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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α 

1. ΊστορικαΙ πηγαι της μελέτης. Δυστυχώς αί πηγαί, έξ ών δύναται 

τις νά άρυσθη τάς πληροφορίας του περί τοϋ σημαντικότατου τούτου 

ιστορικού γεγονότος, ού μόνον πενιχράι αλλά και ασαφείς και ατελείς 

είσι, σχετιζόμεναι έπϊ πλέον πρός τοπογραφικά σημεία μη τεθειμενα 

εισέτι ακριβώς. Ούτε ές επιτυχούς άνασκαλεύσεως τοϋ βυθού τών στε-

νών της Σαλαμίνος, ούτε ές επιγραφών η άλλων ασφαλών δεδομένων 

δύναται τις νά συμπλήρωση τας ατέλειας τών κειμένων. 

Έ κ τών κειμένων τούτων τό μεν τοϋ Διόδωρου (Εφόρου), συνταχθέν 

εκατόν και πεντήκοντα περίπου ετη μετά την ναυμαχίαν έξ επιτόπιων 

ερευνών, παρέχει μεν όπωσούν φυσικήν την άφήγησιν της ναυμαχίας, 

ούχ ήττον όμως θεωρείται ώς έργον αποτυχόν και ήττον τών κειμένων 

τοϋ Ηροδότου κλπ. ακριβές 1, καίτοι ό L o e s c h c k e υπεραμύνε-

ται αΰτοΰ. 

Έτερα αναμφιβόλως σπουδαία ιστορική πηγή είναι τό κείμενον του 

"Ηροδότου, γραφέν κατά τόν K i r c h h o f f πεντήκοντα μόνον έτη μετά 

τήν ναυμαχίαν. Έν τω Ήροδότω, οΰ υπεραμύνεται ό Hauvetto 2 , 

ό μέν G r u n d y 3 ανευρίσκει άταξίαν έν τη άφηγήσει της μάχης, ό δέ 

1 Ούτω θεωρεί αύτο ο Grote (History of Greece vol. IV p. 459. 
2 Herodote, historien des guerres mediques, 1894. 
3 The account of Salamis in Herodotus (Journal of Hellenic Stu-

dies vol. XVII 1897 p. 232). 
29 
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L e a k e 1 παρατηρεί ότι έν αύτώ άντί να δίδηται συνεχής άφήγησις 
τής μάχης, τουναντίον μεμονωμένα γεγονότα φέρονται. Ήμεϊς τουλά-
χιστον βεβαιοΰμεν oτ ι , όταν ήρξάμεθα τής παρούσης μελέτης ημών, όντες 
τελείως άπηλλαγμένοι πάσης ιστορικής προκαταλήψεως, καϊ πρώτον 
ΰπ' όψιν λαβόντες τό κείμενον του Ηροδότου, έσχηματίσαμεν τήν 
πεποίθησιν oτι οϋ μόνον αδυνατεί τις έξ αύτοΰ καϊ μόνου νά έξα-
γάγη πλήρη και σαφή τής ναυμαχίας περιγραφήν, αλλά και τό κείμε-
νον αυτό καθ' εαυτό φαίνεται έπιδεκτικόν διαφόρων εικασιών περί τής 
ναυμαχίας, ώσανεϊ ό συγγραφεύς του μή είχεν μηδ' ό ϊδιος μορφώσει 
ασφαλή τής ναυμαχίας εικόνα, άλλά διστάζων ειχεν άναφερει όσα εϊς 
τά ώτά του προσεπεσαν περιστατικά τής μάχης έκ παραδόσεων συγ-
κεχυμένων, άφοΰ τήν άλήθειαν αυτών πρώτον έξηκρίβωσεν 2 . 

Έ κ πάντων όμως τών κειμένων τήν πρώτην θέσιν ύπό τήν έποψιν 
τής αυθεντίας κατέχουσιν αναμφιβόλως «οί Πέρσαι» του Αισχύλου 3 , οΰ 
μόνον διότι,ούτος ΰπήρξεν αυτόπτης τής ναυμαχίας μάρτυς, συναγωνι-
σάμενος μάλιστα τοις Άθηναίοις, άλλά και διότι «οί Πέρσαι» του έδι-
δάσκοντο μόλις οκτώ ετη μετά τήν ναυμαχίαν ενώπιον αυτών τών 
Σαλαμινομάχων 4 , πρό τών όποιων βεβαίως δεν θά έπεχείρει νά δια-
στρέβλωση τήν ίστορικήν άκρίβειαν προσφάτων έτι γεγονότων 5. Τό 
κείμενον όμως τών «Περσών» ένεποίησεν ήμϊν τήν έντύπωσιν πηγής 
λίαν, ούτως ειπείν, ελαστικής. Διότι μή δυνάμενος έν δράματι και άπό 

1 The Demi of Attica vol. II p. 264. 
2 Ή ακρίβεια τών ιστοριών του Ηροδότου έγένετο αντικείμενον μελετών 

ολοκλήρων παρά τε τοις άρχαίοις και νεώτεροι (Πλούτ., Στράβ.κλπ., Hauvette, 
Sihler, Wecklein κλπ.). Ό Sihler ανευρίσκει ότι ό Ήρόδ. γράφων τήν ίστο-
ρίαν του είχεν υπ' όψιν του τούς «Πέρσας» τοϋ Αίσχύλου (Trans, of Amer. 
Phil Ass. p. 110), ό δέ Grote (History of Or. vol. IV p. 478) καΐ ό Leake 
(Demi of Attica, vol. II p. 228) θεωροϋσιν αυτόν άξιοπιστότερον τών μετα-
γενεστέρων, οϋνϊ όμως και τοϋ Αισχύλου. 

3 Ούτω τουλάχιστον θεωροϋσι τούς «Πέρσας» τοϋ Αισχύλου ο Grote (History 
of Greece, vol. IV p. 459), ό Loeschcke (Ephorosstudien - Die Schlacht 
bei Salamis έν Jahrb. f. cl Phil. 1877 ρ 25). 

4 Αί «Φοίνισσαι» τοϋ Φρυνίχου έδιδάχθησαν μόλις τέσσαρα μετά τήν ναυ-
μαχίαν ετη. 

5 Ό ναύαρχος Jurien de la Graviere εσφαλμένως φρονεί ότι αΐ ποιητικαι 
εκφράσεις εν τισι τοϋ Αισχύλου μειοϋσι τήν ιστορικήν αυτού άκρίβειαν. Βλ. 
La marine des anciens vol. I p. 53. 
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τοϋ στόματος τοΰ Αγγέλου νά φέρη μακροσκελή τήν άφήγησιν τών 

λεπτομερειών τής μάχης, παρέσχεν ό Αισχύλος πηγήν αύθεντικήν μεν, 

δυναμένην όμως, όταν καταλλήλως έρμηνεύηται, νά συμβιβάζηται προς 

πάσας τάς υποθέσεις περί τής ναυμαχίας. 

Αί άλλαι τέλος πηγαί, Πλούταρχος, Κορνήλιος Νέπως, Κτησίας, 

αί όλίγαι λέξεις παρ' Ίσοκράτει, Θουκυδίδη κλπ., δύνανται νά θεω-

ρηθώσιν ώς δευτερεύουσαι πηγαί ». 

2. Τ ά κείμενα ταύτα φαίνονται γενικώς πρός άλληλα άντιστρατευό-

μενα. Εντεύθεν άλλοι μέν ήσπάσθησαν τόν Ηρόδοτον παριδόντες τόν 

Διόδωρον και μορφωσαντες τήν δοξασίαν τοΰ νυκτερινού εισπλου και τής 

παρατάξεως κατά μήκος τών στενών, άλλοι δέ τουναντίον, και άλλοι 

τέλος επεχείρησαν πάντων τών κειμένων τήν συνδιαλλαγήν. Οΰχ ήττον 

όμως πάντες εύρον τόν Αίσχύλον τήν ιδίαν εκάστου δοξασίαν έπικυροΰντα. 

Τοπική άνασκάλευσις τοΰ βυθοΰ τών στενών, γενησομένη όμως ένδε-

λεχώς καϊ συστηματικώς, πιθανώς θά έφερεν εις φώς αντικείμενα διά-

φορα, έξ ών θά συνεπεραίνετο ασφαλής περί τοΰ σπουδαιότατου τούτου 

γεγονότος ιδέα. 'Η τοιαύτη εργασία, φρονοΰμεν, θά ήτο ήττον τής έν 

Άντικυθήροις γενομένης δυσχερής, τόσω διότι τό μέρος είναι κλειστόν, 

μή έπηρεαζόμενον ύπό τοΰ κυματισμού ώς έν Άντικυθήροις, τοΰ δυσχε-

ραίνοντος και παρακωλύοντος τήν έργασίαν, όσω διότι τά βάθη γενικώς 

είναι 12 -16 όργυιών, σπανίως δέ φθάνοντα τάς 20 όργυιάς, είναι έν 

συγκρίσει πολύ μικρότερα, επιτρέποντα εις τους δύτας πολύ υπέρ τήν 

ήμίσειαν ώραν νά μένωσιν έν καταδύσει, ένώ έν Άντικυθήροις δέν 

ήδύναντο ουδέ δέκα πρώτα λεπτά νά παραμείνωσιν, ένεκα τοΰ μεγάλου 

βάθους υπέρ τάς 30 όργυιάς περίπου 2 . 

3. Σχετική τοπογραφία. Ή μελέτη τής έν Σαλαμϊνι ναυμαχίας συν-

δέεται άρρήκτως πρός τήν τοπογραφικήν μελέτην τών ακτών ολοκλήρου 

τοΰ στενοΰ, και τοΰτο διότι τά αναφερόμενα ύπό τών διαφόρων ιστορι-

κών γεωγραφικά σημεία ατελώς λίαν ή και ουδόλως είσί προσδιωρισμένα. 

Και όσον μέν άφορα εις τήν πόλιν τής Σαλαμίνος κατά τά Περσικά, 

1 Hauvette ε. ά. p. 65. 
2 Άνασκάλευσίς τις τοϋ βυθοϋ έλαβε χώραν τω 1883, ύπήρξεν ομως αύτη 

λίαν ατυχής, τόσω διότι διεκόπη ύπό τοϋ παρεμπεσόντος χειμώνας, όσω ένεκα 
τών ατελών μέσων και τών άνευ σημασίας μερών ένθα διενηργήθη (παρά τόν 
λιμένα τών Φωρών, κλπ.), οπόθεν ουδέν ήδύνατο νά συναχθη. (Βλ. Πρακτικά 
τής 'Αρχαιολ. Εταιρίας 1884, σελ 14). 
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γενικώς αύτη τάσσεται παρά τό σημερινόν Αμπελάκι."Οσον όμως άφορα 
εις την Κυνόσουραν και Κεον, αϊτινες άναφερονται ύπό του Ηροδότου, 
μεγάλη πάντοτε έπεκράτησεν αμφιβολία, καθόσον έκ της μελετης του 
Ηροδότου καταφαίνεται ότι δεν πρόκειται περί τών γνωστών σημείων, 
ώς παραδέχεται ό L a r c h e r 1 . Διότι θεωροΰμεν όλως αδύνατον εντός 
τόσω βραχέος χρονικού διαστήματος νά είδοποιηθή και λάβη τάς θεσεις 
του ό περσικός στόλος άπό της Κέω και της Κυνοσούρας τοϋ Μαραθώνος 
πλεων 2 ."Αλλως τε ώς παρατηρεί ό P a p e Κεως και ουχί Κεος έγράφετο. 

4. Τό βέβαιον είναι ότι ή νοτιοανατολική κομβώδης ακρατής Σαλα-
μίνος ή πρός την Άττ ικήν και τόν Σαρωνικόν έστραμμένη αναμφιβόλως 
σπουδαίως εις τήν μάχην παρενεβη και δεν ήδύνατο ή νά άναφερηται 
έν ταϊς περί αυτής έξιστορήσεσιν. Επειδή όμως, φρονοΰμεν, μεχρι της 
εποχής εκείνης πιθανόν νά μή υπήρχε γνωστόν εις τόν 'Ηρόδοτον όνομα 
τής άκρας εκείνης, διότι αί μέν Σεληνίαι (σήμερον Σελήνια) έκειντο έξω-
τερικώς εις τους πόδας τής άκρας ταύτης τής πρός Αίγιναν έστραμμέ-
νης 3 , ή δέ Τρόπαια άκρα ώνομάσθη κατόπιν τής παρ' αυτήν γενομενης 

1 Κυνόσουρα μεν ήτο ή βραχωδης επιμήκης άκρα παρά τόν Μαραθώνα, πρός 
«Εϋβοιαν τετραμμένη» καθ' Ήσύχιov, Κεος δέ ή μάλλον Κέως, ή γνωστή 
νήσος τοϋ Άρχιπελάγους, έκ τών ολίγων αίτινες προθύμως συνετάχθησαν τοις 
λοιποΐς "Ελλησι κατά τόν Μηδικόν πόλεμον (Larcher, book 109th note). 

2 Ό Thirlwall (A history of Greece vol. 11 p. 305) καί μετ' αύτοϋ ό 
Barthelemy καί ό Kruse, ώς πληροφορούμεθα παρά τοϋ Grote (Hist, of 
Gr. vol. IV p. 477 note) άποδίδουσι τά ονόματα Κυνόσουρα καί Κέος εις τό 
νοτιανατολικώτερον καί νοτιώτερον ακριυτήριον τής Σαλαμίνος, ό δέ Kiepert 
(Topogr.-histor. Atlas von Hellas) καί οί Spruner-Menke (Atlas anti-
quus VII Gr. Epirus post bella Persica) καί μετ' αυτών καί ό Sihler 
(Trans, of Am. Phil. Ass. 1877 p. 115) ομοίως παραδέχονται. Ό Grote 
θεωρεΐ τοϋτο αμφίβολον, διότι, λέγει, οί Πέρσαι δέν ήθελόν ποτε παρά τάς έχθρι-
χάς άκτάς διανυκτερεύσει, καϊ μετά τοϋ Cox (Histor. of Gr. vol. I p. 538) 
θεωρεί τά ονόματα ταϋτα παρεμβληθέντα ώς έχ τοϋ χρησμοΰ τοϋ Βάκιδος 
χωρίς vα άποδίδωνται εις ώρισμένα σημεία, όπερ αντικρούει ό Sihler. Ό 
Lolling τέλος θεωρεί ώς Κέον τήν νησον Λέρον (Meerenge v. Salamis έν 
Hist. u. phil. Festgabe an Curtius 1884) καί ό Loeschcke γράφει Λέρος 
άντί Κέος (Ephoros-Studien έν Jahrb. f. class. Phil . 1877, 29). 

3 Ό Kiepert (Top. - hist. Atlas von Hellas), οί Spruner-Menke 
(Atlas antiquus), ό Grote (Hist, of Gr. vol. IV p. 474 map) ούτω παρα-
δέχονται αύτάς καί πάντες σχεδόν πλήν τοϋ Leake εσφαλμένως (The demi of 
Att vol. II pi. IV) θεωροϋντος αυτήν ταύτην τήν άχραν ώς «Σεληνίας». 
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τροπής τών βαρβάρων πολύ μετά τά Μηδικά και ουχί πιθανώς ένεκα 
στηθέντος τροπαίου, αφού τοιούτον έστήθη και έν Ψ υ τ τ α λ ε ί α ' , διά τούτο 
βιαζόμενος ό Ηρόδοτος νά όνομάση τήν άκραν έκείνην, έκάλεσεν αυτήν 
Κυνόσουραν, ούσαν επιμήκη και κομβώδη ώς κυνός ουρά, καϊ εϊναλίην 
κατά τόν χρησμόν 2 , άφοΰ άλλως τε και ό "Ησύχιος 3 μας πληροφορεί 
ότι ούτω έκαλείτο καϊ πάς χερσοειδής τόπος. Ή δέ σημερινή αυτής 
ονομασία «κάβο-βάρβαρο» δέν φαίνεται έχουσα τήν αρχήν της έκ τής 
μηδικής εποχής, ώς φρονεί ό C h a n d l e r και μετ ' αυτού ό κ. Ράδος. 
άλλά μάλλον εξ έπικρατήσεως έκεϊ τής "Αγίας Βαρβάρας, ής υπάρχει 
πλησίον και σήμερον έτι ναός 4 . Τήν δέ όνομασίαν Κεος, ήν ό T h i r l -
wal l αποδίδει εις τήν δυτικήν άκραν τής Σαλαμίνος, ημείς εις τήν 
άπεναντι τής Ψυτταλείας άκραν θεωροΰμεν άποδοτεαν μετά τοΰ κ. 
Ζ ά μ π α 5 , τήν γνωστήν σήμερον και έν τώ χάρτη τοΰ Βρετ. Ναυαρχείου 
φερομένην ύπό τό όνομα Κέραμος. 

Ψυττάλεια αναμφιβόλως είναι ή γνωστή σήμερον νήσος ύπό τό όνομα 
Λιψοκουτάλα. Τοΰτο φαίνεται πολλαχόθεν, ίδίζ δέ έκ τής διδομένης 
ύπό τοΰ Αισχύλου περιγραφής, ήτις συμφωνεί τελείως πρός τε τήν σημε-
ρινήν αυτής μορφήν και πρός τόν Στράβωνα" και Παυσανίαν 7 . 

5. "Ετερον γεωγραφικόν σημείον ατελώς προσδιωρισμένον είναι τό 
ύπό τοϋ Διόδωρου άναφερόμενον Ήράκλειον. Καϊ ό μεν Κτησας 8 περι-
γράφει τούτο ώς «τό στενότατον τής Αττ ικής , ό Ήράκλειον καλείται», ό 
δέ Στράβων 9 αναφέρει τοΰτο μετά τήν «Άμφιάλην και τό ύπερκείμενον 
λατόμιον» ώς τόν πορθμον, «ον διαχοΰν έπειράτο Ξέρξης, ώφθη δέ ή 
ναυμαχία γενομένη και φυγή τών Περσών». Ά φ ' έτερου ό Πλούταρ-
χος 1 0 διασώζει τήν μαρτυρίαν του Φανοδήμου, καθ" ήν ό Ξέρςης παρ' 

1 Παυσ. 1. 36. 2. Ό Bauer παραδέχεται τρόπαιον καί έπι τής Κυνοσούρας 
παρά τό πολυάνδρειον, ου ίχνη άνεύρεν ο Milchhofer. ομοιάζοντα προς τόν 
τύμβον τών Μαραθωνομάχων. 

2 Ήροδ. VIII 77. 
3 Ήσύχ. έν λ. Κυνόσουρα καί Phot. Lex. ομοίως. 
4 "Ομοίως φρονεί καί ό Leake (The demi of Att II p. 171) 
5 «Παρνασσός» 1893 τόμ. Ι ζ ' σελ 759. 
6 IX σελ. 395. 
7 I 36, 2 
8 Κτησ. Περσ 26. 
9 IX 395. 

1 0 Πλουτ θεμ. 13. 
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αύτο εχε θέσει τόν θρόνον του, ίνα θεαται τής ναυμαχίας, και την τοϋ 

'Ακεστοδώρου, καθ' ήν ό θρόνος εκείτο εις τά Κερατα παρά τά Μέγαρα 

Περί τής θέσεως τοΰ θρόνου τούτου ό Αισχύλος 5 λέγει: 

"Εδραν γαρ είχεν ευαγή στρατοί 
ύψηλόν όχθον άγχι πελαγίας άλος, 

ό δέ Ηρόδοτος 3 φέρει τήν πρός τους Φοίνικας έριδα τών Ιώνων αμέσως 
έν καιρώ τής μάχης εις τόν Ξέρξην άναφερομένην και τόν θρόνον ύπό 
τόν Αιγάλεω. 

Έντεΰθεν, ϋποθέτομεν, δύναται τις νά συμπεράνη : 1 ο ν οτι τό Ή ρ ά -

κλειον τοΰτο και μετ' αυτού ό θρόνος τοΰ Ξέρξου εκείτο εις τό στενό-

τατον περίπου μέρος τοΰ πορθμοΰ' 2 0 ν οτι παρ' αυτό έγένετο ή φυγή 

τών Περσών, ήτοι προς τό μέρος τής Ψυτταλείας, ώς θέλομεν ϊδει (§ 39) · 

3 0 ν οτι έκ τής θέσεως ταύτης ή το δυνατή ή έπισκόπησις τής ναυ-

μαχίας τελείως' 4 ο ν οτι εκείτο παρά τήν παραλίαν ούχι πολύ μακράν 

αυτής έπι μέρους ΰψηλοΰ, και 5 ο ν οτι ήτο παρά τήν πελαγίαν θάλασ-

σαν, ουχί δέ έν τώ στενώ 4 . 

Τοιούτον ομως μέρος δεν εΰρισκομεν άλλο πληροΰν πάσας τάς ανω-

τέρω συνθήκας ή τό έν τω βάθει τοΰ κόλπου τοΰ Κερατσινίου παρ' ο 

σήμερον υπάρχει ό ναός τοΰ Ά γ . Γεωργίου μεμονωμένον ύψωμα, ένθα 

1 Ό Mυlller (Fragm. Gr. Hist. vol. 2) αναγνωρίζει τά Κέρατα ουχί έν 
Μεγαρίδι, άλλά παρά τόν Αιγάλεω, ως άλλως τε φαίνεται καϊ έκ τής σημερινής 
ονομασίας Κερατσίνι καϊ Κερατόπυργος' άλλως τε ό Grote παρατηρεί ότι έκ 
τών Κεράτων τής Μεγαρίδος θά ητο αδύνατον εις τόν Ξέρξην τόσον μακρόθεν 
νά βλέπη (Hist. of Greece vol. IV p. 477), 

2 Πέρσ. 470. 
3 VIII 90. 
4 Ουδεμία άλλη ύπόθεσις φαίνεται πληρούσα πάσας τάς απαραιτήτους ταύτας 

συνθήκας. Ούτε ή τοϋ Goodwill θέτοντος αυτό παρά τό σημερινόν Πέραμα 
έναντι τών Άμπελαχίων (Papers of the Am. School .. at Athens vol. I 
p. 255), ούτε ή τοϋ Muller (Fragm. Gr. Hist. vol. II) θέτοντος τόν θρόνον 
τοϋ Ξέρξου εις τόν σημερινόν Κερατόπυργον τής χερσονησοειδούς έξοχής, ενθα 
ευρίσκεται παλαιά πυριτιδαποθήκη, ήτις δεν είναι αρκούντως υψηλή πρός γενι-
κήν έπισκόπισιν, ευπρόσιτος δέ εις βιαιαν άπόβασιν έκ μερους τών Ελλήνων 
έν ή περιπτώσει ένίκων καϊ εΰάλωτον έκ θαλάσσης, ούτε ή τοϋ Hauvette (Rap-
port sur une mission scientifique p. 30) και τοϋ Leake (The demi of 
Attica vol. ΙΙ p. IV) θετόντων αυτόν μακράν τοϋ Ήρακλείου μεταξύ Περά-
ματος και Κερατσινίου, ενθα σήμερον ευρίσκεται έπάκτιον πυροβολεΐον. 
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ό L e a k e 1 ισχυρίζεται οτι άνεΰρεν ερείπια ναοΰ και άλλα άτινα θεωρεί 
ανήκοντα εις τό Ήράκλειον τό τετράκωμον, και τόν ναόν τόν κοινόν εις 
τους τεσσάρας δήμους τών Θυμοιταδών, Ξυπετεώνων, Φαληρέων καϊ 
Πειραιέων. Ε κ ε ί ευρισκομένου τοΰ θρόνου θά ήτο δυνατή ή διαβίβασις 
τών παραπόνων τών Φοινίκων έν καιρώ τής μάχης και πρός τήν τροπην 
ήτις έλαβε χώραν πρός τήν Ψυττάλειαν, οπότε επρεπεν έτι νά ή εις 
τήν κατοχήν τών Περσών ή ακτή όπως άναφερθώσιν έξ αυτής εις τόν 
Ξέρξην οί Φοίνικες. Έκεϊ τέλος παραδέχονται τον θρόνον τοΰ Ξέρξου 
καϊ ό G r o t e 2 και ό Cox 3 και ό K ieper t 4 ένθα ό χάρτης τοΰ Βρετ. 
Ναυαρχείου έχει τήν X e r x e s seat 5 , εις τήν αυτήν δέ θέσιν θέτουσι 
και τό Ήράκλειον και ό L e a k e καϊ ό Grote 6 και ό K ieper t 7 . 
Επειδή δέ οΰδαμού αναφέρεται oτι άπο τοΰ Ηρακλείου διεπορθ-
μεύοντο εις τήν Σαλαμίνα, είναι φυσικόν νά ύποθέση τις oτι εκείτο 
μέν τό Ήράκλειον εις τά στενά, ουχί oμως και εις τό στενότατον 
μέρος άκρβώς, άλλά παρά τόν "Αγ. Γεωργioν· ούδ' εκείθεν έγένετο 
ή διαπόρθμευσις άτε εκτεθειμένου τοΰ πορθμοΰ παρά τό Ήράκλειον 
τοΰτο εις τους νοτίους άνεμους, οΐτινες έγείρουσιν έκεϊ σάλον και 
κυματισμόν 8 . 

6. Ή σημερινή νησίς τοΰ Ά γ . Γεωργίου παρά τον Ναύσταθμον 9 

ουδαμώς παρεμβαίνει έν τής περί τής ναυμαχίας διηγήσεσιν, ουδέ αί 

1 The demi of Attica vol. ΙΙ p. 33. 
1 Hist. of Greece vol. IV p. 478 note. 
3 Hist. of Greece vol. 1 p. 543 map. 
4 Topogr. - hist. Atlas von Hellas 
5 Admiralty Charts - Salamis Strait, 894. 
6 Αυτόθι p. 584 map. 
7 "Ε. ά. 
8 Ό Goodwin παραδέχεται τό Ήράκλειον εσφαλμένως παρά τό σημερινόν 

πέραμα (Papers of Am. School of cl. Studies at Athens vol. 1 p. 255), 
ό δε Leake καϊ άλλοι (Topogr. of Athens vol 1 p. 401, vol. II ρ 273) 
εσφαλμένως τό βάθος τοϋ κόλπου τοϋ Κερατσινίου πρός τόν "Αγ. Γεώργιον 
καλοϋσι λιμένα τών Φωρών, διότι λιμήν τών Φωρών ήτο ή σημερινή Δραπετζώνα 
ή κοινώς Κλεφτολίμανο. 

9 Ή νησις αύτη θεωρείται ύπό τοϋ Leake ώς ή 'Αρπαθώνη (The demi 
of Attica vol. II p. 164), ό δέ Lolling θεωρεί αυτήν ώς τήν μείζονα, τήν 
δέ παρ' αυτήν σκόπελον ώς τήν ελάσσονα τών Φαρμακουσών (έν Meerenge 
v. Salamis). 
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Φαρμακοΰσσαι1 ή η Αμφιάλη 2, παρ' ας τόσον αξιομνημόνευτα γεγο-
νότα έλαβον χώραν και αΐτινες ώς έκ της γεωγραφικής αυτών θέσεως 
καϊ κατασκευής ώφειλον νά έχωσι μεγάλην υπό στρατηγικήν έπο-
ψιν σημασίαν. 

Ή Κωλιάς τέλος άκρα και ό Ζωστήρ φαίνονται ακριβώς όπωσοϋν 

ώρισμένα γεωγραφικά σημεία. Και ή μέν Κωλιάς άκρα ευρίσκεται παρά 

τό σημερινόν παλαιόν Φάληρον εις τό μέρος τό όνομαζόμενον σήμερον 

Τρεις Πύργοι, ένθα ευρέθησαν και τά ερείπια τοϋ ναού τής Αφροδίτης τά 

αναφερόμενα ύπό του Παυσανίου 3, έκεΐ δέ φέρεται και παρά τώ K i e -

p e r t 4 . Παρά δέ τήν μαρτυρίαν τοϋ Στράβωνος τοποθετούντος αυτήν 

παρά τό Σούνιον 5 δύναται τις νά παρατήρηση ότι παρά τό Παλαιόν 

Φάληρον και σήμερον έτι ευρίσκεται κοκκινόχωμα, ή δέ Κωλιάς άκρα 

ήτο γνωστή διά τήν εκείθεν έξαγωγήν χώματος πρός άγγειοποιίαν 6 . 

Ζωστήρ 7 δέ είναι ή παρά τάς σημερινάς νησίδας Φλέβας άκρα. 

Αί Σεληνίαι τέλος έκειντο εις τό έξωτερικόν μέρος και εις τους πόδας 

τής Κυνοσούρας, ώς παραδέχονται πάντες. Τούτο φαίνεται και έκ 

τής σημερινής τοϋ μέρους εκείνου ονομασίας «Σελήνια». 

Τής Έλευσΐνος και τοΰ Πειραιώς ή θέσις είναι τελείως καθωρισμένη 8 . 

7. Περι τής συγκροτησεως τών αντιπάλων στόλων. Οΰ μόνον κατά 

τό πλήρωμα οί έν Σαλαμϊνι άντιπαραταχθέντες στόλοι άλλά και κατά 

τό ύλικόν αυτών μεγάλως αλλήλων διέφερον. 

1 Φαρμακούσσας ό Leake ονομάζει τάς σήμερον γνωστάς ύπό τό όνομα Κυρά-
δες νήσους. (Αυτόθι). "Ιδε επίσης Σ. Λάμπρου Χοιράδες - Κυράδες (Εστία 
τόμ. Β' σελ 191). 

2 Τήν Άμφιάλην ό Goodwin θέτει παρά το σημερινόν Πέραμα (Pap. of 
Am. School vol. I p. 256) κακώς, ό δέ Kiepert (Top. - hist. Atlas von 
Hellas) πρός βορραν έτι, εις τήν εισοδον τοϋ κόλπου τής Έλευσΐνος. 

3 Παυσ. I, 1, 5. 
4 Topogr. - histor. Atlas von Hellas. 
5 Η μαρτυρία αύτη τοϋ Στράβωνος ελέγχεται ανακριβής, τόσον διότι ο Παυ-

σανίας ορίζει την απόστασιν από Φαλήρου εις σταδίους είκοσι μόνον, όσον διότι 
καϊ ό Στέφανος, ό όποιος γενικώς ακολουθεί τόν Στιάβωνα, φέρει έν τούτοις 
αυτήν παρά τό Παλαιόν Φάληρον. 

