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ΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1991 δωρίστηκε στο Μου-
σείο Μπενάκη από την Ελένη Μαρτίνου µια ακέραιη πή-
λινη µελαµβαφής πυξίδα µε επίχρυση διακόσµηση (αρ. 
ευρ. 31459, εικ. 1, 2).2 Λείπει η λαβή του καλύµµατος και 
στο σηµείο εκείνο είναι γραµµένα µε µελάνι τα στοιχεί-
α: «Yi 290». Λείπουν επίσης µικρά τµήµατα από την πε-
ριφέρεια του χείλους του καλύµµατος. Το κάλυµµα έχει 
συγκολληθεί και φέρει µικρές συµπληρώσεις. Απολεπί-
σεις και αποκρούσεις υπάρχουν κατά τόπους. Η πυξίδα 
είναι ολόβαφη εσωτερικά και εξωτερικά. Εδαφόχρωµα 
παραµένουν η περιφέρεια και το εσωτερικό κοίλο της 
βάσης, καθώς και µία ταινία κάτω από τη στεφάνη του 
καλύµµατος. Στο θολωτό τµήµα του καλύµµατος µε επί-
θετο πηλό αποδίδονται δύο ταινίες µε φυτικά κοσµήµατα: 
η µία µε φύλλα και κλειστά άνθη µυρτιάς, και η άλλη 
µε κληµατίδα και βότρεις, στην οποία σώζονται και ίχνη 
της αρχικής της επιχρύσωσης (εικ. 3). Ανάµεσά τους 
παρεµβάλλεται πλαστική ταινία µε ελαφρά ανάγλυ-
φο ιωνικό κυµάτιο που πλαισιώνεται από δύο ταινίες 
µε υπολείµµατα κοκκινωπού χρώµατος και δύο ταινίες 
µελανού χρώµατος. Στην άκρη του καλύµµατος και πριν 
από τη µετάβαση στο κυρίως σώµα υπάρχουν δύο ταινίες 
κοκκινωπού χρώµατος. Η µετάβαση από το κυρτό στο 
κάθετο τµήµα του καλύµµατος ορίζεται από µια προεξέ-
χουσα στεφάνη διακοσµηµένη µε ιωνικό κυµάτιο. Η µία 
πλευρά του κυλίνδρου του καλύµµατος διακοσµείται µε 
περιδέραιο από επίθετο πηλό, αποτελούµενο από διπλή 
σειρά σφαιρικών ψήφων, από την οποία κρέµεται διπλή 
σειρά λογχόσχηµων εξαρτηµάτων, µε ελάχιστα ίχνη της 
αρχικής τους επιχρύσωσης (εικ. 4). Η άλλη πλευρά του 
φέρει ένα δεύτερο περιδέραιο, επίσης από επίθετο πη-

λό, µε σφαιρικές ψήφους, από όπου κρέµονται 14 φυλα-
κτά (εικ. 2): στα άκρα, δύο θήκες-φυλακτά, περίπου στο 
κέντρο ένα δελφίνι και ανάµεσά τους µία ακρίδα, δύο 
τριφυλλόσχηµα περίαπτα και ένα µηνοειδές, µία παλάµη, 
ένας διπλός πέλεκυς, ένα υδρόβιο έντοµο, ένα τζιτζίκι, ένα 
µάτι, ένα έµβολο πλοίου και ένα αδιάγνωστο αντικείµενο 
που πιθανόν αποδίδει κεφαλή ζώου.

Στα σηµεία σύνδεσης των δύο περιδεραίων σε κάθε πλευ-
ρά µορφοποιούνται από επίθετο πηλό σχηµατοποιηµένα 
ενώτια µε άγκιστρο στο πάνω µέρος, δίσκο µε µαστοειδή 
απόφυση στο κέντρο, κοκκιδωτό σύρµα περιµετρικά και 
κρεµαστά από αλυσίδες λογχόσχηµα εξαρτήµατα (εικ. 
5). Οι υφασµάτινες ταινίες (λίνον) µε τις οποίες το αλη-
θινό περιδέραιο θα στερεωνόταν στο ένδυµα ή στον λαιµό 
έχουν αποδοθεί στα άκρα του λογχόσχηµου περιδεραίου.3

Η βάση του καλύµµατος ορίζεται από κοκκινωπή ταινία. 
Το κυλινδρικό σώµα της πυξίδας είναι ακόσµητο και ευρύ-
νεται προς την οριζόντια προεξοχή. Στο σηµείο επαφής του 
καλύµµατος µε το σώµα της πυξίδας µία προεξέχουσα στε-
φάνη, αντίστοιχη µε αυτή του καλύµµατος, διακοσµείται 
µε εγχάρακτο ιωνικό κυµάτιο στο οποίο δια τηρούνται 
υπολείµµατα κοκκινωπού χρώµατος. Κάτω από την προε-
ξέχουσα στεφάνη το κάλυµµα περιθέει ταινία κοκκινωπού 
χρώµατος. Στο σηµείο ένωσης σώµατος και ποδιού, καθώς 
και στην κάθετη επιφάνεια του ποδιού υπάρχουν δύο κοκ-
κινωπές ταινίες. Το κοκκινωπό χρώµα που καλύπτει τα 
εδαφόχρωµα σηµεία του αγγείου, οφείλεται σύµφωνα µε 
αναλύσεις που έγιναν στο Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών 
ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος (βλ. παρακάτω, σελ. 42) στο κιννάβα-
ρι, το κυριότερο ορυκτό του υδραργύρου.4 Με τον τρόπο 
αυτό οι κεραµείς ήθελαν κατά πάσα πιθανότητα να το-
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22 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η  Ζ Η Β Α

νίσουν ορισµένα δοµικά στοιχεία του αγγείου, χωρίς να 
συνυπολογίσουµε το γεγονός ότι το κόκκινο ζωηρό χρώµα 
του κινναβάρεως, σε συνδυασµό µε την προσθήκη της επι-
χρύσωσης, θα δηµιουργούσε µια θελκτική πολυχρωµία, σε 
πλήρη µάλιστα αντίθεση µε το µαύρο χρώµα του αγγείου.

Η πυξίδα του Μουσείου Μπενάκη ανήκει στην κατηγο-
ρία των µελαµβαφών αγγείων µε επίχρυση διακόσµηση, η 
οποία εµφανίζεται κατά τη διάρκεια του 4ου αι. π.Χ. στην 
Αθήνα παράλληλα µε τα αντίστοιχα ερυθρόµορφα. Αγ-

γεία αυτού του τύπου, εκτός από την Αθήνα, παράγονται 
και σε περιοχές εκτός Αττικής, όπως για παράδειγµα στη 
Νότια Ιταλία και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.5

Στα µέσα περίπου του 4ου αι. π.Χ. τα συγκεκριµένα αγγε ία, 
µε µνηµειακές πολλές φορές διαστάσεις, φτάνουν στην ακµή 
τους και στη διακόσµησή τους χρησιµοποιούνται, ως επί το 
πλείστον, αποµιµήσεις κοσµηµάτων ή και φυτικών µοτίβων 
που τονίζονται µε πρόσθετο επιχρυσωµένο πηλό (εικ. 6). 

Αν και σε κάποια µοτίβα της οµάδας αυτής επισηµαίνον ται 

Εικ. 1. Πυξίδα, περιδέραιο µε λογχόσχηµα εξαρτήµατα. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης). Εικ. 1. Πυξίδα, περιδέραιο µε λογχόσχηµα εξαρτήµατα. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης). 
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οµοιότητες µε την ερυθρόµορφη κεραµική, η έµπνευση 
προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από τα µεταλλικά αγγεία, 
την κυανοµέλανη στιλπνότητα των οποίων οι κεραµείς µετέ-
φεραν στα αντίστοιχα πήλινα.6 

Στα αγγεία της συγκεκριµένης κατηγορίας, γενικά από 
πολύ καλής ποιότητας πηλό και µε λεπτοδουλεµένη την 
επίχρυση διακόσµηση, τα κοσµήµατα και ιδιαίτερα τα 
λογχόσχηµα περιδέραια καθώς και οι ταινίες (όπως για 
παράδειγµα µε τα φύλλα µυρτιάς και τις κληµατίδες) 

είναι θέµατα που εµφανίζονται ήδη από την κλασική 
περίοδο για να φθάσουν έως τα ελληνιστικά χρόνια7περίοδο για να φθάσουν έως τα ελληνιστικά χρόνια7περίοδο για να φθάσουν έως τα ελληνιστικά χρόνια  και 
να γίνουν χαρακτηριστικά της µελαµβαφούς κεραµικής 
του 4ου αι. π.Χ., και να παγιωθούν στη µεταγενέστε-
ρη κατηγορία της «∆υτικής Κλιτύος» της οποίας η 
µελαµβαφής κεραµική υπήρξε ο πρόγονος.8

Οι πυξίδες, κυλιχνίες ή κυλίχνια κατά την κλασική 
περίοδο,9 ήταν ως επί το πλείστον κυλινδρικά αγγεία µε 
κάλυµµα και χρησίµευαν ως δοχεία για την τοποθέτηση 

Eικ. 2. Πυξίδα, περιδέραιο µε φυλακτά. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης). Eικ. 2. Πυξίδα, περιδέραιο µε φυλακτά. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης). 
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θυµιάµατος ή για την τοποθέτηση φαρµάκων.10 Κυρίως 
όµως αποτελούσαν µέρος των προσωπικών αντικειµένων 
των γυναικών και χρησίµευαν στην καθηµερινή τους ζωή 
για τη φύλαξη κοσµηµάτων και καλλυντικών ουσιών, 
όπως ψιµύθια και κιννάβαρι.11

Η λέξη πυξίς φανερώνει το κατεξοχήν υλικό της αρ-
χικής κατασκευής τους που ήταν το ξύλο (πυξός), λέξη πυξός), λέξη πυξός

που χρησιµοποιήθηκε αργότερα από τους Ρωµαίους 
συγγραφείς.12

Σύµφωνα µε την ανάλυση του πηλού από το Ινστιτού-
το Επιστήµης Υλικών ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος (βλ. παρακά-ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος (βλ. παρακά-ΕΚΕΦΕ
τω, σελ. 41), η πυξίδα που παρουσιάζουµε είναι αττικού 
εργαστηρίου. Ανήκει στον αττικό τύπο Β που ήταν ήδη 
δηµοφιλής τον 4ο αι. π.Χ. στην κεραµική µε τον επίχρυ-

Εικ. 3. Πυξίδα, θολωτό κάλυµµα. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Β. Τσώνης). 
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Eικ. 4. Πυξίδα, λεπτοµέρεια: περιδέραιο µε λογχόσχηµα εξαρτήµατα. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 
(φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης). 

