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ΑΝΑθΗΜΑ ΑΜΠΕΛΙΩΤΩΝ ΚΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ 

ΚΑrΛΟΣ ΣΙΛφιο r 

τφ r 94 ανευρέθησαν έν ελφοίς κατα την κορυφην της ιερας 

όδου πλησίον του μεγάλου βωμου του ,'αου του' πόλλωνος καΙ των 

βάσεων των αναθημάτων του Γέλωνος καΙ των λοιπων εινομενει

δων «τρείς γυναικείαι μορφαί, α~τινες χορεύουσι κρατούμεναι έκ των 

χειρων περι κίονα εχοντα είδος καυλου φυτου. Φορουσι βραχυν και 

ανεμούμενον χιτώνα, πόλον διευρυνόμενον (evase) εις σχημα κάλυκος 
καΙ κοσμούμενον υπο φύλλων όξυκορύφων ως εις τας κεφαλας των 

όρχηστρίδων του Τζιόλπασι (Benndorf und iemanl1, das I-Iero01l 
νοη Gjolbascl1i - ΤΙΎsa, vVien ι 899. Collignon, I-list. de la 
Sculpt. gr. Il, σ. 205). Φαίνεται δτι το δλον ητο βάσις τρίπο

δος » (BCH, 1894 σ. 180 Homolle). Προσέτι ευρέ'&ησαν πολυάρι-θμα 

-&ραύσματα « κιόνων » έν σχήματι καυλου σιλφίου, ατινα ένόμισεν Ο 

κ. HOl11011e (αυτό-&ι), ση -ίιδύνατο να αναγάγη εις τον {)11σαυρον 

των Κυρηναίων. Άλλα τοιούτος -&ησαυρος δεν υπηρξεν έν ελφοίς, 

δσον είναι γνωστόν, ό δε έννοούμενος ένταυ{)α είναι Ο των Μασσα

λιωτων και τάΊν "Ρωμαίων, (σρα ταν έμαν Όδηγαν των Δελφων 

1908 σ. 49 καί τον συνη μμένον χάρτην τού τεμένους του Άπόλλω
νος), ως {}α cίπoδείξω αλλαχού. 

τφ 1897 δημοσιεύων έκτενεστέραν μελέτην περΙ το-υ ευρήματος 

ο κ. I-Iomol le (BCH, 1897 σ.6Ο3-6 1 4) λέγει, στι έν τφ μεταξυ 

ευρέθησαν και αλλα σμοιαθραύσματα, ατινα συγκολλώμενα απετέ

λουν ενα φυτικον κίονα μέγαν (υψ. 8 μέτρων περίπου), έπΙ τΊΙ κορυ
φης τού οποίου ησαν τεθειμέναι αι. τρείς όρχηστρίδες, ας όνομάζει 

καρυάτιδας. Έγκαταλείπει επομένως την γνώμην, στι το σλον ητο 

κίων 11 κίονες του «{)llσαυρου των Κυρηναίων » , δέχεται αυτο ως 
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C β 'ζ "δ ' u c: , λ' υπο αστα ον ποτε τριπο α κα ι αποφαινεται, οτι ο φυτικος καυ ος 

δεν εΙναι καυλος σιλφίου, αλλα ακάνθοl" λαλουντος συμβόλου της 

Μακεδονικης πόλεως Άκάνf) ου, ανάιΊ'lμα δε των Λακεδαιμονίων 

εΙς ανάμνησιν της νικηφόρου δράσεως τοίΊ Βρασίδου εν Mακεδoνί~ 

(424-422 π. Χ., Θουκ. 4, 84-88). ΑΊ Καρυάτιδες . τότε κατ α την 

γνώμην του κ. Homolle εΙναι Lacaenae saltantes εκ της λακω· 
νικης κώμης Καρυαί. ΒραδύτεροΙ' διιως (ConΊptes Rend. de ]' Aca
dem. d. inscr. et belles lettres 1904 σ. 473) εχώρισεν ό κ. Ι-Ι. το 

σύμπλεγμα των σρχουμένων κορων άπο του λοιπου κίονος δεχ,ΊεΙς 

δύο άναΊΊήματα σύγχρονα, εργα του αυτοϋ 'ίσως τεχνίτου: τον δκάν

{}Ι,1'ον κίονα κιΛ το σύμπλεγμα των Καρυατίδω1'. 

Εί.ς την ερευναν όλοκλήρου της μελέτης του κ. Ηοιηοl1e δεν -f)·α 

είσέλι'3ω. Θα άσχολη,Ίω ομως να καταδείξω δια βραχέων, στι 11 άπο 
της πρώτης εκ του φυτου εντυπώσεως αυτοϋ άπομάκρυνσις καΙ 11 
προσφυγη προς -f)εωρίαν ριψοκίνδυνοΙ' και ηκιστα δυναμένην να 

στηριχiJi'ι δια πραγματικών επιχειρημάτων, δεν ητο σριΊή, άγαγοϋσα 

δια της αποπλανήσεως εi.ς τοιαύτην αβεβαιότητα, ωστε το μνημείον 

tOυτο να ύπολαμβάνηται εντελως άγνώστου προελεύσεως (σρα τον 

εμον CΟδηγον των Δελφών σ. 2 Ι -22) . 

ημοσιεύω εν τφ φωτοτυπικφ πίνακι ΧΥ, Α είκόνα 1 της εν τφ 

μουσείφ των Δελφων γυψίνης αναπαραστάσεως του αποτελεσ'l.'tέντος, 

μακραν πάσης περι σιλφίου σκέψεως, κίονος, ως καί τινας είκόνας 

κυρηνα'ίκων νομισμάτων προς σύγκρισιν. τα νομίσματα ταυτα δει

κνύουσι το σπάνιον καΙ κατ' εξαίρεσιν εν Κυρήνη ποτε φυόμενον, 

εντευ,Ίεν δε καΊ't' σλον τον κόσμον δια του Πειραιως μάλιστα (Θεοφρ . 

φυτ. ίστ. 6, 3, 2) αποστελλόμενον σίλφιον, ούτινος «η τε ρίζα καΙ 

ό καυλος καΙ το φύλλον καΙ ό σπος καΙ άπλως είπείν απαν πολυ

τιμότατόν εστι\'», - « εκτετίμηται δε παρ' αυτοίς (τοίς Κυρηναίοις), 

ωστε και εν τφ νομίσματι σπου μεν 'Άμμωνα, σπου δε σίλφιον 

εγκεχαράχΊ'tαι » . 

ι την ύπό του κ. Κεραμοπούλου δοΙ)-εισαν ή~ιιν εΙκόνα του οελφικοϋ 

γυψίl'ου εκμάγμιιτος, ητις κυκλοφορεί καί εν εΙκονογραφημένοlς δελταρίοις, 

μη δεικνύουσα,' τό κάτω μέρος του φυτου, άντικατεσΤ11σαμεν διά της δημο

σιευομένης εν τφ πίνακι πληρεστέρας. 

