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χαριστήρια. 

Επτ' έτέων δεκάδας πλήσας χώρει έπι πλείω, 

ευπορίην δέ πόροι ούριος αίΥ{οχος . 

Άπο τοϋ ετους 1906 συμπληροϋται ηδη 25ετία, κατα την όποίαν μόνος καΙ μετα της 

άναγκαίας βραδύτητος καΙ προσοχης, διδασκόμενος ύπο της χθες χάριν τ.ης σήμερον, και δια 

της προ-θ'ύμου χρη ματικης χορηγίας τοϋ τε Ύ πουργείου (μάΙ ιστα προς άπαλλοτριώσεις ίδιω

τικων κτημάτω'ν) και της γηραιας ήμων άρχαιολογικης Έταιρείας εν τφ μέτρ CΡ τοϋ γενικοϋ 

άνασκαφικοϋ αυτων προϋπολογισμοϋ, εν μικρφ δε μέρει καΙ ήj χρηματικΌ βοηθείιι τοϋ άει

μνήστου φιλαρχαίου Όλλανδοϋ Goecoop, άνέσκαψα εν τφ μέσCΡ της πόλεως των Θηβων τα 

ερείπια τοϋ άνακτόρου τοϋ Κάδμου, σω-&έντα μέχρι τοϋ χριστιανισμοϋ εν μέρει δε και μέχρις 

ήμων δια περιπετειώδους ίστορίας, ην σ.νασυνεκρότησα ήδη εν τΌ ΆΡΧαιολογικfj Έφημερίδι 

τοϋ 1910 σ. 111 έξ. 
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Κατα την Ιστορίαν ταύτην το οικοδόμημα κατεστράφη δια πυρκα'ίάς προξενη{}είσης ύπο 

κεραυνού, καΙ έπειδη ό κεραυνος κατα την πίστιν των μυκηνα'ίκων χρόνων, κληροδοτη{}'είσαν 

καΙ εις τους επειτα <Έλληνας (πρβλ. Πρακτικά της Άκαδ. Ά{}ηνών ΙΙ 1927 σ. 430 εξ.), έξε

πορεύετο εκ τού ιός, ό δε τόπος της πτώσεως αύτού, το ένηλύσιον (bidental), έ{}εωρείτο 
ίερος τού Καταιβάτου ιος (πρβλ. Άρχ. 'Εφ. ε. ά. 115. Nilsson, Rhein. Mzts. 190 ,313. J. 
Ε. Harrison, P ri1nitive Athens 59 εξ. Maass, Oester. Jalzresh. 190 σ. 11- 15), το δλον πυρ

πολημένον ερείπιον εf}εωρή{}η ίερόν, ετύγχανε λατρείας καΙ κατα τους Μυκηνα'ίκους καΙ κατ α 

τους καf}άρως ελληνικους χρόνους μέχρι τού Χριστιαν ισμού, αί δε άμέσως μετα την πυρ

κα'ίαν άνάγκα ι τού άστέγου βασιλέως έ&εραπεύ-θησαν δι ' οικοδομης, πλησίον που έπΙ της 

Καδμείας, άλλου άνακτόρου, το όποίον μετα την κατάργησιν της βασιλείας έν Θήβαις μετε

ποιή&η εις Ιερον της ήμητρος (πρβλ. τα εμα Θηβαϊκά σ. 346 εξ. 353 εξ.) ι . 

Κατα τους Έλληνικους χρόνους μνημονεύετα ι το ερείπιον εν ταίς Βάκχα ις τού Εύρ ιπ ί

δου (ΑΕ ε· ά. 3 16) εικονίζετο δε π ι&ανως και εν τη σκηνoγραφ ί~ αύτων 2, επε ιτα άναφέρεται 

εν δελφικαίς επιγραφαίς τού β ' ήμίσεως τού Γ' αΙ π.χ. (Πρακ. της Άρχ. <Εταιρ. 1911 σ. 151) 

καΙ τελευταίον ύπο τού Παυσανίου. 

Ή άνασκαφη άπέδειξεν, δτι κατα την πυρκα'ίαν το οικοδόμημα ητο άρτιον καΙ ύγ ιές, 

εκτισμένον το πλείστον δια μεγάλων η μΙΚQων άκατεργάστων (άφ' 0-0 ό σ ίδηρος 11ΤΟ άγνω

στος κατα την κτ ίσιν του) λίf}ων η και μεγάλων ώμων πλίν{}ων παρεμβαλλομένων εκάστοτε 

προς ισοπέδωσιν των δόμων ( << περασιάς » ), δτε οΙ κτίσται άνύψουν το « ράμμα » ήτοι το σχο ι

νίον της εύf}υντηρίας3. ΤΟ συγκρότημα τούτο εστερεοϋτο δια παρεμβολης ξυλοδεσίας, ην 

εσφαλμένως άνασυνέστησα εν τοίς Πρακτικοί ς της Δρχ. Έταιρείας τού ετους 1927. Ό φίλος 

κα{}'η γητης εν ΓοτίγΥn κ. Κ. Mίiller παρασκευάζων την εκδοσιν τού μεγάλου περΙ Τίρυνf}ος 

β ιβλίου τού Γερμανικού 'Ινστιτούτου είχε την οικείαν α'υτφ φ ιλοφροσύνην να έπιστήστι 

την προσοχήν μου εις τούτο (πρβλ. καΙ Dorpfcld TrOJa ιι. Ilιοη 1,90 καΙ Wace BSA 1921 - 3 
ΧΧν σ. 149 κ. εΙκ. 34,240, σ. 67 πίν. 16. σ. 17 εΙκ. 20 καΙ πίν. 13d) , κατα δε το παρελf}ον 

{} 'έρος 1929 ήδυνήf}ην να εξακριβώσω άναμφισβητήτως, δτι τα κατακόρυφα ξύλα της εικόνος 

5 εν σελ. 38 των άνω Πρακτικών πρέπει να άντικαταστα&ωσ ιν ύπο επαλλήλων όριζοντίων, 

ένδέσμων η έμβατικων, επειδη οντως ή f}έσις αύτων ύπάρχει κο ίλη καf}' δλον το πάχος καΙ 

το ϋψος των σφζομένων το ίχων, ούς εσχάτως άφόβως (πρ βλ Πρακ. τ. Άρχ. Έτ. 1927 σ. 37) 

εξήτασα. <Όπου δεν 11ΤΟ ό χωρος των ξύλων κατε ιλημμένος δια καταρρεόντων αμα τΌ επαφΊΊ 

χωμάτων, ύπηρχον λbθ'O Ι τινες συμπεσόντες κατα την καταστροφην ώς καΙ άγγεία η Οστρακα. 

Ή πυρπόλησις της ξυλοδεσ ίας έγένετο αιτία να συνιζήσωσιν ο ί τοίχοι, καΙ δια τούτο ό σχε-

1 'Επειδή δεν εχω πείραν φυσικών τινων φαινομένων και 

δυσπιστώ , καtιώς βεβαίως και άλλο ι , πώς κεραυνός ήδύ

νατο νά παραγάγη πυρκα'ίάν, έπρόσεξα εtδησίν τινα, ην 

έδημοσίευσεν ή εφημερις .'Εστία» τής 12 'Οκτωβρίου 1929 
σελ, 6 ύπό τόν τίτλον « πυρκα'ίά εκ κεραυ\'οϋ • . Λέγει δηλ . 

.Διαρκούσης της καταιγίδος της χ'6εσινης νυκτός εΙς τόν 

Πειραια κατέπεσε κεραυνός εντός μιας ξυλίνrις άπο{)ήκης 

τοϋ εν Νέφ Φαλήρφ έργοστασίου . Κεραμεικό;>, εντός τής 

όποίας ύπη ρχον 8000 όκάδες χόρτου. Ή άπο'6ήκη άνεφλέγη 

άμέσως και άπετεφρώ'6η είς διάστημα πέντε λεπτών τής 

ώρας. 'Εκ τής μεγάλης έντάσεως τών φλογών ό δρ ίζων 

προσέλαβε ζωηροτάτην έρυ{}ράν άπόχρωσιν , ένομίσ{}η δέ 

πρός στιγμήν, στι έπρόκειτο περ ί πυρκαϊάς τρομακτικών 

διαστάσεων . .. ' 
2 Πρβ. Πολυδ. 4, 124 « Τι δ ε άρ ιστερά ({}ύρα τής σκηνής) 

τό εύτελέστατον εχει πρόσωπον η [ερον έξηρημωμένον η άοι

κός έστι. > 

3 Μετεκομίσαμεν τοιαύτας πλίν'60υς συντετριμμένας εΙς 

τό μουσείον έκ τής τελευταίας άνασκαφης πρβλ. Πρακτικά 

1928, 49. 
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διάσας την δημοσιευ&είσαν κάτοψιν τού οίκοδομήματος δεν ηδύνατο να συναγάΥη ευκόλως 

τετράγωνα ακριβώς δωμάτια 11 ένιαχού απεστένωσέ πως τΟ'υς διαδρόμους ώς τον Ε. (εΙκ. 1) . 
τα μέτρα εδει να ληψ&ώσιν είς το δάπεδον 11 κάλλιον μικρον ύπ' αυτό. 

Το οίκοδόμημα ητο έκτισμένον έπΙ λοφίσκου της Καδμείας, έφ' 0-0 άλλοτε προϋπηρχεν 
άλλο 11 άλλα κτίσματα, ανερχόμενα μέχρι τών πρωτοελλαδικών χρόνων· έπειδη καΙ f}εμέλια 
εύρέ{}'ησαν ταπεινα έπΙ τού φυσικού πώρου εδραζόμενα (είκ. 1 έν τοίς δωματίοις Π και 

ΟΔΟΣ 

() 

- ED ·Β 

ΚΑΔΜΕΙΟΝ 

ΕΙκ . 1. Ι,άτοψις τού ά" ασκαφέ,'τος μέρους τού Καδμείου άνακτόρου . 
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, 
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ι 

1: Λ Κ Ι) καΙ τα ύπο το δάπεδον τού ανακτόρου χώματα ένείχον μινύεια αγγεία και άλλα 
μεσοελλαδικα καΙ πρωτοελλαδικά. Τών πρωτοελλαδικών, ατινα, εύρε&έντα όλα όμού κατα 

το {}·έρος τού 1928 (πρβλ. Πρακτ. 1928 σ. 50), συνεκολλή&ησαν ηδη, παρα{}'έωμεν ένταύ-θ-α 

την είκ. 2 α - δ. ΕΙνε τα αξιολογώτατα δείγματα τών παλαιών έκείνων πολιτισμών, ατινα 

εχομεν έκ Θηβών, (πρβλ. καΙ Θηβαϊκά σ. 2 εξ.). 

το αγγείον είκ. 2 δ θ·α όνομάσω κρατηρα. "Εχει ϋψ. 0.22, άνω διάμ. 0.35 - 0.365. Ό 

πυ-θ-μήν, ευ-&υς ύποκάτω, εχει διάμ. 0.10. χειροποίητον. Πηλος ωχρέρυ-θ-ρος έπιτριβεΙς δια 

βεβρεγμένων χε ιρών. Το χείλος ενδον καΙ εξω βεβαμμένον δι' U rfirnis. Αί λαβαΙ πεπλασμέ

να ι τριγωνικαΙ όριζόντια ι διάτρητοι. Το άγγείον σφζεται όλόκληρον σχεδόν. 

__ ~ ______ ~ __________ ..... R .......... ~ 
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ΕΙκ. 2 γ. Χύτρα χειροποίητος εξ άκαfΜρτου πηλοϋ ερυt}ροϋ άνωμάλως μελαv&έντος ύπο 

τοϋ πυρός. Το κατα τον πυ-&μένα μέρος λείπει ώς καΙ άλλα μέρη συ μπληρω-&έντα' ύψ. 

0.215 - 0.23. Διάμ. στομίου 0.24. (δτα δύο (το εν εσώ-θη, όρατον εν τΏ είκόνι) προσπεφυκότα 
η άνάπλαστα είς την κοιλ ίαν, χαρακτηριστικά. 

ΕΙκ. 2 β. Τριποδικον άγγείον μελανωποϋ πηλοϋ. Το πλείστον εκ συμπληρώσεως. Κατα 

την συμπλήρωσιν εχει διά μ. χειλέων 0.18 και ύψ. 0.13. 'Έξω είναι κεκοσμημένον δια σφη

νοειδών εμπιέσεων έπΙ μαλακοϋ τού πηλοϋ: ύπο τα χείλη είνε όριζόντιος δ ι πλη ζώνη σφη 

νών, άπ' αύτης δε κατήρχοντο προς τους πόδας και μεταξυ αύτών τέσσαρα ζεύγη (σφζονται 

Είκ. 2 .. Αγγεία πρωτοεί..λαδικά εκ τώ" βαΟέω>' στρωμάτωl' (;πό τό δάπεδον τοϋ Καδμείου. 

τα δύο) διπλών όμοίων σειρών σφηνών χωριζομένων εν μέσ φ δ ια κα&έτου γραμμης. Έντος 

τινων σφηνών διατηρείται Ι ευκη ύλη, δι' ης επληροϋντο ολοι οί σφηνες. 

ΕΙκ. 2 α. Πινάκιον κατα το ήμισυ εκ συμπληρώσεως. Βεβαμμένον ολον δι' Unfirnis· 

"Εξω ύπο το όριζόντ ιον χείλος εΙναι μεταξυ δύο ζευγών όριζοντίων λευκφ χρώματι γραφει

σών γραμμών σύστημα κεκλιμένων τεμνομένων γραμμών όμοίως λευκών. Κατα την συμπλή

ρωσιν εχε ι δ ιά μ. 0.1 65 σχεδόν) ύψ. 0.05 περίπου. 

Το άνάκτορον έκτίσ&η πι-θ-ανώς κατα την ύστεροελλαδικην ΙΙ περίοδον καΙ προσέλαβε 

τοιχογραφίας κατα τον αύτον χρόνον!. Άλλα περΙ το τέλος της περιόδου ταύτης η την άρχην 

1 Ό Evans Th e Ρ a 1 a c e ο f Μ ί n ο 5 a t Κ 11 Ο S 5 Ο 5 ύστερομινω'ίκην ΙΒ καί όρίζει το 1500 π.Χ. ώς χρονολογίαν . 

ΠΙ , 416 δέχεται ώς χρόνον της Υ.τίσεως τοϋ ανακτόρου την Βεβαίως δέν δυνάμε{}α νά καταβωμεν έντεϋt}εν τοϋ Ηου ;τ . Χ. 

β 

δ 
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της ύστεροελλαδικης ΠΙ περιόδου αί τ()ιχογραφίαι εΙχον, ώς φαίνεται, βλαβη ένιαχού καΙ 

άντ ικατεστά-&η σαν. Είς δύο δωμάτια εΙναι βέβαιον, δτι έγένετο τοιαύτη άντικατάστασις, είς 

τα Ν καΙ Π τού σχεδίου (είκ. 1 δρα και το έν Πρακτικοίς της Άρχ. Έτ. 1927 σελ. 33 πρβλ. 

