δύναμης της 
φύσης, και των δυο αιγάγρων που ανα
πηδούν δεξιά και αριστερά του (αριθ. 
ευρ. 443α-γ).
Το φτερωτό λιοντάρι που χυμά προς τα 
δεξιά (αριθ. ευρ. 444), σύμβολο βασιλι
κής δύναμης και μεγαλοπρέπειας, είναι 
εμπνευσμένο από τα θηρία που οι Πέρ- 
σες ηγεμόνες διατηρούσαν στους «παρα
δείσους» τους για να ικανοποιούν το κυ
νηγετικό τους πάθος. Με εξαίρετη μαε
στρία και πειστικότητα έχει αποδοθεί το

βαρύ, συμπαγές αλλά ευκίνητο σώμα 
και η αγριάδα του βασιλιά των ζώων. Η 
κάποια πάντως σχηματοποίηση, που πα- 
ρατηρείται εδώ σε σχέση με την υπέρο
χη φυσιοκρατική απόδοση του ζώου στα 
έργα της ασσυριακής και της βαβυλω- 
νιακής τέχνης, είναι ένα γενικότερο χα
ρακτηριστικό της περσικής τέχνης. 
Ένας λιγνός, χάλκινος αίγαγρος που α
ναπηδά και πισωστρέφει το κεφάλι του 
(αριθ. ευρ. 1407) προέρχεται από ένα 
αγγείο του οποίου αποτελούσε τη μία α
πό τις δυο λαβές. Είναι της ίδιας εποχής 
με τα χρυσά ελάσματα.
Το ίδιο και το μικρό ημίτομο από πολύ 
σκληρή, μαύρη, ηφαιστειογενή πέτρα 
(αριθ. ευρ. 2411) που, όπως και τα άλλα 
έργα, φανερώνει την εξαίρετη κλίση που 
είχαν οι Πέρσες στη μικροτεχνία, ιδιαί
τερα για την απόδοση των ζώων.
Η περσική επιδεξιότητα στη μικροτε
χνία διατηρήθηκε και μετά την κατάλη- 
ψη της χώρας από τον Αλέξανδρο, συνε
χίστηκε μάλιστα επί πολλούς αιώνες, α
ντλώντας από την παλαιά τοπική παρά
δοση, ανανεώνοντας όμως κάθε τόσο τις 
δυνάμεις της.

Χρυσά περσικά ελά
σματα από τη διακό- 
σμηση βαρύτιμον 
υψάσματος. 5ος 
αι. π.Χ. (αριθ. ευρ. 
443α-γ).



Παράδειγμα το μετάλλιο από ορεία κρύ
σταλλο που διακοσμούσε καθώς φαίνε
ται το κέντρο κάποιου ανοικτού σκευους 
από πολύτιμα υλικά. Η σκηνή που είναι 
σκαλισμένη στην κρύσταλλο είναι πα- 
νάρχαια: ο βασιλιάς έφιππος σε κυνήγι 
λεόντων. Τον ένα, που ορθώνεται απει
λητικά, τον τοξεύει κιόλας ο όρθιος και 
ατρόμητος μονάρχης, ενώ το άλλο θη
ρίο τρέχει αγριεμένο στο κάτω μέρος. Αν 
κρίνει κανείς από το κάλυμμα της κεφα
λής του, ο βασιλιάς πρέπει να είναι ο

Σασσανίδης Χοσρόης Α' (531-579 μ.Χ.). 
Η καλλιτεχνική γλώσσα είναι αδρή, ρω
μαλέα και πειστική.

A.U. Pope, Survey o f Persian Art, Oxford 1938.
K. Erdm ann, Die Kunst Irans zur Zeit der Sas- 
saniden, Berlin 1943.
L. Van den Berghe, Archéologie de l’Iran ancien, 
Leiden 1959.
E. Forada, Ancient Iran, London 1965.
G. H errm ann, The Iranian Revival, Lausanne 
1977.

Π ρ ο θ ή κ η }  5 6

Κορινθιακά 
(τέλη 8ου-αρχές 

5ου αι. π.Χ.)

Στους αιώνες αυτους η Κόρινθος υπήρξε μία από τις ισχυρότερες και τις πολιτι
στικά πιο ανεπτυγμένες πόλεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Η τέχνη της δια
τήρησε για αρκετό καιρό ηγετική θέση ανάμεσα σε άλλες. Στη μεγάλη ακμή της 
Κορίνθου συνετέλεσε αποφασιστικά η εξαίρετη γεωγραφική της θέση πάνω σε 
κρίσιμα στεριανά και θαλασσινά περάσματα του ελληνικού κόσμου. Ό ποιος ήθε
λε να μεταβεί από τη Στερεά Ελλάδα στην Πελοπόννησο και αντίστροφα, από αυ
τήν έπρεπε να περάσει. Το ίδιο και αυτός που με το καράβι του, αφού διέσχιζε το 
Αιγαίο, ήθελε να περάσει στον Κορινθιακό κόλπο ή να συνεχίσει υστέρα στο Ιό- 
νιο ή και ακόμη πιο πέρα, καθώς και αυτός που έκανε το αντίστροφο ταξίδι. Και 
στις δυο περιπτώσεις η Κόρινθος εισέπραττε δασμούς που ενίσχυαντην οικονομία 
της. Στη δεύτερη μάλιστα περίπτωση αναλάμβανε η ίδια τη μεταφορά των εμπο
ρευμάτων πάνω από τον Ισθμό σε ένα από τα δυο λιμάνια της που βρίσκονταν 
στις άκρες των ναυτικών δρόμων, τις Κεγχρεές στον Σαρωνικό είτε το Λέχαιον 
στον Κορινθιακό. Αρχικά η μεταφορά γινόταν με τα ζώα. Στα τέλη όμως του 7ου 
αι. ο τύραννος Περίανδρος σοφίστηκε για την επίσπευση του περάσματος την κα
τασκευή ενός πλακόστρωτου δρόμου, του διόλκου, όπου περνούσαν τα ίδια τα κα
ράβια φορτωμένα πάνω σε ειδικές άμαξες.
Στους πρώτους αιώνες της ιστορικής της ζωής η Κόρινθος κυβερνήθηκε, όπως 
και άλλες πολιτείες, από βασιλείς, αργότερα από το αριστοκρατικό γένος των Βακ- 
χιαδών, στους οποίους οφείλεται η πρώτη μεγάλη ακμή της πόλης. Το 657 π.Χ. ό
μως το αριστοκρατικό καθεστώς ανατράπηκε από τον Κύψελο, που έγινε τύραννος 
της πόλης. Μετά το θάνατο του Κυψέλου τύραννος της πόλης έγινε για πολλά χρόνια 
(τέλη 7ου-αρχές 6ου αι.) ο γιος του Περίανδρος. Τα  χρόνια της τυραννίδας του 
Περιάνδρου είναι τα λαμπρότερα της κορινθιακής ιστορίας, ο δε Περίανδρος θε
ωρήθηκε από τους αρχαίους ως μία από τις σημαντικότερες πολιτικές μορφές, 
κατατάχθηκε μάλιστα στους επτά σοφούς. Μετά το θάνατό του η τυραννίδα ανα
τράπηκε και αντικαταστάθηκε πάλι από αριστοκρατικό καθεστώς με φιλελεύθε
ρες πάντως αποχρώσεις.
Στην κορινθιακή τέχνη καθρεφτίζονται εν μέρει οι πολιτικές περιπέτειες και ο χα
ρακτήρας του λαού. Δυο είναι κυρίως οι φάσεις στην τέχνη της, ιδιαίτερα την αγ
γειογραφία. Η παλαιότερη, που ονομάζεται συμβατικά «πρωτοκορινθιακή» (τέλη 
8ου και μεγάλο μέρος του 7ου αι.), αντιστοιχεί περίπου στην περίοδο της διακυβέρ
νησης της πόλης από τους Βακχιάδες. Τα πρωτοκορινθιακά αγγεία είναι μικρών 
γενικά διαστάσεων και κομψά- ένα μεγάλο μέρος από αυτά, τα λεγάμενα «ληκυ- 
θια», χρησίμευαν ως μυροδοχεία. Τα παλαιότερα ληκυθια διακοσμούνται ακόμη
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με πολλές περιμετρικές γραμμές, που είναι κατάλοιπο του προηγουμένου αγγειο- 
γραφικοΰ ρυθμου, του γεωμετρικού. Σιγά σιγά όμως εμφανίζονται στη διακόσμη- 
ση θέματα «ανατολίζοντα», λ.χ. λιοντάρια, πάνθηρες κ.ά. Τ ο  φόντο κοσμουν τώ
ρα ρόδακες (ροζέτες), ενός είδους που είναι πολύ χαρακτηριστικό της πρωτοκο- 
ρινθιακής περιόδου, οι λεγόμενοι «στικτοί ρόδακες». Κοντά στις παραστάσεις των 
ζώων εισδύουν, κυρίως στην ύστερη φάση της πρωτοκορινθιακής τέχνης, μυθολο
γικές σκηνές. Τα πρωτοκορινθιακά αγγεία τα διακρίνει γενικά το μινιατουρίστι- 
κο, η καθαρότητα, η κομψότητα, η ακρίβεια και η σιγουριά της γραμμής. Μ ερι
κά από αυτά μπορεί κανείς αδίστακτα να τα κατατάξει στα αριστουργήματα της 
τέχνης.
Γύρω στο 630 π.Χ. συντελείται μια μεταβολή που συμπίπτει με την εποχή του Π ε
ριάνδρου. Είναι η αρχή του ρυθμου που ονομάζεται κορινθιακός. Τα  αγγεία γί
νονται πολύ μεγαλύτερα, μερικά σχήματα εξαφανίζονται, άλλα εμφανίζονται για 
πρώτη φορά. Έ τσ ι εξαφανίζεται το ληκΰθιο και εμφανίζεται ο αρυβαλλος, μικρό 
σφαιρικό αγγείο που έχει τον ίδιο προορισμό με το ληκυθιο, χρησίμευε δηλαδή 
ως μυροδοχείο. Ένα καινούργιο διακοσμητικό μοτίβο είναι ο «χαρακτός ρόδαξ» 
που αντικαθιστά το στικτό και πλημμυρίζει τώρα το έδαφος των αγγείων με τέτοια 
πυκνότητα ώστε η επιφάνεια θυμίζει καμιά φορά κεντημένο ύφασμα ή στολισμέ
νο χαλί.
Στα τέλη του 7ου και στις αρχές του 6ου αι., όταν την Κόρινθο κυβερνούσε ο Π ε
ρίανδρος, η κεραμική γνώρισε ημέρες λαμπρές και επηρέασε ακόμη και την ίδια 
την Αθήνα, που είχε ωστόσο μακρά κεραμική παράδοση. Γρήγορα όμως στέρεψε 
η δημιουργική ορμή της Κορίνθου, η διακόσμηση των αγγείων της περιορίστηκε 
τις πιο πολλές φορές σε ατελείωτες επαναλήψεις των ίδιων θεμάτων, λ.χ. σειρές 
ζώων που συχνά φθάνουν ως την απόλυτη σχηματοποίηση και σχεδόν την παρα
μόρφωση, ώσπου τελικά η κορινθιακή κεραμική εκτοπίζεται από την κεραμική 
της Αθήνας η οποία, όπως και η πλαστική της, είχε μεγαλύτερη ζωντάνια, φαντα
σία και ποικιλία στα θέματα. Η πλαστική της Κορίνθου θα αντισταθεί στην πα
ρακμή της αγγειογραφίας και τον 5ο αι. θα είναι ακόμη σε θέση να παράγει αξιό
λογα έργα, από τα οποία δυστυχώς ελάχιστα έχουν φθάσει ως εμάς εξαιτίας της 
καταστροφής της πόλης από το ρωμαίο στρατηγό Μόμμιο το έτος 146 π.Χ.

Στην προθήκη μπορούμε να παρακο
λουθήσουμε την εξέλιξη της κορινθια
κής αγγειογραφίας και εν μέρει της κο
ροπλαστικής. Ληκΰθια (αριθ. ευρ. 471, 
393, 396, 406) του πρώιμου πρωτοκο- 
ρινθιακοΰ ρυθμου (τέλη 8ου-μέσα 7ου 
αι. π .Χ .). Λιτή διακόσμηση, ξεκουρα- 
στη αισθητική απόλαυση. Το σώμα εί
ναι ακόμη σχεδόν σφαιρικό, καλοζυ
γιασμένο, οι γραμμές σίγουρες επάνω 
στον κιτρινωπό πηλό.
Ληκυθιο (αριθ. ευρ. 395) με απιόσχη- 
μο σώμα της μέσης πρωτοκορινθιακής 
περιόδου. Λεπτοί μίσχοι συνδέουν ακό
μη τα στρογγυλά πέταλα του ρόδακα με 
το κέντρο. Ένα λιοντάρι κινείται ράθυ
μα προς τα δεξιά.
Πέντε ληκυθια με απιόσχημο σώμα (α- 
ριθ. ευρ. 479, 616 ,480 , 643, 644), του υ

στέρου πρωτοκορινθιακου τυπου, διατη
ρούν τη γραμμική διακόσμηση από την 
παλαιά παράδοση και μόνο σε κάποια α
πό αυτά παρεμβάλλονται σαν φευγαλέες 
σκιές κυνηγετικά σκυλιά που τρέχουν. 
Απελευθερωμένα από τη γραμμική πα
ράδοση τα επόμενα αγγεία (αριθ. ευρ. 
17, 24, 33, 30, 653, 658, 1354 κτλ.) σε 
σχήμα αλαβάστρου ανήκουν στον κο
ρινθιακό ρυθμό. Τα  ζώα γεμίζουν τώ 
ρα τη μικρή επιφάνεια αντί να διατάσ- 
σονται σε ζώνες. Περήφανα λιοντάρια με 
ανοικτό το στόμα τους σε βρυχηθμό, μό
να τους ή και αντικριστά, έτοιμα να κατα
σπαράξουν τη λεία τους, αλλά και κά
προι, ακόμη και κομψά, μακρυλαιμα 
πουλιά, όλα παρμένα από την άγρια ή 
την ήμερη φύση ή και τη φανταστική, 
όπως οι Σφίγγες.



Κορινθιακό αλάβα
στρο. Αρχές 6ον 

αι. η.Χ. (αριθ. ευρ.
2567).

Ακολουθούν σειρές με τους γνωστούς 
σφαιρικούς αρύβαλλους (αριθ. ευρ. 32, 
124, 306, 319, 307, 704 κτλ.). Ανάμεσα 
τους ξεχωρίζουν δυο (αριθ. ευρ. 392 και 
1319). Ο πρώτος ζωγραφίστηκε από το 
χέρι ενός πολύ ευαίσθητου καλλιτέχνη, 
στα τέλη του 7ου αι. π.Χ., και παριστάνει 
τον Ηρακλή και τον Ιόλαο (επιγραφές 
στο κορινθιακό αλφάβητο) να σκοτώ
νουν τη Λερναία Ύ δ ρ α , ενώ πιο πέρα 
περιμένει ένα άλογο. Το δίσκο του στο
μίου στολίζουν διπλές σπείρες, τη λαβή 
μία Γοργώ που τρέχει και τη βάση ένα 
γοργόνειο.
Ο δεύτερος, που είναι υστερότερος, λί
γο παλαιότερος από τα μέσα του 6ου αι. 
π.Χ., είναι ζωγραφισμένος με λιγότερη 
ευαισθησία και παριστάνει το εμπρός 
μέρος ενός μυθικού όντος εμπνευσμένου 
κατά βάση από το άλογο. Από τη ράχη 
του όμω ς ξεφ υτρώ νει μία αίγα (ανά
μνηση Χίμαιρας), ενώ από δεξιά έρχε
ται τρέχοντας επάνω στο άλογό του ο γιος

του Πριάμου Τρωίλος (επιγραφή) ακο
λουθούμενος από μία τρέχουσα μορφή. 
Πίσω από αυτή ακολουθεί ολόκληρη η 
σειρά των γραμμάτων του κορινθιακού 
αλφαβήτου. Η παράσταση είναι συνδυα
σμός δύο μύθων, του Βελλεροφόντη που 
σκοτώνει τη Χίμαιρα και του Τρωίλου 
που σκοτώθηκε από τον Αχιλλέα.
Τ η  συνέχεια της κορινθιακής αγγειο
πλαστικής και αγγειογραφίας βλέπουμε 
σε μερικά μεγάλα αγγεία. Πρώτα πρώτα 
το μεγάλο αλάβαστρο (αριθ. ευρ. 2567), 
των αρχών του 6ου αι. π.Χ., όπου σε τρεις 
επάλληλες σειρές χορεύουν γλεντζέδες 
(«κωμασταί») μέσα σε φόντο γεμάτο χα- 
ρακτούς ρόδακες, που δίνουν την ατμό
σφαιρα οργιαστικής βλάστησης. Είναι 
πολύ πιθανό πάντως ότι οι γλεντζέδες 
δεν είναι μια οποιαδήποτε εύθυμη συ
ντροφιά αλλά τα μέλη ενός χορού, παίρ
νουν δηλαδή μέρος σε μια στοιχειώδη 
παράσταση, πρόδρομο ίσως της κωμω
δίας.
Η οινοχόη αριθ. ευρ. 437 έχει επίπεδη 
βάση και επιφάνεια κατάκοσμη από ζώα 
σε τρεις σειρές και πυκνούς χαρακτούς 
ρόδακες στο φόντο, έτσι που να θυμίζει 
ολοπλούμιστο κέντημα. Ανήκει και αυ
τή στις αρχές του 6ου αι. π.Χ.
Ένα τρίτο μεγάλο αγγείο είναι η τριφυλ- 
λόστομη οινοχόη (αριθ. ευρ. 168), η ο
ποία έχει επίσης ταινίες ζώων σε κυκλι
κή κίνηση στην επιφάνεια του αγγείου. 
Είναι νεότερη πάντως από τα προηγού
μενα αγγεία, καθώς τα σώματα των ζώων 
είναι μακρόσυρτα για να πιάνουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο χώρο και οι ρόδα
κες είναι λιγότεροι και εκφυλισμένοι. 
Δύο «κώθωνες», ο ένας (αριθ. ευρ. 944) 
με ζώα περιμετρικά στο καμπύλο χείλος, 
των αρχών του 6ου αι. π.Χ., ο άλλος με 
δωρικό κυμάτιο στο χείλος (αριθ. ευρ. 
1979) ανήκει στην ύστερη κορινθιακή 
φάση, δηλαδή μετά το 550 π.Χ.
Μικρά αγγεία, κύαθοι από τάφους παι
διών (;) (αριθ. ευρ. 749, 747, 750, 670, 
442 κτλ.), και ακόμη πλαστικά αγγεία 
κορινθιακού τύπου σε μορφή ζώων, λα
γού, προβάτου, Σφίγγας κ.ά. (αριθ. ευρ. 
512, 2056, 2057, 2058). Σε μερικά από 
αυτά είναι φανερή η ιωνική επίδραση. 
Επειδή βρέθηκαν σε τάφους και ιερά
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τους αποδόθηκε θρησκευτική και μετα
θανάτια σημασία. Πιθανότερο όμως εί
ναι ότι είχαν κατασκευαστεί «για τη ζωή» 
και δεν σημαίνουν παρά ότι ο νεκρός εί
χε δείξει στη ζωή του μια ιδιαίτερη α
γάπη γι’ αυτά.
Χάλκινο κάτοπτρο (αριθ. ευρ. 115) του 
αργειοκορινθιακου εργαστηρίου. Στη 
βάση του δίσκου δυο αντικριστές Σφίγ
γες, στο κάτω μέρος της λαβής μία Γορ- 
γώ. 6ος αι. π.Χ.
Έ να  στενόμακρο χάλκινο έλασμα (α- 
ριθ. ευρ. 1461) με σειρά ζώων: βουβά
λι που αμύνεται στην επίθεση λιοντα
ριού, πιο πέρα ελάφι που τρέχει προς τα 
δεξιά κοιτάζοντας τρομαγμένο προς τα 
πίσω. Έ να ς κρυφός ρυθμός διατρέχει 
την παράσταση, δύναμη γεμίζει τα μέλη 
των ζώων. Έργο της κορινθιακής μεταλ
λοτεχνίας, του 7ου αι. π.Χ., που προέρ
χεται από τη διακόσμηση κιβωτιδίου. 
Από όχανο ασπίδας του αργειοκοριν- 
θιακου εργαστηρίου προέρχεται και το 
έλασμα (αριθ. ευρ. 779) με την παράστα
ση του Αχιλλέα και της Πενθεσίλειας: η 
Πενθεσίλεια κλονισμένη από το χτύπημα 
του Αχιλλέα είναι έτοιμη να σωριαστεί. 
Ανάμεσα στα έργα που αναφέραμε πα
ρεμβάλλονται ειδώλια κορινθιακά, αρ- 
γείτικα και από άλλα εργαστήρια επη
ρεασμένα από αυτά. Πολλά από τα ει
δώλια του κυκλου αυτου, που είναι όλα 
γυναικεία και αφιερώνονταν σε ιερά ή 
συνόδευαν τους νεκρούς στους τάφους 
τους, χαρακτηρίζονται από ένα συντη
ρητισμό καθώς είναι πιθανό ότι μιμού
νται λατρευτικά ξόανα. Η χρονολογία 
τους λοιπόν δεν είναι τόσο παλαιά όσο 
δείχνουν.
Σώματα σαν σανίδες ή κορμούς δέντρων 
(π.χ. αριθ. ευρ. 2159, 1803, 2032, 2061), 
όπου δυο στοιχειώδεις προεξοχές δη
λώνουν τους βραχίονες και που μόλις 
δηλώνονται τα κεφαλάκια, ενώ με εγχά- 
ραξη ή πλαστικά αποδίδονται τα κοσμή
ματα που κρεμούσαν στα ξόανα.
Δεν είναι όμως όλα έτσι. Η μεγάλη πλα
στική σε άλλες περιπτώσεις επηρεάζει 
έτσι που να δηλώνεται πλαστικά το κε
φάλι, ενώ το υπόλοιπο μένει περισσότε
ρο ή λιγότερο αδιαμόρφωτο (π.χ. αριθ. 
ευρ. 1832).

Εκτός από τις όρθιες παριστάνονται και 
καθισιές θεές με επίσης ιδιαίτερα αδρή 
απόδοση- το σώμα μοιάζει συχνά να εί
ναι σΰμφυτο με το κάθισμα (αριθ. ευρ. 
2 1 3 1 ,2 0 2 2 ,2 0 2 1 ).
Παράλληλα έχουμε και αφιερώματα με 
μόνο το κεφάλι ή προτομή σε καθαρά 
πλαστική απόδοση, που εμπνέεται ή πα
ρακολουθεί τις πλαστικές δημιουργίες 
της εποχής και επομένως επιτρέπει την 
καλύτερη χρονολόγησή τους στη δια
δρομή του 6ου αι. π.Χ. (βλ. π.χ. αριθ. ευρ. 
1 7 3 9 ,1 3 3 9 ,1 7 4 0 ,1 9 7 3 ,1 7 5 0 ).
Το μολυβδινο αγαλμάτιο (αριθ. ευρ. 694) 
γυναίκας μοιάζει να κρατά κάποιο μι
κρό ζώο στην αγκαλιά του, απεικόνιση 
ίσως κάποιας θνητής που προσφέρει το 
μικρό της δώρο στη θεά Άρτεμη. 5ος αι. 
π.Χ.
Πήλινο ειδώλιο (αριθ. ευρ. 1441) που 
παριστάνει θεά με πόλο στο κεφάλι να 
κρατά με τα δυο της χέρια προσφορές, 
με το αριστερό κάποιο καρπό και με το 
δεξιό ένα πουλί. Ισχυρή η επίδραση των 
«κορών» της Ακρόπολης. 5ος αι. π.Χ. 
Τμήμα πήλινου ανάγλυφου ιταλιωτι- 
κου εργαστηρίου, μάλλον του Τάραντα 
(αριθ. ευρ. 1818). Σώζονται τα πόδια ε 
νός μισοξαπλωμένου «ήρωος». Μπρο
στά του ένας γυμνός οινοχόος κρατά α
νοικτό αγγείο. 5ος αι. π.Χ.

Οι αρυβαλλοι αριθ. ευρ. 392 και 1319 έχουν 
δημοσιευθεί από τους: Ρ. Amandry - Μ. Le- 
jeune, Aryballes corinthiens, Collection Paul 
Canellopoulos (III), BCH 97 (1973), o. 189-204. 
F. Brommer, Vier mythologische Vasenbilder 
in G riechenland, AAA V (1972), o. 451-462 . 
C.W. Neeft, Protocorinthian Aryballoi, Collec
tion Paul Canellopoulos (XIX), BCH 113 (1989), 
o. 122-133. Η λήκυθος αριθ. ευρ. 347 έχει δη- 
μοσιευθεί από τον D.A. Amyx, A Corinthian 
Cylindrical Lekythos, Collection Paul Canel
lopoulos (VII), BCH 99 (1975), o. 401-409. 
Παλαιό συστηματική μελέτη για τα πρωτοκο- 
ρινθιακά αγγεία είναι του K.F. Johansen, Les 
vases sicyoniens, Paris - Copenhague 1923, μο
λονότι είναι εσφαλμένη η απόδοσή τους στη 
Σικυώνα.
Θεμελιώδους πάντα σημασίας για την κορινθια
κή τέχνη και ιδιαίτερα την αγγειογραφία τα πα
λαιό βιβλία του Η. Payne, Necrocorinthia, O x
ford 1931 και Protokorinthische Vasen, Berlin 1923.



Προθήκη 57

Ποικίλα αρχαϊκά 
αντικείμενα

Ειδικά, C.W. Neeft, Protocorinthian Subgeometric 
Aryballoi, Amsterdam 1987.
Για τα κορινθιακά αγγεία, βλ. D.A. Amyx, Co
rinthian Vase Painting o f  the Archaic Period, 1-3, 
Berkeley 1988. J.L . Benson, Earlier Corinthian

Το σύνολο θα μπορούσαμε να το χωρί
σουμε σε τρεις ομάδες: 
α) Αριστερά, αγγεία του πρώιμου μελα
νόμορφου αττικού ρυθμοΰ (τέλη 7ου-αρ- 
χές 6ου αι. π.Χ.). Ο αττικός μελανόμορ
φος ρυθμός (για τον οποίο θα γίνει ευρύ
τερος λόγος παρακάτω) χρωστά τη γέ
νεση του στον κορινθιακό (βλ. προθήκη 
56), από τον οποίο όμως γρήγορα απε
λευθερώθηκε για να τον εκτοπίσει τελικά 
με την υπερβολική ζωηρότητα των μορ
φών, τη φαντασία του και τη γενικά υψη
λότερη στάθμη των έργων του. 
β) Χάλκινα εξαρτήματα αγγείων (στον 
πίνακα στο μέσον της προθήκης), 
γ) Έργα του ανατολικού Ελληνισμού, των 
Κυκλάδων, πόλεων της ασιατικής ακτής 
και των νησιών κοντά σε αυτήν, καθώς 
και της Κόπρου (δεξιά).
Πινάκιο (αριθ. ευρ. 2436) με εμφανή κο
ρινθιακή επίδραση: Σφίγγες αντικριστές 
(τρία ζεύγη) κοσμουν το κέντρο, ρόδακες 
με χαρακτά πέταλα γεμίζουν το βάθος 
και κοσμουν γύρω γύρω το χείλος· έργο 
του λεγάμενου «ζωγράφου του πόλου». 
Τρεις λήκυθοι (αριθ. ευρ. 368, 404, 66) 
του χαρακτηριστικού αττικού τόπου, η 
404 έχει στην κάτω ζώνη μία σειρά χή
νες που ακουμπουν το κεφάλι τους στο 
έδαφος, η 66 έναν έφιππο έφηβο, η 368 
ένα ρωμαλέο Σάτυρο που κυνηγά μια 
Μαινάδα.
Κοτύλη (αριθ. ευρ. 385) με σκηνή πάλης. 
Πρωτοαττική πρόχους (αριθ. ευρ. 220) 
με ιδιαίτερα ψηλό λαιμό και χαμηλό 
σφαιρικό σώμα. Η διακόσμησή της, μια 
γυναίκα με μακρύ φόρεμα δοσμένη με 
γρήγορες, φευγαλέες πινελιές, δείχνει τη 
διάλυση του γεωμετρικού ρυθμου. 
Πήλινη γυναικεία προτομή, του 520 π.Χ. 
(αριθ. ευρ. 1403), αφιέρωμα σε κάποιο 
ιερό (θυμίζει τις «κόρες» της Ακρόπολης). 
Χάλκινες λαβές από οινοχόες ή υδρίες

Workshops. A Study o f Corinthian Geometric and Pro
tocorinthian Stylistic Groups, Amsterdam 1989. 
C.W. Neeft, Addenda et Corrigenda to D.A. Amyx, 
Corinthian Vase Painting in the Archaic Period, 
Amsterdam 1991.

που σώζουν και τη συνάφειά τους, από 
κορινθιακά, λακωνικά και αττικά εργα
στήρια.
Συνάφειες σε σχήμα πηνίου (κουβαρί
στρας) προσαρμόζονταν στο σώμα του 
αγγείου για να συγκροτούν τις λαβές. Συ
χνά παίρνουν τη μορφή ανθεμίου, γορ- 
γονείου κ.ά. (αριθ. ευρ. 528, 311, 658, 
52). Δουλειά ιδιαίτερα επιτήδεια και συ
γκρατημένη, περίγραμμα καθαρό και 
διακοσμητικό.
Τα λιοντάρια και τα άλλα ζώα (αριθ. ευρ. 
472, 810, 259, 49, 542, 50 κτλ.) διακο
σμούσαν βάσεις τριποδικου σχήματος ή 
το στόμιο λεβήτων στην αρχαϊκή εποχή. 
Στο δεξιό τμήμα της προθήκης κυριαρ
χούν τα ειδώλια.
Τον 6ο αι. π.Χ. διαδόθηκε από την Ιω
νία η χρήση της μήτρας (καλουπιου) για 
την κατασκευή των πήλινων ειδωλίων, 
προτομών κτλ. Από λίγους βασικούς τό
πους ήταν δυνατόν με τη μέθοδο του κα- 
λουπιου να παραχθουν εκατοντάδες α
ντίτυπα. Εκτός από την παραπάνω μέθο
δο οι Έλληνες έμαθαν από την Ανατολή 
να ζωγραφίζουν τα πήλινα ειδώλια με 
ζωηρά χρώματα πάνω σε παχύ λευκό ε
πίχρισμα.
Θραύσμα κυκλαδίτικου πίθου (αριθ. ευρ. 
871), του 7ου αι. π.Χ., με ανάγλυφα κεφα- 
λάκια ανδρών που προβάλλουν μέσα από 
ορθογώνια πλαίσια (Δουρειος ίππος;). 
Πλαστικά αγγεία (αριθ. ευρ. 1895, 1349 
κτλ.), του τέλους του 6ου αι. π.Χ., από το 
ροδίτικο εργαστήριο της «ομάδας της Α
φροδίτης» που παριστάνουν γυναικεία 
μορφή (Αφροδίτη) να κρατά περιστέρι 
στο στήθος. Αξιοσημείωτη η ευγενική 
έκφραση, η τρυφερή και λεπτόλογη δου
λειά και η διακοσμητική έφεση του τε
χνίτη (βλ. τα κυματιστά μαλλιά). 
Επίσης ροδίτικες, αλλά των αρχών του 
5ου αι. π.Χ., είναι τρεις γυναικείες προ
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τομές (αριθ. ευρ. 1313, 1784, 1879) με 
φευγαλέα, υποταγμένη έκφραση. 
Ροδίτικο είναι και το πλαστικό αγγείο 
σε σχήμα σανδαλιού (αριθ. ευρ. 560). 
Τέλη 6ου αι. π.Χ.
Από τη Χίο προέρχεται η κΰλιξ (αριθ. 
ευρ. 2039) με το ψηλό πόδι και τη χρω
ματιστή -  κόκκινη και άσπρη -  διακό- 
σμηση.
Σαμιώτικο (;) το οστέινο όρθιο ειδώλιο 
(αριθ. ευρ. 2568) που φέρει τα χέρια στο 
στήθος και έχει αδρά χαρακτηριστικά. 
Δυο ειδώλια ξαπλωμένων μορφών (α- 
ριθ. ευρ. 1885, 524): είναι οιέν τοϊς Ή - 
λνσίοις ηεδιοις ευωχούμενοι θεοί ή ήρωες 
του κάτω κόσμου. Ο τύπος αυτός είναι 
συνηθισμένος στο δυτικό ελληνισμό, 
όπου πολύ νωρίς αναπτύχθηκαν οι αντι
λήψεις μιας «vie d’outre tombe».
Από την Κύπρο προέρχονται το λίθινο 
κεφαλάκι (αριθ. ευρ. 146), το επίσης λίθι

νο ειδώλιο (αριθ. ευρ. 2066) με το σκού
φο, καθώς και το πήλινο αγαλμάτιο ιε
ρέα με ιερατικό κάλυμμα στο κεφάλι 
(αριθ. ευρ. 1667). Η επίδραση της ελλη
νικής τέχνης είναι φανερή σε πολλά α
πό τα έργα της κυπριακής τέχνης, τα στοι
χεία της όμως απλώνονται θα ’λεγε κα
νείς στην επιφάνεια των έργων αυτών πιο 
πολύ ως διακόσμηση (βλ. π.χ. στο κεφα
λάκι, τα μάτια, τα χείλη κτλ.), ενώ η ανα
τολική επίδραση κυριαρχεί σε άλλα (λ.χ. 
στον ιερέα).

Για τα αττικά μελανόμορφα, βλ. βάσεις 71, 75, 
76 και C.H.E. Haspels, Attic Black-figured Leky- 
thoi, Paris 1936.
S. Mollard-Besques, Catalogue raisonne' des f i 
gurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et ro
mains, 1-3, Paris 1954-1972.
Fr. Croissant, Les protomés féminines archaïques, 
Paris 1983.

Όταν κατέρρευσε ο μινωικός πολιτισμός δεν έσβησε ολότελα στην Κρήτη η πλού
σια παράδοσή του. Τα δωρικά φυλά που εγκαταστάθηκαν τον 1 Ιο αι. π.Χ. στο εύφο
ρο νησί γρήγορα συγκρότησαν πολυάριθμες πολιτείες, οι οποίες νωρίτερα από 
πολλούς άλλους ελληνικούς τόπους ανέπτυξαν εδώ έναν καινούργιο πολιτισμό 
που σπιθοβόλησε χάρη στην άμεση επαφή που είχε το νησί με τους λαμπρούς πο
λιτισμούς της Εγγύς και Μέσης Ανατολής (Αίγυπτος, Φοινίκη κ.ά.).
Στα πρώτα της στάδια η καινούργια κρητική τέχνη είναι ακόμη ελεύθερη και γεμά
τη ορμή, καθώς ανακαλύπτει και πάλι την ανθρώπινη μορφή υστέρα από αιώνες πα
ρακμής εξαιτίας της αναστάτωσης που επέφερε η μετανάστευση των φυλών, και 
την αποδίδει με ελευθερία που δεν είναι μακριά από την παλαιά μινωική. Ο ρυθ
μός αυτός αποκαλείται συνήθως «ιδαίος» από το άντρο του όρους Τδη όπου βρέθη
κε πλήθος από χάλκινες ασπίδες με παραστάσεις της τεχνοτροπίας αυτής. Τον 
συναντούμε ακόμη πολύ συχνά σε αγγειογραφίες, ειδώλια, μορφές ανάγλυφες σε 
πίθους, πλακίδια κτλ.
Η τέχνη όμως της Κρήτης γρήγορα ξεπέρασε το στάδιο αυτό και ωρίμασε σε ένα 
ρυθμό που επικράτησε να ονομάζεται «δαιδαλικός» από το όνομα του τεχνίτη Δαι
δάλου, που σημαίνει τον επιδέξιο στα έργα. Στο όνομα του Δαιδάλου έχει συγ· 
χωνευθεί μια φανταστική μορφή των προϊστορικών χρόνων και ένας υπαρκτός 
καλλιτέχνης που έζησε τον 7ο αι. π.Χ. και στάθηκε ο δάσκαλος άλλων σπουδαίων 
καλλιτεχνών. Η σύγχρονη επιστήμη στον όρο «δαιδαλικός ρυθμός» συγκέντρωσε 
τις εκδηλώσεις μιας ορισμένης τάσης της τέχνης του β' μισού του 7ου αι. π.Χ., που 
γεννήθηκε στην Κρήτη και ταχύτατα μεταφυτεΰθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα και 
την Πελοπόννησο, κατά την παράδοση από τους μαθητές του Δαιδάλου Δίποινο και 
Σκυλλι. Χαρακτηριστικά του δαιδαλικου ρυθμου είναι η αυστηρά αρχιτεκτονημέ-

ΠροΘήκη 58

Θραύσματα από 
κρητικοΰς πίθους 
και κρητικά ειδώ
λια (7ος αι. π.Χ.)

41



νη μορφή, η λεπτή οργανική αίσθηση και μια πρωτόγνωρη ευστάθεια της μορ
φής. Από τη μεγάλη τέχνη του ρυθμου αυτου ελάχιστα σώθηκαν, αντιπροσωπεύε
ται όμως, όπως και ο προηγούμενος ρυθμός, από έργα μικροτεχνίας, όπως λ.χ. ει
δώλια, μορφές σε πλακίδια και μεγάλους πίθους.
Η δαιδαλική τέχνη είναι και η τελευταία εκδήλωση της κρητικής τέχνης. Οι κρή- 
τες τεχνίτες εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. και μετα
λαμπαδεύουν την τέχν η τους στην ηπειρωτική Ελλάδα αφήνοντας την πατρίδα τους 
να βυθίζεται σιγά σιγά στο σκοτάδι της παρακμής.

Πήλινο δαιδαλικό 
πλακίδιο με ανάγλυφη 
μορφή φτερωτής θεάς. 

Β 'μισό 7ον αι. π.Χ. 
(αριθ. ενρ. 2105).

Τμήμα δαιδαλικού πίθον. 
Β 'μισό Ίον αι. π.Χ. 

(αριθ. ενρ. 1134).

αυτά για πρώτη φορά ταξίδεψε έως τα 
πέρατα της γης (μέχρι και την Ιαπωνία) 
για να κοσμήσει πολλά μουσεία και ι
διωτικές συλλογές. Η διακόσμηση αν 
και διαφορετική της μινωικής ως προς 
το θέμα και την τεχνική (οι μορφές γίνο
νται με τη χρήση μήτρας που πιέζεται 
στην υγρή ακόμη επιφάνεια του αγγείου) 
διατηρεί την παραδοσιακή (μινωική) 
κατά ζώνες τοποθέτηση των καινούργιων 
θεμάτων που είναι κυρίως Σφίγγες και 
γρυπές. Μόνα τους (το ένα πίσω από το 
άλλο), αντικριστά, όρθια ή καθιστά, κοι
τούν συνήθως το θεατή με τα ασάλευτα 
σαν έκπληκτα μάτια τους, τις ανεγυρι- 
σμένες στον αέρα ουρές τους, με βαθμι
δωτή κόμμωση και περίτεχνο πόλο οι 
Σφίγγες, με μακριές χαίτες τα άλογα. 
Τις παραστάσεις, που περικλείονται σε 
τετράγωνα σαν πίνακες, πλαισιώνουν α
νάγλυφοι ή χαρακτοί ρόδακες, σπείρες, 
στριφτά κορδόνια κτλ.
Ειδώλια και πλακίδια με ανάγλυφες μορ
φές (αριθ. ευρ. 2105, 1180, 1464, 2070 
κτλ.) που παριστάνουν κυρίως τη μεγά-

Κομμάτια από πίθους (αριθ. ευρ. 1207, 
1165, 488, 489, 1109, 1205, 1108, 846, 
1136, 1206, 845, 1134) που χρησιμο
ποιούσαν στα ιερά και τα σπίτια για την 
αποθήκευση λαδιού, κρασιού αλλά και 
σταριού (σπανιότερα χρησιμοποιούνταν 
και για ταφή), όλα φτιαγμένα από το θερ
μό κοκκινωπό πηλό της Κρήτης. Λατώ, 
Φ αιστός και προπάντων Αφρατί μάς 
έδωσαν χιλιάδες θραύσματα από τέτοια 
αγγεία. Έ να  πολύ μεγάλο μέρος από
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λη γυμνή θεά της φύσης και της γονιμό
τητας, που έχει μεν την καταγωγή της στα 
προϊστορικά χρόνια αλλά τώρα παρι- 
στάνεται με τα δυο της χέρια στους μα
στούς ή το ένα στο στήθος και το άλλο στη 
«γύμνια» της όπως στην Ανατολή (Α- 
στάρτη-Αφροδίτη).
Ανάμεσά τους και ένας τύπος πλακιδί
ου (αριθ. ευρ. 2105) με φτερωτή ανδρι
κή μορφή που συνήθως ονομάζεται α- 
πλώς «δαίμων».
Εντύπωση κάνει τέλος το πήλινο κεφα- 
λάκι (αριθ. ευρ. 543), που αν και διατη
ρεί μια αόριστη ανάμνηση της μινωικής 
τέχνης δείχνει μια καθαρότητα όγκων

και στοιχείων, μια νέα ελληνική αίσθη
ση που φανερώνει μεταγενέστερη εποχή.

Μ. Brouscari, Δαιδάλεια όστρακα, Collection 
Paul Canellopoulos (V I), BCH  99 (1975), σ. 
385-400.
Για την κρητική τέχνη του 7ου αι. π.Χ. και μετα
ξύ άλλων για τους πίθους, βλ. Dädalische Kunst 
au f Kreta im 7. Jahrhundert v.Chr., Katalog der 
Ausstellung im Museum fü r  Kunst und Gewerbe, 
Hamburg, Mainz 1970 (με την ευκαιρία μιας 
έκθεσης στο Μουσείο του Αμβούργου). Επί
σης, Ρ. D em argne, La Grete Dedalique, Paris 
1947. J .  Schäfer, Studien zu den griechischen 
Reliefpithoi des 8.-6. Jahrhunderts v.Chr. aus 
Kreta, Rhodos, Tenos und Boeotia, Kallmunz 
1957.

Χάλκινα όπλα 
(αμυντικά 
και επιθετικά) 
και αγγεία 
(6ος-5ος αι. π.Χ.)

Χάλκινα κράνη. Μέσα 
6ον αι. π.Χ. (αριθ. 
ευρ. 3, 4).

Δυο χάλκινα κράνη και σαυρω τήρες 
(δηλαδή το κάτω χάλκινο μέρος των 
δοράτων), καθώς και αρκετά βέλη. Το 
ένα από τα δυο κράνη είναι του λεγά
μενου «ιλλυρικού» τυπου (αριθ. ευρ. 3) 
και ανήκει στο β' τέταρτο ή στα μέσα 
του 6ου αι. π.Χ.· εγχάρακτη επιγραφή 
κατά μήκος της δεξιάς πλευράς σε κο
ρινθιακό αλφάβητο: Π αίωνος έμ ί, δη 
λαδή ανήκω στον Παίωνα. Η ερμηνεία 
της επιγραφής δεν είναι απόλυτα βέ
βαιη, το πιθανότερο είναι ότι δηλώνει

ανάθεση στο θεό Παίωνα, επίθετο μάλ
λον του Απόλλωνα αντίστοιχο με το ιατρός 
ή ίψ ρ ό ς  που επιχω ριάζει στη Βόρεια  
Ελλάδα. Δεν αποκλείεται το κράνος να 
βρέθηκε σε κάποιο από τα ιερά της Μα
κεδονίας.
Το άλλο κράνος (αριθ. ευρ. 4) είναι του 
«χαλκιδικοΰ» τυπου και χαρακτηρίζε
ται από δυο δρεπανόσχημα φύλλα που 
προστάτευαν τα μάγουλα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το κράνος προέρχεται από 
την Εύβοια.
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Χάλκινη υδρία. Γ' τέταρτο 5ου αι. π.Χ. (αριθ. ευρ. 6).

Χάλκινορύγχος κήτους (θήκη εμβόλου πλοίου) (αριθ. ευρ. 138).

Από τους σαυρωτήρες ο ένας (αριθ. ευρ. 
850) φέρει εγχάρακτη αναθηματική επι
γραφή στις δυο πλευρές: στη μία Δάμα- 
τρος Στυμψάλοι στην άλλη Δάμα(μα)τρος 
Στνμχράλο(ι) και φανερώνει ότι πρόκειται 
για ανάθημα σε ιερό της Δήμητρας που 
βρισκόταν στη Στυμφαλο της Πελοπον- 
νήσου. Η δεύτερη είναι προφανώς ταυ
τόσημη με την πρώτη αλλά εσφαλμένης 
γραφής. Τα γράμματα χρονολογούν την 
επιγραφή στο α' μισό του 5ου αι. π.Χ.
Του ίδιου τυπου και εποχής είναι και οι άλ
λοι δυο σαυρωτήρες (αριθ. ευρ. 847,848). 
Χάλκινα τεφροδόχα αγγεία (προθήκη 
59) του 5ου αι. π .Χ .: λέβης (αριθ. ευρ. 
1324), των μέσων του 5ου αι. π.Χ., με τις 
χαρακτηριστικές συνάφειες σε σχήμα 
μισού πηνίου, που κοσμούνται στις άκρες 
και στο μέσον με αστράγαλο.
Υδρία (αριθ. ευρ. 6), του γ' τετάρτου του 
5ου αι. π.Χ., με ψιλόλιγνο σώμα και συνά
φεια σε μορφή Σειρήνας. Τα φτερά της 
γέρνουν προς τα κάτω -  σημάδι μιας κά
πως μεταγενέστερης εποχής - ,  το ανθέ
μιο γράφεται με άνεση και ακρίβεια και 
καθόλου περίτεχνα στο σώμα του αγγείου. 
Λέβης (αριθ. ευρ. 370) του τέλους του 5ου 
αι. π.Χ. Στο περιχείλωμα λεπτής εργα
σίας γλωσσωτό κόσμημα (δωρικό κυμά
τιο) και πλοχμός που γράφεται απαλά 
στον ώμο του αγγείου.
Χάλκινες ψήφοι ενός τυπου πολύ δια
δεδομένου στον ελληνικό χώρο από τη 
γεωμετρική κιόλας εποχή, από δε την 
πρώιμη εποχή του Σιδήρου και στην Ευ
ρώπη. Η χρήση τους έχει πολύ συζητη
θεί και αμφισβητηθεί: κοσμήματα ή α
πλά αφιερώματα;

Για τα κράνη και τους σαυρωτήρες, βλ. Ρ. Α- 
mandry, Armes et lébès de bronze, Collection 
Paul Canellopoulos (I), BCH  95 (1971), o. 589- 
626.
Γενικά, J. Charbonneaux, Les bronzes grecs, Paris 
1958. P. B ol, Antike Bronzetechnik, M ünchen  
1985 ,o . 48 κ.ε.
Για τα ιλλυρικά κράνη, βλ. Ε. Kunze, Der soge
nannte illyrische Helm, Olympiabericht VI, Ber
lin 1958, o. 125 κ.ε. και Olympiabericht V III, 
Berlin 1967, ο. 116 κ.ε.
Για τα κορινθιακά κράνη, βλ. Ε. Kunze, Korin
thische Helme, Olympiabericht X II, Berlin 1961, 
o. 56 κ.ε.
Για τα χάλκινα αντικείμενα γενικά, βλ. προθή
κη 48.
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Χάλκινο ρΰγχος κήτους, θήκη χου ξύλι
νου εμβόλου αρχαίου πολεμικού πλοίου 
(αριθ. ευρ. 138). Σώζονται ακόμη μερι
κά από τα καρφιά που το συγκρατοΰσαν 
στον ξύλινο πυρήνα. Το ρυγχος είναι ε- 
πίμηκες, με πολλές ρυτίδες ακόμη και 
στα ρουθούνια, ενώ στο κάτω μέρος υ
πάρχει μια σειρά από τριών ειδών δό
ντια. Η καθαρή και απλή διαμόρφωση 
των διακοσμητικών στοιχείων και κά
ποια διακριτική φυσιοκρατική απόδο-

ση το χρονολογούν μάλλον στα αρχαϊκά Β ά σ η  6 1  
χρόνια. Κατά πληροφορία του συλλέκτη 
βρέθηκε στον Κορινθιακό κόλπο.

A. Cartaut, La trière athénienne, Paris 1881.
L. Casson, Ships and Seamanship in the Ancient 
World, Princeton 1971.
C. Torr, Ancient Ships, Chicago 1964.
J.S. Morrison and R.T. Williams, Greek Oared 
Ships 900-322 B.C., Cambridge 1968.
G. Al. Rost, Vom Seewesen und Seehandel in der An
tike, Amsterdam 1968.

Κρίκοι δακτυλιδιών (αριθ. ευρ. 93, 94, 
95, 367, 368, 342) των αρχών του 9ου αι. 
π.Χ. Ο τύπος, τομής «διπλής καρίνας», 
γνωστός από το Λευκαντί.
Στα μέσα του 9ου αι. π.Χ. ανήκει το υπ’ 
αριθ. ευρ. 289.
Απλά βραχιόλια (αριθ. ευρ. 159 κτλ.) ε
πίσης της γεωμετρικής εποχής.
Του 7ου αι. π.Χ. είναι και οι περισσό
τερες χρυσές ταινίες που η χρήση τους 
ήταν νεκρική (κάλυπταν το στόμα των 
νεκρών).
Στον 6ο αι. π.Χ. ανήκουν οι ταινίες με 
ένα ρόδακα στο κέντρο (αριθ. ευρ. 247, 
314, 317, 316, 284, 249, 273), καθώς και 
άλλες με αφηρημένα σχέδια (αριθ. ευρ. 
2 5 0 ,2 8 5 ,2 7 1 ,2 8 1 ,2 8 3 ,2 9 3 ) .
Από τη Μακεδονία προέρχονται και οι 
υπ’ αριθ. ευρ. 257-258 και 377-378 ται
νίες που κατά την Αικ. Δεσποίνη είναι 
μάλλον σκουλαρίκια, όπως μαρτυρούν 
τα ευρήματα της Σίνδου.
Ακόμη, θα έπρεπε ίσως να προσέξει κα

νείς τα τετράγωνα πλακίδια (αριθ. ευρ. 
291) που ήταν προορισμένα να ραφτουν 
σε φορέματα και ανήκουν σε ιωνικό εργα
στήριο των χρόνων γύρω στο 550 π.Χ. 
Τα θέματα στα πλακίδια είναι ποικίλα: 
ρόδακες, γρυπές, ελάφια κ.ά.
Το μικρό γοργόνειο (αριθ. ευρ. 422) θα 
κοσμούσε κάποιο δακτυλίδι της αρχαϊ
κής εποχής.
Αξιοπρόσεκτο είναι και ένα μικροσκο- 
πικό δαιδαλικό κεφάλι (αριθ. ευρ. 423) 
του 7ου αι. π.Χ.

Δημοσίευση: R. Lafïineur, Bijoux en or 
grecs et romains, Collection Paul Canello- 
poulos (XV), BCH 104 (1980), o. 345-457, 
βλ. προθήκη 55.
Ch. Seltman - J . Chittenden, Greek Art, Lon
don 1946 (πρβλ. τα χρυσά πλακίδια αριθ. 
291, πίν. 73, αριθ. 277).
D. Ohly, Griechische Goldbleche des 8. Jahrhunderts 
v.Chr., München 1953.

Κοσμήματα της 
γεωμεχρικής- 
αρχαϊκής 
περιόδου (9ος-6ος 
αι. π.Χ.)

T. Hackens, Etudes d’orfèvrerie antique, Louvain- Χρυσό κόσμρμα. 
La-Neuve 1980. Αρχαϊκοί χρόνοι.
Αικ. Δεσποίνη, Σίνδος, Αθήνα 1985, σ. 98, αριθ. 150. (αριθ. ενρ. 149).

Καμιά περιοχή του ελληνικού χώρου δεν είναι τόσο κοντά στην Αττική και όμως 
τόσο μακρινή στο χαρακτήρα όσο η Βοιωτία, έλεγε κάποτε ο γερμανός αρχαιολό
γος Κππτρβ. Τ ο  πλούσιο βοιωτικό χώμα βρίσκεται σε χτυπητή αντίθεση με τη λε- 
ητόγειον Αττική και τη θολή συνήθως βοιωτική ατμόσφαιρα δεν καθάριζαν εύκολα 
οι υγιεινοί άνεμοι όπως (τότε) την Αττική. Ο κάτοικος της Βοιωτίας ήταν απλοϊ
κός, συντηρητικός χωρικός, αντίθετα από τον ευστροήΐο και καλλιεργημένο Αθη
ναίο, που δεν άφηνε ευκαιρία να αστειευτεί σε βάρος του γείτονά του (Βοιωτία ύς, 
βοιωτικό γουρούνι, λεγόταν στην αττική κωμωδιογραφία ο Βοιωτός).

Βοιωτικά ειδώλια 
και αγγεία 
(8ος-6ος αι. π.Χ.)
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Αρχαϊκό βοιωτικό 
γυναικείο ειδώλιο 

τον τύπον «παπάδες» 
(αριθ. ευρ. 1703 

και 1987).

Έ τσ ι, και η βοιωτική τέχνη καθρεφτίζει το χαρακτήρα του τόπου και του Ααοΰ. 
Μολονότι ανοικτή σε επιδράσεις, κυρίως της Αττικής αλλά και των νησιών και της 
Πελοποννήσου, ξεχωρίζει για τον ιδιότυπα «χωριάτικο» χαρακτήρα της, που ω
στόσο είχει πολύ δροσιά και ζωντάνια που θέλγουν ιδιαίτερα το σύγχρονο άνθρωπο. 
Η Βοιωτία ήταν πλούσια σε θρησκευτικές παραδόσεις και λατρείες, που είχαν τις 
ρίζες τους στο μακρινό παρελθόν. Συντηρητική καθώς ήταν επί δυο τουλάχιστον 
αιώνες, από τον 8ο έως τον 6ο αι., έδινε στην κοροπλαστική συνεχώς τις ίδιες, με 
ελάχιστες παραλλαγές, εντελώς σχηματοποιημένες «πρωτόγονες» μορφές με τη χαρα
κτηριστική της βοιωτικής ιδιοσυγκρασίας ζωτική ένταση και την άφθονη χρήση 
ζωηρών χρωμάτων.
Οι «θεότητες» είναι είτε όρθιες είτε ένθρονες. Οι πριοτες, στη σημερινή λαϊκή γλώσ
σα, ονομάζονται «παπάδες». Είναι σανιδόμορφες και ανοίγουν ελαφρώς προς τα 
κάτω, μόλις για να στηριχθοΰν, οι βραχίονές τους είναι δυο προεξοχές που καμπυ
λώνονται προς τα εμπρός- στο κεφάλι τους, σχηματοποιημένο και αυτό, διακρίνε- 
ται ένας ψηλός πόλος. Στο πρόσωπο ξεχωρίζουν δυο μεγάλα ζωγραφισμένα μά
τια, μία πελώρια μύτη και μία τεράστια έλικα στο μέτωπο. Γύρω στα μέσα του 6ου 
αι. π.Χ. το σχηματοποιημένο κεφάλι διαμορφοινεται σε φιλάρεσκο γυναικείο, δια
τηρείται όμως το σανιδόμορφο σώμα.
Εκτός από τις όρθιες σανιδόμορφες «θεές», η βοιωτική κοροπλαστική παράγει 
και ένθρονες, που το κάτω μέρος του σώματός τους είναι συμφυές με το θρόνο τους. 
Συνηθέστατες είναι και οι παραστάσεις ιππέων, οι οποίες αποδίδουν προφανώς 
μια γνώριμη εικόνα της βοιωτικής υπαίθρου. Οι ιππείς είναι τόσο συνδεδεμένοι 
με τα άλογά τους ώστε στα ειδώλια συγχωνεύονται καμιά φορά από τη μέση και 
κάτω με το σώμα των αλόγων τους, που συνήθως απεικονίζονται σε δυνατό τροχα
σμό ή και καλπασμό.
Συντηρητικοί και οι αγγειογραφικοί τρόποι της βοιωτικής κεραμικής στην αρχαϊ
κή περίοδο. Ο συντηρητισμός φαίνεται και εδώ από την παράθεση παλαιικών (λ.χ. 
γεωμετρικοί) και νεοπερικών στοιχείων στα ίδια αγγεία. Παράλληλα όμως συναντού
με και αγγεία με ανατολίζουσα έμπνευση, ενώ ένα τρίτο αγγειογραφικό ρεύμα είναι 
αυτό που δέχεται την επίδραση του μελανόμορφου ρυθμοΰ, που επικρατούσε στις 
γειτονικές περιοχές, κυρίως την Αθήνα και την Κόρινθο.

Πήλινα ειδώλια: τα παλαιότερα είναι 
του 6ου αι. π.Χ., οι λεγόμενοι «παπάδες» 
(προθήκη 63, αριθ. ευρ. 1966, 2045 , 
1703). Παρόλο τον πρωτογονισμό τους, οι 
«θεές» δείχνουν μια καθαρά γυναικεία 
φιλαρέσκεια που εκφράζεται με τα ποι
κίλα περιδέραια που φορουν, τους κυ
ματιστούς «συρμάτινους» πλοκάμους που 
κυλοΰν στους ώμους τους και τα πτυχω
μένα και κοσμημένα στις παρυφές εν
δύματα (πρβλ. αριθ. ευρ. 1973, 1966, 
2045, 1968, 1967, 2041, 1703 κτλ.).
Η ένθρονη μορφή (αριθ. ευρ. 2133) της 
ίδιας τεχνοτροπίας είναι ένα με το κάθι
σμά της τόσο που δεν ξεχωρίζει το σιόμα 
από αυτό.
Πυξίδα (αριθ. ευρ. 713) με μελανόσκιες 
μορφές Κένταυρου, τράγου και μακρό-

ουρτων περιγραμμένων και διαγραμμι
σμένων πουλιών σε ζωηρό βηματισμό. 
Γύρω στο 700 π.Χ.
Γεωμετρική διακόσμηση έχουν οι σκΰ- 
φοι αριθ. ευρ. 418 και 689, αλλά η χρο
νολογία τους δεν φαίνεται να είναι πα- 
λαιότερη από το 700 π.Χ.
Τον ίδιο βασικά τύπο θεαινών σε λίγο με
ταγενέστερη τεχνοτροπία και εποχή βλέ
πουμε στην προθήκη 65. Το πρόσωπο εί
ναι τώρα τελείως διαμορφωμένο, τα κο
σμήματα πιο πλούσια (μεγάλα στρογ
γυλά σκουλαρίκια, πλατιά περιδέραια 
που στηρίζονται στους ώμους με μεγά
λες στρογγυλές πόρπες), το ένδυμα κα- 
τάκοσμο από πολύπλοκους συστρεφό
μενους βλαστούς και ανθέμια (αριθ. ευρ. 
1849, 1848, 1845, 1850, 2049 κτλ.).
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Ένθρονη θεά (αριθ. ευρ. 1849) με δια- 
μopq)(ΰμέvo το πάνω μέρος της αλλά το 
κάτω ουμφυές με το κάθισμα, όπως πα- 
λαιότερα, και μόνο δυο ατροφικά χέρια 
ακουμποΰν εκεί όπου θα ήταν τα γόνατα. 
Και όμως αν κρίνει κανείς από το πρόσω
πο (θυμίζει κάποιες «κόρες» της Ακρό
πολης), χρονολογείται πιθανώς στα τέλη 
του 6ου αι. π.Χ.
Συνηθισμένο αφιέριομα τα πουλάκια (α- 
ριθ. ευρ. 2130, 1953 κτλ.) είτε μόνα τους 
είτε τρία μαζί.
Ένα καθιστά πουλί (αριθ. ευρ. 2471) με 
πρόσωπο γυναίκας είναι πιθανώς η Σει
ρήνα, το πουλί του θανάτου.
Τρεις πολύ σχηματοποιημένες μορφές 
(αριθ. ευρ. 1324) χορεύουν κυκλικά πια
σμένες χέρι χέρι.
Μια σειρά από ιππείς (αριθ. ευρ. 1836, 
1 7 9 0 ,1 8 3 7 ,1 8 2 2 ,1 8 2 0 ,1 7 8 6 ,1 7 8 2 ,  
1775 κτλ.) από τις πιο χαρακτηριστικές 
της βοιωτικής κοροπλαστικής. Αφέλεια 
αλλά και ζοιντάνια.
Περισσότερο τονίζεται το άλογο που συ
νήθως μοιάζει τεράστιο και ο ιππέας σαν 
σκαρφαλιομένος επάνω του (αριθ. ευρ. 
1836) ή και ακόμη σαν να ξεφυτρώνει α
πό τη ράχη του (αριθ. ευρ. 1831).
Στα περισσότερο διαμορφωμένα ο κα
βαλάρης αποκτά τις σωστές του αναλο
γίες και συχνά φορά πλατύγυρο καπέ

λο, όποις στο αριθ. ευρ. 1835 των αρχών 
του 5ου αι. π.Χ.
Μια γυναικεία θεότητα (αριθ. ευρ. 1838) 
πολύ σχηματοποιημένη κάθεται πάνω σε 
άλογο με ανοιγμένα τα χέρια σαν να προ
σεύχεται.
Μικρές μορφές (προθήκη 67), κυρίως 
καθισιών ιθυφαλλικών Σατυρων (αριθ. 
ευρ. 2157, 521 κτλ.) και πιθήκων (αριθ. 
ευρ. 1486), του τε:λους του 6ου αι. π.Χ. 
Αγγεία μελανόμοριρου ρυθμου με χα
ριτωμένα κινημένες μορφές.
Λήκυθος (αριθ. ευρ. 324) με Σατΰρους, 
στον ώμο του αγγείου φύλλα κισσού. 
Οινοχόη (αριθ. ευρ. 727) με τον Πήγασο. 
Κώθων (αριθ. ευρ. 930). Στο περιχεί- 
λωμα βαδίζουν λιοντάρια, ελάφια, ταύ
ρος, δυο πάνθηρες ή λιοντάρια κατα- 
σπαράσσουν ένα ελάφι. Ζωντανή σκη
νή παρμένη από την Ανατολή.
Η «φρουτιέρα» (βάση 68, αριθ. ευρ. 941) 
με τη γεωμετρίζουσα διακόσμηση δεν 
είναι παλαιότερη από το γ' τέταρτο του 
6ου αι. π.Χ., όπως δείχνουν τα γράμματα 
της αναθηματικής επιγραφής που είναι 
γραμμένη σπειροειδώς στο εσωτερικό: 
Έτιίχε με έηοιεσε θεοϊς ηερικαλδε'ια δώρα. 
Η πείρα από άλλα βοιωτικά παραδείγμα
τα δείχνει ότι το όνομα του αναθέτη είναι 
αρσενικό, ότι πρόκειται δηλαδή για κά
ποιον που ονομαζόταν Επίχες ή Επίχεις,

Πήλινα βοιωτι κά 
ειδώλια ιππέων και 
αλόγων. Αρχαϊκοί 
χρόνοι (αριθ. ευρ. 
1790, 1820, 1761 
και 1755).
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Πήλινο βοιωτικό 
αγγείο. 6ος αι. n.X. 

(αριθ. ενρ. 941).

Μελανόμορφη 
κοτύλη. Τέλη 6ου αι. π.Χ. 

(αριθ. ενρ. 384).

που έφτιαξε και ανέθεσε στους θεούς το 
«πανέμορφο τούτο δώρο». Φαίνεται τώ
ρα ότι πρόκειται για τον αρχιτεχνίτη του 
περίφημου εργαστηρίου των κυλικών με 
παραστάσεις πουλιών, του οποίου το ό
νομα αποκαλύπτεται για πρώτη φορά. 
Από το ίδιο κεραμικό εργαστήρι προέρχο
νται και στους ίδιους χρόνους ανήκουν

οι δυο κάνθαροι (αριθ. ευρ. 418 και 689) 
της προθήκης 63.
Η κοτύλη αριθ. ευρ. 384 (στη βάση 64) 
αντιπροσωπεύει λαμπρά το μελανόμορ
φο ρεύμα και είναι ασφαλώς ένα από 
τα σπουδαιότερα βοιωτικά αγγεία της 
εποχής. Γύρω γύρω σκηνές της καθημε
ρινής οικιακής ζωής: το άλεσμα του σι
ταριού από δυο γυναίκες που χειρίζο
νται ξύλινα προφανώς γουδιά, το γνέσι- 
μο του νήματος από μια άλλη, μια γυ
ναίκα βοηθά μια άλλη να λουστεί χύ
νοντας νερό στα μαλλιά της, μια τρίτη 
παρακολουθεί. Δυο σκυλιά χωρίζουν τις 
σκηνές. Κάθε μία από τις μορφές συ
νοδεύεται από επιγραφή που δηλώνει 
το όνομά της, ακόμη και σε έναν από τους 
σκέλους έχει γραφεί το εύγλωττο όνο
μά του: Φ ιλοθψ α. Το αγγείο ανήκει πι
θανότατα στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. και 
προέρχεται από εργαστήρι των Θεσπιών. 
Κάνθαρος (αριθ. ευρ. 557) χαρακτηρι
στικού βοιωτικου σχήματος (στη βάση 
66), με μελανόμορφη τεχνική που θυ
μίζει την Αττική, προδίδει όμως από κά
ποιες λεπτομέρειες τη βοιωτική του προ
έλευση. Το θέμα στη μία μεριά είναι ο 
Ηρακλής που προσπαθεί να χτυπήσει 
με το ρόπαλο μια Αμαζόνα, ίσως την Αν
δρομάχη, στην άλλη όψη δυο νεαροί 
που ερωτοτροπούν με δυο γυναίκες. Τ έ 
λη του 6ου αι. π.Χ.
Κύλικες (αριθ. ευρ. 1829, 802) επάνω 
από την προθήκη 63, με ανθεμωτή δια- 
κόσμηση και ζωφόρο ζώων (αριθ. ευρ. 
1110), του γ' τετάρτου του 6ου αι. π.Χ. 
Κύλικες μελανόμορφου ρυθμου (αριθ. 
ευρ. 942, 354 κτλ.) πάνω από τις προ
θή κ ες 65 και 67, με ζω ηρές μορφ ές, 
προφανώς λάτρεις του Διονύσου, όπως 
γίνεται φανερό από τα κλαδιά κισσού 
ανάμεσά τους και τα αγγεία του πότου 
(κύλικες, κύπελλα, οινοχόες) που κρα
τουν στα χέρια (αριθ. ευρ. 942).
Στην κύλικα πάνω από την προθήκη 67 
σκηνές κενταυρομαχίας. 
Χαρακτηριστικές και οι κύλικες με κε
ντρική παράσταση στο εσωτερικό μ ε
τάλλιο (Νίκη, αίγα κ.ά., αριθ. ευρ. 618, 
310, 353) και το πιάτο με τον ιππέα (αριθ. 
ευρ. 929) που θυμίζει έντονα τα σύγχρονα 
αττικά.
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Για τη βοιωτική κεραμική, βλ. Α. Ruckert, Frü
he Keramik Böotiens. Form und Dekoration 
der Vasen des späten 8. und frühen 7. Jhs. v. 
Chr., AntK Beiheft 10, Bern 1979. Παλαιότερο: 
P.N. Ure, Boeotian Pottery o f the Geometric and 
Archaic Styles, 1927.
Βασικό για τα ειδώλια: F. Winter, Die Typen der 

figürlichen Temakotten, 1, Berlin - Stuttgart 1903 
ο. XI κ.ε. Βλ. επίσης, R. Higgins, Greek Terra
cottas, London 1967. S. Mollard-Besques, Cata
logue raisonné des figurines et reliefs en terre-cuite 
grecs, étrusques et romains, 1-3, Paris 1954-1972. 
Για τη βοιωτική πλαστική: F .R. Grace, Archaic 
Sculpture in Boeotia, Cambridge Mass. 1939. 
Για τους «παπάδες»: E. Paul, Die böotischen

Brettidole, Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl- 
Marx Universität Leipzig 8 (1958-1959), o. 165- 
206.
Για τους ιππείς: J .  Stubbe Ostergaard, T e r
racotta Horses and Horsemen of Archaic Boeo
tia, ActaHyp 3 (1991), σ .1 11-189. Βλ. ακόμη, Μ. 
Szabo, Contribution à la question de la coro- 
plathie béotienne du Vil s. av. n.è., BMusHongr 
41 (1973), o. 3-19. Ο ίδιος, Vases plastiques et 
terres cuites béotiens à la fin du 7e et au 
début du 6e siècle av. n.è., ActaCIDebrec XV 
(1979), o. 3-16.
Για την οινοχόη αριθ. ευρ. 727: J . Maffre, Vases 
béotiens, Collection Paul Canellopoulos (VIII), 
BCH 99 (1975), o. 409-520, αριθ. 20, mV. 36a-b.

Τον 5ο αι. π.Χ. η βοιωτική τέχνη ακο
λουθεί και αυτή τον αυστηρό ρυθμό που 
είναι τώρα του συρμοΰ. Μόνο που, ό
πως πάντα, οι δημιουργίες της είναι βά
ρ ιες δίχως τη χάρη που διακρίνει τα 
έργα των αττικών εργαστηρίων. Η βοι
ωτική τέχνη εξακολουθεί να είναι «χω
ριάτικη», όπως ήταν έως τότε. Από τα μέ
σα πάντως του 5ου αι. π.Χ. και εξής η 
αττική επίδραση απλώνεται και στη βοι
ωτική τέχνη, που απορροφά τα διδάγ- 
ματά της και παράγει έργα καλαίσθη
τα που εμπνέονται από τις μεγάλες φει
διακές δημιουργίες, χωρίς ωστόσο να 
απομακρύνονται από τους δικούς της 
βασικούς χαρακτήρες.
Μια μεγάλη κατηγορία έργων της βοιω- 
τικής κοροπλαστικής της εποχής αυτής 
είναι οι «προτομές», αληθινά ημΐτομα 
μορφών που όχι σπάνια έχουν μεγάλες 
διαστάσεις (πίσω είναι πάντα ανοικτές- 
κοίλες). Τ ις ανέθεταν, όπως φαίνεται, 
σε ιερά ή ακόμη τις χρησιμοποιούσαν 
στα σπίτια ως μικρές λατρευτικές ε ι
κόνες, αλλά είναι βέβαιο ότι τον 5ο αι. 
π .Χ . πολλές από αυτές είχαν νεκρική 
χρήση. Οι πιο πολλές είναι γυναικείες 
και παριστάνουν θεότητες με πόλο στο 
κειράλι, δεν λείπουν όμως και οι ανδρι
κές. Οι γυναικείες παριστάνουν τη Δή
μητρα, που πάρεδρόςτης εδώ στη Βοιω
τία ήταν ο Διόνυσος. Έχουν τα χέρια άλ
λοτε κατεβασμεΧα και άλλοτε ακουμπι

σμένα στο στήθος, όπου κρατουν λου
λούδια (αριθ. ευρ. 2098) ή καρπούς (α- 
ριθ. ευρ. 2052). Παρά την επανάληψη 
λιγοστών βασικά τύπων, υπάρχει μεγά
λη ποικιλία στις κομμώσεις και στην α
πόδοση των χαρακτηριστικών, γεγονός 
που δηλώνει την εξέλιξη στη διάρκεια 
πολλών δεκαετιών. Οι παλαιότερες έ 
χουν «σκαλωτή» κόμμωση και αυστηρό 
ρυθμό (π.χ. αριθ. ευρ. 1693, 2098, πριν 
από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ.), μια μάλι
στα (αριθ. ευρ. 1799) έχει ακόμη παλαιό- 
τερα, αρχαΐζοντα χαρακτηριστικά. "Υ
στερα σιγά σιγά μαλακώνουν τα χαρα
κτηριστικά, η κόμμωση (αριθ. ευρ. 1815) 
γίνεται ρευστότερη, αλλά το πρόσωπο 
παραμένει αυστηρό.
Η προτομή (αριθ. ευρ. 1445) με το γορ- 
γόνειο στο στήθος, προφανώς Αθηνά 
(440-430 π.Χ .), έχει και αυτή κλασικό 
τύπο, αλλά τα μαλλιά στους κροτάφους 
της, όπως και εκείνα που πέφτουν στα 
πλάγια του λαιμού, κατεβαίνουν σκα
λωτά. Στη συνέχεια ο «ωραίος ρυθμός» 
της Αττικής κυριεύει και τις βοιωτικές 
αυτές μορφές, που γίνονται πια γλυκε
ρές (αριθ. ευρ. 2074, 2107, 2016, 2052). 
Οι αντίστοιχες ανδρικές προτομές πα
ριστάνουν ένα θεό με μεγάλο γένι. Όταν 
οι προτομές φθάνουν έως τη μέση τον 
δείχνουν να κρατά κάνθαρο, δηλώνο
ντας έτσι τον Διόνυσο. Ό μω ς έναν Διό
νυσο που συνδέεται με τον κάτω κόσμο,

Βοιωτικά έργα 
(6ος και 5ος αι. 
π.Χ.)
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Μελανόμορφος σκύζρος 
από το Καβείριο των 

Θϊ]βάν. Τέλη 5 ον αι. 
π.Χ. (αριθ. ενρ. 690).

τον Διόνυσο που πεθαίνει και ανασταί- 
νεται πάλι, κυρίαρχο των ψυχών του κά
τω κόσμου (άνακτα, ήρωα) όπου μετα
βαίνει ο νεκρός. Γι’ αυτό και τέτοιες προ
τομές συνοδεύουν το νεκρό στον τάφο. 
Η μεγαλύτερη (αριθ. ευρ. 2148), που ε
κτίθεται έξω από την προθήκη, είναι σω
στό μνημείο. Η επίδραση που άσκησε σε 
αυτά τα έργα η αττική τέχνη της κλασι
κής εποχής δεν κατόρθωσε τις πιο πολ
λές φορές να τα απαλλάξει από κάτι το 
σκοτεινό και σπάνια συναντούμε κάποια 
λυτρωτική, μειλίχια έκφραση (αριθ. ευρ. 
1496).
Τα γυναικεία ειδώλια έχουν μια παρά
ξενη, βαριά κόμμωση (αριθ. ευρ. 1680, 
1896, 1659), συχνά περίτεχνα στολι
σμένη (αριθ. ευρ. 1660).
Τ ο  χαριτωμένο κεφαλάκι (αριθ. ευρ. 
2117) έχει ψηλό πόλο, κατάκοσμο με άν
θη και ανθέμια και καλΰπτρα πίσω. Τ έ 
λη 5ου αι. π.Χ.
Η γυναίκα με τα χέρια στο κεφάλι (πά
νω ράφι, αριθ. ευρ. 1670) είναι μοιρολο
γίστρα.
Η γυναικεία μορφή πάνω στον ταύρο 
(αριθ. ευρ. 1389) είναι ασφαλώς η Ευ
ρώπη.
Μια άλλη μεγάλη κατηγορία βοιωτικών 
ειδωλίων είναι οι ντυμένοι ή μισόγυμνοι 
νέοι που κρατουν ένα ζώο ή συνηθέστε- 
ρα έναν πετεινό (αριθ. ευρ. 212, 1662, 
1424, 590), πουλί που συνδέεται με τον

κάτω κόσμο. Τ έλη  5ου-αρχές 4ου αι. 
π.Χ.
Κάπου κάπου έχουν και αυτά περίτεχνη 
κόμμωση (κάτω ράφι αριστερά, αριθ. 
ευρ. 1899 και δεξιά, αριθ. ευρ. 1661). 
Ξεχωρίζουμε επίσης έναν Ηρακλή με το 
ρόπαλο στον ώμο (αριθ. ευρ. 1268).
Ο μελανόμορφος σκυφος (αριθ. ευρ. 690) 
ανήκει στη λεγάμενη κατηγορία των αγ
γείων του Καβειρίου, του γνωστού ιερού 
των Κάβειρων κοντά στη Θήβα. Τα αγ
γεία αυτά ενώ ανήκουν στην κλασική πε
ρίοδο ακολουθουν στη διακόσμηση την 
παλαιό μελανόμορφη τεχνική και τα θέ
ματά τους είναι παρμένα ή από την κα
θημερινή ζωή, αλλά με κάποια ευθυμο- 
γραφική διάθεση δοσμένα, ή από το μύ
θο, του οποίου δίνουν μια κωμική παραλ
λαγή. Ο σκυφος αριθ. ευρ. 690 παριστά
νει κυνήγι, ο κυνηγός, γελοιογραφικά α
ποδοσμένος, γυμνός με πίλο οτο κεφάλι 
και κραδαίνοντας ρόπαλο ορμά αριστε
ρά, ενώ μπροστά του τρέχουν δυο σκύ
λοι. Τελευταίο τέταρτο 5ου αι. π.Χ.
Η κυλιξ (χωρίς αριθμό), της ίδιας τ ε 
χνικής, κοσμείται από ένα ζευγάρι ερω
διούς, όρθιους και αντικριστούς, καθώς 
και στυλιζαρισμένα ανθέμια. Τδιας ε
ποχής με τον προηγούμενο σκΰφο. 
Μελαμβαφή βοιωτικά αγγεία (στο δά
πεδο της προθήκης), κάποια με εγχάρα
κτες επιγραφές που δηλώνουν άλλοτε 
το όνομα του κατόχου (λ.χ. Ααμέας, αριθ. 
ευρ. 342) άλλοτε ποιος το χάρισε (Κλεο- 
ξένα έ'δοκε, αριθ. ευρ. 263) και ακόμη έ
να με τη χαριτωμένη φράση: Σίττωνος έ 
κλεψε ές Θήβας (αριθ. ευρ. 622), δηλαδή 
«το έκλεψε στη Θήβα από τον Σίττωνα». 
Τέλος, αναφέρουμε πήλινα αφιερωτι- 
κά πέλματα (τακούνια) (αριθ. ευρ. 936, 
935, 937, 939, 940, στο δάπεδο της προ
θήκης), καθώς και δυο αντικείμενα νε
κρικού ίσως χαρακτήρα: το φορμίσκο 
(αριθ. ευρ. 1991) που σε αφθονία απει
κονίζεται σε αγγεία της ίδιας εποχής, 
ενώ βρέθηκε και σε τάφους (όπως π.χ. 
στο Πολυάνδριον των Θεσπιών), και το 
«κουδούνι» (αριθ. ευρ. 636) (στη γεωμε
τρική εποχή υπάρχουν και χάλκινα), που 
και αυτό ασφαλώς χρησίμευε για τον 
ίδιο σκοπό. Και τα δυο ίσως με τον οξυ 
ήχο που προκαλοΰσαν -  και ο φορμί-
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σκος στο εσωτερικό του είχε ελεύθερα 
βότσαλα -  απομάκρυναν το κακό. 
Τμήμα ανάγλυήΐης στήλης από μάρμα
ρο (;) (αριθ. ευρ. 1547, στον τοίχο αρι
στερά ), όπου σώζεται το πάνω μέρος 
ενός άνδρα στραμμένου προς τα δεξιά 
(μάλλον καθιστου), που έχει και τα δυο 
χέρια απλωμένα (το ιμάτιό του είναι ριγ
μένο πάνω στο αριστερό του μπράτσο) 
σαν να δεχόταν κάτι από μια άλλη μορ
φή που ήταν εμπρός του. Έ χ ει γένι μυ
τερό και μαλλιά τυλιγμείνα γύρω γύρω 
από το κεφάλι σε πλοχμό. Π ρόκειται 
μάλλον για επιτύμβια στήλη του 490 π.Χ. 
περίπου από κάποιο καλλιτεχνικό ερ
γαστήριο του νοτιοανατολικού Αιγαίου 
(λ.χ. το ανάγλυφο του γιατρού που βρί
σκεται στο Μουσείο της Βασιλείας στην 
Ελβετία).