Σljμ. τής ΟιευΟ. τής ιε{}l'. Νομ. '.b:Ψ'1μ .• 
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Ίδου η περιγραφη τούτων των σιλφιοφόρων νομισμάτων της 

Κυρηνα'ίκης, αηl τα εκμαγεία F,κλέξας διέ{}εσεν επι του πίνακος ημων 

.J κ. Σβορωνος. Προσέ'&ηκα εν εν Ιδίq. εικόνι (ι). 

1. - Άργ. τεrράδραχμον άττικόν. Γραμμ. 18.35. 
Σίλφιον. 

'Όπ. ένδρον, ου εκαtέρωι<tεν ιστα\ιται άντιμέτωποι δ "Ηρακλής 

φέρων λεοντήν και νύμφη προσφέρουσα τφ "Ηρακλεί καρ

πους εκ του δένδρου. Εικωιι l=Mίillel- ε. ά. Ι σελ. ι ι εΙκ. 23. 

2. -Άργ. τετράδραχμον. Άριστ. σίλφιον, δεξ. ανω μεν κεφαλη λέον-

τος προς άριστερά, κάτω δε είς καρπος σιλφίου. Περι το 

ολον κοκκιδωτη περιφέρεια. 

'Όπ. Κεφαλη άετου προς δ. κρατουσα f-II τφ ράμφει Οφιν. 'Άνω 
δεξια κόσμημά τι . Το ολον περιβάλλεται ύπο κοκκιδωτου τε

'(ραγώνου και κείται εν τετραγώνφ εγκοίλψ (Βρεττ. Μουσ. 

"Ορα L. Mίi1ler ε. ά. Ι σ. 11, άρι&. 22 και Ηead-Σβορώνου 
"Ιστ. των νομ. πίν . Λ " ι). - Πίναξ Xv, r. 

ΕΙκ. ι. 

3. - Άργ. Γρ. r 3.85. Κεφαλη ιος 'Άμμωνος πωγονοφόρος και κερα

σφόρος, προς δεξ. , μετα κόμης διαδεδεμένης. 'Έμπροσ&εν 

ΒΑΡΚΑΙ (ων). 

'Όπ. σίλφψν μετα δύο παραφυάδων εκατέρω&εν κατα την 

ρίζαν. (Πρβλ. L. Miillel' ε. ά. σελ. 79 άρι{). 307). Μουσείον 

Πάρμας άρι{}. 224. - Πt,ιαξ Xv, 2. 

4. -' ργ. Γραμμ. 13.00. ΚεφαλΙ1 δμοία προς άριστο cH κόμη ανευ 
διαδήματος και εκτενισμένη προς τα ανω. 'Έμπροσθεν 501>1 1'1\. 

'Όπ. σίλφιον μετα δύο παραφυάδων εκατέρω{}εν της ρίζης διευ

ρυνομένης ολίγον. Φύλλα τινα αωρα καΙ κεκλεισμένα. Έπιγρ. 

Υ - >Ι (=ΚΥΡΑ[ναίων] ) (Πρ βλ. Mίillel' σελ. 44, άρι{) . 137). 
Α- Cj Μουσείον Πάρμας άρ. 23 Τ . - ΠΕναξ Xv, 3. 
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D. - Άργ. Γραμμ. 13.00. Κεφαλ'l δμοία προς δεξ., δαφν()στεφής. 

'Όπ. σίλφιον. Έπιγραφή: qy - >Ι Μ - Π' ά θ 
ουσειον αρμας, ΡΙ1'-

ΙΑ-ΝΑ , Π' χ ττ μος 232, ιναξ γ, 4. 
Ν-Ο 

6. - Άργ. δίδραχμον φοινικικης Ολκης. Κεφαλη λιβυκου ιονύσο ι 

άπώγων και φέρουσα κέρατα κριού, προς δεξιά. 

'Όπ. σίλφιον μετα ρίζης διευρυνο μένης. <Εκατέρω,')ε" αύτου ή 

επιγραφή ΚΥ -ΡΑ καΙ άριστερα μεν τρίπους, δεςια δε το 

μονογράφημα ΕΓ'. (Ηead-Σβορών()υ ε. ά. dQl1'J. 5.-Πίνας 

XV, 5. Mίiller, σ. 47 άρ& 168). 

7. - Άργ. τετράδραχμον άττικης Ολκης. Κεφαλη 'Ά μμωνος παραπλη

σία, προς δες. cH κόμη άρχα'ίκιiΊς εσχηματισμένη είς πλοκάμους 
επι της κεφαλης καΙ κατα τον τράχηλον. 'Έμπροσ{}εν KVPA 
Το πεδίον εγκοιλον, πέριξ δε δακτυλιοειδης κρίκος άστραγα

λοειδής, περι-8εόμενος έκατέρωθεν {,πο περ ιφερικης γραμμης. 

'Όπ. σίλφιον μετα παχείας ρίζης και δύο παραφυάδων εκατέ

ρω-8-εν. (Mίiller, ε. &. σ. 43, dQL''J-. 120. Ηead-Σβορώνου ε. ά. 
αρι&. 2) - Ηίναξ χγ, 6. 

8. - Άργ. Γραμμ. 13,20: Κεφαλ'l 'Άμμωνος αντωπος, ολίγον προς αρ. 

εστραμμένη. Έπι του μετώπου δ ιάδημα σχη ματίζον κόσμημα 

αιγυπτιιίζον εν τφ μέσφ. ΤΟ δλον εντος στεφάνου δάφνης. 

'Όπ. σίλφιον, ου φύλλα τιν(ι αωρα και κεκλεισμένα. Έπιγρ.: 

V->I 
Ρ-Α 

Α - V\ ('Όρα Iίiller, ε. α., SupplelDen t σελ. 9, dQL''J-. 14 ι ' , 
ΡΙ. Ι. καΙ Ηead-Σβορωνος ε. ά. αρι{}. 4=Πί,lαξ Xv, 7). 

9. -Άργ. Γραμμ. 13,00. Κεφαλη 'Άμμωνος προς αριστ. μετα κοσμή

ματός τινος ύπερ το μέτωπον' οπισ,')εν του τραχήλου δύο 

φύλλα δάφνη ς. 

'Όπ. σίλφιον αρράβδωτον, φέρον ώς παραφυάδας δύο ετερα 
μικρα σίλφια κατα tΊlν Ρίζαν. Έπιγραφη δυσδιάγνωστος μεταξυ 

των φύλλων τού σιλφίου : ο l Τ A lqT - 3 1 ν81 1Λ ( lίiIlel" ε. α . 
σ . 23, άριf)·. 4f. Πρβλ. Iml100f - Keller, Tier- nn d pf1an
zenbilder, Taf. ΧΙ (4). Μουσείον Πάρμιις, αριθ. 230.-Πίl'αξ 
χγ, 8. 
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10. - Άργ. Γραμμ. 12,80. Κεφαλη 'Άμμωνος δαφνοστεφής, προς δεξ. 

'Έμπρoσ~εν ονομα δυσδιάγνωστον . 

'Όπ. σίλφιον υπο την ρίζαν του όποίου κά{}ηται δορκάς. 