6 Πλουτ. Ήθ. 42 
7 Leake, Topogr. of Athens vol. I p. 63, vol. ΙΙ p. 54. 
8 Ό Κούρτιος φρονεί ότι ό Ηρόδοτος διά τής λέξεως Πειραιεύς έννοει όλό-

κληρον τήν χερσόνησον 
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Ό ελληνικός στόλος, ό όποιος τό πλείστον, κατά τά δύο τρίτη περί-

που, συνέκειτο έξ αθηναϊκών τριηρών, ων τήν πειθαρχίαν και τήν έκγύ-

μνασιν θαυμάζει ό Grote 1, ήτο σχεδόν ομοιογενής, όπερ αποτελεί σπου-

δαίον προσόν, ένώ τουναντίον ό περσικός οΰ μόνον κράμα διαφόρων 

πλοίων ήτο, άλλά και εξ έτερογλώσσων πληρωμάτων ήτο συγκεκροτη-

μένος, ών οί Φοίνικες κατά πρώτον λόγον και οί Ίωνες και Αιγύπτιοι 

κατόπιν έχαιρον τής αρίστης φήμης. Ούχ ήττον όμως ήτο κατά πολύ 

τοΰ ελληνικού ανώτερος ύπό ναυπηγικήν έποψιν, άτε ναυπηγηθείς είς τά 

άριστα τής εποχής ναυπηγεία, και τελειότερον ώπλισμένος και έκ ταχύ-

τερων πλοίων κατηρτισμένος. ένώ αί έλληνικαί τριήρεις ήσαν κατασκευής 

ατελούς, χαμηλότεραι και βαρεϊαι 2. 

8. Έφ έκαστης περσικής τριήρους έκτος τών έκ διακοσίων 3 ανδρών 

τακτικοΰ πληρώματος, έπέβαινον προσέτι άνά τριάκοντα έκ τών Περ-

σών, Μήδων ή Σακών. Τών επιβατών έν συνόλω ό αριθμός πιθανώς δέν 

ήτο ώρισμένος, ώς κατόπιν αναφέρει και ό αυτοκράτωρ Λ έ ω ν 4 , άλλά 

έποίκιλλεν αναλόγως τών εχθρικών δυνάμεων. Φαίνεται δέ πιθανόν ότι 

είχον αυξήσει τόν αριθμόν τών επιβατών οι Πέρσαι έκ τών πεζικών 

δυνάμεων, μέλλοντες είς ναυτικόν αγώνα νά περιπλακώσιν. Οί δ' "Ελλη-

νες είχον έπί τών πλοίων των μόνον 18 έπιβάτας, ών τέσσαρες τοξότα ι 5 . 

9. "Οσον δ' άφορα είς τόν αριθμόν τών πλοίων τών δύο στόλων, θέλο-

μεν μετά τοΰ L e a k e 6, ένεκα τών πολλών αμφιβολιών, παραδεχθή μέσον 

τινά αριθμόν, ήτοι διά μεν τούς "Ελληνας πλοία 350, διά δέ τους 

Πέρσας 1000, έξ ών δέον νά άφαιρεθώσιν αί 200 άποσταλείσαι πρός 

τόν μεγαρικόν πορθμόν (22), καίτοι ό ναύαρχος J u r i c n de la G r a -

viere 7 ισχυρίζεται ότι δέν έλαβον μέρος κατά τήν μάχην πλείονες τών 

1 Έ . ά. vol IV p. 229. 
2 Ήρόδ. VIII 60α . Αi τριήρεις ακόμη κατά τήν έν Σαλαμϊνι ναυμαχίαν δέν 

ειχov έφοδιασθή διά καταστρώματος από πρώρας μέχρι πρύμνης διήκοντος, 
άλλά μόνον διά προστέγου χάριν τών επιβατών. 

3 Ήρόδ. VI 184. 
4 Leon. Imper. Tactica XIX 12. 
5 Πλουτ. Θεμ. 14. Ό Thirl wall (History of Greece vol II p. 397) 

καϊ ό Leake (έ. ά. vol. II p. 262) εύρίσκουσι τόν αριθμόν τοϋτον ύπερβαλ-
λόντως μικρόν, άφοϋ οί Χιοι ειχον άλλοτε 40 έπιβάτας (Ηρόδοτος VI 15). 

6 "Ε. ά. vol. II, ρ. 250. 
7 La marine des anciens, vol. I. p. 57. 
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600 τριηρών 1. Έπί τή βάσει ήδη τών αριθμών τούτων εΰρισκομεν 
ώς επιβαίνοντας τοΰ μέν περσικού στόλου 230,000 άνδρας, του 
έλληνικοΰ περί τάς 76,300 ανδρών, θεωρουμένων 218 επιβαινόντων 
εκάστης ελληνικής τριήρους και 230 έφ' έκαστης περσικής. 

10. "Υποτιθεμένου ήδη οτι ό ελληνικός και ό περσικός στόλος συνε-
κρούσθησαν παρατεταγμένοι εις άπλήν γραμμήν μετώπου, είναι φανερόν 
ότι, άν ύποθέσωμεν ότι εκάστη τριήρης άπήτει χώρον πρός έλιγμον 
7 μ , 10 και κατά τό ήμισυ άφίστατο ή μία τής άλλης, τότε εκάστη τριή-
ρης θά έχρειάζετο πρός μάχην χώρον πλάτους 10,5 μέτρων τουλά-
χιστον 2 , και ή ελληνική παράταξις έν γραμμή μετώπου, ούτως ώστε 
αί τριήρεις νά αφίστανται αλλήλων «όσον μή άπ' αλλήλων τόν αγώνα 
κωλύεσθαι μήτε συμφύρεσθαι πρός έαυτάς»3, θ' άπήτει διάστημα 3700 

1 Τάς ελλ. τριήρεις ό μέν Αισχύλος υπολογίζει εις 310, ένώ ο Κτησίας εις 
700 κατά σφάλμα τοΰ κειμένου κατά τόν Thirlwall (Hist, of Gr. II 397), 
ό δέ 'Ηρόδ. εις 380, ών 180 Άθηναϊκαί, και ο Κορνήλιος Νεπως τέλος εις 200. 
Πρός τόν Ήρόδοτον συμφωνεί καϊ ό Hauvette (Herod, historien des 
guer. mediques 1894, p. 391). Ό Grote (ε. ά. vol. IV p. 470) παρα-
δέχεται 366 τριήρεις, ό δέ Beloclh διά μέν τούς Αθηναίους παραδέχεται τόν 
ύπό τοΰ Κτησίου διδόμενον αριθμόν τών 110 τριηρών (Περσ. 26) και 200 διά 
τούς συμμάχους, ανάγων ούτω τό ολον εις 310, ήτοι τόν αριθμόν του Αισχύλου 
(Περσ. 339). Τάς δέ περσικάς ό μέν Αισχύλος υπολογίζει εις 1207 ώς επίσης 
καϊ ό Ηρόδοτος, μεθ' ών συμφωνεί περίπου και ό Ισοκράτης καϊ ό Κορνήλιος 
Νέπως άνάγων εις 1200, ένώ ό Κτησίας παραδέχεται υπέρ τάς χιλίας. 

2 Φαίνεται όλως απίθανον αϊ κώπαι τών τριηρών να εΐχον μήκος μείζον 
τών 5 μέτρων, όσον αϊ μέγισται τών σημερινών ακάτων, καίτοι ό ναύαρχος 
Fincati (Αρχαία ναυμαχία) παραδέχεται μήκος καϊ 32 ακόμη ποδών, όπερ 
θά καθίστα αδύνατον τήν κωπηλασίαν, ώς παρατηρεί ό ναύαρχος Jurien de 
la Graviere. Έάν δ' ύποτεθή ότι αί κώπαι αύται δέν έπληττον τό ύδωρ ύπό 
μείζονα τών 45° γωνίαν ώς θά ήτο αδύνατον έν τή πράξει, τότε δυνάμεθα νά 
παραδεχθώμεν ότι εκάστη τριήρης θά άπήτει χώρον, ύποτεθειμένων εφαπτόμε-
νων τών λαβών τών κωπών τής αυτής τριήρους έγκαρσίως, 2 Χ 5 μ Χ ήμ. 45° 
=7 μ,10. "Ωστε ή άπόστασις μεταςύ τών διαμηκών επιπέδων τών επαλλήλων 
τριηρών θά ήτο τουλάχιστον 7 μ , 10+3μ,55=10μ,65. Ό Hauvette παραδέ-
χεται κατά συμπερασμόν 10 μέτρα ομοίως (ε. ά. p. 419), ό δέ Duncker 
(Gesch. des Alterth. VII σελ. 284 σημ.) ετι μείζονα, 50 μέτρων, ένώ o 
Busolt (Griech. Gesch. II 704) παραδέχεται 12 μέτρα. 

3 Χειρόγραφον Ναυτικής Τακτικής τής 'Αμβροσιανής βιβλιοθήκης, εκδοσις 
Κ. Ράδου σελ. 63. 
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έως 3800 μέτρων, ή δέ περσική ομοίως περίπου εις τριπλήν τάξιν 

μετώπου. 

Τό βάθος τέλος τών τριηρών θεωρείται αρκούντως μικρόν, ούτως 

ώστε ευκόλως νά δύνανται νά προσγειώνται, ή δέ ταχύτης των ποικίλ-

λουσα άπό 4 μιλλίων (ταχύτης πορείας) μέχρι 9 (μεγίστη ταχύτης) 

καϊ πέρα 1 . 

11. Περι τής χρονολογίας τής Ναυμαχίας,— Κατάστασις τοΰ ουρανου 

τήν προτεραίαν. Είναι γνωστόν ότι οί Πέρσαι «έπισχόντες ολίγας ημέρας 

μετά τήν ναυμαχίαν 2 » απεχώρησαν εις Βοιωτίαν, ή δέ άναχώρησίς των 

αύτη κατά W e c k l e i n 3 συνέπεσε πρός τήν συμβάσαν έκλειψιν τοΰ ήλιου 4 

έν Ισθμώ, λαβοΰσαν χώραν τή 2α Όκτωβρίου 5 . Αί δέ «όλίγαι ήμέραι» 

τοΰ Ηροδότου, λαμβανομένου ύπ' όψιν ότι έχρειάσθη χρόνος τις όπως 

φθάση τό μήνυμα εις Ίσθμόν, δέον νά ληφθώσιν αναμφιβόλως πλειότεραι 

τών έξ, όσαι δηλαδή θά έχρειάζοντο όπως ό στόλος καϊ ό στρατός συν-

έλθη έκ τής ήττης, άποφασίση ό Ξέρξης περί έξακολουθήσεως τοΰ αγώ-

νος ή εγκαταλείψεως αΰτοΰ, άποπειραθή τήν ζεύξιν τής Σαλαμίνος μετά 

τής Αττ ικής , απαιτούσαν μακράν όπωσοΰν και έν τή απόπειρα έτι έργα-

σίαν 6, μηνυθή ή ήττα εις Σούσα, περατωθή ή άναχώρησις τοΰ στρατού 

μετά τών εφοδίων και λάβωσι χώραν οσα αφηγείται ό Ηρόδοτος 7 . Η 

ναυμαχία επομένως δέον νά τεθή, νομίζομεν, μεταξυ τής 22 α ς και 23ης 

1 Ν. Πετρή « Ή αρχαία ναυμαχία» σελ. 51. Τό εκτοπισμάτων τριηρών, 
αϊτινες ήσαν περίπου αϊ αύται από τής εποχής τής έν Σαλαμίνι μεχρι τής έν 
Ναυπάκτω ναυμαχίας, ύπολογίζουσιν εις 150 τόνους. 

2 Ήρόδ. VIII 113. 
3 Αισχύλου Δράματα σωζόμενα I σελ. 173. 
4 «Θυομένω οι (τ. ε. τώ Κλεομβρότω) έπί τώ Πέρση, ό ήλιος αμαυρωθη 

έν τώ ούρανώ» (Ήρόδ. IX 10). 
5 Ή αστρονομία, ώς γνωστόν, παρέχει τά μέσα τοϋ προσδιορισμοϋ τοϋ χρόνου 

και τών διαφόρων σχετικών τών ηλιακών εκλείψεων, τόν δ' ϋπολογισμόν τούτον 
ήθέλομεν καταχωρίσει ένταϋθα, άν τούτο μέν δέν έφειδόμεθα τοϋ χώρου, τοΰτο 
δέ δέν είχεν εκτελέσει χάριν τοϋ Busolt τόν ύπολογισμόν τοϋτον ό καθηγητής 
Lamp (βλ. Busolt, Griech. Geschichte 1895 II 702 και 703 σημ.). Δύναται 
λοιπόν νά βεβαιωθή oτι ή εκλειψις τοΰ ήλιου έλαβε χώραν τήν 2 "Οκτωβρίου 480 
π. Χ. · iνα δέ συμβή εκλειψις ηλίου, δέον νά είναι νέα σελήνη 

6 Ό Hauvette δείκνυσι τελείως ότι ή απόπειρα αύτη έγένετο μετά τήν 
ναυμαχίαν (Herodote historien des guerres mediques 1894 p. 425). 

7 VIII 97 και έπ. 
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Σεπτεμβρίου 1 και ουχί ώς θέτει αυτήν ό Buso l t τή 27η ή 28η Σεπτεμ-

βρίου, διότι δεν έπήρκουν αί τέσσαρες περίπου ήμέραι μέχρι τής 2ας 

Οκτωβρίου όπως λάβωσι χώραν όσα αναφέρει ό Ηρόδοτος. 

Επειδή δέ ό "Ηρόδοτος2 αναφέρει ότι τή προτεραία τής ναυμαχίας 

εθεάθη ή πομπή τοϋ Ιάκχου ήτις έκίνησεν έξ 'Αθηνών τή 19η Βοηδρο-

μιώνος 3 , συμπιπτούση κατ'αυτόν τοΰτον τον B u s o l t τή 21 Σεπτεμ-

βρίου, έπεται ότι ή ναυμαχία έλαβε χώραν τή 22α Σεπτεμβρίου. 

Ά λ λ ά τή μέν 21η Σεπτεμβρίου ή σελήνη ανέτειλε τη 7 ω 15 λ . "Ωστε 

τήν προτεραίαν τής ναυμαχίας ή σελήνη διατρέχουσα τάς τελευταίας 

ημέρας τοΰ τρίτου αυτής τετάρτου, διέχεεν άνά τά γαληνιώντα έτι στενά 

τής Σαλαμίνος εύφεγγές σεληνόφως, τό όποιον δέν ήτο δυνατόν νά είχε 

σκιάσει συννέφεια διότι τών βορείων άνεμων, οίτινες αναμφιβόλως 'έπνεον 

κατά τήν ήμέραν τής ναυμαχίας (33), είς τά ημέτερα παράλια συνήθως 

προηγούνται αίθρίαι, ώς άλλως τε και είς δημώδες ναυτικόν γνωμικόν 

διατυποϋται. Άλλως τε και ό Πλούταρχος 4 αναφέρει ότι τοίς έν 

Σαλαμϊνι νικώσιν «έπέλαμψεν ή θεός πανσέληνος», και τήν ναυμαχίαν 

θεωρεί γενομένην «περί τάς εϊκάδας 5». 

Ή δέ έκφρασις « . . . . κνέφας δέ τέμενος αιθέρος λάβη» του Αισχύ-

λου 6 είναι ολως ποιητική, δι' ής ζητεί νά περιβάλη τάς κινήσεις και τά 

σχέδια του Ξέρξου διά τού μυστηριώδους πέπλου τής νυκτός. 

1 Ό Busolt έπιθυμών νά εύνοηθή ή ϋπόθεσις τοϋ νυκτερινοϋ είσπλου, 
παραδέχεται ώς δεδομένον εϊσπλουν γενόμενον ΰπό τό σκότος καϊ ώς άπ' αφετη-
ρίας θεωρών τήν ναυμαχίαν γενομένην τόσας ημέρας μόνον πρό τής εκλείψεως 
τοΰ ηλίου, οσαι χρειάζονται ϊνα μή εχη κατά τάς μέσας νύκτας ανατείλει ή 
σελήνη, θέτει τήν ναυμαχίαν γενομένην, κακώς καθ' ήμας, τήν 27 ή 28 Σε-
πτεμβρίου. "Αλλως τε τή 28η ή σελήνη ανέτειλε τή 1ω 53λ, αί δέ άπό τοΰ 
μεσονυκτίου μέχρι τής ανατολής δύο περίπου ώραι δέν φαίνονται ήμΐν έπαρ-
κούσαι πρός έκτέλεσιν πασών τών κινήσεων τοϋ περσικοϋ στόλου. Ό Du Sein 
αυθαιρέτως θέτει τήν μάχην είς τήν 20 η ν Όκτωβρίου (Hist, de la marine de 
tous les peuples I p. Ill) 

2 VIII 65. 
3 Griech. Geseh. II 704. 
4 Πότερον Αθηναίοι κτλ 7. Τήν ήμέραν τής μάχης ανάγει οίτος τή 16 Μου-

νιχιώνος,όπερ ό Goodwin (Pap.of the Am. School at Athens vol. I p. 243) 
ελέγχει ανακριβές, γνωστοΰ οντος oτι τό άθηναϊκόν ήμερολόγιον σχεδόν έξ ολο-
κλήρου έβασίζετο έπΐ τών φάσεων τής σελήνης καϊ επομένως τή 13 και ουχί 
τή 16 εδει νά ή πανσέληνος. 

5 Κάμ. 10. — 6 Πέρσ. 369. 
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I 

Οι αντίπαλοι τήν προτεραίαν. — Ή υπόθεσις τοϋ νυκτερινοϋ 
εΐσπλου έν τοις στενοϊς πρός άποκλεισμόν τών Ελλήνων. 

12. Μετά τάς έν Άρτεμισίω συγκρούσεις, τή προτροπή τών Α θ η -
ναίων καϊ ό λοιπός τών Ελλήνων στόλος είς Σαλαμίνα συνηθροίσθη. 
Επειδή δέ οί Αθηναίοι μετά τούς συμμάχους έκεϊ έπλευσαν, άσχολη-
θέντες εις τήν μεταφοράν τών γυναικόπαιδων άπ' Αθηνών, πιθανόν 
λίαν, φρονοΰμεν, νά εΰρον τόν χώρον πρός άγκυροβολίαν παρά τήν 
πόλιν τής Σαλαμίνος κατειλημμένον ύπό τών συμμάχων ούτω δέν απέ-
μεινε δι' αυτούς ειμή τό παρά τήν νησίδα τοϋ "Αγ. Γεωργίου πρός τήν 
Λέρον άγκυροβόλιον, τής πρός τήν Κυνόσουραν ακτής μή παρεχούσης 
ένεκα τοΰ βάθους ταχείαν, ώς ήν ανάγκη, άπαρσιν καϊ καλόν δι' ολίγου 
έκτάματος άγκυροβόλιον 1 , άπομακρυνομένου δέ τής πόλεως τής Σαλα-
μίνος ένθα ειχον τάς οικογενείας των οί Αθηναίοι πρός τήν Ψυττάλειαν, 
όθεν προσεδοκάτο ό εχθρός. Οί Λακεδαιμόνιοι άφ' έτερου, καθ' ήν έκ 
τών ξηράν παρατάξεων ειχον συνήθειαν, πιθανόν νά κατέσχον τό δεξιόν 
τής όλης παρατάξεως έξωτέρω τών λοιπών πρός τήν Κυνόσουραν 
άγκυροβολήσαντες. 

Ούτως ό ελληνικός στόλος ευρέθη ήγκυροβολημένος είς 2 1/2, έως 5 
όργυιών βάθος, οπερ παρέσχε ταχείαν άπαρσιν και ασφαλή όρμισιν. 

Οί Πέρσαι άφ' έτερου έκ Φαλήρου και τών παρ' αυτό ακτών, ένθα 
ήσαν ήγκυροβολημένοι, άπήραν μετά τό πολεμικόν συμβούλιον και πρός 
τήν νήσον Σαλαμίνα, όπως διευκολύνωσι τήν άνάπτυξιν τοΰ στόλου των 
ουχί πρός άποκλεισμόν άλλά προς μάχην, ήν έμελέτων διά τήν επαύ-
ριον, άτε τών κινήσεων τούτων καταναλισκουσών άρκετόν χρόνον και 
μή έπαρκούσης επομένως τής ημέρας. 

13. Τοιαΰται υπήρξαν καθ' ημάς αί θέσεις τών δύο αντιπάλων στό-

1 Admiralty Charts—Salamis Strait—894. 
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λων τήν προτεραίαν, μέχρις ου ή έκ μέρους του Θεμιστοκλέους απο-
στολή τοϋ παιδαγωγού του Σικκίνου πρός τόν Ξέρξην 1 μετέβαλε τήν 
διάταξιν τοΰ περσικοΰ στόλου εις διάταξιν πρός άποκλεισμόν. Ό Ηρό-
δοτος ήδη 2 παρέχει πληροφορίας περί τών μέτρων άτινα πρός άποκλει-
σμόν πλέον τών Ελλήνων έν Σαλαμϊνι ελαβον οί Πέρσαι, διακρίνων 
χρονολογικώς δύο περιόδους. Κατά τήν πρώτην, πρό τοΰ μεσονυκτίου, 
ήν διαστέλλει διά τοΰ «τοΰτο μέν» οί Πέρσαι κατέλαβαν τήν νησίδα 
Ψυττάλειαν, κατά δέ τήν δευτέραν, ήν διαστέλλει διά τοΰ «τοΰτο δέ», 
«επειδή έγένοντο μέσαι νύκτες, άνήγον μέν τό άπ' εσπέρας κέρας κυκλού-
μενοι πρός τήν Σαλαμίνα, άνήγον δέ οι άμφί τήν Κέον τε και τήν 
Κυνόσουραν τεταγμένοι, κατεϊχόν τε μέχρι Μουνυχίας πάντα τόν πορθ-
μόν τήσι ναυσί». 

14. "Η κατάληψις τής Ψυτταλείας, γεγονός βεβαιωμένον, σκοπόν 
είχεν άφ' ενός αέν τήν διευκόλυνσιν τού εϊσπλου τοΰ περσικού στόλου, άφ' 
έτερου δέ τήν παροχήν μέν βοηθείας εις τους εαυτών, αίχμαλώτισιν δέ 
τών προσφευγόντων Ελλήνων 3 κατά τήν μελετωμένην ναυμαχίαν, ήν 
ύπέθετον παρά τήν νησίδα ταύτην συναφθησομενην. « Έν γάρ δή πόρω 
τής ναυμαχίας τής μελλούσης έσεσθαι έκέετο ή νήσος 4», «ό δέ πλείστος 
ώθισμός και τής μάχης τό καρτερώτερον έοικε περί τόν τόπον εκείνον 
γενέσθαι 5». Ή κατάληψις τής νησϊδος ταύτης ένδεικνύει οτι οί Πέρσαι 
ύπώπτευον οτι ήθελε παρακωλυθή εις αυτούς ό είσπλους και οτι πρός 
έπίτευξιν αϋτοΰ έκεϊ πιθανόν νά συνεκρούοντο πρός τους "Ελληνας. 

15. Η δευτέρα όμως αποκλειστική κίνησις ήν ό Ηρόδοτος κατά τό 
μεσονύκτιον θεωρεί άρξαμένην ήρμηνεύθη διαφόρως. Οί μέν προεξάρ-
χοντος τού Gro te 6 παραδέχονται οτι τό περίφημον τούτο εδάφιον νοεί 

1 Ήρόδ. IX 26, 27. 
2 Ήρόδ. VIII 76. 
3 Αίσχ. Πέρσ. 450, Ήρόδ. VIII 76 κλπ. 

4 Ήρόδ. VIII 76 
5 Πλουτ. 'Αριστ. 9. 
6 Grote (Hist of Greece IV p. 475). "Ομοίως νυκτερινον είσπλουν παρα-

δέχονται ό Cox (Hist, of Greece vol. I p. 534), οί ημέτεροι Παπαρρηγό-
πουλος (Ίστ. "Ελλ. "Εθνους Α' 435), Λάμπρος (Ίστ. 'Ελλ. Α ' 431), Ράδος 
(Ναυτ. ιστορία λιθογρ. Σχολ. Δοκίμων 106), ό Leake (The demi of Attica 
vol. 11 p. 260), ό Busolt (Griech. Gesch. II 700), ό Bauer (Jahrh. des 
Oesterreich. Arch. Inst. 1901). 
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πρός άποκλεισμόν τών "Ελλήνων είσπλουν τοΰ περσικοΰ στόλου έν καιρώ 
νυκτός και παράταξιν αύτοΰ κατά μήκος τών αττικών ακτών έν γραμμή 
μετώπου αποβλέποντος πρός νότον, άπό τής Πειραϊκής χερσονήσου μέχρι 
τής σημερινής Λέρου ή τουλάχιστον μέχρι τού Ναυστάθμου. Τουναντίον 
τόν τοιοΰτον είσπλουν άλλοι άντικρούουσιν και παραδέχονται 1 τόν περ-
σικόν στόλον έν καιρώ ημέρας τήν πρωίαν είσπλεύσαντα, κατά τήν νύκτα 
δέ μόνον έξωτερικώς άποκλείσαντα τήν έξοδον τοις "Ελλησι. 

16. Εις ήμας ή ύπόθεσις τού νυκτερινού εϊσπλου φαίνεται οΰ μόνον 
άτυχης, άλλά και άνευ ανάγκης εξεζητημένη. Και είναι ό νυκτερινός 
είσπλους πράγματι αδύνατος, άφού ό Θεμιστοκλής μέχρι τής έλεύσεως 
τοΰ Αριστείδου, ήν έπηκολούθησεν ή άμεσος τών Ελλήνων κινητοποίη-
σις, ουδέν περί τών κινήσεων τών Περσών έγνώριζε' διότι ό "Ηρόδοτος 
φέρει 2 αυτόν λέγοντα «τά γάρ έγώ έδεόμην γενέσθαι αυτός αυτόπτης 
γενόμενος ήκεις», ό δέ Πλούταρχος 3 λέγει «οϋδενός προειδότος τήν 
κύκλωσιν. . .» 

Ό Θεμιστοκλής λοιπόν μέχρι τής πρωίας ουδέν έγνώριζε περί τών 
κινήσεων τοΰ έχθροΰ, ή δέ «κύκλωσις» ήν ό (Θεμιστοκλής «έδέετο 
γενέσθαι» ήσαν κινήσεις διαφυγοΰσαι τελείως τήν άντίληψιν τών "Ελλή-
νων. Ό εϊσπλους όμως ύπερεξακοσίων πλοίων ευμεγεθών και υψηλών και 
ή άντιπαρέλασις αυτών έξ ελαχίστης αποστάσεως ένεκα τών στενών 
άπό τών ελληνικών πρωρών δέν φαίνεται ήμίν δυναμένη νά διαλάθη τήν 
άντίληψιν τών κατεχόντων όλόκληρον τήν Σαλαμίνα και τήν Κυνόσουραν 
Ελλήνων, οϊτινες ήσθάνοντο τά ώτά των πληρούμενα ού μόνον άπό τό 

προοίμιον τής μάχης άλλά και άπό τόν θόρυβον τής καταστρεφομένης 
πρό αυτών πατρίδος. Οί "Ελληνες άλλως τε, παρατηροΰμεν, προσεπάθουν 
πάντοτε νά ώσιν έν γνώσει πασών τών κινήσεων τοΰ έχθροΰ, τοΰτο δέ 
φαίνεται τόσον έκ τών συχνών αγγελιών, αϊτινες πρό τής μάχης φέρονται 
παρά τώ Ήροδότω, όσον έξ αναλογίας πρός τάς επιχειρήσεις έν Ά ρ τ ε μ ι -
σίω, αϊτινες βεβαίως ύπό τών αυτών άρχων τακτικής διείποντο ( 4 2 ) , 

1 Goodwin (Papers of the Am. School of class. Stud at Athens vol. 
I p. 241), Thirlwall (Hist of Greece vol. II p. 306), Curtius (Griech. 
Gesch. μετάφρ. Λάμπρου τόμ II σελ. 392), Jurien de la Graviere (La ma-
rine des anciens), Grundy (Journ. of Hell. Studies, 1897 XVII p. 223). 

2 Ήρόδ. VIII 80. Ή παρατήρησις αύτη οφειλομένη εις τόν Goodwin 
(ε. α.) είναι ορθότατη. 

3 Πλούτ. 'Αριστ. 8. 
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και ένθα πρός άνίχνευσιν τών έχθρων ειχον άποσπασθή τρία πλοία ανι-
χνευτικά συμπλακέντα μετά όμοιας φύσεως πλοίων τοϋ εχθρού 1, ένθα 
διά τών ήμεροσκόπων παρακολουθούν τάς κινήσεις πάσας αυτών 2 διά 
πυρσών έκ Σκιάθου διαπυνθανόμενοι περί αυτών, και τέλος οπόθεν απο-
συρόμενοι πρός τόν Εΰριπον έπί τών ορέων τής Ευβοίας άφήκαν ήμε-
ροσκόπους και απέστειλαν νήας προκατοψομένας, ίνα τηρώσιν αΰτοϋς 
ενήμερους τών κινήσεων τοϋ έχθροϋ, ό όποιος πάλιν όμοιας προσπάθειας 
φαίνεται καταβάλλων. "Ωστε ή άνίχνευσις και άναγνώρισις τοΰ έχθροϋ 
άπετέλει, ώς και σήμερον έτι , μίαν τών άρχων τής ναυτικής τακτικής. 
Ή έπιχείρησις λοιπόν αύτη, ήν δικαίως θά έζήλουν ό F a r r a g u t και ό 
F o o t e , και ήτις πρός τοις άλλοις ήτο, γινομένη μέσω ρηχίας και σκο-
πέλου 3 , λίαν δυσχερής, οσον και άν ήγοΰντο τής φάλαγγος οι εμπει-
ρότατοι Φοίνικες, φαίνεται είς ημάς αδύνατος, τόσω μάλλον, όσω ή 
κίνησις εκείνη ώφειλε κατ' ανάγκην νά γείνη πρό τών Ελλήνων ΰπό τό 
σεληνόφως, ώς έδείξαμεν έν 11. 