Για τους τυπους της βοιωτικής κοροπλαοτικής 
και κεραμικής: F. Winter, Die Typen der figür
lichen Terrakotten, I, Berlin - Stuttgart 1903, o. 
11 κ.ε.
R. A. Higgins, Catalogue o f the Terracottas in the 
Department o f Greek and Roman Antiquities, I, 
London 1954.
E. Paul, Antike Welt in Ton, Leipzig 1959.
S. Mollard-Besques, Catalogue raisonné des f i 
gurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et 
romains, 1-3, Paris 1954-1972.
H. Goldman - F. Jones, Terracottas from the 
Necropolis of Halae, Hesperia II (1942), o. 
365 κ.ε.
P. Wolters - G. Bruns, Das Kahirenheiligtum bei 
Theben I, Berlin 1940, σ. 95-128 (για τα καβει- 
ρικά αγγεία).

Μ. Szabo, Contribution à la question des ateliers 
de terre cuite béotiens de l’époque classique 
tardive, BMusHongr 37 (1971), o. 9 κ.ε.
B. Schmaltz, Terrakotten aus dem Kabiren- 
heiligtum bei Theben, Das Kahirenheiligtum bei 
Theben V, Berlin 1974.
D. Schilardi, The Thespian Polyandrion 44 B.C., 
Princeton University xerox 1977, σ. 462 κ.ε.

Κεφάλι Αθηνάς (στην αριστερή παρα- 
στάδα). Τέλη 6ου αι. π.Χ. Ισχυρή η συγ
γένεια με έργα της Ακρόπολης (π.χ. η Α- 
θηνά, αριθ. ευρ. Ακρ. 661).

Μ.Α. Zagdoun, Sculptures (I), Collection 
Paul Ganellopoulos (XI), BCH  102 (1978), o. 
285.
E. Berger, Das Basler Arztrelief, Basel 1970.

Τμήμα επιτύμβιας 
στήλης. 490 n.X. 
(αριθ. ευρ. 1547).

Η αίθουσα αυτή περιέχει κατά το πλείστον έργα αγγειοπλαστικής και κοροπλα
στικής αττικών εργαστηρίων του 6ου και του 5ου αι. π.Χ. Στους δυο αυτους αιώ
νες της ελληνικής τέχνης η Αθήνα παίζει κυρίαρχο ρόλο, παραμερίζοντας ή εκτο
πίζοντας τις τοπικές σχολές που είχαν ακμάσει έως τότε. Πολλοί οι παράγοντες 
που ουνέβαλαν στην εκπληκτική άνθησή της, η οποία συμπορευθηκε και με μια 
αξεπέραστη άνθηση σε κάθε μορφή λόγου και σκέψης. Έ να ς από τους κυρίους 
βέβαια λόγους ήταν η μεγάλη οικονομική δύναμη που εξασφάλισε στην Αθήνα η 
πολιτική ηγεμονία της. Η αττική αγγειογραφία των αιώνων αυτών χωρίζεται σε δυο 
φάσεις, το μελανόμορφο ρυθμό που διήρκεσε από τα τέλη του 7ου αι. έως τις αρχές 
του 5ου αι. γι.Χ. (σε μερικές περιπτώσεις συνεχίστηκε και πολύ αργότερα) και τον 
ερυθρόμορφο ρυθμό που πρωτοεμφανίστηκε το 530 π.Χ. και κυριάρχησε έως τα τέ
λη του 4ου αι. π.Χ. Ο μελανόμορφος ρυθμός είναι σαφώς επηρεασμένος από τον

Αττικά αγγεία 
(6ος αι. π.Χ.)
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κορινθιακό αγγειογραφικό ρυθμό: εδώ οι μορφές αποδίδονται με μαύρο χρώμα 
πάνω στο φυσικό ερυθροκάστανο φόντο του αγγείου, οι λεπτομέρειες όμως των 
μορφών δηλώνονται με εγχάραξη που αναδεικνΰει έτσι τον ανοικτόχρωμο πηλό. 
Πέρα από αυτά τα καθαρά εξωτερικά γνωρίσματα ο τυπικός μελανόμορφος ρυθ
μός χαρακτηρίζεται από μια έντονη προτίμηση στην ανθρώπινη μορφή και τη 
μυθολογική παράσταση, που παραμερίζουν βαθμιαία, για να εξαφανίσουν αργό
τερα, τις παραστάσεις των ζώων, οι οποίες αποτελούσαν μέχρι τότε το κύριο διακο- 
σμητικό θέμα των αττικών αγγείων. Ο πηλός που χρησιμοποιείται τα χρόνια αυτά 
έχει ένα θερμό ερυθροκάστανο χρώμα, ενώ το μαύρο χρώμα με τη στιλπνότητά 
του δίνει βελούδινη υφή στην επιφάνεια. Τα καλύτερα δείγματα του ρυθμού αυ- 
τοΰ είναι και από τεχνική άποψη πραγματικά αριστουργήματα. Οι αγγειογράφοι 
είναι συνήθως πρόσωπα διαφορετικά από τους αγγειοπλάστες, υπάρχουν όμως 
και περιπτώσεις όπου αγγειοπλάστης και αγγειογράφος ταυτίζονται.
Γνωρίζουμε πολλά ονόματα αγγειογράφων από τους οποίους μερικοί, όπως ο Σώφι- 
λος, ο Λυδός, ο Άμασις, και προπαντός ο Εξηκίας πρέπει να ήταν ισάξιοι των ζω
γράφων της χαμένης πια σήμερα ζωγραφικής της αρχαϊκής περιόδου, αφού στα 
χρόνια αυτά ουσιώδης διάκριση ανάμεσα στην αγγειογραφία και τη μεγάλη ζωγρα
φική δεν υπάρχει ακόμη. Η αγγειογραφία σε πολλές τουλάχιστον περιπτώσεις δεν 
είναι απλή βιοτεχνία που αποβλέπει σε διακόσμηση του αγγείου, αλλά υψηλή καλλι
τεχνική εκδήλωση που απέρρεε από πηγαίο θρησκευτικό αίσθημα.

Κυρίως κύλικες — κούπες δηλαδή για 
το κρασί — κοσμημένες με τον τρόπο του 
λεγάμενου «μικρογραφικου ρυθμου» 
(L ittle  M aster Cups). Γ ' τέτα ρτο  του 
6ου αι. π.Χ. Χαρακτηριστικό τους είναι 
η διακόσμηση με μικρές και συνήθως 
χαριτωμένες μορφές σε στενές ζώνες εί
τε στο χείλος του αγγείου είτε ανάμεσα 
στις λαβές· συχνά μια επιγραφή συνο
δεύει την παράσταση, όχι σπάνια όμως 
χωρίς νόημα, απλώς διακοσμητική. Μία 
από τις καλύτερες της προθήκης είναι 
η κύλιξ (αριθ. ευρ. 2496) που παριστά
νει τον Οδυσσέα δεμένο στην κοιλιά του 
κριού, από τη γνωστή αφήγηση στο Γ της 
Οδύσσειας, όπου ο πολυμήχανος ήρωας 
διαφεύγει από το σπήλαιο του άγριου 
Πολύφημου κρυμμένος με αυτό τον τρό
πο. Από κάτω μία χωρίς νόημα επιγραφή. 
Βαθιά «ταινιωτή» κύλιξ (band-cup) (αριθ. 
ευρ. 95). Σάτυροι, μαινάδες και άλογα 
σε ζωηρή κίνηση.
Άλλη «ταινιωτή» κύλιξ (αριθ. ευρ. 224) 
με αθλούμενους νέους.

Μια άλλη κύλιξ (αριθ. ευρ. 300) έχει ως 
παράσταση ένα ελάφι. Τα κέρατα απλώ
νονται ανέμποδα προς τα πάνω σε δια- 
κοσμητικές διακλαδώσεις. Τις λαβές το
νίζουν και συνεχίζουν στα πλάγια δύο ε 
λεύθερα γραμμένα ανθέμια.
Στις άλλες κύλικες (αριθ. ευρ. 334, 800) 
παραστάσεις μικρογραφικού ρυθμού 
από τον κύκλο του Διονύσου κ.ά. Τέλη 
6ου αι. π.Χ.
Η κύλιξ αριθ. ευρ. 815 αξιοπρόσεκτη για 
την παράσταση ενός ερωδιού στο εσωτε
ρικό της μετάλλιο, που φωτίζει την κατά 
τα άλλα σκοτεινή επιφάνεια του αγγείου. 
Σκύφος (αριθ. ευρ. 312) με παράσταση 
Ηρακλή που καταβάλλει τον Κέρβερο, 
το σκυλί με τα τρία κεφάλια που φύλα
γε τις πύλες του Άδη.
Σκύφος (αριθ. ευρ. 225) με ανεικονική 
διακόσμηση και μορφές.
Δύο πήλινοι αρχαϊκοί λύχνοι (αριθ. ευρ. 
621,625) με μαύρο στιλπνό βερνίκι.

Οι αρχαίοι δεν φαίνεται να χρησιμοποίησαν λύχνους για το φωτισμό τους σε όλη 
τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων της 2ης και των πρώτων της 1ης χιλιετίας. Ο 
Ό μηρος (Οδύσ. τ') παρέχει την πρώτη μαρτυρία για χρήση λύχνου στην 1η χιλιετία 
(τέλη 8ου αι. π.Χ.). Οι παλαιότεροι λύχνοι που σώζονται ανήκουν στον 7ο αι. π.Χ.



και έχουν το σχήμα φΰλλου τριφυλλιού με αναγυρισμενα τα άκρα, δανεισμένο 
καθώς φαίνεται από την Ανατολή, που διατηρήθηκε περίπου αναλλοίωτο επί χιλιε
τίες έως τις μέρες μας σχεδόν. Στην Ελλάδα όμως το σχήμα γρήγορα μεταβλήθη
κε, έγινε στρογγυλό με το χείλος σαφώς γυρισμένο προς τα μέσα και να ξεχωρίζει 
καθαρά η προβολή, ο λεγόμενος «μυκτήρας» ή «μύξα», από όπου έβγαινε η άκρη 
του φιτιλιού που ανέδιδε τη φλόγα. Στην αντίθετη μεριά υπήρχε συνήθως μία οριζό
ντια λαβή. Για καλύτερο φωτισμό τα λυχνάρια όχι μόνον έπαιρναν μεγαλύτερες 
διαστάσεις αλλά εφοδιάζονταν και με περισσότερες μύξες («πολυμυξοι»), ώστε να 
αναδΐδουν περισσότερες ταυτόχρονα φλόγες. Τ ο  βασικό τούτο σχήμα υπέστη με 
τα χρόνια μεταβολές. Η βασική γραμμή εξέλιξης οδηγεί σε σχήματα λιγότερο ρη
χά, κυρίως όμως πιο κλειστά, ώστε το λάδι να μην χύνεται εύκολα. Οι ρωμαϊκοί 
λύχνοι έχουν το πάνω μέρος τους τελείως κλειστό (προθήκη 102) και διαμορφώ
νονται σε κοίλη δισκοειδή επιφάνεια (συνήθως κοσμημένη), όπου υπάρχει μόνο 
μία μικρή οπή. Τα διαδοχικά στάδια της εξέλιξης είναι πολύ καλά γνωστά. Χιλιά
δες παραδείγματα προέρχονται από καλά χρονολογημένες ομάδες αντικείμενων.

Μελανόμορφη μικρο- 
γραφική κύλιξ. Γ '  τέ
ταρτο 6ον αι. n.X. 
(αριθ. ενρ. 2496).

Η βιβλιογραφία για τα αττικά μελανόμορφα 
αγγεία είναι τεράστια. Αναφέρουμε μόνον ελά
χιστα από τα πιο σημαντικά έργα: J.D. Beazley, 
Attic Black-figure Vase-painters, Oxford 1963 (μνη
μειώδης κατάλογος με κατάταξη του συνόλου 
του υλικου κατά αγγειογράφους, ομάδες κτλ.). 
Ο ίδιος, The Development o f Attic Black-figure, 
London 1951 και Attic Black-figure. A Sketch- 
Greek Vases, Lectures, Oxford 1989. J . Board- 
man, Athenian Black-figure Vases, London 1974. 
Παλαιότερες επισκοπήσεις του ίδιου θέματος 
στις εκδόσεις των Ε. Pfuhl, Malerei und Zeichnung

der Griechen, München 1923. A. Rumpf, Grie
chische Malerei, Handbuch der Archäologie IV, 
1, München 1940. Βλ. ακόμη βιβλιογραφικό 
σημείωμα στο R.M. Cook, Greek Painted Pot
tery2, London 1966, o. 342 κ.ε. Ειδικά για τις κύ
λικες του μικρογραφικου ρυθμοΰ, βλ. J.D. Beaz
ley, Little Master Cups,JH S  52 (1932), σ. 167- 
204 και P.N. Ure, Droop Cups J H S  52 (1932), 
a. 55-71. Ο ίδιος, Droop Cups, Black and Fig
ured, Studies Presented to D.M. Robinson II, σ. 
45-54.
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Αττική μελανόμορφη υδρία. 6ος αι. π.Χ. (αριθ. ευρ. 2499).
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Στη γωνία της αίθουσας κυριαρχεί μία με
γάλη υδρία (αριθ. ευρ. 2499) που ξαφνιά
ζει με την άψογη διατήρησή της. Μοιά
ζει σαν μόλις να βγήκε από το εργαστή
ριο. Αξιοθαύμαστη η θερμή βελούδινη 
υφή του μαΰρου βερνικιού, που απλώ
νεται στο μεγαλύτερο μέρος της επιφά
νειας του αγγείου. Η παράσταση έχει ε
πίσης ένα ξεχωριστό για την Αθήνα εν
διαφέρον. Δείχνει μια κρήνη (δηλώνε
ται με μια δωρική κολόνα και με τους 
λεοντοκρουνοΰς από όπου τρέχει νερό 
σε μια υδρία ακουμπισμένη κάτω) από 
την οποία παίρνουν νερό πέντε γυναίκες. 
Από τις γυναίκες άλλες πηγαίνουν και 
άλλες μόλις έχουν τελειώσει και φευγουν 
κιόλας με τις υδρίες τους γεμάτες νερό. 
Απεικονίζεται καθώς φαίνεται η περί
φημη Εννεάκρουνος στο νοτιοανατολι
κό άκρο της Αγοράς, που χτίστηκε γύρω 
στο 520 π.Χ. από τους γιους του Πεισι- 
στράτου και προκάλεσε ως έργο το θαυ
μασμό της εποχής. Έ χ ει απεικονιστεί 
(περιληπτικά βέβαια) σε αγγεία πάνω α
πό 50 φορές. Τ ο  δικό μας αγγείο δεν

Από τους αθηναίους αγγειοπλάστες και 
αγγειογράφους μερικοί είχαν μόνιμους 
πελάτες στην Ετρουρία τόσο που θα ’λε- 
γε κανείς πως ήταν εγκατεστημένοι εκεί 
για τον ευκολότερο ανεφοδιασμό της πε
λατείας τους, καθώς η συντριπτική πλειο
νότητα των έργων τους βρέθηκε σε ιτα
λικό έδαηιος. Έ να ς από αυτους ήταν ο 
αγγειοπλάστης Νικοσθένης, του οποίου 
έχουν βρεθεί πάμπολλα αγγεία στην Ι
ταλία και μόνο λιγοστά θραύσματα στις 
ανασκαφές της Ακρόπολης. Τις πιο πολ
λές φορές υπέγραφε ο ίδιος τα έργα του. 
Στο εργαστήριό του όμως εργάστηκαν 
διάφοροι αγγειογράφοι. Ο Νικοσθένης 
αγαπούσε ένα σχήμα αμφορέα με πλα
τιά ταινιωτή λαβή που ξεκινούσε από το 
χείλος του αγγείου. Είναι φανερό ότι το 
σχήμα αυτό είχε πρότυπα μεταλλικά. 
Δυο από τους αμφορείς του είδους αυ- 
τοΰ, ακέραιοι, βρίσκονται στο Μουσείο 
Κανελλοποΰλου και είναι πολύτιμα α- 
ποκτήματα, επειδή, όπως είπαμε, ο Νι-

βρέθηκε στην Ελλάδα αλλά στην Ετρου
ρία, όπου εξάγονταν, όπως είναι γνωστό, 
πλήθος από ελληνικά αγγεία, συνήθως 
τα καλύτερα, τα οποία συχνά κατέληγαν 
στους τάφους των πλουσίων Ετροΰσκων 
που τα είχαν παραγγείλει. Είναι συγκι
νητικό στην περίπτωσή μας ότι το αγγείο, 
έργο αθηναίου αγγειογράφου του 510 
π.Χ. περίπου, που απεικόνιζε την Εννεά- 
κρουνο, κατέληξε υστέρα από μακρινό 
ταξίδι στη Μεσόγειο αλλά και στο χρό
νο να βρει τη θέση του πίσω στην παλαιά 
πατρίδα, σε κάποιο αρχοντικό της Αθή
νας μερικές δεκάδες μόλις μέτρα από το 
μνημείο που παριστάνει.

Για τις παραστάσεις της Εννεακροΰνου, βλ. R. 
Tölle-Kastenbein, Kallirrhoe und Enneakru- 
nos, J d l  101 (1986), σ. 55-73.

Μαρμάρινη διακόσμηση κρήνης (βά
ση 74) ελληνιστικών χρόνων (;).

Ε. Knauer, Marble Jar-stands from Egypt, 
MetrMusJ 14 (1980), σ. 95, m'v. 58.

κοσθένης δεν αντιπροσωπευόταν έως 
τώρα παρά ελάχιστα και αποσπασμα
τικά στον ελλαδικό χώρο.
Στον πρώτο (αριθ. ευρ. 2570) απεικονί
ζονται στο σώμα Σάτυροι και Μαινάδες 
σε οργιαστικό χορό και στη μία λαβή πο
λεμιστής με δυο κράνη στο κεφάλι, το έ
να πάνω στο άλλο, που φαίνεται να ση
μαίνει ότι το δεύτερο κράνος είναι λάφυ
ρο σκοτωμένου εχθρού.
Στο δεύτερο αμφορέα (αριθ. ευρ. 2527) 
παριστάνονται, σε πολύ κατώτερη τ έ 
χνη, ερωτικά συμπλέγματα Σιληνών και 
Νυμφών. Β ' μισό του 6ου αι. π.Χ.

S.B. Luce, Nikosthenes, his Activity and Affilia
tion, A]A 29 (1925), σ. 42-43.
A. Gallatin, The Origin of the Form of the “Ni
kosthenes Amphora”, A]A 30 (1926), o. 76-78. 
J.D . Beazley, A Signed Band-cup, Neue Beiträ
ge zur klassischen Altertumswissenschaft, Festschrift
B. Schweitzer, Stuttgart 1954, o. 101-102.
V. Tosto, The Black-figure Pottery Signed NI- 
ΚΟΣΘΕΝΗΣΕΠΟΙΕΣΕΝ, Allard Pierson Series 
11, Amsterdam 1999.



Μελανόμορφος αμφορέας τον αγγειοπλάστη Νικοσθένη. 6ος αχ. π.Χ. (αριθ. ενρ. 2570).
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Μελανόμορφος αμφορέας του αγγειοπλάστη Νικοσθένη. 6ος αι. π.Χ. (αριθ. ευρ. 2521).
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Αθηναϊκά ειδώλια 
και προτομές 

της ύστερης 
αρχαϊκής περιόδου

Τα αττικά και τα κορινθιακά εργαστήρια της κοροπλαστικής διακρίθηκαν περισ
σότερο από όλα τα άλλα για την ποιότητα των έργων τους και για την πνευματικό
τητα που μπόρεσαν να μεταδώσουν σε αυτά τα ταπεινά βιοτεχνικά προϊόντα. Χ ι
λιάδες πήλινα ειδώλια και προτομές βρέθηκαν στο κυριότερο από τα ιερά της Ατ
τικής, την Ακρόπολη, πολλά όμως και σε άλλα ιερά της πόλης και της υπαίθρου. 
Η επίδραση της σύγχρονης μεγάλης πλαστικής είναι φανερή, αν και πολύ δύσκο
λα μπορεί να μιλήσει κανείς για εξάρτηση της κοροπλαστικής από συγκεκριμένα 
πρότυπα της μεγάλης πλαστικής.
Βασικός τύπος η ενθρονη θεά, προφανώς η Αθηνά, που είναι πολύ αγαπητός τα 
χρόνια αυτά του τέλους του 6ου και των αρχών του 5ου αι. π.Χ. και δεν αποκλείε
ται να εμπνέεται από ένα άγαλμα Αθηνάς που έφτιαξε ο γλυπτής Ένδοιος για την 
Ακρόπολη. Η μορφή, συνήθως με τα δυο χέρια στα γόνατα ή το ένα, το αριστερό, 
στο αντίστοιχο γόνατο και το δεξιό να κρατά κάτι, ένα λουλούδι ή ζώο. Το ρούχο, 
κολλητό στο σώμα, συνήθως απτΰχωτο ή με μερικές πλατιές πτυχώσεις στο στή
θος, στο κεφάλι στεφάνι ή κάλυμμα, που συνήθως παίρνει τη μορφή πόλου. Ακόμη 
έχουμε όρθια γυναικεία ειδώλια που θυμίζουν έντονα τις «κόρες» της Ακρόπολης με 
πλούσιο ιωνικό ρούχο, με το δεξιό χέρι στο στήθος, ενώ το αριστερό αναμερίζει το 
ρούχο για να διευκολύνει το βάδισμα. Γυναικείες προτομές αποτελούν το τρίτο 
βασικό είδος παραγωγής των εργαστηρίων κοροπλαστικής.

Στην προθήκη συναντούμε όλους τους 
παραπάνω τυπους: την καθιστή θεά (α- 
ριθ. ευρ. 1935, 1922, 1374, 1674, 1666 
κτλ.), την όρθια κόρη (αριθ. ευρ. 1715, 
1714) και τις γυναικείες προτομές (α- 
ριθ. ευρ. 133, 1887, 1494, 1297). Είναι 
τόση η ποικιλία στην έκφραση και τα 
χαρακτηριστικά, τη διαμόρφωση των 
μαλλιών, του μετώπου, ώστε να μοιά
ζουν με πορτραίτα. Η πολύ καλή τεχνι
κή δείχνει την υψηλή στάθμη της αθη
ναϊκής κοροπλαστικής και το εκλεκτό 
γούστο των Αθηναίων που αφιέρωναν 
αυτά τα μικρά και καλαίσθητα προϊό

ντα της βιοτεχνίας σε ιερά (π.χ. στην Α
κρόπολη κ.α.) και σε τάφους ως συντρο
φιά των αγαπημένων τους νεκρών.

D. Brooke, Terracottas στο St. Casson, Catalogue 
o f the Acropolis Museum II, Cambridge 1921, o. 
317 κ.ε.
E. Paul, Antike Welt in Ton, Leipzig 1959.
Βλ. επίσης τη βιβλιογραφία για τις προθήκες 56, 
57, 63.

Μαρμάρινο κεφάλι ζώου (αριθ. ευρ. 1578) 
με μακρύ λαιμό. Το σχήμα και τα υπο
λείμματα του αυτιου και των κεράτων 
δείχνουν ότι προέρχεται από γλυπτό ε
λαφιού.

Κοσμήματα και 
μικροαντικείμενα 

διαφόρων 
περιόδων*

Ταινίες που οι άκρες τους καταλήγουν 
σε ουρά και κεφάλι φιδιού.
Ταινία νεκρικής χρήσης σε σχήμα X. 
Περιδέραια από δεκαοκτώ οκτώσχημα 
φύλλα χρυσου.
Καρδιόσχημο φύλλο (αριθ. ευρ. 307). 
Ό λα των αρχών της ελληνιστικής επο
χής (τέλη 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.).
Τα σκουλαρίκια με τις χρωματιστές χά
ντρες (αριθ. ευρ. 175) ανήκουν στους αυ- 
τοκρατορικοΰς χρόνους.

Στην ίδια περίπου εποχή ανήκουν και 
τα σκουλαρίκια με την κοκκιδωτή δια- 
κόσμηση (αριθ. ευρ. 364) και εκείνα με 
το κρεμαστό φύλλο (αριθ. ευρ. 418). 
Πλακίδια από φαγεντιανή με διακοσμη- 
τικά θέματα (ρόδακες, γρυπές), που χρη
σίμευαν για τη διακόσμηση επίπλων, κι
βωτίων κτλ. (βλ. λ.χ. παρόμοια από την πε
ριοχή του Τάραντος). 4ος-3ος αι. π.Χ. 
Χρυσό στεφάνι (αριθ. ευρ. 292) από 48 
φύλλα ελιάς, προσαρτημένα σε ένα κε

* Περισσότερα για τα κοσμήματα, βλ. προθήκη 54.
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ντρικό στέλεχος. Αρχές της ελληνιστικής 
εποχής.
Του τέλους του 4ου αι. π.Χ. είναι και το 
pendentif αριθ. ευρ. 274 με «συρματερή» 
διακόσμηοη και το κόσμημα αριθ. ευρ. 
408 (για τα μαλλιά(;), σκουλαρίκι^)). 
Στον Ιο αι. π .Χ .-Ιο  αι. μ.Χ. ανήκουν οι 
ταινίες με αριθ. ευρ. 245, 253, 140 κτλ. 
Περόνες: η μία (αριθ. ευρ. 347) του ανα- 
τολίζοντος ρυθμου του 6ου αι. π.Χ., έργο 
πελοποννησιακό (ίσως αργείτικο). 
Πόρπες ασημένιες, του 4ου αι. π.Χ., του 
λεγάμενου «ιλλυρικού τΰπου», που συνη
θίζονται στο βορειοελλαδικό χώρο (α- 
ριθ. ευρ. 4 9 5 ,4 9 7 ,4 9 6 , 500-502 κτλ.). 
Μικρό pendentif (αριθ. ευρ. 328) σε μορ
φή θαλάσσιου δαίμονα, με σώμα ρωμα

λέο και μυώδες, που καταλήγει σε ουρά 
ψαριού. Στο δεξιό θα κρατούσε τρίαινα. 
Παρόμοιο θέμα απεικονίζεται σε νομί
σματα της κρητικής πόλης Ιτάνου, του 
4ου αι. π.Χ., βάσει των οποίων και χρο
νολογούμε το έκθεμά μας.

Μερικά δημοσιευμένα από τον R. LafFineur, 
Bijoux en or grecs et romains, Collection Paul 
Canellopoulos (XV), BGH 104 (1980), o. 346, 
niv. 2 και o. 352-354, niv. 13-15. Βλ. επίσης, K. 
Schefold, Meisterwerke griechischer Kunst, Basel 
1960.
P. Franke - M. Hirmer, Die griechische Münze, 
München 1964.
C . M. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, 
Berkeley and Los Angeles 1976.
D. Ohly, Griechische Goldbleche des 8. Jahrhunderts 
v.Chr., Berlin 1953.

Τα περισσότερα από τα αγγεία της προ
θήκης έχουν σχέση με το συμπόσιο. Έ 
τσι λ.χ. ο κρατήρας (αριθ. ευρ. 707) χρη
σίμευε για την ανάμιξη του κρασιού με 
το νερό (η λέξη κρασί παράγεται από τη 
λέξη κράσις, δηλαδή την ανάμιξη του οί
νου με το νερό). Απεικονίζεται ένα συνη
θισμένο, ιδίως στην αρχαϊκή εποχή, θέ
μα: ο πολεμιστής που ξεκινά για τον πό
λεμο με το τέθριππό του, τριγυρισμένος 
από τους δικούς του. Γύρω στο 540 π.Χ. 
Ο αμφορέας (αριθ. ευρ. 842) χρησίμευε 
για τη μεταφορά του κρασιού και παριστά
νει μονομαχία ηρώων. Μέσα 6ου αι. π.Χ. 
Για την άντληση του κρασιού από τους 
κρατήρες και τη μεταφορά του στις κύ
λικες, από τις οποίες έπιναν το κρασί, 
χρησίμευαν οι οινοχόες. Παραδείγματα: 
η οινοχόη (αριθ. ευρ. 753) με παράσταση 
Αθηνάς που δίνει το χέρι στον Ηρακλή 
πάνω από ένα βωμό (τέλη 6ου ή αρχές 
5ου αι. π.Χ.) και η οινοχόη (αριθ. ευρ. 
575) που παριστάνει πολεμιστή που κα
ταδιώκει Αμαζόνα (τέλη 6ου αι. π.Χ.).
Για τον ίδιο σκοπό, όπως οι οινοχόες, χρη
σίμευαν και οι απλές, δίχως δηλαδή τρι- 
φυλλόσχημη προχοή, πρόχοι (λ.χ. αριθ. 
ευρ. 63) με παράσταση του Ηρακλή που 
παλεύει με το λιοντάρι της Νεμέας, της 
Αθηνάς και του ανηψιου του Ηρακλή Ιό- 
λαου, που του κρατά το τόξο και το ρόπα
λο. Γύρω οτο 530-520 π.Χ.

Σε μία άλλη πρόχου (αριθ. ευρ. 2571) 
απεικονίζεται τέθριππο. Τα άλογα καλ
πάζουν προς τα δεξιά. Γύρω στο 500 π.Χ. 
Τα αγγεία που έπιναν το κρασί είχαν διά
φορα σχήματα, από τα οποία το πιο συ
νηθισμένο είναι η κΰλιξ (βλ. παραπάνω 
προθήκη 70). Παράδειγμα είναι μια κυ- 
λιξ του «μικρογραφικου» λεγάμενου ρυθ
μου (αριθ. ευρ. 351), που φέρει διακόσμη- 
ση χορευτών σε φωτεινή ζώνη ανάμεσα 
στις λαβές, ενώ όλο το υπόλοιπο αγγείο 
είναι σκοτεινόχρωμο· στο χείλος φέρει 
εγχάρακτο το όνομα του κτήτορος στη γε
νική: Καλε'ος. F  τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. 
Για τον πότο όμως χρησίμευαν και οι 
κυαθοι (π.χ. αριθ. ευρ. 546). Εκτός α
πό την άλλη διακόσμηοη (Σατυρων, Διο
νύσου, κλαδιών κισσού κτλ.), φέρουν 
και μεγάλα ζωγραφιστά αποτροπαϊκά 
μάτια για την αποτροπή του «κακού μα
τιού».
Κυαθος (αριθ. ευρ. 546) με πλαστικό γυ
ναικείο κεφάλι στη βάση της κάθετης λα
βής εσωτερικά. Το κεφάλι είναι καλυμ
μένο με λευκό χρώμα, ενώ άλλα χρώμα
τα αποδίδουν τις λεπτομέρειες. Τελευ
ταίες δεκαετίες του 6ου αι. π.Χ.
Του πότου αγγεία είναι και οι κοτύλες, 
που έχουν σχήμα ανοικτού ποτηριού 
με δυο οριζόντιες λαβές: τρία βοιωτικά 
παραδείγματα (αριθ. ευρ. 1 9 1 0 ,3 1 1 , 
360). Η μία κοτύλη φέρει αποτροπαϊ-

τ

Μελανόμορφη 
κεραμική, κυρίως 
αττική, εν μέρει 
βοιωτική 
(6ος αι. π.Χ.)
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κά μάτια. Τ ελ ευ τα ίες  δ εκ α ετίες  του 
6ου αι. π.Χ.
Μια άλλη μεγάλη κατηγορία αγγείων μι
κρού μεγέθους είναι τα μυροδοχεία ή 
ελαιοδοχεία. Η πιο γνωστή ομάδα αγ
γείων της κατηγορίας αυτής είναι οι λευ
κές λήκυθοι, που στον προχωρημένο 5ο 
αι. π .Χ . έχουν αποκλειστικά νεκρική 
χρήση (βλ. προθήκη 91). Στα πρώτα της 
βήματα η λήκυθος έχει φουσκωτό ωοει
δές σχήμα που σιγά σιγά γίνεται πιο ρα
δινά, όπως στη μεγάλη λήκυθο αριθ. ευρ. 
302 με παράσταση καθισιού Διονύσου, 
Σατυρων και Μαινάδων που χορεύουν 
(γύρω στο 520 π .Χ .), αλλά αποκτά όλο 
και πιο έντονα λοξό περίγραμμα, όπως η 
λήκυθος (αριθ. ευρ. 325) με παράστα
ση Ηρακλή που καταβάλλει την Πενθε- 
σίλεια (της ίδιας εποχής). Αργότερα, τον 
5ο αι. π .Χ ., τα σχήματα γίνονται κυ
λινδρικά (π.χ. αριθ. ευρ. 470, 703 κτλ.). 
Μερικές έχουν στην επιφάνεια λευκό ε
πίχρισμα (αριθ. ευρ. 472, 55, 577, 57). 
Άλλο γνωστό σχήμα μυροδοχείου είναι 
το λεγόμενο «αλάβαστρον», που οφείλει 
το όνομά του στο υλικό από το οποίο συ
νήθως κατασκευάζονταν τα αγγεία αυ
τά. Σε ένα από αυτά (αριθ. ευρ. 688) α
πεικονίζεται μια γυναίκα καθιστή προς 
τα δεξιά, που κρατά ένα κλαδί με φυλ- 
λα και το κοιτάζει με θαυμασμό. Γύρω 
στο 480 π.Χ.
Μυροδοχεία είναι και τα πλαστικά αγ
γεία, το σώμα των οποίων διαμορφώνε
ται σε γυναικείο κεφάλι, όπως τα τρία 
που εκτίθενται (αριθ. ευρ. 1334, 1335, 
84). Στα αγγεία αυτά ο λαιμός και το στό
μιο διαμορφώνονται όπως στις κανονι
κές οινοχόες. Από τη διάπλαση των κε
φαλιών μπορούν να χρονολογηθούν το 
μεν μεσαίο αγγείο (αριθ. ευρ. 84) στα χρό
νια γύρω στο 500 π.Χ., τα δυο ακριανά

Μ ελανόμορφος αμφορέας ακέραιος. 
Στο μαύρο χρώμα που καλύπτει την ε 
πιφάνεια του αγγείου ανοίγονται δυο φω
τεινοί πίνακες, ένας σε κάθε μία από τις 
πλευρές. Στη μία πλευρά ο Ηρακλής που 
παλεύει με το λέοντα της Νεμέας, στην 
άλλη ένα άρμα προς τα δεξιά με τον η

περίπου τριάντα χρόνια αργότερα, στα 
τέλη του αυστηρού ρυθμοΰ (460-450  
π.Χ.).
Ασημένιο κεφαλάκι που χρησίμευε για 
pendentif (αριθ. ευρ. 336).
Η κοροπλαστική αντιπροσωπεύεται α
πό λίγα ειδώλια και προσωπεία των υ- 
στεροαρχαϊκών και των πρώιμων κλα
σικών χρόνων. Μία ένθρονη γυναικεία 
θεότητα (αριθ. ευρ. 573) των αρχών του 
5ου αι. π.Χ., μάλλον βοιωτική, με ισχυ
ρή πάντως αττική επίδραση.
Μία πήλινη ερμαϊκή στήλη (αριθ. ευρ. 
1712) · ο γενειοφόρος θεός ίσως είναι ο 
Ερμής, μπορεί όμως και ο Διόνυσος ή 
άλλος θεός, βοιωτικής μάλλον προέλευ
σης. Β ' μισό 5ου αι. π.Χ.
Δυο ειδώλια (αριθ. ευρ. 1218, 1456) πα
ριστάνουν μισοξαπλωμένους, ημίγυ
μνους νεαρούς θεούς. Β ' μισό 5ου αι. 
π.Χ.
Δυο προσωπεία Σειληνών (αριθ. ευρ. 
1819, 1867) των αρχών του 5ου αι. π.Χ. 
Ξεχωριστή μνεία αξίζει ο μικρός μελαμ- 
βαφής αμφορίσκος (αριθ. ευρ. 664) για 
την επιγραφή: Φερεκλειδες έδωκεν Μελαν- 
θίδι μέμνημα χριλεμοσύνες («Ο Φερεκλεί- 
δης το χάρισε στη Μελανθίδα σε ανάμνη
ση αγάπης»). Η επιγραφή είναι σε βοιωτι- 
κό αλφάβητο.
Σχήμα πυξίδας έχει ένα αγγείο (αριθ. 
ευρ. 158) με παράσταση Διονύσου και 
του θιάσου του σε άσπρο φόντο.
Εκτός από αγγεία και ειδώλια η προθή
κη περιέχει και περιδέραια από φαγε
ντιανή.

F. Croissant, Vases plastiques attiques, Collection 
Paul Canellopoulos (IV), BCH 97 (1973), o. 205 κ.ε. 
Για τα πλαστικά αγγεία γενικά, βλ. M.J. Maximo
va, Les vases plastiques dam l’antiquité (époque ar
chaïque), Paris 1927.

νίοχό του και ένα πουλί που πετά προς 
αυτόν. Στέρεη δουλειά του γ' τετάρτου 
του 6ου αι. π.Χ. Κατά τον Beazley πρό
κειται για έργο του «ζωγράφου Tarquinia 
RC 6874».

J.D. Beazley, Paralipomena-, Oxford 1971, σ. 132.



Στα τελευταία χρόνια της τυραννίδας του Πεισιστράτου (530 π.Χ .) σημειώθηκε 
μια πολύ σημαντική μεταβολή στον τρόπο της διακόσμησης των αττικών αγγείων. 
Ενώ έως τότε οι μορφές ήταν μαύρες πάνω στην ερυθρωπή επιφάνεια του αγγείου 
(μελανόμορφος ρυθμός), ταιρα εμφανίζεται ένας αντίστροφος τρόπος διακόσμη- 
σης: οι μορφές είναι ερυθρωπές και το φόντο μαύρο (ερυθρόμορφος ρυθμός). Α
φού σχέδιαζαν το περίγραμμα των μορφών στην ερυθρωπή επιφάνεια του αγγείου, 
κάλυπταν υστέρα το έδαφος γύρω από τις μορφές με μαύρο γάνωμα, έτσι που οι 
μορφές πρόβαλλαν φωτεινές ερυθρωπές πάνω στο σκοτεινό έδαφος. Για να δηλώ
σουν τις λεπτομέρειες, οι οποίες στο μελανόμορφο ρυθμό γίνονταν με εγχαράξεις, 
μεταχειρίζονταν τώρα πινελιές, εκεί όπου χρειάζονταν, από το ίδιο μαύρο χρώμα 
που είχε χρησιμοποιηθεί για το φόντο. Το λευκό χρώμα, που άλλοτε το χρησιμο
ποιούσαν αρκετά συχνά, ιδίως για να δηλωθεί το γυναικείο σώμα, τώρα το χρησιμο
ποιούν μάλλον σπάνια, λ.χ. για τα μαλλιά των ηλικιωμένων. Ωστόσο, ο ερυθρόμορ
φος δεν αντικατέστησε ευθυς αμέσως το μελανόμορφο ρυθμό, στην αρχή τον πε
ριόρισε σε ορισμένα σχήματα αγγείων, λ.χ. στους παναθηναϊκούς αμφορείς, όπου 
και διήρκεσε πολύ. Αλλά από τα τέλη του 6ου αι. και έπειτα ο ερυθρόμορφος ρυθμός 
είναι εκείνος που αντιπροσωπεύει βασικά την αττική ζωγραφική στην κεραμική έως 
τα τέλη του 4ου αι., που έσβησε υστέρα από μια αρκετά μακρά περίοδο εκφυλιστι- 
κής αγωνίας. Στα τέλη όμως του 6ου και σε ολόκληρο τον 5ο αι. κυριάρχησε ο ερυ
θρόμορφος ρυθμός, ο οποίος έδωσε συχνά πραγματικά αριστουργήματα.

Ερυθρόμορφος 
κρατήρας 
(αριθ. ευρ. 2500)

Στην περίοδο του πελοποννησιακου πο
λέμου, ίσως γύρω στο 420 π.Χ., ανήκει ο 
μεγάλος καλυκόσχημος κρατήρας (α- 
ριθ. ευρ. 2500). Στην κυρία όψη βλέπουμε 
σκηνή «αποχαιρετισμού»: ένας νέος με 
δυο δόρατα, ξίφος και πέτασο ριγμένο 
στην πλάτη αποχαιρετά το μικρό παιδί 
του, που η νεαρή γυναίκα του κρατά στην 
αγκαλιά της. Δεξιά είναι καθισμένος ο 
ασπρομάλλης πατέρας, που αντικρίζει 
με κάποια κρυφή αγιονία το γιο του, από 
αριστερά περιμένουν το παλικάρι δυο 
ακόμη νέοι, που κρατούν κυνηγετικά σύ
νεργα. Ο πρώτος φορά σκούφο πορείας, 
έχει ακουμπισμένο στον αριστερό ώμο 
του ένα ραβδί και με το δεξιό κρατά δόρυ, 
ο δεύτερος φορά πέτασο και κρατά δυο 
δόρατα. Το όνομα Μ ελέαγρος που αμυ- 
δρά διακρίνεται δεξιά από το κεφάλι του 
πρώτου νέου, του πρωταγωνιστή θα λέ
γαμε, προδίδει ότι πρόκειται για μια σκη
νή από το περίφημο κυνήγι του Καλυδω- 
νίου κάπρου όπου διακρίθηκε ο Μελέα- 
γρος. Ωστόσο, το ύφος της σκηνής δεν 
είναι καθόλου μυθικό-ηρωικό, αντίθετα 
είναι καθαρά ανθρώπινο και αυτό μαζί 
με την ηρεμία και την κάποια μνημεια- 
κότητα που χαρακτηρίζει τις μορφές εί
ναι τυπικά των χρόνων του Παρθενώνα 
και αμέσως έπειτα.
Επίσης τυπικό της εποχής είναι η χαλά

ρωση των μορφών και των λεπτομερει
ών, οι ρευστές κιόλας στάσεις, το παι- 
χνΐδισμα των πτυχών του ρουχου, που ω
στόσο δεν ξεπέφτουν ακόμη στο μανιερι
σμό, όπως θα γίνει λίγο αργότερα. Πρό
κειται για μια επιμελημένη εργασία του 
λεγάμενου «ζωγράφου του Δίνου».

Μνεία του αγγείου οτο J.D. Beazley, Attic Red-fig
ure Vases II, Oxford 1963, ο. 1152, αριθ. 7 bis. Μ. 
Brouscari, Alkyone II, LIMC I, 1, o. 5 5 8 ,1 και I. 
Krauskopf, Meleagros, LIMC VI, 1, o. 4 1 5 ,1.A.4. 
Γενική βιβλιογραφία για τον ερυθρόμορφο ρυθμό: 
J. Boardman, Athenian Red-figure Vases, The Ar
chaic Period, London 1975.
Παλαιότερα βασικά: E. Pfuhl, Malerei und Zeich
nung der Griechen, München 1923.
G. Richler, Atiic Red-fimred Vases, New Haven 1958. 
G. Richter, Red-figured Athenian Vases in the 
Metropolitan Museum o f AR, New Haven 1936.
R. Lullies, Griechische Vasen der reif archaischen Zeit, 
München 1953 (κυρίως στα υστεροαρχαϊκά). 
J.D. Beazley, Attic Red-figure Vases in American 
Museums, Cambridge, Harvard University Press 
1918 (έως τα τέλη του 5ου αι. π.Χ.).
Α. Furtwängler - Κ. Reichhold, Griechische Vasen
malerei, München 1900-1932.
E. Langlotz, Zur Zeitbestimmung der strengrotfigu
rigen Vasenmalerei, Leipzig 1920.
L.D. Caskey - J.D. Beazley, Attic Vase Paintings in 
the Museum o f Fine Arts Boston 1-3, Oxford 1931, 
1954, 1963.
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Αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας του «ζωγράφου του Αίνου». 420 π.Χ. (αριθ. ευρ. 2500).
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Μεγάλη ερυθρόμορφη κΰλιξ: ο Διόνυσος 
στο μέσον κρατώντας κλαδιά κισσού και 
ένα κεράς (που νοείται ασφαλώς γεμά
το κρασί), σε ορμητική από τη μέθη κί
νηση, δεξιά και αριστερά του χορεύουν 
ζωηρά οι οπαδοί του Σιληνοί, πιο πέρα 
Μαινάδες πάνω σε γαϊδούρια και πίσω 
τους πάλι Σιληνοί σε ερωτική διέγερση. 
Η διακόσμηση δεν είναι έργο κάποιου α
πό τους κορυφαίους αγγειογράφους, εί
ναι όμως έργο ικανού τεχνίτη, καμωμέ
νο με κέφι και αρκετή σιγουριά. Κατά τον

Βεπζΐυγ είναι έργο του «ζωγράφου του 
Λονδίνου Ε33». Τέλη 6ου αι. π.Χ.

Αναφέρεται από τον J.D . Beazley, Paralipome- 
ηα2, Oxford 1971, σ. 329. Όστρακα του ίδιου 
αγγείου στη Συλλογή Astarita της Νεάπολης. 
Για τις κύλικες, βλ. Ρ. Hartwig, Die griechischen 
Meisterschalen, Stuttgart - Berlin 1893.
H. Bloesch, Formen attischen Schalen, 1940.
F. Brommer, Kylix, AA 1967, o. 546.
K. Vierneisel (επιμ.), Kunst der Schale, Kultur des 
Trinkens, München 1990.

Κΰλιξ
(αριθ. ευρ. 2572)

Αττική ερυθρόμορχρη 
κύλιξ. Τέλη 6ον αι. 
η.Χ. (αριθ. ευρ. 
2572).
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Κρατήρας 
(αριθ. ευρ. 188)

Μια μεταγενέστερη φάση του ερυθρό
μορφου ρυθμοΰ, των αρχών του 4ου αι. 
π.Χ., αντιπροσωπεύει ο κρατήρας αριθ. 
188. Στο μέσον ο νεαρός Ηρακλής κρα
τώντας με το δεξιό το ρόπαλο στον ώμο 
του και με το αριστερό το κεράς της Α
μάλθειάς στέκει μπροστά στον κα θι
σμένο, ασπρομάλλη και στεφανωμένο 
Πλουτωνα, το θεό του κάτω κόσμου, που 
κοιτάζει τον ήρωα. Πίσω από τον Ηρα
κλή ένας νεαρός καθιστός με δυο δόρα- 
τα στο αριστερό χέρι. Την παράσταση 
κλείνουν αριστερά η όρθια Κόρη (Περ- 
σεφόνη) με δυο δάδες στο χέρι και δε
ξιά ένας όρθιος γενειοφόρος θεός που με 
το αριστερό κρατά σκήπτρο, ενώ με το 
δεξιό πάει να στεφανώσει τον Ηρακλή. 
Πρόκειται για μια παραλλαγή του μΰ- 
θου του Ηρακλή που κατέβηκε στον Ά
δη για να πάρει τον Κέρβερο. Ο ήρωας 
κέρδισε από τον Πλουτωνα ως δώρο το 
κέρας που περιείχε τα αγαθά της γης. Αν

και δεν είναι πολλά τα χρόνια που μεσο
λάβησαν από τον κρατήρα της βάσης 
80, ωστόσο η αλλαγή, όπως θα παρα
τηρήσουμε, είναι αποφασιστική- πρώτα 
πρώτα στις στάσεις που είναι επιτηδευ
μένες και στις λεπτομέρειες και τις εκ
φράσεις που είναι γλυκερές, έπειτα στην 
ελεύθερη τοποθέτηση των μορφών στο 
παραστατικό πεδίο και στην άφθονη 
χρήση συμπληρωματικών χρωμάτων, 
καθώς και στο νέο εννοιολογικό περιε
χόμενο της παράστασης που ξεπερνώ- 
ντας την καθαρά μυθική σημασία που 
είχε άλλοτε και τα «ανθρώπινα» πλαίσια 
που της έδινε η γενιά του Παρθενώνα (βλ. 
κρατήρα βάσης 80) είναι τώρα έντονα 
φορτισμένο από τις «εσχατολογικές» α
ντιλήψεις που επικράτησαν από την ε
ποχή του Πελοποννησιακοΰ πολέμου 
και έπειτα. Στην πίσω πλευρά απεικο
νίζονται τρεις νέοι.

IMdraj} <§3

Κρατήρας 
(αριθ. ευρ. 111)

Κρατήρας ερυθρόμορφος. Νίκη στεφα
νώνει νέο που στηρίζεται σε ρόπαλο (Η
ρακλής;). Πίσω της ένας άλλος νέος με 
το ρούχο και τον πέτασο ριγμένα πίσω 
κρατά ένα στεφάνι. Ελευθερία στο σχέ
διο και άνεση κινήσεων. Πρόκειται για 
ελληνικό έργο ιταλιωτικου εργαστηρίου 
των χρόνων 380-360 π.Χ.
Κάτω μέρος πήλινου αγάλματος φυσι
κού μεγέθους που παρίστανε καθιστή

γυναίκα, ίσως θεά (λατρευτικό άγαλμα;). 
Σώζονται τα πόδια που πατούν σε πλίνθο 
και το κάτω μέρος του ρουχου. Άσπρο 
επίχρισμα στα πόδια και το ένδυμα με 
σκούρα γραμμικά κοσμήματα στην πα
ρυφή. Α' μισό 5ου αι. π.Χ.

A.D. Trendall, The Red-figured Vases o f Lucania, 
Campania and Sicily, Oxford 1967, o. 92.

Έ ρ γ α  
μικροτεχνίας 

της εποχής 
του αυστηρού 

ρυθμοΰ 
(480-450 π.Χ.)

Με τον όρο αυστηρός ρυθμός δηλώνεται η τέχνη της τριακονταετίας που αρχίζει 
με τους περσικούς πολέμους (480 π.Χ.) και φθάνει έως τα μέσα του αιώνα, οπότε 
επικρατεί η κλασική τέχνη. Τ ο  όνομα οφείλεται στη σοβαρότητα που έχει η έκ
φραση των έργων της εποχής αυτής, αλλά και στη λιτότητα και την αυστηρότητα 
που διακρίνει τη δομή και το σύνολο της εμφάνισής τους. Ό λα σχεδόν τα ελληνικά 
κέντρα πήραν μέρος σε αυτήν τη μεταβολή, η οποία καθρεφτίζει την πνευματική α
ναδίπλωση, τους εσωτερικούς προβληματισμούς και τη γενικότερη πνευματική 
ωρίμανση των Ελλήνων, κυρίως υστέρα από τη φοβερή περσική επιδρομή από την 
οποία βγήκαν νικητές. Ό μως, ξεχωρίζουν τέσσερα-πέντε μεγάλα κέντρα, όπως η Α
θήνα, η Κόρινθος, το Άργος, η Σπάρτη, η Πάρος, από τα οποία η Αθήνα είναι το σπου
δαιότερο. Δυστυχώς, έχουν σω θεί ελάχιστα από τα μεγάλα πρωτότυπα έργα της 
εποχής αυτής, αλλά ακόμη και τα δευτερεΰοντα δεν είναι πολλά.
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Μαρμάρινο γυναικείο κεφαλάκι (αριθ. 
ευρ. 1610). Τα μαλλιά είναι μαζεμένα μέ
σα σε ένα μαντήλι, τον κεκρυφαλο. Εί
ναι δύσκολη η ερμηνεία της μορφής διό
τι ο κεκρυφαλος χρησιμοποιείται στην 
τέχνη του 5ου αι. π.Χ. για να δηλώσει θεές 
και θνητές. Εξίσου δύσκολο είναι ίσως να 
διαγνώσει κανείς αν το κεφαλάκι προέρ
χεται από μικρό άγαλμα ή από αετωμα- 
τική μορφή. Ό πως και να είναι, πρόκει
ται για πολύτιμο έργο. Το περίγραμμα 
είναι καθαρό και όλες οι λεπτομέρειες 
είναι με εξαιρετική επιμέλεια και τρυ
φερότητα δοσμένες, όπως τα βαριά βλέ
φαρα (χαρακτηριστικό της εποχής), τα 
σαρκώδη χείλη και η κλειστή, σχεδόν 
μελαγχολική έκφραση.
Πήλινα ειδώλια ενός τυπου πολύ αγαπη
τού την εποχή αυτή, της όρθιας γυναίκας 
(βλ. και προθήκη 57, 72) που φορά το βα
ρύ δωρικό πέπλο, ταιριαστό με τη γενι
κότερη τάση της εποχής για αυστηρότη
τα, αντί για τον ιωνικό που η τέχνη της αρ
χαϊκής εποχής αγαπούσε για τον πλούτο 
και την περίτεχνη απόδοσή του. Στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις ο πέπλος δεν 
έχει παρά μόνο το λεγόμενο απόπτυγμα 
στον κορμό, σε μια περίπτωση όμως (α- 
ριθ. ευρ. 1382) έχει και πρόσθετη ζώνη 
στο απόπτυγμα. Οι περισσότερες πάλι 
έχουν και τα δυο χέρια κατεβασμένα (π.χ. 
αριθ. ευρ. 580, 1946), άλλες όμως ή κρα
τούν κάποιο ζωάκι (αριθ. ευρ. 1951: ελά- 
φι-Άρτεμις, στο αριστερό κρατά τόξο) ή 
λουλούδι (αριθ. ευρ. 1244) ή ρόδι (αριθ. 
ευρ. 1682) ή με το κατεβασμένο χέρι κρα
τούν φιάλη (αριθ. ευρ. 1382). Το πρόσω
πό τους, η όλη στάση τους που τη διακρί
νει η μνημειακότητα και δεν διασπά- 
ται παρά μόνον από το ελαφρό λύγισμα

του δεξιού γόνατου (που σημαίνει την αρ
χή της αντιθετικής κίνησης υοΜτπρροδΙο) 
υπαινίσσονται τον αυστηρό ρυθμό. 
Κομμάτια πήλινου πίθου (αριθ. ευρ. 
848) με ανάγλυφη διακόσμηση Κενταυ- 
ρομαχίας.
Ένα ερυθρόμορφο ληκυθιο (αριθ. ευρ. 
37) που δείχνει καθιστή γυναίκα. Γ' τέ
ταρτο 5ου αι. π.Χ.
Μελαμβαφή αγγεία (αριθ. ευρ. 275, 80, 
911) με βερνίκι άριστης ποιότητας, στιλ
πνό, βελούδινης υφής.

V.H. Poulsen, Derstrenge Stil, Kobenhavn 1937. 
Γενικά για τον αυστηρό ρυθμό: B.S. Riclgway, 
The Severe Style in Greek Sculpture, Princeton 1970 
και πιο πρόσφατα η ε'κδοοη του πανεπιστημίου 
του Παλέρμο: Ν. Bonacasa (επιμ.), Lo stile severo 
in Grecia e in Occidente, Aspetti e problemi, Roma 
1995.

Μικρό μαρμάρινο 
γυναικείο κεφάλι 
της εποχής τον 
αυστψού ρυθμού 
(αριθ. ευρ. 1610).

Σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση, αν 
εξαιρέσει κανείς το κάτω μέρος του. Τη 
σημασία του λέβητα φανερώνει επιγρα
φή που είναι χαραγμένη στο χείλος: Ά- 
θεναϊοι άθλα έπϊ τοϊς εν τοι πόλεμό. Ο λέβης 
λέγεται ότι βρέθηκε στον Μαραθώνα και 
η επιγραφή προφανώς αναφέρεται σε 
αθλητικό αγώνα που ορίστηκε από τους

Αθηναίους να γίνεται προς τιμήν των νε
κρών της μεγάλης μάχης. Είναι έπαθλο 
κάποιου νικητή σε έναν από αυτους τους 
αγώνες, χρονικά πολύ κοντινό προς τη μά
χη, όπως δείχνουν τα γράμματα της επι
γραφής που ανήκουν στα χρόνια γύρω 
στο 470 π.Χ. Στη συνέχεια ο λέβης χρη
σιμοποιήθηκε για την περισυλλογή των

(αριθ. ευρ. 199)
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Χάλκινος λέβης. 
Έπαθλο αγώναν. 

Γύρω στο 470 η.Χ. 
(αριθ. ενρ. 199).

οστών και της τέφρας του νικητή αθλη
τή. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν δυο ό
μοιες μεταξύ τους ερυθρόμορφες λήκυ
θοι των χρόνων γύρω στο 470 π.Χ. Αγ· 
γεία-έπαθλα για τον ίδιο αγώνα, όπως 
προκύπτει από τις επιγραφές που φέρουν, 
έχουν βρεθεί και άλλα, όπως ένας χάλκι
νος λέβης από τους Αμπελοκήπους, σήμε
ρα στο Μουσείο του Λουβρου, όμοιος με 
το δικό μας, όμως κατά 10-20 χρόνια νεό
τερος, καθώς και μια πήλινη υδρία στο 
Μουσείο της Θεσσαλονίκης που είναι α
κόμη νεότερη από το αγγείο του Λουβρου.

66

P. Amandry, Armes et lëbès de bronze, Col
lection Paul Canellopoulos (I), BCH 95 (1971), 
o. 602 κ.ε.



Με το όνομα «μηλιακά ανάγλυφα» είναι γνωοτή μια κατηγορία πήλινων αναγλύφων 
της εποχής του αυστηρού ρυθμού, επειδή τα περισσότερα (μοιρασμένα σε διάφο
ρα μουσεία) έχουν βρεθεί στη Μήλο. Θεωρείται περισσότερο από πιθανόν ότι η 
πατρίδα του εργαστηρίου ήταν πράγματι η Μήλος. Το εργαστήρι αυτό ήταν σε δρά
ση την εποχή του αυστηρού ρυθμού, δηλαδή το β' τε'ταρτο του 5ου αι. π.Χ., και τα 
έργα του παρουσιάζουν μερικές ιδιορρυθμίες που τα ξεχωρίζουν εύκολα από έργα 
άλλων εργαστηρίων της ίδιας εποχής. Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα είναι το 
«ντεκουπάρισμα» των μορφών, οι ψηλόλιγνες αναλογίες τους και οι κάπως ξύλι
νες κινήσεις τους. Συνήθως ζωγραφίζονταν όπως τα ειδώλια και πιθανότατα διακο
σμούσαν ξύλινα κιβωτίδια που συνόδευαν το νεκρό ως δώρο στον τάφο του ή ακό
μη και το ίδιο το φέρετρο του νεκρού.

Πήλινα «μηλιακά 
ανάγλυφα»

Τ ο μεγαλύτερο ανάγλυφο (αριθ. ευρ. 
2122) παριστάνει την επίσκεψη του Ορε- 
στη, συνοδευόμενου από το φίλο του Πυ- 
λάδη, στον τάφο του πατέρα του Αγαμέ- 
μνονα, όπου είναι καθισμένη η αδελφή

του Ηλεκτρα βυθισμένη σε συλλογή, χω
ρίς να έχει ανπληφθείτην άφιξη του αδελ
φού της. Ο τρόπος που κάθεται η Ηλε
κτρα είναι εντελιός όμοιος με τον τρόπο 
που κάθεται η λεγάμενη «Πηνελόπη»,

Πήλινο «μηλιακά 
ανάγλυφο» της εποχής 
του αυστηρού ρυθμού 
(αριθ. ενρ. 2122).
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Πήλινο «μηλιακό 
ανάγλνχρο» της εποχής 
του αυοτψ ον ρυθμού 

(αριθ. ευρ. 2123).

ένα διάσημο πλαστικό έργο ίωνα καλλι
τέχνη της ίδιας εποχής που έχει σωθεί 
σε πολλά αντίγραφα (και ένα που θεω 
ρείται πρωτότυπο στην Περσέπολη). Α
πό το ίδιο καλουπι που έχει δώσει το δι
κό μας ανάγλυφο έχει σωθεί και άλλο έ

να, λιγότερο καλά διατηρημένο, που 
βρίσκεται στο Λούβρο.
Το άλλο ανάγλυφο (αριθ. ευρ. 2123) της 
προθήκης παριστάνει ένα θαλάσσιο δαί
μονα, που κρατά με προσοχή στα χέρια 
του ένα νέο. Προφανώς η σκηνή σημαί
νει τη μεταφορά της ψυχής κάποιου στη 
νήσο των Μακάρων. Επειδή όμως υπάρ
χουν αναλογίες με ένα αγγείο του Ευφρο- 
νίου όπου ο Νηρέας κρατά το νεαρό Θη
σέα στα χέρια του και τον μεταφέρει μέ
σα στα κύματα προς την Αμφιτρίτη, ί
σως και το δικό μας ανάγλυφο να υπαι
νίσσεται μια παρόμοια σκηνή. Από το 
ίδιο καλουπι υπάρχει ένα ακόμη ανά
γλυφο στη Συλλογή Σταθάτου και ένα 
άλλο στο Λούβρο.

P. Jacobsthal, Die melischen Reliefs, Berlin 1931. 
E. Holmberg, Figurines et reliefs de terre cuite, 
I. Attic and Boeotian Figurines and a Melian 
Relief, Collection Helene Stathatos III, Strasbourg 
1963, o. 112.

Ερυθρόμορφα 
αγγεία και 

λευκές λήκυθοι 
(5ος αι. π.Χ.)

Οι λευκές λήκυθοι είναι μία από τις ευγενέστερες εκδηλώσεις της αττικής τέχνης 
των κλασικών χρόνων. Αγγεία του σχήματος αυτου πρωτοεμφανίστηκαν στις αρ
χές του 6ου αι. π.Χ. και χρησίμευαν γενικά ως δοχεία αρωματικών ελαίων. Η δια- 
κόσμησή τους ήταν τότε η συνηθισμένη μελανόμορφη. Στις τελευταίες όμως δε
καετίες του 6ου αι. π.Χ. άρχισαν να εμφανίζονται λήκυθοι όπου το έδαφος έφερε 
λευκό χρώμα. Η τεχνική έγινε δημοφιλής στα χρόνια αυτά και για άλλα σχήματα 
αγγείων, κυρίως στα εργαστήρια εκείνα που χρησιμοποιούσαν ακόμη το μελανό
μορφο ρυθμό. Σιγά σιγά οι μορφές που σχηματίζονταν πάνω στο λευκό έδαφος 
δεν απεικονίζονταν πια μελανόμορφες αλλά σε περίγραμμα και κάτω από την ε
πίδραση της μεγάλης ζωγραφικής, με τη δήλωση εσωτερικών λεπτομερειών και 
με χρήση κάπου κάπου πρόσθετων χρωμάτων, όπως του ιώδους, του καστανού κ.ά. 
Χωρίς να εκτοπίσει, στην αρχή τουλάχιστον, τη μελανόμορφη τεχνική η τεχνική 
των περιγραμμένων μορφών σε λευκό έδαφος έγινε η τυπική των λευκών ληκύθων 
και μετά τα μέσα του 5ου αι. εκτόπισε σιγά σιγά την προηγούμενη μελανόμορφη. 
Οι διαστάσεις των ληκύθων ήταν συνήθως μέτριες ή μικρές, υπάρχουν όμως και 
παραδείγματα μεγάλων ή και μνημειακών καμιά φορά διαστάσεων. Από το β' τέ
ταρτο του 5ου αι. οι λευκές λήκυθοι έχουν αποκλειστικά νεκρική χρήση, καθώς με 
το λάδι που περιείχαν άλειφαν το σώμα του νεκρού. Εκτός τουτου τα ευαίσθητα 
χρώματα με τα οποία τις διακοσμούσαν δεν μπορούσαν να αντέξουν σε καθημε
ρινή χρήση. Έ τσι, οι παραστάσεις τους είναι τώρα πια αποκλειστικά νεκρικές (ο 
νεκρός δίπλα στον τάφο και οι συγγενείς του που πλησιάζουν με προσφορές ή ο
λοφύρονται για το χαμό του), και όταν ακόμη απεικονίζονται θεότητες αυτές είναι 
θεότητες του θανάτου, όπως ο Χάρων, ο Θάνατος και ο "Υπνος, ο Ερμής με την ιδιό
τητα του ψυχοπομπού κτλ. Σε όλα τα έργα είναι διάχυτη η θλίψη του θανάτου, που 
όσο περνούν τα χρόνια γίνεται πιο έντονη. Ιδιαίτερα έντονα χρωματισμένα από 
τη θλίψη είναι τα μάτια και συνήθαις όχι εκείνων που έφυγαν πια όσο εκείνων που
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έμειναν στη ζωή. Και πάλι οι άνδρες απεικονίζονται σε στάσεις ήρεμες και συγκρα
τημένες, οι γυναίκες συχνά απελπισμένες, με χειρονομίες γεμάτες απόγνωση. 
Λευκές ληκύθους ζωγράφισαν μερικοί από τους κορυφαίους αγγειογράφους του 
ερυθρόμορφου ρυθμοΰ, όπως ο Δοΰρις, ο «ζωγράφος του Πανός», ο Κλεοφών, ο 
«ζωγράφος του δτθοπτοίΓ» και ακόμη ο μεγάλος «ζωγράφος του Αχιλλέως» (το όνο
μα από το μεγαλόπρεπο Αχιλλέα του ερυθρόμορφου αμφορέα του Βατικανού) 
και άλλοι. Τ ο  είδος εξαφανίστηκε στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.

Ερυθρόμορφη 
λουτροφόρος. 
Μέσα 5ου αι. π.Χ. 
(αριθ. ευρ. 495).

Λευκές λήκυθοι (αριθ. ευρ. 564, 50, 49 
κτλ.). Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η υπ’ αριθ. 
ευρ. 725, έργο του «ζωγράφου του Αχιλλέ- 
ως». Στο μέσον ο τάφος σε μορφή στήλης, 
επάνω στα σκαλιά της οποίας είναι ακου
μπισμένες κορδέλες και ένα στεφάνι. Αρι
στερά το νεκρό παλικάρι που απλώνει το 
χέρι προς τον ηλικιωμένο πατέρα του. Αυ
τός σκεπάζει το πρόσωπό του με το ιμά- 
τιο πλημμυρισμένος από οδύνη. 440-430 
π.Χ. Μια παρόμοια λήκυθος με το ίδιο 
θέμα, από τον ίδιο ζωγράφο, βρίσκεται 
και στο Μουσείο Ακροπόλεως.
Στη λήκυθο αριθ. ευρ. 51 του «ζωγράφου 
του δΗδοπτοΓί» μια γυναίκα γονατιστή 
θρηνεί μπροστά στον τάφο ενός νέου. 
Ερυθρόμορφη λουτροφόρος (αριθ. ευρ. 
495), αγγείο που το χρησιμοποιούσαν κυ
ρίως για τη μεταφορά του νερού για το 
λουτρό της μελλόνυμφης, το χρησιμο
ποιούσαν όμως και για το λούσιμο του 
σώματος της γυναίκας που είχε πεθάνει 
παρθένα. Γι’ αυτό τα αγγεία αυτά απει
κονίζουν σκηνές είτε από το γάμο είτε από 
νεκρικές τελετές. Στο αγγείο της προθή
κης απεικονίζεται πομπή γυναικών που 
έρχεται να αποθέσει προσφορές (λου- 
τροφόρους, ταινίες κτλ.) στον τάφο της 
νεκρής, που δηλώνεται με μία στήλη. Μέ
σα 5ου αι. π.Χ.
Βοιωτικός κάνθαρος (αριθ. ευρ. 735), το 
κατεξοχήν αγγείο του πότου. Δυο γυναί
κες στην κάθε πλευρά σε προετοιμασία 
σπονδής (στην εμ π ρόσθια  πλευρά η 
μία είναι η Άρτεμις). Γύρω στο 430 π.Χ. 
Οινοχόη (αριθ. ευρ. 694) που παριστά
νει γυμνό έφηβο καβάλα στο άλογό του 
(επίδραση της ζωφόρου του Παρθενώ
να), ενώ μια γυναίκα κάνει σπονδή. Γύ
ρω στο 420 π.Χ.
Αρυβαλλοειδής λήκυθος (αριθ. ευρ. 35) 
με χαριτωμένη σκηνή χορεύτριας που 
κρατά κρόταλα και καθιστής αυλητρί- 
δας. Γύρω στο 430 π.Χ.
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Υδρία (αριθ. ευρ. 772) με σκηνή γυναικω- 
νίτη. Η κυρά στη μέση κοιτάζεται στον 
καθρέφτη που κρατά μια από τις θερα
παινίδες, ενώ μια άλλη πίσω της τής προ
τείνει μια ζώνη. Γύρω στο 430 π.Χ.
Το ίδιο και στην υδρία αριθ. ευρ. 695, 
μια γυναίκα δέχεται δώρα που της προ
σφέρει ο Έρωτας από ένα κουτί. Έχει πά
ρει και θαυμάζει ένα περιδέραιο, αριστε
ρά μια όρθια γυναικεία μορφή κρατά επί
σης ένα περιδέραιο. Γύρω στο 420 π.Χ. 
Τα μικροσκοπικά αγγεία με παιδικές πα
ραστάσεις, οινοχοίδια τα περισσότερα, 
προφανώς είχαν χρησιμοποιηθεί στην 
εορτή των Ανθεστηρίων («χόες»). 
Σκΰφοι (αριθ. ευρ. 825, 177), οινοχόη 
(αριθ. ευρ. 576), πελίκη (αριθ. ευρ. 245), 
με σκηνές παρμένες είτε από το μύθο (λ.χ. 
αριθ. ευρ. 245 με σκηνή Κενταυρομαχίας, 
του 430-420 π.Χ.) είτε από την καθημε
ρινή ζωή.
Η κοτύλη (αριθ. ευρ. 177) με το γνωστό 
παραστατικό τύπο γυναικείου κεφαλιού 
(Αφροδίτης;), βοιωτική. Τέλη  5ου αι. 
π.Χ.(;).
λΤδρία (αριθ. ευρ. 173) με σκηνή πάλι α
πό γυναικωνίτη, μια καθιστή προς τα δε
ξιά γυναίκα μοιάζει να κουβεντιάζει ή 
ίσως και να δέχεται τις περιποιήσεις δυο 
άλλων γυναικών. Γύρω στο 430 π.Χ. 
Πελίκη (αριθ. ευρ. 1969) με σκηνή σχο
λείου. Δυο έφηβοι, ο ένας καθισμένος 
παίζει κιθάρα, ο άλλος όρθιος ακούει 
συλλογισμένος. Γύρω στο 430 π.Χ.

Λευκή λήκυθος 
τον «ζωγράφου τον 

Αχιλλέας». Γύρα στο 
440-430 π.Χ. 

(αριθ. ευρ. 725).

Για τα ερυθρόμορφα αγγεία, βλ. παραπάνω 
προθήκη 80.
Για τη λήκυθο αριθ. ευρ. 51, βλ. Γ. Καββαδίας, 
Ο ζωγράφος τον Sabouroff, Αθήνα 2000, σ. 202, 
αριθ. 241, πίν. 157.
Για τις λευκές ληκύθους: Α. Fairbanks, Athenian 
White Lekythoi, New York 1914.
W. Riezler, Weissgrundige attische Lekythen, Mün
chen 1914.
Σ. Παπαοπυρίδη-Καρούζου, «Ο τεχνίτης των 
Καλάμων» των λευκών ληκύθων, ΑΔ 8 (1923), 
Χρονικά, ο. 117-146.
Ε. Buschor, Attische Lekythen der Parthenonzeit, 
München 1925.
D.C. Kurtz, Athenian White Lekythoi, London 1971. 
J . W ehgartner, Attisch weissgrundige Keramik, 
Mainz 1983.
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Μαρμάρινο κεψάλι 
Αλεξάνδρου. 2ος ca. μ.Χ. 

(αριθ. ευρ. 2497).



ΓΛΥΠΤΑ

Μόλις μπαίνουμε δεξιά συναντούμε ένα 
μικρό τρίμορφο Εκαταίο. Πρόκειται δη
λαδή για γλυπτική σύνθεση που παρι
στάνει τη θεά Εκάτη στις τρεις όψεις της. 
Ο τύπος αυτός είναι πολύ συχνός και 
ανάγεται καθώς φαίνεται σε ένα διάση
μο αρχαϊστικό πρότυπο που αποδίδε
ται στο γλύπτη Αλκαμένη. 5ος αι. π.Χ. 
Το μικρό μαρμάρινο λιοντάρι (αριθ. ευρ. 
1511) που βρίσκεται στη στροφή προς 
το τμήμα των έργων της μεταγενέστε
ρης αρχαιότητας είναι ασφαλώς επιτύμ
βιο. Ο τύπος του ο ίδιος περίπου με τον 
τύπο των λεόντων της Χαιρώνειας, της 
Αμφίπολης κτλ. και της ίδιας περίπου 
εποχής (β' μισό 4ου αι. π.Χ.). Ωστόσο, 
δεν είναι βέβαιο εάν αποτελούσε την 
επίστεψη πολυανδρίου ή τάφου μεμο
νωμένου ατόμου. Βέβαιο είναι πάντως ότι 
ο νεκρός ή οι νεκροί είχαν διακριθεί για 
την ανδρεία τους σε κάποια πολεμική ε
πιχείρηση, όπως φαίνεται από το συσχε
τισμό λέοντος και ανδρείας από τους 
αρχαίους.
Τμήματα επίσης από επιτύμβια μνη
μεία είναι εκτεθειμένα στους γύρω τοί
χους. Έτσι, από μια επιτύμβια αττική στή
λη προέρχεται το γυναικείο κεφάλι (α- 
ριθ. ευρ. 1651) που παριστάνει τη θερα
παινίδα της νεκρής, όπως προκύπτει 
από το σάκκο που σκεπάζει τα μαλλιά 
της. Λίγο πριν από τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. 
Επίσης από επιτύμβιο προέρχεται το 
θραύσμα (αριθ. ευρ. 1168) που παρου
σιάζει το πάνω μέρος μιας συλλογισμέ
νης θεραπαινίδας (σάκκος στα μαλλιά, 
το μάγουλο ακουμπά στο δεξιό χέρι). 
Τ ο  θραύσμα αυτό ανήκει σε στήλη του

τέλους του 5ου αι. π .Χ ., που βρίσκεται 
σήμερα στο Μουσείο Getty στο Μαλι- 
μπού της Καλιφόρνια.
Επιτύμβιες είναι και οι δύο Σειρήνες (α- 
ριθ. ευρ. 1200, 820). Η πρώτη προέρχε
ται από την επίστεψη μαρμάρινης στή
λης, η δεύτερη είναι τμήμα αγάλματος 
Σειρήνας. Και οι δυο τους ανήκουν στον 
4ο αι. π.Χ.
Το κεφάλι του γέρου (αριθ. ευρ. 1170) με 
την πονεμένη έκφραση προέρχεται από 
μια στήλη των μέσων του 4ου αι. π.Χ. 
Ό σο για το τμήμα (αριθ. ευρ. 1644) από 
επιτύμβια οτήλη με παράσταση μικρού 
παιδιού ανήκει στις αρχές του 4ου αι. 
π.Χ. Από το όνομά του σώζεται το τέλος 
του πατρωνυμικού και το δημοτικό του ό
νομα: ...κράτος Μαραθώνιος.
Από τη στήλη γυναίκας που ονομαζόταν 
Λυσιμάχη (επιγραφή) σώζεται το πάνω 
αριστερό μέρος με τη μορφή ενός συλ
λογισμένου γενειοφόρου άνδρα. 370- 
360 π.Χ.
Τ ο κεφάλι του Αλεξάνδρου (αριθ. ευρ. 
2497) είναι έργο της ρωμαϊκής περιό
δου, συγκεκριμένα του 2ου αι. μ.Χ., ό
πως δείχνει το χαρακτηριστικό σκάλισμα 
ανάμεσα στους βοστρύχους. Ο τύπος του 
θυμίζει γενικά τα κλασικά έργα, χωρίς να 
αποδίδει κάποιον ειδικά.
Το γυναικείο κεφάλι που είναι δίπλα του 
(αριθ. ευρ. 2585) είναι πρωτότυπο έργο 
των αρχών της πρώιμης ελληνιστικής πε
ριόδου.
Στον απέναντι τοίχο το κεφάλι του Σοφο
κλή (αριθ. ευρ. 1513), του λεγομένου «τύ
που Farnese». Ο τύπος αυτός, του οποίου 
σώζονται πολλά αντίγραφα, ανάγεται σε 
ένα χάλκινο, χαμένο σήμερα πρωτότυ
πο της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου.



