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λευταία ένότητα τοϋ κεφαλαίου — θά ένδιέφερε τον κάθε παιδαγωγό. Μέσα σέ δεκαεπτά 
σελίδες (σ. 76-92) βρίσκει κανείς, μέ κάθε λεπτομέρεια, όλους τούς κανονισμούς, πού διέ- 
πουν τό ομαδικό παιδικό παιχνίδι. Στό τέλος τοϋ κεφαλαίου ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν 
Κοινωνική όργάνωση καί τό Λαϊκό δίκαιο (σ. 92-101).

Τό τρίτο κεφάλαιο τοϋ δευτέρου μέρους (σ. 102-195) περιλαμβάνει τήν «Πνευματική 
ζωή». ’Αρχίζει μέ τή «Λαϊκή λατρεία»· άναφέρονται οί γιορτές καί οί Άγιοι μέ τή σειρά 
τοϋ Εορτολογίου, μέ ενα πλήθος λαϊκών έθίμων, συνηθειών, σχετικών τραγουδιών, εύ- 
χών κ.λ. Τό θέμα τής Λαϊκής λατρείας τελειώνει μέ τά «’Αγροτικά έθιμα». Άκολουθοΰν 
93 δημοτικά τραγούδια καταγραμμένα σύμφωνα μέ τόν καθιερωμένο τρόπο τής ’Ακαδη
μίας ’Αθηνών. Άναφέρονται έπειτα τά μουσικά λαϊκά όργανα τής ’Επανομής, οί παροι
μίες, τα τοπωνύμια καί τό γλωσσάρι.

Ό τόμος αύτός τών «Χρονικών τής Χαλκιδικής» μέ τό αξιόλογο περιεχόμενό του 
καί τήν άρτια εκτύπωσή του είναι μια θετική προσφορά τοϋ συγγρ. προς τή γενέτειρα 
’Επανομή καί γενικότερα προς τή λαογραφία τής Χαλκιδικής καί τής Μακεδονίας. Τιμά 
καί τόν ίδιο, άλλα καί τήν 'Ιστορική καί Λαογραφική Εταιρεία τής Χαλκιδικής, ή όποια 
μέ τά γλίσχρα οικονομικά της άνέλαβε νά τυπώση τό έργο. Άν κανείς άναλογισθή τήν 
παντελή έλλειψη οικονομικών πόρων τής Εταιρείας, τότε θά άντιληφθή τό πνεϋμα τής 
θυσίας τών μελών πού απαρτίζουν τό συμβούλιό της καί τόν αγώνα τους νά κρατήσουν 
στή ζωή τό πολύτιμο περιοδικό, πού καί στήν επιστήμη καί στό "Εθνος προσφέρει. Αξί
ζει κάθε έπαινος στα μέλη έκεϊνα τής Εταιρείας, πού καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, 
ώστε νά συνεχισθή τό κοινωνικό, έπιστημονικό καί έθνικό έργο της.

N. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Jean Charbonneaux-Roland Martin-François Villard, Grèce 
Hellénistique (330-50 avant J. C.), L’Univers des Formes, έκδ. Gallimard, Paris 1970, σελ. 
X+432.

Ή άρίθμηση τών σελίδων περιλαμβάνει όλα: frontispiece καί 421 εικόνες, ή έντός 
κειμένου άσπρόμαυρες καί έγχρωμες, μερικές άναδιπλούμενες, ή έκτος κειμένου συμπλη
ρωματικούς πίνακες μέ εικόνες (σ. 343-348), μέ σχέδια κατόψεων, τομών καί αναπαραστά
σεων, χάρτες κ.λ. (σ. 349-362), όλα μέ συνεχή άρίθμηση εικόνων άπό 1-421. Περιλαμβά
νει έπίσης χρονολογικό πίνακα (σ. 363-368), βιβλιογραφία (σ. 369-382), κατάλογο εικό
νων μέ σχετικές πληροφορίες (σ. 383-400), λεξιλόγιο έρμηνευτικό (σ. 401-422) κ.λ.