Άριστερα εν τφ πεδίφ μεταξυ των ρύλλων του σιλφίου 

[BAPKA ;JOIN. Μουσείον Πάρμας αρ& 229. Πρβ. Mίiller 

Ι , 8 1,322. - Πί1ιαξ XV, 9. 
11. - Άργ. Κεφαλη 'Άμμωνος διαδεδεμένη, προς δεξιά. Πέριξ κύκλος 

κοκκιδ ωτός. 

'Όπ. σίλφιον, ού έκατέρω-&εν όριζοντίως KOI- ΝΟΝ . Άριστ. 

ανω κέρας δορκάδος (αντιλόπης). Το ολον εν κύκλφ κοκκι

δωτφ. (Ηead-Σβορ. ε. α. άρι,~· . 6. - Πίναξ XV, 10. Πρβλ. 
Mlll1el' σ.37 αρι-&. (03). 

'Ι-Ι περιφερ ικη βάσις (άφανης εν τη εικόνι), ην εχει το γύψινον 

δελφικον μνημείον υπο τα κατώτατα ελευ,'tέρως γεγλυμμένα και προ

πετή φύλλα (ελλιπi'j τα ακρα εν τfi απεικονίσει) , δεν φαίνεται εσχη

ματισμένη εκ λειψάνων παλαιων, αλλ' εΙ"αι φανταστική. τα κατώ

τατα δε εκείνα φύλλα επρεπε πάντως να ερείδωνται επί τινος επιπέδου 

εδάφους, επε ιδη υπο τας προς τα κάτω καμπτομένας κορυφας τα 

πρωτότυπα εχουσιν επίπεδον τομην ερειδομένην ποτε επι επιπέδου 

επιφανείας . τουτο δε ητο και αναγκαίον προς στερεότητα των φύλ

λων τούτων. 'Ίσως ομως υποκάτω αυτων ή βάσις του Όλου κίονος 

εξείχε περίκυρτος μικρον υπερ την γην, αν ό καλλιτέχνης του μνη

μείου είχε μιμη-&i'j την αλη-θfj οψιν του σιλφίου, ώς περιγράφει αυτο 

εν τούτφ τφ μέρει ό Θεόφραστος (ε. ά. 6, 4) λέγων «ταύτην δε (τη" 

ρίζα,, ) εχειν επι του μέσου κεφαλήν, δ και μετεωρότατόν εστ ι και 

σχεδΟν υπερ γης, καλείσitαι δε γάλα » . Και πολλα δε των νομισμά

των της Κυράνης, της Βάρκης και εν γένει της Κυρηνα'ίκης (Πίν. 

ΧV άρι,'t. 3, 5, 6, 7, 10) δεικνύουσι την ρίζαν (το γάλα) εν μέρει 

φανεράν. (Πρβλ. L . Mίi1\el", umismatique de \'ancienne Afl-1que 
Ι σελ. 3 ι). 

<Η όμοιότης του δελφικου καλλιτεχνήματος προς τα σίλφ ια των 

κυρηνα'ίκων νομισμάτων είναι τόσον προφανής, ωστε να μη είναι 

ανάγκη πολλων λόγων προς απόδειξιν αυτης. <Ως εκφύονται τα φύλλα 

τα καλούμενα μάσπετα, (Θεοφρ. ε. α. 6, 1), κατ' αποστάσεις εκ των 
καυλων των νομισμάτων, οϋτω και εκ του δελφικου (είς εκαστον κόμ

βον εξ μάσπετα, τρία αωρα εσωτερικωι;; και τρία σχετικως ώριμώτερα 
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εξωτερικως), ό δε ραδινος κορμΩς αυλακούται εκατέρωθι καθ' δμοιον 

τρόπον. ι "Αν αί εΙκόνες των νομισμάτων δεν ησαν μικροτεχνήματα 

η αν ησαν περιφερη εργα, ,'}α εδηλούτο κάλλιον και ή τελεία ομοιό
της των φύλλων' αλλ' σμως και ταύτα, Οσ<.ίκις μιίλιστα εχουσι τας 

κορυφας κεκαμμένας προς τα κάτω, ομοιάζουσιν απαραγνωρίστως 

προς τα χαμηλότατα η τα ύψηλότατα φύλλα τού δελrρικoύ καυλού. 
Ό κόμβος, εξ ου εκφύονται εκάστοτε α1 ομάδες των φύλλων τού 

δελφικού καυλού, εΙνε ορατος εν τισι μόνον Υομίσμασιν (εΙκ. ι και 

Mίiller σελ. 44 αρι{). 135, σ. 46 α. 153, σ. 47 α. 159, σ. 130 α. 344). 
'Ότι ελλείπουσιν εν Δελφοίς κατα τας εκφύσεις των φύλλων οί εις 

το ακρον μακρού και λεπτού μίσχου καρποί, ή μαγύδαρις, (Θεοφρ. 

ε. α. 6, 4) προέρχεται βεβαίως εκ φυσικών λόγων, τού τεχνίτου απει
κονίζοντος καυλον σιλφίου μη διανοίξαντα τα μάσπετα μηδε παρ α

γαγόντα εΙσέτι καρπους ενεκα τής ωρας τού ενιαυτού, κα{}' ην Ελαβεν 

αυτο προς απεικόνισιν (τοιαύτας είκόνας αώρου σιλφίου δεικνύουσι 

καΙ τα νομίσματα εν τινι βαθμφ. Mίil1er ε. ά. σ. 3 ι). 'Έλαβε δ' αυτο 
τοιούτον ενεκα λόγων τεχνικα)ν, επειδη {}α ητο ου μόνον δυσχερες 
αλλα και επιβλαβες εις την στερεόΤΊμα τοίί μαρμαρίνου εργου ,ια 

γλυφωσι λεπτουργικως εξέχοντα τα μάσπετα και '1 είς το ακρον λεπτού 
μίσχου μαγύδαρις. τα μάσπετα δμως τα Εντελως κλε ι στα καΙ αδια

μόρφωτα, ατινα δεικνύει ο δελφικος καυλος ύπο τον φυλλομανούντα 

κόμβον, εφ' ου ϊστανται αί τρείς κόραι, είναι εντελως σμοια προς τα 

όμοίως κεκλεισμένα μάσπετα των νομισμάτων υπ' αρι{}. 3 καΙ 7, (i ll 

καΙ εΙνε διατε{}ειμένα ενδον των μειζόνων φύλλων. ΕΙνε δε ζήτημα 

καθαρώς βοτανικόν, τίς παράστασις αποδίδει αλη{}έστερον την φύσ ι ν. 

Ό Θεόφραστος καΙ ο Πλίνιος (Mίiller ε. α. σ. 15) λέγουσιν, στ ι 

τα μάσπετα τού σιλφίου εΙναι προσόμοια προς τα φύλλα τού σελί"ου. 

Ό Mίiller εξαίρει τας ορωμένας διαφορας των φύλλων τούτων, ώς 

παριστάνονται επι τών νομισμάτων τού Σελινούντος, αλλα ομολογεί 

, Τό νόμισμα πίν. χν άριtl. 8 εί\'1LL αρράβδωtOν ε\'εκα αμ~λείας ωυ τεχνί
του βεβαίως. Παρομοία άμέλεια παραrηρείται συ\,,'ι{)ω εΙς "ικρά νομίσματα , 

ε\'{}α ητο δυσχερές νά χαραχ{)ώσι πασαι αί λεπτομέρεΙα>. Πρβλ. MίilleI", ε. α . 