Χάλκινα 
αντικείμενα 

μικροτεχνίας των 
κλασικών χρόνων 
και απομιμήσεις 

τους

Ο δισκοφόρος (αριθ. ευρ. 234) μιμείται 
κάποιον τύπο δισκοφόρου αθλητή του 
5ου αι. π.Χ., φαίνεται όμως ότι είναι έργο 
των ρωμαϊκών χρόνων (1ος-2ος αι. μ.Χ.). 
Επίσης εμπνευσμένο από κλασικό πρό
τυπο είναι το αγαλματίδιο Ερμή (αριθ. 
ευρ. 876) με φτερωτό πέτασο. Τα μαλ
λιά και το πρόσωπό του φανερώνουν ω
στόσο έργο των μέσων του 1ου αι. μ.Χ. 
Το αγαλματίδιο Αθηνάς (αριθ. ευρ. 296) 
που παριστάνει τη θεά σε στάση προμά
χου είναι ετρουσκικό, αρχα'ί'ζον, του 5ου 
αι. π.Χ. Για ρούχο της έχει χιτώνα και πέ
πλο με απόπτυγμα, ενώ το στήθος της εί
ναι σκεπασμένο με τη φολιδωτή αιγίδα 
σε τύπο θώρακα, που έχει στη μέση γορ- 
γόνειο. Στο κεφάλι φορά αττικό κράνος 
με ανασηκωμένες τις παραγναθίδες. Το 
βλέμμα της είναι έντονο, τα μάτια της ο
λοστρόγγυλα, τα χέρια της απλώνονται 
στα πλάγια σε δυνατή κίνηση, με το δε
ξιό θα κρατούσε δόρυ, με το αριστερό α
σπίδα (σήμερα λείπουν και τα δυο).

Θα ξεχωρίσουμε για την ποιότητά του 
ένα αγαλματίδιο, ασφαλώς Ερμή (αριθ. 
ευρ. 1412), που με το αριστερό κρατού
σε το κηρύκειο και με το δεξιό πουγγί. 
Το έργο αποδίδει λίγο πολύ πιστά ένα 
πρότυπο της σχολής του Πολυκλείτου. 
Ισ ω ς  μονάχα το ιμάτιο που είναι πια
σμένο από τον αριστερό του ώμο να εί
ναι προσθήκη του αντιγραφέα. Ο τύπος 
αυτός συχνά απεικονίστηκε στη ρωμαϊ
κή εποχή.
Παραγναθίς κράνους (αριθ. ευρ. 60): έ
νας έλληνας πολεμιστής αρπάζει από τα 
μαλλιά μια γονατισμένη Αμαζόνα. Το έρ
γο είναι του 4ου αι. π.Χ., έχει όμως κα
κοπάθει από τη διάβρωση της επιφάνειας 
(σε προσπάθεια καθαρισμού;) και ακό
μη από το βάρβαρο τονισμό κάποιων λε
πτομερειών του.
Ανάγλυφο κεφάλι γυναίκας προς τα δε
ξιά (αριθ. ευρ. 62). Αποτελούσε την εξω
τερική διακόσμηση του καλύμματος πτυ- 
κτου κατόπτρου.

Χάλκινο ετρουσκικό 
αγαλματίδιο Α θψάς. 

5ος αι. π.Χ. (αριθ. 
ευρ. 296).

Χάλκινο αγαλματίδιο 
Ερμή εμπνευσμένο 

από έργο της σχολής 
του Πολυκλείτου 

(αριθ. ευρ. 1412).
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Τρία είναι τα είδη κατόπτρων που χρησιμοποίησαν οι Έλληνες: 1) Κάτοπτρα με 
λαβή απλή ή στολισμένη με γλυπτά (από τις αρχές του 6ου έως τον 5ο αι. π.Χ.). 
2) Κάτοπτρα με πόδι, συνήθως σε σχήμα γυναικείας μορφής, που πατά σε βάση ή σκί- 
μποδα (από το α' μισό του 6ου έως το β' μισό του 5ου αι. π.Χ.). 3) Πτυκτά κάτοπτρα 
(από τα τέλη του 5ου έως τα μέσα του 3ου αι. π.Χ.) που αποτελούνται από δυο δί
σκους, τον καθαυτό καθρέφτη κάτω και το κάλυμμά του από πάνω. Στην εξωτερική 
επιφάνεια του καλύμματος υπάρχει ανάγλυφη διακόομηση, φτιαγμένη χωριστά με 
την τεχνική του σφυρήλατου και κολλημένη με μολυβί στην επιφάνεια του καλύμ
ματος, η μέσα επιφάνεια έχει συχνά εγχάρακτη διακόομηση και φέρει επαργύρω
ση. Από τους κυρίους τόπους παραγωγής κατόπτρων ήταν η βορειοανατολική 
Πελοπόννησος, το Άργος, η Κόρινθος κ.ά., αλλά και η Χαλκίδα (αν και μερικά από 
τα λεγάμενα «χαλκιδικά» κάτοπτρα ήταν μάλλον αττικά) και τέλος η Μεγάλη Ελλάδα. 
Από τα θέματα που κοσμούσαν το εξωτερικό μέρος των καλυμμάτων των πτυκτών 
κατόπτρων την πρώτη θέση κατείχαν τα γυναικεία κεφάλια σε προφίλ ή κατά μέτωπο 
ή σε στροφή 3/4, καθώς και η Αφροδίτη. Συχνά όμως απεικονίζονται και ο Διόνυ
σος, ο Παν, ο Ηρακλής (όχι πάντως ως δυνατός, ρωμαλέος ήρωας, αλλά ως ερωτευ
μένος νέος) και ακόμη μυθολογικές σκηνές, σπανιότερα δε και σκηνές μάχης.

Στο γυναικείο κεφάλι η μάζα των μαλ
λιών ζώνεται από κοτσίδες. Οι λεπτο
μέρειες και ο πλούσιος αλλά και μαλα
κός κυματισμός των μαλλιών έχουν δο
θεί με περίσσια χάρη, το μάτι με το έντο
νο βλέμμα είναι καλογραμμένο, η όλη 
στάση του κεφαλιού είναι περήφανη. 
Παρόλη τη ζημιά που έχει υποστεί, το κε
φάλι φανερώνει ότι είναι έργο κορυφαί
ου, μάλλον κορίνθιου, τεχνίτη του α' μι
σού του 4ου αι. π.Χ.
Το πλακίδιο (αριθ. ευρ. 690) με την εγ
χάρακτη παράσταση γυμνής γυναίκας 
που λούζεται σε μια κρήνη (λεοντοκε- 
φαλή-κρουνός και υδρία) δείχνει από 
τις οπές που σώζονται στα τέσσερα ά
κρα ότι ήταν προσαρμοσμένο κάπου, 
χωρίς να αποκλείεται ότι ήταν αρχικά 
τμήμα μεγαλύτερης παράστασης που 
είχε άλλη χρήση (κάλυμμα πτυκτου κα
τόπτρου).
Αιχμή βέλους (;) (αριθ. ευρ. 708) που έχει 
ανάγλυφη διακόομηση Νίκης που πετά 
ορμητικά. Η Νίκη μοιάζει με ακρόπρω
ρο πλοίου· ο δυνατός άνεμος κολλά στο 
σώμα το λεπτό χιτώνα, ανήκει στους ελ
ληνιστικούς χρόνους. 3ος αι. π.Χ. 
Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης ένα χάλκινο 
αγαλματίδιο γυμνοΰ γενειοφόρου θεού, 
Δία ή Ποσειδώνα (αριθ. ευρ. 469), που 
πάλλει το όπλο του. 4ος αι. π.Χ.
Ωραίο δείγμα κατόπτρου του δεύτερου 
τύπου (βλ. παραπάνω) είναι αυτό που 
έχει ως λαβή το αγαλμάτιο πεπλοφόρου

κόρης (αριθ. ευρ. 1409). Με το δεξιό η κό
ρη κρατά ένα περιστέρι, με το αριστε
ρό ανασύρει το ρούχο της σαν τις «κόρες» 
της Ακρόπολης, με τα γυμνά της πόδια 
πατά σε μια τριποδική βάση. Από πάνω 
της, στο κάτω μέρος του δίσκου του κα
τόπτρου, θα πρέπει να υπήρχαν αρχι
κά από ένας φτερωτός Έ ρ ω τα ς δεξιά 
και αριστερά της, που όμως έχουν χα
θεί. Κομψό έργο πελοποννησιακού ερ
γαστηρίου (αργείτικου;) των χρόνων 
γύρω στο 460 π.Χ.
Μια περίτεχνα δουλεμένη χάλκινη συ
νάφεια (αριθ. ευρ. 1462, βλ. και προθήκη 
57) είναι λαμπρό δείγμα της μανιεριστι- 
κής τάσης του 5ου αι. π.Χ. Μια μετωπική 
Σειρήνα με ανοιχτές τις φτερούγες μοιά
ζει να θέλει να αγκαλιάσει με αυτές το αγ
γείο. Πατά σε ανθέμιο, ενώ δεξιά και α
ριστερά την πλαισιώνουν κομψές σπεί
ρες. Στόλιζε τη βάση της κάθετης λαβής 
υδρίας του 5ου αι. π.Χ.
Αγαλμάτιο ενός άντρα (αριθ. ευρ. 99) με 
κοντή χλαμύδα (πτυχές χαρακτές), που 
θα κρατούσε φιάλη στο αριστερό χέρι 
και με το δεξιό θα στηριζόταν σε σκή
πτρο ή δόρυ (θεός;). Βοιωτικό ή αρκα
δικό έργο.
Από τη βάση λαβής (συνάφεια) μιας υ
δρίας προέρχεται η Σειρήνα αριθ. ευρ. 
47.
Δυσερμήνευτο είναι το κομψό χάλκινο 
εξάφυλλο λουλούδι με τον ύπερο o t o  κέ
ντρο (αριθ. ευρ. 30).



Χάλκινο κάτοπτρο. 
Γύρω στο 460 η.Χ. 
(αριθ. ενρ. 1409).
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Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο το χάλκινο κά
λυμμα μικρής πυξίδας (αριθ. ευρ. 96) 
με ένθετη ασημένια διακόσμηση λ ε 
πτής τέχνης: γύρω από τη λαβή κλαδιά 
και φύλλα κισσού, προς την περιφέρεια 
διπλή σειρά ελικοειδών κοσμημάτων. 
Οινοχόες (αριθ. ευρ. 59 και 10), η πρώ
τη με πολύ στενό λαιμό και λαβή που 
δεν ανεβαίνει πάνω από το στόμιο, η δεύ
τερη με φαρδύτερο λαιμό και λαβή (με 
συνάφεια σε σχήμα ανάγλυφου κεφα
λιού) που ανασηκώνεται πάνω από το 
στόμιο, με μια μικρή απόφυση εκεί όπου 
το δάκτυλο του οινοχόου χρειάζεται να 
συναντήσει κάποια μικρή αντίσταση. 
Κάτω, πτυκτό κάτοπτρο, ανοικτό (αριθ. 
ευρ. 197).

Ασημένιο βραχιόλι (αριθ. ευρ. 836), τα 
άκρα του οποίου απολήγουν σε κεφά
λια κριού που συναντιούνται.

Μ.Α. Zagdoun, Sculptures (I), Collection Paul 
Canellopoulos (XI), BCH  102 (1978), o. 285- 
324.
M.A. Zagdoun, Sculptures (II), Collection Paul 
Canellopoulos (XII), BCH  103 (1979), o. 391 - 
418.
Βασικοί οι παλαιοί κατάλογοι: E. Babelon - J.A. 
Blanchet, Catalogue des bronzes antiques de la Bi
bliothèque Nationale, Paris 1895.
H.B. Walters, Catalogue o f the Bronzes, Greek, Ro
man, Etruscan in the British Museum, London 1899. 
Βλ. επίσης U. Jantzen, Bronzewerkstatten in Gross- 
griechenland und Sizilien, Berlin 1937.
W. Ziichner, Griechische Klappspiegel, Berlin 1942. 
f. Charbonneaux, Les bronzes grecs, Paris 1958.

Παραδείγματα κατόπτρων του προίτου 
τυπου (βλ. προθήκη 93). Το πιο εντυπω
σιακό (αριθ. ευρ. 109) φέρει στην εξωτε
ρική όψη ανάγλυφο τον Πάρι, ντυμένο 
το φρυγικό του ένδυμα και με το φρυ
γικό σκούφο στο κεφάλι, νωχελικά κα
θισμένο πάνω σε ένα βράχο. Η λαβή ή
ταν από άλλο υλικό, κόκκαλο ή ελεφα
ντόδοντο, σε κοιλότητα του οποίου σφη
νωνόταν το σΰμφυτο με το δίσκο του κα
τόπτρου χάλκινο στέλεχος που έχει σω
θεί. Στο σημείο επαφής ελικωτό κόσμη
μα ενώνει τα δυο στοιχεία (τον κύκλο με 
την κάθετη ευθεία). Τέλη 5ου αι. π.Χ. 
Στον ίδιο τύπο ανήκουν και άλλα τρία κά
τοπτρα (αριθ. ευρ. 808, 773, 26)· ιδιαίτε
ρα λεπτό το κόσμημα του πρώτου στο κά
τω μέρος του δίσκου.
Μια απλουστερη μορφή του ίδιου τυπου 
αποτελούν δυο κάτοπτρα (αριθ. ευρ. 22 
και 23), όπου ο δίσκος συνεχίζεται χωρίς 
συνδετικό μέλος σε μια πλατιά και επι
μήκη λαβή, που έχει οπή ανάρτησης στην 
άκρη. Η ελαφριά κοίλανση που παρου
σιάζει ολόκληρη η μία όψη τους ίσως ση
μαίνει ότι σε αυτή την όψη προσέθεταν 
στρώση από άλλο υλικό. Συγκινητική η 
επιγραφή που είναι χαραγμένη στο έ 
να (αριθ. ευρ. 22): Τη Έλνθίφ άνέθεκε Φί

λα, δηλαδή «η Φίλα το αφιέρωσε στη θεά 
Ειλείθυια, την προστάτρια των λεχών», 
προφανώς υστέρα από μια καλή γέννα 
(ανάλογο βρέθηκε στους Δελφούς). 
Τέλος, δίσκος πτυκτοΰ κατόπτρου (αριθ. 
ευρ. 145). Λέσβιο κυμάτιο περιτρέχει το 
δίσκο.
Η οινοχόη αριθ. ευρ. 11 έχει μαλακό πε
ρίγραμμα και λετπχχρυή λαβή, που ξεκι
νώντας από ανάστροφο ανθέμιο καμπυ
λώνεται νωχελικά πάνω από το στόμιο. 
Σε άλλη οινοχόη (αριθ. ευρ. 12) η λαβή 
περίτεχνη, με κεφάλι γυναίκας στη βά
ση πάνω σε ανάστροφο ανθέμιο, ανε
βαίνει πάνω από το στόμιο, πριν γείρει 
όμως προβάλλει μια αγέρωχη, φυλλό- 
σχημη έκφυση (για να στηρίζεται εκεί το 
δάκτυλο του οινοχόου, βλ. και προθή
κη 93), που μοιάζει να αναχαιτίζει την κί
νησή της, πριν καταλήξει στο στόμιο α
νάμεσα σε δυο ρόδακες.
Ένα κεφάλι Σιληνου κοσμεί τη βάση της 
λαβής μιας άλλης οινοχόης (αριθ. ευρ. 
13). Τα σχήματα των οινοχοών με τα ρα
δινά ή έντονα κυματιστά περιγράμματά 
τους χρονολογούν τα αγγεία στον 4ο αι. 
και την ελληνιστική περίοδο.
Λαβή οινοχόης (αριθ. ευρ. 21), που έχει 
στο πάνω άκρο της προτομή πάνθηρα

i m

Χάλκινα 
αντικείμενα 
μικροτεχνίας 
διαφόρων χρόνων
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και στο κάτω ανάγλυφο γυναικείο πρό
σωπο.
Λαβή από αρχαϊκή υδρία (αριθ. ευρ. 18), 
που απολήγει πάνω σε λεοντοκεφαλή 
και δυο πόδια λέοντος και δίνει την εντύ
πωση ότι το αιλουροειδές έχει ανασηκω
θεί οτα πίσω του πόδια και κοιτάζει στο ε
σωτερικό του αγγείου.
Και άλλες λαβές σε μορφή κριού (αριθ. 
ευρ. 110, 143).
Του πότου αγγεία είναι και οι χαριτωμέ
νες κανθαροειδείς κύλικες με τις κομψές 
λαβές που τινάζονται τολμηρές προς τα 
πλάγια και στρέφουν με επιτήδευση τα 
άκρα τους προς τα μέσα (αριθ. ευρ. 118, 
144), από τις οποίες η μία (αριθ. ευρ. 144) 
είναι ασημένια με κομψή σειρά από εγ
χάρακτα φύλλα, κοντά στο χείλος. Και 
οι δυο τους είναι του β' τετάρτου του 4ου 
αι. π.Χ.
Δυο μικρά αγγεία με ραβδωτό σώμα, πο
τήρι (αριθ. ευρ. 9) και αμφορίσκος (αριθ. 
ευρ. 93) και ένα προχοΐδιο με αντιθετι
κό γλωσσωτό κόσμημα (αριθ. ευρ. 58). 
Ανήκουν στον 5ο αι. π.Χ.
Για την άντληση υγρών, σε τελετουργίες 
κυρίως, χρησίμευαν οι λεγάμενες «αρυ- 
ταινες», των οποίων η λαβή συνήθως κα
ταλήγει σε κεφάλι χήνας (αριθ. ευρ. 794). 
Ο ηθμός (σουρωτήρι, αριθ. ευρ. 192) εί
ναι ρηχό αγγείο που καταλήγει στα πλά
για σε δυο κεφάλια πουλιών, των οποίων 
οι λαιμοί σχηματίζουν με υδάτινη παλιν

δρομική κίνηση τις λαβές του σκευους. 
Τέλη του 4ου αι. π.Χ.
Η λαβή ξιφιδίου (αριθ. ευρ. 110), που η 
άκρη του διαμορφώνεται σε κεφαλή 
κριού (ο κριός πολύ συχνά κοσμεί τμή
ματα της αρχαίας πανοπλίας λόγω του 
συμβολισμού που παρέχει η επιθετικό- 
τητατα του ζώου), ανήκει στην πρώιμη ελ
ληνιστική περίοδο.
Επωμίδα θώρακος (αριθ. ευρ. 191). Και 
εδώ η ανάγκη της διακόσμησης εκδηλώ
νεται με την επιλογή συμβολικού θέμα
τος, του κεραυνού, που σημαίνει την ορ
μή και αποτελεσματικότητα του πολε
μιστή.
Τριποδικό σκεύος (αριθ. ευρ. 395), που 
χρησίμευε για τη στήριξη του αγγείου 
(υποκρατηρίδιον).
Λαβή που καταλήγει σε κεφάλι κριού 
(αριθ. ευρ. 143), από αγγείο του 1ου αι. 
μ.Χ. γνωστό με το λατινικό όνομα pate
ra (φιάλη).

J. Vocotopoulou, Le trésor de bronze de Voto- 
nosi, BCH  99 (1975), o. 731-788.
Γενικά: P. Bol, Antike Bronzetechnik, München 
1985.

J. Charbonneaux, Les bronzes grecs, Paris 1958. 
M. Comstock - C. Vermeule, Greek, Etruscan and 
Roman Bronzes, Museum o f Fine Arts, Boston 1971. 
Για τις paterae, βλ. συζήτηση από τον L.Y. Rah- 
mani, A Roman Patera from Lajjun, IsrExpIJ 
31 (1981), σ. 190-196.

Μικροανχικείμενα, 
κυρίως από χαλκό 

και μολυβί, 
που έχουν σχέση με 

ποικίλες πλευρές 
του δημόσιου και 

ιδιωτικού βίου των 
αρχαίων

Ιατρικά εργαλεία (αριθ. ευρ. 666, 826, 
664, 154).
Μήτρα (αριθ. ευρ. 732) για την κατασκευή 
μολυβδίδων με την επιγραφή: Τίμωνος 
(όνομα του κατόχου).
Μολυβδίδες (βόλια) επίσης ενεπίγρα
φες. Οι περισσότερες ίσως ανήκουν σε 
άνδρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή εν 
πάση περιπτώσει στην εποχή του, όπως 
η μολυβδίς με α) το όνομα ’Αλεξάνδρου 
και β) τον αετό (αριθ. ευρ. 2314). Ο αετός 
σημαίνει ασφαλώς τη μεγάλη ταχύτητα 
του όπλου.

Ακόμη άλλες δυο (αριθ. ευρ. 2331, 2319) 
με το όνομα Άνδρων, ίσως ανήκουν στο 
στρατηγό του Αλεξάνδρου Άνδρωνα.
Στο στρατηγό του Αλεξάνδρου Αρχία φαί
νεται να ανήκει η μολυβδίς (αριθ. ευρ. 
2343) με α) το όνομα Άρχίον και β) ένα 
σπαθί.
Άλλες μολυβδίδες σώζουν άλλα ονόμα
τα όπως: Γοργίον (αριθ. ευρ. 2318), Ζ9ο- 
νν(σίου) (αριθ. ευρ. 2334, 1825) κτλ. 
Δικαστικά πινάκια με την επιγραφή: ’Αν
θεμίων Μεδυ(λίδον). Αρχές 4ου αι.
Σε άλλο (αριθ. ευρ. 812) η επιγραφή: Ύ)ι-
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νος (Εν)ωνν(μεύς). Β ' μισό 4ου αι. π.Χ. 
Σταθμά, δηλαδή επίσημα βάρη, καθορι
σμένα από την πολιτεία, γι’ αυτό τα πε
ρισσότερα φέρουν την επιγραφή: Δεμό- 
σιον: Άθεναϊον.
Παραδείγματα (αριθ. ευρ. 740) με την 
επιγραφή: Τριτε(μόριον), δηλαδή τρίτον 
του βάρους του στατήρος.
Άλλα αναφέρονται σε άλλες υποδιαιρέ
σεις του στατήρος, όπως π.χ. Ηεμιτ/εταρ/ 
τόν (αριθ. ευρ. 739), δηλαδή το όγδοον 
του στατήρος και ανήκουν στα μέσα του 
5ου αι.
Διστατήρ (αριθ. ευρ. 394) με τα γράμ
ματα: Αεμό(σιον). Παρόμοια παραδείγ
ματα έχουμε από την αρχαία Αγορά, τον 
Πειραιά κ.α.
Τρίτον στατήρος (αριθ. ευρ. 392) με την 
απεικόνιση αμφορέα και στις δυο πλευ
ρές και την επιγραφή: Τρί/τη.
Τα στρογγυλά σταθμά προέρχονται α
πό τη Σμύρνη και αναφέρουν ονόματα 
αγορανόμων, όπως αυτό (αριθ. ευρ. 302) 
με την επιγραφή: Αύρ(ηλίου) Φ/λαβίον /  
Έρασείνον  και στην άλλη όψη: Άγο/p a 
vo/μου.
Από τη Σμύρνη και το τετράγωνο σταθμόν 
(αριθ. ευρ. 391) με την επιγραφή: Άγο- 
ραν(όμζύν) / Διψοσ(ίον) / Σμυρν(aíwv)ν. 
Από την Έ φ εσ ο  προέρχεται το στα θ
μόν (αριθ. ευρ. 828) με την απεικόνιση 
κοχυλιου στην κορυφή και την επιγρα
φή: Ήμί/λει/τρον.
Από τη Χαλκηδόνα της Βιθυνίας (αριθ. 
ευρ. 842) με τα γράμματα: Καλχ και το κη
ρύκειο που είναι το σύμβολο του Αγο
ραίου Ερμή προστάτη των αγορανόμων.

Ελληνικός στατήρ (αριθ. ευρ. 393) με 
τα γράμματα Η, Μ, Y, Τ.
Μνα (αριθ. ευρ. 390) με την ανάγλυφη 
παράσταση ροπάλου.
Ρωμαϊκά σταθμά (αριθ. ευρ. 726, 744), 
στη μία όψη το γράμμα A και Β αντίστοι
χα, στην άλλη, στο αριθ. ευρ. 744: Αγο- 
ρανόμ(ου).
Τριγωνικό σταθμόν (αριθ. ευρ. 679) ά
γνωστης προέλευσης αλλά και μοναδι
κού σχήματος και με δυσερμήνευτα γράμ
ματα, το ίδιο και εκείνο με τον ανάγλυ
φο ρόδακα (αριθ. ευρ. 738). 
Πολυάριθμες περόνες, δηλαδή φουρκέ
τες, με τις οποίες συγκροτούσαν τα μαλ
λιά ή τα ρούχα τους οι γυναίκες (αριθ. ευρ. 
383, 381, 388 κτλ.)
Λαβή κατόπτρου (αριθ. ευρ. 724) με την 
επιγραφή: Γλύκε: Δεκάτεν άνέθεκεν (προ
φανώς ανάθημα εταίρας).
Λαβές σε σχήμα Ω (αριθ. ευρ. 494, 728 
κτλ.) προερχόμενες από μικρά μεταλ
λικά κουτιά.
Τα σύνεργα ενός ψαρά (αριθ. ευρ. 841). 
Με τους αστράγαλους (κότσια) (αριθ. 
ευρ. 1309, 449, 436 κτλ.) έπαιζαν ένα 
από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια, τους 
λεγομένους «πεσσούς».
Τ έσ σ ερ ις  χάλκινες στλεγγίδες (αριθ. 
ευρ. 646, 514, 367 κτλ.), με τις οποίες οι 
αθλητές μετά τον αγοϊνα απέξεαν από το 
σώμα τους το λάδι με το οποίο είχαν α- 
λειφθεί και το ρύπο της άμμου που είχε 
επικαθήσει.

J .Y . Empereur, Petits objets inscrits, Collec
tion Paul Canellopoulos (XV II), BCH 105 
(1981), o. 537-568.

Η σφραγιδογλυφία δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει βιοτικές κατά πρώτο λόγο 
ανάγκες. Οι παραστάσεις, απλές ή σύνθετες, που σκαλίζονταν στις επιφάνειες η
μιπολύτιμων ή πολυτίμων λίθων, προορίζονταν να αποτυπωθουν με την πίεση ή με 
το κύλισμά τους σε πήλινες μάζες επάνω σε σάκκους εμπορευμάτων, επιστολές κτλ., με 
σκοπό την εξασφάλιση της γνησιότητάς τους και τη γνωστοποίηση της ταυτότητας 
του αποστολέα τους (όπως η υπογραφή). Αυτός είναι ο λόγος που η σφραγιδογλυ- 
φία πρωτοαναπτυχθηκε στις περιοχές που προηγήθηκαν και διέπρεψαν στο εμπό
ριο, λ.χ. στη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, τη Μέση Ανατολή γενικά. Τσως οι κάτοι
κοι της Μεσοποταμίας να ήταν αυτοί που εφηύραν την 5η χιλιετία τη σφραγιδο-

Κοσμήματα, 
σφραγιδόλιθοι, 
δακτυλιόλιθοι, της 
ελληνορωμαϊκής 
κυρίως περιόδου
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γλυφία δουλεύοντας με το καλέμι μαλακούς λίθους, όπως το στεατίτη και τον οφί- 
τη, ενώ από την 3η χιλιετία άρχισαν να χρησιμοποιούν και το τρυπάνι για να σκα
λίσουν σκληρότερους λίθους.
Στον ελλαδικό χώρο η σφραγιδογλυφία εμφανίστηκε πολύ νωρίς και χρησιμοποι
ήθηκε από όλους τους πολιτισμούς που άνθισαν σε αυτόν. Εξαίρετα δείγματα πα
ρουσίασε η κρητομυκηναϊκή τέχνη, της οποίας οι φορείς, όπως και οι Βαβυλώνιοι 
στην αρχή, χρησιμοποίησαν μαλακες κυρίως πέτρες, λ.χ. το στεατίτη και τον οφί- 
τη, συχνά όμως και τον ίδιο το χρυσό. Τ ις πετρες, που τους έδιναν φακοειδές συ
νήθως σχήμα, τις τρυπούσαν κατά το μεγάλο άξονα, από όπου περνούσαν το στέλε
χος του δακτυλίου. Έ τσ ι ο δακτύλιος γινόταν στρεπτός, όταν δηλαδή τον φορού
σαν στο δάκτυλο είχε τη σφραγιστική επιφάνεια προς την εσωτερική πλευρά, για 
να χρησιμοποιηθεί τον γύριζαν προς τα έξω. Από τη διαμπερή οπή περνούσαν α
κόμη σπάγγο, με τον οποίο ο σφραγιδόλιθος κρεμόταν από το λαιμό του κατόχου 
του. Στη μυκηναϊκή εποχή διαδόθηκαν οι χρυσοί δακτύλιοι, στους οποίους σφρα- 
γισιική επιφάνεια και δακτύλιος ήταν ενιαία.
Η σφραγιδογλυφία δεν χάθηκε με την κατάρρευση του μυκηναϊκού κόσμου. Από 
το 10ο έως και τον 8ο αι. π.Χ. εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούντο σχήματα και 
τα υλικά των μυκηναϊκών σφραγιδόλιθων. Νέα όμως σχήματα εμφανίζονται στην 
ανατολίζουσα περίοδο, τον 7ο αι. π .Χ ., όπως ο κύβος και ο κώνος και νεα υλικά 
χρησιμοποιούνται, όπως το ελεφαντοκόκκαλο και άλλες μαλακες πετρες που σκα
λίζονταν πάντα με το καλέμι. Κύριοι τόποι παραγωγής τους ήταν η Σπάρτη, η 
Κόρινθος, η Ρόδος, η Σάμος, η Κύπρος. Τώρα ο μύθος παίζει πια σημαντικό ρόλο 
στις παραστάσεις. Λίγο αργότερα, τον 6ο αι., ένα νέο σχήμα αιγυπτιακής προέλευ
σης, ο σκαραβαίος, επικρατεί στις γειτονικές της Αιγύπτου περιοχές, λ.χ. τη Φοινί
κη, από όπου περνάει στην Ελλάδα και στη φοινικική αποικία την Καρχηδόνα. 
Αγαπητή είναι και μια παραλλαγή του σκαραβαίου, ο σκαραβαιοειδής. Στα χρό
νια αυτά μεγάλη ακμή γνώρισε η ετρουσκική σφραγιδογλυφία χάρη σε Έλληνες 
τεχνίτες που μετανάστευσαν από την Ελλάδα στην Ιταλία.
Με τη διάδοση του τρυπάνου διευκολύνθηκε το τρύπημα σκληρών λίθων. Οι α 
πεικονίσεις έγιναν τώρα πραγματικά έργα τέχνης, που όχι σπάνια τα υπέγραφαν 
οι δημιουργοί τους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε τον Δεξαμενό από τη Χίο (β' μισό 
του 5ου αι. π.Χ.), τα έργα του οποίου είναι αριστουργήματα σύλληψης, ευαισθη
σίας και εκτέλεσης.
Η εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ασία έκανε οικείες και άλλες πεΤρες, όπως το 
γρανάτη, τον αμέθυστο κ.ά. Οι σφραγιδόλιθοι διαδόθηκαν στη Μεσόγειο και τα ερ
γαστήρια της Κάτω Ιταλίας, της Ετρουρίας, της Αλεξάνδρειας και της κυρίως Ελλά
δας γνώρισαν μεγάλη ακμή. Μια μεγάλη αλλαγή συντελεστηκε στα σχήματα. Οι 
τρυπημενοι σκαραβαίοι και οι σκαραβαιοειδείς εξαφανίστηκαν εντελώς και αντι- 
καταστάθηκαν από ατρύπητους λίθους, συνήθως κυρτούς στη μια πλευρά, που δέ
νονταν σε δακτυλίδια. Επίσης, έγιναν συνηθισμένες οι υπογραφές των καλλιτεχνών. 
Πραγματική όμως επανάσταση αποτέλεσε η καινούργια τεχνική του καμέου για 
δακτυλίδια, εγκόλπια κτλ. Η μορφή δεν σκαλιζόταν πια κοίλη αλλά ανάγλυφη στο 
σαρδόνυχα, ο οποίος, καθώς αποτελείται από πολλά στρώματα διαφορετικού χρώ
ματος το καθένα, αποδίδει με το σκάλισμα μορφές ή συνθέσεις εντυπωσιακές και 
πολύχρωμες. Έ τσ ι ο καμέος παύει να είναι χρηστικό αντικείμενο, όπως ήταν μέχρι 
τότε λίγο πολύ οι σφραγιδόλιθοι, και γίνεται αποκλειστικά κόσμημα.
Τον Ιο αι. π.Χ. το πορτραίτο έπαιξε σημαντικό ρόλο στις παραστάσεις των σφρα
γιδόλιθων, παράλληλα όμως με τις μυθολογικές σκηνές, τις απεικονίσεις λατρευ
τικών αγαλμάτων και σκηνές από την καθημερινή ζωή. Ο κλασικισμός είναι τώ
ρα του συρμού. Τα ονόματα των καλλιτεχνών είναι πια συχνά. Προσωπικότητες 
όπιος ο Μ ιθριδάτης και ο Σύλλας συγκροτούν συλλογές από σφραγιδόλιθους, 
καμέους κτλ.



Στα χρόνια της παρακμής του ρωμαϊκού κράτους το στυλ της διακόσμησης των 
λίθων παρακολουθεί τη μεγάλη τέχνη. Με την επικράτηση του χριστιανισμού τα 
θέματα περιορίζονται σε θρησκευτικά και σε πορτραίτα ηγεμόνων. Νέα μεγάλη 
ακμή γνωρίζουν οι σφραγιδόλιθοι και οι καμέοι στους νεότερους χρόνους, τερά
στια όμως διάδοση γνώρισαν το 18ο και το 19ο αι., κατά τους οποίους το νεοκλασι
κό ρεύμα επικράτησε στην τέχνη. Συχνότατη ήταν στους αιώνες αυτους η μίμηση 
αρχαίων σφραγιδόλιθων, η οποία όχι σπάνια επεδίωκε να εξαπατήσει, ότι δηλαδή 
επρόκειτο για αρχαία έργα και όχι νεότερα. Στα χρόνια αυτά συγκροτήθηκαν με
γάλες συλλογές, οι περισσότερες από τις οποίες πέρασαν σιγά σιγά στα μεγάλα 
μουσεία. Οι σφραγιδόλιθοι έπαψαν να εκπληρώνουν τον αρχικό τους ρόλο όταν 
τον περασμένο αιώνα διαδόθηκε η επιστολή που σφραγιζόταν από κρατικές υπη
ρεσίες με σφραγίδες από μέταλλο ή ελαστικό.

Αλυσίδα από όπου κρέμεται στρογγυλό 
εγκόλπιο με σφυρήλατη προτομή Ηλιου 
(αριθ. ευρ. 268). Ο τύπος της αλυσίδας 
και η σφυρήλατη απόδοση της μορφής 
είναι γνωστά από άλλα παραδείγματα 
που προέρχονται καθώς φαίνεται από 
την Αίγυπτο και χρονολογούνται στο 2ο 
αι. μ.Χ.
Χρυσά δισκάρια: προτομή γυναίκας 
(αριθ. ευρ. 99), Τσις-Τυχη (αριθ. ευρ. 
270), κεφάλι Τύχης πόλεως (αριθ. ευρ. 
308) κτλ., που επίσης χρονολογούνται 
στο 2ο αι. μ.Χ. και είχαν ποικίλη χρή
ση. Ράβονταν στα ρούχα ή προσαρμό
ζονταν σε περιδέραιο ή ακόμη τοποθε
τούνταν στο στόμα των νεκρών αντί νο
μίσματος.
Εγκόλπιο από ορεία κρύσταλλο (αριθ. 
ευρ. 413) με τη γνωστή και από άλλα πα
ραδείγματα επιγραφή σε τεχνική κα- 
μέου: Λέγονσιν α  θέλουσιν, λεγετοσαν, ον 
μ έλ ιμ οι.
Χρυσό βραχιόλι του τέλους του 4ου αι. 
π.Χ. (αριθ. ευρ. 287) που καταλήγει σε 
κεφάλια φιδιών.
Σκουλαρίκια σε σχήμα τροχού (αριθ. 
ευρ. 183), όπου οι διπλοί, κυρτοΰμενοι 
στα άκρα «άξονες» περιβάλλουν στο κέ
ντρο γρανάτη. Τ έλη  1ου-3ος αι. μ .Χ . 
Ανάλογα από την Έφ εσο.
Ο μικρός Έ ρω ς από χρυσό με το δελφί
νι από κορναλίνη (αριθ. ευρ. 327) προ
έρχεται από κάποιο σκουλαρίκι. 3ος αι. 
π.Χ.
Χρυσά δακτυλίδια (αριθ. ευρ. 305, 306) 
με στικτή επιγραφή: άγαθη τύχη το κα
θένα. 2ος-3ος αι. μ.Χ.
Εγκόλπιο ελληνοαιγυπτιακό από αχάτη

(αριθ. ευρ. 340) με παράσταση ενός άν- 
δρα που τεντώνει το δεξιό του βραχίονα 
και γύρω γύρω γράμματα μαγικής ση
μασίας, το σύνολο δεμένο σε πλαίσιο α
πό χρυσά τόξα.
Χρυσό δακτυλίδι (αριθ. ευρ. 92) με πα
ράσταση ένοπλης Νίκης που βαδίζει 
ζωηρά προς τα δεξιά. 1ος αι. π.Χ. 
Χάλκινα κυρίως δακτυλίδια με παρα
στάσεις ζώων σε έγκοιλη τεχνική. Ξ ε
χωρίζουν το δακτυλίδι (αριθ. ευρ. 392) 
με αξιοθαύμαστης λεπτότητας και φυ
σικότητας παράσταση σκυλου (ελληνι
στικής εποχής), το δακτυλίδι (αριθ. ευρ. 
325) με πανέμορφη προτομή Έ ρ ω τα  
(τέλη 4ου αι. π.Χ.), αλλά και το αγαλμά- 
τιο Έ ρω τα  (αριθ. ευρ. 1290) που κρα
τά δελφίνι, η ασημένια περόνη (αριθ. 
ευρ. 357) με τον Έρω τα καθισμένο πά
νω πάνω που μοιάζει να διαβάζει και άλ
λα δακτυλίδια με αξιόλογες παραστά
σεις ζώων.
Σφραγιδόλιθοι δεμένοι σε χρυσά δα
κτυλίδια. Σημειώνουμε ιδιαίτερα τον 
αχάτη (αριθ. ευρ. 407), σε πολυγωνικό 
προφίλ, με σπάνια παράσταση πετει
νού αντιμέτωπου με τετράποδο. 3ος- 
4ος αι. μ.Χ.
Της ίδιας περίπου εποχής και το δα
κτυλίδι (αριθ. ευρ. 266) με τη σκαλι
στή μορφή κάποιας θεότητας. 
Α ξιοσημείω το το δακτυλίδι (αριθ. 
ευρ. 402) από οφίτη: η πέτρα είναι σκα
λισμένη με το προς τα αριστερά στραμ
μένο κεφάλι ενός φαλακρού γενειοφό- 
ρου, ίσως του Σωκράτη.
Το δακτυλίδι αριθ. ευρ. 387 έχει σφεν
δόνη βαθμιδωτή, που δένει ένα γρανά-

Εγκόλτιιο από ορεία 
κρύσταλλο (αριθ. 
ευρ. 413).
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Σφραγιδόλιθος από 
lapis lazuli με παρά

στασή Σ ιλψ ού  
(αριθ. ευρ. 403).

τη με σκαλισμένη τη σπάνια παράστα
ση όρθιας μορφής προς τα αριστερά 
που κρατά ραβδί. 3ος-4ος αι. μ.Χ. 
Δακτυλίδι με διάφανη πέτρα από κορ- 
ναλίνη (αριθ. ευρ. 324) που παριστάνει 
τον Πάνα σε νωτιαία όψη. 3ος αι. μ.Χ. 
Σφραγιδόλιθοι διάφοροι με ποικίλες 
παραστάσεις, λ.χ. οφίτης (αριθ. ευρ. 355) 
με ερωτική σκηνή Πάνα και Μαινάδας. 
Κόκκινος οφίτης (αριθ. ευρ. 290) που 
δείχνει το σχουρόμαλλο κεφάλι ενός 
νέου με έντονα χαρακτηριστικά και ζωη
ρή έκφραση (Σάτυρος;).
Ένας κορναλίνης (αριθ. ευρ. 341) παρι
στάνει σε κλασικιστικό στυλ το κεφάλι 
νέου με μακριά μαλλιά και διάδημα, 
ίσως του Γανυμήδη (στο βάθος ο κεραυ
νός του Δία).
Lapis lazuli (αριθ. ευρ. 403) με Σιληνό 
που πορεύεται κρατώντας λα γιο βόλο και 
φέροντας στη ράχη του ασκό.
Ορεία κρύσταλλος (αριθ. ευρ. 446) με 
αρχαΐζουσα γυναικεία μορφή που κρα
τά με προσοχή από ένα αγγείο στο κά
θε χέρι (ελληνοπερσικής τέχνης). 
Κίτρινος κορναλίνης (αριθ. ευρ. 332) με 
τρεις πολεμιστές προς τα αριστερά που 
κρατούν τμήματα πανοπλίας. 
Κορναλίνης καστανόχρωμος (αριθ. ευρ. 
354) με εξαίρετο προσωπείο Στ\ηνου στε
φανωμένου. 1ος αι. π .Χ .-Ιος αι. μ.Χ. 
Κορναλίνης (αριθ. ευρ. 385) με λατρευ
τική σκηνή: μια μισόγυμνη γυναίκα (Μαι
νάδα) σε έκσταση τινάζει έντονα προς 
τα πίσω το κορμί της μπροστά σε λατρευ
τικό άγαλμα ιθυφαλλικού Πάνα. 
Κίτρινος ίασπις (αριθ. ευρ. 2359) με πα
ράσταση σκόρπιου (ζωδίου).
Μαύρος ίασπις (αριθ. ευρ. 2373) με μορ
φή κάποιου στρατιωτικού αυτοκράτο- 
ρα. Ύ στεροι ρωμαϊκοί χρόνοι. 
Κορναλίνης (αριθ. ευρ. 2368) με το νή
πιο Ηρακλή που πνίγει τα φίδια. 
Πράσινος οφίτης (αριθ. ευρ. 2312) με 
πολύμορφη παράσταση βακχικής εορ
τής. 1ος αι. π.Χ.-Ιος αι. μ.Χ.
Δακτυλίδι με μικροσκοπικό καμέο (α- 
ριθ. ευρ. 375) από την Αίγυπτο που πα
ριστάνει παλλάδιο.
Δυο κότσια. 2ος-1ος αι. π.Χ. 
Χ αριτω μένη η παράσταση στην από

lapis lazuli πέτρα του δακτυλιδιού με α- 
ριθ. ευρ. 404: ένας μικρός Έρωτας πά
νω σε βάρκα ψαρεύει ένα δελφίνι. 1ος 
αι. π .Χ .-Ιος αι. μ.Χ.
Τ η ς ίδιας εποχής και της ίδιας τεχνο
τροπίας ένα χρυσό δακτυλίδι (αριθ. ευρ. 
405) που έχει σκαλισμένη στη σφενδό
νη μια χαριτωμένη σκηνή: δυο Έρωτες 
αγωνίζονται να φθάσουν φτερουγίζοντας 
ένα πουλί, που είναι θρονιασμένο στην 
κορυφή μιας ιωνικής κολόνας (το περι
στέρι της Αφροδίτης;).
Χρυσό δακτυλίδι (αριθ. ευρ. 376) με πα
ράσταση γυναίκας που κρατά δάδα (Κό
ρης;). 3ος αι. π.Χ.
Το δακτυλίδι αριθ. ευρ. 380 διατηρεί μό
νο την κοιλότητα στη χρυσή σφενδόνη, η 
πέιρα δεν έχει σωθεί (σ' μισό 3ου αι. μ.Χ.)· 
ανάλογα στο Μουσείο Μπενάκη και άλλου. 
Σκουλαρίκια 4ου-6ου αι. μ.Χ. (αριθ. ευρ. 
150), κοινά στην τέχνη των Πάρθων.
Δυο σφραγιδόλιθοι από ορεία κρύσταλ
λο (αριθ. ευρ. 2364 και 2365) με πολύ 
καλής εργασίας παράσταση γυμνού άν- 
δρα. Πρόκειται για τον Ερμή (κηρύκειο 
στο αριστερό), προστάτη του κατόχου, 
του οποίου το όνομα είναι Έ ρμ άς  (σκα
λισμένο στο αριστερό τμήμα).
Χάλκινο δακτυλίδι (αριθ. ευρ. 1313) με 
την Άρτεμη που τρέχει κρατώντας μεγά
λη δάδα (4ου-3ου αι. π .Χ .) και ακόμη 
δακτυλίδι (αριθ. ευρ. 1312), πάλι με την 
Άρτεμη αλλά τούτη τη φορά ήρεμη, δί
πλα στο ελάφι της, μέσα σε ένα πλούσιο 
φυτικό πλαίσιο.
Στο δακτυλίδι αριθ. ευρ. 359 σχηματο
ποιημένη αλλά ζωντανή παράσταση του 
Βελλεροφόντη που, καβάλα στον Πήγα
σο, ετοιμάζεται να χτυπήσει τη Χίμαιρα. 
Στο δακτυλίδι αριθ. ευρ. 311 παράστα
ση Αθηνάς που κρατά Νίκη.
Το δακτυλίδι αριθ. ευρ. 1307 παριστά
νει γυναικείο κεφάλι με αιγυπτιακή κόμ
μωση (πιθανότατα 2ου-1ου αι. π.Χ.), ε
νώ το άλλο (αριθ. ευρ. 395) Σιληνό που 
νίπτει τα χέρια του σε περιρραντήριο. 
Μικρή συλλογή από γυάλινα αγγεία της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου. 
Φιάλη (αριθ. ευρ. 72), του 1ου αι. π.Χ., με 
σώμα ραβδωτό, όπως σε πολλά μεταλλι
κά αγγεία.
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Τα αγγεία (αριθ. ευρ. 1041 και 1990) με 
το φουσκωτό σώμα θυμίζουν παλαιούς 
αρυβαλλους, ανήκουν όμως στο 2ο ή 3ο 
αι. μ.Χ., καθώς και οινοχόες (αριθ. ευρ. 
862, 1989, 863).
Το ιδιόρρυθμο αγγείο (αριθ. ευρ. 2573) 
με το διπλό σωληνωτό σώμα και τη λα
βή τΰπου καλαθιού μόνον αόριστα θυ
μίζει τις λεγάμενες δακρυδόχους και εί
ναι ανατολικής (φοινικικής ίσως) προέ
λευσης (περισσότερα για το γυαλί, βλ. 
προθήκη 45).

Γενική βιβλιογραφία: Α. Furtwängler, Die anti
ken Gemmen, Berlin und Leipzig 1900.
H.B. Walters, Catalogue o f the Engraved Gems and 
Cameos, Greek, Etruscan and Roman in the British 
Museum, London 1926.
G. Richter, Engraved Gems o f the Greeks and the 
Etruscans, London 1968.
G. Richter, Engraved Gems o f the Romans, London 
1971.
). Boardman, Greek Gems and Finger Rings, Lon
don 1970.

Το θέατρο έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη ζωή του αρχαίου Έλληνα από τη στιγ
μή που εμφανίστηκε στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. στην Αθήνα. Στην πόλη αυτή, που 
υπήρξε και γενικότερα η μητρόπολη του ελληνικού πνεύματος, αναπτύχθηκαν και 
τελειοποιήθηκαν στη διαδρομή του 5ου αι. και τα τρία είδη του αρχαίου θεάτρου, η 
τραγωδία, η κωμωδία και το σατυρικό δράμα. Κάτω από την επίδρασή τους κά
ποιοι κοροπλάθοι άρχισαν στα τέλη του 5ου αι. να αποδίδουν με εξαιρετική ζωντά
νια μερικούς χαρακτηριστικούς τΰπους. Τον 4ο αι. οι μεγάλες ημέρες της τραγωδίας 
όπως και του σατυρικού δράματος είχαν πια περάσει, η κωμωδία όμως συνέχισε 
την παρουσία της, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, με καινούρια μορφή, τη λεγά
μενη Νέα Κωμωδία, με κύριο εκπρόσωπο τον Μένανδρο (τέλη 4ου αι.). Τον μιμή- 
θηκαν αργότερα οι ρωμαίοι κωμικοί Πλαυτος και Τερέντιος και μέσω αυτών η 
Νέα Κωμωδία έφθασε στους νεότερους χρόνους (Μ ολιέρος). Η Νέα Κωμωδία 
δεν σατΰριζε πρόσωπα της εποχής της όπως η αρχαία αλλά τους ανθρώπινους χα
ρακτήρες που, αν και κινούνται στο πλαίσιο της εποχής τους, έχουν διαχρονική α
ξία. Οι χαρακτήρες της Νέας Κωμωδίας έκαναν τόση εντύπωση ώστε συχνά απει
κονίστηκαν, τότε και αργότερα, έως τα τέλη της αρχαιότητας σχεδόν, σε μικρά 
πήλινα και χάλκινα ειδώλια, για τη χαρά που έδιναν στο αστικό σπίτι της εποχής.

9 9

Κυρίως ειδώλια 
(τύποι θεάτρου 
κτλ.) (τέλη 5ου αι. 
π.Χ. και εξής)

Τρία μαρμάρινα κεφαλάκια: Αλέξαν
δρος (αριθ. ευρ. 1663), Δίας (;) (αριθ. 
ευρ. 158), αθλητής (αριθ. ευρ. 1588). 
Ένα αξιοπρόσεκτο πήλινο κεφαλάκι εί
ναι το πορτραίτο ενός άνδρα μέσης ηλι
κίας με κανονικά χαρακτηριστικά και 
καλοχτενισμένα μαλλιά και γένια (αριθ. 
ευρ. 2020), που θυμίζει τον επικούρειο 
φιλόσοφο του 3ου αι. π.Χ., Κολώτη. Ί 
σως  το ειδώλιο έγινε τον Ιο αι. π.Χ. στη 
Σμύρνη, μια πόλη που περισσότερο από 
κάθε άλλη συνήθιζαν να μιμούνται στον

πηλό έργα της μεγάλης πλαστικής του 
παρελθόντος.
Έ να ς νεαρός στέκεται επιδεικτικά με 
σταυρωμένα τα πόδια και κρατά κιθά
ρα (αριθ. ευρ. 1293).
Δυο παιδιά σε τυποΆττι (αριθ. ευρ. 1488 
και 1489), από την ίδια μήτρα, κάθονται 
και κρατούν με το δεξιό τη σύριγγα και φο
ρουν το γνωστό φρυγικό σκούφο.
Ακόμη δυο ειδώλια με το πολύ γνωστό θέ
μα των γραφέων (αριθ. ευρ. 1723,1889). 
Ένα αγόρι (αριθ. ευρ. 1234) είναι ολό-
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Πήλινο ειδώλιο παιδιού 
(αριθευρ. 1 2 3 4 ).

κλήρο καλυμμένο από το ιμάτιο, φορά 
μακεδονικό καπέλο, την «καυσία», και 
στα πόδια ψηλά υποδήματα. Είναι ένας 
τύπος που απαντά σε πολλά μέρη του 
ελληνιστικού κόσμου τον 3ο αι. π.Χ. 
Ακόμη δυο μεγαλούτσικα, παρόμοια με
ταξύ τους ειδώλια νέων, που ποζάρουν 
με γυμνό το πάνω μέρος τους, χωρίς τα 
πρόσωπά τους να έχουν ιδιαίτερη έκ 
φραση (αριθ. ευρ. 1423 και 1949). 
Τύποι της Νέας Κωμωδίας, θεατρικά το
ποθετημένοι. Σε κεντρική θέση ένα χάλ
κινο αγαλμάτιο (αριθ. ευρ. 184) καθισιού 
ηθοποιού. Φορά μάσκα και παριστάνει 
το δούλο που καταφεύγει στο βωμό για 
να αποφυγει κάποια τιμωρία. Έκτακτης 
ζωντάνιας και έκφρασης.
Το πήλινο αγαλματίδιο ενός άλλου (αριθ. 
ευρ. 1958) τον παριστάνει με το χέρι στο

στόμα να συλλογιέται πώς θα σκαρώσει 
κάποιο κόλπο.
Έ να ς τρίτος (αριθ. ευρ. 1395), όμοιος 
με Παπποσιληνό, κρατά ένα μωρό στο 
χέρι και το μπουφόνικο πρόσωπό του 
είναι φωτισμένο από χαρά.
Γυμνός σιληνόμορφος γέρος κουβαλά 
στον ώμο έναν αμφορέα κρασιού και 
κρατά κάνθαρο στο χέρι (αριθ. ευρ. 1381). 
Έ να ς άλλος (αριθ. ευρ. 1262), ντυμέ
νος με κοντό ρούχο, χλαίνη και σκού
φο, μοιάζει έτοιμος για αναχώρηση. 
Πρόκειται για παρωδία στρατιώτη. Τ έ 
λη 5ου αι. π.Χ.
Γριές παραμάνες (αριθ. ευρ. 2076,1394, 
1263) με παιδάκια ή μωρά στην αγκα
λιά τους, έκτακτου ρεαλισμού, με πρό
σωπα γεμάτα ρυτίδες και στήθη κρεμα
σμένα.
Μια γριά, ανυπόφορου σχεδόν ρεαλι
σμού, έχει γυμνώσει το μαραμένο κορ
μί της (αριθ. ευρ. 2024), ενώ μια άλλη, 
διασκεδαστική, σίγουρα μεθυσμένη, χο
ρεύει με το ένα χέρι στη μέση και το άλ
λο στο κεφάλι (αριθ. ευρ. 1344).
Ένας ηθοποιός σε ζωηρή κίνηση (αριθ. 
ευρ. 166). Παριστάνει το ρήτορα ή τον 
πολιτικό(;).
Ένα εξαίρετο ρεαλιοτικό κεφάλι φαλα
κρού γέρου (αριθ. ευρ. 579), ίσως να πα
ριστάνει τον τύπο του «παράσιτου». Το έρ
γο (1ος αι. π.Χ. ή 1ος αι. μ.Χ.) είναι μάλ
λον προϊόν εργαστηρίου της Σμύρνης. 
Μιμήσεις προσωπείων. Ένα από αυτά 
(αριθ. ευρ. 1323) παριστάνει ίσως την 
«ψευδοκόρη» (δηλαδή την ψευδοπαρ- 
θένα), ένα άλλο (αριθ. ευρ. 1862) παρι
στάνει το δούλο που μηχανεύεται σίγου
ρα κάποια πονηριά.
Σειρήνες με υψωμένο τα χέρια (αριθ. ευρ. 
1433,506).
Ειδώλια μικρών παιδιών γυμνών ή μι- 
σόγυμνων σε διάφορες στάσεις (αριθ. ευρ. 
1476, 1453, 1812 κτλ.).
Ένα άλλο ιππεύει με καμάρι ένα σκύ
λο (;) (αριθ. ευρ. 1380).
Μια χορεύτρια με τα χέρια ενωμένα ψη
λά (αριθ. ευρ. 1731).
Η μισόγυμνη Λήδα που φεύγει βιαστι
κά με τον κύκνο στην αγκαλιά (αριθ. ευρ. 
1497), ενώ με το αριστερό ανασηκώνει
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το ρούχο της. Βοιωτικό έργο του 4ου αι. 
π .Χ ., επηρεασμένο από την αττική τέ
χνη του τέλους του 5ου αι. π.Χ.
Ένας λαμπαδηδρόμος (αριθ. ευρ. 1908). 
Ανάμεσα στα προσωπεία που είναι το
ποθετημένα στο ράφι και ένα ρεαλιστι
κό (αριθ. ευρ. 406), που παριστάνει ίσως 
μάγειρο.
Νεκρικό χρυσό στεφάνι (αριθ. ευρ. 447) 
του 4ου αι. π.Χ. και χρυσό διάδημα (α- 
ριθ. ευρ. 448) με διακόσμηση Ή λιου 
στην τεχνική του σφυρήλατου. Τέλη 4ου 
ή αρχές 3ου αι. π.Χ.
Μ ήτρες για την κατασκευή κανθάρου 
(αριθ. ευρ. 487), το κάτω μέρος του ο
ποίου είναι ραβδωτό και το πάνω (λαι
μός) έχει ανάγλυφη παράσταση Διονύ
σου (;) καθισμένου σε ζώο που τρέχει 
προς την κατεύθυνση ένθρονου θεού (πί
σω του γυναίκα).
Μήτρα βωμίσκου (αριθ. ευρ. 805) που 
δείχνει μια γυναίκα να πλησιάζει ένα πο
λεμικό τρόπαιο.
Μήτρα (αριθ. ευρ. 908) για την κατα
σκευή δακτυλιόλιθου από υαλόμαζα (;) 
με παράσταση προτομής Αθηνάς ελλη
νορωμαϊκής περιόδου.
Τμήμα λαιμού ανάγλυφου πήλινου αγ
γείου (οινοχόη;) (αριθ. ευρ. 2118) με μά
χη Έλληνα και Αμαζόνας. 4ος αι. π.Χ. 
Χάλκινη συνάφεια αγγείου (αριθ. ευρ. 
108): κεφάλι Σιληνού πάνω σε αμπελό
φυλλο. Υστεροελληνιστικό.
Πελίκη ερυθρόμορφη, αττική, του 4ου 
αι. π .Χ ., με καθιστή σε βράχο θεά (Α- 
θηνά;) που στηρίζεται σε ασπίδα και κοι
τάζει πίσω, προς τον Έρωτα που της προ
τείνει καθρέφτη, ενώ από την άλ\η μεριά 
χορεύουν Σάτυροι (μέτρια εργασία).

Για τα ειδώλια και τα προσωπεία της κωμω
δίας, βλ. Μ. Bieber, The History o f the Greek and 
Roman Theatre, Princeton 1961.
Επίσης, R. Higgins, Terracottas in the British Mu
seum, London 1954.
Γενικά, R. Higgins, Greek Terracottas, London 
1967.
S. Mollard-Besques, Catalogue raisonné des f i 
gurines et reliefs en terre-cuite grecs, étrusques et 
romains, 1-3, Paris 1954-1972.
T . B.L. Webster, Monuments Illustrating New Co
medy2, University of London, Institute o f Clas
sical Studies, Bull. Suppl. 24, London 1969.

Χάλκινο αγαλμάτιο 
ηθοποιού (αριθ. 
ενρ. 184).

Οστεοδόχο αγγείο από λευκό ιταλικό 
μάρμαρο. Είναι στολισμένο με πλούσια 
γιρλάντα που την κρατούν ερωτιδείς. Το 
όνομα του νεκρού ήταν ζωγραφισμένο 
στο ορθογώνιο πλαίσιο. Σώζεται και το

κάλυμμα. Άφθονη η χρήση του τρυπά- 
νου. Τέλη 1ου αι. μ.Χ.

W. Altmann, Die römischen Grabaltäre der Kai
serzeit, Berlin 1905.

i m

(αριθ. ευρ. 1517)
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Μικροαντικείμενα
της

ελληνορωμαϊκής
περιόδου

Ελληνορωμαϊκή ονομάζεται η περίοδος που ακολουθεί τις κατακτήσεις του Α
λεξάνδρου και την επέκταση της Ρώμης σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, της δυ
τικής Ασίας και της βόρειας Αφρικής. Ο πολιτισμός αυτός ήταν βασικά η συνέχεια 
του κλασικού ελληνικού, ο οποίος εισέρρευσε στις νέες χώρες και με την ανωτερό- 
τητά του επεβλήθη σε αυτές. Ό μως, με κάποιες σημαντικές διαφορές που οφείλο
νται αφενός στις εξελίξεις που είχαν αρχίσει κιόλας να σημειώνονται στην ελληνι
κή τέχνη και το ελληνικό πνεύμα γενικότερα του 4ου αι. π.Χ. και αφετέρου στο πέ
ρασμα του ελληνισμού μέσα από αναρίθμητους λαούς ποικίλων πολιτισμών. Με τη 
ζύμωση των στοιχείων αυτών προέκυψε ένας πολιτισμός που, ενώ δεν ήταν βασικά 
διαφορετικός από τον προηγούμενο, είχε πολλά καινούργια πράγματα να δείξει: 
έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, συγκρητισμό στις θρησκευτικές του αντιλήψεις, 
τάση δηλαδή για συνένωση-συγκερασμό θεοτήτων σε νέες θεότητες, αλλά και, α
ντίθετα, την αντικατάσταση παλαιών τοπικών θεοτήτων με καινούργιες ελληνικού 
χαρακτήρα μορφές, έντονη θεατρικότητα και επίδειξη στην τέχνη, και ακόμη έντονο 
αισθησιασμό, ωμό ρεαλισμό, γελοιογραφική διάθεση αλλά και — ως αντίδραση 
σε μερικές από αυτές τις τάσεις — επιστροφή στις παλιές αξίες, που εκδηλώνεται 
στον τομέα της τέχνης με τον κλασικισμό, την αντιγραφή ή τη μίμηση έργων της μεγά
λης κλασικής τέχνης.

Ας ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στον 
ποικιλόμορφο τούτο κόσμο με το χάλ
κινο αγαλμάτιο της Αφροδίτης (αριθ. 
ευρ. 901). Γυμνή πρωτοπαρουσιάστηκε 
η Αφροδίτη στην ελληνική τέχνη μόλις 
τον 4ο αι. π.Χ., στην ελληνιστική όμως 
περίοδο το θέμα τούτο επικράτησε με 
εντονότατη προβολή του αισθησιακού 
και υποχώρηση του θρησκευτικού στοι
χείου. Η νέα τάση είναι φανερή στο α
γαλμάτιο που δείχνει την Αφροδίτη ο
λόγυμνη, που όχι διαφορετικά από μια 
απλή γυναίκα στραγγίζει με τα χέρια τα 
μαλλιά της υστέρα από το λουτρό της, 
μολονότι στο κεφάλι της φορά ένα κατα- 
στόλιοτο διάδημα που τη χαρακτηρίζει 
προφανώς ως βασίλισσα. Οι στρογγυ
λές, πληθωρικές φόρμες της δείχνουν 
καθαρά ότι οι αιώνες αυτοί ατενίζουν 
με αισθησιακό βλέμμα τη θεά του έρω
τα. Είναι πιθανόν ότι το αγαλμάτιο εί
ναι έργο του 2ου ή του 3ου αι. μ.Χ., εμπνέ- 
εται όμως από κάποιο πρότυπο της ελ
ληνιστικής περιόδου.
Ολόγυμνη με τα μαλλιά της φτιαγμένα 
σε περίτεχνη κόμμοιση τη δείχνει και 
ένα άλλο αγαλμάτιο (αριθ. ευρ. 120). 
Αντίθετα, δυο όμοιες μικρές Αφροδίτες 
(αριθ. ευρ. 91 και 66) στραγγίζουν τα μαλ
λιά τους, το κάτω μέρος τους όμως είναι 
σκεπασμένο με το ρούχο τους (που είναι 
πάντως δύσκολο να φανταστεί κανείς 
πώς στέκει στη θέση του).

Αφροδίτης είναι και ένα χάλκινο κεφα- 
λάκι (αριθ. ευρ. 981).
Ο Ηρακλής εξακολουθεί να απασχολεί 
τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Εδώ όμως 
δεν έχουμε παρά μόνο το κεφαλάκι της 
Ομφάλης, της βασίλισσας της Λυδίας, 
που φορά τη λεοντή του Ηρακλή (αριθ. 
ευρ. 89), ο οποίος υποτάχθηκε σε αυτήν 
ολοκληρωτικά. Εντύπωση κάνει το έντο
νο βλέμμα που επιτυγχάνεται με την ε
πιχρυσωμένη κόρη του ματιού. 
Συνάφεια αγγείου (αριθ. ευρ. 89) σε μορ- 
ητιγ κεφαλής Σιληνου και δυο παρόμοιες 
(αριθ. ευρ. 176, 189), μία όμως με γυναι
κείο κεφάλι και η άλλη με κεφάλι Αθηνάς. 
Ό λες προέρχονται από αγγεία της ύστε
ρης ελληνιστικής περιόδου, που κατα
σκευάζονταν στην Αίγυπτο.
Μικρό κάτοπτρο (αριθ. ευρ. 94) με ανά
γλυφο κεφάλι γυναίκας, της οποίας η κόμ
μωση είναι της εποχής του Κλαυδίου. Γύ
ρω επιγραφή: Το δωρον τη καλή .
Η θεά λΤγεία για ευνόητους λόγους απει
κονίστηκε συχνά και στη μεταγενέστε
ρη τέχνη. Ό πως και για την παράσταση 
άλλων θεοτήτων έτσι και γι’ αυτήν οι τε
χνίτες χρησιμοποιούσαν κλασικούς τό
πους. Το αγαλμάτιο (αριθ. ευρ. 195) πά
νω σε βάση της εποχής των Αντωνίνων 
θυμίζει τόπο του 4ου αι. π.Χ.· στο δεξιό 
πήχυ της θεάς είναι τυλιγμένο το φίδι. Η 
ευγένεια του κλασικού προτύπου έχει δια
τηρηθεί και στο ρωμαϊκό αντίγραφο.
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Το κεφαλάκι (αριθ. ευρ. 298) με την πε
ρίτεχνη κόμμωση δεν είναι απαραίτητο 
να είναι γυναικείο- η πιθανότητα να πρό
κειται για θηλυπρεπή Διόνυσο δεν πρέ
πει να αποκλείεται. Πραγματικά η θηλυ- 
πρέπεια είναι έντονη στις παραστάσεις 
πολλών εφηβικών μορφών των μεταγε
νέστερων αιώνων, όπως στο αγαλμάτιο 
νεαρού (αριθ. ευρ. 827) που κρατά πουλί 
με το δεξιό. Τα απαλά περιγράμματα και 
η τρυφερή του σάρκα είναι επικρατέστε
ρα στη συνολική εντύπωση από ό,τι η λυ- 
γερότητα του κορμιού του. Και εδώ υπό- 
κειται έργο του 4ου αι. π.Χ., προσαρμο
σμένο όμως στο νέο πνεύμα.
Ένα από τα κυρία χαρακτηριστικά της 
ελληνιστικής περιόδου είναι, όπως ήδη 
είπαμε, ο συγκρητισμός. Τυπικός θεός 
του συγκρητισμού είναι ο Σάραπις (συ
νένωση του Άδη με τους αιγυπτιακούς 
θεούς Όσιρι και Άπι), του οποίου προτο
μή πολύ καλής τέχνης περιέχεται στην 
προθήκη (αριθ. ευρ. 1463). Το κεντρι
κό ιερό του θεού βρισκόταν στην Αλεξάν
δρεια — με τα χρόνια ιδρυθήκαν Σαρα- 
πιεία σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο — το 
λατρευτικό άγαλμα του οποίου έλεγαν 
ότι ήταν έργο του γλυπτή Βρυαξι, που 
είχε ζήσει τον 4ο αι., και ότι ήταν αρχικά 
στημένο στη Σινώπη της Μικρός Ασίας, 
από όπου ο Π τολεμαίος το μετέφ ερε 
στην Αλεξάνδρεια περί το 285 π.Χ. (κα
τά μία άλλη άποψη το έργο δημιουργή- 
θηκε για την Αλεξάνδρεια). Τον τύπο 
αυτό αποδίδει η προτομή, έργο του τέ
λους του 2ου αι. μ.Χ.
Τον ίδιο αποδίδει και η μικρή προτομή 
(αριθ. ευρ. 299).
Δεν παραμελοΰνται φυσικά και οι πα
λαιοί θεοί του Ολυμπου, όπως ο καθιστός 
Δίας (αριθ. ευρ. 160), που με το δεξιό κρα
τά κεραυνό, με το υψωμένο αριστερό στη
ριζόταν στο σκήπτρο του, ενώ κάτω, στο 
δεξιό του πόδι, διακρίνεται ο αετός. 
Όρθιο, σε θεατρική στάση, δείχνει τον Δία 
ένα άλλο αγαλμάτιο (αριθ. ευρ. 1321). 
Τον αετό του Δία έχουμε σε αρκετές α
πεικονίσεις (αριθ. ευρ. 279, 224 κτλ.) 
Σαν τον Δία στέκει και ο γυμνός Αλέξαν
δρος (αριθ. ευρ. 119), με το δεξιό στη μέ
ση και το αριστερό ψηλά στηριγμένο στο 
(χαμένο) δόρυ, που εμπνέεται από γνω

στό τύπο του Λυσίππου. Γερό σωματικό 
πλάσιμο αλλά ελεύθερα δοσμένο από 
το βιοτέχνη, όχι πιστά προσκολλημένο 
στο πρωτότυπο.
Αλλά και ο Ασκληπιός (αριθ. ευρ. 221) 
είναι εμπνευσμένος από πρότυπο του 
4ου αι. π.Χ.
Τ α  αγαλμάτια Ερμή (αριθ. ευρ. 483 , 
174) με κηρύκειο στο αριστερό χέρι και 
πουγγί στο δεξιό αποδίδουν ένα πρότυ
πο πιο αυστηρό, του 5ου αι. π.Χ., ενώ μια 
χαριτω μένη Αθηνά (αριθ. ευρ. 297), 
που με το δεξιό κρατά φιάλη και με το 
υψ ωμένο α ρ ιστερ ό  στηριζότα ν στο 
(χαμένο) δόρυ της, είναι τύπος όχι πα- 
λαιότερος από την υστεροελληνιστική 
εποχή, όπως δείχνει το ψηλό της ζώσι
μο και η μείωση του πλάτους της μορ
φής προς τα πάνω.
Η εΰθυμη πλευρά της ελληνιστικής πε
ριόδου φαίνεται στο φωτεινό και ξ έ 
γνοιαστο πρόσωπο ενός ημίτομου Σα- 
τΰρου (αριθ. ευρ. 233), που εμπνέεται α
πό πρότυπο της υστεροελληνιστικής ε
ποχής. Οι μεταγενέστερες εποχές συνη
θίζουν πολύ την απεικόνιση ενός μ έ
ρους μόνο της μορφής, που περιλαμβά
νει βασικά το κεφάλι με περισσότερο ή 
λιγότερο μέρος του κορμού.
Ένα ακόμη παράδειγμα είναι η προτο
μή Ερμή (αριθ. ευρ. 877), που φαίνεται 
να είναι ελεύθερη δημιουργία της ρω
μαϊκής περιόδου.
Το κεφάλι της Τσιδος-Τΰχης (αριθ. ευρ. 
422) ανήκει στον Ιο αι. μ.Χ.
Τη διακόσμηση των πτυκτών κατόπτρων 
θυμίζει το περίπου τετράγωνο πλακίδιο 
(αριθ. ευρ. 161), με ανάγλυφο ανδρικό 
κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά. 
Τα  χαρακτηριστικά θυμίζουν τον Αλέ
ξανδρο, αλλά δεν αποκλείεται να απει
κονίζεται άλλο πρόσωπο.
Η χάλκινη ταινία (αριθ. ευρ. 196) με α
νάγλυφη πομπή ιματιοφόρων προς τα 
δεξιά είναι έργο του κλασικισμού του 
19ου αι.
Ιστορική σημασία έχει το χάλκινο βρα
χιόλι με αριθ. ευρ. 2374, διότι φέρει την 
εξής επ ιγραφ ή:3 Εν Π ειρ α ιε ϊ Α ρχέλαος  
στρατοπεδάρχες Άτιολλωνίφ 3Απολλώνιου 
Σύρω άριστεϊον. Επειδή τα γράμματα της 
επιγραφής είναι του 2ου-1ου αι. π .Χ .,



χείλη με τα χέρια προσπαθώντας να με
ταδώσει το γέλιο ή και το φόβο.
Γυμνές, γλυκερές Αφροδίτες (αριθ. ευρ. 
1356, 513), του 1ου αι. μ.Χ., με έντονη 
την επίδραση ανατολικών θεαινών. Το 
γλυκερό και η μετωπικότητα έχουν ε 
ξαφανίσει τον αισθησιασμό που διακρί
νει άλλες, στις οποίες η ελληνιστική πα
ράδοση είναι έντονη.
Προτομή κάποιας ιέρειας ή θεάς (αριθ. 
ευρ. 1292). Αλεξανδρινό. 3ος αι. μ.Χ.
Ο κουκουλοφόρος (επεσΗο^, αριθ. ευρ. 
140) από τη Μικρά Ασία, λ'στεροελλη- 
νιστικό.
Ηρακλής (αριθ. ευρ. 1492). Ελεύθερη 
απόδοση κλασικού έργου επηρεασμέ
νου από σκοπαδικά έργα.
Ένας άνδρας τυλιγμένος στο ιμάτιό του 
με πολύ ρεαλιστικά χαρακτηριστικά 
προσώπου και τυμπανιαία κοιλιά (αριθ. 
ευρ. 585).
Έ να ς χωρικός (αριθ. ευρ. 1697) με το 
άλογό του.
Ο μικρός σκλάβος (αριθ. ευρ. 1359) που 
κατάκοπος από τη δουλειά της ημέρας 
βυθίστηκε στον ύπνο.
Ειδώλια της ίδιας εποχής και από τον 
ίδιο τόπο (Αίγυπτο), ειδυλλιακής σύλλη
ψης, όπως το κοριτσάκι που ταξιδεύει πά
νω στον κύκνο (αριθ. ευρ. 1561) ή ο μι
κρός Έρω ς (αριθ. ευρ. 1255) που μισοξα- 
πλωμένος σε ανάκλιντρο μοιάζει να ρεμ
βάζει παίζοντας τη λύρα. 2ος αι. μ.Χ. 
Αξιοπρόσεκτος και ο ασκός σε σχήμα 
φυλλου κισσού (αριθ. ευρ. 1055), που 
κοσμείται με παράσταση μικρού Αρ
ποκράτη.
Αρποκράτη απεικονίζει και η μορφή 
αριθ. ευρ. 1315.
Γυάλινα αγγεία (αριθ. ευρ. 21, 1042, 
765, 746, 744). 1ος-3ος αι. μ.Χ. 
Λυχνάρια, κυρίως ρωμαϊκά, του 1ου αι. 
μ .Χ ., με ποικίλα θέματα, όπως εκείνο 
με την παράσταση δυο σκελετών (αριθ. 
ευρ. 731), που δηλώνει το μάταιο της 
ζωής κτλ.
Άλλα πάλι έχουν ερω τικές σκηνές (ό
πως το υπ’ αριθ. ευρ. 463).
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δυο για το ι
διόρρυθμο σχήμα τους: το ένα σε σχή
μα βατράχου (αριθ. ευρ. 1352) και το
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Πήλινο ειδώλιο Έρωτα. είναι πολΰ πιθανόν ο αναφερόμενος Αρ- 
2ος αι. μ.Χ. χέλαος να είναι ο περίφημος στρατηγός 

(αριθ. ευρ. 1255). του Μιθριδάτη ΣΤ', ο οποίος χάρισε το 
βραχιόλι σε κάποιον Σύρο Απολλώνιο, 
γιο του Απολλώνιου, σε αναγνώριση της 
ανδρείας του.
Από τα άλλα χάλκινα αντικείμενα σ η 
μειώνουμε ακόμη ένα μικρό αρχαϊστι- 
κό Απόλλωνα (αριθ. ευρ. 421), μία Τσι- 
δα-Τΰχη (αριθ. ευρ. 156), άκρο λαβής 
(αριθ. ευρ. 830) μιας patera, του 1ου αι. 
μ.Χ., σε σχήμα κεφαλής λυκου κτλ. 
Πήλινα ειδώλια, τα πιο πολλά από την 
Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο αγαπούσαν ιδιαί
τερα να αναπαριστουν τη δυσμορφία των 
δουλών με τα παραμορφωμένα πολλές 
φορές πρόσωπα, καθώς και τα σώματα 
των νέγρων και των άλλων εξωτικών φυ
λών με τα παράξενα χαρακτηριστικά 
τους, των γηραιών τροφών με τη σκαμ
μένη από το χρόνο και τα βάσανα έκφρα
ση, πάντα με διάθεση περιπαιχτική, σχε
δόν σαρκαστική, που όχι σπάνια ξεπερ
νάει τα όρια του ανεκτού. Ο γελωτοποι
ός ή μήπως η Βαυβώ (αριθ. ευρ. 2103) 
με την αποκρουστική ασκήμια και την 
μπουφόνικη κίνηση καθώς τραβά τα



άλλο σε σχήμα κεφαλής νέγρου (αριθ. 
ευρ. 139). 1ος αι. μ.Χ.
Ακόμη το λυχνάρι (αριθ. ευρ. 484) με 
τη μυθολογική σκηνή του Ηρακλή που 
παλεύει με το λέοντα της Νεμέας. 3ος ή 
αρχές 4ου αι. μ.Χ.
Της ίδιας εποχής το λυχνάρι (αριθ. ευρ. 
483) με το ανάγλυφο πρόσωπο.
Στον 5ο αι. μ.Χ. ανήκει εκείνο με την α- 
δροδουλεμένη παράσταση (αριθ. ευρ. 
971).
Τέλος, το λυχνάρι με το παγόνι (αριθ. 
ευρ. 949) ανήκει στον 6ο αι. μ.Χ. 
Ναΐσκος (αριθ. ευρ. 1212) με δυο μορφές 
Κυβέλης, ανάθημα ρωμαϊκής εποχής. 
Στο πάνω μέρος της προθήκης υδρία, 
του 3ου αι. π.Χ., του ρυθμοΰ γνωστού ως 
Ηπάτπ (αριθ. ευρ. 1153), από την αιγυπτια
κή τοποθεσία (αρχαίο νεκροταφείο) κο
ντά στην Αλεξάνδρεια όπου βρέθηκαν 
πολλά από αυτά. Η τεχνική είναι πάλι 
μελανόμορφη. Ένας αίγαγρος προσπα
θεί να ξεφυγει από δυο σκέλους που τον 
απειλούν, έναν που τρέχει ξοπίσω του 
και έναν άλλο που τον περιμένει από ε 

μπρός γαυγίζοντας απειλητικά. Δυο στυ- 
λιζαρισμένα φοινικόδεντρα δηλώνουν 
τοπίο της Αίγυπτου, που ήταν και ο τό
πος παραγωγής των αγγείων του ρυθ
μού αυτου. Η εργασία δείχνει έμπειρο 
τεχνίτη, αν και δεν είναι παντού επιμε
λημένη (βλ. π.χ. φοινικόδεντρα και δια- 
κοσμητικά μέρη). Στο πίσω μέρος δυο 
νέγροι αντιμετωπίζουν δυο λιοντάρια (;) 
με ρόπαλο και ξίφος.

