




"Hublot? A different way to progress". So say those in the know about this unique Swiss watch company,

where each and every moment moves forward to create the future at breathtaking speed. Hublot's reputa-

tion dates back three decades: during this era, it was the first Swiss watch luxury brand to fuse precious

metals with less conventional materials such as natural rubber. This creative concept, known as the "Art of

Fusion", combined with an original design, led to a veritable revolution in the watchmaking industry. 

In 2004, Mr Jean-Claude Biver – one of few people to have genuinely left their mark on Swiss watch-

making – took over control of the brand and gave it tremendous momentum, leading to impressive growth.

With the launch of the BIG BANG, the multiple award winning chronograph with a contemporary and el-

egant design, the brand started achieving records, awards and success. After attaining almost a tenfold in-

crease in turnover in four years, the brand was bought by the LVMH Group in 2008. And in 2009, it opened

a new high-tech manufacture on the banks of Lake Geneva: 6000 m2 dedicated to the watchmaker's art

and the creation of the new UNICO movement, a column-wheel chronograph movement integrated into

the dial side, dreamt up, developed and manufactured entirely by Hublot.

Through its Big Bang, King Power, Classic Fusion and Masterpiece collections, which house watch com-

plications such as the tourbillon, minute repeater, split second, foudroyante, retrograde date, GMT, to

name but a few, Hublot continues to write the story of the Art of Fusion by combining unusual materials

such as Magic Gold (unscrachable 18K gold – a world Premiere and a Hublot exclusivity), King Gold (red

gold with 5% of platinum), carbon fiber, zirconium, tantalum, tungsten, hublonium (aluminium and mag-

nesium), ceramics and titanium, with more traditional materials like gold, platinum, steel, diamonds and

precious stones.

The constancy and consistency of Hublot's development is as remarkable as the brand's need to keep

turning received ideas on their heads, as illustrated by its marketing strategy: "Go where potential customers

can be found". This approach made Jean-Claude Biver the first to make a luxury brand part of the world

of football. In 2008, Hublot became the "Official Timekeeper" for Manchester United and "Official Time-

keeper" of the European championship. In 2010, the firm became the historic first "Official Timekeeper"

for FIFA and the next two football World Cups, just after having been chosen as the "Official Watch" of For-

mula 1TM. These two masterstrokes offer Hublot exceptional visibility on a global scale. The brand is also

the “Official Timekeeper” and “Official watch” of Ferrari and is involved in the sailing world through the

Monaco Yacht Club, whose president is H.S.H. Prince Albert II of Monaco and the Real Club Nautico in

Palma with the Copa del Rey, as well as in polo and skiing through major competitions or/and friends who

act as the brand's ambassadors.

On a commercial level, the network of approved retailers has grown rapidly and currently stands at 650

points of sale and over 40 exclusive boutiques (Geneva, Cannes, Saint Tropez, Paris, Berlin, Moscow, New

York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Singapore, Shanghai, Beijing, Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, Kuala

Lumpur, Ginza, Courchevel, Aspen, Gstaad …). Mr Jean-Claude Biver, Chairman of the board and Mr Ri-

cardo Guadalupe, CEO, run the company. Mr Mathias Buttet is Research & Development and Production

Director at the Hublot Manufacture.

Hublot or the "Art of fusion"
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ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το ναυάγιο των Αντικυθήρων
το πλοίο, οι θησαυροί, ο μηχανισμός

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Νικόλαος Καλτσάς – ‘Ελενα Βλαχογιάννη – Πολυξένη Μπούγια

Απρίλιος 2012 – Απρίλιος 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ



Επιστημονική Επιτροπή

Νικόλαος Καλτσάς

Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Έλενα Βλαχογιάννη

Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Πολυξένη Μπούγια

Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ευθύμιος Νικολαΐδης

Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Mike Edmunds

Ομάδα Μελέτης Μηχανισμού των Αντικυθήρων

Γιάννης Μπιτσάκης

Ομάδα Μελέτης Μηχανισμού των Αντικυθήρων

Θεοδόσιος Τάσιος

Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας



Έκθεση

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣιΑΣ

Νικόλαος Καλτσάς
Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Χριστίνα Αβρονιδάκη
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Ευάγγελος Βιβλιοδέτης
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Έλενα Βλαχογιάννη
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Αναστασία Γκαδόλου
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μπέσσυ Δρούγκα
Αρχιτέκτων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Ελένη Ζώση
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Γιώργος Καββαδίας
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Δημήτρης Κουρκουμέλης
Αρχαιολόγος, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Γιώργος Κουτσουφλάκης
Αρχαιολόγος, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Γιάννης Μπιτσάκης
Ομάδα Μελέτης Μηχανισμού των Αντικυθήρων
Πολυξένη Μπούγια
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Ευθύμιος Νικολαΐδης
Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Νομική Παλαιοκρασσά
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Αγγελική Σίμωσι
Προϊσταμένη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων
Θεοδόσιος Τάσιος
Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Παναγιώτης Τσέλεκας
Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταξία Τσιποπούλου
Επίτιμη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

ΣυντΗΡΗτΕΣ

Συλλογή Χαλκών: Γεράσιμος Μακρής, Γεωργία Καραμαργιού, 
Παντελής Φέλερης, Ουρανία Καψοκόλη, Σοφία Σπυριδάκη • Συλ-
λογή Γλυπτών: Μιχάλης Δημητριάδης, Μαρία Λεφάκη, Δάφνη
Μπίκα, Γιάννης Παναγάκος • Συλλογή Αγγείων: Παναγιώτης Αθα-
νασόπουλος, Δαυίδ Δέλιος, Κατερίνα Ιωαννίδου, Ειρήνη Κα-
πίρη, Σταματία Κουτούβαλη, Κατερίνα Ξυλινά • Συλλογή Αιγυ-
πτιακών: Παναγιώτης Λάζαρης • Διεύθυνση Συντήρησης: Κων-
σταντίνα Γαβρίλου • Nομισματικό Μουσείο: Νίκη Κατσικώστα,
Έλενα Κοντού

ΓλυπτΕΣ

Συλλογή Γλυπτών: Θανάσης Καλαντζής, Νικόλαος Κυρίτσης

ΕικΑΣτικΕΣ ΑπΕικΟνιΣΕιΣ

Ινώ Καρέλλα

ΕπΟπτικΟ υλικΟ 

Σχεδιασμός: Νεκταρία Ρουμελιώτη, Μαριάνα Ευμολπίδου
Εκτύπωση: Μπεζεριάνου Βικτωρία & Σία Ο.Ε.

τΑινιΑ 3D

Philippe Nicolet - NVP3D

φωτιΣΜΟι

Μπέσσυ Δρούγκα, Κωνσταντίνος Βελώνης

ΕιΔικΕΣ κΑτΑΣκΕυΕΣ

Μάνος Λιγνός

ΞυλΟκΑτΑΣκΕυΕΣ

Θανάσης Χατζηχυδίρογλου, Τάσος Βαγγέλης

ΧΡωΜΑτιΣΜΟι ΧωΡων κΑι κΑτΑΣκΕυων

Νικόλαος Κοτσιούρος, Ηλίας Μπαμπαλής, 
Παναγιώτης Φερετόπουλος

ΕΡΓΑτΟτΕΧνιτΕΣ

Γεώργιος Βότσης, Αλέξης Λιακόπουλος, Ανδριανή Μποϊντά

ΣυνΕΡΓΑΖΟΜΕνΟι φΟΡΕιΣ

• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
• ΥΠΠΟΤ, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς / Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων
• Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
• Νομισματικό Μουσείο
• Πρόγραμμα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των 

Επιστημών και της Τεχνολογίας (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
• Ομάδα Μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων
• Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

ΓΕνικΟΣ ΣυντΟνιΣΜΟΣ

Νικόλαος Καλτσάς
Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΑΡΧιτΕκτΟνικΟΣ – ΜΟυΣΕιΟλΟΓικΟΣ ΣΧΕΔιΑΣΜΟΣ

Μπέσσυ Δρούγκα
Αρχιτέκτων, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Νικόλαος Καλτσάς
Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Έλενα Βλαχογιάννη
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Αναστασία Γκαδόλου
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Νομική Παλαιοκρασσά
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο



Kατάλογος

ΕπιΜΕλΕιΑ

Νικόλαος Καλτσάς, Έλενα Βλαχογιάννη, Πολυξένη Μπούγια

ΣυΓΓΡΑφΕιΣ κΕιΜΕνων

Χριστίνα Αβρονιδάκη
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μαρία Αντωνίου
Αρχαιολόγος, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Ευάγγελος Βιβλιοδέτης
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Έλενα Βλαχογιάννη
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αναστασία Γκαδόλου
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μαίρη Ζαφειροπούλου
Αρχαιολόγος

Γιώργος Καββαδίας
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Λάζαρος Κολώνας
Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων

Δημήτρης Κουρκουμέλης
Αρχαιολόγος, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Αργυρώ Ναυπλιώτη
Οστεοαρχαιολόγος-αρχαιολόγος

Ελένη Μάγκου
Χημικός

Σταυρούλα Μασουρίδη
Αρχαιολόγος, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Ομάδα Μελέτης Μηχανισμού των Αντικυθήρων
Πολυξένη Μπούγια
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Νομική Παλαιοκρασσά
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ρόζα Προσκυνητοπούλου
Επίτιμη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προ-
στασίας Πολιτιστικών Αγαθών

Ελισάβετ Στασινοπούλου
Επίτιμη Προϊσταμένη της Συλλογής Αγγείων και Μικροτεχνίας
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Θεοδόσιος Τάσιος
Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Παναγιώτης Τσέλεκας
Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μεταξία Τσιποπούλου
Επίτιμη Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Mαρία Χιδίρογλου
Αρχαιολόγος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

ΣυΓΓΡΑφΕιΣ λΗΜΜΑτων

Χ.Α. Χριστίνα Αβρονιδάκη
Ε.Β. Ευάγγελος Βιβλιοδέτης
Ε.Βλ. Έλενα Βλαχογιάννη
Α.Γκ. Αναστασία Γκαδόλου
Ε.Ζ. Ελένη Ζώση
Γ.Κ. Γιώργος Καββαδίας
Δ.Κ. Δημήτρης Κουρκουμέλης
Γ.Κου. Γιώργος Κουτσουφλάκης
Π.Μ. Πολυξένη Μπούγια
Ν.Π. Νομική Παλαιοκρασσά
E.Στ. Ελισάβετ Στασινοπούλου
Π.Τ. Παναγιώτης Τσέλεκας
Μ.Χ. Μαρία Χιδίρογλου

ΒιΒλιΟΓΡΑφιΑ

Έλενα Βλαχογιάννη

ΜΕτΑφΡΑΣΗ κΕιΜΕνων κΑι λΗΜΜΑτων

Ντέμπορα Καζάζη, Μαρία Ξανθοπούλου

ΕπιΜΕλΕιΑ κΕιΜΕνων

Νικόλαος Καλτσάς, Έλενα Βλαχογιάννη

ΓΡΑΜΜΑτΕιΑκΗ υπΟΣτΗΡιΞΗ

Καλλιόπη Σπύρου

φωτΟΓΡΑφιΕΣ

Κώστας Ξενικάκης

ΣΧΕΔιΑ

Γιάννης Νάκας

κΑλλιτΕΧνικΗ ΕπιΜΕλΕιΑ

Ραχήλ Μισδραχή-Καπόν

κΑλλιτΕΧνικΟΣ ΣυΜΒΟυλΟΣ

Μωυσής Καπόν

ΗλΕκτΡΟνικΗ ΣΕλιΔΟπΟιΗΣΗ

Ελένη Βαλμά, Μίνα Μαντά

ΗλΕκτΡΟνικΗ ΕπΕΞΕΡΓΑΣιΑ ΕικΟνων 

Μιχάλης Τζαννετάκης

ΕκτυπωΣΗ

Γιάννης Σκουριάς ΕΠΕ

ΒιΒλιΟΔΕΣιΑ

Aφοί Στρατή 





Εισαγωγή ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ

Οι έρευνες
Οι έρευνες των ετών 1900-1901 ΜΕΤΑξIΑ ΤΣΙΠΟΠΟYΛΟυ,  ΜΑρIΑ ΑΝΤωΝIΟυ,  ΣΤΑυρΟYΛΑ ΜΑΣΟυρIδη 

Οι έρευνες του 1976 ΛΑζΑρΟΣ ΚΟΛωΝΑΣ

Το πλοίο
Το πλοίο ΠΟΛυξΕΝη ΜΠΟυΓΙΑ

H ζωή «’εν πλωῖ » ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑδΟΛΟυ

H μελέτη των ανθρώπινων σκελετικών υπολειμμάτων ΑρΓυρω ΝΑυΠΛΙωΤη

Το φορτίο
Τα γλυπτά ΕΛΕΝA ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝη

Μεταλλικά μικροαντικείμενα και σκεύη ΝΟΜΙΚη ΠΑΛΑΙΟΚρΑΣΣΑ

Τα γυάλινα σκεύη ΧρΙΣΤΙΝΑ ΑΒρΟΝΙδΑΚη

Χρυσά κοσμήματα και αργυρά σκεύη ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟυΛΟυ

Η κεραμική
Λάγυνοι ΕυΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟδΕΤηΣ

Λύχνοι ΕυΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟδΕΤηΣ

Η ερυθροβαφής επιτραπέζια κεραμική ΓΙωρΓΟΣ ΚΑΒΒΑδΙΑΣ

Η μελαμβαφής επιτραπέζια κεραμική (“Grey Ware”) ΓΙωρΓΟΣ ΚΑΒΒΑδΙΑΣ

Λοιπή επιτραπέζια κεραμική ΓΙωρΓΟΣ ΚΑΒΒΑδΙΑΣ

Πρόχοι-οινοχόες, κυάθια, προχοΐσκες με ηθμό, όλπες και μυροδοχεία ΜΑρΙΑ ΧΙδΙρΟΓΛΟυ

Οι οξυπύθμενοι εμπορικοί αμφορείς δηΜηΤρηΣ ΚΟυρΚΟυΜΕΛηΣ

Τα νομίσματα ΠΑΝΑΓΙωΤηΣ ΤΣΕΛΕΚΑΣ

Ο μηχανισμός
Η ιστορία της μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων ρΟζΑ ΠρΟΣΚυΝηΤΟΠΟυΛΟυ

Αρχαιομετρικές έρευνες του Μηχανισμού των Αντικυθήρων στη διάρκεια του ενός αιώνα από την ανέλκυσή του ΕΛΕΝη ΜΑΓΚΟυ

Παλαιά και νέα θραύσματα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων και επιγραφές ΜΑΙρη ζΑφΕΙρΟΠΟυΛΟυ

Προϋποθέσεις για την κατασκευή του Μηχανισμού των Αντικυθήρων κατά τον 2ο αιώνα π.Χ. ΘΕΟδΟΣΙΟΣ ΤAΣΙΟΣ

Λειτουργίες και ομοιώματα του Μηχανισμού των Αντικυθήρων ΟΜΑδΑ mΕΛΕΤηΣ ΜηΧΑΝΙΣΜΟυ ΤωΝ ΑΝΤΙΚυΘηρωΝ

Η εποχή
H εποχή ΠΟΛυξΕΝη ΜΠΟυΓΙΑ

Επίλογος
Θαλάσσιο εμπόριο και τρυφή την εποχή του Κικέρωνα ΠΟΛυξΕΝη ΜΠΟυΓΙΑ
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To φορτίο



Tα γλυπτά, μαρμάρινα και χάλκινα, αποτελούσαν
αναμφίβολα το κύριο μέρος του φορτίου του αρχαί-
ου πλοίου που ναυάγησε στη δεκαετία 70-60 π.Χ.2,
ή γύρω στο 50 π.Χ.3, όπως προτείνεται πλέον, έξω
από τις βορειοανατολικές ακτές της νήσου των Αν-
τικυθήρων. Ανελκύστηκαν από βάθος κυμαινόμενο
από 50-64 μ., στο διάστημα 1900-1901 μετά από τι-
τάνια προσπάθεια των Συμιακών σφουγγαράδων4,
που τα εντόπισαν. Κατά τη δεύτερη υποβρύχια
έρευνα στο χώρο του ναυαγίου, το 1976, που πραγ-
ματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του J.-Y.
Cousteau και την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρε-
σία, βρέθηκαν, εκτός των άλλων αντικειμένων, δύο
ακόμη ακέραια χάλκινα αγαλμάτια και η κεφαλή
ενός τρίτου, καθώς και αρκετά αποτμήματα μαρμά-
ρινων και χάλκινων αγαλμάτων5.

Η φθορά των χάλκινων δεν ήταν μεγάλη. Ωστό-
σο, υποβλήθηκαν σε χημικό καθαρισμό, προκειμέ-
νου να απομακρυνθεί η σκωρία6 που τα κάλυπτε. Τα
χάλκινα γλυπτά7 διακρίνονται σε: α) πρωτότυπα, με-
γάλου μεγέθους αγάλματα των κλασικών και ελληνι-
στικών χρόνων και β) σε κλασικιστικές δημιουργίες
των ύστερων ελληνιστικών χρόνων.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν ο λίγο μεγαλύ-
τερος του φυσικού μεγέθους «Έφηβος», που ανα-
συστάθηκε στη σημερινή του μορφή από πολλά
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Τα γλυπτά
«Θεοί και ήρωες μέσα από τη θάλασσα»*

ΕΛΕΝA ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

«Signa Megarica et Hermas, de quibus ad me scripsisti, vehementer

exspecto. Quidquid eiusdem generis habebis, dignum Academia tibi

quod videbitur, ne dubitaris mittere et arcae nostrae confidito. Genus

hoc est voluptatis meae: quae γυμνασιώδη maxime sunt, ea quaero.

Lentulus navis suas pollicetur. Peto abs te, ut haec diligenter cures».

Κικέρων, αd Atticum, 1. 9(5).21

κομμάτια8, και ο «φιλόσοφος», από τον οποίον σώ-
θηκαν μόνον η κεφαλή, τμήματα των χεριών και
των άκρων ποδιών που φορούν τροχάδες και τμήμα-
τα του ιματίου.

Ο «Έφηβος των Αντικυθήρων»9 (αρ. κατ. 23),
όπως έχει επικρατήσει να λέγεται αν και πρόκειται
για νεαρό άνδρα, θεωρείται σήμερα, κατά κοινή
ομολογία, πρωτότυπο έργο10 των κλασικών χρόνων,
που χρονολογείται στη δεκαετία 340-330 π.Χ. ή γε-
νικότερα στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Παρόλο
που στο θέμα της απόδοσής του σε συγκεκριμένο
καλλιτέχνη δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των
ερευνητών, δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί η πο-
λυκλείτεια παράδοση και ο συσχετισμός του με την
αργειοσικυώνια σχολή γλυπτικής, όπως αυτή δια-
μορφώνεται μέχρι τα μέσα περίπου του 4ου αι.
π.Χ., όχι μόνον από τους συνεχιστές «τρίτης γενιάς»
της σχολής του μεγάλου Σικυώνιου γλύπτη11 αλλά
και από άλλους ανεξάρτητους καλλιτέχνες που επη-
ρεάζονται από αυτή12.

Ο, λίγο μεγαλύτερος του φυσικού μεγέθους, ει-
κονιστικός ανδριάντας του «φιλοσόφου» (αρ. κατ.
24α-ζ) θεωρείται επίσης πρωτότυπο έργο, που αν-
τικατοπτρίζει το πρώιμο ελληνιστικό μπαρόκ και
χρονολογείται μάλλον στο τελευταίο τρίτο του 3ου
αι. π.Χ.13 παρά στο α΄ μισό του 2ου αι. π.Χ.14, εφό-



σον απέχει από τις δραματικές μορφές της μεγά-
λης Ζωφόρου του Βωμού του Διός στο Πέργαμο.
Το λυγισμένο στον αγκώνα δεξί χέρι της μορφής
ήταν προτεταμένο στη χειρονομία του ρήτορα, ενώ
το αριστερό κρατούσε ραβδί15. Αποτμήματα χε-
ριών, άλλων, όμοιου μεγέθους, χάλκινων αγαλμά-
των, που εκτελούν χειρονομίες ανάλογες του «φι-
λοσόφου», αλλά και ποδιών16 που φορούν πανομοι-
ότυπες τροχάδες, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα
αγάλματα ανήκαν σε σύνταγμα τεσσάρων τουλάχι-
στον τιμητικών ανδριάντων ––φιλοσόφων, ρητόρων
ή κρατικών αξιωματούχων–– το οποίο θα ήταν στη-
μένο σε κάποιον υπαίθριο δημόσιο χώρο, όπως βε-
βαιώνεται άλλωστε από τους ισχυρούς μολύβδι-
νους όγκους που σώζονται κάτω από τα πέλματά
τους. Η διαφορετική ποιότητα των σωζόμενων
θραυσμάτων υποδεικνύει και τη διαφορετική καλ-
λιτεχνική απόδοση του κάθε ανδριάντα17. 

Στην κατηγορία των πρωτότυπων χάλκινων
έργων εντάσσονται επίσης: αποτμήματα άκρων χε-
ριών και άκρων, γυμνών, ποδιών18, καθώς και το από-
τμημα ενός ποδιού που φοράει κρηπίδα (αρ. κατ. 34).
Κάτω από τα πέλματα των ποδιών διατηρείται η μο-
λύβδινη μάζα για τη στερέωσή τους στη λίθινη βάση.
Μεταξύ των υπόλοιπων ανθρώπινων μελών αναγνω-
ρίζεται, από τον οξύ πυκτικό ιμάντα, το αριστερό χέρι
(αρ. κατ. 30) αγάλματος πυγμάχου. 

Η λύρα (αρ. κατ. 44) και τα δύο τμήματα ξιφών
(αρ. κατ. 46, 47) ανήκαν επίσης σε αγάλματα. Από
άγαλμα, μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους, προέρ-
χεται, τέλος, το ακέραιο χάλκινο λοφίο (αρ. κατ. 45),
με τρεις υποδοχές για την ένθεσή του σε κράνος, που
ήλθε στο φως κατά τη δεύτερη ανέλκυση, το 1976. 

Στη δεύτερη ομάδα των κλασικιστικών χάλκι-
νων έργων ανήκουν πέντε όρθια, ανδρικά, γυμνά
αγαλμάτια, από τα οποία τα τρία ανελκύστηκαν το
190119, ενώ τα δύο το 197620, καθώς και ένα όρθιο
γυναικείο που φοράει χιτώνα και πέπλο (αρ. κατ.
43) και το οποίο ήλθε στο φως το 1901. Από τα πιο
ενδιαφέροντα είναι το αγαλμάτιο αρ. κατ. 38, που
ανήκει στην ομάδα των αθλητών που σπένδουν, το
αγαλμάτιο αρ. κατ. 39 με σαφή τα χαρακτηριστικά
της σχολής του Πολύκλειτου, που παριστάνει πι-
θανότατα Ερμή, το αγαλμάτιο αρ. κατ. 42 με φα-
νερό τον απόηχο της λυσιππικής τέχνης, και το
αγαλμάτιο αρ. κατ. 39, που παριστάνει πυγμάχο με

οξείς πυκτικούς ιμάντες στα χέρια, ο οποίος ετοιμά-
ζεται να καταφέρει «ευθύ» χτύπημα στον υποθετι-
κό αντίπαλο με το αριστερό του χέρι, ενώ συγχρό-
νως τον κρατά σε απόσταση με το δεξί. Παρόλο
που μόνον τα αγαλμάτια αρ. κατ. 40 και αρ. κατ.
41 διατηρούν τη λίθινη κυλινδρική βάση τους, φαί-
νεται ότι και τα υπόλοιπα ήταν στημένα σε λίθινες
βάσεις, από τις οποίες αποσπάστηκαν προτού
φορτωθούν στο πλοίο21. 

H επιπεδικότητα της πίσω όψης, όπως και τε-
χνοτροπικές ομοιότητες που εντοπίζονται στο πλά-
σιμο της κόμης, οδηγούν στο συμπέρασμα όχι μόνο
της εργαστηριακής τους συγγένειας αλλά και της
κοινής τους προέλευσης. Το βέβαιο είναι ότι δεν
αντιγράφουν πιστά συγκεκριμένα κλασικά αγάλ-
ματα αλλά αναμιγνύουν και συγχωνεύουν διαφο-
ρετικά στοιχεία του 5ου και του 4ου αι. π.Χ., ακόμη
και του «αυστηρού ρυθμού»22, όπως φαίνεται στο
γυναικείο αγαλμάτιο (αρ. κατ. 43). Τα στοιχεία
αυτά παραμένουν έντονα, τουλάχιστον όσον αφορά
στις μπροστινές όψεις, παρά την ένταξή τους στο
ύφος του προχωρημένου 2ου αι. π.Χ., οπότε κατα-
σκευάστηκαν. 

Τα μαρμάρινα αγάλματα23 που ανελκύστηκαν
από το χώρο του ναυαγίου φθάνουν τα τριάντα έξι,
με βάση τους κορμούς. Ο πραγματικός τους αριθ-
μός θα παραμείνει άγνωστος, αφού πολλά, ακέ-
ραια ή αποτμήματα, έχουν παραμείνει στο βυθό.
Η ισχυρή τους διάβρωση δημιούργησε στους δύτες
την εσφαλμένη εντύπωση ότι επρόκειτο για «βρά-
χους», οι οποίοι, επειδή δυσχέραιναν την ανέλκυση
άλλων ευρημάτων, παραγκωνίζονταν από τα πλοία
του Βασιλικού Ναυτικού και χάνονταν σε βαθύτε-
ρα νερά24. Το γεγονός αυτός καθιστά σαφές ότι
μέρος μόνο του φορτίου έχει ανελκυστεί25. Καμία
πάντως προσπάθεια δεν έγινε για τη χαρτογράφη-
ση των ευρημάτων ή για την αποτύπωση της διά-
ταξης των αντικειμένων και των λειψάνων του πλοί-
ου στον πυθμένα.

Όλα τα αγάλματα είναι κατασκευασμένα από
λευκό, εξαιρετικής ποιότητας, παριανό μάρμαρο,
διαυγές και λαμπερό, όπως διαπιστώνουμε σε εκεί-
να που ήταν καλά θαμμένα μέσα στην ιλύ του βυθού.
Η διάβρωση από τους λιθοφάγους οργανισμούς και
τις θαλάσσιες επικαθίσεις, που «έσκαψαν» φωλιές
στον όγκο του μαρμάρου, ευθύνεται για τη σημε-

ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ

63



ρινή «δαιμονική» τους όψη. Κάποια έχουν χάσει εν-
τελώς τον όγκο και το σχήμα τους.

Πολλά αγάλματα έχουν διαστάσεις μεγαλύτε-
ρες του φυσικού, κάποια έχουν φυσικό μέγεθος,
ενώ πολύ λιγότερα είναι μικρότερα του φυσικού
μεγέθους. Παριστάνουν θεούς, ήρωες και θνητούς,
οι οποίοι αποδίδονται όρθιοι ή καθιστοί, γυμνοί,
ημίγυμνοι ή ντυμένοι, σε ήρεμη ή κινημένη στάση.
Κανένα δε διατηρεί τη βάση του, ενώ πολύ λίγα
διατηρούν τη συμφυή πλίνθο τους. Στο φορτίο πε-
ριλαμβάνονταν, πάντως, έξι ανεπίγραφες, χαμηλές
βάσεις με βαθύνσεις για την υποδοχή των πλίνθων,
πολλά αποτμήματα πλίνθων και στηρίγματα αγαλ-
μάτων26, επίσης από παριανό μάρμαρο. Εκτός από
τα αγάλματα που παριστάνουν ανθρώπινες μορφές
ανελκύστηκαν και τρία ακρωτηριασμένα αγάλμα-
τα αλόγων, φυσικού μεγέθους, μαζί με τμήματα
των πλίνθων τους27, που ανήκαν σε τέθριππο άρμα.
Ο κορμός του τέταρτου αλόγου αποκόπηκε από τα
σχοινιά την ώρα που το σήκωναν και βυθίστηκε
ακόμη βαθύτερα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη
πλέον η ανέλκυσή του28.

Τα μαρμάρινα γλυπτά του ναυαγίου μπορούν
να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με
τα τεχνοτροπικά τους χαρακτηριστικά: α) σε δημι-
ουργίες που αντιγράφουν ή παραλλάσσουν διάση-
μα έργα της κλασικής αρχαιότητας, β) σε κλασικι-
στικές δημιουργίες, που συγχωνεύουν στοιχεία και
συνθέσεις των κλασικών χρόνων, εμπλουτισμένες
με χαρακτηριστικά της ελληνιστικής τέχνης, γ) σε
έργα με έντονες αναμνήσεις από δημιουργίες της
πρώιμης και της μέσης ελληνιστικής περιόδου και
δ) σε πρωτότυπες δημιουργίες των ύστερων ελλη-
νιστικών χρόνων. 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται το φυσικού
μεγέθους άγαλμα Ερμή (αρ. κατ. 48), του τύπου του
Ερμή Richelieu29, το χάλκινο πρωτότυπο του οποίου
χρονολογείται γύρω στα 360-350 π.Χ. ενώ πιθανοί
δημιουργοί του έχουν θεωρηθεί Αργειοσικυώνιοι
γλύπτες της «τρίτης γενιάς» των συνεχιστών της Πο-
λυκλείτειας σχολής, όπως ο Κλέων, ο Άλυπος και ο
Πολύκλειτος ΙΙΙ, που κινούνται τεχνοτροπικά «στο
δρόμο προς το Λύσιππο»30. Το άγαλμα των Αντικυ-
θήρων εντάσσεται, μαζί με τον εικονιστικό ανδριάν-
τα από τη Μεσσήνη31 και την παραλλαγή από τη
Μήλο στο Βερολίνο32, έργο του παριανού γλύπτη

Αντιφάνους, στην ομάδα των λιγοστών υστεροελλη-
νιστικών παραλλαγών του τύπου, η πλειονότητα των
οποίων χρονολογείται στους δύο πρώτους μεταχρι-
στιανικούς αιώνες.

Χαρακτηριστική στον Ερμή των Αντικυθήρων
είναι η απόδοση των βοστρύχων των μαλλιών, που
διαχωρίζονται μεταξύ τους με πρόστυπες αυλακιές.
Σκοπός είναι πλέον η εντύπωση και όχι η ακριβής
απόδοση των λεπτομερειών. Ο Ερμής του ναυαγίου
μπορεί να συγκριθεί ως προς την απόδοση της
κόμης με την κλασικιστική προτομή του νεαρού
θεού ή ήρωα από το ηρώο της Καλυδώνας33 και με
την κεφαλή του νέου της Ερέτριας34 του πρώιμου
1ου αι. π.Χ., ενώ ως προς τη στάση με την κλασικι-
στική παραλλαγή του τύπου, που μας παραδίδει ο
Ερμής του Αιγίου35 της ύστερης Ιουλιοκλαυδιανής
περιόδου.

Το δεύτερο, μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους,
άγαλμα Ερμή ΕΑΜ 15521, του τύπου του Ερμή Άν-
δρου-Farnese36, που βασίζεται σε χάλκινο πρωτό-
τυπο που δημιουργήθηκε περί το 340 π.Χ.37 από
κάποιον καλλιτέχνη του κύκλου του Πραξιτέλη38 ή
επηρεασμένου από αυτόν, ανήκει στην ίδια κατη-
γορία. Το άγαλμα των Αντικυθήρων μαζί με το άγαλ-
μα του Ερμή της Άνδρου39, αποτελούν τα πρωιμό-
τερα «αντίγραφα» του τύπου. Τα αγάλματα αυτά,
μαζί με τον λεγόμενο «Αντίνοο Belvedere»40, είναι
τα μόνα που διασώζουν και τη συμφυή πλίνθο τους,
σημαντικό στοιχείο για την προσέγγιση του πρωτο-
τύπου, εφόσον τεκμηριώνεται η θέση των ποδιών
πάνω σε αυτή. 

Στον γυμνό ανδρικό κορμό EAM 15522 με την
ασαφή συστροφή41 αναγνωρίζεται μία παραλλαγή
του τύπου του αθλητή του Μονάχου42, ο οποίος
αλείφει με λάδι το σώμα του, για το χάλκινο πρω-
τότυπο του οποίου έχουν προταθεί ποικίλες χρονο-
λογήσεις, από τα 400/390 π.Χ. έως το 320 π.Χ.,
όπως και αποδόσεις, στον Στρογγυλίωνα, τον Ναυ-
κύδη και τον Λύσιππο43. 

Η γυμνή ανδρική μορφή44 EAM 15523, που θα
στηριζόταν με τον δεξιό αγκώνα σε ψηλό πεσσό κα-
λυμμένον με ύφασμα, θεωρείται υστεροελληνιστι-
κή παραλλαγή του Απόλλωνα τύπου Anzio45, το
πρωτότυπο του οποίου χρονολογείται στο γ΄ τέταρ-
το του 4ου αι. π.Χ. Ο πεσσός, στον οποίον στηρίζε-
ται ο νεαρός θεός, παραπέμπει σε πεσσό παλαί-
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στρας. Πιθανότατα, λοιπόν, το χαμένο πρωτότυπο,
όπως και ο Απόλλωνας Λύκειος46, να ήταν στημένο
σε κάποιο γυμνάσιο. Τόσο ο πεσσός, όσο και τα
πιασμένα ψηλά, πάνω από τη χωρίστρα, μαλλιά
ταιριάζουν με την εμφάνιση του θεού.

Παρά τη διαβρωμένη επιφάνεια του μαρμά-
ρου, το μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους άγαλμα
του Ηρακλή47 (εικ. 1) εύκολα εντάσσεται στην αν-
τιγραφική παράδοση του τύπου του Ηρακλή Far-
nese48, που επαναλαμβάνει το περίφημο χάλκινο
έργο του Σικυώνιου γλύπτη Λυσίππου, το οποίο
είχε στηθεί στην Κόρινθο γύρω στα 330-320 π.Χ.49.
Ο J. Marcadé50 αναγνώρισε πρώτος τη στενή συγ-
γένεια του Ηρακλή των Αντικυθήρων με το, λίγο μι-
κρότερο του φυσικού μεγέθους, άγαλμα του ύστε-
ρου 2ου αι. μ.Χ. από το Άργος51. Ο D. Krull52 εν-
τάσσει τα δύο αγάλματα στην ίδια παραλλαγή του
τύπου Farnese. Ο ήρωας από τα Αντικύθηρα, που
μαζί με τη μαρμάρινη προτομή από το ηρώο της
Καλυδώνας53 αποτελούν τις παλαιότερες γνωστές,
μεγάλου μεγέθους, παραλλαγές του τύπου, μοιάζει
περισσότερο να ακουμπά παρά να στηρίζεται με
όλη του τη δύναμη στο ρόπαλο. Η στάση αυτή έχει
ως αποτέλεσμα την ελαφριά στροφή του άνω μέ-
ρους του κορμού του προς τα δεξιά, που δεν απαν-
τά στο κολοσσικό άγαλμα του Αθηναίου γλύπτη
Γλύκωνος από τις Θέρμες του Καρακάλλα στη
Ρώμη54. Τα καθαρά, κλειστά περιγράμματα του
Ηρακλή του ναυαγίου, που στοχεύουν στον τονι-
σμό της μετωπικότητας, είναι κοινά και σε άλλα
έργα του ναυαγίου.

Δύο γυναικεία αγάλματα αποτελούν, πιθανό-
τατα, υστεροελληνιστικές παραλλαγές κλασικών
έργων. Ο κορμός55 ΕΑΜ 15524, που αναγνωρίζεται
μόνον από την καλύτερα σωζόμενη πίσω όψη, εν-
τάσσεται στην αντιγραφική παράδοση της διάση-
μης Κνιδίας Αφροδίτης του Πραξιτέλη (364-361
π.Χ.), του τύπου Belvedere56, εάν όντως συνανήκει
στο άγαλμα η υδρία για το λουτρό που καλύπτεται
με μακρύ ένδυμα (ΕΑΜ 15525). Αποτελεί το παλαι-
ότερο «αντίγραφο» του τύπου, καθώς όλα τα γνωστά
έως σήμερα χρονολογούνται στους ρωμαϊκούς αυ-
τοκρατορικούς χρόνους. 

Το δεύτερο άγαλμα57 ΕΑΜ 15526, κατασκευα-
σμένο από δύο κομμάτια που συνδέονται στο ύψος
των γλουτών, ανήκει σε μια ομάδα υστεροελληνι-
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στικών αγαλμάτων Αφροδίτης, που αποτελούν πα-
ραλλαγές του πραξιτελικού πρωτοτύπου της ημί-
γυμνης Αφροδίτης τύπου Arles58, η οποία αντιγρά-
φει, όπως πιστεύεται, τη μαρμάρινη Αφροδίτη των
Θεσπιών (370-360 π.Χ.). Από τις πολυάριθμες γνω-
στές ελληνιστικές μεταπλάσεις του τύπου, αυτή των
Αντικυθήρων φαίνεται να είναι η πιο απομακρυ-
σμένη από το πρωτότυπο.

Στη δεύτερη κατηγορία των κλασικιστικών δη-

μιουργιών των ύστερων ελληνιστικών χρόνων, που
δεν παραπέμπουν σε συγκεκριμένους αγαλματι-
κούς τύπους αλλά ακολουθούν γενικά δημιουργίες
των κλασικών χρόνων, εμπλουτισμένες όμως με ελ-
ληνιστικά στοιχεία, ανήκουν αρκετοί κορμοί όρ-
θιων ανδρικών γυμνών αγαλμάτων. 

Το μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους άγαλμα59

ΕΑΜ 15527 ανήκει στη σειρά των κολοσσικών αγαλ-
μάτων του Ηρακλή. Είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο
για το μέγεθός του αλλά και για τη δύναμη και την
πλαστικότητά του. Ο ήρωας, γυμνός, θα κρατούσε
ίσως με το δεξί χέρι τα μήλα, ενώ με το αριστερό το
ρόπαλο. Χωρίς να επαναλαμβάνει πιστά ένα συγκε-
κριμένο κλασικό άγαλμα, παραπέμπει σε μια δημι-
ουργία του ύστερου «αυστηρού ρυθμού», γύρω στα
μέσα του 5ου αι. π.Χ., όπως αυτή του Ηρακλή
Cherchel60 ή του Ηρακλή Οξφόρδης/Βοστώνης61. Η
στάση του κορμού, ωστόσο, είναι πλησιέστερη σε
παραστάσεις νομισμάτων του 2ου αι. π.Χ.

Στην ίδια ομάδα εντάσσεται το γυμνό άγαλμα
του Απόλλωνα (αρ. κατ. 49) με φανερό τον απόηχο
του πραξιτελικού ύφους στη σιγμοειδή στάση του
κορμού. Ο νεαρός θεός ακουμπά με τον αριστερό
βραχίονα σε τρίποδα, ο οποίος αποτελεί και το
πρωιμότερο γνωστό παράδειγμα που χρησιμοποι-
ήθηκε ως στήριγμα αγάλματος62. Ένας δεύτερος
τρίποδας, τον οποίον δεν αναγνώρισε και δεν απει-
κόνισε ο Ι. Σβορώνος, ανήκει πιθανόν σε έναν δεύ-
τερο κορμό Απόλλωνα63, ο οποίος επαναλαμβάνει,
σε μικρότερο μέγεθος, τον ίδιο αγαλματικό τύπο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, τέλος, τρία ακόμη
αγάλματα: το ΕΑΜ 15528, που παριστάνει ίσως Απόλ-
λωνα64 ή αθλητή στον τύπο του δισκοβόλου, το ΕΑΜ

1553965, που θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ελεύθερη
υστεροελληνιστική δημιουργία βασισμένη στον τύπο
του Απόλλωνα Λυκείου66, και το άγαλμα που απεικο-
νίζει ίσως Ερμή67 (εικ. 2), ο οποίος στηρίζεται με τον
δεξιό πήχη σε ερμαϊκή στήλη με τετράγωνη βάση,
και στον οποίον διαπιστώνονται συνδυασμένα πολυ-
κλείτεια και πραξιτελικά χαρακτηριστικά. 

Στην τρίτη κατηγορία αγαλμάτων, τα οποία
εξαρτώνται πιθανότατα από δημιουργίες της πρώι-
μης και μέσης ελληνιστικής περιόδου, ανήκει το
άγαλμα (αρ. κατ. 50), που παριστάνει αγόρι σχεδόν
σκυφτό, έτοιμο να «ξεδιπλωθεί», και το οποίο απο-
τελούσε χωρίς αμφιβολία μέλος κάποιου συντάγ-
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ματος. Η μορφή έχει ερμηνευτεί ως πολεμιστής68,
ως σατυρίσκος που προκαλεί νύμφη69, ως ηνίο-
χος70, ή το πιο πιθανό, ως παγκρατιαστής ή παλαι-
στής, που παριστάνεται τη στιγμή που παίρνει θέση
για την έναρξη του αγώνα71. Απόλυτα εναρμονισμέ-
νη με το διακοσμητικό και χαριτωμένο πνεύμα της
ύστερης ελληνιστικής εποχής η μορφή αποδίδει εκ-
φυλισμένα τον νεαρό αθλητή. Συγκρίσεις, ως προς
τη στάση, με την οκλάζουσα Αφροδίτη72 ή με τον
Σκύθη που ακονίζει το μαχαίρι του73, αποδεικνύουν
με ποιο τρόπο η συστροφή των παλαιότερων δημι-
ουργιών έχει γίνει μονοδιάστατη στο άγαλμα από
τα Αντικύθηρα. Το παιδί του ναυαγίου έχει μια
κύρια όψη, την πλάγια, με την οποία γίνεται αντι-
ληπτή η στάση του σώματος αλλά και η έκφραση
του προσώπου. Το σφαιρικό κρανίο, με το χαμηλό
μέτωπο, το μεγάλο στρογγυλό πηγούνι και το σαρ-
κώδες πλάσιμο του προσώπου επιτρέπουν μια σύγ-
κριση με δηλιακά πορτρέτα, που χρονολογούνται
γύρω στο 100 π.Χ. ή αμέσως μετά, όπως με τον
«Ψευδοαθλητή»74 ή με το πορτρέτο από την αγορά
των Ιταλών75 που φαίνεται να επισκευάστηκε μετά
το 88 π.Χ. Το πιο κοντινό, όμως, παράλληλο, όπως
επεσήμανε η Chr. Vorster76, είναι το άγαλμα ενός
αγοριού από την ιταλική έπαυλη στο Fianello Sabi-
no77, είκοσι περίπου χιλιόμετρα βορειοανατολικά
της Ρώμης. To παιδί, που ερμηνεύεται ως παλαι-
στής, δεν έχει μόνο τα ίδια φυσιογνωμικά χαρακτη-
ριστικά με το άγαλμα από τα Αντικύθηρα· τα δύο
γλυπτά μοιάζουν και στον τρόπο απόδοσης των μαλ-
λιών και στη στάση του σώματος. Ακόμη και η επι-
λογή του μαρμάρου στο αγόρι της έπαυλης είναι τέ-
τοια, ώστε να πλησιάζει στο παριανό μάρμαρο του
αγοριού του ναυαγίου. Έχει μάλιστα προταθεί ότι
το ιταλικό έργο είναι κατασκευασμένο στη Δήλο.

Στον εντυπωσιασμό αποσκοπούν τα αγάλματα
ΕΑΜ 5744 και EAM 15530, των δύο γυμνών χορευ-
τών78, που φαίνεται να επαναλαμβάνει το ένα το
άλλο σε μικρότερη κλίμακα. Το σπειροειδές ξεδί-
πλωμα του κορμού προς τα πάνω είναι κοινό σε
αγάλματα σατύρων-χορευτών, με αντι-
προσωπευτικότερα τον Σάτυρο από τη
Λαμία79, που έχει θεωρηθεί ακρωτήριο
ναού, ή τον Μαρσύα Borghese80, του οποί-
ου το χάλκινο πρωτότυπο ανάγεται στο τελευταίο
τρίτο του 3ου αι. π.Χ. Αυτό που απουσιάζει όμως

από τους χορευτές των Αντικυθήρων είναι η πραγ-
ματική κίνηση του χορού, που μοιάζει περισσότε-
ρο με χαριτωμένη αναπήδηση.

Λιγότερο ομοειδείς είναι οι πέντε καθιστές μορ-
φές81, που κάθονται σε ψηλό βραχώδες έξαρμα ή
κυβόσχημο κάθισμα και κινούνται ανάμεσα στις
ελληνιστικές δημιουργίες της περγαμηνής γλυπτι-
κής και την κλασικιστική τάση των ύστερων ελλη-
νιστικών χρόνων. Ενδεικτική είναι η στάση του γυ-
μνού «καθιστού» άνδρα82 ΕΑΜ 15544, που με δυ-
σκολία διακρίνεται από μια όρθια μορφή, εφόσον
το κάθισμά του λειτουργεί μάλλον ως στήριγμα
παρά ως στοιχείο της σύνθεσης, θυμίζοντας έντονα
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τη στιγμιαία στάση του Πάνα στο γνωστό δηλιακό
σύμπλεγμα83 από το κτήριο του Κοινού των Ποσει-
δωνιαστών της Βηρυτού.

Στην τελευταία κατηγορία, των πρωτότυπων δη-
λαδή γλυπτών της ύστερης ελληνιστικής εποχής,
ανήκει το καθιστό άγαλμα του Δία84 (εικ. 3) και ο
λεγόμενος «Φιλοκτήτης»85 (εικ. 4). Το πρώτο συγ-
χωνεύει με τρόπο μοναδικό αλεξανδρινές και περ-
γαμηνές επιρροές. Αντανακλώντας τη μπαρόκ εμ-
φάνιση του «Σάραπη» Cherchel86 και την «ανοιχτή»
σύνθεση του καθιστού Ασκληπιού της Περγάμου87

του β΄ μισού του 2ου αι. π.Χ., ο Δίας των Αντικυθή-
ρων παριστάνεται μετωπικότερος, ανοίγοντας το

δρόμο για το κλασικιστικό αγαλμάτιο του ένθρονου
Δία(;) από τη Ρόδο88. Η πρόταση του P. Bol89 για
την ταύτιση της δεύτερης γυμνής ανδρικής μορφής
με τον ομηρικό ήρωα Φιλοκτήτη, ο οποίος πατά
σταθερά με το δεξί πόδι και προσπαθεί, γέρνοντας
έντονα προς τα εμπρός, να στηρίξει το πληγωμένο
αριστερό σε βακτηρία που κρατά και με τα δύο του
χέρια, βασίζεται στη γενική ομοιότητα με αγαλμά-
τιο ήρωα στην Κατάνη90. 

Πρωτότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες των
ύστερων ελληνιστικών χρόνων, χωρίς προηγούμενο
στην ελληνική τέχνη, αποτελούν οι ομηρικοί ήρωες,
όπως τους ερμήνευσε ο Ρ. Bol91. Οι έντονα κινημέ-
νες στάσεις των πέντε μαρμάρινων μορφών, το υλικό
και οι κοινές τεχνικές λεπτομέρειες κατασκευής
τους προϋποθέτουν όχι μόνο την εργαστηριακή
τους συγγένεια αλλά και την ένταξή τους σε ένα ή
περισσότερα σύνολα με κοινή θεματολογία. 

Στο ίδιο σύνταγμα, με βάση τις ομοιότητες στο
μέγεθος, τη στάση και την ενδυμασία, πρέπει να
ανήκε ο γενειοφόρος Οδυσσέας (αρ. κατ. 51), που
αναγνωρίζεται με βεβαιότητα από την εξωμίδα και
τον πίλο που φοράει, και ο νεαρός, μυώδης Αχιλλέ-
ας(;) με τα ατίθασα μαλλιά (αρ. κατ. 52) που ετοι-
μάζεται να τραβήξει το ξίφος από το θηκάρι του,
οι οποίοι, ενώ κινούνται έντονα μπροστά, στρέφουν
το κεφάλι προς τα πίσω σε μια μάλλον θεατρική κί-
νηση, που ανακαλεί στη μνήμη τον Αίαντα ή Μενέ-
λαο του συμπλέγματος ‘Pasquino’92, το πρωτότυπο
του οποίου έχει χρονολογηθεί από τα τέλη του 3ου
έως τον 1ο αι. π.Χ.93.

Το δεύτερο άγαλμα του Οδυσσέα94 ΕΑΜ 15531,
ύψους 2,10 μ., που παριστάνει τον ήρωα να οπισθο-
χωρεί σε μια κίνηση άμυνας, φαίνεται να ανήκει σε
άλλο σύνταγμα πιθανότατα από κοινού με κάποιο
άγαλμα του Διομήδη, καθώς η στάση του θυμίζει
την ανάγλυφη παράσταση της οστοθήκης από τη
«Μεγίστη»95, όπου οι δύο ήρωες πρωταγωνιστούν
στο γνωστό από τη «Μικρή Ιλιάδα» επεισόδιο της
αρπαγής του Παλλαδίου. Η έντονη κίνηση του γυ-
μνού ανδρικού κορμού ΕΑΜ 1553296, που θυμίζει
αυτή του Απόλλωνα στη ζωφόρο του ναού από τα
Λάγινα της Μικράς Ασίας97 του τέλους του 2ου αι.
π.Χ., είναι δελεαστική για την ταύτισή του με τον
Διομήδη, αν δεν λειτουργούσε απαγορευτικά το μι-
κρότερο μέγεθός του, που μόλις θα ξεπερνούσε το
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1,70 μ. Εκτός και αν ανήκε σε ένα δεύτερο σύνταγ-
μα με το ίδιο θέμα,  με αγάλματα  μικρότερου με-
γέθους, όπως προτείνει ο Ν. Himmelmann98. 

Συγκρίσεις με τις έντονα κινημένες μορφές της
μεγάλης Ζωφόρου του Βωμού του Διός στην Πέργα-
μο ή του «μικρού Aτταλικού αναθήματος»99 κατα-
δεικνύουν ότι το τρισδιάστατο των ώριμων ελληνι-
στικών συνθέσεων έχει πια οριστικά χαθεί. Υπάρ-
χουν ακόμη κάποια ίχνη δραματικότητας αλλά και
αυτά μοιάζουν «παγωμένα» και αδύναμα σαν πόζες.
Η σύνθεση στις μορφές των Αντικυθήρων εξαντλεί-
ται στην επιφάνεια. Οι έντονες κινήσεις έχουν ως
αποκλειστικό σκοπό τον εντυπωσιασμό. Οι μορφές
δεν «ανοίγονται» στο χώρο αλλά έχουν μια κύρια
όψη, η οποία αναδεικνύει το εύρος της κίνησης. 

Ο κορμός του γυμνού επιτιθέμενου πολεμιστή100

ΕΑΜ 15533 διαφέρει από των υπολοίπων ηρώων
στο δυναμισμό και την τρισδιάσταση σύλληψή του.
Και αυτός όμως, όπως και ο ξιφομάχος Borghese101

ή ο πληγωμένος Γαλάτης από την αγορά των Ιταλών
στη Δήλο102, έργα-πρόδρομοι που χρονολογούνται
περί το 100 π.Χ., χαρακτηρίζεται για τη ρεαλιστική
του απόδοση αλλά ταυτόχρονα και για την επιδει-
κτική του στάση. Η έντονη κίνηση του κρανοφόρου
πολεμιστή103 (εικ. 5) ταιριάζει χωρίς αμφιβολία σε
κάποιον ήρωα, όπως αυτόν που κινείται προς τα
δεξιά στον μαρμάρινο κρατήρα Medici104, που χρο-
νολογείται στη στροφή του 2ου προς τον 1ο αι. π.Χ.
Το άγαλμα του κρανοφόρου πολεμιστή στη Νέα
Υόρκη105, που έχει ερμηνευθεί ως Πρωτεσίλαος και
θεωρείται αντίγραφο έργου του 440-430 π.Χ., θα
προσέφερε πολλές πιθανότητες για μια ανάλογη ερ-
μηνεία του αγάλματος των Αντικυθήρων, αν δεν
έλειπε η ασπίδα.

Αλλά και το πλάσιμο των μορφών αποδεικνύει
ότι είναι δουλεμένες σε ένα επίπεδο, με τις πίσω
όψεις τους περιληπτικά αποδοσμένες. Οι μορφές
στέκουν η μία δίπλα στην άλλη παρατακτικά χωρίς
να συνδέονται μεταξύ τους. Δεν ήταν στημένες σε
ενιαία βάση. Η διπλή παρουσία του Οδυσσέα οδη-
γεί μάλιστα στο συμπέρασμα ότι ο ήρωας συμμε-
τείχε σε περισσότερες της μιας σκηνής από τον
Τρωικό Κύκλο. Την εξέλιξη τόσο στη σύνθεση όσο
και στην απόδοση, ακόμη και στο μέγεθος των
μορφών, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε στα
ομηρικά συντάγματα της πρώιμης αυγούστειας πε-

ριόδου από τη Sperlonga106. Εάν τα γλυπτά των Αν-
τικυθήρων προορίζονταν να διακοσμήσουν μια πο-
λυτελή ρωμαϊκή έπαυλη θα μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν ως παράδειγμα και για τη διακόσμηση του
σπηλαιώδους άντρου του Τιβερίου, όπου περισσό-
τερες της μιας σκηνές από τον ομηρικό κύκλο πα-
ρατάσσονται η μία δίπλα στην άλλη.

Οι πηγές των περίοπτων, αφηγηματικών αυτών
συνόλων δεν μπορούν να αναζητηθούν στην ολό-
γλυφη πλαστική των ελληνιστικών χρόνων, όπου δεν
υπάρχουν ανάλογα πρότυπα. Η φιλολογική παρά-
δοση προσέφερε οπωσδήποτε το απαραίτητο υπό-
βαθρο, ιδιαίτερα με την αναβίωση των ομηρικών
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σπουδών στην ελληνιστική περίοδο107. Εικονογρα-
φικοί, ωστόσο, συσχετισμοί μπορούν να ανιχνευ-
θούν σε δισδιάστατες μορφές τέχνης, όπως στο ανά-
γλυφο, τη μικροτεχνία ή τη ζωγραφική108. Μια εν-
διαφέρουσα σύγκριση μπορεί να γίνει με τα αγαλ-
μάτια από παριανό μάρμαρο που απεικόνιζαν τον
Ηρακλή ––έχει θεωρηθεί και Μιθριδάτης–– να το-
ξεύει τον αετό που βασάνιζε τον Προμηθέα και τα
οποία ήταν τοποθετημένα, σαν ανάγλυφα, στον
πίσω τοίχο της βόρειας στοάς του ιερού της Αθηνάς
στην ακρόπολη της Περγάμου109. Τα αγαλμάτια
αυτά, που χρονολογούνται επίσης στις αρχές του
1ου αι. π.Χ., λειτουργούν μεν ως ανάγλυφα, αλλά
δεν έχουν τη «ζωγραφικότητα» των σύγχρονών τους
ομηρικών συνθέσεων των Αντικυθήρων. Κατά συνέ-
πεια, το νέο αυτό είδος γλυπτικών αφηγηματικών
συνθέσεων, οι ομηρικοί δηλαδή ήρωες, εμφανίζον-
ται για πρώτη φορά στη μεγάλη πλαστική στο ναυά-
γιο των Αντικυθήρων110.

Το γεγονός ότι στο φορτίο του πλοίου που ναυά-
γησε στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, κοντά στη
Mahdia της Τυνησίας, δεν συμπεριλαμβάνονται,
όπως επεσήμανε στο διεισδυτικό του άρθρο ο N.
Himmelmann111, ανάλογου χαρακτήρα γλυπτά,
εκλαμβάνεται ως ένδειξη του νεωτερισμού του φορ-
τίου των Αντικυθήρων112. Ίσως, δηλαδή, τα ομηρι-
κά συντάγματα να προορίζονταν εξ αρχής για τη
διακόσμηση κάποιας πολυτελούς ρωμαϊκής έπαυ-
λης στην Ιταλία113, σύμφωνα με τη φρενήρη μόδα114

της αστικής τάξης της ύστερης Ρωμαϊκής Δημο-
κρατίας. Η κατασκευή τους πάντως πριν από τα
μέσα του 1ου αι. π.Χ., δηλαδή λίγο πριν από τη
φόρτωσή τους στο μοιραίο πλοίο, φαίνεται να επι-
λύει το ζήτημα της προέλευσης του εικονογραφι-
κού θέματος, μια και τα ομοειδή συντάγματα στη
Sperlonga, λίγο αργότερα, έχουν θεωρηθεί από κά-
ποιους ερευνητές ιταλικής έμπνευσης115. 

Ο εμπορικός χαρακτήρας του φορτίου του πλοί-
ου των Αντικυθήρων δύσκολα μπορεί να αμφισβη-
τηθεί, τόσο λόγω της παρουσίας καλής ποιότητας
αντιγράφων, παραλλαγών ή μεταπλάσεων κλασι-
κών έργων όσο και επαναλήψεων των ίδιων των
έργων σε μικρότερη κλίμακα, όπως καταδεικνύε-
ται από τα δύο αγάλματα Απόλλωνα πλάι στον τρί-
ποδα (αρ. κατ. 49, ΕΑΜ 15535), ή τα δύο αγάλματα
των χορευτών (ΕΑΜ 5744, ΕΑΜ 15530). Η ομοιογέ-

νεια που παρουσιάζει το υλικό, κυρίως όσον αφορά
σε τυπολογικές και εργαστηριακές συγγένειες, η
εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των τμημάτων
εκείνων των αγαλμάτων που, προστατευμένα καλά
μέσα στην ιλύ του βυθού, διασώζουν ακόμη και τα
ίχνη των εργαλείων του εργαστηρίου χωρίς να φέ-
ρουν το παραμικρό ίχνος φθοράς από προηγούμε-
νη έκθεσή τους, αλλά και το γεγονός ότι στο φορτίο
συμπεριλαμβάνονταν ακόμη και βάσεις, που ήταν
επίσης κατασκευασμένες από παριανό μάρμαρο116,
πείθουν ότι δεν πρόκειται για πολεμική λεία ή
βίαιη διαρπαγή, η οποία θα προϋπέθετε ένα πιο
ετερόκλητο φορτίο117, αλλά πολύ πιθανόν για κά-
ποια παραγγελία σε εργαστήριο γλυπτικής ή και
έμπορο έργων τέχνης118. 

Με αυτό το σκεπτικό τα μεγάλου μεγέθους χάλ-
κινα πρωτότυπα γλυπτά των κλασικών- ελληνιστι-
κών χρόνων είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν ως
έργα από «δεύτερο χέρι» (second hand), με την έν-
νοια ότι είχαν αποσπαστεί από τον αρχικό χώρο έκ-
θεσής τους ––καμία υπόθεση δεν μπορεί να γίνει
για το πού ήταν στημένα119–– νωρίτερα από τον 1o
αι. π.Χ. Μάλιστα κάποια μέλη από το αποκαλού-
μενο σύνταγμα των «φιλοσόφων» φέρουν ίχνη επι-
σκευών. Ίσως να είχαν εν τω μεταξύ καταλήξει στις
αποθήκες κάποιου εμπόρου έργων τέχνης, ο οποίος
εμπορευόταν «αντίκες» παράλληλα με σύγχρονα
έργα (αντίγραφα και κλασικιστικές υστεροελληνι-
στικές δημιουργίες), όταν φορτώθηκαν, περί τα
μέσα του 1ου αι. π.Χ., στο πλοίο που ναυάγησε έξω
από τα Αντικύθηρα.

Η χρονολογική ένταξη των μαρμάρινων γλυ-
πτών στις αρχές του 1ου αι. π.Χ. αποδεικνύει ότι
αυτά κατασκευάστηκαν όχι πολύ καιρό πριν φορ-
τωθούν στο πλοίο με προορισμό την Ιταλία. Επει-
δή δεν σώθηκαν οι πλίνθοι τους δεν είναι σαφές,
τουλάχιστον για το σύνολο, εάν ήταν κάπου στημέ-
να πριν από τη φόρτωσή τους στο πλοίο ή εάν κα-
τασκευάστηκαν εξ αρχής με σκοπό τη διάθεσή τους
στις ιταλικές αγορές, όπως μπορεί να διατυπωθεί
για το σύνολο των ομηρικών ηρώων. 

Η αποκλειστική χρήση του παριανού μαρμά-
ρου120 αποτελεί πάντως ισχυρή ένδειξη της κοινής
τους προέλευσης και της αναζήτησης του εργαστη-
ρίου παραγωγής τους εντός του χώρου του Αιγαίου.
Από τις έως τώρα προτάσεις της έρευνας121, η Δήλος
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και η Πέργαμος φαίνεται να συγκεντρώνουν τις πε-
ρισσότερες πιθανότητες. Η Πάρος αποτελεί μια
επίσης ελκυστική πρόταση εξαιτίας τόσο της μα-
κράς της παράδοσης στη γλυπτική, που ανάγεται
στα αρχαϊκά χρόνια, όσο και της νέας άνθησης που
γνώρισε το νησί τον 1o αι. π.Χ. με τα νεοπαριανά
εργαστήρια μαρμαρογλυπτικής122.

Ο Ρ. Βοl στη μονογραφία του, που αποτελεί και
τη μοναδική ως τις μέρες μας τεκμηριωμένη μελέτη
για το σύνολο των ανελκυσθέντων γλυπτών του
ναυαγίου, βασιζόμενος σε τεχνικά, τυπολογικά και
τεχνοτροπικά κριτήρια, καταλήγει στο συμπέρα-
σμα ότι τα εργαστήρια της Δήλου αποτελούν τον πι-
θανότερο τόπο παραγωγής του συνόλου των γλυ-
πτών. Ερμηνεύει το φορτίο του πλοίου ως προϊόν εν
μέρει βίαιης διαρπαγής, και τοποθετεί την κατα-
σκευή των μαρμάρινων γλυπτών και τη φόρτωσή
τους σε άμεση αναφορά με τις δύο σημαντικές χρο-
νολογίες για την ιστορία του νησιού, το 88 και το 69
π.Χ.123 Με την άποψη αυτή συντάσσεται και η Η.
Hellenkemper124.

Την προέλευση των γλυπτών από την Πέργαμο
υποστηρίζουν ο Ν. Γιαλούρης125, o P. Moreno126 και
ο A. Corso127. Ο τελευταίος θεωρεί ότι στην Πέργα-
μο η γνωστή από την εποχή των Ατταλιδών παρά-
δοση, να συγκεντρώνονται πρωτότυπα έργα τέχνης
και να στήνονται στα ιερά της πόλης, είναι δυνατόν
να συνεχίζεται και στην ύστερη ελληνιστική περίο-
δο. Την εποχή αυτή όμως, που η πόλη βρίσκεται
στη σκιά της ανερχόμενης Εφέσου, τα πρωτότυπα
αντικαθίστανται από καλής ποιότητας αντίγραφα,
που στήνονταν σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με
το πνεύμα της εποχής. 

Πιο ανοιχτοί στο θέμα αυτό παρουσιάζονται ο
Ν. Himmelmann128, που θεωρεί ως πιθανές αφετη-
ρίες του πλοίου τη Δήλο, την Πάρο και την Πέργα-
μο, και η Chr. Vorster129, η οποία, αν και δεν παίρ-
νει σαφή θέση, παραδέχεται, ωστόσο, ότι η απο-
κλειστική χρήση του παριανού μαρμάρου για τα
γλυπτά και οι τεχνικές και τεχνοτροπικές ιδιαιτε-
ρότητές τους βρίσκουν τα ακριβή τους παράλληλα
στα εργαστήρια γλυπτικής της Δήλου.

Η σχετική συζήτηση μπορεί να συνεχίζεται για
πολύ καιρό ακόμη χωρίς να υπάρξει ομοφωνία.
Ομολογουμένως, κάποια έργα από το φορτίο του
ναυαγίου φαίνεται να βρίσκουν τα αποκλειστικά

εικονογραφικά τους παράλληλα σε μνημεία της
Δήλου, όπως ο κίονας-στήριγμα130, που σαν βλα-
στός φύεται μέσα από ακανθωτό κάλυκα και δια-
κοσμείται στην άνω επιφάνειά του με μίσχους και
άνθη, και ο οποίος σώζεται πάνω στην πλίνθο του
τέθριππου άρματος ΕΑΜ 5749, ή ο ανάγλυφος
ιμάντας131 γύρω από τον τράχηλο του αλόγου (εικ.
6), πάνω στον οποίον απεικονίζονται, πρόχειρα
λαξευμένα, αετός πάνω σε κεραυνό και όπλα (μα-
κεδονικό κράνος με μακρύ λοφίο, γαλατική ασπί-
δα, πέλεκυς, ξίφος;). 

Υπάρχει όμως και αντίλογος, ο οποίος θα μπο-
ρούσε να συνοψιστεί στα εξής: Το παριανό μάρ-
μαρο όσο και οι τεχνικές ιδιαιτερότητες, όπως η
κατασκευή των γλυπτών από δύο κυρίως ή και πε-
ρισσότερα κομμάτια μαρμάρου132, τα ευμεγέθη
στηρίγματα που συνοδεύουν τις μορφές και τα τε-
τράπλευρα ή κυλινδρικά πουντέλλα133 για τη σύν-
δεση των άνω άκρων με τον κορμό ή τα ισχία, και
των κάτω άκρων με τα πλαϊνά στηρίγματα, που επι-
καλείται ο P. Bol ως επιχειρήματα για τη δηλιακή
προέλευση των γλυπτών, δεν αποτελούν αποκλει-
στικότητα των καλλιτεχνικών εργαστηρίων της
Δήλου αλλά κοινή πρακτική ευρύτατα διαδεδομέ-
νη στον υστεροελληνιστικό κόσμο134. 

Στην κοσμοπολίτικη Δήλο, διαμετακομιστικό
σταθμό του μεσογειακού εμπορίου μεταξύ Ανατο-
λής και Ιταλίας στο β΄ μισό του 2ου και τις αρχές
του 1ου αι. π.Χ., δεν τεκμηριώνεται εργαστήριο
παραγωγής αντιγράφων κλασικών έργων135, ούτε
αντιπροσωπεύεται σε μεγάλο βαθμό η μνημειακή
γλυπτική, ώστε να στηριχθεί χωρίς αμφιβολίες η
ντόπια παραγωγή των γλυπτών του ναυαγίου. Στα
έργα που προέρχονται από το νησί (αγάλματα,
φυσικού και μικρότερα του φυσικού μεγέθους,
που προορίζονταν για τη διακόσμηση εσωτερικών
χώρων136, αναθηματικά αγαλμάτια κατασκευα-
σμένα σε πολλαπλές, χαμηλής ποιότητας, επανα-
λήψεις από τα τοπικά βιοτεχνικά εργαστήρια137,
αγάλματα-πορτρέτα138 και προτομές) αναγνωρί-
ζονται σαφείς αναφορές στην αττική ή την περγα-
μηνή παράδοση, στη ροδιακή και την αλεξανδρι-
νή έμπνευση, ακόμη και στις ρωμαϊκές προτιμή-
σεις139, ως συνέπεια του πολυεθνικού χαρακτήρα
τόσο του πληθυσμού του νησιού όσο και των καλ-
λιτεχνών140 που εργάζονταν εκεί. Συνεπώς δεν
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μπορεί να γίνει λόγος για «σχολή» της Δήλου141, με
την έννοια του ενιαίου τεχνοτροπικού ύφους, που
δίνεται συνήθως στα εργαστήρια γλυπτικής. Σύ-
νολα κλασικιστικών έργων142, ως απόηχος του με-
γάλου καλλιτεχνικού ρεύματος της εποχής, είναι
ωστόσο γνωστά. 

Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι το βασί-
λειο της Περγάμου, εξαιτίας της νικηφόρας αναμέ-
τρησής του με τους Γαλάτες αλλά και του προσω-
πικού καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος του Ευμένους
Β΄ και του Άτταλου Β΄, αποτέλεσε πρόσφορο έδα-
φος143 για την ανάπτυξη του κλασικισμού και της
επιστροφής σε παλαιά πρότυπα144. Ωστόσο, η καλ-
λιτεχνική του παραγωγή στην ύστερη ελληνιστική
περίοδο, και ειδικά μετά το 133 π.Χ. οπότε το βα-
σίλειο γίνεται οριστικά ρωμαϊκή κτήση, είναι τόσο
ισχνή145 σε σύγκριση με τις μεγαλειώδεις μπαρόκ
δημιουργίες της προηγούμενης περιόδου, που δύ-
σκολα θα μπορούσε να στηρίξει την πιθανότητα
της ντόπιας παραγωγής των γλυπτών του ναυαγίου.
Ίσως κάποια άλλη ανερχόμενη οικονομικά μικρα-

σιατική πόλη, όπως η Έφεσος, να αποτελεί μια πι-
θανή, αλλά αναπόδεικτη, υποψηφιότητα146. 

Το φορτίο του μοιραίου πλοίου, που ναυάγησε
έξω από τα Αντικύθηρα, και στο οποίο συνυπάρ-
χουν αντίγραφα και παραλλαγές, μεγάλου μεγέ-
θους, διάσημων κλασικών έργων, μαζί με κλασικι-
στικές δημιουργίες αλλά και πρωτότυπες, νεωτερι-
στικές για την εποχή τους, αφηγηματικές συνθέσεις,
αντικατοπτρίζει την καλλιτεχνική παραγωγή της
ύστερης ελληνιστικής περιόδου, και πιο συγκεκρι-
μένα του α΄ μισού του 1ου αι. π.Χ., μια παραγωγή
που είναι πλέον σταθερά και αποκλειστικά προσα-
νατολισμένη στις απαιτήσεις μιας καινούργιας αγο-
ράς έργων τέχνης, της πρώτης ίσως του είδους στην
ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Και τούτο γιατί τα
ίδια τα έργα, ξεκομμένα κάποια από οποιονδήποτε
αρχικό θρησκευτικό ή αναθηματικό προορισμό, αν-
τιμετωπίζονται ως αντικείμενα θαυμασμού με απο-
κλειστικά διακοσμητικό χαρακτήρα. Έχει έλθει
πλέον η εποχή στην οποία η τέχνη υπηρετεί στο
έπακρο τον εαυτό της.
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6. Λεπτομέρεια του αγάλματος αλόγου, αρ. 5747
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7. Το μαρμάρινο άγαλμα αλόγου, αρ. 5747



ΣHMΕIΩΣΕIΣ

* Ο υπότιτλος, εμπλουτισμένος με τη λέξη ήρωες, αποτελεί τον
τίτλο του κεφαλαίου του βιβλίου του H.-W. Rackl 1978, 15-36,
που αφορά στο ναυάγιο των Αντικυθήρων. 

1. Παραθέτω εδώ ελεύθερη απόδοση του αποσπάσματος στα
ελληνικά, βασισμένη στη γερμανική μετάφραση του Η. Kasten
1976: «Περιμένω ανυπόμονα τα μεγαρικά αγάλματα και τις
ερμές, για τα οποία μου έγραψες. Έχε εμπιστοσύνη στο πορτο-
φόλι μου και στείλε μου ο,τιδήποτε σου φαίνεται ταιριαστό για
την «Ακαδημία» μου. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ευχαρίστησή μου.
Αναζητώ έργα, που να ταιριάζουν στο Γυμνάσιό μου. Ο Lentulus
μου διαθέτει το πλοίο του. Φρόντισέ το όπως πρέπει, σε ικε-
τεύω». H επιστολή του Κικέρωνα στον φίλο του Titus Pompo-
nius Atticus, που ζούσε στην Αθήνα και αγόραζε έργα τέχνης
για λογαριασμό του, χρονολογείται την άνοιξη του έτους 67 π.Χ. 
2. Παλαιότερα η βύθιση του πλοίου τοποθετούνταν στο διάστη-
μα 80-50 π.Χ. με βάση τα συμπεράσματα της αμερικανικής
ομάδας, η οποία μελέτησε τα αντικείμενα του φορτίου, βλ.
Weinberg 1965, 4. Επίσης Bol 1972, 115. Η χρονολογία κοπής
δύο χαλκών εφεσιακών νομισμάτων, που αναγνωρίστηκαν από
το πλήθος των εφθαρμένων χαλκών που ανασύρθηκαν το 1976,
στο διάστημα 70-60 π.Χ., τοποθετούν τη βύθιση του πλοίου σε
αυτή τη δεκαετία, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν και το ενδεχό-
μενο μιας ακόμη χαμηλότερης χρονολόγησης. Μαζί με τα
χαλκά ανελκύστηκαν και 36 αργυρά «κιστοφορικά» τετράδραχ-
μα Περγάμου και Εφέσου, από τα οποία τα οψιμότερα κόπη-
καν στο διάστημα 85-67 π.Χ., βλ. Yalouris 1990, 136. Parker
1992, 56. Ridgway 1997, 341-342. Κριτζάς 1998, 44. Αναλυτικά,
Οικονομίδου 2001, 541-544. Π. Τσέλεκας, στον παρόντα τόμο.
3. Βλ. τη συμβολή του Γ. Καββαδία, στον παρόντα τόμο, που
βασίζεται στη μελέτη της ερυθροβαφούς επιτραπέζιας κεραμι-
κής (ESA) του ναυαγίου.
4. Για τις δύσκολες συνθήκες της ανέλκυσης, βλ. ΑΕ 1902, 147-
149. Σβορῶνος 1903, 2-14. Taylor 1965, 36-37. Bol 1972, 7.
Rackl 1978, 23-29. 
5. Για τη μόνη και εξαιρετικά σύντομη αναφορά των αποτελε-
σμάτων της δεύτερης υποβρύχιας έρευνας στο χώρο του ναυα-
γίου, βλ. Rackl 1978, 36 (μνεία). Yalouris 1990, 135-136. Κρι-
τζάς 1998, 44 (μνεία).
6. ΑΕ 1902, 155-156. Σβορῶνος 1903, 14-15. Υπεύθυνος για τη
συντήρηση των χαλκών ήταν ο χημικός Όθ. Ρουσόπουλος. Ανα-
φέρεται ότι το μελανό χρώμα που διατηρείται κατά τόπους σε
ορισμένα από αυτά, μεταξύ των οποίων και στον «Έφηβο»,
οφείλεται στα χημικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τον κα-
θαρισμό τους από τη σκωρία. Πρβλ. ωστόσο τα νεότερα συμ-
περάσματα που αφορούν στα σκόπιμα πατιναρισμένα χάλκινα
γλυπτά από το ναυάγιο της Mahdia (Willer 1994, 1023-1031),
καθώς και τις επισημάνσεις του W.-D. Heilmeyer (1994, 803-
804, 806), σχετικά με τη μελανή πάτινα που έφεραν αρκετά, με-
γάλου μεγέθους, χάλκινα γλυπτά του 5ου και 4ου αι. π.Χ. (Ζευς
Αρτεμισίου, «Έφηβος Αντικυθήρων», «Έφηβος του Μαραθώ-
να», σύμπλεγμα αλόγου και μικρού αναβάτη από το Αρτεμίσιο),
καθώς και κλασικιστικά (πχ. νέος της Σαλαμίνας) των ύστερων
ελληνιστικών αλλά και των ρωμαϊκών χρόνων.
7. Η πρώτη συστηματική δημοσίευση των χάλκινων και μαρμά-
ρινων γλυπτών του ναυαγίου επιχειρήθηκε από τον Ι. Σβορώνο
το 1903, ενώ η δεύτερη, ενδελεχέστερη, από τον P. Bol το 1972.
Κάποια μεμονωμένα έργα συμπεριλήφθηκαν αργότερα σε
άρθρα ή μονογραφίες. Ειδικότερα για τα χάλκινα γλυπτά, βλ.
ΑΕ 1902, 149-156, πίν. 7-17. Σβορῶνος 1903, 18-44, πίν. I-VIII.
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Papaspiridi 1927, 219-220. Bol 1972, 11-39, πίν. 1-19. Sharpe
2006, 249-253, αρ. 86-90. 
8. Για το χρονικό της ανασύστασης του «Εφήβου», βλ. Καροῦζος
1969, 59-79.
9. Για την άποψη ότι παριστάνει τον Περσέα, βλ. Σβορῶνος
1903, 20-28. Arnold 1969, 207. Palagia 1980, 34, αρ. 5. Todisco
1993, 102, πίν. 202. LIMC VII (1994) λ. Perseus, 336, αρ. 65,
πίν. 284 και 345-348 (L.J. Roccos). Για την άποψη ότι παριστά-
νει τον Πάρη, βλ. Στάης 1905, 60-63. Bieber 1910, 159-173.
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93, πίν. ΧΧ,1. Bol 1972, 84-85, αρ. 93, πίν. 52,1. Καλτσάς 2002,
301, αρ. 631. Για το εικονογραφικό του παράλληλο σε μαρμά-
ρινη κυλινδρική βάση από την αγορά του Θεοφράστου στη
Δήλο, πρβλ. Marcadé 1969, 367-369, πίν. ΙΙΙ. Η δηλιακή βάση
αποτελούσε τμήμα του μνημείου νίκης του Ρωμαίου στρατηγού
Μέτελλου, το 147 π.Χ., κατά του Μακεδόνα βασιλέα Φιλίππου
Ανδρίσκου. Ο P. Bol, εξαιτίας αυτής της εικονογραφικής λεπτο-
μέρειας, θεώρησε αντίστοιχα το τέθριππο άρμα του ναυαγίου
των Αντικυθήρων ως το μνημείο της νίκης του Μιθριδάτη VI,
το 88 π.Χ., κατά των Ρωμαίων που θα είχε στηθεί στο νησί της
Δήλου (Bol 1972, 87, 117). 
132. Η κατασκευή των γλυπτών από περισσότερα κομμάτια έχει
θεωρηθεί ως ένδειξη ανεπάρκειας του υλικού (Lippold 1923,
73). Πρβλ. ωστόσο τα αντεπιχειρήματα του Ρ. Bol, που βασίζον-
ται σε πιο πρακτικούς λόγους (Bol 1972, 95-96). Για τη μεταφο-
ρά ανεπεξέργαστων όγκων παριανού μαρμάρου στα εργαστή-
ρια γλυπτικής, βλ. Lippold 1923, 65.
133. Ο G. Lippold (1923, 43-44, 72-73, 133-134) υποστήριξε ότι
τα πουντέλλα, που εμφανίζονται σε αρκετά γλυπτά του ναυαγίου
δεν αποτελούν ένδειξη της αντιγραφής τους από χάλκινα πρω-
τότυπα αλλά, αντίθετα, είχαν αποκλειστικά πρακτική χρήση.



Εξασφάλιζαν, δηλαδή, σταθερότητα στα ίδια τα έργα κατά τη
μεταφορά τους και θα απολαξεύονταν όταν αυτά έφταναν στον
τελικό τους προορισμό. Για την ίδια άποψη, βλ. Στάης 1905,
38-39. Bieber 1961, 77. Η Μ. Hollinshead (2002, 140, 141) υπο-
στήριξε πρόσφατα ότι τα πουντέλλα εξυπηρετούσαν στη στα-
θεροποίηση των αγαλμάτων σε οποιαδήποτε μετακίνηση έπρε-
πε να γίνει και δεν αποτελούσαν το κατεξοχήν τεκμήριο για τη
μεταφορά τους σε άλλο τόπο προορισμού. Οι Ρωμαίοι είχαν
εξοικειωθεί, όπως φαίνεται, με την παρουσία πουντέλλων στα
μαρμάρινα αγάλματα (αυτόθι, 142). Στα γλυπτά των Αντικυθή-
ρων πουντέλλα υπάρχουν κάτω από τις κοιλιές και των τριών
αλόγων ΕΑΜ 5747 (εικ. 7), ΕΑΜ 5748, αρ. κατ. 61 και στα απο-
τμήματα αλόγων αρ. κατ. 64 και αρ. κατ. 66· στα αγάλματα αρ.
κατ. 49· αρ. κατ. 50· αρ. κατ. 51· αρ. κατ. 52· ΕΑΜ 15529 (εικ.
2)· ΕΑΜ 15533· ΕΑΜ 15538· ΕΑΜ 15544 και στα αποτμήματα
αγαλμάτων αρ. κατ. 53· αρ. κατ. 54 και αρ. κατ. 58.
134. Πρβλ. Herrmann 1973, 453. Hollinshead 2002, 138, 140.
Η B. Ridgway (2002, 69, 75) αναγνωρίζει στα γλυπτά των Αντι-
κυθήρων τεχνικές ομοιότητες με τις προτομές από το ηρώο της
Καλυδώνας. 
135. Lippold 1923, 34 με σημ. 86, 65. Για τον Διαδούμενο και
τις δύο «Ηρακλειώτισσες», που αποτελούν και τα μόνα αντίγρα-
φα κλασικών έργων, που βρέθηκαν στη Δήλο, βλ. Niemeier
1985, 105-107. Πρβλ. ωστόσο την παρατήρηση του J. Marcadé
σχετικά με τον Διαδούμενο (Marcadé 1969, 45, σημ. 4). 
136. Για τη διακόσμηση των οικιών της Δήλου με γλυπτά, βλ.
Kreeb 1984, 320-329, 337-340. Kreeb 1988, κυρίως 33-51.
137. Kreeb 1988, 58-60.
138. Kreeb 1988, 69-71.

139. Για τις καλλιτεχνικές επιρροές της γλυπτικής παραγωγής
της Δήλου, βλ. Marcadé 1969, 307-467.
140. Για τις εθνικότητες των καλλιτεχνών που δούλεψαν στη
Δήλο, βλ. Marcadé 1969, 56-63. Linfert 1976, 112.
141. Marcadé 1969, 471-483. Jockey 1998, 177-184.
142. Πρβλ. ενδεικτικά τα κλασικιστικά αγαλμάτια Απόλλωνα κι-
θαρωδού, Λητούς(;), Άρτεμης με νεβρίδα και δύο Μουσών που
βρέθηκαν στην «Οικία των Πέντε Αγαλμάτων» στη Συνοικία του
Θεάτρου στη Δήλο (Mayence – Leroux 1907, 389-419. Linfert
1976, 113, σημ. 444. Niemeier 1985, 147-151). Ειδικότερα για
το κλασικιστικό καλλιτεχνικό ρεύμα στη Δήλο, βλ. Marcadé
1969, 278-291.
143. Τα πρώτα αντίγραφα και κλασικιστικά έργα βρέθηκαν στην
Πέργαμο και κατόπιν σε περιοχές, που βρίσκονταν κάτω από την
άμεση επιρροή της περγαμηνής τέχνης, όπως στην Αθήνα και
στις Τράλλεις (Lippold 1923, 15-21. Niemeier 1985, 110, 154,
157-163). Για τους λόγους που ευνόησαν τη γέννηση της αντιγρα-
φικής παράδοσης στην Πέργαμο, βλ. Geominy 1994, 933-934.
144. Ο G. Lippold (1923, 64-65) αναφέρει και την Πάρο, από
την οποία είναι γνωστά αντίγραφα.
145. Linfert 1976, 106. Για τη γλυπτική παραγωγή της Περγά-
μου από τον 2o αι. π.Χ. ως τα χρόνια του Αυγούστου, βλ. Hüb-
ner 1986, 127-145.
146. Lippold 1923, 66. Βλ. επίσης την παρατήρηση της B. Ridg-
way (2002, 73), η οποία θεωρεί ότι η λέξη «Εφέσιος» στις καλλι-
τεχνικές υπογραφές από τον πρώιμο 1o αι. π.Χ. και εξής δεν
σχετίζεται με τον τόπο καταγωγής του δημιουργού ενός έργου,
αλλά με την πιστοποίηση της υψηλής καλλιτεχνικής του ποιότη-
τας, δεδομένης της μακράς γλυπτικής παράδοσης της πόλης. 
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Αl. André στη διαβρωμένη επιδερμίδα

του αγάλματος, ήταν, σύμφωνα με

τον Χρ. Καρούζο, η αιτία για την

επιδείνωση της μελανής και θαμπής

του όψης, την οποία είχε ήδη

αποκτήσει μετά τον χημικό καθαρισμό

του από τον Όθ. Ρουσόπουλο.

Ο νεαρός, γυμνός άνδρας

παριστάνεται όρθιος, κατενώπιον.

Στηρίζεται με ολόκληρο το πέλμα στο

αριστερό σκέλος, ενώ το δεξί,

λυγισμένο στο γόνατο, φέρεται λοξά

προς τα δεξιά και πίσω ακουμπώντας

με τα δύο εσωτερικά ακροδάχτυλα

στο έδαφος. Ανασηκώνει και

προβάλλει διαγώνια το δεξί χέρι, ενώ

έχει το αριστερό, χαμηλωμένο,

χαλαρό, αρκετά κοντά στο σώμα.

Στρέφει έντονα την κεφαλή προς την

πλευρά του άνετου σκέλους, χωρίς

να επικεντρώνει το βλέμμα προς το

αντικείμενο που κρατούσε στο δεξί

χέρι. Η κοντή κόμη οργανώνεται σε

κυματοειδείς αλληλοκαλυπτόμενους

βοστρύχους, αποδοσμένους με

ιδιαίτερη λεπτομέρεια και

πλαστικότητα. 

Ο «Έφηβος των Αντικυθήρων» έχει

ερμηνευτεί κατά καιρούς ως

Απόλλωνας, «Λόγιος» Ερμής που

κρατά κηρύκειο και ρητορεύει,

Ηρακλής με ρόπαλο ή λεοντή, νικητής

αθλητής που κρατά ως έπαθλο

σφαιρικό ληκύθιο, σφαίρα, στεφάνι,

φιάλη ή μήλο· έχει μάλιστα θεωρηθεί

ακόμη και επιτύμβιο άγαλμα νέου. 

Η πλειονότητα των μελετητών

διχάζεται ανάμεσα σε δύο

επικρατέστερες απόψεις. Η πρώτη,

που διατυπώθηκε αρχικά από τον 

Ι. Σβορώνο, ταυτίζει τη μορφή με τον

Αργείο ήρωα Περσέα, που επιδείκνυε

με το δεξί χέρι την κεφαλή της

Μέδουσας Γοργούς, κρατώντας τη

από τα μαλλιά, ενώ στο άλλο θα

κρατούσε τη χαλύβδινη ἅρπη με την

οποία την αποκεφάλισε. Η ερμηνεία

αυτή βασίστηκε σε ανάλογες

παραστάσεις σε αγγεία, αλλά κυρίως

σε νομίσματα και δακτυλιόλιθους του

Άργους των ρωμαϊκών χρόνων.

Απουσιάζουν, ωστόσο, από το γλυπτό

απαραίτητα προσδιοριστικά στοιχεία,

όπως η χλαμύδα, τα φτερωτά

σανδάλια και η μαγική κυνῆ του Άδη,

που καθιστούσε τον ήρωα αόρατο.

Η δεύτερη άποψη, που διατυπώθηκε

αρχικά από τον Β. Στάη, ταυτίζει τον

Έφηβο με τον Τρώα πρίγκηπα Πάρη,

που κρατούσε στο προτεταμένο δεξί

χέρι το μῆλον τῆς Ἔριδος και στο

αριστερό το τόξο, σύμβολο του φόνου

του Αχιλλέα. Η δεύτερη ερμηνεία

συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που

συνθέτουν την πολύπλευρη φύση του

Πάρη, ως κριτή των θεαινών, εραστή

της Ελένης και δολοφόνου του

Αχιλλέα, και βρίσκει έρεισμα στην

περιγραφή του Πλίνιου (ΝΗ 34.77) για

ένα άγαλμα του Πάρη, που ήταν έργο

του γλύπτη Ευφράνορα. Εντύπωση

προκαλεί, ωστόσο, η απουσία

βασικών προσδιοριστικών στοιχείων

του ήρωα, όπως του δόρατος, της

χλαμύδας και του φρυγικού πίλου.

Η μορφή υιοθετεί γενικά το

πολυκλείτειο μοτίβο στήριξης, που

βασίζεται στις αρχές της αντιθετικής

κίνησης (contraposto). Ωστόσο, η

έντονη προβολή του δεξιού χεριού, η

στροφή της μικρής, σε σχέση με τον

κορμό, κεφαλής προς τα δεξιά και η

ραδινότητα των σκελών απομακρύνουν

τη μορφή από τις αναλογίες του

κλασικού πολυκλείτειου «κανόνα». 

Το άγαλμα, που θεωρείται σήμερα

κατά κοινή ομολογία πρωτότυπο,

χρονολογείται στη δεκαετία 340-330

π.Χ. Η απόδοσή του, ωστόσο, σε

συγκεκριμένο καλλιτέχνη διχάζει τους

ερευνητές. Καλλιτέχνης του κύκλου

του Πάριου γλύπτη Σκόπα ή ο
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23. ο «εφηβος των αντικυθήρων»
Γύρω στα 340-330 π.Χ.

Χαλκός

Ύψ. 1,94 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

(27–12–1900)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 

Χ 13396

Συμπληρώσεις έχουν γίνει στη βάση

του λαιμού, στον αριστερό ώμο, 

στην περιοχή του θώρακα, του

υπογαστρίου και στο άνω μέρος των

γλουτών. Επιδιόρθωση έχει γίνει στον

εξωτερικό αστράγαλο του αριστερού

σκέλους. Το πρασινωπό χρώμα της

αρχικής πατίνας του χαλκού

διατηρείται σε ελάχιστα σημεία.

Λείπουν τα αντικείμενα που κρατούσε

κάποτε στα χέρια και οι άλλοτε

ένθετες ίριδες των ματιών.

Το άγαλμα συγκολλήθηκε για πρώτη

φορά το 1901 από τον Έλληνα γλύπτη

Π. Καλούδη. Το 1902 ο Γάλλος

γλύπτης Αl. André, που προσκλήθηκε

επί τούτου στην Ελλάδα, συγκόλλησε

εκ νέου τα θραύσματα και

πραγματοποίησε πολλαπλές

συμπληρώσεις, με μετάλλινες

πλάκες, ιδιαίτερα στην περιοχή του

στήθους και της κοιλιακής χώρας, 

με σκοπό την αισθητική βελτίωση του

αγάλματος. Το αποτέλεσμα κρίθηκε

μερικώς ικανοποιητικό, γι’αυτό και 

το 1948 αποφασίστηκε η

αποσυναρμολόγηση του έργου και η

ανασύστασή του από ομάδα ειδικών,

στην οποία συμμετείχαν οι γλύπτες 

Α. Παναγιωτάκης και συμβουλευτικά 

ο Ν. Περαντινός, ο αρχιτεχνίτης 

Ι. Μπάκουλης, ο ζωγράφος 

Α. Κοντόπουλος και ο χημικός 

Β. Ζήσης του Εθνικού Αρχαιολογικού

Μουσείου. Η εργασία, που διήρκεσε

από το 1952 έως το 1953, ήταν υπό

την εποπτεία και τη συνεχή

καθοδήγηση του τότε διευθυντή του

Μουσείου, Χρ. Καρούζου. 

Με τη δεύτερη αυτή, καθ’όλα

επιτυχημένη, προσπάθεια που

βελτίωσε λεπτομέρειες της δομής

του σώματος αλλά και της στάσης

της μορφής εξασφαλίστηκε το

πραγματικό ύψος του αγάλματος. 

Η επίστρωση με κολοφώνιο από τον



Κορίνθιος γλύπτης Ευφράνορας, 

του οποίου όμως τα έργα

χαρακτηρίζονται για τις αττικές τους

επιρροές, συγκαταλέγονται μεταξύ

των υποψηφιοτήτων. Η πλειοψηφία

πάντως των ερευνητών, που θεωρεί

τον «Έφηβο των Αντικυθήρων» έργο

της αργειοσικυώνιας σχολής των

συνεχιστών του Πολύκλειτου, προτιμά

να τον αποδίδει στον Σικυώνιο

Κλέωνα, γλύπτη της «τρίτης γενιάς»

καλλιτεχνών της σχολής, στην

«πορεία προς τον Λύσιππο». 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Καββαδίας 1900, 98, 100,

102, εικ. 5. Kabbadias 1901, 206-207, αρ.

4, εικ. 3-4. ΑΕ 1902, 149-152, πίν. 7-12.