Τό ώραιότατο βιβλίο είναι ό 18ος τόμος στή σειρά «L’Univers des Formes», πού διευ
θύνουν ό André Malraux καί ό André Parrot, ό όποιος απευθύνει πρωτοσέλιδο χαιρετισμό 
(σ. VII) στον πρώτο από τούς τρεις συγγραφείς, τόν Jean Charbonneaux, πού πέθανε τό 
1969. ’Εξηγεί ότι άπό τις σημειώσεις τοϋ Charbonneaux καί μέ τις εικόνες, πού είχε δια
λέξει ό ίδιος, συγκρότησε τό κείμενο τοϋ μέρους του ό Jean Marcadé. Τό όνομα τοϋ 
Charbonneaux ωστόσο μπαίνει πρώτο στόν τίτλο τοϋ βιβλίου «comme un dernier et solen
nel adieu», «σάν τελευταίος, έπίσημος αποχαιρετισμός». Ό Charbonneaux δέν είχε μόνον 
τό σεβασμό καί τήν ανεξάντλητη γνώση τών προβλημάτων, άλλ’ είχε ακόμα «αίσθαντι- 
κότητα, πού τοϋ έπέτρεπε νά φθάνη πάντοτε στό βάθος τών πραγμάτων, ώς τήν ψυχή τής 
Ελλάδος, τής όποιας ήταν μέτοχος», «jusqu’à l’âme de l’Hellade dont il était participant».

Ακολουθεί δύο σελίδων πρόλογος τοϋ Roland Martin (σ. ΙΧ-Χ). Ό ίδιος γράφει καί 
τό πρώτο άπό τά τρία κύρια μέρη τοϋ βιβλίου, γιά τήν ’Αρχιτεκτονική (σ. 3-94). Τό δεύ-
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τερο μέρος, για τή Ζωγραφική, γράφει ό François Villard (σ. 95-198), ένω τό τρίτο, για τή 
Γλυπτική (σ. 199-336), φέρει, όπως είπαμε, τήν υπογραφή τοϋ Jean Charbonneaux, μέ τήν 
προσθήκη: «texte établi et adapté par Jean Marcadé».

’Ακολουθεί τρισέλιδος έπίλογος του Roland Martin (σ. 337-339). Σ’ ένα τέταρτο μέρος 
μεθοδικά, μέ τό γενικό τίτλο Documentation Générale, δίνονται: α) Τέσσερες άκόμη πί
νακες μέ εικόνες έκτος κειμένου άσπρόμαυρες (σ. 345-348), β) άρχιτεκτονικά σχέδια 
κατόψεων, τομών καί άναπαραστάσεων (σ. 351-362), γ) ένας τετρασέλιδος πίνακας χρο
νολογικός («συγχρονιστικός») μέ εξ στήλες: τό έτος, τά ιστορικά γεγονότα, τά σύγχρονα 
καλλιτεχνήματα στή στεριανή Ελλάδα μέ τήν ’Αθήνα (καί τή Μακεδονία) μαζί, έπειτα 
στή «δυτική Ελλάδα» (Σικελία, ’Ιταλία κ.λ.) καί τέλος στήν ’Αφρική καί τήν ’Ανατολή 
(σ. 364-367), δ) συντομογραφίες καί βιβλιογραφία κατά κεφάλαιο τοϋ βιβλίου καί κατά 
τόπους (σ. 370-380) μέ πίνακα συγγραφέων (σ. 380-381), ε) κατάλογος εικόνων μέ τις σχε
τικές πληροφορίες (σ. 383-400), στ) πίνακας λεξιλογικός (σ. 403-422), καί ζ) χάρτες, ένας 
του έλληνιστικοΰ κόσμου άναδιπλούμενος καί άλλος μέ λεπτομέρεια, μόνο τήν Ελλάδα 
καί τή Μ. Άσία (σ. 424 κ.έ.).