Εικ. 5α-5β. Πυξίδα, λεπτοµέρειες: ενώτια. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Β. Τσώνης). 

Eικ. 6. Κρατήρας. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο, αρ. ευρ. GR 
1871.7-22.3 (φωτ.: Βρετανικό Μουσείο).
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σο διάκοσµο.13 Ο συγκεκριµένος τύπος εξακολουθεί να 
χρησιµοποιείται και στη διακόσµηση της «∆υτικής Κλιτύ-
ος». Γενικά είναι γνωστός σε όλη τη διάρκεια της ελληνι-
στικής περιόδου, όχι µόνο στην Αθήνα, αλλά και σε πολ-
λά µέρη του ελλαδικού χώρου. Τα γενικά χαρακτηριστικά 
του είναι η κωνική βάση, συνήθως βαθµιδωτή, τα ψηλά 
κυλινδρικά τοιχώµατα στο σώµα και στο κάλυµµα, και οι 
δύο οριζόντιες προεξοχές που χωρίζουν η µία το θολωτό 
µέρος του καλύµµατος από το υπόλοιπο τµήµα του και η 
δεύτερη, αντίστοιχα, τη βάση από το σώµα της πυξίδας. 

Γύρω στο γ´ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. χρονολογείται 
τo πρωιµότερο παράδειγµα στην τεχνική της επίχρυσης 
διακόσµησης. ενώ το σχήµα προϋπήρχε ήδη στην Αθήνα 
από τον 5ο αι. π.Χ.14

Συχνά οι πυξίδες τοποθετούνται στους τάφους, συνο-
δεύοντας τις γυναίκες και στον θάνατο, και ως εκ τούτου 
και στη µεταθανάτια ζωή. Το µέγεθός τους ποικίλλει από 
πολύ µεγάλο µέχρι µικρογραφικό. Έτσι διαφοροποιούνται 
και οι λειτουργίες τους, τόσο σε σχέση µε την ταφή, όσο 
και µε την πραγµατική τους χρήση. Κάποιες από αυτές, 
συνήθως οι πυξίδες µεσαίου µεγέθους, θα πρέπει να ανή-
καν στα προσωπικά αντικείµενα της νεκρής, ενώ οι µικρό-
τερου µεγέθους θα ήταν αποκλειστικά κτερίσµατα.15 Οι 
πυξίδες µεγαλύτερου µεγέθους πιθανώς εξυπηρετούσαν 
διαφορετικό σκοπό και συνήθως ονοµάζονται τεφροδό-
χοι, χωρίς όµως να δικαιολογείται απόλυτα η άποψη αυτή, 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησίµευαν ως κέρνοι.16  ∆εν 
έχει αποκλειστεί επίσης και η χρήση του συγκεκριµένου 
αγγείου ως θυµιατηρίου (λιβανωτρίδα ή λιβανωτίδα).17

Η πυξίδα του Μουσείου Μπενάκη, παρόλο που λείπουν 
τα ανασκαφικά δεδοµένα, θα µπορούσε να χρονολογηθεί 
µε βάση το τύπο της στο β́  µισό του 4ου αι. π.Χ. Σύµφωνα 
µάλιστα µε την κατάταξη που προτείνει η Kotitsa, ανήκει 
µάλλον στη µεταβατική φάση από την Οµάδα 1 στην 
Οµάδα 2, µε απόλυτα δηλαδή χρονολογικά δεδοµένα 
γύρω στο 330-320 π.Χ.18

Ο κύλινδρος του καλύµµατος φέρει παρόµοια διακό-
σµηση µε αντίστοιχο τµήµα από τον Κεραµεικό που χρο-
νολογείται από το 350 έως το 325 π.Χ.19 Το τµήµα φέρει 
στη µία πλευρά περιδέραιο µε λογχόσχηµα εξαρτήµατα 
και στην άλλη περιδέραιο µε φυλακτά, ανάµεσα στα οποία 
διακρίνονται διπλούς πέλεκυς και τριφυλλόσχηµο, ενώ 
ένα ενώτιο θα πρέπει να υπήρχε στην ένωση των δύο πε-
ριδεραίων, το οποίο όµως έχει καταστραφεί (εικ. 7). 

∆ιακόσµηση του καλύµµατος

Όπως ήδη ειπώθηκε, η πυξίδα του Μουσείου Μπενά-
κη διακοσµείται στην κυρτή επιφάνεια του καλύµµατος 
µε δύο ταινίες, η µία µε φύλλα µυρτιάς και η άλλη µε 
κληµατίδα. Τα µοτίβα αυτά εµφανίζονται στην κεραµική 
των κλασικών χρόνων, αλλά παραµένουν δηµοφιλή στην 
κεραµική µε την επίχρυση διακόσµηση σε όλη τη διάρκεια 
του 4ου αι. π.Χ.· και ενώ το πρώτο δεν ξεπερνά το 275 π.Χ., 
το δεύτερο παραµένει του συρµού έως το 250 π.Χ.

Τα περιδέραια που διακοσµούν τον κύλινδρο του 
καλύµµατος της πυξίδας, καθώς και τα ενώτια αντιγρά-
φουν αναµφίβολα αντίστοιχα αληθινά κοσµήµατα από 
πολύτιµο µέταλλο, σε χρήση από τα τέλη του 4ου αι. 
π.Χ. έως και τον 2ο αι. π.Χ. 

Συχνά στην αρχαιότητα οι κεραµείς αντέγραφαν τα 
χρυσά κοσµήµατα σε πηλό, συνήθως επιχρυσωµένο, µε 
σκοπό να χρησιµοποιηθούν ως ταφικά κτερίσµατα.20 Με 
τον τρόπο αυτό είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν προ-
σεκτικά τα αληθινά, µε αποτέλεσµα πολλές φορές τα πή-
λινα να συνιστούν πιστή αντιγραφή, όπως, για παράδειγµα, 
στην πυξίδα του Μουσείου Μπενάκη. Στη µία πλευρά 
του καλύµµατος της πυξίδας ο τύπος του εικονιζόµενου 
κοσµήµατος ανήκει στην κατηγορία των περιδεραίων µε 
λογχόσχηµα εξαρτήµατα, δηλαδή µε λογχία. Τα αντίστοι-
χα αληθινά έχουν ταυτιστεί µε τα κρεµαστά λογχία ή τους 
λογχωτούς όρµους που µνηµονεύονται στους καταλόγους 
του ιερού της ∆ήλου.21 Ο συγκεκριµένος τύπος περιδεραί-
ου έχει εντοπιστεί σε όλο τον τότε ελληνικό κόσµο, από 
τη Νότια Ιταλία µέχρι τη Μικρά Ασία και από τον Εύξεινο 
Πόντο έως την Αίγυπτο (εικ. 8).22

Παρόλο που τα συγκεκριµένα κρεµαστά εξαρτήµατα 
έχουν ταυτιστεί µε λογχία –αιχµές βελών ή δοράτων–, 
αποδίδουν µάλλον καρπούς οξιάς. Οι αιχµές δόρατος µε 
δύο νευρώσεις και οι αιχµές βέλους µε τρεις έχουν τελείως 
διαφορετικό σχήµα και οξυκόρυφες απολήξεις. Πιθανώς 
τα περιδέραια µε τα λογχία που αναφέρονται στους κα-
ταλόγους των ιερών να έµοιαζαν µε τα περιδέραια µε τους 
καρπούς οξιάς, τα οποία και έχουν διασωθεί, και ίσως η 
αρχική παρανόηση να οφείλεται στους ίδιους τους αρχαί-
ους γραφείς των καταλόγων που δεν ερµήνευσαν σωστά  
το πραγµατικό σχήµα των εξαρτηµάτων. Τα περιδέραια 
µε κρεµαστά εξαρτήµατα σε σχήµα καρπών οξιάς, βελα-
νιδιάς ή µυρτιάς εντάσσονται πολύ καλύτερα στο γενι-
κότερο πλαίσιο της σύλληψης και του σχεδιασµού των 
κοσµηµάτων από τους Έλληνες τεχνίτες του 4ου αι. π.Χ., 
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Εικ. 7. Πυξίδα. Αθήνα, Κεραµεικός, αρ. ευρ. 2327 (φωτ.: ευγενική παραχώρηση Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου).