Για τα αιγυπτιακά ειδώλια: Ε. Breccia, La ne- 
cropoli di Sciatbi, Le Caire 1912, a. 28 και 33-45. 
R. Pagenstecher, Expedition E. von Sieglin, Leip
zig 1913, o. 2-3, 32-52.
C.M. Kaufmann, Graeco-dgyptische Koroplastik, 
Leipzig - Kairo 1915.
P. Graindor, Terres cuites de I’Egypte grecaromai- 
ne, Antwerp 1939.
Για τα αγγεία Hadra, βλ. A. Enklaar, Ariad- 
nes’ Thread in the Chronology of Hellenistic 
Pottery: The Hadra Vases, B' Επιστημονική Συ
νάντηση για την ελληνιστική κεραμεική. Χρονολογι
κά προβλήματα της ελληνιστικής κεραμεικής, Πρα
κτικά, Ρόδος 22-25 Μαρτίου 1989, Αθήνα 1990, 
ο. 167-171.

Ή  δέ πόλις (Τανάγρα) τραχεία μεν και μετέωρος, λευκή δε ty έπιψανεψ καί άργιλλώδμς, 
τοϊς δέ των οικιών προθύροις καί έγκανμασιν άναθτ/ματικοϊς κάλλιστα κατεσκενασμένμ. Με 
αυτά τα λιγοστά αλλά εντυπωσιακά λόγια περιγράφει ένας γεωγράφος του 3ου αι. 
π.Χ. την Τανάγρα, βοιωτική κωμόπολη στα σύνορα με την Αττική. Στα χρόνια εκεί
να η «αργιλλώδης» κωμόπολη ήταν διάσημη και για έναν άλλο λόγο — εκτός από 
εκείνους που αναφέρει ο γεωγράφος —, για τα προϊόντα των κοροπλαστικών της 
εργαστηρίων, που έγιναν διάσημα δυο χιλιάδες χρόνια αργότερα. Ανάμεσα στο 330 
και το 200 π.Χ. τα ειδώλια που φτιάχνονταν στην Τάναγρα ήταν τα καλύτερα του 
κόσμου και το εμπόριό τους έφθανε έως τις εσχατιές του, από τη δυτική Μεσόγειο 
έως τον Ευξεινο Πόντο και τη νιόχτιστη Αλεξάνδρεια. Πολλοί τόποι μιμήθηκαν τα 
ταναγραϊκά ειδώλια, όμως πουθενά δεν μπόρεσαν να συναγωνιστούν τη χάρη, τη 
λεπτότητα, την τρυφερότητα, αλλά και την τεχνική τελειότητά τους. Τα κυρία θέμα
τά τους ήταν γυναίκες ντυμένες με όλους τους δυνατούς αλλά πάντα κομψούς τρό
πους και δοσμένες σε όλες τις δυνατές αλλά πάντα ολοζώντανες και χαριτωμένες 
στάσεις (το όνομα Ταναγραίες σε αυτό τον τύπο κυρίως αναφέρεται), αλλά και παι
διά, ερωτιδείς με τη μορφή παιδιών, ηθοποιοί σε πολλές ποικιλίες και ολόκληρες 
ακόμη συνθέσεις για την απόδοση σκηνών της καθημερινής ζωής. Η απόδοση του 
καθημερινού ήταν ο κύριος σκοπός των παραστάσεων της Τανάγρας, ένα κα-

Ταναγραίες 
και άλλα πήλινα 
ειδώλια 
και αγγεία 
(4ος-3ος αι. π.Χ.)
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Ταναγραίες. 
4ος-3ος αχ. ιι.Χ. 

(αριθ. ενρ. 1708, 
1685, 1947, 

1684, 1256).
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Ταναγραία 
(αριθ. ευρ. 1957).

θημερινό όμως όλο χάρη, κομψότητα, ομορφιά, και όταν ακόμη παριστάνονταν 
μπουφόνικοι τύποι του θεάτρου. Πολλά από τα ειδώλια είχαν νεκρική χρήση, το 
θρησκευτικό όμως περιεχόμενο, που δεν έλειπε από τα παλαιότερα βοιωτικά, εδώ 
απουσιάζει σχεδόν εντελώς, τα ειδώλια δεν ήταν άλλο από απλοί σύντροφοι των 
νεκρών στην άλλη ζωή· τέτοια έργα είχαν το ίδιο συχνά τη θέση τους στα σπίτια των 
αστών ως διακοσμητικά αντικείμενα, όπως άλλωστε αποδείχθηκε με τις ανασκα- 
φές. Δύσκολη και θολή είναι η καταγωγή και το ξεκίνημα των εργαστηρίων της 
Τανάγρας. Τσως οφείλεται σε κάποιους αθηναίους τεχνίτες που εγκαταστάθηκαν 
σε αυτή φέρνοντας μαζί τους τη μαστοριά και τον αέρα της αττικής τέχνης, και ιδι
αίτερα τη σφραγίδα της πραξιτέλειας τέχνης που κυριαρχούσε στην Αθήνα τα χρό
νια εκείνα. Γιατί τίποτε πράγματι δεν είναι πλησιέστερο στο χαρακτήρα της τέχνης 
του Πραξιτέλη από τη θηλυκότητα των Ταναγραιών καθώς τα ρούχα τυλίγουν τις 
λυγερές κορμοστασιές τους, που παίρνουν κομψές στάσεις, ή καθώς προβάλλουν τα 
προσωπάκ,ια τους φέρνοντάς μας το άρωμα μιας άφθαρτης δροσιάς, μολονότι δύ
σκολα θα βρει κανείς ανάμεσά τους άμεσες αντιγραφές των έργων του Πραξιτέλη. 
Γύρω στο 200 π.Χ. τα εργαστήρια της Τανάγρας έπαψαν να δουλεύουν. Ένα νέο 
καλλιτεχνικό γούστο ζητούσε τότε πιο μεγαλόσωμες, όχι αβρές μορφές, και γιγαντι- 
κά μέλη, ρούχα με παχιές και θορυβώδεις πτυχές και ισχυρό πάθος, που ήταν ξένα 
στο χαρακτήρα των τεχνιτών της Τανάγρας. Τ ο  νέο γούστο ήρθε από τη Μικρά 
Ασία, όπου αναπτύχθηκαν άλλα εργαστήρια (Μύρινα, Σμύρνη κτλ.). Η Τανάγρα 
έκλεισε τα δικά της, η κωμόπολη τυλίχθηκε πάλι στη σιωπή. Ξύπνησε το 1880 με τις 
λαθραίες ανασκαφές που γέμισαν τα μουσεία και τις συλλογές όλου του κόσμου με 
χιλιάδες έργα της.
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Ταναγραία (αριθ. ευρ. 1498) που με το 
ιμάτιο ριγμένο στο κεφάλι μοιάζει να 
κοντοστάθηκε στο δρόμο. 3ος αι. π.Χ. 
Μια άλλη δίπλα της (αριθ. ευρ. 1257) 
με τη γλυκιά της έκφραση θυμίζει ανα
γεννησιακή μαντόνα, το δεξιό της χέρι 
είναι κάτω από το ρούχο, με το αριστε
ρά συγκρατεί το περίσσεμα του ιματί- 
ου της.
Μια άλλη (αριθ. ευρ. 1256) γέρνει με 
πολλή φιλαρέσκεια το κεφάλι της, το ι
μάτιο τυλίγει σφιχτά το σώμα και τα δυο 
της χέρια είναι σκεπασμένα κάτω από 
αυτό. Τέλη 4ου αι. π.Χ.
Της ίδιας εποχής και εκείνη (αριθ. ευρ. 
1685) της οποίας το ιμάτιο επίσης σφι
χταγκαλιάζει το σώμα. Ο τύπος της εί
ναι σαφώς επηρεασμένος από κάποιο 
πραξιτέλειο πρότυπο.
Μια άλλη (αριθ. ευρ. 1684) με τη ζωη
ρή χειρονομία της μοιάζει να συνομι
λεί με τη φίλη της.
Άλλη (αριθ. ευρ. 1947) φορά ένα κασε

λάκι και γέρνει με χάρη προς τα πίσω. 
3ος αι. π.Χ.
Μια άλλη, επίσης με καπελάκι, κρα
τά ένα κωμικό προσωπείο (αριθ. ευρ. 
1767).
Κεφαλάκια από Ταναγραίες, γεμάτα θη
λυκότητα, με περίτεχνη κόμμωση ή με 
κορδέλα στα μαλλιά, με ή χωρίς καπέ
λο. Ξεχωρίζει ένα κεφαλάκι όπου το ι
μάτιο καλύπτει διάφανα όλο το κάτω μέ
ρος του γοητευτικού προσώπου (αριθ. 
ευρ. 1688).
Μια καθισμένη κοπέλα (αριθ. ευρ. 1708) 
παίζει λύρα (Μούσα ή κοινή θνητή;). 
Φορά χιτώνα και ιμάτιο ενώ το λευκό 
επίχρισμα και το γαλάζιο χρώμα πάνω 
σε αυτό δίνουν μια ζωηρή, χαρούμενη 
εντύπωση στο ρούχο. Στα κόκκινα μαλ
λιά γαλάζια κορδέλα στολισμένη με λου
λούδια. Τ ο  κεφάλι της γέρνει δεξιά με 
βλέμμα νοσταλγικό. Τέλη 4ου αι. π.Χ. 
Δύο ερυθρόμορφοι κρατήρες, καλυκό- 
σχημοι (αριθ. ευρ. 299 και 8). 4ος αι.

Ταναγραίες 
(αριθ. ενρ. 1947, 
1684, 1256).
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Πήλινο ειδώλιο 
Αφροδίτης και Άδωνη. 

Β 'μισό 4ου αι. π.Χ. 
(αριθ. ενρ. 2097).

Πήλινο ειδώλιο 
ερωτιδέα 

(αριθ. ενρ. 1561).

Πήλινο σύμπλεγμα 
Έρωτα και Ψυχής 
(αριθ. ενρ. 516).
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π.Χ.. Και στους δυο κυριαρχεί η μορφή 
του Έρωτα. Στον πρώτο (αριθ. ευρ. 299) 
μια γυναικεία μορφή θυσιάζει στο βωμό 
του Έ ρω τα , που στέκει δεξιά με ανοι
κτές τις φτερουγες του. Στο δεύτερο (α- 
ριθ. ευρ. 8) ο Έρωτας πετά ανάμεσα σε 
έναν άνδρα και μια γυναίκα. 
Μαρμάρινα γυναικεία κεφαλάκια εξαί
ρετης ευαισθησίας και τρυφερότητας, 
που προέρχονται από αγαλμάτια Αφρο
δίτης (π.χ. αριθ. ευρ. 1602). Τα μαλλιά 
είναι χτενισμένα με την κόμμωση που 
στα γερμανικά αποκαλείται Μυΐοηεπίιτ- 
8ϋτ, τυπική της υοτεροκλασικής και της 
ελληνιστικής εποχής.
Τμήμα ανάγλυφου πλακιδίου (αριθ. ευρ. 
2097) με δυο μισοξαπλωμένες σε ανά
κλιντρο μορφές, έναν άνδρα και μια γυ
ναίκα (Άδωνις και Αφροδίτη;). Αττικό 
του β' μισού του 4ου αι. π.Χ.
Δυο ανάγλυφα βγαλμένα από το ίδιο κα- 
λουπι, Έ ρ ω ς και Ψυχή (αριθ. ευρ. 516 
και 1728) σε τρυφερό εναγκαλισμό. 
Πλαστικό αγγείο όπου η Αφροδίτη τα
ξιδεύει πάνω σε χήνα (αριθ. ευρ. 1432). 
Τσως έργο του Τάραντος. Αρχές 4ου αι. 
π.Χ.
Οινοχοΐδιο πλαστικό (αριθ. ευρ. 721) 
που παρουσιάζει την είσοδο σπηλιάς ό
που φαντάζει σε νηπιακή ηλικία ο Διό
νυσος. Κοινός αττικός τύπος του 4ου αι. 
π.Χ., που χρησιμοποιούνταν καθώς φαί
νεται στα Ανθεστήρια.
Δυο προσωπεία δουλών (αριθ. ευρ. 1869 
και 1868). 1ος αι. π.Χ.
Δυο μήτρες. Η μία (αριθ. ευρ. 2018) πα
ριστάνει κεφάλι θεάς πολύ λεπτής ερ 
γασίας (4ος αι. π.Χ.), η άλλη (αριθ. ευρ. 
1421) ένα γυναικείο θεατρικό προσω
πείο.
Κάνθαρος με ανάγλυφη Αμαζονομαχία 
(αριθ. ευρ. 458), μικρασιατικό των πρώ
των μεταχριστιανικιόν αιώνων(;). 
Κοτύλη ερυθρόμορφη (αριθ. ευρ. 380), 
αριστερά με παράσταση καθισιού Διο
νύσου (χιτώνας κεντητός στην παρυφή) 
που δέχεται δώρα από ένα Σάτυρο. Μέ
σα 4ου αι. π.Χ.
Λεκανίς ερυθρόμορφη (αριθ. ευρ. 756 
α-β). Μέσα 4ου αι. π.Χ.
Κεφάλι Αφροδίτης και Έρω τες που πε- 
τοΰν.

Βοιωτικό ειδώλιο Λήδας με τον κύκνο (α- 
ριθ. ευρ. 583). Μέσα 4ου αι. π.Χ.
I Ιλαστικό αγγείο (αριθ. ευρ. 2029) σε σχή
μα ποδιού, από τη φτέρνα του οποίου 
ξεπηδά κεφάλι Σατυρου (ιταλιωτικό ερ
γαστήριο «Magenta»). 4ος αι. π.Χ.. 
Βωμίσκος κυλινδρικός (αριθ. ευρ. 491) 
με ανάγλυφη παράσταση ημίγυμνης Α
φροδίτης και ενός Έρωτα που της προ
τείνει ένα πτυκτό κάτοπτρο, ανάμεσα 
από κορινθιακούς κίονες. Αττικό. 4ος 
αι. π.Χ.
Δυο μεγάλα πήλινα ημίτομα γυναικών (α- 
ριθ. ευρ. 1373 και 1725). 4ος-3ος αι. π.Χ. 
Ειδώλιο χορεύτριας (αριθ. ευρ. 1442). 
Κρατήρας (αριθ. ευρ. 740) ερυθρόμορ
φος, ιταλιωτικός (Καμπανίας;) με κε- 
4>άλι Αφροδίτης και έφηβο Έρωτα που 
πετά προς αυτό για να το στεφανώσει. Β' 
μισό 4ου αι. π.Χ.
Λήκυθος ερυθρόμορφη, αττική (αριθ. 
ευρ. 574) με μετωπικά καθισιό Σιληνό 
που παίζει δίαυλο, γυναίκα και Έρωτα. 
4ος αι. π.Χ.
Αγγεία, τα περισσότερα ιταλιωτικά. Κρα
τήρας (αριθ. ευρ. 828) της κατηγορίας 
Gnathia, που θεωρείται προϊόν εργαστη-

Πηλινο πλακίδιο 
με ανάγλυφη γυναικεία 
μορψή που στίβει 
τα μαλλιά της μετά 
το λούσιμο 
(αριθ. ευρ. 1852).

95



Κεφάλι Ταναγραίας 
(αριθ. ενρ. 1688).

Κεφάλια από 
Ταναγραίες (αριθ. 
ενρ. 1340, 1439, 

510, 2014).

ρίων του Τάραντος. Άφθονη χρήοη λευ
κού βασικά χρώματος επάνω στο μαύρο 
βερνίκι για φυτικά κυρίως θέματα, σει
ρές από κλαδιά και κληματίδες ή κλη
ματίδες και τσαμπιά κτλ.
Τ η ς ίδιας προέλευσης είναι και η ομ 
φαλωτή φιάλη (αριθ. ευρ. 1993) με δια- 
κάσμηση φύλλων κισσού, η πυξίδα (αριθ. 
ευρ. 633) και μια ομάδα αγγείων πρώι
μης ελληνιστικής εποχής που αντιγρά
φουν μεταλλικά πρότυπα. Συνήθως στα 
αγγεία του είδους αυτού σώζεται το μαύ

ρο βερνίκι που ενισχύει την εντύπωση 
του μετάλλου. Εδώ δεν υπάρχει χρώμα 
και μόνο σε ενα έχουν σωθεί ίχνη χρω
μάτων (βλ. παρακάτω, αριθ. ευρ. 288). 
Άβαφος κρατήρας με ανάγλυφη διακό- 
σμηση κεφαλιού Σιληνού στη βάση των 
λαβών και πλαστικε:ς συνάφειες στο πά
νω μέρος τους.
Κάδοι με γεφυρωτες λάβες επάνω από το 
στόμιο (αριθ. ευρ. 288, 287) και κεφάλια 
Σιληνών στη βάση των λαβών (αριθ. ευρ. 
288). Στον άλλο (αριθ. ευρ. 287) διατηρεί
ται λευκό επίχρισμα και ίχνη σκούρου 
κόκκινου χρώματος.

Κοντά σε αυτά πήλινο διακοσμητικό πι
νάκιο σε μορφή ανοικτού λουλουδιού 
(αριθ. ευρ. 2100) με παράσταση Σατύ- 
ρου και Πάνα που παίζει τη σύριγγα στο 
κέντρο. Συνήθως μέσα στον κάλυκα του 
λουλουδιού απεικονίζεται Έ ρω τα ς με 
τη μορφή παιδιού που κοιμάται ή απλώς 
αναπαύεται. Στο δικό μας η παράστα
ση, αν και διαφορετική, εμπνεεται βασι
κά απάτην ίδια ιδέα. 3ος-2ος αι. π.Χ. 
Πλαστικό αγγείο σε σχήμα κεφαλιού Σα- 
τύρου στεφανηφόρου (αριθ. ευρ. 2096). 
Ασκός μελαμβαφής, ιταλιωτικός (αριθ. 
25), με ανάγλυφη παράσταση Σιληνού. 
Β' μισό 4ου αι. π.Χ.
Πλαστικό οινοχοΐδιο (αριθ. ευρ. 1296) 
με διακόσμηση Διονύσου που ταξιδεύ-
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ει καβάλα στον πάνθηρα (πρώιμο ελλη
νιστικό).
Τέλος, τμήμα μεγάλου αττικού κρατή
ρα (αριθ. ευρ. 346) ρυθμού Kertch: Διό
νυσος και Αριάδνη που τη στεφανώνει 
ο Έρωτας με την παρουσία του Ηρακλή 
και άλλων θεών. Λεπτή τέχνη των μέσων 
του 4ου αι. π.Χ.
Κ αλυκόσχημοι κρατήρες του 4ου αι. 
π.Χ. επάνω στην προθήκη 105. Ο ένας 
(αριθ. ευρ. 819), αττικός, δείχνει τον Διό
νυσο καθισιό με θύρσο στο χέρι να κοι
τάζει μια Μαινάδα που μοιάζει έτοιμη 
να χορέψει, ενώ πιο πέρα χορεύει ήδη 
ένας Σάτυρος. Ο άλλος (αριθ. ευρ. 280) 
δείχνει τα ίδια πρόσωπα σε έξαλλο βακ
χικό χορό, με τον Διόνυσο στη μέση σε 
πλατύ δρασκελισμό (μέτρια εργασία). 
Ο τρίτος (αριθ. ευρ. 27) απεικονίζει και 
αυτός βακχικό χορό, με δυο Σατυρους 
και στη μέση Μαινάδα με τύμπανο (πο
λύ μέτρια εργασία).
Στο πάνω μέρος της προθήκης 99 πε- 
λίκη ερυθρόμορφη, αττική, του 4ου αι. 
π.Χ., με καθιστή σε βράχο θεά που στη
ρίζεται σε ασπίδα (Αθηνά;), να κοιτάζει

πίσω προς τον Έρωτα που της προτείνει 
καθρέφτη, ενώ από την άλλη μεριά χο
ρεύουν Σάτυροι (μέτρια εργασία).

Κ. Schefold, Kertscher Vasen, Berlin 1930.
K. Schefold, Untersuchungen zu den Kertscher 
Vasen, Berlin 1934.
A. Cambitoglou and A.D. Trendall, Apulian 
Red-figured Vase-painters o f the Plain Style, Ver
mont and Tokyo 1961.
A.D. Trendall, The Red-figured Vases o f Lucania, 
Campania and Sicily, Oxford 1967.
A.D. Trendall, Gli indigent nella pittura italiota, 
Taranto 1971.
A.D. Trendall, Frühitaliotische Vasen, Bilder 
griechischer Vasen 12, Leipzig 1938, αναθεω
ρημένη αγγλική έκδοση: Early South Italian 
Vase-painting, Mainz 1974.
T.B.L. Webster, Monuments Illustrating New Com
edy2·, University of London, Institute o f Classical 
Studies, Bull. Suppl. 24, London 1969.
R. Higgins, Magenta Ware, BrMusYearhook I 
(1976), o. 1-32.
M.O. Jentel, Les gutti et les askoi à relief étrus
ques et apuliens, Leiden 1976.
I. Τουράτσογλου, Μια «Αρέθουσα» και άλλα πή
λινα ειδώλια από τη Χαλκιδική οτο Μουσείο της 
Θεσσαλονίκης, BCH 92 (1968-1971), ο. 56 κ.ε.

Τ ο νόμισμα ως ανταλλάξιμο είδος στη διαδικασία του εμπορίου δεν είναι και τό
σο παλιό- επί χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι αντάλλασσαν απλώς τα προϊόντα τους με 
άλλα. Ό μω ς, ήδη γύρω στο 2500 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι εφηύραν για την ανταλλαγή 
των προϊόντων τους ένα σύστημα σταθμών και οι Έλληνες αργότερα χρησιμοποί
ησαν για τον ίδιο σκοπό το χαλκό ή το σίδερο (σε ποσότητες αντίστοιχες με την 
αξία των ανταλλάξιμων προϊόντων) σε σχήμα δοράς βοδιού (τάλαντον) ή σούβλας 
(ιοβελού από όπου η λέξη οβολός). Αλλά το καθαυτό νόμισμα γεννήθηκε μόλις τον 
7ο αι. π .Χ ., κατά μεν τον Ηρόδοτο από τους Λυδούς, κατά τον Στράβωνα από το 
βασιλιά του Άργους Φείδωνα στην Αίγινα, η οποία ήταν τότε υπό την κυριαρχία 
του. Η καινοτομία συνίσταται πρώτα πρώτα οτο ότι χρησιμοποιήθηκε ευγενέστε- 
ρο μέταλλο σε μικρή ποσότητα που διευκόλυνε τη χρήση του στη συναλλαγή, 
κυρίως όμως στο ότι το μέταλλο έπαιρνε μια επικύρωση της γνησιότητας και του 
βάρους του από την αρχή, την πολιτεία ή το μονάρχη που εξέδιδε το νόμισμα, με 
το να φέρει το αποτύπωμα της σφραγίδας της αρχής αυτής. Επί πολλούς αιώνες 
τα ελληνικά νομίσματα παράγονταν χτυπώντας στο αμόνι την εικόνα της δ η 
μόσιας σφραγίδας στη μάζα του μετάλλου (από όπου και η λέξη κοητι νομισμά
των, κόπτω σήμαινε κτυπώ). Τ ο  μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτό το σκοπό 
από τους Έλληνες ήταν στους πρώτους αιώνες κυρίως το ασήμι. Χρυσός δεν χρη
σιμοποιήθηκε πριν από τον Φίλιππο Β' της Μακεδονίας και μόνο κάποιες πόλεις

Νομίσματα 
ελληνικών κυρίως 
πόλεων
(αρχαϊκή περίοδος- 
τέλη ρωμαϊκής 
περιόδου) 
και νομίσματα 
ηγεμόνων
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χρησιμοποίησαν στην αρχή το ήλεκτρο, κράμα αργύρου και χρυσού. Ο χαλκός 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε τον 4ο αι. π.Χ., στην αρχή μάλιστα μόνο για υποδιαιρέ
σεις, για νομίσματα δηλαδή μικρής αξίας. Αρχικά η παράσταση που έφεραν τα 
νομίσματα ήταν το έμβλημα της πόλης ή του ηγεμόνα (επίσημον ή επίσημα). Έ τσ ι 
το κεφάλι του λιονταριού στα νομίσματα της Λυδίας (7ος αι. π.Χ.) είναι το έμβλη
μα του βασιλικού οίκου των Μερμναδών, η χελώνα (χελώναι), άφθονη στα νερά 
της Αίγινας, ήταν το έμβλημα της πόλης αυτής, ο Πήγασος των νομισμάτων της Κό
ρινθου (πώλοι) με το γράμμα ζ) (αρχικό του ονόματος της) ήταν το έμβλημα της κτλ. 
Τ ο  πίσω μέρος των νομισμάτων έφερε στην αρχή ένα εγκοιλο τετράγωνο, γρήγο
ρα όμως άρχισε και αυτό να φέρει παραστάσεις, συνήθως το κεφάλι κάποιου θεού 
ή θεάς, και μάλιστα διαφορετικού σε κάθε υποδιαίρεση. Οι κορινθιακοί στατή
ρες λ.χ. φέρουν στο πίσω μέρος το κεφάλι της Αθηνάς με κορινθιακό κράνος, οι 
δραχμές το κεφάλι της Αφροδίτης. Οι τύποι αυτοί διατηρούνται επί αιώνες στα 
νομίσματα της Κορίνθου και μόνον η τεχνοτροπία τους αλλάζει με την πάροδο 
του χρόνου. Τ ο  ασήμι προμηθευόταν η Κόρινθος από τα αργυρωρυχεία της εν- 
δοχώρας της σημερινής Αλβανίας και τα νομίσματά της διαδόθηκαν κυρίως στο 
δυτικό ελληνισμό με τον οποίο διεξήγε το εμπόριό της, το Ιόνιο, την Αδριατική, την 
Ιταλία, τη Σικελία.
Η Αθήνα χρησιμοποίησε για τα νομίσματά της τα αργυρωρυχεία του Λαυρίου. 
Στην αρχή τα νομίσματά της δεν είχαν τόση αποδοχή όση τα κορινθιακά. Τα πρώ
τα βήματα της αθηναϊκής νομισματοκοπίας δεν είναι σαφή. Σε μια πρώιμη φάση 
της ανήκουν νομίσματα με ποικιλία τύπων που παλαιότερα θεωρήθηκε ότι απο
τελούσαν τα εμβλήματα των ισχυρών αριστοκρατικών γενών της Αθήνας (γι’ αυτό 
τα νομίσματα αυτά ονομάστηκαν λν^ρρυηιπϋηζεη). Πάντως οι τύποι που οριστι
κά συνδέθηκαν με την αθηναϊκή νομισματοκοπία ήταν η γλαύκα της Αθηνάς, έμ
βλημα της πόλης, που από την πρόσθια όψη όπου ήταν στην αρχή πέρασε γύρω 
στο 525 π.Χ. στην πίσω όψη και το κεφάλι της Αθηνάς με αττικό κράνος στην πρό
σθια όψη. Τ ο  κεφάλι της Αθηνάς είχε φυσικά την εποχή που εμφανίστηκε τον έ 
ντονο αρχαϊκό χαρακτήρα της σύγχρονης τέχνης, λ.χ. το μάτι «κατά μέτωπον» και 
το πρόσωπο σε λοξό προφίλ- όμως το χαρακτήρα αυτό διατήρησε, με ελάχιστες 
τροποποιήσεις, και επί αιώνες, έως τον 3ο αι. π.Χ. Ο φανατικός αυτός συντηρητι
σμός δικαιολογείται από τη γενική αναγνώριση που κέρδισαν τα αθηναϊκά νομί
σματα στους αμέσως μετά τα περσικά χρόνους, τότε που η Αθήνα έγινε η πρώτη 
πόλη της Ελλάδας. Παρόλο τον αρχαϊσμό τους μερικά από τα πρώιμα κεφάλια 
Αθηνάς των αθηναϊκών νομισμάτων είναι από τα πιο γοητευτικά της αρχαίας 
νομισματοκοπίας. Ό μ ω ς, μετά τα περσικά οι περισσότερες ελληνικές πόλεις 
κατελήφθησαν από το πάθος για την ελεύθερη και ταυτόχρονα εξιδανικευμένη 
παράσταση της ανθρώπινης μορφής, ολόκληρης ή μόνο του κεφαλιού. Οι νο
μισματικές παραστάσεις έγιναν αξιόλογα έργα τέχνης και μερικοί νομισματοκό- 
ποι αποτόλμησαν μάλιστα να βάλουν τα ονόματά τους στα έργα τους, ιδίως στις 
ελληνικές πόλεις της Δύσης. Έ τσ ι, ο Ευαίνετος και ο Κίμων, στα τέλη του 5ου αι. 
π.Χ., υπογράφουν τα θαυμαστά νομίσματα των Συρακουσών με το θαμβωτικό κε
φάλι της νύμφης Αρέθουσας και το τέθριππο, αλλά και ο Θεόδοτος το 370 π.Χ. 
περίπου τα ευγενέστατα νομίσματα των Κλαζομενών με το κεφάλι του Απόλλωνα 
και τον κύκνο κ.ά.
Στα τέλη του 3ου αι. π.Χ. η Αθήνα ξαναχρησιμοποίησε τα νομισματοκοπεία της 
ύστερα από την απαγόρευση που της επέβαλαν οι Μακεδόνες μετά τον άτυχο γι’ 
αυτή Χρεμωνίδειο πόλεμο και αποφάσισε να εγκαταλείψει το συντηρητισμό της και 
να προβεί σε μια παραγωγή σειράς νομισμάτων νεωτερικού τύπου. Τα νέα νομί
σματα ήταν τώρα πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος, αλλά λεπτότερα, και έφεραν πάλι 
το κεφάλι της Αθηνάς και τη γλαύκα, αλλά κεφάλι Αθηνάς του κλασικού τύπου, 
εμπνευσμένο από την Παρθένο του Φειδία. Η γλαύκα πατούσε σε έναν αμφορέα



και περιβαλλόταν από στεφάνι ελιάς (από όπου και το όνομά τους «στεφανηφό- 
ροι») και στο έδαφος αναγράφονταν τα ονόματα των αρχόντων του νομισματοκο
πείου (ονομάζονται γι’ αυτό το λόγο «νομίσματα των αρχόντων»). Μ ικρές υπο
διαιρέσεις δεν υπάρχουν διότι οι αξίες αντιπροσωπεύονταν από τα χάλκινα νομί
σματα που διαδόθηκαν την εποχή αυτή.
Χρυσά νομίσματα έκοψε, όπως ήδη αναφέρθηκε, πρώτος ο Φίλιππος Β' όταν περιέ
λαβε στις κτήσεις του και το Παγγαίο. Έφεραν στην πρόσθια όψη τους το κεφάλι 
του Απόλλωνα σε προφίλ, στην πίσω συνωρίδα με ηνίοχο που, όπως ρητά παραδί- 
δεται, αναφέρεται στη νίκη του Φιλίππου στους ολυμπιακούς αγώνες. Το ίδιο και ο 
οπισθότυπος των ασημένιων του νομισμάτων, το άλογο με το νεαρό ιππέα (στην πρό
σθια όψη το κεφάλι του Δία σε προφίλ). Τα νομίσματα του Φιλίππου είχαν μεγάλη 
διάδοση στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη και τα μιμήθηκαν Γαλάτες και Βρετα
νοί ακόμη, που όμως μετέβαλαν τα θέματα σε απλά διακοσμητικά μοτίβα.
Ο Αλέξανδρος εγκατελειψε το φοινικικό σύστημα του πατέρα του και υιοθέτησε 
το αττικό. Τα χρυσά νομίσματα είχαν εμπρός το κεφάλι της Αθηνάς και πίσω τη 
Νίκη, τα ασημένια είχαν αντίστοιχα το κεφάλι του Ηρακλή σκεπασμένο με δορά 
λεοντοκεφαλής και τον ένθρονο Δία. Μετά το 330 π.Χ. ο Ηρακλής απέκτησε τα χα
ρακτηριστικά του Αλεξάνδρου, γεγονός που φανερώνει τη θεοποίηση του μονάρ
χη την εποχή που κατέκτησε μεγάλο μέρος της Ασίας. Μετά το θάνατό του πολλοί 
από τους διαδόχους και τους επιγόνους έκοψαν και αυτοί νομίσματα με τον ίδιο 
τύπο του Ηρακλή, όπου είναι βέβαιο ότι νοείται ο Αλέξανδρος. Πολύ γρήγορα όμως 
στην ελληνιστική περίοδο επικρατεί μια καινοτομία που θα έχει τεράστια επί
δραση: ο μονάρχης που κόβει νόμισμα απεικονίζει πια σε αυτό τον εαυτό του, με 
τα χαρακτηριστικά του, χωρίς τη «μεταμφίεση» του προστάτη θεού και η συνή
θεια αυτή διαδίδεται ευρΰτατα και χωρίς διακοπή παντού έως τα ηροχωρημένα 
μεσαιωνικά χρόνια. Ό π ω ς οι ιδανικοί τύποι των παλαιότερων χρόνων, έτσι και 
πολλά από τα πορτραίτα των ελληνιστικών αυτών νομισμάτων είναι αριστουργή
ματα τέχνης, εφάμιλλα των καλυτέρων έργων της μεγάλης πλαστικής.
Οι αρχές της ρωμαϊκής νομισματοκοπίας είναι πολύ νεότερες από ό,τι της ελληνι
κής (5ος αι. π.Χ.). Τα πρώτα ρωμαϊκά νομίσματα δεν ήταν άλλο από βαριά κομ
μάτια χυτού ορείχαλκου που έφεραν ανάγλυφη παράσταση βοδιού. Τα  πρώτα 
πραγματικά νομίσματα της Ρώμης κυκλοφόρησαν μόλις τον 3ο αι. π.Χ. (denarii) 
και ήταν αργυρά, με τύπους που μιμούνταν τους ελληνικούς. Τον Ιο αι. π.Χ. κυ
κλοφόρησε μια ενδιαφέρουσα σειρά αργυρών νομισμάτων που φέρουν πορτραίτα 
των προγόνων των αρχόντων του νομισματοκοπείου. Πολύ γρήγορα όμως οι ισχυ
ροί στρατηγοί της ύστερης δημοκρατικής εποχής εκδίδοντας, όπως είχαν το δι
καίωμα, νομίσματα όταν ήταν σε εκστρατεία άρχισαν να απεικονίζουν σε αυτά τα 
δικά τους πορτραίτα. Είναι πολύ φυσικό λοιπόν ότι, όταν ο Οκτάβιος συγκέντρωσε 
στα χέρια του όλη την εξουσία, πολιτική και στρατιωτική, το πορτραίτο του απει
κονίστηκε στα νομίσματα της Ρώμης. Από τότε το πορτραίτο του ρωμαίου αυτο- 
κράτορα δεν λείπει σχεδόν ποτέ από τα νομίσματα της Ρώμης και συνοδεύεται και 
από την απαρίθμηση των αξκομάτων του σε συντομευμένη γραφή, καθώς και από 
ένα γενικό χαρακτηριστικό του όνομα ή τίτλο. Μέλη της αυτοκρατορικής οικογέ
νειας απεικονίζονται επίσης στα ρωμαϊκά νομίσματα.
Οι ελληνικές πόλεις του ρωμαϊκού κράτους διατήρησαν το δικαίωμα της κυκλοφο
ρίας νομισμάτων, μόνο που στην πρόσθια όψη των νομισμάτων αντί για το θεό α
πεικονίζεται τώρα ο αυτοκράτορας. Εξαίρεση αποτελούν τα αθηναϊκά νομίσματα, 
στα οποία επιτρέπεται να παριστάνεται η Αθηνά στην πρόσθια όψη, ενώ στην πίσω 
απεικονίζονται ποικίλα πλαστικά έργα του παρελθόντος ή η ίδια η Ακρόπολη, το 
Διονυσιακό θέατρο κτλ. Και σε άλλες πόλεις της ελληνικής Ανατολής η παράσταση 
οικοδομημάτων, ολόκληρων πόλεων ή πλαστικών είργων είναι συνηθέστατη στην 
αυτοκρατορική εποχή και αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών.



Αργυρό τετράδραχμον 
Αλεξάνδρου (αριθ. 
ευρ. 281).

Στο πρώτο ράφι αριστερά, στον τριγωνι
κό χώρο, στην κορυφή και κάτω αριστε
ρά: αργυρά τετράδραχμα Φιλίππου Β' 
(αριθ. ευρ. 4 ,5) με α) προτομή Φιλίππου, 
β) αγωνιστικό άλογο.
Δυο χάλκινα (αριθ. ευρ. 6, 7) με α ) κεφα
λή Απόλλωνος ή προτομή Φιλίππου, 
β) αγωνιστικό άλογο.
Ακολουθούν αργυρά τετράδραχμα Αλε
ξάνδρου Γ  (αριθ. ευρ. 8 -20 , 281) με α) κε
φαλή Αλεξάνδρου υπό μορφή Ηρακλή 
με λεοντή, β) ένθρονο Δία της Ολυμπίας. 
Τα δυο πρώτα της τελευταίας σειράς (α- 
ριθ. ευρ. 282, 21) είναι δραχμές Αλεξάν
δρου με τις ίδιες απεικονίσεις.
Τα δυο τελευταία χάλκινα (αριθ. ευρ. 
22,23) απεικονίζουν α) Αλέξανδρο, β) ρό
παλο και φαρέτρα. 328 π.Χ.
Δεξιά στον τριγωνικό χώρο νομίσματα 
διαδόχων: στην κορυφή Αλεξάνδρου 
Γ' (αριθ. ευρ. 24).
Ακολουθούν Δημητρίου Πολιορκητου 
(αριθ. ευρ. 182, 183, 26-28, 354). Τα δυο 
απεικονίζουν α) κεφαλή Δημητρίου, 
β) Ποσειδώνα του Λυσίππου, το τρίτο 
(αριθ. ευρ. 26) α) Ποσειδώνα, β) Νίκη 
που σαλπίζει σε πρώρα.
Κασσάνδρου (αριθ. ευρ. 25, 353) με 
α) Αλέξανδρο, β) έφιππη μορφή. 306- 
297 π.Χ.
Στην τρίτη και τέταρτη σειρά: τετράδραχ
μα Λυσιμάχου (αριθ. ευρ. 49-52 και 276) 
και Παρίου (αριθ. ευρ. 277) με α) κεφα
λή Αλεξάνδρου και β) Αθηνάς καθισμέ
νης προς τα αριστερά . Γύρω στο 297- 
282 π.Χ.
Τ έλο ς, ασημένια δραχμή (αριθ. ευρ. 
53). 299-297 π.Χ.
Στην προτελευταία σειρά: τετράδραχμον 
Προυσίου Β' (αριθ. ευρ. 296). Γύρω στο 
183-149 π.Χ.
Τετράδραχμον Σέλευκου Δ' και Α' (αριθ. 
ευρ. 299, 177) με α) κεφαλή Σέλευκου, 
β) Δία Ολυμπίας. Γύρω στο 187-175 π.Χ. 
Αντιγόνου Γόνατά (αριθ. ευρ. 283) με 
α) Αντίγονο Γόνατά, β) Αθηνά Πρόμαχο. 
Στο δεύτερο ράφι, στον πρώτο πίνακα 
αριστερά, πρώτη και δεύτερη σειρά: 
νομίσματα Αντιόχου (Α', Β ', Γ', ΣΤ', Ζ' 
αριθ. ευρ. 178-181,184-190) μεα) κεφα
λή Αντιόχου, β) Απόλλωνα επί του ομφα- 
λου ή κεφαλή Αντιόχου και β) Νίκη. 
Γύρω στο 281-129 π.Χ.

Στην τρίτη έως και έκτη σειρά: χάλκινα 
Πτολεμαίου Β' και Γ' (αριθ. ευρ. 191-228) 
με α) κεφαλή προς τα δεξιά, β) αετό. 
Στην άκρη δεξιά: αργυρό Πτολεμαίου ΙΓ' 
Αυλητου (αριθ. ευρ. 229). Κοπής 78 π.Χ. 
Στο δεύτερο ράφι, στο μεσαίο πίνακα, 
πρώτη σειρά και εν μέρει δεύτερη: Περ- 
σέως αργυρά (αριθ. ευρ. 29-36) με α) κε
φαλή Π ερσέως προς τα δεξιά, β) αετό. 
Ακολουθουν στη δεύτερη σειρά δεξιά: 
Μακεδόνων (αριθ. ευρ. 37-38, 284-5) με 
α) κεφαλή Άρτεμης, β) στέφανο από φυλ- 
λα δρυός και ρόπαλο ή ακρόπρωρο ή 
μακεδονική ασπίδα.
Και ακόμη ένα (αριθ. ευρ. 379) ελληνι
κής πόλης αυτοκρατορικών χρόνων. 
Στην τρίτη σειρά: ρωμαϊκής Δημοκρα
τίας (αριθ. ευρ. 244-5) με α) κεφαλή προς 
τα δεξιά, β) Νίκη προς τα δεξιά ή όρθια 
μορφή.
Αλεξανδρείας εποχής Αδριανοΰ (αριθ. 
ευρ. 230).
Δηνάριον Αδριανοΰ (αριθ. ευρ. 248) με 
α) κεφαλή Αδριανοΰ.
Αλεξανδρείας Κλαυδίου Β ' (αριθ. ευρ. 
232) καθώς και ακόμη ένα (αριθ. ευρ. 
231) Αλεξανδρείας, Σαλωνείνας. 
Αντωνίνων (αριθ. ευρ. 249) με α) κεφα
λή προς τα δεξιά, β) όρθια μορφή. 
Δηνάριον Αλεξάνδρου Σεβήρου (αριθ. 
ευρ. 252-255) με α) κεφαλή προς τα δε
ξιά, β) μορφή πολεμιστή ή Αθηνάς (α- 
ριθ. ευρ. 252).
Στην τέταρτη σειρά: Ιουλίας Μαμαίας 
(αριθ. ευρ. 256-258) με α) κεφαλή προς 
τα δεξιά, β) μορφή Αθηνάς όρθια ή κα- 
θιστή.
Δηνάριον Καρακάλλα (αριθ. ευρ. 250-1) 
με α) κεφαλή προς τα δεξιά, β) μορφή 
Αθηνάς ή Αφθονίας.
Γορδιανοΰ Γ' (αριθ. ευρ. 259-261) με 
α) κεφαλή προς τα δεξιά , β) μορφή ή 
τέθριππο.
Αντωνιανός Φιλίππου Α', Β ' (αριθ. ευρ. 
262-264) με α) κεφαλή προς τα δεξιά, 
β) μία ή δΰο μορφές. Γΰρω στο 244-247 
μ.Χ.
Μαξιμιανοΰ φόλλις (αριθ. ευρ. 265-6) και 
Γαλερίου Μαξιμιανοΰ (αριθ. ευρ. 269) 
με α) κεφαλή, β) αλληγορικές μορφές. 
Φόλλις Κωνστάντιου (αριθ. ευρ. 267-8) 
με α) κεφαλή, β) μορφές.
Αισίλας (αριθ. ευρ. 39, 286-7) με α) κε
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φαλή, β) σύμβολα.
Λικινίου Α', Β ' (αριθ. ευρ. 270-272) με 
α) κεφαλή, β) μορφή Αφθονίας (κεράς 
Αμάλθειας). Γύρω στο 310-311 μ.Χ.
Στο δεύτερο ράφι, στο δεξιό πίνακα νο
μίσματα βόρειας Ελλάδας. Στην πρώ
τη σειρά: Θρακικής Χερσονήσου (αριθ. 
ευρ. 275) με α) π ρόσθιο τμήμα λέο- 
ντος. Γύρω στο 350 π.Χ.
Μαρωνείας (αριθ. ευρ. 42) με β) γυμνή 
ανδρική μορφή. Μετά το 146 π.Χ. 
Μαρωνείας (αριθ. ευρ. 43, 44) με α) ίπ
πο προς τα δεξιά, β) επιγραφή. Γύρω στο 
400-350 π.Χ.
Τετράδραχμον Μαρωνείας (αριθ. ευρ. 
45). Μετά το 146 π.Χ. Επίσης Μαρωνείας 
(αριθ. ευρ. 355-6). Γύρω στο 400-350 π.Χ. 
Αβδήρων δραχμή (αριθ. ευρ. 40-41) με 
α) κεφαλή Απόλλωνος, β) γρυπά.
Στη δεύτερη σειρά: Τερώνης (αριθ. ευρ. 
280) με α) οινοχόη, β) γράμματα ΤΕ. Γύ
ρω στο 480-420 π.Χ.
Τραγίλου (αριθ. ευρ. 351). Γΰρω στο 450- 
400 π.Χ.
Στο δεύτερο ράφι, τρίτος πίνακας: Νεα- 
πόλεως (αριθ. ευρ. 279) με α) κεφαλή 
Γοργούς, β) γυναικεία κεφαλή. Γύρω στο 
424-350 π.Χ.
Αφυτιος (αριθ. ευρ. 3) με α) κεφαλή Άμ- 
μωνος Διός, β) ασπίδα.
Αμφιπόλεως (αριθ. ευρ. 350) με α) κεφα
λή προς τα δεξιά. Γΰρω στο 187-31 π.Χ. 
Φιλίππων (αριθ. ευρ. 352) με α) κεφαλή 
προς τα δεξιά, β) μορφές προς τα δεξιά. 
Εποχής Τιβερίου(;).
Κορώνης (αριθ. ευρ. 290). Πριν από το 
184 π.Χ.
Ροιμητάλκη βασιλεως (αριθ. ευρ. 54) 
με α) δυο κεφάλες προς τα δεξιά, β) κε
φαλή προς τα δεξιά. 11 π .Χ .-12 μ.Χ. 
Ακολουθούν πόλεων κεντρικής Ελλάδας. 
Στην τρίτη  σειρά: Α ιτωλικής Συμμα- 
χίας ημίδραχμον (αριθ. ευρ. 72, 73) με 
α) κεφ αλή προς τα δεξιά , β) κάπρο. 
Γΰρω στο 279 π.Χ.
Θηβών (αριθ. ευρ. 77-78 και 359) με 
α) κεφαλή Αθηνάς, β) τρόπαιο. Γΰρω στο 
288-244 π.Χ.
Θηβών οβολός (αριθ. ευρ. 76) με α) οκτώ- 
σχημη ασπίδα, β) κεφαλή Ηρακλεους. 
Βοιωτικής Συμμαχίας (αριθ. ευρ. 75) με 
α) βοιωτική ασπίδα, β) κρίνο. Γΰρω στο 
338-315 π.Χ.

Φαρσάλων δραχμή (αριθ. ευρ. 59) με 
α) κεφαλή Αθηνάς Ιτω νίας, β) ιππέα 
προς τα δεξιά. Γΰρω στο 440-344 π.Χ. 
Στην τέταρτη σειρά: Ακαρνάνων (αριθ. 
ευρ. 71) με α) κεφαλή, β) Απόλλωνα. 
Γΰρω στο 300-167 π.Χ.
Λαρίσης (αριθ. ευρ. 55-58) με α) νΰμφη ή 
Θησέα και ταΰρο, β) ίππο προς τα δεξιά. 
Ηπειρωτικοΰ Κοινοΰ (αριθ. ευρ. 69-70) 
με α) κεφαλή, β) αετό.
Στην πέμπτη σειρά: Θεσσαλών (αριθ. 
ευρ. 60-68 και 288) με α) κεφαλή Διός, 
β) Αθηνά Πρόμαχο. 196-1ος αι. π.Χ. 
Στην έκτη σειρά: οβολός Τανάγρας (α- 
ριθ. ευρ. 80) με α) βοιωτική ασπίδα. Γΰ
ρω στο 387-374 π.Χ.
Στο τρίτο ράφι, πρώτος πίνακας: Κό
ρινθου (αριθ. ευρ. 123 κτλ.) με α) Πήγα
σο, β) κεφαλή Αθηνάς ή εγκοιλον. Γΰρω 
στο 400-146 π.Χ.
Τετρώβολον Άργους (αριθ. ευρ. 128,292). 
Μετά το 423 π.Χ.
Αρκαδίας (αριθ. ευρ. 129) με α) κεφαλή 
προς τα αριστερά. Μετά το 370 π.Χ. 
Σικυώνος (αριθ. ευρ. 124) με α) κεφαλή, 
β) πτηνό. 5ος αι. π.Χ.
Αχαϊκής Συμπολιτείας (αριθ. ευρ. 125- 
126) με α) κεφαλή προς τα δεξιά, β) σΰμ- 
βολο.
Ήλιδος (αριθ. ευρ. 291) με α) τον κεραυ
νό του Δία. Γΰρω στο 471-452 π.Χ. 
Μεγαλοπόλεως (αριθ. ευρ. 293, 130) με 
α) κεφαλή Διός, β) ανδρική μορφή. Γΰ
ρω στο 234-146 π.Χ.
Λακεδαίμονος (αριθ. ευρ. 366) με α) κε
φαλή προς τα δεξιά. Αυτοκρατορικοί 
χρόνοι
Μεσσήνης (αριθ. ευρ. 127, 365) με α) κε
φαλή προς τα δεξιά και ενα χάλκινο με 
α) κεφαλή προς τα δεξιά, β) κεραυνο- 
βολοΰντα Δία.
Στην πέμπτη σειρά νήσων: Θάσου (α- 
ριθ. ευρ. 46, 47, 48, μετά το 280 π .Χ ., 
αριθ. ευρ. 278, μετά το 146 π.Χ.)τετρά- 
δραχμον με α) κεφαλή Διονΰσου, β) Η
ρακλή ή αμφορέα και μια μορφή (προς 
τα αριστερά) που κρατά κάνθαρο. 
Τετράδραχμον Τενέδου (αριθ. ευρ. 297), 
με α) μορφή Ιανοΰ(;). 2ος-1ος αι. π.Χ. 
Λέσβου, Ερεσσοΰ (αριθ. ευρ. 367) με 
α) κεφαλή προς τα δεξιά, β) σΰμβολα (στε
φάνι από στάχυα και στο μέσον επιγρα
φή: Ε Ρ Ε Σ ). 3ος αι. π.Χ. ή αργότερα.



Αργυρό νόμισμα 
Κόρινθόν 

(αριθ. ενρ. 123).

Εύβοιας (αριθ. ευρ. 363) με α) βόδι, 
β) σΰμβολα(;). Γΰρωοτο 194 π.Χ. 
Ιστιαίας δραχμή (αριθ. ευρ. 81-82). Το 
υπ’ αριθ. ευρ. 81 με α) κεφαλή, β) βόδι, 
3ος αι.-146 π.Χ., και τετρώβολον (αριθ. 
ευρ. 82) με α) κεφαλή, β) άκρο πλοίου με 
καθήμενη γυναικεία μορφή.
Αίγινας δραχμή (αριθ. ευρ. 289) με α) χε
λώνα. 4ος αι. π.Χ.
Στην προτελευταία σειρά: Κω ημίδραχ- 
μον (αριθ. ευρ. 142-148) με α) Ηρακλή, 
β) κάβουρα. Γύρω στο 300-190 π.Χ. 
Ρόδου (αριθ. ευρ. 149-164, 294-295) με 
α) κεφαλή Ηλιου, β) ρόδον. 409-43 π.Χ. 
Ανάμεσα όμως σε αυτά υπάρχουν και 
απομιμήσεις (αριθ. ευρ. 158-164).
Στο τρίτο ράφι, μεσαίος πίνακας: πάνω 
αρχαϊκά αθηναϊκά (αριθ. ευρ. 83-88) 
με α) Αθηνά, β) κουκουβάγια.
Από την τρίτη σειρά και κάτω, καθώς και 
στον τρίτο πίνακα: νομίσματα Αρχόντων 
(αριθ. ευρ. 89-122) με α) Αθηνά, β) κου
κουβάγια που πατά σε έναν αναποδογυ
ρισμένο αμφορέα.
Στον τριγωνικό χώρο κάτω αριστερά 
πόλεων της Μικράς Ασίας: Πόντου Ραι- 
σκουπόριδος Γ' (210-229 μ.Χ.) (αριθ. ευρ. 
132) με α) και β) κεφαλή προς τα δεξιά. 
Αμισου δραχμή (αριθ. ευρ. 131) με α) κε
φαλή προς τα αριστερά, β) αετό. 
Βιθυνίας (αριθ. ευρ. 133, 134) με α) κε
φαλή προς τα δεξιά, β) Κένταυρο ή Η
ρακλή.
Μυσίας Προκοννήσου τετρώβολον (αριθ. 
ευρ. 136) με α) κεφαλή προς τα αριστε
ρά, β) οινοχόη. Γύρω στο 400-280 π.Χ. 
Περγάμου (αριθ. ευρ. 135) κιστοφορι- 
κόν τετράδραχμον.
Κολοφώνος (αριθ. ευρ. 138) με α) γυναι
κεία κεφαλή προς τα αριστερά. Γύρω στο 
389-350 π.Χ.
Εφέσου (αριθ. ευρ. 137) με α) μελισσσα, 
β) ελάφι. Γύρω στο 202-133 π.Χ. 
Πριήνης (αριθ. ευρ. 140) με α) Αθηνά 
προς τα αριστερά, β) τρίαινα. Γύρω στο 
290-250 π.Χ.
Μιλήτου ημίδραχμον (αριθ. ευρ. 139) με

Στην τελευταία τούτη αίθουσα του πά
νω ορόφου περιέχονται επίσης μερικά

α) κεφαλή προς τα αριστερά, β) λέοντα. 
Γύρω στο 350-300 π.Χ.
Καρίας (αριθ. ευρ. 141) ημίδραχμον με 
α) κεφαλή Αθηνάς, β) Νίκη. Πρώιμοι 
αυτοκρατορικοί χρόνοι.
Λυδίας (αριθ. ευρ. 369) με α) κεφαλή προς 
τα δεξιά, β) όρθια ανδρική μορφή. Αυ- 
τοκρατορικοί χρόνοι.
Σάρδεων (αριθ. ευρ. 165) με α) Ηρακλή, 
β) όρθια μορφή. 1ος αι. μ.Χ.
Τράλλεων κισιοφορικόν (αριθ. ευρ. 166) 
με α) και β) σύμβολα. Πριν από το 133 π.Χ. 
Φρυγίας (αριθ. ευρ. 167) με α) Νέρωνα 
και Αγριππίνα.
Πισιδίας (αριθ. ευρ. 170) με α) Ηρακλή, 
αυτοκρατορικών χρόνων, και το με αριθ. 
ευρ. 370 με α) κεφαλή Αθηνάς, β) Νίκη. 
Π έργης τετράδραχμον (αριθ. ευρ. 168) 
με α) κεφαλή, β) Άρτεμη. 2ος αι. π.Χ. 
Σίδης δραχμή (αριθ. ευρ. 169) με α) κε
φαλή Αθηνάς, β) Νίκη, τέλη 3ου-αρχες 
2ου αι. π .Χ ., και τετράδραχμον (αριθ. 
ευρ. 298). 190-36 π.Χ.
Ταρσού (αριθ. ευρ. 171).
Καππαδοκίας (αριθ. ευρ. 172-176) δια
φόρων αρχόντων με α) κεφαλή Αρια- 
ράθη, β) Αθηνά, γύρω στο 220-163 π.Χ., 
και άλλα που φθάνουν έως τον Ιο αι. μ.Χ. 
Στο δεξιό τριγωνικό χώρο: πόλεων Κάτω 
Ιταλίας, Ποσειδωνίας (αριθ. ευρ. 274) 
με α) Π οσειδώνα να κρατά ψηλά την 
τρίαινα, β) βόδι. Γύρω στο 480-400 π.Χ. 
Βρεττίων δραχμή (αριθ. ευρ. 1, 2) με 
α) κεφαλή προς τα δεξιά, β) Δία(;). Γύρω 
στο 282-203 π.Χ.
Από κάτω απροσδιόριστο (αριθ. ευρ. 233) 
με α) κεφαλή προς τα δεξιά, β) ταύρο. 
Καθώς και το αταύτιστο (αριθ. ευρ. 247) 
με α) κεφαλή, β) τέθριππο.

P.R. Franke - M. Hirmer, Die griechische Münze, 
München 1972.
C.T. Seltman, Greek Coins, London 1955.
H. Mattinglv, Roman Coins, London 1960.
J . Kent - B. Overbeck - A. Stylow - M. und A. 
Hirmer, Die römische Münze, 1973.

γλυπτά δευτερευουσας σημασίας, όπως 
π.χ. το αγαλμάτιο της μισόγυμνης Αφρο-
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δύτης (αριθ. ευρ. 1604) που πατά σε μια 
χελώνα, του τέλους της ελληνιστικής ε
ποχής (1ος αι. π.Χ.)· αγαλμάτιο Αρτέμι- 
δος-Εκάτης (αριθ. ευρ. 1549) με χιτώνα 
και ιμάτιο, ενός ροδιακοΰ τύπου- το κά
τω μέρος ενός μικρού αντιγράφου του 
αναπαυόμενου Σατΰρου του Πραξιτέλη 
(αριθ. ευρ. 156), ελληνιστικής εποχής- 
μικρό αντίγραφο Αφροδίτης (αριθ. ευρ. 
1565) του λεγομένου τύπου «Νεάπολης- 
Ετόμΐδ», που ανάγεται σε δημιουργία του 
5ου αι. π.Χ.· μικρό αντίγραφο του συ
μπλέγματος Έ ρ ω τα  και Ψυχής (αριθ. 
ευρ. 102), ρωμαϊκής εποχής αντίγραφο

του υστεροελληνιστικοΰ προτύπου- το 
πίσω μέρος κεφαλής αθλητή (αριθ. ευρ. 
1411), έργο του 2ου αι. μ .Χ ., που αντι
γράφει έναν τύπο του 4ου αι. π.Χ.· δυο 
κεφάλια «άρκτων» (αριθ. ευρ. 1609 και 
1592), αγαλματίων-απεικονίσεων κο- 
ριτσιών αριστοκρατικών οικογενειών που 
υπηρετούσαν για μερικά χρόνια ως ιέρει
ες την Άρτεμη της Βραυρώνας (και τα δυο 
του 4ου αι. π.Χ.)· αγαλμάτιο μικρού κο
ριτσιού στον τύπο «των άρκτων» που κρα
τά ένα πουλί (αριθ. ευρ. 1600), ανάθη
μα προφανώς σε κάποιο ιερό ή σε ανά
μνηση της θητείας κοριτσιού ως ιέρειας.

1. Τ ο  πάνω μέρος ενεπίγραφης στήλης 
αυτοκρατορικών χρόνων: Νεικοκλής/ Εί- 
σιδότου / ’Όαθεν / το στρόφων / και τον φύλα
κα /  είερασάμενος /... Αναφέρεται στην α
νάθεση των συμβόλων του ιερατικού α
ξιώματος του Νεικοκλή μετά τη λήξη του 
ιερατικού χρόνου: του «στροφίου» (στρι
φτού διαδήματος) και του «φΰλακος» 
(ζώνης).

2. Κορμός μαρμάρινης επιτύμβιας λη
κύθου των μέσων του 4ου αι. π.Χ. Σκηνή 
αποχαιρετισμού (αριθ. ευρ. 2467).

3. Δεξιό τμήμα επιτύμβιας αττικής στή
λης σχήματος ναΐσκου του α' μισού του 
4ου αι. π.Χ. Εικονίζεται ένας ιματιοφό- 
ρος άνδρας, καθισμένος προς τα αρι
στερά. Τ ο  πρόσωπό του είναι σχεδόν 
τελείως κατεστραμμένο.

4. Τμήμα ψηλόκορμης επιτύμβιας ατ
τικής στήλης, του 4ου αι. π.Χ., που σώ
ζει σε χαμηλό ανάγλυφο την παράστα
ση μιας λουτροφόρου με μια μικρότε
ρη λήκυθο δεξιά και αριστερά της (αριθ. 
ευρ. 2465).

5. Κορμός μαρμάρινης επιτύμβιας λη
κύθου του α' μισού του 4ου αι. π.Χ. Σε 
χαμηλό ανάγλυφο τρεις μορφές, δύο 
άνδρες και μία γυναίκα. Ο ένας άνδρας 
κρατά το χέρι της γυναίκας (σκηνή απο

χαιρετισμού νεκρής) (αριθ. ευρ. 2469). Αΐΰ>Απ]]

6. Ψηλόκορμη αττική στήλη του 4ου αι. 
π.Χ. Η κύρια διακόσμησή της είναι ανά
γλυφη λουτροφόρος στο κάτω μέρος, 
δύο ομφαλοειδή δισκάρια στο πάνω 
μέρος. Κάτω από αυτά το όνομα του νε
κρού: Κτφσικλτις /  Κ άλλιονος/ Φιλάΐδης. 
Με μικρότερα γράμματα από πάνω: Κ α
λών Κ τψ ικλείον  Φιλαΐδτις σε μεταγενέ
στερη γραφή (αριθ. ευρ. 2470).

Γλυπτά

7. Κορμός μαρμάρινης επιτύμβιας λη
κύθου του α' μισού του 4ου αι. π.Χ. Τρεις 
άνδρες περιβάλλουν μία καθιστή γυ
ναίκα, ο ένας από αυτούς της κρατά το 
χέρι (αποχαιρετισμός)· η γυναίκα είναι 
προφανώς η νεκρή.

8. Τ ο  πάνω μέρος επιτύμβιας στήλης 
του 2ου αι. μ .Χ .(;) . Η νεκρή, Πώλλα 
Κορνηλία κατά την επιγραφή, από την 
Παιανία, είναι καθισμένη κάτω από 
τό ξο  σε χειρ ονο μ ία  π ένθου ς (α ριθ. 
ευρ. 2466).

9. Επιτύμβια στήλη του 1ου αι. μ.Χ. Ει- 
κονίζεται αφηρωισμένος νεαρός νεκρός 
σε μετωπική, επίσημη στάση, τυλιγμέ
νος στο ιμάτιό του, με το δεξιό χέρι ακου
μπισμένο στο στήθος του. Επιγραφή στο 
επιστύλιο: Ή  πόλις ηρώα Νέρωνα Κάλλω/ 
νος (αριθ. ευρ. 2464).
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Οι εικόνες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εκθεμάτων του ισο
γείου και των υπόγειων χώρων. Με τον όρο εικόνες νοείται γενικά 
κάθε απεικόνιση, ειδικά όμως στη χριστιανική τέχνη ο όρος αυτός 
σημαίνει τις παραστάσεις θείων προσώπων, αγίων, καθώς και σκη
νών από την Παλαιό και την Καινή Διαθήκη και από τους βίους 
των αγίων, που είναι ζωγραφισμένες επάνω σε σανίδι ποικίλων δια
στάσεων, από τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες. Οι εικόνες περιο
ρίζονται στη χριστιανική Ανατολή, η οποία έδειξε, ιδιαίτερα στους 
μεταγενέστερους χρόνους, αγάπη στο είδος αυτό. Οι εκκλησίες 
της, παράλληλα με τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες, δέχονταν ως 
ουσιώδες μέρος του διακόσμου τους τις φορητές ζωγραφικές εικό
νες. Η χριστιανική Δύση προτίμησε αντί της ζωγραφικής την πλα
στική απεικόνιση (προς την οποία η Ανατολή ανέκαθεν στάθηκε ε
χθρική) των ιερών προσώπων και σκηνών από τις Γραφές.
Από την άποψη της σημασίας (στην αρχή τουλάχιστον) και της 
τεχνικής οι φορητές εικόνες ήταν άμεση εξέλιξη των προσωπο
γραφιών του Φαγιουμ (βλ. παρακάτω). Ό π ω ς αυτές έτσι και οι 
πρώτες βυζαντινές εικόνες, των οποίων ένας αξιόλογος αριθμός 
βρέθηκε στο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά (6ος αι.), 
ήταν ουσιαστικά «απεικονίσεις» μορφών με υπομνηστική κατά 
κύριο λόγο σημασία. Ωστόσο, πολύ γρήγορα ο σεβασμός που έ
δειχναν οι πρώτοι πιστοί στις απεικονίσεις ιερών προσώπων εξε
λίχθηκε σε πραγματική λατρεία αυτών των ίδιων των εικόνων και 
αυτό, με τη σειρά του, προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση των αυτο- 
κρατόρων και μεγάλου μέρους του ανατολικού κράτους. Οι εικό
νες απαγορεύτηκαν (εικονομαχία). Στον ενάμιση αιώνα που κρά
τησε το εικονομαχικό κίνημα (που παραλίγο να διασπάσει και 
το ίδιο το κράτος) η βυζαντινή τέχνη, της οποίας η ουσία ήταν η 
απεικόνιση ακριβώς του υπερβατικού κόσμου, διέτρεξε σοβαρό 
κίνδυνο. Στα μέσα του 9ου αι. επικράτησε πάλι το εικονολατρικό 
στοιχείο στο Βυζάντιο. Αυτό σήμανε την επικράτηση της παλαιός 
ειδωλολατρικής σχέσης πιστού και εικόνων. Επειδή, ωστόσο, το 
κέντρο βάρους της αυτοκρατορίας ήταν οι ανατολικές της επαρ
χίες, και ακόμη επειδή η ζωή στο Βυζάντιο επηρεαζόταν αποφα
σιστικά από τους μονάχους, ένα μεγάλο μέρος των οποίων ήταν 
εγκατεστημένο στην Ανατολή ή προερχόταν από αυτή, προς την 
Ανατολή στράφηκε η βυζαντινή τέχνη για να εκφραστεί. Έ τσι, η 
υπερβατική αντίληψη που είχε για τη θεότητα η Ανατολή επ ι
κράτησε στις παραστάσεις των θείων και των αγίων προσώπων 
της βυζαντινής τέχνης. Και ενώ οι εικόνες που παρίσταναν σκηνές 
από την Παλαιό ή την Καινή Διαθήκη έμειναν κάπως πιο ελεύ
θ ερ ες, κατά κάποιο τρόπο παρακολούθησαν την εξέλ ιξη  της 
μνημειακής εικονογραφίας, που και αυτή πάντως ήταν πολύ βρα
δεία, οι εικόνες που παρίσταναν ιερά πρόσωπα παρέμειναν τε- 
χνοτροπικά σε όλους τους βυζαντινούς αιώνες περισσότερο ή 
λιγότερο προσκολλημένες στην ανατολική, υπερβατική αντίλη
ψη και στους ανατολικούς εκφραστικούς τρόπους. Ιδιαίτερα 
στην αρχή οι μορφές ήταν άκαμπτες, ταυτόχρονα η έντονη γραμ- 
μικότητα του σχεδίου και η αυστηρότητα της έκφρασης έδιναν 
εντυπωσιακή μνημειακότητα στις μορφές.
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Μια χαλάρωση της άκαμπτης τεχνοτροπίας σημειώθηκε το 13ο 
αι., ιδίως στην Κωνσταντινούπολη, όπου με την αναγέννηση των 
κλασικών σπουδών αναπτύχθηκε μια ιδεαλιστική τεχνοτροπία, η 
οποία χωρίς να απομακρύνεται βασικά από τη συμβατικότητα δια- 
κρινόταν για την ευγένεια και τη λεπτότητα που έδινε στις στάσεις 
και τις εκφράσεις των μορφών της, έτσι που αυτές να θυμίζουν μορ
φές της αρχαίας τέχνης. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν από τη νέα αυ
τή τεχνοτροπία οι εικόνες με τις πολυπρόσωπες συνθέσεις και 
τον αφηγηματικό-διδακτικό χαρακτήρα, όπως επίσης τα ψηφιδω
τά και οι τοιχογραφίες. Αλλά και οι ιερές μορφές των εικόνων «μα
λακώνουν» και αυτές τώρα χάρη στη μεγάλη λεπτότητα της σχεδια- 
στικής γραμμής, τις απαλές διαβαθμίσεις των χρωματικών τό
νων, τις λεπτές φωτοσκιάσεις. Η τάση αυτή της τέχνης των πα- 
λαιολόγειων χρόνων έχει ως κέντρο της την Κωνσταντινούπολη, 
αγκαλιάζει όμως και άλλες περιοχές του βυζαντινού κόσμου, όπως 
τον Μυστρά, στις εκκλησίες του οποίου έχουμε έξοχα δείγματά 
της. Παράλληλα όμως αναπτύχθηκε και μια άλλη τέχνη στα χρό
νια αυτά της πολιτικής κατάπτωσης του βυζαντινού κόσμου. Ο 
λυσσώδης αγώνας των μοναχών εναντίον των ουμανιστών, των 
ανθενωτικών εναντίον των ενωτικών, των φανατικών της προσή
λωσης στις θρησκευτικές παραδόσεις εναντίον αυτών που επιζη
τούν μια ανανέωση της ζωής και μια μεγαλύτερη σύνδεση με τη 
Δύση οδήγησε στην ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής σχολής που είχε 
ως κέντρο της τη Θεσσαλονίκη. Παλαιές ανατολικές ρίζες εκφρα
στικής αυστηρότητας και έντασης, αλλά ακόμη και επιδράσεις από 
«ρωπογραφικές» μορφές της αρχαίας τέχνης συνδυάστηκαν για 
να δώσουν έκφραση στο νέο θρησκευτικό φανατισμό, αλλά και 
στη δραματική αγωνία που συνέχει τους ανθρώπους που ζουν το 
ψυχορράγημα του βυζαντινού κόσμου. Η πρώτη τάση εκφράζε
ται σε αυτό που συνήθως αποκαλείται Σχολή της Κωνσταντινού
πολης, η δεύτερη σε αυτό που από τον Millet ονομάστηκε Μακε
δονική Σχολή.
Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης πολλοί από τους αγιογρά- 
φους της κατέφυγαν στο νησί της Κρήτης, που βρισκόταν στην 
κατοχή των Βενετών. Εκεί συναντήθηκε η παλαιολόγεια ιδεαλι- 
στική τέχνη της Σχολής της Κωνσταντινούπολης με την τέχνη της 
ιταλικής Αναγέννησης για να δώσει τη λεγόμενη «Κρητική Σχολή», 
την κυριότερη σχολή ζωγραφικής των χρόνων της Τουρκοκρα
τίας τόσο στα τουρκοκρατούμενα όσο και στα βενετοκρατοΰμενα 
μέρη του ελληνισμού, αλλά και πέρα από τα σύνορά του. Η Κρη
τική Σχολή έδρασε όχι μόνο στην Κρήτη, έως την τελική πτώση 
της στην κυριαρχία των Τούρκων, αλλά και στα Επτάνησα, τον 
Άθω, την Ιταλία, τη Δαλματία, τη Βενετία και άλλου έως το 18ο 
αι. Βασικά η κρητική ζωγραφική είναι εξέλιξη της τέχνης των Πα- 
λαιολόγων όπως είπαμε, από την ιταλική όμως Αναγέννηση κερ
δίζει περισσότερη κλασικότητα και καθαρότητα, μειώνοντας την 
εκζήτηση της παλαιολόγειας τέχνης. Μεγάλοι ζωγράφοι της Κρη
τικής Σχολής είναι ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο Λαμπάρδος, ο Κλό- 
ντζας, ο Εμμανουήλ Τζάνες κ.ά., που αντιπροσωπεύονται στη Συλ
λογή του Μουσείου Κανελλοπουλου με εκλεκτά έργα.
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Τοιχογραφία. 
Το όραμα τον αγίου 
Πέτρου Επισκόπου 

Αλεξανδρείας. 
15ος αι. (αριθ. ενρ. 

164, 165).

Το όραμα του αγίου Πέτρου 
Επισκόπου Αλεξάνδρειάς

Αρχές 15ου αι.
Τέχνη Βόρειας Ελλάδας.
Τοιχογραφία.
Διαστ. 0 ,3 2 x 0 ,2 2 5  και 0 ,2 7 x 0 ,2 5  μ.
Αριθ. ευρ. 164 και 165.

Διατηρείται σε δυο χωριστά κομμάτια: 
στο αριστερό ο Π έτρος με λευκά μαλ
λιά και γένεια σκύβει ευλαβικά προς τα 
δεξιά, όπου ο Χριστός, μικρό παιδί με 
σγουρά μαλλιά, ροδαλά μάγουλα και σχι
σμένο χιτώνα κοιτάζει έντονα τον Πέτρο. 
Σύμφωνα με την παράδοση ο Επίσκο
πος Αλεξανδρείας Πέτρος Α' (αρχές 4ου 
αι.) οραματίστηκε το Χριστό με σχισμέ
νο χιτώνα. Στην ερώτησή του τις σοϋ τον 
χιτώνα Σώτερ διεϊλεν ο  Χριστός απάντη
σε ’Άρειος σύ έφης δ τη ς Τριάδος άφαιρέ- 
σας (Κυριακή των Αγίων Πατέρων, Α' Οι
κουμενική Σύνοδος), υπαινισσόμενος το 
σχίσμα των Αρειανών.
Κυρίαρχο χρώμα το κυανό του φόντου 
και το χρυσοκίτρινο στους φωτοστέφα
νους. Π ινελιές σε βαθύ κυανό χρώμα 
χρησιμοποιούνται στα μαλλιά και τα γέ
νια του αγίου και ακόμη βαθύ κυανό 
χρώμα περιγράφει τα λευκά τους ενδύ
ματα.
Προέρχεται από εκκλησία της Βόρειας 
Ελλάδας.