Συνοπτικά, τά περιεχόμενα τοϋ βιβλίου εϊν’ αυτά.
Δέν θ’ άναφερθοϋμε στό σύνολο. Είναι ενα καλό βιβλίο, όπως όλα τής σειράς. Κεί

μενο, εικονογράφηση καί συμπληρώματα τό κάμουν χρησιμώτατο.
Στά «Μακεδονικά» θά χαιρετίσουμε κυρίως τό γεγονός ότι ή μητρόπολις τοϋ Ελλη

νισμού, ή Μακεδονία, παίρνει έπί τέλους σιγά-σιγά τή θέση, πού τής ταιριάζει στά συγ
γράμματα γιά τήν έλληνιστική τέχνη. Στό νέο βιβλίο δέν μνημονεύονται μόνον τά όνόματα 
των βασιλέων τής Μακεδονίας, όπως συνέβαινε ως τώρα. ’Αντιπροσωπεύονται μέ πρώτης 
τάξεως έργα τέχνης ή Πέλλα κυρίως καί ή Μίεζα (Λευκάδια), άλλά καί ή Βέροια, ένώ τό 
άνάκτορο τής Βεργίνας, ό κρατήρας άπό τό Δερβένι, ό «τάφος τοϋ Λαγκαδά» καί άλλα 
εύρήματα μακεδονικά δημιουργοΰν τήν εντύπωση ότι στους άρχαιολόγους όλου τοϋ κό
σμου έπί τέλους έδραιώνεται ή ιδέα ότι ή Μακεδονία άποτελεΐ σπουδαίο μέρος τοϋ συνό
λου, πού λέγεται Ελλάδα καί Ελληνισμός.

Ή Πέλλα πρώτα καί ή Μακεδονία γενικά έρχονται στό νοΰ τοϋ R. Martin στήν Ει
σαγωγή άκόμα τοϋ πρώτου μέρους, γιά τήν ’Αρχιτεκτονική, όπου (σ. 4) θέλει νά τονίση 
πώς οί νέες συνθήκες, «ή ύπαρξη μιας αύλής καί ή δημιουργία μιας τάξεως άνωτέρων άξιω- 
ματούχων» στή Μακεδονία καί άλλοϋ, προκάλεσαν τήν άνάπτυξη καί τήν έξάπλωση άνα- 
κτορικής άρχιτεκτονικής καί έφεραν «les riches demeures de Pella», «τις πλούσιες οίκίες 
τής Πέλλας». Είκονίζονται θαυμάσια σέ όλοσέλιδες εικόνες (είκ. 58 καί 59), όπου (σ. 62 
καί 64) διατυπώνονται άξιόλογες παρατηρήσεις: Οί πρόσφατες άνασκαφές τής μακεδονι
κής πρωτεύουσας έπλούτισαν, λέει, τις γνώσεις μας γιά τήν άρχιτεκτονική τής οικίας. 
Στό γενικό πλάνο τοϋ σπιτιοΰ τό βάρος πέφτει άκόμα στήν περίστυλη αυλή, άλλά παίρ
νουν μεγαλοπρέπεια οί έπίσημες αίθουσες καί οί έσωτερικοί χώροι μέ τις κιονοστοιχίες 
καί τις πεσσοστοιχίες, μέ τά ώραΐα καί ποικίλα ψηφιδωτά. Τά δάπεδα, τά στρωμένα μέ 
χαλίκια, απλωμένα σάν τάπητες, σέ κανένα άλλο τόπο δέν είναι τόσο καλά προσαρμο
σμένα στό άρχιτεκτονικά τους περιβάλλον. Άπό τά άριστουργηματικά ψηφιδωτά μέ παρα
στάσεις οί σκηνές τοϋ κυνηγιού είναι, λέει, έμπνευσμένες άπό τήν καθημερινή ζωή τών 
άρχόντων. Καί τονίζεται ή σημασία τοϋ κονιάματος: ή Μακεδονία πρέπει νά ήταν ενα 
άπό τά σπουδαιότερα κέντρα, απ’ όπου άπλώθηκε τό ζωγραφιστό κονίαμα τής έλληνιστι- 
κής άρχιτεκτονικής. Έτσι, ή Μακεδονία έδωσε τεχνίτες, ύλικά, ιδέες μέ διαφόρους τρό
πους, όπως π.χ. μέ τή στοά τοϋ ’Αντιγόνου καί τή στοά τοϋ Φιλίππου στή Δήλο, πού, μέ 
τήν εύνοια τών Μακεδόνων, έγινε κέντρο παγκόσμιας άκτινοβολίας.