σ . 27 αριθ. 84, 89, σ. 45 άρι/}. 147, σ. 48 άριΟ. ι80, σ. 79 αρι-D. 296. ΕΤναι δμως 
δυ\'ατόν, τιl'ών εκ τιί)ν ,'ομισμάτων τούτω\' ή όψις νά προηλ{)ε\' ε\'εκιι αποτρ ι

βής η και ενεκα τής εκ της tιερμότητος βλάβης τίις Κ'1ρίνης μήτρας τού εκμα

γείου του ενταϋtlα απεικοl'ιζομένου νομίσματος. 
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Είκ. 2. Είκ. 3. 

την σιιγγένειαν αυτων προς τα τού σιλφίου εν τισι χρόνοις τ·η ς βλα

στήσεως. Αι ανωτέρω παρατιθέμεναι εικόνες (2 '- 3) φύυων σελίνου, 
ειλημμέναι εκ τού φι'σικού , δεικνύουσι μείζονα την όμο ιότητα των 

λοβίων των νεαρων αύτού φύλλων προς τα μάσπετα τού δελφικού 

μνημείου' 11 δε παρατΊιρησις αϋτη αγεl να δεχΊ'}ωμεν η σΗ ή γνωσις 
τ(ίιν αρχαίων ητο ακριβεστέρα εκείνης, ην ποριζόμε{jα εξ ατελων και 

κατα διαφόρους χρόνους τής βλαστήσεως είλημμένων εικόνων των 

νομισμάτων, η στι ό τεχνίτης του δεΙ. ρ ικού μνημείου, γινώσκων την 

,υπάρχουσαν συγγένειαν τιϊίν δύο φυτων μη ίδων δε αύτο τούτο το 

φυσικον σίλφ ι ον, απεμιμήθ1') περισσότερον τού προσήκοντος τα φύλλα 

τού γνωστού αύτφ σελίνου. Έν εκατέρQ. περιπτώσει ποριζόμε{jα 

τεκμήριον, στι ό τε-!..νίτΊις αλη{jως ηθελε να εικονίση σίl φιον. 

Ό καυλος τού φυτού εξακολου1'tεί και μεταξυ τCΊ)ν σωμάτων των 

δρχουμένων κορων, παρα τους μηρους δ' αύτων και είς το ϋψος των 

επι της κεφαλής πόλων προέχουσι μικρον αι κορυφαΙ των τελευταίων 

τρυφερων ήμικλείστων μασπέτroν. Έπ' αύτων Ί'Μ ήτο φυσικον να 
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ύποθ έσωμεν, ση ητο ~ κορυφαία μαγύδαρις 11 το ανθος του σ ιλφίου. 

Άλλα φυτον εικονιζόμενον εν ουτω τρυφερq: καταστάσει και ουδα

μού τού λοιπού καυλοϋ εχον καρπούς, συς βλέπομεν επι των νομι

σμάτων, βεβαίως 01!δ' επι της κορυφης εΙχε μαγύδαριν. Τρείς δε 

όπα! (διαστάσεις 0,13sxo,o7sxo,o6s βάθ.), εύρισκόμε\'αι επι των 

τριων υπο τους πόδας των κορων και μεταΞU αυτων εξεχόντων φύλ

λων τού καυλου (η διατήρησις της όπης εΙναι αρτία επι τού ενός) , 

μαρτυρούσιν, στι ενταυ-8α ιδρύετο ύψίπους τρίπους μετάλλινος εξι

κνούμενος μέχρι της ακρας κoρυφίjς τού μνημείου. Ένταϋθα ύπερ 

τας κεφαλας των κορων η επιφάνεια τού μαρμάρου σλου σχηματίζει 

ελαφραν κοιλότητα φέρουσα προσέτι ατάκτως δ lατε-8ε l μένας τέσσα

ρας όπάς, ών ,c] μία, η «κεντρική», μείζων (βά-8. 0,10 Χ ο, Ι ι χ 0,06S). 
Αί όπαι αύται έχρησίμευον βεβαίως προς στερέωσιν του λέβητος, 

σστις εκορύφου τον τρίποδα καΙ το ολον ανά-8ημα. 

Παρα πασαν την δυνατην εν τfi μαρμαρίνη δελφικΌ απεικονίσει 

κυρηνα'ίκού φυτού σχηματοποίησιν, ης Ο βα-8μος δ~1 είναι ευχερες 

να ορισ{}-fi, ύπολαμβάνω ώς δεδομένην οϋτω 11 αύταπόδεκτον τήν τε 
αλή&ειαν, στι περΙ σιλφίου πρόκειται εν τφ δελφικφ καλλιτεχνήματι, 

καΙ την ομοιότητα αυτού προς τας απεικονίσεις τού φυτού επι των 

κυρηνα'ίκων νομισμάτων. cH ομοιότης αϋτη είναι ασυγκρίτως με ί

ζων έ"ταυ-&α 11 μεταξυ των νομισμάτων και της κυρηνα'ίκης κύλικος 

Studniczka, ΙζΥrene σ. 18' πορίζομαι δέ, στι μνημείον τοιούτον, 

είκονίζον το « ε-&νικΟν :. κυρηνα'ίκον φυτόν, δεν f]tO δυνατον να ανα

τε{}-fi εις Δελφους ύπο άλλου τινος 11 ύπο των Κυρηναίων. ουτω καΙ 
οι Σελινούντιοι είχον ανα-8έσει ποτε εις ελφους χρυσοϋν σέλινον, δ 

απεικόνιζον κα~. επι των νομισμάτων αύτων, οι δε Τενέδιοι πέλεκυν , 

οστις ητο επίσης νομισματικος τύπος της Τενέδου, (Πλουτ. de Pyt11. 
or. 12. Παυσ. 10, J 4.) 

την γνώμην ταύτην βεβαιοί αρχαία μαρτυρία ρητή, ην ύπολαμ
βάνω ώς αναμφισβητήτως αναφερομένην είς το μνημείον τοϋτο. cH 
μαρτυρία αύτη, αναγομένη είς τον δελφον Άναξανδρίδαν (ζήσαντα 

περίπου εν τοίς χρόνοις 225 - Ι 82 π.Χ. πρβλ. Pauly -Wirso,va's R.E. 
αρ{}ρ. Delphoi σ. 2523, 2630 Hiller νοη Gartringen - POD1tOW) 
καλως τους ελφους γινώσκοντα καΙ ~ περΙ τοϋ εν ελφοϊς χρηστη 

ρίου» καΙ « περι των συλη-8έντων εν Δελφοίς ανα,'J-ημάτων » (Mίil1er., 

Fr. Hist. Gr. ΠΙ, 106, 1 καΙ 2.) γράψαντα, κείται εν τοϊς σχολίοις 
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(DilldΟΓf σελ. 591. Πιιβλ. καΙ Rose, AI'i t te]es ρseιιdeΡigΓaρΙ1US 