Th. Chatzidakis-Bacharas, στον τόμο Splendeur 
de Byzance, ο. 31, όπου και σχετική βιβλιογραφία. 
Ν. Χατζηδάκη, στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυ
ζαντινή Τέχνη, ο. 60, αριθ. 61.

Η Δευτέρα Παρουσία

14ος-15ος αι.
Άλλοτε στη Συλλογή Γεω ργιάδου (Θ εσσ α 
λονίκη).
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,6 6 x 0 ,6 4  μ.
Αριθ. ευρ. 96.

Η παράσταση είναι ήδη γνωστή από 
τον 9ο αι., στις εικόνες από τον 1 Ιο αι. 
Πάνω ο Χριστός μέσα σε ελλειψοειδή 
δόξα, κριτές ζώντων και νεκρών ... και το 
ένδυμα αυτοϋ λευκόν ώσεϊ χιών (Δαν. Ζ' 9) 
και ποταμός πυράς εϊλκεν έμπροσθεν αυτοϋ 
(Δαν. Ζ' 10). Δεξιά και αριστερά όρθιοι η 
Παναγία και ο Πρόδρομος και στη συ- 
νέχειά τους οι Δώδεκα Απόστολοι σε δυο 
ομάδες καθισμένοι δτι υμείς οι άκολου- 
θψ αντές  μοι έν τη παλιγγενεσία δταν κα- 
θίσρ ο υιός τοϋ άνθρώπου επ ί θρόνου δό- 
ξης Αυτοϋ καθίσεσθε και υμείς επ ί δώδεκα 
χρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τοϋ ’Ισ
ραήλ (Ματθ. ιθ' 28-29).
Πίσω του άγγελοι δορυφορουντες. Αμέ
σως κάτω από την επάνω αυτή ζώνη που 
παριστάνει τον ουρανό, η Κρίσις σε δυο 
τμήματα που χωρίζονται κάθετα. Αρι-
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στερά δυο σειρές, από τρεις ομάδες η 
καθεμία, οσίων γυναικών και ανδρών, 
βασιλέων-μαρτυρων και ιεραρχών, ανά
μεσα τους κεφαλές αγγέλων που τους 
προπέμπουν. Κάτω αριστερά ο Παρά
δεισος: ο άγιος Αβραάμ, ο Δίκαιος Λη
στής (τον εν σταυρέ ληστήν έπιγνόντα σε 
Θεόν κληρονόμον είργάσατο νοψοϋ Π αρά
δεισον, θ' Ωδή Κυριακής Μυροφόρων) και 
η Παναγία. Έ ξ ω  από τον Παράδεισο ο 
χορός των Αποστόλων προχωρεί προς την

Πύλη του Παραδείσου (φρουρείται από 
ένα πύρινο Χερουβείμ), που ετοιμάζεται 
να ανοίξει ο Πέτρος (κρατά τα κλειδιά). 
Δεξιότερα η Ετοιμασία του Θρόνου (...ή- 
νίκα θρόνοι τίθενται και ό Παλαιός των Ή 
μερων έκάθψο, Δαν. Ζ' 9-11), δυο άγγελοι 
φρουρουν το σταυρό του μαρτυρίου και 
το θρόνο και κάτω από αυτόν ...βίβλοι 
ανοίγονται... (Δαν. Ζ' 10). Στο δεξιό τμή
μα η κρίση των αμαρτωλών: ένας αρχάγ
γελος ξεδιπλώνει τη γη (ωσεϊ περιβόλαιον

Η  Δευτέρα Παρουσία. 
14ος-15ος αι. (αριθ. 
ευρ. 96).
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Ο Χριστός, ο άγιος 
Γεώργιος και ο άγιος 

Δημήτριος. 
14ος-15ος αι. 

(αριθ. ενρ. 37).

έλίξεις αυτούς και άΧΧαγήσονται..., Ψαλμ. 
ΡΑ', 27), όπου ό μΧιος σκοτισθήσεται, και ή 
σελήνη ον δώσει το φέγγος αυτής και οι ά- 
στέρες τιεσοϋνται άτιό τού ουρανού (Ματθ. 
κδ' 29). Ένας άγγελος ζυγίζει τις ψυχές. 
Δίπλα του ο Διάβολος. Παρακάτω προ
σωποποίηση της γης (με τον παράξενο, 
κωνικό, φυλλωτό σκούφο) και της θάλασ
σας (η ημίγυμνη γυναίκα πάνω στο κή
τος), που κρατά ένα καράβι, και άποδί- 
δωσιν έκαστον ιών στοιχείων δτιερ έλαβεν ά- 
τιοθανόντος τον σώματος (Μ εγας Β α σί
λειος, Λόγος περί της μεΧλούστ)ς Κρίσεως). 
Κάτω ο Άδης με τη μορφή θηρίου με 
ανοικτό το στόμα. Μέσα στο πύρινο ποτά
μι αμαρτωλοί, που άλλους άγγελοι έβα- 
σάνιζον αίκ ιζόμενοι και άλλους παρα-

σερνει το ρεύμα και τους οδηγεί στο στό
μα του Άδη. Κάτω, μέσα σε τετράγωνα 
πλαίσια, οι τόποι της Κολάσεως.
Στο μέσον δυο δωρητές και η μισοσβη- 
σμενη επιγραφή: Δέησις τού δούΧον τού 
Θεού Ίωάννου.
Θυμίζει έργο του βορειοελλαδικού χώρου. 
Μ εγαλειώδης απεικόνιση της αποκα
λυπτικής στιγμής της Δευτέρας Παρου
σίας. Πολυφωνική, οργανωμένη σε ο
μάδες σύνθεση, όπου ο ζωγράφος προσ
δίδει μέσα στην παραδοσιακή επιταγή 
τη δική του γνώμη και ζεστασιά.

Π. Βοκοτόπουλος, στον τόμο Βυζαντινή Τέχνη, 
Τέχνη Ευρωπαϊκή, ο. 241-242, αριθ. 264.
Th. Chatzidakis-Bacharas, στον τόμο Splendeur 
de Byzance, ο. 41, αριθ. 6, όπου και σχετική βι
βλιογραφία.
Μ. Vassilakes, στον τόμο Holy linage, πίν. 27 και 
ο. 191.

Ο Χριστός, ο άγιος Γεώργιος 
και ο άγιος Δημήτριος

14ος-15ος αι.
Τέχνη Βόρειας Ελλάδας.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαοτ. 0 ,4 8 x 0 ,3 1 x 0 ,1 3  μ.
Αριθ. ευρ. 37.

Σε βαθυκόκκινο βάθος ο Χριστός σε προ
τομή και μέσα σε ημικυκλική δόξα απλώ
νει τα χέρια του για να στέψει τους δυο 
μεγαλομάρτυρες, που, και αυτοί σε προ
τομή, ντυμένοι με στρατιωτική στολή τεί
νουν τα χέρια σε χειρονομία δέησης. 
Αξιοπρόσεκτο το μέγεθος του Χρίστου σε 
σύγκριση με τους αγίους. Άφθονες λευκές 
τελείες περιγράφουν τους φωτοστέφα
νους και κοσμουν τα ενδύματα.

Π. Βοκοτόπουλος, στον τόμο Βυζαντινή Τέχνη, 
Τέχνη Ευρωπαϊκή, ο. 231, αριθ. 239.
Th. Chatzidakis-Bacharas, στον τόμο Splendeur 
de Byzance, ο. 44.

Ο Χριστός Παντοκράτωρ

17ος-18ος αι.
Αυγοτέμπερα οε ξύλο. 
Διαοτ. 0 ,6 6 x 0 ,4 7 5  μ.
Αριθ. ευρ. 112.
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Ο Χριστός ημίτομος κρατά με το αριστε
ρό ανοικτό ευαγγέλιο με την επιγραφή:
’Εγώ είμι το χρως τοϋ κόσμον, ό άκολονθών 
έμόϊ ον μ η τιεριτιατήση έν τη σκοτία άλλ ’ ε- 
ξει (τό χρως της ζωής) (Ιω. η' 12-13) και με 
το άλλο ευλογεί. Φορά ροδόχρωμο χιτώ
να και γαλάζιο ιμάτιο. Το πρόσωπο με 
τα αυστηρά χαρακτηριστικά και το πυ
κνό διαπεραστικό βλέμμα πλαισιώνε
ται από ένσταυρο φωτοστέφανο, κοσμη
μένο με πολλούς ομόκεντρους κυκλους 
ανάμεσα στα σκέλη του σταυρου.
Η εικόνα αντιγράφει τον Παντοκράτο
ρα του Πανσέληνου, που βρίσκεται οτο 
Πρωτάτο των Καρυών (στο νότιο πεσ
σό του τέμπλου). Κύκλος των μιμητών 
του Πανσέληνου.

Π. Βοκοτόπουλος, στον τόμο Βυζαντινή Τέχνη, Τέ
χνη Ευρωπαϊκή, ο. 215, αριθ. 206.

Ο άγιος Νικόλαος

Αρχές 16ου αι.
Τέχνη Βόρειας Ελλάδας.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,3 7 x 0 ,4 3 1 x 0 ,0 2 5  μ.
Αριθ. ευρ. 38.

Σε σκαφωτό τοξοειδές πλαίσιο ο άγιος 
στηθαίος κρατά με το αριστερό ευαγ
γέλιο και με το δεξιό ευλογεί. Στις γωνίες 
της εικόνας το όνειρο που του προφήτε- 
ψε την άνοδο στον επισκοπικό θρόνο: 
ο Χριστός (δεξιά) του προσφέρει ευαγ
γέλιο (σύμβολο του θείου κηρύγματος) 
και η Παναγία (αριστερά) ωμοφόριο 
(σύμβολο αρχιεροσυνης).

Π. Βοκοτόπουλος, στον τόμο Βυζαντινι) Τέχνη,
Τέχνη Ευρωπαϊκή, ο. 234, αριθ. 247.

Η Παναγία ένθρονος με τους αγίους 
Νικόλαο και Πανχελεήμονα

15ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,4 5 9 x 0 ,5 6 8 x 0 ,2 2  μ.
Αριθ. ευρ. 273.

Η Παναγία ένθρονος με το μικρό Χριστό 
στα γόνατά της. Δεξιά της ο άγιος Νικό
λαος με βαθυκόκκινη ιερατική στολή,
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Ο άγιος Νικόλαος. Αρχές 16ου αι. (αριθ. ευρ. 38).



Ο άγιος Χαράλαμπος.
15ος αι. 

(αριθ. ευρ. 62).

αριστερά της ο άγιος Παντελεήμων (δια- 
κρίνεται το Λ) με ποδήρη βαθυπράσινο 
χιτώνα δέεται. Αριστερά κάτω μισοσβη- 
σμένη επιγραφή: α, νν' (1450, γνήσια). 
Μνημειακότητα αλλά και γλυκυτητα. Η
ρεμία χρωματικών τόνων.

Ο άγιος Χαράλαμπος

15ος αι.
Αυγοτέμπερα οε ξύλο.
Διαοτ. 0 ,1 7 5 x 0 ,2 2  (η εικόνα), 0 ,2 9 5 x 0 ,3 4 5 χ  
0 ,05  (με την κορνίζα) μ.
Αριθ. ευρ. 62.

Ο άγιος εικονίζεται ως τη μέση, με κόκ
κινο ρούχο, να ευλογεί με το δεξιό και με 
το αριστερό, καλυμμένο κάτω από το 
ρούχο σε ένδειξη σεβασμού, να κρατά 
ευαγγέλιο κλειστό. Τα κατάλευκα μαλ
λιά, τα γένια και οι λευκές πινελιές στο 
σταρένιο πρόσωπο «βαθαίνουν» τα χα
ρακτηριστικά, προοδίνοντας οτη μορ
φή ασκητική έκφραση. Ανήκει στην ί
δια σειρά με την εικόνα της αγίας Μα- 
τρόνας (αριθ. ευρ. 56) και του αγίου Σάβ
βα (αριθ. ευρ. 276).
Θυμίζει την τεχνοτροπία του Θεοφάνη 
του Έλληνα.
Το πλαίσιο νεότερο.

Π. Βοκοτόπουλος, στον τόμο Βυζαντινή Τέχνη, 
Τέχνη Ευρωπαϊκή, ο. 235, αριθ. 249.
Th. Chatzidakis-Bacharas, στον τόμο Splendeur 
de Byzance, ο. 47.
Χρ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Συλλογή Δημητρίου 
Οικονομοπούλου, Αθήνα 1985, ο. 47.
Ν. Χατζηδάκη, στον τόμο Βυζαντινή και Μετα
βυζαντινή Τέχνη, ο. 121, αριθ. 121.
N. Chatzidakis, στον τόμο Holy Image, πίν. 40  
και ο. 201.

Το εν Χώνατς θαύμα

14ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαοτ. 0 ,3 6 5 x 0 ,3 6 x 0 ,2 5  μ.
Αριθ. ευρ. 36.

Στο αριστερό τμήμα της εικόνας ô θειος 
αρχιστράτηγος Μιχαήλ πλήσσει ράβδτρ τήν 
πέτραν και πάροδον έν αυτή ποιψ ας τον πο
ταμού. Σύμφωνα με το Συναξαριστή στην 
πόλη Χώνες της Μικράς Ασίας (Φρυγία) 
υπήρχε «ναός του Μιχαήλ Αρχιστρατή
γου» που είχε ιδρύσει ο Άρχιππος όταν 
γιατρεύτηκε υστέρα από θαύμα του α
γίου. ’Άνδρες έλλψίζοντες... όμως, από ζή
λεια για τα θαύματα που συνέβαιναν, τον 
παραρρέοντα έγγύθεν ποταμόν εβονλεύσαντο 
κατά τοϋ ναοϋ στρέιραι ώστε και το ναό κα
ι ακλνσαι και τον τίμιο Άρχιππο που υπηρε
τούσε εκεί άπολέσαι. Ο αρχάγγελος όμως 
κάνει να χαθούν μέσα στη γη τα νερά του 
ποταμού και να σωθεί ο ναός.
Ο αρχάγγελος με ροδόχρωμο, ποδήρη χι
τώνα και κυπαρίσσι ιμάτιο, του οποίου 
οι πλούσιες πτυχές ανεμίζουν πίσω του, 
χτυπά δυνατά με το κοντάρι του τα νερά 
του ποταμού που κατεβαίνουν από τα 
βουνά. Τα νερά στροβιλίζονται και εξαφα
νίζονται. Κυρίαρχα χρώματα το πράσινο 
του ενδύματος και το καφετί του χώρου. 
Επιβλητική η καταγραφή της στιγμής.

Π. Βοκοτόπουλος, στον τόμο Βυζαντινή Τέχνη, 
Τέχνη Ευρωπαϊκή, ο. 212, αριθ. 197.
N. Chatzidakis, στον τόμο Holy Image, πίν. 42 και 
ο. 202.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου

Τ έλη 14ου αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
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Το εν Χώναις θαύμα. 
14οςαι. (αμθ. ευρ. 36).

Διαστ. 0 ,5 4 5 x 0 ,3 9 5  μ.
Αριθ. ευρ. 122.

Κεντρική παράσταση: η Κοίμηση της 
Θ εοτόκου. Γΰρω γΰρω σκηνές από τη 
ζωή της.
Κυρίαρχες μορφές το σκήνωμα της Πα
ναγίας και ο Χριστός εν δόξη που κρατά 
στα χέρια του την ψυχή της (σε μορφή 
βρέφους), την οποία οι άγγελοι έρχο
νται να παραλάβουν. Εμπρός, σε πρώτο 
πλάνο, καίει η νεκρική λαμπάδα. Το νε
κρικό κρεβάτι περιστοιχίζουν απόστο
λοι (ξεχωρίζουν ο Πέτρος που θυμιατί
ζει στην κεφαλή και ο Παύλος που σκύ
βει συντριμμένος στα πόδια) και ιεράρ

χες (Ιάκωβος Αδελφόθεος και Ιερόθεος 
αριστερά, Διονύσιος Αρεοπαγίτης δε
ξιά κ.ά.). Στο βάθος προβάλλουν τα κτί
ρια της Γεθσημανή. Στο πλαίσιο: στο 
κεντρικό τμήμα των τεσσάρων πλευρών 
οι υμνογράφοι ντυμένοι τις μοναχικές 
τους φορεσιές, επάνω ο Ιωσήφ σε προτο
μή, αριστερά ο Κοσμάς και δεξιά ο Δα
μιανός, ολόσωμου κάτω ο Θεοφάνης σε 
προτομή, στις τέσσερις γωνίες σκηνές 
από το βίο της Παναγίας. Πάνω αριστε
ρά ο Ασπασμός Ιωακείμ και Άννης, δε
ξιά το Γενέσιον της Παναγίας, κάτω α
ριστερά η Ευλογία των Ιερέων, δεξιά τα 
Εισόδια.
Εξαιρετικά επιμελημένο έργο της Σχολής
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της Κωνσταντινούπολης. Ισορροπία σύν
θεσης και στάσεων, συζυγία χρωμάτων, 
συγκρατημένες χειρονομίες, πειθαρχη- 
μένη θλίψη και καρτερικότητα. Λεπτό- 
λογη δουλειά, διακριτικά χρώματα.

Π. Βοκοτόπουλος, στον τόμο Βυζαντινοί Τέχνη, Τέ
χνη Ευρωπαϊκή, ο. 212, αριθ. 197.
Ν. Chatzidakis, στον τόμο Holy Image, πίν. 42  
και ο. 202.

Μιχαήλ Δαμασκηνού: 
Αποτομή αγίας Παρασκευής

16ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ύφασμα.
Διαστ. 0 ,4 5 x 0 ,5 4 x 0 ,0 3  μ.
Αριθ. ευρ. 272.

Υπογραφή του 
αγιογράφου Μιχαήλ 

Δαμασκηνού 
(βλ. εικόνα 

αριθ. ευρ. 272).

Στο μέσον η αγία με δεμένα τα χέρια πε
ριμένει τον αποκεφαλισμό της. Πίσω ο 
δήμιος υψώνει το οπλισμένο με σπαθί 
δεξιό του χέρι σε συστρεφόμενη κίνηση. 
Γύρω συνωθείται πλήθος, πολίτες, στρα
τιώτες, ιππείς. Μέσα στα σύννεφα χε
ρουβείμ και άγγελοι κρατούν μια ενε
πίγραφη ταινία και δάφνινα στεφάνια 
για να στεφανώσουν τη μάρτυρα. Στο 
βάθος τρούλοι και πύργοι, δεξιά και α
ριστερά κολόνες κτιρίου. Από τη γη ανα
δύεται η μορφή του αφ ιερω τή με τις 
παλάμες ενωμένες σε χειρονομία προ
σευχής και ικεσίας. Κάτω υπογραφή: 
Ποίημα Μιχαήλ /Δαμασκηνόν.
Έ ρ γο καθαρά δυτικής τεχνοτροπίας. 
Πρότυπά του στάθηκαν ασφαλώς δυτι
κά έργα. Οι βενετσιάνικες φορεσιές και 
πανοπλίες, η στροβιλιστή προοπτική 
των αγγέλων που κρατουν τα δάφνινα

στεφάνια, οι κολόνες δεξιά και αριστε
ρά μιμούνται, σχεδόν αντιγράφουν α
νάλογα θέματα της Δύσης. Αναγεννησια
κά πρότυπα έχουν επίσης ο πολεμιστής 
και η μορφή που σκαρφαλώνει στην κο
λόνα αριστερά. Ο ζωγράφος χρησιμο
ποιεί θερμά, σε χαμηλούς τόνους χρώ
ματα και λευκές πινελιές για να βαθύνει 
τα χαρακτηριστικά και να πτυχώσει τα 
ρούχα.

Ο Μιχαήλ Δαμασκηνός φαίνεται πως 
γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης γύρω 
στο 1530-1535, όπου και διδάχθηκε τη 
ζωγραφική. Τ ο  διάστημα από το 1574 
έως το 1582 συναντούμε το όνομά του 
γραμμένο στα μητρώα της ελληνικής κοι
νότητας του Αγίου Γεωργίου της Βενε
τίας. Π εριηγήθηκε διάφορες ιταλικές 
πόλεις και επηρεάστηκε ισχυρά από τα 
έργα της ιταλικής Αναγέννησης, ενώ συγ
χρόνως αντέγραφε έργα ιταλών ζωγρά
φων (π.χ. του Parmigianino). Τ ο  1577 
ζωγράφισε εικόνες στο ναό του Αγίου 
Γεωργίου της Βενετίας και το 1579 το 
ιερό του ίδιου ναού. Μετά το 1584 επι
στρέφει στο Ηράκλειο, όπου και έζησε 
μέχρι το θανάτό του (μετά το 1591).
Το έργο του, συμποσουμενο σε εκατό πε
ρίπου εικόνες, βρίσκεται στη μονή του Σι- 
νά, την Κρήτη, την Κέρκυρα, τη Βενετία, 
σε διάφορα μουσεία, όπως το Βυζαντι
νό, το Μουσείο Μπενάκη κ.α. Η επίδρα
ση του Δαμασκηνού στους μεταγενέστε
ρους υπήρξε ισχυρότατη και τα έργα του 
αντιγράφηκαν συχνά.

Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, Ζητήματα 
βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήνα 
1977, σ. 103-104.

Αποχομή αγίας Παρασκευής

17ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,6 2 5 x 0 ,2 0 5 x 0 ,1 7  μ.
Αριθ. ευρ. 1.

Αντίγραφο της προηγούμενης (αριθ. ευρ. 
272), με παραλείψεις και προσθήκες. 
Πολύτιμη διότι συμπληρώνει τις φθορές 
της εικόνας του Δαμασκηνού. Κάτω δε
ξιά υπογραφή: Χειρ Βίκτωρος αχν\ (1650;).
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Αποτομή αγίας Παρασκευής. Έργο Μιχαήλ Δαμασκηνόν. 16ος αχ. (αριθ. ενρ. 272).
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Αηοτομή αγίας Παρασκευής. Έργο Βίκτωρος. 1650(;) (αριθ. ενρ. 1).
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Βίκτωρ, αγιογράφος και ιερέας. Το ό
νομα του Βίκτωρος ως ιερέα και ζωγρά
φου για πρώτη φορά αναφέρεται σε ε 
πιστολές του 1653-1654 του εφημέριου 
του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας και 
του Εμμ. Φράγκου, αρωματάριου στον 
Χάνδακα. Από τις ίδιες επιστολές γίνε
ται φανερό ότι καταγόταν από τον Χάνδα
κα και ότι η φήμη του ως ζωγράφου είχε 
ξεπεράσει τα όρια της Κρήτης και είχε 
φθάσει μέχρι τη Βενετία.
Γενικά ανάμεσα στους συγχρόνους του 
ζωγράφους της Κρητικής Σχολής ο Βί
κτωρ είναι ο πιο συντηρητικός και συ
χνά αναφέρεται σε πρότυπα του 16ου αι. 
Έ ργα  του βρίσκονται στη Βενετία, το 
Βυζαντινό Μουσείο, τη Ζάκυνθο, σε ι
διωτικές συλλογές κ.α.

Μ. Καζανάκη-Λάππα. Οι ζωγράφοι του Χάνδα
κα κατά τον 17ο αιώνα, Θησανρίσματα 18 (1981), 
ο. 190-191.
Βλ. Τ . Γριτσόπουλος, Μονή Φιλοσόφου, Αθήνα 
1960, σ .51 .

Ιακώβου Αμοργέου:
Ο αρχάγγελος Μιχαήλ

ΐ7ος-18ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,5 9 x 0 ,9 5 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 21.

Π αράσταση του χαρακτηριστικού τό
που του αγίου-πολεμιστή (συχνή σε Κρη
τικές εικόνες), με πολλά χαρακτηριστι
κά της κρητικής ζωγραφικής. Ο τύπος 
αποκρυσταλλώθηκε το 15ο αι. και δεν 
αποκλείεται κάποιο εργαστήριο του 
16ου αι. να ειδικευθηκε στο είδος αυτό 
των εικόνων
Ο αρχάγγελος ολόσωμος, μετωπικός, με 
ανοικτές τις φτερουγες, πατά σε ένα κόκ
κινο μαξιλάρι. Με το δεξιό κρατά σπαθί, ε
νώ το αριστερό ακουμπά στη θήκη. Φ ο
ρά τη στρατιωτική στολή, θώρακα χρυσο
πλούμιστο, μανδύα και κνημίδες. Κάτω 
δεξιά επιγραφή: Δέησις τοϋ δούλου τοϋ 
Θεού Μιχαήλου Δουμνίνου Χειρ Ιάκωβου  
’Αμοργέου.

Ιάκωβος Ιερομόναχος. Στη μονή των Α

γίων Πάντων της Χώρας Αμοργού υπάρ
χουν δυο εικόνες του ιδίου του τέλους 
του 17ου ή των αρχών του 18ου αι.

Βλ. Κ. Καλοκΰρης, Έρευνα χριστιανικών μνημείων 
εις τας νήσους Νάξον, Αμοργόν, Λέσβον κτλ., Αθή
ναν 1960.
Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμον, Ζητήματα 
βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήνα 
1977, σ. 102.

Η Ρίζα του Ιεσσαί

17ος αι. (;)
Αυγοτέμπερα σε ξΰλο.
Διαστ. 0 ,2 6 5 x 0 ,3 5 x 0 ,0 2 5  μ.
Αριθ. ευρ. 313 .

Κ αι έσσεται εν τη ημέρφ ¿κείνη η ρίζα τοϋ 
Ί εσ σ α ϊ και άνιστάμενος άρχειν εθνών, επ ’ 
αύτω έθνη έλτιίζουσιν, και έσται η άνάτιαυ- 
σις αύτοϋ τιμή (Ησ. ΙΑ' 10).
Στο μέσον της κάτω πλευράς είναι ξα
πλωμένος ο γέροντας Ιεσσαί. Πάνω του 
φυτρώνει πολύκλωνο δέντρο που απλώ
νεται σε ολόκληρη την επιφάνεια της ει
κόνας, δημιουργώντας με τα κλαδιά του 
χώρους όπου εγκλείονται θέματα σχετι
κά με το μυστήριο της Θείας Ενανθρώ- 
πισης (Ματθ. α' 1-17).
Πάνω από τον Ιεσσαί η γηραιό μορφή 
του Δαυίδ-βασιλέως (’Ιεσσαϊ δε ¿γέννησε 
Δαυίδ). Ο ίδιος τη στιγμή που χρίεται βα
σιλιάς και παρακεί νέος. Αριστερά οι 
Τρεις ΓΙαίδες εν τη Καμίνω και το όρα
μα του Γεδεών. Στην επόμενη σειρά στο 
κέντρο ο Σολομών (Δαυίδ δε δ βασιλεύς έ- 
γέννησε τόν Σολομωντα) και δεξιά και α
ριστερά προφήτες (π.χ. δεξιά από τον Σο- 
λομώντα το όραμα του Ιεζεκιήλ). Στην 
τρίτη σειρά, στο κέντρο, μορφή από το 
γενεαλογικό δέντρο του Ιησού (ο Ρο- 
βοάμ;). Αριστερά η Σταύρωση πλαισιω
μένη από προφήτες, μαθητές και τον 
εκατόνταρχο. Δεξιά η Βάπτιση, από
στολοι και προφήτες (που αναφέρονται 
στη Βάπτιση). Στην τέταρτη σειρά στο 
μέσον ο Ματθάν (;) (Ματθ. α' 15) και ε 
κατέρωθεν απόστολοι και προφήτες. 
Στην πέμπτη σειρά αριστερά, άκρη ά
κρη, ο Ιωσήφ, η Υπαπαντή του Χρίστου, 
ο Ευαγγελισμός, στο κέντρο και δεξιά η



Η Ρίζα του Ιεσσαί. 1 7ος at. (αριθ. ενρ. 313).
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Γέννηση του Χρίστου με τους τρεις Μά
γους. Πάνω πάνω στο κέντρο ήταν α
σφαλώς η Μεταμόρφωση και δεξιά και 
αριστερά προφήτες (αριστερά ο Ηλίας 
και δεξιά ο Μωυσής) και απόστολοι (σώ
ζονται μόνον αριστερά ο Πέτρος και ο 
Ιάκωβος). Ανάμεσα στις μορφές επιγρα
φές οε σλαβικό αλφάβητο. 
Πολυπρόσωπη σύνθεση, τέχνη λεπτό- 
λογη. Εκφραστική πυκνότητα στα πρό
σωπα, δραματικότητα και αίσθηση βά
θους στις κινήσεις και τα ρούχα.

Η Κοίμηση του οσίου Εφραίμ 
του Σΰρου

Α' μισό Ι6ου αι.

Αυγοτέμπερα σε ύφασμα κολλημένο σε ξύλο. 
Διαοτ. 0 ,4 3 x 0 ,3 4 x 0 ,0 1  μ.
Αριθ. ευρ. 149.

Ο όσιος τυλιγμένος σε λευκό σεντόνι (σά
βανο), κουκοΰλιο με σταυρό και την ει
κόνα του Χρίστου ακουμπισμένη στο 
σώμα του κείται στο μνήμα. Γύρω του 
συναγμένοι μοναχοί με τη θλίψη απο
τυπωμένη στα χαρακτηριστικά τους: 
στην κεφαλή του στέκεται ένας ιερ ο
μόναχος ασκεπής, με άμφια, με το ένα 
χέρι θυμιατίζει και με το άλλο κρατά λα
μπάδα, άλλος σκύβει προς το πρόσω
πο του οσίου, ένας τρίτος του έχει αγκα
λιάσει τα γόνατα και είναι έτοιμος να τα 
φιλήσει, ένας τέταρτος με ανοικτό βι
βλίο διαβάζει αποσπάσματα από τη νε-

Η  Κοίμηση του οσίου 
Εφραίμ του Σύρου. 
Α 'μισό 16ου αι. 
(αριθ. ευρ. 149).
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κρώσιμη ακολουθία. Λίγο ψηλότερα 
ένας νέος μοναχός μεταφέρει στη ράχη 
του έναν πρεσβυτερο, ενώ κάτω δεξιά 
και αριστερά προσέρχονται και άλλοι 
μοναχοί με τα πόδια ή καβάλα σε γαϊ
δουράκια. Η σκηνή διαδραματίζεται 
στην έρημο, όπου βουνά και σπήλαια 
δέχθηκαν πολλούς ασκητές. Έτσι, στο 
άνοιγμα κάθε σπηλιάς προβάλλουν και 
από ένας ή δυο μοναχοί. Πάνω δεξιά έ
νας μοναχός διαβάζει από ανοικτό βι
βλίο και ο άλλος με το κατάστιχο ανοι
κτό στα γόνατά του γράφει (Πρόχορος;), 
αριστερά άλλος μοναχός καθιστάς πλέ
κει καλάθια, δίπλα του αριστερότερα έ 
νας άλλος προσεύχεται γονατιστός ε 
μπρός σε ένα εικόνισμα που κρέμεται. 
Ψηλά ένας μοναχός χτυπά το σήμαντρο 
για τη σύναξη γύρω από το λείψανο, ε
νώ ψηλότερα ένας στυλίτης περιμένει 
να του ανεβάσει την τροφή ένας μονα
χός που στέκει από κάτω. Στον ουρανό 
ένας άγγελος παραλαμβάνει την ψυχή 
του οσίου για να την παραδώσει στο Χρι
στό που περιμένει μέσα σε αστεροειδή 
δόξα· δεξιά δυο δαίμονες χρρίττονσι.
Ο τύπος της παράστασης, μιας από τις 
πιο πολυπρόσωπες της μεταβυζαντι
νής τέχνης, πήρε την οριστική της μορφή 
το 13ο αι. Αργότερα, την εποχή των Πα- 
λαιολόγων, πλουτίστηκε και με άλλα 
στοιχεία. Τα καλύτερα παραδείγματα 
ανήκουν στην κρητική ζωγραφική του 
15ου και 16ου αι., ένα μάλιστα από τα 
αντιπροσωπευτικότερα φέρει την υπο
γραφή του Ανδρέα Παβία (τέλη 15ου αι.). 
Η εικόνα αναπτύσσεται του πλάτους, α
κολουθώντας τα βυζαντινά πρότυπα. Η 
βαθμιδωτή ανάπτυξη του τοπίου δεν 
αποδίδεται με κοφτά και σκληρά επίπε
δα, αλλά με επάλληλο κυμάτισμά, όπου 
σπήλαια, δέντρα, άνθρωποι βρίσκουν 
τη θέση τους. Χρώματα διακριτικά, ό
που ξεχωρίζει το πρασινωπό και το θα
μπό κόκκινο. Λευκές, γρήγορες πινελιές 
δίνουν το φως και τονίζουν τη σκιά στα 
ασκητικά πρόσωπα των μοναχών.

Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμον, Ζητήματα 
βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήνα 
1977, σ. 74.
Ντ. Μουρίκη, στον τόμο Βυζαντινή τέχνη, Τέχνη

Ευρωπαϊκή, σ. 244, αριθ. 268.
Μ. Chatzidakis, Les débuts de l’école crétoise 
et la question de l’école dite italogrecque, Μνη- 
μόσυνον Σοφίας Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 190 
κ.ε.

Η Γέννηση της Παναγίας

Α' μισό 16ου αι.
Κρητική Σχολή.
Αυγοτέμπερα σε ύφασμα κολ\ημένο σε ξύλο. 
Διαστ. 0 ,3 9 3 x 0 ,4 4 5 x 0 ,0 3  μ.
Αριθ. ευρ. 356 .

Η απεικόνιση ακολουθεί το γνωστό τύπο, 
όπως αυτός έχει επικρατήσει στην Κρη
τική εικονογραφία από το 15ο αι.
Η αγία Άννα μισοκαθισμένη στο κρε
βάτι με την «ποδέα» ακουμπά το κεφά
λι της στο αριστερό της χέρι. Δίπλα της, 
πίσω από ένα τραπέζι με διάφορα σκευή 
και εδέσματα ai παιδίσκαι που περιποι
ούνται τη λεχώνα (η μεσαία ίσως είναι 
η Ιουδήθ που αναφέρει το πρώτο Ευαγ
γέλιο του Ιακώβου). Στα πόδια του κρε
βατιού η κούνια με την Παναγία-βρέ- 
φος. Στην άκρη μια δούλη γνέθει, ενώ 
συγχρόνως με το πόδι της κουνά το λί
κνο της Παναγίας. Δεξιά, παρέμβλητη 
εικόνα του Ασπασμού Ιωακείμ και Άν
νας, αριστερά, της προσευχής του Ιωα
κείμ. Στο βάθος δυο κτίρια που ενώνο
νται μεταξύ τους με έναν τοίχο και ένα 
παραπέτασμα.
Σύντομες λευκές γραμμουλες δίνουν το 
σκιοφωτισμό. Έκτακτη η ευγένεια των 
χαρακτηριστικών και των κινήσεων.

Th. Chatzidakis-Bacharas, L ’art des icônes en 
Crète et dans les îles après Byzance, Europalia, 
Grèce 1982, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1982, 
αριθ. 25.

Ο Ιησούς και η Καλή Σαμαρείτις

Γύρω στο 1500.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,4 8 x 0 ,3 8 5 x 0 ,0 1 5  μ.
Αριθ. ευρ. 76.

Το κέντρο της εικόνας κατέχουν οι μορ
φές του Χρίστου και της Σαμαρείτιδας. 
Γύρω γύρω τοπίο και σκηνές σε επάλ
ληλη τοποθέτηση. Απόκρημνο βουνό



Η  Γέννηση της 
Παναγίας. Α ' μισό 
16ου αι. (αριθ. 
ενρ. 356).

στο μέσον. Η Ιερουσαλήμ (αριστερά), 
η Σαμάρεια (δεξιά), επιγραφές στις πύ
λες. Ο Ιησούς ντυμένος βαθυκόκκινο χι
τώνα και πράσινο ιμάτιο συνομιλεί με 
τη Σαμαρείτιδα. Με το δεξιό ευλογεί, με 
το αριστερό κρατά ειλητάριο. Δεξιά η 
Σαμαρείτις με βαθυκόκκινο ένδυμα και 
χρυσοκέντητο μαντήλι στο κεφάλι κρα
τά τη στάμνα (χάλκινη οινοχόη). Πίσω 
απότομος βράχος. Από την πύλη, όπου 
η επιγραφή: Ιερουσαλήμ, κατηφορίζουν 
οι απόστολοι κουβεντιάζοντας μεταξύ 
τους, τέσσερις έχουν κιόλας φθάσει, κά
θονται στη σκιά ενός δένδρου και συνο
μιλούν. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο α

πόστολος Ανδρέας, που ακουμπά το 
χέρι του στον ώμο του Πέτρου. Στην πύ
λη δεξιά, που γράφει Σαμάρεια, η Σαμα
ρείτις διηγείται σε ομάδα συμπολιτών 
της τη συνάντησή της με τον Ιησού. Σε 
όλη την εικόνα υπάρχουν διάσπαρτες 
σκηνές της καθημερινής ζωής (π.χ. ο κυ
νηγός με το σκύλο του στο βάθος, οι δυο 
μοναχοί εμπρός από την εκκλησία). Οι 
λόφοι με τα ποικίλα δέντρα, μεμονωμέ
να είτε σε συστάδες, δίνουν μια γλυκυτη- 
τα στο τοπίο.
Μια από τις πιο ευαίσθητες δημιουργίες 
της κρητικής σχολής. Φανερή η επίδρα
ση της δυτικής τέχνης και ιδιαίτερα της
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Ο Ιησούς και η Καλή 
Σαμαρειτις. 

Γύρω στο 1500  
(αριθ. ενρ. 76).
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τοσκανικής του 15ου αι. (το τοπίο, το κτί- 
σμα, οι επιγραφές). Από την άλλη μ ε
ριά διακρίνεται ισχυρή η επιβίωση της 
παλαιολόγειας τέχνης. Κυρίαρχο χρώ
μα το κοκκινωπό. «Λευκές σκιές» και 
φως πλάθουν το χώρο.

Μ. Chatzidakis, Les débuts de l’école crétoise et 
la question de l’école dite italogrecque, Μνημό- 
σννον Σοφίας Αντανιάδη, Βενετία 1974, σ. 203. 
Th. Chatzidakis-Bacharas, L ’art des icônes en Crè
te et dans les îles après Byzance, Europalia, Grèce 
1982, Κατέίλογος έκθεσης, Αθήνα 1982, αριθ. 
19.
N. Χατζηδάκη, στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυ
ζαντινή Τέχνιι, σ. 112, αριθ. 112.
N. Chatzidakis, στον τόμο Holy Image, πίν. 57, σ. 
215.

Εμμανουήλ Λαμπάρδου:
Ο Ιησούς

Αρχές 17ου αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0,37x0,82x0,02 μ.
Αριθ. ευρ. 152.

Ο Ιησούς σε ημίτομος, μετωπικός, με α
ραιό γένι και πυκνά μαλλιά. Φορά χιτώ
να και ιμάτιο. Στο ένδυμα χρυσοκοντυ- 
λιές δηλώνουν τους σκιοφωτισμούς, λευ
κές πινελιές πλάθουν το πρόσωπο και 
διαφοροποιούν τα επίπεδα. Ένα κατά
στικτο φωτοστέφανο περιβάλλει και α
πομονώνει τη μορφή πάνω στο χρυσό φό
ντο. Στο κάτω μέρος υπογραφή, αρκε
τά φθαρμένη: Χειρ Εμμανουήλ τοϋ Λα- 
μπάρδου.
ΓιατονΛαμπάρδο, βλ. εικόνα αριθ. ευρ. 
113.

Η Άκρα Ταπείνωσις

Γύρω στο 1500.
Κρητική Σχολή.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,4 0 5 x 0 ,3 3  μ.
Αριθ. ευρ. 3.

Πάνω στο ολόχρυσο βάθος αναδύεται 
η μορφή του Χρίστου, γυμνού, με σταυ
ρωμένα τα χέρια χαμηλά κοντά στη μέ
ση. Βλέμμα σβησμένο, χέρια αδύναμα, 
σώμα λιπόσαρκο και κουρασμένο. 
Θέμα βυζαντινό, που παραλαμβάνουν και

α π ε ικ ο ν ίζ ο υ ν  με ι δ ια ίτ ε ρ η  ε π ιτ υ χ ία  ο ι  Κ ρ η 

τ ικ ο ί  ζ ω γ ρ ά φ ο ι  α π ό  τ ο ν  15ο α ι. κ α ι  εξής.

Th. Chatzidakis-Bacharas, L ’art des icônes en 
Crète et dans les îles après Byzance, Europalia, 
Grèce 1982, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1982, 
αριθ. 21. Πρβλ. και στο Βυζαντινή και Μετα
βυζαντινή Τέχνη, σ. 112, αριθ.111 (Πάτμος).

Ο άγιος Κωνσταντίνος

16ος αι. (;)
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,2 2 5 x 0 ,3 1 x 0 ,0 1  μ.
Αριθ. ευρ. 138.

Ο άγιος Κωνσταντίνος κάθεται σε μεγα
λοπρεπή, κατάκοσμο θρόνο, στραμμέ
νος ελαφρώς προς τα αριστερά . Φορά 
την αυτοκρατορική στολή: στέμμα, περ- 
πενδοΰλια, πορφυρά, θώρακα, κατάκο- 
σμες κνημίδες και επωμίδες με λεοντο
κεφαλές. Με το δεξιό κρατά σκήπτρο 
(σύμβολο της εγκόσμιας εξουσίας), με 
το αριστερό το σταυρό (σύμβολο της θείας 
εξουσίας) με το όνομά του πάνω στην ο
ριζόντια κεραία. Πλάι του, σε ένα τρα
πέζι, είναι ακουμπισμένο το κράνος του. 
Ο θρόνος, πλατύς, έχει για λαβές γρυ
πές, ενώ μικροί άγγελοι που κρατούν 
αγγεία με πυρσους ή στεφάνια μοιάζουν 
να σκαρφαλώνουν στη ράχη του θρό
νου. Αριστερά μια κολόνα σε ψηλή βάση 
κλείνει με τον κατακόρυφο άξονά της το 
θέμα από τούτη τη μεριά. Το πάνω μισό 
της εικόνας είναι χρυσό, το κάτω πρά
σινο. Αριστερά κάτω υπογραφή: Χειρ 
Γεωργίου Κλόντζα (πλαστή).
Ισχυρή δυτική επίδραση: στην κολόνα 
αριστερά, στην απόκλιση από τη μετω
πικότητα, στις άφθονες καμπύλες σε βά
ρος της ευθείας, στο θρόνο με τα «βουε
ρά» μπαρόκ σκαλίσματα.

Ο άγιος Γεώργιος

17ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,2 6 5 x 0 ,3 4 5 x 0 ,0 1 5  μ.
Αριθ. ευρ. 64.

Ο άγιος χρυσοντυμένος καβαλάρης ε
πάνω στο άσπρο του άτι «εφανερώθη» 
για να σκοτώσει το δράκοντα και να σώ-



Η  Άκρα Ταηείνωσις. Γύρα στο 1500 (αριθ. ευρ. 3).
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Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. 1 7ος αι. (αριθ. ενρ. 19).
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αει την πριγκιποπούλα. Κρατώντας με τα 
δυο του χέρια το κοντάρι προσπαθεί να 
το μπήξει στο στόμα του θηρίου. Πίσω 
του και προς τα δεξιά ανεμίζει το αναπε- 
τάριον. Δυο λουριά συγκρατούν στους 
ώμους τον κοκκινωπό και χρυσοκεντη- 
μένο θώρακα. Η βίαιη κίνηση φέρνει 
λοξά το σώμα πάνω στο άσπρο άτι, που 
αναπηδά προς τα δεξιά. Αριστερά πί
σω του, η βασιλοπούλα, μικροσκοπική, 
παρακολουθεί με δέος. Δεξιά πάνω στον 
πύργο, ο βασιλιάς με την ακολουθία του. 
Ψηλά μέσα στον πρασινόμαυρο ουρανό, 
το χέρι του Χρίστου που ευλογεί. Μακριά 
θαμποφαίνεται η πόλη με τους ισχυρούς 
πύργους και τα ψηλά καμπαναριά. Κά
τω υπογραφή: Γεω ργίου  χ ε ιρ  Κ λόνιζα  
(πλαστή).
Δυτικής τεχνοτροπίας.

Η Παναγία του Πάθους

Γύρω στο 1500.
Αυγοτέμπερα σε ύφασμα.
Διαστ. 0 ,4 2 x 0 ,4 7 5 x 0 ,1 5  μ.
Αριθ. ευρ. 73.

Η Π αναγία η μ ίτομ η  κρατά στην α 
γκαλιά της το μικρό Χριστό, που κοι
τάζει έντρομος προς τα σύμβολα του 
Πάθους, στις γωνίες επάνω: το σταυρό, 
το όξος και τη λόγχη. Στην ταραχή του 
έχει γλιστρήσει το σανδάλι από το πόδι 
του. Με τα δυο του χέρια σφίγγει το δε
ξιό της Παναγίας. Φωτοστέφανοι με δα
ντελωτή παρυφή πλαισιώνουν τα πρό
σωπα. Στο χρυσό κάμπο με κεφαλαία 
γράμματα η ελλιπόφωνη επιγραφή: 
ΜΡ ΘΥ ΙΟ ΧΟ.

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

17ος αι.
Κρητική Σχολή.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,6 3 x 0 ,9 2 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 19.

Ιδού εγώ έξαποστέλλω ιόν άγγελόν μου και 
έτιιβλέγεται οδόν προ προσώπου μου (Μα
λαχίας Γ' 1).
Ο άγιος, φτερωτός (ως προάγγελος του 
Μεσσία, κατά την προφητεία του Μαλα
χία), μέσα στο σχηματικά βραχώδες το

πίο της ερήμου. Τ ο  πρόσωπο με τα α
σκητικά χαρακτηριστικά περιβάλλεται 
από φωτοστέφανο διάστικτο από βλα- 
στόσπειρες. Τα διάπλατα φτερά, καφε- 
τιά με χρυσοφωτισμους, αποσπώνται α
πό το χρυσό βάθος. Φέρει γαλαζοπράσι
νο τρίχινο σάκκο και λαδί ιμάτιο. Εμπρός 
στα πόδια του λεκάνη με το κομμένο κε
φάλι του, που περιβάλλεται από όμοιο 
φωτοστέφανο, αριστερά το δενδρύλλιο 
με τον πέλεκυ (ηδη δε και όξινη προς την ρ ί
ζαν ιών δένδρων κεϊταν παν ούν δένδρον μη 
ποιούν καρπόν καλόν, έκκόπτεται και εις  
πϋρ βάλλεται, Λουκ. γ' 9-10). Με το δεξιό 
ευλογεί, ενώ με το αριστερό κρατά σταυ
ροφόρο ράβδο και ειλητάριο με την ελλι
πόφωνη γραφή: Ό ρ ρ ς  o ía  πάσχουσιν ώ 
Θεού Λ όγε /  ο ι πταισμάτων έλεγχοι των / 
βασιλικών τε έλεγχον και γάρ / μη γέρων ό 
Ηρώδης τέτμηκεν/ ιδού τη ν έμη ν κάραν Σώ- 
τερ (Ωρολόγιον το Μέγα της 29 Αύγου
στου). Στην επάνω δεξιά γωνία ο Χριστός 
τον ευλογεί.
Εξαίρετο δείγμα της Κρητικής Σχολής. 
Συγκλονιστική η μορφή του Προδρόμου 
καθώς προβάλλει στους «γεωμετρικούς» 
βράχους. Μ ερικές λεπτομέρειες θυμί
ζουν τον Τζάνε, όπως ο τρόπος που ο ά
γιος κρατά το ειλητάριο, οι διάστικτοι φω
τοστέφανοι κτλ. Ό μ ω ς, υπάρχουν και 
διαφορές, όπως στα χαρακτηριστικά 
του προσώπου και στην απόδοση των 
ποδιών που καθιστούν προβληματική 
την απόδοσή του στον Τζάνε.
Για τον Τζάνε, βλ. παρακάτω, αριθ. ευρ. 
17(μεσώροφος).

Ν. Δρανδάκης, Ο Εμμανουήλ Τζάνε Μτιοννιαλής 
θεωρούμενος εξ εικόνων τον οωζομένων κυρίως εν Βε
νετία, Αθήναι 1962, σ. 122.

Ο Χριστός Βασιλεύς 
και Μέγας Αρχιερευς

17ος αι. (;)
Αυγοτέμπερα σε ύφασμα.
Διαστ. 0 ,6 8 χ  1,01 μ.
Αριθ. ευρ. 69.

Ο Ιησούς ημίτομος με ένδυμα Μεγάλου 
Α ρχιερέω ς φορά στιχάριον λευκό με 
καφετιές ρίγες, σάκκο μαύρο με χρυσούς 
σταυρούς. Στην κεφαλή αρχιερατική μί-



Ο Χριστός Βασιλεύς 
και Μέγας Αρχιερεύς.

17ος αι. 
(αριθ. ενρ. 69).
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τρα διάλιθη. Ένσταυρος φωτοστέφα
νος. Επψανίκια διάλιθα. Με το δεξιό ευ
λογεί, ενώ με το αριστερό κρατά ανοικτό 
ευαγγέλιο, όπου στη μία σελίδα αναγρά
φεται: Ή  βασιλεία ή έμη σνκ εστιν εκ  τον 
κόσμον τούτον ει εκ  τού κόσμον (Ιω. ιη' 36).

Στην άλλη αναγράφεται: Λάβετε ιράγετε, 
τούτο μον εστιν το σώμα τό νπερ υμών κλώ- 
μενον εις άψεσιν άμαρτιών (Ματθ. κατ' 26). 
Αριστερά της κεφαλής του: Β ασιλεύςβα- 
σιλενόντων, δεξιά Μέγας ’Αρχιερεύς.
Η εικόνα του Χρίστου ως Μεγάλου Αρ-

128



χιερέως, κατεξοχήν λειτουργική, θα έ 
πρεπε να κοσμεί το τέμπλο- δεν μας έχει 
σωθεί σε φορητές εικόνες παλαιότερες 
από την Ά λωση. Η π α λαιότερη  σω- 
ζόμενη είναι των μέσων του 16ου αι. Του 
τυπου αυτου έχουμε πάρα πολλές εικό
νες από το 16ο και το 17ο αι., που αντι
γράφουν πιθανότατα κάποιο κρητικό 
πρότυπο του 15ου αι. (Ανδρέα Ρίτζου). 
Τ ο  φιος του χρυσαφένιου φόντου και η 
στιλπνότητα των χρωμάτων τονίζουν 
τη μοναξιά της αυστηρής μορφής με 
το πυκνό ενορατικό βλέμμα.

Εμμανουήλ Λαμπάρδου:
Παναγία Γλυκοφιλοΰσα

17ος αι.
Ύ φ α σ μ α  σε ξΰλο.
Διαατ. 0 ,3 4 x 0 ,4 5 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 113.

Η Παναγία με βαθυπράσινο χιτώνα και 
σκούρο κόκκινο μαφόριο κοσμημένο 
με χρυσά άστρα και κρόσσια κρατά στην 
αγκαλιά της το μικρό Χριστό, ακουμπώ- 
ντας το πρόσωπό της στο μάγουλό του. 
Ο Χριστός με βαθύ πράσινο χιτώνα, πλα
τιά ζώνη και ανοικτόχριομο ιμάτιο βα
στά σιο δεξιό του χέρι ειλητάριο και με το 
αριστερό του το χέρι της Παναγίας. Α
πό το δεξιό του πόδι έχει ξεγλυστρήσει το 
σανδάλι του. Από κάτω υπογραφή: Χειρ 
Εμμανουήλ τον Λαμπάρδου.
Μέσα από το παραδοσιακό στήσιμο της 
εικόνας διαφαίνεται η δυτική επίδρα
ση: στον τρόπο του προπλασμού της σάρ
κας, έτσι που τα πρόσωπα να γίνονται

«αφράτα» και επ ίπεδα , χωρίς εσω τε
ρική ένταση ή στον κοσμημένο με κλη
ματίδες και με δαντελωτή απόληξη φω
τοστέφανο.

Εμμανουήλ Λαμπάρδος από το Ρέθυ
μνο της Κρήτης. Έ νας από τους σπου
δαιότερους αγιογράφους του 17ου αι. 
Με το όνομα Λαμπάρδος μάς είναι γνω
στοί τρεις ζωγράφοι που πιθανώς να 
είναι αδέλφια. Πάντως ο διασημότε- 
ρος είναι ο Εμμανουήλ.
Πρότυπα για την τέχνη του στάθηκαν 
οι τοιχογραφίες κρητών αγιογράφων 
του Αγίου Ό ρους. Το παλαιότερο χρο
νολογημένο έργο του είναι η εικόνα της 
Θεοτόκου της Βάτου (1593) της Συλλο
γής Λοβέρδου (σήμερα στο Βυζαντινό 
Μουσείο), το νεότερο η εικόνα της Πα
ναγίας στην Padova (1647). Έ ργα του 
υπάρχουν στο Βυζαντινό Μουσείο, στο 
Μουσείο Μπενάκη, σε ιδιωτικές συλ
λογές (π.χ. Σταθάτου), στην Ελληνική 
Κοινότητα της Βενετίας κ.α. Στα πρώ
τα του έργα ήταν ιδιαίτερα συντηρητι
κός, προσκολλημένος στη βυζαντινή 
παράδοση και μόνον αργότερα βλέπου
με κάποια έμμεση επίδραση της δυτι
κής τέχνης.

Αριθ. ευρ. 915. Πολυκάνδηλον του 6ου 
αι. Ο στρογγυλός δίσκος κρέμεται από 
τρεις αλυσίδες. Έ ξι οπές στο δίσκο προο
ρίζονται για να δεχθούν αντίστοιχες γυά
λινες λάμπες.

L. Bouras, στον τόμο Splendeur de Byzance, ο. 
160, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

Τα επιγονάτια είναι τετράγωνα εξαρτήματα της ιερατικής στολής των κληρικών 
(έως το 15ο αι. μόνο των αρχιερέων, αργότερα όλων των βαθμούχων), που κρέμο
νται από τη ζώνη και πιστεύεται ότι κατάγονται από την «πήρα» της ελεημοσύνης 
των αποστόλων. Τ ο  σχήμα τους που θυμίζει τη ρομφαία συμβολίζει την ποιμα- 
ντορική εξουσία. Τα παλαιότερα χρόνια το ύφασμά τους ήταν από μετάξι («σηρι
κά» ή «ολοσηρικά» ή «εξάμιτα») και το χρώμα τους ήταν πάντα πορφυρό ή κυανό 
ή σπανιότερα κίτρινο. Στη επιφάνειά τους απεικονίζονταν θέματα συμβολικά-λει- 
τουργικά, όπως ο Μυστικός Δείπνος, η Κοίμηση, ο Ευαγγελισμός, η Ανάληψη κτλ. 
Πότε πρωτοεμφανίστηκαν τα επιγονάτια δεν μας είναι γνωστό, πάντως το ότι προέρ
χονται από την αποστολική «πήρα» δείχνει ότι ήταν εξαρτήματα της στολής των 
κληρικών από πολύ παλιά, αν και δεν μας έχουν σωθεί «χρυσοκέντητα» παλαιό
τερα από το 12 αι.

ΙΠ]ρ©(Β)π|ικ$<ς 
1 9 II®

Επιγονάτια 
με χρυσοκέντητη 
παράσταση 
του Μυστικού 
Δείπνου 
(προθήκη 1) και 
του Ευαγγελισμού 
(προθήκη 18)
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Τα επιγονάτια ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία των κεντημάτων που γνώρισαν 
μεγάλη ακμή στους βυζαντινούς χρόνους. Τα χρυσοκέντητα («χρυσά» ή «χρυσότα- 
βλα» ή «χρυσοπερίκλειστα») δεν προορίζονταν μονάχα για την εκκλησία αλλά και 
για την αυλή και κατασκευάζονταν σε ειδικό χώρο, το «χρυσόταβλον», από τους 
λεγομένους «χρυσελάτας». Εκτός όμως από τα χρυσοκέντητα, υπήρχαν και κεντή
ματα με «ασημονήματα» ή και με απλό σύρμα κεντημένα («συρμάτινα» ή «συρμα- 
τενια» ή «συρματερά»), που τα κεντούσαν με τέσσερα είδη βελονιάς είτε απευθείας 
πάνω σε ύφασμα είτε πάνω σε γέμισμα με βαμβακερή κλωστή. Οι παραστάσεις ή
ταν είτε επίπεδες είτε ελαφρώς ανάγλυφες. Με τις σταυροφορίες παρατηρούνται 
δυτικά στοιχεία στη διακόσμηση, εκτός από τα παραδοσιακά. Για πρώτη φορά 
τώρα τα κεντήματα ταξιδεύουν και στη Δυτική Ευρώπη, όπου γίνονται γνωστά με 
τα ονόματα «ΓοπίΕπΐε» ή «τοππηΐε». Μετά την Άλωση τα μεγάλα κέντρα της κεντη
τικής, όπως ήταν η Κωνσταντινούπολη και η Θεσσαλονίκη, μαραζώνουν και σχε
δόν εξαφανίζονται. Παραμένουν όμως ως κέντρα συλλογής κεντημάτων τα μονα
στήρια, που οι μοναχοί με τις «ζητείες» τους τα γεμίζουν με πολύτιμα κεντήματα

Εηιγονάτιο μ ε παρά
σταση Ευαγγελισμού 

(προθηκη 18).
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του παρελθόντος. Τ ο  16ο και το 17ο αι. οημειώνεται μια βραχύχρονη άνθηση, οι 
σκηνές γίνονται τώρα πιο πολυπρόσωπες, ενώ πολύτιμα «λιθάρια», όπως λ.χ. μαρ
γαριτάρια, σμαράγδια, ρουμπίνια αλλά και απλές πέτρες ακόμη, παρεμβάλλονται 
στις κεντημένες επιφάνειες («διάλιθα», «περιμάργαρα», «μαρμαρένδυτα», «λιθέν- 
δυτα») για να προσδώσουν μεγαλύτερη λάμψη και συχνά έκφραση. Από αυτή 
μάλιστα την εποχή έχουμε και μερικά ονόματα διάσημων κεντηστριών, όπως της 
περιζήτητης Δεσποινέτας που εργαζόταν στην Κωνσταντινούπολη, της Θεοδοσίας 
που δουλευε στον Πόντο και άλλων. Δεν άργησε όμως να έρθει η παρακμή, οι κλω
στές ψεύτισαν, το καθαρό χρυσάφι σπάνιζε, οι βελονιές άρχισαν να γίνονται αδέξι
ες, και καθώς οι έλληνες τεχνίτες ποτέ δεν ενώθηκαν σε συντεχνίες, τα «σνάφια», 
δεν αποτέλεσαν ισχυρή οικονομική δύναμη, με αποτέλεσμα το είδος να χαθεί σιγά 
σιγά, αφού όμως προηγουμένως μας έδωσε πραγματικά αριστουργήματα της τ έ 
χνης, μα προπαντός της υπομονής.

Ο Μυστικός Δείπνος

Η παράσταση δοσμένη με την «αφ’ υ- 
ψους» προοπτική. Γύρω από ένα ωοειδές 
τραπέζι καθισμένοι ο Χριστός και οι μα
θητές απεικονίζονται με ρεαλιστική άνε
ση. Οι μαθητές κουβεντιάζουν μεταξύ τους, 
ο Θωμάς προσπαθεί με το χέρι να φθάσει 
ένα ψάρι μέσα σε ένα σκεύος.

Ο Ευαγγελισμός

Τ ο θέμα, περίπου στρογγυλού σχήμα
τος, εγκλείεται μέσα σε ένα τετράγωνο 
που περιβάλλεται από ταινία. Στις τρεις 
γωνίες του κυρίου θέματος ο Δαυίδ, ο Σο
λομών και ο Αββακοΰμ. Στις τέσσερις 
γωνίες του επιγονατίου τα τέσσερα σύμ
βολα των Ευαγγελιστών.

Δουλειά σπάνιας ευαισθησίας, η βελο
νιά πυκνή και λεπτή σχηματίζει με χρυ
σή και ασημένια κλωστή πάνω στο κόκ
κινο μετάξι του βάθους το θέμα. Μαρ- 
γαριταράκια περιβάλλουν τις κεντρικές 
μορφές και τα κτίρια. Στην ταινία τρια
ντάφυλλα αφάνταστης λεπτότητας και 
ρεαλισμού.
Ισχυρή η επίδραση της δυτικής τέχνης 
στην προπτική (βλ. την απόδοση του δα
πέδου, την αρχιτεκτονική κτλ.). 18ος αι.

Ε. Βέη-Χατζηδάκη, Εκκλησιαστικά κεντήματα, 
Αθήνα 1953.
Μ. Theochari, στον τόμο Splendeur de Byzance, 
ο. 220-221 (βιβλιογραφία στις ο. 221-222).
Ρ. Jonstone, The Byzantine Tradition in Church 
Embroidery, London 1967.
Μ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα, Αθή
να 1986.

Τα υφάσματα που ονομάζουμε συνήθως κοπτικά είναι η σπουδαιότερη ίσως βιοτε
χνία που ήκμασε στην Αίγυπτο στα τέλη της αρχαιότητας και στους πρώτους αιώνες 
της αραβικής κατάκτησης της χώρας. Υπενθυμίζουμε ότι με την ονομασία Κΐδϊ ή 
Κόϊ, παραφθορές του ονόματος Αιγύπτιος, δήλωναν οι Άραβες κατακτητές τους 
παλαιούς κατοίκους της χώρας σε αντιδιαστολή προς τους επήλυδες Έ λληνες, 
Ρωμαίους κτλ. Σήμερα είναι πάντως ξεκαθαρισμένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
παραγωγής κοπτικών υφασμάτων έως τον 5ο αι. μ.Χ. έγινε από έλληνες υφαντές και 
μόνον αργότερα επικράτησε το παλαιό φυλετικό στοιχείο στην κατεργασία των υ
φαντών. Στα υφάσματα περιλαμβάνονται κατά πρώτο λόγο ρούχα, χιτώνες, ιμάτια, 
χλαμύδες κτλ., που προορίζονταν όχι μόνο για τον πληθυσμό της χώρας αλλά και 
για εξαγωγή, καθώς επίσης και για το στρατό, το ρωμαϊκό στην αρχή το βυζαντινό 
υστέρα. Τα κοπτικά εργαστήρια παρήγαν επίσης παραπετάσματα για τη διακόσμη- 
ση τοίχων, βήλα για τα ανοίγματα ανάμεσα στους χώρους, παντοειδή καλύμματα 
κτλ. Το βασικό τους υλικό ήταν επί πολλούς αιώνες το λινάρι, σπανιότερα το μετάξι, 
κύριο όμως χαρακτηριστικό τους το ότι έφεραν διακοσμήσεις σε ορισμένα τμήματα 
των επιφανειών τους, γραπτές ή κεντητές ή υφαντές.

Αντικείμενα
καθημερινής
χρήσης
των πρώτων
χριστιανικών
αιώνων
από την Αίγυπτο 
κυρίως και τη 
Μέση Ανατολή: 
υφάσματα 
κοπτικά, ξύλινα, 
οστέινα, λίθινα
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Στην τελευταία αυτή κατηγορία οι διακοομήσεις είναι συνήθως μάλλινες (καμιά 
φορά βαμβακερές, σπανιότερα μεταξωτές), ενυφασμένες στο λινάρι, από τον 6ο αι. 
όμως και έπειτα αποτελούν ξεχωριστά κομμάτια υφασμένα από μαλλιά διαφόρων 
χρωμάτων (τα λεγάμενα «πολΰμιτα»), που ράβονται στο ύφασμα. Τα σχήματα των 
διακοσμητικών τμημάτων ήταν ποικίλα, οι θέσεις τους όμως καθορισμένες. Μια 
μεγάλη κατηγορία αποτελούν οι ταινίες που περιβάλλουν το λαιμό ή τα μανίκια ή 
πλαισιώνουν την παρυφή του ρουχου ή κατεβαίνουν από το λαιμό εμπρός στο στή
θος και πίσω στη ράχη και σε μερικές περιπτώσεις καταλήγουν σε φύλλα (λατινικά 
«<Τινϊ», βυζαντινά «σήματα»), μια άλ\η πάλι κατηγορία είναι στρογγυλές ή τετράγωνες 
διακοσμητικές επιφάνειες. Ό σο  υψηλότερη ήταν η κοινωνική θέση τόσο πλου
σιότερη ήταν η διακόσμηση του ενδύματος. Πόση σημασία απέδιδαν στη διακό- 
σμηση των ενδυμάτων φαίνεται από το ότι δεν ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις που, 
όταν πάλιωναν αυτά, ξήλωναν τα διακοσμητικά κομμάτια και τα έραβαν σε και
νούργια. Σε ιδιαίτερη εκτίμηση είχαν και οι Άραβες κατακτητές τα κοπτικά υφα
ντουργεία και επί πολλούς αιώνες μετά την εγκατάστασή τους στη χώρα έως περί
που το 1300 μ.Χ. τους ανέθεταν και δικές τους παραγγελίες.
Η χρονολόγηση των κοπτικών υφασμάτων δεν είναι εύκολη, διότι τα πιο πολλά πε
ριήλθαν σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές όχι κατευθείαν από τους τόπους της εύ
ρεσής τους, που θα μπορούσαν ίσως να προσφέρουν χρονολογικά στηρίγματα, 
αλλά μέσω μεταπρατών. Η χρονολόγηση λοιπόν θα πρέπει να βασιστεί σε άλλα 
κριτήρια, λ.χ. στα θέματα, την τεχνοτροπία και την τεχνική. Δυστυχώς, ούτε και έ
τσι είναι εύκολη η χρονολόγηση. Τα θέματα λ.χ. που είναι ειδωλολατρικά δεν α
νήκουν κατ’ ανάγκη στην περίοδο πριν από την επικράτηση του χριστιανισμού στη 
χώρα, διότι όπως μας πείθουν άλλοι τομείς της τέχνης της Αίγυπτου της περιόδου 
αυτής, όπως τα ελεφαντοστά, τα ειδωλολατρικά θέματα εξακολούθησαν και μετά 
την επικράτηση του χριστιανισμού να απεικονίζονται στην τέχνη της Αίγυπτου με 
τον ίδιο τρόπο που διατηρούνται τα παραδοσιακά μοτίβα στη λαϊκή τέχνη επί 
μεγάλο διάστημα. Άλλωστε, μερικά από τα παλαιό ειδωλολατρικά θέματα είχαν 
και για τους χριστιανούς συμβολική σημασία, όπως ο Ορφεΰς. Από τα ειδωλολατρι- 
κά θέματα η συνηθέστερη μορφή είναι πάντως ο Διόνυσος, τον οποίο τιμούσαν ιδι
αίτερα στην Αίγυπτο. Άλλα αγαπητά θέματα ήταν οι Κένταυροι, οι Μαινάδες, οι 
ερ ω τιδείς , οι χ ο ρ εύ τρ ιες  κ.ά. Εκτός από τις μυθολογικές μ ο ρ φ ές  π ολύ συνηθίζονταν 
και οι μορφές του πανάρχαιου θέματος του κυνηγιού, όπως λιοντάρια, λαγοί, σκυ
λιά, πουλιά, κυνηγοί πεζοί, έφιπποι ή αντικριστοί (λ.χ. Αμαζόνες) κτλ. Μερικά από 
αυτά πρέπει να εισήχθησαν από τη Συρία ή την Περσία. Πολύ συχνή είναι πάντως 
και η απεικόνιση ποικίλων φυτικών κοσμημάτων που απομονώνουν τη μία μορφή 
από την άλλη ή μέσα στα οποία χάνονται κυριολεκτικά οι κυρίες μορφές σαν να κολυ
μπουν μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον. Στα χριστιανικά πάλι θέματα μπορούν να 
καταταχθοΰν το ψάρι (ιχθύς), το παγόνι, το περιστέρι, η άμπελος, αν και ο υπαινιγ
μός δεν είναι πάντα βέβαιος, και φυσικά οι μορφές των αγίων (όταν έχουν επιγρα
φές), ανάμεσα στους οποίους ιδιαίτερα αγαπητός είναι ο Ιωσήφ.
Κάπως πιο χρήσιμο στήριγμα για τη χρονολόγηση είναι η τεχνοτροπία, που ξ έ 
ρουμε ότι πορεύεται γενικά από το νατουραλισμό της ελληνορωμαϊκής παράδο
σης προς το έντονο στυλιζάρισμα, γνώρισμα της πρώιμης μεσαιωνικής τέχνης. Αλ
λά και εδώ απαιτείται προσοχή, διότι υπάρχει βεβαίως στυλιζάρισμα που οφεί
λεται σε αυτή τη γενικότερη μεταβολή της τέχνης, την οποία φυσικά ακολουθουν και 
οι έλληνες υφαντές της Αίγυπτου, υπάρχει όμως και το στυλιζάρισμα που οφείλε
ται στην πρωτόγονη αισθητική ιδιοσυγκρασία του αυτόχθονος λαού και που εκδη
λώνεται έντονα από τον 5ο αι. Στα έργα της δεύτερης κατηγορίας οι μορφές δεν είναι 
απλώς στυλιζαρισμένες, αλλά και στερημένες από κάθε έννοια σωματικότητας 
και αναλογιών και έχουν μετατραπεί σε απλά διακοσμητικά στοιχεία που έχουν το 
πολύ κάποια συμβολική σημασία. Παράλληλα, στα νεότερα έργα σημειώνεται μια



αύξηση των (επίσης σχηματοποιημένων) κοσμημάτων σε βάρος των μορφών. 
Αντίστροφα στο πρώτο τουλάχιστον διάστημα της αραβικής κυριαρχίας οι μορ
φές είναι πιο οργανικές, χωρίς πάντως να απομακρύνονται από την έντονη σχη- 
ματοποίηοη.
Μια συμπληρωματική αλλά αρκετά σημαντική βοήθεια μπορούν να προσφέρουν 
στη χρονολόγηση των υφασμάτων οι τεχνικές της ύφανσης, καθώς και τα χρώματα 
που χρησιμοποιούνται. Πάνω σε αυτά τα θέματα έχει γίνει τελευταία αξιόλογη πρόο
δος που, σε συνδυασμό με την τεχνοτροπία, μας δίνει μια εικόνα εξέλιξης.

Ξύλινο κοπτικό αγαλμάτιο βρεφοκρα- 
τουσας, ίσως της Παναγίας με τον Χρι
στό (αριθ. ευρ. 2538). Ισχυρή σχηματο- 
ποίηση, λιτά, κοφτά περιγράμματα. 
Κοπτικά υφάσματα: δυο λωρίδες («σήμα
τα», αριθ. ευρ. 2546, 2550) με πολύχρω
μη παράσταση κυνηγιού, εντυπωσιακής 
μνημειακότητας (σασσανιδική επίδρα
ση). 7ος-8ος αι.
Τετράγωνο κομμάτι υφάσματος (αριθ. 
ευρ. 2552) με δίκλωνο δέντρο στο μέσον, 
τρεις ερωτιδείς(;) με προσφορές στα χέ
ρια και γΰρω γύρω σε κύκλους μορφές 
που τρέχουν ή είναι καθισμένες και κρα
τούν προσφορές: χήνα, λαγό κτλ. 5ος αι. 
Τετράγωνο κομμάτι (αριθ. ευρ. 2553) με 
αγίους (ή μήπως Παναγία και Ιωσήφ;). 
7ος-9ος αι.
Ορθογώνιο κομμάτι (αριθ. ευρ. 2551) 
με αντίνωτους τοξότες που τοξεύουν κα
τά τον πάρθιο τρόπο (σασσανιδική επί
δραση) άγρια θηρία. 7ος αι.
Μια λωρίδα («σήμα») (αριθ. ευρ. 2545) 
κατάκοσμη από ζώα τόσο σχηματοποιη
μένα που μοιάζουν «ξεφτισμένες» σκιές 
και κάτω δύο πρωτόγονα ανθρωπάκια 
(άντρας και γυναίκα) με ανασηκωμένα 
τα χέρια σε χειρονομία προσευχής. 10ος- 
12ος αι.
Πολύ κατεστραμμένο τετράγωνο κομμά
τι (αριθ. ευρ. 2547) με Ορφέα στο μέσον 
που μαγεύει με τη λύρα του τα θηρία. 5ος- 
6ος αι.
Οριζόντια ταινία (αριθ. ευρ. 2548) είτε α
πό το λαιμό είτε από τα μανίκια είτε από 
την πίσω σε σχήμα Π διακόσμηση ενός 
χιτώνα: άγιοι. Στο μέσον μία μορφή με 
φωτοστέφανο, ίσως ο Χριστός, δεξιά δύο 
μορφές στο αιγυπτιακό τοπίο των πυρα
μίδων (μήπως η Φυγή εις Αίγυπτον;). Κα
θαρά κοπτικό έργο.
Τ η ς ίδιας εποχής τα οστέινα αγαλμα- 
τίδια (αριθ. ευρ. 2323, 2324, 2229) και

Ξύλινο κοπτικό 
αγαλμάτιο 
βρεψοκρατούσας 
(αριθ. ευρ. 2538).
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Κοητικό ύφασμα 
με παράσταση κυνηγιού. 

7ος-8οςαι. (αριθ. 
ενρ. 2546).

Πήλινη «ευλογία» 
(αριθ. ενρ. 955).

τα δοχεία με το μονόγραμμα του Χ ρ ί
στου (π.χ. αριθ. ευρ. 2219).
Χάλκινο αγγείο, το λεγόμενο «ζέον» (α- 
ριθ. ευρ. 904), όπου έβραζαν το νερό που 
αναμείγνυαν στη Θεία Κοινωνία. Δια- 
κόσμηση σταυροί) και παγονιών (σύμ
βολο αθανασίας). Η χρήση του αγγείου 
αυτοΰ εισήχθη στη Θεία Λειτουργία τον 
1 Ιο αι. Για την ίδια χρήση και το αγγείο 
αριθ. ευρ. 991.
Χάλκινες προτομές Διονύσου και Μαι
νάδων (αριθ. ευρ. 183, 889, 887), κα
θώς και γυναικεία προτομή (αριθ. ευρ. 
900), του 3ου αι., που χρησίμευαν ως βά
ρη (σταθμά).
«Ευλογίαι» (αριθ. ευρ. 954-959), πήλινα 
αγγεία μέσα στα οποία οι προσκυνητές 
των Αγίων Τόπων μετέφεραν νερό από 
τον Ιορδάνη ή λάδι από το καντήλι που 
έκαιγε δίπλα σε ιερά λείψανα. Οι περισ
σότερες είναι αφιερω μένες στον άγιο 
Μηνά, ρωμαίο στρατιωτικό που μαρτύ
ρησε στην Αίγυπτο και τον απεικονίζουν

ανάμεσα σε καμήλες. Πολύ λιγότερες εί
ναι αφιερω μένες σε άλλους αγίους. Ο 
κύριος τόπος εύρεσής τους είναι η Αίγυ
πτος, αν και ευλογίες έχουν βρεθεί επί
σης στη Μικρά Ασία και οτη Δύση. 
Πήλινο αγγείο σε σχήμα κεφαλής νέγρου 
(αριθ. ευρ. 195) και άλλο σε σχήμα καθι- 
στοΰ κριού (αριθ. ευρ. 194). 2ος-3ος αι. 
Χάλκινα λυχνάρια (αριθ. ευρ. 76, 704, 
859, 986) παλαιοχριστιανικής εποχής. 
5ος-6ος αι.
Βαρύς, τρίμυξος λύχνος (αριθ. ευρ. 704) 
με διακόσμηση από βουκρανα και με κρί
κους από όπου τον αναρτοΰσαν. Στα λυ
χνάρια αυτά είναι έντονος ο συνδυασμός 
ειδωλολατρικών στοιχείων (το ζώο στη 
λαβή ή η αχιβάδα κτλ.) και χριστιανικών 
(σταυρός).
Λυχνάρια είναι και τα δυο χάλκινα που
λιά (αριθ. ευρ. 852, 1159). Το σχήμα αυ
τό έχει την καταγωγή του από την Άνω 
Αίγυπτο. Χρονολογούνται γενικά στους 
αιώνες ανάμεσα στον 4ο και τον 7ο λό
γω έλλειψης ανασκαφικών δεδομένων. 
Τ ο  πιθανότερο είναι ότι ανήκουν στον 
6ο και τον 7ο αι.
Περισσότερο διαδεδομένα ήταν τα πή
λινα λυχνάρια, ως πιο φθηνά που ήταν 
(αριθ. ευρ. 951-2, 971-5), τα οποία την ε
ποχή της ύστατης αρχαιότητας και των 
πρώτων χριστιανικών χρόνων φέρουν
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χριστιανικά σύμβολα, όπως το σταυρό, 
το ψάρι, το χριστόγραμμα κτλ. 
«Αβαρικες» πόρπες (αριθ. ευρ. 1032, 
1166, 1400, 529 κτλ.). 6ος-7ος αι.
Οι πόρπες αυτές λέγονται «αβαρικες», 
διότι πιστευόταν ότι ανήκαν στους επι
δρομείς Αβάρους που κατέκλυσαν τον 
7ο και 8ο αι. τον ελλαδικό χώρο. Το ίδιο 
είδος βρέθηκε σε όλη σχεδόν την Ευρώ
πη, από τη Ρωσία έως τη Σικελία. Ο Δ. 
Πάλλας όμως πίστευε ότι οι πόρπες αυ
τές πρέπει να χρονολογηθούν μετά τον 
9ο και έως το 12ο αι. και να θεωρηθούν 
βυζαντινές, ίσως μάλιστα και ελλαδικές. 
Κατ’ αυτόν, ακόμη και οι πόρπες που 
βρέθηκαν έξω από τον ελλαδικό χώρο, 
οι λεγάμενες «ουγγρικές» ή «βουλγαρι
κές» κτλ., πρέπει να θεωρηθούν βυζαντι
νές ή το λιγότερο ότι έγιναν σε ξένα ερ
γαστήρια, κάτω όμως από βυζαντινή κα
θοδήγηση ή έστω επίδραση.
Άγιες λαβίδες (αριθ. ευρ. 1063, 1034, 
1062) κοσμημένες με σταυρό ή ελλιπό- 
φωνες επιγραφές.
Χάλκινα ελάσματα σε μορφή ψαριού 
(αριθ. ευρ. 2241-2243) που συντομογρα- 
φοΰν: Ίησοϋς Χριστός Υιός Θεοϋ Zmfpp 
(ΙΧΘΥΣ).