Ἀρβανιτόπουλος 1903. Σβορῶνος 1903,

20-28, αρ. 1, πίν. Ι-ΙΙ. Frost 1903, 217-222,

αρ. Ι, πίν. 8-9. Στάης 1905, 51-66. Bieber

1910, 162-166, εικ. 4α. Bulle 1912, 115,

117-118, πίν. 61. Lippold 1923, 72, 127.

Papaspiridi 1927, 218-219, αρ. 13396.

Fraser 1928, 308. Lippold 1950, 264.

Alscher 1956, 189-190. Καρούζου 1967,

157-158, αρ. Χ 13396, πίν. 52. Chamoux

1968, 161-170. Arnold 1969, 207-210, πίν.

27c. Καρούζος 1969, 59-79. Bol 1972, 18-

24, πίν. 6-9. Bol 1978, 42, 82, 96. Lullies –

Hirmer 1979, 112, αρ. 216-217. Palagia

1980, 34, αρ. 5, εικ. 57. Καρούζου 1981,

86-87, πίν. 105α-γ (Χρ. Καρούζος). Milleker

1986, 46, 71, 94, αρ. 129, εικ. 8. Houser

1987, 179-196. Linfert 1990, 291-292, εικ.

172. Todisco 1993, 102. Moreno 1994, 271-

274, εικ. 336-337, 340. LIMC VII (1994) λ.

Perseus, 336, αρ. 65, πίν. 284 (L.J.

Roccos). Heilmeyer 1994, 803. Mattusch

1996, 88-90, εικ. 3.6. Ridgway 1997, 340-

341, πίν. 83a-d. Rolley 1999, 293, 294, εικ.

304-305. Καλτσάς 2002, 248-249, αρ. 518.

Maderna 2004, 320-321, 353, 359, 368, εικ.

293a-e. Δάφας 2008.

Ε.ΒΛ.
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βόστρυχοι έχουν αποσπαστεί, και

στην αριστερή πλευρά του λαιμού και

της γενειάδας. Αντίθετα, η δεξιά

πλευρά της κεφαλής σώζεται πολύ

καλύτερα, με εξαίρεση μικρές

βλάβες στην περιοχή του μετώπου

και του αυτιού. Ίχνη «ραφών» στη

βάση του λαιμού, μπροστά και

αριστερά, επιβεβαιώνουν ότι η

κεφαλή είχε χυτευθεί χωριστά από 

το σώμα. Στο εσωτερικό του λαιμού

σώζεται τμήμα του μετάλλινου

σκελετού που είχε χρησιμοποιηθεί

κατά τη χύτευση. Ένθετα ήταν τα

μάτια. Εξωτερικά έφεραν

περίγραμμα από λεπτή μετάλλινη

ταινία, ενώ οι βολβοί ήταν από λευκή

άλλοτε, υποκίτρινη σήμερα, ύλη, ίσως

αλάβαστρο. Με τον ίδιο τρόπο, με

αλάβαστρο δηλαδή και μετάλλινο

περίγραμμα, ήταν κατασκευασμένες

και οι ίριδες· η μετάλλινη πλαισίωση

σώζεται ακόμη στο αριστερό μάτι.

Αντίθετα τα χείλη, που ήταν από

κοκκινόχρωμο κράμα καθαρότερου

χαλκού, φαίνεται να έχουν χυτευτεί

μαζί με το πρόσωπο. Το παχύ

μουστάκι και οι λεπτές χαράξεις στο

γένι έγιναν με πολύ λεπτό καλέμι.

Τρία ορθογώνια «μπαλώματα» στην

περιοχή των μαλλιών και του λαιμού

οφείλονται σε επισκευές μετά τη

χύτευση. Μικρότερες οπές στα ίδια

σημεία δεν επισκευάστηκαν ποτέ.

Πρόκειται για το πορτρέτο ενός

γενειοφόρου ηλικιωμένου άνδρα, στο

οποίο αποδίδονται με ρεαλισμό τα

ατομικά του χαρακτηριστικά. Η

σχετικά μεγάλη κεφαλή στρέφεται

ελαφρώς προς τα αριστερά. Σχεδόν

τετράγωνο είναι το σχήμα του

κρανίου, ενώ κοντός και στιβαρός ο

λαιμός. Τα μαλλιά σχηματίζουν

αχτένιστους, ακατάστατους

βοστρύχους, σε αντίθεση με τα 

γένια που είναι πιο ήρεμα και

καλοχτενισμένα. Η μύτη είναι μακριά,

με πλατιά πτερύγια, ενώ τα λεπτά

χείλη, κρύβονται κάτω από το παχύ

μουστάκι. Τα μάτια είναι μικρά και

στρογγυλά και τα βλέφαρα ασυνήθιστα

πλατιά. Τα ανασηκωμένα παχιά φρύδια

και οι βαθιές ρυτίδες στο μέτωπο

προσδίδουν εκφραστικότητα και

ζωντάνια στο πρόσωπο.

Η ατημέλητη εμφάνιση της μορφής

παραπέμπει σε κυνικό φιλόσοφο. Για

το λόγο αυτό έχει διατυπωθεί η

άποψη ότι παριστάνει τον Αθηναίο

κυνικό Αντισθένη (450/445-365 π.Χ.)

που υπήρξε δάσκαλος του Διογένη. Η

Σέμνη Καρούζου διατύπωσε για

πρώτη φορά, το 1985, την άποψη ότι

το πορτρέτο ίσως παριστάνει τον

περίφημο φιλόσοφο του 3ου αι. π.Χ.

Βίωνα Βορυσθενίτη (από τον ποταμό

Βορυσθένη της Ολβίας, στη σημερινή

Ουκρανία). Ο Βίων, που ξεκίνησε τη

σταδιοδρομία του ως μαθητής του

περιπατητικού Θεόφραστου (Διογένης

Λαέρτιος, 4.52), έγινε αργότερα

διάσημος για τον ηδονιστικό κυνισμό

του και την ειρωνεία του, που πήγαζε

ίσως από την περιφρόνησή του στην

ταπεινή του καταγωγή (λέγεται ότι

ήταν γιος ενός ψαρά και μιας

εταίρας). Δίδασκε την αποσύνδεση

από τα υλικά πράγματα για την

επίτευξη της πνευματικής γαλήνης,

ενώ στα στερνά του καταπιάστηκε και

με τη μαγεία για να ξεπεράσει το

φόβο του θανάτου. Άφησε το στίγμα

του στα γράμματα με τις σατιρικές

«διατριβές» του. Μια βέβαιη ερμηνεία

24α-ζ. εικονιστικοσ ανδριαντασ
του «φιλόσοφου των αντικυθήρων»
Γύρω στo 230 π.Χ. ή λίγο αργότερα

Χαλκός

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 

Χ 13400, Χ 15105, Χ 15108, Χ 15091, Χ 15090, 

Χ 18932, Χ 15088

Στον ανδριάντα αποδίδονται η κεφαλή

(αρ. κατ. 24α), τα χέρια (αρ. κατ. 24β,

γ), τα άκρ  α πόδια που φορούν σανδάλια 

(αρ. κατ. 24δ, ε) και τα τμήματα ιματίου

(αρ. κατ. 24στ, ζ).

Σύμφωνα με την σχεδιαστική

αναπαράσταση του Ι. Σβορώνου ο

«φιλόσοφος» παριστανόταν όρθιος, να

πατάει σταθερά με τα δύο πόδια στο

έδαφος, και να φοράει μακρύ ιμάτιο,

που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος

του σώματος, ως τα γόνατα, και

αναδιπλωνόταν στον αριστερό ώμο.

Με το αριστερό χέρι κρατούσε ραβδί,

ενώ το δεξί, λυγισμένο στον αγκώνα,

ήταν προτεταμένο σε χειρονομία

χαρακτηριστική των ρητόρων. Τα

αποτμήματα που αποδίδονται στο

άγαλμα είναι:

24α. κεφαλη γενειοφορου ανδρα
Γύρω στο 230 π.Χ. ή λίγο αργότερα

Χαλκός

Ύψ. 0,35 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

(24–11–1900)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 13400

Η κεφαλή, παρόλη τη διάβρωση της

επιφάνειας, σώζεται σε αρκετά καλή

κατάσταση. Ισχυρότερες βλάβες

εντοπίζονται στην κορυφή, στα μαλλιά

πάνω από το μέτωπο, όπου κάποιοι
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του απεικονιζόμενου προσώπου είναι

αδύνατη, αφού και ο τόπος ανίδρυσης

του αγάλματος είναι άγνωστος.

Στο έργο, που αποτελεί ένα από τα

σπουδαιότερα παραδείγματα

ψυχογραφικής εμβάθυνσης,

αναγνωρίζονται στοιχεία του πρώιμου

μπαρόκ και για το λόγο αυτό

προκρίνεται η χρονολόγησή του γύρω

στο 230 ή πιθανόν στα 220-210 π.Χ.

Έχει, ωστόσο, υποστηριχθεί και 

η χρονολόγησή του στο α´ μισό του

2ου αι. π.Χ., στα χρόνια της μεγάλης

ζωφόρου του Βωμού του Διός στην

Πέργαμο, εξαιτίας του ρεαλισμού του,

που τον φέρνει κοντά σε δημιουργίες

της μέσης ελληνιστικής περιόδου.

Προτάσεις για μια πρωιμότερη

χρονολόγησή του, περί το 340 π.Χ.,

που βασίζονται στις τροχάδες, στον

τύπο δηλαδή των σανδαλιών που

αποδίδονται στο άγαλμα, δεν φαίνεται

να ευσταθούν, καθώς αυτό το είδος

των σανδαλιών απαντά στην τέχνη

από τον 5ο αι. π.Χ. ως τους

ρωμαϊκούς χρόνους. Η Σ. Καρούζου

θεώρησε την κεφαλή έργο της

24β. δεξί χέρι
Χαλκός 

Μήκ. βραχίονα 0,30 μ. (ως τον αγκώνα)· 

Μήκ. πήχη (ως το μετακάρπιο) 0,40 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

(Πάσχα του 1900)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15105

Λείπει τμήμα του αντίχειρα και δύο

φάλαγγες από το μεσαίο δάχτυλο. 

Το χέρι ήταν χυτευμένο ξεχωριστά και

προσαρμοζόταν στον κορμό στο μέσον

περίπου της μασχάλης. Η οπή στο

εσωτερικό της παλάμης οφείλεται σε

επισκευή. Ίχνη αρχαίων επισκευαστικών

επεμβάσεων, που έχουν γίνει με

μικρότερα και μεγαλύτερα ορθογώνια

«μπαλώματα», εντοπίζονται επίσης στην

εξωτερική πλευρά της παλάμης, στην

εσωτερική πλευρά του καρπού και 

στην πίσω πλευρά του βραχίονα.

Το χέρι είναι ελαφρά λυγισμένο στον

αγκώνα. Η παλάμη είναι ανοιχτή σε 

μια χειρονομία γνωστή από ανδριάντες

φιλοσόφων ή ρητόρων. Αποδίδεται

λιπόσαρκο και νευρώδες. Στην

περιοχή του καρπού και των δαχτύλων

24β

24γ

ροδιακής σχολής χαλκοπλαστικής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Καββαδίας 1900, 95, 96, 

εικ. 1. ΑΕ 1902, 150, εικ. 2 και 51, πίν. 13.

Σβορῶνος 1903, 29-35, αρ. 2, πίν. III-IV.

Frost 1903, 233-235, αρ. V, εικ. 4. Hekler

1913, XVIII, πίν. 81. Papaspiridi 1927, 220,

αρ. 13400. Laurenzi 1941, 124, αρ. 82, πίν.

32. Lippold 1950, 293, πίν. 103,3. Alscher

1957, 146, 148, 151, 174, εικ. 70.

Καρούζου 1967, 175, αρ. Χ 13400, πίν. 61.

Buschor 1971, 25, 27, 28, 76, αρ. 94, εικ.

20. Bol 1972, 24-31, πίν. 10-13,3-4. Lullies –

Hirmer 1979, 129, αρ. 258-259. Karusu

1985, 207-213, πίν. 8,1-2. Scatozza-Höricht

1986, 113, 114, εικ. 41. Τζάχου-Αλεξανδρή

1989, 190-192, αρ. 83 (Π. Καλλιγάς).

Ridgway 1990, 57, πίν. 32, και 70, σημ. 41.

Himmelmann 1990, 15-16. Himmelmann

1994, 849. Hoff 1994, 151-154, πίν. 41 εικ.

162-163 και πίν. 42 εικ. 164-165. Moreno

1994, 271-274, εικ. 336-337, 340. Mattusch

1996, 91, εικ. 3.7, 92-94. Schefold 1997,

258-259, εικ. 142, 519. Ridgway 1997, 342.

Καλτσάς 2002, 275, αρ. 575. Κατσικούδης

2005, 104 και σημ. 559. Schraudolph 2007,

226-227, εικ. κειμ. 86a-c.

Ε.ΒΛ.
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σχηματίζονται ρυτίδες, αντίστοιχες με

του μετώπου της κεφαλής (αρ. κατ.

24α). Η συγγένεια αυτή, όπως και η

αναλογία του χεριού, ενισχύουν την

πιθανότητα χέρι και κεφαλή να

ανήκουν στο ίδιο άγαλμα, όπως είχε

προτείνει στις αρχές του 20ού αιώνα

ο Ι. Σβορώνος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AE 1902, 151-152, εικ. 4

(πάνω σειρά, πρώτο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 30, 31, σημ. 1, πίν. IV. Bol

1972, 27-28, πίν. 12,1. Κατσικούδης 2005,

117 και σημ. 641.

Ε.ΒΛ.

24γ. αριστερό άκρο χέρι
Χαλκός

Μήκ. 0,11 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15108

Το άκρο χέρι σώζεται σχεδόν ακέραιο

από τον καρπό. Λείπει μόνο ένα

τμήμα από το μικρό δάχτυλο.

Ωστόσο, η επιφάνεια του χαλκού έχει

απολεπιστεί σε διάφορα σημεία, ώστε

το μέταλλο να συγκρατείται μόνο από

τον εσωτερικό πήλινο μανδύα, που

είχε χρησιμοποιηθεί στη χύτευση. 

Ως προς το μέγεθος αντιστοιχεί με 

το δεξί χέρι (αρ. κατ. 24β), αλλά το

αριστερό είναι πιο εύσαρκο. Οι

ρυτίδες του δέρματος αποδίδονται

πιο μαλακές και ρέουσες. Η παλάμη

έκλεινε γύρω από κυλινδρικό ραβδί,

που ήταν ξύλινο με χάλκινη επένδυση. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AE 1902, 151-152, εικ. 4

(κάτω σειρά, τρίτο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 30, 31, σημ. 1, πίν. IV. 

Bol 1972, 28, πίν. 12,2-3.

Ε.ΒΛ.

24δ. δεξί πόδι με σανδάλι
Χαλκός

Ύψ. 0,30 μ. Μήκ. 0,32 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15091

Σώζεται το δεξί άκρο πόδι, που

φοράει σανδάλι, μαζί με μικρό μέρος

της κνήμης και τμήμα της παρυφής

του ιματίου πάνω σε αυτή, που ήταν

χυτευμένα όλα μαζί σε ενιαίο κομμάτι.

Η περόνη του σανδαλιού λείπει. Κάτω

από τη σόλα (κάττυμα) διατηρείται

μολύβδινη μάζα (ύψους 0,04-0,05 μ.),

για τη στερέωση του αγάλματος στη

λίθινη βάση του. Εσωτερικά το πόδι

ήταν γεμισμένο επίσης με μολύβι έως

τα σφυρά. Ίχνη επισκευών, με

τετράγωνα και ωοειδή «μπαλώματα»,

εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά,

πάνω από τον αστράγαλο, και πίσω,

πάνω από τη φτέρνα. Η αριστερή

πλευρά είναι εντονότερα διαβρωμένη.

Ρωγμή που ξεκινά από την έξω

πλευρά του μεγάλου δαχτύλου

διατρέχει όλο το πέλμα κατά μήκος. 

Το δερμάτινο σανδάλι είναι του τύπου

των τροχάδων, με τριώροφη σόλα. 

Η φτέρνα και τα πλαϊνά του ποδιού

προστατεύονταν με το σκληρό,

συνήθως κατσικίσιο, δέρμα, που

άφηνε ελεύθερα μόνο τα δάχτυλα 

και τον ταρσό. Τα λουριά περνούν

μέσα από τα ωοειδή ανοίγματα στα

πλάγια του σανδαλιού και δένονται,

διασταυρούμενα πάνω από τον ταρσό,

λίγο ψηλότερα από τον αστράγαλο. 

Τα δάχτυλα προστατεύονται από ένα

ξεχωριστό πλέγμα λουριών, που

θηλυκωνόταν μέσα στην περόνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AE 1902, 151-152, εικ. 3

(πάνω σειρά, δεύτερο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 31, σημ. 1, πίν. IV. Bol

1972, 29-30, πίν. 13,1-2. Morrow 1985,

115, 127, πίν. 100a-b. 

Ε.ΒΛ.

24ε. αριστερό πόδι με σανδάλι
Χαλκός

Ύψ. 0,41 μ. Μήκ. 0,32 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15090

Σώζεται το αριστερό άκρο πόδι, 

που φοράει σανδάλι, μαζί με μεγάλο

μέρος της κνήμης και μικρό τμήμα

του ιματίου πάνω σε αυτή. Όλο 

το κομμάτι ήταν χυτευμένο ενιαία,

χωριστά από το σώμα. Λείπουν το

δεύτερο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού

και η περόνη του σανδαλιού. 

Κάτω από τη σόλα του σανδαλιού

διατηρείται μολύβδινη μάζα (ύψους

0,045-0,06 μ.), για τη στερέωση του

αγάλματος στη λίθινη βάση του. Ίχνη

επισκευών εντοπίζονται στο πίσω

μέρος, στην αριστερή πλευρά και

πάνω από το αριστερό οστό του

αστραγάλου. Στην εσωτερική πλευρά

του πέλματος, στη φτέρνα, το

μέταλλο έχει «ανοίξει». Μια δεύτερη

ρωγμή, στην εξωτερική πλευρά,

ξεκινά από τη φτέρνα και ανεβαίνει

προς τα πάνω, μέχρι το λουρί που

δένεται στον αστράγαλο. Σε δύο

σημεία της ρωγμής διακρίνονται δύο

αδρά επισκευαστικά «μπαλώματα».

Το πόδι είναι απολύτως αντίστοιχο 

με το δεξί πόδι (αρ. κατ. 24δ) και

επομένως δεν μπορεί σε καμία

περίπτωση να αμφισβητηθεί ότι τα δύο

πόδια ανήκουν στο ίδιο άγαλμα. Το

γεγονός μάλιστα ότι βρέθηκαν στο

βυθό στο ίδιο σημείο με την κεφαλή

(αρ. κατ. 24α), και το ότι δεν διαφέρουν

στην εργασία ακόμη και από το δεξί

χέρι (αρ. κατ. 24β), καθιστούν εύλογο

το συμπέρασμα ότι η κεφαλή, μαζί με

τα άνω και κάτω άκρα, ανήκουν σε ένα

και το αυτό άγαλμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AE 1902, 151-152, εικ. 3

(πάνω σειρά, τρίτο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 31, σημ. 1, πίν. IV. Bol

1972, 30-31, πίν. 13,3-4.

Ε.ΒΛ.

24δ 24ε
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24στ-ζ. τμήματα ιμάτιου
Χαλκός

στ) Μήκ. 0,36 μ. Πλάτ. 0,12 μ.

ζ) Μήκ. 0,73 μ. Πλάτ. 0,20 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 18932,

Χ 15088

Στο κομμάτι (στ) σώζεται η απόληξη

του ιματίου, που πέφτει προς τα κάτω

σε παράλληλες κατακόρυφες πτυχές. 

Στο άλλο κομμάτι (ζ) σώζονται

ολόπλευρα πτυχές ενδύματος. 

Από το σωζόμενο τμήμα μπορεί να

αντιληφθεί κανείς ότι το ιμάτιο ήταν

τραβηγμένο πάνω, ενώ προς τα κάτω

οι πτυχές άνοιγαν και απέληγαν 

σε παρυφή. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 31, σημ. 1,

πίν. IV. Bol 1972, 28-29, πίν. 12,5-6.

Ε.ΒΛ.

25. δεξί χέρι ανδρικού αγάλματος
Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Χαλκός 

Μήκ. βραχίονα (ως τον αγκώνα) 0,30 μ. Μήκ.

πήχη 0,50 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15112

Σώζεται ολόκληρο το χέρι, λίγο

χαμηλότερα από τον ώμο, μαζί με 

τον πήχη και το άκρο χέρι. Λείπει

κομμάτι από τον αγκώνα. Ελαφρώς

διαβρωμένη είναι όλη η επιφάνεια.

Επιμήκης ρωγμή διατρέχει τον

βραχίονα και τον πήχη κατά μήκος. 

Το χέρι ήταν χυτευμένο χωριστά από

τον κορμό. Στο εσωτερικό του άκρου

χεριού διατηρούνται κατάλοιπα

πυροχώματος από τον πήλινο

μανδύα που χρησιμοποιήθηκε στη

χύτευση.

Ανήκε σε ανδρικό άγαλμα, λίγο

μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους.

Το χέρι είναι ελάχιστα λυγισμένο 

στον αγκώνα και η παλάμη ελαφρώς

κλειστή. Ο παράμεσος και ο μικρός

δάκτυλος κάμπτονται εντονότερα από

τα υπόλοιπα δάχτυλα. Το πλάσιμο

είναι μαλακό και χωρίς απότομες

μεταβάσεις στις επί μέρους μορφές.

Η χειρονομία είναι πολύ κοντά σε

αυτήν του δεξιού χεριού του

«φιλοσόφου» (αρ. κατ. 24β), αν και η

ποιότητα της εργασίας διαφέρει στα

δύο χέρια. Έχει διατυπωθεί η

υπόθεση ότι ο ανδριάντας, στον

οποίον ανήκε, αποτελούσε μέλος 

του ίδιου συντάγματος με τον

«φιλόσοφο», αλλά είχε φιλοτεχνηθεί

από άλλον καλλιτέχνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AE 1902, 151-152, εικ. 4

(κάτω σειρά, δεύτερο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 36-37, αρ. 5, πίν. V,2. Bol

1972, 33, πίν. 17,1-2.

Ε.ΒΛ.

26. τμημα δεξίου χέριου 
ανδρικού αγάλματος
Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Χαλκός 

Μήκ. 0,465 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15113

Σώζεται ο βραχίονας, σχεδόν από τον

ώμο, μαζί με τον αγκώνα και τμήμα

του πήχη. 

Η επιφάνεια είναι πολύ διαβρωμένη.

Λείπουν μεγάλα τμήματα από την

εσωτερική πλευρά του βραχίονα. 

Το χέρι, που ήταν πιθανότατα

χωριστά χυτευμένο από τον κορμό,

λυγίζει πολύ ελαφρά στον αγκώνα.

Εσωτερικά, κοντά στην άρθρωση 

του αγκώνα, σώζεται ορθογώνιο,

επισκευαστικό «μπάλωμα».

Παρόλο που το δεξί άκρο χέρι αρ.

κατ. 27 δεν κολλάει στο τμήμα του

χεριού που συζητάμε, οι ομοιότητες

στη διατομή και στο εντυπωσιακά

μικρό πάχος του μετάλλου, κάνουν

πολύ πιθανή την περίπτωση να

συνανήκουν τα δύο κομμάτια, όπως

είχε επισημάνει ο Ι. Σβορώνος. 

Η γενικότερη ομοιότητά του με το

δεξί λυγισμένο χέρι του «φιλοσόφου»

(αρ. κατ. 24β) οδήγησε στην υπόθεση

ότι το λίγο μεγαλύτερο του φυσικού

μεγέθους άγαλμα, στο οποίο ανήκε

το χέρι, θα ήταν μέλος του ίδιου

συντάγματος με τον «φιλόσοφο»,

φτιαγμένο όμως από διαφορετικό

καλλιτέχνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 36, αρ. 4,

πίν. V,1. Bol 1972, 32-33, πίν. 16,2.

Ε.ΒΛ.
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27. τμήμα δεξιού χεριού ανδρικού 
αγάλματος
Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Χαλκός 

Μήκ. 0,42 μ. 

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15107

Έχει συγκολληθεί από τρία κομμάτια.

Σώζεται το δεξί άκρο χέρι μαζί με τον

καρπό και μέρος της εσωτερικής

πλευράς του πήχη. Η επιφάνεια είναι

έντονα διαβρωμένη. Την εξωτερική

πλευρά της παλάμης διατρέχει

ρωγμή που ξεκινά από το μετακάρπιο

και καταλήγει στον καρπό. Στο

εσωτερικό του άκρου χεριού

διατηρούνται κατάλοιπα από το

πυρόχωμα του πήλινου μανδύα που

είχε χρησιμοποιηθεί στη χύτευση. 

Στο εσωτερικό του πήχη σώζονται

τρία στενόμακρα μετάλλινα

ελάσματα, που χρησιμοποιήθηκαν 

για την ενίσχυση της προσαρμογής

των κομματιών μεταξύ τους. 

Ανήκε σε χάλκινο ανδρικό άγαλμα,

μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους. 

Η παλάμη του χεριού είναι ελαφρώς

ανοιχτή, όπως του δεξιού χεριού του

«φιλοσόφου» (αρ. κατ. 24β), και

φαίνεται να εκτελεί μια ανάλογη

ρητορική χειρονομία. Πολύ πιθανόν

να συνανήκει με το τμήμα του δεξιού

χεριού αρ. κατ. 26. Έχει διατυπωθεί η

υπόθεση ότι ανήκε σε ανδριάντα, που

αποτελούσε μέλος του ίδιου

συντάγματος με τον «φιλόσοφο».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AE 1902, 151-152, εικ. 4

(κάτω σειρά, πρώτο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 36, αρ. 4, πίν. V,1. Bol

1972, 33, πίν. 17,3-4.

Ε.ΒΛ.
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28. αριστερό χέρι ανδρικού 
αγάλματος
2ος αι. π.Χ.(;)

Χαλκός 

Μήκ. 0,57 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15106

Σώζεται ο βραχίονας, χαμηλότερα από

τον ώμο, μαζί με τον πήχη ως τον

καρπό. Το χέρι ήταν χωριστά χυτευμένο

από τον κορμό και θα συγκολλούνταν

σε αυτόν στο ύψος του ώμου. Τον πήχη

διατρέχουν κατά μήκος πολυάριθμες

ρωγμές. Ίχνη επισκευών εντοπίζονται

στον αγκώνα και στην εσωτερική

πλευρά του βραχίονα.

Το χέρι ανήκε σε χάλκινο ανδρικό

άγαλμα, λίγο μεγαλύτερο του φυσικού

μεγέθους. Η επιφάνεια είναι παχιά και

εύσαρκη, ενώ το πλάσιμο μαλακό,

χωρίς απότομες μεταβάσεις των

όγκων. Ως προς το μέγεθος είναι

συγγενές με το δεξί χέρι του

«φιλοσόφου» (αρ. κατ. 24β), από το

οποίο όμως διαφοροποιείται στο

πάχος του μετάλλου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AE 1902, 151-152, εικ. 4

(πάνω σειρά, δεύτερο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 37, αρ. 6, πίν. V,3. Bol

1972, 35, πίν. 16,1. Κατσικούδης 2005, 117

και σημ. 642.

Ε.ΒΛ.

29. αριστερό άκρο χέρι αγάλματος
2ος αι. π.Χ.(;)

Χαλκός

Μήκ. 0,30 μ. 

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15095

Σώζεται το αριστερό άκρο χέρι

αγάλματος μαζί με μέρος του πήχη.

Η επιφάνεια είναι κατά τόπους

ελαφρά διαβρωμένη. Η μεγάλη οπή,

στο μέσον της κοιλότητας της

παλάμης, οφείλεται στη στερέωση

κάποιου αντικειμένου, που θα

κρατούσε το άγαλμα. Το πλάσιμο της

παλάμης είναι αμελέστερο σε σχέση

με την εξωτερική πλευρά του χεριού.

Το άκρο χέρι ανήκε σε χάλκινο

άγαλμα, λίγο μεγαλύτερο του

φυσικού μεγέθους. Η παλάμη είναι

ελαφρώς ανοιχτή. Στον παράμεσο η

μορφή φοράει δαχτυλίδι με αργυρή,

ωοειδή, σφενδόνη. Η επιφάνεια στο

σημείο αυτό είναι τόσο διαβρωμένη,

ώστε να μην μπορεί να διαπιστωθεί

εάν το δαχτυλίδι έφερε κάποια

παράσταση. Παρόλο που η

επεξεργασία δεν είναι τόσο

χαρακτηριστική, από τη γενικότερη

εικόνα μπορεί να υποτεθεί ότι το χέρι

ανήκε σε γυναικείο άγαλμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 37, αρ. 7,

πίν. V,5. Bol 1972, 36, πίν. 16,3.

Ε.ΒΛ.

30. αριστερό χέρι αγάλματος 
πυγμάχου
Τέλη 2ου – αρχές 1ου αι. π.Χ.

Χαλκός 

Mήκ. 0,765 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

(24–11–1900)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15111

Παρόλη την οξείδωση και κάποιες

οπές στον οξύ ιμάντα, σώζεται σε

άριστη κατάσταση ολόκληρο το χέρι,

περίπου από τον ώμο. Ήταν χωριστά

χυτευμένο από τον κορμό. Στο

εσωτερικό του διατηρούνται

κατάλοιπα από το πυρόχωμα του

πήλινου μανδύα, που είχε

χρησιμοποιηθεί στη χύτευση, 

καθώς και τμήμα σιδερένιου

επισκευαστικού συνδέσμου. 

Το χέρι ανήκε σε χάλκινο άγαλμα

πυγμάχου, μεγαλύτερο του φυσικού

μεγέθους. Γύρω από τον αντίχειρα, τον

καρπό και το κάτω μέρος του πήχη

τυλίγονται χονδρά, σφιχτά

διασταυρούμενα, λουριά. Πάνω από

αυτά, γύρω από το μετακάρπιο, ο

αθλητής φοράει τις σφαίρες (Πλάτων,

Νόμοι, 8.2.830Β), που ταυτίζονται

πιθανότατα με τον οξύ πυκτικό ιμάντα

(Φιλόστρατος, Γυμναστικός, 10), ο

οποίος αντικατέστησε τους μαλακούς

ιμάντες (Oμήρου, Ιλιάς, Ψ 683), τας

μειλίχας κατά τον Παυσανία, 8.40.3,
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που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στο

αγώνισμα της πυγμαχίας. Ο οξύς

πυκτικός ιμάντας στο άγαλμα του

ναυαγίου είναι χυτευμένος χωριστά.

Αποτελείται από πέντε σκληρά

δερμάτινα λουριά που συγκρατούνται

στη θέση τους από δύο εγκάρσιες

δεσμίδες στενότερων σχηματίζοντας

ένα είδος «τεχνητής άρθρωσης», με

οξείες ακμές, η οποία τυλιγόταν γύρω

από τη γένεση των τεσσάρων

δαχτύλων, αφήνοντας ελεύθερο μόνο

τον αντίχειρα. Ενισχυμένος καθώς ήταν

ο ιμάντας αυτός έκανε τα χτυπήματα

ιδιαίτερα σκληρά για τον αντίπαλο.

Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι ο

αθλητής του ναυαγίου φοράει

κατευθείαν τον οξύ ιμάντα, χωρίς να

έχει φορέσει προηγουμένως το μακρύ,

γούνινο, πυγμαχικό γάντι που κάλυπτε

συνήθως ολόκληρο τον πήχη. 

Οι οξείς ιμάντες, που σχετίζονται με

την αγριότητα που προσλαμβάνει με

τα χρόνια το αγώνισμα της

πυγμαχίας, είναι γνωστοί ήδη από τον

προχωρημένο 4ο αι. π.Χ., καθώς

εικονίζονται σε παράσταση

παναθηναϊκού αμφορέα που

χρονολογείται στα 336/5 π.Χ.

(Himmelmann 1989, 157, εικ. 61 και

202-203, αρ. 2).

Το αβρό πλάσιμο του χεριού δύσκολα

παραπέμπει σε ενήλικα αθλητή. 

Η απόστασή του από το περίπου

σύγχρονο χάλκινο άγαλμα του

πυγμάχου στο Μουσείο των Θερμών

στη Ρώμη (Pollitt 2000, 190, εικ. 157),

που αποτελεί ένα από τα πιο

«δυνατά» και ρεαλιστικά γλυπτά της

ύστερης ελληνιστικής εποχής, είναι

ολοφάνερη. Το αδύναμο πλάσιμο των

μυών στο χέρι των Αντικυθήρων, που

θα ταίριαζε καλύτερα σε έναν έφηβο

παρά σε έναν ενήλικα αθλητή, αλλά

και το μεγαλύτερο του φυσικού

μέγεθός του, που είναι την ίδια

στιγμή αταίριαστο για άγαλμα

εφήβου, συνθέτουν γνωστές

αντιθέσεις της ύστερης ελληνιστικής

εποχής. Απολύτως ανάλογες είναι οι

διαπιστώσεις και για το μαρμάρινο

άγαλμα του μικρού παλαιστή (αρ.

κατ. 50) από το ίδιο ναυάγιο. 

Το γεγονός ότι τα δάχτυλα του

χεριού του πυγμάχου είναι τεντωμένα

και όχι σφιγμένα σε γροθιά, όπως θα

περίμενε κανείς, υποδηλώνει ότι το

χέρι θα ανήκε σε κάποιον ανδριάντα

νικητή αθλητή, στημένον ίσως σε

παλαίστρα ή γυμνάσιο. 

Έχει υποστηριχθεί ότι ο οξύς

πυκτικός ιμάντας εμφανίζεται στη

γλυπτική για πρώτη φορά στο

χάλκινο αγαλμάτιο του πυγμάχου στο

Μουσείο της Βασιλείας, του οποίου

όμως η χρονολόγηση κυμαίνεται από

τα τέλη του 4ου (Walter-Karydi 2006,

141, 142, εικ. 7) ή τις αρχές του 3ου

αι. π.Χ. (Thomas 1992, 147-148, 150,

εικ. 153), έως τον ύστερο 3ο (Blome

1999, αρ. 12) ή και τον 1ο αι. π.Χ.

(Himmelmann 1989, 158, εικ. 62).

Εάν, ωστόσο, ακολουθήσουμε την

πρόταση του Ν. Himmelmann, για τη

χρονολόγηση του αγαλματίου της

Βασιλείας στον 1ο αι. π.Χ., τότε ο

χάλκινος ανδριάντας των

Αντικυθήρων, στον οποίον ανήκει 

το χέρι, προσφέρει σαφώς το

παλαιότερο παράδειγμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 154, αρ. 11, εικ. 4

(κάτω σειρά, τελευταίο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 3, αρ. 2, 35-36, αρ. 3, πίν.

V,4. Στάης 1905, 7, 8, εικ. 2. RE Suppl. 9

(1962) λ. Ρygme, 1320 (E. Mehl) (με

λανθασμένες διαστάσεις). Bol 1972, 34-35,

πίν. 18,1-2. Τζάχου-Αλεξανδρή 1989, 287,

αρ. 175 (Π. Καλλιγάς). Himmelmann 1989,

156, 158. Thomas 1992, 150. Measham –

Spathari – Donnelly 2000, 106, αρ. 41 (R.

Proskynitopoulou). Καλτσάς 2004, 219-

220, αρ. 109 (Μ. Ζαφειροπούλου).

Walter-Karydi 2006, 142, εικ. 8. Kaltsas

2008, 191, αρ. 90 (Μ. Zapheiropoulou).

Imperium Konflikt Mythos 2009, 223-224,

αρ. 1.10 (R. Proskynitopoulou).

Ε.ΒΛ.
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31. αριστερο ποδι ανδρικού 
αγάλματος 
Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Χαλκός

Ύψ. 0,44 μ. Μήκ. 0,32 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15114

Σώζεται σε άριστη σχεδόν

κατάσταση το μεγαλύτερο μέρος

της αριστερής κνήμης ανδρικού

αγάλματος, μαζί με το άκρο πόδι

που φοράει δερμάτινο σανδάλι του

τύπου των τροχάδων, με τριώροφη

σόλα (κάττυμα). Κάτω από το πέλμα

σώζεται μολύβδινη μάζα (ύψους

0,02-0,04 μ.), για τη στερέωση του

αγάλματος στη λίθινη βάση του.

Ολόκληρο το άκρο πόδι

προφυλάσσεται μέσα στο σκληρό,

συνήθως κατσικίσιο, δέρμα του

σανδαλιού που καλύπτει πλήρως τη

φτέρνα και τις πλαϊνές πλευρές, και

αφήνει ελεύθερα μόνο τον ταρσό μαζί

με το μετατάρσιο και τα δάχτυλα.

Ακάλυπτος μένει και ο αστράγαλος

για να διευκολύνεται η κίνηση. Στο

πίσω μέρος του ποδιού το δέρμα του

σανδαλιού ανασηκώνεται σε μύτη.

Λεπτά λουριά, που περνούν μέσα από

ωοειδή ανοίγματα στα πλαϊνά του

σανδαλιού, διασταυρώνονται πάνω

από τον ταρσό και δένονται στο

μπροστινό μέρος του αστραγάλου.

Πυκνό πλέγμα από λεπτότερα

λουριά, που στερεώνονται μέσα από

την περόνη του σανδαλιού ανάμεσα

στα δύο μεγαλύτερα δάχτυλα,

προστατεύουν το μπροστινό μέρος

του ποδιού.

Το πόδι, που ανήκε σε άγαλμα λίγο

μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους,

μοιάζει πολύ, τόσο στο μέγεθος όσο

και στον τύπο των τροχάδων, με το

δεξί πόδι, που αποδίδεται στον

ανδριάντα του «φιλοσόφου» (αρ. κατ.

24δ). Η εργασία, ωστόσο, εδώ είναι

πιο προσεκτική και το αποτέλεσμα πιο

φυσικό. Τα διασταυρούμενα λουριά

είναι λεπτότερα και στενότερα,

δίνοντας την εντύπωση μιας πιο

εύκαμπτης κατασκευής σε σχέση με

τη στιβαρότερη των τροχάδων του

«φιλοσόφου». Διαφορές εντοπίζονται

ακόμη και στο σχήμα των δαχτύλων.

Οι διαφορές αυτές μπορούν να

δικαιολογηθούν με την υπόθεση ότι

το άγαλμα, από το οποίο προέρχεται

το πόδι, ανήκε μεν στο ίδιο σύνταγμα

με τον «φιλόσοφο», αλλά είναι έργο

άλλου καλλιτέχνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 151-152, εικ. 3

(πάνω σειρά, πρώτο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 37, αρ. 10, πίν. V,10. Βol

1972, 31, πίν. 13,5-6. Morrow 1985, 115,

127, πίν. 101a-b. Γενικά για τις τροχάδες,

βλ. Morrow 1985, 63-64, 84-86, 114-117.

Calcani 1989, 54-55. Corso 2002, 63 και

σημ. 74.

Ε.ΒΛ.

32. δεξί άκρο πόδι ανδρικού
αγάλματος με σανδάλι
Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Χαλκός

Ύψ. 0,29 μ. Μήκ. 0,314 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15115

Το πόδι, το οποίο σώζεται σε μέτρια

κατάσταση, λίγο ψηλότερα από τον

αστράγαλο, φοράει δερμάτινο

σανδάλι του τύπου των τροχάδων, με

τριώροφη σόλα. Kάτω από το πέλμα

σώζεται μολύβδινη μάζα, (ύψους

0,10-0,11 μ.), για τη στερέωση του

αγάλματος στη λίθινη βάση του. 

Το εσωτερικό του ποδιού, έως τα

σφυρά, είναι γεμισμένο με μολύβι,

που παρουσιάζει έντονη διάβρωση.

Διάβρωση υπάρχει και στο πίσω

μέρος του ποδιού, σε όλο του το

ύψος, στη δεξιά και την αριστερή

πλευρά της φτέρνας κάτω από τον

αστράγαλο, και δεξιά και μπροστά

κάτω από τους ιμάντες. 

Το πόδι, που ανήκε σε ανδρικό

άγαλμα λίγο μεγαλύτερο του

φυσικού, μοιάζει πολύ, τόσο στο

μέγεθος όσο και στον τύπο των

σανδαλιών, με το πόδι αρ. κατ. 31. 

Η εργασία, ωστόσο, είναι ξηρότερη

σε σχέση με εκείνο, γεγονός που

υποδεικνύει την απόδοσή του σε

διαφορετικό καλλιτέχνη. Έχει
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διατυπωθεί η υπόθεση, εξαιτίας της

ομοιότητας των υποδημάτων, ότι το

άγαλμα στο οποίο ανήκε το πόδι,

αποτελούσε μέλος του ίδιου

συντάγματος με τον «φιλόσοφο». 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 151-152, εικ. 3

(κάτω σειρά, δεύτερο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 37, αρ. 9, πίν. V,9. Bol

1972, 31-32, πίν. 14,1.3. Morrow 1985, 115,

126, πίν. 98a-b.

Ε.ΒΛ.

33. δεξί άκρο πόδι ανδρικού 
αγάλματος με σανδάλι
Τελευταίο τέταρτο του 3ου αι. π.Χ.

Χαλκός

Ύψ. 0,21 μ. Μήκ. 0,305 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15092

Το πόδι που σώζεται, σε αρκετά καλή

κατάσταση, από τον αστράγαλο,

φοράει δερμάτινο σανδάλι, του

τύπου των τροχάδων, με τριώροφη

σόλα. Λείπει μέρος της σόλας, στην

εξωτερική πλευρά του ποδιού,

καθώς και η περόνη του σανδαλιού.

Στην εξωτερική πλευρά της φτέρνας,

κάτω από τον αστράγαλο, υπάρχει

ρωγμή. Κάτω από το πέλμα σώζεται

μολύβδινη μάζα (ύψους 0,055-0,07

μ.), για τη στερέωση του αγάλματος

στη λίθινη βάση του. Εσωτερικά, το

πόδι είναι γεμισμένο με μολύβι έως

τα σφυρά.

Το πόδι ανήκε σε ανδρικό άγαλμα λίγο

μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους. Τα

ωοειδή ανοίγματα στα πλαϊνά του

σανδαλιού, μέσα από τα οποία

περνούν τα ορθογώνιας τομής

δερμάτινα λουριά, φέρουν επένδυση

από άργυρο και περιγράφονται με

στίξη. Το πόδι μοιάζει πολύ, τόσο στο

μέγεθος όσο και στον τύπο των

τροχάδων, με το πόδι αρ. κατ. 31. 

Η εργασία, ωστόσο, είναι ξηρότερη σε

σχέση με εκείνο, γεγονός που

υποδεικνύει ότι θα ανήκε σε άλλο

άγαλμα. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση

ότι το άγαλμα ανήκε στο ίδιο σύνταγμα

με τον «φιλόσοφο». Οι διαφορές στην

εργασία δικαιολογούνται από την

απόδοση του κάθε ανδριάντα σε

διαφορετικό καλλιτέχνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: AE 1902, 151-152, εικ. 3

(κάτω σειρά, τελευταίο δεξιά). Σβορῶνος

1903, 37, αρ. 8, πίν. V,8. Bol 1972, 31, πίν.

14,2.4. Morrow 1985, 115, 126, πίν. 99a-b.

Ε.ΒΛ.

34. δεξί πόδι ανδρικού αγάλματος
με σανδάλι
2ος αι. π.Χ.(;)

Χαλκός

Ύψ. 0,43 μ. Μήκ. 0,32 μ. 

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 

Χ 15116α+β+γ

Συγκολλήθηκε από τρία κομμάτια.

Σώζεται τμήμα της κνήμης, μαζί με το

άκρο πόδι, που φοράει σανδάλι, του

τύπου της κρηπίδας, με τριώροφη

σόλα. Κάτω από το πόδι διατηρείται η

μολύβδινη μάζα (ύψους 0,055-0,06

μ.), για τη στερέωση του αγάλματος

στη λίθινη βάση του. Στο εσωτερικό

του ποδιού η στάθμη του μολυβιού

φθάνει σε ύψος 0,015 μ. πάνω από τη

σόλα του σανδαλιού. Στο πίσω μέρος

του ποδιού υπάρχουν ίχνη επισκευής.

Το πόδι ανήκει σε ανδρικό άγαλμα

λίγο μεγαλύτερο του φυσικού

μεγέθους. Το σανδάλι δένεται με

ορθογώνιας τομής δερμάτινα λουριά,

τα οποία στερεώνονται στα πλάγια,

στις θηλιές του δικτυωτού πλέγματος

του σανδαλιού. Στη συνέχεια,

διασταυρώνονται πάνω από 

τον ταρσό και καταλήγουν,

διασταυρούμενα έξι φορές γύρω από

την κνήμη, να δένονται σε φιόγκο στο

μπροστινό της μέρος. Το δικτυωτό

πλέγμα του σανδαλιού περιέκλειε και

ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
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τη φτέρνα, όπως μπορεί να δει κανείς

στο διαβρωμένο κομμάτι. Ένα

ιδιαίτερο πλέγμα στενών λουριών,

που στερεώνεται μέσα σε θηλιά πάνω

από το μετατάρσιο, προστατεύει 

το μπροστινό μέρος του ποδιού. 

Η μορφή φαίνεται ότι φορούσε 

μέσα από το σανδάλι ένα είδος

εφαρμοστής, δερμάτινης επίσης,

«κάλτσας», το πέλλυτρον ή ποδεῖον,

που κάλυπτε όλο τον ταρσό, το

μετατάρσιο και μέρος των δαχτύλων,

ενώ άφηνε ελεύθερα μόνο το μεγάλο

και το μεσαίο δάχτυλο του ποδιού.

Είναι το μόνο από τα χάλκινα πόδια

του ναυαγίου που φοράει κρηπίδα,

καθώς όλα τα άλλα φορούν τροχάδες.

Ο τύπος του σανδαλιού είναι

αντίστοιχος με του μαρμάρινου ποδιού

αρ. κατ. 55.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 151-152, εικ. 3

(κάτω σειρά, πρώτο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 37-38, αρ. 11, πίν. V,11.