σελ. 485 καΙ Tl77'igc, Res Cyrenensi ιιm σελ. Ζ84 καΙ 3 Ι 2.) ε~ 
, ριστοφάνους Πλούτον στ. 925. Ένταύ{)α, ο{}εν υήψθllσαν καΙ 

τα ανωτέρω παρατεθέντα περι τού σιλφίου χωρία, γινομένου λόγου 

περΙ τής μέγαν πλούτον αινιττομένης γνωστής φράσεως « Βάττου 

σίλφιον » λέγει είς σχολιαvtης « • .. ΚαΙ οΙ 'Δμπελιώται δέ, lih'ος 

Λιβύης, εΙς Δελφους Cι"έ{)εσαν καυλον σιλφίου, ως φησΙ1' Άλεξανδρί

δης (γρ. Άναξα'νδρίδας) >> υΕτερος δε σχολιαστης λέγει: « ... /(αι εΙς 

Jελφοvς δέ Άπόλλω l'ι Λίβυες καυλο1' σιλφίου ανέ1}εσω,.» Και δ 

~oυ'ίδας δε λέγει εν λέξει « Βάττου σίλφιον ... ΟΣ δέ l:nt Λιβύη 

:4μπελιώται εΙς Δελφους 6.lΙέ{)εσα1' καυλΟ11 σιλφίου», εν δε λέξε ι «σίλ

φΙ011. .. Και ΟΙ :4μπελι(vrαι, [~'η Λιβύης, εΙς Δελφους 6.lΙέ{)εσαν 

καιιλΟ1' σιλφίου » . uOtt Λιβύην ελεγον και την Κυρηνιι'ίΚΙ1ν πρβλ. 

Παυσ. 6, 12, 7 κλ. 
ΟΙ Άμπελιώται εκαλούντο ουτω εκ τής , μπέλου, ητις ητο 

ακρωτ11ριον και πόλις (;) της Κυρηναικη . Ό Στέφανος δ Βυζάντιος 
λέγει Ε-Ι, 'J.. 'Άμπελος (πρβλ. και τας παρατηρήσεις του Α ng. Mcinek 
αvτό{Τι) « .,. καΙ αλλη (ακρα) εν ΚυΡΙ1ηl » δ δε <Ησύχιος « ... Κυρη

ναίας δε αίγια'). ός » . 'Άλλας μαρτυρίας εκ τού Σουιδα και τού Σκύ-

. λακος (Mίiller, Geogr. gr. min. Ι, σ. 83) περΙ της Άμπέλου, κειμέ
νης μεταξυ Κυρήνης και <Εσπερίδων, αναφέρει καΙ δ P ie tscl1lllann 
εν Pauly - Wirso,va's R. Ε. λ." μπελος 4. 

Έπειδη το ανά{Τημα τούτο, μέγα και πολυτελες ον, aVEtffill ύπο 
τών' μπελιωτών ώς [Β1Ι0υς κατα τας αρχαίας μαρτυρίας, συμπε

ραίνομεν, οτι -θα ανήκιι είς τους χρόνους, κα{Τ' ους αί δημοκρατικαι 

αρχαί, διαδo,~είσαι ευρέως Ε-Ι, ήj Κυρηνα'ίκη, διέσχισαν τα συμπαγη 

οπωσδήποτε κράτ11, ατινα είχον αποτελεσθ;; ηδη περί τινας ίσχυρας 

πόλεις, οία ή Κυρήνη, ή Βάρκη, και οί Εύεσπερίδαι. Ό δημοκρατι

κος ο-δτος τεμαχισμος εγένετο περι το 400 π. Χ. (Πρβλ . T11rige, 
Res Cyrenensinm σ. 186 έξ. L. Mίiller ε. α. σ. 4 και 30). Είς τους 
χρόνους δε τούτους ανάγεται το μνημείον των ελφών και δια τον 
τεχνικον αυτού τρόπον, συγγενες ον προς το εν Βιένη] μνημείον της 

Τρύσης (Ί'ζιόλπασι) καΙ προς το εν τφ Βρεττανικφ ι10υσείφ «μνη

μείον τών ηρηιδων » εκ Ξάν80υ της Λυκία. Φαίνεται λοιπόν, οτι 

κατα τους χρόνους τούτους ή 'Άμπελος είχεν αποσπιισθη είς 'ίδιον 

κράτος, το κατόρ-θωμα δε τοϋτυ η αλλο τι αποκλειστικώς 'ίδιον εύτύ-
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χημα εδωκεν αφορμην προς ανεξάρτητον ανά{}εσ ιν εις Δελφους του 

χαρίεντος καλλιτεχνήματος. 'Όταν δ' οϋτω ώς [{}νος εμφανίζωντα ι 

οι Άμπελι ωται, γίνεται πιθανόν , αη τα φέροντα το γράμμα Α 

Κ1lρηνα'ίκα νομίσματα των Μακων (ΊΙροδ. 4, J 76. L. Mίίll er ε. ά . 

σ . 13 3 έξ. και τόμο ιν Suppl. a. 23) εΙναι άλη{)ως χοινα και τ η ς 

Άμπέλου (πρβλ. Σουtδ. λ. σLλφιoν Άμπελιωται, [{)νη-ουχιε{) ι'ος

Λ ι βύη ς) . Ή πιθανότης στενης aχέσεως μεταξυ των δημοκρατιιον της 

Κ"ρψα'ίκης εξαίρεται ύπο του 1ίiller (αελ. 30) δεόντως. 