Για τα κοπτικά υφάσματα, βλ. Α. Αποστολάκι, 
Τα κοπτικά υφάσματα τον εν Αθηναις Μουσείου Κο
σμητικών Τεχνών, Αθήνα 1932.
Κ. Wessel, Koptische Kunst, Recklinghausen 1963. 
A. Baginski - A. Tidhar, Textiles from Egypt 4th-

13th centuries, Israel 1980.
Για τα χάλκινα λυχνάρια: M.C. Ross, Catalo
gue o f the Byzantine and Early Mediaeval Antiqui
ties in the Dumbarton Oaks Collection I, Washing
ton D.C. 1962.
A. Δεληβορριάς, Οδηγός τον Μουσείου Μηενάκη, 
Αθήνα 1980, ο. 35, πίν. 27.
Για το λυχνάρι αριθ. ευρ. 604, βλ. όμοιο στη δη
μοσίευση της Ευτ. Μαρκή, Λύχνοι από το επι
σκοπικό συγκρότημα στις Λουλουδιές, Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισμού 5 (1998), ο. 27 .
Μ. Ξανθοπούλου, Παλαιοχριστιανικά μεταλλι
κά λυχνάρια: πρότυπα ή και μιμήσεις των κε
ραμικών, Δέκατο ένατο Συμπόσιο Βυζαντινής και 
Μεταβνζανηνιις Αρχαιολογίας και Τέχνης, 7-9.5.1999, 
Αθήνα 1999.
Για τα πλαστικά αγγεία της εποχής αυτής: La 
Baume - J.W. Salomonson, Römische Kleinkunst, 
Sammlung Karl Löffler, Köln 1976.
C. Metzger, Les ampoules a eulogies du Musée du 
Louvre, Paris 1981.
L. Robert, Ampoules chrétiennes, BCH  108 
(1984), o. 458-467.
Για τις βυζαντινές ευλογίες, βλ. Ch. Bakirtzis, 
Byzanüne Ampulae from Thessaloniki, στο The 
Blessings o f Pilgrimage (επιμ. R. Ousterhout), Ur- 
bana and Chicago 1990, o. 140-149.
Για τα σταθμά σε μορφή προτομής: Μ. Com
stock - C. Vermeule, Etruscan and Roman Bronz
es in the Museum o f Fine Arts, Boston 1971. M.S. 
Ross, Byzantine and Early Medieval Antiquities in 
the Dumbarton Oaks Collection I, Washington D.C. 
1962, o. 60-64. N. Franken, Aequipondia: figür
liche Laufgewichte römischer und frühbyzan
tinischer Schnellwaagen, Alfter 1994.
Για το ζέον: Γ. Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, 
Εκκλησιαστικά αργυρά, Αθήνα 1980.
Για τις αβαρικές πόρπες: Δ. Πάλλας, Αι βαρ- 
βαρικαί πόρπαι της Κορίνθου, Ελληνικά 7 (1954), 
ο. 340-396.

Και το παλαιοχριστιανικό λυχνάρι προέρ
χεται, όπως τόσες άλλες εκδηλώσεις της 
τέχνης και της βιοτεχνίας της εποχής αυ
τής, από το αρχαίο λυχνάρι με μικρές 
μόνο προσθήκες ή αλλαγές (βλ. και προ
θήκη 70).
Τα περιγράμματα είναι καθαρά, οι λα
βές διαμορφώνονται με φαντασία σε 
θέματα της ειδωλολατρικής παράδοσης, 
όπως ζώα, πουλιά κ.ά.: αρπακτικό πουλί 
(αριθ. ευρ. 606) ή πάπια (αριθ. ευρ. 
764), ανθέμια (αριθ. ευρ. 608,610) ή δα
ντελωτό περίγραμμα (αριθ. ευρ. 464). 
Συχνά μία αχιβάδα κλείνει την οπή της

ράχης (αριθ. ευρ. 604). Παρατηρούνται 
όμως και χριστιανικά σύμβολα. Οι λαβές 
διαμορφώνονται σε σταυρό, απλό ή πε- 
ριγραμμένο σε κύκλο (π.χ. αριθ. ευρ. 
854, 605) ή καρδιόσχημο πλαίσιο (αριθ. 
ευρ. 878, 612) ή φέρουν εγχάρακτη δια- 
κόσμηση ψαριού (αριθ. ευρ. 609, βλ. και 
προθήκη 2), το οποίο κοσμεί συχνά το 
σώμα του λυχναριού, ενώ τέλος η πρωτο
χριστιανική διακόσμηση των ομόκεντρων 
κύκλων (αριθ. ευρ. 987,575) κοσμεί πολ
λά από αυτά.

Για τα λυχνάρια, βλ. βιβλιογραφία προθήκης 2.

Χάλκινα λυχνάρια 
(5ος-7ος αι. μ.Χ.) 
με διακοσμητικά 
θέματα
από την ύστατη 
αρχαιότητα και 
τους πρωτο
χριστιανικούς 
αιώνες
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Χάλκινα παλαιοχριστιανικά λυχνάρια (αριθ. ευρ. 606, 612, 602, 878).
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«Βυζάντιο σημαίνει πλούτο και πολυτέλεια» κατά την έκφραση του Ορλάνδου στον 
πρόλογο της δημοσίευσης των κοσμημάτων της Συλλογής Ελένης Σταθάτου. Και η 
πολυτέλεια αυτή εκδηλώθηκε σε κάθε έκφραση της ζωής: στα κτίρια, τα ενδύματα, 
τα κοσμήματα. Ό λοι, μα προπάντων οι γυναίκες, αρέσκονταν στα πλούσια, από 
πολυτελή υφάσματα καμωμένα ενδύματα και στα κάθε είδους κοσμήματα: στο 
μέτωπο κρεμούσαν «γιρλάνδες» από νομίσματα (τα περίφημα «κούτελα»), στα 
αυτιά περίτεχνα σκουλαρίκια («σχολαρίκια»), ενώ δακτυλίδια (τα περίφημα «κρικέ- 
λια» ή «βέργαι» ή «βέραι») κοσμούσαν όλα τους τα δάκτυλα. Φυσικά δεν έλειπαν τα 
βραχιόλια («βραχιόνια» ή και «αγκωνοβράχελα», δηλαδή αυτά που κοσμούσαν 
ψηλά το χέρι), τα περιδέραια (ή «περιστέρναια») κτλ. Από όλο αυτό τον πλούτο 
πολύ λίγα ξέφυγαν το χαμό, καθώς στις δύσκολες στιγμές επιδρομών, πολέμων κτλ. 
τα έλιωναν, αυτοκράτορες αλλά και κοινοί θνητοί, για να κερδίσουν το πολύτιμο 
μέταλλό τους, χάνοντας όμως έτσι τη θαυμαστή εργασία που είχαν πολλά από αυτά. 
Μικρός ο αριθμός που σώθηκε έως εμάς σήμερα. Τα περισσότερα βρέθηκαν θαμ
μένα σε ασφαλείς κρυψώνες, όπου οι άνθρωποι τα είχαν τοποθετήσει εν όψει επι
δρομών και πολέμων. Τέτοιοι θησαυροί είναι τα σύνολα που βρέθηκαν στην Piazza 
della Consolazione της Ρώμης και σήμερα αποτελούν μέρος της Συλλογής του Dum
barton Oaks των ΗΠΑ (Ουάσιγκτον), οι θησαυροί που βρέθηκαν στην Κύπρο και 
μοιράζονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, στο British Museum 
και στο Dumbarton Oaks, αυτοί που βρέθηκαν στην Αλβανία κ.α.
Τ ο  βυζαντινό κόσμημα κατάγεται από το ρωμαϊκό, στα χέρια όμως του έλληνα 
τεχνίτη το φινίρισμά του έγινε απαράμιλλο και τα θέματά του συνδυάζουν με ιδι
αίτερη φαντασία στοιχεία χριστιανικά με παλαιό ειδωλολατρικά. Με κύριο υλικό 
το χρυσάφι, σε διάφορες προσμείξεις οι οποίες του έδιναν ποικίλες αποχρώσεις , 
από την πρασινωπή και την κοκκινωπή έως την κιτρινωπή και με πολύτιμες πέ
τρες που πρόσδιδαν μια φανταχτερή και ονειρική εντύπωση, ο τεχνίτης κατα
σκευάζει στην κοκκιδωτή ή την συρματερή διακόσμηση ή ακόμη και στην τεχνι
κή του νιέλλου και του σμάλτου πραγματικά αριστουργήματα, ιδιαίτερα στη μέση 
βυζαντινή περίοδο, χωρίς βέβαια να περιφρονεί το ασήμι, που το χρησιμοποιεί 
πάντως για φθηνότερα και λαϊκότερα κοσμήματα.

Σκουλαρίκια (αριθ. ευρ. 227α, β) στη 
διάτρητη, έκτυπη τεχνική του «décou
pé». Σχήμα μηνοειδές, περιγραμμένο 
από κυματιστή γραμμή και σφαιρίδια. 
Στον κάμπο σχηματοποιημένη διακό- 
σμηση. 6ος-7ος αι.
Σκουλαρίκια με αναρτημένο κάλαθο 
(αριθ. ευρ. 135α, β) στην κοκκιδωτή και 
την τεχνική του συρματερου (filigrane). 
Σκουλαρίκια σε σχήμα σταγόνας (αριθ. 
ευρ. 182α, β). 6ος-7οςαι.
Σκουλαρίκια σε σχήμα μισού δίσκου (α- 
ριθ. ευρ. 180α, β) δουλεμένα στην κοκ- 
κιδωτή τεχνική με το σταυρό για κυρία 
διακόσμηση. 10ος αι.
Σκουλαρίκια από χρυσάφι, σμάλτο και 
πέτρες (αριθ. ευρ. 449α, β). 10ος-11ος αι. 
Εγκόλπιο-μυροδοχείο (αριθ. ευρ. 86) με 
τη μορφή του Χρίστου.

Δακτυλίδια με μορφές αγίων, όπως του 
αγίου Νικολάου (αριθ. ευρ. 219), δακτυ-

Κοσμήματα 
των πρώτων 
και των μέσων 
βυζαντινών 
χρόνων

Σκουλαρίκια από 
χρυσάφι, σμάλτο 
και πήρες. ΙΟος-ΙΙοςαι. 
(αριθ. ευρ. 449α, β).
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Χρυσός σταυρός.
8ος-9ος αι. 

(αριθ. ευρ. 234).

λίδι-σφραγίδα με νόμισμα του Θ εόφι
λου (αριθ. ευρ. 237).
Πολύτιμη πέιρα δεμένη στη χρυσή σφεν
δόνη (αριθ. ευρ. 216) και κοσμημένη με 
το σύμβολο του σταυροΰ.
Δακτυλίδια με το όνομα του κτήτορος ή 
με επιγραφή: μυστικόν (αριθ. ευρ. 59), που 
δηλώνει μάλλον διπλωματική σχέση α
φού «μυστικά» γράμματα ονόμαζαν την 
ιδιωτική αλληλογραφία του αυτοκράτο- 
ρα και «μυστικός» ονομαζόταν ο αρμό
διος γι’ αυτή γραμματέας. 9ος αι.
Χρυσό βραχιόλι (αριθ. ευρ. 14) με διακό- 
σμηση αντικριστών λιονταριών, γρυπών 
κτλ. μέσα σε συστρεφόμενες κληματί
δες. ΙΟος-ΙΙοςαι.

Χρυσός σταυρός (αριθ. ευρ. 234). Στο 
μέσον ο Εσταυρωμένος, στις οριζόντιες 
κεραίες η Παναγία και ο Ιωάννης, στις 
κάθετες, πάνω ο ήλιος και η σελήνη, κά
τω δυο στρατιώτες που μοιράζονται τα 
ιμάτια του Χρίστου. 8ος-9ος αι. 
Σταυρός (αριθ. ευρ. 116) από φύλλο 
χρυσου και κόκκινη πέτρα στο μέσον. 
6ος αι.
Περιδέραιο (αριθ. ευρ. 450) από ρίζες 
σμαραγδιού και χρυσή αλυσίδα. 7ος αι. 
Σκουλαρίκια (αριθ. ευρ. 451α,β) σε σχή
μα δίσκου. Στο μέσον μία κόκκινη πέ
τρα περιβάλλεται από ένα αστεροειδές 
κόσμημα, κάτω μαργαριτάρια και στέ
λεχος που καταλήγει σε πέτρα από σμα
ράγδι. 7ος αι.
Σκουλαρίκι (αριθ. ευρ. 169). 6ος αι.
Δυο στοιχεία από φύλλο χρυσου σε σχή
μα σταγόνας, μάλλον από περιδέραια (α- 
ριθ. ευρ. 222, 188), στην τεχνική του «de- 
coupé». Γύρω γύρω σφαιρίδια, στον κά
μπο του ενός (αριθ. ευρ. 188), γύρω από 
την ελλειπτική οπή, απλά φύλλα κισσού 
εναλλασσόμενα με «κοκκιδωτά»· στο άλ
λο (αριθ. ευρ. 222) παγόνι με ανοικτά τα 
φτερά και σταυρός. 7ος αι.
Στην ίδια εποχή ανήκουν και τα περισ
σότερα σε σχήμα ημισελήνου σκουλα
ρίκια, από φύλλο χρυσου, δουλεμένα στην 
τεχνική του «découpé». Τον κάμπο κο
σμουν πότε αντικριστά πουλιά, όπως πα

γόνια (αριθ. ευρ. 184, 164), και πότε μια 
θαυμαστή, λεπτή κοκκιδωτή διακόσμη- 
ση (αριθ. ευρ. 194) κτλ.
Τ ο  σκουλαρίκι (αριθ. ευρ. 197) με τη 
δεσπόζουσα μορφή της Παναγίας μι
μείται την τεχνοτροπία της μεσοβυζα- 
ντινής περιόδου, ενώ το ίδιο είναι πολύ 
μεταγενέστερο (πρβλ. τοΣ  αντί του (3). 
Στο 10ο αι. ανήκει το ασημένιο σκουλα
ρίκι με τη συρματερή και κοκκιδωτή τε
χνική (αριθ. ευρ. 131). Ο σταυρός δεσπό
ζει στο σύνολο· ένας συρμάτινος πλοχ
μός διατρέχει όλο το ημικύκλιο· γύρω 
γύρω κουκκίδες σε σχήμα τσαμπιού ε
ναλλάσσονται με κρίκους.
Δακτυλίδια χρυσά με επιγραφές ή α
γίους ή ακόσμητες σφενδόνες, ανάμε- 
σά τους αυτό με την ακόσμητη σφενδό
νη (αριθ. ευρ. 81) που την αγκαλιάζουν 
δυο βραχίονες με πλούσια φυτική δια- 
κόσμηση. 3ος αι.
Τ η ς ίδιας εποχής και αυτό με τη δυσ- 
διάγνωστη επιγραφή που «τρέχει» και 
στους πλαϊνούς βραχίονες (αριθ. ευρ. 
172).
Εντυπωσιακό το δακτυλίδι γάμου με τη 
σκαλιστή παράσταση του Χρίστου που 
κρατά από το χέρι δυο μορφές, μία γυ
ναικεία και μία ανδρική (αριθ. ευρ. 78). 
6ος αι.
Το δακτυλίδι (αριθ. ευρ. 85) με τη σκα
λιστή πάνω στη σκούρα πέτρα μορφή
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αγγέλου που κρατά το σταυρό ανήκει στον 
6ο ή τον 7ο αι.
Τ έλος, μερικά δακτυλίδια με επιγρα
φές που δηλώνουν τον κτήτορα, όπως 
εκείνο με την ελλιπόφωνη επιγραφή: Κν- 
ρύιανοϋ  (αριθ. ευρ. 220), του 6ου-7ου αι., 
ή εκείνο με το όνομα: Βασιλακιον (αριθ. 
ευρ. 75), επίσης του 6ου ή του 7ου αι. 
Μεταγενέστερο, του 10ου ή 11ου αι., εκεί
νο με την επιγραφή: Χριστόφορος Ίοά -  
νον (αριθ. ευρ. 214), που σημαίνει Χ ρι
στόφορος ο γιος του Ιωάννη.
Της ίδιας εποχής και εκείνο (αριθ. ευρ. 
49) με την επιγραφή: Κ(ύρι)εβοήθ(ει) Ευ
δοκία.
Πυθμένας γυάλινου αγγείου (αριθ. ευρ. 
2271) σε μια τεχνική που οι Γερμανοί ο
νομάζουν «Zwischengoldglaeser», οι Άγ
γλοι «gold sandwich glasses» και οι Ιτα
λοί «fondi doro», με την παράσταση ιερο
μάρτυρα, όπως γίνεται φανερό από τα 
κλαδιά δάφνης που κρατά.
Το είδος αυτό διακόσμησης του γυαλιοΰ 
προέρχεται χωρίς αμφιβολία από την 
Αίγυπτο, όπου απαντά κιόλας στην 8η δυ
ναστεία. Στη Ρώμη τα παλαιότερα δείγ
ματα της τεχνικής αυτής είναι κυκλικά 
μετάλλια, τα οποία εντοίχιζαν σε τάφους 
του 1ου και του 2ου αι. μ.Χ. Τα περισσό
τερα όμως και καλύτερα παραδείγματα 
της τεχνικής αυτής χρονολογούνται στον 
3ο αι. μ.Χ. και έχουν βρεθεί σε κατακόμ
βες (εξ ου και τα χριστιανικά θέματα). Η 
ακμή των αγγείων αυτών είναι ωστόσο ο 
4ος αι. Η τεχνική συνίσταται στο εξής: 
σε βάση γυάλινου αγγείου που βρισκό
ταν σε κρύα κατάσταση έστρωναν ένα 
φύλλο χρυσοΰ και υστέρα χάραζαν σε 
αυτό επιγραφές ή μορφές αγίων ή το 
μονόγραμμα του Χρίστου ή διακοσμη- 
τικά θέματα κτλ. Στη συνέχεια σκέπα
ζαν την επιφάνεια με προστατευτικό στρώ
μα άχρωμου γυαλιοΰ σε μορφή σκόνης. 
Ο χρυσός ήταν ευπρόσβλητος μόνο σε 
υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η άχρωμη 
σκόνη του γυαλιοΰ έλιωνε σε πολΰ χαμη
λότερες θερμοκρασίες σχηματίζοντας 
έτσι προστατευτικό διάφανο στρώμα 
πάνω στο φΰλλο του χρυσοΰ. Οι τεχνίτες 
που δοΰλευαν αυτή την τεχνική ήταν κατά 
μία εκδοχή Εβραίοι που είχαν μάθει την 
τέχνη από τους Αιγΰπτιους και δοΰλευαν

μακριά από την πατρίδα τους, στη Συ
ρία, την Ιταλία και αλλοΰ τα χρόνια της 
διασποράς τους. Η τεχνική αυτή κατά 
περίεργο τρόπο άρχισε να ξεχνιέται από 
τον 5ο αι. κιόλας.

G.R. Morrey, Vatican Gold-glass Collection (Ca- 
talogo del Museo Vaticano IV), Città del Vatica- 
no 1959.
Fr. Neuburg, Glass in Antiquity, London 1949, 
o. 49.
J . Philippe, Le monde byzantin dans l ’histoire de 
la verrerie, Bologna 1970.
L. Bouras, στον τόμο Splendeur de Byzance, a. 150, 
197, 202.
Λ. Μ πουρά, στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυζαντι
νή Τέχνη, σ. 187, αριθ. 195.
Χρ. Μπαλτογιάννη, Το ελληνικό κόσμημα. 6000 
χρόνια παράδοση, Αθήνα 1997, σ. 151-159.
Α.Μ. Manière-Levêque, L’évolution des bi
joux «aristocratiques» féminins à travers les tré
sors protobyzantins d’orfèvrerie, RA 1997, o. 
79-106.
M. C. Ross, An Emperor’s Gift and Notes on Byz
antine Silver Jewellery of the Middle Period, 
JWaltersArtGal X IX  (1956-1957), o. 22-23.
Glory o f Byzantium, o. 249, αριθ. 174 (βραχιόλι 
αριθ. 14).
E. Coche de la Ferté, Bijoux byzantins de Chio, 
de Crète, de Salonique etc., Les objets byzantins 
et postbyzantins, Collection Hélène Stathatos, II, 
Limoges 1957.
Ph. Grierson, Catalogue o f the Byzantine Coins 
in the Dumbarton Oaks Collection III, Washington 
1973, πίν. X X V I, 24, 3.
Περί «μυστικού», βλ. I.E. Καραγιαννόπουλος, 
Βυζαντινή Διπλωματική, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 
132, 153.

Χρυσός σταυρός.
6ος οα. (αριθ. ευρ. 116).
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Χάλκινοι 
σταυροί (τάματα, 

εγκόλπια κτλ.) 
της πρώιμης 

βυζαντινής 
περιόδου

Η συνοικία των Χαλκέων στην Κωνσταντινούπολη στάθηκε ένα από τα σπουδαιό
τερα κέντρα κατασκευής χάλκινων αντικειμένων από την εποχή του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου έως την Άλωση. Την τέχνη του χυτου χαλκού έμαθαν οι Βυζαντινοί 
από τους Ρωμαίους και από αυτους κληρονόμησαν και την αγάπη για την κατα
σκευή κολοσσσικών έργων. Αγάλματα αυτοκρατόρων, τεράστιες θΰρες, όπως της 
Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης με την πλούσια φυτική διακόσμηση (σε 
κάποια σημεία τονισμένη με ασήμι), του Αγίου Μάρκου της Βενετίας κτλ., στάθη
καν η μεγάλη προτίμηση των Βυζαντινών. Πέρα όμως από την κατασκευή επιβλη
τικών και αναμφισβήτητης καλλιτεχνικής αξίας έργων, δεν παραλείπεται και η 
κατασκευή μικρών αντικειμένων καθημερινής χρήσης (εκκλησιαστικής, αυλικής, 
οικιακής).
Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους κατέχουν οι σταυροί είτε μεγάλοι (λειτουργικοί) 
είτε μικροί (εγκόλπια) είτε αφιερωτικοί (τάματα). Οι τελευταίοι αυτοί ράβονταν 
πάνω σε ύφασμα -  εξ ου και οι οπές προσάρτησης -  και αφιερώνονταν στην εκ 
κλησία. Τους μεγάλους, όμως, αναρτουσαν απευθείας στους τοίχους της εκκλη
σίας. Εκτός από τους σταυρούς, σώθηκαν επίσης κηροπήγια, καντήλια, άγιες λα
βίδες, εικονίδια (βλ. προθήκες 2, 8) κ.ά.

Χάλκινος αψιερατικός 
σταυρός. 9ος αι. 

(αριθ. ενρ. 1286).

Χάλκινος αψιερωτικός 
σταυρός (αριθ. ενρ.

1149).

Σταυρός αφιερωτικός (αριθ. ευρ. 1286), 
όπως γίνεται φανερό από τις οπές προ
σάρτησής του, με την επιγραφή: ύηέρ  
μνήμης και άνατιαύσεως Κωνσταντίνον χαρ- 
τονλαρίον των βασιλικών άρμαμένιων. 9ος αι. 
Ο σταυρός με την εγχάρακτη απεικόνι
ση του αγίου Δημητρίου (αριθ. ευρ. 1022) 
και τις προτομές των αρχαγγέλων Γα
βριήλ και Μιχαήλ στις κεραίες ανήκει 
στο 10ο αι. Οι δυο οπές που σώζονται πά
νω, καθώς και ο κρίκος κάτω κάνουν φα
νερό ότι ήταν κάπου προσαρτημένος.

Ο μεγάλος σταυρός (αριθ. ευρ. 624) με 
τη στικτή (τσιμπιτή) διακόσμηση είναι 
λιτανικός. Οπές στις οριζόντιες κεραίες 
δηλώνουν την προσθήκη εξαρτημάτων. 
Αφιερωτικός και ο σταυρός (αριθ. ευρ. 
1339) με τη χαρακτή μορφή του αγίου 
Γεωργίου σε χειρονομία δέησης και την 
επιγραφή στην επάνω κεραία του σταυ
ρού : ό άγιος Γεώργιος...
Αντίθετα, ο σταυρός (αριθ. ευρ. 1149) 
με το χαραγμένο οφθαλμό στην επάνω 
κεραία και την επιγραφή: ψανοστάτης 
φοριόταν (εγκόλπιο), όπως εξάλλου γί
νεται φανερό από τον κρίκο που σώζει. 
Ο σφυρήλατος σταυρός (αριθ. ευρ. 1416) 
με τα επίμηλα και τους εγχάρακτους ομό
κεντρους κυκλους ίσως είναι κοπτικός 
του 5ου αι. Το μέγεθος του αλλά κυρίως 
το έμβολό κάτω δείχνουν πως ήταν κάπου 
στημένος.

Kayo Vierk, Die Goldblattkreuze des frühen Mit
telalters, Bull/Baden.
A. Bank, Trois croix byzantines du Musée d’Art 
et d’Histoire de Genève, Genava XXVIII (1980), 
σ. 97-112.
L. Boutas, στον τόμο Splendeur de Byzance, o. 172. 
Λ. Μ πουρά, στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυζα
ντινή Τέχνη, σ. 187, αριθ. 194.
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Ό ταν το ρωμαϊκό κράτος χωρίστηκε σε δυο τμήματα, στο Ανατολικό (Βυζαντινό) 
και στο Δυτικό, τα νομίσματα του πρώτου συνέχισαν στην αρχή την παλαιότερη 
ρωμαϊκή παράδοση, με μικρές μόνο παραλλαγές. Τα  χρυσά νομίσματα (solidi) 
εξακολούθησαν να φέρουν στον εμπροσθότυπο την προτομή του αυτοκράτορα και 
οι επιγραφές να είναι καθαρά λατινικές. Τ ο  κύρος των βυζαντινών solidi ήταν 
τεράστιο. Επί πολλούς αιώνες κυκλοφορούν και πέρα από τα σύνορα της αυτοκρα
τορίας (με το όνομα «bezant», παραφθορά της λέξης Βυζάντιο), και στη Δυτική Ευ
ρώπη, η οποία με τις εισβολές των βάρβαρων λαών είχε περιπέσει σε πρωτόγονες 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες. Μια σπουδαία νομισματική 
μεταρρύθμιση έγινε από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο Α' (491-518). Ένα από τα 
μέτρα που έλαβε ήταν ότι έθεσε εκ νέου σε κυκλοφορία τα χαλκά νομίσματα. Στο 
πίσω μέρος δηλωνόταν η αξία τους με ένα κεφαλαίο γράμμα, όπως για παράδειγ
μα με ένα κεφαλαίο Μ (=  40) δηλωνόταν το «τεσσαρακοντανουμμιον», ενώ κάτω 
από την αξία με μικρότερα γράμματα δηλωνόταν το νομισματοκοπείο, λ.χ. Β για 
το Βυζάντιον, Ννκ για τη Νικομήδεια κτλ. Αλλά μόνον από την εποχή του Ηρακλεί
ου (610-641) και έπειτα αρχίζουν να εμ 4>ανίζονται πραγματικές ελληνικές ε
πιγραφές στα νομίσματα και αυτές στην αρχή γραμμένες με μικτούς, ελληνικούς 
και λατινικούς χαρακτήρες, έως ότου επί του αυτοκράτορος Αλέξιου Α' Κομνηνου 
(1081-1118) επικράτησαν οριστικά οι ελληνικοί χαρακτήρες. Ιδιαίτερα ενδιαφέ
ρουσες είναι οι παραστάσεις των αυτοκρατόρων στα νομίσματα του 7ου αι., των 
οποίων τα ατομικά χαρακτηριστικά αποδίδονται με εξαιρετικό ρεαλισμό και δύ
ναμη, πάντοτε όμως περιορισμένα στα πλαίσια της ισχυρής σχηματοποίησης και 
ακαμψίας που επιβάλλεται γενικά από την τέχνη της εποχής.
Επί Ιουστινιανού Β ' (685-695) μπαίνει για πρώτη φορά στο πίσω μέρος των νομι
σμάτων η προτομή του Χρίστου, σε μερικές μάλιστα εκδόσεις ο Χριστός είναι το 
κύριο πρόσωπο των νομισμάτων αντί για τον αυτοκράτορα. Η εικονομαχία όμως 
καταργεί τη μορφή του Χρίστου, οι προτομές των αυτοκρατόρων «στεγνώνουν» 
και χάνουν πια την ατομικότητά τους. Στο πίσω μέρος των νομισμάτων παριστά- 
νεται τώρα πια μόνον ο σταυρός στημένος πάνω σε βαθμιδωτό βήμα. Τα ασημέ
νια μάλιστα νομίσματα έχουν το σταυρό στο εμπρός μέρος και πίσω έχουν επιγρα
φές σε οριζόντιες σειρές με τα ονόματα των αυτοκρατόρων.
Με την αποκατάσταση των εικόνων επανεισάγονται οι μορφές των αυτοκρατό
ρων που είναι τώρα ολόσωμοι, καθώς και του Χρίστου, της Παναγίας και αγίων. 
Εντείνεται η σχηματοποίηση των μορφών, που τώρα ανυψώνονται σε ένα νοητικά 
υπερκόσμιο χώρο. Με τα χρόνια πληθαίνουν οι επιγpαqιές και οτα νομίσματα χα
μηλότερης αξίας η μία πλευρά γεμίζει μικρά κείμενα που έχουν συχνά συγκινη
τικό περιεχόμενο.
Τον 1 Ιο αι., στα χρόνια του αυτοκράτορα Μιχαήλ Δ' (1031-1041), εξαιτίας της κα
κής οικονομικής κατάστασης τα χρυσά νομίσματα, που τώρα πια λέγονται ιστάμε- 
να (ζυγιζόμενα), χάνουν την καθαρότητά τους. Ο νομισματικός κατήφορος είναι 
ραγδαίος, ιδίως μετά την καταστρεπτική για το Βυζάντιο μάχη του Μαντζικέρτ 
(1071). Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός επιχειρεί γενναία νομισματική μεταρρύθμιση και 
εισάγει περισσότερες αξίες με νομίσματα που γίνονται από διάφορα μείταλλα, 
όπως ήλεκτρο (χρυσό και ασήμι, τα λεγάμενα «άσπρα»), ασήμι και χαλκό, καθώς και 
καθαρά χαλκά, διατηρεί όμως τα χρυσά, που τώρα πια ονομάζονται υπέρπυρα 
(από το χρώμα του χρυσου) και παίρνουν τη γνωστή σκυφωτή επιφάνεια (τραχέα) 
για να ξεχωρίσουν από τα παλαιά που περιείχαν καθαρότερο χρυσό. Σε λίγο και 
τα νομίσματα υποδεέστερης αξίας γίνονται και αυτά τραχέα, δηλαδή σκυφωτά. Πα
ρόλη όμως τη γενναία προσπάθεια η κατάσταση ήταν τόσο κακή που πολλοί ε 
παργύρωναν τα χαλκά και άλλα κατώτερης αξίας νομίσματα ή τα λεύκαιναν για 
να μοιάζουν ασημένια!

Νομίσματα 
βυζαντινά 
και μιμήσεις 
τους
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Υηέρηνρον 
Ανδρονίκου A ' 

(αριθ. ευρ. 348).

Σόλιδος 
Λέοντος A ' 

(αριθ. ευρ. 300).

Τ ο 1204 οι Φράγκοι σταυροφόροι καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη και 
μοιράζουν μεταξύ τους το μεγαλύτερο μέρος του κράτους. Έ ω ς πριν από λίγα χρό
νια επικρατούσε η άποψη ότι οι κατακτητές της Κωνσταντινούπολης δεν εξέδω 
σαν δικά τους νομίσματα, τώρα όμως αποδείχθηκε ότι εξέδωσαν μιμήσεις των 
βυζαντινών τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στη Θεσσαλονίκη, που αποτέλε- 
σε ξεχωριστό κράτος. Παράλληλα όμως εκδόθηκαν νομίσματα στη Νίκαια από 
τους Παλαιολόγους αυτοκράτορες, που επιζητούσαν την ανασύσταση της βυζαντι
νής αυτοκρατορίας- μιμήσεις βυζαντινών νομισμάτων κυκλοφόρησαν και οι Βούλ
γαροι τα ίδια πάνω κάτω χρόνια. Σε λίγο γενικεΰθηκαν οι εκδόσεις νομισμάτων 
τόσο ανάμεσα στα λατινικά κρατίδια, που μοιράστηκαν μεγάλο μέρος της βυζαντι
νής κληρονομιάς, όσο και στα ελληνικά, που περισώθηκαν από την κατάκτηση και το 
διαμελισμό. Ό λες αυτές οι εκδόσεις είναι κακές και οι τύποι τους το ίδιο κακότεχνοι. 
Με την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους αυτοκράτορες της Νίκαιας το 
1261 ξανάρχισε η προσπάθεια ανασυγκρότησης του νομισματικού συστήματος 
πάνω στην παλαιό βάση του χρυσου υπέρπυρου. Γρήγορα όμως τα υπέρπυρα άρχι
σαν να χάνουν πάλι όλο και πιο πολύ την περιεκτικότητά τους σε χρυσό έως ότου ο 
Ιωάννης Ε' (1347-1391) παίρνει μια βαρυσήμαντη απόφαση, να εγκαταλείψει ορι
στικά την έκδοση χρυσών νομισμάτων και να εισαγάγει αντί αυτών μια νέα σειρά 
αργυρών (αξίας 3/4 ενός χρυσου βενετσιάνικου τσεκινιοΰ), που ήταν επίπεδα αυτή 
τη φορά και ονομάστηκαν ωστόσο και αυτά υπέρπυρα. Στην πρόσθια όψη τα νέα 
ασημένια υπέρπυρα είχαν πάλι την προτομή του Χρίστου, η οποία επί των πρώτων 
ΓΊαλαιολόγων είχε αντικατασταθεί από την εικόνα της Παναγίας Βλαχερνίτισσας, 
πίσω φέρουν την προτομή του αυτοκράτορα. Κυκλοφορούν επίσης υποδιαιρέσεις 
αργυρών, καθώς και χαλκά. Από την εποχή όμως του Μανουήλ Β' (1391-1423) αρ
χίζει ραγδαία η πτώση της καλλιτεχνικής και της τεχνικής ακόμη αξίας των νομι
σμάτων και επί Ιωάννη Η' (1423-1448) σταματά εντελώς η έκδοση νομισμάτων.

Από αριστερά. Πρώτη στήλη.
Πρώτη σειρά: σόλιδοι (αριθ. ευρ. 536,384, 
385) Ονωρίου (393-395), αυτοκράτορα 
του Δυτικου Ρωμαϊκού κράτους, νόμισμα 
(αριθ. ευρ. 383) Αρκαδίου (395-408). 
Δεύτερη σειρά: σόλιδοι (αριθ. ευρ. 300, 
537, 538) Λέοντος Α' (457-474).
Τρίτη σειρά: σόλιδος (αριθ. ευρ. 301) Ζή
νωνος (474-491).
Τέταρτη σειρά: τρεμίσιον (αριθ. ευρ. 302, 
303) Αναστασίου Α' (491-518). 
Πέμπτη-έκτη σειρά: σόλιδοι (αριθ. ευρ. 
304-311) και τρεμίσιον (αριθ. ευρ. 312) Ιου
στινιανού Α' (527-565).
Έβδομη-όγδοη σειρά: τεσσαρακοντα- 
νουμμιον (αριθ. ευρ. 388-394) και δωδεκα- 
νουμμιον (αριθ. ευρ. 378) Ιουστινιανού Α'. 
Υπέρπυρον Ανδρονίκου Α' (αριθ. ευρ. 348). 
Δεύτερη στήλη.
Πρώτη σειρά: σόλιδοι (αριθ. ευρ. 313, 
314) Ιουστίνου Β' (565-578).
Δεύτερη σειρά: τεσσαρακοντανοΰμμια 
(αριθ. ευρ. 395-396) Τιβερίου Β' (578-582) 
και (αριθ. ευρ. 397) Τιβερίου και Μαυρί
κιου (582-602).

Τρίτη σειρά: σόλιδοι (αριθ. ευρ. 315,317), 
δηνάριον (αριθ. ευρ. 316),τεσσαρακοντα- 
νουμμιον (αριθ. ευρ. 398) Φωκά (607-608). 
Τέταρτη-πέμπτη σειρά: σόλιδοι (αριθ. ευρ. 
318-326 και 539) Ηρακλείου (610-641). 
Έκτη σειρά: σόλιδοι (αριθ. ευρ. 540,541), 
εξάγραμμον (αριθ. ευρ. 404) Κώνσταντος 
Β' (681-705) και σόλιδος (αριθ. ευρ. 542) 
Κωνσταντίνου Δ' (668-685).
Έβδομη σειρά: σόλιδος (αριθ. ευρ. 327) 
Λεοντίου (695-698), Τιβερίου (αριθ. ευρ. 
543) (698-705), Ιουστινιανού Β' (αριθ. 
ευρ. 328) (685-695 και 705-711).
Όγδοη σειρά: τρεμίσιον (αριθ. ευρ. 329) 
Λέοντος Γ ' (717-741).
Ένατη σειρά: σόλιδος (αριθ. ευρ. 330) και 
χάλκινο (αριθ. ευρ. 405) Θεοφίλου (829- 
842).
Τρίτη στήλη.
Πρώτη σειρά: νόμισμα (αριθ. ευρ. 331) 
Βασιλείου Α' (867-886), χάλκινο (αριθ. 
ευρ. 406) Λέοντος Στ' (886-912), μιλιαρή- 
σιον (αριθ. ευρ. 407) Ιωάννου Α' Τζιμισκή 
(969-976).
Δεύτερη σειρά: ιστάμενον (αριθ. ευρ. 544)
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Ιωάννου Α' Τζιμισκή, ισιάμενον (αριθ. ευρ. 
545) Βασιλείου Β' (976-1025), ισιάμενον 
(αριθ. ευρ. 546) Κωνσταντίνου Η' (1025- 
1028).
Τρίτη σειρά: νομίσματα (αριθ. ευρ. 332,333) 
Κωνσταντίνου Ζ' και Ρωμανού Β' (945-969). 
Τέταρτη σειρά: χάλκινο (αριθ. ευρ. 418) 
Κωνσταντίνου Γ  Δουκα (1059-1067) και 
ισιάμενον (αριθ. ευρ. 547) Ρωμανού Δ' 
Διογένους (1068-1071). 
Πέμπτη-έκτη-έβδομη σειρά: ιστάμενα 
(αριθ. ευρ. 334,548-556) Μιχαήλ Ζ' Δου
κα (1071-1078).
Όγδοη σειρά: χάλκινο (αριθ. ευρ. 420) Νι
κηφόρου Γ' Βοτανειάτη (1078-1081) και 
άσπρο τραχύ (αριθ. ευρ. 557) Μανουήλ 
Α' Κομνηνοΰ (1143-1180).
Ένατη σειρά: υπέρπυρα (αριθ. ευρ. 335, 
336), ισιάμενον (αριθ. ευρ. 421) Αλεξίου Α' 
(1081-1118), αργυρά (αριθ. ευρ. 462,470) 
Ιωάννου Α', Τραπεζοΰντος (1235-1238). 
Δέκατη σειρά: υπέρπυρα (αριθ. ευρ. 337, 
338) και αργυρό (αριθ. ευρ. 502) Ιωάν
νου Β', Τραπεζοΰντος (1280-1297). 
Τέταρτη στήλη.
Πρώτη σειρά: αργυρά (αριθ. ευρ. 463-469) 
Μανουήλ Α', Τραπεζοΰντος (1238-1263). 
Δεΰτερη-τρίτη-τέταρτη σειρά: άσπρα 
(αριθ. ευρ. 422-425, 563-570) Μανουήλ 
Α' Κομνηνοΰ.
Πέμπτη σειρά: άσπρο τραχΰ (αριθ. ευρ. 
558) και υπέρπυρον (αριθ. ευρ. 348) Αν
δρονίκου Α' (1183-1185).
Έ κ τη  σειρά: άσπρα τραχέα (αριθ. ευρ. 
346,347) Μανουήλ Α'.
Έβδομη σειρά: νομίσματα (αριθ. ευρ. 
571-574) Μανουήλ Α'.

Πέμπτη στήλη.
Πρώτη σειρά: αργυρά (αριθ. ευρ. 471-473) 
Αλεξίου Β', Τραπεζοΰντος (1297-1330). 
Δεΰτερη σειρά: υπέρπυρα (αριθ. ευρ. 339- 
340) Ιωάννου F  Βατάτζη (1222-1255). 
Τρίτη και τέταρτη σειρά: υπέρπυρα Ιωάν
νου Γ' (αριθ. 341-345), άσπρα τραχέα (ή
λεκτρο) (αριθ. ευρ. 559-575) Ισαακίου Β' 
Αγγέλου ( 1185-1195).
Πέμπτη σειρά: άσπρα τραχέα (αριθ. ευρ. 
426-428) Ισαακίου Β'.
Έκτη σειρά: άσπρα τραχέα (αριθ. ευρ. 
429-431 ) Αλεξίου F  ( 1195-1203), τρα
χέα (αριθ. ευρ. 459-460) Θεοδώρου Α' 
Λασκάρεως ( 1206-1222).
Έ β δομ η σειρά: υπέρπυρα (αριθ. ευρ. 
560-561) Ιωάννου Γ' Βατάτζη και υπέρ
πυρα (αριθ. ευρ. 562) Μιχαήλ Η' Πα- 
λαιολόγου (1261-1282).
Έκτη στήλη.
Πρώτη σειρά: αργυρό (αριθ. ευρ. 461) 
Μανουήλ Β' Παλαιολόγου (1391-1425) 
και αργυρό (αριθ. ευρ. 474) Μανουήλ 
F  Παλαιολόγου ( 1390-1417).
Δεΰτερη και τρίτη σειρά: χάλκινα ανώνυμα 
βυζαντινά (αριθ. ευρ. 408,412,416 ,417). 
11ος αι.
Ακολουθεί ομάδα δέκα νομισμάτων χάλ
κινων χωρίς αριθμό.

J.M. Saulnier, Les monnaies byzantines, Col
lection Paul Canellopoulos (XX),BCH 125 (2001),
0. 415-453.
P.D. Whitting, Byzantine Coins, New York 1973. 
Guy Lacam, Civilisation et monnaies byzantines,
1, Paris 1974.
W. Metcalf, οτοντόμο Glory o f Byzantium, o. 213- 
217, αριθ. 147.

Νόμισμα 
Κωνσταντίνον Ζ' 
(αριθ. ευρ. 332).

Σταυρός λιτανείας ή ίσως και ευλογίας 
(αριθ. ευρ. 890). Αγένειος Χριστός. Επι
γραφή: *'Αγιος Ίησοϋς Χριστός (έλ)έψον ή- 
μ(ά)ς  ανάμεσα σε αμυγδαλοειδείς εγχα
ράξεις. Από τις οπές θα κρέμονταν διακο- 
σμητικά εξαρτήματα. 4ος-5ος αι. 
Λιτανικός σταυρός (αριθ. ευρ. 863) από 
την Κωνσταντινοΰπολη. Οι κεραίες του 
απολήγουν σε «επίμηλα». Από τις οπές θα 
κρέμονταν κοσμήματα. Επιγραφή: Ό  α 
γρός Πέτρ(ο)ς ηοληου. 9ος-10ος αι. 
Επίσης λιτανικός είναι και ο σταυρός με 
τις πολΰπλοκες απολήξεις των κεραιών 
(αριθ. ευρ. 640) σε κρινάνθεμα. Εμφα

νής η δυτική επίδραση. Μετά το 1200. 
Άγιες λαβίδες (αριθ. ευρ. 132,133), η μία 
φέρει την επιγραφή: Κωνσταντίνου. 
Δισκάρια-τάσια (αριθ. ευρ. 924, 926) με 
πλατιά λαβή και διακόσμηση πουλιοΰ το 
ένα και γυμνόστηθης επάνω στο φουσκω
τό ομφαλό του αγγείου το άλλο.
Τρία δισκοπότηρα (αριθ. ευρ. 992, 993, 
994) με παραστάσεις (πουλιά κτλ.) ή γραμ
μική διακόσμηση.
Σφραγίδα (αριθ. ευρ. 1139) σε σχήμα 
σταυροΰ με ελλιπόφωνη επιγραφή: ICI- 
ΔΩΡΟΥ. 5ος-6ος αι.
Αγγεία (αριθ. ευρ. 192, 874, 880, 881) με

Εκκλησιαστικά 
αντικείμενα της 
μεσοβυζαντινής 
κυρίως περιόδου 
(10ος-12ος αι.): 
σταυροί 
λιτανικοί, άγια 
δισκοπότηρα 
και λαβίδες, 
μετάλλινα 
εικονίδια
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Χάλκινος σταυρός 
λιτανείας 

(αριθ. ευρ. 640).

Χάλκινος σταυρός 
λιτανείας. 9ος-10οςαι. 

(αριθ. ευρ. 863).

Βυζαντινό πιάτο.
11ος-13ος αι. 

(αριθ. ευρ. 880).

τη χαρακτηριστική εφυάλωση και την 
παράσταση στην τεχνική του 8§Γ3ίΓιΙο. 
11ος-13ος αι.
Στην ίδια εποχή ανήκει και το εικονίδιο 
με την απεικόνιση του αρχαγγέλου Μι
χαήλ (αριθ. ευρ. 1375). Αρμονία στά
σης, καλοδουλεμένες πτυχές. Αντιπρο
σωπεύει μια εποχή καλλιτεχνικής ακμής 
του Βυζαντίου.

Τα αγγεία δημοσιευμένα απάτην Ε. Brousca- 
ri, Vases byzantins, Collection Paul Canello- 
poulos (X V III), BCH  112 (1988), o. 503-517. 
Γενικά για τα αγγεία: D. Talbot Rice, Byzan
tine Glazed Pottery. Ο ίδιος, Late Byzantine Pot
tery, DOP 20 (1966), o. 212 κ.ε.
AH.S. Megaw, Glazed Bowls in Byzantine Chur
ches, ΔΧΑΕ 4 (1964-1965), o. 145-162.
J. Herrin, στον τόμο Splendeur de Byzance, o. 226. 
H. Maguire, Materials' Analysis o f Byzantine Pottery, 
Washington D.C., Dumbarton Oaks 1997 (εξέτα
ση βυζαντινής κεραμικής από τεχνική και χη
μική πλευρά).
Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή (επιμ.), Βυζαντινά εφυα- 
λωμένα κεραμικά. Η  τέχνη των εγχαράκτων, Αθήνα 1999. 
Για τα λειτουργικά σκευή, βλ. Κ. Weitzmann, 
Age o f Spirituality, Catalogue, Metropolitan Museum 
o f Art, New York 1979.
Ο σταυρός αριθ. ευρ. 863 δημοσιευμένος από τη 
Α  Μπουρα, στον τόμο Splendeur de Byzance, σ. 174. 
Λ. Μπουρα, στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυζα
ντινή Τέχνη, αριθ. 193.
Δ. Κατσαρέλιας, στον τόμο Gloiy o f Byzantium, σ. 
58, αριθ. 22.
Για το εικονίδιο αριθ. ευρ. 1375, βλ. Λ. Μπουρα, 
στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, ο. 
194, αριθ. 211.
Για το Άγιο Δισκοπότηρο αριθ. ευρ. 1015, βλ. 
Α. Μπαλιάν, στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυζα
ντινή Τέχνη, ο. 198, αριθ. 222.
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Θυμιατήριο (αριθ. ευρ. 996, προθήκη 9), 
ενός χΰπου πολΰ διαδεδομένου σε όλη 
τη χριστιανική Ανατολή από τον 6ο αι. 
ή τις αρχές του 7ου έως το 1 Οο αι. 
Έχουν σω θεί πολλά (γύρω στα σαρά
ντα) θυμιατήρια αυτου του τΰπου και 
σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιο
χές. Γι’ αυτό πολλοί μελετητές πίστεψαν 
ότι ήταν «ενθυμήματα» που έπαιρναν μα
ζί τους οι προσκυνητές από τους Αγίους 
Τόπους.
Γύρω γύρω ανάγλυφες παραστάσεις 
από την Καινή Διαθήκη: ο Ευαγγελι
σμ ός, η Π ροσκύνηση των Μάγων, η 
Βαϊοφόρος, η Σταύρωση, οι Μυροφό- 
ροι, η Ανάληψη. Στην περίμετρο της 
βάσης οι δώδεκα απόστολοι και άγγε
λοι. 7ος-8ος αι.

Το Άγιον Ποτήριον συμβολίζει το Ποτήριον του Μυστικού Δείπνου. Γνώρισε μια Χάλκινο θυμιατήριο. 
σειρά εξελίξεων πριν καταλήξει στο σημερινό σχήμα. Τα πρώτα είχαν το σχήμα 7ος-10ος αι.
κρατήρα ή κυπέλλου με λαβές και κατασκευάζονταν από διάφορα υλικά, όπως (αριθ. ευρ. 996).
ξύλο, γυαλί κτλ. Αργότερα, την εποχή της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου, τον 9ο 
αι., συχνά κατασκευάζονταν από ημιπολύτιμους λίθους ή από πολύτιμα μέταλλα, 
πλούσια κοσμημένα, αρκεί να θυμηθεί κανείς τους θησαυρούς του Αγίου Μάρκου 
στη Βενετία. Το 13ο αι. και αργότερα επικρατεί ο τύπος χωρίς λαβές, όμως πάντα 
με πλούσια ανάγλυφη, δαντελωτή ή και εγχάρακτη διακόσμηση.

Άγιον Ποτήριον (αριθ. ευρ. 1015, προ
θήκη 13)

Στο κάτω μέρος του κυπέλλου πλούσια 
ανάγλυφη και συγχρόνως διάτρητη φυ
τική διακόσμηση, στο στέλεχος επίσης 
εγχάρακτη και ανάγλυφη διακόσμηση και 
στο μέσον «κόμπος» από γαλάζιες πέ
τρες, βάση οκτάφυλλη. Ο σχηματοποιη
μένος φυτικός διάκοσμος δείχνει οθω
μανική επίδραση του 16ου αι. Στην πε
ρίμετρο του χείλους η ανάγλυφη επιγρα
φή: Ποτήριον τής άγιας μονής των πανμεγί- 
στων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ έν τφ 
ορχι τον 'Αγι(;). Στη λαβή επίσης με ανάγλυ

φα γράμματα: Θεολήπτου άρχιερέως. Κά
τω από τη βάση (δεν φαίνεται έτσι που εί
ναι τοποθετημένο το Ποτήριον): Ρίζας έπε
ριχρύσωσε τφ πωτψιον τούτο (νεότερη επι
γραφή εγχάρακτη).

Άγιον Ποτήριον (αριθ. ευρ. 1017, προ
θήκη 16)

Χρονολογείται στο 17ο αι. απάτην επιγρα
φή που έχει στο χείλος του (εγχάρακτη): 
Μ αγδαλψή και τον γονέον και κατά σάρκα 
σννκανίσι (συγγενών), 642  (1642;).
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B. Radojkovic, Srpsko Zlatarstvo, XV, I, XVII 
veke (L ’orfèvrerie serbe du XVI-XVII siècle), Novi 
Sad 1966.
Γ. Οικονομάκη-Παπαδοπουλου, Εκκλησιαστικά 
αργυρά, Αθήνα 1980.
Για το θυμιατήριο αριθ. ευρ. 996, βλ. Λ. Μπου- 
ρα, στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, 
ο. 197, αριθ. 219. Για σύγκριση με το θυμια
τήρι αριθ. ευρ. 996, βλ. J . Lafontaine-Dosogne,

στον τόμο Splendeur de Byzance, ο. 167.
Βλ. ακόμη Μ. Lazovic, Objets byzantins de la 
collecdon du Musée d’art et d’histoire de Genè
ve, Genava XXV (1977), o. 31. Επίσης, Λ. Μπου- 
ρα, Παλαιοχριστιανικό: και βυζαντινά θυμια
τήρια του Μουσείου Μπενάκη, Αρχαιολογία 1 
(1981-1982), ο. 65-70, όπου και η σχετική βιβλιο
γραφία.

m 9 1

Σταυροθήκες- 
εγκόλπια με 

εγχάρακτη 
ή ανάγλυφη 

διακόσμηση, 
τα περισσότερα 

9ου-11ου αι.

Οι σταυροθήκες-εγκόλπια (ονομάζονται και λειψ ανοθήκες, επειδή περιείχαν 
ιερά λείψανα) χρησίμευαν ως φυλαχτά. Μεγάλος αριθμός βρέθηκε στη Συρία (εξ 
ου και η θεωρία ότι η προέλευσή τους είναι συροπαλαιστινιακή). Χρονολογού
νται ανάμεσα στον 9ο και στον 1 Ιο αι., κατ’ άλλους ανάμεσα στον 6ο ή 7ο και 1 Ιο 
ή 12ο αι. Συνήθως κοσμούνται με την ανάγλυφη παράσταση της Σταύρωσης από 
τη μία μεριά και της Παναγίας από την άλλη. Γενικό χαρακτηριστικό είναι η έ 
ντονη βράχυνση και ακαμψία των μορφών, οι αφελείς στάσεις, η αθωότητα των 
εκφράσεων, το βαρύ ένδυμα με τη σκληρά σκαμμένη πτύχωση. Αυτή εξάλλου η α
καμψία των μορφών και των λεπτομερειών τους και η παιδικότητα γενικά της 
απόδοσης είναι που έπεισε μερικούς να χρονολογήσουν τις σταυροθήκες σε πρω- 
ιμότερη εποχή, στον 6ο αι. ακόμη.

Η τυπική παράσταση στη λειψανοθήκη 
της Σταύρωσης από τη μία μεριά και της 
Παναγίας από την άλλη (αριθ. ευρ. 627). 
Λειψανοθήκη (αριθ. ευρ. 628) με παρά
σταση Σταύρωσης, πάνω η tabula ansa- 
ta με τα σύμβολα του ήλιου και της σελή

νης. Ο Χριστός φορά το κολόβιον. Στα 
πόδια του το κρανίο του Αδάμ. Κάτω από 
τα χέρια του Χρίστου, στις οριζόντιες κε
ραίες: Ίδ έ  ο ν(ιό)ς σου, ιδού η μήτηρ σου. 
Στην άλλη πλευρά η Παναγία βρεφο- 
κρατοΰσα, στα πλάγια η επιγραφή: Η

Χάλκινη στανροθήκη.
13ος αι. 

(αριθ. ευρ. 867).

Χάλκινη σταυροθήκη 
(αριθ. ευρ. 621).
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άγια Θεοτόκος και στις κεραίες μετάλλια 
με τις προτομές των ευαγγελιστών. 9ος- 
10ος αι.
Συνθέτη η παράσταση του σταυρου-λει- 
ψανοθήκης (αριθ. ευρ. 1024), όπου η Πα
ναγία δεν εικονίζεται μόνη αλλά με τον 
Χριστό, πλαισιωμένη από μετάλλια α
γίων στις κεραίες του σταυρου. Το ίδιο 
και στο σταυρό-λειψανοθήκη αριθ. ευρ. 
1028, όπου Θεοτόκος δεόμενη και στις 
κεραίες στηθαία αγίων. 
Χαρακτηριστικός ο τύπος του σταυρου 
Vladimir (αριθ. ευρ. 867) του 13ου αι. 
Εκτός από τον τύπο των σταυρών που α

ναφέραμε στην προθήκη 12 υπάρχουν 
και σταυροί με παραστάσεις αγίων, ό
πως λ.χ. του αγίου Γεωργίου (αριθ. ευρ. 
621 και 1114) και πίσω την Παναγία 
(ΜΡΘΥ) ή τον άγιο Ιωάννη (λ.χ. αυτός με 
την επιγραφή: Ίοάνι, αριθ. ευρ. 618) ή 
ακόμη και με απλά διακοσμητικά θέμα
τα, όπως εγχάρακτες γραμμές και χρω
ματιστές πέτρες (αριθ. ευρ. 1246), ομό
κεντρους κυκλους κτλ.

L. Born as, στον τόμο Splendeur de Byzance, a. 
170, αριθ. ευρ. 628, όπου και η σχετική βιβλιο
γραφία. Νεότερη βιβλιογραφία στον τόμο Glo
ry o f Byzantium, o. 169 κ.ε., αριθ. 119 κ.ε.

Οι περισσότεροι από τους σταυρούς της 
προθήκης αυτής καταλήγουν σε «επίμη- 
λα» και είναι κοσμημένοι με εγχάρακτες 
μορφές αγίων με σκληρά χαρακτηριστι
κά και σχηματοποιημένη στάση. Συνο
δεύονται συνήθως από ανορθόγραφες 
επιγράφεις με τα ονόματα των απεικονιζό- 
μενων αγίων, π.χ. ό ά γ ψ ς  Γεόργψ ς  (αριθ. 
ευρ. 1093).
Πολλοί από τους σταυρούς αυτους είχαν 
προσαρτημένη λαβή (λ.χ. αριθ. ευρ. 943, 
633, 636), όπως γίνεται φανερό από τις

οπές προσάρτησης που σώζουν, και ήταν 
αφιερωμένοι στην εκκλησία (βλ. προ
θήκη 6). Άλλοι πάλι ήταν λειτουργικοί, ό
πως δείχνει η κάτω απόληξη σε έμβολο 
που χρησίμευε ασφαλώς για την τοπο
θέτησή τους σε κάποια βάση (αριθ. ευρ. 
881, 945 κτλ.).

Η. Buschhausen, Ein byzantinisches Bronzekreuz 
in Kassandra, JbÖByz XVI (1967), σ. 281-296. 
A. Bank, Trois croix byzantines du Musée d’ 
Art et d’Histoire de Genève, Genava X X V III 
(1980), o. 97-112.

Πρ®®π|ικΐ]| IIII

Χάλκινοι 
σταυροί 
ευλογίας 
και εγκόλπια, 
τα περισσότεροι 
της μέσης 
βυζαντινής 
περιόδου

Μικρά εικονίδια από χαλκό, στεατίτη, ξύλο ή υαλόμαζα, με ανάγλυφες και εγχά
ρακτες θρησκευτικές παραστάσεις χρησίμευαν στα χρόνια του Βυζαντίου ως ε
γκόλπια (φυλακτά). Αν και αντικείμενα λαϊκής τέχνης, είναι πολυτιμότατα επειδή 
συχνά αντιγράφουν εικόνες της επίσημης τέχνης της Κωνσταντινούπολης. Τα χαλκά 
συνηθίζονταν πολύ στα χρόνια των Μακεδόνων και των Κομνηνών αυτοκρατόρων. 
Φτιαγμένα σε μεγάλες ποσότητες από μήτρες, τα πουλούσαν ως φυλακτά σε τό
πους λαϊκού προσκυνήματος, όπως έξω από την εκκλησία την ημέρα της εορτής 
του τοπικού αγίου, του οποίου την εικόνα συχνά αντέγραφαν. Οι μετακινήσεις των 
προσκυνητών διέδωσαν αθόρυβα έως τα άκρα της επικράτειας και πιο πέρα ακό
μη αυτά τα ταπεινά μικροαντικείμενα και μαζί με αυτά και τη βυζαντινή τέχνη γε
νικότερα.
Μια άλλη κατηγορία είναι από στεατίτη λίθο (η λέξη προφανώς από την υφή της 
πέτρας, στέαρ = λίπος), τον οποίο έβρισκαν σε αφθονία στις χώρες γύρω από τη Με
σόγειο, την Καππαδοκία, τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης ακόμη, την Κύ
προ, μερικά νησιά του Αιγαίου (λ.χ. Τήνο, Νάξο, Κρήτη) και τέλος την Αίγυπτο. Η 
μαλακή επιφάνεια της πέτρας σε συνδυασμό με την πυκνότητά της συνετέλεσαν στο 
να γίνει προσφιλές το υλικό αυτό για την κατασκευή εικονιδίων και φυλακτών, ενώ η 
στερεότητά της στο να τη χρησιμοποιήσουν και για μήτρες. Η μεγάλη ακμή των ει
κονιδίων από στεατίτη παρουσιάζεται το 12ο αι. (πριν από το 10ο αι. δεν υπάρχουν).

Εικονίδια, σταυροί 
κτλ. από χαλκό, 
στεατίτη, ξύλο 
(συχνά
επιχρυσωμένο), 
υαλόμαζα, 
με τις μορφές 
του Χρίστου, 
της Παναγίας 
και αγίων, 
σε ανάγλυφη (χυτή) 
ή εγχάρακτη 
τεχνική,
της μέσης κυρίως 
βυζαντινής περιόδου

147



Το 14ο-15ο αι. τα εικονίδια γίνονται πια από ξύλο. Τα θέματα που συνηθίζονταν 
ήταν η Παναγία, ο Χριστός, διάφορες σκηνές από το εορτολόγιο της εκκλησίας, 
προπάντων όμως στρατιωτικοί άγιοι (φυλακτά), στην περίπτωση μάλιστα αυτή επι
χρυσώνονταν μέρη των παραστάσεων, όπως το δόρυ, ο θώρακας κτλ., ποτέ όμως 
ολόκληρη η εικόνα, όπως επίσης ποτέ δεν ζωγραφίζονταν. Η ύπαρξη πολλών όμοιων 
εικόνων ενίσχυε την υπόθεση της λειτουργίας τοπικών εργαστηρίων.
Μια τρίτη κατηγορία είναι τα εικονίδια από καστανόμαυρη ή σπανιότερα μαύ
ρου χρώματος υαλόμαζα, με ανάγλυφες παραστάσεις του Χρίστου, της Παναγίας 
και αγίων. Πιστεύεται ότι τα εικονίδια από υαλόμαζα μιμούνται τους καμέους και 
ότι κατασκευάστηκαν στη Βενετία μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 
από τους Φράγκους (13ος αι.), ως υποκατάστατα των καμέων που ήταν περιζήτη
τοι στη Δύση τα χρόνια αυτά.

Εικονίδιο με ολόσωμη 
απεικόνιση στρατιωτι

κού αγίου τιου κρατά 
ασπίδα και δόρυ. 

13οςαι. (αριθ. 
ενρ. 1071).

Πλακίδιο 
με προτομή του αγίου 

Γεωργίου. 12οςαι. 
(αριθ. ενρ. 1285).

Χάλκινα: Εικονίδιο με την εικόνα του α
γίου Γεωργίου σε προτομή (αριθ. ευρ. 
1285). Επιγραφή: ό άγιος Γεόργηος. Στο 
πλαίσιο: Κύριε βοήθα τον εχοντά μ ε άμήν 
ό Θεός. 12ος αι.
Εικονίδιο (αριθ. ευρ. 1071) με ολόσωμη 
απεικόνιση στρατιωτικού αγίου που κρα
τά ασπίδα και δόρυ. 13ος αι.
Εικονίδιο από χαλκό επιχρυσωμένο με 
την αυστηρή μορφή του Χρίστου που ευ
λογεί (αριθ. ευρ. 1287).
Από κοΰμπωμα αλυσίδας πρέπει να προ
έρχεται το πλακίδιο με τη μορφή της Πα
ναγίας (αριθ. ευρ. 1236). Μέση βυζαντι
νή περίοδος.
Το φυλακτό με την κεφαλή της Μέδουσας 
(αριθ. ευρ. 1111) μοιάζει να ανήκει σε 
τύπο του 5ου-6ου αι. Στη μία όψη η επι-

γραφή: 0 0  ΛΗΚΟΟ ΥΟΥΜΕ 0 0  ΛΕΟΝ  
ΟΡΙΟΜΕ 0 0  ΟΦΙΟ ννίΟ Μ Ε  0 0  ΠΡΟ  
ΒΑΤΟΝ. Στην άλλη η Παναγία ανάμεσα 
σε δυο πουλιά, κάτω και γύρω γύρω επι
γραφές. Ό π ω ς φανερώνει η επιγραφή 
της μίας όψης πρόκειται για φυλακτό με 
λόγια παρμένα ίσως από κάποιο βιβλι
κό κείμενο.
Το ορθογώνιο πλακίδιο με την εγχάρα
κτη μορφή είναι κλειδαριά (αριθ. ευρ. 
1106) και η χρονολόγησή του είναι δύ
σκολη, διότι ο τύπος χρησιμοποιούνταν 
επί αιώνες απαράλλακτος. Πάντως η 
δουλειά της χαρακτής μορφής δείχνει τη 
μέση βυζαντινή περίοδο.

Οι κλειδαριές, τα κλειδιά και μαζί με αυ
τά και οι σφραγίδες ήταν κάτι κοινό στη 
ζωή των Βυζαντινών. Συχνά είχαν περί
τεχνη δουλειά, ενώ τα λουκέτα όχι σπά
νια έπαιρναν σχήμα ζώου. Τις σφραγίδες 
που μεταχειρίζονταν και σε κλειδωμένα 
αντικείμενα (προθήκη 15, αριθ. ευρ. 
1092) τις φορούσαν είτε ως βραχιόλια
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είτε ως δακτυλίδια ή τις προσάρμοζαν 
σε στρεπτή σφραγίδα.

Μολΰβδινα: η Παναγία δεόμενη (αριθ. 
ευρ. 1170) μοιάζει να είναι «σταθμίον» 
για το ζΰγισμα νομισμάτων. Πιθανώς α
νήκει στον 6ο αι.
Για την ίδια χρήση ήταν και το επίμηκες 
«εικονίδιο» με αριθ. ευρ. 1087.
Καμέος με τη μορφή του αγίου Γεωργί
ου (αριθ. ευρ. 2298). Γύρω στο 1200.
Από ελεφαντοστουν πλακίδιο με τις μορ
φές των αγίων Ανάργυρων (αριθ. ευρ. 
2225). Ανήκει στους χρόνους λίγο μετά 
το 15ο αι.
Από αιματίτη πλακίδιο με τη μορφή στρα
τιωτικού αγίου (αριθ. ευρ. 2216). 12ος 
ή 13ος αι.
Τ η ς ίδιας εποχής και το εικονίδιο του 
αγίου Νικολάου (αριθ. ευρ. 2305).
Από στεατίτη: Πλακίδιο με την απεικόνι
ση του αγίου Νικολάου (αριθ. ευρ. 2296), 
καθώς και πλακίδιο σε σχήμα πουλιοΰ, 
που ασφαλώς θα προέρχεται από κάποια 
ένθετη διακόσμηση.

Επίσης από στεατίτη και τα εικονίδια με 
την Παναγία βρεφοκρατοΰσα (αριθ. ευρ. 
2294, 2300).
Εικονίδια από υαλόμαζα, με την απει
κόνιση της Δέησης (αριθ. ευρ. 2258) και 
της Θεοτόκου (αριθ. ευρ. 157). 10ος αι. 
Από lapis lazuli: μορφή αυτοκράτορα με 
στέμμα, περπενδοΰλια και σκήπτρο (α- 
ριθ. ευρ. 2232).

Η. Wenzel, Das Medaillon mit dem HI. Theo
dor und die venezianischen Glaspasten in 
byzantinischem Stil, Festschrift fu r Erich Mayer, 
Hamburg 1957, o. 57-60.
I. Kalavrezou-Maxeimer, Steatite Carvings o f 
the Middle Byzatine Period, Beverly 1977.
I. Kalavrezou-Maxeimer, οτον τόμο Glory o f By
zantium, o. 219 κ.ε.
Για τις κλειδαριές, βλ. G. Vican, Security in By
zantium. Locking, Sealing and Weighing, Washing
ton 1980.
Για τον καμέο αριθ. ευρ. 2258, βλ. Λ. Μπου- 
ρα, στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέ
χνη, σ. 210, αριθ. 238.
Για το εικονίδιο αριθ. ευρ. 1071, βλ. L. Bouras, 
στον τόμο Splendeur de Byzance, αριθ. 28, σ. 185. 
Για το εικονίδιο αριθ. ευρ. 1285, βλ. στον τόμο 
Splendeur de Byzance, αριθ. 27, σ. 184.

Βραχιόλια χάλκινα, συμπαγή ή από έλα
σμα (αριθ. ευρ. 1221, 1235, 1163), με 
πεπλατυσμένες τις άκρες και εγχάρακτη 
ή ανάγλυφη διακόσμηση από γεωμετρι
κά σχήματα, όπως σπείρες, ομόκεντρους 
κΰκλους κ.ά. Τ ο  είδος ήταν κοινό στα 
Βαλκάνια (παρόμοια έχουν βρεθεί στην 
περιοχή της Δωδώνης, την Αχρίδα και 
άλλου) κατά τις αρχές της βυζαντινής 
περιόδου (6ος-7ος αι.). Τα ίδια ισχΰουν 
και για τα επίσης χάλκινα δακτυλίδια με 
απλή διακόσμηση, όπως εγχάρακτους 
ομόκεντρους κΰκλους (αριθ. ευρ. 251) ή 
πιο συνθέτη, όπως εγχάρακτο τετράφυλ
λο (αριθ. ευρ. 1065), σχηματοποιημένο 
λουλούδι (αριθ. ευρ. 1109), πυκνές, σε γεω
μετρικά σχήματα γραμμές (αριθ. ευρ. 288, 
590) ή και χωρίς διακόσμηση, με μόνον 
ένα περίτεχνο σχήμα σφενδόνης (αριθ. 
ευρ. 358,396), που τα συναντάμε στα Βαλ
κάνια και ανήκουν στην πρώιμη βυζα
ντινή εποχή, μολονότι θυμίζουν ακόμη 
παλαιότερους τΰπους. Μεταγενέστερα, 
μετά το 10ο αι., είναι τα δακτυλίδια που 
φέρουν επιγραφές: όπως λ.χ. Κύριεβοη-

θει τον ψορούντα (αριθ. ευρ. 9) ή Κύριεβοή- 
θει τον δούλο σου ... (αριθ. ευρ. 52) ή Κύριε 
βοήθει τον δούλο σου Βασίληο (αριθ. ευρ. 
1069).

Εικονίδια χάλκινα ή επιχρυσωμένα, με 
απεικονίσεις του Χρίστου (αριθ. ευρ. 
18), του αγίου Π αντελεήμονος (αριθ. 
ευρ. 115, 1036), της Παναγίας με τον 
Χριστό (αριθ. ευρ. 1280, 2224), σε μια 
περισσότερο ή λιγότερο εκφραστική α
πόδοση.
Κρίκος για κλειδιά (αριθ. ευρ. 1092), με 
σφραγίδα στο πάνω μέρος (περισσότε
ρα για τα κλειδιά και τις κλειδαριές στην 
προθήκη 14).
Ζυγαριά (αριθ. ευρ. 1033) για το ζΰγισμα 
μικρών αντικειμένων (π.χ. νομισμάτων).

Για τα δακτυλίδια και τα χάλκινα εικονίδια, 
βλ. M.C. Ross, Catalogue o f the Byzantine and 
Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton Oaks 
Collection II, Washington D.C. 1965.
Για το χάλκινο κρίκο κλειδιού αριθ. ευρ. 1092, 
βλ. Λ. Μποΰρα, στον τόμο Βυζαντινή και Μεταβυ
ζαντινή Τέχνη, σ. 188, αριθ. 197.

Π{ρ©®φκπ]) 1 5
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Βραχιόλια, 
δακτυλίδια 
και εικονίδια, 
κυρίως
από ορείχαλκο, 
τα περισσότερα 
της πρώιμης 
και της μέσης 
βυζαντινής 
περιόδου
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Μολυβδόβουλλα, 
βυζαντινά 

νομίσματα και 
μιμήσεις τους 

(για τα νομίσματα, 
βλ. και προθήκη 7)

Μολνβδόβουλλο. 
Ο Χριστός στεχρανωνει 

τον Ανδρόνικο Β 
13ος-14ος αι. 

(αριθ. ενρ. 2250).