Bol 1972, 36, πίν. 15,3 (με λανθασμένο

αριθμό). Morrow 1985, 104, πίν. 91 και 111

(με λανθασμένο αριθμό). Calcani 1989, 54.

Κατσικούδης 2005, 116, σημ. 638. 

Γενικά για τις κρηπίδες, βλ. Morrow 1985,

62-63, 73-84, 97, 107-114, 149. Calcani

1989, 53-54. Corso 2002, 60 και σημ. 26.

Κατσικούδης 2005, 115-116, σημ. 635.

Ε.ΒΛ.

35. αριστερή κνήμη αγάλματος 
2ος αι. π.Χ.(;)

Χαλκός

Ύψ. 0,265 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 18931

Σώζεται η κνήμη, περίπου από 

το γόνατο. Λείπει τμήμα από τη

μπροστινή πλευρά. Η άνω επιφάνεια

της κνήμης καλύπτεται σχεδόν

ολόκληρη από μέταλλο, στοιχείο 

που υποδεικνύει ότι το άγαλμα θα

ήταν μάλλον ντυμένο.

Στην κνήμη ίσως συνανήκει το

χάλκινο άκρο πόδι αρ. κατ. 36, που

πιστεύεται ότι ανήκε σε άγαλμα

παιδιού, ίσως κοριτσιού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 38, αρ. 13,

πίν. V,13. 

Ε.ΒΛ.

36. αριστερό άκρο πόδι αγάλματος 
2ος αι. π.Χ.(;)

Χαλκός

Μήκ. 0,23 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15094

Το γυμνό αριστερό άκρο πόδι

σώζεται από τον αστράγαλο σε κακή

κατάσταση. Τμήμα του ταρσού και

του μετατάρσιου έχουν συμπληρωθεί

με υποξειδικό στόκο. Επίσης

συμπληρωμένο είναι τμήμα στην

εσωτερική πλευρά του πέλματος. 

Στο πόδι ίσως συνανήκει η χάλκινη

κνήμη αρ. κατ. 35. 

Το γυμνό πόδι πατά σταθερά με

ολόκληρο το πέλμα. Το μαλακό,

εύσαρκο πλάσιμο οδηγεί στην

υπόθεση ότι ανήκε σε άγαλμα

παιδιού, ίσως κοριτσιού. Η

διαπίστωση αυτή προκαλεί εντύπωση,

εάν σκεφτεί κανείς ότι το άγαλμα, στο

οποίο ανήκε το πόδι, θα πρέπει να

ήταν λίγο μεγαλύτερο του φυσικού

μεγέθους. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 38, αρ. 13,

πίν. V,13. Βol 1972, 35, πίν. 15,4.

Κατσικούδης 2005, 119, σημ. 649.

Ε.ΒΛ.
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37. aριστερό άκρο πόδι αγάλματος 
2ος αι. π.Χ.(;)

Χαλκός

Μήκ. 0,275 μ. 

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15093

Αριστερό, γυμνό, άκρο πόδι

αγάλματος φυσικού μεγέθους, που

πατά με ολόκληρο το πέλμα στο

έδαφος. Κάτω από το πέλμα

διατηρείται μολύβδινη μάζα (ύψους 

0,07-0,08 μ.), για τη στερέωση του

αγάλματος στη λίθινη βάση του. Η

επιφάνεια είναι έντονα διαβρωμένη. 

Το πόδι ήταν γεμισμένο σε όλο του το

ύψος, εσωτερικά, με μολύβι. Στην άνω

επιφάνεια της μολύβδινης μάζας, στο

σημείο που θα ξεκινούσε το κατώτερο

μέρος της κνήμης, υπάρχει τετράγωνη

οπή (0,015×0,015 μ., βάθος 0,045 μ.),

για την υποδοχή της μετάλλινης

ράβδου, που θα χρησίμευε στη

σύνδεση του ποδιού με το άγαλμα. Και

στις δύο πλευρές του ποδιού, ακριβώς

κάτω από τους αστραγάλους, έχουν

σφυρηλατηθεί, κυκλικού σχήματος,

τεμάχια στερεοποιημένου μετάλλου

(διαμέτρου 0,03 μ.), προκειμένου να

καλύψουν τεχνικές ατέλειες που

προκλήθηκαν κατά τη χύτευση. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός τόσο

ότι το μολύβι κάτω από το πέλμα δεν

είναι επιμελώς δουλεμένο, όπως

συνήθως συμβαίνει σε ανάλογα χάλκινα

γλυπτά, ώστε να εισχωρήσει ως
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έμβολο στη λίθινη βάση του αγάλματος,

όσο και το ότι τα «μπαλώματα» στο πόδι

δεν έχουν λειανθεί. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 154, αρ. 7, εικ. 3

(κάτω σειρά, τρίτο από αριστερά).

Σβορῶνος 1903, 38, αρ. 12, πίν. V,12. Στάης

1905, 9, εικ. 3. Βol 1972, 36, πίν. 15,1-2. 

Ε.ΒΛ.

38. aνδρικό αγαλμάτιο, 
πιθανότατα αθλητή
Ύστερος 2ος αι. π.Χ.

Χαλκός

Ύψ. 0,535 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 13397

Σώζεται ακέραιο. Είναι διαβρωμένο στην

επιφάνεια. Χωριστά χυτευμένο από τον

κορμό είναι το δεξί χέρι και πιθανότατα

η κεφαλή και τα δύο σκέλη. Οι κόγχες

των ματιών γεμίζονταν κάποτε με

υπόλευκη ύλη, πιθανότατα αλάβαστρο

–στο δεξί μάτι σώζονται ακόμη κάποια

υπολείμματα. Από διαφορετικό υλικό

ήταν οι ίριδες. Από κράμα

κοκκινόχρωμου χαλκού θα ήταν τα

ένθετα χείλη και οι θηλές του στήθους,

που δεν σώζονται. Λείπουν και τα δύο

αντικείμενα που κρατούσε στα χέρια.

Παριστάνεται γυμνός νεαρός άνδρας,

όρθιος, κατενώπιον, που πατά σταθερά

και με τα δύο πέλματα. Στηρίζεται στο

αριστερό σκέλος, ενώ το δεξί

προβάλλεται, ελαφρώς λυγισμένο στο

γόνατο. Στο δεξί προτεταμένο χέρι

κρατούσε πιθανότατα φιάλη, 

ενώ στο χαμηλωμένο αριστερό 

θα κρατούσε ίσως δόρυ, όπως

υποδεικνύεται από τη χαλαρά

σφιγμένη παλάμη. Στρέφει την κεφαλή

ελαφρά προς τα αριστερά. Τα κοντά

και πρόστυπα αποδοσμένα μαλλιά

του, που συγκρατούνται με λεπτή

ταινία, παρακολουθούν απολύτως το

περίγραμμα του σφαιρικού κρανίου.

Το πλάσιμο του σώματος, επίπεδο και

συγχρόνως μαλακό, παραπέμπει σε

μορφή νέου. Επίπεδα αποδοσμένη

είναι και η πίσω όψη, όπου όμως η

αντιθετική κίνηση της μορφής γίνεται

καλύτερα αντιληπτή από την καμπύλη

της σπονδυλικής στήλης.

Ως προς τη στάση το αγαλμάτιο

εντάσσεται στην ομάδα των αθλητών

που σπένδουν. Παρόλο που ο

κορμός έχει τις αναλογίες ενός

ενήλικα, η κεφαλή είναι αρκετά

μεγάλη, ακόμη και για άνδρα.

Αντίθετα, το ηβικό τρίγωνο είναι

παιδικό. Τα μαλλιά στο μπροστινό

μέρος της κεφαλής ανάγονται σε

πρότυπα της εποχής του «αυστηρού

ρυθμού», ενώ στο πίσω θυμίζουν

έργα των ώριμων κλασικών χρόνων.

Η αντιθετική κίνηση της μορφής, με

το σταθερό και το άνετο σκέλος,

ακολουθεί το αττικό μοτίβο στήριξης.

Το πρόσωπο έχει αυστηρή έκφραση.

Το αγαλμάτιο έχει μια κύρια όψη, 

τη μπροστινή, με την οποία γίνεται

αντιληπτή η υιοθέτηση των

διαφορετικών προτύπων.

Ετερόκλητα χαρακτηριστικά

συνδυάζονται αρμονικά σε αυτήν 

την κλασικιστική δημιουργία του

προχωρημένου 2ου αι. π.Χ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Καββαδίας 1900, 98, 99,

εικ. 3. Κabbadias 1901, 205, εικ. 1 και 206,

αρ. 1. ΑΕ 1902, 152-154, πίν. 14 και πίν.

16α. Σβορῶνος 1903, 41-42, αρ. 18, πίν.

VIII,2. Frost 1903, 222-226, αρ. ΙΙ, εικ. 1.

Papaspiridi 1927, 220, αρ. 13397. Fuchs

1957, 228, σημ. 25, αρ. 15. Bol 1972, 11-

13, 16, πίν. 1,1-3 και πίν. 4,1-3.

Himmelmann 1994, 850, εικ. 2 και 851.

Ridgway 2002, 131-132, 141, σημ. 40.

Ridgway 2004, 286, 291, εικ. 9. Sharpe

2006, 249-250, αρ. 86.

Ε.ΒΛ.
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39. ανδρικό αγαλμάτιο
Ύστερος 2ος αι. π.Χ.

Χαλκός

Ύψ. 0,43 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 13398

Σώζεται ακέραιο. Έντονη είναι η

διάβρωση σε όλη την επιφάνεια και

κυρίως στην κοιλιακή χώρα. Ισχυρά

αποκρουσμένο το πηγούνι,

απολεπισμένη η μύτη. Λείπουν 

τα δάχτυλα του αριστερού άκρου

χεριού, ο αντίχειρας του δεξιού και 

η πρώτη φάλαγγα του μικρού

δαχτύλου· επίσης, όλα τα δάχτυλα

του αριστερού άκρου ποδιού από το

μετατάρσιο, οι άκρες των δαχτύλων

του δεξιού, καθώς και τα γεννητικά

μόρια. Χωριστά έχουν χυτευθεί: το

δεξί χέρι, το αριστερό από κοινού 

με τη χλαμύδα, η κεφαλή μαζί με 

το λαιμό, και τα σκέλη. Ένθετες θα 

ήταν οι ίριδες των ματιών, οι θηλές

του στήθους και πιθανότατα τα

γεννητικά μόρια. 

Παριστάνεται νεαρός άνδρας,

όρθιος, κατενώπιον. Στηρίζεται

σταθερά στο δεξί σκέλος, ενώ το

αριστερό, λυγισμένο ελαφρά στο

γόνατο, φέρεται προς τα πίσω και

πατά με τα ακροδάχτυλα. Το δεξί,

ελαφρά λυγισμένο στον αγκώνα, χέρι

ανοίγει προς τα δεξιά της μορφής. 

Το αριστερό, εντονότερα λυγισμένο,

φέρεται προς τα εμπρός. Στον

αριστερό ώμο στερεώνεται χλαμύδα,

που πέφτει προς τα κάτω σε ευθείες

πτυχές καλύπτοντας εν μέρει την

αριστερή πλευρά του κορμού μαζί με

το χέρι. Ο άνδρας στρέφει ελαφρά

την κεφαλή προς τα αριστερά του. 

Τα κοντά μαλλιά του συγκρατούνται

στο κρανίο με ταινία.

Ο Χρ. Καρούζος αναγνώρισε

εξατομικευμένα χαρακτηριστικά στο

πρόσωπο της μορφής και υποστήριξε

ότι μπορεί να παριστάνει κάποιον

ελληνιστικό ηγεμόνα σε νεαρή ηλικία.

Συμπλήρωσε μάλιστα στο δεξί χέρι

δόρυ και στο αριστερό ξίφος. 

Η H.-F. Sharpe ταυτίζει τη μορφή με

τον Ερμή, καθώς, εκτός από τη

χλαμύδα που ταιριάζει στην εικόνα

του θεού, διακρίνει εκατέρωθεν του

κρανίου κατάλληλα διαμορφωμένες

εσοχές για την τοποθέτηση ένθετων,

χωριστά χυτευμένων, μικρών

πτερύγων. Παράλληλα συμπληρώνει

στο δεξί χέρι κηρύκειο.

Η εντύπωση που προκαλεί το

αγαλμάτιο με την ελαφρά δραματική

έκφραση του προσώπου ανακαλεί 

στη μνήμη ύστερα κλασικά, ίσως 

και πρώιμα ελληνιστικά, έργα. 

Η αντιθετική κίνηση της μορφής

απηχεί το πολυκλείτειο μοτίβο

στήριξης (contraposto). Η κεφαλή

όμως είναι άκαμπτη και η σχέση της

με τους ώμους ανόργανη. Έργα που

εντάσσονται στην πολυκλείτεια

παράδοση, όπως ο Ερμής της

Τροιζήνας (Linfert 1990, 267, εικ. 137)

ή ο Διομήδης (Linfert 1990, 288, εικ.

171), θα ήταν σίγουρα τα πρότυπα

του δημιουργού του αγαλματίου.

Τόσο η στάση όσο και η κίνηση των

χεριών συμφωνούν απόλυτα. Ωστόσο,

είναι φανερή η διαφορά στη χλαμύδα,

η οποία στον Διομήδη πέφτει προς 

τα κάτω σαν μια στενή λωρίδα

παράλληλα με το σώμα, ενώ στο

αγαλμάτιο του ναυαγίου καλύπτει

τελείως την αριστερή πλευρά της

μορφής. Συγγενικό ως προς τη στάση

είναι και το χάλκινο αγαλμάτιο του

νέου, πιθανότατα Ερμή, στο

Βρετανικό Μουσείο των μέσων

ελληνιστικών χρόνων (Krahmer 1931,

130, πίν. 15-16, εικ. 1-4).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Καββαδίας 1900, 98, 101,

εικ. 4. Κabbadias 1901, 205, εικ. 2 και 206,

αρ. 2. ΑΕ 1902, 153, πίν. 15 και πίν. 16β.

Σβορῶνος 1903, 42-43, αρ. 19, πίν. VII.

Frost 1903, 226-230, αρ. ΙΙΙ, εικ. 2.

Papaspiridi 1927, 219, αρ. 13398. Alscher

1956, 190. Bol 1972, 13-14, 16, πίν. 2,1-3

και πίν. 4,4-6. Καρούζου 1981, 98-99, πίν.

127α-δ (Χρ. Καρούζος). Linfert 1990, 290,

σημ. 157. Leibundgut 1990, 417, εικ. 251.

Himmelmann 1994, 850, εικ. 1 και 851.

Ridgway 2002, 131-132, 141, σημ. 40.

Κατσικούδης 2005, 119, σημ. 648. Sharpe

2006, 250-251, αρ. 87, εικ. 63 (λεπτομέρεια

κεφαλής).

Ε.ΒΛ.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
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40. ανδρικό αγαλμάτιο πάνω 
σε λίθινη κυλινδρική βάση
Ύστερος 2ος αι. π.Χ.

Χαλκός

Ύψ. 0,25 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Το δεξί χέρι ανελκύστηκε το 1976 

(12–11–1976, από βάθος 50 μ.)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 13399

+ Χ 18960

Σώζεται ακέραιο. Το δεξί του χέρι 

(Χ 18960) βρέθηκε το 1976 και

συγκολλήθηκε στον ώμο. Η επιφάνεια

είναι έντονα διαβρωμένη. Τα χέρια

ήταν χωριστά χυτευμένα. Οι θηλές

του στήθους και πιθανότατα και οι

ίριδες των ματιών ήταν ένθετες. 

Το αγαλμάτιο στερεώνεται με τη

βοήθεια χάλκινων εμβόλων και

μολύβδου σε κυλινδρική βάση από

ερυθρό λακωνικό λίθο (rosso antico)

(διαμέτρου 0,14 μ. και ύψους 0,09 μ.).

Στις πλευρές της βάσης έχουν αφεθεί

τετράπλευρες αποφύσεις (0,036×0,02

μ. η αριστερή και 0,037×0,019 μ. η

δεξιά).

Παριστάνεται γυμνός άνδρας,

όρθιος, κατενώπιον, που πατά

σταθερά με το αριστερό σκέλος στη

βάση. Το άνετο δεξί, που πατά επίσης

με ολόκληρο το πέλμα, προβάλλεται,

ελαφρώς λυγισμένο στο γόνατο, και

ανοίγει προς τα δεξιά της μορφής. Το

πάνω μέρος του κορμού δεν

παρακολουθεί απολύτως τη στάση

του κάτω, αλλά αποδίδεται τελείως

άκαμπτο. Ο αριστερός βραχίονας

φέρεται προς τα πίσω, λυγισμένος

στον αγκώνα, ενώ ο πήχης είναι

χαμηλωμένος και προτεταμένος. Το

δεξί χέρι είναι κατεβασμένο. Στρέφει

τη μικρή, σφαιρική κεφαλή του

ελαφρώς προς τα δεξιά του. Θα

μπορούσε να παριστάνει αθλητή ή και

πολεμιστή που θα κρατούσε στο

αριστερό προτεταμένο χέρι ασπίδα.

Η γενική ομοιότητα της στάσης του

αγαλματίου με έργα του ύστερου 4ου

αι. π.Χ., όπως για παράδειγμα με τον

εικονιστικό ανδριάντα του ρήτορα

Αισχίνη στη Νάπολη (Schefold 1997,

192-193, πίν. 95), είναι φανερή.

Ωστόσο, τόσο το μικρό, σφαιρικό

κρανίο και η απόδοση των μαλλιών,

όσο και τα μακριά σκέλη του νεαρού

άνδρα παραπέμπουν σε λυσιππικά

πρότυπα. Παρόλη τη γενική

ομοιότητα με τον Αποξυόμενο του

Λυσίππου (Maderna 2004, εικ. 319a-

i), η κεφαλή του αγαλματίου δεν

αφήνει αμφιβολία για τη

χρονολόγησή του στον προχωρημένο

2ο αι. π.Χ. Είναι πάντως γεγονός ότι,

παρόλο που δεν αντιγράφει πιστά

κάποιο κλασικό πρότυπο, τόσο η

σύνθεση όσο και η απόδοση είναι πιο

ομοιογενής από τα δύο προηγούμενα

παραδείγματα (αρ. κατ. 38, 39), με

σαφώς πιο ρέουσες μεταβάσεις στις

επί μέρους μορφές. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Κabbadias 1901, 205, εικ. 1-

2 και 206, αρ. 1-2. ΑΕ 1902, 154, πίν. 17.

Σβορῶνος 1903, 43-44, αρ. 20, πίν. VIII,1.

Frost 1903, 222-230, εικ. 1-2. Στάης 1905,

31. Hiller 1962, 58, πίν. 14,4. Bol 1972, 14-

15, 16, πίν. 3,1-3 και πίν. 4,7-9. Moreno

1987, 38, 39 εικ. 4, 221. Linfert 1990, 291,

σημ. 163. Todisco 1993, 140, εικ. 308.

Moreno 1994, 42, εικ. 40, και 51. Ridgway

1997, 311, σημ. 9, 342, 359, σημ. 36.

Kριτζάς 1998, εικ. στις σελ. 42, 43 (το δεξί

χέρι), 44. Ridgway 2002, 131-132, πίν. 51,

141, σημ. 40, 186. Ridgway 2004, 286, 291,

εικ. 8. Sharpe 2006, 251-252, αρ. 88.

Μπιτσάκης 2009, 9 (Μ. Ζαφειροπούλου) 

[με συγκολλημένο το δεξί χέρι].

Ε.ΒΛ.
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41. aγαλμάτιο εφήβου πάνω σε
δύο επάλληλες βάσεις
Ύστερος 2ος αι. π.Χ.

Χαλκός 

Ύψ. 0,255 μ. 

Από την ανέλκυση του 1976 (8–11–1976 αγαλ-

μάτιο και κυλινδρική βάση και 11–11–1976

ορθογώνια βάση, από βάθος 50 μ.)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 18957

Το αγαλμάτιο σώζεται σε κακή

κατάσταση. Λείπουν όλα τα δάχτυλα

του δεξιού άκρου ποδιού από το

μετατάρσιο, καθώς και το γεννητικό

μόριο. Συγκολλημένο είναι το

αριστερό άκρο πόδι. Κάτω από τα

πέλματα διατηρείται η μολύβδινη

μάζα για τη στερέωσή του στη

μαρμάρινη βάση.

Παριστάνεται γυμνός έφηβος,

όρθιος, κατενώπιον. Ο έφηβος πατά

σταθερά με το δεξί σκέλος στη βάση,

ενώ το αριστερό, ελαφρά λυγισμένο

στο γόνατο, πατά πίσω με τα

ακροδάχτυλα. Με την εξωτερική

πλευρά της αριστερής παλάμης θα

πρέπει να ακουμπούσε σε κάποιο

στήριγμα, όπως υποδεικνύει η οπή

στη άνω επιφάνεια της βάσης που

είναι απολύτως στοιχισμένη στον

άξονα του χεριού. Η ύπαρξη

στηρίγματος θα δικαιολογούσε τόσο

τον υψωμένο αριστερό ώμο και το

λυγισμένο, σχεδόν σε ορθή γωνία, και

προτεταμένο αριστερό χέρι, όσο και

την έντονη σιγμοειδή κάμψη του

κορμού προς τα αριστερά. Στην

ανοιχτή προς τα πάνω παλάμη ο νέος

θα κρατούσε κάποιο αντικείμενο,

προς το οποίο θα επικεντρωνόταν η

προσοχή του, όπως υποδεικνύεται

από την ελαφριά στροφή της

κεφαλής προς τα αριστερά. Το δεξί

χέρι, λυγισμένο έντονα στον αγκώνα,

φέρεται προς τα πάνω, μπροστά στο

στήθος· η κλειστή παλάμη στρέφεται

ελαφρώς προς τα κάτω. Τα κοντά

μαλλιά παρακολουθούν το

περίγραμμα του κρανίου. 

Η στάση της μορφής δεν αφήνει

αμφιβολία για την εξάρτησή της από

πραξιτελικά πρότυπα. Ωστόσο, η

μετωπικότητα και το επίπεδο πλάσιμο

του σώματος, που απέχει από τη

λεπτομερειακή απόδοση, είναι κοινά

γνωρίσματα του κλασικισμού που

απαντούν και στα άλλα χάλκινα

αγαλμάτια του ναυαγίου.

Το αγαλμάτιο στηρίζεται σε

κυλινδρική βάση από πρασινωπό

μάρμαρο (ύψους 0,055 μ.), η οποία

τοποθετούνταν πάνω σε άλλη,

τετράπλευρη, από λευκό μάρμαρο

(0,17×0,17 μ. και ύψος 0,06 μ.).

Τετράγωνη πλάκα (0,125×0,125 μ.),

από ερυθρό λακωνικό λίθο (rosso

antico), τοποθετούνταν στην

κατάλληλα διαμορφωμένη εσοχή της

άνω επιφάνειας της τετράπλευρης

βάσης. Μέσα στην τελευταία θα

τοποθετούνταν μηχανισμός

περιστροφής που θα συνδεόταν με

έμβολο με την κάτω επιφάνεια της

κυλινδρικής βάσης. Στην οπή που

έφερε η βάση στην πρόσθια κυρτή

πλευρά της θα πρέπει να

προσαρμοζόταν η πεταλούδα για 

το κούρντισμα. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αδημοσίευτο. 

Απεικόνιση στο Kριτζάς 1998, εικ. στις σελ.

42, 43 (τετράγωνη και κυλινδρική βάση), 44.

Ε.ΒΛ.

42. aγαλμάτιο πυγμάχου
Ύστερος 2ος αι. π.Χ.

Χαλκός 

Ύψ. 0,244 μ.

Από την ανέλκυση του 1976 

(11–11–1976, από βάθος 50 μ.)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 18958

Σώζεται σχεδόν ακέραιο. Η επιφάνεια

του χαλκού έχει υποστεί έντονη και

εκτεταμένη φθορά λόγω της

μακρόχρονης παραμονής του στη

θάλασσα. Λείπουν οι άκρες των

δαχτύλων του δεξιού χεριού και τα

ακρινά δάχτυλα του δεξιού ποδιού.

Κάτω από το αριστερό πέλμα

υπάρχει ορθογώνιος τόρμος για τη

στήριξή του στη, χαμένη σήμερα,

λίθινη βάση του.

Παριστάνεται γυμνός πυγμάχος που

προβάλλει έντονα το στηρίζον

αριστερό σκέλος, ενώ με το δεξί, που

κατευθύνεται προς τα πλάγια και

πίσω, μόλις ακουμπούσε στη βάση με

τις άκρες των δαχτύλων. Και τα δύο

σκέλη είναι ελαφρώς λυγισμένα στα

γόνατα και βρίσκονται σε διάσταση.

Στα χέρια ο αθλητής φοράει τους

οξείς πυκτικούς ιμάντες, που είναι

από καθαρότερο κράμα χαλκού, και

έχουν τοποθετηθεί μετά τη χύτευση

του αγαλμάτιου. Με το αριστερό χέρι

ο νεαρός αθλητής είναι έτοιμος να

καταφέρει «ευθύ» κτύπημα στον

υποθετικό αντίπαλο, ενώ με το

προτεταμένο δεξί τον κρατάει σε

απόσταση. Η κεφαλή του στρέφεται

προς τα δεξιά κλίνοντας ελαφρά

προς τον αντίστοιχο ώμο. Το βλέμμα

του, όμως, κατευθύνεται ψηλότερα

από την ευθεία του ώμου. Η στάση

αυτή, δηλαδή το ανασήκωμα στις

μύτες των ποδιών, η κλίση της
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κεφαλής και η ανύψωση των χεριών,

θα μπορούσε να απηχεί τη χρονική

εκείνη στιγμή λίγο πριν από την

έναρξη του αγώνα, όπως

περιγράφεται με λεπτομέρειες από

τον Βιργίλιο (Αινειάς, 5.426-429), ή

ακόμη τη στιγμή της προπόνησης του

αθλητή με τον κώρυκο, τον

αιωρούμενο, δηλαδή, δερμάτινο

πυγμαχικό σάκο που γεμίζονταν

συνήθως με άμμο, αλεύρι ή και σύκα

(Φιλόστρατος, Γυμναστικός, 57.

Άντυλλος, στον Οριβάσιο 6.33.1). 

Ο στιβαρός λαιμός του αθλητή και η

έντονη μυολογία των βραχιόνων του

είναι χαρακτηριστικά που ταιριάζουν

στους αθλητές της πυγμαχίας. 

Η κοντή κόμη του συγκρατείται στο

κρανίο με λεπτή ταινία.

Αναπόφευκτη είναι η σύγκριση με το

χάλκινο αγαλμάτιο του πυγμάχου

από τη βόρεια Μικρά Ασία, στο

Μουσείο της Βασιλείας, για το οποίο

έχουν προταθεί ποικίλες

χρονολογήσεις: από τα τέλη του 4ου

αι. π.Χ. (Walter-Karydi 2006, 141, 142,

εικ. 7), τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

(Thomas 1992, 147-148, 150, εικ.

153), τα τέλη του 3ου αι. π.Χ. (Blome

1999, αρ. 12) ή τον 1ο αι. π.Χ.

(Himmelmann 1989, 158, εικ. 62).

Στο αγαλμάτιο των Αντικυθήρων το

πλάσιμο του σώματος είναι επίπεδο,

χωρίς να δίνεται ιδιαίτερο

ενδιαφέρον στην απόδοση της

λεπτομέρειας. Απαλό είναι το αυλάκι

της σπονδυλικής στήλης. Παρόλη τη

φαινομενικά φυγόκεντρη κίνηση του

αθλητή είναι σαφές ότι το αγαλμάτιο

έχει μία κύρια όψη, στοιχείο κοινό και

στα άλλα χάλκινα κλασικιστικά

αγαλμάτια του ναυαγίου.

Η αρχαία πυγμαχία, έτσι όπως

εξελίχθηκε στην ελληνιστική και

ρωμαϊκή περίοδο, ήταν ένα ιδιαίτερα

σκληρό άθλημα. Ουσιαστικά οι

αθλητές αντάλλασσαν γροθιές, έως

ότου ο ένας από τους αγωνιζόμενους

να καταρρεύσει ή να παραδοθεί. Στα

ρωμαϊκά χρόνια ο πυγμάχος φέρει

συνήθως βαριές μετάλλινες

ενισχύσεις (caestus), από μολύβι ή

σίδερο, που ράβονταν πάνω στο

δέρμα των ιμάντων, και καθιστούσαν

τα χτυπήματα αρκετές φορές

θανατηφόρα. Η φυσική εξόντωση του

αντιπάλου μέσα στις ρωμαϊκές

αρένες ήταν στα χρόνια αυτά το

επιζητούμενο και η απόσταση από

την ελληνική παλαίστρα και τα

κλασικά ιδεώδη τεράστια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Τζάχου-Αλεξανδρή 1989,

286, αρ. 174 (Π. Καλλιγάς). Thomas 1992,

149 και σημ. 322, 150. Kριτζάς 1998, εικ.

στις σελ. 42, 45. Sharpe 2006, 253, αρ. 90.

Μπιτσάκης 2009, 9 (Μ. Ζαφειροπούλου).

Για την αρχαία πυγμαχία, βλ. RE Suppl. 9

(1962) λ. Ρygme, 1306-1352 (J. Jüthner –

E. Mehl). Papalas 1984, 65-76. Doblhofer –

Mauritsch 1995.

Ε.ΒΛ.

43. αγαλμάτιο πεπλοφόρου
Ύστερος 2ος αι. π.Χ.

Χαλκός

Ύψ. 0,40 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15110

Το αγαλμάτιο σώζεται

αποσπασματικά από τη μέση περίπου

του λαιμού. Διατηρείται τμήμα από το

άνω και πίσω μέρος της κεφαλής,

που δεν συγκολλάται στο σώμα.

Λείπει μεγάλο τμήμα της αριστερής

πλευράς του χιτώνα από την οσφύ,

μεγάλο μέρος του δείκτη του δεξιού

χεριού και όλα τα δάχτυλα του

αριστερού από τη βάση των
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φαλάγγων. Χωριστά χυτευμένα ήταν

το πάνω και το κάτω μέρος του

κορμού, τα χέρια και η κεφαλή. Στο

εσωτερικό του χυτού αγαλματίου

διατηρούνται κατάλοιπα των

εγκάρσιων μετάλλινων ήλων που

είχαν χρησιμοποιηθεί στη σύνδεση

των ξεχωριστά χυτευμένων τμημάτων

του αγαλματίου. Οι κεφαλές των

ήλων καλύπτονται εξωτερικά με

τετράγωνα «μπαλώματα», ενώ όμοιες

επισκευαστικές επεμβάσεις

εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του

αριστερού κυρίως χεριού.

Παριστάνεται ντυμένη γυναικεία

μορφή, όρθια, κατενώπιον, που θα

πατούσε σταθερά στο έδαφος. Το

αρχικό της ύψος θα ήταν περίπου

0,50 μ. Το δεξί της χέρι πέφτει

χαλαρό κατά μήκος του σώματος με

την παλάμη γυρισμένη προς τα μέσα.

Το αριστερό της χέρι, λυγισμένο σε

ορθή γωνία στον αγκώνα,

κατευθύνεται προς τα εμπρός. Η

οπή, στην κοιλότητα της παλάμης,

οφείλεται στη στερέωση κάποιου

αντικειμένου, πιθανότατα φιάλης, 

που θα κρατούσε η μορφή, η οποία

φοράει χιτώνα με κοντά μανίκια και

από πάνω βαρύ πέπλο με κοντό

απόπτυγμα, που στερεώνεται στους

ώμους. Οι πτυχές του πέπλου,

ιδιαίτερα στα πλάγια, πέφτουν

τελείως κατακόρυφες και άκαμπτες.

Το μπροστινό μέρος του

αποπτύγματος είναι τελείως επίπεδο,

ενώ την ακαμψία αυτή διαταράσσει

μία μοναδική καμπύλη πτυχή

ανάμεσα στα στήθη. Τα μαλλιά,

χωρισμένα στο μέσον του μετώπου,

είναι χτενισμένα στα πλάγια σε

κυματιστούς βοστρύχους, ενώ

μαζεύονται στο πίσω μέρος του

κρανίου σε χαλαρό κότσο. Μπροστά,

όπως φαίνεται από το μικρό

σωζόμενο τμήμα της κεφαλής,

συγκρατούνται γύρω από το κρανίο

με ταινία, ένθετη, ίσως από άργυρο,

χωριστά χυτευμένη, που έφερε

διακόσμηση κύκλων σε μετόπες.

Όμοια, ένθετη, ταινία περιβάλλει το

λαιμό, ενώ τα άκρα της πέφτουν

πάνω στους βραχίονες.

Κάποιοι ερευνητές συμπληρώνουν

στο δεξί χαμηλωμένο χέρι της

μορφής οινοχόη. Η H.-F. Sharpe

προτείνει την ταύτισή της με την

Αθηνά και συμπληρώνει στη χαλαρή

δεξιά παλάμη της δόρυ. Το

αγαλμάτιο εντάσσεται στον τύπο των

πεπλοφόρων της εποχής του

«αυστηρού ρυθμού». Αξιοπρόσεκτο

είναι το γεγονός ότι η μορφή φοράει

χιτώνα κάτω από τον πέπλο, ένα

χαρακτηριστικό που απαντά ξανά σε

μαρμάρινο άγαλμα των πρώιμων

κλασικών χρόνων, ίσως από την Κάτω

Ιταλία (Tölle-Kastenbein 1980, 202,

αρ. 36c, πίν. 144a, 145b). Η στιβαρή,

άκαμπτη απόδοση των πτυχών του

πέπλου βρίσκει ακριβές παράλληλο

στη χάλκινη πεπλοφόρο, ίσως

Αφροδίτη, της Πίνδου, προϊόν

εργαστηρίου της βορειοανατολικής

Πελοποννήσου (LIMC II [1984] λ.

Aphrodite, 20-21, αρ. 125, πίν. 16 

[A. Delivorrias]). 

Δεν είναι ξεκάθαρο εάν το αγαλμάτιο

αποτελεί κλασικιστική δημιουργία,

βασισμένη σε κάποιο

αυστηρορυθμικό πρότυπο, ή είναι

παραλλαγή κάποιου πρώιμου

κλασικού προτύπου. Η στάση των

χεριών επαναλαμβάνεται πάντως σε

πολυάριθμα πρωτότυπα αγαλμάτια

του είδους. Ωστόσο, η μεγάλη

απόσταση που έχουν οι μαστοί

μεταξύ τους και η άκαμπτη, ξηρή

απόδοση των πτυχών του

αποπτύγματος συνηγορούν υπέρ της

έμμεσης σχέσης του δημιουργού με

τις πεπλοφόρους του «αυστηρού

ρυθμού». Ο καλλιτέχνης του

αγαλματίου χρησιμοποίησε

αναμφίβολα ένα ή περισσότερα

πρότυπα, τα οποία δεν αντέγραψε

πιστά αλλά εμπλούτισε στις επί

μέρους λεπτομέρειες και απέδωσε

τελείως σχηματικά. Πρόκειται για ένα

ενδιαφέρον κλασικιστικό παράδειγμα

του προχωρημένου 2ου αι. π.Χ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Κabbadias 1901, 206, αρ. 3.

ΑΕ 1902, 155, αρ. 16, εικ. 6-7. Σβορῶνος

1903, 39-41, αρ. 17, πίν. VΙ,1-2. Στάης

1905, 5 εικ. 1, 7, 31-32. Bol 1972, 17-18,

πίν. 5,1-2. Sharpe 2006, 252-253, αρ. 89.

Ε.ΒΛ.

44. λύρα από χάλκινο αγαλμάτιο
3ος-2ος αι. π.Χ. 

Χαλκός

Ύψ. 0,282 μ. Πλάτ. 0,136 μ. (επάνω) και 0,085 μ.

(κάτω).

Aπό την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, X 15104

Το σώμα της λύρας των

Αντικυθήρων, την οποία πιθανότατα

κρατούσε αγαλμάτιο Απόλλωνα ή

Ερωτιδέα, είναι εσωτερικά κοίλο. 

Στο κάτω μέρος της εσωτερικής

πλευράς σώζεται το χορδότονον,

ενώ επάνω, ανάμεσα στους πήχεις, 

ο ζυγός, με τις προσαρτήσεις έξι

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
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χορδών. Την πλαϊνή πλευρά του ενός

πήχεως κοσμεί ανάγλυφη κεφαλή

γενειοφόρου Σιληνού, ίσως του

Μαρσύα, ο οποίος σύμφωνα με το

μύθο νικήθηκε από τον Απόλλωνα

στη μουσική αναμέτρηση μαζί του.

Στον άλλο πήχυ διακρίνονται ίχνη

ίσως του ιμάντα, με τον οποίο

στερεωνόταν η λύρα στο χέρι του

μουσικού κατά το παίξιμο.

Η αρχαία λύρα, έγχορδο μουσικό

όργανο ήταν σύμβολο κυρίως του

Απόλλωνος, εφευρέθηκε όμως από

τον Ερμή (ομηρικός ύμνος στον 

Ερμή 41-54).

Το συγκεκριμένο μουσικό όργανο,

μικρότερο του φυσικού, παρουσιάζει

χαρακτηριστικά λύρας, ως προς το

ραδινό σχήμα, το ελαφρά καμπύλο

σώμα και τους λεπτούς πήχεις, και

κιθάρας ως προς το περίγραμμα του

ηχείου και τη γενική μορφή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 155, αρ. 17, εικ. 8.

Σβορῶνος 1903, 38-39, αρ. 16, πίν. IX,5.

Bol 1972, 38-39, πίν. 19,3-5. Ανδρίκου κ.ά.

2004, 37 (Α. Αλεξοπούλου), 75 (Π.

Μπούγια), 152, αρ. 45 (Ρ.

Προσκυνητοπούλου). Imperium Konflikt

Mythos 2009, 31, εικ. 3, 223, αρ. 1.9 (R.

Proskynitopoulou). Τσαγκάρη 2011, 70, αρ.

135 (Π. Μπούγια).

Π.Μ.

45. λοφίο κράνους αγάλματος
3ος-2ος αι. π.Χ.

Χαλκός

Ύψ. 0,335 μ. Πλάτ. 0,10 μ. Πάχ. 0,01 μ.

Από την ανέλκυση του 1976 (16–11–1976)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 18961

Σώζεται ακέραιο, σε πολύ καλή

κατάσταση. Μικρή διάβρωση

εντοπίζεται σε όλη την επιφάνεια.

Το λοφίο, που έχει τη μορφή

αλογίσιας χαίτης, σχηματίζει πέντε

θυσάνους, που μειώνονται σταδιακά

σε ύψος, παρακολουθώντας την

καμπύλη του κρανίου, πριν

απολήξουν πίσω σε μακριά ουρά. Η

χαίτη είναι προσαρμοσμένη σε μία

τρίζωνη βάση, τον λοφιοστάτη. Η

πίσω απόληξη πέφτει ελεύθερη προς

τα κάτω. Στην εσωτερική στενή

πλευρά της βάσης έχουν ανοιχθεί

τρεις εγκοπές, δύο στενόμακρες και

μία τετράγωνη, που εξυπηρετούσαν

στην προσαρμογή του λοφιοστάτη

στην κορυφή του κράνους. Το λοφίο

αποτελούσε χωρίς αμφιβολία

εξάρτημα από το κράνος κάποιου

αγάλματος, πιθανότατα ανδρικού,

μεγαλύτερου του φυσικού μεγέθους.

Το λοφίο (ο λόφος), γνωστό

διακοσμητικό εξάρτημα του κράνους

ήδη από την ύστερη μυκηναϊκή

περίοδο, κατασκευαζόταν κατά

κανόνα από ουρά αλόγου (ίππουρις:

Ομήρου, Ιλιάς Γ 337), που ανέμιζε

απειλητικά με την έντονη κίνηση του

πολεμιστή στη μάχη (Ομήρου, Ιλιάς Ζ

469). Συχνά βαφόταν με έντονο

χρώμα (Ομήρου, Ιλιάς Ο 538). 

Στο Έπος υπάρχουν αναφορές σε

χρυσά, χάλκινα ή μετάλλινα λοφία,

ενώ άλοφοι καλούνταν εκείνοι που

έφεραν κράνος χωρίς λοφίο. 

Το λοφίο έκανε να ξεχωρίζει ο

πολεμιστής στη μάχη, προκαλώντας

ταυτόχρονα φόβο στον αντίπαλο

(Ομήρου, Ιλιάς Λ 42, Π 138). Άλλοτε

ακουμπούσε απευθείας στο κράνος

και άλλοτε στηριζόταν, ή ορθότερα

ραβόταν, πάνω στον λοφιοστάτη, που

κατασκευαζόταν συνήθως από

λουρίδες δέρματος ή από άλλο

φθαρτό υλικό και ο οποίος διέτρεχε

το κράνος είτε κατά μήκος είτε

εγκάρσια. Σε μερικές περιπτώσεις,

όπως στα ιλλυρικού τύπου κράνη που

κατασκευάζονταν σε δύο κομμάτια,

το αδύνατο σημείο της ένωσης των

κομματιών ενισχυόταν από το λοφίο

που τοποθετούνταν μέσα σε

αυλάκωση. 

Κράνη με ένα ή περισσότερα λοφία

φορούσαν θεοί, όπως ο Άρης ή η

Αθηνά (πρβλ. το τριπλό λοφίο στην

περικεφαλαία του κολοσσιαίου

αγάλματος της θεάς στον

Παρθενώνα που αναπαράγεται στο

αγαλμάτιο της Αθηνάς του

Βαρβακείου [Καλτσάς 2002, 104-105,

αρ. 187]), αλλά και θνητοί, κυρίως

στρατηγοί ή άλλοι στρατιωτικοί

αξιωματούχοι. Ακόμη και στους

μετάλλινους πίλους, τον κατεξοχήν

απλό και οικονομικό τύπο κράνους,

υπήρχαν εγκοπές για την

προσαρμογή λοφίων, γεγονός που

μαρτυρεί ότι το λοφίο συνιστούσε,

εκτός των άλλων, και στοιχείο

προσωπικού γούστου. Το παλαιότερο

γνωστό παράδειγμα λοφίου, που 

έχει το σχήμα πετάλου αλόγου

στηριγμένου σε ψηλό στέλεχος,

σώζεται σε ταφικό κράνος των

ύστερων γεωμετρικών χρόνων από το

Άργος (Courbin 1957, 360, 366-367,

πίν. IV).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αδημοσίευτο.

Γενικά για λοφία, πρβλ. Frielinghaus 2011,

72-74. 

Ε.ΒΛ.
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46. τμήμα ξίφους μέσα σε 
θηκάρι 
3ος-2ος αι. π.Χ.

Χαλκός

Μήκ. 0,405 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15102

Σώζεται από τη λαβή ως το μέσον

περίπου του μήκους του. Έντονα

διαβρωμένη είναι η επιφάνεια.

Το ξίφος είναι ελαφρώς κυρτό, όπως

και το επόμενο (αρ. κατ. 47). Το

κορύφωμα της λαβής είναι

κυλινδρικό, ακόσμητο, με εξαίρεση

δύο χαράξεις πάνω και κάτω, και

απολήγει σε κομβίο. Το κάτω μέρος

του φυλακτήρα ορίζεται από τρεις

χαρακτές γραμμές, όπως και το

πάνω μέρος του κολεού. Αυτό

διακοσμείται στη μπροστινή πλευρά

με στικτές καρδιόσχημες έλικες σε

οριζόντια διάταξη, που συναντούν

αντωπά ένα ζεύγος όμοιων στην πίσω

πλευρά της θήκης. Ο τρόπος αυτός

απόδοσης, σε συνδυασμό με την

πλατιά χαρακτή ταινία που περιβάλλει

την περιφέρεια του κολεού και

διακόπτεται κοντά στην ακμή από το

σύστημα των ελικοειδών ζευγών που

λειτουργούν ως πόρπη, υποδηλώνει

το σημείο εξάρτησης του τελαμώνα.

Παρόμοιας σύλληψης είναι η σαφώς

πιο περίπλοκη εξάρτηση του

επόμενου ξίφους (αρ. κατ. 47).

Το ξίφος αποτελούσε μέρος της

πολεμικής εξάρτυσης ανδρικού

αγάλματος, λίγο μεγαλύτερου του

φυσικού μεγέθους. Η ομοιότητά του

με το επόμενο, παρά την απλούστερη

διακόσμησή του, μας επιτρέπει

πάντως να υποθέσουμε ότι τα δύο

ξίφη ανήκαν σε αγάλματα του ίδιου

μνημείου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 155, αρ. 15.

Σβορῶνος 1903, 38, αρ. 15, πίν. V,7. Bol

1972, 37, πίν. 19,2.

Ε.ΒΛ.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

100

46



47. ξίφος μέσα σε θηκάρι
3ος-2ος αι. π.Χ.

Χαλκός

Μήκ. 0,82 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Χ 15103

Σώζεται ολόκληρο. Έχει συγκολληθεί

από τρία κομμάτια. Η επιφάνειά του,

ιδιαίτερα στο κάτω μέρος, είναι

διαβρωμένη. Το ξίφος έχει χυτευθεί

μαζί με το θηκάρι του (κολεό ), σε

ενιαίο κομμάτι. Μια άμορφη μάζα

χαλκού έχει επικολληθεί στη

μπροστινή πλευρά του όπλου.

Το ξίφος είναι μακρύ, στενό και

ελαφρώς κυρτό. Επίσης μακριά είναι

η λαβή του, που διακοσμείται με

ζεύγος αντιθετικών, συσπειρωμένων

προς τα μέσα, ελίκων, αποδοσμένων

με ρηχή χάραξη. Το κορύφωμα της

λαβής φέρει στην ελαφρώς κοίλη

περιφέρειά του χαρακτό κλαδί με

φύλλα. Το ανώτερο μέρος της λαβής

διακοσμείται με κοίλες ραβδώσεις. 

Ο φυλακτήρας της λαβής

διακοσμείται περιμετρικά με λεπτή

ανάγλυφη ταινία, που απολήγει στο

κάτω άκρο σε έλικες συσπειρωμένες

προς τα έξω.