'Η κορυφι] του Άμπελιωτικου μαρμαρίνου άναθήματος 11 φέ

ρουσα τας τρείς δρχουμένας κόρας, ώς και αλλα τεμάχια αυτου εύρέ-

1'tη σαν, ώς ερρήθΙ1 ανωτέρω, προς Α. του ναου του Άπόλλωνος παρ α 

τας βάσεις των εινομενειδων. Άδιαφορουντες προς τον ταπεινότερον 

χωρον, εις δι' εύρέ-81Ίσαν κατακυλισθέντα τινα ετερα τεμάχια του 

αυτου ά\'αθι1ματος, δυνάμε{}α να ισχυρισθωμεν, στι το σλον μνη 

μείον ϊστατο παρ α TOI' τρίποδα του Γέλωνος και παρα τΟ κυρηνα'ί

κον άl'ci{)ημα του Βάττου (Παυσ. 10, 15, 6. Κεραμοπούλλου, Όδη 

γο; τ(ον ελφων σελ. 56). "Αν δ' άναμνησθωμεν, ατι εκεί που άπέ

ναντι του Μεγάλου Βωμου η παρ' αυτον ητο το επίχρυσον αγαλμα 

της' θηνάς επι χαλκου φοίνικος, άνά{}ημα των 'Αθηναίων άπο 

τω l , επ' Ε-υρυμέδοντι ποταμφ μαχών (Παυσ. 10, J 5, 4"), ό επίχρυσος 

τρίπους των Πλαταιων (Παυσ. J ο, 13, 9), η επίχρυσος είκων της 

Φρύνης (Παυσ. 10, J 5, J .), οι χρυσοί τρίποδες των Δεινομενειδων 

(Διογ. Λαερτ. 4, 58, πρβλ. Διοδ. 11,67, 7. ΗΟΠ10 11 e εν Melαnges 

Wez"l, σ. 207), ό χρυσούς αl'δρ ιας τού Μακεδόνος Άλεξάνδρου του 

« Φ ιλέλληνος » ('Ηροδ. 8,121' ημοσθ. 12,21') και ό άργυρους κρα

τηρ τού Άλυάττου, ούτινος μόνον τΟ σιδηρουν υποκρητηρίδ ιον 

υπήρχε μετα τον γ' ιερον πόλεμον (Ήροδ. 1, 5 J . Παυσ. ι ο, 16, ι) , 

αν απ ίδωμεν προς το ϋψος του Άμπελιωτικου άνα{}ήματος και προς 

την όμοιότητα μεταΞU αυτοϋ και του άπο του Ευρυμέδοντος (άμφο

τέρων ό χορμος ητο φυτόν), άγό με{)α να πιστεύσω μεν , στι ό επι της 

κορυφης ελλείπων τρίπους ητο 'ίσως χρυσους η επίχρυσος. την πίστ ιν 

ταύτην ενισχύει τΟ στι η περι τού άναθήματος τούτου άρχαία μαρ

τυρία προέρχεται εκ του Άναξανδρίδου και δη κατα πάσαν πι{}α

νότητα εκ του « περι των συλη-&έντων εν ελφοίς άναfJη μάτων » 

β ι βλίου αυτού. "Αν δ' άλη-&ως ό Άναξανδρίδας περ ιελάμβανε το 

άνά{)ημα τούτο μεταΞU των συληfJέντων, τότε, ώς εκ της φύσεως 
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τιον σω'θέντων λειψu ιι ωv εξαγεωι (πάνω είναι πενιελ ι'ΙΙΗυ ν μιί\!μιι

ρον) , ούδεν υπηΡΖεν εν τφ μνημείφ πολύτ ιμον μέρος &'ξιον συλή 

σεως πλην του ελλείποντος εκ ηϊς κορυφης πολυτ ίμου επι&ιΊματος. 

Το χρωμα του χρυσου συνεδυάζετο άρμον ικως προς το ερυ-8ρον χρωμα, 

δι' ού ητο κεχρωσμένος Ο καυλος και τα φύλλα του μαρμαρίνου 

σ ιλφίου. ΤΟ χρωμα τουτο κατεστράφη κατ α τό πλείστον, αλλ ' υπελεί

φ~σαν μιχρα λείψανα αυτου χα{}' ολο ι' τον καυλον και τα φύλλα. 

, φ' ού τυ. τεμάχια του αναfJήματος ευρέ,~ησαν κατ α μέγα μέρος 

επι του πλακοστρώμ((τος τής ιεράς οδου, αναγομένου γενικως εΙς 

τους αυτοκρατορ ικους ρωμα'ίκους χρόνους συμπεραίl' ομεν, δτι το 

μνημείον ισtατO ορθΙΟΥ μέχρι σχεδόν των νεωτιίτων χρόνων της 

ενεργεία του δελφικου ιερου, η δε περι αύτου ' σ ιωπη του Παυσα
νίου πρέπει να έρμηνευf}jj ώς και η περι πλείστων αλλων δελφικων 

μνημείων ομοία σιωπή. 

Ή ακρ ιβης f)έσις, εφ' ης ιστατο το ανάfJ'lμα, είνε δυσχερες να 

ΟρισθΊϊ . Προ της βάσεως l5μως του τρίποδος καΙ της Νίκης του Γέλω

νος είν αι βάσ ις τι ς (πλ. κιιL μηχ. 2,07 11 .), ης οί δύο τιτανώδεις εγχώ 

ρ ι οι '-Cf)oL συνδέοντα ι δια συνδέσμων Π σφζομέ ι' ων τελείως και 

αποκλ ινόντων ενεκα roυ περ lκεχυμένου μολ"βδο προς το σχη μα των 

πελεκίνων . 'Ως ' εμφαίνεται εκ της κατόψεως τη ς βάσεως ταύτης (είκ. 

4) σφζούσης κατα τας ακμιχ των πλευρων το 'Ιχνος περιθωρίου πλ. 

0,06 εν μέσφ lΊε 'ίχνος άρμου Β r διευf)uνομένο\l, απώλετο μία σειρα 
εκ λ ίlJω l ' δύο υπερκειμένων και συ νδεομένων δω γόμφων προς αλλή 

λΟΙJς τε και προς τας ύποκειμένας κατι/. χώραν δύο πλάκας. ΈπΙ. των 

απολομένων τούτων λί,~(ι)ν νομίζω, δτl εκειτο . μεγάλ1'1 τετράγωνος 

πλαξ λί/')ηυ τιτανώδοι'ς (πάχ. 0,4 5 χ 1,90 πλ.) αποκε ι μέ ι'η νυν μεταξυ 

της βάσεως του τρίποδος των Πλαταιων και του κτιρίου του φέρον 

τος το ονομα του ,'}ησιιυρου ταn' Κλαζομενίων εν τφ χάρτη Ι του 

εμου COδηγου των ελφων. της πλακος ταύτης το πρόσωπον καθο 

ρ ίζετα ι ύπο όπης όρ80γων ίου επιμήκους εοτ ι της ανω επ ιφανείας 

(είκ. 5) προς εν&εσίν ποτε στήλης. 'Η αντίf)ετος πλευρα είναι κάκι

στα εΙργασμένη η αποκεκρουσμέ ι'η και έλλΙΠ'ής, βεβα ίως δε δεν ητο 

ορατή ποτε, προσκολλωμένη είς τα . αχατέργαστα ;.ιρη πιδώματα τη ς 

βάσεως του Γέλωνος . Ή επάνω επιφάνεια δε ικνύει προσέτι το έλα

φρι7>ς βεβr(1(}υσl ι f.νον 'ίχν ος μεγάλου κύκλου εξικνου μένου μέχρι σχεδΟν 

τιον τριων καλως ειργιωμέ ι'ων πλευρωl, της πλακός, ~εβαίως δε 
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ΕΙκ. 7. ΕΙκ. 6 . 
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μέχρι της όπ ισ19ίας κακώς ειργασμένης πλευράς. Ό κύκλος ού1ίος 

ούδεμίαν όπην συνδέσμου δεικνύων εχεΙ. περίπου 5 μ. περίμετρον, 

ην άποδίδω εις περιφεΡΙΚ11ν πλάκα άπολομένην, κειμένψ δέ ποτε 

επ' αυτού . Έκ της τελευταίας ταύτης εξεφύετο, νομίζω, ό καυλος 

τού σιλφίου τών Άμπελιωτών, ούτινος ή μεγίστη κατωτάτη περίμf

τρος εΙ'αι 3.47 μ. ΈπΙ της περιφερικης εκείνης πλακος 1iρείδο,',;ο 

αΙ ακραι κορυφαι τών κάτω πρώτων προπετών μεγάλω'\Ι φύλλων 

τού καυλοίί . 