Εικ. 8. Χρυσό περιδέραιο µε λογχόσχηµα εξαρτήµατα. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 2099 (φωτ.: M. Σκιαδαρέσης). 
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καθώς τα διακοσµητικά θέµατα είναι εµπνευσµένα από τη 
φύση και αποδίδονται µε ιδιαίτερη ευαισθησία. Επιπλέον 
είναι γεγονός ότι µε τη γυναικεία υπόσταση συνδέονται 
πολύ περισσότερο οι καρποί και πολύ λιγότερο οι αιχµές 
δόρατος ή βέλους.23

Τα περιδέραια αυτού του τύπου φοριούνταν στον λαιµό 
και στο ύψος του στήθους. Τα πέρατά τους αποτελούνταν 
συνήθως από ορθογώνια ελάσµατα µε κρίκους µέσα από 
τους οποίους περνούσαν υφασµάτινες ταινίες, οι οποίες 
έδεναν στο πίσω µέρος του λαιµού ή στερεώνονταν στο 
ένδυµα µε πόρπες στο ύψος των ώµων. 

Η στικτή καµπυλωτή γραµµή του περιδεραίου µε τα 
λογχία αποδίδει σχηµατικά την αλυσίδα από όπου εξαρ-
τώνται τα αντίστοιχα αληθινά. Ο κεραµέας έχει αποδώσει 

πιστά τις υφασµάτινες ταινίες, τους δακτυλίους αλλά και 
τις ψήφους που διακοσµούσαν τα άκρα.

To δεύτερο περιδέραιο αποτελείται από µία αλυσίδα 
από την οποία είναι αναρτηµένα 14 φυλακτά. Λιγότερο 
κοινά από τα λογχόσχηµα, τα περιδέραια αυτού του τύπου 
εµφανίζονται ανάµεσα στον 4ο και τον 2ο αι. π.Χ.24

Παλαιότερα υπήρχε η αντίληψη ότι τα περιδέραια αυτά 
δεν υπήρχαν στην πραγµατικότητα και ότι επρόκειτο για 
φανταστική απεικόνιση.25

Τα παραδείγµατα δεν είναι βέβαια ιδιαιτέρως συχνά, 
έχουν βρεθεί όµως σε διάφορα σηµεία του ελλαδικού χώ-
ρου, όπως στη Βάθεια της Εύβοιας,26 στην Πελίννα της 
Θεσσαλίας,27 στο νεκροταφείο της Ακάνθου στη Μακε-
δονία,28 στο νεκροταφείο των Αβδήρων στη Θράκη,29 
στη Θάσο,30 καθώς και στην περιφέρεια του ελληνικού 
κόσµου, όπως στο Kerch της Κριµαίας (το αρχαίο Παντι-
κάπαιον).31 

Το περιδέραιο µε τα φυλακτά κοσµεί αγγεία που ανή-
κουν είτε στην κατηγορία της επίχρυσης διακόσµησης, 
είτε σε αυτή της «∆υτικής Κλιτύος», και περιορίζεται 
ανάµεσα στον 4ο και τον 3ο αι. π.Χ. Όσον αφορά τις αττι-
κές µελαµβαφείς πυξίδες, δεν ξεπερνά το β́  τέταρτο του 
3ου αι. π.Χ.32

Οι δύο τύποι των περιδεραίων που απεικονίζονται στην 
εν λόγω πυξίδα εµφανίζονται συχνά να διακοσµούν τις 
πλευρές του ίδιου αγγείου, είτε στην επίχρυση διακόσµηση, 
είτε στη διακόσµηση της «∆υτικής Κλιτύος».33

Ο τύπος των ενωτίων που έχουν τοποθετηθεί στην ένω-
ση των δύο περιδεραίων, σε κάθε πλευρά, µπορεί να χρο-
νολογηθεί µε ασφάλεια στον 4ο αι. π.Χ.34

Το περιδέραιο µε τα φυλακτά

Το περιδέραιο µε τα φυλακτά χρήζει ιδιαίτερης προσο-
χής, καθώς µοιάζει µε κωδικοποιηµένο µήνυµα που αφορά 
την ταυτότητα της νεκρής η οποία συνοδεύει το αγγείο. 
Τα συγκεκριµένα σύµβολα που εικονίζονται στην πυξί-
δα έχουν τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεταφέ-
ρουν ένα άγγελµα προς τις θεότητες του Κάτω Κόσµου, 
προκειµένου να εξασφαλίσουν την ευνοϊκή υποδοχή της 
νεκρής σε αυτόν. Η εικόνα δεν συνιστά πάντα µια αναπα-
ράσταση της πραγµατικότητας, αλλά πολλές φορές εί-
ναι ένας συνδυασµός ενδείξεων, σηµάτων και συµβόλων 
που πολιτισµικά υφίστανται και αποτελούν ένα σηµαί-
νον που µπορεί να διαβαστεί µόνο από άτοµα µε τις ίδιες 

Εικ. 9. Πυξίδα, λεπτοµέρεια: τζιτζίκι και υδρόβιο έντοµο. 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Β. Τσώνης). 

Eικ. 10. Πυξίδα, λεπτοµέρεια: µάτι και ακρίδα. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Β. Τσώνης). 
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προσλαµβά νουσες.35 Για τον λόγο αυτό είναι πολύ δύσκο-
λο να αποκωδικοποιήσει κανείς τα εκάστοτε εικονογραφι-
κά σύµβολα, ουσιαστικά χωρίς τη βοήθεια των ανθρώπων 
που τα χρησιµοποιούσαν. 

Τα κτερίσµατα που συνοδεύουν τον νεκρό είναι συνήθως 
αντικείµενα λειτουργικά που χάνουν την αρχική τους χρή-
ση για να αποκτήσουν µια καινούρια σηµασία σε σχέση µε 
τον νεκρό και τον τάφο του, την ηλικία ή το φύλο του. 

Τα φυλακτά 

Τα έντοµα (εικ. 9, 10). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ανάµεσα 
στα φυλακτά εικονίζονται τρία έντοµα: ένα τζιτζίκι, µία 
ακρίδα και ένα τρίτο που ανήκει σε συγγενικό γένος µε 

το τζιτζίκι και είτε πρόκειται για το γένος Νέπα (υδρόβια 
έντοµα που ονοµάζονται και µάντιδες του νερού), είτε για 
κάποιο τριχόπτερο που ζει επίσης στα νερά. 

Τα τρία αυτά έντοµα έχουν παρόµοια συµπεριφορά ως 
προς τον τρόπο της αναπαραγωγής τους. Τα θηλυκά τζι-
τζίκια εναποθέτουν τα αυγά τους στους µίσχους των φυτών 
και ύστερα από σύντοµη επώαση οι νύµφες κατεβαίνουν 
στο έδαφος και εισδύουν στη γη, όπου περνούν από 4 έως 
και 10 χρόνια στο στάδιο της χρυσαλλίδας, ακίνητες, χω-
ρίς τροφή. Όταν ολοκληρώσουν την παραµονή τους ως 
νύµφες, ανεβαίνουν στην επιφάνεια του εδάφους όπου 
θα αρχίσει η ενήλικη φάση της ζωής τους.36 Παρόµοια 
συµπεριφορά παρουσιάζουν και οι θηλυκές ακρίδες, οι 
οποίες γεννούν τα αυγά τους στο τέλος του καλοκαιριού 
και τα εναποθέτουν στο έδαφος ανοίγοντας τρύπες. Με-

Eικ. 11. Περιδέραιο µε οστέινες χάντρες. Άβδηρα, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, slide αρ. 375α 
(φωτ.: ευγενική παραχώρηση ΙΘ´ ΕΠΚΑ).
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τά την επώαση των αυγών, οι ακρίδες πεθαίνουν. Τα αυγά 
παραµένουν όλο τον χειµώνα στη γη και την άνοιξη οι 
νύµφες βγαίνουν από το έδαφος.37 Στην περίπτωση του 
υδρόβιου εντόµου τα αυγά εναποτίθενται επάνω σε φυ-
τά που ζουν µέσα στο νερό ή στην επιφάνειά του και οι 
προνύµφες που εκκολάπτονται, όταν κατασκευάσουν 
µια σωληνοειδή µικρή φορητή θήκη από κόκκους άµµου, 
κλαδάκια και θραύσµατα οστράκων, την προσκολλούν 
σε κάποιο στερεό αντικείµενο, µπαίνουν µέσα και, αφού 
κλείσουν τα άκρα της, περνούν µεγάλο χρονικό διάστηµα 
ακίνητες, χωρίς τροφή, έως ότου ενηλικιωθούν, ώστε να 
µπορέσουν να βγουν έξω.38

Η παρατήρηση του τρόπου αναπαραγωγής των εντόµων 
αυτών ώθησε αναµφίβολα τους αρχαίους Έλληνες να τα 
συσχετίσουν µε τον θάνατο και τη µεταθανάτια ζωή. Η 
εµφάνιση της νύµφης µέσα από το έδαφος στο οποίο πέ-
ρασε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής της, η γέννησή της 
δηλαδή µέσα από τη γη και ως εκ τούτου η δυνότητα για 
επάνοδο στη ζωή, καθώς και η επανάληψη αυτών των 
αναγεννήσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα παρέπεµπαν 
σε ένα είδος αθανασίας,39 και ίσως υπήρξε ο λόγος της 
απεικόνισης των τριών αυτών εντόµων στο περιδέραιο της 
πυξίδας. Η συναίσθηση της υπόγειας φάσης στον κύκλο 
της ζωής τους και η παρατήρηση της ανάδυσής τους µέσα 
από τη γη συνδεόταν µε τον κύκλο των µεταµορφώσεων 

Εικ. 12. Χρυσό στεφάνι βελανιδιάς, λεπτοµέρεια. Λονδίνο, 
Βρετανικό Μουσείο, αρ. ευρ. GR 1908.4-14.1 

(φωτ.: Βρετανικό Μουσείο).