Ο κολεός απολήγει σε πεπλατυσμένο

άκρο. Τρεις μετάλλινες αποφύσεις,

που σώζονται εκατέρωθεν των

πλευρών του κολεού, χρησίμευαν στη

ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ
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συγκόλληση των, επίσης μετάλλινων,

ιμάντων του τελαμώνα, από τον

οποίον ήταν κρεμασμένο το όπλο. Το

πάνω μέρος του κολεού περιβάλλεται

από δύο πεπλατυσμένα σωληνωτά

ελάσματα, τα οποία στη μία πλευρά

τους διακοσμούνται με στικτές

λυρόσχημες σιγμοειδείς έλικες, οι

οποίες υποστηρίζουν στην κορυφή

τους μικρό ανθέμιο. Το κενό της

σύνθεσης γεμίζει μικύλλο, στικτό,

φυτικό κόσμημα. Κάτω από τις

αποφύσεις το σώμα του κολεού

πλαισιώνεται στις πλευρές του με

πλατιά ταινία, που διακοσμείται με

τρέχουσα ανοιχτή σπείρα σε χαμηλό

ανάγλυφο. Στην πίσω πλευρά η

διακόσμηση είναι περιληπτικότερη·

επαναλαμβάνεται μόνο στη λαβή και

όχι στον φυλακτήρα, ενώ στον κολεό

διακρίνεται μόνον η ανάγλυφη

ταινιωτή πλαισίωση κατά μήκος των

μακρών πλευρών.

Ως προς το σχήμα το ξίφος του

ναυαγίου των Αντικυθήρων ακολουθεί

τη μορφή που έχει το όπλο ήδη από

τα ύστερα αρχαϊκά χρόνια, όπως στο

παράδειγμα στον ερυθρόμορφο

αμφορέα του αγγειογράφου Φιντία

(ARV 2 23, αρ. 5). Συνηθίζεται όμως

περισσότερο στην ελληνιστική

περίοδο. Τα κοντινότερα παράλληλα

από την εποχή αυτή είναι τα ξίφη που

απεικονίζονται μέσα στους κολεούς

τους σε αρχιτεκτονικά ανάγλυφα του

α′ μισού του 2ου αι. π.Χ. από την

ακρόπολη της Περγάμου, όπως στη

«ζωφόρο των όπλων» που κοσμεί το

Πρόπυλο του ιερού της Αθηνάς

Πολιάδος (Webb 1996, 58, εικ. 18-20.

Polito 1998, 91-95, εικ. 27-31.

Schraudolph 2007, 215-218, εικ.

182a-d), και στον λίθο 38 της νότιας

ζωφόρου του Τηλέφου που κοσμούσε

την εσωτερική αυλή του Βωμού του

Διός (Dreyfus – Schraudolph 1996,

70-71, αρ. κατ. 10).

Το ξίφος αποτελούσε αναμφίβολα

μέρος της πολεμικής εξάρτυσης

ανδρικού αγάλματος, λίγο

μεγαλύτερου του φυσικού μεγέθους.

Ο P. Bol συσχετίζει το όπλο με

κάποιον από τους τιμητικούς

ανδριάντες που ανήκαν στο σύνταγμα

του «φιλοσόφου», βρίσκοντας κοινά

σημεία στη στικτή του διακόσμηση,

που αποδίδεται όμοια με τη

διακόσμηση των σανδαλιών που

φορούσαν κάποιες μορφές του

συντάγματος (πρβλ. αρ. κατ. 33).

Αυτή όμως η λεπτομέρεια δεν αρκεί,

κατά τη γνώμη μου, για μια τέτοια

συσχέτιση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 153, εικ. 5 και 155,

αρ. 14. Σβορῶνος 1903, 38, αρ. 14, πίν.

V,6. Bol 1972, 37-38, πίν. 18,3 και πίν. 19,1.

Ε.ΒΛ.
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48. αγαλμα ερμή 
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Ύψ. 1,93 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

(28–1–1901 κεφαλή, 30–1–1901 κορμός)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 2774

Σώζεται ολόκληρο το άγαλμα μαζί με

τη συμφυή πλίνθο του. Λείπουν το

δεξί χέρι από τη μέση του βραχίονα,

το αριστερό άκρο χέρι από τον

καρπό, καθώς και το εγκάρσιο

πουντέλλο ανάμεσα στις κνήμες, από

το οποίο διατηρείται όμως τμήμα του

στη δεξιά. Στον κορμό

συγκολλήθηκαν τρία κομμάτια: η

κεφαλή, η δεξιά κνήμη, και τα άκρα

πόδια μαζί με την πλίνθο. Η επιφάνεια

του αγάλματος παρουσιάζει έντονη

διάβρωση από τη μακρά παραμονή

του στη θάλασσα, ιδιαίτερα στη δεξιά

πλευρά. Μόνο η κεφαλή, που είχε

αποσπαστεί από τον κορμό κατά την

ανέλκυση, σώζεται εν μέρει καλύτερα·

από την οποία, όμως, λείπει όλο το

πίσω μέρος της. Στην κάτω αριστερή

πλευρά της ράχης, πάνω από τον

γλουτό, σώζεται η κοίτη μεγάλου

συνδέσμου σχήματος πεί, πολύ

πιθανόν αρχαίου, κάθετα

τοποθετημένου. Μια χαμηλή,

ανεπίγραφη βάση με βάθυνση για την

υποδοχή της πλίνθου, που είχε βρεθεί

στο χώρο του ναυαγίου, έχει

θεωρηθεί ότι συνανήκει στο άγαλμα.

Η μορφή πατά σταθερά με το

αριστερό σκέλος, ενώ και το άνετο

δεξί που ανοίγει προς το πλάι

λυγίζοντας στο γόνατο, πατά με

ολόκληρο το πέλμα στην πλίνθο. 

Ο κορμός παρουσιάζει ελαφρά 

κλίση προς τα δεξιά, που φαίνεται

εντονότερη, εξαιτίας της διάβρωσης

και της απώλειας του μαρμάρινου

όγκου στην περιοχή της οσφύος και

των γλουτών. Ένα τμήμα του ιματίου

σώζεται στον αριστερό ώμο· το τμήμα

του ενδύματος που καλύπτει τον

αριστερό πήχη και πέφτει

κατακόρυφα έως τον αστράγαλο

διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση,

ώστε να αναγνωρίζονται με σαφήνεια

δύο κατακόρυφες παράλληλες

πτυχές. Η κεφαλή στρέφεται προς τα

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
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αριστερά και γέρνει ελαφρά προς τα

κάτω. Σε εξαιρετικά καλή κατάσταση

σώζονται η δεξιά της πλευρά μαζί με

τη μύτη, ολόκληρο το μέτωπο και

μεγάλο τμήμα της κόμης. Ωοειδές

είναι το σχήμα του προσώπου με

γεμάτο σαγόνι, λεπτά, ελαφρώς

μισάνοιχτα χείλη, η μύτη είναι μακριά

με πλατιά ράχη και ανοικτά πτερύγια,

τα μάτια μικρά με στενά βλέφαρα και

ελάχιστα καμπυλωμένες τις ίριδες. 

Η κόμη διαμορφώνεται σε κοντούς

μηνοειδείς και σιγμοειδείς

βοστρύχους. 

Η ένταξή του στις υστεροελληνιστικές

παραλλαγές του αγαλματικού τύπου

του Ερμή Richelieu είναι αναμφίβολη,

παρά τη διάβρωσή του και τη μικρή

διαφοροποίηση στο δεξί σκέλος, που

είναι τοποθετημένο αρκετά κοντά στο

αριστερό. Τόσο ο αριστερός

βραχίονας με το ένδυμα όσο και το

στήριγμα, που συνδέεται με το

άγαλμα έως τον μηρό, αποδεικνύουν

ότι είναι λιγότερο απελευθερωμένο

από άλλες μεταπλάσεις του τύπου.

Το πλάσιμο είναι προσεκτικό και η

γενικότερη εμφάνιση αναδεικνύει 

μια ζωντάνια, που απομακρύνεται

από την ξηρότητα των γνωστών

παραλλαγών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 158, αρ. 16, παρ.

πίν. Ε,1-2. Σβορῶνος 1903, 73, αρ. 35, πίν.

XV,1 και πίν. XIV,5 (η πλίνθος). Στάης

1905, 33, εικ. 13 και 36, εικ. 13α. Lippold

1911, 271-280, εικ. 1, 3a-b. Lippold 1923,

72. Papaspiridi 1927, 81 (με λανθασμένο

αρ. 3617). Lauter 1966, 55. Arnold 1969,

274, αρ. Ν 1. Bol 1972, 51-52, αρ. 35, πίν.

24,5 και 26,1-2. Γιαλούρης 1973-1974,

4(θ), πίν. 15α. Zanker 1974, 78. Vierneisel-

Schlörb 1979, 284. Niemeier 1985, 143. Bol

1988, 36. Maderna 1988, 85. Maderna-

Lauter 1990, 305, εικ. 182-183, και 307.

Maderna 2004, 317, 320, 353, 364, εικ.

290. Γκράτζιου 2010, 171-172, αρ. 7.1, πίν.

90α-δ. 

Ε.ΒΛ.

49. αγαλμα απόλλωνα που 
στηρίζεται σε τρίποδα
Aρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Ύψ. 1,69 μ. 

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15487

Το άγαλμα είναι συγκολλημένο από

πολλά κομμάτια. Η μπροστινή όψη

του είναι τελείως διαβρωμένη και

«φαγωμένη» σε τέτοιο βαθμό, ώστε 

ο αρχικός της όγκος να έχει

συρρικνωθεί στο ελάχιστο. Αντίθετα,

η πίσω όψη σώζεται σε εξαιρετική

κατάσταση από τον τράχηλο έως

τους γλουτούς και το μεγαλύτερο

μέρος του τρίποδα πλάι στον κορμό.

Λείπουν η κεφαλή, το αριστερό

σκέλος από το μέσον του μηρού, ο

αριστερός πήχης από τον αγκώνα 

και το δεξί άκρο χέρι μαζί με μέρος

του πήχη. Η δεξιά κνήμη και η

πλίνθος μαζί με το δεξί άκρο πόδι 

και την απόληξη του ποδιού του

τρίποδα συγκολλήθηκαν αργότερα.

Ο νεαρός Απόλλωνας, που ταυτίζεται

με ασφάλεια από τον τρίποδα πλάι

του, παριστάνεται γυμνός να πατάει

σταθερά με το δεξί σκέλος στην

πλίνθο· το άνετο αριστερό θα

σταύρωνε, πιθανότατα, μπροστά 

από το δεξί. Η μορφή στηρίζεται

ακουμπώντας με τον αριστερό πήχη

στον τρίποδα, ο οποίος συνδέεται 

σε τρία σημεία με τον κορμό του

αγάλματος. Ο λέβητας του τρίποδα

φέρει ψηλό, κωνικό κάλυμμα. Από τα

τρία μακριά ραβδόσχημα πόδια του

τρίποδα σώζεται μόνο το πίσω, που

απολήγει σε νύχια λιονταριού, και

τμήμα του δεξιού. Το μπροστινό

μέρος της πλίνθου, μαζί με το

αριστερό πόδι του τρίποδα, είναι

τελείως διαβρωμένα. Ο δεξιός

βραχίονας της μορφής πέφτει

χαλαρός κατά μήκος του σώματος. 

Ο άνω κορμός κλίνει προς τα δεξιά. 

Η σπονδυλική στήλη αποδίδεται

σχηματικά σαν μια γραμμική

καμπύλη. Η κεφαλή, όπως μπορεί να

υποτεθεί από την κλίση του τραχήλου,

στρεφόταν αριστερά και πάνω. 

Στη βάση του αυχένα σώζονται οι

απολήξεις πέντε λεπτών βοστρύχων
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της άλλοτε μακριάς κόμης.

Στην πίσω αριστερή πλευρά του

κορμού σώζεται τμήμα ανάγλυφου

τελαμώνα (;) εν μέρει απολαξευμένου

αργότερα. Εντυπωσιακό είναι το

ελαφρώς παχύ, αβρό πλάσιμο του

σώματος, που παραπέμπει μάλλον 

σε παιδί παρά σε νεαρό άνδρα.

Πρόκειται για έναν συμβατικό τρόπο

απόδοσης, γνωστό και από άλλα

γλυπτά του ναυαγίου, όπως από το

άγαλμα του αγοριού-παλαιστή (αρ.

κατ. 50).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 158, αρ. 11, παρ.

πίν. Δ,1. Σβορῶνος 1903, 75, αρ. 39, πίν.

XVI,1. Στάης 1905, 45-46, 56, εικ. 22.

Muthmann 1951, 21. Bol 1972, 57-58, αρ.

39, πίν. 31,1-4. Γιαλούρης 1973-1974, 4(α),

πίν. 14α. LIMC II (1984) λ. Apollon, 257,

αρ. 596, πίν. 228 (Ο. Palagia). Ridgway

2002, 70.

Ε.ΒΛ.

50. aγαλμα αγοριού 
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Ύψ. με την πλίνθο 1,115 μ. Ύψ. πλίνθου 0,075 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

(13–12–1900)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 2773

Η αριστερή πλευρά του αγάλματος

είναι διαβρωμένη. Αντίθετα, η δεξιά

σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η

αρχική μαρμάρινη επιφάνεια, όπου

διατηρείται, καθώς προστατευόταν

από τους λιθοφάγους οργανισμούς

βυθισμένη στην ιλύ του βυθού, είναι

ομοιόμορφα λειασμένη και

στιλβωμένη. Η συμφυής πλίνθος

φέρει ίχνη επεξεργασίας με βελόνι

και οδοντωτή σμίλη. Το αρχικό της

περίγραμμα σώζεται μόνο πίσω από

το δεξί σκέλος της μορφής. Το

αριστερό χέρι του αγάλματος ήταν

πρόσθετο, όπως και το πάνω μέρος

του κρανίου με τα μαλλιά. Όσον

αφορά στη σύνδεση του δεξιού

άκρου χεριού με τον πήχη φαίνεται

πιθανότερο να οφείλεται σε

επέμβαση που έγινε αμέσως μετά 

την ανέλκυσή του, καθώς ο τρόπος

σύνδεσης είναι ασυνήθιστος στην

αρχαιότητα, συγκρινόμενος με των

υπολοίπων γλυπτών του ναυαγίου.

Σπασίματα υπάρχουν στη δεξιά

κνήμη, ακριβώς κάτω από το γόνατο

και πάνω από τον αστράγαλο, καθώς

και στο στήριγμα που συνδέει την

πλίνθο με τον αριστερό μηρό του

αγάλματος· από το στήριγμα το ένα

τρίτο έχει τελείως καταστραφεί από

το θαλασσινό νερό, όπως και το

αριστερό σκέλος που σώζεται έως 

το γόνατο. Τετράπλευρο πουντέλλο

συνδέει τον δεξιό αγκώνα με τον

αντίστοιχο μηρό. Σπασμένο στη 

μέση είναι το επίσης τετράπλευρο

πουντέλλο, κάτω από το δεξιό

γόνατο, καθώς και ο μέσος και ο

παράμεσος δάκτυλος του δεξιού

άκρου χεριού. Το κενό ανάμεσα στον

αντίχειρα και τον δείκτη γεφυρώνεται

με πολύ λεπτό πουντέλλο.

Το παιδί παριστάνεται γυμνό,

μισοσκυμμένο, με ανασηκωμένη την

κεφαλή. Στηρίζεται στο αριστερό

σκέλος, το οποίο, προτεταμένο, λύγιζε

σε ορθή γωνία στο γόνατο. Το δεξί,

επίσης ελαφρά λυγισμένο,

κατευθύνεται προς τα πίσω και πατά

μόνο με τα δάχτυλα στην πλίνθο. Το

πάνω μέρος του κορμού του κλίνει

έντονα προς τα εμπρός. Ο αριστερός

βραχίονας, κρίνοντας από το μικρό

σωζόμενο τμήμα του, κατευθυνόταν

προς τα πάνω και εμπρός. Γέρνει την

κεφαλή του προς τα πίσω, ενώ το

βλέμμα ακολουθεί την κατεύθυνση του

χεριού. Το δεξί χέρι είναι κατεβασμένο

με ελαφρά ανοιχτή την παλάμη.

Η μορφή ισορροπεί ανάμεσα στην

ένταση και τη χαλάρωση. Σαν ένα

τεντωμένο τόξο η κίνηση περνά από

το δεξί σκέλος στο τεντωμένο

αριστερό χέρι, ενώ την κατεύθυνση

της κίνησης παρακολουθεί απολύτως

η στάση του κεφαλιού και το βλέμμα

του παιδιού. Το σώμα είναι άνισα

μοιρασμένο ανάμεσα στην αριστερή,

γεμάτη ένταση, πλευρά και τη δεξιά

που «βυθίζεται» αργά και νωχελικά

προς τα κάτω. Ακόμη και στο πλάσιμο

μπορεί να διαπιστώσει κανείς

διαφοροποίηση, εάν συγκρίνει το

βαθύ αυλάκι της σπονδυλικής στήλης

με τις ρηχές μεταβάσεις στη χαλαρή

δεξιά πλευρά.

Παρόμοιες αντιθέσεις διαπιστώνονται

και στα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Το σφαιρικό κρανίο του αγοριού με το

χαμηλό μέτωπο, τις μαλακές παρειές,

το μεγάλο, στρογγυλό πηγούνι και τα

σαρκώδη χείλη, έρχονται σε αντίθεση

με τα γωνιώδη, ανασηκωμένα, φρύδια,

που ρυτιδώνουν το μέτωπο, και με το

σκληρό περίγραμμα των ματιών και

των βλεφάρων. Πολύ λεπτά

αποδίδονται τα πτερύγια της μύτης,

ενώ μεγάλα και σαρκώδη, σχεδόν

πρησμένα, τα αυτιά. Το περίγραμμα

του προσώπου οριοθετείται με

σαφήνεια από τα μαλλιά, που,

δουλεμένα με το βελόνι, διατάσσονται

σε ζώνες στην περιφέρεια του κρανίου.

Πολλές ερμηνείες έχουν προταθεί. 

Η μορφή έχει ερμηνευτεί ως νέος 

στη στάση του ἀποσκοπεῖν, ως

πολεμιστής, ως κυνηγός, ως παίκτης

αστραγάλων (ἀστραγαλίζων), ως

βάρβαρος (Γαλάτης ;) που εκλιπαρεί

τη μεγαλοψυχία του νικητή αντιπάλου

του, ως ο Ακταίων που προσπαθεί να

δει την Άρτεμη, κρυμμένος ανάμεσα

στα δέντρα, ως ο γονυπετών Λυκάων

–προτελευταίος γιος του Τρώα

βασιλιά Πριάμου– που ικετεύει τον

Αχιλλέα να τον αφήσει να ζήσει, ως

σατυρίσκος που προκαλεί νύμφη, ως

ηνίοχος άρματος. Το πιθανότερο

όμως είναι ότι πρόκειται για

παγκρατιαστή ή παλαιστή που

παριστάνεται τη στιγμή που παίρνει

θέση λίγο πριν από τον αγώνα. 

Η στάση του και η έκφρασή του

προϋποθέτουν την παρουσία μιας

δεύτερης, αντίπαλης, μορφής. Χωρίς

αμφιβολία πρόκειται για μέλος

κάποιου συντάγματος.

Το διακοσμητικό και χαριτωμένο

πνεύμα της ύστερης ελληνιστικής

εποχής αντανακλάται με σαφήνεια

στην παιδική μορφή του αθλητή. Το

ροκοκό σύμπλεγμα που αναπαριστά

την πάλη ενός αγοριού που

προσπαθεί, ως άλλος Ηρακλής, να

πνίξει μια χήνα (Pollitt 2000, 171, εικ.

132) είναι πολύ κοντά στο πνεύμα

του μικρού παλαιστή του ναυαγίου.

Παρόλα αυτά στη σύνθεση του

συντάγματος των Αντικυθήρων

αναγνωρίζονται ακόμη ορισμένα

στοιχεία από παλαιότερα συντάγματα

του 2ου αι. π.Χ., όπως αυτό του
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«Σκύθη και του κρεμασμένου

Μαρσύα» (Pollitt 2000, 161-162, 

εικ. 120-121. Schraudolph 2007, 

235-236, εικ. κειμένου 91) ή της

«Πρόσκλησης σε χορό» (Pollitt 2000,

175, εικ. 139. von Prittwitz 2007, 

260-261, εικ. 228a-i). 

Σε σύγκριση όμως με αυτά, το παιδί

του ναυαγίου έχει μια κύρια όψη, 

την πλάγια, με την οποία γίνεται

αντιληπτή η στάση του σώματος και η

έκφραση του προσώπου. Συγκρίσεις

του προσώπου του αγοριού με

πορτρέτα από τη Δήλο (Vorster 2007,

εικ. 251f), που χρονολογούνται γύρω

στο 100 π.Χ. ή αμέσως μετά, και

κυρίως με άγαλμα αγοριού που

προέρχεται από τον διάκοσμο

ιταλικής έπαυλης στο Fianelle

Sabino κοντά στη Ρώμη (Vorster

1998, 30-33), επιτρέπουν μια ασφαλή

χρονολόγηση του έργου στις αρχές

του 1ου αι. π.Χ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Καββαδίας 1900, 95-98, εικ.

2. AM 25 (1900) 457-458. Kabbadias 1901,

207-208, αρ. 7, εικ. 5. ΑΕ 1902, 156, παρ.

πίν. Α,1. Νικολαΐδης 1903, 201-206.

Σβορῶνος 1903, 66-69, αρ. 25, πίν. ΧΙΙ,1.

Frost 1903, 230-232, αρ. IV, εικ. 3. Στάης

1905, 44, 49, εικ. 19. Staïs 1910, 71-72.

Studniczka 1921α, 334-338, εικ. 13, 15.

Studniczka 1921β. ΑΑ 1925, 209 και 211,

εικ. 5. Papaspiridi 1927, 83 (με

λανθασμένο αρ. 2774). Lippold 1950, 336

και σημ. 11. Bol 1972, 69-72, αρ. 25, πίν.

38-40 και πίν. 41,6. Hübner 1986, 131, πίν.

47,7. Vorster 1998, 33. Ridgway 2002, 74,

98, σημ. 17, πίν. 27. Καλτσάς 2002, 299-

300, αρ. 626. Vorster 2007, 310, εικ. 304.

Ε.ΒΛ.
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51. aγαλμα του oδυσσέα
Πριν από τα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Ύψ. 2,03 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 5745 

Η επιφάνεια του γλυπτού είναι έντονα

διαβρωμένη από τους λιθοφάγους

οργανισμούς και τις θαλάσσιες

επικαθίσεις. Λείπουν τα άκρα χέρια

μαζί με τμήμα του πήχη, η αριστερή

κνήμη από το γόνατο, τα δάχτυλα του

άκρου δεξιού ποδιού και το

μεγαλύτερο μέρος της πλίνθου.

Σχεδόν παράλληλα με το δεξί σκέλος

του αγάλματος και σε επαφή με αυτό

βρίσκεται κυλινδρικό στήριγμα. Με

πουντέλλο συνδέεται ο δεξιός

αγκώνας της μορφής με τον κορμό.

Το άγαλμα είναι κατασκευασμένο από

δύο ξεχωριστά κομμάτια, που

συνδέονται στην οσφύ· επίσης

χωριστά ήταν δουλεμένο και το άκρο

αριστερό χέρι που στερεωνόταν στην

οπή του πήχη. Ο γενειοφόρος,

ώριμος, άνδρας παριστάνεται όρθιος,

σε έντονο βηματισμό προς τα δεξιά

προβάλλοντας το δεξί του σκέλος. Το

πάνω μέρος του κορμού του κλίνει

προς τα εμπρός και ταυτόχρονα

στρέφεται ελαφρώς προς τα

αριστερά, ανασηκώνοντας την ίδια

στιγμή την κεφαλή. Φοράει εξωμίδα,

που πορπώνεται στον αριστερό ώμο

αφήνοντας γυμνό το δεξιό τμήμα του

στήθους και πέφτει προς τα κάτω,

περίπου έως τα γόνατα. Αριστερά το

ένδυμα ανοίγει και αφήνει να φανεί το

ισχίο. Γύρω από τη μέση, αντί για

ζώνη, έχει τυλίξει ένα ιμάτιο που

δημιουργεί παχιά αναδίπλωση πάνω

από το υπογάστριο. Ο δεξιός,

λυγισμένος στον αγκώνα, βραχίονας

κατευθύνεται προς το πηγούνι σε μία

κίνηση πιθανότατα προβληματισμού,

ενώ ο αριστερός είναι τυλιγμένος στο

ιμάτιο· στο χέρι θα κρατούσε κάποιο

αντικείμενο, πιθανότατα τόξο, και όχι

το Παλλάδιο, όπως συνήθως

προτείνεται. Στην κεφαλή φοράει

πίλο. Παρόλη τη διάβρωση του

προσώπου, διακρίνεται η

συνοφρυωμένη έκφρασή του, ακόμη

και η οδοντοστοιχία του. 

Η ταύτισή του με τον μυθικό βασιλιά

της Ιθάκης, τον Οδυσσέα, μπορεί να

θεωρηθεί ασφαλής από την εξωμίδα

και τον πίλο που φοράει. Το άγαλμα

έχει μία κύρια όψη, τη μπροστινή, με

την οποία γίνεται αντιληπτή η κίνηση

και το πλάτος της μορφής. Η πίσω

όψη είναι αποδοσμένη περιληπτικά. 

Το γλυπτό εξαιτίας του μεγέθους, του

μοτίβου κίνησης και της παρόμοιας

ενδυμασίας θα πρέπει να ανήκε στο

ίδιο σύνταγμα με το αρ. κατ. 52, που

ταυτίζεται ίσως με τον Αχιλλέα. H

πιθανότητα να παριστάνεται κάποια

σκηνή από το επεισόδιο της

Δολώνειας είναι αδύνατη εξαιτίας της

απουσίας εικονογραφικών

προσδιοριστικών στοιχείων. Το

ενδεχόμενο να ανήκει το άγαλμα του

ήρωα σε κάποιο σύνταγμα που θα

παρίστανε την τύφλωση του

Πολύφημου, όπως είχε προτείνει η Μ.

Βieber, θα πρέπει, επίσης, να

αποκλειστεί. 

Η αίσθηση της κίνησης του ήρωα την

ίδια στιγμή προς τα πίσω και μπροστά

υποδεικνύει, πάντως, την πρόθεση

της απόδοσης μιας στιγμής ανάμεσα

σε δύο πράξεις. Είναι ίσως η στιγμή

που ο Οδυσσέας έχει διαφύγει και

κοιτάζει πίσω του για να διαπιστώσει

αν τον παρακολουθεί κάποιος.

Πρόκειται για μια στιγμή

εξανθρωπισμού του ήρωα, απόλυτα

σύμφωνη με το ρεαλιστικό πνεύμα

της ύστερης ελληνιστικής εποχής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 158-159, αρ. 18,

παρ. πίν. Ε,4. Σβορῶνος 1903, 70, αρ. 28,

πίν. ΧΙΙΙ,2. Στάης 1905, 43-44, 47, εικ. 17.

Roßbach 1914, 93. Bieber 1961, 100. Bol

1972, 78-79, αρ. 28, πίν. 44-45. LIMC VΙ

(1992) λ. Odysseus, 956, αρ. 84 (O.

Touchefeu-Meynier). Moreno 1994, 690,

εικ. 850. Himmelmann 1994, 852.

Himmelmann 1995, 35, 110, πίν. 36.

Ridgway 2002, 73, 75, 97, σημ. 14, πίν. 25.

Καλτσάς 2002, 300, αρ. 628. Ridgway

2004, 743. Vorster 2007, 318, εικ. 323.

Ε.ΒΛ.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

106

51



52. aνδρικό άγαλμα, αχιλλέασ(;)
Πριν από τα μέσα του 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Ύψ. 1,47 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 5746

Η επιφάνεια του γλυπτού είναι έντονα

διαβρωμένη από τη μακρά παραμονή

του στο βυθό. Λείπουν τμήμα του

αριστερού πήχη μαζί με το άκρο χέρι,

οι δύο κνήμες από τα γόνατα, καθώς

και η λεπίδα του ξίφους. Δύο

τετράπλευρα πουντέλλα συνδέουν

τον δεξιό αγκώνα και το δεξί άκρο

χέρι του αγάλματος με τον κορμό.

Στην πίσω όψη, πίσω από τον δεξιό

γλουτό, διακρίνεται η απόληξη ενός

στηρίγματος. 

Το άγαλμα απαρτίζεται από δύο

ξεχωριστά κομμάτια που συνδέονται

στο ύψος των γλουτών. Από χωριστό

κομμάτι ήταν επίσης δουλεμένο το

αριστερό άκρο χέρι, που λείπει

σήμερα. Ο νεαρός, αγένειος, άνδρας

παριστάνεται όρθιος, σε έντονη

κίνηση προς τα δεξιά. Το πάνω μέρος

του κορμού του κλίνει προς τα

εμπρός και ταυτόχρονα στρέφεται

ελαφρώς προς τα αριστερά,

γυρίζοντας την ίδια στιγμή την

κεφαλή του προς τα πίσω και πάνω.

Με το αριστερό χέρι αρπάζει το

θηκάρι του ξίφους, που εξαρτάται

από τελαμώνα περασμένο διαγώνια

στο στήθος, ενώ με το δεξί

ετοιμάζεται να το τραβήξει έξω.

Φοράει μόνο ιμάτιο, που καλύπτει 

την οσφύ και τον δεξιό μηρό. Στην

αριστερή πλευρά, καθώς τυλίγεται

γύρω από το αριστερό χέρι,

ανασηκώνεται αφήνοντας να φανεί 

το ισχίο.

Η πίσω όψη του αγάλματος είναι

αποδοσμένη περιληπτικά, όπως και

στο άγαλμα του Οδυσσέα (αρ. κατ.

51). Από το πλάσιμο του σώματος δεν

διατηρούνται λεπτομέρειες, ενώ από

το πρόσωπο ελάχιστα διακρίνονται τα

μάτια και η μύτη. 

Η ομοιότητα της στάσης με το

άγαλμα του Οδυσσέα (αρ. κατ. 51)

έχει ήδη αναφερθεί. Και οι δύο

μορφές επαναλαμβάνουν την έντονη,

προς τα εμπρός, κίνηση, ενώ

στρέφουν την ίδια στιγμή την κεφαλή

προς τα πίσω. Αναμφίβολα ήταν

μέρος μιας ευρύτερης σύνθεσης, της

οποίας το θέμα μας διαφεύγει. Η

ταύτισή τους με τον Οδυσσέα και τον

Διομήδη, τους δύο πρωταγωνιστές

στο επεισόδιο της αρπαγής του

Παλλαδίου, που είχε προταθεί από

τον Ι. Σβορώνο, δεν ευσταθεί εξαιτίας

των αποκλίσεων της δεύτερης

μορφής από τη στερεότυπη εμφάνιση

του Διομήδη στην ελληνική τέχνη· ο

τελευταίος παριστάνεται συνήθως με

διαφορετικά εικονογραφικά

χαρακτηριστικά.

Η εντυπωσιακά νεανική εμφάνιση της

ηρωικής μορφής με τα ατίθασα

φουντωτά μαλλιά συνηγορεί για 

την ταύτισή της με τον Αχιλλέα. 

Η διαφορά της ηλικίας, αλλλά κυρίως

της ιδιοσυγκρασίας ανάμεσα στον

Αχιλλέα και τον Οδυσσέα, γνωστή και

από τα Ομηρικά Έπη, αποτυπώνεται

τόσο στα φυσιογνωμικά όσο και στα

εικονογραφικά χαρακτηριστικά των

δύο μορφών. Ο Οδυσσέας

παριστάνεται γενειοφόρος, ελαφρώς

σκυφτός και πιο προσεκτικός στις

κινήσεις του, σε αντίθεση με τον

αγένειο Αχιλλέα, που στέκεται

ολόρθος, παρορμητικός, έτοιμος 

για δράση. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 159, αρ. 19, παρ.

πίν. Ε,3. Σβορῶνος 1903, 70-71, αρ. 27,

πίν. ΧΙΙΙ,1. Στάης 1905, 44, 48, εικ. 18.

Roßbach 1914, 93. Bol 1972, 79-80, αρ. 27,

πίν. 46-47. Moreno 1994, 690, εικ. 851.

Himmelmann 1994, 852, εικ. 4.

Himmelmann 1995, 35. Ridgway 2002, 73-

74, 75, 98, σημ. 15, πίν. 26. Καλτσάς 2002,

300-301, αρ. 629. Ridgway 2004, 743.

Vorster 2007, 318, εικ. 324.

Ε.ΒΛ.
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53. πλίνθος με σκέλη ανδρικού 
αγάλματος 
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Πλίνθος: Μήκ. 0,65 μ. Πλάτ. 0,55 μ. Ύψ. 0,10 μ.

Ύψ. σκέλους αγάλματος 0,80 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15488

Έχει συγκολληθεί από τέσσερα

κομμάτια. Η αρχική μαρμάρινη

επιφάνεια σώζεται μόνο στο πίσω

μέρος της κνήμης, στο αριστερό άκρο

πόδι, και στην πλίνθο, κάτω από το

ανασηκωμένο αριστερό πέλμα της

μορφής, όπου διατηρούνται ακόμη

λιγοστά ίχνη επεξεργασίας με

οδοντωτή σμίλη. Όλη η υπόλοιπη

επιφάνεια της πλίνθου, μαζί με τα

πόδια και το στήριγμα, είναι έντονα

διαβρωμένη. Σπασμένη είναι η δεξιά

μπροστινή γωνία της πλίνθου και οι

δύο φάλαγγες του μεσαίου δαχτύλου

του αριστερού άκρου ποδιού. Κάτω

από την ανασηκωμένη φτέρνα του

αγάλματος ξεκινά τετράπλευρο

πουντέλλο (σωζόμενου ύψους 

μόλις 0,02 μ. –—το υπόλοιπο είναι

συμπληρωμένο με γύψο)— που

συνέδεε το πέλμα με την πλίνθο· —

το ίχνος του διατηρείται ακόμη 

πάνω σε αυτή.

Τα σωζόμενα κάτω άκρα μας

επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι η

ανδρική μορφή στην οποία ανήκαν

παριστανόταν κατενώπιον, ήταν

μεγαλύτερη του φυσικού μεγέθους,

πιθανότατα γυμνή, και πατούσε

σταθερά με το δεξί σκέλος, ενώ το

αριστερό, λυγισμένο στο γόνατο, το

έφερε προς τα πίσω ακουμπώντας με

τα ακροδάχτυλα. Δεξιά της μορφής,

πάνω στην πλίνθο, σώζεται τμήμα

στηρίγματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 77, αρ. 78

(μηρός μαζί με γόνατο) και αρ. 86 (κνήμη),

πίν. ΧΙΧ,18+26 αντίστοιχα. Γιαλούρης

1975, 1, πίν. 1α (εικονίζεται με

συγκολλημένα και τα τέσσερα κομμάτια).

Ε.ΒΛ.

54. πλίνθος με υπολείμματα
άκρων ποδιών και στηρίγματος 
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Πλίνθος: Μήκ. 0,66 μ. Πλάτ. 0,45 μ. Ύψ. 0,06 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 5750/16

Η πλίνθος, που σώζει ακέραιο το

ακανόνιστο αρχικό της περίγραμμα

(ορθογώνιο με λοξότμητη την πίσω

δεξιά γωνία της), είναι συγκολλημένη

από δύο κομμάτια. Είναι διαβρωμένη

σε όλη την επιφάνεια. Μικρές

εξαιρέσεις αποτελούν κάποια

τμήματα (εξωτερική πλευρά του

πέλματος του αριστερού ποδιού,

αστράγαλος δεξιού ποδιού,

στήριγμα, πουντέλλο) που διατηρούν

την αρχική μαρμάρινη επιδερμίδα με

ίχνη καστανής οξείδωσης, εξαιτίας

της γειτνίασής τους στο βυθό με

μετάλλινα αντικείμενα. Στην άνω

επιφάνεια της πλίνθου, πίσω από το

στήριγμα, σώζονται ίχνη

επεξεργασίας με οδοντωτή σμίλη.
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Το κυλινδρικό στήριγμα (ύψους 0,525

μ. και διαμέτρου 0,085 μ.), έχει

συγκολληθεί από δύο κομμάτια. Το

ανώτερο είναι διαβρωμένο εξωτερικά,

ενώ εσωτερικά σώζεται πολύ

καλύτερα. Τμήμα εγκάρσιου

κυλινδρικού πουντέλλου (σώζεται σε

μήκος 0,055 μ. στην εσωτερική

πλευρά του στηρίγματος και σε

απόσταση 0,34 μ. από τη βάση του),

εξυπηρετούσε τη σύνδεσή του με την

κνήμη του αγάλματος. 

Από τη θέση των ποδιών προκύπτει

ότι η ανδρική μορφή στην οποία

ανήκαν τα θραύσματα παριστανόταν

κατενώπιον, ήταν μεγαλύτερη του

φυσικού μεγέθους και πατούσε

σταθερά με το αριστερό σκέλος στην

πλίνθο. Το προβαλλόμενο δεξιό

σκέλος θα λύγιζε ελαφρά στο γόνατο

και θα είχε ελαφρά ανασηκωμένο το

πέλμα, όπως συμπεραίνεται από την

προς τα μέσα φορά του εσωτερικού

οστού του αστραγάλου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αδημοσίευτο. 

Για τη χρήση πουντέλλων στη γλυπτική,

βλ. Hollinshead 2002, 117-152.

Ε.ΒΛ.

55. δεξιά κνήμη αγάλματος με
άκρο πόδι που φοράει σανδάλι
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Ύψ. 0,46 μ. Μήκ. 0,24 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15549

Συγκολλημένο από δύο κομμάτια.

Σώζεται σε άριστη κατάσταση το

τμήμα από τα δάχτυλα ως τον ταρσό.

Αντίθετα, το κομμάτι που σώζει την

κνήμη μαζί με τον αστράγαλο και τη

φτέρνα και το οποίο πρέπει να

συγκολλήθηκε στη δεκαετία του ’70,

είναι πολύ διαβρωμένο. Κάτω από τη

σόλα του σανδαλιού σώζεται τμήμα

από τη συμφυή πλίνθο του αγάλματος

(ύψους 0,02 μ.), που διατηρεί ίχνη

επεξεργασίας με βελόνι στα πλάγια και

κάτω. Η κατά τόπους κιτρινοκάστανη

οξείδωση οφείλεται στη γειτνίασή του,

στο βυθό, με μετάλλινα αντικείμενα.

Το πόδι, που ανήκε σε ανδρικό

άγαλμα, φυσικού ή λίγο μικρότερο

του φυσικού μεγέθους, φοράει ψηλό

σανδάλι του τύπου της κρηπίδας. 

Το σανδάλι δένεται με ορθογώνιας

τομής δερμάτινα λουριά, τα οποία

στερεώνονται στα πλάγια, στις θηλιές

του δικτυωτού πλέγματος του

σανδαλιού. Στη συνέχεια,

διασταυρώνονται τρεις φορές πάνω

από τον ταρσό και καταλήγουν,

διασταυρούμενα ακόμη τέσσερις

φορές, σε φιόγκο στο μπροστινό

μέρος της κνήμης, περίπου 0,10 μ.

πάνω από τον αστράγαλο. Το

δικτυωτό πλέγμα του σανδαλιού

περιέκλειε και τη φτέρνα. Ένα

ιδιαίτερο πλέγμα στενών εγκάρσιων

λουριών, που στερεώνεται μέσα σε

θηλιά, προστατεύει το μετατάρσιο. 

Ο τύπος του σανδαλιού είναι όμοιος

με αυτόν του χάλκινου δεξιού ποδιού

αρ. κατ. 34, που ανήκε, επίσης, σε

ανδρικό άγαλμα. Οι χονδρές

αρθρώσεις των δαχτύλων αποκλείουν

τον ισχυρισμό του Ι. Σβορώνου, ότι το

πόδι ανήκε σε γυναικείο άγαλμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 76-77, αρ.

59, πίν. XVI,5. Bol 1972, 92, πίν. 56,5-6.
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Morrow 1985, 84, 104, πίν. 92a-b, 111 (σε

όλες τις δημοσιεύσεις εικονίζεται μόνο το

άκρο πόδι). 

Γενικά για τις κρηπίδες, βλ. Morrow 1985,

62-63, 73-84, 97, 107-114, 149. Calcani

1989, 53-54. Corso 2002, 60 και σημ. 26.

Κατσικούδης 2005, 115-116, σημ. 635.

Ε.ΒΛ.



56. τμήμα ενδύματος 
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Μήκ. 0,34 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15561

Ήταν ξεχωριστά δουλεμένο για να

προσαρμοστεί σε κάποιο άγαλμα.

Διαβρωμένη είναι η επιφάνεια του

αποτμήματος στο κάτω μπροστινό

μέρος και στην εσωτερική πλευρά.

Διατηρεί σύστημα αναδιπλούμενων

πτυχών ιματίου. Η ελαφρά κυρτή

εξωτερική πλευρά του και η ελαφρά

κοίλη εσωτερική δείχνουν ότι

προσαρμοζόταν πάνω σε καμπύλη

επιφάνεια. Η μικρή οπή στην

εσωτερική πλευρά είναι σύγχρονη. 

Πιθανότατα πρόκειται για τμήμα του

ιματίου που έπεφτε πάνω στον ώμο ή

τον μηρό ανδρικού αγάλματος,

καθιστού ή κινημένου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αδημοσίευτο.

Ε.ΒΛ.
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57. δεξί χέρι ανδρικού αγάλματος 
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Μήκ. βραχίονα (ως τον αγκώνα) 0,38 μ. Μήκ.

πήχη και άκρου χεριού 0,43 μ. 

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15555

Έχει συγκολληθεί από δύο κομμάτια.

Σώζεται τμήμα του βραχίονα,

χαμηλότερα από τον ώμο, μαζί με τον

πήχη και το άκρο χέρι. Είναι έντονα

διαβρωμένο σε όλη την επιφάνεια,

ιδιαίτερα το άκρο χέρι, του οποίου τα

δάχτυλα από το μετακάρπιο έχουν

μετατραπεί σε άμορφη μάζα. Μόνο

στην εσωτερική πλευρά του πήχη

διατηρείται η αρχική μαρμάρινη

επιδερμίδα, που καλύπτεται από

σκουροκάστανη οξείδωση εξαιτίας της

γειτνίασης του χεριού στο βυθό με

μετάλλινα αντικείμενα. Το χέρι ανήκε

σε ανδρικό άγαλμα, μεγαλύτερο του

φυσικού μεγέθους. Είναι έντονα

λυγισμένο στον αγκώνα και ο πήχης

φέρεται προς τα πάνω. Πιθανότατα η

μορφή θα κρατούσε κάποιο

αντικείμενο μπροστά στο στήθος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 77, αρ. 61,

πίν. ΧΙΧ,1 (εικονίζεται μόνο ο πήχης). 

Ε.ΒΛ.

58. δεξί άκρο χέρι ανδρικού 
αγάλματος
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Μήκ. 0,31 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15550

Έχει συγκολληθεί από δύο κομμάτια.

Σώζεται το δεξί άκρο χέρι, μαζί με

τον καρπό και μέρος του πήχη. Το

άκρο χέρι διατηρείται σε εξαιρετική

κατάσταση, όπως και η εσωτερική

πλευρά του πήχη· αντίθετα, η

εξωτερική είναι διαβρωμένη. 

Η κιτρινοκάστανη οξείδωση, που

παρατηρείται κατά τόπους, οφείλεται

στη γειτνίαση του χεριού στο βυθό 

με μετάλλινα αντικείμενα. 

Τα δάχτυλα λυγίζουν χαλαρά προς 

τα μέσα. Εξαιρετικά λεπτά, εγκάρσια,

πουντέλλα γεφυρώνουν τα μικρά 

κενά ανάμεσα στον αντίχειρα και τον

δείκτη, και ανάμεσα στον δείκτη και το

μεσαίο δάχτυλο. Στο κάτω αριστερό

μέρος της παλάμης σώζεται ίχνος

σπασμένου κυλινδρικού πουντέλλου

(μέγιστης διαμέτρου 0,03 μ.). 

Το χέρι ανήκε σε ανδρικό άγαλμα

μεγαλύτερο του φυσικού μεγέθους.

Πιθανότατα έπεφτε χαλαρό προς τα
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κάτω, κατά μήκος του σώματος, ενώ

το πουντέλλο στο κάτω μέρος της

παλάμης θα πρέπει να συνέδεε το

άκρο χέρι με το ισχίο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 77, αρ. 60,

πίν. XVI,6 (εικονίζεται μόνο το άκρο χέρι).

Bol 1972, 92, σημ. 176. Για τα μικρά

πουντέλλα ανάμεσα στα δάχτυλα, πρβλ.

το χέρι του αγοριού από το ναυάγιο (αρ.

κατ. 50) και το πόδι του Κύκλωπα

Πολύφημου από το ομώνυμο σύμπλεγμα

στο σπήλαιο της Sperlonga (Hollinshead

2002, 149, εικ. 6.21).

Ε.ΒΛ.

58
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59. αριστερό άκρο χέρι γυναικείου 
αγάλματος 
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Μήκ. 0,24 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15548

Σώζεται, σε καλή κατάσταση, το

αριστερό άκρο χέρι χαμηλότερα από

τον καρπό, που κρατά στη χαλαρά

σφιγμένη παλάμη πτυχωμένο

ένδυμα. Έντονα διαβρωμένοι είναι 

ο παράμεσος και ο μικρός δάκτυλος,

μαζί με την εξωτερική πλευρά του

κάτω μέρους της παλάμης.

Λεπτομερειακά αποδίδονται οι πτυχές

του ρούχου, που συγκρατείται

ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη.

Το απότμημα ανήκει σε γυναικείο

άγαλμα μεγαλύτερο του φυσικού

μεγέθους. Επειδή το άκρο χέρι

αντιστοιχεί, ως προς τις αναλογίες,

με τον γυναικείο κορμό ΕΑΜ 15524,

στον οποίον αποδίδεται και απότμημα

ιματίου που πέφτει πάνω σε υδρία

(ΕΑΜ 15525), έχει προταθεί ότι θα

μπορούσε να είναι το αριστερό 

άκρο χέρι του αγάλματος, που

αναγνωρίζεται ως υστεροελληνιστική

παραλλαγή της πραξιτελικής Κνιδίας

Αφροδίτης, του τύπου Belvedere (βλ.