Μολυβδόβουλλα: σφραγίσματα σε μο
λυβί με τα οποία οι βυζαντινοί αξιωμα- 
τουχοι και αυτοκράτορες, κληρικοί αλ
λά και ιδιώτες εξασφάλιζαν το απόρρη
το των εγγράφων εντολών και αναφο
ρών τους. Τα μολυβδόβουλλα έχουν και 
τις δυο επιφ άνειες σφ ραγισμένες. Η 
σφράγιση γινόταν με μικρές σιδερένιες 
σφραγίδες που λέγονταν βουλλωτήρια. 
Τα πατριαρχικά βουλλωτήρια τα έφ ε
ραν στο στήθος τους κρεμασμένα οι χαρ
τοφύλακες (γραμματείς). Σφραγίσματα 
πάνω σε πιο πολύτιμο υλικό ήταν τα λε
γάμενα «χρυσόβουλλα», που τα χρησιμο
ποιούσαν μόνον οι αυτοκράτορες, και τα 
«αργυρόβουλλα», που χρησιμοποιήθη
καν από τους Δεσπότες της Ηπείρου και 
του Μορέως. Τα αυτοκρατορικά βουλ
λωτήρια καταοτρέφονταν για λόγους α
σφαλείας μετά το θάνατο του αυτοκρά- 
τορα.
Μολυβδόβουλλο (αριθ. ευρ. 2253), του 
11ου αι., του συνδέσμου των εκδίκων (εκ
κλησιαστικών αξιωματοΰχων) της Αγίας 
Σοφίας. Στην κυρία όψη, μέσα σε κοκ- 
κιδωτό κυκλικό πλαίσιο, αριστερά η Πα
ναγία και δεξιά ο αυτοκράτορας Ιουστι
νιανός με φωτοστέφανο- κρατουν και 
οι δυο ναΐσκο, υπαινιγμό του ναού της 
Αγίας Σοφίας, όπως γίνεται φανερό και 
από την επιγραφή πάνω: 'Αγία Σοφία. 
Γύρω γύρω η επιγραφή: Ύηεραγία Θεοτόκε 
βοήθει. Πίσω η επιγραφή: Τοϊς θεοσεβε- 
στάτοις πρεσβντέροις και έκκλησεκδίκοις. 
Μολυβδόβουλλο (αριθ. ευρ. 2254) Θεο
δώρου Κομνηνοΰ Βρανά του 12ου αι. Στην 
όψη επιγραφή: Γρατράς σψραγίζω τοϋ Βρα
νά Θεοδώρου. Στην πίσω όψη η συνέχεια: 
Κομνηνοψυονς, πορψνρανθοϋςέκγόνου. Πρό
κειται προφανώς για τον Θεόδωρο Βρα
νά, ανεψιό του αυτοκράτορα Μανουήλ 
Α' Κομνηνοΰ, που υπηρέτησε ως αξι- 
ωματοΰχος του βυζαντινού στρατού, και 
α ργότερα , μ ετά  την κα τάληψ η τη ς 
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους 
το 1204, αναφέρεται ότι μπήκε στην υ
πηρεσία τους και μάλιστα ότι έδειξε αρκε
τή αφοσίωση σε αυτοΰς έτσι που να μπο
ρέσει να ουμβάλει στην ειρήνη ανάμεσα 
στους Φράγκους και τους Έλληνες. 
Μολυβδόβουλλο (αριθ. ευρ. 2250) του αυ- 
τοκρατορικοΰ δικαστηρίου, που επανέ

φερε ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος. Στην ό
ψη δεξιά ο Χριστός που στεφανώνει τον 
Ανδρόνικο Β', ο οποίος φορά στέμμα και 
περπενδουλια και κρατά με το δεξιό το 
σταυρό. Αριστερά η επιγραφή: ’Ανδρόνι
κος δεσπότης. Στην πίσω όψη η επιγραφή: 
Νόμον δοτηρ στέψει τε τον νομοθετην και 
κρίσιν αντψ πάσαν ένδικον νέμει ης έξανοί- 
γει βασιλεύς θύραν πάσιν ου και σψραγις 
έγκ(νρ)ον η δικ(αιονσα). 13ος-14οςαι. 
Μολυβδόβουλλο (αριθ. ευρ. 2239) Νι
κολάου Μελιτηνιώτη. Στην όψη ο άγιος 
Δημήτριος, αριστερά του η επιγραφή: 
Δημήτριοε. Στην πίσω όψη επιγραφή: Νι- 
κο(λ)άψ τώ (Μ)ελιτηνιώ(τ)η, άθλητά Δη- 
μήτριε τάς (π)ράξεις κόρον. Πρόκειται για 
έναν ανώτατο κρατικό υπάλληλο των οι
κονομικών υπηρεσιών (ταμίας των κοι
νών), που είχε αναλάβει το αξίωμα αυτό 
μαζί με τον Γεώργιο Σπανόπουλο, όταν ο 
Αλέξιος Απόκαυκος άφησε τη θέση αυτή 
το 1341 για να αναλάβει στρατιωτική 
διοίκηση. 14ος αι.
Αριστερά και δεξιά  από τα μολυβδό
βουλλα εκτίθενται νομίσματα. 
Αριστερά.
Πρώτη σειρά: τραχέα (αριθ. ευρ. 432-438), 
μιμήσεις βουλγαρικές. Γύρω στο 1195. 
Δεΰτερη-τρίτη-τέταρτη σειρά: τραχέα 
(αριθ. ευρ. 439 -459), λατινικές μιμή
σεις. Από το 1204 και εξής.
Πέμπτη σειρά: αργυρό (αριθ. ευρ. 475) 
Αλεξάνδρου και Μιχαήλ Βουλγαρίας 
(1331-1355), δηνάριον (αριθ. ευρ. 476) 
De Bandera Σερβίας, 13ου αι., δηνά- 
ρια-τορνέσια (αριθ. ευρ. 479-480) Κα
ρόλου Ανδηγαυικου (1278-1285).
Έ κ τη  σειρά: δηνάριον-τορνέσιον (α- 
ριθ. ευρ. 481) Γουλιέλμου Α' (1280-1287), 
δηνάριον-τορνέσιον (αριθ. ευρ. 482) Guy 
Β' (1287-1308), δηνάρια-τορνέσια (αριθ. 
ευρ. 4 8 5 -4 8 9 ) φραγκικά φ θαρμένα. 
13ος αι.
Έβδομη σειρά: γρόσια ενετικά (αριθ. 
ευρ. 490-491) Giacopo Contarini (1275- 
1280) και (αριθ. ευρ. 492-496) Giovan
ni Dandolo (1280-1289).
Δεξιά.
Πρώτη σειρά: σολδίνια ενετικά (αριθ. ευρ. 
497-499) Francesco Dandolo (1329-1339). 
Δεύτερη σειρά: σολδίνια ενετικά (αριθ. 
ευρ. 508 και 535).
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Ό λες οι άλλες σειρές αποτελούνται από 
δηνάρια ανώνυμα των Μεγάλων Μαγ(- 
στρων του Τάγματος των Ιπποτών του 
αγίου Ιωάννου (αριθ. ευρ. 503-534).

V. Laurent, Sceaux byzantins, Collection Paul 
Canellopoulos (V), BCH  97 (1973), o. 227-237. 
G. Zacos and A. Veglery, Byzantine Lead Seals, 
Basel 1972.
J.Cl. Cheynet, Byzantine Seals, 7000 Years o f 
Seals, London 1997, σ. 107-123.
D. Collon, Ancient Near Eastern Seals, 7000 
Years o f Seals, London 1997, σ. 11-30.

Υπερφυσικού μεγέθους μαρμάρινη κεφα
λή ρωμαίου αυτοκράτορα (αριθ. ευρ. 2419). 
Η ταυτότητα του αυτοκράτορα έχει προ- 
καλέσει συζητήσεις, όπως και η χρονολό
γησή του. Μάλλον πρόκειται για πορτραί-

το του Τραϊανού, που όμως δεν είναι σύγ
χρονό του αλλά των χρόνων του Θεοδοσί
ου Α'. Στα μαλλιά φορά στεφάνι, που πά
νω από το μέτωπο στολίζεται με τον αυτο- 
κρατορικό καμέο. Β ' μισό 4ου αι. π.Χ.

Ο Γ. Δοντάς αναθεώρησε την άποψη που είχε 
εκθέσει στη δημοσίευση του κεφαλιού (G. 
Dontas, Portrait de Galère, Collection Paul Ca
nellopoulos (IX), BCH 99 (1975), o. 521-533), 
αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει τις νέες του 
θέσεις.

Πορτραίτο παιδιού (αριθ. ευρ. 1405). 
Κεφάλι παιδιού της εποχής του Τραϊα
νού, όπως δείχνει η χαρακτηριστική κόμ
μωση (μαλλιά χτενισμένα ολόισια από 
πίσω προς τα εμπρός και προς το μέτω
πο) και ο ψυχρός ρεαλισμός της τεχνο
τροπίας.

Πάνω από την προθήκη εκτίθενται τρεις προσωπογραφίες από το El Fayoum της 
Αίγυπτου (αριθ. ευρ. 2460, 2459, 2574).
Στην περιοχή αυτή, που βρίσκεται στα νότια του Κάιρου και γνώρισε ακμή σε 
όλες σχεδόν τις περιόδους της μακραίωνης ιστορίας της Αίγυπτου, βρέθηκε, από 
το 1887 και έπειτα, ένας μεγάλος αριθμός ξύλινων ζωγραφιστών πινάκων που 
ανήκουν σε μούμιες και απεικονίζουν με έντονα ρεαλιστικό τρόπο το πρόσωπο 
του άνδρα ή της γυναίκας που κρύβονταν σφιχτοδεμένοι μέσα στις ταινίες της 
μούμιας. Οι πίνακες συγκροτούνταν από τις άκρες τους μέσα στις ταινίες της μούμιας 
στη θέση του προσώπου. Η συνήθεια αυτή επικράτησε στην Αίγυπτο στις αρχές 
περίπου της αυτοκρατορικής περιόδου παραμερίζοντας την παλαιότερη πρακτι
κή της απόδοσης του προσώπου του νεκρού με πλαστικό και ζωγραφικό ταυτό
χρονα τρόπο, που όμως ποτέ δεν παραμερίστηκε εντελώς (βλ. παρακάτω), συνε
χίστηκε δε έως τα τέλη της αρχαιότητας, πιθανώς έως την εποχή που ο αυτοκρά- 
τορας Θεοδόσιος Α' επέβαλε το τέλος της ειδωλολατρικής θρησκείας. Με την εκ
πληκτική ζωντάνια που έχουν συνήθως τα χαρακτηριστικά τους, τη ματιά τους που 
φαίνεται να αποζητά το βλέμμα του θεατή η εντύπωση που προκαλείται είναι συ
χνά συγκλονιστική. Εύλογα λοιπόν γεννήθηκε η υποψία μήπως τα πορτραίτα αυ
τά υπήρχαν ως διακόσμηση στο σπίτι του απεικονιζομένου πριν από το θάνατό του. 
Μια άλλη όμως άποψη, που είναι σήμερα επικρατέστερη, είναι ότι επειδή πολλά 
από τα πορτραίτα απεικονίζονται με λουλούδια και άλλα αντικείμενα που δείχνουν 
τη σύνδεση της μορφής με τον κάτω κόσμο, οι πίνακες ζωγραφίθηκαν για νεκρι- 
κή χρήση με βάση άλλα πορτραίτα που υπήρχαν πράγματι στο σπίτι του νεκρού. 
Η τεχνοτροπία και η έκφραση των απεικονιζόμενων μορφών αλλάζουν βαθμιαία, 
το ίδιο όπως και οι κομμώσεις ή η παρουσία ή απουσία γενιού στους άνδρες κτλ., 
γεγονός που βοηθά στη χρονολόγησή τους. Στα τέλη της αρχαιότητας η ζωγραφι
κή γίνεται γραμμική και η έκφραση σχεδόν υπερβατική, προαναγγέλλοντας έτσι 
την τεχνοτροπία και το πνεύμα των βυζαντινών εικόνων. Τα πορτραίτα ζωγραφί
ζονταν επάνω σε λεπτό σανίδι συκομοριάς ή κέδρου, δεν λείπουν όμως και πορτραίτα 
που έχουν γίνει πάνω σε καμβά. Η ζωγραφική γινόταν είτε με την εγκαυστική μέθοδο 
είτε με τον τρόπο της τέμπερας, η οποία σε μερικά παραδείγματα χρησίμευε και
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Αντικείμενα
από την Αίγυπτο, των
ελληνορωμαϊκών
χρόνων.
Εντυπωσιακή 
η παρουσία 
ζωγραφικών 
και πλαστικών 
πορτραΐτων 
που προέρχονται 
από μούμιες

Πλαστικό κεχράλι 
παιδιού. Αρχές 3 ου 
αι. μ.Χ. (αριθ. ευρ. 
2301).
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Προσωπείο ηου ανήκει σε ηλικι
ωμένο. Δυσδιάγνωστο αν πρόκειται 
για άνδρα ή γυναίκα. 4ος αι. μ.Χ.

(αριθ. ενρ. 2461).

Πορτραίτο γυναίκας από το Φαγιούμ. 
2ος αι. μ.Χ. (αριθ. ευρ. 2459).

Πορτραίτο άνδρα από το Φαγιούμ . 
Λείπει σχεδόν όλο το κάτω μέρος. 
Β'μισό 2ου ή αρχές 3ον αι. μ.Χ.

(αριθ. ευρ. 2460).

ως υπόστρωμα. Σημειώνουμε, τέλος, ότι η ονομασία όλων των πορτραίτων του 
είδους αυτοΰ προέρχεται από το όνομα του κυρίου τόπου της εύρεσής τους, μολο
νότι μερικά έχουν βρεθεί και σε άλλες περιοχές της Αίγυπτου.
Μια δεύτερη αρκετά μεγάλη κατηγορία πορτραίτων από μούμιες περιλαμβάνει 
προτομές από παχύ στρώμα γυψου, που αποδίδει τα χαρακτηριστικά του νεκρού 
πλαστικά αλλά και ζωγραφικά ταυτόχρονα, και με λεπτομέρειες από άλλα υλικά. 
Τα πορτραίτα αυτά προέρχονται κυρίως από την περιοχή της Αντινοόπολης της 
Μέσης Αίγυπτου.
Τέλος, μια τρίτη κατηγορία αποτελούσαν πλαστικές προτομές από καμβά με επί
στρωση γυψου, που απέδιδαν με την προσθήκη χρωμάτων τα κυρία χαρακτηριστι
κά του νεκρού.

Πορτραίτο γυναίκας (αριθ. ευρ. 2459), 
που από την κόμμωση μπορεί να χρονο
λογηθεί στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ.
Στο άλλο (αριθ. ευρ. 2574) η κόμμωση 
θυμίζει τα πορτραίτα της αυτοκράτει- 
ρας Σαβίνας και γι’ αυτό χρονολογείται 
γύρω στο 130 μ.Χ.
Δυσκολότερη λόγω της μεγάλης φθοράς 
η χρονολόγηση του τρίτου (αριθ. ευρ. 
2460), το πλούσιο γένι όμως υποδηλώ
νει μια χρονολογία κάπου μέσα στο β' 
μισό του 2ου ή στα πρώτα χρόνια του 
3ου αι. μ.Χ.
Χαριτωμένο κεφαλάκι παιδιού (αριθ. 
ευρ. 2501) (δεύτερη κατηγορία), που από

το έντονο βλέμμα του, το μαλακό πλάσι
μο, τη δήλωση των βλεφάρων και των 
φρυδιών χρονολογείται μάλλον στις αρ
χές του 3ου αι. μ.Χ.
Το προσωπείο αριστερά (αριθ. ευρ. 2461) 
με τα μεγάλα στυλά μάτια και τις σχημα
τοποιημένες λεπτομέρειες φανερώνει 
πρόσωπο προχωρημένης ηλικίας (ζά
ρες κάτω από το πηγούνι), δυσδιάγνω- 
στου όμως φΰλου και πρέπει να ανήκει 
στα τέλη της αρχαιότητας. 4ος αι. μ.Χ. 
Κοπτικά υφάσματα (βλ. προθήκη 2): α
πό τη διακόσμηση μανικιού (αριθ. ευρ. 
2557) με σκηνή κυνηγιού. 6ος-7ος αι. μ.Χ. 
Ταινία (υΗν^, αριθ. ευρ. 2561) με φυ-
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Πορτραίτο γυναίκας 
από το Φαγιονμ.
2ος αι. μ.Χ. (αριθ. 
ενρ. 2574).

τική διακόσμηση σε μαύρο κάμπο και 
απόληξη σε φύλλο, που προέρχεται από 
το πίσω μέρος ενδύματος είτε κοντά στο 
λαιμό είτε κάτω. 7ος-8ος αι. μ.Χ. 
Διακοσμητικά στρογγυλά κομμάτια (α- 
ριθ. ευρ. 2560, 2559). 7ος-8ος αι. μ.Χ.

C.C. Edgar, Catalogue général des antiquités égyp
tiennes du Musée du Caire, Graeco-Egyptian Coffins, 
Masks and Portraits, Le Caire 1905.
Kl. Parlasca, Mumienporträts und verwandte Denk
mäler, Wiesbaden 1966.
Kl. Parlasca, Ritratti di Mummie, I-II, Roma 
1977-1980.
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Παναγία του Πάθους. 15ος-16ος αι. (αριθ. ευρ. 7).
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ΕΙΚΟΝΕΣ

Παναγία του Πάθους

15ος-16ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,4 8 5 x 0 ,6 4 5 x 0 ,0 3  μ.
Αριθ. ευρ. 7.

Στο κέντρο η Παναγία με τον Χριστό στην 
αγκαλιά της. Στις γωνίες επάνω άγγε
λοι που κρατούντα σύμβολα του Πάθους: 
σταυρό, δοχείο όξους, λόγχη και σπόγ
γο. Γύρω γύρω σκηνές από τη ζωή της, 
καθώς και από τη ζωή του Ιωακείμ και 
της Άννας. Στις κάτω γωνίες άγγελοι 
υμνοΰν γονατιστοί την Παρθένο με κιθά
ρα και άρπα. Αριστερά κάτω υπογραφή 
(ύποπτη): Χειρ Ή λιον Μόσκον.
Τα θέματα των σκηνών από αριστερά 
προς τα δεξιά. Επάνω: η εκδίωξη από 
το ναό, η προσευχή του Ιωακείμ, η προ
σευχή της Άννας, ο ασπασμός Ιωακείμ 
και Άννας. Στις μεσαίες σειρές: η Γέν
νηση και το Νανούρισμα της Παναγίας, 
η Ευλογία των ιερέων και τα Εισόδια 
της Θεοτόκου, η Προσκύνηση των ιε
ρέων και η Έ ξοδος της Παναγίας από 
το ναό και η Άσπιλος Σύλληψη. Στην 
κάτω σειρά: ο Ευαγγελισμός, στο μέσον 
ο πάπας με ασκητές εκατέρω θεν και 
στην άκρη δεξιά η Κοίμηση.
Πρότυπο της εικόνας του Πάθους φαί
νεται ότι στάθηκε ένας αποκρυσταλλω
μένος τύπος του β' μισού του 15ου αι., έρ
γο του Ανδρέα Ρίτζου, του οποίου γνωρί
ζουμε τρεις τουλάχιστον εικόνες. Στην 
εικόνα κυριαρχείτο «αναγεννησιακό» 
βαθυπράσινο χρώμα. Διακριτική η λει
τουργία του βάθους, γραμμή συγκρα
τημένη, θέματα περιχαρακωμένα στη 
βυζαντινή παράδοση, με έντονη όμως 
τη δυτική επίδραση (πρβλ. το βάθος, 
τους αγγέλους που υμνουν την Παναγία 
με άρπα και κιθάρα, την απεικόνιση 
του πάπα, την Άσπιλο Σύλληψη, αλλά 
και το χρώμα στο μαφόριο της Πανα
γίας κτλ.). Υποβλητική η αρχοντική μορ
φή της Παναγίας.

Η Αγία Τριάς, η Μεγάλη Δέηση 
και η Σύναξη των Ασωμάχων

17ος αι.(;)
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,3 2 x 0 ,4 5 5 x 0 ,0 2 5  μ.
Αριθ. ευρ. 8.

Ο κάμπος γύρω από τις μορφές των ει
κονιδίων της σειράς του κέντρου είναι 
καλυμμένος με έλασμα από ασήμι. Ό 
λο το υπόλοιπο της εικόνας φέρει γύψι
να επιχρυσωμένα κοσμήματα.
Μέσα σε πλούσιο φυτικό διάκοσμο α
νοίγονται πάνω τρία εικονίδια μέσα σε 
τετράφυλλα και στο κέντρο περίπου της 
εικόνας μία οριζόντια σειρά από έξι συ
νεχόμενα ορθογώνια εικονίδια με αε- 
τωματική απόληξη. Στα εικονίδια της 
επάνω σειράς παριστάνονται. Στο κέ
ντρο: η Αγία Τριάς, Πατήρ (με σκήπτρο 
και σφαίρα), Υιός και Άγιο Πνεύμα εν  
ειδει περιστεράς. Αριστερά: η Φιλοξενία 
του Αβραάμ (τρεις άγγελοι καθισμένοι γύ
ρω από ένα τραπέζι ευλογούν). Δεξιά: η 
Σύναξη των Αρχαγγέλων. Στην κεντρική 
σειρά από αριστερά προς τα δεξιά: 1) Οι 
ιερ ά ρ χες Α θανάσιος και Β α σίλειος. 
2) Οι άγιοι Πέτρος και Νικόλαος. 3) Η Με
γάλη Δέηση: ο Χριστός ένθρονος κρατά 
Ευαγγέλιο με σλαβική γραφή, εκατέρω
θεν η Παναγία και ο Πρόδρομος. 4) Ο Ιά
κωβος και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. 
5) Ο άγιος Κωνσταντίνος και η αγία Ελέ
νη. 6) Δύο αρχοντόπουλα, ένας νέος και 
μία νέα, προφανώς αφιερωτές δέονται.

Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, Ζητήματα 
βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήνα 
1977, σ. 68, αριθ. 16.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

Β' μισό Π ου αι.(;)
Αυγοτέμπερα σε ύφασμα.
Διαστ. 0 ,4 0 x 0 ,5 2 5 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 68.

Δεξιά η Παναγία καθισμένη σε ποικιλ- 
μένο ορθογώνιο θρονί, τυλιγμένη στο 
κόκκινο μαφόριό της κοιτάζει προς τον 
αρχάγγελο. Στο δεξιό της γόνατο ανοι
κτό βιβλίο με τη γραφή: Μεγαλύνει ή ψυ- 
χη μον τον Κύριον, και ήγαλλίασε τό πνεύ
μ α  μον έπ ϊ τμ Θεμ> τμ> σζύττίρι μον (Λουκ.
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Ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου. 

Β 'μ ισό 17ον αχ. 
(αριθ. ευρ. 68).

α' 46-48). Δίπλα της ένα καλάθι με τα 
σύνεργα της χειροτεχνίας (ρόκα κτλ.). 
Αριστερά ο αρχάγγελος Γαβριήλ με γορ
γό βηματισμό και ανοικτή χειρονομία. 
Τ ο  πλούσιο ρούχο του ανεμίζει ακο
λουθώντας τον πλατύ δρασκελισμό. Στο 
μέσον της εικόνας ψηλά, εν νεφέλαις, ο 
Θείος Πατήρ. Δεξιά πίσω από την Πανα
γία αχνοφαίνεται η γωνία ενός αρχοντι
κού, από το παράθυρο του οποίου προ
βάλλει μια ανδρική μορφή.
Πρόσωπα αυστηρά. Έντονη η δυτική ε
πίδραση (παρά την προσκόλληση σε βυ
ζαντινά πρότυπα) στα πλούσια ρούχα, 
τον πλατύ δρασκελισμό του αγγέλου, το 
θέμα της καθιστής Παναγίας, το ανα
γεννησιακό αρχοντικό του βάθους κτλ.

Εμμανουήλ Τζάνε:
Ο Ενταφιασμός χου Ιησού

17ος αι.

Ζωγραφική σε ύφασμα κολλημένο πάνω σε  
σανίδι.
Διαστ. 0 ,9 3 5 x 0 ,4 7 5  μ.
Αριθ. ευρ. 17.

Στο μέσον το σώμα του Ιησού. Δεξιά και 
αριστερά του ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος 
απλαινουν τη «σινδόνα» κάτω από το σώ
μα του και κρατώντας τον από τους ώ 
μους και τα γόνατα είναι έτοιμοι να τον 
εναποθέσουν στο μνήμα. Πίσω από τον 
Χριστό η Παναγία «καταδακρυουσα», 
με τα χέρια σφιγμένα στο στήθος, ντυ
μένη μαύρο μαφόριο και γαλαζωπό χι
τώνα με χρυσά επιμανίκια. Στο βάθος 
αριστερά αχνοφαίνεται ο Γολγοθάς με 
τους τρεις σταυρούς και τη σκάλα ακου
μπισμένη στο μεσαίο. Στο χρυσό κάμπο 
αριστερά η ελλιπόφωνη γραφή: Εντα
φιασμός τοϋ Κνρίον ήραν ’Ιησού Χρίστον. 
Κάτω δεξιά η υπογραφή: Χειρ Ε μ μ α 
νουήλ τοϋ ιερέας Τζάνε.
Η εικόνα όμοια με προηγούμενο έργο του
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ίδιου ζωγράφου που βρίσκεται στον 
Άγιο Γεώργιο της Βενετίας (1667). Άλ
λη όμοια στην ελληνική εκκλησία της 
Κορσικής, ενώ αντίγραφα υπάρχουν και 
άλλου, στην Κέρκυρα για παράδειγμα (ά
γνωστου ζωγράφου).
Η σύνθεση φέρνει έντονα στο νου δυτικά 
έργα, κατά τη γνώμη μάλιστα του Ξυγ- 
γόπουλου έχει σχέση με αγαλματίδια του 
γάλλου γλυπτή Lucien Richier (16ος αι.)

στο Saint Michel της Γαλλίας, ενώ η μορ
φή της Παναγίας προέρχεται από το 
γνωστό τύπο της Mater dolorosa (Ν. Δραν- 
δάκης, Εμμανουήλ Τζάνε Μ πουνιαλής, 
Αθήναι 1962, ο. 71).
Η παράσταση προβάλλει πάνω σε χρυ
σό κάμπο. Οι φωτοστέφανοι αποδίδο
νται με διπλή χαρακτή γραμμή, του Ιω
σήφ μάλιστα και του Νικόδημου εγκλεί
ουν και τα ονόματά τους.
Σύνθεση άφωνη και γαλήνια, με τις μορ
φές του Ιωσήφ και του Νικόδημου να σι- 
γανασαίνουν (πρβλ. το μισάνοικτο στόμα 
τους) καθώς αποθέτουν γεμάτοι κατάνυ
ξη το σώμα του Χρίστου στο μαρμαρένιο 
μνήμα. Χρώματα ζεστά, «χαμηλόφωνα».

Ο Εμμανουήλ Τζάνες, ιερέας, ο επιλεγό
μενος Μπουνιαλής, καταγόταν από το 
Ρέθυμνο της Κρήτης και έδρασε κυρίως 
ως αγιογράφος, αλλά και ως συνθέτης 
ύμνων, από τα μέσα έω ς τα τέλη  του 
17ου αι. Υπογραφές του σώζονται από 
το 1637 έως το 1684 σε διάφορα έργα 
του, όπου μπορεί κανείς να ξεχωρίσει 
το πολυσύνθετο ταλέντο του, διότι άλλο
τε μένει πιστός στη βυζαντινή παράδο-

0  Ενταφιασμός 
τον Ιησού. Έργο Εμμα
νουήλ Τζάνε. 17 ος αι. 
(αριθ. ενρ. 17).

Υπογραφή του αγιο- 
γράφου Εμμανουήλ 
ιερέας του Τζάνε 
(βλ. εικόνα αριθ. ενρ. 17).
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ση και άλλοτε ακολουθεί δυτικά (ιταλι
κά) πρότυπα. Τ ο  1645 φεύγει από το 
Ρέθυμνο και φαίνεται ότι εγκαθίστα
ται στην Κ έρκυρα. Τ ο  1659 τον βρ ί
σκουμε εφημέριο της ελληνικής εκκλη
σίας του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία, 
όπου και πεθαίνει το 1690 σε ηλικία 80 
ετών. Έργα του υπάρχουν στη Ζάκυν
θο, όπου και εργάστηκε το 1641, στην 
Κέρκυρα, τα Μετέωρα, την Πάτμο, το 
Βυζαντινό Μουσείο, το Μουσείο Μπε- 
νάκη, τη Μονή Σινά, τη Βενετία, το Λον
δίνο (National Gallery) κ.α.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου

16ος αι.(;)
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,4 4 5 x 0 ,6 4 8 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 349.

’Απόστολοι έκ κεράτων σνναθροισθέντες εν
θάδε Γεθσημανη τό χωρίο ν κηδεύσατέμου  
τό σώμα και συ υιέ και Θεέ μου ηαράλαβέ 
μου τό τινεϋμα (Μηναίον Αυγουστου 15ης). 
Στην κλίνη, την καλυμμένη με πλούσια 
βαθυκόκκινα σκεπάσματα, αναπαύεται 
το σκήνωμα της Παναγίας. Προς αυτή 
σκύβει ο Ιησούς κρατώντας στα χέρια 
του την ψυχή της. Γύρω άγγελοι συλλυ- 
πουμενοι. Πάνω από την Παναγία επι
γραφή: Κοίμησις της Θεοτόκον. Στο προ
σκέφαλο ο απόστολος Πέτρος θυμιατί
ζει. Ένας άγγελος ετοιμάζεται να κόψει 
με το σπαθί του τα χέρια δυο Εβραίων 
που θέλησαν να μιάνουν το σκήνωμα της 
Παναγίας. Στο μέσον καίει η νεκρική 
λαμπάδα.
Από τα δυο άκρα της εικόνας προσέρ
χονται πυκνές ομάδες μαθητών, ιεραρ
χών (άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Ιά 
κωβος Αδελφόθεος, Ιερόθεος) και μυρο- 
φάρων γυναικών. Πιο πάνω, μέσα σε δυο 
αχνογραμμένα σύννεφα μεταφέρονται 
οι απόστολοι από τα πέρατα της οικου
μένης. Πίσω ένα ψηλό αναγεννησιακό 
κτίριο. Εκεί κοντά η Παναγία γονατιστή 
προσεύχεται (η στιγμή πριν από την Κοί
μησή της). Αντίστοιχα δεξιά λόφος με 
τα σπίτια της Γεθσημανή. Ανάμεσα στο 
κτίριο και τη Γεθσημανή ο κενός τάφος 
της Παναγίας (Μετάσταση) και γύρω από

αυτόν οι μαθητές άποροϋντες. Στο χρυ
σό ουρανό άγγελοι παραλαμβάνουν 
«πανηγυρικά» μέσα από τα σύννεφα την 
Παναγία.
Η πολυπρόσωπη σκηνή δεν παραλείπει 
κανένα από τα στοιχεία που συνδέονται 
με την Κοίμηση της Θεοτόκου (πρβλ. 
την εικόνα του Ανδρέα Ρίτζου στην Gal
leria Sabaudo του Τορίνο). Πυκνή σύνθε
ση που ξεκινά ήρεμα κάτω με τη σκηνή 
της «κεκοιμημένης» Παναγίας και τις 
θλιμμένες μορφές των αποστόλων, για 
να κορυφ ω θεί με το θριαμβικό χορό 
των αγγέλων που στροβιλίζονται στα 
σύννεφα.

Θεοδώρου Πουλάκη:
Η Γέννηση χης Θεοτόκου

17ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διασι. 0 ,7 0 x 0 ,5 7 5 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 298.

Η σκηνή στο εσωτερικό αρχοντικού. Σε 
περίοπτη θέση και κάτω από περίτεχνη 
καμαρωτή οροφή, από όπου κρέμονται 
βαριά παραπετάσματα, η Άννα ανακε- 
κλιμένη στο κρεβάτι της κοιτάζει τη χρυ
σοποίκιλτη κούνια της Παναγίας-βρέ- 
φους (δίπλα η επιγραφή: ΜΡ ΘΥ). Κο
πέλες περιποιούνται την Άννα, μια άλλη 
γονατιστή κουνά το λίκνο της Π ανα
γίας. Δεξιά εμπρός σε ένα χαμηλό τρα
πέζι, όπου είναι ανοιγμένο ένα βιβλίο 
με εβραϊκή γραφή, ο Ιωακείμ γονατιστός 
προσεύχεται. Έ να ς άγγελος με βαθύ
χρωμες φτερουγες και κόκκινο ιμάτιο 
τον ευλογεί. Από ένα ανοικτό παράθυ
ρο φαίνεται μέσα σε νυκτερινό ουρανό 
η πόλη (ή μήπως ζωγραφικός πίνακας;). 
Στο πλαίσιο η επιγραφή: Ό  Ιω ακ είμ . 
Στο αριστερό μέρος της εικόνας θεραπαι
νίδες σε οικιακές δουλειές. Τ ο  δάπεδο 
είναι στρωμένο με μαρμάρινες στρογ
γυλές πλάκες που εναλλάσσονταν με 
ρομβόσχημες σε προοπτική φυγή. Δε
ξιά κάτω υπογραφή: Χειρ Θεόδωρόν τον 
Πονλάκη.
Η λαμπρή «αναγεννησιακή» αρχιτεκτο
νική, με τον τοξωτό χώρο, όπου εντάσσε
ται η κυρία σκηνή, το υπερώο αριστερά,



τα βαριά «μπαρόκ» έπιπλα, το περίτεχνο 
μαρμάρινο δάπεδο και η προσπάθεια 
απόδοσης κεντρικής προοπτικής, όχι λι
γότερο η ανακυκλουμενη κίνηση από μορ
φή σε μορφή και οι ευκίνητες, ρέουσες 
γραμμές των ενδυμάτων είναι στοιχεία 
της προχωρημένης δυτικής τέχνης.

κλησία της Αγίας Παρασκευής στη Σι
κελία, την Κέρκυρα, τη Ρώμη κ.α. Στα 
έργα του είναι ιδιαίτερα έντονη η δυτική 
επίδραση και μάλιστα η ιταλική, που συ
χνά ξεπερνά τα όρια της απλής επίδρα
σης και φθάνει σε αντιγραφή ιταλικών 
προτύπων.

Η Γέννηση 
της Θεοτόκου. 
Θεόδωρόν Πουλάκη. 
17ος αι.
(αριθ. ευρ. 298).

Ο Θεόδωρος Πουλάκης φαίνεται ότι γεν
νήθηκε το 1622 στην Κυδωνιά της Κρή
της. Είναι πιθανόν ότι μετά την πτώση 
των Χανίων στους Τούρκους κατέφυγε 
στη Βενετία, όπως τουλάχιστον γίνεται 
φανερό από τα αρχεία της ελληνικής κοι
νότητας της Βενετίας. Εκεί έζησε ανάμε
σα στο 1670 και το 1675. Μ ετάτο 1675 
εμφανίζεται στην Κέρκυρα, όπου και έ 
μεινε έως το θάνατό του το 1692. Τα πε
ρισσότερα έργα του, εκτός από ελάχι
στες περιπτώσεις, δεν έχουν χρονολογία. 
Έργα του υπάρχουν στο Μουσείο Μπε- 
νάκη, σε ιδιωτικές συλλογές, στην εκ 

Για τον Πουλάκη, βλ. Ν. Δρανδάκης, Εξ εικό
νες του Θεοδώρου Πουλάκη, Θησανρίσματα 13 
(1976), ο. 105-226.

Η Αποχομή του Προδρόμου

18ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ύφασμα κολλημένο σε ξύλο. 
Διαστ. 0 ,3 9 5 x 0 ,4 9 5 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 282 .

Το θέμα σε δυο διαδοχικές σκηνές. Στο 
πρώτο επίπεδο η κυρία σκηνή διαδρα
ματίζεται στη φυλακή, της οποίας τα με-
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γάλα τοξωτά ανοίγματα αφήνουν να 
φανεί η δεύτερη σκηνή στο βάθος. Στο 
κάτω μέρος, στο χώρο της φυλακής, το 
αποκεφαλισμένο σώμα του Ιωάννη με 
τα χέρια δεμένα. Από πάνω του η επι
γραφή: Τέμνει την κεψαλήν χειρ μιαιψόνος 
ξίιρει τον χεϊρα θέντος εν τφ ποταμφ δεσπό
του. Πίσω του η Σαλώμη γυμνόστηθη 
κρατά το δίσκο, όπου εκείνη τη στιγμή 
ο δήμιος ακουμπά το κεφάλι του Ιωάννη. 
Πίσω του τρεις άνδρες συνομιλούν, ο έ
νας με στολή αξιωματουχου. Αριστερά 
δίπλα στο πρώτο τοξωτό άνοιγμα αλυ
σοδεμένος νέος.
Στο βάθος, στη δεύτερη σκηνή, οι μορ
φές είναι μικρογραφικές για να δηλω
θεί η απόσταση. Διακρίνεται το πλούσιο 
αρχοντικό του Ηρώδη, όπου γλεντούν οι 
καλεσμένοι γύρω από το τραπέζι. Στην 
άκρη η Ηρωδιάς κρατά το δίσκο με το 
κεφάλι του Ιωάννη. Στο υπερώο από πά
νω μουσικοί. Δεξιότερα, πίσω, στο πα
ράθυρο δυο γυναικείες μορφές. Κάτω 
δεξιά η υπογραφή (πλαστή): Χιρ Δημη- 
τρίον Σταυράκη, γραμμένη πάνω στο «κρα- 
κελέ» του χρώματος μετά από κάποιο 
καθαρισμό.
Έντονη η δυτική επίδραση στις κινή
σεις και τις χειρονομίες, τις εκφράσεις 
και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ακόμη 
και το μοίρασμα σε δυο παράλληλες 
σκηνές είναι μίμηση του ιταλικού θεά
τρου. Η επίδραση, ωστόσο, της δυτι
κής τέχνης δεν κατορθώνει να ξεπερά- 
σει μια αδυναμία προοπτικής, δεν πε
τυχαίνει την ενοποίηση των επιπέδων 
(που εν μέρει μόνο δικαιολογείται από 
τη διαδοχή δυο σκηνών). Σαφής η μί
μηση του Πουλάκη.

Δημητρίου Λίβα:
Η Παναγία ένθρονη
με χον προφήτη Ηλία και αγίους

Τ έλη Π ου αι.
Α υ γ ο τέμ π ερ α  σε ύφ α σ μ α  κ ο λλη μ έν ο  σε  
ξύλο.
Διαστ. 0 ,4 7 8 x 0 ,5 8 5 x 0 ,0 2 3  μ.
Αριθ. ευρ. 18.

Η εικόνα είναι χωρισμένη σε δυο επάλ
ληλα τμήματα. Πάνω η Παναγία ένθρο

νη κρατά στα γόνατά της τον Χριστό. 
Τ η  στεφανώνουν δυο άγγελοι που πε- 
τοΰν κρατώντας ξεδιπλωμένα ειλητά- 
ρια με στίχους από τους Χαιρετισμούς. 
Στις τέσσερις άκρες του χρυσοποίκιλ
του θρόνου οι προφήτες Δαυίδ, Σολο
μών, Ησαΐας, Δανιήλ, με ειλητάρια που 
αναγράφουν αποσπάσματα από τις προ
φητείες τους. Αριστερά της Παναγίας 
όρθιος ο προφήτης Ηλίας κρατά ανοι
κτό ειλητάριο με στίχους της προφητεί
ας του και ευλογεί· δεξιά, επίσης όρθιος, 
ο άγιος Κωνσταντίνος με αυτοκρατορι- 
κή στολή και στέμμα κρατά σταυρό και 
σκήπτρο.
Στο κάτω τμήμα, μέσα σε ένα τοπίο που 
χάνεται μακριά σε λόφους με διάσπαρ
τα δένδρα, δυο έφιπποι αντικριστοί ά
γιοι. Αριστερά, ο άγιος Γεώργιος προ
σφέρει την κεφαλή του (μήνυμα της μελ
λούμενης θυσίας του) στον Κύριο, του 
οποίου φαίνονται μόνο τα χέρια που 
τον ευλογούν. Πίσω του στο άλογο ο μι
κρός Γεώργιος, που απελευθερώθηκε α
πό τον άγιο, κρατά ακόμη την κανάτα 
που πρόσφερε στον αφέντη του. Δεξιά, 
ο άγιος Δημήτριος δείχνει στον Κύριο 
τις πληγές του μαρτυρίου στο στήθος του. 
Στο χρυσό ουρανό επιγραφή: Οι στρα- 
τιωται τον Χρίστον γενναίοι / άγωνισάμενοι 
καλιές τον Βέλιαρ όλοτελως/ έβύθισαν αιμά
των ταϊςροαϊς. Στο έδαφος εμπρός, ανά
μεσα στα άλογα η επιγραφή: Λέησις τοϋ 
δούλου τοϋ Θεού κονσταντίνον Μ εταξά και 
τής (συμβίας) και των τέκνων αυτών έτελιόθη 
αχοδ (1674) Χήρ Δημητρίου Λίβα.

Η Αγία Τριάς (Η Φιλοξενία 
του Αβραάμ)

16ος-17ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,3 0 x 0 ,3 1 x 0 ,0 3  μ.
Αριθ. ευρ. 27.

Το θέμα (Γένεσις ΙΗ ' 1-2) δοσμένο κα
τά το συντομευμένο εικονογραφικό τρό
πο, που συνηθίζεται μετά το 15ο αι., δη
λαδή με παράλειψη του Αβραάμ, της Σά
ρας, των δουλών κτλ., αλλά και με προ
σθήκη σκηνογραφικών λεπτομερειών, 
που συνηθίζονται το 16ο και 17ο αι. Τρεις



άγγελοι κάθονται γύρω από ένα ορθο
γώνιο τραπέζι (με καγκελωτό άνοιγμα!) 
γεμάτο εδέσματα και σκευή. Χρυσοί έν- 
σταυροι ιρωτοστέφανοι με τα γράμμα
τα 0  ΩΝ περιβάλλουν τα πρόσωπά τους. 
Με το αριστερό κρατουν ειλητάρια και 
με το δεξιό ευλογουν. Ο μεσαίος, ψηλό
τερος από τους άλλους δυο, ξεχωρίζει 
επίσης και από τις μαυροπράοινες χρυ- 
σοκοντυλιές που έχει πάνω στις φτερου- 
χες του, τον κόκκινο χιτώνα και το κυανό 
ιμάτιο. Στο βάθος πυργωτός τοίχος, που 
διακόπτεται από δυο ψηλότερα κτίρια, 
το ένα με καμαρωτή το άλλο με αετω- 
ματική στέγη, που τα ενώνει ένα παρα
πέτασμα. Στο χρυσό κάμπο η επιγραφή: 
Ή  Ά για Τριάς.
Τα πλούσια μαλλιά, η θερμή τονική σκί
αση στα πρόσωπα με τις φωτεινές σκιές 
της σάρκας δείχνουν παλαιολόγεια πρό
τυπα. Η αρχιτεκτονική είναι δυτική.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου

17ος-18ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ύφασμα.

Διαστ. 0 ,3 9 x 0 ,4 6  μ.
Αριθ. ευρ. 161.

Στο μέσον το Άχραντο σώμα της Θ εο
τόκου κείται στο κρεβάτι με την ψηλή 
ποδέα. Δεξιά και αριστερά οι απόστο
λοι. Ο Ιησούς κρατά στα χέρια του την 
ψυχή της, γύρω του άγγελοι σαν σκιές, 
ψηλότερα σε δυο ομάδες και μέσα σε 
σύννεφα καταφθάνουν οι μαθητές να 
την αποχαιρετήσουν και πάνω πάνω ψη
λά Χερουβείμ που υποβαστάζουν τη Δό
ξα της ένθρονης Παναγίας. Κάτω υπο
γραφή: Χειρ (Ίΐύάννον) Μόσκου (πλαστή;). 
Το επίθετο Μόσκου έχει γραφεί μετά α
πό κάποιο καθαρισμό, ο οποίος και θα 
επέφερε κάποιες φθορές και γι’ αυτό ί
σως ξαναγράφηκε. Το χειρ (Ίωάννου) εί
ναι γνήσιο.

Ο Ιωάννης Μόσκος καταγόταν από το 
Ρέθυμνο. Το όνομά του αναφέρεται στα 
βιβλία της ελληνικής εκκλησίας του Α
γίου Γεωργίου της Βενετίας. Έργα του 
υπάρχουν στο Σινά, το Βατικανό, το αρ- 
χιεπισκοπείοτης Κέρκυρας, την Κεφαλ- 
λονιά, το Μουσείο Μπενάκη, σε ιδιωτι
κές συλλογές κ.α.

Από πολύ παλιά ο άρτος έπαιζε μυστηριακό ρόλο στις θρησκείες (βλ. λ.χ. τη λα
τρεία της Τσιδος στην Αίγυπτο). Η σημασία του όμως κορυφώθηκε στη χριστιανι
κή θρησκεία με το Μυστικό Δείπνο όπου ο Χριστός κόβοντάς τον τον προσφέρει 
στους μαθητές του λέγοντας ότι αυτός είναι τό σσωμα μου. Το κόψιμο του άρτου και 
στη συνέχεια η διανομή του (αντίδιορον) αποτελεί και το κύριο στοιχείο της Θείας 
Ευχαριστίας και σημαίνει την ένωση του πιοτού με τον Χριστό. Στους πρώτους χρι
στιανικούς αιώνες οι χριστιανοί συγκεντρώνονταν γύρω από τον άρτο την Κυριακή 
της Αγάπης σαν να συγκεντρώνονταν γύρω από το σώμα του Χρίστου. Οι γνώσεις 
πάντως που έχουμε γι’ αυτό το είδος του άρτου δεν είναι πολλές. Πουθενά δεν έ 
χουμε περιγραφή ή κάποια πληροφορία έστο) για το τι σχήμα είχε. Μας έχουν όμαις 
σωθεί διάφορες «φόρμες» (μια τέτοια μάλιστα με την παράσταση της πρόσοψης 
ναού έχει βρεθεί στην Αθήνα και θεωρείται ότι είναι η παλαιότερη σωζόμενη), 
καθώς και «σφραγίσματα». Τα  παλαιότερα παραδείγματα «σφραγισμάτων» έ 
χουν βρεθεί στην Αίγυπτο (4ος αι.), όπου οι πρώτοι χριστιανοί ακολουθώντας μια 
παλαιό παράδοση προτιμούσαν τον απλουστερο τρόπο (αντί για τη «φόρμα») 
σφραγίσματος. Οι περισσότερες σφραγίδες έχουν βρεθεί σε ερείπια πόλεων που 
υπέστησαν επανειλημμένες καταστροφές· ένα μεγάλο βέβαια μέρος τους χάθηκε 
για πάντα και από τους ίδιους τους ανασκαφείς, που πολύ μικρή σημασία έδιναν 
σε αυτά τα αντικείμενα, μερικοί μάλιστα τα χαρακτήριζαν αντικείμενα προϊστο
ρικής περιόδου!
Το σχήμα τους είναι κατά κανόνα κυκλικό ή σταυροειδές, η διάμετρος τους από 0,03 
έως 0,21 μ. Χο^ρίζεται σε πέντε τμήματα. Στο κέντρο πάνω και κάτω μονόγραμμα

4*

«Σφραγίσματα» 
ή «τυπάρια», δηλαδή 
ξύλινες ή πήλινες 
σφραγίδες με τις 
οποίες σφράγιζαν 
και διακοσμούσαν 
οι χριστιανοί τους 
άρτους
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που υπαινίσσεται τη φράση: Ίησοϋς νικά και αντιστοιχεί στη λεγάμενη μερίδα του 
αμνού. Αριστερά το μονόγραμμα της Θεοτόκου (Μήτηρ Θεού), κάποιες φορές με 
τα σύμβολα του Πάθους (σπόγγο και λόγχη). Δεξιά τα εννέα τάγματα, δηλαδή: 1) αγ
γελικός δυνάμεις, 2) άγιοι προφήτες, 3) άγιοι απόστολοι, 4) άγιοι ιεράρχες, 5) πριο- 
τομάρτυς Στέφανος, μεγαλομάρτυρες, μάρτυρες, 6) άγιοι θεοφόροι Πατέρες και 
όσιοι, 7) άγιοι Ανάργυροι, 8) άγιοι Θεοπάτορες -  Ιωακείμ και Άννα -  , Ιωσήφ Μνή- 
στωρ, Συμεών Θεόδουλος, 9) Ιωάννης Χρυσόστομος, Βασίλειος ο Μεγας.
Η χρονολόγησή τους δύσκολη, διότι εκτός από το γεγονός ότι η ίδια σφραγίδα 
χρησιμοποιούνταν επί μεγάλα χρονικά διαστήματα για πολλές γενιές, τα ίδια 
σύμβολα και η ίδια σύνθεση επαναλαμβάνονται επί πολλούς αιώνες.

Αξιοπρόσεκτα τα ευχαριστηριακά «σφρα
γίσματα» που χρησιμοποιούνται στη λει
τουργία του Ιακώβου Αδελφοθεου (αριθ. 
ευρ. 996, 2211). 7ος αι. Η διαιρεμένη 
σε μερίδες επιφάνεια φέρει σταυρούς. 
Ο τύπος, πολύ παλαιός, διατηρείται έως 
το 13ο αι.
Η μορφή του αγίου Δημητρίου (αριθ. ευρ. 
2198) σε θετικό πάνω σε πηλό φαίνεται 
ότι χρησίμευε ως εικόνα που την πουλού
σαν (για εμπορικό κέρδος) ή τη μοίραζαν 
αντί άρτου, που ήταν πιο ακριβός. 
Σφραγίδα (αριθ. ευρ. 2201) στρογγυλή 
όπου τα σύμβολα του Πάθους μέσα στο 
χώρο με το μονόγραμμα της Παναγίας. 
«Σφραγίσματα» όπου αντικαθίστανται 
τα τρίγωνα των εννεα ταγμάτων από σχή
ματα στρογγυλά (αριθ. ευρ. 2204) ή α
στέρια (αριθ. ευρ. 2208) κτλ. 
Συνδυασμός ευχαριστίας και ευλογίας 
πολιούχου αγίου το «σφράγισμα» με τον 
άγιο στο μέσον (αριθ. ευρ. 2213) και κά
τω την ελλιπόφωνη γραφή: Δέψιε τοϋ δού
λου τοϋ Θεού Γαβριήλ.

Χριστιανικά σύμβολα, όπως το πουλί 
και ο σταυρός (αριθ. ευρ. 962-965), πά
νω σε πηλό (θετικά), που θα είχαν τη 
θέση αναμνηστικού εικονιδίου.
Ωοειδές «σφράγισμα» (αριθ. ευρ. 2210) 
με απεικόνιση δικέφαλου αετού, που 
από πανάρχαιο ασιατικό σύμβολο έγι
νε σύμβολο της βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας. Σε μεταγενέστερες εποχές χρησι
μοποιήθηκε ευρυτατα με τον υπαινιγ
μό και την ελπίδα της αναβίωσης της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας, μάλιστα δε 
από τους πατριάρχες-εθνάρχες και ι
δ ια ίτερ α  τους η γ εμ ό ν ες τη ς  Μ ολ
δοβλαχίας (σε τοιχογρα φ ίες, άμφια 
κτλ.). Ο αετός του σφραγίσματος μας 
έχει σκήπτρο, στέμμα και τη σφαίρα 
της οικουμένης.
Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στον I. 
Μεϊμάρη που πολύ βοήθησε στην επε
ξεργασία του παραπάνω κειμένου.

G. Galavaris, B re a d  a n d  L itu rgy . T h e  Symbolism  
o f  E a rly  C hristian a n d  B yzantine B re a d  Stam ps, 

London 1970.

Προθήκες 
41, 44 (και

'6, οτο υπόγειο)

Κοσμήματα 
Κωνσταντινούπολης 

(προθήκη 44) 
και λαϊκής τέχνης 
(προθήκες 41, 43 

και 26), 
τα περισσότερα 

εξαρτήματα από 
τοπικές φορεσιές

Το ελληνικό λαϊκό κόσμημα αποκτά έναν εντελώς δικό του χαρακτήρα μετά την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Κάτω από την επίδραση του πρόσφατου βυζα
ντινού παρελθόντος και του ευρωπαϊκού και ισλαμικοΰ παρόντος διαμορφώνει τα 
θέματά του και διαλέγει το υλικό του- ο λαϊκός καλλιτέχνης δημιουργεί με τη φα
ντασία του, χωρίς εκζήτηση και καλλιτεχνικούς ρητορισμούς, με γνώμονα την προσω
πική χαρά για το έργο του, που άλλωστε αποτελεί την αφετηρία και το τέλος της 
δημιουργίας του. Οι τρόποι της κατασκευής ποικίλλουν, συχνά είναι οι παλαιοί 
όπως τα «συρματερά» (βυζαντινή τεχνική), μα και παλαιότεροι ακόμη, όπως η κοκ- 
κιδωτή τεχνική. Εκτός όμως από αυτά έχουμε και χυτά και σφυρήλατα και διά
τρητα κοσμήματα σμαλτωμένα για πολυχρωμία. Η ανέχεια που ακολούθησε την 
Άλωση συνετέλεσε ώστε το υλικό να είναι συνήθως φθηνό: χαλκός, ασήμι αναμε- 
μειγμένο σε μεγάλο ποσοστό με χαλκό ή ορείχαλκο, τα γνωστά «φαρμακερά», πέ
τρες ψεύτικες φανταχτερές- η δουλειά όμως παραμένει σχεδόν πάντα λεπτόλογη 
και κεφάτη, αγγίζοντας άμεσα τις ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης φιλαρέ-
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σκειας: αλυσίδες με «κρεμασίδια» για το στήθος, το μέτωπο, τις μαντήλες· σκου
λαρίκια για τα αυτιά αλλά και για τον κεφαλόδεσμο, απλά και πολύπλοκα, με 
αντικριστά πουλιά, λουλούδια με λυγερούς μίσχους (οι γνωστές τρεμολες της Λευ
κάδας), καραφάκια να αρμενίζουν με ανοικτά τα πανιά· βραχιόλια λεπτά, στρι
φτά αλλά και πλατιά με περίτεχνα κουμπώματα· δακτυλίδια, πόρπες φαρδιές για 
τη ζώνη, συνήθως σφυρήλατες κοσμημένες με πουλιά, μόνα τους ή αντικριστά 
είτε πάνω στο «δένδρο της ζωής» είτε πάνω σε γλάστρες με λουλούδια, συχνά με 
ανθρώπινη κεφαλή (με αποτροπαϊκή σημασία) ανάμεσά τους, όλα γεμάτα δρο
σιά. Τα περισσότερα από τα κοσμήματα ήταν απαραίτητο συμπλήρωμα της ελληνι
κής φορεσιάς και εκτός από την κάποια επίδειξη ήταν και μια γυναικεία πρόκλη
ση προς το αρσενικό καθώς λικνίζονταν και τρεμόπαιζαν στο στήθος, το μέτωπο, 
τη ζώνη.
Η κάθε περιοχή του ελλαδικοΰ χώρου αγαπούσε το δικό της κόσμημα, μα όλα 
έχουν τόσα πολλά κοινά σημεία που δείχνουν τη βαθιά κοινή καταγωγή τους σε 
βαθμό που οι ειδικοί συχνά δυσκολεύονται να τα εντοπίσουν, αφού για πολλές γε
νιές επαναλαμβάνονται τα ίδια θέματα και η ίδια τεχνική. Βέβαια, πέρα από το γνή
σιο λαϊκό κόσμημα δεν έλειπαν και τα «ευρωπαϊκά» από ατόφιο χρυσάφι και πο
λύτιμες πέτρες αγορασμένα στο εξωτερικό, την Κωνσταντινούπολη κ.α. Αυτά τα 
φορούσαν οι γυναίκες των πλούσιων προκρίτων, που είχαν κάποια σχέση με το 
εξωτερικό και φυσικά διέθεταν και τα αντίστοιχα χρήματα.

Περιλαίμιο (αριθ. ευρ. 998) ασημένιο α
πό στριφτό σύρμα με περασιές ασημέ
νιες χάντρες και ημιπολύτιμες πέτρες, 
ίσως από τη Μακεδονία.
Πόρπη (αριθ. ευρ. 152α, β), μέσα σε έ 
ναν άνθινο κόσμο δύο σφυρήλατες «απο- 
τροπαϊκές» μορφές (για τις μορφές, βλ. 
βιβλιογραφία της προθήκης 38).

Περιδέραιο (αριθ. ευρ. 153) από σπαστά Προθήκη 41
στοιχεία από όπου αιωρούνται τέσσερα
εξαρτήματα.
Στο κάλυμμα της κασέλας σκυριανό κέ
ντημα (αριθ. 2575α, β). Μορφές κεντη
μένες στη «σταχωτή» βελονιά με μεταξω
τή κλωστή σε ζωηρά χρώματα (κόκκινο, 
πράσινο) μέσα σε φυτικό περιβάλλον.

Σταυροί από «φαρμακερό» ασήμι (α- σμό κοκκιδωτής και σφυρήλατης τεχνι- Προθήκη 43 
ριθ. ευρ. 3 7 ,4 3 ,942α, β) στην τεχνική του κής (αριθ. ευρ. 942α, β). 
συρματερού (αριθ. ευρ. 44) ή σε συνδυα-

Πόρπες και εγκόλπια (αριθ. ευρ. 1, 106 
και 83, 223) από χρυσό και πολύτιμες 
πέτρες, ζαφείρια και σμαραγδόριζες, με 
παραστάσεις καρπών, δικέφαλου αετού, 
σε σχήμα σταυρού. Κωνσταντινουπολί- 
τικου εργαστηρίου. 18ος-19ος αι.

Περιλαίμιο (αριθ. ευρ. 41) από τη Μακε- Προθήκη 44 
δονία ή τη Θράκη, το γνωστό «ασημο- 
γιόρτανο», από συρμάτινο πλέγμα, ημι
πολύτιμες πέτρες και σμαλτωμένα στοι
χεία. Οι κρίκοι δείχνουν πως από εκεί 
κρέμονταν στολίδια (νομίσματα).
Περιλαίμιο (αριθ. ευρ. 5) από συρμά-
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Κοσμήματα εργαστη
ρίου της Κωνσταντι

νούπολης. 18ος-19οςατ. 
(αριθ. ενρ. 1, 196, 

83, 223).

τινο πλέγμα και σφυρήλατο κουμπωμα 
με άνθινη διακόσμηση.

Μ. Μπρουσκαρη, Λαϊκά κοσμήματα του Μου
σείου Παΰλου και Αλεξάνδρας ΚανελΛοπού- 
λου, Εθνογραψκά 7 (1989), ο. 95-111.
Α. Δεληβορριάς, Το ελληνικό λαϊκό κόσμημα, 
Αθήνα 1980.

Για τα κεντήματα: Μ. Gentles, Turkish and Greek 
Island Embroideries, Chicago 1964.
Π. Ζώρα, Ελληνική λαϊκή τέχνη, Αθήνα 1980.
Ε. Πολυχρονιάδη, Ελληνικά κεντήματα, Αθήνα 
1980.
Γ. Καπλάνη, Νεοελληνική αργνροχοΐα, Αθήνα 
1997.

Προθήκη} 39

Πατριαρχικά 
γράμματα 

(μέσα 17ου- 
αρχές 19ου αι.)

Το παλαιότερο, του 1659 (αριθ. ευρ. 2578), 
με υπογραή>η του πατριάρχη Παρθενίου 
Δ' αναφέρεται στη μονή Αγίου Δημη- 
τρίου της Επισκοπής Σκΰρου. Με το πα
τριαρχικά αυτά γράμμα η μονή, υστέρα 
από την ερ ή μ ω σ ή  τη ς εξα ιτ ία ς π ε ι
ρατικών επιδρομώ ν, αναγνωρίζεται 
και πάλι ως σταυροπήγιο, με τον άρο 
να δίνει στο Π ατριαρχείο 120 άσπρα 
το χρόνο.
Στη μονή Θεοτόκου λ'ψηλοτέρας (στις 
Εγκαρές της Νάξου) αναφέρονται τρία

μολυβδόβουλλα (αριθ. ευρ. 2580, 2583, 
2581), τα δυο του 1792 με την υπογραφή 
του πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' και το τρίτο 
του 1817 με την υπογραήΐή του Κυρίλ
λου Ε'. Με το πρώτο γράμμα (Ιούλιος 
1792) το μοναστήρι γίνεται ανεξάρτητο 
και υπόκειται μόνο στο Π ατριαρχείο 
(σταυροπηγικό), στο οποίο θα πρέπει 
κάθε χρόνο να δίνεται ένα χρυσό φλου
ρί. Τα άλλα δυο γράμματα αναφέρονται 
στις διχόνοιες που δημιουργήθηκαν 
στους απογόνους του Κωνσταντίνου
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Κόκκου ιδρυτή της μονής.
Άλλα δυο γράμματα, το ένα του 1784 (α- 
ριθ. ευρ. 2582) και το άλλο του 1795 (α- 
ριθ. ευρ. 2584), αναφέρονται στην α 
γοραπωλησία ενός στασιδιού.
Τέλος, το πατριαρχικό γράμμα του 1819 
(αριθ. ευρ. 2579) του Γρηγορίου Ε' ανα

φέρεται στη μονή Αγίας Τριάδος Χάλ
κης, την οποία παραχωρεί στον ηγεμό
να της Μολδοβλαχίας Μιχαήλ Σοΰτσο.

Ε. Μπρουοκαρη, Πατριαρχικά γράμματα του 
Μουσείου Κανελλοπούλου, ΔΧΑΕ ΙΑ' (1983), 
σ. 249-266.
Για τα μολυβδόβουλλα, βλ. προθήκη 17.

Αριστερά, χειρόγραφο (αριθ. ευρ. 2534) 
του καρδινάλιου του ΡΓ3υπυ8ΐυ. Θαυμά
σιο ζωγραφιστό πλαίσιο περιβάλλει τα 
γράμματα. Στη σελίδα που είναι ανοι
κτό το βιβλίο, διδακτορικό δίπλωμα του 
Φραγκίσκου Κόκκου. 17ος αι.

Παλαιά έκδοση του Άλδου Μανουτίου 
του 1497 (αριθ. ευρ. 2539) με διάφορα 
κείμενα μεταξύ άλλων το Π ερί ουρανού 
του Αριστοτέλη.
Χειρόγραφα 18ου αι. (αριθ. ευρ. 2533, 
2534) με κείμενο από τη Θεία Λειτουργία.

Χειρόγραφα και 
παλαιές εκδόσεις
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Ιωακείμ και Άννα με  ΕΙΚΟΝΕΣ
τη μικρή Παναγία 

ανάμεσά τους:
Θ.Γ.ΧΜ. (Θεόφιλος

ΓΧ1 9 κ 2 Μ ^  ΙωακεΨ και Άννα με την Παναγία

(αριθ. ενρ. 192). 19ος-20ός αι.
Λάδι σε ξύλο χωρίς προετοιμασία.
Διαστ. 0 ,2 6 x 0 ,3 7 x 0 ,0 8  μ.
Αριθ. ευρ. 192.

Ο Ιωακείμ και η Άννα σε χειρονομία δέη
σης. Ανάμεσά τους η μικρή Παναγία κρα
τώντας ευαγγέλιο. Κάτω δεξιά υπογρα
φή: Θ.Γ.ΧΜ. (Θεόφιλος Γ. Χατζημιχαήλ). 
Έργο απλοϊκό, χρώματα ατόφια.

Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ γεννήθηκε 
το 1868 στη Μυτιλήνη. Πολύ νωρίς έδει

ξε ακαταμάχητη κλίση για τη ζωγραφι
κή. Σε ηλικία 15 ετών πήγε στη Σμύρ
νη, όπου και έζησε από τη ζωγραφική 
του. "Ηταν λάτρης του ελληνικού μεγα
λείου. Από τη Σμύρνη γύρισε στην Ελ
λάδα και εγκαταστάθηκε για ένα διά
στημα στη Θεσσαλία, όπου πια έδειξε 
την ιδιοφυία του, διακοσμώντας ολό
κληρους τοίχους σε σπίτια κτλ. Αργότε
ρα επέστρεψε στην πατρίδα του Μυτι
λήνη, όπου και πέθανε το 1932.

Μ. Μπρουσκαρη, Άγνωστη εικόνα του Θεόφι
λου στο Μ ουσείο Παυλου και Α λεξάνδρας  
Κανελλοποΰλου, Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκα- 
ρίνας Μπούρα, Αθήνα 1994, ο. 639-640.

Ο άγιος Γεώργιος ο νέος εξ Ιωαννΐνων

19ος αι.
Αυγοτέμπερα οε ξύλο χωρίς προετοιμασία. 
Διαστ. 0 ,2 2 3 x 0 ,3 1 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 181.

Ο ηπειρώτης άγιος Γεώργιος έζησε στις 
αρχές του περασμένου αιώνα. Επειδή 
αρνήθηκε να εξομόσει βασανίστηκε και 
κρεμάστηκε από τους Τούρκους (1838). 
Αριστερά, φουστανελοφόρος, κρατά το 
σταυρό και το κλαδί της νίκης. Δεξιά, γυ
μνός από τη μέση και πάνω, κρεμασμέ
νος από ένα δοκάρι. Φωτοστέφανος πε
ριβάλλει το κεφάλι του.
Λαϊκή τεχνοτροπία με σκληρά περιγράμ
ματα και χρώματα.

Η Περιτομή του Ιησού

19ος αι.
Εικόνα σκαφωτή.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,2 6 x 0 ,3 0 x 0 ,0 4 5  μ.
Αριθ. ευρ. 335.

Κ αι δτε έτ ιλ ψ θψ αν  ημέραι οκτώ τοϋ περι- 
τεμεϊν τό Π αιδίον, και έκλήθη το όνομα  
αυτόν Ίησοϋς (Λουκ. β' 21).
Θέμα όχι τόσο συχνό οτην ανατολική εκ
κλησιαστική τέχνη, σε αντίθεση με τη δυ
τική, όπου συχνά απεικονίστηκε από με
γάλους ζωγράφους.
Ο μικρός Χριστός ξαπλωμένος στο μέ
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σον επάνω σε ένα τραπέζι. Από πάνω του 
ο αρχιερέας και ένας λαϊκός σκύβουν κρα
τούντας ιατρικό εργαλείο. Ανάμεσά τους 
ένα βιβλίο ανοικτό με κείμενο δυσανάγνω
στο. Αριστερά η Παναγία και ο Ιοισήφ. 
Διατύπωση παιδική, φανταχτερά χρώ
ματα χωρίς τονικές διαβαθμίσεις.

Η Μυρτιδιώχισσα

18ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,3 6 x 0 ,4 5 5 x 0 ,0 2 5  μ.
Αριθ. ευρ. 209.

Ιδιόρρυθμη ζωγραφική σύνθεση. Ευρό 
πλαίσιο, όπου ζωγραφιστές ακανθοβλα- 
στόσπειρες και άγγελοι υπό μορφή ερω- 
τιδέων. Ψηλός βράχος με το μοναστήρι 
της Κόκκου της Κόπρου (επιγραφή) στην 
κορυφή του. Στην είσοδο του μοναστη
ριού μικρό στηθαίο με τον ευαγγελιστή 
Λουκά να ζωγραφίζει τη θαυματουργή 
εικόνα του μοναστηριού. Τ ο  κεντρικό 
τμήμα του βράχου καταλαμβάνει απει
κόνιση της ίδιας της θαυματουργής εικό
νας της Μυρτιδιώτισσας βρεφοκρατου- 
σας. Στο πλάι του Ιησού ξεδιπλωμένο ει- 
λητάριο με την προφητεία του Ησα'ί'α 
(ΞΑ' 1-3): Πνεύμα Κυρίου έη εμέ ον έίνεκεν 
έχρισε'με ■ ευάγγελίσασθαι ητζοχοϊς άηέσταλκέ 
με. Κάτω, ήρεμη θάλασσα με βάρκες και 
κάτω η επιγραφή: Ή  θαυματουργός είκών 
αυτή τον ’Αγίου Λουκά τού Κόκκον επονομα
ζόμενη ακριβώς έχαλκουργήθη διά συνδρομές 
τού Πανοσιωτάτου Πρωτοσυγγέλου κυρίου 
Αδριανού Κυπριώτου έκ πόλεως Νεμισιοϋ δα
πάνη δε τού έντιμοτάτου κυρίου Ίωάννου 
Ευσταθίου Σαπιτζιανοϋ 1743 εν Βιέννα.

Νικηφόρου:
Η Ζωοδόχος Πηγή

18ος αι.
Λάδι σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,3 4 x 0 ,4 5 5 x 0 ,0 2 5  μ.
Αριθ. ευρ. 304 .

Τυπική παράσταση της Ζωοδόχου Πη
γής: επάνω, στο μέσον, η Παναγία με 
τον Χριστό, κάτω, ο «νεκρόγερτος» Θετ- 
ταλός, άγγελοι, κληρικοί και λαϊκοί κα
τηφορίζουν σε μεγάλες ομάδες προς το

κέντρο (Διονύσιος εκ Φουρνά, Ερμηνεία 
της ζωγραψικής τέχνης και αι κύριαι αυτής 
πηγαί, εκδιδομένη μετά προλόγου νυν το πρώ
τον πλήρες κατά το πρωτότυπον αυτής κείμε
νον υπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Εν 
Πετρουπολει 1909, ο. 145). Στο βάθος τα 
τείχη της Κωνσταντινούπολης.
Στο κάτω μέρος της εικόνας, ζώνη όπου 
απεικονίζονται μετωπικά τρεις ιεράρ
χες (άγιος Βασίλειος, άγιος Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος, άγιος Αθανάσιος) ντυμέ
νοι αρχιερατικές ενδυμασίες και κρα
τώντας ευαγγέλια, ακολουθουν ο πρω- 
τομάρτυς Στέφανος, ο άγιος Γεώργιος 
και στην άκρη ο άγιος Μηνάς.
Από κάτω επιγραφή:....ΙΑΤΕ.........ΖΑΦΥΡ-
ΚΟΝ ΟΙΟΝ (υιόν) ΤΟΥ ΓΙΠΡΓΗ ΕΓΓΟΝΟΝ 
ΔΕ ΑΦΥΡΚΟΥ1788 ΧΕΙΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ.

Ο Νικηφόρος μάς είναι γνωστός από μια 
εικόνα αγίου Γεωργίου ατο ναό της Ρεντί- 
νας Αγράφων (1794).

Μακαρίου Λευκά:
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος 
και η βασίλισσα Ευδοξία

18ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,3 6 5 x 0 ,4 6 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 216.

Έλάλουν εν τοϊς μαρτνρίοις σον εναντίονβα- 
σιλέως και ονκ ήσχννόμην (Ψαλμ. Δαυίδ 
118,46).
Από τη μεγάλη πόλη της μητρόπολης 
προβάλλει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστο
μος για να εμποδίσει την είσοδο της αυτο- 
κράτειρας Ευδοξίας, που υψώνει απειλη
τικά το χέρι. Σωριασμένος εμπρός από τον 
ιεράρχη ο υπηρέτης της αυτοκράτειρας 
κρατά το χέρι του που παρέλυσε θείμ βου- 
λήσει καθιός πήγε να ραπίσει τον ιεράρχη. 
Αριστερά ομάδα στρατιωτών, δεξιά η α
κολουθία της αυτοκράτειρας και στρα
τιώτες που χάνονται στο βάθος (μόνον οι 
αιχμές από τις λόγχες τους διακρίνονται). 
Στο βάθος αχνοφαίνονται τα παλάτια. 
Κάτω επιγραφή: Δέησις τού δούλου τού 
Θεού Κωνσταντίνου Σταμονλη. Δεξιά κάτω 
υπογραφή: Χειρ Μ ακαρίου Λεύκα 1761. 
Ιδιαίτερα φροντισμένες οι λεπτομέρειες. 
Δυτικής τεχνοτροπίας.



Ον σαράντα μάρτυρες της Σεβάστειας

Αρχές 18ου αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,2 8 x 0 ,3 6 5 x 0 ,0 3  μ.
Αριθ. ευρ. 315.

Μέσα στην παγωμένη λίμνη της Σεβά
στειας οι σαράντα μάρτυρες-στρατιώτες, 
γυμνοί, με ένα περίζωμα μόνο, σε πυκνές 
σειρές, περιμένουν καρτερικά το θάνα
το, ένας μάλιστα έχει κλείσει τα μάτια, 
έχει σταυρώσει τα χέρια και είναι έτοιμος 
να σωριαστεί. Ένας άλλος όμως έχει λι
ποψυχήσει και μπαίνει στο λουτρώνα. 
Στην άκρη δεξιά ο λουτράρης που πίστε
ψε στο χριστιανισμό ετοιμάζεται να γδυ
θεί και να μπει και αυτός στα παγωμένα 
νερά της λίμνης. Πάνω αιωρουνται τα στε
φάνια των μαρτύρων και πιο ψηλά ο Χρι
στός ευλογεί. Κάτω χρονολογία: 1718. 
Μορφές παρατακτικές, ζωντανεμένες από 
διάθεση διαφοροποίησης των χαρακτη
ριστικών. Παιδικότητα στις εκφράσεις, 
τις κινήσεις και την απόδοση της λίμνης.

Η Γέννηση

17ος αι.(;)
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διασι. 0 ,2 3 x 0 ,2 5 5 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 66.

Παράσταση τυπική των μετά την Άλωση 
χρόνων, όπως αυτή διαμορφώνεται με 
βάση παλαιολόγεια πρότυπα: η Πανα
γία ξαπλωμένη στο άνοιγμα της σπηλιάς 
κοιτάζει το νεογέννητο Χριστό στη φάτνη. 
Την κεντρική αυτή παράσταση πλαι
σιώνουν σκηνές σχετικές με τη Γέννηση: 
στο χρυσό βάθος του ουρανου ο χορός των 
αγγέλων δοξάζει το γεγονός, δεξιά ένας 
άγγελος ευαγγελίζεται το θαύμα στους 
ποιμένες, αριστερά οι τρεις Μάγοι έφιπ
ποι ανηφορίζουν οδηγούμενοι από το 
λαμπρό αστέρι. Κάτω αριστερά ο Ιωσήφ, 
σκεπτικός, δυσκολεύεται να παραδεχθεί 
εκείνο το υπέρ λόγον και νοϋν, συνομιλεί 
με το γέροντα βοσκό. Στην κάτω δεξιά γω
νία σκηνή εμπνευσμένη από τα απόκρυ
φα ευαγγέλια του Ματθαίου και του Ια
κώβου: δυο γυναίκες, η Σαλώμη και η

Μαία, η μία ρίχνει νερό στην κολυμβή- 
θρα, η άλλη κρατά τον Χριστό μετέωρο, 
έτοιμη να τον βυθίσει σε αυτή. Πρόβατα 
και δενδρύλλια προσδίδουν ειδυλλιακό 
χαρακτήρα στην εικόνα.
Αλληλουχία χρωμάτων, που άλλοτε σε 
χαμηλούς και αμβλείς τόνους και άλλοτε 
σε ηχηρούς, δίνουν πανηγυρικό τόνο στο 
δοξαστικό χαρακτήρα της σκηνής.

Η Έ γερσ η  του Λαζάρου

16ος-17ος αι.(;)
Αυγοτέμπερα οε ξύλο.
Διαστ. 0,43x0,515x0,02 μ.
Αριθ. ευρ. 326.

Πολυπρόσωπη εικόνα αποτελουμενη 
από δυο βασικά ομάδες: αριστερά ο Χρι
στός και οι μαθητές του, δεξιά ο Λάζαρος 
και οι δικοί του.
Ο Ιησούς με κόκκινο χιτώνα και πράσινο 
ιμάτιο προστάζει τον Λάζαρο να εγερθεί. 
Εμπρός του γονατιστές οι αδελφές του Μα
ρία και Μάρθα, με λυτά μαλλιά σε ένδει
ξη πένθους. Πίσω από τον Χριστό οι μα
θητές του συζητούν με τον Ανδρέα και τον 
Πέτρο και πιο πίσω ο λαός παρακολου
θείτο θαύμα. Στο δεξιό μέρος ο Λάζαρος, 
καθιστάς στο μνήμα, δεδεμένος τούς ηόδας 
και τάςχεϊρας κεψίαις (Ιω. ια' 44). Πίσω 
του ένας νέος του λύνει «τας κειρίας», ενώ 
δυο άλλοι με δυσκολία σηκώνουν την τα
φόπετρα. Ένας άλλος σκεπάζει τη μύτη 
του για να αποφυγει τη δυσοσμία. Πίσω 
τους ένα στρογγυλό σαν μαυσωλείο κτίριο, 
που επιστέφεται από ένα οικόσημο, που 
το κρατούν δυο γυμνά αγάλματα παιδιών. 
Κάτω δεξιά με πορτοκαλί χρώμα πλαστή 
υπογραφή: Χειρ Ιωακείμ Λαμπάρδου.
Η εικόνα παρουσιάζει μερικές αποκλίσεις 
από τον παραδοσιακό τύπο- έτσι, η μορ
φή του Λαζάρου κάθεται αντί να είναι 
όρθια και, πίσω από αυτόν, το μεγαλόπρε
πο μαυσωλείο έχει πάρει τη θέση των δυο 
κορυφών του βουνου (Διονυσίου εκ Φουρ- 
νά, Ερμηνεία της ζωγραψικής τέχνης και αι κύ- 
ριαι αυτής τιηγαι, εκδιδομένη μετά προλόγου 
νυν το πρώτον πλήρης κατά το πρωτότυπον 
αυτής κείμενον υπό Λ. ΙΙαπ  α  δ οπού λ ου-Κε- 
ραμέως, Εν Πετρουπόλει 1909, σ. 101).



Μήτηρ Θεού

Αυγοτέμπερα σε ξΰλο.
Διαατ. 0 ,2 9 5 x 0 ,3 2 5 x 0 ,0 3 5  μ.
Αριθ. ευρ. 357.

Ρωσική εικόνα με επιχρυσωμένη μ ε

ταλλική επένδυση, ίσως εργασία Κ. Fa- 
berge. Η Παναγία στηθαία με το μικρό 
Χριστό όρθιο στα αριστερά της (τύπος 
Kazan). Φορά καφετί μαφόριο με χρυ
σοκέντητη παρυφή, χρυσό είναι και το 
ιμάτιο του Χρίστου. Σε μικρότερη κλί

Η  Γέννηση. 17ος αι. 
(αριθ. ευρ. 66).
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μακα αριστερά η αγία Αλεξάνδρα που 
δέεται και δεξιά η αγία Ειρήνη που κρα
τά σταυρό και ειλητάριο. Ρωσικές επι
γραφές.

Μήχηρ Θεού (η Πενθούσα 
ή Διακρυρροοΰσα)

18ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,2 0 5 x 0 ,2 5 3 x 0 ,0 1  μ.
Αριθ. ευρ. 223.