σ. 42). Άλλ' είς μεν το Ν κα-θυρέ-&ησαν αί παλαιαΙ τοιχογραφία ι καΙ έχώσ-&ησαν είς το άνυ

ψω-θ,εν ούτω δάπεδον τού αύτού δωματίου, είς δε το Π έπι τών παλαιών τοιχογραφιών έτέ-&η 

νέον έπίχρισμα καΙ έπ' αύτού έγράφησαν αί νέαι γραφαί., άσυγκρίτως κατώτεραι τών πρώ

των έν άμφοτέροις τοίς δωματίοις. "Αν αί πρώται άποδο-&ώσιν είς Κρητας τεχνίτας, ώς &έ! ει 

π. χ. και ό Glotz Cz'vilzs' eg'eenne 58 εξ., δυνάμε{}'α να έκτείνωμεν την κρητικην έπίδρασιν καΙ 

είς την άρχιτεκτονικήν, δεχόμενοι κρητα άρχιτέκτονα, δστις είσήγαγε και το σύστημα τών 

φωταγωγών, οίος εΙνε έν τφ σχεδίφ τού Καδμείου ό ύπο το γράμμα Η -&αλαμίσκος, ον διέ

τε με τουρκικον ύδραγωγείον κρήνης παρα τους δύο περαιτέρω αποπάτους τού τουρκικού 

λουτρού τους εύρε{}'έντας τφ 192t (Πρακ. Άρχ. Έτ. 1921, σ. 33)1. Toιoύτnυ φωταγωγού ή 

ύπαρξις έπιβάλλεται καΙ είς τα νότια διαμερίσματα τού ανακτόρου, ώς άποδεικνύω έν Πρακτ. 

1928, 51. 

ΤΟ πολύπλοκον σχέδιον τού Καδμείου γίνεται σαφές, άν τις ακολου-θ'ήσυ όδον έκ τού 

μεγάρου Α δια της πύλης α είς τον προ{}'άλαμον Β, περαιτέρω δε δια της {}'ύρας δ καΙ τού 

διαδρόμου Δ (εν-θ'α εύρέ{}'ησαν τφ 1921 οί μετα μυκηνα'ίκών έπιγραφών ετερόστομοι άμφο

ρείς) καΙ Ε καΙ ΖΚ, άφ' ο-δ άφορμαται ό ΜΦ. ια τών διαδρόμων τούτων εφ{}'ανέ τις είς 

τας fI-ύρας πάντων τών δωματίων, μη έξακριβω-&είσας η μόνον είς το δωμάτιον Π καΙ είς το 

έν τφ σχεδίφ είκ. 1 νύν σημειούμενον άπέναντι αύτού προς άνατολάς. Ό βασιλευς ηδύ

νατο έκ τού μεγάρου να μεταβη είς τους παρα τους διαδρόμους -&αλάμους, εν{}'α ητο ό γυναι

κών, αν κρίνωμεν έκ τών κοσμημάτων χρυσού κλ,. ατινα εύρέ{}ησαν ένταύ{}'α. 

Θα ηδύνατό τις λοιπον να φαντασ-θ] τον ανακτα τού ανακτόρου τούτου άπολαύοντα 

άμερίμνως τού βασιλΙΚΟύ μεγαλείου του έν μέσ φ τών γυναικών καΙ τών {}'αλαμηπόλων καΙ.. 

τών ΚΟI ά.κων ύπηρετών η ύπηκόων καΙ τού πλούτου, ον έσώρευεν ή δύναμις αύτού ή 

βασιλική . 

τα πράγματα δμως άλη&ώς καΙ άκριοώς δεν ησαν ούτω. Ό βασιλευς είργάζετο . Είς την

προς δυσμας α-ύλην τού άνακτόρου εύρέ-θ"Υ} ό άγγειοπλαστικος κλίβανος, Πρακ. 1911, 14 

εξ., έν Φ ώπτώντο άγγεϊα πλαττόμενα ύπο είδικων βεβαίως τεχνιτών καΙ έργατών έπΙ τόπου 

(εΙκ. 1 ρ γ. Παραπλεύρως τού κλιβάνου έν κοιλότητι τού έδάφους- -&α ηδύνατο να εΙναι 

τοιούτόν τι καΙ απωτέρω που - εύρέ-&η έζυμωμένος και κα-&αρος πηλος ετοιμος προς πλάσιν. 

τα δε προ'ίόντα τού έργοστασίου τούτου, ά-&ρόα παραγόμενα ύπο πολλών συγχρόνως τεχνιτών 

διακριτών έκ τών εργων αύτών, ησαν προωρισμένα προς έμπορίαν καΙ άπε{}ηκεύοντο έν τφ. 

1 Περί του φωταγωγού τούτου σρα σημε ίωμά μου έν τφ 

έπί τυ έκατονταετηρίδι του Γερμαν. άρχαιολ, 'Ινστιτούτου 

δημοσιευομένφ νυν πανηγυρικφ τόμφ, BerIcM ,ϊber die Η.",· 

dertjaltrfeI"er 2Ι - 25 Αρ,·ι,! 1929, 1930 σελ, 252 έξ, 

2 Τοιούτοι παλαιοί κλίβανοι εύρsfiησαν καί άλλαχου 

(Τ.ίρυνς) , αλλά μόνον περί τού έπί της 'Ακροπόλεως τών 

Άfiηνών {}ά σημειώσω, στι περιγράφεται έσφαλμένως ύπο 

του Καβεράου έν Άvασκαφfj <ης Άκροπόλεως σ. 1l!J , E\'fia 

αΙ δύο κοιλότητες τού ύποκαύστρου λέγο,'ται τοίχοι, οΙ δ έ

τρεΙς τοίχοι λέγονται κοιλότητες, τοπο{}ετείται δε 11 ε'ίσοδοι; 

τού κτίσματος προς Β, έν φ εΤνε προς Ν κατά τον πίνακα. 

·Οτι άμελώς άνεσκάφη καί ατελώς παρετηρήfiη ό κλίβα · 

νος, δεικνύει και ή έλλειψις σημειώσεων περί λειψάνω\' 

αγγεΙων ένταύ{}α , ατινα {!ά έχρονολόγουν αύτόν,'Ορα τελευ

ταίον καί G. Mylonas E xcavatiotIs αι. Olynthtts Ι , σ, 12 έξ. 

5 
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ανακτόρφ εις πάντας ταυς -θ'αλάμους καΙ τους δ ιαδρόμους. ΚαΙ έν μεν τοίς {}'αλάμο ις {} & 

ήδύναντο να ύπάρχωσ ι και ερ μάρια η κιβώτ ια πλήρη τούτων, αλλ ' έν τοίς διαδρόμοις ή στε

νοχωρία τού 1 μέτρου πλάτους δεν έπέτρεπε τοιαύτην Ρύ&μισιν. Μόνον έν ρυμοίς καΙ τού 

τοις έξηρτημένοις έκ της όρ οφης ητο δυνατον να τοπα&ετη-θωσιν έν μεγάλφ πλή-θε ι αγγεία 

ανευ βλά βης των τοιχογραφιων. Ό δ ιάδρομος Δ, πλ. 1 μ. καΙ μήκους περίπου 4 μ. , απέδωκε 

τούλάχιστον 80 μεγάλους ετεροστόμους αμφορείς ϋψ. 0.45 μ. κατ α κανόνα. Άναρί{3'μητον 

δε ητο το πλη-θ-ος των ύψιπόδων κυλ ίκων, των πινακίων, των ι; ρ ιποδ ικων αγγείων καΙ 5.λλων 

τινων σχημάτων, ατινα συνελέχ-θ-ησαν έν τοίς αλλοις διαδρό μο ις, πλεονάζοντα αλλαχού μεν 

ταύτα αλλαχού δ' έκείνα (πρβλ. Άρχ. 'Εφ. 1909 71 κ. α.). ια τούτων δε των οϋτω βεβυ

σμένων δ ιαδρό μων έπορεύετο ό βασιλευς έκτελων τα ύψηλα αύτού καθ'ήκοντα ώς καΙ ο ί 

αλλοι ενο ικοι τού ανακτόρου, πι-θ-ανως δε καΙ οί κατασκευασται των αγγείων τεχνίται η 

έμπορ ικο Ι ύπάλληλο ι τού βασιλέως, όσάκις έταμίευον η έπώλουν τα αγγεία. 

Άλλα και οί &άλαμοι "ισαν ώσαύτως πλήρε ις αγγείων, μάλιστα των λεπτοτέρων καΙ 

μικροτέρων (πρβλ. Άρχ. Έφ. 1909,6 1 εξ.) Μόνον ό φωταγωγος Η ούδεν αγγείον περιείχεν . 

"'Ησαν δε πάντα καινουργη ατριβη καΙ αγραφα πλην των ετερ οστόμων αμφορέων. Άλλα 

καΙ τούτων ή γραφη είνε άπλη, ανευ αξ ιώσεων καλλιτεχνικων, ωστε καΙ το πλη -θ ος καΙ ή πο ι

ότης καΙ το ατρ ιβες καΙ ή παρουσία τού έξ 0-0 προέρχονται κλιβάνου αποδεικνύουσιν, δτ ι ή 

βιομηχανικη αϋτη παραγωγη ητο προωρισμένη προς έμπορίαν. Οί βασ ιλείς της Γαλλίας 

κατασκευάζοντες την πορσελάνην των Σεβρων καΙ ό μιμη-θει ς αυτους τελευταίος Kaiser της 

Γερμανίας δεν είνε ου τε μόνα ουτε πρωτα παραδείγ ματα βασιλέων βιομηχάνων και έμπόρων 

ου τε δ' ό σ ιλφιοπώλης βασιλευς της Κυρηνα'ίκης Άρκεσ ίλας. 

Άλί ' αν ό βασιλευς της Καδμείας ητο βιομήχανος παραγωγος εμπορος αναλαμβάνων 

όχληρας φροντίδας χάριν κέρδους, ήδύνατο &ράγε 5.λλος αγθρωπος έν τφ κράτει να ά.νταγω

νισθfι το βασιλικον έργοστάσ ιον καΙ να κεντήση τον βασιλέα είς το μαλί ον εύα ίσθητον 

σημείον, να -θ'ίξη αύτον εις το συμφέρον, δια να μη ειπω εις το βαλλάντιον η το χρηματοφυ

λάκιον, αφ' 0-0 τότε δεν ύπη ρχον νομίσματα; ΚαΙ αν αλη-θως μη δεΙς έτόλμα να πολεμήση τα 

συμφέροντα τού μονάρχου, πως έξηγείται, δτι το ανάκτορον ητο τόσον πληρες προ'ίόντων, 

δτι δεν έγ ίνετο κατανάλωσις ; Ό βασιλευς -θ-α ητο σφόδρα τε-θ-λιμμένος δια την στάσιν τού 

έμπορ ίου. Α ιτία της στάσεως ταύτης ητο &ράγε πόλεμός τις, αλλη τις δυστυχία τού κόσμου 

η έμπορικος ανταγωνισμας αλλου τινος βιομηχάνου, ον αρτίως ή-θ-ελήσαμεν να αποκι είσωμεν ; 

Πόσην δε λύπην -θ'α ΤΙ σ-θ- ά.ν-θ η ό βασιλευς απολέσας μετα τού ανακτόρου καΙ όλόκληρον την 

ετοίμην προς φόρτωσιν παραγωγην τού έργοστασ ίου ; 

Πιστεύω μαλλον, οτι το έργοστάσιον τού βασ ιλέως δεν ειργάζετο μόνον δια τας κα-θη 

μερινας ανάγκας της πόλεως καΙ των πέριξ, αλλ' οτι -θ-α έξέπεμπεν έπ ' εύκαιρίQ. έ μπορεύματα 

εις 5.λλα μέρη καθ,ως επραττον τα έργοστάσ ια της Φο ινίκης η της Αιγύπτου (πρ βλ. π. χ. Ίλ. 

Δ. 141 έξ. Helbig, H om. Epos 21 έξ. κ.α. Busolt Sfaafskztnde 3 172 εξ). Μοι φαίνετα ι μάλιστα, 

δτι καΙ πάλαι -θ-α έγίνοντο έμπορ ικαΙ πανηγύρεις εις δ ιαφόρους τόπους καΙ οτι οί βιομήχανο ι 

των χρόνων έκείνων έξέπεμπον εις αύτας φορτία προ'ίόντων κοινης χρήσεως, ώς συμβαίνε ι 

καΙ σήμερον' <ι: έμπορικόν τ ι πραγμα ή πανήγυρις» λέγε ι ό Στράβων. Ί-Ι συνή-θ-εια μάλιστα, 

αϋ ι;η , πληρούσα κο ινωνικην ανάγκην, -θ-α η το πoλiι παλαια έν Άνατολfι , εν-θα διετηρή-θ-η καΙ 
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κατα τΩν Μεσαίωνα έν μεγάλτJ ακμΤΙ) ωστε να παραγάγτJ τα και άλλως χρήσιμα δια την συγ

κοινωνίαν καραβαν - σεράγια έπΙ τών όδικών αρτηριών τού περσικού κράτους) α'ίτινες δεν -&α 

ησαν χρήσιμοι μόνον δια το κρατικον αγγαρήιον (Ήρόδ.). ια τοιούτων οδών -&α ηλθ'εν ό 

ανατολίζων ρυ&μος της Έλλ. αγγειογραφίας και « βαρβάρων ύφάσματα) » ατινα γινώσκει ό 

'Ίων τού Ευριπίδου. Άλλ' ή βιομηχανία τών αγγείων δεν ητο ή μόνη, ην ησκει ό βασιλευς 

της Καδμείας, ό ίδιοκτήτης τού πυρπολη-&έντος ανακτόρου. 

Κατα την ανασκαφην τού 1928 ε-δρον έν ΤΤΙ votCq. προσεκβολΤΙ τού διαδρόμου ΦΜ είς 

χώρον ένος περίπου τετραγωνικού μέτρου μέγα πλη&ος λίθων όνύχων η αχατών, τινών είς 

πλάκας τετμημένας δια πρίονος και προωρισμένας προς κατασκευην κοσμημάτων, αλλων δε 

είς παντοία κοσμήματα ήμιτελη η αποτυχόντα έν τfι κατασκευΤΙ 1. ΕΙνε προφανές) δτι ή έργα

σία tCΊJV λί-&ων τούτων έγίνετο ώσαύτως έν τcρ ανακτόρCΡ ύπο είδικών τεχνιτών και δτι τα 

ύλικα αυτης ησαν πολύτιμα, δ.φ' ο-δ έξ αυτών έγίνοντο κοσμήματα καΙ δεν ύπηρχον έν Βοιωτίq. 

τοιαύται -δλαι, έν Φ έκ τού προχείρου έκεί όπαλίου δεν ύπάρχουσι κοσμήματα. τα ύλικα ταύτα 

Ε.κ. 3. Κρύσταλλος Ακ τού Καδμeίοv. 

λοιπον έφυλάσσοντο έντος τού ανακτόρου. Μικρον κιβώτιον έν τφ διαδρόμCΡ η κρυψών τις 

έν τcρ ΤOίχCΡ αυτού ηρκει να περιλάβτJ αυτά. ΤΙ διασπορα δμως αυτών έν δλCΡ τφ πλάτει τού 

διαδρόμου έπι εν μέτρον μήκους και είς ύψος μέχρι 1 1/2 μ. παρα την Ν Α γωνίαν εξω τού 
δωματίου Π ένδεικνύει κρυΨώνα η κιβώτιόν τι φυλασσόμενον μάλλον ύψηλά έν τφ δια

δρόμφ. τα ήμιτελη εργα και το προπαρεσκευασμένον προς αυτα ύλικον εΙνε σχετικώς όλίγα 

καΙ δύναταί τις να ε'ίπτJ, δτι ή β ιΟ μηχανία αύτη τού βασιλέως ηυδοκίμει περ ισσότερον, αφ' ο-δ 

ετοιμα εργα δεν εμενον απώλητα, έκτος αν ή ελλε ιψις ίκανης πρώτης ύλης είχεν έπίσχει την 

λειτουργίαν τού κλάδου τούτου τών βασιλικών έπιχειρήσεων. 