παραπάνω σελ. 65).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 77, αρ. 14,

πίν. ΧΙΧ,14. Bol 1972, 44. 

Ε.ΒΛ.

60. τμήμα αριστερού χεριού 
ανδρικού αγάλματος 
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Μήκ. 0,27 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15562

Σώζεται τμήμα του αριστερού

βραχίονα μαζί με τον αγκώνα και μικρό

μέρος του πήχη. Η εξωτερική πλευρά

σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση, σε

αντίθεση με την εσωτερική που είναι

διαβρωμένη. Στη σωζόμενη επιφάνεια

επαφής του πήχη με το υπόλοιπο

τμήμα που ήταν κατασκευασμένο 

από ξεχωριστό κομμάτι, διατηρείται

τετράγωνος τόρμος (0,025×0,025 μ.

και βάθος 0,06 μ.). Εγχαράξεις, γύρω

από τον τόρμο, που έχουν τη μορφή

πλέγματος, αποσκοπούν στη

δημιουργία αδρής επιφάνειας επαφής,

ώστε να κολλήσουν, με τη βοήθεια

κονιάματος, καλύτερα τα δύο κομμάτια

μεταξύ τους. Το απότμημα ανήκει σε

ανδρικό άγαλμα, λίγο μεγαλύτερο του

φυσικού μεγέθους. Από το σωζόμενο

κομμάτι και το σημείο γένεσης του

πήχη φαίνεται ότι το χέρι λύγιζε στον

αγκώνα και ο πήχης ερχόταν προς τα

πάνω, όπως υποδηλώνει ο τονισμένος

δικέφαλος μυς του βραχίονα. 

Ο Ι. Σβορώνος είχε θεωρήσει ότι το

κομμάτι αποτελούσε τμήμα μηρού

μαζί με τμήμα του γονάτου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, 77, αρ. 79,

πίν. ΧΙΧ,19. 

Ε.ΒΛ.

61. kορμός αγάλματος αλόγου
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Mήκ. 1,75 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901 

(4–3–1901)

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15536

Λείπουν και τα τέσσερα πόδια του

αλόγου σχεδόν από τη γένεσή τους, 

η ουρά, καθώς και το στήριγμα κάτω

από την κοιλιά του. Ενώ τα πλευρά και

το κάτω μέρος της κοιλιάς του ζώου

είναι έντονα διαβρωμένα, η ράχη του

σώζεται σε όλο της το μήκος σχεδόν

ανέπαφη από τους λιθοφάγους

οργανισμούς, καθώς το σημείο αυτό

ήταν βυθισμένο στην άμμο και για 

το λόγο αυτό προστατευμένο. 

Το κεφάλι και ο λαιμός ήταν ένθετα.

Η κοίλη βάθυνση υποδοχής στον

τράχηλο (μέγιστου βάθους 0,08 μ.),

είναι λειασμένη στην περιφέρειά της,

ενώ στο μέσον της φέρει ίχνη

επεξεργασίας από λεπτό βελόνι. 

Στο μέσον της κοιλότητας υπάρχει

ορθογώνιος τόρμος (0,085×0,075

μ., βάθος 0,16 μ.). Επειδή στο

εσωτερικό του τόρμου δεν σώζονται

υπολείμματα από μολύβι ούτε

υπάρχουν φθορές, όπως θα ανέμενε

κανείς, μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι δεν χρησιμοποιήθηκε εν τέλει

γόμφος για τη σύνδεση. Τον τράχηλο

περιτρέχει ολόγυρα ιμάντας

(πλάτους 0,04 μ.), που διακοσμείται 

με ανάγλυφο φολιδωτό κόσμημα. 

Το μέσον της μπροστινής του

πλευράς διακοσμούσε κάποτε

ανάγλυφο γοργόνειο (πρβλ. τη

φωτογραφία της δημοσίευσης του 

Ι. Σβορώνου) που λείπει σήμερα.

Το πλάσιμο του κορμού είναι επίπεδο,

χωρίς επί μέρους διαφοροποιήσεις

στη μυολογία. Ρευστοί αποδίδονται 

οι μύες του στέρνου και της

ωμοπλάτης. Απαλή, χωρίς ακμές,

είναι η ραχοκοκκαλιά της

σπονδυλικής στήλης. Το αριστερό

μπροστινό σκέλος έρχεται σχεδόν

οριζόντια προς τα εμπρός, ενώ το

δεξί κατακόρυφα προς τα πίσω.

Αντίστοιχα, το αριστερό οπίσθιο

σκέλος ερχόταν προς τα εμπρός,

ενώ το δεξί κατευθυνόταν προς τα
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πίσω. Κάτω από την κοιλιά του ζώου

σώζονται τα κατάλοιπα ενός κάθετου

στηρίγματος. Δεν μπορούμε, ωστόσο,

να είμαστε σίγουροι για το σχήμα και

τη μορφή του. Η ουρά, παρόλο που

μόνο η γένεσή της διακρίνεται στο

πίσω μέρος του κορμού, πρέπει να

ήταν ανασηκωμένη. 

Το άλογο, που παριστάνεται σε ήρεμη

στάση βηματισμού, μαζί με άλλα δύο

άλογα (εικ. 7), που εκτίθενται στο

εσωτερικό αίθριο του Εθνικού

Αρχαιολογικού Μουσείου, και ένα

τέταρτο που αποσπάστηκε από τα

σχοινιά κατά τη διαδικασία ανέλκυσής

του και βυθίστηκε σε μεγαλύτερο

βάθος, ανήκαν σε τέθριππο άρμα.

Δεν έχουν αναγνωριστεί κομμάτια

από τον δίφρο, ανάμεσα στα μέχρι

σήμερα ανελκυσθέντα γλυπτά. Η B.

Ridgway (2002, 74) πρότεινε, χωρίς

όμως σοβαρά επιχειρήματα, την

ταύτιση του αγοριού του ναυαγίου

(αρ. κατ. 50) με τον ηνίοχο του

άρματος. Από το σύνταγμα του

τεθρίππου έχουν, ακόμη, ανελκυσθεί

πέντε τμήματα πλίνθων με κατάλοιπα

οπλών ή σκελών αλόγων και

κιονόμορφων στηριγμάτων. 

Δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για

άλογα από αγωνιστικό ή πολεμικό

άρμα. Είναι πάντως γνωστό ότι

τέθριππα άρματα στήνονταν ως

αναμνηστικά μνημεία νίκης στα πεδία

των μαχών. Η πιθανότητα αυτή έχει

διατυπωθεί και για το τέθριππο από

το ναυάγιο. Σύμφωνα με τον P. Bol, 

το τέθριππο των Αντικυθήρων

αποτελούσε το αναμνηστικό μνημείο

της νίκης του Μιθριδάτη VI του

Ευπάτορα εναντίον των Ρωμαίων, 

που θα είχε στηθεί στη Δήλο το 88

π.Χ. μετά την ολοσχερή καταστροφή

του νησιού. Ωστόσο, η πιθανότητα

αυτή, που είναι άμεσα εξαρτημένη

από την υπόθεση του Bol για την

εργαστηριακή προέλευση των

γλυπτών, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΕ 1902, 159, αρ. 24, παρ.

πίν. Β,4. Σβορῶνος 1903, 78, αρ. 94, πίν.

ΧΧ,3. Bol 1972, 84, αρ. 94, πίν. 50,4 και 51,1. 

Ε.ΒΛ.

62. ουρά αγάλματος αλόγου
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Μήκ. 0,44 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15553

Το κάτω μέρος της ουράς είναι

διαβρωμένο σε σύγκριση με το πάνω,

το οποίο σώζεται σε καλή κατάσταση

με εξαίρεση κάποιες μικρές

αποκρούσεις. Ένα μικρό κομμάτι 
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έχει συγκολληθεί αριστερά, κοντά 

στο σημείο που θα ερχόταν σε επαφή

με το σώμα του ζώου. Η εσωτερική

πλευρά της ουράς είναι αποδοσμένη

περιληπτικά.

Η ουρά ανήκει σε κάποιο από τα

τέσσερα άλογα (πρβλ. αρ. κατ. 61)

που έσερναν το τέθριππο άρμα. 

Η κοντή, παχιά, καμπυλωτή στο πάνω

μέρος, ουρά του ζώου δεν πέφτει

ελεύθερη προς τα κάτω. Η απόληξή

της είναι δεμένη. 

Η εικονογραφική αυτή λεπτομέρεια

απαντά ξανά σε άλογο της

«σαρκοφάγου του Αλεξάνδρου» από

τη νεκρόπολη της Σιδώνας στην

Κωνσταντινούπολη (Brinkmann 2007,

140, εικ. 253 και 141, εικ. 262 και 146,

εικ. 276), στα τέσσερα επιχρυσωμένα

χάλκινα άλογα που κοσμούν το άνω

μέρος της πρόσοψης της βασιλικής

του Αγίου Μάρκου στη Βενετία

(Toniato 1982, 89, εικ. 68, 76 και 130-

131, αρ. 2-5. Bergemann 1988, 119,

πίν. 48,3) και σε άλογα του περίφημου

ψηφιδωτού του «Αλεξάνδρου» από

την «Οικία του Φαύνου» στην Πομπηία

(Andreae 2003, 62, 65). 

Το δέσιμο της ουράς δεν αποτελεί

χρονολογικό τεκμήριο, αφού η

χρονική απόσταση που χωρίζει τα

προαναφερόμενα μνημεία από τα

άλογα του ναυαγίου είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με τον P. Bol θα μπορούσε

η λεπτομέρεια αυτή να παραπέμπει

στην ανατολική προέλευση του

τεθρίππου, εάν βασιστεί κανείς στα

Βαβυλωνιακά του Ιάμβλιχου, όπου

αναφέρεται ότι τα άλογα του άρματος

του Μεγάλου Βασιλέα είχαν δεμένες

τις ουρές τους με άλικες κορδέλες. 

Η υπόθεση αυτή πάντως δεν είναι

δυνατόν να επιβεβαιωθεί.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, πίν. ΧΧ,4.

Bol 1972, 87, 90, αρ. 7, πίν. 54,1-2.

Ε.ΒΛ.

63. tμήμα σκέλους αγάλματος 
αλόγου
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Ύψ. 0,33 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15558

Σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση τμήμα

του μετακάρπιου μαζί με την άρθρωση

της πρώτης φάλαγγας του δαχτύλου,

πιθανότατα μπροστινού σκέλους

αγάλματος αλόγου φυσικού μεγέθους.

Μικρή διάβρωση εντοπίζεται στο άνω

μέρος του κομματιού. Στο πίσω μέρος

της άρθρωσης διατηρείται το τρίχωμα 

που καλύπτει το σημείο γένεσης των

φαλάγγων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Bol 1972, 89, αρ. 2, πίν. 56,1

(δεξιά).

Ε.ΒΛ.

64. tμήμα σκέλους αγάλματος
αλόγου
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Ύψ. 0,42 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15560

Σώζεται σε άριστη κατάσταση τμήμα από

το μετατάρσιο, μαζί με την άρθρωση του

γονάτου, πιθανότατα οπίσθιου σκέλους

αγάλματος αλόγου φυσικού μεγέθους.

Κάτω ακριβώς από την άρθρωση του

γονάτου σώζεται τμήμα πουντέλλου,

που σχηματίζει οξεία γωνία 30 μοιρών

με το μετατάρσιο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Bol 1972, 90, αρ. 6, πίν. 56,2

(δεξιά).

Ε.ΒΛ.

65. tμήμα σκέλους αγάλματος 
αλόγου
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Ύψ. 0,37 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15559

Συγκολλημένο από δύο κομμάτια.

Σώζεται σε καλή κατάσταση τμήμα του

μετακάρπιου, μαζί με την άρθρωση της

63

64
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πλευρά, που είναι ελαφρώς

διαβρωμένη, σώζεται σε καλή

κατάσταση. 

Από το μπροστινό μέρος της οπλής

ξεκινά τετράπλευρο πουντέλλο

(μήκους 0,225 μ.). Έχει συγκολληθεί

από δύο κομμάτια και παρακολουθεί

την κατεύθυνση του κάτω μέρους της

οπλής· πιθανότατα τη συνέδεε με την

πλίνθο. Το πέλμα της οπλής είναι

δουλεμένο με λεπτομέρεια, καθώς

αποδίδονται φυσιοκρατικά οι σχισμές

της «χελιδόνας». Το ίδιο ρεαλιστικά

66

65

πρώτης φάλαγγας του δαχτύλου,

πιθανότατα μπροστινού σκέλους

αγάλματος αλόγου φυσικού

μεγέθους. Στο πίσω μέρος της

άρθρωσης διατηρείται το τρίχωμα

που καλύπτει τη γένεση των

φαλάγγων (πρβλ. πανομοιότυπο στο

Βol 1972, 90, αρ. 5, πίν. 54,9).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Αδημοσίευτο. 

Ε.ΒΛ.

66. μπροστινή οπλή αγάλματος
αλόγου
Αρχές 1ου αι. π.Χ.

Παριανό μάρμαρο

Μήκ. 0,465 μ.

Από την ανέλκυση των ετών 1900–1901

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 15554

Σώζεται η ανασηκωμένη, και

λυγισμένη στην άρθρωση της πρώτης

φάλαγγας, οπλή του αριστερού

μπροστινού σκέλους αγάλματος

αλόγου, φυσικού μεγέθους. Με

εξαίρεση την αριστερή εξωτερική
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αποδίδονται το πυκνό, κοντό τρίχωμα

που περιβάλλει τη στεφάνη του

περιόπλιου, καθώς και ο κοντός

θύσανος που πέφτει πάνω από τη

γένεση των φαλάγγων. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Σβορῶνος 1903, πίν. ΧΧ,4. 

Πιθανότατα ταυτίζεται με την οπλή που

εικονίζεται στον Bol 1972, 89, 90, πίν. 54,7-

8, στην οποία συγκολλήθηκε αργότερα

μικρό τμήμα του πουντέλλου. 

Για τη χρήση των πουντέλλων στη

γλυπτική, βλ. Hollinshead 2002, 117-152.

Ε.ΒΛ.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

293

Εκτός από τις καθιερωμένες συντομογραφίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του 
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (www.dainst.org) χρησιμοποιούνται και οι κάτωθι:

ΑΑΑ Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών

ΑΔ Αρχαιολογικόν Δελτίον

ΑΕ Αρχαιολογική Εφημερίς

Facta Facta: A Journal of Roman Material Culture Studies

JQR Jewish Quarterly Review

ΠΑΑ Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών

ΠΑΕ Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

SNG Copenhagen SNG Denmark, The Royal Collection of Coins and Medals, Danish National Museum, 22: Ionia, Copenhagen 1945.
SNG Keckman SNG Finland, The Erkki Keckman Collection in the Skopbank, Helsinki, 1: Karia, Helsinki 1994.
SNG München SNG Deutschland, Staatliche Münzsammlung München, 20: Ionien, München 1995.
SNG Tübingen SNG Deutschland, Münzsammlung der Universität Tübingen, 2: Mysien – Ionien, München 1989.
SNG von Aulock SNG Deutschland, Sammlung von Aulock, Ionien, Berlin 1960.

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΑΜ = Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο • Βάρ.= Βάρος • Διάμ.= Διάμετρος • μ.= μέτρα Μήκ.= Μήκος 
Πάχ.= Πάχος • Πλάτ.= Πλάτος • Ύψ.= Ύψος • Mέγ.= Μέγιστο • χιλ.= χιλιοστά • περ.= περίπου 
σωζ.= σωζόμενο • γρ.= γραμμάρια • αρ.= αριθμός • αρ. ευρ.= αριθμός ευρετηρίου • αρ. κατ.= αριθμός καταλόγου

Συντομογραφίες

Abadie-Reynal 2007: C. Abadie-Reynal, La céra-
mique romaine d’Argos. Fin du IIe siècle avant J.-
C.-fin du IVe siècle après J.-C., Athènes – Paris
2007.
Alcock 2007: S. Alcock, The Eastern Mediter-
ranean, στον τόμο: R. Saller – I. Morris – W.
Scheidel (επιμ.), Τhe Cambridge Economic History of
the Greco-Roman World, Cambridge 2007, 671-697.
Alscher 1956: L. Alscher, Griechische Plastik III:
Nachklassik und Vorhellenismus, Berlin 1956.
Alscher 1957: L. Alscher, Griechische Plastik ΙV:
Hellenismus, Berlin 1957.
Amandry 1984: P. Amandry, Os et coquilles, στον
τόμο: L’antre Corycien ΙΙ, BCH Suppl. 9 (1984)
347-380.
Αnastasiou κ.ά. 2011: M. Αnastasiou – J.H. Seira-
dakis – J. Evans – S. Drougou – K. Efstathiou,
The Astronomical Events Inscribed on the An-
tikythera Mechanism, Journal for the History of As-
tronomy (2011) (υπό έκδοση).
Anderson 1954: J.K. Anderson, Excavation on the
Kofina Ridge, Chios, BSA 49 (1954) 128-182.
Anderson-Stojanović 1987: V. Anderson-Sto-
janović, The Chronology and Function of Ce-
ramic Unguentaria, AJA 91 (1987) 105-122.
Andreae 1990: Β. Andreae (επιμ.), Phyromachos-
Probleme: mit einem Anhang zur Datierung des gros-
sen Altares von Pergamon, Mainz am Rhein 1990.

Βιβλιογραφία
ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Andreae 2003: B. Andreae, Antike Bildmosaiken,
Mainz am Rhein 2003.
Andreau 1999: J. Andreau, Banking and Business
in the Roman World, Cambridge 1999.
Andrén 1952: A. Andrén, Il torso del Belvedere,
OpArch 7 (1952) 1-45.
Andrianou 2009: D. Andrianou, The Furniture and
Furnishings of Ancient Greek Houses and Tombs,
Cambridge 2009.
Archibald κ.ά. 2001: Z.H. Archibald − J. Davies
− V. Gabrielsen − G.J. Oliver (επιμ.), Hellenistic
Economies, London – New York 2001.
Armitage 1966 : A. Armitage, Edmund Halley, Nel-
son 1966.
D’ Arms 1970: J.H. D’ Arms, Romans on the Bay of
Naples. A Social and Cultural Study of the Villas and
their Owners from 150 B.C. to A.D. 400, Cam-
bridge Mass. 1970.
D’ Arms 1980: J.H. D’ Arms, Senators’ Involve-
ment in Commerce in the Late Republic: Some
Ciceronian Evidence, ΜemΑmΑc 36 (1980) 77-89.
Arnold 1969: D. Arnold, Die Polykletnachfolge. Un-
tersuchungen zur Kunst von Argos und Sikyon zwi-
schen Polyklet und Lysipp, Berlin 1969.
Arvanitopoulos 1912: A.S. Arvanitopoulos, Ein
Thessalischer Gold- und Silberfund, AM 27
(1912) 99-102.
Arveiller-Dulong – Nenna 2000: V. Arveiller-Du-

long – M.-D. Nenna, Musée du Louvre, Départe-
ment des Antiquités grecques, étrusques et romaines.
Les verres antiques, I. Contenants à parfum en verre
moulé sur noyau et vaiselle moulée. VIIe siècle avant
J.-C. -1er siècle après J.-C., Paris 2000.
Aurenhammer 1990: M. Aurenhammer, Die Skulp-
turen von Ephesos. Bildwerke aus Stein: Idealplastik
I, FiE X/1, Wien 1990.
Baatz 1994: D. Baatz, Die Handmühlen, στον
τόμο: Hellenkemper Salies κ.ά. 1994, 97-103.
Bailey 1975: D.M. Bailey, A Catalogue of the Lamps
in the British Museum I: Greek, Hellenistic and Early
Roman Pottery Lamps, Oxford 1975.
Baldo 2004: G. Baldo (επιμ.), Μ. Τulli Ciceronis,
In C. Verrem actionis secundae, Liber quartus (De si-
gnis), Firenze 2004.
Baldwin Bowsky 2011: M. Baldwin Bowsky, Colo-
nia Iulia Nobilis Cnosus, the First 100 Years: The
Evidence of Italian Sigillata Stamps, στον τόμο:
R. J. Sweetman (επιμ.), Roman Colonies in the First
Century of their Foundation, Oxford 2011, 117-134.
Baldwin Bowsky – Gavrilaki 2011: M. Baldwin
Bowsky – E. Gavrilaki, Kleo’s Clay: Inscribed
Instrumenta Domestica from Lappa (Crete),
CretAnt 11 (2010) 173-253.
Barr-Sharrar 1987: B. Barr-Sharrar, The Hellenistic
and Εarly Imperial Decorative Bust, Mainz am
Rhein 1987.



Bol 2004: P.C. Bol (επιμ.), Die Geschichte der anti-
ken Bildhauerkunst II: Klassische Plastik, Mainz am
Rhein 2004.
Bol 2007: P.C. Bol (επιμ.), Die Geschichte der anti-
ken Bildhauerkunst IIΙ: Hellenistische Plastik,
Mainz am Rhein 2007.
Brinkmann 2007: V. Brinkmann (επιμ.), Πολύχρω-
μοι θεοί. Χρώματα στα αρχαία γλυπτά, Κατάλογος
Έκθεσης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 30.1
– 24.3.2007, Αθήνα 2007.
Bromley 1986: A.G. Bromley, Notes on the An-
tikythera Mechanism, Centaurus 29 (1986) 5-27.
Bromley 1990α: A.G. Bromley, The Antikythera
Mechanism, Horological Journal 132 (1990) 412-
415.
Bromley 1990β: A.G. Bromley, The Antikythera
Mechanism: A Reconstruction, Horological Jour-
nal 133.1 (1990) 28-31.
Bromley 1990γ: A.G. Bromley, Observations of
the Antikythera Mechanism, Antiquarian Horol-
ogy 18.6 (1990) 641-652.
Bromley 1993
A.G. Bromley, Antikythera: An Australian-Made
Greek Icon, Bassernet 2.3 (1993).
Broneer 1930: O. Broneer, Terracotta Lamps,
Corinth IV (Part III), Cambridge, Massachusetts
1930.
Broneer 1977: O. Broneer, Terracotta Lamps, Ιsth-
mia ΙΙΙ, Princeton 1977.
Brooks 2001: M. Brooks, Tricks of the Light, New
Scientist, 170.2285 (04/2001) 38-40.
Brothwell 1981: D.R. Brothwell, Digging Up
Bones3, New York 1981.
Bruneau 1965: Ph. Bruneau, Les lampes, Délos
XXVI, Paris 1965.
Bruneau 1970α: Ph. Bruneau, Tombes d’Argos,
BCH 94 (1970) 437-531.
Bruneau 1970β: Ph. Bruneau, La vaisselle, στον
τόμο: L’îlot de la Maison des Comédiens, Délos
XXVII, Paris 1970, 239-265.
Βruneau 2006: Ph. Bruneau, Le problèm de l’aes
deliacum, BCH Suppl. 47 (2006) 364-373.
Bruneau – Ducat 2010: Ph. Bruneau – J. Ducat,
Oδηγός της Δήλου4 (ελλ. μτφρ. Ε. Δημητρακοπού-
λου – Π. Καρβώνης), Αθήνα 2010.
Buikstra – Ubelaker 1994: J.E. Buikstra – D.H.
Ubelaker, Standards for Data Collection from
Human Skeletal Remains, Arkansas Archaeologi-
cal Survey Report 44, Arkansas 1994.
Bulle 1912: H. Bulle, Der Schöne Mensch im Alter-
tum: Eine Geschichte des Körperideals bei Ägyptern,
Orientalen und Griechen2, München – Leipzig
1912.
Burnett 1987: A.M. Burnett, Coinage in the Roman
World, London 1987.
Buschor 1971: E. Buschor, Das hellenistische Bild-
nis2, München 1971.
Calcani 1989: G. Calcani, Cavalieri di Bronzo. La
torma di Alessandro opera di Lisippo, Roma 1989.
Caley 1970 : E.R. Caley, Chemical Composition of
Greek and Roman Statuary Bronzes, στον τόμο:
S. Doeringer – D.G. Mitten – A. Steinberg (επιμ.),
Art and Technology: A Symposium on Classical
Bronzes, Cambridge Mass. – London 1970, 37-49.
de Callataÿ 1997: Fr. de Callataÿ, L’histoire des
guerres mithridatiques vue par les monnaies, Louvain
1997.

Cankardeş-Şenol 2010: G. Cankardeş-Şenol, Nikan-
dros Group: Matrix Studies on the Amphora
Stamps of the Group, Olba 18 (2010) 125-139.
Caramessini-Oeconomides – Kleiner 1975: Μ. Cara-
messini-Oeconomides – F.S. Kleiner, The Hie-
rapytna Hoard. A Supplement, RBelgNum 121
(1975) 5-19.
Carman κ.ά. 2012: C.C. Carman – A. Thorndike –
J. Evans, On the Pin-and-Slot Device of the An-
tikythera Mechanism, with a New Application to
the Superior Planets, Journal for the History of As-
tronomy 43 (2012) 93-116.
Carre 1993: M.-B. Carre, L’épave à dolia de La-
dispoli (Étrurie Méridionale). Étude des vestiges
de la coque, Archaeonautica 11 (1993) 9-29.
Carroll-Spillecke 1994: M. Carroll-Spillecke, Rö-
mische Gärten, στον τόμο: Ηellenkemper Salies
κ.ά. 1994, 901-909.
Casabona 1999: M. Casabona, Le monete di Cata-
nia ellenistica fra Roma e le influenze orientali,
RItNum 100 (1999) 13-46.
Casson 1971: L. Casson, Ships and Seamanship in
the Ancient World, Princeton 1971.
Casson 1994: L. Casson, Travel in the Ancient
World, London 1994.
Chamoux 1968: F. Chamoux, L’Héraclès d’Anti-
kythère, RA 1968, 161-170.
Coarelli 1983α: F. Coarelli, L’ ‛Agora des Italiens’
a Delo: Il mercato degli schiavi?, στον τόμο: F.
Coarelli − D. Musti − E. Solin (επιμ.), Delo e Ita-
lia, Οpuscula Instituti Romani Finlandiae II, Bardi
1983, 119-146.
Coarelli 1983β: F. Coarelli, Il commercio delle
opera d’arte in età tardo-republicana, DialA 3.1
(1983) 45-53.
Coarelli 2005: F. Coarelli, L’Agora des Italiens: lo
staterion di Delo?, AJA 19 (2005) 197-212.
Coates 2001: J. Coates, Planking Tenons in An-
cient Mediterranean Ships Built Shell First,
Tρόπις 6 (2001) 153-170. 
Cocco 1970: M. Cocco, Sulla funzione dell’
“Agora degli Italiani” di Delo, PP 25 (1970) 446-
449.
Cohen 2006: G. Cohen, The Hellenistic Settlements
in Syria, the Red Sea Basin, and North Africa,
Berkeley − Los Angeles − London 2006.
Colls − Domergue − Guerrero Ayuso 1986: D. Colls
− C. Domergue − V. Guerrero Ayuso, Les in-
gots de plomb de l’épave romaine Cabrera 5, Ile
de Cabrera, Baléares (dernières anées du 1e s.
av. ou dans le premier quart du 1er s. ap. J.C.),
Archaeonautica 6 (1986) 31-80.
Connelly 2005: J. Breton-Connelly, Excavations
on Geronisos Island: Second Report the Central
South Complex, RDAC 2005, 151-182.
Corso 2002: A. Corso, Αρχαία Ελληνικά Υποδή-
ματα, Αρχαιολογία και Τέχνες 82 (2002) 59-67.
Corso 2004: A. Corso, The Art of Praxiteles. The De-
velopment of Praxiteles’ Workshop and its Sculptural
Tradition under the Sculptor’s Acme (364-1 BC),
Roma 2004.
Corso 2007: A. Corso, The Art of Praxiteles II. The
Mature Years, Roma 2007.
Corso – Mugellesi – Rosati 1988: Α. Corso − R.
Mugellesi − G. Rosati, Gaio Plinio Secondo. Storia
Naturale V: Mineralogia e storia dell’Arte. Libri 33-
37, Torino 1988.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

294

Barr-Sharrar 1994: B. Barr-Sharrar, The Bronze
Lamps, στον τόμο: Hellenkemper Salies κ.ά.
1994, 639-655.
Barr-Sharrar 1998: B. Barr-Sharrar, Some Obser-
vations Concerning Late Hellenistic Bronze
Production on Delos, στον τόμο: O. Palagia – W.
Coulson (επιμ.), Regional Schools in Hellenistic
Sculpture, Proceedings of an International Confer-
ence Held at the American School of Classical Studies
at Athens, 15-17.3.1996, Oxford 1998, 185-198.
Basch 1972: L. Basch, Ancient Wrecks and the
Archaeology of Ships, IntJNautA 1 (1972) 1-58.
Baudoin – Liou – Long 1994: C. Baudoin − B. Liou
− L. Long, Une cargaison de bronzes hellénistiques.
L’épave Fourmigue C à Golfe-Juan, Paris 1994.
Beck κ.ά. 1990: H. Beck – P.C. Bol – M. Bückling
(επιμ.), Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klas-
sik, Κατάλογος Έκθεσης, Φρανκφούρτη, Lie-
bieghaus. Museum alter Plastik, Mainz am Rhein
1990.
Βeltrame – Gaddi 2005: C. Βeltrame – D. Gaddi,
The Rigging and the ‘Hydraulic System’ of the
Roman Wreck at Grado, Gorizia, Italy, IntJ-
NautA 34 (2005) 79-87.
Benoit 1961: F. Benoit, Fouilles sous-marines:
L’épave du Grand Congloué à Marseille, Paris 1961.
Bergemann 1988: J. Bergemann, Die Pferde von
San Marco. Zeitstellung und Funktion, RM 95
(1988) 115-128.
Berlin 1988: A. Berlin, The Hellenistic and Εarly
Roman Common-ware Pottery from Tel Anafa, Διδα-
κτορική Διατριβή, Michigan 1988.
Berthold 1984: R.M. Berthold, Rhodes in the Hel-
lenistic Age, Ithaca − London 1984.
Bes – Poblome 2006: Ph. Bes – J. Poblome, A Νew
Look at Old Data: the ICRATES Platform, στον
τόμο: D. Malfitana – J. Poblome – J. Lund
(επιμ.), Old Pottery in a New Context. Innovating
Perspectives on Roman Pottery Studies, Atti del Con-
vegno Internazionale di Studi. Catania, 22-24 αprile
2004, Catania 2006, 141-165.
Bianchi 2002: R.S. Bianchi (επιμ.), Reflections on An-
cient Glass from the Borowski Collection, Mainz 2002.
Bieber 1910: M. Bieber, Der Paris des Euphranor
und Jünglingsköpfe aus dem IV. Jahrhundert v.
Chr., JdI 25 (1910) 159-173.
Bieber 1961: M. Bieber, The Sculpture of the Hel-
lenistic Age2, New York 1961.
Blinkenberg 1933: Chr. Blinkenberg, Knidia. Bei-
träge zur Kenntnis der praxitelischen Aphrodite, Ko-
penhagen 1933.
Blome 1999: P. Blome, Antikenmuseum Basel und
Sammlung Ludwig, Zürich 1999.
Boardman – Scarisbrick 1977: J. Boardman – D.
Scarisbrick, The Ralph Harrari Collection of Finger
Rings, London 1977.
Boehringer 1961: E. Boehringer (επιμ.), A. Hundt
– K. Peters, Greifswalder Antiken (Gedächtnisgabe
für E. Pernice), (mit Beiträgen von E. Boehrin-
ger), Berlin 1961.
Bol 1972: P.C. Bol, Die Skulpturen des Schiffsfundes
von Antikythera, Berlin 1972.
Bol 1978: P.C. Bol, Großplastik aus Bronze in Olym-
pia, Berlin 1978.
Bol 1988: P.C. Bol, Die Marmorbüsten aus dem He-
roon von Kalydon in Agrinion, Archäologisches
Museum Inv. Nr. 28-36, AntPl 19 (1988) 35-47.



Courbin 1957: P. Courbin, Une tombe géomé-
trique d’Argos, BCH 81 (1957) 322-386.
Courby 1922: F. Courby, Les vases grecs à reliefs,
Paris 1922.
Crawford 1985: M.H. Crawford, Coinage and
Money under the Roman Republic. Italy and the
Mediterranean Economy, London 1985.
Crawford 1987: M.H. Crawford, Sicily, στον τόμο:
A.M. Burnett – M.H. Crawford (επιμ.), The
Coinage of the Roman World in the Late Republic,
Proceedings of a Colloquium Held at the British Mu-
seum in September 1985, Oxford 1987, 43-51.
Curtis 2001: R.I. Curtis, Ancient Food Technology,
Leiden – Boston – Köln 2001.
Curtis 2008: R.I. Curtis, Food Processing and
Preparation, στον τόμο: Oleson 2008, 369-392.
Cutroni Tusa 1976-1977: A. Cutroni Tusa, Soprin-
tendenza Archeologica della Sicilia occidentale,
AnnIstItNum 23-24 (1976-1977) 304-315.
Dalby 2000: Α. Dalby, Σειρήνεια δείπνα. Ιστορία της
διατροφής και της γαστρονομίας στην Ελλάδα (ελλ.
μτφρ. Ε. Πατρικίου), Ηράκλειο 2000.
Davidson 1952: G. R. Davidson, The Minor Objects,
Corinth XII, Princeton 1952.
Davis 2009: D.L. Davis, Commercial Νavigation in
the Greek and Roman World, Διδακτορική Δια-
τριβή, Πανεπιστήμιο του Texas, Austin 2009.
Deonna 1938: W. Deonna, Le mobilier Délien, Délos
XVIII, Paris 1938.
Deppert-Lippitz 1985α: B. Deppert-Lippitz, Grie-
chischer Goldschmuck, Mainz 1985.
Deppert-Lippitz 1985β: B. Deppert-Lippitz, Gold-
schmuck der Römerzeit im Römisch-Germanischen
Zentralmuseum, Bonn 1985.
Despinis 1988: G. Despinis, Zur Deutung des so-
genannten Protesilaos in New York, στον τόμο:
M. Schmidt (επιμ.), Kanon. Festschrift für Ernst
Berger zum 60. Geburtstag am 26. Februar 1988 ge-
widmet, Basel 1988, 87-90.
Despinis 1996: G. Despinis, Studien zur hellenis-
tischen Plastik II: Statuengruppen, AM 111
(1996) 299-336.
Despinis 2008: G. Despinis, Klassische Skulptu-
ren von der Athener Akropolis, AM 123 (2008)
235-340.
Diels 1924: H. Diels, Antike Technik, Leipzig – Ber-
lin 1924.
Dierks-Kiehl 1973: Chr. Dierks-Kiehl, Zu späthel-
lenistischen bewegten Figuren der 2. Hälfte des 2.
Jahrhunderts, Διδακτορική Διατριβή, Köln 1973.
Dikbaş 2008: G. Dikbaş, Die Graue Keramik von Ai-
zanoi. Von der späten Eisenzeit bis zur spätantiken
Zeit, Διδακτορική Διατριβή, Köln 2008.
Doblhofer – Mauritsch 1995: G. Doblhofer – P.
Mauritsch (επιμ.), Boxen: Texte, Übersetzungen,
Kommentar, Wien – Köln – Weimar 1995.
Domergue 1990: C. Domergue, Les mines de la pe-
ninsula ibérique dans l’antiquité romaine, Rome
1990.
van Doorninck 1982: Fr.H. van Doorninck, The
Hull Remains, στον τόμο: G.F. Bass – Fr.H. van
Doorninck (επιμ.), Yassi Ada I. A Seventh Century
Byzantine Shipwreck, College Station 1982, 32-64.
Dörig 1994: J. Dörig, Deinoménès, AntK 37
(1994) 67-80.
Dreyfus – Schraudolph 1996: R. Dreyfus – E.
Schraudolph (επιμ.), Pergamon: The Telephos

Frieze from the Great Altar I, Κατάλογος έκθεσης,
Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο, 16.1.1996
– 14.4.1996 και San Francisco, Μουσείο Καλών
Τεχνών, 4.5.1996 – 8.9.1996, San Francisco 1996.
Dura-Europos 1944: Τhe Excavations at Dura –Eu-
ropos: Preliminary Report. 9,1: Ninth Season of
Work, 1935-1936: The Agora and Bazaar, New
Haven 1944.
Edmunds 2011: M. Edmunds, An Initial Assess-
ment of the Accuracy of the Gear Train in the
Antikythera Mechanism, Journal for the History of
Astronomy 42.148 (2011) 307-320.
Edmunds – Morgan 2000: Μ. Edmunds – Ρ. Mor-
gan, The Antikythera Mechanism: Still a Μy-
stery of Greek Αstronomy?, Astronomy and Geo-
physics 41.6 (2000) 10-17.
Edwards 1965: G.R. Edwards, The Hellenistic
Pottery from the Shipwreck of Antikythera, στον
τόμο: Weinberg κ.ά. 1965, 18-27.
Εdwards 1996: Ch.M. Edwards, Lysippos, στον
τόμο: O. Palagia – J.J. Pollitt (επιμ.), Personal Styles
in Greek Sculpture, Cambridge 1996, 130-153.
Eiseman − Ridgway 1987: C.J. Eiseman − B. Sis-
mondo Ridgway, The Porticello Shipwreck. A
Mediterranean Merchant Vessel of 415-385 B.C.,
Texas 1987.
Empereur 1987: J.-Y. Empereur – A. Hesnard,
Les amphores hellénistiques, στον τόμο: P. Lé-
vêque – J.-P. Morel (επιμ.), Céramiques hellénis-
tiques et romaines II, Paris 1987, 9-71.
Errington 2008: R.M. Errington, A History of the
Hellenistic World 323-30 BC, Malden – Oxford –
Victoria 2008.
Erskine 2003: A. Erskine (επιμ.), Α Companion to
the Hellenistic World, Malden – Oxford 2003.
Espenak – Meeus 2009: F. Espenak – J. Meeus, Five
Millennium Canon of Lunar Eclipses: –1999 to
+3000 (2000 BCE to 3000 CE), National Aero-
nautics and Space Administration, online at
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEpubs/5MCLE.html
(2009).
Evans – Berggren 2006: J. Evans – L. Berggren,
Geminos’s Introduction to the Phenomena: A Trans-
lation and Study of a Hellenistic Survey of Astronomy,
Princeton 2006.
Evans κ.ά. 2010: J. Evans – C.C. Carman – A.S.
Thorndike, Solar Anomaly and Planetary Dis-
plays in the Antikythera Mechanism, Journal for
the History of the Astronomy 41 (02/2010) 1-39.
Faust 1989: S. Faust, Fulcra, Figürlicher und orna-
mentaler Schmuck an antiken Betten, Mainz am
Rhein 1989.
Faust 1994: S. Faust, Die Klinen, στον τόμο: Hel-
lenkemper Salies κ.ά. 1994, 573-605.
Fittschen 1995: K. Fittschen, Zur Bildnisstatue
des Kleonikos, “des Jünglings von Eretria”, Ei-
rene 31 (1995), Τιμητικός Τόμος για τον J. Bou-
zek, 98-108.
Flinders 1914: W.M. Flinders Petrie, Amulets, Sur-
rey 1914.
Finkielsztejn 2000: G. Finkielsztejn, Chronologie
et diffusion des dernières amphores timbrées
rhodiennes: étude préliminaire, ReiCretActa 36
(2000) 407-415.
Foerster 1984: F. Foerster, New Views on Bilge
Pumps from Roman Wrecks, IntJNautA 13 (1984)
85-93.

Foerster Laures 1983: F. Foerster Laures, Roman
Naval Construction, as Shown by the Palamós
wreck, IntJNautA 12 (1983) 219-228.
Foerster Laures 1984α: F. Foerster Laures, The
Evolution of Antique Ship Construction in the
Mediterranean: A Hypothesis, IntJNautA 13
(1984) 323-325.
Foerster Laures 1984β: F. Foerster Laures, Con-
siderations on the Capacity of the Roman Bilge
Pump, IntJNautA 13 (1984) 327-328.
Foerster Laures 1985: F. Foerster Laures, The
Problem of the Bilge and the Pump in Antiquity,
Tρόπις 1 (1985) 91-96.
Foy – Nenna 2001: D. Foy – M.-D. Nenna, Tout feu,
tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de
la France, Κατάλογος έκθεσης, Musée d’Histoire
de Marseille, Aix-en-Provence 2001.
Formenti 1978: F. Formenti – A. Hesnard – A.
Tchernia, Note sur le contenu d’une amphore
Lamboglia 2 de l’épave de la Madrague de
Giens, Archaeonautica 2 (1978) 95-100.
Fraser 1928: A.D. Fraser, The Antikythera Bronze
Youth and a Herm-Replica, AJA 32 (1928) 298-
308.
Freeth 2002α: Τ. Freeth, The Antikythera Mech-
anism: 1. Challenging the Classic Research,
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 2.1
(2002) 21-35.
Freeth 2002β: Τ. Freeth, The Antikythera Mech-
anism: 2. Is it Posidonius’ Orrery?, Mediterranean
Archaeology and Archaeometry 2.2 (2002) 45-58.
Freeth 2009: T. Freeth, Decoding an Ancient Com-
puter, Scientific American 301.6 (12/2009) 76-83.
Freeth κ.ά. 2006: T. Freeth – Υ. Bitsakis – Χ.
Moussas – J.H. Seiradakis – Α. Tselikas – Η.
Mangou – Μ. Zafeiropoulou – R. Hadland – D.
Bate – Α. Ramsey – Μ. Allen – Α. Crawley – Ρ.
Hockley – Τ. Malzbender – D. Gelb – W. Am-
brisco – M.G. Edmunds, Decoding the Ancient
Greek Astronomical Calculator known as the
Antikythera Mechanism, Nature 444 (11/2006)
587-591.
Freeth κ.ά. 2008: T. Freeth – A. Jones – J.M. Steele
– Y. Bitsakis, Calendars with Olympiad Display
and Eclipse Prediction on the Antikythera
Mechanism, Nature 454 (07/2008) 614-617.
Freeth – Jones 2012: T. Freeth – A. Jones, The
Cosmos in the Antikythera Mechanism, ISAW
Papers, 4. To be available at 
http://dlib.nyu.edu/awdl/isaw/isaw-papers/4
(2012)
Frielinghaus 2011: H. Frielinghaus, Die Helme von
Olympia. Ein Beitrag zu Waffenweihungen in grie-
chischen Heiligtümern, Berlin – New York 2011.
Froning 1981: H. Froning, Marmor-Schmuckreliefs
mit griechischen Mythen im 1 Jh. v. Chr. Untersu-
chungen zu Chronologie und Funktion, Mainz am
Rhein 1981.
Frost 1903: K.T. Frost, The Statues from Cerig-
otto, JHS 23 (1903) 217-236.
Fuchs 1957: W. Fuchs, Eine Bronzestatuette des
strengen Stiles im Lateran, RM 64 (1957) 222-
231.
Fuchs 1963: W. Fuchs, Der Schiffsfund von Mahdia,
Tübingen 1963.
Gabrielsen 1997: V. Gabrielsen, The Naval Aristoc-
racy of Hellenistic Rhodes, Åahrus 1997.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

295



Gabrielsen 2001: V. Gabrielsen, The Rhodian As-
sociations and Economic Activity, στον τόμο:
Archibald κ.ά. 2001, 215-244.
Gabrielsen 2003: V. Gabrielsen, Piracy and the
Slave Trade, στον τόμο: Erskine 2003, 389-404.
Galili κ.ά. 2002: Ε. Galili – B. Rosen – J. Sharvit,
Fishing-Gear Sinkers Recovered from an Un-
derwater Wreckage Site, off the Carmel Coast,
Israel, IntJNautA 31.2 (2002) 182-201.
Galsterer 1994: H. Galsterer, Kunstraub und
Kunsthandel im republikanischen Rom, στον
τόμο: Hellenkemper Salies κ.ά. 1994, 857-866.
Gardner 2000: B. Gardner, A 3D Analysis of X-rays
of the Antikythera Mechanism, Διδακτορική Δια-
τριβή, Sydney 2000.
Gelsdorf 1994α: Fr. Gelsdorf, Antike Schiffahrts-
routen im Mittelmeer, στον τόμο: Ηellenkem-
per Salies κ.ά. 1994, 751-758.
Gelsdorf 1994β: Fr. Gelsdorf, Antike Wrackfunde
mit Kunsttransporten im Mittelmeer, στον
τόμο: Hellenkemper Salies κ.ά. 1994, 759-766.
Geominy 1994: W. Geominy, Der Schiffsfund von
Mahdia und seine Bedeutung für die antike
Kunstgeschichte, στον τόμο: Hellenkemper Sa-
lies κ.ά. 1994, 927-942.
Geominy 2004: W. Geominy, Die Zeit von 390 bis
360 v. Chr., στον τόμο: Bol 2004, 259-302.
Gershenson 1998: D.E. Gershenson, Coryphaion,
Cephalorion, and Rhosos, JQR 89.1 (1998) 127-
130.
Gianfrotta – Pomey 1980: P.A. Gianfrotta – P.
Pomey, Archeologia subacquea. Storia, techniche, sco-
perte e relitti, Milano 1980.
Gibbins 2001: D. Gibbins, Shipwrecks and Hel-
lenistic Trade, στον τόμο: Archibald κ.ά. 2001,
205-232.
Gleave 2000: J. Gleave, Website at www.grand-il-
lusions.com/antikyth./htm (2000).
Grace 1965: V.R. Grace, The Commercial Am-
phoras from the Antikythera Shipwreck, στον
τόμο: Weinberg κ.ά. 1965, 5-17.
Grace 1979: V.R. Grace, Amphoras and the Ancient
Wine Trade, Agora, Picture Book no 6, Princeton
1979.
Green 2000: P. Green, Pergamon and Sperlonga.
A Historian’s Reactions, στον τόμο: N.T. de
Grummond – B.S. Ridgway (επιμ.), From Perga-
mon to Sperlonga. Sculpture and Context, Berkeley
– Los Angeles – London 2000, 166-190.
Green 2008: K. Green, «Rhosica Vasa» as Metal-
work Rather than Earthenware: an Interpreta-
tion Reinforced by Philological Analysis, Facta 2
(2008) 231-233.
Greifenhagen 1975: Α. Greifenhagen, Schmuckar-
beiten in Edelmetall II. Einzelstücke, Berlin1975.
Grose 1979: D.F. Grose, The Syro-Palestinian
Glass Industry in the Later Hellenistic Period,
Muse 13 (1979) 54-67.
Grose 1989: D.F. Grose, The Toledo Museum of Art.
Early Ancient Glass: Core-formed, Rod-formed, and
Cast Vessels and Objects from the Late Bronze Age to
the Early Roman Empire, 1600 B.C. to A.D. 50,
New York – Toledo 1989.
de Grummond 2000: N.T. de Grummond, Gauls
and Giants, Skylla and the Palladion, στον τόμο:
N.T. de Grummond – B.S. Ridgway (επιμ.), From
Pergamon to Sperlonga. Sculpture and Context, Berke-
ley – Los Angeles – London 2000, 255-277.