17. 'Επί πλέον ουδέ επωφελής διά τους Πέρσας ήτο ό νυκτερινός 
εϊσπλους, ύποθέτομεν δέ ότι δέν πρέπει νά έκληφθώσιν οί "Ελληνες 
κάλλιον άποκεκλεισμένοι διά τοΰ είσπλου τών Περσών ή διά τοΰ απο-
κλεισμού τών εξωτερικών πόρων. Διότι καθ' ον τρόπον οί Πέρσαι νύκτωρ 
είσέπλευσαν χωρίς νά γίνωσιν αισθητοί, ώς παραδέχονται, και παρετά-
χθησαν διά τήν μάχην τής επομένης, καθ' ό'μοιον τρόπον και οί "Ελλη-
νες ήδΰναντο νά δραπετεύσωσι διά τοΰ στενοϋ Κυνοσούρας Ψυτταλείας 
ή καϊ τοΰ Μεγαρικοΰ, χωρίς ομοίως νά έννοηθώσιν ύπό τών ΙΙερσών, 
καταναυμαχοΰντες έν ανάγκη αυτοί έν σώματι τά ολίγα πλοία τών 
Περσών άτινα θά εύρισκον πρός τό μέρος τής διασπάσεως τοΰ αποκλει-
σμού, επειδή οί Πέρσαι έπί τόσω μεγάλης εκτάσεως θά ήσαν διεσπαρμένοι. 

["Επεται συνέχεια]. 
Π Ε Ρ Ι Κ Λ Η Σ Δ. Ρ Ε Δ Ι Α Δ Η Σ 

1 Ήροδ. VII 181. 
2 ΄Ηροδ. VII 182, 192. 
3 Admiralty Charts—Salamis Strait—894. 
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— · — 

'Αφ' οΰ χρόνου ό Κόκκερελλ άνεσκάλευσε μετά τών περί αυτόν έν έτει 
1811 έπί σκοπώ αρχιτεκτονικών ερευνών τά ερείπια τοΰ πρώτον τώ 
Πανελληνίω Διί και ύστερον τή 'Αθηνα αποδιδόμενου ναοΰ έν Αίγίνη 
και εύρε τά πολύτιμα τεμάχια τών έναετίων συμπλεγμάτων τών 
κοσμούντων νΰν τήν έν Μονάχω βασιλικήν Γλυπτοθήκην, ουδεμία επι-
στημονική ανασκαφή έγένετο έν τή θέσει εκείνη. Μόνον παρά τήν περι-
φέρειαν τοΰ ιερού έν τή βορείω άκρα τοΰ άνατολικοΰ αντερείσματος τοΰ 
άνδήρου, έφ' ού ύψοϋται ό ναός, έξετέλεσεν ό Στάης τω 1893 μικράν 
τινα άνασκαφήν έκ μέρους τής Αρχαιολογικής εταιρείας, περί ής 
γίνεται λόγος έν τοϊς «Πρακτικοϊς» τής αυτής εταιρείας τοϋ 1894 
έν σελ. 20. 

Τ ά έν τή γλυπτοθήκη έναποκείμενα αγάλματα και τεμάχια εθεω-
ρούντο έν γένει ώς πλήρες τ ι , άλλ' ήδη ήδυνήθην έν τώ νέω ύπ' έμού 
έκπονηθέντι καταλόγω τής γλυπτοθήκης τώ 1900 νά προσθέσω περι-
γραφήν πολυαρίθμων μικρότερων τεμαχίων, άτινα κατέκειντο τέως απα-
ρατήρητα έν ταίς άποθήκαις τής ημετέρας συλλογής, πρόδηλον δέ ήτο 
οτι νέα έπί τόπου έρευνα ήθελε σπουδαίως επαυξήσει τό ύλικόν τοΰτο, 
ά φ ο ύ μάλιστα πολλάκις συνελεγησαν ύπό νεωτέρων περιηγητών μικρά 
τεμάχια έκ μαρμάρου έπί τής επιφανείας τών ερειπίων. 

Τ ή μεγαθύμω άποφάσει τής Α. Β. Υ. τοϋ πρίγκιπος άντιβασιλέως 
Λουϊτπόλδου τής Βαυαρίας έπετράπην νά ποιήσω νέαν έρευναν έπί τοϋ 
τόπου τοΰ ναού. Ή ελληνική κυβέρνησις προθυμότατα παρέσχε τήν 
πρός τοΰτο άδειαν, ή δέ ελληνική αρχαιολογική εταιρεία, ήτις άρτι 
προσεκτήσατο έξ αγοράς όλην τήν τόν ναόν περιβάλλουσαν έκτασιν, 
παρεχώρησε ταύτην πρός έκτέλεσιν ανασκαφών λίαν έλευθερίως και διά 
τρόπου άξιου ευγνωμοσύνης. 'Εφ' οσον δύναται τις νά επισκόπηση τά 
έπίτευχθέντα πορίσματα, τά έξης προέκυψαν έκ τών ανασκαφών. 

30 
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Α' Ό ναός. 

Διά τής άποκαλύψεως και άποκαθάρσεως αυτών τών ερειπίων τοϋ 

ναού κατεδείχθη οτι τα τεως παραδεδομένα περί τοϋ σχεδίου αΰτοΰ 

ήσαν έν σπουδαίοις σημείοις ανακριβή και ατελή. Ένταΰθα σημειωτέον 

απλώς ώς σπουδαιότατον πόρισμα οτι έπί τοΰ εδάφους τοΰ σηκοϋ άνε-

καλύφθησαν τά ευδιάκριτα ίχνη τοΰ βάθρου τοΰ ίερου έδους, άτινα δέν 

ευρίσκονται έν τώ περατι, άλλά μάλλον έν τώ άκρω τοΰ δευτερου τριτη-

μορίου τοΰ σηκοΰ. Άποδεικνύουσι δέ οτι τό έδος ήτο μετριωτάτων δια-

στάσεων. Περί τά ίχνη τοΰ βάθρου διατηρούνται έτι αί όπαί διά τό 

ξύλινον περίφραγμα, οπερ αναφέρει ή ύπό τοΰ Κόκκερελλ έν τώ προνάω 

ευρεθείσα επιγραφή ώς «ϊκρια περί τό έδος». Διά τής ευρέσεως ταύτης 

έξηκριβώθη οτι ό ασυνήθους μεγέθους έξ έλέφαντος οφθαλμός ό ύπό τοΰ 

αΰτοΰ έν τώ σηκώ ευρεθείς και νΰν έν τώ βασιλικοί άρχαιοφυλακείω 

(An t iquar ium) τού Μονάχου φυλαττόμενος δέν δύναται νά προέρχη-

ται έκ τοΰ κυρίου αγάλματος τού ναού. Μέχρι τοΰδε έπί τή βάσει τοϋ 

οφθαλμού τούτου είχον αναπαραστήσει κατ' εϊκασίαν κολοσσιαίον άγαλμα 

καθήμενον ώς τό κυρίως έδος, οπερ ούτω θά ήτο δυσανάλογον πρός τάς 

διαστάσεις τοΰ σηκοΰ. Ενδέχεται δέ μάλλον νά προέρχηται ό οφθαλμός 

ούτος έκ τίνος αναθήματος (ίσως ξύλινου αναθηματικού πλοίου) πρός ο 

πολλώ μάλλον αρμόζει τό μόνον ολίγον κυρτόν αΰτοΰ σχήμα. Ή 

ύπό τίνων προταθείσα γνώμη οτι ή καταπληκτικώς ασύμμετρος θύρα ή 

άγουσα έκ τοΰ σηκοΰ εις τόν οπισθόδομον και αί ιδιόρρυθμοι τράπεζαι, 

αί έν τώ τελευταίω είναι μεταγενέστεραι συμπληρωτικάι προσθήκαι, 

άποδείκνυται ώς ψευδής, διότι τά κατασκευάσματα ταύτα είναι σύγ-

χρονα τώ όλω οίκοδομήματι. Έν τώ σηκώ κατεφάνησαν τά ίχνη ξύλι-

νης κλίμακος, τά δ' έπιστύλια τής δευτέρας άνω σειράς τών κιόνων έν 

τώ σηκώ ήσαν έν τω συνδέσμω αυτών μετά τής στέγης έκ ξύλου - τού-

των δέ ουδέν λείψανον διεσώθη. 

Παράδοξος παραμένει ή παντελής έλλειψις τών πλακών τών μετοπών 

ών ουδέν ίχνος ευρέθη. "Οτι ομως ύπηρχον τοιαΰται έξ άλλου ύλικοϋ, 

βεβαιοΰται έκ τών περισωθέντων, διότι άν ήσαν έκ λίθου ή όπτής γής, 

ήθελον εύρεθή λείψανα" ώστε θά ήσαν μάλλον κατεσκευασμέναι έκ ξύλου, 

έπικεχρισμέναι και κεχρωματισμέναι. 

Έ κ τών άλλων ευρεθέντων μερών τού οικοδομήματος εξαίρω ίδια 
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ογκολίθους έκ τοΰ οριζοντίου γείσου, περιέχοντος όπάς πρός είσδοχήν τών 
πλίνθων τών έναετίων αγαλμάτων, είναι δέ άπροσδιόριστον έτι , τίνα 
συμπεράσματα δύνανται έκ τούτων νά έξαχθώσι. 

Πρό πάντων όμως ευρέθησαν πολυάριθμα νέα τεμάχια τών έναετίων 
μορφών ώς και λείψανα άλλων μαρμάρινων αγαλμάτων τών αρχαιο-
τέρων ελληνικών χρόνων. Έν τώ ναώ και εγγύτατα τούτου ευρέθησαν 
μόνον μικρότερα θρύμματα τών έναετίων μορφών διαφυγόντα τήν προσ-
οχήν τοΰ Κόκκερελλ και τών περί αυτόν, έξ ών ιδία μνείας αξία είναι 
ή έν τώ προνάω ευρεθείσα χειρ τής Αθηνάς έκ τού ανατολικού αετώ-
ματος - αύτη θά προσαρμόζηται πρός τό ύπ' άρ. 117 τεμάχιον τής 
έμής περιγραφής τής Γλυπτοθήκης, έπικυροΰσα τήν αυτόθι ύπ' έμοϋ έκτε-
θείσαν έρμηνείαν τοΰ έν Μονάχω τεμαχίου. Ή Αθηνά είχε περιτυλίξει 
τήν αιγίδα περί τήν άριστεράν χείρα. Όλως εξαίρετα ύπό καλλιτεχνι-
κήν έποψιν είναι μέλη τινά τοΰ ανατολικού αετώματος, ίδια δέ χειρ 
εξόχου κάλλους. Έτερα τεθραυσμένη χειρ, ήτις φαίνεται κρατούσα λίθον 
χαμαί έπί τής πλίνθου κείμενον και προέρχεται έκ τοΰ δυτικοΰ αετώ-
ματος, δέον νά έξαρθή ένεκα τοΰ θέματος - κατ' αρχάς ένόμιζον ότι ανή-
κει εις τόν πεσόντα, τόν έν τώ μέσω τοΰ δυτικοΰ αετώματος Πάτρο-
κλον, άλλ' ώς έπείσθην παραβαλών πρός τό πρωτότυπον είναι αδύνατον 
τούτο. Ουδέν δέ έν γένει υπάρχει έκ τών περισωθέντων αγαλμάτων τοΰ 
δυτικοΰ αετώματος, πρός ο νά προσαρμόζηται ή χειρ αύτη. Έν τοϊς 
τεμαχίοις τοΰ δυτικοΰ αετώματος προσέτι άξιον λόγου είναι ή ποτέ 
προσηρμοσμένη ουσα και καθ'έαυτήν κατειργασμένη κορυφή τοΰ πίλου 
τοΰ Σκύθου τοξότου έν τώ αΰτώ άετώματι. Περί τοΰ πίλου τούτου και 
τής ποτε κορυφής πολλαί έγένοντο πρότερον συζητήσεις, ακριβώς δέ, ώς 
έγώ είχον παραδεχθή έπί τή βάσει τών αγγειογραφιών, είναι άκρα. 
πλατεία και στρογγυλή. 

Έν τώ άνατολικώ μέρει παρήχθη εις φώς δευτέρα τεθραυσμένη ασπίς 
έκ μαρμάρου μετ' ανάγλυφου (τρέχουσα γυμνή μορφή). Έ κ δέ τών 
άλλοτε έκ μολύβδου προσηρμοσμένων βοστρύχων πλείστα τεμάχια ευρέ-
θησαν, άλλ' ουδέν Ίχνος τών έκ χαλκόΰ προσαρτημάτων. Πρόδηλον είναι 
οτι πάν μή έκ μαρμάρου κατειργασμένον έξετελείτο κατά κανόνα έκ 
μολύβδου έπικεχρωματισμένου. 

Εύρομεν έν μεγάλω αριθμώ χείρας, πόδας, βραχίονας, μηρούς, τεμά-
χια ιματίων, αιγίδος, κρανών και ασπίδων, γρυπών και φοινικοειδών 
άνθεμίων έκ τών ακρωτηρίων τής στέγης, άλλ' ολόκληρα σώματα και 
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κορμοί ουδόλως ευρέθησαν. Προφανώς τά μεγάλα τεμάχια έγενοντο ανάρ-

παστα πρώτον, όσα δ' έλλείπουσι νΰν, δέν ύπήρχον ήδη και οτε ό Κόκ-

κερελλ ήρξατο τών ανασκαφών αΰτοΰ' θά ήσαν πιθανώς λίαν καταφανή 

έν τοις πρώτοις και διά τοΰτο πρωίμως ήδη άπώλοντο. 

Έν τοις περισωθεϊσι μικροτέροις τεμαχίοις τών έκ μαρμάρου αγαλ-

μάτων τοΰ ίεροΰ ύπάρχουσι βεβαίως κατ' εύτυχίαν και τοιαΰτα, άτινα 

μόλις ήλπιζον νά εύρω, ήτοι κεφαλαί. Αί δύο πρώται ευρέθησαν θαυ-

μασίως διατηρούμεναι έν τή έπιχώσει τοΰ προπύλου πρό τής Ν Α γωνίας 

τοΰ ναοΰ, μία πωγωνοφόρος ασφαλώς τώ άνατολικώ άετώματι ανή-

κουσα και έτερα αγένειος έξειργασμένη κατά τήν τεχνοτροπίαν τοΰ 

δυτικοΰ αετώματος. Ό Κόκκερελλ παραδόξως πως ειχεν αφήσει άθικτον 

τό πρόπυλον, ούτινος μάλιστα τά ίχνη ήσαν υπέρ τήν έπιφάνειαν τής 

γής ορατά. 

Αί εφεξής έξ κεφαλαί μετά τμήματος εβδόμης ευρέθησαν ύστερον έν 

τώ βάθει τής δεξαμενής, ής τό άνοιγμα ευρίσκεται έπί τοΰ ανατολι-

κού άνδήρου. Ή σήραγξ τής δεξαμενής άγει προς φυσικόν σπήλαιον, 

πρός ο υπάρχει και είσοδος άπό τοΰ βράχου ύπό τήν βόρειον πλευράν 

τοΰ άνδήρου. Έν τώ σπηλαίω τούτω ό Κόκκερελλ μετά τών συντρόφων 

αυτού κατεσκήνουν, δεν έφαντάσθησαν όμως ποτέ νά έξερευνήσωσι τήν 

προέκτασιν τής δεξαμενής τήν άγουσαν άπό τοΰ σπηλαίου είς τό βάθος 

έτι περαιτέρω. Έν τή σήραγγι ταύτη εύρομεν πολυάριθμα μαρμάρινα 

τεμάχια, ιδία έκ τών κεραμίδων τής μαρμάρινης στέγης τοΰ ναοΰ, έτι 

δέ έκ τών σωμάτων τών γρυπών τών ακρωτηρίων, ύστερον τό κάτω 

μέρος γυναικείου αγάλματος μεγάλα βαίνοντος και μετά μακροΰ πέπλου, 

έκ τών χρόνων τής τεχνοτροπίας τών έναετίων αγαλμάτων, πλείστα 

ανθρώπινα μέλη, έν οίς βραχίονα Σκύθου τοξότου έν στενώ έπικεχρω-

ματισμένω ίματίω, και τέλος τάς έν λόγω κεφάλας. Μία τούτων προέρ-

χεται έκ χρόνων ουσιωδώς αρχαιοτέρων ή ό ναός, ούσα χαρακτηριστι-

κόν υπόδειγμα τής πρώτης αρχαϊκής γλυπτικής περιόδου, ανήκουσα, 

ώς φαίνεται, εις γυναικείαν μορφήν και έχουσα ταινίαν έν τή μακρά 

κόμη. Έτερα μικρότερα γυναικεία κεφαλή ανήκει τουναντίον τοις χρό-

νοις τής μεταβατικής τεχνοτροπίας αμέσως μετά τό 480 π. Χ . · ή 

χαρίεσσα αύτη παρθένειος μορφή έχει τήν κόμην εντός μαλακού κεκρυ-

φάλου. Αί λοιπαί κεφαλαί είναι άνδρικαί, τρεις αγένειοι και δύο γενειώ-

σαι, ούκ ολίγον αλλήλων κατά τό μέγεθος διαφέρουσαι, πάσαι δέ 

φέρουσι κράνη και άνήκουσι τοις χρόνοις τών έναετίων αγαλμάτων, 
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άλλ' άβέβαιον είναι έτ ι , άν τις έξ αυτών προέρχηται έκ τών αετωμά-
των. Τμήματα τινα μαρμάρινων βάσεων δηλοΰσιν ότι και άλλα ανα-
θηματικά γλυπτά, πιθανώς συμπλέγματα ύπήρχον έν τώ ίερώ. 

Είς τάς δεξαμενάς ώχετεύετο τό όμβριον ύδωρ έκ τοΰ ναοΰ. Ό 
Κόκκερελλ πλημμελώς είχε σχεδιάσει έν ταϊς μακραϊς πλευραίς τοΰ ναοΰ 
ύδρορρόας' πρός νότον ουδεμία υπάρχει και ή πρός βορράν αποχωρίζε-
ται έν τώ άνατολικώ αυτής μέρει αίφνης άπό τοΰ ναοΰ και κατευθύνε-
ται πρός τήν δεξαμενήν. 

Πρό τοΰ ανατολικού μετώπου τοΰ ναοΰ ευρέθη καθ' άπαν σχεδόν 

τό πλάτος αυτού τό βάθρον μεγαλόπρεπους βωμού, ον ωσαύτως εϊχε 

παρίδει ό Κόκκερελλ. Τό σχέδιον τοΰ βωμού ειχε τήν αυτήν επιμήκη 

μορφήν και τήν αυτήν θεσιν έν αναλογία πρός τόν ναόν, καθ' ά αί έρευ-

ναι τοΰ Puchste i l l και K o l d e w e y ώρισαν ώς κανόνα έν τοϊς ίεροϊς 

τής ελληνικής Εσπερίας. Ό βωμός καταδείκνυται σύγχρονος τώ ναώ και 

τώ πέριξ άνδήρω. Ό θύων ανήρχετο έκ δυσμών είς τόν βωμόν, όστις 

ϊδρυται έν ικανή αποστάσει άπό τοΰ ναοΰ και παρά τό πέρας τοΰ άνδή-

ρου. Προ τού βωμού υπήρχε λιθόστρωτον άπολήγον είς ομοίως στρω-

τήν όδόν, ήτις ήγε πρός κλιτύν άνερχομένην είς τό άνατολικόν μέτω-

πον τοΰ ναού. 

"Εν σπουδαϊον πόρισμα τών ανασκαφών έγκειται τέλος έν τούτω ότι 

αύται έπήνεγκον τήν έπικύρωσιν εκείνης τής χρονολογήσεως τοΰ ναού, 

ήν εγώ εσχάτως έν τή περιγραφή τής Γλυπτοθήκης έν σελ. 161 έξ. 

έθεωρησα ώς ασφαλώς βάσιμον είναι νΰν βέβαιον οτι ό ναός δέν ανέρ-

χεται πέραν τής ζ' έκατονταετηρίδος, ώς χθες καϊ πρώϊζα έφίλουν νά 

παραδέχωνται, άλλά πρέπει νά άποδοθή είς τάς αρχάς τής πέμπτης. 

'Ανεκαλύφθησαν δηλονότι εντός και ύπό τάς έπιχώσεις τοΰ κτιρίου 

πολυάριθμα μικροτεχνήματα άτινα δέν δύνανται νά άναχθώοι πέραν 

τοΰ 500 π. Χ . έτους. 

Έπί μακρόν ήτο άβέβαιον, τίνι θεότητι άνηκε τό ιερόν. "Οτι ή κοινή 

πρότερα ύπόθεσις ότι ανήκε τή 'Αθηνα δέν ήτο βάσιμος, έγένετο ήδη 

δήλον έξ ών ό P . W o l t e r s διηκρίβωσε έν τοις Πρακτικοϊς τού έν Α θ ή -

ναις γερμανικού αρχαιολογικού Ινστιτούτου 1889 σελ. 115. Ό W o l t e r s 

επέστησε τήν προσοχήν έπι τοΰ οτι οί δύο τέως γνωστοί «οροι» τοΰ 

ίεροΰ τής 'Αθηνας έν Αίγίνη ουδόλως ευρέθησαν εγγύς τού ναοΰ, άλλ' ό 

μέν ένωκοδομημένος είς απόστασα πλέον τής ώρας. ό δέ έτερος ό έπί 

τόπου κείμενος είς άπόστασιν, ώς λέγεται, μιας και ημισείας ώρας άπό 
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τούτου. Νυν δέ παρετήρησα έν τω μουσείω τής Αίγίνης τρίτον όλως 
ταυτόσημον όρόλιθον, οστις κατά, τήν ρητήν όμολογίαν τοϋ διδασκάλου 
και φύλακος τών αρχαιοτήτων κ. Πελεκάνου ευρέθη έν τή θαλασσή 
παρά τόν λιμένα τής πόλεως.Ό δεύτερος όμως εκείνος λίθος κατά τάς 
πληροφορίας ημών μόνον έν τέταρτον τής ώρας πρό τής πόλεως εύρεθη 
ένεσφηνωμένος εντός ευδιάκριτου ετι σήραγγος, ό δέ έντετειχισμένος έν 
τώ ναίσκω τού Ά γ . Αθανασίου άπεκομίσθη ύστερον έκεϊ φυσικώς έκ 
τής πόλεως. Έν οίς χρόνοις οί Αίγινήται κατώκουν τήν Παλαιοχώραν 
πολλοί αρχαίοι ογκόλιθοι μετηνέχθησαν άπό τής παραλίου έγκαταλει-
φθείσης πόλεως εις τό μέρος εκείνο. Τό ιερόν όθεν τής Αθηνάς έν Αίγίνη 
πάντως δέν εκείτο έπί τοϋ ημετέρου ναοϋ, άλλά προφανώς κάτω έν τή 
πόλει ή παρά ταύτη. 

Ή ύπόθεσις, ήν άλλοτε εξέφρασα, οτι τό ιερόν τούτο ήδύνατο νά 
είναι τό τοϋ Ηρακλέους τό ύπό τοΰ Ξενοφώντος έν Έλλην. 5,1,10 
μνημονευόμενον, ουδόλως έβεβαιώθη έκ τών ευρημάτων, τουναντίον δέ 
ταΰτα πάντα μετά μεγάλης πιθανότατος έμφαίνουσιν ώς έπώνυμον τοΰ 
ναοϋ τούτου γυναικείαν θεότητα. Μεταξύ τών θεαινών περί ών δύναται 
νά γείνη ένταΰθα λόγος κατ' αρχάς άνελογίσθην τήν Δήμητρα, υπέρ 
ής αί λίαν συχνώς έν τοις άγγείοις έγκεχαραγμέναι έπιγραφαί δα έφαί-
νοντο παρέχουσαι ποιάν τινα ΰπόστασιν βεβαιότητας. Ά λ λ ά ό ύπό τοΰ 
"Ηροδότου έν 6,91 αναφερόμενος ναός τής θεσμοφόρου Δήμητρος αναμ-
φιβόλως εκείτο έν τή πόλει ή εγγύς παρά ταύτη. 

Ε ίτα έσκέφθην περί τοΰ ύπό τοΰ Παυσανίου μνημονευομένου ίεροΰ 
τής Αφαίας, καίτοι κατά τούτον εκείτο έν τή όδώ τή πρός τό "Ορος 
άγούση και ενταύθα εζητεϊτο τοΰτο μέχρι τοΰδε έν τώ μικρώ ίερώ ύπό 
τήν κορυφήν τοΰ Όρους. Ε ίτα δέ προσετέθησαν ευρήματα τινα έξ επι-
γραφών, αΐτινες πάλιν παρεκίνουν έμέ νά διανοώμαι πάντοτε τήν Άφαίαν, 
μία μετά τοΰ αφ, ετέρα μετά . . . αια και πρό πασών άλλη μετά 
. . . νεθεκε ταφαιοχ' ή τελευταία αύτη κατέστησεν έν έμοι τήν άπόδοσιν 
είς τήν Άφαίαν σχεδόν βεβαίαν. Ό Βιλαμόβιτς, ώτινι άνεκοίνωσα τήν 
έπιγραφήν, ένίσχυσεν έν έμοί τήν γνώμην περί τής Αφαίας και προε-
τεινε νά παραδεχθώμεν βραχυτέραν τινά παραλλαγήν τοΰ ονόματος τής 
θεάς άναγινώσκοντες «ό δείνα α]νέθηκε τάφαι ό] δεινός». Επειδή ή επι-
γραφή είναι μέν λίαν αρχαϊκή, άλλά και λίαν τροχάδην και άμε-
λώς γεγραμμένη, είναι εύκολώτερον νά ύποθέση τις οτι ό λιθοξόος έκ 
παραδρομής ήμέλησε τήν επανάληψιν τών δύο γραμμάτων αι και άντί 
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τοΰ τάφαιαι, ώς ήθελεν, έγραψε μόνον τάφαι, παραδρομής ήτις άλλως 

τε είναι συνηθέστατη. 

Ό , τ ι δέ ένίσχυσεν έμέ έτι μάλλον νά αποδώσω τό ίερόν τή Αφαία 

ήτο ή τοπογραφική μαρτυρία έν τή περί τής λατρείας παραδόσει παρά 

Άντωνίνω τώ Λιβεράλει έν Μεταμ. 40, καθ ήν ή θεά φυγοΰσα έκ Κρή-

της εντός αλιευτικού πλοιαρίου καί άφικομένη εις τάς άκτάς τής Αίγίνης 

καταφεύγει λανθάνουσα τάς έπιβουλάς τοΰ άλιέως εις άλσος, έπί τοΰ τόπου 

έφ'ου ύστερον ϊδρυτο ίερόν αυτής. Ή μαρτυρία αύτη είναι ασυμβίβαστος 

πρός τήν συνήθη τοποθέτησιν τοΰ ίεροΰ ύπό τήν κορυφήν τοΰ Όρους. 

Τό έκεϊ εύρισκόμενον μικρόν ίερόν κείται έν άγόνω βραχώδει έρήμω καί 

έν θέσει, ήτις δέν παρήλλαξεν ουσιωδώς άπό τής αρχαιότητος. Ούδαμοΰ 

περί αυτήν υπάρχει δάσος. Απέχει δέ τό μέρος τοΰτο τοσοΰτον άπό τής 

ακτής, όν άλλως τε καί λίαν δυσπρόσιτον, ώστε δέν δύναται νά φανή ή 

παράδοσις εκείνη κατανοητή - τουναντίον δέ αύτη καθίσταται ευθύς 

ευνόητος, έάν θεωρήσωμεν τό ήμέτερον ίερόν ώς τήν έν λόγω θέσιν. 

Ενταύθα εκτείνεται δάσος πευκών άπό τής ακτής ήτοι τοΰ όρμου τής 

Ά γ . Μαρίνης, οστις θά ήτο βεβαίως τό φυσικώτατον όρμητήριον διά 

πλοιάριον έκ Κρήτης έρχόμενον, μέχρι τοΰ ύψους άνω, ένθα κείται τό ίερόν. 

Τέλος ήτο λίαν δελεαστική ή ύπόθεσις οτι τό παρά Παυσ. 2, 30, 3 

άσμα τού Πινδάρου εις τήν άλλως τε πολύ ολίγον γνωστήν Άφαίαν 

ώφείλετο εις ίδιαιτέραν άφορμήν. Καί ποίαν κρείττονα δύναται τις νά 

ύποθέση ή τήν έγκαίνισιν τοΰ λαμπροΰ τούτου νέου οικοδομήματος, 

ήτις κατά τήν ύπό τών ευρημάτων κυρουμένην χρονολογίαν συνέπεσεν 

ακριβώς πρός τούς χρόνους τής Πινδαρικής ακμής. 

Είχον προχωρήσει μέχρι τοΰ σημείου τούτου, οτε ευτυχές εύρημα 

γενόμενον τή 18 Ιουνίου τοΰ έτους τούτου ήρεν άφ' ημών πασαν άμφι-

βολίαν καί κατέστη πλέον γεγονός οτι τό πρώτον τώ Πανελληνίω Διί, 

ειτα δέ τή Άθηνα προσνεμόμενον ίερόν άνηκε τουναντίον τή Αίγιναία 

θεα Αφαία . 