Θα ήδύνατό τις δμως να δεχθΤΙ και την απί{}'ανον κατ' έμε γνώμην, οτι ό πλούσιος ίδιο

κτήτης κατείχε τοιαύτην πρώτην ύλην, 'ίνα, οταν ηθ'ελεν έμφανισθη περιοδεύων τις είδικος 

Ι ι-&ογλύφος, κατασκευάστJ δι' αυτού χρήσιμα κοσμήματα δια τους έν τφ άνακτόρφ άν&ρώ

πους. Τοιαύτα ομως κοσμήματα δεν εύρέ{}ησαν έν αύτφ αλλα. 

'Ό,τι εΙπον περΙ τών αχατών ίσχύει καΙ περΙ τών κρυστάλλων (εΙκ. 3 καΙ 4) τών εύρε
{}έντων όμού είς τα δωμάτια ΟΞ (δρα Πρακτ. τ. άρχ. Έτ. 1911, σ. 146 έξ.). τα κρύσταλλα 

1 Γράφω τινά περί τούτων έν τοίς Πρακτικοίς τής 'Δρχ. Έταιρe/ας τοϋ 1928, σ.47 έξ. 

ς 
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ταύτα φέρουσιν όμοίας ώς οί άχάται πριονίσεις προς άποτομην μερων χάριν κατασκευης 

κοσμημάτων (δρα είκ. 3). την εργασίαν ταύτην δεν είχον εννοήσε ι, δτε 'Ιγραφον εν τοίς ανω 

Πρακτικοϊς περι αυτων. 

Προς δμοιον σκοπον εχρησίμευσε και το εξ άργιλλικού σχιστολί-&ου πρασίνου μαλακΟύ 

πελεκόμορφον σκεύος, ο{;τινος τας πριονίσεις εξέλαβον ώς εκ μαχαιρίου άκονωμένου επ' αυτού 

προελθούσας ('Εφ. Άρχ. 1909, σ. 79 είκ. 9. σ. 1(2). 

'Ώστε ή λι-&ογλυφία 1i σκείτο εν τφ άνακτόρCΡ δια 

πο ικίλου ύλικού. >ΙΙσως μάλιστα {}α 1iδύνατό τις να συνα

γάγΩ καΙ το πόρισμα, δτι, άφ'ο{; τα εκ πολυτίμου ϋλης 

ξενικης κοσμ11ματα, τα προωρ ισμένα προς εσωτερικην 

βεβαίως κατανάλωσιν, εξηντλούντο πωλούμενα, τα μη 

καταναλισκόμενα άγγεία -&α είχον εδαφος καταναλώσεως 

εν τφ εξωτερικφ κυρίως. 

Είκ. 4. Κρύσταλλος εκ τού Καδμείου. 

Άλλα μετό. των άχατων, ητοι εν τφ αυτcρ μιχρφ 

χώρCΡ εύρέ{}-η και κακόπλαστον (είκ. 5) άγγείον μικρον 
άνοικτον χειροποίητον εξ ύαλώδους λευκης μάζης, φέρον 

ίχνη πυρος ύποκάτω (διάμ. 0.065-0.057. καΙ 0.025 κατ α τα χε ίλη). Ύπέ-θ'εσα κατ' άρχάς, δτ ι 

{}α ητο εξ ϋλης πυριμάχου καΙ εχρησιμοποιείτο προς τηξιν μετάλλων πολυτίμων και επίστευσα 

-οϋτω, οτι τα χρυσά φύλλα τα συνδεδεμένα δια σύρματος λεπτού χρυσού, τα εύρε-θ έντα σπορά-

-δην εν τφ άνακτόρCΡ πανταχού (Πρ. τ . Α. Ε. 1927,42 έξ. είκ .. 1911:146) δεν ήσαν άπλώς 

κοσμήματα δηλωτικα μόνον τού πλούτου των ενοίκων, άλλα και δείγματα εκ των βιομηχανι

κών προ"ίόντων τού άνακτόρου των προοριζομένων προς πώΙησιν, άφ' ο{; μάλιστα είνε λίαν 

λεπτά, οία συνήf}ως εύρίσκομεν εντος τάφων και π ι στεύομεν δτι μόνον χάριν τών νεκρών κατε

.σκευάζοντο. Άλλ' επε ιτα επέστησα την προσοχήν 

μου είς το μέγα πλη-θ'ος των ψηφίδων εξ ύαλο

μάζης των εύρεf}εισων κυρίως εν τφ {}αλάμCΡ 

και προς νότον και άνατολας πλησίον α' τού. Περι 

τούτων είχον πιστεύσει, δτι ύπομιμνύσκουσι τον 

Όρμον της Άρμονίας, δη εξυπηρέτουν συρμον 

.άκμάζοντα και κατα ταυς χρόνους της πυρκα'ίάς 

καΙ δτι έπομένως άνηκον είς τα κοσμήματα των 

γυναικων τοίί άνακτόρου (πρβλ. Προ τ. ΑΕ 1911, 

144,147,152). Νύν χωρις να άποκλείω την χρη- Εlκ.5.'Α,·οικrόvχεΙΡΟ;Ζοίηtο,·άγγείο,. έ::ύαJ.ώδοv;μάζ,lς. 

σιν ταύτην, δέχομαι προσέτι, οτι αί ψηφίδες εξ 

ύαλομάζης κατεσκευάζοντο εν τφ άνακτόρCΡ και δτι προς την εργασίαν ταύτην εχρησιμο

.ποιείτο 'ίσως και το μικρον εξ όμοίας ϋλης πεποιημένον κακόπλαστον άγγείον." τ ι δε τοιαύται 

ψηφίδες κατεσκευάζοντο εν Έλλάδι δέχεται και ό Τσούντας 'Εφ. Άρχ. 1 97,99 έξ. 104,] 27 

εξ. πρβλ. αυτ.1 909 σ.102 1 καΙ 1917,195. Το άγγείον δε εΙνε τοσούτον ατεχνον, ωστε 

εΙνε άπαράδεκτος ή γνώμη, δτι ύπεβλή-θησάν ποτε εις τον κόπον να προμη-θ'ευ-θ'ωσι και να 

κομίσωσιν αυτο αλλο-θ'εν είς Θήβας ωστε κατεσκευάσ-&η εκεί εν τφ άνακτόρCΡ, εν-θ α εύρέ-θη, 
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καΙ πιστοποιεί ούτω, οτι ή τέχνη της ύαλοχοίας ταύτης ητο γνωστη εν τφ ανακτόρφ. 

Το εργαστήριον των Θηβων δεν εΙνε τΟ πρωτον βεβαιούμενον εν Μυκηνα"ίκοίς χρόνοις, 

άλι α το δεύτερον . >ΙΗδη ό Τσούντας ε-δρε το πρωτον εις οικίαν προς Α τοϋ άνακτόρου των 

Μυκηνων: εκεί εν -&αλάμφ τινΙ ε-δρε 5 τεμάχια χα~κηδoνίoυ άργά 7 κρυστάλλου, 1 άχάτου, 

2 μαλαχίτου γεώδους, 1 γαληνίτου, 1 αγγείου εξ άχάτου, 1 ποτηρίου εξ ύαλομάζης, κοσμή

ματά τινα εξ ύαλομάζης καΙ όστοϋ και πολλα τεμάχια {)'είου. 'Εν αλλφ δωματίφ παρακει

μένφ εύρέ{)η φακοειδης άχάτης ανευ γλυφης καΙ ατρητος, βεβλαμμένος δ' ε'ίς τι μέρος της 

περιφερείας. Ό Τσούντας παρατηρεί όρ{),ως, οτι ενεκα της βι άβης ταύτης εμεινεν ό "} ί-&ος 

ήμίεργος {ιπο τοϋ εδω οικοϋντος καΙ εργαζομένου τεχνίτου (Άρχ. Έφημ. 1897 σελ. 121 1 
Fllrt\viingler, Gemlnelz ΙΙΙ, 29. uOQa δε καΙ Τσούντα Προϊστ. Άκροπ. 315). Έκ των ρη{}η 

σομένων κατωτέρω {}ό. γεννη{)iΊ ή άμφιβολία μόνον, αν ό τεχνίτης ειργάζετο προς ιδ ι ον 

"} ογαριασμον 11 μάλλον ώς βασιλικΌς τεχνίτης κα-&d:ις ό εν τφ Καδμείφ, οτε ΤΙ γειτονικη πρΌς 

το άνάκτορον οικία -&ό. ητο παράρτημα αύτοϋ, κτισ{),Εν ανεξάρτητον ενεκα της άπροσφόρου 

τοϋ άνακτόρου {}έσεως προς άνάπτυξιν συνεχοϋς συν{)έτου οικο ομικοϋ σχεδίου, ώς εγένετο 

εν Θήβαις και εν Τίρυν{)ι. 

Έκ των άνωτέρω βιοτεχνιων ιδίας προσοχης άξία εΙνε ή λιθ'ογλυφία. Είπον, οτι, επειδη 

ή Βοιωτία και αί πέρ ιξ χωραι δεν παρέχουσιν άχάτην 11 δνυχα εν γένε ι, ή ύl η αύτη ητο 

πολύτιμος προς κόσμον των άν{)'ρώπων, καΙ οτι δεν μετεχε ιρίζοντο προς τοϋτο όπάλιον,οστις 

εύρίσκεται είς ταυς άγραυς των Θηβων. Πό{)'εν ομως ηρχF,ΤΟ και πως ηγοράζετο ό άχάτης ; 

τίνα άνταλλάγματα εδιδεν ό βασιλευς προς άπόκτησιν αύτοϋ εν τφ χρόνφ εκε ίνφ, κα{}' ον 

επεκράτει το άνταλλαχτικον εμπόριον; 

Γενικως επικραtεί ή γνώμη, Ott τα πολύτιμα άντ ικείμενα, αί πολύτιμο ι -δλαι, άντηλάσ

σονtο ηδη κατα τους προ'ίστορικους χρόνους κομιζόμεναι έκ μακρινων τόπων. Άρκεί να 

μνημονεύσωμεν τοϋ ήλέκτρου, οπερ παραγόμενον εν t'fj Βαλτικ'fj διεπέρα την Εύρώπην όλό

κληρον ηδη μεσούσης της δευtέρας χιλιετηρίδας π. Χ. και φ{)'άνον ει" την Άδριατικην 

-&άλασσαν διεσπείρετο εν τοϊς μυκηνα"ίκοϊς χρόναις εις την l~lπειρωτικην Έλλάδα τούλάχι

στον, εύρ ισκόμενον νϋν εν τοϊς μυκηνa:ίκοίς τόποις και μά} ιστα τοϊς τάφοις ι . >ΙΗδη τφ 1896 

ό G6tze ε ν Festsc/lI~ifl /Uy Βα..ςtiα1'l σ. 339 έξ. εδέχ&η την διε{)'νη άνταλλαγην των πολυτίμων 

μ ετάλλων καΙ την γνώμην αύτοϋ ού μόνον δεν επολέμη σέ τις άλλα και πο} λοΙ ενίσχυσαν 

(ορα H6rnes Uιχeschι"chfe da bt'Ldendelz I(un,,1 1 9 σ. 123, πρ βλ. 127 έξ. 309. Montelius 

P nihtsl. Zel[Sc/l1~. 1910, 249 έξ. Bosc11-Gimpera, Αiιι" de! conveg'no Al'cheo! Sal'do 1926,3 έξ. 

Hasebr6k, Ιαα! ltnd Ha1'lde/ ι'm α!lειι Griechen!a1'zd 1928 σ. 70). Ό Hasebl'6k ε, α, λέγει περΙ 

των μυκηνα'ίκων χρόνων, οτι τα μυκηνα'ίκα εργα τέχνης τα άπαντωντα μέχρι των περάτων τοϋ 

τότε προσιτοϋ κόσμου, προέρχονται εκ τοιαύτης άνταλλαγης. τα δ' άγγεϊα εΙνε περιφόρητον 

εμπόρευμα καΙ παρα πρωτογόνοις νϋν λαοϊς, πολλφ μάλλον λοιπον παρα τοϊς UΕΗησι καΙ 

τοϊς μυκηναίοις, ο'ίτινες εκέκτηντο καΙ πολιτισμον ύψηλόν. Οί εμποροι -&α επορίζοντο παν 

περ ιζήτητον εμπόρευμα εκ τινος άγοράς 11 εκ τινος εργαστηρίου τεχνίτου τινός, καΙ αν εύρι

σκον κέρδος, βεβαίως {}-ό. επανήρχοντο, 'ίσως δε ελάμβανον τα εμπορεύματα κομίζοντες ώς 

Ι Πρβλ , Nilsson Th~ M z·1loan · M)'a1l~an Relig-. Ι 92l>, 17 έξ . , Evt}a παραλείπονιαι at Θήβαι , 

ς 



3 Άντ. Λ. Κεραμο.πουλλου ΑΕ 19~O 

άνταλλάγματα εκ μακρινών χωρών πολύτιμόν τι μέταλλον. Τίς οlδε λοιπόν, αν ό Κάδμος 

εΙχε πληρώσει άγγείων καΙ τους {}αλάμους καΙ τους διαδρόμους τού άνακτόρου άναμένων 

τον ξένον εμπορον, δστις {Μ «ηγόραζε » τα εστοιβαγμένα βιομηχανικα προ'ίόντα τού βασιλι

κού εργοστασίου κομίζων κρύσταλλον καΙ άχάτας καΙ άλλους ίσως λί{}ους καΙ χρυσον καΙ 

δούλους, καΙ πολύτ ιμα ύφάσματα καΙ Ο,τι άλλο εχρειάζετο ό επιχειρηματικος βασιλεύς, δστις 

ούτε ταύτα ούτε χαλκον ούτε άργυρον ούτε μόλυβδον εΙχεν ι-θ-αγενη εν τΌ χώρQ. αύτού, μετε

χειρίζετο δμως πάντα ταύτα επείσακτα. 

Έπειδη δε ή χρυσοχο'ίκη τέχνη εν παντΙ τόπφ καΙ χρόνφ εΙνε ευχερεστέρα της λι-θ-ο

γλυφίας, τα δε χρυσοχο'ίκα άντ ικείμενα τα εύρε-θ-έντα εν τφ άνακτόρφ δεν ύπερβαίνουσι την 

φιλοδοξίαν κοινού εργαστηρίου, πιστεύω, δτι εΙνε εγχώρια εργα, τεχνικα προ'ίόντα τού άνα

κτόρου δι' ϋλης, ην ό βασιλευς επορίζετο, ώς καΙ τους πολυτίμους λί-θ-ους, εξω&εν. "Αν δ' 'ίσχυεν 

ή γνώμη, δτι τα ελαφρα χρυσά κοσμήματα, δισκάρια λεπτα συνήitως συνδεόμενα δια λεπτού 

σύρματος μετ' άλλήλων, ήσαν προωρισμένα χάριν μόνων τών νεκρών ώς εντάφια κοσμήματα, 

{}α ήτο τούτο τεκμήιιιον, δτι πάντως ταύτα κατεσκευάσθησαν εν τφ άνακτόρφ. Νομίζω δμως, 

δτι όρ{}ώς ό Τσούντας (ΜυΚήναι καί Μυκψαίος πολιτισμός σ. 75 έξ.) , καίπερ εύρων τοιαύτα 

κοσμήματα εν τάφοις, φαντάζεται ομως, δτι εφόρουν αυτα εξηρτη μένα ζώσω άί γυναίκες καΙ 

δτι ή κίνησ ις καΙ ή άκτινοβολία τού χρυσού ηύξανε την χάριν αυτών. 