Guldager Bilde 1993 : P. Guldager Bilde, Mould-
made Bowls, Centres and Peripheries in the
Hellenistic World, στον τόμο: Centre and Periph-
ery in the Hellenistic World, Aarhus 1993, 192-209.
Gunther 1932: R.T. Gunther, The Astrolabes of the
World, Α΄, Oxford 1932.
Hackens 1970: T. Hackens, Les monnaies, στον
τόμο: Ph. Bruneau (επιμ.), L’îlot de la Maison des
Comédiens, Délos XXVII, Paris 1970, 387-419.
Hackens 1976: Τ. Hackens, Catalogue of the Classi-
cal Collection: Classical Jewelry. Museum of Art,
Rhode Island School of Design, Rhode Island 1976.
Hartner 1939: W. Hartner, The Principle and Use
of the Astrolabe, στον τόμο: A.U. Pope – Ph. Ack-
erman (επιμ.), A Survey of Persian Art, from Prehis-
toric Times to the Present III, London 1939, 2531.
Hartner 1967: W. Hartner, The Principle and Use
of the Astrolabe, στον τόμο: A.U. Pope – Ph.
Ackerman (επιμ.), Α Survey of Persian Art, from
Prehistoric Times to the Present VI, London – New
York 1967, 2530-2554.
Häuber 1994: Chr. Häuber, ...endlich lebe ich wie
ein Mensch. Zu domus, horti und villae in Rom, στον
τόμο: Hellenkemper Salies κ.ά. 1994, 911-926.
Hayes 1985: J. Hayes, Atlante delle forme ceramiche
II. Ceramica fine romana del bacino mediterraneo
(tardo hellenismo e primo impero), EAA Suppl. 2,
Roma 1985.
Ηayes 1990: J.W.Hayes, Μερικές υστεροελληνι-
στικές ομάδες από τις ανασκαφές της «οικίας
του Διονύσου» στην Πάφο, στον τόμο: Β΄ Επιστη-
μονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμεική.
Χρονολογικά Προβλήματα της Ελληνιστικής Κεραμει-
κής (Ρόδος, 22-25 Μαρτίου 1989), Αθήνα 1990,
115-119.
Hayes 1991: J. Hayes, The Hellenistic and Roman
Pottery, Paphos III, Nicosia 1991.
Hayes 2008: J.W. Hayes, Roman Pottery. Fine-Ware
Imports, Agora XXXII, Princeton 2008.
Head 1880: B.V. Head, On the Chronological Se-
quence of the Coinage of Ephesus, NumChron 20
(1880) 85-173.
Head 1892: B.V. Head, A Catalogue of the Greek
Coins in the British Museum. Ionia, London 1892.
Heilmeyer 1994: W.-D. Heilmeyer, Zur Oberflä-
che antiker Großbronzen, στον τόμο: Hellen-
kemper Salis κ.ά. 1994, 801-807.
Hekler 1913: A. Hekler, Portraits antiques, Paris
1913.
Hellenkemper 1994: H. Hellenkemper, Der Weg
in die Katastrophe: Mutmaßungen über die
letzte Fahrt des Mahdia-Schiffes, στον τόμο:
Hellenkemper Salies κ.ά. 1994, 153-164.
Hellenkemper Salies κ.ά. 1994: G. Hellenkemper
Salies – H.-H. von Prittwitz und Gaffron – G.
Bauchhenß (επιμ.), Das Wrack: Der antike Schiffs-
fund von Mahdia, Κατάλογος Έκθεσης, Rheini-
sches Landesmuseum, Bonn, 1,1-2, Köln 1994.
Hellström 1965: Ρ. Hellström, Pottery of Classical
and Later Date, Terracotta Lamps and Glass,
Labraunda: Swedish Excavations and researches II,
Lund 1965.
Herrmann 1973: Α. Herrmann, AJA 77.4 (1973)
451-453 (βιβλιοκρισία στο Bol 1972).
Herz 2010: N. Herz, The Classical Marble Quar-
ries of Paros: Paros-1, Paros-2 and Paros-3, στον
τόμο: D.U. Schilardi – D. Katsonopoulou

(επιμ.), Paria Lithos. Parian Quarries, Marble and
Workshops of Sculpture2, Proceedings of the First In-
ternational Conference on the Archaeology of Paros
and the Cyclades, Paros, 2 - 5.10.1997, Athens
2010, 27-33.
Hesnard κ.ά. 1988: A. Hesnard – M.B. Carre – M.
Rival, L’ épave Grand Ribaud D (Ηuères, Var), Ar-
chaeonautica 8 (1988) 3-180.
Ηiggins 1980: R.A. Higgins, Greek and Roman Je-
wellery2, London 1980.
Hiller 1962: Fr. Hiller, Zum Neapler Äschines,
MarbWPr 1962, 53-60.
Himmelmann 1970: Ν. Himmelmann, Der «Sar-
kophag» aus Megiste, AbhMainz 1 (1970) 5-30.
Himmelmann 1989: Ν. Himmelmann (επιμ.),
Herrscher und Athlet: Die Bronzen vom Quirinal,
Κατάλογος Έκθεσης, Bonn, Akademisches
Kunstmuseum, 20.6 – 5.9.1989, Milano 1989.
Himmelmann 1990: Ν. Himmelmann, Antisthe-
nes, στον τόμο: Andreae 1990, 13-23.
Himmelmann 1994: Ν. Himmelmann, Mahdia
und Antikythera, στον τόμο: Hellenkemper Sa-
lies κ.ά,. 1994, 849-855.
Himmelmann 1995: N. Himmelmann, Sperlonga:
Die homerischen Gruppen und ihre Bildquellen, Op-
laden 1995.
Himmelmann 2009: N. Himmelmann, Der ausru-
hende Herakles, Padeborn – München – Wien –
Zürich 2009.
Hocker 1995: F. Hocker, Lead Hull Sheathing in
Antiquity, Tρόπις 3 (1995) 197-206.
Ηöckmann 1994: Ο. Ηöckmann, Das Schiff, στον
τόμο: Hellenkemper Salies κ.ά. 1994, 53-81.
Hoff 1994: R. von den Hoff, Philosophenporträts des
Früh- und Hochhellenismus, München 1994.
Høgel 2008: Chr. Høgel, Cicero on Atticus Serv-
ing from “Rhosica Vasa”, Facta 2 (2008) 221-
223.
Hollinshead 2002: M.B. Hollinshead, Extending
the Reach of Marble: Struts in Greek and
Roman Sculpture, στον τόμο: El. K. Gazda
(επιμ.), The Ancient Art of Emulation. Studies in
Artistic Originality and Tradition from the Present to
Classical Antiquity, Michigan University 2002,
117-152.
Hölscher 1994: T. Hölscher, Hellenistische Kunst
und römische Aristokratie, στον τόμο: Hellen-
kemper Salies κ.ά. 1994, 875-888.
Ηοpkins 1983: K. Hopkins, Models, Ships, and
Staples, στον τόμο: P. Garnsey − C.R. Whittaker
(επιμ.), Τrade and Famine in Classical Antiquity,
Cambridge 1983, 84-109.
Houser 1987: C. Houser, Greek Monumental Bronze
Sculpture of the Fifth and Fourth Centuries B.C.,
New York – London 1987.
Howells 1973: W.W. Howells, Cranial Variation in
Man: a Study by Multivariate Analysis of Patterns of
Difference among Recent Human Populations, Cam-
bridge Mass. 1973.
Howland 1958: R.H. Howland, Greek Lamps and
their Survivals, Agora IV, Princeton 1958.
Hübner 1986: G. Hübner, Der Porträtkopf. Über-
legungen zu pergamenischen Porträtplastik
vom 2. Jh. v. Chr. bis in augusteische Zeit, στον
τόμο: M.N. Filgis – W. Radt (επιμ.), Die Stadtgra-
bung: Das Heroon, AvP XV.1, Berlin 1986, 127-
145.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

296



Hübner 2000: G. Hübner, Zur Lagynos: Aspekte
und Retrospektiven, στον τόμο: Ε΄ Επιστημονική
Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική: Χρονολο-
γικά Προβλήματα. Κλειστά Σύνολα - Εργαστήρια
(Χανιά, Απρίλιος 1997), Αθήνα 2000, 161-178.
Humphrey – Oleson – Sherwood 1998: J.W.
Humphrey – J.P. Oleson – A.N. Sherwood
(επιμ.), Greek and Roman Technology, A Sourcebook,
London 1998.
Ignatiadou 2009: D. Ignatiadou, Almonds, Lobes
and Ribs, στον τόμο: K. Janssens et al. (επιμ.),
Annales du 17e Congrès de l’Association Internatio-
nale pour l’Histoire du Verre, Anvers 2006, Antwerp
2009, 15-20.
Imperium Konflikt Mythos 2009: Imperium Konflikt
Mythos. 2000 Jahre Varusschlacht, Κατάλογος Έκ-
θεσης, LWL-Römermuseum in Haltern am See,
15.5 – 11.10.2009, Stuttgart 2009. 
Isager 1993: J. Isager, The Hellenization of
Rome. Luxuria or Liberalitas?, στον τόμο: P.
Guldager Bilde – I. Nielsen – M. Nielsen (επιμ.),
Aspects of Hellenism in Italy: Towards a Cultural
Unity?, Copenhagen 1993, 257-275.
Jackson 2006: M. Jackson, Hellenistic Gold Eros
Jewellery. Technique, Style and Chronology, Oxford
2006.
Jackson 2010: Μ.M. Jackson, New Jewellery Evi-
dence from the Antikythera Shipwreck: A Sty-
listic and Chronological Analysis, BCH 134
(2010) 177-194.
Jockey 1998: Ph. Jockey, Neither School nor
Koine: The Local Workshops of Delos and their
Unfinished Sculpture, στον τόμο: O. Palagia –
W. Coulson (επιμ.), Regional Schools in Hellenistic
Sculpture, Proceedings of an International Confer-
ence Held at the American School of Classical Studies
at Athens, 15 –17.3.1996, Oxford 1998, 177-184. 
De Juliis: Ε. De Juliis, Gli Ori di Taranto in età elle-
nistica5, Milano 1987.
Kabbadias 1901: P. Κabbadias, The Recent Finds
Off Cythera, JHS 21 (1901) 205-208.
Kallet-Marx 1995: R. Kallet-Marx, Hegemony to
Empire. The Development of the Roman Imperium in
the East from 148 to 62 B.C., Berkeley – Los An-
geles – Oxford 1995.
Kaltsas 2008: N. Kaltsas (επιμ.), Agon. The Spirit
of Competition in Ancient Greece, Κατάλογος Έκ-
θεσης, Capital Museum, Beijing, 31.7 –
14.10.2008, Αthens 2008.
Kansteiner 2000: S. Kansteiner, Herakles. Die Dar-
stellungen in der Großplastik der Antike, Köln – Wei-
mar – Wien 2000.
Karagiorga 1995: Th. Karagiorga, Der verkannte
Protesilaos, AM 110 (1995) 207-233.
Karo 1948: G. Karo, Art Salvaged from the Sea,
Archaeology 1 (1948) 179-185.
Karo 1965: G. Karo, Antikythera, στον τόμο: J.
du Plat Taylor (επιμ.), Marine Archaeology: Devel-
opments during Sixty Years in the Mediterranean,
London 1965, 35-39.
Karusu 1985: S. Karusu, Der Bronzekopf aus An-
tikythera – ein kynischer Philosoph, στον τόμο:
Pro arte antiqua. Festschrift für Hedwig Kenner II,
Wien 1985, 207-213.
Kasten 1976: H. Kasten (επιμ.), Marcus Tullius Ci-
cero, Atticus-Briefe2 (Lateinisch-Deutsch), Mün-
chen 1976.

Kern 1957: J.H.C. Kern, An Attic ‘Feeding-bottle’
of the 4th Century B.C. in Leyden, Mnemosyne
10 (1957) 16-21.
Kienast 2007: H. Kienast, Ο Πύργος των Ανέμων. Οι
Αέρηδες, Αθήνα 2007.
Kinns 1987: Ph. Kinns, Asia Minor, στον τόμο:
A.M. Burnett – M.H. Crawford (επιμ.), The
Coinage of the Roman World in the Late Republic,
Proceedings of a Colloquium Held at the British Mu-
seum in September 1985, Oxford 1987, 105-119.
Kleiner 1972: F.S. Kleiner, The Dated Cistophori
of Ephesus, AnsMusNotes 18 (1972) 17-32.
Kleiner 1974: F.S. Kleiner, The Giresun Hoard,
AnsMusNotes 19 (1974) 3-25.
Kleiner 1978: F.S. Kleiner, Hoard Evidence and
the Late Cistophori of Pergamum, AnsMusNotes
23 (1978) 77-105.
Kleiner – Noe 1977: F.S. Kleiner – S.P. Noe, The
Early Cistophoric Coinage, New York 1977.
Krahmer 1931: G. Krahmer, Eine Jünglingsfigur
mittelhellenistischer Zeit, RM 46 (1931) 130-149.
Kreeb 1984: M. Kreeb, Studien zur figürlichen
Ausstattung delischer Privathäuser, BCH 108
(1984) 317-343.
Kreeb 1988: M. Kreeb, Untersuchungen zur figür-
lichen Ausstattung delischer Privathäuser, Chicago
1988.
Κreissig 1978: H. Κreissig, Wirtschaft und Gesell-
schaft im Seleukidenreich. Die Eigentums- und Ab-
hängigkeitsverhältnisse, Berlin 1978.
Krogman – İşcan 1986: W.M Krogman – M.Y.
İşcan, The Human Skeleton in Forensic Medicine,
Springfield, Illinois 1986.
Krull 1985: D. Krull, Der Herakles vom Typ Farnese:
kopienkritische Untersuchung einer Schöpfung des Ly-
sipp, Frankfurt am Main – Bern – New York 1985.
Kyrieleis 1969: H. Kyrieleis, Throne und Klinen.
Studien zur Formgeschichte altorientalischer und grie-
chischer Sitz-und Liegemöbel vorhellenistischer Zeit,
Berlin 1969.
Landwehr 1990: Chr. Landwehr, Die Sitzstatue
eines bärtigen Gottes in Cherchel: zur Origina-
lität römischer Vatergottdarstellungen, στον
τόμο: Andreae 1990, 101-122.
Landwehr 2000: Chr. Landwehr, Die römischen
Skulpturen von Caesarea Mauretaniae II: Idealplas-
tik. Männliche Figuren, Mainz am Rhein 2000.
Laser 1987: S. Laser, Sport und Spiel, Göttingen
1987.
Lawall 2002: M.L. Lawall, Early Excavations at
Pergamon and the Chronology of Rhodian Am-
phora Stamps, Hesperia 71 (2002) 295-324.
Lawall 2004: M.L. Lawall, Archaeological Context
and Aegean Amphora Chronologies. A Case
Study of Hellenistic Ephesos, στον τόμο: J. Eiring
(επιμ.), Transport Amphorae and Trade in the Eastern
Mediterranean, Acts of the International Colloquium
at the Danish Institute at Athens, 26 - 29.9.2002,
Aarhus University Press 2004, 171–188.
Laumonier 1977: Α. Laumonier, La céramique hel-
lénistique à reliefs: ateliers “ioniens”, Délos XXXI,
Paris 1977.
Laurenzi 1941: L. Laurenzi, Ritratti Greci, Firenze
1941.
Lauter 1966: H. Lauter, Zur Chronologie römischer
Kopien nach Originalen des V. Jahrhunderts,
Διδακτορική Διατριβή, Bonn 1966.

Leibundgut 1990: Α. Leibundgut, Polykletische
Elemente bei späthellenistischen und römischen
Kleinbronzen: zur Wirkungsgeschichte Poly-
klets in der Kleinplastik, στον τόμο: Beck κ.ά.
1990, 397-427.
Leroux 1913: G. Leroux, Lagynos. Recherches sur la
céramique et l’art ornamental hellénistique, Paris 1913.
Lévy 1965: Ε. Lévy, Trésor hellénistique trouvé à
Délos en 1964. Seconde partie: les bijoux, BCH
89 (1965) 535-566.
LewisD 1997: D.M. Lewis, The Chronology of the
Athenian New Style Coinage, στον τόμο: P.J.
Rhodes (επιμ.), Selected Papers in Greek and Near
Eastern History, Cambridge 1997, 294-320.
LewisM 1997: M.J.T. Lewis, Millstone and Hammer:
The Origins of Water Power, University of Hull
1997.
Lewis 2000: M. Lewis, The Hellenistic Period,
στον τόμο: Ö. Wikander (επιμ.), Handbook of An-
cient Water Technology, Leiden 2000, 631-648.
Ley κ.ά. 1994: C.A. Ley – L.C. Aiello – T. Molle-
son, Cranial Suture Closure and its Implications
for Age Estimation, International Journal of Os-
teoarchaeology 4 (1994) 193-207.
Lierke 2009: R. Lierke, Die nicht-geblasenen antiken
Glasgefässe - ihre Herstellung von den Anfängen bis
zu den Luxusgläsern der Römer. The Non-blown An-
cient Glass Vessels - their Manufacturing from the Be-
ginning to the Luxury Glasses of the Romans, Offen-
bach 2009.
Linfert 1976 : A. Linfert, Kunstzentren hellenistischer
Zeit. Studien an weiblichen Gewandfiguren, Wiesba-
den 1976.
Linfert 1990 : A. Linfert, Die Schule des Polyklet,
στον τόμο: Beck κ.ά. 1990, 240-297.
Liou – Domergue 1990: B. Liou – C. Domergue,
Le commerce de la Bétique au 1er siècle de notre
ère. L’épave Sud-Lavezzi 2 (Bonifacio, Corse du
Sud), Archaeonautica 10 (1990) 11-123. 
Lippold 1911: G. Lippold, Jünglingsstatue von
Antikythera, JdI 26 (1911) 271-280.
Lippold 1923: G. Lippold, Kopien und Umbildun-
gen griechischer Statuen, München 1923.
Lippold 1950: G. Lippold, Die Griechische Plastik,
München 1950.
de Luca 1990: G. de Luca, Asklepios in Perga-
mon, στον τόμο: Andreae 1990, 25-40.
Lullies – Hirmer 1979: R. Lullies – M. Hirmer,
Griechische Plastik: Von den Anfängen bis zum Be-
ginn der römischen Kaiserzeit4, München 1979.
Lund 1999: J. Lund, Rhodian Amphorae in
Rhodes and Alexandria as Evidence of Trade,
στον τόμο: V. Gabrielsen κ.ά. (επιμ.), Hellenistic
Rhodes: Politics, Culture, and Society, Aarhus 1999,
185-204.
Lund 2002: J. Lund, The Ontogenesis of Cypriot
Sigillata, στον τόμο: A. Rathje – M. Nielsen – B.
Bundgaard Rasmussen (επιμ.), Pots for the Living.
Pots for the Dead, Copenhagen 2002, 185-223.
Lund 2005: J. Lund, An Economy of Consump-
tion: The Eastern Sigillata A Industry in the Late
Hellenistic Period, στον τόμο: Z.H. Archibald –
J.K. Davies – V. Gabrielsen (επιμ.), Making, Mov-
ing and Managing. The New World of Ancient
Economies, 323-31 B.C., Oxford 2005, 233-252.
Lund – Malfitana – Poblome 2006: J. Lund – D.
Malfitana – J. Poblome, “Rhosica vasa mandavi”

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

297



(Cic. Att. 6.1.13). Towards the Identification of
a Major Ceramic Tableware Industry of the
Eastern Mediterranean: Eastern Sigillata A,
ArchCl 57 (2006) 491-507.
Lund – Malfitana – Poblome 2008: J. Lund – D.
Malfitana – J. Poblome, “Rhosica Vasa”: The
Quest Continues, Facta 2 (2008) 217-219.
MacKendrick 1995: P. MacKendrick (με την τεχνική
υποστήριξη του Ε.L. Benett, jr.), The Speeches of
Cicero. Context, Law, Rhetoric, London 1995.
Maderna 1988: C. Maderna, Ιuppiter, Diomedes und
Merkur als Vorbilder für römische Bildnisstatuen. Un-
tersuchungen zum römischen statuarischen Idealpor-
trät, Heidelberg 1988.
Maderna 2004: C. Maderna, Die letzten Jahr-
zehnte der spätklassischen Plastik, στον τόμο:
Bol 2004, 303-382.
Maderna-Lauter 1990: C. Maderna-Lauter, Poly-
klet in hellenistischer und römischer Zeit, στον
τόμο: Beck κ.ά. 1990, 298-327.
Malamidou 2005: V. Malamidou, Roman Pottery in
Context. Fine and Coarse Wares from Five Sites in
North-eastern Greece, London 2005.
Malfitana 2002: D. Malfitana, Eastern Terra Sig-
illata Wares in the Eastern Mediterranean.
Notes on an Initial Quantitative Analysis, στον
τόμο: F. Blonde – P. Ballet – J.-P. Salles (επιμ.),
Céramiques hellénistiques et romaines. Productions et
diffusion en Méditerranée orientale (Chypre, Égypte
et côte syro-palestinienne), Lyon 2002, 133-147.
Malfitana – Poblome – Lund 2005: D. Malfitana – J.
Poblome – J. Lund, Eastern Sigillata A in Italy.
A Social-Economic Evaluation, BABesch 80
(2005) 199-212.
Mandel 2000: V. Mandel, Weißgrundige Lagynoi
aus Knidos, στον τόμο: Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση
για την Ελληνιστική Κεραμική: Χρονολογικά Προβλή-
ματα. Κλειστά Σύνολα - Εργαστήρια (Χανιά, Απρίλιος
1997), Αθήνα 2000, 179-188.
Mandel 2007: U. Mandel, Räumlichkeit und Be-
wegungserleben - Körperschicksale im Hoch-
hellenismus (240-190 v. Chr.), στον τόμο: Bol
2007, 103-187.
Mango 2001: El. Mango, Kleoneikos, ein gebilde-
ter Palaistrit. Überlegungen zum ‘Jüngling von
Eretria’, στον τόμο: S. Buzzi κ.ά. (επιμ.), Zona
Archeologica. Festschrift für Hans Peter Isler zum 60.
Geburtstag, Bonn 2001, 279-288.
Mansuelli 1958: G.A. Mansuelli, Galleria degli Uf-
fizi: Le sculture I, Roma 1958.
Marcadé 1957: J. Marcadé, Sculptures argiennes,
BCH 81 (1957) 405-474.
Marcadé 1969: J. Marcadé, Αu Musée de Délos.
Étude sur la sculpture hellénistique en ronde bosse dé-
couverte dans l’île, Paris 1969.
Maróti 1961: E. Maróti, Die Rolle der Seeräuberei
zur Zeit der römischen Bürgerkriege, Das Alter-
tum 7 (1961) 32-41.
Maróti 1969-1970: E. Maróti, Der Sklavenmarkt
auf Delos und die Piraterie, Helikon 9-10 (1969-
1970) 24-42.
Martinez 2007: J.-L. Martinez, Les styles praxité-
lisants aux époques hellénistique et romaine,
στον τόμο: A. Pasquier – J.-L. Martinez (επιμ.),
Praxitèle, Κατάλογος έκθεσης, Λούβρο, 23.3 –
18.6.2007, Paris 2007, 294-359.
Mastrocinque 2009: A. Mastrocinque, The An-

tikythera Shipwreck and Sinope’s Culture dur-
ing the Mithridatic Wars, στον τόμο: J.M. Højte
(επιμ.), Mithridates VI and the Pontic Kingdom,
Aarhus 2009, 313-319.
Mattusch 1996: C.C. Mattusch, Classical Bronzes.
The Art and Craft of Greek and Roman Statuary,
Ithaca 1996.
Mattusch 2008: C. Mattusch, Metalworkings and
Tools, στον τόμο: Oleson 2008, 418-438.
Mattusch – Lie 2005: C.C. Mattusch – H. Lie, The
Villa dei Papiri at Herculaneum: Life and Afterlife of
a Sculpture Collection, Los Angeles 2005.
Mayence – Leroux 1907: F. Mayence – G. Leroux,
Remarques sur quelques statues découvertes à
Délos, BCH 31 (1907) 389-419.
McClellan 1984: M.C. McClellan, Core-formed
Glass from Dated Contexts, Διδακτορική Διατριβή,
University of Pennsylvania 1984.
McGrail 2008: S. McGrail, Sea Transport. Part 1:
Ships and Navigation, στον τόμο: Oleson 2008,
606-637.
Measham – Spathari – Donnelly 2000: Τ. Measham
– Ε. Spathari – P. Donnelly (επιμ.), 1000 Years of
the Olympic Games. Treasures of Ancient Greece, Κα-
τάλογος Έκθεσης, Powerhouse Museum, Syd-
ney 19.7 – 15.11.2000, Sydney 2000.
Medas 2009: S. Medas, Andature e manovre con
la vela quadra,, στον τόμο: Χ. Nieto – M.A. Cau
(επιμ.), Αrqueologia nàutica mediterrània, Cata -
lunya 2009, 419-426.
Metzger 1994: I.R. Metzger, Ein hellenistisches
Grabmonument in Eretria, στον τόμο: Γ΄ Επιστη-
μονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμεική:
Χρονολογημένα Σύνολα-Eργαστήρια (Θεσσαλονίκη,
24-27 Σεπτεμβρίου 1991), Αθήνα 1994, 171-179.
Meyer-Schlichtmann 1988: C. Meyer-Schlicht-
mann, Die Pergamenische Sigillata aus der Stadtgra-
bung von Pergamon. Mitte 2. Jh. v. Chr.- Mitte 2. Jh.
n. Chr., Berlin 1988.
Meyza 2000: H. Meyza, Early Eastern Sigillata A
from Paphos, στον τόμο: E΄ Επιστημονική Συνάν-
τηση για την Ελληνιστική Κεραμική: Χρονολογικά
Προβλήματα. Κλειστά Σύνολα-Eργαστήρια (Χανιά,
Απρίλιος 1997), Αθήνα 2000, 237-246.
Michalowski 1932: C. Michalowski, Les portraits
hellénistiques et romains, Délos ΧΙΙΙ, Paris 1932.
Milleker 1986: E. Johnston Milleker, The Statue of
Apollo Lykeios in Athens, Διδακτορική Διατριβή,
New York University 1986.
Miller 1979: S.G. Miller, Two Groups of Thessalian
Gold, Berkeley 1979.
Mitsopoulos-Leon 1975: V. Mitsopoulos-Leon, Ge-
fässe der Ostsigillata A von einem gesunkenen
Schiff aus dem Golf von Antalya, Germania 53
(1975) 101-112.
Młynarczyk 2002: J. Młynarczyk, Hellenistic Fine
Wares at Tell Keisan. A Pattern of Importations,
στον τόμο: F. Blonde – P. Ballet – J.-P. Salles
(επιμ.), Céramiques hellénistiques et romaines. Produc-
tions et diffusion en Méditerranée orientale (Chypre,
Égypte et côte syro-palestinienne), Lyon 2002, 117-132.
Molnar 1971: S. Molnar, Human Tooth Wear,
Tooth Function and Cultural Variability, Ameri-
can Journal of Physical Anthropology 34 (1971) 175-
190.
Mols 1999: S.T.A. Mols, Wooden Furniture in Her-
culaneum: Form, Technique and Function, Amster-
dam 1999.

Μoreno 1982: P. Moreno, Il Farnese ritrovato ed
altri tipi di Erakle in riposo, MEFRA 94.1 (1982)
379-526.
Moreno 1987: Ρ. Moreno, Vita e arte di Lisippo, Mi-
lano 1987.
Moreno 1994: P. Moreno, Scultura ellenistica I-II,
Roma 1994.
Moreno 1995: P. Moreno, Lisippo. L’arte e la for-
tuna, Κατάλογος έκθεσης, Ρώμη, Palazzo dei Es-
posizioni, Milan 1995.
Mørkholm 1991: O. Mørkholm, Early Hellenistic
Coinage: from the Accession of Alexander to the Peace
of Apamea (336-188 BC), Cambridge 1991.
Morrow 1985: K. Dohan Morrow, Greek Footwear
and the Dating of Sculpture, Madison, Wisconsin
1985.
Muckelroy 1978: K. Muckelroy, Maritime Archae-
ology, Cambridge 1978.
Müller 1998: J.W. Müller, The Chronology of
Ephesos Revisited, SchwNumRu 77 (1998) 73-80.
Muthmann 1951: F. Muthmann, Statuenstützen und
dekoratives Beiwerk an griechischen und römischen
Bildwerken, Heidelberg 1951.
Mutz 1972: A. Mutz, Die Kunst des Metalldrehens bei
den Römern. Interpretationen antiker Arbeitsverfah-
ren auf Grund von Werkspuren, Basel 1972.
Μygind 1999: B. Μygind, Intellectuals in Rhodes,
στον τόμο: V. Gabrielsen κ.ά. (επιμ.), Hellenistic
Rhodes: Politics, Culture, and Society, Aarhus 1999,
247-293.
Nafplioti 2007: A. Nafplioti, Population Bio-cultural
History in the South Aegean during the Bronze Age,
Διδακτορική Διατριβή, University of Southamp-
ton 2007.
Nenna 1999: M.-D. Nenna, Les Verres, Délos
XXXVII, Paris 1999.
Neudecker 1988: R. Neudecker, Die Skulpturenaus-
stattung römischer Villen in Italien, Mainz am
Rhein 1988.
Neugebauer 1969 : O. Neugebauer, The Exact Sci-
ences in Antiquity2, Dover New York 1969.
Nicolet 1980: C. Nicolet (επιμ.), Insula sacra. La loi
Gabinia-Calpurnia de Délos (58 a. J.-C.), Rome 1980.
Niemeier 1985: J.-P. Niemeier, Kopien und Nach-
ahmungen im Hellenismus: ein Beitrag zum Klassi-
zismus des 2. und frühen 1. Jhs. v. Chr., Bonn 1985.
Οleson 1984: J.P. Oleson, Greek and Roman Μech-
anical Water-Lifting Devices: The History of a Tech-
nology, Toronto 1984.
Οleson 2000α: J.P. Oleson, Αncient Sounding
Weights: A Contribution to the History of Mediter-
ranean Navigation, JRA 13 (2000) 293-310.
Oleson 2000β: J.P. Oleson, Water-lifting, στον
τόμο: Ö. Wikander (επιμ.), Handbook of Ancient
Water Technology, Leiden 2000, 217-302.
Οleson 2006: J.P. Oleson, Herodotus, Aristotle,
and Sounding Weights: The Deep Sea as a
Frontier in the Classical world, στον τόμο: Γ.
Καζάζη (επιμ.): Πρακτικά του 2oυ Διεθνούς Συνε-
δρίου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Αθήνα 2006,
32-43.
Οleson 2008: J.P. Oleson (επιμ.), The Oxford
Handbook of Engineering and Technology in the Clas-
sical World, Oxford 2008.
Ortner 2003: D.J. Ortner, Identification of Patho-
logical Conditions in Human Skeletal Remains, San
Diego 2003.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

298



Özyiğit 1990: O. Özyiğit, Céramiques hellénisti-
ques d’après les fouilles de Pergame, στον τόμο:
Β΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κε-
ραμεική. Χρονολογικά Προβλήματα της Eλληνιστικής
Kεραμεικής (Ρόδος, 22-25 Μαρτίου 1989), Αθήνα
1990, 94-98.
Özyiğit 2000: Ö. Özyiğit, The Chronology of Per-
gamene Appliqué Ware, στον τόμο: Ε΄ Επιστημο-
νική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική. Χρο-
νολογικά προβλήματα. Κλειστά Σύνολα - Εργαστήρια
(Χανιά, Απρίλιος 1997), Αθήνα 2000, 195-198.
Päffgen – Zanier 1994: B. Päffgen – W. Zanier,
Kleinfunde aus Metall, στον τόμο: Hellenkem-
per Salies κ.ά. 1994, 111-130.
Palagia 1980: O. Palagia, Euphranor, Leiden 1980.
Papalas 1984: A.J. Papalas, The Development of
Greek Boxing, The Ancient World 9 (1984) 65-76.
Papaspiridi 1927: S. Papaspiridi, Guide du Musée
National. Marbres, bronzes et vases, Athènes 1927.
Pape 1975: M. Pape, Griechische Kunstwerke aus
Kriegsbeute und ihre öffentliche Aufstellung in Rom:
Von der Eroberung von Syrakus bis in augusteische
Zeit, Διδακτορική Διατριβή, Hamburg 1975.
Parker 1980: A. Parker, Roman Wrecks in the West-
ern Mediterranean, στον τόμο: K. Muckelroy
(επιμ.), Archaeology Under Water. An Atlas of the
World’s Submerged Sites, London 1980, 50-51.
Parker 1992 : A.J. Parker, Ancient Shipwrecks of the
Mediterranean and the Roman Provinces, Oxford
1992.
Parlasca 1955: Kl. Parlasca, Das Verhältnis der
megarischen Becher zum Alexandrinischen
Kunsthandwerk, Jdl 70 (1955) 129-154.
Pasquier 2007: A. Pasquier, Les Aphrodites de
Praxitèle, στον τόμο: A. Pasquier – J.-L. Marti-
nez (επιμ.), Praxitèle, Κατάλογος έκθεσης, Λού-
βρο, 23.3 – 18.6.2007, Paris 2007, 130-201.
Pastore 2010: G. Pastore, Il planetario di Archimede
ritrovato, Policoro 2010.
Paterson 2001: J. Paterson, Hellenistic Economies.
The Case of Rome, στον τόμο: Archibald κ.ά.
2001, 367-378.
Peacock 1986: D.P.S. Peacock – D.F. Williams, Am-
phorae and the Roman Economy, London – New
York 1986.
Perizonius 1984: W.R.K. Perizonius, Closing and
Non- Closing Sutures in 256 Crania of Known
Age and Sex from Amsterdam (A.D. 1883-1909),
Journal of Human Evolution 13 (1984) 201-206.
Pernice 1900: E. Pernice, Bronzen aus Bosco-
reale, AA 15 (1900) 177-198.
Petrovszky 1994: R. Petrovszky, Die Bronzege-
fässe, στον τόμο: Hellenkemper Salies κ.ά. 1994,
663-700.
Pfrommer 1993: M. Pfrommer, Metallwork from the
Hellenized East. Catalogue of the Collections. The J.
P. Getty Museum, Malibu 1993.
Pfeiler-Lippitz 1972 : B. Pfeiler-Lippitz, Späthel-
lenistische Goldschmiedearbeiten, AntK 15
(1972) 107-119.
Poblome 2008: J. Poblome, Ex Οriente Lux. A
Panorama of Craft Studies in the Roman East,
ZSchwA 65 (2008) 79-83.
Polito 1998: Ε. Polito, Fulgentibus Armis: Intro-
duzione allo studio dei fregi d’armi antichi, Roma
1998.
Pollitt 2000: J.J. Pollitt, Η Τέχνη στην Ελληνιστική
Εποχή (ελλ. μτφρ. Α. Γκαζή)3, Αθήνα 2000.

Pomey – Tchernia 1978: P. Pomey – A. Tchernia,
Le tonnage maximum des navires de commerce
romains, Archaeonautica 2 (1978) 233-251.
Pomey 1997: P. Pomey (επιμ.), La navigation dans
l’antiquité, Aix-en-Provence 1997.
Pomey 2005: P. Pomey – E. Rieth, L’archéologie na-
vale, Paris 2005.
Price 1955: D.J. de Solla Price, Clockwork before
the Clock, Horological Journal 97 (1955) 811-813.
Price 1956: D.J. de Solla Price, Clockwork before
the Clock, Horological Journal 98 (1956) 31-34.
Price 1959α: D.J. de Solla Price, On the Origin of
Clockwork, Perpetual Motion Devices and Com-
pass, United States National Museum Bulletin 218,
Washington D.C. 1959.
Price 1959β: D.J. de Solla Price, An Ancient
Greek Computer, Scientific American 200 (1959)
60-67.
Price 1974, 1975: D.J. de Solla Price, Gears from
the Greeks: The Antikythera Mechanism – A
Calendar Computer from ca. 80 B.C., Transac-
tAmPhilosSoc 64.7 (1974) 5-70, επανατύπωση ως
μονογραφία από τις εκδόσεις Science History,
Publications, New York 1975.
Pritchett 1956: W. K. Pritchett, The Attic Stelai,
Part II, Hesperia 25 (1956) 178-317.
von Prittwitz 2007 : H.-H. von Prittwitz und Gaf-
fron, Die hellenistische Plastik von 160 bis 120
v. Chr., στον τόμο: Bol 2007, 241-271.
Pulak – Townsend 1987: C. Pulak – R. Townsend,
The Hellenistic Shipwreck at Serçe Limani,
Turkey. Preliminary Report, AJA 91 (1987) 31-49.
Rackl 1978: H.-W. Rackl, Βουτιά στα περασμένα.
Υποβρύχια αρχαιολογία (ελλ. μτφρ. με συμπληρώ-
σεις Η. Μαυρίγια). Παράρτημα για την υπο-
βρύχια αρχαιολογία στην Ελλάδα του Χ. Κρι-
τζά, Αθήνα 1978.
Raddatz 1969: K. Raddatz, Die Schatzfunde der Ibe-
rischen Halbinseln vom Ende des dritten bis zur Mitte
des ersten Jahrhunderts vor Chr. Untersuchungen zur
Hispanischen Toreutik, Berlin 1969.
Rados 1905: C.N. Rados, Sur les trouvailles astro-
nomiques d’Anticythère, στον τόμο: Comptes ren-
dus du Congrès International d’Archéologie 1 (1905)
256-258. 
Ralph 1965: E.K. Ralph, Carbon-14 Date for the
Antikythera Shipwreck, στον τόμο: Weinberg
κ.ά. 1965, 45.
Ransom 1905: C.L. Ransom, Couches and Beds of
the Greeks, Etruscans and Romans, Studies in Ancient
Furniture, Chicago 1905.
Rauh 1993 : N.Κ. Rauh, The Sacred Bonds of Com-
merce. Religion, Economy, and Trade Society at Hellenis-
tic Roman Delos, 166-87 B.C., Amsterdam 1993.
Rauh 2003 : N.K. Rauh, Merchants, Sailors and Pi-
rates in the Roman World, Wiltshire 2003.
Regling 1932: K. Regling, Ein Kistophorenschatz
aus der Provinz Brussa, Frankfurter Münzzeitung
n.F. 3 (1932) 506-510.
Rehm 1907: A. Rehm, Comments in P. Rediadis,
Der Astrolabos von Antikythera, in J.N. Svoro-
nos, Das Athener Nationalmuseum I, Athen
1903, Berliner Philologische Wochenschrift 27
(1907) 467-470.
Richter 1966: G.M.A. Richter, The Furniture of the
Greeks, Etruscans and Romans, London 1966.
Ridgway 1990: B.S. Ridgway, Hellenistic Sculpture
I: The Styles of ca. 331-200 B.C., Wisconsin 1990.

Ridgway 1997: B.S. Ridgway, Fourth-Century Styles
in Greek Sculpture, London 1997.
Ridgway 2002: B.S. Ridgway, Hellenistic Sculpture
III: The Styles of ca. 100-31 B.C., Wisconsin 2002.
Ridgway 2004: B.S. Ridgway, Second Change. Greek
Sculptural Studies Revisited, London 2004.
Rival 1991: M. Rival, La charpenterie navale ro-
maine. Matériaux, Méthodes, Moyens, Paris 1991.
Rivas 2008: A. Álvarez-Ossorio Rivas, Los piratas
contra Roma. Estudio socioeconόmico y cultural de la
piratería cilicia (143-36 a.C.), Ecija 2008.
Robinson 1965: H.S. Robinson, The Early Roman
Pottery from the Antikythera Wreck, στον τόμο:
Weinberg κ.ά. 1965, 28-29.
Rogl 2003: Chr. Rogl, Späthellenistische Appli-
kenkeramik und Verwandtes aus Ephesos. Lo-
kale Produktion – Einflüsse – Importe, ÖJh 72
(2003) 187-206.
Rolley 1999: Cl. Rolley, La sculpture grecque 2: La
période classique, Paris 1999.
Romeri 2008: L. Romeri, Ateneo e il vasellame di
Cleopatra (Ateneo, Deipn. VI 229 c1-d1), Facta
2 (2008) 225-230.
Roßbach 1914: O. Roßbach, Die Färse und die
Säger des Myron, στον τόμο: Festgabe für Η.
Blümner, Ζürich 1914, 86-95.
Rotroff 1994: S. Rotroff, Τhe Pottery, στον τόμο:
Hellenkemper Salies κ.ά. 1994, 133-152.
Rotroff 1997: S. Rotroff, Hellenistic Pottery. Athen-
ian and Imported Wheelmade Table Ware and Related
Material, Agora XXIX, Princeton 1997.
Rotroff 2000: S. Rotroff, Α Sullan Deposit at the
Athenian Agora, στον τόμο: Ε΄ Επιστημονική Συ-
νάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική: Χρονολογικά
Προβλήματα. Κλειστά Σύνολα - Εργαστήρια (Χανιά,
Απρίλιος 1997), Αθήνα 2000, 375-380.
Rotroff 2006: S.I. Rotroff, Hellenistic Pottery. The
Plain Wares, Agora XΧΧΙII, Princeton 2006.
Rougé 1966: J. Rougé, Recherches sur l’organisation du
commerce maritime sous l’Empire romain, Paris 1966.
Rougé 1984: J. Rougé, Le confort des passagers
à bord des navires antiques, Archaeonautica 4
(1984) 223-242. 
Rubensohn 1935 : O. Rubensohn, Parische Künst-
ler, JdI 50 (1935) 49-69.
Saladino 1998: V. Saladino, Artisti greci e commit-
tenti romani, στον τόμο: S. Settis (επιμ.), Ι Greci.
Storia, Cultura, Arte, Società, 2. Una storia greca
III. Transformazioni (ΙV secolo a.C – II secolo d. C.),
Torino 1998, 4-22.
Saunders 1989: S.R. Saunders, Nonmetric Skele-
tal Variation, στον τόμο: M.Y. İşcan – K.A.R.
Kennedy (επιμ.), Reconstruction of Life from the
Skeleton, New York 1989, 95-108.
Scatozza-Höricht 1986: L.A. Scatozza-Höricht, Il
volto dei filosofi antichi, Napoli 1986.
Schäfer 1968: J. Schäfer, Hellenistische Keramik aus
Pergamon, Berlin 1968.
Schefold 1997: K. Schefold, Die Bildnisse der anti-
ken Dichter, Redner und Denker, Basel 1997.
Scheibler 1976: I. Scheibler, Griechische Lampen,
Kerameikos XI, Βerlin 1976.
Schraudolph 2007: El. Schraudolph, Beispiele
hellenistischer Plastik der Zeit zwischen 190 und
160 v. Chr., στον τόμο: Bol 2007, 189-239.
Schulz 2000: R. Schulz, Zwischen Kooperation
und Konfrontation. Die römische Weltreichsbil-
dung und die Piraterie, Klio 82 (2000) 426-440.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

299



Segall 1938: B. Segall, Katalog der Goldschmiede-
Arbeiten, Museum Benaki Athen, Athen 1938.
Segall 1965: B. Segall, Zum Export Alexandrini-
scher Toreutik, στον τόμο: Ε. Homann-Wede-
king – B. Segall (επιμ.), Festschrift Eugene von
Mercklin, Waldassen 1964, 163-171.
Sharpe 2006: H.-F. Sharpe, From Hieron and
Oikos: the Religious and Secular Use of Hellenistic
and Greek Imperial Bronze Statuettes, Διδακτορική
Διατριβή, Indiana University 2006.
Siebert 1973: G. Siebert, Mobilier délien en
bronze, BCH Suppl. 1 (1973) 555-587.
Siviero 1954: R. Siviero, Gli οri e le αmbre del Museo
Nazionale di Napoli, Florence 1954.
Smith 1991: R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture: a
Ηandbook, London 1991.
de Souza 1999: Ph. de Souza, Piracy in the Graeco-
Roman World, Cambridge 1999.
de Spagnolis – de Carolis 1983: M. de Spagnolis –
E. de Carolis, Museo nationale romano: I bronzi,
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprin-
tendenza archeological di Roma IV,1, Roma 1983.
Sparkes 1962: B.A. Sparkes, The Greek Kitchen,
JHS 82 (1962) 121-137.
Staïs 1910: V. Staïs, Marbres et bronzes du Musée
National. Guide illustré, Athènes 1910.
Steele 2006: J.M. Steele, The Solar/lunar Functions
of the Antikythera Mechanism in the Context of
Mesopotamian and Greek Astronomy, στο: Decod-
ing the Antikythera Mechanism, Conference in
Athens, 30th November – 1st December 2006.
Stefanelli 1990: L.P.B. Stefanelli, Il Bronzeo dei Ro-
mani, aredo é suppellettile, Roma 1990.
Steffy 1985: R.J. Steffy, The Kyrenia Ship: An In-
terim Report on its Hull Construction, AJA 89
(1985) 71-101.
Steffy 1994: J.R. Steffy, Wooden Ship Building and
the Interpretation of Shipwrecks, Τexas 1994.
Steffy 1995: J.R. Steffy, Ancient Scantlings: The
Projection and Control of Mediterranean Hull
Shapes, Tρόπις 3 (1995) 417- 428.
Stern – Schlick-Nolte 1994: E.M. Stern – B.
Schlick-Nolte, Early Glass of the Ancient World,
1600 B.C. - A.D. 50. Ernesto Wolf Collection, Ost-
fildern 1994.
Strong 1966: D. Srong, Greek and Roman Gold and
Silver Plate, London 1966.
Studniczka 1921α: F. Studniczka, Archäologisches
aus Griechenland, AA 36 (1921) 307-340.
Studniczka 1921β: F. Studniczka, Ein vermeintli-
cher Kriegsheld. Marmorstatue von Antiky-
thera neu gedeutet, Winckelmannsfeste des Ar-
chäologischen Seminars der Universität Leipzig am
17. Dezember 1921, Leipzig 1921.
Tassinari 1993: S. Tassinari, Il vasellame bronzeo di
Pompei, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
Soprintendenza archeological di Pompei, Cataloghi
V, Roma 1993.
Taylor 1965: J. du Plat Taylor (επιμ.), Marine Ar-
chaeology: Developments during Sixty Years in the
Mediterranean, London 1965.
Tchernia – Pomey – Hesnard 1978: A. Tchernia – P.
Pomey – A. Hesnard, L’épave romaine de la Ma-
drague de Giens (Var), (Campagnes 1972-1975),
Paris 1978.
Théophanidis 1934α: J. Théofanidis, Sur l’instru-
ment en cuivre dont des fragments se trouvent

au Musée Archéologique d’Athènes et qui fut re-
tiré du fond de la mer d’Anticythère en 1902,
ΠΑΑ 9 (1934) 140-149.
Théophanidis 1934β: J. Théofanidis, Sur la navi-
gation astronomique des anciens Grecs, ΠΑΑ 9
(1934) 149-153.
Thomas 1992: R. Thomas, Griechische Bronzestatu-
etten, Darmstadt 1992.
Thomas 2004: K. Thomas, Italy during the Roman
Republic, 338-31 BC, στον τόμο: H.I. Flower
(επιμ.), The Cambridge Companion to the Roman Re-
public, Cambridge University Press 2004.
Thompson 1934: H. Thompson, Two Centuries
of Hellenistic Pottery, Hesperia 3 (1934) 311-480.
Throckmorton 1964: P. Throckmorton, Roman
Shipwrecks and Modern Aegean Ships,
Mariner’s Mirror 50 (1964) 205-216.
Throckmorton 1965: P. Throckmorton, The Anti -
kythera Ship, στον τόμο: Weinberg κ.ά. 1965,
40-46.
Throckmorton 1970: P. Throckmorton, Shipwrecks
and Archaeology: The Unharvested Sea, London
1970.
Todisco 1993: L. Todisco, Scultura greca del IV se-
colo: Maestri e scuole di statuaria tra classicità ed el-
lenismo, Milano 1993.
Toll 1946: N.P. Toll, The Excavations at Dura-Eu-
ropos. Ninth Season, 1935-1936, Part II, London
– Oxford 1946.
Tölle-Kastenbein 1980: R. Tölle-Kastenbein, Früh-
klassische Peplosfiguren: Originale, Mainz am
Rhein 1980.
Toniato 1982: A. Guidi Toniato, Beschreibende
Untersuchung der Pferde von San Marco, στον
τόμο: Die Pferde von San Marco, Κατάλογος Έκ-
θεσης, Βερολίνο, Martin-Gropius-Bau, 8.3 –
25.4.1982, Berlin 1982, 83-93.
Toomer 1998: G.J. Toomer (μτφρ.), Ptolemy’s Al-
magest, Princeton 1998.
Trego 2004 : K. M. Trego, Life on Board: A Compar-
ative Study of the Shipboard Items from Four Classical
to Early Hellenistic Merchantmen, Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία, University of Cincinnati
2004.
Trotter 1970: Μ. Trotter, Estimation of Stature
from Intact Long Bones, στον τόμο: T.D. Stew-
art (επιμ.), Personal Identification in Mass Disasters,
Washington D.C. 1970, 71-83.
Tyrell – Chamberlain 1988: A.J. Tyrell – A.T.
Chamberlain, Non-metric Trait Evidence for
Modern Human Affinities and the Distinctive-
ness of Neanderthals, Journal of Human Evolution
34 (1988) 549-554.
Tzachou-Alexandri – Andreopoulou-Mangou 2000: O.
Tzachou-Alexandri – H. Andreopoulou-Man-
gou, Some Remarks on the Bronze God of
Artemision, στον τόμο: C.C. Mattusch – A.
Brauer – S.E. Knudsen (επιμ.), From the Parts to
the Whole: Vol. 1. Αcta of the 13th International Bronze
Congress Held at Cambridge, Mass., 28.5 – 1.6.1996,
Portsmouth, Rhode Island 2000, 86-95.
Ubelaker 1989: D.H. Ubelaker, Human Skeletal Re-
mains, Washington 1989.
Vanderpool – McCredie – Steinberg 1962: E. Van-
derpool – J.R. McCredie – A. Steinberg, Koroni.
A Ptolemaic Camp on the East Coast of Attica,
Hesperia 31 (1962) 26-61.