Εικ. 13. Πυξίδα, λεπτοµέρεια: δελφίνι και ηµισέληνος. 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Β. Τσώνης). 

Eικ. 14. Πυξίδα, λεπτοµέρεια: κεφαλή ζώου(;) και 
τριφυλλόσχηµο. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 

(φωτ.: Β. Τσώνης). 

Eικ. 15. Πυξίδα, λεπτοµέρεια: θήκη-φυλακτό και 
τριφυλλόσχηµο. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 

(φωτ.: Β. Τσώνης). 
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και ως σύµβολα αθανασίας µπορούσαν να συνοδεύσουν 
τον αποθανόντα στον τάφο και να του εξασφαλίσουν 
ενδεχοµένως βοήθεια στη µεταθανάτια ζωή.40 Η ικανό-
τητα της µεταµόρφωσης, η ικανότητα της αναγέννησης 
φαίνονται κατά κάποιο τρόπο ως εγγυητές της ζωής µετά 
θάνατον και η προσφυγή στα πρότυπα αυτών των εικόνων 
ίσως αποτελούσε µια πολύτιµη εγγύηση για την είσοδο σε 
µια καινούρια ζωή. 

Η απεικόνιση εντόµων στους χρυσούς δίσκους του 
Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών,41 καθώς και το χρυσό 
οµοίωµα χρυσαλλίδας από τάφο επίσης των Μυκηνών,42 

ή τα οµοιώµατα τζιτζικιών που έχουν βρεθεί και σε άλλα 
ταφικά σύνολα του 4ου αι. π.Χ., όπως στη Θάσο43 και στα 
Άβδηρα (εικ. 11),44 καθώς και τα τζιτζίκια στο χρυσό τα-
φικό στεφάνι από τα ∆αρδανέλλια (εικ. 12)45 ενισχύουν 
την άποψη αυτή. Στο Kerch, δυστυχώς, δεν είναι σαφής η 
ακριβής προέλευσή τους.46

Το δελφίνι (εικ. 13). Αγαπητό θέµα σε όλες τις µορ-
φές τέχνης κατά τη διάρκεια της αρχαιότητας και µε 
σηµαίνουσα θέση στη µυθολογία, τα δελφίνια, ήµερα 
και πράα θηλαστικά µε µεγάλη αγάπη για τα παιδιά47και πράα θηλαστικά µε µεγάλη αγάπη για τα παιδιά47και πράα θηλαστικά µε µεγάλη αγάπη για τα παιδιά  και 

γενικότερα τον άνθρωπο, ήταν τα σταθερά µέλη της ακο-
λουθίας του Ποσειδώνα, του Έρωτα και των Νηρηίδων 
αλλά και τα ιερά πλάσµατα του Απόλλωνα, της Αφροδί-
της και του ∆ιονύσου.

Η ευφυΐα τους, η ικανότητά τους να καταδύονται και να 
αναδύονται µέσα από τη θάλασσα, η ταχύτητά τους και 
η διαίσθηση που είχαν για τους επερχόµενους δυνατούς 
ανέµους και το ξέσπασµα της καταιγίδας ήταν αρκετές για 
να θεωρούνται από τους αρχαίους Έλληνες οι κυρίαρχοι 
της θάλασσας. Εµφανίζονταν συνήθως µετά τις τρικυµίες 
της εαρινής ισηµερίας, την εποχή δηλαδή που άρχιζαν οι 
θαλάσσιες επιχειρήσεις, και καθώς συνόδευαν τους ναυ-
τικούς στα ταξίδια, θεωρούνταν καλοί οιωνοί, γιατί έδιναν 
κατά κάποιο τρόπο την υπόσχεση του καλού καιρού. 

Ο ευρύτερος συµβολισµός του δελφινιού ως συνοδού 
της ψυχής του νεκρού, την οποία σύµφωνα µε µια δοξασία 
µετέφερε στη ράχη του, δηλαδή ως ψυχοποµπού ‒γεγο-
νός που του προσέδωσε χθόνιο χαρακτήρα‒,48 µπορεί να 
οφείλεται στις µυθολογικές διηγήσεις µεταφοράς νεκρών 
από δελφίνια προκειµένου να ταφούν κανονικά. Ο Αρι-
στοτέλης περιγράφει πώς ένα νεκρό δελφίνι µεταφέ
κε στη ράχη κάποιου άλλου, ώστε να µη γίνει βορά των 
ψαριών.49 Συγχρόνως όµως και η ασφάλεια που µετέδι-
δε το ιερό αυτό θηλαστικό στα θαλάσσια ταξίδια, στον 
κόσµο των ζωντανών, µπορεί µεταφορικά να σήµαινε και 
την ήρεµη αποδηµία της ψυχής, µε τη δική του µεσολάβη-
ση, στη µεταθανάτια ζωή, στην υπέρτατη ηρεµία και την 
αιώνια σωτηρία. 

Τα δελφίνια εµφανίζονται στην κοσµηµατοτεχνία του 

Eικ. 17. Πυξίδα, λεπτοµέρεια: θήκη-φυλακτό. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης). 

Εικ. 16. Ασηµένιο τριφυλλόσχηµο περίαπτο. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 8143γ (φωτ.: Μ.Σκιαδαρέσης).



32 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η  Ζ Η Β Α

4ουαι. π.Χ. και των µετέπειτα ελληνιστικών χρόνων, και 
γίνονται ιδιαίτερα δηµοφιλή ως περίαπτα περιδεραίων, 
πόρπες, κλείστρα αλυσίδων,50 καθώς και σε περιδέραια 
που διακοσµούν αγγεία της επίχρυσης διακόσµησης και 
της διακόσµησης της «∆υτικής Κλιτύος».51

Τα διάφορα αντικείµενα 

Τριφυλλόσχηµα (εικ. 14, 15). Ο τύπος του τριφυλλό σχηµου 
περιάπτου που απαντά δύο φορές στο περιδέραιο µε τα φυ-
λακτά, εµφανίζεται ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. Η παρουσία του 
συγκεκριµένου τύπου στην περίπτωση της πυξίδας ίσως να 
οφείλεται στη σχηµατική απεικόνιση κάποιου άνθους. 

Η εικόνα αυτή µπορεί να παρέπεµπε σε λουλούδι, η 
λάµψη και η φρεσκάδα του οποίου είναι εφήµερη, όπως 
ακριβώς και η φθαρτή οµορφιά της νεότητας. Η παρουσία 
του ανάµεσα στα φυλακτά ίσως υποδεικνύει την ανάµνηση 
της νεότητας και της οµορφιάς που χάθηκε πρόωρα.52

Ο Όµηρος, στην Ιλιάδα, αναφέρεται στο άνθος της 
νεότητας53 για να περιγράψει τη νεανική ηλικία, περίοδο 
προνοµιούχο της ύπαρξης, που είναι τόσο φευγαλέα όσο 
και η άνθιση ενός λουλουδιού. Εάν αυτή η φράση δηλώνει 
την ανάπτυξη του εφήβου που φτάνει στην ενήλικη ζωή, η 
εικόνα του άνθους είναι πιθανόν να χρησιµοποιείται µετα-
φορικά για τον πρόωρο χαµό ενός νέου ανθρώπου, σαν το 
λουλούδι που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Παραδείγµατα ασηµένιων ή οστέινων τριφυλλόσχηµων 

περιάπτων από τάφους κοριτσιών προέρχονται από τη 
Μακεδονία και συγκεκριµένα από τη Σίνδο του 5ου αι. 
π.Χ.,54 από το ελληνιστικό νεκροταφείο των Αβδήρων 
(εικ. 11),55 καθώς και από την πυρά τάφου στη Θάσο.56 

Ασηµένιο τριφυλλόσχηµο περίαπτο του 5ου αι. π.Χ., µε 
προέλευση από τη Χαλκιδική, περιλαµβάνεται και στις 
συλλογές του Μουσείου Μπενάκη (εικ. 16).57

Θήκες-Φυλακτά (εικ. 15, 17). Στις εικόνες 15 και 17 απο-
δίδονται µικρού µεγέθους κυλινδρικά αντικείµενα, κοίλα 
εσωτερικά, καµωµένα από πολύτιµο µέταλλο, ή ίσως και 
από άλλο υλικό, που έχουν ερµηνευτεί ως φυλακτά. Φυ-
λακτά αυτού του τύπου ως περίαπτα περιδεραίων (εικ. 18) 
έχουν ανακαλυφθεί στην Κύπρο του 5ου-3ου αι. π.Χ.,58στο 
νεκροταφείο της Ακάνθου του 4ου αι. π.Χ. (εικ. 19),59 κα-
θώς και στη Βάθεια της Εύβοιας του 2ου αι. π.Χ.60

Στο εσωτερικό του κυλίνδρου τοποθετούντο, τυλιγµένα, 
µεταλλικά ελάσµατα από χρυσό ή ασήµι, καθώς και µικρά 
τµήµατα υφάσµατος ή παπύρου µε χαραγµένη κάποια 
µαγική επιγραφή ή µια αποτροπαϊκή µορφή.61