Τοιουτοτρόπως ή σλη βάσις τσύ μνημείου κατ' ελεύ19ερόν πως 

σχεδ ι ογράφημα uoύ φίλου μου άρχιτέκτονος κ.' ριστοτέλους Ζάχου 

βασισltέντος είς τ α μέτρα α παρέσχον αυ-τ;φ, εΙχε την διαμόρφωσl.1', 

ην δεικνύει ή είκ. 6 και 7. cH φέρουσα το κυκλικον 'ίχνος πλαξ (ει.κ. 

5) φέρει εν μέσφ καΙ τα κακόπλαστα επιπόλαια 'ίχνη δύο ποδώl' 

άγάλματος, ί ρυ{}έντος επ' αυτής κατ α τους εσχάτο\ ς χρόνους προ

φανώς τού μαντείου, στε το μνημεϊον ,% είχε καταστραφ'fi. 
Χάριν συγκρίσεως μ,'ημονεύω, στι ή τετράγωνος γυψίνη βάσ ι ς 

τού εν τφ δελφ ικφ μουσείφ σταθένως καυλού εχει πλευρας r ,93 μ. 

(άπέναντι Ι,90 της άνωτέρω πλακος της φερούσης το κυκλικον 'ίχνος), 

ό δε γύψινος εχινοειδ11ς ογκος εχει περίμεtρον 5,97 μ.. (άπέναντι 5 
περίπου μ. τού κύκλου τΊϊς άνωτέρω πλακός). 

Κα'1ίαλ11γων λέγω, στ!, μέχρι κρείσσονος γνώμης δυνάμε'θα να 

υπολαμβάνωμεν η1ν προ τού τρίποδος τού Γέλωνος βάσιν ώς βάσιν 

τού &να{lήματος τών' μπελιωτών, γεΙτΊ' ιάζο,'τος ούτω προς το ετε

ρον κυρηνα'ίκον άνά'θ-ημα, το τέ{Jριππον τού Βάττου. 

ΑΙ όρχούμεναι κόραι, ας ό κ. Homoll e καλεί Καρυάτιδας, πρέ

πει να είναι νύμφαι τινές, νομίζω , Έσπερίδες, αϊτινες δεν ,θα είχον 

μόνον τα εσπεριδοειδή δένδρα ύπο τη" προστασίαν αυτών . 'Ότι είέ

λουν χορους αΙ CΕσπερίδες σρα Άριστοφ. νεφ. 27 r . υοτι δε αΙ νύμ

φαι αύται δεν ήσαν ξέναι προς την κυρηνα'ίκην λατρείαν, εί"αι γνω

στον αλλως τε και εκ τών νομισμάτων, εφ' (δν παρίσταται ό ΌΗρα

κλijς και μία τούτων εκατέρωθεν δένδρου όπωροφόρου (MiiJ Jer 
ε. ά. άρ. 23, σ. 18) η ε ρ' (δν αύτη κάθηται εχουσα εμπροσθεν σiλ

φιον, Ό tudniczka (Kyrene σελ, 2Ο, 22) κα)εί αυτην ΚυΡ11νη,' 

Έσπερίδα. 'Ίσως δε συνηρ~θμoύντo αί Έσπερίδες μεταξυ τών υμ

φών ,ών λατρευομένων μετα τού ιονύσου εν τΊi Λιβύη (Κυρηνα'ίκή) 

κατα την αυτό{}, ι εορτην τα Θεοδαίσια (ΣουΙδ. « Άστυδρόμια' παρα 
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Λίβυσιν οιονεΙ της πόλεως γενέ{}λια καΙ Θεοδαίσια εορτή, εν η 
ετίμων Διόνυσον καΙ Νύμφας») . 

. Προσέτι κυρηνα'ίκη πόλις ητο η ΈσπερΙς 11 <Εσπερίδες η Εύε
σπερ ίδες (η ύστερον Βερενίκη), εη~α εύρεία παλαια (Mίίll er ε. α. σ. 

90 σημ. [. Gruppe, Griec11. Mytli. σ. 385,2) παράδοσις ετοποfJέτε ι 
τον κηπον τών <Εσπερίδων. την παράδοσιν ταύτην συνεμερίζοντο 
καΙ αι Κυρηναίοι, αντιφιλοημούμεl'οι μάλιστα είς η1ν προσοικείωσιν 
του αμφιδιι ρίτο\l (πρβλ. Roscher, Lex. J11 ytl tol. CigfJ. ΗeΙ-Ρerίden 

σ. 2598) κήπου των <Εσπερίδων ( 1ίillel" ε. α. σ. 22). <ο δε Σκύλαξ 
(ε. α.) ακριβως έν τφ χώρφ, ον εκάλουν Κήπον των <Εσπερίδων, 

τοποθετεί ττιν "Α μπελον λέγων: « Φιικούς κόλπος α ιιω δε ενταυ-&ά 

εσην δ κήπος τιον <Εσπερίδων. 'Έση δε τόπος βαθυς όργυιων Ι1\' 

απότο μος κύκλφ, ουδαμού εχων κατάβαιτιν. 'Έση δε δύο σταδίων 
παΥταχη, ούκ ελαττον, ε-Ορος καΙ μήκος. Ούτός εστ l σύσκιος δένδρε

σιν εμπεπλεγμένοις έν αλλήλοις ως στι μάλιστα πυκι'οτάτοις τα δέν 

δΡil εστι λωτός, μηλέαι παντοδαπαί, ροαί, απιο ι, ιιιμα ίκυλα, συκά

μινα, αμπελοι, μυρσίναι, δάφναι, κισσός, ελαία l , κότινοι, αμυγδαλαι, 

καρύα ι . 7'ώ1' δε χωρίω,', α ουκ είρηται, έστι κατα τcn κήπον "Αμπε
λος> ''Απιος :ι . .. ΚαΙ δ αρι-&μος δε των <Εσπερίδων νυμφών περιο
ρίζεται υπό τινων αρχαίων είς τρείς, cbv όνόματα φέΡΟ1 ταl <Εσπέρη, 
Έρυ{}ηίς, Α'ίγλη (Άπολλων. 4, 1427 πρβλ. Ungeι-, J:>hiJol. 46, 188 
σ. 238) η Έρυ-&ία, <Εστία, ΈρέfJουσα. (Άπολλοδ . 2, ι ι 4). Άλλα 
καΙ αν δεχ,~ωμεν, στι Τι παράδοσις αύτη δf:-ll εΙναι ακριβής, καΙ στι δ 
αρι-&μος των <Εσπερίδων ήτο μείζων (ή κύλιξ τού Άσστέα φέρει εξ 

όνόματα <Εσπερίδων: ΚretscΙ1111eι-, GrieclI. Vaseninschr. 22 Ι, 
Rosc11er's L ex. ιnΥtlιοl. αρ~. Hesperiden σ. 2597), πάλιν τούτο 
δεν δύναται να αποτρέψη ημάς έντελως απο της γνώμης, στι <Εσπε

ρίδες εΙναι αί τρείς επι τού δελφικού καυλου κόραι' διότι σπως επι 
του νομίσματος καΙ της γνωστής μετόπης τού ναού τού Διος εν 

Όλυμ πί<t ετέl~ μία μόνη <Εσπερίς, ούτω επι του σιλφίου των Δελ
φων ηδύναντο να ΤE1~ωσι τρείς. cιOπως ή παράλειψις πλειόνων <Εσπε_ 

ρίδων έν τΊί πρώτη περιπτώσει δεν ητο πρόσκομμα οϋτω καΙ κατα 
ηττονα λόγον προσέΚΡ()1,ε\' ή παράλειψις όλιγωτέρων εν τΊί δευτέρ<t , 
περιπτωσεl. 