Κατα τάνωτέρω ό βασιλευς ησκε ι άγγειοπλαστικήν, γλυπτικην πολυτίμων λί{}ων, ύαλο

χο'ίκΎ]ν και χρυσοχο'ίχην τέχνην κοσμημάτων. Ή τελευταία γίνεται πι{}ανωτέρα, αν παραβά

λωμεν το πλη{}ος τών άγγείων, ατινα παρηγε καΙ προσέφερεν ό βασιλεύς, προς το πι{}ανον 

πλη-θος τών ήμιπολυτίμων λί{}ων, οϋς ελάμβανε. Εύρίσκω, δτι τούτο δεν δύνατα ι να ισοφο

ρίση την άξίαν τών άγγείων, πρώτον διότι δεν θα ητο μέγα, επειδη τα κατασκεuαζόμενα 

κοσμήματα ησαν γενικώς μικρά, δεύτερον διότι ό πορισμος τών λί-θ-ων εν τφ τόπφ της προε

λεύσεως εΙνε σχεδον άδάπανος, επειδη αί πλάκες άχάτου, δσαι διατηρούσι την άρχικην 5ψιν τού 

πυρηνος, εξ ο-Ό επριονίσ-θ"Υ]σαν, δεικνύουσιν αυτην στρογγύλην, ητοι είχον μορφην περιφορή

των έπί τής γής χαλίκων καΙ τρίτον διότι ή άξία τών εξ αυτού κοσμημάτων προέρχεται κατα 

μέγα επίσης μέρος καΙ εκ της δυσχερείας της εξεργασίας αυτού. Κατ' άκολου-θ ίαν ό χρυσός, 

μέταλλον άνύπαρκτον εν ΒοιωτίQ., ερχεται ώς πι-θανον άντάλλαγμα τών προ'ίόντων τού :τηλο

πλαστικού εργαστηρίου. 

'Αλλ' αν ό βασ ιλευς εχρειάζετο τηλικαύτην παραγωγην άγγείων, ϊνα τροφοδοτήση τα 

άλλα εΙδικα. εργαστήρια τού άνακτόρου δια σπανίων καΙ πολυτίμων ύλικών, τί ηδύνατο να 

προσφέρη Ιδιώτης τεχνίτης εΙς ξένον εμπορον, 'ίνα πορισ-θ-Ό δμο ια ύλικα καΙ άσκήση βιοτε

χν ίαν πολυτίμων κοσμημάτων ; Εύρίσκω λοιπόν, δτι μόνον πλούσιοι καΙ ίσχυροΙ άνακτες 

ησαν δυνατοΙ να άσκώσι τοιαύτας επιχειρήσεις καΙ δια τούτο οί εΙδικοΙ τεχνίτα ι, ε'ίτε ξένοι 

(Pschor, PhzΊoI. Wochens. 1913,542) είτε εγχώριο ι, οταν δεν ήσαν μισ&ωτοΙ παρα. τοιούτοις 

εργοστασιάρχαις, περ ιώδευον την Έλλάδα καΙ προσέφερον την τέχνη ν αύτών εις εκείνους, 

ο'ίτινες κατείχον πρώτην ϋλην προς εργασίαν. Τοιούτοι δε ησαν πάντως οί άνακτες. Ό Μενέ

λαος δωρείται άργυρούν καΙ χρυσούν κρατηρα τφ Τηλεμάχφ (Όδ. 0,103,115 έξ. ] 21,207), 
ό δε Νέστωρ βεβαίως εδωκε τον χρυσόν, ον ό χρυσοχόος περ ιέχεε περΙ τα κέρατα τών -θ-υμά

των (γ, 425), καΙ εις ανακτά τινα, ίσως τον βασιλέα της Τίρυν{}ος, -θ'α άνηκεν ό -θησαυρος ό 
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εύρεf}εΙς αύτό{)' ι παρα τον άχυρον λόφον τφ 1915 (Πρακτικd τ?Ίς ΑΕ 1915 σ, 204 έξ, Άρχ. 

Δελτ. 191(j Παράρτ, σ, 13 έξ,), Έν τφ {)-ησαυρφ τoύτCΡ εύρέi3ησαν μετ' αγγείων χαλκων καΙ 

παντοίων και πολυπλη{)-ων πολυτίμου υ}ης κοσμημάτων καί τινα ελάσματα η ράβδοι η πλίν

{}οι χαλκου η χρυσού η ελέφαντος ώς πρώτη υλη, ην εκέκτητο ό κύριος καΙ παρείχε τφ 

τεχνίτη προς κατασκευην κοσμημάτων (πρβ}, Άρχ. Δελτ. υι αριi3·. 3,7,10,17, εικ, 5 καΙ σ.21 

αρι{)-. ). 'Όταν δε οί εργοδόται παρF.χωσι τ?71' πρώτψ υιην, σημαίνει τούτο, δτι οί έργοληπται 

δεν εΙχον τοιαύτην υλην κατ α κανόνα' ωστε τοιούτοι ανδlJες δεν ηδύναντο να ίδρύσωσι 

μεγάλα εργαστήρια βιομηχανικης παραγωγής, 

'Ως προς τον τρόπον δμως τού πορισμού των πολυτίμων η άπl ως χρησίμων αlλα σπα

νίων ύλων ύπο των βασιλέων έπιi3υμω να προσΏ έσω και τόδε. 

'Όταν οί βασιλείς κατcι τους μυκηνα'ίκους ηδη χρόνους έκάλουν αλλήλους άδελφους ώς 

συμβαίνει μεταξυ αναου και Αιγύπτου (Άπολλόδ. 2,1,4,3) καΙ μεταξυ των χιττιτων βασι

λέων τού Βογαζ-κιο'ί καΙ των βασιλέων της Άχιγιάβα (Άχαίας) κατα τον 1 4ον αιωνα π.Χ. 

F orrer, 1I1ΊlleΖ'l, d dezttsc}I. On'e1Zlgesells. ο 63, ] 924), δυνάμεf}α 'να φαντασ{}ωμεν, δτι δύο 

βασιλείς φιλίως διακείμενοι κατα τους παλαιους ' κείνους χρόνουc; 'θα εφιλοφρονούνro αλλή 

λους δια δώρων, εν οΙς τα μαι λον εύχάριστα καΙ ασπάσια i3a ησαν δσα δεν ησαν εύκόλως 

, ποριστα έκατέρCΡ' 

Τοιαύτα δώρα μάλιστα εύκολον εΙνε να φαντασ{},ωμεν δτι και έξεμαιεύοντο η άπλως και 

αφελως εζητούντο ύπο τού εχοντος ανάγκην μονάρχου. 'Όπλα καΙ αγγεία πολυτελη καΙ 

εσi3ητες κ. α, ώς βασιλικα δώρα μνημονεύονται συχνα παρ' ΌμήρCΡ' 'Ότι δμως καΙ άκατέρ

γαστα μέταλλα μετεδίδοντο η εζητούντο ώσαύτως, γινώσκομεν εκ της βασιλικής εν σφηνοειδεί 

γραφή αλληλογραφίας των αιγυπτίων βασιλέων Άμενόφιος τού ΠΙ και τού ιν μετ' ασια

των ανεξαρτήτων η ύποτελων βασιλέων, εύρε{}είσης τφ 1 5 εν τελλ ελ Άμάρνα της Αιγύ

πτου 1. ' αλληλογραφία ανάγεται λοιπον εις τον 140ν αιωνα π.Χ ητοι αντικατοπτρίζει κατά

στασ ιν κρατούσαν ακριβως εν τοίς μυκηνα'ίκοίς χρόνοις, εις οϋς α'\Jάγεται το πυρπολη{}εν 

ανάκτορον των βοιωτικων Θηβων, 'Ότι δε ύπηρχον σχέσε ις μεταξυ Αιγύπτου και της τότε 

Έλλάδος, εΙνε πασίγνωστογ αρκεί να μνημονεύσωμεν τούτο μεν των αιγυπτιακων σκαρα

βαίων τού Άμενόφιος ΠΙ, ο'ίτινες εύρέf}ησαν εν Μυκήναις καΙ PόδCΡ , τούτο δε των ' τοιχο

γραφιων τού τάφου τοί, Του{}'μώσιος ΠΙ (β' 1Ίμισυ τού 15 0υ αιών. π.χ.), ενf}α ανδρες νησιω

ται τού Αιγαίου κομίζουσι τφ βασιλεί μυκηνα'ίκα αγγεία ώς δωρα (πρβλ. Τσούντα Μυκ. καί 

μυκηl'. παλ, 212 έξ. πρβλ, Evans, Palαce 0/ M inos Ι 2 Ο έξ" 286 έξ. , Π, 167 έξ. 192 έξ.253 

έξ, 736 έξ.). Συνολικον κατάλογον δρα νύν παρα ΡendΙebUΓΥ, A egyptiaca Cambridge 1930). 

Κατα τα εγγραφα τού Έλ, Άμάρνα ό βαβυλώνιος βασιλευς Καδασμαν - Βελ χρειάζε

τα ι διαρκως χρυσον καΙ πιέζει τον « αδελφόν» του βασιλέα της Αιγύπτου να στείλll αύτφ 

μεγάλας ποσότητας της πολυτίμου υλης, τόσον μεγάλας καΙ δαψιλείς δσον ή γη. Έπειδη δε 

ό Άμένοφις δεν στέλλει την ζητουμένην ποσότητα, γεννωνται προστριβαί. 

Ό Τουσραττά, βασιλευς των Μεττανί, γράφει προς Άμένοφιν τον τρίτον μεταξυ αl λων 

1 Ed. Meyer, Gesch, d. A/tert. δ Ι ΙΙ σ.19 § 151. Breasterl. μων Ιστορικών έγγράφων ύιτό Knud tzon D ie Ε/ AlI,αr"a 

GescJ •. A~g)'ptt!llS μετάφρ. γερμ. ύπό 1-1. Rank.e 1910 σ. 276, TafcI" 1907, 

Μετάφρασις γερμανικι] τών σπουδαιστάτων τούτων επισή· 
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(Knudtzon σ. 136 έξ.): « "Ας ευαρεστη{)Ό ό άδελφός μου νά μοι στε ίλη δεκαπλάσια τών δσων 

εστε ιλε προς τον πατέρα μου. ΚαΙ παρεκάλεσα (=παρακαλώ) τον άδελφόν μου, νά μο ι στε ίλη 

πο λ-υν χρυσόν, λέγων : « περισσότερον Τι τον πατέρα μου σ.ς ευαρεστη{)Ό ό άδελφός μου νά 

με πλουτίση καΙ νά μοι στείλη » .ΕΙς τον πατέρα μου δα εστειλες πολυν χρυσόν, μεγάλας χρυσας 

φ ιάλας(;) καΙ μεγάλας χρυσας στάμνους(;) εστειλες αυτφ, χρυσας πλάκας(' ) τόσον άψθ'όνως 

δσον καΙ χαλκον εστε ιλες αυτφ .. . Οϋτως ας εύαρεστη{)Ό ό άδελφός μου νά μοι στείλη λίαν 

πολυν χρυσόν, άμετρήτως πολυν ας μο ι στείλυ ό άδελφός μου. Ό άδελφός μου ας μο ι στε ίλη 

περ ισσότερον χρυσον Τι δσον είς τον πατέρα μου. Ύ πάρχει δα εν τΌ χώρQ. τού άδελφΟύ μου 

τόσος χρυσός, δση αμμος » ι . .. 'Ως άπάντησιν δε προς όμοίας επ ιστολας εστειλεν ό Άμένοφ ις 

προς τον βασ ιλέα ττι ς Άσσυρίας δώρον 20 τάλαντα χρυσού. Ό δε ύποτελης βασιλευς της 

Κύπρου (Άλασίας) στέλλει εΙς Αίγυπτον μεγάλα ποσα χαλκού κυπρίου (cnprιlm) . 'Άπαξ 

δέ, λιμού επισκήψαντος εΙς Κύπρον, δεν εστειλε καΙ ζητεί συγγνώμην δ ια τούτο, (πρβ λ. 

Z(!io 1921, 236). 

Όμοίας σχέσε ις τών βασιλέων δεικνύουσιν αί επ ιγραφαΙ τών Χετταίων τού Βογαζ - κιο'ί. 

Π. χ. ό Ραμσης ό ΙΙ ζητεί παρα τού βασιλέως ΆττουσΙλ σίδηρον, ον ο{ίτος άρνείται ευγενώς 

να δώση, λέγων, ατ ι προς καιρον δεν είχε (Zeitschl'. d. D . Morgenl Ges. 1918, 61. S chacher

mayr A lhen . .JWlll. X LI σ. 41 4. 

''Αν δμο ια πράγματα εφαρμόσωμεν είς τας σχέσε ις τού συγχρόνου τότε βασιλέως τών 

βοιωτίων Θηβών, {}α 'ίδωμεν, δτ ι ο{ίτος είχε την ευχέρειαν οχι μόνον δια τού εμπορίου άλλα 

καΙ δια της φ ιλ ίας τών βασιλικών « άδελφών» να πορίζηται μέταλλα Τι αλλας πολυτίμους 

ϋλας, μάλιστα δε αν προσέφερε καΙ άντίδωρα, ατ ινα ηδύνατο να εχη εν άφ{)'ονίQ. καΙ οία δεν 

λείπουσιν ουδ ' εν τΏ άλλη λογραφίQ. τού Έλ Άμάρνα. 

Το ιουτοτρόπως καταλήγο μεν συνάγοντες, δτ ι κατα τους μυκηνα'ίΚσ'υς χρόνους τα δαπα

νηρα καΙ μεγάλων κεφαλαίων Τι σπανίων ύλών δεόμενα επιτηδεύματα δεν ηδύναντο να 

άσκήσωσι κοινοΙ αν{)'ρωποι, άλλ' ήγε μόνες καΙ ανακτες ίδρύοντες μεγάλα δ ια τους χρόνους 

εκε ίνους εργαστήρια καΙ άπασχολοϋντες εΙδ ικους τεχνίτας ε'ίτε μΙσ'&ωτους είτε δούλους. εν 

άποκλείετα ι μάλιστα να δεχ&ώμεν, δτι, ώς ελάμβανον ώς δώρα Τι ηγόραζον τα ξενικα ύλικά , 

κα&' δμοιον τρόπον επορίζοντο καΙ είδικους εκ τών αυτών χωρών τεχνίτας, ο'ίους γινώσκε ι 

ϋστερον ό 'Όμηρος κλητους επ' άπείρ ονα γαίαν. Το ιαύτη δ ' εκδοχη ενισχύε ι την γνώμην, ατ ι 

καΙ ζωγράφοι καΙ άρχ ιτέκτονες ήλ{)'ον εΙς την Έλλάδα ~κ Κρήτης 2, φωτίζει δ ' αυτην δια νέου 

φωτος ώς καΙ την δλην οίκονο μικην ζωην τών σκοτε ινών εκείνων χρόνων. Ή τεχνικη δια

φορα μεταξυ τών πρώτων τοιχογραφιών τοϋ άνακτόρου τού Κάδμου καΙ τώ ν διαδόχων 

αυτών είναι τόσον μεγάλη, ώστε δεν δύναται να έρ μηνευfηj ώς βα&μιαία κατάπτωσις εγχω

ρ ίου τέχνης, άλλα μαλλον ώς δ ιάκρ ισ ις εργων τεχνικών, ων οί κατασκευασταΙ άκολου{}ού

σιν έκάτεροι ίδίαν παράδοσιν. 