Ηµισέληνος (εικ. 13). Με ιδιαίτερη αποτροπαϊκή σηµα-
σία για την προστασία παιδιών, γυναικών και ζώων, η 
ηµισέληνος έχει εµφανιστεί στη Μεσοποταµία ήδη από τη 
2η χιλιετία π.Χ., όπου η διαδροµή στον χρόνο της ανθρώπι-
νης ζωής αρχικά συσχετίστηκε µε τις κινήσεις των ουράνι-
ων σωµάτων.62 Στην Αίγυπτο ήταν γνωστή µε το όνοµα Aoh 
ως φυλακτό κατά της βασκανίας και της µαγείας,63 ενώ  ως 
σύµβολο σεληνιακών θεοτήτων µε αποτροπαϊκή σηµασία 
απαντά σε όλη την Ανατολή.64

Μηνίσκοι ή σεληνείς έχουν βρεθεί και στον ελλαδικό 
χώρο ήδη από τη µυκηναϊκή περίοδο, για παράδειγµα στο 
νεκροταφείο της Περατής στην Αττική (ΥΕ ΙΙΙ Β2),65 αλ-
λά και αργότερα στις αρχές ή τα µέσα του 7ου αι. π.Χ. στο 
ιερό της Αρτέµιδος Ορθίας στη Σπάρτη.66 Στη Μακεδο-
νία περίαπτα σε σχήµα µηνίσκου, για παράδειγµα, έχουν 
βρεθεί στην Όλυνθο, σε κτήρια, σε σπίτια, αλλά και σε 
παιδικό τάφο,67 και χρονολογούνται στα τέλη του 5ου και 
στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., καθώς και στο νεκροταφείο 
της Ακάνθου στη Χαλκιδική.68 Από τη Χαλκιδική προέρ-
χεται επίσης ο ασηµένιος µηνίσκος, που περιλαµβάνεται 
στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη και χρονολογείται 
στο β´ µισό του 4ου αι. π.Χ. (εικ. 20).69 Περίαπτο µε τη 
µορφή µηνίσκου είναι το κεντρικό διακοσµητικό στοιχείο 
σε περιδέραιο των ελληνιστικών χρόνων από τη Βάθεια 
της Εύβοιας.70

Εικ. 18. Χρυσή θήκη-φυλακτό. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 
αρ. ευρ. 1542 (φωτ.: Μ. Σκιαδαρέσης).
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Εικ. 19. Περιδέραιο µε χρυσά φυλακτά. Πολύγυρος, Αρχαιολογικό Μουσείο Πολύγυρου, αρ. ευρ. ΜΘ 7468 
(φωτ.: ευγενική παραχώρηση ΙΣΤ´ ΕΠΚΑ).

Εικ. 20. Ασηµένιος µηνίσκος. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 
αρ. ευρ. 8143α (φωτ.: Μ. Σκιαδαρέσης).

Eικ. 21. Χους, λεπτοµέρεια. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 
αρ. ευρ. 39454 (φωτ.: Λ. Κουργιαντάκης).



34 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η  Ζ Η Β Α

Φυλακτά στο σχήµα της ηµισελήνου φορούσαν και τα 
παιδιά, όπως µαρτυρούν απεικονίσεις σε ερυθρόµορφους 
χόες, για παράδειγµα σε έναν χου του Μουσείου Μπενά-
κη (εικ. 21). Στο Λεξικό του Ησύχιου το περίαπτο µε τη 
µορφή ηµισελήνου αναφέρεται ως: «Σεληνίς. Φυλακτή-
ριον, ὅπερ ἐγκρεµᾶται τοῖς παιδίοις».71 Η αποτροπαϊκή 
σηµασία του συµβόλου διατηρείται έως και τα ρωµαϊκά 
χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων αποτελούσε φυλα-
κτό για την Καλή Τύχη.72

Η Σελήνη ‒η αιώνια περιοδικότητά της, η εξαφάνιση 
και η επανεµφάνισή της σε τακτά χρονικά διαστήµατα‒ 
έγινε αντικείµενο παρακολούθησης από τον άνθρωπο και 
της προσέδωσε προνοµιακή θέση ανάµεσα στα υπόλοιπα 
ουράνια σώµατα. Σύµβολο λοιπόν επιστροφής και ως εκ 

τούτου σύµβολο περάσµατος από τη ζωή στον θάνατο 
και από τον θάνατο στη ζωή, µε τη µόνη διαφορά ότι στο 
ουράνιο αυτό σώµα ο θάνατος δεν ήταν ποτέ οριστικός. 
Η εναλλαγή αυτή του φωτός και του σκότους πιθανόν 
να ταυτίστηκε µε τον κύκλο της ζωής του ανθρώπου, µε 
τη γέννηση και τον θάνατο, και η Σελήνη να θεωρήθηκε 
σύµβολο αναγέννησης.

Η λειτουργία του περιάπτου αυτού ως φυλακτού ίσως 
θα πρέπει να συσχετιστεί µε την Άρτεµη που ήταν προ-
στάτιδα των γεννήσεων και της ενηλικίωσης, όχι µόνο των 
ανθρώπων αλλά και των ζώων.73

∆ιπλούς πέλεκυς (εικ. 22). Σύµβολο ανατολικής προέ-∆ιπλούς πέλεκυς (εικ. 22). Σύµβολο ανατολικής προέ-∆ιπλούς πέλεκυς
λευσης ήδη από τα νεολιθικά χρόνια, ήταν στη µινωική 
Κρήτη, µαζί µε τα κέρατα του ταύρου, ένα από τα ιερότε-
ρα θρησκευτικά σύµβολα συνδεδεµένο ίσως µε γυναικεία 
θεότητα ή κάποια ιέρεια.74

Ο διπλούς πέλεκυς έγινε αντικείµενο λατρείας και του 
αποδόθηκε υπερφυσική δύναµη, καθώς σχετίστηκε ως 
όργανο της θυσίας µε τον ιερό ταύρο που ήταν σύµβολο 
γονιµότητας.75 Ο ταύρος, στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
συµβόλιζε τη δύναµη της ζωής, η οποία απελευθερώνε-
ται µε τη θυσία του. Η σηµασία λοιπόν του αντικειµένου 
αυτού επικεντρώνεται στο µήνυµα της αναγέννησης και 
όχι στην πράξη του φόνου, η οποία ως µέρος του τελε-
τουργικού της θυσίας  απέβλεπε άλλωστε σε µια εκ νέου 
γέννηση. Στον Όµηρο76 εξάλλου αναφέρεται ότι το κε-
ντρικό µήνυµα του τελετουργικού ήταν η δύναµη της ζωής 
διαµέσου του αίµατος του θυσιαζόµενου ζώου. Για τον λό-
γο αυτό, ο διπλούς πέλεκυς ήταν συχνά τοποθετηµένος ως 
κτέρισµα στους τάφους ή ως αφιέρωµα στα ιερά, δηλαδή 
στα σηµεία εκείνα που η δύναµή του θα µπορούσε να ήταν 
περισσότερο αποτελεσµατική. 

To θρησκευτικό σηµαινόµενο του συµβόλου από την 
Κρήτη διαδίδεται στη µυκηναϊκή Ελλάδα, για να επιβιώ-
σει µέχρι τα ελληνιστικά χρόνια ως απόηχος προφανώς 
του παλιού του περιεχοµένου. ∆ιπλοί πελέκεις µε τη µορ-
φή περιάπτων, από διάφορα υλικά, έχουν βρεθεί στην Πε-
λοπόννησο, τις Μυκήνες και την Πύλο, στη Μακεδονία, 
για παράδειγµα την Όλυνθο, την Άκανθο (εικ. 19) και τη 
Σίνδο, στη Θάσο, καθώς και στα Άβδηρα στη Θράκη.77

Οι διπλοί πελέκεις συνδέονται στους ιστορικούς χρό-
νους επίσης µε τις κουροτρόφους θεότητες, λόγου χάρη 
την Αρτέµιδα, όπως προκύπτει από την ανεύρεση πολυ-
άριθµων διπλών πελέκεων από διάφορα υλικά, ακόµα και 
πολύτιµα, στο ιερό της Αρτέµιδος Ορθίας στη Σπάρτη,78

Eικ. 22. Πυξίδα, λεπτοµέρεια: διπλούς πέλεκυς και παλάµη. 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Β. Τσώνης).

Εικ. 23. Πυξίδα, λεπτοµέρεια: έµβολο πλοίου. Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (φωτ.: Β. Τσώνης). 
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αλλά και µε την Ειλείθυια, που ως θεά του τοκετού συνδέ-
εται ιδιαιτέρως µε τα σύµβολα της αναγέννησης.79

Παλάµη (εικ. 22). Η µεγάλη ποικιλία στις κινήσεις των 
δακτύλων και η πλατιά διάδοση της παλάµης διαχρονικά 
σε διάφορους πολιτισµικούς κύκλους συνεπάγεται προ-
φανώς και µια εννοιολογική πολυσηµία, η προσέγγιση της 
οποίας θα οδηγούσε σε ερµηνευτικούς µαιανδρισµούς. 

Η τοποθέτησή της σε κεντρικό σηµείο του περιδεραίου 
ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι στην αρχαιότητα, αλλά 
και µέχρι σήµερα, η παλάµη είναι σύµβολο αποτροπαϊκό 
που δίνει συχνά το σχήµα της σε φυλακτά. 

Σύµφωνα µε την κατάταξη του Petrie, στην Αίγυπτο η 
παλάµη µε τα ανοικτά δάκτυλα παρείχε δύναµη στον φο-
ρέα της,80 ενώ τo ανυψωµένο χέρι παγκοσµίως συµβολίζει 
ακόµα και σήµερα τη θεότητα ή την επικαλείται. 