Ή άφαίρεσις τής παλαιάς έπιχώσεως, τής χρησιμευσάσης κατά τήν 

κτίσιν τού νέου ναοΰ πρός έπιχωμάτωσιν τοΰ ανατολικού άνδήρου καί 

ευρεθείσης πλήρους μικροτεχνημάτων αρχαϊκών χρόνων, έσχεν ώς έπα-

κολούθημα τήν άνακάλυψιν τής εσωτερικής πλευράς τοΰ αντερείσμα-

τος τού ανατολικού άνδήρου μέχρι τοΰ βράχου κάτωθι. Διότι είχε κατα-

δειχθή οτι ό βράχος ένταΰθα κατέπιπτεν άποτόμως πρός τό μέρος τοΰ 

τοίχου καί οτι ή έν τή ούτω σχηματισθείση κοιλότητι συλλεχθεϊσα έπί-
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χωσις ητο πλουσιωτάτη εις αντικείμενα αρχαίων χρόνων. Έπί θέσεως 
τής εσωτερικής πλευράς του τοίχου, έκεϊ ενθα ούτος μετεβλήθη εις κλί-

μακα, ευρέθησαν έπί μιας των βαθμίδων τούτων, 
αΐτινες έπληροΰντο όπισθεν δια μειζόνων λίθων, τρία 
τμήματα αρχαϊκής επιγραφής' τέταρτον δέ μικρόν 
τμήμα προσαρμοζόμενον προς τό άριστερόν άκρον εΐχεν 
ήδη εύρεθή κατ' Άπρίλιον προ του νοτίου μετώπου 
του ναοϋ. Έ κ τοϋ τρόπου της άνακαλύψεως των τριών 
εκείνων τμημάτων προκύπτει ασφαλώς ότι ή επιγραφή 
είναι αρχαιότερα τοϋ ναοϋ και προέρχεται έξ οικοδο-
μημάτων ήδη κατά την κτίσιν τοϋ νέου ναοϋ κατε-
στραμμένων, ώς και τά έν τη επιχώσει τοϋ άνδήρου 
ευρεθέντα αρχαία αρχιτεκτονικά συντρίμματα. Παρα-
τίθεμαι ταύτην κατά σχεδιογράφημα γενόμενον κατά 
τό έκτύπωμα τά πεμφθέν ύπό τοϋ Δρος T h i e r s c h . 

Παρατηρητέον έπί τούτοις ότι, ώς ό T h i e r s c h 
παραπληρωματικής επί τοϋ πρωτοτύπου διέκρινε και 
ώς έγώ ύστερον έπί τοϋ έκτυπώματος λίαν άμυδρώς 
ήδυνήθην νά διακριβώσω, ύπήρχεν έτι έν τω χάσματι 
της δευτέρας γραμμής αριστερά έν Χ , όπερ είναι νϋν 
όλως έξηλειμμενον. Η επιγραφή όθεν έδήλου χόβομος 
(και ό βωμός) χολεφας (και ό έλέφας). Τό ΰλικόν είναι 
έκ μαλακοΰ κιτρινωπού τιτανόλιθου, τοϋ αύτου έξ ού 
κατεσκευάσθη και ή βάσις τοϋ βωμοΰ τοϋ αναγομένου 
εις τους χρόνους πρό της κατασκευής τοϋ νέου ναοϋ. 
ήτις άνεκαλύφθη προς βορράν της λιθόστρωτου ανό-
δου εις το άνατολικόν μέτωπον.Ό λίθος έχει 9 έκ. μ. 
πάχος, 25 ύψος και νΰν περί τά 1 .60 μήκος και ουδέν 
δεικνύει ίχνος προσκολλήσεως. "Αρα πιθανώς έπλαι-
σιούτο εντός ξύλου ή πήλινων πλίνθων, και κατ άκο-
λουθίαν άνηκεν εις άρχαιότροπον οικοδόμημα, ούτινος 
τό άνω μέρος άπετελεΐτο έκ τοϋ υλικού τούτου. 

Έν τή άρχη τής πρώτης μέν γραμμής κατά πάσαν 
πιθανότητα άναγινώσκεται Κλ]εοίτα, τής δέ δευτέρας 

εποι]έθε καί της τρίτης τό τείχος (ή ο θριγκός) ] περιε[ποι]έθε 

Εν τή πρώτη γραμμή θά ήρμοζεν όνομα περιέχον δύο έτι γράμματα. 
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Η γραφή είναι λίαν έπιμεμελημένη, τά γράμματα έχουσιν ΰψος 6 
έκατοστομ. περίπου και δή είναι στοιχηδόν διατεταγμένα. Διά τής χρή-
σεως τοΰ κόππα, διά τοΰ κεκλεισμένου σχήματος τοΰ ήτα, διά τοΰ σταυ-
ρού έν τώ θητα και τού σχήματος τοΰ ε ψιλού καταδείκνυται ή επιγραφή 
ώς άρχαιοτροπωτέρα πασών τών γνωστών έν Αίγίνη εύρεθεισών μόνον 
δύο έν ταίς νεαις άνασκαφαίς ευρεθέντα τεμάχια (ών τό έν είναι τό άνω 
μνημονευθέν μετά τής άφιερώσεως είς τήν 'Αφαίαν) δεικνύουσιν ομοιον 
άρχαιότροπον χαρακτήρα. Ή επιγραφή αναμφιβόλως ανάγεται είς τήν 
Ζ' εκατονταετηρίδα. «Τοΰ Κλεοίτα ιερέως όντος έποιήθη τή 'Αφαία 
ο οίκος» λέγει ή επιγραφή. Διά τούτου πιθανώτατα δέν δηλοΰται άλλο 
τ ι οικοδόμημα έν τώ ίερώ, άλλ' ό διά τήν 'Αφαίαν κτισθείς οίκος είναι 
τό αυτής ενδιαίτημα, είναι ό αυτής ναός. 

Η χρήσις τής λέξεως οίκος ή οίκημα ώς τόπου τής λατρείας θεό-
τητος τεκμηριοΰται έκ πολλών αναλογιών. Φαίνεται δέ ότι ίδια κεκλει-
σμένος χώρος μυστικών λατρειών έσημαίνετο ούτω. 

Υπήρχον βεβαίως έν τοϊς ίεροίς καϊ ιεροί οίκοι ή ίεραί οίκίαι χρήσι-
μοι ούσαι μόνον πρός φύλαξιν ώρισμένων ιερών σκευών ή αναθημάτων 
ώς και πρός κατοικίαν τών ιερέων. Ηδύνατο όμως και αυτό τό οικοδό-
μημα τής λατρείας νά καλήται ούτω - ό Παυσανίας έν Α. 26,6 ονομά-
ζει το Έρέχθειον, τό πρός τήν λατρείαν τοΰ Ερεχθέως χρήσιμον οικο-
δόμημα, οικημα και ομοίως καλεί έν I, 4, 4 μετά τού ίεροΰ αγάλματος 
τοΰ "Ασκληπιού ή Προμηθέως οικημα' ή θόλος έν Επιδαύρω ήτις ώνο-
μάσθη ύπ' αΰτοΰ οίκημα περιφερές, νεωστϊ μετά μεγάλης πιθανότητος 
ώρίσθη ώς ναος 1 . 

Ώ ς πρός τήν έν λόγω έπιγραφήν ή ρητή δήλωσις ότι ό οίκος έποιήθη 
διά τήν θεάν, τήν 'Αφαίαν, συνηγορεί οριστικώς υπέρ τοΰ ότι ούτος ήτο 
αυτη ή κατοικία ένθα υπήρχε τό άγαλμα αυτής, ητοι ό ναός αυτής. 
Και τούτο πορρωτέρω βεβαιοΰται διά τής συνεχείας «χώβωμός χώλέ-
φας ποτεποιήθη» ήτοι έποιήθησαν πρός τούτω ό βωμός και τό έλεφάντι-
νον άγαλμα τοΰ έν τή πρώτη γραμμή μνημονευομένου οίκου. Τώ ναώ 
άρα ανήκει ό προ αΰτοΰ βωμός ώς και τό άγαλμα, τοΰθ' όπερ διδάσκει 
και ή συνέχεια αύτη ότι ό τή 'Αφαία ποιηθείς οίκος ήτο και ό ναός αυτής. 
Ωσαύτως τώ νεωτέρω έτι και νϋν ίσταμενω ναώ προπεποιήθη συγχρό-

νως νέος βωμός, ού την βάσιν εύρομεν έν τώ άνατολικώ άνδήρω. Οί 

1 Ίδέ Σβορώνον έν τη, Διεθ. Έφ. τής Νόμισμ. 'Αρχ. Δ' τοϋ 1901 σελ. 1 έξ. 
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αρχαιότεροι ναοί οί πρό του νεωτέρου είχον ωσαύτως τούς βωμούς 

αυτών έν τώ άνατολικώ μέρει, φαίνονται δ' έτι διατηρούμεναι αί 

κρηπϊδες δύο τοιούτων αρχαιοτέρων βωμών ύπό τό έδαφος τοϋ μετα-

γενεστέρου άνδήρου. Οί τούτοις ανταποκρινόμενοι αρχαιότεροι ναοί, άρα 

καί ό οίκος της επιγραφής ταύτης εκείτο πιθανώς έπί τής θέσεως τού νυν. 

« Ό έλέφας» βεβαίως μόνον τό έλεφάντινον άγαλμα δύναται νά 

σημαίνη' ώς ό νέος βωμός ούτω καί τά νέον άγαλμα ανήκει εις τόν νεώ-

τερον ναόν, ούτινος τήν κτίσιν ή επιγραφή αναφέρει. Τό άγαλμα φυσι-

κώς δέν ήτο όλον έξ έλέφαντος, άλλ' ήτο ξοανον περικεκαλυμμένον ύπό 

έλέφαντος' ά λ λ έ ν τή άρχαιότητι ήτο σύνηθες νά καλώσι τοιαύτα αγάλ-

ματα έλεφάντινα καί, οσάκις προσετίθετο χρυσός εις τινα μέρη, «χρυσε-

λεφάντινα». Ό έλέφας ήτο ακριβώς ΰλικόν κατ' εξοχήν τοις άγάλμασι 

τών θεών προσήκον (Πλιν . Φ. I. VII I , 31) καί δή άπό παλαιότατων 

χρόνων κατά πάσαν πιθανότητα. Οί χρυσελεφάντινοι κολοσσοί τών χρό-

νων τοϋ Φειδίου χαρακτηρίζουσι μόνον τήν ύψίστην άκμήν τεχνοτροπίας 

αναπτυχθείσης ήδη άπό τών αρχαϊκών χρόνων ώς πρός τά αγάλματα 

τών θεών. 

Ν ά παραδεχθώ ότι τό «χώλέφας» τής επιγραφής δηλοϊ μόνον προσθή-

κην γενομενην ύστερον τώ ήδη ύπάρχοντι άγάλματι, φαίνεται μοι άσύμ-

φωνον διά τής παραθέσεως τοΰ βωμού ώς καί διά τής συνάφειας πρός 

τήν προηγουμένην πρότασιν : βωμός καί ελέφας είναι προδήλως δύο 

χωριστά αυτοτελή πράγματα, άτινα αμφότερα προσηρτήθησαν εις τόν 

οικον. Προς τούτοις θά ήτο καί τεχνικώς άνευ αναλογίας καί λίαν άπί-

θανον άν προϋπάρχον άρχαϊον ξόανον περιεβάλετο ύστερον έλέφαντι. 

Αν τό άρχαϊκόν έλεφάντινον άγαλμα τής ημετέρας επιγραφής ήτο 

εκείνο τό ξόανον τής "Αφαίας όπερ ή διήγησις παρ' Άντωνίνω Λιβε-

ράλει έν Μεταμ. 40 προϋποτίθησι (έν τώ κείμενο ή λέξις ξόανον εξέ-

πεσε), θέλει παραμείνει άβέβαιον, ώς καί άν έκτος τούτου υπήρχε καί 

έτερον άρχαιότερον ξόανον ή άν τέλος ύστερον ήφανίσθη μετά τού 

αρχαίου οικοδομήματος τό ξόανον ή τά ξόανα καί άν μόνον τό έδος ύφί-

στατο, τό μνημονευόμενον έν τή απογραφή τοΰ νέου ναοΰ έν τή Ε ' έκα-

τονταετηρίδι καί ούτινος τά ίχνη εύρομεν έπί τοΰ εδάφους τοΰ σηκοΰ. 

Όπως πραγματευθώ διά μακροτέρων περί τής θεάς Αφαίας, δέν 

είναι ένταΰθα ό τόπος, μόνον δέ θά διακριβώσω έν βραχεί, τί διδάσκει 

ήμάς ή παράδοσις ώς καί τά ευρήματα περί ταύτης. 

Παρ' Ήσυχίω έν λ. Αφα ία κείται απλώς «ή Δίκτυννα καί Ά ρ τ ε -
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μις», παρά δέ Παυσανία (Β , 30, 3), Άντωνίνω Λιβεράλει (έν Μεταμ. 
Συναγ. 40) καί Ψευδοβεργιλίω (έν Κείρει 303), τοις μόνοις χωρίοις 
ένθα άλλως τε ή Αφαία αναφέρεται, φαίνεται αύτη ταυτιζομένη τή 
Πριτομάρτει καί τή Δικτύννη, άλλ' ουχί τή Άρτέμιδ ι , ης μόνον φίλη 
αυτόθι παρίσταται. Ή Αίγιναία Άρτεμις παρά Παυσ. Γ, 14, 2, 
ήν τίνες1 έπίστευον ώς τήν αυτήν τή Αφαία, ουδέν έχει κοινόν μετά 
ταύτης 2 . Ή Αφαία καί ή Άρτεμις ήσαν έν Αίγίνη διάφοροι θεότητες 
καίπερ πρός άλλήλας σχετιζόμεναι. Παρ' Άντωνίνω Λιβεράλει υπάρχει 
σχετικόν τ ι πρός τήν Άφαίαν, οπερ εκείτο ή συνέβαινεν έν τώ ίερώ τής 
Αρτέμιδος έν Αίγίνη. άναντιλέκτως τώ ύπό τοΰ Παυσανίου έν Β, 30, 1 

μνημονευομένω ώς κειμένω κάτω έν τή πόλει' δυστυχώς όμως τοΰτο 
ακριβώς εξέπεσε τοΰ κειμένου. 

Όμοίως ή κρητική λατρεία γινώσκει τήν Άρτεμιν ώς θεότητα όλως 
διάφορον τής Δικτύννης καί Βριτομάρτεως, ώς μαρτυροΰσιν οί έν έπι-
γραφαίς παραδεδομένοι αρχαίοι τύποι τών όρκων. Δέν δυνάμεθα δέ νά 
ύποθέσωμεν οτι τό άσμα τοΰ Πινδάρου, τό ποιηθέν εις τήν λατρείαν τής 
Αφαίας καί ύπό τοΰ Παυσανίου άναφερόμενον, έταύτιζε τήν θεάν 
ταύτην πρός τήν Άρτεμιν εξυμνούν αυτήν ώς θυγατέρα τής Λητοΰς, ή 
δέ άρχή τοΰ Πινδαρικοΰ προσοδίου ή παρά τώ Σχολ. Άριστοφ. έν Ίππ. 
1261 καί αυθαιρέτως άπό τοΰ Hoeckl l (Πινδαρ. Άποσπασμ. 59) απο
διδομένη τώ ασματι εις τήν Άφαίαν, είναι αδύνατον ν' άνήκη αυτόθι, 
διότι τό προσόδιον τοΰτο έξύμνει τουναντίον τήν Λητώ μετά τών 
τέκνων αυτής. 

Ή διήγησις παρ' Άντωνίνω Λιβεράλει ευλόγως δύναται νά άνάγη-

ται εις τά 'Ετεροιούμενα Νικάνδρου τού Κολοφωνίου. Η Βριτόμαρ-

τις είναι αυτόθι, ώς παρά Παυσανία, θυγάτηρ τοϋ Διός καί τής 

Κάρμης, μόνον ομως ή γενεαλογία τής τελευταίας είναι παρ' έκα-

τέρω διάφορος· παρ' Άντωνίνω μέν ή Κάρμη ήτο θυγάτηρ τοΰ Φοί-

νικος καί τής Κασσιεπείας (ώς καί παρά Ψευδοβεργ. έν Κείρει 220), 

παρά δέ τώ Παυσανία ή τοΰ Εύβούλου τοΰ υίοΰ τοΰ Καρμάνορος (ή τής 

Δήμητρος παρά Διοδ. Ε, 76, 3). Ή Βριτόμαρτις φεύγει τήν κοινωνίαν 

τών ανδρών, θέλουσα νά είναι παρθένος, καί παρά μέν τώ Άντωνίνω 

έρχεται έκ Φοινίκης κατά πρώτον εις Άργος παρά τάς θυγατέρας τοΰ 

1 Otf. Muller, Aeginetica σ. 166. 
2 Πρβλ. Sam Wide, Lakonische Kulte σ. 109. 
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Έρασίνου, ύστερον δέ είς Κεφαλληνίαν, όπου λατρεύεται ώς θεά Λαφρία, 
και τέλος είς Κ ρητή ν, παρά δέ τώ Παυσανία έγεννηθη έν Κρήτη ούσα 
φίλη τής Αρτέμιδος. Αμφότεροι συμφωνοΰσιν ώς πρός τήν ήδη παρά 
Καλλιμάχω είς "Αρτ. 189 έξ. ύπάρχουσαν διήγησιν περί του έρωτος 
τοΰ Μίνω και τής Βριτομάρτεως - παρά Παυσανία ώς και παρά Καλ-
λιμάχω ρίπτεται είς τά αλιευτικά δίκτυα, παρά δέ τώ 'Αντωνίνω κατα-
φεύγει πρός τούς αλιείς, οϊτινες καλύπτουσιν αυτήν διά τών εαυτών 
δικτύων, έκτοτε δέ τ ιμάται ώς Δίκτυννα. Ή διήγησις βασίζεται έπί 
παλαιάς βεβαίως δημώδους ετυμολογίας παραγούσης τό όνομα Δίκτυννα 
έκ τοΰ δίχτυς. Εναντίον τής ύπό τοΰ Καλλιμάχου έν συνάφεια πρός τό 
όρος Δίκτην παραγωγής τού ονόματος ήγέρθησαν ήδη άπό τής αρχαιό-
τητος αντιρρήσεις, τοΰ Δικτυνναίου, έν ω ή λατρεία τής Δικτύννης, λίαν 
απέχοντος τοΰ όρους Δίκτης (Στραβ. I σ. 479). Παρά Παυσανία δέ 
λέγεται περαιτέρω ότι καϊ οί Αίγινήται έλάτρευον τήν θεάν ταύτην 
«λέγοντες φαίνεσθαί σφισιν έν τή νήσω τήν Βριτόμαρτιν». Ό K a l k -
m a n n έν τώ περί Παυσανίου βιβλίω, σ. 260 σημ. γ ' , προέτεινε 
ν' άναγνωσθή «αφανή γενέσθαι» ή «άφανισθήναι», όπερ οί Hitzig και 
Βlumner έν τή έκδόσει αυτών παρεδέχθησαν, ώς νομίζω δικαίως. Διότι 
προδήλως ενταύθα ύποδηλοΰται μόνον όπερ παρ' 'Αντωνίνω έκτενέστε-
ρον λέγεται, ότι ή Βριτόμαρτις λαθοΰσα τόν Μίνων έρχεται έκ Κρήτης 
μετά τοΰ άλιέως 'Ανδρομήδους είς Αϊγιναν, ότε δέ και ό άλιεύς κατα-
διώκει αυτήν διά τοΰ έαυτοΰ έρωτος, πηδα αύτη είς τήν ξηράν και 
καταφεύγει «είς άλσος, όθι πέρ έστι νΰν 1 αυτής τό ιερόν, κάνταΰθα 
έγένετο αφανής». 

Καταφεύγει δηλ. άπό τής θαλάσσης είς άλσος έν θέσει όπου ύστερον 
ίδρύθη τό ιερόν αυτής και αυτόθι έγένετο αφανής.Τό άκόλουθον «και ώνό-
μασαν αυτήν 'Αφαίαν» προδήλως έπανελήφθη έκ τής επομένης προτά-
σεως και αθετείται διά τοΰτο δικαίως ώς μεταγενέστερα προσθήκη. "Ισως 
ένταΰθα εκείτο αρχικώς εκείνο, όπερ κατά τήν ύπόθεσιν ήθελε περιμείνει 
τις, τ . έ. «Βριτόμαρτιν είς ξόανον 'Αφαίαν», ήτοι τό γεγονός τής μετα-
βολής εις ξόανον έν τή θέσει οπου ή θεά έγένετο αφανής. Ακολουθεί 
δ' ούτω «έν δέ τώ ίερώ τής Αρτέμιδος, τον δέ τόπον, έν ώ αφανής 
έγένετο ή Βριτόμαρτις, αφιέρωσαν Αίγινήται και ώνόμασαν και ιερά έπε-

1 Τό ΰπό τοϋ Martini έν τή εαυτοϋ έκδόσει προστιθέμενον ετι είναι προφά-
νως ανάρμοστον. 
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τέλεσαν ώς θεώ». Προδήλως ένταΰθα υπάρχει μετά τό «Αρτέμιδος» 
χάσμα, υπέθεσαν δέ ότι ενταύθα ή μνεία τής μεταβολής είς ξόανον 
έξέπεσεν' ή μεταμόρφωσις ομως αύτη συνέβη έν τώ τόπω τής λατρείας 
αυτής, άρα εκεί ένθα έγένετο αφανής και ουχί έν τώ ίερώ τής Α ρ τ ε -
μιδος (όπερ, ώς άνω είρηται, ουδέν βεβαίως άλλο ήτο ή τό κείμενον 
κατά τόν Παυσανίαν παρά τή πόλει). "Ο,τ ι δέ άφεώρα ένταΰθα εις τήν 
'Αφαίαν άπώλετο ένεκα τοΰ χάσματος τοΰ κειμένου. 

"Οτι τό ιερόν τής Αρτέμιδος ήτο τόπος χωριστός τοΰ τής λατρείας 
τής Αρτέμιδος, προκύπτει ασφαλώς έκ τών επομένων, τών κατ' αντί-
θεσιν άντιπαρατεθειμένων, «τόν δέ τόπον, έν ώ αφανής έγένετο . . . » Έν 
τή άναλόγω διηγήσει περί τής 'Ασπαλίδος ('Αντων. Λιβερ. 13) τό 
σώμα τής παρθένου εξαφανίζεται έν τή οικία αυτής, όπου ηϋτοκτόνησε 
καϊ «άντί τοΰ σώματος έφάνη ξόανον παρά τό τής Αρτέμιδος έστη-
κός»" τώ ξοάνω τούτω έθυον κατ' έτος. Έκεϊ υπήρχε μόνον εις τόπος 
λατρείας τής Άσπαλίδος, έν τώ ναώ τής Αρτέμιδος" ή μεταμόρφωσις 
άρα συνέβη αυτόθι. Άλλως όμως πρόκειται ώς πρός τήν 'Αφαίαν. 
Ένταΰθα ή λατρεία έγίνετο έπί τού τόπου ένθα ήφανίσθη αύτη, ώστε 
και ένταΰθα ομοίως συνέβη μεταβολή είς ξόανον. 

Και τή διηγήσει ταύτη υπόκειται δημώδης ετυμολογία έρμηνεύουσα 
τό Αφαία έκ τοΰ αφανής, ήτις ενδέχεται βεβαίως νά είναι σχετικώς 
παλαιά, ύποπτεύω δέ ότι ό πυρήν τής παραδόσεως ταύτης ήδη άπαντα 
έν τώ ασματι τοΰ Πινδάρου. Ά ν ό Πίνδαρος, όστις άνευ αμφιβολίας 
έχρήτο επιχωρίαις θρησκευτικαίς παραδόσεσιν, ήπίστατο άλλο τ ι όντως 
διάφορον περί τής Αφαίας, ίχνος τούτου ήθελε βεβαίως παραμείνει έν 
τή έν λόγω παραδόσει. 

Ένδεχόμενον νά φανή άμφίβολον, άν ή προέλευσις τής Αφαίας τής 
Κρήτης και ή συνταύτισις αυτής μετά τής Βριτομάρτεως. ώς ύπέθεσεν 
ο Otf. Mu l l e r έν Aeg ine t ica σ. 164 έξ. , πρέπη νά έξηγηθή ώς 
ανήκουσα τοίς χρόνοις τής εγκαταστάσεως τών Αιγινητών έν Κυδωνιά, 
ή άρχαιοτέροις. Τά ευρήματα τοΰ ίεροΰ τής Αφαίας διδάσκουσιν ημάς 
οπωσδήποτε έκ τών πολυαρίθμων μηκυναϊκών αγαλματίων τής θεάς, 
ότι ύπήρχον μεταξύ τών αίγιναίων λάτρεων τής Αφαίας και τής νήσου 
Κρήτης πάλαιαi σχέσεις, διότι όπου ύπάρχουσι μυκηναϊκά ευρήματα εκεί 
και σχέσεις πράς τό βασίλειον τοΰ Μίνω, ώστε ή περί τής καταγωγής 
τής Αφαίας έκ Κρήτης δοξασία εκείνη ενδέχεται νά είναι ίκανώς παλαιά. 

Συνελόντι δ' ειπείν ή Αφαία προδήλως είναι θεά ής ή φύσις και ή 
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λατρεία, αρχήν έχουσιν όλως έν τοις μυκηναϊκοΐς χρόνοις" συγγενέσταται 
αυτή είναι αί μεγάλαι κρητικαί θεότητες ήτοι ή Βριτόμαρτις έν τή 
μέση καί ανατολική καί ή Δίκτυννα έν τή δυτική Κρήτη. Προς τούτοις 
συγγενέστατη αύτη προφανώς είναι ή αρχαιότατη θεά Βριζώ έν Δήλω, 
ή έν ένυπνίοις ταϊς πασχούσαις γυναιξϊ μαντευομένη καί ή 'Ημίθεα έν 
τή χερσονήσω τής Κνίδου, ήτις εμφανίζεται τοϊς πάσχουσι κατ' οναρ καί 
τ ιμάται ύπό τών γυναικών ώς λοχεία καί ήτις κατά τήν παράδοσιν 
έρριψεν έαυτήν εις τήν θάλασσαν. Άνήκουσιν ένταΰθα ίσως καί ή Αστε-
ρία ή πεσοϋσα εις τήν θάλασσαν ώς διωκόμενη ύπό του Διός, ή Ί ν ώ -
Λευκοθέα έν τώ Ίσθμώ, ώς καί ή Σκύλλα έν τή νήσω Μινώα παρά τά 
Μέγαρα ή στενώς πρός τήν Κρήτην σχετιζόμενη, διότι τροφός αυτής ήτο 
ή Κάρμημήτηρ τής Βριτομάρτεως— Αφαίας (Ψευδοβεργ. έν Κείρει 286 
έξ . ) , καί ομοίως ρίψασα έαυτήν εις τήν θάλασσαν, όπου μετεμορφώθη είς 
τέρας. Ή 'Αφαία βεβαίως έχει στενήν σχέσιν πρός τήν Έκάτην τήν έν 
Αίγίνη μάλιστα τιμωμένην θεάν, παρ ή ή Βριτόμαρτις καί ή Δίκτυννα 
παραλλήλως τίθενται ύπό τίνων (Σχολ. Εύριπ. εις Ίππολ. 146), καί ής 
θυγάτηρ ώς καί τοϋ Διός ήτο ή Βριτόμαρτις κατά τόν Νεάνθην έν τώ 
«Περί τελετών». 

Τά ευρήματα συμφωνοΰσι πληρέστατα πρός όσα έκ τής παραδόσεως 
δύνανται νά γνωσθώσι περί τής φύσεως τής Αφαίας, δεικνύοντα ότι 
ένταΰθα έτιμάτο ώς θεά τών γυναικών έχουσα γενικώτατον γυναικεϊον 
χαρακτήρα. Εμφανίζεται δέ έν τοις μηκυναϊκοϊς άγαλματίοις ώς τό 
πολύ έχουσα δύο βρέφη έν άγκάλαις ώς κουροτρόφος καί λοχεία θεά. 

"Αξιον παρατηρήσεως είναι ιδία άρχαίκώτατον μαρμάρινον άγαλμά-
τιον εύρεθέν έν τώ τοίχω τοϋ άνατολικοΰ άνδήρου καϊ παριστών τήν 
θεάν έν άπτύχω πέπλω περιβάλλουσαν τόν μαστόν διά τής μιας καί διά 
τής ετέρας κρατούσαν τόν πέπλον πρό τοϋ κόλπου" είναι τούτο τό παλαιό-
τατον θέμα έκ γυμνών κυπριακών καί συριακών αγαλματίων, ένθα ή θεά 
τίθησι τάς χείρας έπί τοϋ στήθους καί τής αίδοϋς, μεταφερόμενον ενταύθα 
εις ένδεδυμένην μορφήν. 

Μετά τοϋ πέπλου εμφανίζεται ό τύπος έν παλαιοϊωνικώ χαλκώ άγαλ-
ματίω τής Ολυμπίας καί έν μαρμαρίνω έξ Εφέσου προερχομένω έκ 
βαθύτατου στρώματος τοϋ Αρτεμισίου. Τό τελευταϊον παράδειγμα είναι 
κυρίως σπουδαιότατον, διότι ή 'Αφαία καί ή 'Εφεσία "Αρτεμις πάλαι 
ποτέ διεμορφοΰντο έν ένί καί τώ αύτώ τύπω τώ χαρακτηρίζοντι κατ 
εξοχήν τήν θεάν ώς γυναίκα. 
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Αί έν τώ ίερώ τής Αφαίας έρευναι παρέσχον καί σειράν πρωτοίωνι-
κών έξ όπτής γής αντικειμένων παριστώντων τήν Άφροδίτην, είναι δέ 
χαρακτηριστικόν ότι ταΰτα εθεωρούντο ώς λίαν κατάλληλα αναθήματα 
εις την Άφαίαν. 