Προς τίνας χώρας αγουσι τον Κάδμον είς σχέσε ις οί ήμιπολύτιμοι λί{)'οι καΙ τα άλλα 

1 'Εν διαλέξει αυτοϋ ε ν τφ εν Ά{)ή ναις Γερμαν. άρχαιολ. 

Ίνστ ιτουτφ ό Ed. Meyer έξήνεγκε την γνώμην, οη ό πο

λυς χρυσός της ΑΙΎ,ύπτου προέρχετα ι πι{)ανως εκ των όρέων 

τη ς χώρας των Σομαλ ί. Περ' της βορε ίας Ευρώπης δρα 

Hornes ε. α. 128. 

2 Ό Evans ΡαΖοα 0.1 JιΠ1l0S ΙΙ ι σ . 168 πρ βλ. ΠΙ, 416 

όμιλεί περί των π ι{}ανων άδων έκ Κρήτης εΙς Βοιωτ ίαν . 
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μη βοιωτικα ύλιχα των βιομηχανιων του, ας ε'ίπωσιν Cίλλoι δυνάμενοι να εl..ωσι εγκύρους 

λ ' , 
ορυκτο ογικας γνωμας. 

Έπισυνάπτω κατάλογον τcoν άντικειμένων, ατινα εσώ-θησαν εκ τού εν τφ Καδμείφ 

άνακτόρφ εργαστηρίου ήμιπολυτίμων !.ί-θων, εύρε-θ-έντα κατα την άνασκαφην τού -θ'έρους 

α β 

γ δ ε 

ΕΙκ. 6. ΕΙΡΥασμένοι άχάται εκ του Καδμείου τών Θη6ώ,'. 

τού 192 . Έν αυτοίς περιλαμβάνεται και μία κεκαυμένη ψηφΙς ύαλομάζης καί τινες Οψιανοί, 

ων εΙς λίαν κεκαυμένος καΙ δ,τι Cίλλo. την εργασίαν τού ο'ψιανού δεν δέΥ"ομαι γενομένην 

εν τφ άνακτόρφ (εύρέ'&ησαν καΙ άλλαχού εν αύτφ οψιανοί), τα εξ αυτων δμως εργαλεία 

ίσως εχρησιμοποιούντο εν τφ περΙ ο-δ ό λόγος εργαστηρίφ. 

1. Είκ. 6α. 'Έχει διάμ. 0.046, πάχ. μέγιστον κατα τα χείλη 

σχεδΌν 0.004, οπισ-θ'εν δε δεικνύει καμπύλην καΙ άδραν την 

φυσικην Οψιν τού λί'&ου (είκ. 7). Έπριονίσ-θη εκ δύο άντι{}έ

των σημείων, αί δε δύο πριονίσεις δεν συνηντή-θησαν άκριβως. 

Αί πριονίσεις λεϊαι. 'Άγνωστον αν ό πρίων ητο οδοντωτός. 

2. Είκ. 6β. Μηκ. 0.095, πλ. 0.05, πάχ. μέγιστον κατα τον 

κρημνον της άποτομης 0.01, άλλα προς το κέντρον άεΙ μεί ον, 

δ λ Π Ε/κ . ϊ.' Η ύ:ιισΟία ητοι 'ί φυσική~ 
επει η' η' Οψις είναι επ ικαιιπη' ς καΙ εία. ως εγένετο η' επ ικα ,ΙΙ-, άΡΥή αψις του λίΟου ε/κ. 6α. 

πης λείανσις, δεν φαίνεται, ούδ' εχω εγω να. είπω ουδ' ηδυνή{}ην 

να μάf)'ω, πως γίνονται τοιαύται εργασίαι. Έπίσης δεν διακρίνω πως ετμή-θησαν τα χείλη 

καμπυλόγραμμα η πως τμη-θ'έντα ίσως γωνιώδη έλειάν-θησαν καμπύλως. Άπτόμενος δε των 

ζητη μάτων τούτων οϋτω, καταλείπω αυτα να λυ-θ·ωσιν εν τφ μέl, οντι. 'Όπισf) εν (είκ. 8) 
φαίνονται κατα μηκος άφ' ένος μεν δύο πριονίσεις, ων ή πρώτη βαθΙJτέρα πως, ή δε δευ-

6 

- ~ -- -------
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τέρα ύψηλότερον άχθείσα, 'ίνα ίσως άνταποκρι-θ] εις το ϋψος της έκ της έτέρας πλευρας 

άχ&είσης πρώτης πασων πρ ιονίσεως. Άλλα καΙ α-Οται αί δύο δεν συνηντή&ησαν τελείως. 

Ούτως εχομεν τρείς πριονίσεις, αϊτινες ομως έν μέσφ τού λί&ου κατέλιπον κατα μηκος 

στενόμακρον σύνδεσμον προς τον ολον 

πυρηνα τού λ ί&ου ' τον σύνδεσμον τούτον 1) 
άπέκοψαν δια δύο π ι&ανως πρ ιονίσεων τελευ

ταίον η άπέ&ραυσαν και επειτα έλείαναν, 
f:1 ~ι \ δ f δ f f 

ουτως ωστε να εικνυη υο συνrι.ντωμενα 

έπίπεδα. Ό λί&ος εύρέ'θ1'] άκέραιος, άλλ' 

έπειδη {Ι άτυχία παρακολου-θεϊ την εύτυχ ίαν , 

άπέπεσεν ό λίθ ος έκ της χε ιρος τού άλλως 

προσεκτικωτάτου έργάτου και έ&ραύσ-θ η 

ΕΙκ. 8. <Η όπισΟία όψις του λ'θου εΙκ. 6β. κατα το μέσον πλάτος εις δύο, είναι δε νύν 
συγκεκολλημένος. Τί είδος κοσμή ματος &α 

άπετέλει ή πλάξ, έΙ εύθ'ερος είναι πας τις να φαντασ-θΊί. Ή έξεργασία εις ρομβοειδες σχημα 

παρακολου-θ εϊ τον σχηματ ισμον τών φλεβών τού λί'θου . 

3. Είκ. 6γ. Διάμ. 0.04. πάχ. μέγ. 0.04. Φαίνεται ότι είχε τμη&η δια δύο πρ ιονίσεων και 

έλε ιάν{}l1 είτα (κυ ματισμος της έπιφανείας κατα το κέντρον δεικνύει την συνάντησιν τών δύο 

πριον ίσεων). 'Όπισ&εν δε ικνύει δύο έπίσης πριονίσεις καταλιπούσας έν μέσφ διαμετρ ικως 

σύνδεσμον, όστ ις άπο&ραυσ-θεις έσχημάτισεν άνώμαλον τα ινίαν, πλ. O.oO(j. 

4. Είκ. 6δ. Μηκ. «δ ιαγώνιον » μέγιστον 0.06, εύ-θυ μηκ. 0.05 " πλ. μέγ. 0.042 και πάχ. 

μέγ. 0,0 1' ή μία γωνία και ένιαχού ή έπιφάνεια βεβλαμμένη. Ί-Ι περιτο μη σύμφωνος προς 

την φοραν των έγχρώμων φλεβών, α)στε όλος ό λί&ος ήτο προωρισμένος να άποτελέση 

εν κόσμημα. 

5. Είκ. 6ε. Ί-Ιμίτομον πολυέδρου κυλίνδρου, εχον πέντε λε ίας μακρας εδρας πλ. 

0.00 ,0.009 0.0 12, 0.0 1, 0.009. διάμ. 0.028. μηκ. 0.055. Βεβλαμμένον ύπο της πυρας και 

έρρωγος έν μέσφ, -θ'ολον δε δ ια τούτο και μη άποστίλβον. Ή όπισ-θ' ία πλευρά, ητις δίδε ι την 

δ ιάμετρ οv, άπεκόπη δ ια μ ιας πριον ίσεως, ητις κατέληξεν εις το ετερον χεϊλος καταλιπούσα 

στενοτάτην λωρίδα άπο&ραυσθ'εϊσαν έν τέλει. Έπειδη ή στενη αυτη λωρις καταλείπει άνέ

χουσαν έΙ αφρώς μαζα", επεται ότι ή όψις αύτη τού λί&ου δεν έλειάν-θη τεχνητώς, άλλ' ή 

λειότης παρήγετο δια της πριονίσεως; Αί έπΙ κεφαλης άκραι πλευραΙ έλαφρώς καμπύλαι λεϊαι. 

6. Είκ. 9α, 10α 'Οκτάεδρος κύλινδρος. Είχε τμη{)η πρώτον εις τετράπλευρον πλίν-θον, 

άποτμη&εισών δε τών γων ιών εις στενας εδρας άπετελέσ-θη το νύν σχημα. <Ύψ. 0.042. ιά μ. 

διαγώνιος άνω 0.02 , κάτω 0.030 (αί έπιφάνειαι άνω και κάτω έλαφρώς καμΠ'ύλαι, αί δε 

άκμαι άποτετμη μένα ι όλίγον δια λειάνσεως). Πλάτ. πλευρών ' μέγ. 0.014, 0.01, 0.0 15, 0.01, 

0 .0 15,0.009, Ο.ΟΗ;, 0.009 (αί έκ της άποτομης τών γωνιών της πλ ίν{J ου πλευραl στενότερα ι). 

7. Είκ. 9β, 10β. Κόλουρος κώνος λίαν κεκαυμένος καΙ διασπασ&εΙς δ ια τούτο ε ις 
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πλείονα τεμάχια, συγκεκολλημένος δε νϋν καί που καΙ ελλιπής. 1εγάλη διάμ. 0.052, μικρα 

διάμ.. 0.031, ϋψ. πλάγ ιον 0.033. 'Ίσως ητο προωρισμ.ένον το τεμάχιον να γίνη μηλον 11 κομ
βίον λαβης ξίφους (πρβλ. Τσούντα Μυκήναι καί μυκ. πολιτ. 86 ). 

8. Είκ. 9γ, 1 0,γ . Μηλον 11 κομβίον λαβης ξίφους 11 σκήπτρου (;). Έπικαμπες κυκλικον 
ανω, τορευτως ύποκάτω μειούμενον, σχηματίζον πρωτον περΙ το χείλος βα-θυτέραν ταινίαν 

α β Υ 

ΕΙκ. 9. Σκεύη η κοσμήματα έξ όνυχος . • Εκ του Καδμείου' Ανακτόρου . 

πΙ. 0.002 καΙ καταληγον εις βάσιν ραβδώδη διαμ. 0.02, κοίλην εντος μέχρ ι βά-&ους σχεδΟν 

0.014. Ή περιφέρεια τοϋ κοίλου άνισοπαχης (πρβλ. εΙκ. 10γ). ΤΟ δλον κεκαυμένον καΙ εστε

ρημένον της λαμπηδόνος των χρωμάτων- το ελλείπον μέρος δεν άπέπεσεν ενεκα τοϋ πυρός, 

α β Υ 

Είκ. 10. Ν Άλλη όψις τών σκευών η κοσμημάτων της εΖκ . 9. 

άλλ' άπεπρίσ{}η επίτηδες καΙ σφζονται τα 'ίχνη των δύο έκατέρω-&εν πρίσεων. Τοϋτο σημαί

νει, δτι δεν ητο χρήσιμον, ώς κατεσκευάσ&η το κομβίον. Άλη-&ως δε ή εΙκ. 10γ δεικνύει επι 

των χειλίων το ημισυ δ ιαμπεροϋς όπης προωρισμένης να δεχ-θΊi ~λoν συνδετικον τοϋ μήλου 

προς το σωμα 'τοϋ εμβόλου , της λαβης. Ί1 όπή, φαίνεται, εΙχε διαρρήξει το χείλος καΙ άπε-

- - - -- -
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τμή-θ'η τούτο, Ύ) νοίχ&η δε ενδοτέρω άλλη διαμπερΎ)ς όπη όρατη είς την είκ. 9γ. Έπειδη δε 

αυτη επλησ ίαζε πολυ προς το άκρον τού εμβόλου, όπερ δεν {),α ητο εκ μετάλλου, καΙ ου τω 

ή στερεότης της συνδέσεως ητο άνεπαρκής, το σύνολον έ-θεωΡΙ1-θη άποτυχον καΙ ηρχισαν να 

χρησιμοποιωσιν αύτο ώς πρώτην ϋλην άποκόπτοντες τεμάχια προς κατασκευην μικροτέρων 

κοσμη μάτων. 

9. Είκ. 11α, 12α. Κύλινδρος άποτε'&ραυσμένος την έτέραν κεφαλην πλατυτέραν ου σαν 

τη ς σφζομένης, η τις εχει δ ιάμ. 0.026' υψ. μέγ. 0.03 2. Άξιοσημείωτον εϊνε, ότι ή κα μπύλη επ ι-

α β γ 

Είκ . 11. Κοσμ1ίματα η σκεύη έξ όνυχος αχάτου Μθου . ' Εκ του Καδμείου ανακτόρου τών Θη6ών. 

φάνεια και ύπτεται κύκλω ύπο πυκνοτάτων παραλλήλων αυλάκων, δηλουσων, ότ ι ό κύλινδρος 

πρ οηλθ'εν εκ διατρήσεως μείζονος λί-&ου δια περιστροφης χαλΚΟύ σωληνος, κέρατος η καλάμου, 

ώ; έγ ίνετο εν τϋ νεολι-θ'ικϋ περιόδφ, τϋ βοη-&είct ϋδατος καΙ σμύρ ιδος. Ό κύλινδρος λοιπον 

α β γ 

ΕΙκ. 12 .• Αλλη εΙκών τώ" OXSVlIjv ,ίκ. 11. 

είνε ό πυρην ό παραμείνας ά{}ικτος εντος της κο ιλότητος τού καλάμου, ή δε σμύρις ίσως 

παρήγαγε τας αύλακας της κυρτης επιφανείας τού κυλίνδρου. ΠερΙ πρωίμου χρήσεως της σμύ

ρ ιδος δρα Evans The pαlαce 0/ M i1ZOS Ι, 55. Το εργαλείον της διατρήσεως ώς άνασυνεστά-&η 
ύπο τού κόμητος Gundaker Wurmbrand όρα π.χ. παρ α Hornes, Urg·esch. d. M ensrhe1z 1 92 
σ. 245 καΙ πρ βλ. καΙ Mortil1et M l(,see prehist01'. 1903 πιν. LVII άρ ι-&. 618 καΙ 62 1. 

10. Είκ. 11β, 12β, 13. Κυρτόν, δχι σφαιρικόν, σκεύος, έλλιπες ύποκάτω, ατε καεν καΙ 
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άποπεσον είς ύπαλλήλους λεπίδας ΤΙ φολίδας, ων τινες σφζοντα ι χωρΙς να είνε αί έξώταται. 

10 ανω μέρος το υ σκεύους όγκουται είς μείζον ϋψος καΙ συστέλλει την διάμετρον, ώ; δε ικνύει 

ή είκ. 13. Μεγ. δ ιάμ. 0.04, έλαχίστη 0.037. Φέρε ι διαμπερη όπην 

λοξή ν, κατα την διεύθυνσιν της έλάσσονος διαμέτρου. Μέγιστον 

ϋψ. σχεδΟν 0.02. 