Παραδείγµατα φυλακτών σε σχήµα παλάµης, αντίστοι-
χα µε την παλάµη του περιδεραίου της πυξίδας, προέρχο-
νται από το νεκροταφείο της Ακάνθου (εικ. 19)81 και των 
Αβδήρων (εικ. 11).82

 
Έµβολο πλοίου (εικ. 23). Όπως υποδεικνύουν διάφοροι 
νοµισµατικοί τύποι που χρονολογούνται από τον 4ο αι. π.Χ. 
έως και τα ρωµαϊκά χρόνια, το αντικείµενο της εικόνας 23 
θα µπορούσε να αποδίδει συντοµογραφικά έµβολο πλοίου, 
σύµφωνα µε τον εδραιωµένο ήδη από την κρητοµυκηναϊκή 

εποχή θεµελιώδη κανόνα του pars pro toto.83 Από τις 
πρωιµότερες εµφανίσεις του συµβόλου καταγράφονται 
πάντως σε νοµίσµατα των Μεγάρων στην Αττική και της 
Κίου στη Μικρά Ασία, που χρονολογούνται στο β́  µισό του 
4ου αι. π.Χ.84

Το οµοίωµα εµβόλου ανάµεσα στα φυλακτά του περι-
δεραίου, πιθανή αναγωγή σε πλώρη πλοίου, θα µπορού-
σε να συνδέεται µε κάποια γυναικεία θεότητα85 και να 
παραπέµπει στην εξασφάλιση του ευνοϊκού για τον νεκρό 
ταξιδιού στον άλλο κόσµο.

Τα φυλακτά και η σηµασία τους

Από την αρχή της ύπαρξής του ο άνθρωπος ένιωθε το 
αίσθηµα του φόβου για τον θάνατο και το άγνωστο που θα 
επακολουθούσε. Προκειµένου να προστατευτεί από τους 
κινδύνους που τον περιέβαλλαν και να µπορεί να αντεπε-
ξέλθει φρόντισε, αφενός να θεοποιήσει τις δυνάµεις της 
φύσης, για να τις έχει συµµάχους µε θυσίες και προσευχές, 
και αφετέρου τα σύµβολα που τις εκπροσωπούσαν να τα 
κάνει φυλακτά, µικρά µαγικά αντικείµενα, προκειµένου 
χρησιµοποιώντας τα να αισθάνεται δυνατός, ασφαλής και 
προστατευµένος.

Έτσι, στους τρεις κρίσιµους σταθµούς της ζωής του ‒τη 
γέννηση, τον γάµο και τον θάνατο‒, όταν δηλαδή ήταν 
περισσότερο εκτεθειµένος στις προσβολές των κακών 
δυνάµεων, είχε ανάγκη προστασίας και τα προβασκάνια,
αποτρόπαια, περιδερίδια ή περιδερίδια ή περιδερίδια τελέσµατα είχαν σκοπό να τον 
προφυλάξουν από αυτές. Προκειµένου να εξασφαλίζουν 
προστασία στον ιδιοκτήτη τους, δανείζοντάς του µέρος 
από τις ιδιότητές τους, ήταν κατασκευασµένα µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να τα φορά συνέχεια, περασµένα σε κάποιο 
κορδόνι ή αλυσίδα. Η φυλακτική τους ιδιότητα έγκειτο 
στα αντικείµενα ή στα όντα που απεικόνιζαν, ή αφορού-
σε το υλικό από το οποίο ήταν καµωµένα. Φυλακτά από 
οργανική ύλη, όπως κέρατα και δόντια ζώων, ορυκτά και 
µέταλλα, καρποί και ρίζες, αναφέρονται στον Πλίνιο τον 
Πρεσβύτερο.86 Συχνά είχαν διπλή χρήση, δηλαδή ήταν 
φυλακτά-κοσµήµατα, και έτσι η διάκρισή τους από τα κοι-
νά κοσµήµατα δεν είναι πάντα ασφαλής. Εµφανίζονταν 
αυτοτελή, ή συνδυάζονταν µε περισσότερα φυλακτά και 
άλλα αντικείµενα.87

Αποτελεσµατικά, όταν προστάτευαν τον εν ζωή κάτοχό 
τους, τον συνόδευαν και µετά θάνατον προσφέροντάς του 
προστασία, ασφάλεια, κωδικοποιώντας ίσως και την ευχή 

Eικ. 24. Πυξίδα, τοµή. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 
αρ. ευρ. 31459 (σχ.: K. Μαυραγάνη).
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για την ανεµπόδιστη είσοδό του στην άλλη ζωή. 
Περισσότερο ευάλωτα από όλα τα µέλη του κοινωνι-

κού συνόλου, τα παιδιά φορούν φυλακτά σε όλους τους 
πολιτισµούς και σε όλες τις εποχές. Στον ελλαδικό χώρο 
των ιστορικών χρόνων δεν είναι πάντως απολύτως γνω-
στό από ποια ηλικία τα φορούσαν, ούτε αν είχε σχέση η 
συγκεκριµένη συνήθεια µε κάποια κοινωνική τάξη. Στα 
Αµφιδρόµια όµως, διαβατήρια τελετή κατά την οποία το 
παιδί έκανε τη συµβολική του είσοδο στην κοινωνική 
οµάδα λίγο µετά τη γέννησή του, µε την τελετουργική 
περιφορά του γύρω από την εστία και την αναγγελία του 
ονόµατός του, οι συγγενείς προσκόµιζαν δώρα, ανάµεσα 
στα οποία και φυλακτά. Φυλακτά επίσης δωρίζονταν και 
κατά την τρίτη ηµέρα των Απατουρίων, όταν παιδιά ηλικί-
ας από 10 ηµερών έως ενός έτους εγγράφονταν στη φρα-
τρία του πατέρα κατά το επόµενο στάδιο της κοινωνικής 
τους ένταξης.88

Απεικονίσεις των φυλακτών έχουµε στους χόες, µικρές 
τριφυλλόστοµες οινοχόες, από το τελευταίο τέταρτο του 
5ου αι. π.Χ έως τις αρχές του 4ου αι. π.Χ., στους οποίους 
απεικονίζονται παιδιά, ως επί το πλείστον αγόρια. Σχετί-
ζονται µε τη δεύτερη µέρα των Ανθεστηρίων,89 της αθη-
ναϊκής γιορτής προς τιµήν του ∆ιονύσου, κατά την οποία 
τα παιδιά έπαιρναν µέρος από το τρίτο έτος της ηλικί-
ας τους, και µε στεφάνια στα µαλλιά και σειρές φυλα-
κτών δοκίµαζαν στους χόες, µαζί µε τους ενήλικους, το 
καινούριο κρασί. Με τον τρόπο αυτό ενσωµατώνονταν 
πλέον στη θρησκευτική κοινότητα, γεγονός που πιθανόν 
σηµατοδοτούσε και το τέλος της βρεφικής τους ηλικίας.90

Πολλά από τα παιδιά αυτά φορούσαν ένα κορδόνι, κατά 
πάσα πιθανότητα από δέρµα,91 µε φυλακτά, περασµένο 
λοξά στο στήθος. Αντίστοιχα, φυλακτά διακρίνονται σε 
πολλές απεικονίσεις του Έρωτα, µε τη µορφή παιδιού, 
επάνω σε αγγεία.92

Σε ιερά της Κύπρου, που χρονολογούνται ανάµεσα στον 
5ο και τον 3ο αι. π.Χ., έχουν βρεθεί αγαλµατίδια παιδιών 
(temple-boys) µε φυλακτά, περασµένα διαγώνια στο στή-
θος ή στον λαιµό. Σύµφωνα µε τον Laffineur πρόκειται 
για συνήθη αναθήµατα που σκοπό είχαν να θέσουν το 
παιδί υπό την προστασία της θεότητας ως ενθυµήµατα 
της εισόδου του στον ναό. Ίσως µάλιστα η είσοδος αυτή 
να αποτελούσε µέρος ενός τυπικού που λάµβανε χώρα 
σε διάφορες ηλικίες, µε ιδιαίτερους συµβολισµούς και σε 
σχέση µε τα κύρια στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Το περι-
δέραιο, τοποθετηµένο διαγωνίως στο στήθος, σχετιζόταν 
κυρίως µε παιδιά µικρής ηλικίας, ενώ γύρω από τον λαιµό 
προοριζόταν για µεγγαλύτερες ηλικίες.αλύτερες ηλικίες.93 Φυλακτά φορού-
σαν και στους καρπούς των χεριών ή τους αστραγάλους, 
σε νευραλγικό δηλαδή σηµείο, σε µια άρθρωση.94

Φυλακτά αυτού του τύπου φορεµένα, είτε ως σύνολο, 
περασµένα σε κορδόνι ή αλυσίδα, είτε µεµονωµένα ως πε-
ρίαπτα, έχουν βρεθεί σε τάφους, συχνά µάλιστα κοριτσιών.