Τό παλαιόν τής Αφαίας ξόανον είκότως πρέπει νά νομισθή ώς έξειρ-
γασμένον κατά τόν τρόπον τών γνωστών αρχαίων ειδώλων, οία πολλάκις 
άποτυποϋνται έπί νομισμάτων καί έν οίς περιφημότατον ητο τό έν 
Εφέσω. Ώ ς δείγμα παραστάσεως τής ύπό τοϋ Παυσανίου μνημονευ-

θείσης Αφαίας έν Αίγίνη οί I m h o o f - B l u m e r καί G a r d n e r 1 ήδυ-
νήθησαν νά δώσωσιν ατυχώς μόνον τήν άπεικόνισιν αίγινητικοΰ νομίσμα-
τος τοϋ Καρακάλλα κατά τόν Sest i l l i , άτε ούδενός αντιτύπου τοϋ 
νομίσματος τούτου οντος αύτοϊς γνωστού. Ενταύθα ϊσταται έναντι τοΰ 
Διός θεά τις, προφανώς ή άπομίμησις αρχαίου ειδώλου, μετά πριονω-
τοΰ κεφαλόδεσμου, έχουσα έν τή δεξιά πράγμα τι οπερ έσχεδιάσθη καί 
ήρμηνεύθη ώς βέλος καί έν τή αριστερά λαμπάδα. Οί κύριοι ούτοι άμφι-
βάλλουσι περί τής όρθότητος τών λεπτομερειών τής απεικονίσεως καϊ 
περιγραφής, ιδία δέ τοΰ βέλους έν τή δεξιά, έφ' όσον δέ τυγχάνει άγνω-
στον άντίτυπόν τι τοΰ άνω νομίσματος ασφαλής κρίσις δέν έγχωρεϊ, ή 
είκών όμως έν γένει συμφωνεί τή Αφα ία . Ό πριονωτός κεφαλόδεσμος 
ιδιάζει ακριβώς ταϊς θεαϊς έκείναις αίτινες συνεχωνεύθησαν έν τή 
'Αρτέμιδι. Ή άντιπαράθεσις τοϋ Διός τοΰ πατρός τής Αφαίας καί επω-
νύμου τοΰ αντικρύ έπί τοΰ "Ορους κειμένου ίεροΰ είναι ευνόητος" ή 
κεκλιμένη λαμπάς δηλοϊ θεάν ής ή λατρεία ήτο συνδεδεμένη μετά μυή-
σεως, τό δέ άνυψωμένον οπλον τό τοσούτον σύνηθες παρά τοις άρχαίοις 
είδώλοις χαρακτηρίζει τήν δύναμιν καί ίσχύν τής θεάς. Εϊδωλον θεω-
ρούμενον ώς άναπαρασταθέν έπί στήλης έκ Μασσαλίας, οπερ ύπολαμ-
βάνεται μετά πιθανότητος ώς τό τής Δικτύννης κατ ' έπιγραφήν ομοίως 
έν Μασσαλία εύρεθείσαν, κρατεί ωσαύτως έν τή ανυψωμένη δεξιά βραχύ 
όπλον ήκρωτηριασμένον όν, Οπερ καί ερμηνεύεται ύπό τοϋ έκδόντος ώς 
ξίφος. Πάντως άξια παρατηρήσεως είναι ή γενική συμφωνία τούτου 
μετά τοΰ αίγινητικοΰ νομίσματος καί τής υποτιθεμένης Αφαίας -
Δικτύννης. Γνωστόν νόμισμα τού κοινοΰ τών Κρητών κοπέν έπί Τραϊα-
νού 2 παριστά γυναικείαν μορφήν έπί βράχου καθημένην καί έχουσαν ώς 

1 Numismatic Commentary on Pausanias σ. 45. 
2 Βλ. κυρίως Svoronos, Numisinatique de la Crete σ.123. Πιν. 33, 23. 24. 
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ή "Αρτεμις βραχύ ένδυμα καϊ κυνηγετικά υποδήματα, φέρουσαν δέ έν τω 
βραχίονι παιδίον καϊ έν τή ανυψωμένη δεξιά βραχύ οπλον θεωρούμενον 
ύπό τίνων μεν ώς βέλος, ύπ' άλλων δέ ώς βραχύ κυνηγετικόν άκόντιον, 
όπερ καϊ κρατεί ώσεί ξίφος' εκατέρωθεν παρίστανται δύο μικραί μορφαί, 
οί Κορύβαντες, έξ ών άποδείκνυται τό παιδίον ώς ό Ζεύς νήπιον ών. 
"Ανω υπάρχει επιγραφή Δ Ι Κ Τ Υ Ν Ν Α , έξ ής ώνόμασαν τήν γυναικείαν 
ταύτην μορφήν Δίκτυνναν' μόνος ό Σβορώνος ανέφερε τήν έπιγραφήν είς 
τήν πόλιν Δίκτυνναν και ήρμήνευσε τήν νεανίδα ώς νύμφην τροφόν τού 
Διός. Έν τοσούτω θά ήτο ανεξήγητος όλως έν τοιαύτη νύμφη ή στολή 
τής Αρτέμιδος και δή τό όπλον έν τή ανυψωμένη δεξιά. Πιστεύομεν 
άρα ότι ή τέως ερμηνεία ήτο ή ακριβής 1. 

Έπανέλθωμεν είς τόν αίγινητικόν ναόν. "Οτε κατά τάς αρχάς τής 
πέμπτης π. Χ . έκατονταετηρίδος έκτίσθη ό νέος ναός και έμελλε νά 
όρισθή, διά τίνων μορφών θά έκοσμοΰντο τά αετώματα, κατανοοΰμεν ότι 
ή φύσις και ή παράδοσις τής άρχαιοτρόπου έπιχωρίου θεάς, ήτις δέν 
ίσχυσε νά είσέλθη είς τόν έθνικόν ύπό τής ποιήσεως ύμνούμενον "Ολυμ-
πον, ευρέθησαν ακατάλληλοι όπως χρησιμεύσωσιν ώς ύπόθεσις πρός καλ-
λιτεχνικήν διακόσμησιν τοϋ ναού. 

Οί χορηγοί τής οίκοδομίας, οϊτινες βεβαίως ήσαν οί υπερήφανοι αρι-
στοκρατικοί τής Αίγίνης, οί φίλοι τών αγώνων και τών γυμνασίων, οίς 
ό Πίνδαρος τοσαΰτα άσματα άφιέρωσεν, άπεφήναντο περί πολεμικού 
θέματος ήτοι τών αγώνων τών ηρώων. Η θεά ή πρυτανεύσουσα τούτων 
δέν ήτο ώς εικός ή Αφαία, άλλ' ή 'Αθηνα, ή προστάτις τών ήρωων έν 
τώ πολέμω. 'Αλλ' ά έκ τής παρουσίας ένταΰθα τής 'Αθηνας ουδέν εξά-
γεται ώς πρός τήν έπώνυμον θεάν τοϋ ναοϋ, έμάντευσα ήδη πρότερον, ή 
δ' επιγραφή έπεκύρωσε τήν γνώμην μου ταύτην. 

Η λατρεία τής Αφαίας πηγάζει έκ τών χρόνων καθ' ήν αί γυναίκες 
ειχον μείζονα δύναμιν και ολίγον μετά τήν άκμήν τοϋ καλουμένου μητρι-
αρχικου πολιτισμου. Τά έναετια όμως αγάλματα τού ημετέρου ναού άνή-
κουσι τοϊς χρόνοις τής έπιτελεσθείσης κυριαρχίας τοϋ ανδρός και ούτω ό 
ναός τής θεάς τών γυναικών έκοσμήθη διά μαχών τών ηρώων. 

Έ ν τώ ασματι τοϋ Πινδάρου είς 'Αφαίαν ένδεχόμενον αμφότερα νά 
ήσαν συνηνωμένα τό τε έγκώμιον τής θεάς και ή έξύμνησις τών ιδρυτών 
και πιθανώς αυτόθι νά ένυπήρχεν υπαινιγμός είς τά έναετια συμπλέ-

Βλ. την έν τέλει τοϋ άρθρου τούτου σημείωσιν τοϋ κ. Σβορώνου (Σ. Μ.). 
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γματα τά παριστώντα τάς προσφιλείς τώ Πινδάρω και τοις Αίγινήταις 
φίλοις αυτού άριστείας τών Αίακιδών. 

Πάν όμως δύναται νά έρμηνευθή άνευ αμφιβολίας κάλλιστα, άν παρεί-
χετο μεγαλοπρεπής εσωτερική αφορμή πρός τήν λαμπράν άνακαίνισιν τοΰ 
ναοΰ, άν δηλ., ώς ανέκαθεν ύπετίθετο, ή οίκοδομία έγένετο μετά τήν έν 
Σαλαμϊνι ναυμαχίαν, έν ή μάλιστα οί Αίγινήται άπεκομίσαντο τό βραβεϊον 
τής ανδρείας και έν ή συνεπολέμησαν οί αυτών Αίακίδαι, δι' ους απεστάλη 
ιδία ναϋς πρός μεταφοράν αυτών. Ώ ς δέ ό ναός δέν δύναται νά άναχθή 
πρό τοϋ 490 π. Χ . και ουχί πολλώ ύστερον τοϋ 480 π. Χ . , ή έν Σαλα-
μϊνι ναυμαχία είναι καταλληλότατη αφορμή. Τό ιερόν τής Αφαίας κείται 
μάλιστα έπί θέσεως δεσποζούσης τής θαλάσσης, έξ ής πρός βορράν ακρι-
βώς προσβλέπει τις έπί τήν Κυνόσουραν τής Σαλαμίνος και τήν Ψ υ τ τ ά -
λειαν, ήτοι τόν τόπον τής άξιομνημονεύτου εκείνης ναυμαχίας. Ευκόλως 
οί Αίγινήται ήσθάνοντο εαυτούς ένισχυομένους έν τώ άγώνι ύπό τής 
θεότητος τής άπό τού ύψους εκείνου έφορώσης. 

Είς τούτο αρμόζει και ή ωραία ύπόθεσις τοΰ Σολομώντος 'Ράϊναχ, 
ήν έσχε τήν προθυμίαν ούτος νά μοι ανακοίνωση και καθ ήν τό φάσμα 
γυναικός, όπερ οί Αίγινήται κατά τήν αρχήν τής μάχης ένόμιζον οτι 
έβλεπον και ήκουον λεγον αύτοϊς όνειδιστικώς, μέχρι πόσου έτι χρόνου 
θ' άνακρούωσι πρύμνην, μεθ'ό' ήρξαντο τής εφόδου και ή μάχη έχώρει, 
τό φάσμα, λέγω, τοΰτο ήτο κατά τήν πεποίθησιν τών Αιγινητών αυτή 
ή Αφα ία . Τούτο όντως ουδόλως φαίνεται μοι άπίθανον και κατά ταΰτα 
άνευ αμφιβολίας ή άνακαίνισις και ή διακόσμησις τοΰ ναοΰ διά τών 
ήρωϊκών μαχών ίδια τών Αίακιδών είναι εύλογωτάτη. 

Β' Τά ευρήματα τών χρόνων τών πρό τής κτίσεως τοϋ ναοϋ. 

Αί άνασκαφαί έδειξαν ταχέως ότι τό μέγα έπιπεδον άνδηρον τό περι-
θέον τον ναόν ήτο τεχνικώς έπικεχωσμένον έπί ανωμάλου βραχώδους 
επιφανείας. Προεβλήθη όθεν τό ζήτημα, άν λείψανα αρχαιοτέρων ιδρυ-
μάτων ήσαν κεκρυμμένα έν τώ βάθει ύπό τήν έπιχωμάτωσιν, καϊ ούτω 
ήρξάμεθα έν πρώτοις άπό τοΰ σημείου πρό τής Ν . Α . γωνίας μέχρι 
τοϋ βάθους. Ένταΰθα πράγματι άνεφάνησαν τά λείψανα αρχαίου τοί-
χου έπί τοϋ βραχώδους εδάφους ύπό τήν έπίχωσιν, ήτις άπετελεϊτο έν 
μέν τώ ανωτέρω στρώματι έκ τών συντριμμάτων τοϋ νεωτέρου ναοϋ, έν 
δέ τώ κατωτέρω έκ μεγάλης στοιβάδος λίθων κάτω δέ ευρέθη στρώμα 
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άμμου περιέχον μικροτεχνήματα, αρχαιοτέρων χρόνων καϊ τέλος έν τω 
βάθει ύπήρχεν ό βράχος. 

Έ κ τών σπουδαιότατων απεδείχθη τό Ν . Α . μέρος τοϋ ανατολικού 
άνδήρου, ένθα παρήχθησαν εϊς φώς μεγάλα αλληλένδετα τμήματα τοί-
χων αρχαίων οικιών ώς και μειζόνων οικοδομημάτων, κείμενα έν τώ 
βάθει ύπό τήν ένταΰθα πυκνοτάτην έπιχωμάτωσιν. Παρά τόν τοϊχον τού 
ανατολικού άνδήρου τό έδαφος ήτο λίαν κατωφερές καί τό αυτόθι ύπό 
τήν έπίχωσιν τοϋ άνδήρου συνεσωρευμένον στρώμα έφάνη άναμεμιγμέ-
νον μετά πλήθους μικρότερων ευρημάτων τών αρχαϊκών χρόνων. Έν 
τώ Β. μέρει τοΰ ανατολικού άνδήρου όπου τό βραχώδες έδαφος είναι 
άνωφερές, εκείτο ίκανώς ύψηλότερον τό μετά τών αρχαϊκών ευρημάτων 
στρώμα, προσέτι δέ άνεκαλύφθησαν ενταύθα θεμέλια οικοδομημάτων 
καταρριφθέντων άμα τή κατασκευή τοΰ άνδήρου. 

Πρός Β. καί Β. Α . τοΰ ναοΰ ελλείπει εντελώς ή μετά συντριμμάτων 
έπίχωσις, τό δέ έπί τοΰ βράχου κείμενον στρώμα τό περιέχον τά άρχαιό-
τροπα ευρήματα, μυκηναϊκά ειδώλια κτλ. , εύρίσκετο όλως έπί τής επι-
φανείας. Πιθανώς μέγα μέρος τού άρχήθεν πολλώ μείζονος επιστρώμα-
τος έρρίφθη πρός Β. υπέρ τήν βραχώδη άκραν τοΰ άνδήρου (ίσως κατά 
τήν κατασκευήν τούτου)" διότι ενταύθα πρό τής εισόδου τοΰ σπηλαίου 
κάτω ευρέθη ή συνέχεια τοΰ άνω κειμένου στρώματος, ήτοι πλήθος 
αρχαϊκών κεραμίνων αντικειμένων, είδωλα κτλ. 

Έ κ τών αρχαίων οικοδομικών λειψάνων διακρίνονται έν τώ Ν . Α . 
μέρει άρχαϊαι οίκίαι έχόμεναι θεμελίου έκ τετραγωνικών λίθων μεγάλου 
οικοδομήματος, όπερ αποτελείται έκ σηκοΰ ώ πρόσκειται δυτικώς οπί-
σθιος θάλαμος εις δύο διηρημένος' είναι ακριβώς τό σχέδιον τοΰ δευτέ-
ρου δυτικοΰ ήμίσεος τοΰ αρχαιοτέρου ναοΰ τής Αθηνάς έπί τής ακρο-
πόλεως τών Αθηνών. Εφεξής πρός Β. είναι εύδηλοι δύο βάσεις βωμών 
αναγομένων εις διαφόρους χρονικάς περιόδους καί ανηκόντων εις αρχαιό-
τερους ναούς ους πρέπει νά ύποθέσωμεν έπί τής θέσεως τοΰ νΰν υπάρχοντος. 

Αί βαθύτεραι άνασκαφαί έν τώ Α . μέρει τοΰ άνδήρου ώφειλον μετά 
τήν καταμέτρησιν παντός πράγματος νά έπιχωσθώσι πάλιν. Έν δέ τώ 
δυτικώ άνδήρω ή έξερεύνησις τοΰ ύπό τήν έπίχωσιν στρώματος είχε 
μόνον άρνητικόν αποτέλεσμα, διότι έν άρχαίοις χρόνοις ουδέν ίδρυμα 
ύπήρχεν ενταύθα. Εντός τής έν τώ άνδήρω έπιχώσεως πρός Ν . καί Α . 
τοΰ ναοΰ ευρέθησαν συντετριμμένα αρχιτεκτονικά τεμάχια πρωτοδωρίων 
οικοδομημάτων, ιδία τά καλώς διατηρούμενα εΰχρωμα μέρη μείζονος 
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κτίσματος, αναμφιβόλως τοΰ ναοΰ τής έκατονταετηρίδος. Τά τεμά-
χια ταΰτα συμφωνοΰσι καταπληκτικώς κατά τούς τύπους καί τήν 
τεχνοτροπίαν πρός τά τοΰ πωρίνου ναοΰ τής ακροπόλεως τών Αθηνών 
ώς καί πρός τόν άρχαιότερον ναόν τής Κορίνθου. Αί βάσεις τής οϊκοδο-
μίας ταύτης κρύπτονται ύπό τόν νΰν ναόν. 

Αρχαίου αναθηματικού κίονος μετά τεσσαράκοντα ραβδώσεων ομοιά-
ζοντος τώ τών Ναξίων έν Δελφοϊς ευρέθησαν σπόνδυλοι τίνες, ουχί δέ 
ατυχώς τό κιονόκρανον. Τά σπουδαιότατα αρχαϊκά μικρά ευρήματα 
αποτελούνται κυρίως έξ αγγείων έν θραύμασι καί ολοκλήρων μονόχρω-
μων, μυκηναϊκών, κορινθίων, γεωμετρικού ρυθμοΰ, αττικών καί άλλων, 
πήλινων ζώων, αγαλματίων τής θεάς έν θρόνω καθήμενης καί βασταζού-
σης βρέφος, κανθάρων μετά χαραγμάτων, δακτυλιολίθων, σκαραβαίων, 
μορφών περατουμένων εϊς στόμιον αγγείου, τριδάκνων κογχυλίων, βελο-
νών καί πορπών έκ χαλκοΰ, τεμαχίων χαλκών ανάγλυφων, θραυσμάτων 
άγγειων έκ Ναυκράτεως μετά τεμαχίων έπικεχρωσμένων επιγραφών τά 
νΰν λίαν έσβεσμένων, αγαλματίων έκ πηλοΰ ρυθμού Ίωνικοΰ καί μή, 
μελανών γεγανωμένων αγγείων κτλ. κτλ. 

Γ' Τά λοιπά ευρήματα. 

Ταΰτα προέρχονται τό πλείστον έξ αυτών τών χρόνων τοΰ νεωτέρου 
ναοΰ ή τουλάχιστον τών αμέσως επομένων, ένώ έκ τών μεταγενεστέ-
ρων χρόνων μόνον ελάχιστα ευρέθησαν. 

Σύγχρονον τή ιδρύσει τού νεωτέρου ναοΰ καί τής έπιχωματώσεως 
τοΰ άνδήρου είναι τό πρόπυλον, ήτοι ή ιερά είσοδος ή έν τώ τοίχω 
τοΰ ανατολικού άνδήρου υπάρχουσα καί άγουσα πρός τά επάνω. Η 
Β. Δ. γωνία αύτοΰ απέχει μόνον περί τά 5 μ. άπό τής Ν . Α . γωνίας 
τοΰ ναοΰ. Τά κάτω μέρη τοΰ οικοδομήματος τούτου παρά προσδοκίαν 
καλώς διεσώθησαν, ήτο δέ τούτο άπλοΰν άπέριττον ίδρυμα μετά δύο 
εκατέρωθεν όκτωγωνίων άντηρίδων άντί κιόνων μεταξύ τών παραστά-
δων τής Ν . καί Β. όψεως. Τό δάπεδον έδείκνυε τήν αυτήν ώραίαν 
στερράν έρυθροβαφή έκ μαρμαροκονίας στρώσιν ώς ό πρόναος καί ό 
σηκός τοΰ ναοΰ. 

Προς Α . καί εφεξής έν τή άνωφερεϊ καμπή πρός Ν . Α . ύπήρχεν έκτος 

τοϋ τοίχου τοΰ άνδήρου ολόκληρος σειρά διαμερισμάτων, ών οί τοίχοι έν 

τοις περισωθείσι κατωτέροις μέρεσιν αποτελούνται έκ τετραγώνων λίθων' 
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τινά έξ αυτών είναι αρχαιότερα, τά δέ πλείστα σύγχρονα τώ νεωτέρω 
ναώ. Έν ένϊ τούτων προσκειμένω τώ τοίχω τού περιβόλου ύπήρχον 
παρ' άλληλα τρία επιμελώς επικεχρισμένα διά μαρμαροκονίας κοιλώ-
ματα έν είδει άσαμίνθων εντός ενός έξ αυτών προφανώς έπί χώραν 
κειμένου υπήρχε χαμηλόν έδώλιον έκ τιτανόλιθου. Τ ί τ ο δ' ώς φαίνεται 
λουτρών άπλοϋ αρχαίου ελληνικού τρόπου, είς ον τό ύδωρ έκομίζετο 
δι' υδριών, μή υπάρχοντος αγωγού. Έν τώ εγγύς διαμερίσματι έκειντο 
συνεσωρευμένα τά λείψανα μεγάλης ξύλινης θύρας μετ' έμπεπαρμένων 
ήλων έκ χαλκού και σιδήρου, ών αί κεφαλαί ήσαν διατεταγμένα κατά τόν 
γνωστόν τυπικόν τρόπον. Έν άλλοις διαμερίσμασιν ύπήρχον μαρμάρινοι 
κρατήρες ώς και λείψανα ιδιορρύθμων έπισπονδίων τραπεζών. 

Τ ά διαμερίσματα ταύτα ίδρύθησαν κατά μέγα μέρος, ώς φαίνεται, 
πρός άντικατάστασιν τών πρότερον έν τώ άνατολικώ άνδήρω παρά τόν 
νεώτερον ναόν ευρισκομένων και έχρησίμευον πιθανώς πρός θρησκευτι-
κούς και ιερατικούς σκοπούς, ισως δέ και πρός καθαγισμόν τών πιστών. 

Νοτίως κάτω τού άνδήρου του ναοΰ πρό τοΰ προπύλου υπήρχε δεύ-
τερον άνδηρον τεχνικώς δι' έπιχωματώσεως ίσοπεδωθέν μετ' αντερείσμα-
τος πρός Ν . - έκτος τούτου ευρέθησαν τά ερείπια μεγάλου οικοδομήμα-
τος έκτισμένου έξ ογκολίθων χρησιμευσάντων πρότερον άλλαχοΰ αρχαιο-
τέρων, όπερ βεβαίως δέν ήδύνατο νά φέρη στέγην, όν άνοικτόν τέμενος. 

Έν μακροτέρα αποστάσει πρός Δ. τοΰ ναοΰ άνεσκάφησαν έτι τά 
λείψανα δύο οικοδομημάτων, ών τό μέν καταδείκνυται οικία λίαν 
ευπρεπής έξ ωραίων τετραγωνικών λίθων έκτισμένη και εσωτερικώς διά 
μαρμαροκονίας έπικεχρισμένη, έχουσα μεγάλην αιθουσαν προωρισμένην 
πρός μεγάλας εστιάσεις και συμπόσια, τό δέ φαίνεται ότι περιέβαλλε 
μεγάλην δεξαμενήν ύδατος, δι 'ήν έχρησίμευσαν άπερριμμένοι ογκόλιθοι 
έκ τοΰ νεωτέρου ναοΰ. 

Έν τή κοιλάδι ήμίσειαν ώραν άπό τοΰ ναοΰ Β. Α . ευρέθησαν και 
έξηρευνήθησαν τά λείψανα μείζονος ιδρύματος, κάτω δέ μικρόν ιερόν 
τών Νυμφών έν τώ βράχω έκτισμένον ιωνικής αρχιτεκτονικής και τέλος 
μεγάλη οικία έκ τετραγωνικών λίθων, άπερ άπαντα ανήκον τοις κλασ-
σικοϊς χρόνοις. 

Τά μικρότερα ευρήματα έν τώ ναώ άπό τών χρόνων τής Ε ' π. Χ . 

έκατονταετηρίδος και εντεύθεν ήσαν ελάχιστα αναλόγως πρός τήν πλη-

θυν τών αρχαιοτέρων αντικειμένων. Μνημονευτέαι κυρίως αί πολυάριθ-

μοι ιδία έν τοίς διαμερίσμασι πρός Α. τοΰ προπύλου εύρεθείσαι μέλαι-
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ναι μικράι μετά γανώσεως λυχνία: σχήματος τών κλασσικών χρόνων 
άπό τής Ε ' μέχρι τής Δ ' έκατονταετηρίδος, και τινα αντικείμενα τών 
μετ ' 'Αλέξανδρον χρόνων. 

Έ κ τούτων γίνεται δήλον ότι όλος ό χώρος ταχέιος ήρημώθη, τό 

αυτό δέ συμβαίνει και παρά τοίς άνω μνημονευθεϊσιν οίκοδομήμασι τοίς 

άπέχουσι τοΰ ναοΰ, διότι και αυτόθι ουδέν έκ τών νεωτέρων ευρέθη. Η 

έρήμωσις τοΰ όλου μέρους ήτο προφανώς τό έπακολούθημα τής έκδιώ-

ξεως τών Αιγινητών ύπό τών Αθηναίων περί τό 431 π. Χ . έτος. 

Προς τοΰτο συμφωνεί ότι καθόλην τήν άνασκαφήν μόλις εν χαλ-

κοΰν νόμισμα ευρέθη. Έ ν τοίς χρόνοις, καθ' ούς έχρώντο χαλκοίς νομί-

σμασιν έν Ε λ λ ά δ ι , τό ιερόν και τά πέριξ ήσαν ήδη κατηρημωμένα. Έ κ 

τούτου και ή σιγή τών συγγραφέων περί τής θεας Αφαίας, ής τόν μϋθον 

μόλις ό σοφός Νίκανδρος φαίνεται άνευρων πάλιν. 

Κατά το Γερμανικόν τοϋ Α. Furtwangler. 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ 1 . Ανέγνωσα ήδη και έγώ τού σοφού Γερμανού αρχαιο-
λόγου τήν λίαν ένδιαφέρουσαν άνακοίνωσιν ταύτην, δέν κρύπτω δέ ότι 
πολύ έξεπλάγην βλέπων ότι άνήρ τόσον σοφός έπανήλθεν είς τήν παμ-
παλαιάν και άνεξετάστως τό πρώτον προταθείσαν έρμηνείαν τοΰ τύπου 
έκείνην, ήν έφρόνουν ότι οριστικώς κατέρριψα δείξας τό όλως άστήρικτον 
και αδύνατον αυτής. 

Αυτά τά νΰν ύπό τοΰ κ. F u r t w a n g l e r προτεινόμενα επιχειρήματα 
δέν μοι φαίνονται ισχυρά ούδ' ικανά ινα μέ άγωσιν νά αλλάξω γνώμην, 
και δή ένεκα τών έξης λόγων 

α' ) Διά πάντα νομισματικόν τουλάχιστον άνδρα είναι έκτος πάσης 
αμφισβητήσεως ότι ή υπέρ τόν τύπον τοΰ κρητικοΰ νομίσματος επιγραφή 
Δ Ι Κ Τ Υ Ν Ν Α είναι τό έθνικόν, ήτοι τό ονομα τής κοψάσης τό νόμισμα 
κρητικής πόλεως Δικτύννης, και ουχί όνομα τής θεας ή νύμφης τοϋ ύπ' 
αυτήν τύπου. 'Απόδειξις δέ τούτου τά λοιπά νομίσματα τής αυτής 
πόλεως άτινα έδημοσίευσα και άλλα άτινα κατόπιν έν Κρήτη άνεΰρον, 

1 Ό συνεργάτης ημών κ. Σβορώνος, άναγνούς τήν έν την « Αρμονία » δημο-
σιευομένων μελέτην τοϋ κ. Furtwangler, άνεκοίνωσεν ήμϊν πρός δημοσίευσιν 
τήν ένδιαφερουσαν σημειωσιν ταύτην. (Σ. Σ.) 
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φέροντα πάντα τήν αυτήν έπιγραφήν Δ Ι Κ Τ Υ Ν Ν Α άνω τύπου ελάφου, 
εις ήν βεβαίως δέν θά τολμήση τις νά άποδώση τό όνομα Δίκτυννα."Αλλως 
καί τό έπί τού νομίσματος ημών συμπλήρωμα τής επιγραφής, ήτοι τά 
γράμματα Κ Ρ Η Τ , δεικνύουσιν ότι αύτη άναγνωστέα Δ Ι Κ Τ Υ Ν Ν Α — 
Κ Ρ Η Τ [ Η Σ ] ( Π Ο Λ Ι Σ ) αναλόγως πρός άλλας όμοιας κρητικάς έπιγρα-
φάς νομισμάτων π. χ. Γ O P T Y C , Π Υ Δ Ν Α , Π Ε Τ Ρ Α , Λ Α Τ Ω Σ , 
Α Π Τ Α Ρ Α κτλ. 

β') Ουχί μόνον ή Βριτόμαρτις άλλά κυρίως αυτή αύτη ή Δίκτυννα 
μυθολογεϊται έν Κρήτη θυγάτηρ του Διός. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν, 
αφού τό βρέφος όπερ φέρει έπί τοΰ νομίσματος ημών ή ύπό συζήτησιν 
θεά ή νύμφη είναι— ώς καί αυτός ό F u r t w a n g l e r παραδέχεται, καί 
οί παρά τό βρέφος Κορύβαντες βεβαιουσιν— ό Ζεύς, πώς είναι, λέγω, 
δυνατόν νά παραδεχθώμεν οτι αύτη είναι ή Δίκτυννα, όποτε θά εϊχομεν 
θυγατέρα τρέφουσαν βρέφος τον πατέρα αυτής ; Τοΰτο έκάλεσα άλλοτε 
« a b s u r d e » καί νομίζω οτι είχον δίκαιον. Είναι αληθές οτι ό κ. F u r t -
wangler , ινα παράκαμψη τόν σκόπελον τούτον, υποθέτει ότι θά ύπήρχε 
ποτε έν Κρήτη εγχώριος τις τοπική παράδοσις, άγνωστος ήμϊν παρα-
μείνασα, ήτις θά έκάλει τήν Δίκτυνναν τροφόν τοΰ Διός. "Οτι πλεϊσται 
τοπικαί παραδόσεις άπωλέσθησαν, είναι βέβαιον, άλλά βέβαιον επίσης 
είναι, δι ' έμέ τουλάχιστον, ότι ουδεμία τοπική παράδοσις ήδύνατό ποτε 
νά καλή τήν Δίκτυνναν τροφόν τού Διός, άφού ουχί μόνον ή έν γένει 
ελληνική άλλά καί αυτή αύτη ή τοπική κρητική παράδοσις βέβαιοι οτι 
ή Δίκτυννα ήτο κόρη τοΰ Διός καί δή ή "Αρτεμις. 

"Οπωσδήποτε, φρονώ οτι έπί υπάρξεως άγνωστων ήμϊν παραδόσεων 
δέν δυνάμεθα νά στηριχθώμεν, ίνα έρμηνεύσωμεν γνωστούς τύπους, 
διότι κατά τό σύστημα τοΰτο θά ήδυνάμεθα νά άνατρέψωμεν έκ βάθρων 
όλόκληρον τήν έλληνικήν μυθολογίαν έρμηνεύοντες ευκόλως μέν άλλ' 
αυθαιρέτως οτι δέν δυνάμεθα δ ι ' αυτής νά έννοήσωμεν. 