Το θέμα της καθιστής Παναγίας, η οποία 
κρατά στα χέρια της το Σταυρό με τον 
εσταυρωμένο Χριστό, απαντά οτη δυτι
κή κυρίως τέχνη. Η μορφή του Χρίστου, 
πολύ μικρή σε σύγκριση με την Παναγία, 
απαντά και σε ένα άλλο θέμα που φαίνε
ται να προέρχεται από το δικό μας: την 
Παναγία που ανασηκώνει τον Χριστό α
πό τον τάφο και τον κρατά στα χέρια της. 
Η Παναγία φορά βαθυκόκκινο μαφό- 
ριο με χρυσαφένια κοσμήματα στην πα
ρυφή. Χρυσαφένια κρόσσια αιωροΰνται 
από τους υίμους. Στο κεφάλι λεπτό διά
φανο μαντήλι κάτω από το μαφόριο. Πρό
σωπο γεμάτο, σαφώς επηρεασμένο από 
δυτικές Παναγίες.
Εντονότατη η επίδραση της ιταλικής τέ
χνης και του ρεύματος του κλασικισμού 
του β' μισού του 18ου αι.
Παρόμοια και η διπλανή εικόνα αριθ. ευρ. 
184.

Β λ . σ χ ε τ ικ ά  V . D o u k h o v s k o y  - R . C a b a l , Icô
nes G aliene Nikolenko, P a r is , α ρ ι θ .  2 2 .

Ο Μυστικός Δείπνος

18ος αι.
Αυγοτέμπερα οε ξύλο.
Διαστ. 0 ,3 2 x 0 ,4 5 4 x 0 ,0 2 4  μ.
Αριθ. ευρ. 135.

Ο Μυστικός Δείπνος, σαφώς δυτικου τό
που και ατμόσφαιρας. Στο μέσον ο Χρι
στός ευλογεί. Πάνω στο τραπέζι, σχεδόν 
στην αγκαλιά του Χρίστου, έχει αποκοι
μηθεί ο αγαπημένος του μαθητής Ιωάν
νης. Γύρω από το τραπέζι οι μαθητές του 
με έκφραση απορίας οτα πρόσωπα, κα- 
θίός εκείνη μόλις τη οτιγμή ο Χριστός τους 
είπε: Εις εξ υμών τιαραδωσει με (Ιω. γ' 21).

Γραπεζομάντηλο, όπως συνηθίζεται στη 
δυτική τέχνη, καλύπτει το τραπέζι. Πλά
κες ροδόχρωμες και πορτοκαλιές σκε
πάζουν το δάπεδο. Παραπέτασμα πίσω 
δημιουργεί το βάθος, όπου πάνω του προ
βάλλει ανάγλυφη η μορφή του Χρίστου. 
Απαλά χρώματα χτίζουν τις χωρίς πε
ριγράμματα φόρμες· πτυχές ρευστές, 
διακριτικοί σκιοφωτισμοί.

Χριστός Παντοκράτωρ (Δέηση)

16ος αι.
Αυγοτέμπερα οε ξύλο.
Διαοτ. 0 ,1 8 1 x 0 ,2 2 4 4 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 151.

Ο Χριστός στηθαίος. Με το αριστερό 
κρατά ευαγγέλιο με πολύτιμο δέσιμο, 
με το δεξιό ευλογεί. Περίτεχνος, με φυλ
λωτή διακόσμηση, ανάγλυφος φωτοστέ
φανος περιβάλλει το αυστηρό πρόσωπο 
του Κριτή. Αριστερά σε προτομή η Πα
ναγία δεόμενη. Δεξιά ο Πρόδρομος με 
θειον ιρόβον κλίνει τον αυχένα και δέεται. 
Έργο βορειοδυτικής Ελλάδας.

Ο Ευαγγελισμός

18ος αι.(;)
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Δ ιαοτ. 0 ,2 7 x 0 ,5 4 x 0 ,0 2  και 0 ,2 7 χ 0 ,5 3 χ  
0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 267  και 266.

Φύλλα από βημόθυρο με την απεικόνι
ση του Ευαγγελισμού: στο ένα ο αρχάγ
γελος Γαβριήλ, στο άλλο η Παναγία. Ο 
αρχάγγελος προχωρεί με ανοικτό βη
ματισμό προς την Παναγία. Με το δεξιό 
ευλογεί, με το αριστερό κρατά ειλητά- 
ριο, όπου η γραφή: Χ αϊρε Κεχαριτίύμένιι 
6 Κύριος μετά σου. Η Παναγία καθισμένη 
σε περίτεχνο ξύλινο θρονί με παχύ κόκ
κινο μαξιλάρι και υποπόδιο φέρει στο 
στήθος το δεξιό της χέρι σε χειρονομία 
αποδοχής, ενώ με το αριστερό δείχνει 
σε ανοικτό βιβλίο, όπου είναι γραμμέ
νο: Ίδοϋ ή δονλΐ] Κυρίου ■ γένοιτό μοι κατά 
τό ρή μ α  σου (Λουκ. α' 37-38). Πλούσια 
αρχιτεκτονική σκηνογραφία δυτικου ρυθ
μού πίσω από τις μορφές.



Φιλόθεου Ιερομόναχου:
Η αγία Αικατερίνη

17ος αι.
Λάδι σε ύφασμα κολλημένο σε ξΰλο.
Διαστ. 0 ,3 8 4 x 0 ,3 0 3 x 0 ,0 2 3  μ.
Αριθ. ευρ. 50.

Ο τύπος αυτός της αγίας Αικατερίνης εμ

φανίζεται γύρω στο 1600 και επικρατεί σε Ο Ευαγγελισμός. 18οςαι.
ολόκληρο το 17ο αι. κάτω από την επίδρα- (αριθ. ευρ. 267, 266).

ση της δυτικής τέχνης (πρβλ. τα αντικεί
μενα της «παιδείας» της, το ένδυμά της κτλ., 
βλ. και Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πά- 
τμου, Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντι
νής ζωγραφικής, Αθήνα 1977, σ. 122, αριθ.
72). Δημιουργός του τΰπου φαίνεται πως
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ήταν κάποιος Κρητικός αγιογράφος του 
τέλους του 16ου αι.
Καθισμένη σε ξύλινο θρονί η αγία ακου- 
μπά το αριστερό της χέρι στον τροχό του 
μαρτυρίου της και με το δεξιό κρατά κλα
δί φοίνικα, σύμβολο αθανασίας και νί
κης. Φορά ψηλό στέμμα, χρυσοκενιημέ- 
νη πρασινωπή χλαμύδα με γούνινη επέν
δυση, που πορπώνεται στο στήθος, κόκ
κινο χιτώνα με χρυσά επιμανίκια και πο- 
δέα και χρυσοκέντητα υποδήματα (καθώς 
η παράδοση τη θέλει από πλούσια και α
ριστοκρατική οικογένεια). Δεξιά της σε έ
να σκαμνί και σε ένα μικρό τραπέζι βι
βλία, διάφορα όργανα γραφής, ένας δια
βήτης και μία οφαίρα, δηλωτικά της σο
φίας της (θεωρείται κάτοχος «πάσης επι
στήμης», γι’ αυτό και ονομάζεται «πάνσο
φος»). Ανακηρυχθηκε προστάτης της Σι- 
ναίας μονής. Στην άκρη αριστερά, σε έ
να ξετυλιγμένο ειλητάριο η υπογραφή: Φι
λόθεου ίερομονάχον.
Λεπτόλογο έργο. Χρώματα φωτεινά και 
αισιόδοξα.

Ο Φιλόθεος Σκούφος γεννήθηκε στα Χα
νιά της Κρήτης στις αρχές του 17ου αι. Το 
1638 ήταν ηγούμενος της μονής Χρυσο- 
πηγής του Χαρτοφυλακος. Έ λα βε μέ
ρος στους αγώνες εναντίον των Τούρκων. 
Το 1648 τον συναντάμε στην Κέρκυρα να 
ζωγραφίζει μαζί με τον Εμμανουήλ Τζά- 
νε Μπουνιαλή. Το 1653 εξελέγη διδάσκα
λος της ελληνικής κοινότητας της Βενε
τίας και το 1655 εφημέριος του ελληνικού 
ναού του Αγίου Γεωργίου. Το 1665 η Βε
νετική Γερουσία του παραχώρησε την εκ
κλησία της Θεοτόκου Λαουρένταινας στη 
Ζάκυνθο, όπου έζησε έως το θάνατό του. 
Τα έργα του, που υπογράφει άλλοτε με το 
επώνυμό του και άλλοτε με το μικρό του 
όνομα, βρίσκονται σε διάφορα μουσεία 
και ιδιωτικές συλλογές, όπως στη Συλλο
γή Λοβέρδου (σήμερα στο Βυζαντινό Μου
σείο), το Μουσείο Ζακύνθου, τη Βενετία, 
το Museo Vetrario του Murano, στην Κέρ
κυρα στη μονή Αγίων Θεοδώριον κ.α.

Μ.Ι. Μανοΰαακας, Ανέκδοτος επιστολή και 
άγνωστος εικών του Φιλοθέου Σκούφου, Χαρι- 
στιψιον εις Αναστάσιον Κ. Ορλάνδον, Α', Αθήνα 
1965, σ. 261-277.

Παναρέτου μονάχου Κώου:
Η Δέηση

18ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαοτ. το κάθε φύλλο 0 ,1 4 x 0 ,1 3 5 x 0 ,0 7 5  μ. 
Αριθ. ευρ. 71.

Τρίπτυχο με τυπική παράσταση Δέη
σης: ό Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύ
ρ ιος  των κνριενόντων και Με'γας Ά ρχιε- 
ρεύς ’Ιησούς, πλαισιωμένος από την Πα
ναγία και τον Πρόδρομο.
Στο μεσαίο φύλλο ο Ιησούς ευλογεί, με 
το αριστερό κρατά βιβλίο, όπου το ρη- 
θέν υπό του Ιωάννου (ιη' 36-37): Ή  β α 
σιλεία η εμή συκ έστιν εκ  τού κόσμον τού
τον. Στην τοξωτή απόληξη ο Θεός Πα
τήρ ευλογεί και με το αριστερό κρατά 
τη γη. Στο αριστερό η Παναγία δεόμενη. 
Κρατά ειλητάριο με τη γραφή: Τούς εμ έ  
κνρηττων ... κνρίως Θεοτόκον... αμαρτιών 
άιρεσιν... Στην τοξωτή απόληξη ο αρχάγ
γελος Μιχαήλ κρατά ειλητάριο με τη γρα
φή: Ύμνον μεν σε Δέσποτα Π αντοκράτωρ. 
Στο δεξιό φύλλο ο Ιωάννης ο Πρόδρο
μος. Με το δεξιό κρατά ειλητάριο, όπου η 
γραφή: Έ κ  δεξιών Δέσποτα τον σοϋ θρό
νον άξίωσον Θεόν ύμνολογούντων σε μόνον. 
Στην τοξωτή απόληξη ο αρχάγγελος Γα
βριήλ με ειλη τά ρ ιο , όπου η γραφή: 
’Αλληλούια ύμνος Θεφ ημών. Κάτω υπο
γραφή: Χειρ Παναρέτον μοναχού Κώον. 
Ή ρ εμ η  και ξεκουραοτη ουνθεση. Πά
νω στο χρυσό κάμπο λιτή η χρωματική 
πραγμάτευση των μορφών. Μορφές και 
βλέμματα πειθαρχημένα. 
λ'πογραφή Παναρέτου ιερομονάχου 
υπάρχει σε μια εικόνα του Χρίστου του 
1716 που βρίσκεται στην Κύπρο (εκκλη
σία του χωρίου Κρήτου Μαρόττου της ε
παρχίας Πάφου).

Φ. Πιομπίνος, Έλληνες αγιογράψοι μέχρι το 
1821, Αθήνα 1979, σ. 199.

Θεοδώρου:
Η Ρίζα του Ιεσσαί

18ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,3 8 x 0 ,5 2 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 328.



Η σύνθεση περιορίζεται στα κυρία πρό
σωπα. Ο Ιεσσαί ξαπλωμένος προσβλέ
πει προς το δέντρο που φυτρώνει από το 
σώμα του. Από τον κορμό προβάλλει η 
Παναγία, την οποία στεφανώνουν δυο 
άγγελοι κρατώντας στέμμα. Αριστερά ο 
Ιωακείμ και δεξιά η Άννα. Ψηλά, στον 
πορτοκαλί ουρανό, ο Πατήρ σε δυνατή 
κίνηση αναχαιτίζει τα σύννεφα, κρατώ

ντας τη σφαίρα με το αριστερό και ευλο
γώντας με το δεξιό. Κάτω δεξιά η υπογρα
φή: Χειρ Θεόδωρόν.
Έντονα τα δυτικά στοιχεία: το ένδυμα της 
Παναγίας, η δυνατή κίνηση του Θεού, το 
μακρινό τοπίο.
Για τον αγιογράφο Θεόδωρο δεν γνω
ρίζουμε τίποτα με βεβαιότητα. Δυο αγιο- 
γράφοι με το ίδιο όνομα (ο ένας από τη 
Βλαχία της Ρουμανίας και ο άλλος από 
το νομό Καρδίτσας) δεν φαίνεται να έ
χουν καμιά σχέση με το δικό μας αγιο- 
γράφο. Μήπως πρόκειται για τον Θεό
δωρο Πουλάκη;

Η Κοίμηση της Θεοτόκου

Αυγοτέμπερα οε ξύλο.
Διαοτ. 0,415x0,302x0,018 μ.
Αριθ. ευρ. 129.

Η  Δέηση. Έργο 
Παναρέτου μοναχού 
Κωον. 18ος αι. 
(αριθ. ευρ. 71).

Υτιογραψι του 
αγιογράζρου Παναρέτου 
μοναχού Κώου 
(βλ. εικόνα αριθ. ευρ. 71).

Η Παναγία «κεκοιμημένη» σε πλατιά 
κλίνη με ψηλή ποδέα, δίπλα καίει η λα
μπάδα. Ο Ιησούς σκύβει έτοιμος να πα- 
ραλάβει τη «φωταυγή» ψυχή της Π α
ναγίας, που σε μορφή λευκοντυμείνου 
βρέφους μοιάζει εκείνη τη στιγμή να 
βγαίνει από το στόμα της και να πετά 
προς τον Ιησού. Αριστερά και δεξιά α-
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πό την κεντρική σκηνή οι απόστολοι κα
τηφορίζουν για να προσκυνήσουν το σκή
νωμα. Τον Ιησού περιβάλλει διπλή, ε 
πάλληλη, ωοειδής δόξα, με χορό αγγέ
λων και στην κορυφή χερουβείμ. Αρι
στερά ο Πέτρος με την παλάμη του αρι
στερού χεριού του κρατά γεμάτος από
γνωση το κεφάλι του, ενώ με το δεξιό θυ
μιατίζει. Πίσο) του ο Ανδρεας με λευκά 
γένια. Δεξιότερα ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεο
φόρος, σκυφτός με λευκό ένδυμα. Πιο 
πίσω οι μαθητές και οι μυροφόροι. Δε
ξιά, στα πόδια της Θεοτόκου, δέεται ο 
απόστολος Παύλος. Πίσω του ο άγιος 
Ιωάννης ο Θεολόγος, ο άγιος Ιερόθεος 
και άλλοι από τους μαθητές του. Εμπρός 
από το κρεβάτι όπου κείται η Παναγία, ο 
Ιεφωνίας, που ο άγγελος του έκοψε τα 
χέρια όταν θέλησε να την αγγίξει. Δ ε
ξιά και αριστερά δύο αντίστοιχα κτίρια 
με αετωματική στέγη θυμίζουν βασιλι
κές και συνδέονται μεταξύ τους με τοί
χο. Χρυσός ουρανός και μέσα σε ωχρο- 
γάλανη Δόξα που κρατούν άγγελοι η 
Μετάσταση της Παναγίας που τείνει τα 
χέρια της «προς παρηγοριάν» στον α
πόστολο Θωμά, ο οποίος σύμφωνα με 
την παράδοση δεν πρόλαβε να παρευ- 
ρεθεί στην Κοίμηση. Ψηλά ανοίγει ο ου
ρανός για να δεχθεί την Παναγία. 
Σπάνιο το θέμα της ψυχής της Πανα
γίας που μοιάζει να βγαίνει από το στό
μα της και να πετά προς τον Ιησού. Η 
σύνθεση γερή. Χρώματα απλά, πτυχές 
μαλακές, φωτισμένες με αραιό λευκό 
χρώμα, με λευκές πινελιές φωτίζονται 
και τα πρόσωπα.

Η Αγία Τριάς

17ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,6 6 x 0 ,5 2 5 x 0 ,0 3  μ.
Αριθ. ευρ. 347.

Σε πλατύ θρόνο αριστερά ο Υιός και 
δεξιά ο Πατήρ· ανάμεσά τους ψηλά το 
Άγιον Πνεύμα εν ειδει περιστεράς. Ό  Π α
λαιός τάν Ήμερά) ν (επιγραφή δεξιά) τυ
λιγμένος σε ανοικτόχρωμο ρόδινο χιτώ
να και τεφρό ιμάτιο, με πλατύ πρόσωπο 
και λευκότεφρα μαλλιά κρατά στο αρι

στερό σχηματοποιημένο ειλητάριο με 
την επιγραφή: Οντοςέστιν ό νιόςμον ό α 
γαπητός και με το δεξιό ευλογεί. Έκ δεξιάν 
τον Πατρός κάθεται ο λ'ιός, με σκοτεινό
χρωμα μαλλιά και λεπτό γένι, ντυμένος 
κόκκινο ιμάτιο- με το δεξιό ευλογεί και 
με το αριστερό κρατά ευαγγέλιο. Κάτω 
δεξιά η ημερομηνία 1692 (γνήσια).

Ο άγιος Ανδρεας

16ος-17ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,1 6 6 x 0 ,2 3 3 x 0 ,0 1 9  μ.
Αριθ. ευρ. 51.

Μόνος και μετωπικός ο απόστολος δε
σπόζει στο χώρο, που η απεραντοσύνη 
του τονίζεται ιδιαίτερα με το χαμήλω
μα του ορίζοντα. Αυστηρός, με βλέμμα 
ενορατικό, με το δεξιό ευλογεί ενώ με 
το αριστερό κρατά σταυρό και ειλητά- 
ριο, όπου η επιγραφή: ενρήκαμεν τόν Μεσ- 
σίαν  κτλ. Δεξιά κάτω υπογραφή: Χειρ  
Ίερεμίον (γνήσια).

Οι Τρεις Ιεράρχες

17ος αι. (;)
Αυγοτέμπερα σε ξύλο.
Διαστ. 0 ,2 5 3 x 0 ,2 0 3 x 0 ,0 1 8  μ.
Αριθ. ευρ. 22.

Οί τρεις μέγιστοι φωστήρες τής τρισιιλίον Θεό- 
τψ ος : Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο 
Χρυσόστομος, Βασίλειος ο Μέγας.
Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος γκριζομάλλης 
και με φουντωτή γενειάδα χωρισμένη 
στο μέσον. Με το δεξιό ευλογεί και με το 
αριστερό σκεπασμένο σε ένδειξη σεβα
σμού κρατά κλειστό ευαγγέλιο. Ο Ιωάν
νης ο Χρυσόστομος «ισχνός και πολλά 
νηστευτικός», με «μηλομάγουλα», «ολι- 
γογένειος» και με κοντά μαλλιά. Με το 
δεξιό ευλογεί, με το αριστερό κρατά ευαγ
γέλιο με κόκκινα φύλλα. Ο Βασίλειος ο 
Μέγας «βαθυμάγουλος», με σκούρα μα
κριά μαλλιά, σφηνοειδή γενειάδα κρατά 
με τα δύο χέρια ευαγγέλιο με πολύτιμο 
δέσιμο. Στο χρυσό κάμπο έχουν χαρα- 
χθεί οι τρεις φωτοστέφανοι, καθώς και 
τα ονόματα των ιεραρχών.



'

Οι Τρεις Ιεράρχες. 17ος ai. (αριθ. ενρ. 22).

179



Δουλειά προσεκτική, γραμμή κυριαρ
χημένη, καθαρά περιγράμματα.

Πρβλ. Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμον, Ζη
τήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραψικής, 
Αθήνα 1977, αριθ. 73.

Ιερομόναχου...:
Η Εύρεση και" Υψωση 
του Τίμιου Σχαυροΰ

Αυγοτέμπερα σε ξΰλο.
Διαστ. 0 ,1 9 x 0 ,2 5 x 0 ,0 2  μ.
Αριθ. ευρ. 242.

Σκηνές (σε δυο χρόνους) που σχετίζονται 
με την ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού και 
την "Υψωσή του από τον πατριάρχη 
Ιεροσολύμων Μακάριο. Κάτω υπογραφή 
(δυσανάγνωστη): Ίερομονάχου...
Δύο άνδρες ανοίγουν ένα λάκκο, όπου εί

ναι θαμμένος ο Σταυρός. Ο ένας αριστε
ρά υψώνει τη σκαπάνη (ο Ιούδας, απόγο
νος του Ζακχαίου), ο άλλος δεξιά με ένα 
σχοινί προσπαθεί να τον ανασύρει (πρώ
τος χρόνος). Στον άμβωνα ο πατριάρχης 
Ιεροσολύμων Μακάριος, πλαισιωμένος 
από διακόνους έχει ήδη υψώσει με τα 
δυό του χέρια το Σταυρό (δεύτερος χρό
νος). Δεξιά η αγία Ελένη με την ακολου
θία της και αριστερά ομάδα λαού και δια
κόνων, από τους οποίους ο πρώτος θυμια
τίζει. Στο βάθος αριστερά η στέγη και ο 
τρούλος της εκκλησίας των Ιεροσολύμων. 
Δεξιά πίσω από την ομάδα της αγίας Ε
λένης ορθογώνιο κτίριο με προστώο.
Πολύ έντονη δυτική επίδραση στα αρ- 
χιτεκτονήματα, την προοπτική, τα ρού
χα, τις κινήσεις.
Η υπογραήΐή είναι γραμμένη πάνω από 
τα βερνίκια και τις φθορές. Σε παλαιότε- 
ρη επέμβαση είχαν ξύσει τα γράμματα.

Προθήκη 24

Ποικίλα 
αντικείμενα, 

όπως κύπελλα, 
σταυροί, 

κεντήματα κ.ά., 
διαφόρων 

εποχών

"Ενα μεγάλο μέρος των εκθεμάτων είναι τα κύπελλα (τάσια), για τα οποία η Α. Μπαλ- 
λιάν γράφει:
«Τα κύπελλα τον Μουσείου Κανελλοπούλον χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, σε αυτά που στο 
κέντρο τους έχουν ολόγλυφο κινητό ελάφι και σε αυτά που έχουν ορφαλό. Κοινό τουςχα- 
ρακτηριστνκό είναι ότι προέρχονται από το χώρο της πολυεθνικής Οθωμανικής επικράτειας 
και ότι κατασκευάζονταν από το 16ο έως και το 19ο αι.
Η  πρώτη κατηγορία είναι τα ασημένια ημισφαιρικά κύπελλα με ολόγλυφο κινητό ελάφι στο 
κέντρο και ανάγλυφα φανταστικά και πραγματι κά ζώα στα τοιχώματά τους. Τα νωρίτερα χρο
νολογημένα από αυτά προέρχονται από τα σέρβικά εργαστύψια αργυροχοΐας, καθώς εκεί βρί
σκονταν τα σημαντικότερα ορυχεία αργύρου της Βαλκανικής, και χαρακτψίζονται από τις συν
δυασμένες βυζαντινές, δυτικές και οθωμανικές επιδράσεις. Πρότυπά τους ήταν έργα της γερμα
νικής αργυροχοΐας του τέλους του 15ου αι. με εικονογραφία εμπνευσμένη από την αλληγορική 
χριστιανική ερμηνεία του «Φυσιολόγου» (ενός κειμένου της ύστερης αρχαιότητας που πε
ριγράφει τις ιδιότητες των ζώων). Έτσι το ελάφι συμβολίζει τον Χριστό και τις δυνάμεις του 
καλού, ενώ ο δράκοντας και το φίδι συμβολίζουν τις δυνάμεις του κακού. Αλλά και στα κύ
πελλα του 18ου και 19ου αι. που προέρχονται από τη Βαλκανική τυπικά διακοσμητικά θέ
μ ατα  είναι το ελάφι και ο δράκοντας μ ε σώμα φιδιού, ενώ συχνά ο χριστιανικός συμβο
λισμός γίνεται φανερός μ ε τον συνδυασμό ανάγλυφης παράστασης αγίων ή της Παναγίας. 
Η  δεύτερη κατηγορία είναι τα ημισφαιρικά κύπελλα με ομφαλό στο κέντρο, ένα σχήμα Αχαι- 
μενιδικής καταγωγής μ ε μεγάλη όμως διάδοση στον ελληνορωμαϊκό κόσμο και γνωστό σαν 
«μεσόμφαλος φιάλη». Κύπελλα με ομφαλό κατασκευάζονταν στη μεσαιωνική Λύση, ιδιαίτερα 
τη γοτθική εποχή, αλλά και στο Ισλάμ από όπου έχουμε μαμελουκικά, σαφαβιδικά και οθωμα
νικά παραδείγματα. Αναφέρεται η παραδοσιακή τους κατασκευή στο Ιερό Τέμενος της Μ έκ
κας και πηγές τα συσχετίζουν με την «κρεατοελιά του Προφήτη» δηλαδή τη σφραγίδα της προ
φητείας. Τα ονομάζουν μαγικά ή θεραπευτικά κύπελλα βίβα ίαείαή) και κοσμούνται με ξόρ
κια και επιγραφές.
Πολλά από τα κύπελλα του Μουσείου Κανελλοηούλου συνδυάζουν το χριστιανικό αυτοκρατο-
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ρικό δι κέφαλο αετό μ ε γιρλάντες ρο  κοκό αλλά στη βάση του ομφαλού έχουν σχηματοποιη
μένο φυλλωτό κόσμημα που συναντάμε στην οθωμανική τέχνη. Η  διάδοση του σχήματος 
αυτού στους χριστιανούς Οθωμανούς υπηκόους μπορεί να αποδοθεί στην άμεση επίδραση 
των οθωμανικών θεραπευτικών κυπέλλων αλλά και σε μ ια  παράλληλη επιβίωση γοτθικών 
σχημάτων που χαρακτηρίζει συχνά πολλά έργα σέρβικης αργυροχοΐας».

Κέντημα της Κρήτης από ποδόγυρο (α- 
ριθ. ευρ. 2576) του 18ου-19ου αι. Μέσα 
σε ένα πλούσιο φυτικό λαβύρινθο ο λαϊ
κός καλλιτέχνης με το δαιμονισμό της μα
γείας παραθέιει άσχετα μεταξύ τους στοι
χεία (γοργόνα, δικέφαλο αετό, πετεινούς) 
σε μια δική του «λογική» σχέση. Πάνω 
από την προθήκη σκυριανό κέντημα του 
17ου-18ου αι.
Χάλκινα εξαρτήματα σε σχήμα δικέ
φαλου αετού (αριθ. ευρ. 857, 683, 684), 
που κρέμονταν από χάλκινους πολυε
λαίους. 19ος αι.
Τάσια με ποικίλα θέματα: ασημένιο (α- 
ριθ. ευρ. 46), μέσα στην άγρια φΰοη α
ναπαύεται ένα ζαρκάδι. Σε ένα άλλο 
(αριθ. ευρ. 923) φανταστικά ζώα σε κε

ντρομόλο κίνηση· στο μέσον τρέχει ένα 
ελάφι. Η μορφή ενός αγίου κοσμεί τον 
πυθμένα ενός άλλου (αριθ. ευρ. 868), γύ
ρω γύρω ζώα: λιοντάρια, πουλιά, φαντα
στικά ζώα κτλ. Άλλα με δικέφαλο αετό 
(αριθ. ευρ. 875, 928), άλλα με ελάφια κα
θώς και με άλλα ζώα (αριθ. ευρ. 869,925). 
Σφραγίδα του αγίου Χαραλάμπους (α- 
ριθ. ευρ. 2212), που χρησίμευε για αρτο
κλασία κατά την εορτή του αγίου και όχι 
για τη Θεία Ευχαριστία.
Η απεικόνιση των Εισοδίων της Πανα
γίας (αριθ. ευρ. 1318) σε πήλινη στρογγυ
λή εικόνα (όχι σφραγίδα).
Ρομβοειδές, χυτό μετάλλιο (αριθ. ευρ. 
977) με ανάγλυφη παράσταση της Σταύ
ρωσης.

Κέντημα από την 
Κρήτη. 18ος-19ος αι. 
(αριθ. ευρ. 2576).
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Προθήκη 26

Κοσμήματα 
λαϊκά 

(περισσότερα 
για το λαϊκό 

κόσμημα 
στις προθήκες 

41 , 43 , 44)

Προθήκη 36

Εικονίδια, 
εκκλησιαστικά 

σκευή, 
ξυλόγλυπτοι 

σταυροί 
(γι’ αυτους 

περισσότερα 
στην προθήκη 31)

O . A k so y , S ifa  T a s la r i ,  Türk Etnografya Dergisi 
X V  ( 1 9 7 6 ) ,  o . 3 5 .

H . A p p u h n , Die Jagd  als Sinnbild in der Nord
deutschen Kunst des Mittelalters, H a m b u r g  u n d  

B e r l in  1 9 6 4 .

A . B a llia n , Selected Ottoman Metalwork from the 
Benaki Museum, U n iv e r s i ty  o f  L o n d o n , S O A S , 

M A  D is s e r ta tio n , 1 9 8 2 .

G . F e h e r ,  Craftmanship in Turkish-ruled Hunga
ry, B u d a p e s t  1 9 7 5 .

R .W . L ig h tb o w n , Secular Goldsmith Work in Me
dieval France: A History, L o n d o n  1 9 7 8 .

A .S . M e lik ia n -C h irv a li , Islamic Metalwork from 
the Iranian World: Victoria and Albert Museum 
Catalogue, L o n d o n  1 9 8 2 .

J .  R ab v - J . W .  A llan , O tto m a n  M etalw o rk  crrov

Γιορτάνι (αριθ. ευρ. 42), πιθανώς από 
την Αττική, από ασήμι επιχρυσωμένο με 
γυάλινες χάντρες και αιωροΰμενα καρ
διόσχημα στοιχεία.
Σκουλαρίκια, ίσως από τη Μακεδονία 
(αριθ. ευρ. 30, 33), με διάτρητη ρόδα στο 
κέντρο.
Άλλα σε σχήμα ημισελήνου και στην τε
χνική του συρματεροΰ (αριθ. ευρ. 433 
α,β), με αιωροΰμενα διάτρητα καρδιό
σχημα ή απλώς στρογγυλά ελάσματα. 
Τ ο  μέγεθος τους δείχνει ότι δεν τα φο
ρούσαν στα αυτιά, αλλά κρέμονταν α
πό τον κεφαλόδεσμο (μαντήλα). 
Σκουλαρίκια (αριθ. ευρ. 438α,β) χάλ
κινα, από σπαστά και αιωροΰμενα στοι
χεία.
Αλλα (αριθ. ευρ. 440 α,β) επίχρυσα, στην 
τεχνική του συρματεροΰ με κόκκινη γυά
λινη πέτρα και σφαιρική απόληξη. 
Εγκόλπια, το ένα από φΰλλο χρυσοΰ 
(αριθ. ευρ. 173), το άλλο επίχρυσο (αριθ.

Σταυρός «αγιασμοΰ» (αριθ. ευρ. 1004) 
ξυλόγλυπτος. Δ εμ ένος σε περίτεχνο 
πλαίσιο στην τεχνική του συρματεροΰ. 
Στην κάτω κεραία του σταυροΰ δεξιά 
και αριστερά δράκοντες, στις επάνω κε
ραίες ναΐσκος. Χρωματιστές πέτρες και 
κοράλλια διάοπαρτα στην επιφάνεια. 
Η διακόομηοη ακολουθεί το «τυπικό». 
Ό ψη (α): στο μέσον η Σταΰρωση, αρι
στερά ο ευαγγελιστής Ματθαίος, δεξιά 
ο Ιωάννης και ο Πρόχορος. Επάνω η Υ-

τ ό μ ο  Tulips, Arabesques and Turbans (ε π ιμ . Y .  

P e ts o p o u lo s ) ,  L o n d o n  1 9 8 2 .

B . R a d o jk o v ic  - D . M ilo v a n o v ic , Masterpieces o f  
Serbian Goldmiths' Work, Victoria and Albert Mu
seum, L o n d o n  1 9 8 1 .

G . W ie t, Objets de cuivre, Catalogue Général du 
Musée Arabe du Caire, L e  C a ir e  1 9 3 2 .

Ευχαριστώ την A. Μπαλλιάν που είχε την 
καλοσΰνη να μου παραχωρήσει το πα
ραπάνω κείμενο που βασίζεται στη δι
πλωματική της εργασία στο School of 
Oriental and African Studies του Πανε
πιστημίου του Λονδίνου.

ευρ. 17) με ημιπολΰτιμες πέτρες σε σχή
μα δικέφαλου αετοΰ, συμβόλου της βυζα
ντινής αυτοκρατορίας.
Κόομημα της ράχης (αριθ. ευρ. 19), ίσως 
από τη Μακεδονία, με σμαλτωμένο κά
μπο πάνω στον οποίο ρόδακες, πουλιά, 
πέτρες σμίγουν σε μια αυθαίρετη σχέση. 
Στο κάλυμμα της κασέλας δΰο κομμά
τια σκυριανοΰ κεντήματος (αριθ. ευρ. 
2577α ,β ). 17ος-18ος αι. Έ να  από τα 
γνωστότερα θέματα για τη διακόομηοη 
κουρτινών κρεβατιοΰ (σερβέρι): από μία 
γλάστρα φυτρώνουν κλαδιά, πάνω σε 
αυτά ανθρωπάκια και πουλιά.

Α γ γ . Δ ε λ η β ο ρ ρ ιά ς ,  Το ελληνικό λαϊκό κόσμημα, 
Α θ ή ν α  1 9 8 0 .

Ε . Γ Ιο λ υ χ ρ ο ν ιά δ η , Ελληνικά κεντήματα, Α θ ή ν α  

1 9 8 0  κ α ι π ρ ο θ ή κ ε ς  4 3 ,  4 4 .
Μ . Μ π ρ ο ΰ σ κ α ρ η , Λ α ϊκ ά  Κ ο σ μ ή μ α τ α  τ ο υ  

Μ ο υ σ ε ίο υ  Π α ΰ λ ο υ  κ α ι Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς  Κ α ν ε λ λ ο -  

π ο υ λ ο υ , Εθνογραψκά 7  ( 1 9 8 9 ) ,  σ . 1 7 0 .

παπαντή και κάτω η Άκρα Ταπείνωση 
και η Εις Άδου Κάθοδος. Πάνω πάνω η 
Παναγία Πλατυτέρα και στις οριζόντιες 
κεραίες στις άκρες προφήτες. Ανάμεσα 
στα  σ κ έλ η  του Σ ταυροΰ π ρ ο φ ή τες. 
Ό ψ η (β): στο μέσον η Βάπτιοη , α ρι
στερά και δεξιά ευαγγελιστές. Επάνω ο 
Ευαγγελισμός, κάτω οι απόστολοι Π έ
τρος και Παΰλος και η Μεταμόρφωση. 
Πάνω πάνω ο Χριστός. Στις άκρες της 
οριζόντιας κεραίας αριστερά ο Νώε,
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δεξιά ο Σαμουήλ με το κεράς. Στα εν- 
διάμεοα προτομές προφητών. 17ος αι. 
Σταυρός (αριθ. ευρ. 1000). Αρχές 17ου 
αι. Πλαίσιο σμαλτωμένο και πλούσια 
κοσμημένο με λουλούδια στην τεχνική 
του συρματερού, με την οποία σχηματί
ζεται και η χρονολογία 1605. Γύρω γύ
ρω στη βάση η επιγραφή: Κτήμα εκκλη
σίας τον... Ό ψ η (α): στο μέσον η Γέννη
ση, αριστερά η Έ γερση  του Λαζάρου, 
δεξιά η Άκρα Ταπείνωση. Πάνω η Ψη
λάφηση του Θωμά, κάτω η Σταύρωση 
και η Εις Άδου Κ άθοδος. Ενδιάμεσα 
στις εσωτερικές γωνίες προφήτες. Όψη 
(β): στο μέσον η Μεταμόρφωση, αριστε
ρά η Τάση του τυφλού, δεξιά ο Ευαγγε
λισμ ός. Πάνω η Β α ϊοφ όρ ος, κάτω η 
Βάπτιση και τα Εισόδια. Ενδιάμεσα α
πόστολοι.
Σταυρός (αριθ. ευρ. 1011). 19ος αι. Στη 
βάση η επιγραφή: Διονυσίου ιερομονά- 
χου 1883. Παραστάσεις οι τυπικές: Όψη 
(α): η Σταύρωση, η Εις Άδου Κάθοδος, η 
Έγερση του Λαζάρου, δύο ευαγγελιστές. 
Όψη (β): η Βάπτιση, ο Ευαγγελισμός, τα 
Εισόδια, ευαγγελιστές.
Παρόμοιος ο σταυρός με αριθ. ευρ. 1012. 
Σταυρός (αριθ. ευρ. 1002) σμαλτωμένος 
και κοσμημένος στην τεχνική του συρ
ματερού. Κοράλλια και μπλε πέτρες δια
κοσμούν την όψη. Δύο δράκοντες μοιά
ζουν να κρατούν τις οριζόντιες κεραίες. 
Όψη (α): στο μέσον η Σταύρωση, αριστε
ρά οι ευαγγελιστές. Επάνω η Μεταμόρ
φωση και η Εις Άδου Κ άθοδος. Ό ψ η 
(β): στο μέσον η Βάπτιση, δεξιά και α
ριστερά ευαγγελιστές, πάνω ο Ευαγγε
λισμός.
Πόλοι (κεντημένα κομμάτια υφάσμα
τος που τοποθετούνται στην πλάτη του 
φελονίου του ιερέω ς) (αριθ. ευρ. 345, 
344) με τη μορφή του Ιησού ως Μεγά
λου Αρχιερέως και τη Φιλοξενία του Α
βραάμ αντίστοιχα. Παλαιότερο το δεύ
τερο καθώς οι μορφές είναι κεντημένες 
πάνω σε γέμισμα με πολλά είδη βελο
νιάς. 17ος-18ος αι. (περισσότερα για 
τα χρυσοκέντητα, βλ. προθήκη 1, 18). 
Εικονίδια: η Προσκύνηση των Μάγων 
(αριθ. ευρ. 156), ιταλοκρητικού ύφους, 
έργο Μιχαήλ Δαμασκηνού (ή μήπως 
μίμηση; Σχετικά με τον Δαμασκηνό, βλ.

στο ισόγειο αριθ. ευρ. 282). Ο τύπος της 
εικόνας υπάρχει και σε άλλα παραδείγ
ματα, όπως στη Συλλογή Ζουμπουλάκη 
και στην Αγία Αικατερίνη των Σιναϊτών 
στο Ηράκλειο. Εικόνα πολυπρόσωπη, 
που διατηρεί μια αρμονία και ισορρο
πία, μια «συνομιλία» ανάμεσα στα πρό
σωπα, τα χρώματα, τις κινήσεις. 
Τρίπτυχο (αριθ. ευρ. 33). Στο κεντρικό 
φύλλο η Μεταμόρφωση, δεξιά οι τρεις 
Παίδες εν Καμίνω, αριστερά οι Τρεις Ιε
ράρχες. Στα δύο ακριανά φύλλα πάνω 
πάνω ο Ευαγγελισμός, στο κέντρο η Πα-

Ξυλόγλυπτος σταυρός 
δεμένος σε μεταλλικό 
πλαίσιο. 17 ος αι. 
(αριθ. ευρ. 1001).
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Η Γέννηση. 
Κεντρικό ψύλλο 

τριπτύχον 
(αριθ. ενρ. 61).

ναγία παραδίδει στα χέρια του Συμεών 
το μικρό Ιησού. Γρήγορη δουλειά, θ έ 
ματα σε κατακόρυφη ανάπτυξη. Κάτω 
υπογραφή: ...Χ ειρ  Α ημψ ρίου Ν ομικού  
1660. Υπογραφή μεταγενέστερη(;) έχει 
γραφεί μετά τον καθαρισμό με δυο δια
φορετικά χρώματα.
Η Μεταμόρφωση (αριθ. ευρ. 63). Κάτω 
υπογραφή: Χειρ Νικολάου Καλλέργη 1737. 
Ο Ιησούς στο όρος Θαβώρ μέσα σε ωο
ειδή δόξα και μ ετ’ αύτοϋ συλλαλοϋντες ο 
Μωυσής και ο Ηλίας. Στην αριστερή με
ριά ο Χριστός ανηφορίζει προς το όρος, 
δεξιά , μετά τη Μ εταμόρφωση, κα τη
φορίζει προς τους μαθητές του. Χαμηλά 
ο Ιάκωβος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης πε

σμένοι κατά γης επ ί πρόσΐύηον, διότι έιρο- 
βήθησαν στρόδρα, καθώς ήκουσαν τρανήν εκ 
νετρέλης αυτός έστιν ό υιός μου ό άγατιψ ός  
εν φ ηύδόκησα (Ματθ. ιζ' 3-6). Αυστηρή 
οργάνωση σύμφωνα με τη βυζαντινή 
παράδοση στις κινημένες, δυτικίζου- 
σες μορφές.
Δυο φύλλα τριπτυχου (αριθ. ευρ. 87, 
88). Στο αριστερό φύλλο η Βάπτιση, η 
Βαϊοφόρος, η Φιλοξενία του Αβραάμ. 
Πίσω ο απόστολος Παύλος. Στο δεξιό 
φύλλο: ο Ευαγγελισμός, η Μεταμόρφω
ση, η Σταύρωση. Π ίσω: ο απόστολος 
Πέτρος. Κάτω ίχνη γραφής: Αι εξόδου 
Δημψρίον ... 1726. Πρόσωπα εκφραστι
κά, κινήσεις ευγενικές, που παρασυ-
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ρουν συστήματα ολόκληρα πτυχώσεων. 
Τρίπτυχο (αριθ. ευρ. 144). Στο κεντρι
κό φύλλο η Δέηση. Στο αριστερό φύλλο 
οι τέσσερις απόστολοι. Στο δεξιό φύλλο 
τέσσερις ιεράρχες. Συγκρατημένη δια
πραγμάτευση των μορφών επάνω στο 
χρυσό φόντο. 18οςαι. (;).
Εικόνα (αριθ. ευρ. 1414) με τα θαύμα
τα του αγίου Σπυρίδωνος (αυγοτέμπε- 
ρα σε χαλκό). Στο μέσον το λείψανο του 
αγίου. Γύρω γύρω σκηνές από τη ζωή 
του αγίου. Πάνω και αριστερά προς τα 
δεξιά: α) Ο άγιος κρατά ένα χρυσό φί
δι και το προσφέρει σε έναν πτωχό και 
διριν ε ις  χρυσόν μετεβαλεν. β) Ο Μέγας 
Κωνσταντίνος και εμπρός του ο άγιος 
που μεταβάλλει το κεραμίδι στα στοι
χεία του: φωτιά, χώμα, νερό. Τ ο  θαύ
μα αναφέρεται στην Α' Οικουμενική Σύ
νοδο. γ) Ο άγιος «ανιστά» το γιο της χή
ρας. δ) Θεραπεύει τη βασιλοπούλα, α
ριστερά και δεξιά ο πατέρας βασιλιάς 
τον ευχαριστεί γονατιστός, ε) Ο άγιος 
εύχεται να βρέξει (κάτω δεξιά). Στη συ
νέχεια κάτω: στ) Ο άγιος χαρίζει ένα αρνί 
στον πρώην ζωοκλέφτη, ζ) Θεραπεύει 
τον τυφλό. Και τέλος αριστερά στο μέσον 
υπογραφή: Χειρ Ήλιου Μόεκον αχζ. Η υ

πογραφή είναι σαφώς μεταγενέστερη, 
γραμμένη πάνω στο κρακελέ.
Παρόλο που το έργο δεν είναι του Ηλία 
Μόσκου είναι αριστούργημα λεπτοδου- 
λειάς και υπομονής. Χροιματικοί τόνοι 
ταιριαστοί. Το φως καταυγάζει σημεία 
της σύνθεσης τονίζοντας τις κορυφές 
των βουνών, τα χρυσοποίκιλτα ρούχα, 
τα σύννεφα. Ισχυρή η δυτική επίδρα
ση. Τσως 17ος αι.
Δερματόδετη Καινή Διαθήκη με το έμ
βλημα του ευαγγελιστή Ιοιάννου. 1765. 
Ευαγγέλιο επίσης δερματόδετο. 1864.

Νομικός Δημήτριος. Τσω ς από τη Ζά
κυνθο. "Ηταν κυρίως μικρογρά4>ος. "Ε
δρασε στα μέσα του 17ου αι. "Εργα του υ
πάρχουν στο Βυζαντινό Μουσείο Αθη
νών.

Καλλέργης Νικόλαος. "Ισως από τη Ζά
κυνθο. "Εζησε στα τέλη του 17ου έως τα 
μέσα του 18ου αι. Εργάστηκε σε φορη
τές εικόνες, τοιχογραφίες κτλ.

Φ. Πιομπίνος, Έλληνες αγιογράφοι μέχρι το 
1821, Αθήνα 1979, σ. 191 (Νομικός) και σ. 112 
(Καλλέργης).

Οι σφραγίδες ήταν σε ευρυτατη χρήση κατά τους βυζαντινούς χρόνους, πολύ 
περισσότερο από ό,τι κατά τη διάρκεια της ελληνικής και της ρωμαϊκής αρχαιό
τητας. "Ηταν το κατεξοχήν μέσον ασφάλειας, που το χρησιμοποιούσαν όλα τα 
κοινωνικά οτριόματα ως υπογραφή και ως κλειδαριά, καθώς με αυτές σφράγιζαν 
(πάνω σε κερί, μολυβί, ασήμι, χαλκό) και κλειδωμένα ακόμη αντικείμενα προκειμέ- 
νου να αποφυγουν ή να διαπιστώσουν τυχόν παραβιάσεις τους (βλ. και προθήκη 
14). Αυτοκράτορες, κληρικοί, δημόσιοι άνδρες είχαν τις προσωπικές τους ο καθέ
νας σφραγίδες, με τις οποίες εξασφάλιζαν τη γνησιότητα και το απόρρητο της 
αλληλογραφίας τους, ενώ οι κρατικές υπηρεσίες, με τη δική της η καθεμιά σφρα
γίδα, σφράγιζαν τα έγγραφά τους, τα σταθμά, τα πολύτιμα μέταλλα κτλ. Στον 
εκκλησιαστικό κόσμο σφραγίδες χρησιμοποιούσαν όχι μόνο στα έγγραφα αλλά 
και στους άρτους της Θείας Ευχαριστίας. Και ακόμη οι μοναχοί με αυτές σφράγι
ζαν πάνω σε λιβάνι ή οπτή γη ή άρτο και τη σφραγισμένη αυτή επιφάνεια έδιναν 
στους προσκυνητές ως ενθύμημα ή φυλακτό, ενώ ξύλινα σφραγιδάκια με τα αρ
χικά ΙΧΝ  δίνονταν επίσης στους προσκυνητές για να τα χρησιμοποιήσουν στον 
τόπο τους μετά την επιστροφή τους.
Γενικά, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις εξής κατηγορίες σφραγίδων: δακτυλίδια 
με σφενδόνες από πέτρα ή μέταλλο (στρεπτές ή κωνικές με πολλές όψεις), κρί
κους σαν βραχιόλια με σφραγιστική σφενδόνη (σε αυτοΰς τους κρίκους κρεμού
σαν και τα κλειδιά τους), σφραγίδες διπλής όψης που χρησιμοποιούνταν για να 
σφραγίσουν κερί ή πηλό, τέλος, μεγάλες χονδροειδείς ορειχάλκινες διαφόρων 
σχημάτων, με τις οποίες κυρίως σφράγιζαν εμπορεύματα κτλ.

Προθήκη 37

Μικροαντικείμενα, 
όπως δακτυλίδια, 
σφραγίδες, κτένια, 
κλειδιά, εγκόλπια, 
σκουλαρίκια, 
βυζαντινά και 
μεταβυζαντινά.
Η ακριβέστερη 
χρονολόγησή τους 
είναι προβληματική, 
καθώς
τα αντικείμενα 
αυτά είναι κατά 
το πλείστον 
καθημερινής 
χρήσης και 
παρέμεναν σχεδόν 
απαράλλαχτα επί 
πολλές γενιές
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Κλειδαριά σε μορφή 
λιονταριού (αριθ. ενρ.

1232).

Δακτυλίδι (αριθ. ευρ. 6) από ασήμι και 
διακόσμηση νιέλλου με ακατάληπτη 
(μαγική;) επιγραφή. "Ισως 17ος αι. 
Μικρή σφραγίδα (αριθ. ευρ. 233), στην 
περίμετρο η ελληνική επιγραφή: Κλή- 
μης ιερομόναχος Κοντζοννάτης 1705. Το 
κεντρικό της τμήμα είναι στρεπτό- στη 
μία όψη η Παναγία Πλατυτέρα, στην 
άλλη σλαβική επιγραφή.
Σφραγίδα με απεικόνιση της Μεταμόρ
φωσης (αριθ. ευρ. 122).
Άλλη με μονόγραμμα της Παναγίας και 
του Χρίστου (αριθ. ευρ. 1135). 
Τρίπλευρη σφραγίδα (αριθ. ευρ. 1158) 
με δικέφαλο αετό. 1877.
Σφραγιδοΰλες με απεικόνιση Ευαγγελι
σμού (αριθ. ευρ. 217, 124) (στην αριθ. 
ευρ. 217η  άλλη όψη έχει τη Γεννηση και 
είναι του 1727).

Δικέφαλος αετός (αριθ. ευρ. 1275). 
Ασημένια δακτυλίδια-σφραγίδες με πα
ράσταση λέοντος (αριθ. ευρ. 55), δικέ
φαλου αετού (αριθ. ευρ. 1272), σταυρού 
(αριθ. ευρ. 70), στην τεχνική του νιέλλου, 
με επιγραφή (σλαβική) σε πέτρα. 
Κλειδαριές σε σχήμα αλόγου (αριθ. ευρ. 
1167), γάτας (αριθ. ευρ. 556) ή λιοντα
ριού (αριθ. ευρ. 1232) (σχετικά με τις 
κλειδαριές, βλ. προθήκη 14). 
Αντικείμενα σε μορφή πουλιού (αριθ. 
ευρ. 856, 1165) για να σβύνουν τα κε
ριά, τα λεγάμενα στη γλώσσα των μο
ναχών «κοράκια».
Ακόμη μερικές σφραγίδες με την πα
ράσταση της Κοίμησης και σλαβική ε
πιγραφή (αριθ. ευρ. 107), με τουρκική 
επιγραφή του 1761 (αριθ. ευρ. 919), με 
ενεπίγραφη πέτρα του 1783 (αριθ. ευρ. 
72).
Άλλη με τουρκική και ελληνική επιγρα
φή (αριθ. ευρ. 1244). 1863.
Ομάδα από μεταγενέστερης εποχής δα
κτυλίδια (αριθ. ευρ. 105,79,20, 125) χρυ
σά ή επίχρυσα με ή χωρίς πέτρα (όπως 
λ.χ. το υπ’ αριθ. ευρ. 70 του 1735).

Τον I. Μ εϊμάρη και πάλι ευχαριστώ 
για ορισμένες πληροφορίες που μου 
έδωσε σχετικά με τις εκκλησιαστικές 
σφραγίδες.

G. Vican, Security in Byzantium. Locking, Seal
ing and Weighing, Washington 1980.

Ασημένια 
επιχρυσωμένα 

εξαρτήματα 
από λαϊκή 

φορεσιά

Στο μέσον «τεπελίκι» (αριθ. ευρ. 452) α
πό επ ιχρ υσω μ ένο  α σήμ ι. Π λούσιος 
φυτικός διάκοσμος διατρέχει όλη την 
επιφάνεια. Ανάμεσα στα φύλλα ανθρώ
πινες κεφαλές (αποτροπαϊκές) και ζώα. 
Πόρπες, η μία σε σχήμα αχιβάδας (αριθ. 
ευρ. 453), η άλλη καρδιάς (αριθ. ευρ. 
454), με δύο ζώα (αίγαγροι;) να αναπη
δούν από εδώ και από εκεί από το κού- 
μπωμά της.
Ζώνη από τρία σπαστά στοιχεία (αριθ. 
ευρ. 455). Η διακόσμησή της παμπά
λαια θέματα: μέσα σε ρομβοειδή σχή
ματα γλάστρες ανάμεσα σε πουλιά ή μό
νον πουλιά.

Στο κάλυμμα της κασέλας κέντημα με 
φυτικό διάκοσμο στη γνωστή «σταχω- 
τή» βελονιά.

Μ. Μπροΰσκαρη, Λαϊκά κοσμήματα του Μου
σείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπού- 
λου, Εθνογραφικά 7 (1989), σ. 101-102.
Αικ. Κορρέ, Η ανθρώπινη κεφάλι¡, θέμα αηοτρο- 
ηαϊκό στην νεοελληνική λαϊκή τέχνη, Αθήνα 1978, 
σ. 109, εικ. 59-60, το «τεπελίκι» της προθήκης. 
Αγγ. Δεληβορριάς, Το ελληνικό λαϊκό κόσμημα, 
Αθήνα 1980.
I. Παπαντωνίου, Ελληνικές φορεσιές, Αθήνα 1973- 
1977.
Γ. Καπλάνη, Νεοελληνική αργυροχσϊα, Αθήνα 1997.
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Παρά την ονομαστική τους διαφορά οι 
σταυροί «ευλογίας» (χωρίς βάση) και 
«αγιαομού» (με βάση) χρησιμοποιού
νται αδιακρίτως και για ευλογία και για 
αγιασμό. Οι περισσότεροι προέρχο
νται από εργαστήρια του Αγίου Όρους 
και χρονολογούνται κιόλας από το 17ο 
αι. για να φθάσουν έως και το 18ο και το 
19ο σε απίστευτη λεπτότητα και πλού
το υλικοΰ και συνθέσεων. Οι περισσό
τεροι κοσμούνται με λεπτοδουλεμένα θέ
ματα — πραγματικά θαύματα — που 
έχουν πάντοτε στο κέντρο τη Σταύρω
ση, τη Γέννηση ή τη Βάπτιση και στις 
κεραίες ολόκληρες σκηνές παρμένες

από την Καινή Διαθήκη ή το εορτολόγιο 
της εκκλησίας. Ο ξύλινος (συνήθως από 
κυπαρισσόξυλο) πυρήνας είναι συχνά 
δεμένος μέσα σε περίτεχνο μεταλλικό 
πλαίσιο, που κοσμείται με πολύτιμες ή 
ημιπολύτιμες πέτρες, όπως κοράλλια, 
μαργαριτάρια, περουζέδες (turquoise) 
και σμαλτωμένες επιφάνειες με πολύ
πλοκη συρματερή διακόσμηση: ζώα, 
πραγματικά ή και φανταστικά, κυρίως 
από τα μέσα του 18ου αι., ταράζουν το 
περίγραμμα καθώς μοιάζουν συχνά να 
υποβαστάζουν τις κεραίες του σταυρού, 
ενώ λίγο πιο πριν, στις αρχές του 18ου 
αι., είχε κάνει την εμφάνισή της και η 
βάση, που κάποιες φορές έχει χρησιμο
ποιηθεί σε παλαιότερο σταυρό κάνο
ντας έτσι δύσκολη τη χρονολόγηση. 
Σταυρός (αριθ. ευρ. 1010), του οποίου 
η λαβή τουλάχιστον (σύμφωνα με την 
επιγραφή που σώζει: 16...) ανήκει στο 
17ο αι. Στο κέντρο η Σταύρωση-Βάπτι- 
ση (πίσω) που συνοδεύονται και από τις 
επιγραφές: Ο ταβρός/Β άτιικκ . Στις ορι
ζόντιες κεραίες η Παναγία, ο Ιωάννης 
και άγγελοι (πίσω). Στις κάθετες ευαγ: 
γελιστές. Πλαίσιο περίτεχνο με πολύ
χρονες πέτρες. Στη λαβή κάθετη ελλι- 
πόφωνη επιγραφή: Νικόλαος τον Ίωάν- 
νου δούλος Χριστού και άφιερωτήςτοϋ Προ
δρόμου. ’Έτους 16...».
Μικρός σταυρός (αριθ. ευρ. 1378), αρι- 
οτουργηματικά λεπτοδουλεμένος. Είναι 
δεμένος σε ασημένιο πλαίσιο στην τε
χνική του συρματερού, ενώ τρίλοβες α
πολήξεις με κοκκιδωτή διακόσμηση πε
ριβάλλουν τα θέματα: Ό ψη (α): στο μέ
σον η Σταύρωση, αριστερά η Άκρα Τα
πείνωση, δεξιά ο Επιτάφιος θρήνος. Στο 
κάθετο σκέλος: 1) η "Υψωση του Τιμίου 
Σταυρού, 2) η Ψηλάφηση του Θθ)μά, 3) η 
Εις Άδου Κάθοδος. Όψη (β): στο κέντρο 
η Βάπτιση, αριστερά η Υπαπαντή, δε
ξιά τα Εισόδια της Παναγίας. Στο κάθετο 
σκέλος επάνω: 1) ο Ευαγγελισμός, 2) η 
Θεραπεία του τυφλού, 3) η Κοίμηση. 
Σταυρός με σμαλτωμένο πλαίσιο (α- 
ριθ. ευρ. 1006), με χρωματιστείς πέτρες 
και πρόσθετους ανάγλυφους ρόδακες 
γύρω γύρω. Στο κέντρο η Σταύρωση (ε
πιγραφή: ανβροσι), αριστερά και δεξιά 
οι ευαγγελιστές. Στην κάθετη κεραία ε-

31, 35

Ξυλόγλυπτοι 
σταυροί 
«ευλογίας» 
και «αγιασμού», 
οι περισσότεροι από 
το Άγιον Ό ρος  
(16ος-19ος αι.)

Ξυλόγλυπτος σταυρός 
(αριθ. ευρ. 1010).
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πάνω: 1) η ΕιςΆδου Κάθοδος, 2) η Με
ταμόρφωση. Στην άλλη πλευρά στο κέ
ντρο η Βάπτιση (επιγραφ ή:β άτιτ ιαε), 
αριστερά και δεξιά ευαγγελιστές. Στο 
κάθετο σκέλος: 1) ο Ευαγγελισμός, 2) η 
λΈαπαντή.
Λεπτοδουλεμένος σταυρός (αριθ. ευρ. 
1013) με ασημένιο, σμαλτωμένο πλαί
σιο. Χερουβείμ στις γωνίες, ανθέμια στις 
τρεις κεραίες. Στην άκρη της λαβής ε 
πιγραφή: χίλ ιαη εντακοσαδέκα . Στο κ έ
ντρο η Σταύρωση, αριστερά και δεξιά άγ
γελοι σεβίζοντες. Κάθετη κεραία: στο 
πάνω μέρος ο Ιωάννης, κάτω ο Λουκάς. 
Στις λαβές επιγραφές.
Μεγάλος σταυρός (αριθ. ευρ. 997). Στο 
πλαίσιο πρόσθετοι ρόδακες. Επάνω το 
περιστέρι, η λαβή με πολυγωνικούς «κόμ
βους» και χρωματιστή πέτρα στην κά
θε πλευρά. Στο κέντρο η Σταύρωση, α
ριστερά το Θαύμα του Παραλυτικού, 
δεξιά η Πεντηκοστή. Στην κάθετη κε
ραία η Βαϊοφόρος, η Ανάληψη, η Κοί
μηση. Στην άλλη πλευρά στο μέσον η 
Γέννηση του Χρίστου, αριστερά η Υ 
παπαντή, δεξιά η Βάπτιση. Στην κάθε
τη κεραία πάνω ο Ευαγγελισμός, κάτω 
η Μ εταμόρφ ω ση και η Έ γ ερ σ η  του 
Λαζάρου.
Τρίπτυχο με παραστάσεις από το Δω-

δεκάορτο (αριθ. ευρ. 2193). Κεντρικό 
φύλλο: πάνω πάνω (κάτω από το τόξο) 
η Γέννηση, στην επόμενη σειρά η Βά- 
πτιση, η λ'παπαντή, η Μεταμόρφωση, 
στην τρίτη σειρά η Έ γερση  του Λαζά
ρου, η Βαϊοφόρος, η Σταύρωση. Στα πλά
για: πάνω ο Ευαγγελισμός, η Πεντηκο
στή, η Κοίμηση, δεξιά η Ανάσταση και 
η Εις Άδου Κάθοδος. Τ ις παραστάσεις 
πλαισιώνει δεξιά και αριστερά η Άμπε
λος, μέσα σε κάθε κληματίδα μορφές 
προφητώ ν. Κάτω η Ρίζα του Ιεσ σ α ί. 
Θαύμα υπομονής και δεξιοτεχνίας, α
ξιοθαύμαστη η απόδοση των λεπτομε
ρειών στα ενδύματα, τις εκφράσεις, το 
τοπίο. 17ος-18οςαι.
Εγκόλπιο (αριθ. ευρ. 1005) ξύλινο με 
διπλή όψη, «δεμένο» σε επιχρυσωμένο 
πλαίσιο. Στη μία όψη Μ ήτηρ Θ εού, 
στην άλλη ο Χριστός. Και οι δυο παρα
στάσεις περιβάλλονται από την Άμπε
λο. Ανάμεσα στις κληματίδες στην πα
ράσταση του Χρίστου απόστολοι, στην 
παράσταση της Παναγίας προφήτες.

Γ. Οικονομάκη-Παπαδοποΰλου, Εκκλησιαστι
κά αργυρά, Αθήνα 1980.
Για τους ξυλόγλυπτους σταυρούς, βλ. στον τό
μο Βυζαντινή και Μεταβυζαντινοί Τέχνη, αριθ. 244. 
H.G. Severin - B. Radojkovic, Les objets sculptés 
d ’art mineur en Serbie ancienne, 1977.

Προθήκη 34

Σταυροί 
και πολύπτυχα, 

τα περισσότερα 
ρωσικής 

προέλευσης 
και τεχνοτροπίας

Σταυρός (αριθ. ευρ. 935) «ευλογίας» ρω
σικός, με τρία οριζόντια σκέλη και δυο 
κάθετα- πλακίδια ενώνουν την κάτω λο
ξή κεραία με τη μεσαία. Στο μέσον ο Ε
σταυρωμένος. Δεξιά και αριστερά ο σπόγ
γος και η λόγχη του Μαρτυρίου. Στη με
σαία κεραία δεξιά και αριστερά η προ
σωποποίηση του ήλιου και της σελήνης. 
Πάνω πάνω το Άγιον Μανδήλιον, στις 
άκρες άγγελοι. Στα πόδια του Ιησού το 
κρανίο του Αδάμ. Στο λοξό οριζόντιο σκέ
λος τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Στα πλά
για πλακίδια: δεξιά ο Ιωάννης και ο Λογ- 
γίνος, αριστερά η Παναγία και η Μα- 
γδαληνή· Επιγραφές σλαβικές. Μετά το 
18ο αι.
Εγκόλπιο-σταυρός (αριθ. ευρ. 32) αση
μένιος με δυο μαργαριτάρια. Τα σ κ έ

λη ενώνονται με τόξα. Ο σταυρός στο 
κέντρο μοιάζει να πατά πάνω σε ένα καρ
διόσχημο χώρο. Στο περίγραμμα σφαι
ρίδια. 16ος-17οςαι.
Πολύπτυχα (αριθ. ευρ. 1408, 999) χυ
τά με σμάλτο. Και τα δυο έχουν τα ίδια 
θέματα. Στις τοξωτές απολήξεις: η Σταύ
ρωση, η Αγία Τριάς, η Ύ ψ ω ση του Τ ί
μιου Σταυροΰ, η Παναγία εν Δόξη. Κά
τω, φύλλο (α): ο Ευαγγελισμός, η Γέν
νηση, η Γέννηση της Παναγίας, τα Ει- 
σόδια, φύλλο (β): η Υπαπαντή, η Βάπτι- 
ση, η Μεταμόρφωση, η Βαϊοφόρος, φύλ
λο (γ): η ΕιςΆδου Κάθοδος, η Ανάληψη, 
η Πεντηκοστή, η Κοίμηση, φύλλο (δ): θέ
ματα από την αναστήλωση των εικόνων 
(οι τέσσερις θαυματουργές εικόνες της 
Ρωσίας).
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Ομάδα ρωσικών εικόνων: σμαλτωμένη 
εικόνα της Παναγίας του τΰπου του Ka
zan (αριθ. ευρ. 1277). Επάνω η Δέηση, 
γύρω γύρω μετάλλια με μορφές αγίων, 
αγγέλων, αποστόλων, επισκόπων, μαρ
τύρων. 18ος-19οςαι.
Εικονίδιο του αγίου Νικολάου (αριθ. 
ευρ. 1161) στο γνωστό τύπο: με το δεξιό 
ευλογεί, με το αριστερό κρατά ευαγγέ
λιο. Δεξιά και αριστερά η Παναγία και 
ο Χριστός. Στον κρίκο της ανάρτησης 
το Άγιον Μανδήλιον. 16ος- 17ος αι. 
Εικονίδιο με τη Βάπτιση (αριθ. ευρ. 
1366): στην αριστερή όχθη του Ιορδά
νη ο Πρόδρομος, στη δεξιά ο Χριστός 
νέος και δυο άγγελοι που του κρατούν 
τα ρούχα. 16ος αι.

Αοημε:νια φυλακτά (αριθ. ευρ. 939, 158) 
με την εικόνα του αγίου Γεωργίου. Π ε
ριείχαν ιερά υφάσματα, ιερά λείψανα 
κτλ. "Ισως του 19ου αι.
Εικονίδιο (αριθ. ευρ. 1130) με τον άγιο 
Γεώργιο Ιωαννίνων που μαρτύρησε το 
1838.
Τάμα (αριθ. ευρ. 1257) με τη μορφή μι
κρού κοριτσιού πρόσφατης εποχής. 
Σφραγίδες από μοναστήρια, όπως ε 
κείνη με τη Φιλοξενία του Αβραάμ (α- 
ριθ. ευρ. 1083) και την επιγραφή: Σψρα- 
γϊς αγία τής θείας και Ιεράς πατριαρχικής 
Μονής τής ζωαρχικής και άδιαιρέτου Τριά- 
δος τοϋ Κλήμη 1712\\ εκείνη με την παρά
σταση του αγίου Νικολάου (αριθ. ευρ. 
1101) και με την επιγραφή: Σιρραγϊς τής 
θείας και ιεράς Μοντ]ς τοϋ 'Αγίου Νικολάου

Εικονίδια με την Παναγία αριστερο- 
κρατουσα (αριθ. ευρ. 1047, 1073, 1090 
κτλ.). Ο Χριστός κρατά με το αριστερό 
ένα κλειοτό ειλητάριο και με το δεξιό 
ευλογεί (τύπος της Ινυΐ 5ΐ<.3Ϊ3 ή Ιδυπυ). 
17ος αι.
Μια άλλη ομάδα αποτελείται από αντι
κείμενα μιας πολύ όψιμης εποχής, δη
λαδή 18ου αι. και νεότερων χρόνων, ό
πως λ.χ. το σμαλτωμένο εικονίδιο του α
γίου Στεφάνου (αριθ. ευρ. 123), διάφορες 
πόρπες (αριθ. ευρ. 1263, 1264), το εικο
νίδιο με το επίχρυσο κάλυμμα (αριθ. ευρ. 
39), σφραγίδες με το δικέφαλο αετό (α- 
ριθ. ευρ. 1256 και 1239) κτλ.

πλψίον τοϋ Μετεώρου και η σφραγίδα με 
την απεικόνιση του αγίου Γεωργίου έφιπ
που (αριθ. ευρ. 1157) και επιγραφή από 
το απολυτίκιο του αγίου: ώς των αιχμάλω
των ελευθερωτής και των πτωχών... 
Σφραγίδα του 1714 της μονής της θείας 
Κοιμήσεως του όρους Παρνασσού, ό
πως λέει η επιγραφή, με την παράστα
ση της Κοίμησης (αριθ. ευρ. 1172). 
Περίπου της ίδιας εποχής (1728) και η 
σφραγίδα του αγίου Γεωργίου του Τρο- 
παιοφόρου με παράσταση του έφιππου 
αγίου που σκοτώνει το δράκοντα (αριθ. 
ευρ. 1227).
Τέλος, μία σφραγίδα με σύμβολα και 
δυσδιάγνωστη επιγραφή (αριθ. ευρ. 
1103).

Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες τα ευαγγέλια έφεραν πλούσια διακόσμη- 
ση τόσο στην πρόσθια όσο και στην πίσω όψη τους. Ο πλούτος της διακόσμησης, 
με διάφορες παραλλαγές στα χρησιμοποιούμενα υλικά, τα θέματα και τη διάταξή 
τους, επιβιώνει έως τις ημέρες μας. Μπορούμε να διακρίνουμε τη στάχωση, όπως 
ονομάζεται η κάλυψη των πινακίδων των ευαγγελίων, οε δυο βασικές κατηγορίες: 
οτη μία η στάχωση γίνεται με δέρμα ή ύφασμα (λ.χ. βελούδο) και η διακόομηση 
με μικρά μεταλλικά διακοσμητικά ανάγλυφα πλακίδια (εκτυπώματα) που καρ- 
4>ώνονται στο δέρμα ή το ύφασμα, συνήθως συνοδευόμενα από πολύτιμες ή ημι
πολύτιμες π έτρες, υαλόμαζες («υέλια») κτλ. Η άλλη κατηγορία περιλαμβάνει 
μονοκόμματη μεταλλική ή ελεφάντινη στάχωση και διακρίνεται με τη σειρά της 
σε επιμε:ρους τόπους, όπως για παράδειγμα καλύμματα από σμαλτωμένο κάμπο 
με ανάγλυφα ασημένια πλακίδια και πολυτίμους λίθους ή καλύμματα μονοκόμ-

Προθήκη 30

Εικονίδια, πόρπες,
εγκόλπια
και σταυροί,
τα περισσότερα
ρωσικά
(16ος αι. και
νεότερα)

Προθήκη 32

Αντικείμενα 
μεταλλικά 
(λαϊκής και 
εκκλησιαστικής 
ΧΡησης)
διαψόρων εποχών 
(18ος αι. 
έως σήμερα)

Προθήκη 33

Πλακίδια 
προερχόμενα 
από σταχώσεις 
ευαγγελίου, 
με ανάγλυφες 
παραστάσεις, 
εγκόλπια, σταυροί, 
τα περισσότερα 
18ου-19ου αι.
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Προθήκη 35

Ξυλόγλυπτοι 
σταυροί 

(περισσότερα, 
βλ. προθήκη 31)

ματα ασημένια, συχνά επίχρυσα, με ανάγλυφες πάλι παραστάσεις. Τα θέματα 
που επικρατούν στη διακάσμηση από την ύστερη βυζαντινή περίοδο και μετά 
είναι: η Σταύρωση στο κέντρο της πρόσθιας όψης, η Εις Άδου Κάθοδος στο κέ
ντρο της πίσω. Γύρω από αυτά τα κυρία θέματα πολύ συχνά απεικονίζονται σε 
μικρότερη κλίμακα, μέσα σε διάχωρα, μορφές αποστόλων, ευαγγελιστών, προ
φητών ή σκηνές από το Δωδεκάορτο.

Πλακίδια από τη στάχωση ευαγγελίου 
με τις παραστάσεις της Σταύρωσης (α- 
ριθ. ευρ. 112 και 63), της Πεντηκοστής 
(αριθ. ευρ. 201), της Παναγίας Πλατυ
τέρας (αριθ. ευρ. 1325), της Κοίμησης 
(αριθ. ευρ. 114), του Ευαγγελισμού (α- 
ριθ. ευρ. 121) κτλ.
Εγκόλπια με τη Βάπτιση (λ.χ. αριθ. ευρ.
66 ) .

Σταυρός (αριθ. ευρ. 995) με «οδοντω
τό» ασημένιο περίβλημα-θήκη και πα
ραστάσεις σύμφωνες με το τυπικό. Ό 
ψη (α): στο μέσον η Σταύρωση με την 
Παναγία και τον Ιωάννη και στο βάθος 
τις Μυροφόρους· στο έδαφος το κρα
νίο του Αδάμ. Στις κεραίες οι ευαγγελι
στές. Επάνω η Ανάσταση, κάτω η Άκρα 
Ταπείνωση. Ό ψη (β): στο μέσον η Βά- 
πτιση. Δεξιά και αριστερά στις κεραίες 
ευαγγελιστές. Επάνω ο Ευαγγελισμός, 
κάτω η λ'παπαντή.
Η πάνω κεραία (σε σχήμα φυλλου ά 
κανθος) οταυροΰ «ευλογίας» (αριθ. ευρ. 
2 1 8 0 ), που σώ ζει δυο π α ρα στά σεις: 
πάνω ο Μ ωυσής δέχεται με δέος από 
τον άγγελο τις πλάκες του Νόμου. Κά
τω η φιλοξενία του Αβραάμ, με τους 
τρεις αγγέλους καθισμένους γύρω από 
το τραπέζι. Στη βάση επιγραφή: ...βγγε- 
λισμ... (Ευαγγελισμός) που ανήκει στην 
σκηνή από κάτω (που έχει χαθεί). Όψη 
(β): η Ύ ψ ω ση του Τιμίου Σταυρου, κά
τω ο Πέτρος και ο Παύλος.

Σταυροί περίτεχνοι (αριθ. ευρ. 211) και 
άλλοι με τις γνωστές παραστάσεις (α- 
ριθ. ευρ. 28) και περίαπτα με παρά
σταση του αγίου Γεωργίου (αριθ. ευρ. 
202, 1182).

Γ. Οικονομάκη-Παπαδοπούλου, Εκκλψιοκπι- 
κά αργυρά, Αθήνα 1980.

Σταυρός ξυλόγλυπτος και ζωγραφισμέ
νος (αριθ. ευρ. 2195). Ό ψ η (α): Π α 
ναγία Γλυκοφιλοΰσα και δυο απόστο
λοι. Πάνω άγγελοι, κάτω ο απόστολος 
Παύλος. Ό ψ η (β): η Σταύρωση με την 
Παναγία και τον Ιωάννη. Πάνω άγγε
λοι, κάτω ο απόστολος Πέτρος. 
Σταυρός με χαρακτά σύμβολα (αριθ. 
ευρ. 2184).
Σταυρός (αριθ. ευρ. 2266) με παράστα
ση (α): Βάπτιοης και (β): Σταύρωσης. 
Στις κεραίες άγγελοι.
Κ άθετο σκέλος σταυρου (αριθ. ευρ. 
2227). Πλευρά (α): Σταύρωση. Πάνω η 
Ετοιμασία του Θρόνου. Κάτω η Απο
καθήλωση και η Κοίμηση της Θ εοτό
κου. Πλευρά (β): Ευαγγελισμός - Γέν
νηση - Βάπτιση - Ανάσταση.
Εικονίδια (αριθ. ευρ. 1 3 8 1 , 2 7 7 7 )  με 
τη Σταύρωση και τους αγίους Γεώργιο 
και Δημήτριο (αριθ. ευρ. 2214).
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Glory
o f Byzantium 
Holy Image

Splendeur de Byzance

Archäologischer Anzeiger
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών
Acta classica Universitatis scientiarum Debreceniensis
Acta Hyperborea. Danish Studies in Classical Archaeology
Αρχαιολογικόν Δελτίον
Αρχαιολογική Εχρημερίς
American Journal o f Archaeology
A rchäologisches Korrespondenzblatt
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts,
Athenische Abteilung 
Antike Kunst
Bulletin de correspondance hellénique 
Bulletin du Musée hongrois des beaux-arts 
The British Museum Yearbook 
Dumbarton Oaks Papers
Αελτΐον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 
Ελληνικά. Φιλολογικό, Ιστορικό και Λαογραψικό Περιοδικό 
Σύγγραμμα
Genava. Bulletin du Musée d ’Art et d ’Histoire de Genève 
Hesperia. Journal o f the American School o f  Classical Studies 
at Athens
Θησανρίσματα. Περιοδικό τον Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών Σπονδών 
Israel Exploration Journal
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz 
Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 
Journal o f Hellenic Studies 
Journal o f the Walters Art Gallery 
Metropolitan Museum Journal 
Bericht über die Ausgrabungen in Olympia 
Prähistorische Bronzefunde 
Revue archéologique 
The Swedish Cyprus Expedition 
Yale Classical Studies

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1986.

Η Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα 1964.

The Glmy o f Byzantium, Art and Culture o f the Middle Byzantine Era A.D. 843- 
1261, Κατάλογος έκθεσης, New York 1997.
Holy Image-Holy Space. Icons and Frescoes from Greece, Exhibition Catalogue, 
Athens 1988.
Splendeur de Byzance, Κατάλογος έκθεσης, Europalia 82, Bruxelles 1982.
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