11. Είκ. 11γ, 12γ. Έπίκυρτον σκεϋος ϋψ. περίπου 0.025, 
δ ' 'λ δ' Π 'β δ ", Είκ . 13. 1<>1,,] κατά μήκος τοϋ μεγ. ιαμ. 0.033, ε αχ. ιαμ. 0.03. αρα την άσιν ιαμπερης ΟΠ11 

σκεύους ΕΙκ . Η6 κα! 126. 

διατρη{}είσα εκ των δύο ακρων. Το σχημα προσηρμόσ{}η προς τας 

φλέβας τοϋ λί'θου. Ύ πάρχει ρωγμη ύποκάτω άφορμωμένη εκ της όπης, άλλ' άγνοω αν 

προήλθεν εκ της διατρήσεως 11 εκ τού πυρός. Ά γνοω επίσης τον προορισμον τοϋ άντικειμένου. 

12. Είκ. 14α, 15. <Ημίτομον πεντάπλευρον κυλίνδρου όκταπλεύρου. Αί ακραι πλευραι 

εϊνε ήμίτομα επίσης. Πι άτ. πλευρων 0.003, 0.009, 0,01 f> , 0.009, 0.005. Μεγ. διάμ. 0.027 καΙ 

α β γ 

δ ε ζ 

ΕΙκ . 1 Ι. Σκεύη ;i κοσμ1ίματα εκ J.ίθου όνυχος. Εκ τοϋ έν Θή6αις ά,'ακτόρου τοϋ Κάδμου. 

0.025. Πριν τμη{)'Ώ ό κύλινδρος είχεν επιχειρη{}ij ή διαμπερης κατα μηκος διάτρησις αύτοϋ κατα 

τον εν άρ ι{}. 9 δηλούμενο'\' τρόπον, άρξαμένη έξ έκατέρου ακρου καΙ παραμείνασα άτελης ώς 

δεικνύει ή είκ. 15 της όπισ-&ίας Οψεως. Το οργανον της διατρήσεως ενεκα της λεπτότητός 
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του δεν π ιστεύω ότι ητο κέρας Τι κάλαμος, άλλα μετάλλινος σωλήν. ΈπΙ τών μελαινών φλε

βών τού λί-&ου κατα την όπισ-&ίαν δψιν διακρίνοντα ι αί έκ της σμύρ ιδος παραΧ'θ'είσα ι αυλα-

κες, ούχΙ όμως καΙ 

ΕΙκ. 15. 'Οπιοθία οψις 10ϋ 
σκεύους εΙκ, 1..Ja . 

έπΙ τών λευκών, διότι 'ίσως αύται επα{}'ον περ ισσότερον ύπο τού πυρός. 

Φα ίνεται δ' ότι κατα την διάτρησιν εΙχεν ύποστη βλάβην ό λί&ος καΙ 

δια τούτο επειτα έπρίσθη εις δύο προς διάφορον τού πρώτου σκοπόν. 

'Ι-Ι ()ιάπρισις έγένετο έκατέρω{}εν κατ α μηκος, ή δε άπόσπασις έγένετο 

δια άΠΟ{}'ραύσεως της παραμεινάσης άπρίστου ταινίας έπΙ τη ς άρ ιστε

ρας της δ ιατρήσεως αυλακος καΙ έκατέρω{}'εν ο.ύτης. 

13. Είκ. 14β. Έκ μείζονος πλακος επ ικύρτου επανω, επ ιπέδου 

,κά.τω, έπικαμποϋς κατα την περιφέρειαν, άπόκομμα δια πρ ιον ίσεως, 

καταφανοϋς έκ της άπρίστου κάτω κατα μηκος (εις το άρ ιστερον της 

εικόνος) ταινίας, ητις άπε'θραύσ&η. Συγκεκολλη μένον εκ τρ ιών 'θ'ραυ

σμάτων. Μηκ. μέγ. 0.044 πλ. μέγ. 0.009, πάχ. μέγ. 0,008. 

14. ΕΙκ . 14γ. Ήμίτομον πεντάπλευρον όκταπλεύρου κυλίνδρου. Μεγ. διάμ. 0.025, έλαχ. 

διάμ. 0.023. Ύψ. 0.026. Πάχ. μέγ. 0.015. Πλ. μέγ. πλευρών 0.007,0,01; 0.011 , 0.01, 0.006. 

α β 

γ δ ε 

ΕΙκ . 16. Σκεύη κα! πλάκες άχάτου tx 10ϋ άνακτόρου τοϋ Κάδμου εν Θή6αις. 
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Ί-Ι ελάσσων κορυφη επ ικαμπης έϊ αφρως, λεία. Ί-Ι μείζων πεπρισμένη εκ της περιφερείας 

προς την δ ιάμετρον, gvi1a απε{}ραύσ{1η ή εσχάτη στενη απριστος ταινία. 

15. Είκ. 14δ. Πλαξ μεγ. μήκ. 0.0 19. πλ. μεγ. 0.015. "Οπισθεν ανώμαλος. Κάτω ίχνη της 

πρίσεως. Δεξια καΙ αριστερα ατελης εργασία, ανω αποτεi1ραυσμένη. 

16. Είκ. 14ε. Πλαξ λεία έκατέρωi1ι, απεστρογγυλωμένη δεξιά, οπη αριστερα προς τα 

κάτω επι τοϋ κρημνοϋ της -θραύσεως. Κάτω πι-θ'ανως τεχνητη απότμησις. Μέγ. ϋψ. 0.043, 

. μέγ. πλ. 0.028 πάχ. 0.002. 

17. Είκ. 14ζ. Πλαξ συγκεκολλημένη εκ δύο , λεία έκατέρω-θ'εν, τας δ' ακρας αποτε{}ραυ

σμένη. Όπη δεξια κατα το μέσον. Μεγ. μηκ. 0.057, μέγ. πλ. 0.229. 

1 . Είκ. 16α. Άπ6θραυσμα εν σχήματι τομέως κύκλου εκ δύο συγκεκολλημένον. Ύπο

. κάτω κυματοειδως ανώμαλον. Κύκλω καΙ επάνω ειργασμένον, } είον, σχηματίζον δε κατ α την 

περιφέρειαν ταπεινοτέραν ταινίαν πλ 0.005, -υψηλότερον δε επικαμπες εξαρμα, ώς εΙνε καΙ 

ή σκοτεινη φλεψ τοϋ λω·ου . Μεγ, χορδη τοϋ τόξου τοϋ τομέως 0,045, μέγ. πλ. 0.02 1. πάχ. 

, μέγ. σχεδον 0,01. 

19. ΕΙκ. 16β. Δ ίσκος ελλειψοε ιδής, ελαφρως επ ικαμπης λεϊος έκατέρω-θ·εν. Αί φλέβες 

τοϋ λω'ου -υδαρείς οπαλιοειδείς. Άποτε-&ραυσμένος παρα την έτέραν κορυφήν, Μεγ. κατα 

μηκος διάστασις 0.07, μεγ. κατα πλάτος διάστασις 0.042. Πάχ. μέγ, περίπου 0.005. Μόνος ό 

λί{}ος ούτος δεν εχει ζωηρας τας φλέβας. 

20, Είκ. 16γ, 17. Πτέρυξ πολυχρώμου πτηνοϋ βεβαίως, εκλεγέντος τοϋ ώρα ίου λω'ου 

.επίτηδες. Ή απισ-θ'εν πλευρα εΙκ. 17 ελαφρως επικαμπης λεία και άποστίλβουσα. Ί-Ι 5ψις εΙκ. 

16γ απώλεσε την λαμπηδόνα ενεκα τοϋ πυρός, δια καΙ ή πτέρυξ ερράγη 

εσχάτως εις δύο ενεκα της επιδράσεως της -υγρας ατμοσφαίρας επι τον 

ασβεστοποιη-θ'έντα -υπο τοϋ πυρος λω·ον. ΈπΙ της πλευρας ταύτης δια

κρίνονται αναγλύπτως τρία συστήματα πτερων: βραχύτατα, μέσα και 

μακρότατα. τα βραχύτατα καΙ άπ' αλλήλων αδιάκριτα ατε πτΟ α καθ-ο

ρίζει εγγλυφος καμπύλη γραμμη αναχωροϋσα εκ τοϋ κάτω μέρους της 

ανοικτης παρα την δεξιαν κάτω γωνίαν όπης και βαίνουσα προς Τ11''' 

κάτω απεστρογγυι ωμένην πλευράν. τα μέσα πτερα κα{}ορίζει έτέρα 

μείζονος ακτϊνος καμπύλη γραμμη αναχωροϋσα -υπεράνω-&εν της οπης, 

Είκ. 17. 'Οπισθία όψις τού 
λίΟου εΙκ . 16Υ' 

εν-θα τα πτερα σχηματίζουσιν οδόντα, βαίνουσα προς τα κά.τω ώς όμοκέντρου κύκλου μείζον 

τόξον εν σχέσει προς την πρώτην, καΙ καταλήγουσα ώσαύτως κάτω. τα μακρότατα. πτερα 

καταλήγουσιν εις την αριστεραν αποτομην τοϋ λί{}ου διακριτα κα-θ' εκαστον δια γλυφης 

κα{}' όλον το αύτό-θ' Ι πάχος τοϋ λί{}ου . Άλλα καΙ επι της επιφανείας είκ, 16γ είνε διακριτα τα 

μακρότατα καΙ τα μεσαία δια διπ/ ων εγγλύπτων αύλάκων. Μέγ. διαγώνιον μηκ.0.045, μηκ. 

της κάτω πλευρας 0.031, της δε αριστερας 0.04 σχεδον (εύ8ιl μέχρι τοϋ αριστεροϋ ακρου της 

.αποi1ραυσ{}είσης ανω κορυφης ταϋ λω·ου) . Ή εΙκ. 17 ατυχrις αριστερα δια την λάμψιν. 
i 

21. ΕΙκ. 16δ. Άπόκομμα εκ μείζονος :τλακος επικύρτου ελαφρως -υποκάτω, επιπέδου εις 

",., χΙ/Ι 
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την άρατην έν τΌ είκόν ι όψ ιν καΙ άπεστρογγυλωμένης σχεδΌν κατα Τ11ν περ ιφέρε ιαν δια λειάν

σεως (ή λε Ιανσ ις παρήγαγεν έφαπτομένας έπιπέδους έπιφανείας) . Συγκεκολλη μένον έκ δύο. 

Μέγ. μηκ. 0.05 μέγ. πάχ. 0.01 , μέγ. πλ. 0.01 . Δεξ ια ή πρ ιόν ισις άψηκε λεπτη ν τα ινίαν άπο

-θ ραυσ&είσαν έν τέλε ι. Ή κάτω πλευρα είχεν άρχικως πρ ιονισ-θfj λοξως, άλλ ' έγκατελείφ-θ'Ύj ή 

πρ ίσις αϋτη καΙ σφζετα ι άρατη κάτω δεξιά, δια νέας δε τομης άπετμήf}η ή κύ.τω κορυφή . 

Ή έγκαταλε ιφ{}είσα το μη είνε στενη έντός, πλατυτέρα δε προς τα εξω. 

22. Είκ. 16ε. Πλαξ λε ία πριον ισμένη έπάνω, ύποκάτω, δεξια καΙ άριστ. ερά· είνε άποκε-

α β γ δ 

ε ζ 

ΕΙκ . 18. Ζκεύη η κοσμήματα κα; πλάκες ονυχος η αχάτου. Εκ τοίί Καδμείου ά'·ακτόρου. 

κρου μένη το άνω καΙ το κάτω μέρος. Άνισοπαχης ώς σφήν, μειουμένου τού πάχους (0.01 3 -

0.00 ) προς τα άνω, έν Φ το πλάτος (0.045) μειούται προς τα κάτω, εν-θα προσεκολλή'θη καΙ 

άλι ο τεμάχιον μη άρατον έν τΌ είκ. 16ε, ωστε το ϋψος νύν άνεβ ιβάσ'θη άπο 0.04 εις 0.061. 

23. Είκ. 18α. Δίσκος κυκλικος άκτίνος 0.026, άφ' oiί άπεκόπη κύκλος διαμέτρου ίσης προς 

την άκτίνα ταύτην καΙ οϋτω προέκυψε το μηνοειδες σχημα τού μεγάλου δίσκου. Oiίτoς είνε 

λεϊος έπάνω, όπισ&εν δε δεικνύει δύο διαπρίσεις προς την διάμετρον, μη συναντηf}είσας όμως 

άκρ ιβως. 'Ώστε διάφορον το πάχος (0.002 - 0.005). Συγκεκολλημένον έκ πλειόνων τεμαχ ίων. 
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24. Είκ. 18β. Σχημα βουκρανίου, καμπυλωτον εττάνω, επίπεδον ύποκάτω, εύ-&έως άπο

τετμημένον κατα τα ώτα καΙ το στόμα, λοξώς ύπερ το κρανίον, άπεστρογγυλωμένον κατα τας 

γνά-&ους. Φαίνεται, στι {Μ συνεπληρούτο δια εν-θ'έτων άλλων, 'ίσως εξ άλλης ύλης, μερών, 

στερεουμένων είς όπας βά-θ'. 0.004, cbv άνα δύο μεν εΙνε κατα τα ώτα, δύο δε ύπερ το κρανίον 

εχουσαι αύται τρίτην διαμπερη προς το στόμα (αύτη φαίνεται όλίγον ύπερ το μέτωπον εν τΏ 

είκόνι). Ή φρόνησις άπήτει, νομίζω, 'ίνα προς άποφυγην διαρρήξεως δια

νΩιχ'θ-ώσιν αί όπαΙ πριν άποκοπΏ το σύνολον κατα το πάχος. Κατα το μέτω

πον, προ της διαμπερούς όπης, εΙνε εν πχή ματι γωνίας εχούσης την κορυφην 

προς τα κάτω α-(;) αξ εγγλυπτος κυματοειδΟύς τομης, δηλούσα οίονεl προ

πετη χαίτην 'ίππου. Μηκ. μέγ. 0.03 περίπου, πλ. μεγ. 0.023, παχ. 0.005 

περίπου. 

2fi. Είκ. 18γ. Έξάρτημα τρισταγονοειδές, έπάνω φέρον όριζον

τίαν όπην προς εξάρτησιν. 'Ομοίως είργασμένον καΙ οπισ{}εν άρτιον δέ. 

Είκ. 1,9- Τό κιο!:όκρα: 
νονεικ. l δ,πωι:φαι

νεται έν γυψίνcρ έκ 
μάγμα τι ανευ τών 
εγχρώμων φλε6ών. 

26. Είκ. 18δ. είκ. 19. Πλακώδες οπισθ'εν κιονόκρανον, εντελώς σμοιον προς το τού 

{}ησαυρού τού Άτρέως εν Μυκήναις (πρβλ Dnrll1, Die Banknnst der Griechen 3 σ. 75 είκ. 47), 

α β γ 

δ ε ζ 

Είκ . 20. Σκεύη, κοσμήματα κα; ύλικά ονυχος εκ τού εν Θή6αις ΚαδμεΙου άνακτόρου. 

κυρούν δε την γνώμην τού Dnrm ώς προς τα άποτελούντα αύτο μέρη, ατινα εΙνε τα 

έξης: πρώτος επάνω είνε ό άβαξ, άφ' ού χωρίζεται δια στενης εγγλύπτου αύλακος στενη λωρΙς 

7 
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ώς κυμάτιον συστελλομένη και κατερχομένη λοξώς μέχρι τού δίκην τροχίλου εκ σπείρας 

όγκουμένου λευκού το πλείστον εχίνου, αφ' ο-δ χωρ ίζεται πάλιν δι' αύλακος κυμάτιον συστελ

λόμενον αμέσως κατωτέρω. 'ίνα εξαρ% πάλιν εις το ύποτραχήλιον. "Υψ. οπισ&εν 0.0 16, 

εμπροσ&εν 0.017 (τέμνεται λοξώς). Πλ. εις τον άβακα 0.02, εις το ύποτραχήλιον 0.012. Σχε

τικώς αβλαβες ύπο τού πυρός. 