Ο ταφικός τύµβος του Τουζλά Γκιολ, βορειοανατολικά 
των Αβδήρων, περιλαµβάνει 10 ταφές, τέσσερις ενηλί-
κων και έξι παιδιών ηλικίας από 12 µηνών έως 10 ετών, 
που χρονολογούνται στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. Στη µία 
ταφή κοριτσιού βρέθηκαν 21 οστέινα περίαπτα, ανάµεσα 
στα οποία περιλαµβάνονται ένα τζιτζίκι, µία παλάµη, ένα 
τριφυλλόσχηµο και δύο διπλοί πελέκεις, που µας ενδια-
φέρουν στην προκειµένη περίπτωση.95 Αντίστοιχα, σε τά-
φο του ελληνιστικού νεκροταφείου των Αβδήρων,96 που 
ανήκε κατά πάσα πιθανότητα σε κορίτσι και χρονολογεί-
ται στα µέσα του 2ου αι. π.Χ., µεγάλος αριθµός φυλακτών 
‒ανάµεσα στα οποία ένα ασηµένιο τριφυλλόσχηµο, ένα 
ασηµένιο σε σχήµα διπλού πέλεκυ και µία παλάµη από 
φαγεντιανή‒ βρέθηκε στην περιοχή του στήθους. Στο 
νεκροταφείο της Σίνδου, σε τάφο κοριτσιού, ανάµεσα 
στα άλλα κτερίσµατα συγκαταλεγόταν και ένα χρυσό 

Εικ. 25. Πυξίδα, ανάπτυγµα του περιδεραίου µε τα φυλακτά. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 31459 (σχ.: K. Μαυραγάνη).
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τριφυλλόσχηµο περίαπτο.97 Στη Θάσο από την πυρά 
προσφοράς ενός τάφου που ανήκε σε 12χρονο κορίτσι 
προέρχεται ένα ασηµένιο περιδέραιο µε σειρά φυλακτών, 
ανάµεσα στα οποία διακρίνονται τζιτζίκι, διπλούς πέλεκυς 
και τριφυλλόσχηµο.98

Επίλογος

Πάντοτε ο θάνατος ενός παιδιού συνοδεύεται από άφατη 
θλίψη, επειδή δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί σαν άνθρω-
πος και να ζήσει τη ζωή που δικαιούτο. Κάθε άνθρωπος 
έπρεπε να αναπτυχθεί, να ωριµάσει και µετά σιγά σιγά να 
γεράσει. Όταν όµως ο θάνατος πρόωρα έκοβε το νήµα της 
ζωής ενός παιδιού ή ενός νέου ανθρώπου, θεωρείτο µεγά-
λο κακό, γιατί ο εκλιπών δεν είχε προλάβει να ολοκλη-
ρώσει τον προορισµό του και να δοκιµάσει τις χαρές της 
ζωής.99 Στα επιγράµµατα αυτό που τονίζεται κυρίως είναι 
ο άωρος θάνατος, έτσι και ο επίθετος διάκοσµος στην 
πυξίδα του Μουσείου Μπενάκη θα πρέπει να ιδωθεί ως 
ένα σύνολο εικονογραφικών σηµείων  που δηλώνουν τον 
πρόωρο θάνατο µιας νεαρής κοπέλας η οποία πέθανε στο 
άνθος της ηλικίας της, χωρίς να προλάβει να ολοκληρώ-
σει τη ζωή της, χωρίς να προλάβει να χαρεί τον ύµνο του 
Υµεναίου. Ο γάµος σηµατοδοτούσε το σηµαντικότερο γε-
γονός στη ζωή ενός κοριτσιού, τη µεττάβαση από την εφη-άβαση από την εφη-
βεία στην ωριµότητα,100 από µία κοινωνική κατάσταση σε 
µία άλλη, ένα τέλος και συγχρόνως µια αρχή.

Η γαµήλια τελετουργία είχε πολλά κοινά µε τα εθιµο-
τυπικά της ταφής: τόσο ο θάνατος, όσο και ο γάµος ήταν 
ένα στάδιο µετάβασης σε µια άλλη ζωή. Τα τελετουρ-
γικά της κάθε διάβασης παρουσιάζουν συναφή δοµικά 
στοιχεία, εφόσον παραµένει σταθερό το σηµασιολογικό 

περιεχόµενο. Για τον λόγο αυτό οι συµβολισµοί στα τελε-
τουργικά του γάµου και της ταφής αλληλοσυνδέονται.101

Τα χρυσά κοσµήµατα, παρόµοια µε αυτά που απεικονί-
ζονται στην πυξίδα, δεν χρησιµοποιούνταν καθηµερινά 
παρά µόνο σε ξεχωριστές εµφανίσεις, σε µέρες γιορτής, 
και µία από αυτές ήταν η ηµέρα του γάµου. Ο στολισµός 
της νύφης που γινόταν µε ιδιαίτερη επισηµότητα και ιερο-
τελεστία προετοίµαζε τη νεαρή κοπέλα για τη µετάβαση 
από την παρθενία στον έγγαµο βίο, από την εφηβεία στην 
ωριµότητα. Ο θάνατος, στην προκειµένη περίπτωση, που 
ήρθε πριν από την ώρα του, σηµατοδοτούσε το ταξίδι της 
σε έναν άλλο κόσµο. Έτσι όπως θα προετοιµαζόταν η 
κοπέλα για τον γάµο της, µε εφάµιλλης επισηµότητας 
τελετή ετοιµαζόταν και η νεαρή νεκρή για το “ταξίδι” 
της102 “φορώντας” τα κοσµήµατά της, το περιδέραιο µε τα 
λογχόσχηµα εξαρτήµατα και τα ενώτια, που αποτελούσαν 
ίσως αναφορά σε έναν ανολοκλήρωτο γάµο εν ζωή, και το 
περιδέραιο µε τα φυλακτά του, που θα την προστάτευαν 
και θα τη βοηθούσαν στη µεταθανάτια ζωή.

Η πυξίδα είχε τοποθετηθεί στον τάφο από τους συγγε-
νείς της νεκρής, στην προσπάθειά τους να της εξασφα-
λίσουν ένα ασφαλές πέρασµα από τη ζωή στον θάνατο 
και τη µεταθανάτια ζωή, και συγχρόνως να καταστήσουν 
σαφή την ταυτότητά της στις θεότητες του Κάτω Κόσµου 
και ενδόµυχα να ευχηθούν την τέλεση του γάµου της πλέ-
ον µε τον Άδη. Με τις σκέψεις αυτές θα µπορούσε ίσως 
να δοθεί κάποια ερµηνεία ως προς το βαθύτερο νόηµα της 
πυξίδας και των κοσµηµάτων που τη στόλιζαν.

Τµήµα Προϊστορικής, Αρχαίας ΕλληνικήςΤµήµα Προϊστορικής, Αρχαίας ΕλληνικήςΤµήµα Προϊστορικής, Αρχαίας Ελληνικής

ΣΥ ΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΥ ΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Kotitsa 1996: Z. Kotitsa, Hellenistische Tonpyxiden. Unter-
suchung zweier hellenistischer Typen einer Keramikform 
(Mainz a.R. 1996).

Agora XXIX : S. Rotroff, Agora XXIX : S. Rotroff, Agora XXIX The Athenian Agora XXIX, 
Hellenistic Pottery Athenian and imported wheelmade 
table ware and related material (Princeton 1997).table ware and related material (Princeton 1997).table ware and related material
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Η λήψη του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε µε ηλεκτρικό 
τρυπάνι από φθαρµένη επιφάνεια του αγγείου, έτσι ώστε 
να µην προκληθεί περαιτέρω αλλοίωση. Πριν από τη λήψη, 
η επιφάνεια του κεραµικού καθαρίστηκε µε το ίδιο τρυπά-
νι προς αποφυγή πιθανής επιµόλυνσης του δείγµατος από 
υλικό ξένο προς το αγγείο. Το τρυπάνι ήταν από καρβίδιο 
του βολφραµίου, το οποίο λόγω της αυξηµένης σκληρό-
τητάς του προκαλεί την ελάχιστη δυνατή επιµόλυνση 
του δείγµατος µε µέταλλα. Με τη διαδικασία αυτή προ-
έκυψε δείγµα περίπου 120 mg, το οποίο υποβλήθηκε σε 
ανάλυση µε νετρονική ενεργοποίηση. Για τον σκοπό αυτό 
το δείγµα ξηράνθηκε και αφού τοποθετήθηκε σε σωλήνα 
καθαρού χαλαζία, ακτινοβολήθηκε µαζί µε πρότυπη ου-
σία αναφοράς για 24 ώρες σε ροή νετρονίων 5x1013 n.cm-2

.s-1 στο University of Missouri Research Reactor (MURR). MURR). MURR
Επτά ηµέρες µετά την ακτινοβόληση µετρήθηκε η γ-ακτι-
νοβολία, τόσο του δείγµατος, όσο και του προτύπου. Από 
τα φάσµατα που καταγράφηκαν υπολογίστηκαν οι συγκε-
ντρώσεις των στοιχείων Ca, La, Lu, Na, Nd, Sm, U, Yb. 
Τρεις εβδοµάδες αργότερα τα δείγµατα µετρήθηκαν εκ νέ-
ου και υπολογίστηκαν οι συγκεντρώσεις των στοιχείων Ce, 
Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, Rb, Sc, Ta, Tb, Th, Zn. 

Οι χηµικές συγκεντρώσεις του δείγµατος της πυξίδας 
συγκρίθηκαν µε γνωστά χηµικά προφίλ από τη βιβλιο-
γραφία, τα οποία εκπροσωπούν την περιοχή Αττικής (ευ-
ρύτερη Αθήνα) και της Βοιωτίας από τις περιοχές Θήβας 
- Τανάγρας (Mommsen 2005, Schwedt κ.ά. 2006). Από 
τη σύγκριση αυτή προκύπτει µε ασφάλεια η µεγάλη συ-

νάφεια του συγκεκριµένου δείγµατος µε το χηµικό προ-
φίλ της Αττικής. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της 
διαφοροποίησης µεταξύ των δύο ευρύτερων περιοχών 
αποτελεί η συγκέντρωση του Cs και σε µικρότερο βαθµό 
αυτές των Cr και Hf. Η ταύτιση του δείγµατος της πυξί-
δας µε κεραµικά από την Αττική φαίνεται και γραφικά 
στο παραπάνω σχήµα. Στο δενδρόγραµµα υπάρχουν 11 
δείγµατα κεραµικών από τη συλλογή του Μουσείου Μπε-
νάκη που ανήκουν στην κλασική περίοδο και είναι ήδη 
δηµοσιευµένα (Kilikoglou ‒ Glascock 2006). Φαίνεται ότι 
µε βάση τις συγκεντρώσεις των στοιχείων, το δείγµα της 
πυξίδας οµαδοποιείται στην οµάδα της Αττικής. 