γ ' ) Ό κ. F u r t w a n g l e r στηρίζει τάς κατά τής γνώμης μου αντιρ-
ρήσεις αΰτοΰ, βασιζόμενος κυρίως έπί τοΰ αντικειμένου οπερ ή τοΰ νομί-
σματος θεά κρατεί έν τή δεξιά καί οπερ κατ ' αυτόν είναι ξίφος. Ά λ λ ά 
πλείστα άρίστης διατηρήσεως ομοια νομίσματα, άτινα μετά τήν δημο-
σίευσιν τοΰ βιβλίου μου έξήτασα, μοί κατέδειξαν ότι δίκαιον είχον βέλος 
ύποθέσας τό όργανον, οπερ αύτη φέρει κρατούσα άπό τοΰ μέσου καί ουχί 
άπό τοΰ άκρου ώς άπό τής λαβής ξίφος. Τό δέ οτι αύτη ΰψοί τήν δεξιάν 
δέν έπρεπε, νομίζω, νά φανή τώ κ. F u r t w a n g l e r άπόδειξις οτι τό έν 
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τή χειρί όργανον είναι ξίφος, διότι ύπάρχουσι πλείστα παραδείγματα 

θεών εν ομοίως υψούμενη τή δεξιά κρατούντων βέλος. "Ιδε π. χ. τόν 

έπί άπειρων καί παντός γένους νομισμάτων, τών Σελευκιδών, τύπον τού 

ομοίως τή νύμφη τοΰ νομίσματος ημών καθήμενου Απόλλωνος, οστις 

κρατεί βέλος έν τή υψούμενη δεξιά (Br i t i sh M u s e u m C a t a l o g u e : 

T h e Se leuc id K i n g s , p i . I l l , IV, V , V I κτλ.) . Ό τύπος ούτος 

έχρησίμευσεν ώς υπόδειγμα διά τά νομίσματα πλείστων άλλων τόπων, 

διαφόρους θεούς έν όμοια στάσει είκονιζόντων, έν δέ αυτών θεωρώ μετά 

πεποιθήσεως καί τόν ύπό συζήτησιν κρητικόν νομισματικόν τύπον. 

δ ) Τέλος τό βραχύ άρτεμίσιον ένδυμα τής έπί τοΰ νομίσματος ημών 

νύμφης θεωρεί ό κ. F u r t w a n g l e r ώς μή άρμόζον εις νυμφην, ώς έγώ 

έκάλεσα αυτήν άλλ' έγώ δέν έκάλεσα αυτήν απλώς νύμφην άλλά, συμ-

φωνως πρός τάς σχετικάς πηγάς, «νύμφην Δικταίαν ή Δικτυνναίαν, 

Κορυβάντων εταίραν» καί δή έξ εκείνων αΐτινες, ώς ή έπί τοΰ νομί-

σματος ημών παρίσταται, «προπεπηχυναντο ήτοι εις τούς πήχεις έλα-

βον» (κατά Καλλίμαχον καί τόν σχολιαστήν αΰτοΰ) τόν νηπίον Δία. 

Τό βραχύ ομως του ενδύματος τών Κορυβάντων, επομένως και τών 

συντρόφων αυτών νυμφών, αΐτινες κατόπιν έγένοντο ακόλουθοι τής 

κυνηγέτιδος καί κουροτρόφου κρητικής Αρτέμιδος, είναι γνωστόν καί 

συμφωνεί ακριβώς προς τό ένδυμα τής νύμφης ημών, ήτις πρός δήλωσιν 

τής κυνηγετικής φύσεως αυτής ή καί πρός δήλωσιν τής κουροτροφικής 

φύσεως φέρει τό βέλος, οπερ είναι σύμβολον ουχί μόνον τοΰ κυνηγίου 

άλλά καί τών πόνων τής λοχείας. 

Ταύτα πάντα πείθουσιν έμέ ότι έσπευσεν ό σοφός άνήρ έπανελθών είς 

τήν άρχαιαν ερμηνείαν τοΰ κρητικοΰ νομισματικοΰ τύπου. 

I. Ν . Σ Β Ο Ρ Ω Ν Ο Σ 
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Τό Μοναστήριον του Όμβρικοΰ κείται πρός Μ . τοϋ χωρίου Όμβρ ια -
κής τής επαρχίας Δομοκού, εις άπόστασιν 5 λεπ. τής ώρας, ύπό τούς 
πρόποδας βράχου, περιβαλλόμενον ύπό τίνων γηραλέων πρίνων καί 
δρυών. Ό έν τώ μέσω κείμενος ναός είναι τρισυπόστατος βυζαντινού 
ρυθμοΰ μετά τρούλλου τής τρίτης λεγομένης περιόδου καί χορικών κοι-
λωμάτων δεξιόθεν καί άριστερόθεν. Είναι δέ όλος έζωγραφημένος, κατά 
τό επικρατούν παρά τοις Βυζαντίνοις σύστημα, ή δέ διακόσμησις αύτη 
τοϋ ναοΰ καίπερ ούσα τών άρχων τοΰ παρόντος αιώνος είναι λαμπρά άπο-
μίμησις τής αρχαίας βυζαντιακής τέχνης. Ό νάρθηξ τοΰ ναοΰ παριστά 
τήν Δευτέραν Παρουσίαν καί άλλα τινά ιστορικά συμβάντα έκ τής Άγ ιας 
Γραφής. "Εν τινι γωνία τοΰ νάρθηκος Ίστόρηται ή εικών τού νέου κτ ί -
τορος τής Μονής ηγουμένου Νεοφύτου, ιερομόναχου, έρυθροπώγωνος, 
κρατούντος έν ταίς χερσίν αύτοΰ τήν Μονήν, ήν προσφέρει τω Κυρίω. 

Έν τώ νάρθηκι άναγινώσκεται ή έξης έμμετρος επιγραφή κεφαλαίοις 
βυζαντιακοίς γράμμασι γεγραμμένη έφ' ύγρώ (fresco) : 

1 .— « + Τοΰ πανιερωτάτου άγιου Θαυμακοΰ κΰρ'. κΰρ' Ζαχαρίου 
ίαμβοι πρός τον ναόν : 

— Πάγκαλε ναέ, τίς ο σος κτίτωρ πέλει ; 

— Δαυίδ ό θύτης έκ κώμης 'Ροβολάρι. 

Μετά δ' εκείνον Νεόφυτος, ώ ξένε, 

Ήγουμενεύων ιεράς Μονής ταύτης, 

Καθιστόρησεν, ώς όρας τούτω κάλλει. 

1 Τή 4η Μαίου 1897 έφεδρος ών έπεσκέφθην τήν Μονήν ταύτην. Τή έπιούση 
κατά τήν ύποχώρησιν τοϋ Δομοκού έγένετο αύτη παρανάλωμα τοϋ πυρός ΰπό 
τών Τούρκων, 
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Πρός τούς παραγενομένους : 

Όσοι παραγίνεσθε ενταύθα ξένοι 

Έκθειάσαντες τοΰ ναοΰ τούτου κάλλος 

Εύξασθε πρός Κύριον αμαρτημάτων 

Δαυίδ, Νεοφύτου τε και επίλοιπων». 

2. — Έσωθεν τοΰ ναοΰ καί άνωθεν τής δυτικής θύρας άναγινώσκε-
ται ή έξης επιγραφή έφ' ύγρώ : 

« + Ανιστόρηται ούτος ό θειότατος καί περικαλλέστατος ναός τής 
Ιεράς καί σεβάσμιας | Μονής τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου 
τοΰ Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας διά | συνδρομής καί εξόδων 
τοΰ πανοσιωτάτου άγιου καθηγουμένου τής αυτής Μονής κυρίου Ν ε ο -
φ ύ τ ο υ . Άρχιερατεύοντος τοΰ πανιερωτάτου καί λογιωτάτου άγιου 
Θαυμακοΰ κυρίου Ά θ α ν α σ ί ο υ . Εφημερευόντων, Γρηγορίου, Ι α κ ώ -
βου καί Θεοφάνους, τών ιερομόναχων και όντος καί | Δαμάσκηνου μονά-
χου, κατά τό , A Ω I ' . (=1810) σωτήριον έτος, έν μηνί | Φεβρουαρίου 
ια ' . διά χειρών Γεωργίου και Γεωργίου καί Ιωάννου, έκ κώμης Μαυρελίου». 

3. — Έ π ί εικόνος τοΰ άγιου Αθανασίου έν τώ είκονοστασίω : 

« Ήγουμενεύων Ιάκωβος Καίτσης. 
Εφημερεύων ιεράς Μονής ταύτης, 
ό Αυξέντιος άμα σύν τώ Άνθίμω, 
οίς ό Κύριος δώη άντιμισθίαν, 
καί τήν μετά ταΰτα ουρανών βασιλείαν 

τώ χιλιοστώ άμα καί έπτακοσίω | καί πεντηκοστώ έν μηνί μαίω | έγει-
ναν τάδε τά δεσποτικά ώ φίλε !» 

4 . — Έ φ ' ετέρας εικόνος : 

« + Μνήσθητι, Κύριε, τών δούλων σου στεφάνι καϊκμακτζί, Γεωργίω 

Βελέκω καί τών γονέων αυτών 1801 μαρτ. διά χειρός τοΰ Πασχάλη έκ 

Κωνσταντινουπόλεως καί καμπανι . . . . » 

5. — Έπί τοΰ εικονοστασίου.— 

«Διά εξόδων Ευσταθίου Ζαχαροπούλου 1 8 0 8 » . 

6. — Έπί εξωφύλλου ενός εκκλησιαστικού βιβλίου : 

« 1 8 2 7 . Τ ή 5 Μαρτίου έγεινεν ένας σεισμός σφοδρός, όπου δεν τόν 
ένθυμάται τινάς». 
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7. — Έπί τοϋ αΰτοΰ βιβλίου κατωτέρω δι' ετέρας χειρός: 

«Τό παρόν βιβλίον ύπάρχι τοΰ άναγνώστου παπάζογλου διά χειρός 
Χριστοδούλου ίατροϋ έκ πόλεως Θαυμακοΰ κατά τό 1826. τή 23 
Ιανουαρίου μηνός». 

8. — Έ φ ' ετέρας εικόνος : 

« Έ κ Καίτσης μετωκίσθην ένταΰθα 

"Οπως καί τάδε δεσποτικά τελέσω. 

Σύ δέ, φίλτατε, άν έρωτας τόν τρόπον, 

Μάγνης υπάρχω έκ Δρακείας τής κώμης 

Τούνομα Αθανάσιος ό Παγωνίδης. 

Αυτό μέν έγνως τόν τρόπον μή ερεύνα». 

9. — Έσωθεν τοΰ εξωφύλλου αρχαίας τινός «Παρακλητικής» εϋρη-

ται σεσημειωμένον τό έξης χ ρ ο ν ι κ ο ν τοΰ Αθανασίου επισκόπου θ α υ -

μακοΰ, διαφωτίζον ίκανώς τήν ίστορίαν τής ιδρύσεως τής Μονής ταύ-

της. Τοΰτο ώς άνέκδοτον δημοσιεύομεν ώδε άντιγράψαντες έκ τοΰ 

Πρωτοτύπου : 

«Χρονικόν 

τής Μονής Αγίου Αθανασίου 

τοΰ Όμβρικοΰ. 

Έδώ άνασηκόνομεν άπό τόν παλαιόν κόνδηκα τού μοναστηρίου 

περί τής κτίσεως αύτοΰ, οτε δήλα δή έκτίσθη καί ίδρύθη ή περιώνυμος 

Μονή τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου τοΰ Μεγάλου, τοΰ Όμβρι -

κοΰ επιλεγόμενη. Ή γοΰν μονή σκήτη πρότερον υπάρχουσα έπ' ονόματι 

τοΰ άγιου Αθανασίου έκτίσθη βραδύτερον ύπό τίνος μονάχου μετεωρί-

του, άσκητοΰ, Αθανασίου ονόματι, όστις έν ετει αφξε' (1565) άφίκετο 

ένταΰθα και μετά ε'. αδελφών ίδρυσε τήν μονήν ταύτην εις κάλλος καϊ 

ύψος έξαίσιον τή βοήθεια καί συνδρομή τοΰ επισκόπου θαυμακοΰ κΰρ 

Γερμανού καί τών ευσεβών Χριστιανών. Αφού γοΰν έπεραιώθη ή θεία 

αΰτη μονή καί εις τό έμπρέπον αυτή κάλλος άνήχθη, ίστορίσθη τε καί 

έπλουτίσθη διά κτημάτων καί αφιερωμάτων πολλών, πρώτος μέν αυτής 

ηγούμενος κατεστάθη ό ιδρυτής αυτής Αθανάσιος, όστις ήγουμενεύσας 

χρόνους κε' τό κοινόν χρέος έξεπλήρωσε' δεύτερος δέ μετ' αυτόν ηγού-

μενος γενόμενος Καλλίστρατος έκ τής τάξεως τών αδελφών έπηύξησε 

τήν μονήν καί ανήγειρε τάς πρός τόν βράχον κέλλας καί τήν δεξαμενήν. 
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Τούτου συνεργός έγένετο καί ό κατά τούς τότε χρόνους θεοφιλέστατος 
επίσκοπος Θαυμακοΰ εις τήν άνάπτυξιν τοΰ θείου έργου. Έν τώ μεταξύ 
ή θεία Μονή έπρόκοπτε καί ευημερεί, ώς περ ναΰς ούριοδρομούσα πρός 
σωτηρίας λιμένα, μέχρις ού έν ετει αχιθ' (=1619) ό τότε θεοφιλέστα-
τος επίσκοπος Θαυμακοΰ κύρ Ιάκωβος ήβουλήθη έπενεγκεϊν βελτιώσεις 
τινάς εις τήν μονήν. Καί πρώτον μέν καθήρεσε τόν ήγούμενον Παγκρά-
τιον και άντ' αύτοΰ τόν ένάρετον ήγούμενον Σωφρόνιον έτίμησε τώ τής 
ήγουμενίας άξιώματι. Ε ιτ 'οΰν έπεχείρησεν ίνα άγοράση τό μετόχιον τόν 
άγιον Γεώργιον. Καί εις τήν Γοΰραν οσπήτιον ήγόρασεν, ώσπερ μετό-
χιον τών πατέρων και άμπέλιον έφύτευσε. Χρόνοις δ' ύστερον, κοιμη-
θέντος έν Κυρίω τοΰ καλοΰ τούτου ποιμενάρχου, άνήλθεν εις τόν θρόνον 
ό θεοφιλέστατος Επίσκοπος ος, Οστις καθαιρέσας τόν Σωφρό-
νιον, επανέφερε τόν Παγκράτιον. Ούτος πάντα τά τής μονής άσώτως 
διέφθειρε καί εις πολύ χρέος ήγαγεν αυτήν, μεταβαλών τήν κοινοβιακήν 
πρότερον ύπάρχουσαν τάξιν εις ίδιόρρυθμον άλλ' οί αδελφοί έξαναστάν-
τες ομοφώνως μόλις γοΰν καί μετά πολλών δακρύων καθικετεύσαντες 
καί πείσαντες τόν έπίσκοπον, κατώρθωσαν ώστε, ούτος μέν πάλιν καθη-
ρέθη τής ήγουμενείας, άντ' αύτοΰ δέ κατέστησεν ήγούμενον τής μονής 
τόν έν ίερομονάχοις όσιώτατον κύρ Δομέτιον. Ούτος έπηύξησε τά κτή-
ματα καί υποστατικά τής μονής καί έκτισε τό άχούριον καί άλλας τινάς 
επιδιορθώσεις έποίησε μέχρι τοΰ αψη' έτους. Τότε γοΰν άπετεφρώθη ή 
μονή ύπό τών έχθρων τής πίστεως ημών αλλοφύλων, καί οί πατέρες 
διεσκορπίσθησαν εις τά όρη. Χρόνοις δέ ύστερον συνελθόντες ανήγειραν 
τά δωμάτια καί έπεσκεύασαν τήν μονήν καθ' ολοκληρίαν. 

"Ηκμαζε δέ και έβελτιοΰτο ή μονή μέχρι τοΰ αψν' (1750), οτε ό 
καθηγούμενος κΰρ ' Δαυίδ έπανήγαγεν αυτήν εις τήν άρχαίαν θέσιν αυτής, 
έπιχειρήσας γενικάς έπισκευάς καί μεταρρυθμίσεις. Από δέ τοΰ εμπρη-
σμού αυτής μέχρι τής ήγουμενείας τοΰ Δαυίδ έπέρασαν χρόνοι λ ' (30) 
καί ηγούμενοι έγένοντο ε' (5). Άπό δέ τούτου μέχρι νΰν ηγούμενοι 

γ ' (3) · 
Ταΰτα ώς έν συνόψει συντεθέντα περί τής αρχής καί καταστάσεως τής 

ιεράς καί σεβάσμιας Μονής τοΰ έν άγίοις Πα(τρός) ημών Αθανασίου, 
τοΰ Όμβρικοΰ, παρεδόθησαν εις τό διηνεκές μνημόσυνον αυτής. Ό ς 
δ' άν άφέλη ή περικόψη τό φύλλον τοΰτο έχέτω τάς αράς τών τ ι η ' . 
(318) θεοφόρων πων' (πατέρων) τών έν Νίκαια. 

+ Ό Θαυμακοΰ ' Α θ α ν ά σ ι ο ς » . 
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Τοιούτο τό χρονικόν της μονής τοΰ Όμβρικοΰ (Όμβριακής) ίκανώς 

διαφωτίζον ημάς περί τής ιδρύσεως και αναπτύξεως αυτής. 

Παρακατιόντες δημοσιεύομεν χρονικά τινα σημειώματα άντιγραφέντα 

έξ εκκλησιαστικών αρχαίων βιβλίων τοϋ μικρού χωρίου Παλαιά - Πανα-

γιά, τής επαρχίας Δομοκού, κείμενον παρά τήν Β. δυτικήν όχθην τής 

Ξυνιάδος Λίμνης, όπερ επίσης τήν έπιοΰσαν τής μάχης τοΰ Δομοκοΰ 

άπετεφρώθη ύπό τών Τούρκων. 

Παλαιά - Παναγιά-

Τό χωρίον τοΰτο κείται παρά τήν ΒΔ όχθην τής λίμνης Ξυνιάδος. 

Πάλαι μέν ήκμαζεν, ήδη δέ καταρρέει και εξαφανίζεται όσημέραι οίκού-

μενον ύπό 10—15 οικογενειών άποζωσών έκ τής αλιείας καί κτηνοτρο-

φίας. "Εχει ναόν φερώνυμον κτίσμα τού Ιζ' αιώνος, πολλάκις ύπό τών 

βαρβάρων άποτεφρωθέντα καϊ μίαν άρχαίαν εικόνα τής Θεοτόκου. Οί 

τοίχοι τοΰ ναοΰ έχουσιν ωραίας τοιχογραφίας αγίων, ών τά χρώματα 

παρά τάς πολλάς πυρπολήσεις καϊ έπηρείας τών ατμοσφαιρικών μετα-

βολών ελάχιστα έβλάβησαν. "Εν τισιν εκκλησιαστικούς βιβλίοις έν τοίς 

έξωφύλλοις άναγινώσκονται χρονικά τινα σημειώματα τού παρόντος 

αιώνος. Ό ναός τή 6η Μαίου 1897 άπετεφρώθη ύπό τών Τούρκων. 

Έν τοίς έκκλησιαστικοίς βιβλίοις τοΰ ναοΰ άνεγινώσκοντο ταΰτα : 

« + Είς τούς 1821 μαίου 5 εσπέρας σημειόνω ταϊς άκαταστασίαις 

τοΰ νΰν καιροΰ πού αίχμαλωτίσθη τοΰ Ζητουνίου τά χωριά καί τά έκα-

ψαν, έως τήν σήμερον τοΰτο έγεινε καί είς τό έξης τί μέλλει γενέσθαι 

ου γινώσκω». 

«Είς τούς 1810 Φεβρουαρίου α' . έως τήν σήμερον όπου γράφω, 

χημόνας δέν έγηνε όμως ήτων άκρήβηα μεγάλη σίτω έντέφθεν. Γεώρ-

γιος ιερεύς έκ κώμης Αγράφων χωρήον Πάπα ήπάρχω». 

— «'Ηδοΰ, Θεοΰ βοηθοΰντος, έπεράσαμεν τήν άγίαν καί μεγάλην 

τεσσαρακοστήν είς ετούτων τόν καιρών έγηνε καί ή μεγάλι άκρήβηα τό 

Λουτζέκι τό σιτάρι πήγε οκτώ (8) γρόσια έος τήν σήμερον οπού γράφω 

και εος τόν καιρόν ουδείς τό γινώσκει, ποΰ μέλει σταθή έτρόμαξε ό 

κόσμος λήπη καί φτώχηα καί κλαυθμός ήτουν είς τήν πτόχηα τοΰ νήν 

καιροΰ. Παπα - Γεώργιος έκ κόμης Αγράφων χωρίον Πάπα γράφω. 

1820 γέγραπται». 

— «Είς τούς 1821 άπριλίου 8 μεγάλη Παρασκευή τό γεΰμα γράφω 
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έγηνε μήα ακαταστασία κατά τήν Λεβαδήαν καί έκοψαν τούς Τοΰρκους 

καί έκαψαν τά χωριά τους καί ήλθαν έως τήν Αλαμάνα εκείνο τό ασκέρι 

καί δεν τούς είξεύβραμε ός πόση ήτουν καί ή τουρκιά τουτουνοΰ τοΰ 

μέρος ήθελε βάλουν σπαθή είς τούς ρωμέους και είχαμε φόβον μέγαν 

έως τήν σήμερον όπου γράφω». 

— «Θήμησι γράφομε. 1818 σεπτεμβρίου έπήραμεν έφημεριαν εδώ 
εις τήν Παναγίαν καί έμήναμεν έος τόν άπερασμένον χρόνον. Ταύτα 
μέν γέγραπται διά ένθήμησιν τών μεταγενεστέρων καί έτούτην τήν Χρο-
νιάν έφύγαμε καί οί δήω ιερείς άπό τήν Παναγήαν Παπά-Γηωργάκης 
άπαράθη είς Βελησηώτες καί τό χωργίώ έμηνε χωρίς ιερέα. Παπά-
Άντώνιος γράφω. Γιάννις παρών. Η μέν χειρ διαλέλυται έν τάφω, ή 
δέ γραφή μένει αιώνας». 

•— « Ένθύμησις 1846 έδώ φανερόνω τόν καιρόν πότε μπίκε επίτρο-
πος είς τήν έκκλησίαν τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου είς τούς 
1846 καί 1847 έβγαλαν τόν ήγούμενον Ίάκωβον καί ύστερα έβαλαν 
τόν Παπά-Δημήτριον ήγούμενον καί έκαμεν αυτός 'γούμενος 'μέραις». 

Άλμυρός. 

Ν. I. Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
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Κ Α Ρ Ο Λ Ο Υ Β Α Ρ Ω Ν Ο Υ Α Ϊ Δ Ε Κ 

Ό κόμης Καποδίστριας είχεν επιφορτίσει τόν τότε ύπουργόν Μαυρο-

κορδάτον νά άγοράση διά τόν τακτικόν στρατόν βαθυκύανον έριοϋχον 

και λινοϋν ύφασμα καί νά άποστείλη μοι ταύτα. Α ν τ ί τού έριούχου 

εστάλη βαμβάκινον ύφασμα, δεν θέλω δέ νά διευκρινήσω άν έκ παρα-

δρομής ή επίτηδες. Επειδή ό Καποδίστριας δέν ήπίστατο κατά βάθος 

τήν νεωτέραν έλληνικήν, ευκόλως αί λέξεις ρουχο και πανϊ συνεχύθη-

σαν συνώνυμοι σχεδόν ούσαι έν τή ελληνική γλώσση και επομένως οί 

πτωχοί στρατιώταί μου έλαβον οικτρούς έπενδύτας. "Ετι ό Μαυροκορ-

δάτος δέν έφρόντισε νά έλθωσι κομβία, έν "Ελλάδι δέ δεν ύπήρχον τοι-

αύτα πρός πώλησιν, ούτως ώστε ήναγκάσθην άντί κομβίων νά θέσω 

πόρπας έπί τών στολών. 

"Εκαμον παρατηρήσεις διά τήν συμπεριφοράν ταύτην και ό Πρόεδρος 

παρέσχεν έμοί πληρεξουσιότητα οπως μόνος εις τό εξής νά φροντίζω περί 

τών τακτικών μου. Έν τοσούτω ομως ώφειλον νά χρησιμοποιήσω τά 

αγορασθέντα καί έν τή πρώτη στρατιωτική παρελάσει ήν έπεθεώρησα, οί 

στρατιώταί είχον ίκανώς οίκτράν τήν θέαν, τοσούτω μάλλον όσω πολ-

λοί νεοσύλλεκτοι άπειροι εντελώς τής ευρωπαϊκής στολής, είχον θέσει τά 

κράνη, ών χιλιάδας τινάς εύρον έλθών, άνωθεν τών τουρκικών αυτών 

φεσίων καί έθεσαν εντός τής περισκελίδος τήν φουστανέλλαν, ήν μάλι-

στα τινές αντιστρόφως ένεδύθησαν ούτως ώστε τό έμπροσθεν άνοιγμα 

του πανταλονίου ήρχετο πρός τά οπίσω. 

1 Συνέχεια- ιδε σελ. 184. 
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Μετ ' οΰ πολύ όμως καί αί δυσχέρειαι αύται έξωμαλύνθησαν καί οτε 
τέλος έλαβον έριοϋχον καί κομβία, ό στρατός παρείχεν όψιν όλως καλήν 
καί είχε συνειθίσει έν τή νέα ενδυμασία. 

Ταυτοχρόνως ήσχολεϊτο ό Schn iz le in περί τό όπλοστάσιον καί τάς 

πυριτιδαποθήκας. Τό πρώτον ϊδρυτο εντός όχυρώματος περιβρεχομένου 

ύπό τής θαλάσσης αντικρύ τής ξηράς. Τό έδαφος ομως έν τώ όχυρώματι 

τούτω εκείτο τοσούτον βαθέως, ώστε εύρίσκετο ενίοτε ένα πόδα ύπό τό 

ύδωρ, οσάκις νότιοι άνεμοι έκύλιον τά κύματα εντός τοϋ κόλπου- έπρε-

πεν όθεν νά άνυψωθή κατά τινας πόδας. Ά φ ' οΰ δέ τούτο έγένετο δι' 

εργατών, αί άποσκευαί έξητάσθησαν καί ετέθησαν χωριστά κατά τάξιν. 

Έν τή περιστάσει ταύτη εύρον τά κράνη άτινα έδωρήθησαν ύπό τών 

κομιτάτων, είτα δέ πολλά τυφέκια, εναύσματα διά βόμβας και χειρο-

βούζια. Προσέτι έκειντο συνεσωρευμένα όλα όμοϋ και πολλάκις λίαν 

επικινδύνως χυτή πυρϊτις, θείον, μόλυβδος ακατέργαστος, σφαίραι καί 

θήκαι φυσιγγίων, λωρία, πυριτοθήκαι, έφίππια καί αναβολείς, λόγχαι, 

συνελόντι δ' ειπείν έξ όλων ολίγα, άλλ' ουδέν εντελές. Τότε διέταξα νά 

κατασκευασθώσι καί νά στηθώσιν ϊκρια διά τά όπλα καί κρεμαστήρες 

διά τά λωρία κτλ. , ώς και νά μετακομισθώσιν άπαντα τά πολεμεφόδια 

έκ τοΰ φρουρίου τών Μεθάνων εις Ναύπλιον. Τό φρούριον τοΰτο τό κ τ ι -

σθεν ύπό τοΰ Φαβιέρου έπί τοΰ στενοΰ ίσθμοΰ τών Μεθάνων ώς κατα-

φύγιον έν ώρα ανάγκης έμεινε τότε φρουρούμενον ύπό αποσπάσματος 

απομάχων τακτικών. 

Ό τ ε ολα τά όπλα ταΰτα καλώς καθαρισθέντα καί τακτοποιηθέντα 

έστήθησαν, έχαιρον έπί τούτω ώς καί ό Γρίβας και ό γέρων Κολοκο-

τρώνης καί οτε άστεϊζόμενος είπον αΰτοίς οτ ι , άν ποτε απέλθω, θέλου-

σιν εϋρει ενταύθα καλήν εύκαιριαν πρός καταστροφήν, αμφότεροι διε-

μαρτυρήθησαν οτι τοΰτο ουδέποτε έμελλε νά συμβή τοΰ λοιποΰ καί μέ 

διεβεβαίωσαν οτ ι , άν τοιαύτη τάξις ένυπήρχεν εκεί πρότερον, ουδείς 

ήθελε σκεφθή νά καταστρέψω ταΰτα. Πρός τοις πολεμεφοδίοις τούτοις 

έπεμψε μοι ό κ. Έϋνάρδος έτι πλήρη όπλισμόν έκ νέων θαυμαστώς 

ωραίων έφιππίων, χαλινών, πιστολιών, καραβινών καί λογχών διά 200 

ίππους, ών ήμην τοσούτον φειδωλός, ώστε ολίγα μόνον έδωκα εις αξιω-

ματικούς τοΰ ιππικού'. 

1 Μετά τήν άναχώρησίν μου καί τον θάνατον τοϋ Καποδιστρίου έλαβε ταΰτα 
υπο την κατοχην αΰτοΰ ό συνταγματάρχης Καλλέργης, ό διοικών τό Ίππικόν. Τά 
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Ό Schniz le in νΰν διέταξε νά όλκομετρηθώσι καί νά ταξινομηθώσιν 
αί σφαΐραι τών τηλεβόλων αί κείμεναι τήδε κάκεϊσε, προσέτι δέ έχύθη-
σαν σφαΐραι τυφεκίων. Ταΰτα πάντα έποίουν άνευ άντιλογίας οί τακτι -
κοί πυροβοληταί, άμα όμως ήτο ό λόγος νά τακτοποιήσωσι τάς σφαίρας 
έν σχήματι πυραμίδων ή νά μετακομίσωσι τά κιβωτίδια τών χυθεισών 
σφαιρών τών τυφεκίων εις τάς άποθήκας, άπεποιοΰντο τήν ύπηρεσίαν 
ταύτην τήν θεωρουμένην ύπ' αυτών ώς 'δουλείαν καί δέν ήθελον νά 
θέσωσι χεϊραν έπ' αυτών, άλλ' ήθελον νά πληρώσωσιν αχθοφόρους δηλ. 
χαμάλιδες. 