27. Είκ. 18ε. Τετράγωνος πλαξ πανταχό-&εν πριονισμένη, ύπο τού πυρος δ 'ερρωγυία. 

Πάχ. 0.08 - 0.09. ΠλευραΙ 0.052, 0.06, 0.055, 0.06. 

2 . Είκ. 18ζ. Καρδιόμορφος πλαξ μήκ. 0.09, πλ. 0.077, πάχ. μέχρι 0.006. Το σχημα της 

πλακος προσηρμόσθ-η προς τας φλέβας τού λί-θου. Ύπάρχουσι σχίζαι της αύτης πλακός. Φαί

νεται αρτίως ειργασμένον το σκεύος. 

29. Είκ. 20α. Σκαραβαιοειδες η χελωνοειδες κόσμημα λευκον εντελώς καΙ πλακώδες 

ύποκάτω (είκ. 21), διογκού μενον επειτα πέριξ κανονικώς καΙ χρησιμοποιοϋν ούτω κυματοειδή 

επι τού λευκού γραμμην ώς κόσμον, εξαιρόμενον δ ' είτα εις πολύφλεβον 

κύρτωμα. Προφανώς ό τεχνίτης απέβλεψε να κατασκευάση εργον πρόσ

φορον προς τα χρώματα τού λίθ'ου. Ί-Ι τοιαύτη δ' εργασία απαντώ σα και 

εν άλλοις κοσμήμασιν, ελέγχει μακραν εμπειρ ίαν της φύσεως τών λί-&ων 

ΕΙκ. 21. Τομ,] τού καΙ πλουσίαν φαντασ ίαν. Είνε βεβλαμμένον το εργον ύπο τού πυρος καΙ 
σκεύους εΖκ. 20α. 

έλλιπες ανω δεξ ια καΙ κάτω αριστερά. 'Έχει διαμπερη όπην κατα μήκος, 

αλλ' οχι ακρ ιβώς εις το μέσον' αναχωρεί αύτη άνω αρισ τερό καΙ καταλήγει κάτω δεξια τού 

κέντρου εγγύς. 

30. Είκ. 20β. Τριγωνικον εξάρτη μα προσηρμοσμένον προς την φοραν τών κυρίων 

φλεβών τού λ ί{)'ου. 'Ελλείπει σχίζα επάνω δεξιά. Μηκ. τής άνω πλευράς 0.03, δ ιατεμνο μένης 

ύπο δια μπερούς όπης. Μέγ. μηκ. ύψηλα 0.03 7. Καμπυλωτον έκατέρω{}'εν καΙ απεστρογγυλω

μένον κατα τας πλευρας το σκεύος. 

31. Είκ. 20γ. 'Έτερον όμοιον, αλλ 'άνευ οπής, βλαβέν. Αί φλέβες πάλιν προσαρμόζονται 

προς το σχήμα έκατέρω-&εν. Αί πλευραι συνέρχοντα ι καμπύλως, αλλα 

ή συνάντησ ις είνε κόψ ις. 

32. Είκ. 20δ. Κυκλικη πλαξ επ ίπεδος την ύποκάτω επιφάνειαν 

καΙ όλιγώτερον πα-&ούσα κατ ' αύτήν, εν Φ ή επάνω διεσπάσ&η οικτρώς. 

Δύο πρίσε ις συναντώμεναι είνε διακρ ιται ύποκάτω. Μεγ. δ ιάμ. 0.035, 

έλαχ. 0.03 3 περίπου. 

33. Είκ. 20ε. ΕΙκ. 22. Θα όνομάσω το εργον τούτο προτομην 
ΕΙκ. 22. 'Όψις τού σκεύους 

λέοντος αποτε{}'ραυσμένην εις τόν λαιμόν. Άλη-&ως ύπερ το κάτω προς εΖκ. 20ε κατά γύφινον έκ . 

δεξια ρύγχος εχρησιμοποιή{}η μέλαν φλεβικον τού λί{}ου κέντρον ώς 

όφ-&αλμός, Ο:ριστερα τού όποίου δια {}'αυμαστης γλυπτης κυμάνσεως 

μαγμα, ανευ τώ" έγχρώμω,' 

φJ.εβών. 

εξαίρεται ή παρειά, περαιτέρω δε αριστερα προς την εκτενη μέλαιναν φλέβα σχηματίζεται 

όμοίως πτυχη τού λαιμού. 'Ολίγον ύπερ τον όφ{}'αλμον και κα-&έτως προς την πλευραν ταύτην 

τού λί-&ου βαίνει όπη μήκ. 0.009, εις το τέρμα δε συναντ~ κοιλότητα ανοικτην εις την οπι-

« 
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σθεν πριονισμένην επίπεδον έπιφάνειαν (ή έσχάτη άπριστος και άποτε-&ραυσμένη προς άπό

σπασιν άπο τοϋ nucleus ταινία σφζεται) . 'Ι-Ι κοιλότης αϋτη (εΙκ. 23), βά{)'. 0.004, μεγ. διαστ. 

0.008, εχε ι έπίπεδον τον πυ{}μένα, κατακόρυφα τα χείλη καΙ περίγραμμα παρεμφερες προς 

βοιωτικην άσπίδα, μετ α μικράς δμως συστολης εν μέσCΡ. 

Ί-Ινοίχ{}η δ'ή κοιλότης αϋτη ώς έξης: δια σμύριδος και τρυ

πάνου - μαλακωτέρας πι{)'ανώς ϋλης, πρβλ. άρι&. 9,12 -ηνοι-

ξαν πρώτον κυκλικήν δπην δ ιαμ. σχεδΟν 0.006, είτα δ' δμοίαν Α_ 

εχουσαν το κέντρον αύτης έπΙ της περιφερείας τού πρώτου, 

ωστε προέκυψεν ή μορφη της κοιλότητος εχουσα το έξωτε

ρικον περίγραμμα τοϋ άρι{)'μοϋ μετα μικράς δμως συστο-

λης εν μέσCΡ, μικράς ισως καΙ δι' αλιην επεξεργασίαν. Το 

εργον τούτο λοιπον ήτο προωρισμένον να έπικοσμήση επι

φάνειάν τινα, ης εξοχή τις εισήρχετο ώς εμβολον εις την 

κοιλότητα ταύτην και δι' ηλου εισαγομένου δια της ύπερ 

τον όφ{}αλμον όπης εστερεοϋτο εις την επικοσμουμένην 

Β , 

--Α 

ι 

Β 
Β 

β Ύ ΕΙκ. 23. ' Οπισθία πλευρα χαί τομα ί τού 
έπιφάνειαν ητοι εις το εξέχον εμ ολον αύτης. περ το σκεύους εΙκ . 20ε κα ί 22. 

μέτωπον ύψούται άνάγλυπτος βεβλαμμένη νϋν κορύφωσ ις 

φέρουσα όπην βά{}. 0.007 περίπου, κατερχομένην δε προς τον όφθ'αλμον ητοι προς την 

προηγουμένην όπήν, άλ! α μη εξικνουμένην μέχρις αύτης. Προφανώς ή όπη αϋτη {),α είχεν 

άνοιχ{}η πρΙν γίνη ή άνάγλυπτος έργασία της κορυφώσεως ή άποτελούσα λεπτα τα χείλη 

της όπης. 'Άλλη όπη βα{}. 0.005 περίπου είνε άριστερα τοϋ πλατυτάτου μέρους της μελαίνης 

φλεβός. Αί όπαΙ αυται {}α έδέχοντο σύρμα τι εκ χρυσοϋ π.χ., δπερ καμπτόμενον είτα είσή

γετο εις την επικοσμουμένην επιφάνειαν. Ή της κορυφώσεως σμως όπη ήδύνατο να δεχ{}fi 

καΙ κόσμημά τι ώς συμβαίνει εις το χρυσούν ζφον τού Καδμείου Πρακτικά 1927 σ. 42 

και είκ. 6. 

34. ΕΙκ. 20ζ. Πλάξ. μεγ. μήκ. 0.067, μέγ. πλ. 0.05. Πάχ. 0.002 - 0.004. 'Όπισ{}εν δύο 

πρίσεις σαφεϊς. Συγκεκολλημένη έκ τριών ftραυσμάτων. 

35. ΕΙκ. 24α. Πλακώδες, επίπεδον άνω καΙ κάτω, -&ραϋσμα, εχον περίγραμμα παρεμ-

φερες προς προτομην μυκηνα'ίκοϋ ειδωλίου. Μεγ. διάστασις 0.028, πάχ. 0,001 - 0.002. 

36. Είκ 24β. ΨηφΙς κυλινδρ ικη άλείαντος, άτρητος, άτελης λοιπόν. μέγ. ϋψ. 0.012. 

37. Είκ. 24γ. 'Όμοιον παχύτερον. μέγ. ϋψ. 0.014. 

38. ΕΙκ. 24δ. 'Όμοιον. μέγ. ϋψ. 0.016. 

39. ΕΙκ. 24ε. 'Όμοιον. μέγ. ϋψ. 0.019. 

40. ΕΙκ. 24ζ. Θραύσμα έκ κυκλικού δίσκου έπιπέδου έκατέρω{}ι, λεπτοτέρου δε κατα 

την περ ιφέρειαν. Μεγ. διάστασις 0.037. Πάχ. 0.004 - 0.006. 

41. ΕΙκ. 24η. Διάτρητος κατα μηκος κεκαυμένη ψηφΙς έξ ύαλομάζης. Μέγ. μήκ. 0.02. 

42. ΕΙκ. 24iJo. Θραϋσμα επιπέδου έκατέρω&ι πλακός. 'Άνω δεξια εύ&ύγραμμος 
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πλευρά, κάτω δεξ ια κά'θ'ετοι άπόπειραι διαπρίσεως μεγ. διάστ. 0.038. πάχ. 0.002 - 0.003. 

43. Είκ. 24ι. Θραϋμα πλακος εχον άριστερα καμπύλην, ούχι τελείως κυκλικΎ1ν πλευράν. 

Προέρχετα ι ΠΙ{}'ανώτατα εκ τοϋ αύτοϋ πυρηνος εξ oii και το ύπ' άρι'θ'. 42, διότι εχει τας 

α β γ δ ε 

ζ η 

{} ι κ λ 

ΕΙκ. 24. Ά τε}.η σκ,ύη και ύ}.ικά Ο"υχος (ιό ξ εί .. αι lι'ηφις ύαλομάζ,lς) έκ τού Καδμείου τώ,' θη6ώ ," 

αύτας φλέβας, άλλα δεν ησαν, νομίζω είς άμεσον επαφην αί δύο αύται π~ άκες. Μεγ. διάστ. 

0.04. πάχ. 0.002 - 0.003. 

44. ΕΙκ. 24κ. 'Εκ κυκλικης η καμπύλου περιγράμματος (δεξια) πλακος άποπρισtΗ:ν 

μέρος η κατάλοιπον. Άριστερα το μη πρισ'θ'εν μέρος άπε{}ραύσθ-η . 'Άνω πλευράς μηκ.0.01 9, 

κάτω 0.02, άριστερα 0.021. Ή εν τη είκόνι πλευρα δεικνύει ανω καταλειφ{}είσαν εν τη άρχη 

της άπόπειραν διαπρίσεως δια λεπτης λεπίδος, κάτω δε δύο όμοίας διαπρίσεις. 

Το πάχος είναι 0.006, εχει δε καΙ τοϋω είς την καμπύλην πλευραν (δεξ.) άρχην πρίσεως 

βα&υτέραν f'1 αί επι της αψεως. 

45. Είκ. 24λ. Πλαξ επίπεδος ύποκάτω καΙ επάνω (συνάντησις δύο πρ ίσεων άρ ι

στερα εκ των ανω προς τα κάτω). Ί-Ι άριστερα πλευρα εκ κατασκευης, ή δεξια κάτω εκ πρί

σεως. Και είς την απισ{}'εν επιφάνειαν διακριτη πρ ίσις καΙ άπό&ραυσις. Μεγ. διάστ. 0:06. Μέγ. 

πλ. 0.038. Πάχ . . 0.006- 0.008. 



ΑΕ 1930 ΑΙ βιομηχανίαι και το έμπόριον τού Κάδμου 53 

46. ΕΙκ. 25α. Σκαραβαιοειδης λί-θΌς έπιμήκης δσον εδει, 'ίνα πρoσαρμoσθii προς λευ
κάζου σαν εν βα&εϊ καστανφ φλέβα. Έπίπεδος ύποκάτω πλην πλησίον τών χειλέων, εν-θ'α 

βα&υτέρα εργασία. Έπάνω έπικαμπης μέχρι πάχους 0.01 περίπου. Μέγ. μηκ. 0.027, πλ. 0.0 16. 

47 , ΕΙκ. 25β. Άποπρισ&εϊσα δια τομών έπικαμπης ιελεασμένη σχίζα έκ μείζονος λίitου, 
Όστ ις ισως ητο πλαξ οχ ι γωνιώδης. Μέγ. μηκ. 0.032, πΙ. 0.008 πάχ. σχεδΟν 0.004. 

48. ΕΙκ. 25γ. Περίεργον έπικαμπες ανω, έπίπεδον κάτω, εργον, εχον άπο τών ανω προς 

τα κάτω διαμπερη οπήν, έκατέρωitεν δ' αΊJτης κάτω άνα μίαν άβα-θη (βά-θ'. 0.002). 'Όπισ&εν 

α 

η 

ν ξ 

β γ δ ε 

κ λ 

ο π ρ 

ΕΙκ. 25. Κοσμήματα και σκεύη και τεμάχια άχάτου έκ τού Καδμείου άνακτόρου τών ΘηΒών. 

ζ 
μ 

σ 

δε έκατέρωitεν της φορας της διαμπεροϋς οπης είναι άνα μία έπίσης άβα{}ής. Μέγ. μηκ. και 

πλ. 0.011 περίπου, μέγ. πάχος της ευitείας τομης 0.006 σχεδόν. 

49. ΕΙκ. 25δ. Διάτρητος κατα μηκος έπικαμπης ψηφΙς βεβλαμμένη ύπο τοϋ πυρός. μέγ. 

μηκ. 0.021. πλ. 0.014 περίπου και πάχ. 0.00 περίπου. 

50. ΕΙκ. 25ε. Έξάεδρος ψηφις φέρουσα εν μέσCΡ κατα το πάχος οπην άποστενουμένην 

προς οπισ&εν, Μηκ, 0.019. πλ. πλευρών 0.006 περίπου. 
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51. Είκ. 25ζ. Δ ιάτρητος ψηq;lς σφαιρικη πλην μικράς επ ιπέδου επιφανείας, εφ ' ης καΙ 

κά&ηται. Διάμ. 0.00 7. 

52. Είκ. 25η. ιάτρητος κυκλικη ψηφΙς ιάμ. 0.009, πάχ. 0.001 - 0.002. 'Όπια-θ'εν κατα 

την διάμετρον άποτεθραυσμένη ταινία κατάλοιπον δύο πρίσεων έκατέρωfJεν. 

53. Είκ. 251λ Ύπάρχουσι τρία δμοια κοσμήματα (πρβλ. άρι-&. 60), ων ή σύν-&εσις καΙ 
χρησις δείται καfJ'ορισμοϋ. Τοϋτο εχει μηκ. άνω 0.026, κάτω 0.012. ϋψ . 0.01 1 καΙ πάχ. 0.003. 