Vernier 1907: M.E. Vernier, Catalogue Générale des
Antiquités Egyptiennes du Musée du Caire. Bijoux et
Orfèvreries, Caire 1907.
Vierneisel-Schlörb 1979: B. Vierneisel-Schlörb,
Glyptothek München. Katalog der Skulpturen II:
Klassische Skulpturen des 5. und 4. Jahrhunderts v.
Chr., München 1979.
Villing 2009: A. Villing, The Daily Grind of An-
cient Greece: Mortars and Mortaria between
Symbol and Reality, στον τόμο: A. Tsingarida
(επιμ.), Shapes and Uses of Greek Vases (7th-4th Cen-
turies B.C.), Proceedings of the Symposium Held at
the Université Libre de Bruxelles, 27 – 29.4.2006,
Bruxelles 2009, 319-333. 
Villing – Pemberton 2010: A. Villing – E.G. Pem-
berton, Mortaria from Ancient Corinth. Form
and Function, Hesperia 79 (2010) 555-638.
Voegtli 1990: H. Voegtli, Zwei Münzfunde aus
Pergamon, SchwNumRu 69 (1990) 41-50.
Vogeikoff-Brogan 2000: N. Vogeikoff-Brogan,
Late Hellenistic Pottery in Athens: A New De-
posit and Further Thoughts on the Association
of Pottery and Societal Change, Hesperia 69
(2000) 293-333.
Vorster 1998: Chr. Vorster, Die Skulpturen von Fia-
nello Sabino. Zum Beginn der Skulpturenausstattung
in römischen Villen, Wiesbaden 1998.
Vorster 2007: Chr. Vorster, Die Plastik des späten
Hellenismus – Porträts und rundplastische
Gruppen, στον τόμο: Bol 2007, 273-331.
Walker κ.ά. 2009: P.L.Walker – R.R. Bathurst – R.
Richman – Τ. Gjerdrum – V.A. Andrushko, The
Causes of Porotic Hyperostosis and Cribra Or-
bitalia: a Reappraisal of the Iron-Deficiency-
Anemia Hypothesis, American Journal of Physical
Anthropology 139 (2009) 109-125.
Wallace-Hadrill 1988: A. Wallace-Hadrill, The So-
cial Structure of the Roman House, BSR 43
(1988) 43-97.
Walter-Karydi 2006: E. Walter-Karydi, A Victor
Statue for Dolly, στον τόμο: Ν. Σταμπολίδης
(επιμ.), Γενέθλιον. Αναμνηστικός τόμος για την συμ-
πλήρωση των είκοσι χρόνων του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα 2006, 137-146.
Webb 1996: P.A. Webb, Hellenistic Architectural
Sculpture: Figural Motifs in Western Anatolia and
the Aegean Islands, Madison 1996.
Weinberg 1965: G.D. Weinberg, The Glass Vessels
from the Antikythera Wreck, στον τόμο: Wein-
berg κ.ά. 1965, 30-39.
Weinberg κ.ά. 1965: G.D. Weinberg – V.R. Grace
– G.R. Edwards – H.S. Robinson – P. Throck-
morton – E.K. Ralph, The Antikythera Ship-
wreck Reconsidered, TransactAmPhilosSoc 55.3
(1965) 3-48.
Weinberg 1992: G.D. Weinberg – M.C. McClellan,
Glass Vessels in Ancient Greece. Their History Illus-
trated from the Collection of the National Archaeolog-
ical Museum, Athens, Athens 1992.
Weinberg – Stern 2009: G.D. Weinberg – E.M.
Stern, Vessel Glass, Agora XXXIV, Princeton
2009.
Weis 2000: A. Weis, Οdysseus at Sperlonga: Hel-
lenistic Hero or Roman Heroic Foil?, στον τόμο:
N.T. de Grummond – B.S. Ridgway (επιμ.), From
Pergamon to Sperlonga. Sculpture and Context,
Berkeley – Los Angeles – London 2000, 111-165.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

300



Westholm 1956: A. Westholm, The Hellenistic
and Roman Periods in Cyprus, SCE IV,3, Stock-
holm 1956.
White – Folkens 2000: T.D. White – P.A. Folkens,
Human Osteology2, San Diego 2000.
Whitewright 2011: J. Whitewright, The Potential
Performance of Ancient Mediterranea6n Sailing
Rigs, IntJNautA 40 (2011) 2-17.
Wiegand – Schrader 1904: T. Wiegand – H. Schra-
der, Priene, Berlin 1904.
Wikander 2008: Ö. Wikander, Gadgets and Scien-
tific Instruments, στον τόμο: Oleson 2008, 785-
799.
Wilkins κ.ά. 1996: S.W. Wilkins – T.E. Gureyev –
D. Gao – A. Pogany – A.W. Stevenson, Phase-
contrast Imaging Using Polychromatic Hard X-
rays, Nature 384 (11/1996) 335-338.
Willer 1994: Fr. Willer, Fragen zur intentionellen
Schwarzpatina an den Mahdiabronzen, στον
τόμο: Hellenkemper Salies κ.ά. 1994, 1023-1031.
Wilson 2008: A.I. Wilson, Machines in Greek and
Roman Technology, στον τόμο: Oleson 2008,
337-366.
Wilson 2009: A.I. Wilson, Approaches to Quanti-
fying Roman Trade, στον τόμο: A. Bowman – A.
Wilson (επιμ.), Quantifying the Roman Economy.
Methods and Problems, Oxford 2009, 213-249.
Wolters 1983: J. Wolters, Die Granulation. Ge-
schichte und Technik einer alten Goldschmiedekunst,
München 1983.
Wright 1990: M.Τ. Wright, An Apparatus for Linear
Tomography of the Antikythera Mechanism, Working
notes, Science Museum, London 1990.
Wright 2002: M.Τ. Wright, A Planetarium Display
for the Antikythera Mechanism, Horological Jour-
nal 144.5 (2002) 168-173 and 144.6 (2002) 193.
Wright 2003α : M.Τ. Wright, Epicyclic Gearing
and the Antikythera Mechanism, Part 1, Anti-
quarian Horology 27.3 (2003) 267-279.
Wright 2003β: M.Τ. Wright, In the Steps of the
Master Mechanic, στον τόμο: Ancient Greece and
the Modern World, Proceedings of a Conference in
Ancient Olympia 2002, Πανεπιστήμιο Πατρών
2003, 86-97.
Wright 2004α: M.Τ. Wright, The Scholar, The
Mechanic and the Antikythera Mechanism:
Complementary Approaches to the Study of an
Instrument, Bulletin of the Scientific Instrument So-
ciety 80 (2004) 4-11.
Wright 2004β: M.Τ. Wright, The Antikythera
Mechanism, Seminars in the History of Science
and Technology, Science Museum and Imperial
College, December 2004.
Wright 2005α: M.Τ. Wright, The Antikythera
Mechanism: a New Gearing Scheme, Bulletin of
the Scientific Instrument Society 85 (2005) 2-7.
Wright 2005β: M.Τ. Wright, Ο Μηχανισμός των
Αντικυθήρων. Η κατασκευή οργάνων στην αρ-
χαιότητα, Αρχαιολογία και Τέχνες 95 (2005) 54-60.
Wright 2005γ : M.T. Wright, Epicyclic gearing
and the Antikythera Mechanism, Part 2, Anti-
quarian Horology 29.2 (2005) 51-63.
Wright 2005δ: Μ.Τ. Wright, Counting Months
and Years: The Upper Back Dial of the An-
tikythera Mechanism, Bulletin of the Scientific In-
strument Society 87 (2005) 8-13.
Wright 2005ε: M.T. Wright, Understanding the An-
tikythera Mechanism, Proceedings of the 2nd Interna-

tional Conference on Ancient Greek Technology,
Athens 2005, 49–60.
Wright 2006: M.T. Wright, The Antikythera
Mechanism and the Early History of the Moon-
Phase Display, Horological Journal 29.3 (2006)
319-329.
Wright 2007: M.Τ. Wright, The Antikythera
Mechanism Reconsidered, Interdisciplinary Sci-
ence Reviews 32.1 (2007) 27-43.
Wright 2011: M.T. Wright, The Antikythera Mech-
anism: Reconstruction as a Medium for Research
and Publication, στον τόμο: Κ. Staubermann
(επιμ.), Reconstructions, National Museums Scot-
land 2011, 1–20.
Wright – Bromley 1997: M. Wright – A.G. Brom-
ley, Current Work on the Antikythera Mecha-
nism, Proceedings of the Conference on Ancient Greek
Technology, Thessaloniki 1997, 19–25.
Wright – Bromley 2003: M.T. Wright – A.G. Brom-
ley, Towards a New Reconstruction of the An-
tikythera Mechanism, στον τόμο: S.A. Paipetis
(επιμ.), Extraordinary Machines and Structures in
Antiquity, Proceedings of a Conference of Archaeom-
etry in South Eastern Europe in Ancient Olympia
2001, Πανεπιστήμιο Πατρών 2003, 81-94.
Wright κ.ά. 1995: M.T. Wright – A.G. Bromley – H.
Magou, Simple X-Ray Tomography and the An-
tikythera Mechanism, Proceedings of the Second Con-
ference of Archaeometry in South Eastern Europe in Del-
phi, 19-21 April 1991, PACT 45 (1995) 531-543.
Yalouris 1990: N. Yalouris, The Shipwreck of An-
tikythera: New Evidence of its Date after Sup-
plementary Investigation, στον τόμο: J.-P. De-
scoeudres (επιμ.), Ευμουσία: Ceramic and Icono-
graphic Studies in Honour of Alexander Cambitoglou,
Sydney 1990, 135-136.
Yntema 1995: D. Yntema, Salento and the East-
ern Mediterranean in the Middle and Late Hel-
lenistic Period: Some Eastern Ceramic Evidence
(Fine Wares) from Valesio, Province of Brindisi,
StAnt 8.2 (1995) 387-404.
Zafeiropoulou – Mitropoulos 2009: M. Zafeiropoulou
– P. Mitropoulos, The Antikythera Shipwreck, the
Treasure and the Fragments of the Mechanism,
στον τόμο: IUHPS/DHST, Book of Abstracts, XXIII
International Congress of History of Science and Tech-
nology, Ideas and Instruments in Social Context, 28.7 -
2.8 2009, Budapest Hungary, Budapest 2009, 221.
Zanker 1974: P. Zanker, Klassizistische Statuen: Stu-
dien zur Veränderung des Kunstgeschmacks in der rö-
mischen Kaiserzeit, Mainz am Rhein 1974.
Zevi 1966: F. Zevi, Review of the “Antikythera
Shipwreck Reconsidered”, ArchCl 18 (1966)
163-170.
Zimmer 1994: G. Zimmer, Republikanisches
Kunstverständnis: Cicero gegen Verres, στον
τόμο: Hellenkemper Salies κ.ά. 1994, 867-873.
Zinner 1931: Ε. Zinner, Geschichte der Sternkunde,
Berlin 1931.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αγγέλη 2000: Α. Αγγέλη, Λάγυνοι από το ελληνι-
στικό νεκροταφείο της Αμβρακίας, στον τόμο:
Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κε-
ραμική: Χρονολογικά Προβλήματα. Κλειστά Σύνολα-
Eργαστήρια (Χανιά, Απρίλιος 1997), Αθήνα 2000,
311-320.

Αδάμ-Βελένη 2010: Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Γυά-
λινος κόσμος, Κατάλογος έκθεσης, Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης, 20.9.2009 – 12.2010,
Θεσσαλονίκη 2010.
Αδάμ κ.ά. 2000: Π. Αδάμ-Βελένη – Π. Γεωργάκη
– Β. Καλάβρια – Κ. Μπόλη, Κλειστά σύνολα ελ-
ληνιστικών χρόνων από την Αγορά της Θεσσα-
λονίκης, στον τόμο: Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση για
την Ελληνιστική Κεραμική: Χρονολογικά Προβλή-
ματα. Κλειστά Σύνολα-Eργαστήρια (Χανιά, Απρίλιος
1997), Αθήνα 2000, 275-297.
AE 1902: Τὰ εὑρήματα τοῦ ναυαγίου τῶν Ἀντι-
κυθήρων, ΑΕ 1902, 145-172.
Ανδρίκου κ.ά. 2004: Ε. Ανδρίκου – Α. Γουλάκη-Βου-
τυρά – Χ. Λαναρά – Ζ. Παπαδοπούλου (επιμ.),
Μουσών Δώρα, Μουσικοί και Χορευτικοί απόηχοι από
την αρχαία Ελλάδα, Κατάλογος έκθεσης, Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, 1.7 – 15.9.2004, Αθήνα 2004.
Αρβανιτόπουλος 1903: Α.Σ. Αρβανιτόπουλος, Ὁ
Ἒφηβος τῶν Ἀντικυθήρων: συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν
τῆς ἑλληνικῆς πλαστικῆς, Ἐν Ἀθήναις 1903.
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία 1997: Αρχαία Ελληνική
Τεχνολογία, Κατάλογος Έκθεσης, Κρυπτοστοά
Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης, 21.8 –
22.9.1997, Θεσσαλονίκη 1997.
Αρχοντίδου – Τσαρδάκα 1994: Α. Αρχοντίδου – Δ.
Τσαρδάκα, Τα ελληνιστικά νεκροταφεία της
Χίου. Η κεραμική, στον τόμο: Ελληνιστική Κερα-
μική από το Αιγαίο, Μυτιλήνη 1994,166-179.
Βελένη – Γεωργάκη – Ζωγράφου 2004: Π. Αδάμ-Βε-
λένη – Π. Γεωργάκη – Η. Ζωγράφου, Σκύφοι
και πινάκια από την αρχαία Αγορά της Θεσσα-
λονίκης, στον τόμο: ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση
για την Ελληνιστική Κεραμική: Προβλήματα Χρονο-
λόγησης. Κλειστά Σύνολα - Εργαστήρια (Βόλος, 17-
23 Απριλίου 2000), Αθήνα 2004, 185-192.
Γιαλούρης 1973-1974: Ν. Γιαλούρης, Eθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, ΑΔ 29 (1973-1974) Β΄1-
Χρονικά, 1-9.
Γιαλούρης 1975: Ν. Γιαλούρης, Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο, ΑΔ 30 (1975) Β΄1-Χρονικά, 1-3.
Γιαννικουρή – Πατσιαδά – Φιλήμονος 1990: Α. Γιαν-
νικουρή – Β. Πατσιαδά – Μ. Φιλήμονος, Χρο-
νολογικά προβλήματα γραπτής κεραμικής από
τη Ρόδο, στον τόμο: Β΄ Επιστημονική Συνάντηση για
την Ελληνιστική Κεραμεική. Χρονολογικά Προβλή-
ματα της Ελληνιστικής Κεραμεικής (Ρόδος, 22-25
Μαρτίου 1989), Αθήνα 1990, 172-184.
Γκόφας 1970: Δ.Χ. Γκόφας, Δεῖγμα. Ἱστορικὴ ἔρευνα
ἐπὶ τοῦ δικαίου τῶν συναλλαγῶν, Ἀθῆναι 1970.
Γκόφας 1993: Δ.Χ. Γκόφας, Μελέτες ἱστορίας τοῦ
ἑλληνικοῦ δικαίου τῶν συναλλαγῶν, Ἀθῆναι 1993.
Γκράτζιου 2010: B. Γκράτζιου, Αγαλματικοί τύποι
του Ερμή στην πλαστική της Κλασικής Εποχής, Αδη-
μοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Ιωάννινα 2010.
Δαμιανίδης 1996: Κ.Α. Δαμιανίδης, Ελληνική πα-
ραδοσιακή ναυπηγική, Αθήνα 1996.
Δάφας 2008: Κ. Δάφας, Ο χάλκινος έφηβος των 
Αντικυθήρων, Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Δι -
πλωματική Eργασία, Θεσσαλονίκη 2008 
(http://invenio.lib.auth.gr/record/103313/files
/gri-2008-1406.pdf).
Δεσποίνη 1996: Αικ. Δεσποίνη, Αρχαία χρυσά κο-
σμήματα, Αθήνα 1996.
Δουλγέρη-Ιντζεσίλογλου 1994: Α. Δουλγέρη-Ιντζε-
σίλογλου, Τα ελληνιστικά λυχνάρια των Φερών,
στον τόμο: Γ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελ-
ληνιστική Κεραμεική: Χρονολογημένα Σύνολα - Εργα-
στήρια (Θεσσαλονίκη, 24-27 Σεπτεμβρίου 1991),
Αθήνα 1994, 363-388.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

301



Δρούγου 1992: Σ. Δρούγου, Ανασκαφή Πέλλας
1957-1964. Οι Πήλινοι Λύχνοι, Αθήναι 1992.
Δρούγου 2011: Σ. Δρούγου, Βεργίνα - μαρμάρινα
σκεύη από το συγκρότημα του ανακτόρου, στον
τόμο: Π. Βαλαβάνης (επιμ.), Ταξιδεύοντας στην
κλασική Ελλάδα. Τόμος προς τιμήν του καθηγητή Πέ-
τρου Θέμελη, Αθήνα 2011, 69-81.
Δρούγου – Τουράτσογλου 1980: Σ. Δρούγου – Ι.
Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βε-
ροίας, Αθήναι 1980.
Δρούγου – Τουράτσογλου 1998: Σ. Δρούγου – Ι.
Τουράτσογλου, Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βε-
ροίας2, Αθήνα 1998.
Επιγραφές Τεχνολογικού Περιεχομένου 2002: Αρχαίες
Ελληνικές Επιγραφές Τεχνολογικού Περιεχομένου,
Κατάλογος Έκθεσης, 4 – 30.6.2002, Αθήνα
2002.
Ζαφειροπούλου 2006: M. Ζαφειροπούλου, Ο Μη-
χανισμός των Αντικυθήρων, στον τόμο: Γ. Κα-
ζάζη (επιμ.), Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Αθήνα 2006, 829-
832.
Ζαφειροπούλου – Χατζηδάκης 1994α: Φ. Ζαφειρο-
πούλου – Π. Χατζηδάκης, Αγορά των Ιταλών,
κόγχη Ποπλίου Σατρικανίου, στον τόμο: Ελληνι-
στική Κεραμική από το Αιγαίο, Μυτιλήνη 1994, 28-45.
Ζαφειροπούλου – Χατζηδάκης 1994β: Φ. Ζαφειρο-
πούλου – Π.Ι. Χατζηδάκης, Δήλος- Κεραμική
από τον δρόμο βόρεια του ανδήρου των λεόν-
των, στον τόμο: Γ΄ Συνάντηση για την Ελληνιστική
Κεραμική: Χρονολογημένα Σύνολα - Εργαστήρια
(Θεσσαλονίκη, 24-27 Σεπτεμβρίου 1991), Αθήνα
1994, 235-248. 
Θέμελης 1993: Π. Θέμελης, Ανασκαφή Μεσσή-
νης, ΠΑΕ 1993, 48-72.
Θέμελης – Τουράτσογλου 1997: Π. Θέμελης – Ι.
Τουράτσογλου, Οι τάφοι του Δερβενίου, Αθήνα
1997.
Θεοφανίδης 1929: Ι. Θεοφανίδης, Ἁγίου Παύλου
(πλοῦς). Ἐπιστήμη τῆς πελαγοδρομίας τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων, Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλο-
παίδεια, Α΄, Ἀθῆναι 1929, 83-104.
Καββαδίας 1900 : Π. Καββαδίας, Ἀνακοίνωσις
περὶ τῶν ἐκ τῆς παρὰ τὰ Ἀντικύθηρα θαλάσσης
ἀγαλμάτων, ΠΑΕ 1900, 95-102.
Κακαβογιάννης 2005: Ε.Χ. Κακαβογιάννης, Μέ-
ταλλα εργάσιμα και συγκεχωρημένα. Η οργάνωση της
εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της Λαυρεωτικής
από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, Αθήνα 2005.
Καλτσάς 1983: N. Καλτσάς, Από τα ελληνιστικά
νεκροταφεία της Πύλου, ΑΔ 38 (1983) Α΄-Μελέ-
τες, 1-77.
Καλτσάς 2002: Ν. Καλτσάς, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο. Τα Γλυπτά. Κατάλογος2, Αθήνα 2002.
Καλτσάς 2004: Ν. Καλτσάς (επιμ.), Αγών. Κατά-
λογος Έκθεσης, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
15.7 – 31.10.2004, Αθήνα 2004.
Καλτσάς – Δεσπίνης 2007: Ν. Καλτσάς – Γ. Δεσπί-
νης (επιμ.), Πραξιτέλης. Κατάλογος έκθεσης,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 25.7 –
31.10.2007, Αθήνα 2007.
Καροῦζος 1969: Χ. Καροῦζος, Χρονικὸν τῆς ἀνα-
συστάσεως τοῦ χαλκίνου Νέου τῶν Ἀντικυθή-
ρων, ΑΕ 1969, 59-79.
Καρούζου 1965: Σ. Καρούζου, Ὁ Σάτυρος τῆς Λα-
μίας - Ἀκρωτήριο;, Χαριστήριον εἰς Ἀν. Ὀρλάνδον,
τόμ. Α΄, Ἀθῆναι 1965, 176-186.

Καρούζου 1967: Σ. Καρούζου, Ἐθνικόν Ἀρχαιολογι-
κόν Μουσεῖον. Συλλογή Γλυπτῶν. Περιγραφικός Κα-
τάλογος, Ἀθῆναι 1967.
Καρούζου 1981: Χ. και Σ. Καρούζου, Ανθολόγημα
Θησαυρών του Εθνικού Μουσείου, Αθήνα 1981.
Κατσικούδης 2005: Ν.Θ. Κατσικούδης, Δωδώνη. Οι
Τιμητικοί ανδριάντες, Ιωάννινα 2005.
Κεραμόπουλος 1903: Α.Δ. Κεραμόπουλος, Αἱ ἐπω-
νυμίαι τῶν ἀγαλμάτων καὶ «ὁ Ἔφηβος τῶν Ἀντικυθή-
ρων», Ἐν Ἀθήναις 1903.
Κόλια 2006: Ε.-I. Κόλια, Ελληνιστική Κεραμική από
τη Νάξο, Αθήνα 2006.
Κορρές 2010: Μ. Κορρές, Υπόγεια Λατομεία της
Πάρου, στον τόμο: D.U. Schilardi – D. Kat-
sonopoulou (επιμ.), Paria Lithos. Parian Quarries,
Marble and Workshops of Sculpture2, Proceedings of
the First International Conference on the Archaeology
of Paros and the Cyclades, Paros, 2 – 5.10.1997,
Athens 2010, 61-82.
Κουράκου-Δραγώνα 2006: Σ. Κουράκου-Δραγώνα,
Προσαρμογή της αρχαίας οινικής τεχνολογίας
στη μόδα της αγοράς: Οι «τεθαλασσωμένοι
οίνοι», στον τόμο: Γ. Καζάζη (επιμ.), Πρακτικά
του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής Τε-
χνολογίας, Αθήνα 2006, 388-393.
Κριάρης 1999, 2007: Δ. Κριάρης, Μοντέλα Μηχα-
νισμού των Αντικυθήρων στο Website Μηχανι-
σμός Αντικυθήρων-Βικιπαίδεια 2.προσπάθειες
ανακατασκευής.
Κριτζάς 1998: Χ. Κριτζάς, Jacques-Yves Cousteau
(1910-1997), Eνάλια V 1/2 (1993) 1998, 42-44.
Κυριακού 1994: Δ. Κυριακού, Ελληνιστική κερα-
μική από τα νεκροταφεία της Πάτρας, στον
τόμο: Γ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνι-
στική Κεραμεική: Χρονολογημένα Σύνολα - Εργαστή-
ρια (Θεσσαλονίκη, 24-27 Σεπτεμβρίου 1991), Αθήνα
1994, 185-195.
Λάζος 1994: Χ. Λάζος, Ο Υπολογιστής των Αντικυθή-
ρων. Μηχανισμοί με Διαφορικό Γρανάζι, Αθήνα 1994.
Λιλιμπάκη-Ακαμάτη 1979: Μ. Λιλιμπάκη-Ακα-
μάτη, Χάλκινο fulcrum από την Πέλλα, ΑΔ 34
(1979) Α΄- Μελέτες, 138-149.
Μαλτέζος 1934: Κ. Μαλτέζος, Εἰσηγητικὴ ἀνα-
κοίνωσις περὶ τοῦ εὑρήματος τῶν Ὰντικυθήρων
καὶ τῶν ἀνακοινώσεων τοῦ κ. Θεοφανίδου, ΠΑΑ
9 (1934) 130-132.
Μερκούρη 2010: Χρ. Μερκούρη, Ο φαλλός ως
αποτροπαϊκό σύμβολο κατά την αρχαιότητα,
στον τόμο: Βάσκανος-Οφθαλμός, Σύμβολα Μαγείας
από Ιδιωτικές Αρχαιολογικές Συλλογές, Αθήνα 2010,
57-63.
Μουσάς 2011: Ξ. Μουσάς, Ο Μηχανισμός των Αντι-
κυθήρων, ΠΙΝΑΞ, ο αρχαιότερος υπολογιστής και
αστρονομικό όργανο, Αθήνα 2011. 
Μπιτσάκης 2009: Γ. Μπιτσάκης (επιμ.), Ο Μηχα-
νισμός των Αντικυθήρων. Περιήγηση στην Αστρονομία
και την Τεχνολογία της Εποχής του, Κατάλογος έκ-
θεσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 7.12.2009 –
25.1.2010, Αθήνα 2009.
Μπόλη 1990-1995: Κ. Μπόλη, Ελληνιστικοί τρο-
χήλατοι λύχνοι στην αρχαία Αγορά της Θεσσα-
λονίκης, ΑΑΑ 23-28 (1990-1995) 235-253.
Νικολαΐδης 1903: Γ. Νικολαΐδης Κρῆς, Ἄγαλμα
λίθινον ἐξ Ἀντικυθήρων, ΑΕ 1903, 201-206.
Νικολάου 2004: Ε. Νικολάου, Οι πήλινοι λύχνοι
από το βόρειο νεκροταφείο της αρχαίας Δημη-
τριάδας, στον τόμο: ΣΤ΄ Επιστημονική Συνάντηση

για την Ελληνιστική Κεραμική: Προβλήματα Χρονο-
λόγησης. Κλειστά Σύνολα - Εργαστήρια (Βόλος, 17-
23 Απριλίου 2000), Αθήνα 2004, 47-60.
Οικονομίδου 2001: M. Οικονομίδου, Νομισματι-
κός «θησαυρός» Αντικυθήρων, στον τόμο: Α.
Αλεξανδρή – Ι. Λεβέντη (επιμ.), Καλλίστευμα.
Μελέτες προς τιμήν της Ο. Τζάχου-Αλεξανδρή, Αθήνα
2001, 541-544.
Οικονόμου – Ιωαννίδης 1995: Ν.A. Οικονόμου
(απόδοση) και Θ. Ιωαννίδης (επιμ.), Γρανάζια
από τους Έλληνες. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων.
Ένας ημερολογιακός υπολογιστής από το 80 π.Χ.,
Θεσσαλονίκη 1995.
Ὀρλάνδος 1955: Α.Κ. Ὀρλάνδος, Τὰ ὑλικὰ δομῆς
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων κατὰ τοὺς συγγραφεῖς, τὰς ἐπι-
γραφὰς καὶ τὰ μνημεῖα, τομ. Α΄, Ἀθῆναι 1955.
Ὀλάνδος – Τραυλός 1986: Α.Κ. Ὀρλάνδος – Ι.Ν.
Τραυλός, Λεξικὸν ἀρχαίων ἀρχιτεκτονικῶν ὅρων,
Ἀθῆναι 1986.
Παπαβασιλείου 1910: Γ. Παπαβασιλείου, Περί τῶν
ἐν Εὐβοίᾳ Ἀρχαίων Τάφων, Αθήνα 1910.
Παπακωσταντίνου 2000: Μ.-Φ. Παπακωσταντί-
νου, Τα ελληνιστικά λυχνάρια του Εχίνου, στον
τόμο: Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνι-
στική Κεραμική: Χρονολογικά Προβλήματα. Κλειστά
Σύνολα - Εργαστήρια (Χανιά, Απρίλιος 1997), Αθήνα
2000, 167-172.
Παπαντωνίου 2010: Χ. Παπαντωνίου, Ελληνική κε-
ραμική από ναυάγια ελληνιστικών χρόνων στη Μεσόγειο
και τη Μαύρη Θάλασσα, Αδημοσίευτη Μεταπτυ-
χιακή Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη 2010.
Παπαποστόλου 1977: Ι.Α. Παπαποστόλου, Ελλη-
νιστικοί Τάφοι της Πάτρας Ι, ΑΔ 32 (1977) Α΄-
Μελέτες, 281-343. 
Παπαποστόλου 1978: Ι.Α. Παπαποστόλου, Ελλη-
νιστικοί Τάφοι της Πάτρας ΙΙ, ΑΔ 33 (1978) Α΄-
Μελέτες, 354-385.
Παπουτσή-Wladyka 1994: Ε. Παπουτσή-Wladyka,
Ελληνιστική κεραμική από την Πάφο, στον
τόμο: Γ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνι-
στική Κεραμεική: Χρονολογημένα Σύνολα - Εργαστή-
ρια (Θεσσαλονίκη, 24-27 Σεπτεμβρίου 1991), Αθήνα
1994, 257-268.
Παππά 1994: Β. Παππά, Από την ελληνιστική κε-
ραμική της Μινώας, στον τόμο: Ελληνιστική Κε-
ραμική από το Αιγαίο, Μυτιλήνη 1994, 82-98.
Παρλαμά – Σταμπολίδης 2000: Λ. Παρλαμά – Ν.
Σταμπολίδης (επιμ.), Η πόλη κάτω από την πόλη.
Ευρήματα από τις ανασκαφές του Μητροπολιτικού Σι-
δηροδρόμου των Αθηνών, Κατάλογος Έκθεσης,
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 2.2000 – 12.2001,
Αθήνα 2000.
Πινγιάτογλου 2005: Σ. Πινγιάτογλου, Δίον. Το Ιερό
της Δήμητρος, Οι λύχνοι, Θεσσαλονίκη 2005.
Πουπάκη 1998: Ε. Πουπάκη, Ο μύλος στην κλα-
σική αρχαιότητα. Συμβολή στη μελέτη της τυ-
πολογίας και της χρήσης ενός σημαντικού λίθι-
νου σκεύους για αγροτικές εργασίες, Διαχρονία
3-4 (1998) 132-174.
Πωλογιώργη 1998: Μ. Πωλογιώργη, Μνημεία του
δυτικού νεκροταφείου του Ωρωπού, Αθήνα 1998.
Ράδος 1910: Κ.Ν. Ράδος, Ναυτικαί καὶ ἀρχαιολογι-
καί σελίδες περὶ τόν θησαυρόν τῶν Ὰντικυθήρων. Ὰστρό-
λαβος, ἀναφορικὰ ὡρολόγια, μηχανικὰ δρομόμετρα,
«σφαῖραι» ἤ πλανητάρια. Ὑποβρύχιοι ἀνασκαλεύσεις
πρὸς ἀνεύρεσιν ἀρχαιοτήτων, ἐν Ὰθήναις 1910.
Pαπτόπουλος 2010: Σ.Γ. Ραπτόπουλος, Κυκλάδες
Νήσοι. Συμβολή στην οικονομική τους ιστορία κατά την

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

302



ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή, Διδακτορική
διατριβή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, Δελφοί-Θεσσαλονίκη 2010.
Ρεδιάδης 1903: Π.Δ. Ρεδιάδης, Ὁ ἐξ Ἀντικυθή-
ρων ἀστρόλαβος, στο: Σβορῶνος 1903, 44-52. 
Ρεδιάδης 1910: Π.Δ. Ρεδιάδης, Τό ἐξ Ἀντικυθή-
ρων ἀστρολάβον, ΑΕ 1910, 157-172.
Σβορῶνος 1903: Ι.N. Σβορῶνος, Τὸ ἐν Ἀθήναις
Ἐθνικὸν Μουσεῖον. Ὁ θησαυρὸς τοῦ ναυαγίου τῶν
Ἀντικυθήρων, Ἐν Ἀθήναις 1903, Τόμος Α΄, 1-86.
Σισμανίδης 1997: Κ. Σισμανίδης, Κλίνες και κλινο-
ειδείς κατασκευές των Μακεδονικών τάφων, Αθήνα
1997.
Στάης 1905: Β. Στάης, Τὰ ἐξ Ἀντικυθήρων εὑρήματα:
Χρονολογία, προέλευσις, χαλκοῦς ἔφηβος, Ἀθήνησιν
1905.
Σταμάτης 1970: Ε. Σταμάτης, Ἀρχιμήδους Ἁπαντα
Ι-IV, Αθήνα 1970.
Σταμπολίδης 2003: Ν. Σταμπολίδης (επιμ.),
ΠΛΟΕΣ. Από τη Σιδώνα στη Χουέλβα. Σχέσεις Λαών της
Μεσογείου. 16ος-6ος αι. π.Χ., Κατάλογος Έκθε-
σης, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 2003.
Σταμπολίδης – Τασούλας 2009: Ν. Σταμπολίδης –
Γ. Τασούλας (επιμ.), ΕΡΩΣ. Από τη Θεογονία του
Ησιόδου στην ύστερη αρχαιότητα, Κατάλογος Έκθε-
σης, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 2009.
Τζάχου-Αλεξανδρή 1989: Ο. Τζάχου-Αλεξανδρή

(επιμ.), To Πνεύμα και το Σώμα. Οι αθλητικοί αγώνες
στην αρχαία Ελλάδα, Κατάλογος έκθεσης, Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, 15.5.1989 – 15.1.1990,
Αθήνα 1989.
Tριανταφυλλίδης 2000: Π. Τριανταφυλλίδης, Ρο-
διακή Υαλουργία Ι. Τα εν θερμώ διαμορφωμένα δια-
φανή αγγεία πολυτελείας. Οι κλασικοί και οι πρώιμοι
ελληνιστικοί χρόνοι, Αθήνα 2000.
Τσαγκάρη 2011: Δ. Τσαγκάρη (επιμ.), Μύθος και
Νόμισμα. Παραστάσεις, Συμβολισμοί και Ερμηνείες
από την Ελληνική Μυθολογία, Κατάλογος έκθεσης,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – Νομισματικό
Μουσείο, 15.4 – 27.11.2011, Αθήναι 2011.
Τσάκος 1994: Κ. Τσάκος, Πήλινες μήτρες «μεγα-
ρικών σκύφων» από τη Σάμο, στον τόμο: Γ΄ Συ-
νάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική: Χρονολογη-
μένα Σύνολα - Εργαστήρια (Θεσσαλονίκη, 24-27 Σε-
πτεμβρίου 1991), Αθήνα 1994, 294-301.
Τσουμής 1992: Γ. Τσουμής, Επιστήμη και Τεχνολο-
γία του ξύλου, Θεσσαλονίκη 1992.
Φιλήμονος-Τσοποτού 1980: Μ. Φιλήμονος-Τσοπο-
τού, Νισυριακά Ι, ΑΔ 35 (1980) A΄-Μελέτες, 83-
84.
Φιλήμονος-Τσοποτού 1994: Μ. Φιλήμονος-Τσοπο-
τού, Ελληνιστικά αγγεία από τη Νίσυρο, στον
τόμο: Ελληνιστική Κεραμική από το Αιγαίο, Μυτι-
λήνη 1994,128-142.

Χατζηδάκης 1994: Π.Ι. Χατζηδάκης, «Οικία της
Λίμνης». Νότιο πηγάδι του αιθρίου, στον τόμο:
Ελληνιστική Κεραμική από το Αιγαίο, Μυτιλήνη
1994, 46-73.
Χατζηδάκης 1997: Π.I. Χατζηδάκης, Κτήριο
νότια του «Ιερού του Προμαχώνος» Μια taverna
vinaria στη Δήλο, στον τόμο: Δ΄ Συνάντηση για την
Ελληνιστική Κεραμική: Χρονολογικά Προβλήματα,
Κλειστά Σύνολα - Εργαστήρια (Μυτιλήνη, Μάρτιος
1994), Αθήνα 1997, 291-307.
Χατζηδάκης 2000: Π.Ι. Χατζηδάκης, Οψοποι-
ητικά σκεύη από τη Δήλο, στον τόμο: Ε΄ Συνάν-
τηση για την Ελληνιστική Κεραμική: Χρονολογικά προ-
βλήματα, Κλειστά Σύνολα - Εργαστήρια (Χανιά, Απρί-
λιος 1997), Αθήνα 2000, 115-130.
Χατζηδάκης 2003: Π.Ι. Χατζηδάκης, Δήλος, Αθήνα
2003.
Χατζηδάκης 2004: Π.Ι. Χατζηδάκης, Τα μαγει-
ρικά σκεύη στους αρχαίους Έλληνες Κωμωδιο-
γράφους και στη Δήλο, στον τόμο: ΣΤ΄ Συνάντηση
για την Ελληνιστική Κεραμική: Προβλήματα Χρονο-
λόγησης, Κλειστά Σύνολα - Εργαστήρια (Βόλος, 17-
23 Απριλίου 2000), Αθήνα 2004, 641-654.
Χριστοδουλίδου 1990-1995: Ε. Χριστοδουλίδου,
Ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί λύχνοι από την πε-
ριοχή του Γαλεριανού Συγκροτήματος, ΑΑΑ 23-
28 (1990-1995) 255-262.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

303

Προέλευση εικόνων
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: σελ. 25 (εικ. 5) • σελ. 236 (εικ. 16) •

σελ. 237 (εικ. 17, 18) [φωτογράφος: Ειρήνη Μίαρη] • σελ. 238 (εικ. 21, 22) • σελ. 286 [φωτο-
γράφος: Στέφανος Στουρνάρας].
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: σελ. 274 (εικ. 1, 2) [φωτογράφος: Παντελής Μα-
γουλάς].
IΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: Copy-
right © ΥΠΠΟΤ – ΔΕΑΜ: σελ. 19 (εικ. 1, 2) • σελ. 21 (εικ. 3, 4) • σελ. 27 (εικ. 6).
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ EΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: σελ. 41-42 (λήμματα 1-3) [φωτογράφος:
Πέτρος Βεζυρτζής].
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗ: σελ. 231 [φωτογράφος: Nelly].
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΡΙΤΖΑ: σελ. 33 (εικ. 1, 2).
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΝY FREETH: σελ. 258 (εικ. 1, 2).
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ: σελ. 270 (εικ. 9).
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ MICHAEL WRIGHT: σελ. 271 (εικ. 10, 11).
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ «ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ»: σελ. 242 (εικ.
1 • σελ. 243 (εικ. 3) • σελ. 259 (εικ. 3) • σελ. 261 (εικ. 4) • σελ. 263 (εικ. 5, 6) • σελ. 269 (εικ. 8).
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΠΟΝ: σελ. 35 (υπόβαθρο).
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ: σελ. 1 • σελ. 12 • σελ. 17 • σελ. 61 [φωτογράφος: Βασίλης
Μεντόγιαννης, με την άδεια της αρχαιολόγου Καλλιόπης Πρέκα].

ΒΙΒΛΙΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, Κατάλογος Έκθεσης, Κρυπτοστοά Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονί-
κης, 21.8 – 22.9.1997, Θεσσαλονίκη 1997: σελ. 237 (εικ. 19, 20).
Π.Ι. Χατζηδάκης, Δήλος, Αθήνα 2003: σελ. 5 • σελ. 35 • σελ. 273.
F. Foerster Laures, The Problem of the Bilge and the Pump in Antiquity, Tρόπις 1 (1985): σελ. 44
(λήμμα 6).
P.A. Gianfrotta – P. Pomey, Archeologia subacquea. Storia, techniche, scoperte e relitti, Milano
1980: σελ. 283 (εικ. 5).
D. Gibbins, Shipwrecks and Hellenistic Trade, στον τόμο: Z.H. Archibald − J. Davies − V.
Gabrielsen − G.J. Oliver (επιμ.), Hellenistic Economies, London – New York 2001: σελ. 284 (εικ.
6).
T. Freeth – Υ. Bitsakis – Χ. Moussas – J.H. Seiradakis – Α. Tselikas – Η. Mangou – Μ.
Zafeiropoulou – R. Hadland – D. Bate – Α. Ramsey – Μ. Allen – Α. Crawley – Ρ. Hockley – Τ.
Malzbender – D. Gelb – W. Ambrisco – M.G. Edmunds, Decoding the Ancient Greek Astronomical
Calculator known as the Antikythera Mechanism, Nature 444 (11/2006): σελ. 240 (εικ. 23).
Σελ. 267 (εικ. 7): αναπαραγωγή με την άδεια του Journal for the History of Astronomy. Η ακτινο-
γραφία υποβάθρου ανήκει στην «Ομάδα Μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων».


	01 FRONTISPIECE.pdf
	ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ GR.pdf
	02 BIBLIOGRAFIA.pdf