"Οτε ό Schniz le in μοί ήγγειλε τήν άπείθειαν ταύτην, μετέβην μετ ' 
αυτού έπί τόπου. Ειδον πολλούς "Αραβας καί Αιθίοπας έν τώ οπλοστά-
σιω καί ήρχισα νά έπιπλήττω τούς φρουρούς, διότι ειχον αφήσει ξένους 
εντός τοΰ οπλοστασίου, άπειλήσας νά τιμωρήσω αυτούς" έπειτα έξεδίωξα 
τούς "Αραβας καί είπον «Ένταΰθα είς τό όπλοστάσιον ουδείς δικαιού-
ται νά είσελθη ειμή πυροβοληταί, ουδέ ξένος στρατηγός έτ ι , αύτη είναι 
ή τιμητική θέσις ημών καί ουδείς οφείλει νά είσέλθη αυτόθι άνευ τής 
ειδικής άδειας έμοΰ ή τοΰ Κυβερνήτου». Τότε ήλθον οί υπαξιωματικοί 
καί έδήλωσαν ότι προσεκάλεσαν τοΰ αχθοφόρους τούτους, όπως συναθροί-
σωσι τάς σφαίρας τών τηλεβόλων, διότι τοΰτο δέν ήτο εργασία δι ελευ-
θέρους ανθρώπους. 'Αφήκα ήσύχως αυτούς νά αίτιολογηθώσιν, ειτα δέ 
ήρώτησα αυτούς άν έθεώρουν έμέ καί τόν Schniz le in καί R u e p p r e c h t 
ώς ελευθέρους άνδρας. «Βεβαίως», ήτο ή άπάντησις. « Ά λ λ ' άν λοιπόν 
ήμεϊς οι τρεις δείξωμεν είς υμάς, πώς γίνεται ή εργασία αύτη, είναι ά τ ι -
μωτικον χειρωνακτικόν έργον;» « Ό χ ι , άλλά δέν θά τό κάμης». «Τότε 
ευθύς θέλω αποδείξει ύμϊν τό εναντίον», ειπον καί ήμεϊς οί τρεις ήρχί -

σαμεν παρευθύς νά άνεγείρωμεν πυραμίδα σφαιρών. "Οτε οί "Ελληνες 
εϊδον ότι δέν ήστειευόμεθα, ηθέλησαν ευθύς νά βοηθήσωσιν ημάς. 
« Ό χ ι , παιδιά, ταύτην τήν πυραμίδα έγείρομεν ημείς μόνοι καί θά 
μείνη δι'ημάς μνημεϊον, οτι πάσα εργασία έν τή υπηρεσία είναι έντιμος». 

["Επεται συνέχεια] 

έπιβλήματα τών έφιππίων άπεχόπησαν και έχρησίμευσαν είς καττύματα υποδη-
μάτων, πιστόλια καϊ καραβιναι εκλάπησαν, τέλος δε οτε έπανήλθον εις Ελλάδα 
ώς μέλος τής αντιβασιλείας, άνεϋρον έκ τών 200 έξαρτισμών τούτων και τών 
προσαρτημάτων αυτών κολοβά τινα δείγματα μόνον. 
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αλλα πολλώ μάλλον έκ τών περισωθέντων αρχιτεκτονικών γλυπτών 

κοσμημάτων, οίον κιονόκρανων, έπικράνων, πλακών, δρυφάκτων κτλ. 

Εξ αυτών σπουδαιόταται, διά τήν ίστορίαν τών τελευταίων τυχών τής 

αρχαίας θρησκείας είναι αί έν ταϊς έστίαις αυτής ίδρυθείσαι, έν Δελφοϊς, 

Δήλω, Ελευσϊνι, Επιδαύρω καί Ολυμπία. Πάντα ταΰτα τά χριστια-

νικά ιερά ύψώθησαν έν μέσω τών ποικίλων λαμπρών οικοδομημάτων 

τών αφιερωμένων εις τούς αρχαίους θεούς, τή έπινεύσει καί τή αρωγή 

τών έν Βυζαντίω χριστιανών αυτοκρατόρων. Δι' αυτών κατηνέχθη τό 

ϋστατον πλήγμα εις τήν ψυχορραγούσαν θρησκείαν. 

Ωσαύτως καί έν τή Δύσει περιεσωθησαν πολλαί βασιλικαί έκ τών 

χρόνων τούτων, άλλ' αί πλεϊσται, ώς προείπομεν, διά τών επισκευών καί 

διασκευών άπέβαλον σχεδόν παν ίχνος τής παλαιάς αυτών διαθέσεως. 

Ούχ ήττον καί ούτω κέκτηνται ού σμικρόν ενδιαφέρον διά τήν ίστορίαν 

τής τέχνης, διότι έν ταϊς πλείσταις περιεσωθησαν γλυπτά κοσμήματα 

μεγάλην εχοντα σπουδαιότητα. Έ κ τών βασιλικών τούτων αί πλείονες 

ευρίσκονται ώς εικός έν "Ρώμη. Αύται είναι αί έξης κατά σειράν. α') Ή 

βασιλική τού Αποστόλου Παύλου (S. P a u l o - f u o r i - l e Mura ) , ής ή 

πρώτη ϊδρυσις ανέρχεται εις τό 388, γενομένη ύπό Βαλεντιανοϋ τού 

Β' καί Θεοδοσίου, ύποστάσα δέ μέχρι τούδε πλείστας όσας διασκευάς 

β') Η βασιλική τοΰ "Αποστόλου Πέτρου (S. P iet iO - in - V inco l i ) , 

ιδρυθείσα τώ 422 ύπό τής γυναικός τού Βαλεντιανοϋ τού Γ ' Ευδοκίας. 

Η βασιλική αύτη, διατηρούσα εισέτι 20 αρχαίους δωρικούς κίονας, εχει 

κατά τά άλλα ύποστή γενικήν μεταμόρφωσιν διά τών επισκευών, γ') Η 

βασιλική τής άγιας Σαβίνης, ήτις είναι σπουδαιότατη διά τά έν αυτή 

περισωθέντα ξυλογλυφήματα. Αύτη έκτίσθη τώ 425 ύπό τίνος Ι λ λ υ -

ριού ιερέως καλουμένου Πέτρου, καί κατέχει πιθανώτατα τήν θέσιν 

αρχαίου ιερού. Οί εσωτερικοί 24 κίονες μετά κορινθιακών κιονόκρανων 

είναι αρχαίοι καί έκ λίθου παρίου. Ή στέγη τής βασιλικής έκ ξύλου, 

διατηρεί τόν χαρακτήρα τών έν ταίς άρχαίαις βασιλικαϊς' άλλ' ό τ ι 

κυρίως προκαλεί τήν προσοχήν είναι αί ξυλόγλυπτοι αυτής θύραι, αΐτι-

νες έχουσιν έν τοις φατνώμασιν αυτών βιβλικάς σκηνάς. Τ ά ξυλογλαι-

φήματα ταΰτα είναι έκ τών πολυτιμότατων λειψάνων τής χριστιανικής 

τέχνης, έγενοντο δ' άντικείμενον πολλών μελετών περί αυτών γενήσεται 

ό προσήκων λόγος έν οίκείω τόπω. δ') Ή βασιλική τοΰ άγιου Κλήμεν-

τος ή κάλλιον διατηρούμενη έν Ρώμη καί έχουσα τό άρχικόν αυτής 

σχήμα. Η βασιλική αύτη μνημονεύεται ήδη έν έτει 392. Αί έν αυτή 
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καί παρ' αύτη γενόμεναι άνασκαφαί ύπό τοϋ Άγγλου Mol loo ly απε-

κάλυψαν τρία διάφορα οικοδομήματα, ών τό πρώτον ανέρχεται εις τούς 

χρόνους τής δημοκρατίας, τό δεύτερον εις τούς αυτοκρατορικούς και τό 

τρίτον είναι υπόγειος ναός τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, ε') Ή 

βασιλική τής άγιας Αγνής, έν τή Νομεντανή όδώ, ήτις έχει διάγραμμα 

άπλοΰν καί γνησίως άρχαϊκόν, διαιρούμενη εις τρία κλίτη (ίδέ τήν έν 

σελ. 38 εικόνα τοΰ έσωτερικοΰ αυτής) 1 . 

Πλην τών βασιλικών τούτων έν 'Ρώμη εύρηνται καί πλεϊσται άλλαι, 

ών τά ονόματα κατέστησαν πολυθρύλητα έν τή χριστιανική ιστορία τής 

πόλεως, άλλ' αϊτινες διά τήν τέχνην έν μέρει μόνον κέκτηνται ενδιαφέ-

ρον. Τοιαΰται δ' είναι μάλιστα αί βασιλικαί Πουδεντιανή (S. P u d e n -

tiana) καί Λιβεριανή (S. M a r i a Maggiore ) , αίτινες διετήρησαν 

πολυτιμότατα ψηφιδωτά ή μέν τής Δ ' ή δέ τής Ε ' έκατονταετηρίδος. 

Χαρακτηριστικόν δ' είναι ότι, ώς καί ανωτέρω έσημειώσαμεν, έν τοις 

ψηφιδωτοίς τής Λιβεριανής βασιλικής, άτινα ανάγονται εις τό 431, 

έκδηλοΰται σαφώς ό χαρακτήρ τής βυζαντιακής τέχνης ώς ούτος διε-

μορφώθη έν Κωνσταντινουπόλει. 

Μάλλον όμως τής "Ρώμης δύναται νά νομισθή ώς προσεγγίζουσα 

πρός τήν τέχνην τής Ανατολής έτερα ιταλική πόλις, ήτις ύπήρξεν 

αυτό τοΰτο τό Βυζάντιον τής Δύσεως oσον άφορα εις τά χριστιανικά 

μνημεία. Αύτη είναι ή περίπυστος 'Ράβεννα, τό τελευταϊον έρεισμα τοΰ 

έν Ι τ α λ ί α ρωμαϊκοΰ πολιτισμοΰ κατά τής πλημμύρας τών βαρβάρων. 

Έν τή πόλει ταύτη διεσώθησαν πλήν τών άλλων πολυτιμότατων 

μνημείων, περί ών γενήσεται κατωτέρω λόγος, αί έξης βασιλικαί προ-

γενεστεραι τών χρόνων τοΰ Ίουστινιανοΰ, οΐτινες, καίτοι ύποστά-

σαι πολλάς μεταλλαγάς, διατηροΰσιν όμως άξιολογώτατα λείψανα τής 

πρώτης αυτών κατασκευής. Αύται είναι α ' ) ή άγια Άγάθη ( S . 

Agata) βασιλική διαιρούμενη εις τρία κατά μήκος κλίτη, μεθ' άπλοΰ 

νάρθηκος, ανήκουσα εις τά μέσα περίπου τής Ε ' έκατονταετηρίδος. Δια-

τηρεί εισέτι έν τώ έσωτερικώ αυτής πολλούς καί κάλους κίονας μετα 

κιονόκρανων καί επιθημάτων παλαιοβυζαντιακής τέχνης, β') Άγ ιος 

Ιωάννης ό Βαπτιστής (S. G i o v a n n i Battista), όστις άνηγέρθη πιθα-

' Πλείω περι τών βασιλικών τούτων ιδε έν Gutensohn καί Knapp (παρά 
Bunsen, Die Basiliken des christl. Roms, 1842) και Schultze Arch, 
des altchristl. Kunst σελ. 82 κ. έξ. 

ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤ. ΒΥΖ. ΤΕΧΝ. 8 
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νώτατα τή αρωγή τής αυτοκράτειρας Πλακιδίας. Είναι καί ούτος βασι-

λική τού συνήθους τύπου, μή διατηρούσα όμως έκ τής αρχικής αυτής 

κατασκευής ειμή τούς κίονας τού εσωτερικού. γ ' ) Άγ ιος Ιωάννης Ευαγ-

γελιστής (S. G i o v a n n i Evange l is ta ) , όστις οφείλει τήν ϊδρυσιν αυτού 

είς ιστορικόν γεγονός, καθ' ό ή αυτοκράτειρα Γάλλα Πλακιδία θυγάτηρ 

Θεοδοσίου τού Μεγάλου καί μήτηρ Βαλεντινιανοΰ τού Γ ' , πλέουσα ποτε 

είς Κωνσταντινούπολη, κατελήφθη ύπό σφοδράς τρικυμίας, έξ ής έκινδύ-

νευσε μεγάλως' ηύχήθη δέ σωζόμενη νά ίδρυση ναόν ώς μνημόσυνον τής 

σωτηρίας αυτής, όπερ καί έπραγματοποίησε οίκοδομήσασα τήν βασιλι-

κήν ταύτην κατά τό 424. Πλήν είκοσιτεσσάρων κιόνων έν τώ έσωτε-

ρικώ καί τών ανάγλυφων τών κοσμούντων τό άνω μέρος τού πυλώνος, 

ό ναός ούτος διατηρεί καί λείψανα ψηφιδωτού έν τώ δαπέδω τού πρός 

άριστεράν τοΰ χορού παρεκκλησίου παριστώντος τόν έν θαλασσή κίνδυνον 

τής Πλακιδίας και μορφάς ζώων. δ') Ό άγιος Άπολλινάριος ό Νέος 

(S. A p o l l i n a r e N u o v o ) , μεταγενέστερα τών προηγουμένων βασιλική 

ανήκουσα είς τήν μέσην περίοδον τής χριστιανικής εποχής τής 'Ραβέννης. 

Αύτη ώκοδομήθη ύπό τοΰ Θεοδωρίχου περί τό 500 καί έχρησίμευσεν ώς 

καθεδρικός ναός τών άρειανών κατακτητών, είναι δέκα τά τοΰτο σπουδαιό-

τερα τών άλλων, ότι υπέστη όλιγωτέρας μεταρρυθμίσεις, περιορισθείσας 

είς τόν νάρθηκα καί τόν μύακα, ένώ ό κυρίως ναός περισώζει πλήρη τήν 

άρχικήν αυτού διάθεσιν καί διακόσμησιν. Έν αύτώ κατ' εξοχήν διαπρέπει 

ή οροφή, διατηρούσα έν καλλίστη καταστάσει υπόδειγμα σπάνιον τού 

τρόπου, καθ' όν διεκοσμοΰντο αί χριστιανικάι βασιλικαί τών χρόνων εκείνων. 

Ευάριθμα δ' είναι τά έκ τών χρόνων τούτων περισωθέντα μνημεία 

τάνήκοντα είς κύκλον διάφορον τοΰ θρησκευτικού. Τοιαΰτα είναι τά έν 

Κωνσταντινουπόλει μάλιστα ίδρυθέντα, ών τά δύο παλαιότατα είς τούς 

χρόνους Θεοδοσίου τού Μεγάλου άνάγουσι τήν ϊδρυσιν αυτών, α') ή 

βάσις τοΰ έν τώ Ίπποδρόμω οβελίσκου καί β') ή Χρυσή Πύλη. Καί 

εκείνη μέν, ήτις διετήρησε τά πρώτα έν Βυζαντίω ανάγλυφα, έν οίς 

καταφανής είναι ή επικρατούσα παρακμή έν τοίς έργοις τής πλαστικής, 

άνέχει, ώς γνωστόν, τόν μέγαν αϊγυπτιακον όβελίσκον τόν φέροντα έπί 

τών πλευρών αύτοΰ ίερογλυφικάς έπιγραφάς, μαρτυρούσας ότι ούτος 

ίδρύθη έν τή Ηλιουπόλει ύπό τού Φαραώ Τουθμή τοΰ Β ' (1600 

π. Χ . ) . Είς Κωνσταντινούπολη μετεκομίσθη ό οβελίσκος ύπό Κων-

σταντίνου τοΰ Μεγάλου, οπως κόσμηση τόν Ίππόδρομον, καταπεσών 

δ' άνεστηλώθη ύστερον ύπό τού Θεοδοσίου. 
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Η βάσις έφ' ής έστήθη τό πελώριον αϊγυπτιακον μνημείον συνίσταται 
έκ δύο διακεκριμένων μερών, τοΰ κυρίως στυλοβάτου καί τοΰ υποβάθρου 
αύτοΰ. Καί εκείνον μέν κατά τάς δύο αντιστοίχους πλευράς, άνατολικήν 
καί δυτικήν, καλύπτουσιν επιγράμματα, τό μέν λατινιστί τό δέ ελλη-
νιστί έξυμνοΰντα τήν άνέγερσιν γενομένην ύπό τοΰ έπαρχου Πρόκλου. 
Τ ά δ' ανάγλυφα εύρηνται έπί τών δύο άλλων πλευρών τοΰ στυλοβάτου 
καί έπί τών τεσσάρων τοΰ υποβάθρου. Κυριωτάτη τών σκηνών είναι ή έν 
τή δυτική πλευρά τού υποβάθρου είς δύο σειράς- άνω μέν ό αυτοκρά-
τωρ Θεοδόσιος μετά τής γυναικός καί τών δύο υιών περιστοιχούμενος 
ύπό τών μεγιστάνων αΰτοΰ, δεκατριών έν ολω, παρίσταται δεχόμενος τά 
προσφερόμενα δώρα ύπό τών έν τή αυτή δευτέρα σειρά εννέα βαρβάρων 
πρέσβεων εικονιζόμενων έν σχήματι ίκετευτικώ. Έν τή αντιστοιχώ πλευρά 
εύρηται έτερα σκηνή ανάλογος, είς τρείς σειράς' άνω ό αυτοκράτωρ, κρα-
τών στέμμα καί περιστοιχούμννος ύπό τής ακολουθίας αύτοΰ, θεάται τούς 
τελούμενους έν τώ Ίπποδρόμω αγώνας, οϊτινες εικονίζονται έν τή τρίτη 
σειρά, ένθα εύρηνται όρχηστρίδες, αΰληταί κ.λ., ένώ έν τώ μέσω παρί-
σταται άλλο πλήθος ανθρώπων θεωμένων, ών μόνον αί κεφαλαί διακρί-
νονται - έν τή βορείω καί νοτίω πλευρά τοΰ υποβάθρου τούτου εύρηνται 
άλλοι πολυπρόσωποι σκηναί ανδρών τηβεννηφόρων. Ά λ λ ά σπουδαιότεραι 
είναι αί έκτυλισσόμεναι έν τή βορείω καί νοτίω πλευρά τού στυλοβάτου, 
ένθα άφ' ενός μέν εικονίζεται είς δύο σειράς αυτή ή άνέγερσις τοΰ οβελί-
σκου ώς έξης - κάτω μεν παρίστανται δύο βαρούλκα (όνοι) στρεφόμενα έκά-
τερον ύπό τεσσάρων ανδρών καί άνασύροντα διά κάλω τον χαμαί κείμε-
νον όβελίσκον, οστις περαιτέρω παρίσταται ήδη έστημένος- έν δέ τή άνω 
σειρά επαναλαμβάνεται ή αυτή σκηνή τής άνυψώσεως, ένθα δύο ωσαύτως 
βαρούλκα ύπηρετούμενα ύπό οκτώ ανδρών άνεγείρουσι τόν όβελίσκον. Έν 
τή αντιστοιχώ πλευρά εκτυλίσσονται είς δύο ωσαύτως σειράς αγώνες έν 
τώ Ίπποδρόμω τέσσαρα άρματα ένα έχοντα έκαστον άναβάτην, δύο 
ιππείς καί τρείς πεζοί. Προς δήλωσιν δέ τού τόπου ό γλύπτης έν τή άνω 
σειρά απεικόνισε τεσσάρας στύλους μετά έπιστυλίων καί δύο οβελίσκους 

Τό δέ έτερον μνημείον τό άναγόμενον είς τήν έποχήν Θεοδοσίου τοΰ 
Μεγάλου είναι ή Χρυσή Πύλη, ιδρυθείσα μεταξύ τών ετών 388—391 
ώς μνημόσυνον τής νίκης τοΰ αύτοκράτορος κατά τοΰ Μαξίμου. Αύτη 
κείται είς τό άκρον περίπου τών χερσαίων τειχών πρός τήν Προποντίδα, 

1 Βυζαντίου Κωνσταντινούπολις Α' σελ. 239—241. 
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έκεϊ ένθα τά τείχη σχηματίζουσι τό πεντάγωνον εκείνο όχύρωμα τό 
καλούμενον Έπταπύργιον. 

Τό όλον διάγραμμα αυτής αποτελείται έκ δύο ογκωδών τετραγωνικών 

κτιρίων προεξεχόντων εκατέρωθεν έν εϊδει πύργων και έκ τών έν τώ μέσω 

δύο παχέων εγκαρσίων τοίχων παραλλήλως κειμένων, οίτινες έκάλύ-

πτοντο ύπό αψίδων καί έκοσμοΰντο έν τή εξωτερική αυτών προσάψει ύπό 

παραστάδων μετά έπιστυλίων, δι ' ών έσχηματίζοντο τρείς πύλαι, ών ή 

μέση υπερείχε καί κατά τό ύψος καί κατά τό εύρος. Άνωθεν αυτών ό 

τοίχος κατ' ίσοδομίαν έκτισμένος έφθανεν είς τό αυτό έπίπεδον τών εκα-

τέρωθεν πύργων. Τό άνώτατον άκρον περιέθεε κορωνίς έχουσα κάτωθεν 

μέν όδοντωτήν ταινίαν, εϊς τάς γωνίας δέ τών δύο πύργων περιστεράς 

μετ' άναπεπταμένων πτερύγων. 

Νΰν ή θριαμβευτική αύτη άψίς εύρηται έντετειχισμένη, έχουσα μόνον 

κάτωθεν τού μεγάλου τόξου μικράν θύραν μετά παραστάδων καί έπιστυ-

λίου καί έτερον έν τώ πρός δεξιάν άνοίγματι. Καί περιεσώθησαν μέν αί 

παραστάδες τοΰ μέσου καί τοΰ πρός δεξιάν πυλώνος, άλλ' έν άλλη θέσει 

ή τή αρχική. Αί παραστάδες αύται ευτυχώς διετήρησαν τά αρχαία 

αυτών κιονόκρανα πολυτιμότατα διά τήν έξέλιξιν τής τέχνης. 

Μικρόν πρό τής θριαμβικής ταύτης άψίδος εύρηται τό μετ' αυτής 

συνδεόμενον πρόπυλον ή προπύλαιον ήρειπωμένον, οπερ έκ τών περισω-

θέντων λειψάνων συνεπλήρωσε καί άναπαρέστησε επιτυχώς οξυδερκής 

βυζαντινολόγος1. 

Τοΰτο άπετελεϊτο έξ ενός μόνου πυλώνος, κοσμουμένου ύπό δύο γιγαν

τιαίων κιόνων άνευ διαξεσμάτων, εχόντων κορινθιακά κιονόκρανα, άνε-

χόντων δέ τόξον έκ λιθοδομίας. Εκατέρωθεν τοΰ πυλώνος τούτου ό 

τοίχος έκοσμείτο ύπό διπλής σειράς, κάτω μέν τεσσάρων παραστάδων, 

άνεχουσών διά κορινθιακών κιονόκρανων ομοίως κεκοσμημένων κορωνίδα, 

άνω δέ τεσσάρων κιόνων εχόντων ωσαύτως κορινθιακά κιονόκρανα καί 

άνεχουσών κορωνίδα καί τρία διακοσμητικά τόξα. 

Ούχ ήττον ομως τής καλλιτεχνικής ή θριαμβική άψϊς τοΰ Θεοδοσίου 

κέκτηται ίστορικήν σημασίαν μεγάλην ώς συνδεόμενη πρός τάς ένδο-

ξοτάτας σελίδας τής βυζαντιακής ιστορίας. Δι ' αυτής διήλθον θριαμ-

βεύοντες οί επιφανέστατοι τών αυτοκρατόρων καί στρατηγών κομίζοντες 

1 Strzygowski, Das Goldene Thor in Konstantinopel έν Jahrbuch 
des deutschen Instituts VI11 1893 σελ. 1 κ. ε. 
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τά τρόπαια νικών αθανάτων ό Θεοδόσιος, ό Βελισάριος, ό Ναρσής, ό 
Ηράκλειος, ό Νικηφόρος Φωκάς, ό Τσιμισκής, Βασίλειος ό Βουλγαρο-
κτόνος καί τόσοι άλλοι περιφανείς στρατηλάται. Δι αυτής κατά τήν 
άξιομνημόνευτον έκείνην έπανάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως εισήλθε 
Μιχαήλ ο Παλαιολόγος, όπως συνέχιση τήν ένδοξον ίστορίαν τών προ-
κατόχων του. 

"Ετερον μνημείον συνδεόμενον πρός Θεοδόσιον τόν Μέγαν, όπερ ομως 
νΰν δέν υφίσταται, είναι ό επώνυμος αύτώ στΰλος έκ μαρμάρου, ό ιδρυ-
θείς ύπ' αΰτοΰ τώ 386 καί φέρων άνω έν τή πλίνθω τόν ανδριάντα 
τοΰ αύτοκράτορος. Ό στΰλος ούτος ειχεν έν τώ συνόλω τό σχήμα τών 
όμοιων ρωμαϊκών, οποίοι είναι οί σωζόμενοι έν 'Ρώμη τού Τραϊανού καί 
Μάρκου Αυρηλίου, ών κοίλος εσωτερικώς μετά κοχλιοειδούς κλίμακος. 
Είχε δ' έξωτερικώς άπό τής βάσεως μέχρι τής κορυφής άναγεγλυμμένα 
έν έλικοειδεϊ συνεχεία ποικίλα πολεμικά τοΰ Θεοδοσίου επεισόδια, αναφε-
ρόμενα είς μάχας κατά βαρβάρων κτλ. Έ κ τών ανάγλυφων τούτων 
τεμάχιον απόκειται έν τω μουσείω Τσινιλί Κιόσκ τής Κωνσταντινουπό-
λεως, δημοσιευθέν ήδη ύπό τοϋ S t r z y g o w s k i 1 . Ό κίων κατεδαφίσθη 
ύπό Βαγιαζήτ τοΰ Β ' (1481 —1512). 

Πληρεστέραν γνώσιν περί τοΰ είδους τούτου τών πρώτων βυζαντια-
κών μνημείων λαμβάνομεν έξ έτερου διατηρηθέντος μέν έπί μακρότερον 
ακεραίου, σώζοντος δέ μέχρι τούδε τήν κατάκοσμον βάσιν αύτοΰ. Τοΰτο 
είναι ό λεγόμενος στΰλος τοΰ Αρκαδίου, ερευνηθείς ήδη επαρκώς 2 . Ίδρύθη 
έν τή έπωνύμω τοΰ αύτοκράτορος άγορα, τή κειμένη επί τοΰ Ξηρολόφου 
έβδομου τών τής Κωνσταντινουπόλεως λόφων, ύπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ καί 
διαδόχου Θεοδοσίου τοΰ Β ' . Ό στΰλος ούτος ύποστάς πλείστας όσας 
καταστροφάς έκ τών σεισμών καί τών κεραυνών κατηδαφίσθη τέλος τώ 
1719, όποτε σεισμός άποσαθρώσας αυτόν καθίστα κινδυνώδη τήν δια-
τήρησίν του. Έ ξ αύτοΰ διατηρείται νΰν έν τή αρχική αύτοΰ θέσει, τή 
καλούμενη ύπό τών Τούρκων Άβρέτ παζάρ, ή υψηλή βάσις αποτελού-
μενη έξ επαλλήλων μαρμάρινων πλίνθων, έχουσα δέ καί τάς τεσσάρας 
αυτής πλευράς πλήρεις ανάγλυφων είς πολλάς σειράς. 

Κατ ' ευτυχή συγκυρίαν τών έν τη εξωτερική επιφάνεια τοΰ κίονος 

1 Jahrbuch VIII σελ. 249. 
2 Strzygowski έν Jahrbuch des deutschen Instituts VIII 1893 σελ. 

230 κ. έ. καί Geffrοy, Monuments Piot II σελ. 99 κ. έ. 
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μέχρι τής κορυφής εξελισσομένων έν συνεχεία ανάγλυφων, λαμβάνομεν 

γνώσιν έκ δύο πολυτίμων αντιγράφων, γενομένων τοΰ μέν πρώτου ύπό 

τίνος M e l c h i o r L o r c h έν έτει 1559, τοΰ δέ ύπό τίνος ανωνύμου 

ζωγράφου κατά τήν I Η ' εκατονταετηρίδα. Τό άντίγραφον τού L o r c h 

έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Michae l is ( Jahrbuch 1892 σελ. 91—92), 

τό δέ δεύτερον άνευρέθη καί έδημοσιεύθη ύπό τοΰ Gef f roy . Τ ά ανά-

γλυφα παρίστων πολεμικά επεισόδια τοΰ Αρκαδίου, μάχας, αλώσεις 

φρουρίων, ναυμαχίας καί πομπεύσεις αιχμαλώτων. Καθ' ά ήδη παρε-

τήρησεν ό R e i n a c h ό τεχνίτης έν τοις άναγλύφοις τούτοις παρέ-

στησε τόν πλήρη περιπετειών πόλεμον κατά τοΰ Γότθου άποστάτου 

Γαϊνά, τόν μόνον άξιον λόγου κατά τήν βασιλείαν τοΰ Αρκαδίου (400), 

καί οστις ένέπνευσεν έπικόν ποιητήν μικρόν βραδύτερον. Μίαν πρός 

τοΰτο άπόδειξιν θεωρεί τό μακρόν ένδυμα τών έν τοις άναγλύφοις 

αιχμαλώτων, δι ' ου χαρακτηρίζονται ούτοι ώς "Ρωμαίοι άποστάται. 