Ί~\' Θ{ιβαις 1908. 
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KΔrΛOΣ ΣΙΛΦΙΟl' 

Ρ. S. Είχε παραδΟ1~fj το χειρόγραφον τη ς ανωτέρω μελέτης 

τϊϊ ι ευ-θύνσει της Διε'θΎούς εφη μερίδος της νομισματ ι κης αρχαιολο

γίας, πριν κυκλοφορήσTl εν τφ BCH, ]908 σ, 205 - 235 το CiQfJQo" 
του κ. Homolle «la colonne cl'acanthe». <Η άπουσία δμως τού μεν 
κ, Σβορώνου εξω των Ά θηνων και της <Ελλάδος εμο ί, δ' εν ιμφ 

εγένετο αίτία, ωστε να προφfJάσω την ανωτέρω μειιέτην ιιόλις κατα 
την τρίτην {)ιόρf)ωσιν της τυπώσεως αυτης. Προσθέτω λοιπόν 
ενταύf)α, στι είς τα υπο τοί' κ . H Ol11011e συλλεχfJέντα εκ της άγγεlΩ 

γραφίας καΙ της αρχιτεκτονικης δμοια προς τΩν δελφ ι κο l ' καυλον 

εργα πρέπει να συναριf)μη1~ii Ο εν 11"41 ευρεf)εΙς Β τη ς αγοράς τού 

Θεοφράστου κατώτατος σπόνδιιλος μετα συναφους αποκεκρουσμένης 

βάσεως ομοίου προς τον δι::λφικον μαρμαρίνου κίονος αλλα λεΠΤΟΤFρου 

και εχοντος τας ραβδώσεις ελικοειδείς. εν α l ·ήκει εί εμε ή δ,ιμο

σίευσις του εργου τούτου, αλλ' εμνημόνευσα αυτού εl'tαύθα, πεποιθως 
δη δεν θ(l προσκρούσω Ο'υδαμού. 

Πάντα δμως τα εργα ταύτα δεικνύουσι κω λον σιλφίου (αμφι

βάλλω μόνον περ Ι των εν BCH ε. α. σ. 2 Ι 8, 22 ι) κατιχ το μάλλον 
και ηττον εσχηματοποιημένον ουχι δ' ακανθον. Ώς προς τούτο 

παρα1~έτω την ε'ίδησιν, ην όφείλω τφ κ. Σ , Μη λιαράΚll κα1~Ύ]γηt'Ώ 
της Βοτανικης έΙ' τφ Πανεπιστημίφ, ΟΤΙ ή ακαν1~oς δεν εχε ι καυλον 

μετα συστημάτων φύλλων έκφυομένων εκ δ ι αφόρων κόμβων, i:v Φ 
το σίλφιον εχει. τα λοιπα fJ,ιX ε'ίπωσ l Τ(l πράγματα (ως εκτί,~ενται εν 

. τφ αΡ1~ρφ τού κ. Homolle καΙ τφ εμφ) καΙ ή κρίσις τού αναγνώ
στου και τού μελετητού. Βεβαίως δμως δεν πρέπει να λησμονωμεν, 

δη πρόκεινται ημίν δύο ερωτήσεις, προς ας πρέπει ν(χ άπαl·τήσω
μεν' α1 ερωτήσεις αύται είναι: r. Τί είναι το δελφικον μνημείον, 

ούτινος τα λείψαl'α εύρέ&ησαν παρα την βάσιν τού αρματος τού 
ΒάΤΤ01', η δε προς τα σίλφια των κυρηνα'ίκων "(ψισμάτων οιιοιότης 
είναι απαραγνώριστος; 2 . Τί απέγινε το εν Δελφοίς ανάf)η μrι των 

Άμπελιωτων το παριστάl'ον καυλον σιλφίου;) Είς τας ερωτήσεις 

εν πρέπε ι "ά unorEtJiΊ δτι τό ανάΟημα τουτο ητο σύτούσlOς καυλός σιλ
φίου, επειδή τό σίλφιον, φυτόν έπετε ι όκαυλον τρυφερό Ι', δε\' ou\'ετηρείτο 
φυλαττόμε\'ον ολόκληρον, αλλά μόνο\' Ο οπός αύτοϋ ζυιιούμενος μετ' άλεύρων 
κιΛ καtJιστάμενος οϋτω άσηπτος (πρβλ. Θεόφρ. ε . α. 6,3)' α" δ ' ανFτίθετO ολό
κληρον φυσικον σίλφιον, ούτε -Οά εσφζετο επί μακρόν , ωστι; ι'ά καταλάβl1 
tJέσι\' εν βιβλίοις γράφουσι τά συληtJέντα ιl1'αtJήματα τώ1' ελφ<ί)" ε,· Ζρόνοις 
νεωτέροις, ου τε tJιI. ητο α"ά{)11μα άl·τάξιο1' ε{}\,ους Ολοκλι1ρου. 
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ταύτας αμφοτέρας δίδει &πάντησιν, νομίζω, μΩνη li εν τοίς ανωτέρω 
εκτε-&είσα έρμηνεία. 

Περι των όρχου μένων νυμφιον πρέπει να, μνημονεύσωμεν του εν 
ΖeίtscΙπ f. bildende Kunst . F. νι σ. 36 εξ. αρ{}ρου «Karyati
den » του κ. Ρ. Wolters. Περl. του πόλου η καλαiΗσκου των «χορευ
ουσων Καρυατίδων » γί.νεται λόγος εν σελίδι 43' βεβαίως σμως ό )ιαλα
θ'ίσκος ο-δτος έσχη ματισμένος εκ φύλλων φοίνικος, δένδρου κατ' εξο
Χι1ν αίγυπτιακοϋ, προσόμοιος δε σφόδρα προς τας εκ πτερων 11 τας 
ακτινωτας τιάρας t1iς' νατολης (πρβλ Mena1Zt, Recb. sur la g ly
ptique orientale ι, σ. 249 καΙ 32 - 33, ΙΙ, σ. 29 καΙ S5 καΙ 144- 5) 
και προς τον πίλον τού αίγυπτιακού ,qEou Βησα καταγομένσυ εξ 
'Αραβίας (πρβλ. και την τιάραν τού Χέοπος εν Primitive art ίn 
Egypt by Capart - Griffitb είκ 204 σ. 269), είνε παλαιο ,' ανατολl 
κον κάλυμμα της κεφαλης επίσημον, διατηρη-&εν και επειτα, ως διε
τηρήflη μέχρις .ημων το σχήμα των καλυμμάτων των ίερέων t1iς 
ίουδα'ίκης και τω,. χριστιανικων εκκλησιων της Άνατολης. 

ΆtJήνησι 3 r/x /o8. Α. Δ . Κ. 
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