54. Είκ. 25ι. Μέγ. διαγώνιον μηκος 0.017, άνω πλ. 0.009. Έκ τών άνω προς τα κάτω 

εις την άνω τομην δύο όπαΙ βά{}. 0.003 περίπου. 'Εκ δεξιών προς τα άρ ιστερα άλλη όπη βά{}. 

0.005. Αί πρώτα ι όπαΙ δεν εξικνοϋνται είς ταύτην. Ή δεξια το μη εΙνε λοξώς προς άρ ιστερα 

τετμημένη, ωστε αν αί όπαΙ ησαν προς στερέωσιν, ώς ερρή{}η εν άρι-&. 33, το κόσμημα εΙχεν 

ώς κυρ ίαν οψιν την υποκάτω (είκ. 26). Δεξια καΙ άριστερα καμπύλον. 

55. Είκ. 25κ. Έξάρτημα δρμου φέρον δύο διαμπερείς όπας εκ δεξ ιών προς άριστερ ά. 

ΕΙκ. 26. ΕΙκ. 27. 
'Οπισθία αψις τού λίθου 'Οπισθία αψις τής ψηφίδος 

εΙκ 24ι. εΙκ . 24κ. 

α 

~, /71 

" , /~ 
'-/ 

ΕΙκ. 2Ό 

Τομή κατα πλάτος α και κατα 

κατ α μήκος τού λίθου 6 είκ. 24σ. 

Ή όπισ{}ία οψ ις (είκ. 27), ητις ητο ή κυρία, φέρε ι ελαφρώς άνάγλυπτον σπείραν. Το σχη μα 

τοϋ κοσμήματος γνωστον καΙ εκ ψηφίδων υαλομάζης. Μηκ, 0.01 πλ. 0.007, πάχ. 0.003. 

56. ΕΙκ. 25λ. Πλαξ πανταχό{}εν άρτία, προωρισμένη πιfJ'ανώς προς διακοσμητικην 

εν-&εσιν. Μηκ. πλευρών 0.009. πάχ. σχεδΟν 0.002. 

57. ΕΙκ. 25μ. Διάτρητος κατα μηκος κύλινδρος άρτιος άλλ ' οχι κανον ικός. μήκ. 0.0085, 
διαμ. 0.005. 

58. ΕΙκ. 25ν. Ήμίτομον διατρήτου ποτε κυλινδρικης ψηφίδος μήκ. καΙ διαμέτρου 

0.01 , πάχ. 0.005. 

59. ΕΙκ. 25ς. Κωνικον ήμίτομον άμφικώνου διατρή του ψηφίδος διάμ. καΙ ϋψ. 0.01. 

60. ΕΙκ. 2 50. 'Ό μοιον προς το 53. Μηκ. άνω 0.025, κάτω 0.013, ϋψ. 0.013, πάχ, 0.003. 
Τρίτον δμοιον (δεν άπε ικονίσfJTj) εΙνε ελλιπες τον ετερον βραχίονα ' εχει μηκ. άνω 0.019, 
πλ. κάτω 0.007. 

61. Είκ. 2 5 π. ιάτρητος άτελης ψηφΙς μήκ. 0.011, άνω διαμ. 0.008. 

62. Είκ. 25ρ.'Η μ ίτο μον φακοειδοϋς διατρήτου ψηφίδος. Ή τομη κατα μηκος της όπη ς 

Κάτω μηκ. 0.01 1, εκ τών άνω προς τα κάτω 0.008, μέγ. πάχ. 0.003. 

63. Είκ. 25σ. Κόσμημα εχον κατα μηκος (0.012 κάτω, 0.007 άνω) τομην την είκ. 28β. 

κατα δε πλάτος (0.008 κάτω 0.006 άνω) την τομην είκ 28α. 
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64. Είκ. 29α. 3Ό.Μηκος 0.035, πλ. 0.0115. ΕΙνε κατα μηκος ήμίτομον, δεικνύον δπι

σ&εν πως, πρΙν πριονισ% προς άποκοπην το ήμίτομον, είχε διατρη{}η κατα μηκος, άλλ' ούτως 

ωστε αί έξ εκατέρου ακρου άΧ'θ'είσαι άνίσου διαμέτρου όπαι δεν συνηντή-&ησαν άκριβως κατα 

α β γ 

δ ε ζ η {} 
Είκ, 29 .• Δχάτα, (α, β), χα)'Κ'ί κεφαλή ίμου (γ) , 6ψ,α,'ο ί (δ·η) καί πυρϊια, (Ο) έκ του Καδμείου . 

το μέσον. Ή έπι της εικόνος δψις είνε περίτεχνος, δεικνύουσα πο} λους κυματισμους της έπι

φανείας άναγλύπτους προς δήλωσιν ποδός, νομίζω, πτηνοϋ,ο-Ο δ όπίσf}' ιος δνυξ σφζεται, έν Φ 

οί πρόσ&ιοι -θ,α έστερεοϋντο περαιτέρω κατα την άποτε&ραυσμένην ακραν 

έντος δύο όπων βά-&. 0.004, Πρβλ. την είκ. ΒΟ. 

65. Είκ. 29β. 'Οκταγώνου έπικαμποϋς κατόψεως κόσμημα ατρητον 

μετα φλεβων ώσει σχεδίων χέλυος έπάνω. Ύποκάτω έπίπεδον έκ πρίσεως, 

.ης ή άπσθ'ραυσ-&είσα έσχάτη ταινία σφζεται διδακτική. Μηκ. 0.029, πλ. σχε

δον 0.023. Πάχ. τομης π7 ευρων 0.004 - 0.00 . 

66. Είκ. 31 . Σκεϋος κωνικόν, έπίπεδον ύποκάτω, λίαν κεκαυμένον και Είκ, :/0. 
" € " Οψις τού σκεύους εΙκ. 

διαλελυμενον έξαχ{}εν έκ των έρειπίων. Η διάλυσις έξακολουΒεί δίκην 29α κατα γύψLl 'Ο" 
άσβέστου ύπο την έπίδρασιν της ύγρας άτμοσφαίρας. Εικονίσθ"η δμοϋ και έκμαγμα ι/το, αΙ-Ευ 

tιOl· έγχρώμων φλε-
το ημισυ περίπου των ύπαρχόντων -θραυσμάτων αυτοϋ. Κάτω διάμ. 0.051. 6ών του ί.ίΟου. 

67. Είκ. 32α. Έκ μείζονος ειργασμένου έπικαμποϋς λί-&ου άπόκομμα άποπρισf}εν. 

μήκ. 0.03, μέγ. π}. της πρισ-&είσης πλευρας 0.01. 
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68. ΕΙκ. 32β. Άπό{}ραυσμα πλακος λείας έπάνω καΙ ύποκάτω. Μήκ.0.025, μέγ. πάχ. 

0.005. έπίπεδον έπάνω καΙ ύποκάτω. 

α β 

Είκ. :n. Σκεϋος εξ άχάτου κωνικόν διαλυ1?έν ύπό τοϋ πυρός (α βάσις. β τεμάχια). 

69. Είκ. 32γ. Πλακός τεμάχιον άποπρισ&εν άριστερα 

κυρ τον δεξιά. Μέγ. μηκ. 0.017. Πλ. καΙ πάχ. 0.007. 

καΙ κάτω, {}ραυσ&εν αν ω, ύπό-

ζ η 

κ 

α β γ δ ε 
tt 

λ μ ν ξ ο 

Είκ. 32. 'Αχάται καί κρύσταλλος (ξ) εκ του Καδμείου τών Θηβών. 

70. Είκ. 32δ. 'Άνω και άριστερα τε-&ραυσμένον πλακώδες σκεϋος, κάτω, δεξιά, έπάνω 
καΙ ύποκάτω είργασμένον. Χορδη τοϋ κυκλικοϋ μέρους 0.017 μηκ. 0.02 πάχ. μέχρι 0.004. 
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71. Είκ. 32ε. ΛεπτΎI πλαξ είργασμένη πανταχού πλην στενης λωρ ίδος άποθ'ραυσ&είσης 

κατα τον όψθ'αλμον τού φυσικού χρωματισμού. Μεγίστη διαγώνιος O.O~, πάχ. μέχρι 0.002. 

72. Είκ. 32ζ. Λεπτη πλαξ πανταχό-&εν τε1Ί-ραυσμένη (άριστερα κατα την γραμμην πρί

σεως). Μεγίστη διά.στασ ις 0.013, πάχ. μέχρι 0.002. 

73. Είκ. 32η. Λεπτης πλακος κυκλικης ήμίτομον διαμ. 0,016 πάχ. 0.001. Άνηκεν είς 

διάτρητον ψηφίδα, ης διακριτον το διαπρισ&εν διαμετρικον τρημα. 

74. Είκ. 321λ Ύ πόλο ιπον πανταχό-&εν είργασμένον, δεικνύον Όπισ&εν μεν έν μέσ φ 

την στενην ταινίαν της άπο-θ'ραύσεως μετ α την έκατέρω-θ'εν πρίσιν, έπάνω δε προς άρ ιστερα

αϋλακα. Μηκ. 0,012, πλ. 0.004. 

ϊ 5. Είκ. 32ι. Ί-Ιμίτομον έπιμήκους ψηφίδος διατρήτου (έτμήθ'1] κατα μηκος τού τρή

ματος) παί}ον καΙ έκ -&ραύσεως. Μηκ. 0.01 . 

76. Είκ. 32κ. Πλακώδες -&ραύσμα εχον είργασμένην μόνην την έν τΌ είκόνι έπάνω 

όρατην ~πιφάνειαν. Μηκ. 0.023. 

77. Είκ. 32λ. Έκ κυκλικού, έπ ιπέδου -υποκάτω, έπικαμπούς έπάνω σκεύους άπό-&ραυ

σμα. Ή κυκλικη πλευρα εχει πάχ. 0.006' χορδη αύτης -υποκάΊ;ω 0.021. Φαίνεται, οτι ή μορφη 

τού σχεύους είχε προσαρμοσ-θη προς τας φυσικας έγχρώμους φλέβας τού λί-&ου . 

78. Είκ.32 μ. Θραύμα κεκαυμένης πλακος έσχηματισμένης κατ α τας έγχρώμους φλέβας 

(εύκρινες τούτο ύποκάτω), και σφζούσης πλην της άρχ ικης έπιπέδου Όψεως τών δύο πλευρών 

(έπάνω και -υποκάτω) και' την έστρογγυλωμένην. Μηκ. 0.046, πλ. 0.025, πάχ. 0,009. 

79. Είκ. 32ν. Θραύσμα πλακος κυκλικης, ώς δεικνύει ή σφζομένη άριστερα πλευρά. 

ι[ηκ. 0.0 1 ,πλ. 0.013, πάχ. 0.00 . 

Ο. Είκ. 32ξ. Θραύσμα κρυστάλλου, ο{ίτινος ή εύρυτέρα πλευρα δεικνύει πρίσιν καΙ 

λείψανον της άπο-θ'ραυσ-θ'είσης -υπολοίπου άπρίστου λωρίδος. Της πλευρας ταύτης μεγίστη 

διάστασις 0,021. Και ή παράλλη λος αύτΌ ανω μικρα πλευρα έπίπεδος, άλλ' αγνωστον, αν 

τούτο προηλ-&εν έκ πρίσεως (πρβ. είκ. 3,4). Πάχ. μεταξυ τών δύο τούτων πλευρών μέχρι 0.012. 

1. Είκ. 320. Θραύσμα σκεύους έπιπέδου -υποκάτω, (δηλ. το λευκάζον έπάνω μέρος). 

κυκλικού την συναφη πλευράν, ητις περι-&έεται -υπο δύο έγγλύπτων αύλάκων παραλλήλων. (ή μία 

όραΊ;η έν μέσφ Ί;ού σκοτεινού μέρους). Μεγίστη διάστασις Ο 017, παχ. 0.011. 

2. Είκ. 29δ. ΛεπΙς όψιανού μήκους 0.02. ισως εϊνε τε-θ'ραυσμένη αίχμη βέλους 

μετ' Όγκων, ων ό εΙς έσώθ7] έν μέρει, ώς φαίνεται (πρβλ. ΑΕ 1910 σ. 219, είκ. 12αν). 

3. Είκ. 29ε. Λεπις όψιανού μήκ. 0.023. 

4. Είκ. 29ζ. Λεπ1.ς όψιανού μήκ. 0.028. 

85. Είκ. 29η. Πρίων έξ όψιανού μέλανος κεκαυμένος. μηκ. 0,035 σχεδόν, πλ. 0.02 

'Ι-Ι μία πλευρα κυρτοτέρα δια τον εύχερέστερον χειρισμόν. 

8 
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86. Είκ. 2 9 i}, Πρίων έξ έρυftρωποϋ πυρίτου μήκ. 0.035, πλ. μεγ. 0.017. 

Εύρέ&ησαν καΙ ε τερα 6 τεμάχια όψιανοϋ μικρότερα σποράδην εγγύς, μη κεκαυμένα, ώς 

καΙ αλι αχοϋ τοϋ έρειπίου (πρβ) Πρακτικά 1927 σ. 44). 

87. Είκ. 33. Ί-Ιμίτομον φοϋ εκ μέλανος στεατίτου εΙς μέγε{l ος άλη{lούς φού ορνι&ος 

(η νήσσης;) Μέγ. μηκ. 0.051, πλ. 0.032, 'Εν τφ Άρχαιολ. Δελτ. 1918,94 έξ. εδέχθllν, στι αί 
αλεκτορίδες εγένοντο γνωσται εν Έλλάδι κατα τους ίστορικους άρχα'ίκους χρόνους. Άλλ ' ό 

Seltmann εν Ann1fa! rι! tlIe Βι'. Schoo! 1923 - 5 σελ. 98 έξ., στηριζόμενος εΙς μινω 'ίκην σφρα

γίδα καΙ είς οστρακον μυχηνα'ίκοϋ αγγείου, δέχετα ι , στι ησα ν γνωσταΙ εν Έλλό.δι (Πελο-

Είκ . .'/3 . • Ημίτομον ι!ιοϋ εκ 

,?ραύσεωc Στεατίτης. 

Είκ. :11. Πηλ.,'ου εΙδωλίου 

τεμάχιον. 

ποννήσφ) Ι1δη απο τού 1 50υ αίώνος π.χ. ''Αν το ήμίτομον φόν, το δημοσιευόμενον νύν δεν 

είνε σμίκρυνσις η μεγέ-&υνσις φυσικού φοϋ, ενισχύει την γνώμην τοϋ SeltmanlJ, εΙ καΙ 

τα τεκμήρια αύτης είνε ασ"θ'ενη ίίτε αμφίβολα. 

8. Είκ. 29γ. Χαλκού ηλου κεφαλη πλακώδης κυκλικη λεπτή, διαμ. 0.03 περί.-ττου. 

Ό ήλος λεπτος άποτε{l'ραυσμένος κατα την βάσιν. 

' 9, Είκ. 34. Είδωλίου πηλίνου κακοπλάστου άγράφου τεμάχιον ϋψ. μεγ. 0.055, πλά

τους 0.04. Λείπει το ανω και το κάτω μέρος. Εύρέ{ιη και ετερον ήμίτομον τυπικού μυκηνα'ί

κοϋ πηλίνου εΙδωλίου εν τφ Καδμείφ άλλαχού, 

Α Τ. Δ . ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ 