Προς καθορισμόν τής τροπής ήν έλαβεν ή διακοσμητική γλυπτική 

κατά τούς χρόνους τούτους συμβάλλουσι μεγάλως τά έκ τών μνημείων 

προερχόμενα ποικίλα έκ μαρμάρου γλυπτά κοσμήματα, άτινα δύνανται 

νά διαιρεθώσιν εις τρεις μεγάλας κατηγορίας, α') τά κιονόκρανα τά 

κοσμοΰντα τούς στύλους τούς χωρίζοντας τόν μέσον χώρον τών βασι-

λικών άπό τών πλαγίων κλιτών, ή τάς παραστάδας τών άλλων μνη-

μείων β') τά έπίκρανα δι' ών κατά τούς χριστιανικούς χρόνους άνή-

χοντο τά τόξα άτινα αντικατέστησαν έν τοις ναοΐς τά αρχαία έπιστύ-

λια" γ ' ) τάς ποικίλας πλάκας τάς χρησιμεύουσας είτε ώς δρύφακτα είτε 

πρός κόσμον τών αμβώνων καϊ τών άλλων έν ταίς βασιλικαίς προσθέτων 

μερών, καί δ') τάς παραστάδας τών θυρών καί παραθύρων κτλ. 

Καί πρώτον περί τών κιονόκρανων. Κατά τούς χρόνους τούτους καί 

μετέπειτα κυρίως έγένετο χρήσις στύλων μονόλιθων, συνήθως άνευ δια-

ξεσμάτων, ών μόνον κόσμον άπετέλουν τά κιονόκρανα. Καί κατά μέν 

τό πλείστον τής Α ' έκατονταετηρίδος έγίνετο χρήσις τών αρχαίων ρυθ-

μών άνευ μεταβολής τίνος, συνήθους όντος τού κορινθιακού κιονόκρανου 

ώς τοΰτο διεμορφώθη έν τή ρωμαϊκή τέχνη τής παρακμής. Ά λ λ ' άπό 

τών τελευταίων ετών τής έκατονταετηρίδος ταύτης παρατηρείται τάσις 

πρός μεταρρύθμισιν τοΰ τύπου τούτου. Τό άρχαιότατον μνημείον έν ω 

1 Εις τάς σηυειώσεις τής ΰπό Legrand έκοο6είσης εκφράσεως Κωνσταντίνου 
τοϋ 'Ροδίου περί τοϋ ναοϋ τών αγίων Αποστόλων κτλ. σελ. 49. 
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καθοράται σαφώς εφαρμοζόμενη νέα τεχνοτροπία είναι ή έν Κωνσταντι-

νουπόλει Χρυσή Πύλη (388 — 391). Έν τοίς κιονοκράνοις τών παραστά-

δων αΰτης εύρίσκομεν μέν τόν συνήθη κορινθιακον διάκοσμον, δηλαδή την 

πάλαιαν ρωααϊκήν άκανθον (acanthus moll is) , άλλά ταύτης οί λοβοί 

είναι λίαν οξέως κεκομμένοι, τό δέ σπουδαιότερον είναι ότι έν αύτη 

εΰρηταιί ακριβώς έπισκοπουμένη ή έξης σπουδαιότατη λεπτομέρεια - τό 

ΕΙκ. 4 5 . Θεοδοσιακόν κιονόκρανον ( L a u r e n t ) . 

άνωθεν καταπίπτον φύλλον τής μαλακής ακάνθου περιβάλλεται ύπό 

ακάνθου άλλης κόψεως, τής λεγομένης άκανθωτής (acanthus s p i n o -

sus). Ή τοιαύτη καινοτομία, ήτις ήδύνατο νά νομισθή ώς αυθαιρεσία 

τοΰ λιθοξόου καί ή έν τοίς φύλλοις παχεϊα πριονωτή κόψις μικρόν βρα-

δύτερον παραγκωνίζει τήν άρχαίαν άκανθον, δημιουργείται δ' έξ αυτής 

τυπικόν κιονόκρανον οπερ διαρκεί έπί εκατονταετηρίδα ο λ η ν 1 . 

Αύτη είναι ή πρώτη αρχή τοΰ λεγομένου θεοδοσιακου κιονοκράνου. 

1 Strzygowski έν Byz. Zeitschr. I σελ 66 κ. έ. 
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Τοΰτο γενικώτερον παρουσιάζει τά γνωρίσματα κορινθιακού κιονόκρανου 

τών ρωμαϊκών χρόνων, άλλ' έχει έν ταϊς λεπτομερείαις αΰτοΰ τύπον 

ίδιον χωρίζοντα αυτό εντελώς άπ' εκείνου. Η έξερεύνησις τού τύπου 

τούτου οφείλεται κατ' εξοχήν εις δύο χριστιανολόγους, εϊς τόν C a t a -

n e o 1 , μάλιστα δ' είς τόν S t r y g o w s k i , όστις έξηκρίβωσε λεπτομερέ-

στατα τά κατ' α υ τ ό 2 . Ούχ ήττον δέ καί τρίτος ερευνητής τής χρι-

στιανικής τέχνης, ό κ. L a u r e n t , έπ' έσχατων συνέβαλε μεγάλως διά 

τών ύπ' αΰτοΰ μελετηθέντων έκ Δελφών θεοδοσιακών κιονόκρανων3. 

Κατ ' αυτούς γνωρίσματα κύρια τό κιονόκρανον τούτου εχει τά έξης 

είναι σύνθετον, εχει δύο σειράς οκτώ φύλλων άκάνθον άκανθωτής 

( a c a n t h u s s p i n o s u s ) , ανωθεν δε μεταξύ τών ελίκων τοϋ κιονόκρανου 

ορθια φύλλα έχοντα πέντε λοβούς. Κάτωθεν εχίνος εκ φύλλων άκάνθον 

άκανθωτής τεθειμένων πλαγίως περιβάλλει τήν βάσιν τοϋ κιονόκρανου. 

Πρός κατανόησιν τής περιγραφής ταύτης παραθετομεν εικόνα ενός τών 

άριστα σωζόμενων θεοδοσιακών κιονόκρανων (εϊκ. 45), όπερ εύρηται έν 

'Ραβέννη (πλατεία Βίκτωρος Εμμανουήλ ) 4 , καί έτέραν έν ή είναι κατα-

φανέστερα τά καθέκαστα τής ακάνθου τοΰ έχίνου, όστις αποτελεί ώς είπο-

μεν τό χαρακτηριστικώτερον γνώρισμα τοΰ κιονόκρανου τούτου (είκ. 46) 

(άγιος Βιτάλιος 'Ραβέννης). 

Τό θεοδοσιακόν κιονόκρανον, ώς καί έκ τοΰ ονόματος δηλοΰται, γενι-

κώτερον νομίζεται ώς 

ανήκον είς τους χρό-

νους Θεοδοσίου τοΰ 

Β' , δηλαδή είς τά 

έτη 408 — 450, ούχ 

ήττον ομως έξηκρι-

βώθη έπ' έσχατων 

ασφαλώς Οτι ή περί-
Εικ. 46. Εχινός θεοδοσιακου κιονόκρανου 
(Strzygowski). οδος καθ' ήν ήτο 

τοΰτο έν χρήσει είναι 
πολλώ μακροτέρα, όλη ή Ε ' έκατονταετηρίς. Πλην άλλων πρός πίστω-
σιν τούτου τεκμηρίων, παρετηρήθη ήδη ότι τό μόνον μνημείον ού γνω-

1 L'architecture en Italie du 6e au 11e siecle (γαλλ. μετάφρασις σ. 37). 
2 Byz. Denkmaler II σελ. 241. Byz. Zeitschr. αυτόθι. 
3 Delphes chretien έν Bull. Corr. Hell. XXIII σελ. 208 κ ί. 
4 Έδημοσιεύθη ύπό Laurent εν. άν. κατά φωτογραιρίαν Ricci άριθ. 362. 
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ρίζομεν τόν χρόνον τής ιδρύσεως, έν ω εύρηται τοιοΰτο κιονόκρανον, 
ανήκει είς χρόνους μεταγενεστέρους τής βασιλείας Θεοδοσίου τοΰ Β'· 
τοΰτο είναι ό ναός Ιωάννου τοΰ Προδρόμου έν τή μονή Στουδίου, τοΰ 
έτους 463. 

Μεταξύ τών περισωθέντων θεοδοσιακών κιονόκρανων καθαρώτατον 
τύπον παρουσιάζει τό έν τινι κινστέρνη τής Κωνσταντινουπόλεως κει-
μένη μεταξύ τών τσαμιων Γκούλ καί 'Εσκί. Εκ τών άλλων κιονόκρα
νων έντελοΰς επεξεργασίας ευρέθησαν έν 'Ραβέννη, έν 'Ρώμη, έν Βενετία 
έν Αθήνα ις 1 , έν Κωνσταντινουπόλει (έτερα πλήν τοΰ προμνημονευ-
θέντος), έν Μεσημβρία, έν Θεσσαλονίκη, έν Προύση, ώς καί έν Συρία 
καί έν τή μή ελληνική Ι τ α λ ί α 2 . 

Εις ταΰτα προσετέθησαν έπ' εσχάτων τά πολυάριθμα κιονόκρανα τά 
ευρεθέντα έν Δελφοίς, άτινα, εί καί πάντα σχεδόν κεκολοβωμένα, οΰχ 
ήττον είναι εξαίρετου εργασίας καί τύπου καθαρωτάτου 3 . 

Είς τά κιονόκρανα ταΰτα τά άντιπροσωπεύοντα σχεδόν πάσας τάς 
χώρας τής ρωμαϊκής κυριαρχίας παρατηρούνται μέν έν ταϊς λεπτομε-
ρείαις τεχνικάι διαφοραί όφειλόμεναι είς έπιχωρίους επιδράσεις, άλλά 
γενικώς ό τύπος παραμένει πανταχοΰ ό αυτός. Τ ά θεοδοσιακά κιονό-
κρανα γνωρίζονται μέν ώς τοιαΰτα έκ τοΰ σχήματος αυτών καί έκ τής 
άκανθωτής ακάνθου (acanthus spinosus) , άλλ' ούχ ήττον ύπάρχουσιν 
υποδείγματα, έν οίς ή χριστιανική αυτών προέλευσις πιστοΰται κατά 
τρόπον άναμφισβήτητον. Εις πολλά δηλαδή κιονόκρανα εύρηται σταυ-
ρός είτε άπλοΰς είτε μονογραμματικός. Ούτως έν τώ κιονοκράνω τής 
μονής Στουδίου εύρηται σταυρός ισοσκελής εντός κύκλου 4 , έτερος δ' έν 
κιονοκράνω τού "Αγίου Μάρκου τής Βενετίας 5 . Έν τώ αύτώ ναώ εύρη-
ται έν τώ άβακι έτερου κιονόκρανου σταυρός επιμήκης 6. Έν άγίω 
Δημητρίω τής Θεσσαλονίκης εύρηται ωσαύτως έν τώ άβακι δύο κιονό-
κρανων σταυρός επιμήκης. Ταύτα δέ ήσαν τέως τά μόνα γνωστά ύπο-

1 Strzygowski έν Athen. Mittheil. XIV σελ. 283 κ. έ.—Byz. Denk-
maler II σελ. 241 - 2 . 

2 Βλ. Laurent, Delphes chretien έν Βul l . Corr. Hell. XXIII σελ. 
211 και τάς αυτόθι παραπομπάς. 

3 Laurent αυτόθι. 
4 Salzenberg, Altchristl. Baudenkmaler πιν. 3 άριθ. 1. 
5 Oncagna, Basil, di S. Marco πιν. 50, άριθ. 77. 
6 Αυτόθι πιν. 49 άριθ. 16. 
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δείγματα, θεοδοσιακών κιονόκρανων μετά τών συμβόλων τοΰ χριστιανι-

σμού. 'Αλλ' ώς άπέδειξεν ό κ. L a u r e n t καϊ τά έν Δελφοϊς ήκρωτη-

ριασμενα κιονόκρανα εφερόν ποτε έν τώ άβακι επιμήκη σταυρόν 1. 

Είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγεται έτερα τις συστάς κιονόκρανων 

εχόντων τήν άκανθον ώσεϊ κυματιζομένην ύπό τοΰ άνεμου, άτινα καίτοι 

δέν έχουσιν ασφαλώς χρονολογηθή, έν τούτοις γενικώτερον τάσσονται είς 

Εικ. 4 7 . Κιονόκρανον μετ' άνεμιζομένων φύλλων ( S t r z y g o w s k i ) . 

τό πρώτον ήμισυ τής ζ' έκατονταετηρίδος. "Υποδείγματα έξ αυτών 
περιεσώθησαν πολλαχοΰ. Τ ά πλείω εύρηνται έν 'Αγίω 'Απολλιναρίω τώ 
Νέω τής 'Ραβέννης, έτερα δ' έν Νίκαια, ' Αλαδζα-Κισλέ παρά τά 
Μύρρα, έν Βακούζη καί Καλάτ Σεμάν τής Συρίας, έν Θεσσαλονίκη καί 
έν τή κυρίως "Ελλάδι. Τό έν τή είκόνι 47 προέρχεται εκ τής "Αγίας 
Παρασκευής έν Χ α λ κ ί δ ι 2 . 

1 Delphes chrotien έν Bui. Corr. Hell. XX11I, 212. 
2 'Εδημοσιεύθη το πρώτον υπό τοϋ έρευνήσαντος τήν βασιλικήν επιστημονι-

κώς Strzygowski έν Athen. Mittheil. 
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Μετ 'αυτών συγκαταλέγονται και τά αναλόγου ρυθμού κιονόκρανα 

παραστάδων, ών λαμπρόν υπόδειγμα εύρηται έν τή 'Ακροπόλει Α θ η -

νών τό δημοσιευόμενον ένταΰθα (είκ. 48) ' . Τοΰτο κοσμοΰσι κατά μέν 

τά άκρα φύλλα συνήθους ακάνθου, έν τώ μέσω δέ χωριζόμενα ύπ'αυτών 

εύρηνται δύο φύλλα παράλληλα έχοντα παχεϊαν πριονωτήν κόψιν και 

καμπυλούμενα πρός τήν κορυφήν αυτών ώσεί ύπό άνεμου, έχοντα δέ 

Εικ. 4 8 . Κιονόκρανον παραστάδος ( S t r z y g o w s k i ) . 

συνεσπειρωμένους τούς λοβούς καί παρουσιάζοντα πρός τά έξω τήν ράχιν 
αυτών, έφ'ής βαίνει μετ ' άναπεπταμένων πτερύγων αετός. 

Πρός τό θεοδοσιακόν κιονόκρανον στενώς συνδέεται ή δευτέρα κατη-
γορία τών αρχιτεκτονικών μελών, τά λεγόμενα επιθήματα ( impostes). 
Ταύτα δέ είναι κατά τούτο άξια πολλής προσοχής, ότι είναι δημιουρ-
γήματα ακραιφνώς χριστιανικά, μή άπαντώντα έν τή αρχαία τέχνη, 
προσθέτως δέ διότι παρέχουσι μίαν ετι ίσχυράν άπόδειξιν oτι ή "Ανα-
τολή συνέδραμε τά μέγιστα είς τήν μόρφωσίν τής πρώτης βυζαντιακής 
τέχνης. Δηλαδή απεδείχθη ασφαλώς oτι τά επιθήματα προέρχονται έκ 

1 Strzygowski αυτόθι σελ. 286-287 είκ. 5. 
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Ειχ. 49. Έπί&ημα χριοτιαν κοΰ 
κιονόκρανου ( L a u r e n t ) . 

Συρίας, εν ή περιεσώθησαν τά αρχαιότατα υποδείγματα αυτών1. Εις τήν 

έφεύρεσιν καί τήν χρησιμοποίησin τοϋ επιθήματος προέβησαν οί αρχι-

τέκτονες άφ' oτου έγκατελείφθησαν τά άπλα έπιστύλια, αντικαταστα-

θέντα ύπό τών τόξων, διότι τά κιονόκρανα ώς έκ τής περιωρισμένης 

αυτών επιφανείας δέν ήδύναντο ν' άνεχωσι μετ' ασφαλείας τά άκρα τών 

τόξων τά έρειδόμενα έπ' αυτών, άνευ τής παρεμβολής τών επιθημάτων 

τών εχόντων πλατεϊαν τήν άνω έπιφάνειαν, προσαρμόζουσαν ακριβώς εις 

τάς βάσεις τών τόξων. 

Τ ά επιθήματα ταΰτα, ώς δηλοΰται καί έκ τών εικόνων 49 καί 50, 

είχον συνήθως σχήμα κολούρου τετρα

γωνικής πυραμίδος έχούσης επικλινείς 

μόνον δύο αντιστοίχους πλευράς, έτο-

ποθετοΰντο δέ έπί τών κιονόκρανων 

ούτως ώστε ή μέν στενή κορυφή ήρεί-

δετο έπ'αυτών, ή δέ πλατεία βάσις 

ήτο έστραμμένη πρός τά άνω, έπ' 

αυτής δ' ήρείδετο ή λιθοδομία ή απο-

τελούσα κοινόν άκρον δύο εκατέρωθεν τόξων. ΤΗσαν δέ τά επιθήματα 

πιθανώτατα έν χρήσει άπό τής Δ' έκατονταετηρίδος, διότι ευρέθησαν 

τοιαύτα έν 'Ρώμη χρονολογούμενα ύπό τίνων άπό τοΰ 353, άλλ' ή 

καθολική χρήσις αυτών επεκράτησε κατά τήν Ε ' εκατονταετηρίδα, εις ήν 

ανάγονται σχεδόν πάντα τά μέχρι τοΰδε 

γνωστά υποδείγματα, τής χρήσεως τ α ύ 

της παρατεινομένης μέχρι τών πρώτων 

ετών τής ζ" έκατονταετηρίδος, οπότε 

παρηγκωνίσθη τό επίθημα ύπό τών συν-

θέτων κιονόκρανων τών συνδυαζόντων 

έν αύτοϊς ιδιότητας κιονόκρανου άμα 

καί επιθήματος. 

Γνωστά υποδείγματα επιθημάτων έκ 

τής Ε ' έκατονταετηρίδος είναι πολλά, καί δή έκ μέν τής Ρώμης έν 

S . Stefano Rotondo , S . L o r e n z o fuori le M u r a , S . A g n e s e , 

S . M a r i a in C o s m e d i n . Έ κ δέ τής 'Ραβέννης έν S . A p o l l i n a r e 

N u o v o , S . G i o v a n n i E v a n g e l i s t a , S S . N a z a r o e C e l s o , S . 

ΕΙκ. 5 0 . Έπΐθημα χριστιανικού 
κιονόκρανου ( L a u r e n t ) 

1 Έν τώ πραιτωρίω τοϋ Μουσμιέ. De Vogue, Syrie centrale πιν. 7. 
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A p o l l i n a r e in C l a s s o , S . V i ta le , S . F r a n c e s c o καί S . A g a t a . 
Έ κ Νεαπόλεως έν S . G i o r g i o M a g g i o r e . Έ κ Θεσσαλονίκης έν 
άγίω Δημητρίω καί Έσκί Δζουμά 1 . Καί τέλος έκ Δελφών, έξ ών 
προήλθον έπ' έσχατων εις φώς εικοσιπέντε έν όλω επιθήματα, άτινα 
έμελέτησε καί έδημοσίευσε μετά πολλής επιστημονικής ακριβείας ό 
L a u r e n t 2 . 

"Οσον άφορα εις τάς αναλογίας τών διαστάσεων αυτών, παρατηρείται 
μεγάλη ποικιλία, ήτοι άλλαι μέν είναι λίαν πεπλατυσμέναι (είκ. 49), 
έχουσαι μικρόν πάχος, άλλαι δέ τουναντίον είναι στενώτεραι καί παχύ-
τεραι. Α λ λ ά κυρίως αί μεταξύ αυτών διαφοραί καθορώνται έν τή δια-
κοσμήσει, ήτις άλλοτε μέν εύρηται έπί τής ετέρας τών κεκλιμένων πλευ-
ρών (είκ. 50), άλλοτε δ' έπ' αμφοτέρων, oπερ καϊ συνηθέστερον. 

Η διακόσμησις τών επιθημάτων αποτελείται είτε έξ επιμηκών φύλ
λων υδροχαρών φυτών (feuilles d'eau) παραλλήλως γεγλυμμένων 
(είκ. 49), είτε έκ φύλλων ακάνθου απαλής (acanthus mollis), 
μόνων ή έναλλασσόντων μετά φύλλων υδροχαρών φυτών (είκ. 50). 
Άλλοτε δύο φύλλα ακάνθου απαλής ή υδροχαρών φυτών περιβάλλουσι 
επιμήκη σταυρόν ή σταυρόν μονογραμματικόν έχοντα άνοικτόν Ρ, ή 
σταυρόν ισοσκελή έν κύκλω μετά ή άνευ ροδάκων έν ταίς γωνίαις 
τών σκελών. 

Έτέραν κατηγορίαν κιονόκρανων άποτελοΰσι τά συνδυάζοντα έν αύτοίς 
καί ιδιότητας επιθήματος. Έ κ τών κιονόκρανων τούτων τά έχοντα κόσμον 
έκ φύλλων ακάνθου ώς έν τώ Θεοδοσιακώ ήσαν ιδία έν μεγάλη χρήσει 
κατά τήν ζ' εκατονταετηρίδα, είχον δέ δύο διάφορα σχήματα, κυβικόν 
καί κωνικόν. Ούχ ήττον όμως τοιαΰτα σύνθετα κιονόκρανα άπαντώσι 
καί κατά τήν Ε ' εκατονταετηρίδα, οίον τό εύρεθέν έν Δελφοϊς (είκ. 51). 
Ό τοιούτος συνδυασμός έσχεν ώς αποτέλεσμα, ώστε τό τε κιονόκρανον 
καί τό επίθημα άπέβαλον τό πρότερον αυτών σχήμα. Άλλως όμως έχει 
όσον άφορα εις έτέραν κατηγορίαν συνθέτων κιονόκρανων, άτινα πρωίμως 
ήδη κατά τήν Ε ' εκατονταετηρίδα δημιουργηθέντα διετηρήθησαν έπί 
μακρόν ώς έκ τών ευκολιών, άς παρείχε τό σχήμα αυτών. Τοιαΰτα 
είναι τά σύνθετα ιωνικά κιονόκρανα (είκ. 52), έν οίς κατέστη δυνατή ή 
έν τώ αύτώ λίθω συνύπαρξις ιωνικού κιονόκρανου μετά συνήθους έπιθή-

1 Βλ. Laurent, Delphes Chretien σελ. 214, σημ. 3, και τάς παραπομπάς 
2 Αυτόθι. 
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ματος άνευ παραλλαγής του αρχικού αυτών σχήματος. Υποδείγματα 

αυτών διατηρούνται είς πάσας τάς χώρας τής ρωμαϊκής κυριαρχίας. Έν 

Ι τ α λ ί α εύρηνται τ ' αρχαιότατα, έν δέ τή Συρία περιεσώθη έν τών 

καλλίστων ιωνικών συν-

θέτων κιονόκρανων. 

Έ κ τής Ε ' έκατονταε-

τηρίδος είναι γνωστά έν 

Έτσμιατζίν, έν "Ραβέννη 

(SS N a z a r o e Celso) , 
έν 'Ρώμη (S . Stefano 
Rotondo) , έν Χαλκίδι, 
έν Βενετία ("Αγιος Μάρ-
κος) καί έν τή μονή Ρ o m -
posa ( Ι τ α λ ί α ) 1 . Ωσαύ-
τως δ' έπ' εσχάτων έγέ-
νοντο γνωστά εννέα τοι-
αύτα σύνθετα ιωνικά κιο-
νόκρανα έκ τών έν Δελφοϊς 
ανασκαφών, ών τά έπτά 
άνήκουσιν είς τήν Ε ' εκα-
τονταετηρίδα 2 . 

Ώ ς έκ τής μακρότατον χρόνον διατηρήσεως αυτού τό σύνθετον 
ϊωνικον κιονόκρανον υπέστη τροποποιήσεις, αϊτινες βαθμηδόν άπεμάκρυ-
ναν αυτό άπό τών πρώτων απλών σχημάτων. Ή τοιαύτη δέ μεταμόρ-

φωσις ιδία καθοράται έν τώ κιονοκράνω, σπανίως 
δ' έν τώ έπιθήματι, διότι ένώ τούτο κατά τήν Ε ' 
εκατονταετηρίδα διατηρεί το κλασσικόν αυτού σχήμα 
μετά τών μεγάλων ελίκων χωριζόμενων ύπό έχίνου 
κοσμουμένου δι ' ώών, κατά τήν ζ' εκατονταετηρίδα 

Εικ. .5-. Ιωνικον τροποποιείται το σχήμα αυτού τών ελίκων σμικρυνο-
συνθετον κιονό- μένων, παραλειπεται δ' ο εχινος μετά των ωων και 

κρανον (Laurent) 
ποικίλαι άλλαι επέρχονται μεταλλαγαί άπομακρύνου-

σαι αυτό τοϋ αρχικού αυτού σχήματος. 

Είκ. 51. Συνθ. κορινθ. κιονόκρανον ( L a u r e n t ) . 

1 Laurent, Delphes chret. έν Bul. Corr. Hel. XXIII σελ. 233, σημ. 1 
2 Laurent αυτόθι. 
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'Ανάγκη πρός τούτοις νά σημειωθή ενταύθα ότι τινα τών συνθέτων 
ιωνικών κιονόκρανων τής Ε ' έκατονταετηρίδος έχουσιν άντί τού συνή-
θους επιθήματος μέγα τοιούτον κυβικού σχήματος ώς έπί παραδείγματι 
είς έν τής Άγιας Παρασκευής έν Χαλκίδι (είκ. 53). 

Είς τήν χρονολόγησιν τών ιωνικών συνθέτων κιονόκρανων συντελεί 

Είκ. 5 3 . Ίωνικόν συνθετον κιονόκρανον ( S t r z y g o w s k i ) . 

πρό παντός ο έπί ένίων υπάρχων μονογραμματικός σταυρός. Τοιούτος 
εύρηται έπί τοϋ έν τή είκόνι 52 κιονόκρανου τών Δελφών. 

Έτέραν τέλος τάξιν κιονόκρανων άποτελοϋσι τά δωρικού ρυθμού, άτινα 
Ομως είναι σπανιώτατα. Ταύτα δέν άπαντώσιν άπλά, άλλά πάντοτε εν 
συνδυασμώ μετά τού επιθήματος. Έ ξ αυτών τέσσαρα άνευρέθησαν έν 
Δελφοϊς, έκ τοϋ μονογραμματικοΰ σταυρού δ' ον φέρει έν τούτων εξάγε-
ται οτι ταύτα ανάγονται είς τήν Ε ' εκατονταετηρίδα. Πέμπτον δ' άνεϋ-
ρεν ό L a u r e n t δωρικόν κιονόκρανον έν τή Παλαιοχώρα τής Αίγίνης. 
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Καϊ τοιαΰτα μέν τά άφορώντα εις τά κιονόκρανα καϊ επιθήματα τών 

χριστιανικών μνημείων κατά τους χρόνους τούτους. "Αλλην κατηγορίαν 

γλυπτών κοσμημάτων άποτελοΰσιν αί ποικίλαι πλάκες αί χρησιμεύουσαι 

είτε ώς δρύφακτα χωρίζοντα έν ταϊς βασίλικαϊς τό βήμα άπό τοΰ 

άλλου ναού, εϊτε ώς στηθαία τών χορών καί πρός διάκοσμον τών 

αμβώνων, είτε τέλος ώς θωράκια τών υπερώων. Μεταξύ τών πλακών 

τούτων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχουσιν αί ώς θωράκια τών υπερώων 

χρησιμοποιούμεναι, αίτινες είναι καϊ αί πολυπληθέστεραι τών μέχρι 

τούδε σωζόμενων. Αύται συνηθέστερον έχουσι κεκοσμημένας άμφοτέρας 

αυτών τάς όψεις, κατά δέ τά κράσπεδα αυτών σχηματίζουσι πλαίσια. 

Τ ά θωράκια ταΰτα ένεγομφοΰντο μεταξύ τών κιόνων, οϊτινες είχον πρός 

τοΰτο πρός τό κάτω αυτών μέρος αύλακα αναλόγου πλάτους και 

ύψους, έχρησίμευον δ' όπως 

έρείδωνται έπ' αυτών καϊ προ-

κύπτωσιν οί έκεϊ ευρισκόμενοι 

κατά τάς ιεροτελεστίας. Με-

ταξύ τών θεμάτων δι' ών διε-

κόσμουν τάς τοιαύτας πλάκας, 

συνηθέστερον απέβη τό ύπό 

τής εικόνος 54 παριστώμενον. 

Τής πλακός ταύτης ή μέν όπισθεν όψις φέρει άπλοΰν μακρόν σταυ-

ρόν άνάγλυφον εντός κύκλου, ή δέ έμπροσθεν ή ούσα προωρισμένη οπως 

άποβλέπη πρός τόν μέσον χώρον τοΰ ναοΰ, έχει έν μέν τώ κέντρω 

σχήμα ίδιόρρυθμον, οπερ άποτελοΰσι συνήθως μέν έξ, ενίοτε δ' οκτώ 

μικρά ανάγλυφα σχήματα ομοιάζοντα πρός καρδίαν (ϊδε εϊκ. 54), 

έχοντα δ' έπικέντρους τάς οξείας αυτών κορυφάς ούτως ώστε οί έν τώ 

μεταξύ αύλακες άποτελοΰσιν εξ ακτίνας. Περί αυτά εύρηται στέφανος έν 

είδει ταινίας είτε διπλοΰς, οπότε είναι στενότερος, είτε απλούς καί πλα-

τύς, όστις κάτωθεν συμπλεκόμενος επεκτείνεται εκατέρωθεν σχηματίζων 

καμπύλην καί καταλήγων εις φύλλον έστραμμένον πρός τά άνω, έφ' ού 

ερείδεται άπλοΰς σταυρός όμοιος πρός τόν τής όπισθεν όψεως. 

Πλάκες έχουσαι τοιούτον διάκοσμον διατηροΰνται πολυάριθμοι, προερ-

χόμεναι έκ τών πλείστων χριστιανικών κέντρων τής Δύσεως καί τής 

Ανατολής. Έ κ μέν τής Ι ταλ ίας έν Βενετία ("Αγιος Μάρκος, πολλά 

υποδείγματα ών έν παριστά ή είκών 54), έν 'Ραβέννη, Βονωνία, 

'Αριμίνω, 'Αγκώνι καί 'Ρώμη, έκ δέ τής Ίστρίας έν Παρέντσω. Έ κ 

Είκ. 54. Πλαξ θωρακίου ( L a u r e n t ) . 