Βασίλης Κυλίκογλου
∆ιευθυντής Ερευνών
Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος
kilikog@ims.demokritos.gr

ΕΠΙΜΕΤΡΟΠΙΜΕΤΡΟ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΛΙΚΟΓΛΟΥ
Χηµική ανάλυση κεραµικού δείγµατος από την πυξίδα του Μουσείου Μπενάκη αρ. ευρ. 31459

Ca (%) La Lu Na (%) Nd Sm U Yb Ce Co

5.69 34.1 0.37 0.48 28.2 6.52 2.29 2.71 70.7 36.8

Cr Cs Eu Fe (%) Hf Rb Sc Ta Tb Th Zn

490 14.2 1.29 5.43 4.28 262 20.8 0.99 0.85 10.6 122

Πίν. 1. Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων που προσδιορίστηκαν 
εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, όπου εκφράζονται σε 
ppm, εκτός των Ca, Na, Fe τα οποία, αντιθέτως, εκφράζονται 

σε επί τοις εκατό (%).
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Το σώµα του αγγείου είναι κατασκευασµένο από λεπτό-
κοκκο κόκκινο πηλό. Από την ανάλυση του αγγείου µε 
φασµατοσκοπία ακτίνων Χ (EDX) προέκυψε ότι ο πηλός είναι 
ασβεστούχος µε αυξηµένη περιεκτικότητα σιδήρου (πίν. 1).

Για τα ερυθρά διακοσµητικά στοιχεία του αγγείου έχει 
χρησιµοποιηθεί κιννάβαρι (θειούχος υδράργυρος - HgS), 
µε στόχο µάλλον τη διαφοροποίηση από το κόκκινο του 
κεραµικού (οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου - Fe2Ο3, 
FeOOH) µε µια πιο έντονη χρωµατική διαβάθµιση. Η χρή-
ση του κινναβάρεως για τη διακόσµηση του αγγείου υπο-
δηλώνει την παραγωγή µιας ιδιαίτερης ποιότητας αγγείων 
από ένα εξειδικευµένο εργαστήριο. Το κιννάβαρι θεωρεί-
ται χρωστική πολυτελείας και εισάγεται αυτή την περίοδο 
στην Ελλάδα πιθανότατα από την Ανατολή ή  την Ισπανία 
(E. Aloupi – A.G. Karydas – T. Paradellis, Pigment analysis 
of wall paintings and ceramics from Greece and Cyprus. The 
optimum use of  X-Ray Spectrometry on specific archaeologi-

cal issues, X-Ray Spectrometry 29 (2000) 18-24). X-Ray Spectrometry 29 (2000) 18-24). X-Ray Spectrometry
Άλλα παραδείγµατα διακόσµησης κεραµικών µε κιννά-

βαρι συναντάµε στα πολύχρωµα κυπριακά αρχαϊκά ειδώλια 
(750-475 π.Χ.) (E. Aloupi  – D. McArthur, Non-destructive 
pixe analysis of Cypriote polychrome terracotta figurines in 
the Musée du Louvre, στο: V. Karageorghis (επιµ.), The Coro-
plastic Art of Ancient Cyprus 4,  145-55 (Nicosia 1995), καθώς plastic Art of Ancient Cyprus 4,  145-55 (Nicosia 1995), καθώς plastic Art of Ancient Cyprus
και σε θραύσµατα από την ύστερη Νεολιθική περίοδο στην 
Ουγγαρία (J. Mihály κ.ά., Vibrational spectroscopic study of 
pigment raw materials and painted ceramics excavated at Szom-
bathely-Oladi Plató, 9th European Meeting of Ancient Ceram-
ics (EMAC ) 24-27 Oct. 2007 (Budapest 2008) 47-51).

Γιάννης Καρατάσιος 
Ερευνητής
Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος 
ikarat@ims.demokritos.gr

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ
Ανάλυση δείγµατος κόκκινης χρωστικής από την πυξίδα του Μουσείου Μπενάκη αρ. ευρ. 31459

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O K2K2K O CaO TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 ZnO

0,4 4,5 14,9 42,0 0,3 0,4 0,8 4,1 11,6 1,9 0,9 0,7 16,6 0,7

∆ιάγραµµα 1. Στοιχειακή ανάλυση κεραµικού σώµατος. ∆ιάγραµµα 2. Στοιχειακή ανάλυση κόκκινης χρωστικής.

Σ

Kilikoglou ‒ Glascock 2006: V. Kilikoglou ‒ M.D. Glas-
cock, Neutron activation analysis of eleven vases from the 
Benaki Museum Collection, στο: V. Sabetai, CVA Ath-
ens, Benaki Museum 1 (Athens 2006).

Mommsen 2005: H. Mommsen, Attic pottery produc-
tion, imports and exports during the Mycenaean period 

by neutron activation analysis, Mediterranean Archaeol-
ogy and Archaeometry 5 (2005) 15-30. ogy and Archaeometry 5 (2005) 15-30. ogy and Archaeometry

Schwedt κ.ά. 2006: Schwedt κ.ά., Hellenistic Pottery from 
Boeotia, Greece, Journal of Archaeological Science 33 
(2006) 1065-74.

Πίν. 1. Οι συγκεντρώσεις των κύριων στοιχείων του πηλού εκφρασµένες στα αντίστοιχα οξείδιά τους (% κ.β.).
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The black-glaze pyxis in question was donated to the Benaki 
Museum by Eleni Martinou in October 1991. It belongs to the 
class of black-glaze clay vessels with gilded decoration from the 
fourth century BC. Though there are no excavation details, 
an analysis of the clay by the Demokritos Institute of Materi-
als Science (NCSR) has confirmed that the vessel was made 
in an Attic workshop. The pyxis is of the type B variety and 
on the basis of the typology proposed by Z. Kotitsa it can be 
dated to the second half of the fourth century BC and more 
specifically to the transitional phase from Group 1 to Group 
2, i.e. ca. 330-320 BC.

On the domed part of the lid are two bands, one with foliage 
and closed myrtle flower buds and the other with a vine and 
bunches of grapes. One side of the cylindrical lid is decorated 
with a necklace of spear-head pendants while the other has a 
second necklace with fourteen amulets: at the outer edges are 
two amulet holders and, more or less in the centre, a dolphin. 
In between are depicted: a grasshopper, two trefoils and a cres-
cent-shaped one, the palm of a hand, a double-headed axe, a 
water-borne insect, a cicada, an eye, a ship’s ram and an uni-
dentifiable object which may represent an animal head. 

On either side at the ends of the necklaces clasps earrings 
have been fashioned; each made up of a disc and hanging 
chains with spear-head pendants.

The vase is decorated with delicate added-clay ornament; at 
some points the original gilding has been preserved. Accord-
ing to tests carried out at the Demokritos Institute of Materi-
als Science (NCSR) the reddish colour covering the ground 
colour of the clay comes from cinnabar, the main mineral in 
mercury. 

Pyxides were usually part of the personal belongings of wom-
en and were used in everyday life to keep jewellery and cosmet-
ics in. The necklaces which decorate the cylindrical part of the 
pyxis lid and the earrings undoubtedly imitate corresponding 
pieces of real jewellery made of precious metal and reflecting 
the fashions prevailing from the late fourth to the second cen-

tury BC. Both types of necklaces are often seen decorating the 
sides of the same vase, whether as part of the gilded decoration 
or ornamenting the later “West Slope” ware. 

Of particular importance in the interpretation of the figu-
rative decoration of the vessel is the presence of the necklace 
with the amulets. It resembles a coded message, most prob-
ably relating to the identity of the dead person the object 
once accompanied and the message the vessel was supposed 
to convey to the gods of the underworld. 

The choice of the insects among the amulets is most prob-
ably due to the observation of their methods of reproduction 
by the Ancient Greeks, who related them to death and rebirth, 
seeing the emergence of the chrysalis from the earth at regular 
intervals as a kind of immortality. 

The double-headed axe, the crescent moon and the palm 
should also be interpreted as symbols of rebirth but also as 
apotropaic symbols, while the trefoils are more reminiscent 
of a stylized depiction of a flower.

The more general symbolism of the dolphin as a psychopom-
pos, which guides the soul of the deceased, may account for 
its presence among the amulets, while the ship’s ram might 
be connected with a female divinity and refer to the desire to 
ensure a propitious journey to the other world for the dead 
person.  

Pieces of gold jewellery such as those depicted on the pyxis 
were not worn everyday but only on special occasions, such as on 
a wedding day. The decking out of the bride, conducted under 
a special ceremony, prepared the young girl for the transition 
from adolescence to maturity. In this case death represented 
her journey into another world. 

The necklace with the spear-head pendants and the earrings 
were perhaps a reference to a marriage that was not consum-
mated in life, expressing the devout wish that it might yet be 
celebrated with Hades, while the amulets on the second neck-
lace would offer her protection and help in the after life. 

ANGELIKI ZIVA
Untimely death: the symbolism of the imagery on a black-glaze pyxis from the Benaki Museum collection
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