Λοιπόν, άνακαλύπτουμε γιά πρώτη φορά, μετά τό 1957, πώς ή Μακεδονία δέν πήρε 
μονάχα, άλλά καί έδωσε.
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Ot ψηφιδωτές παραστάσεις τής Πέλλας παίρνουν τή θέση τους στο δεύτερο μέρος, 
για τή Ζωγραφική. Οι σελίδες οΐ αφιερωμένες στα λίγα πρωτότυπα έργα ζωγραφικής καί 
στα ψηφιδωτά, πού μάς σώθηκαν από τήν αρχαιότητα, αρχίζουν μέ τά ψηφιδωτά τής Πέλ
λας (σ. 103 κ.έ.). Είκονίζονται σέ ώραιότατες, άλλ’ όχι έγχρωμες εικόνες μέ πλάτος σελί- 
δος ή ολοσέλιδες: ή άρπαγή τής Ελένης (είκ. 95), ό Διόνυσος μέ τόν πάνθηρα (είκ. 97), ό 
’Αλέξανδρος καί ό Κράτερος από τό κυνήγι του λιονταριού (είκ. 105-106), λεπτομέρεια 
από τό ψηφιδωτό τού Γνώση καί τό σύνολο (είκ. 107-108). Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις 
γίνονται από τόν François Villard:

Στο ψηφιδωτό τής άρπαγής τής Ελένης παραδοσιακά στοιχεία είναι ή ανάπτυξη τής 
συνθέσεως σέ μια ζώνη, οί μορφές σέ τρία τέταρτα, άλλα όλες στό ίδιο πλάνο, πού παρι- 
στάνεται μέ τό βραχώδες έδαφος. Τά ανοιχτά χρώματα των μορφών στό σκούρο βάθος 
θυμίζουν τή μονοχρωμία τού έρυθρόμορφου ρυθμού. Καί στό ψηφιδωτό τού Διονύσου έχου
με τά ίδια. Καί μόνο τό μανιερίστικο θέμα του φέρνει στό νοΰ τήν έλληνιστική έποχή. 
Τά σκούρα περιγράμματα παραβάλλονται μέ όμοια, σέ ζωγραφιά από τάφο τής ’Αλεξάν
δρειας, καί μέ τίς βαθειές σκιές στις μετόπες τού τάφου τών Λευκαδιών (καί στις γκραβοΰ- 
ρες τού Andrea Mantegna) καί φέρνουν στό νοΰ τού F. Villard τεχνοτροπία τού ’Απελλή.

’Αλλά παρουσιάζονται καί νεωτερικά στοιχεία, χαρακτηριστικά τής εισόδου τής 
έλληνιστικής έποχής: τά αγωνιώδη πρόσωπα, τά σώματα μέ τούς τονισμένους μύς, ή κί
νηση πού παρατηρεϊται ακόμα καί στό κυνήγι τού λιονταριού κ.λ. ’Ιδιαίτερα τονίζονται 
οί άρετές καί τά νεωτερικά χαρακτηριστικά τού ψηφιδωτού τού Γνώση, πού «είναι χωρίς 
αμφιβολία μιά από τίς πιό άμεσες απηχήσεις τής μεγάλης έλληνικής ζωγραφικής τού τέ
λους τού 4ου αί. π.Χ.». Ό χώρος κατακτήθηκε άπό τίς μορφές, αλλά τό φυσικό περιβάλλον 
άκόμα δέν υπάρχει.

Μετά τήν Πέλλα, ό Τάφος τών Λευκαδιών είναι ό σπουδαιότερος αντιπρόσωπος τής 
μακεδονικής άρχιτεκτονικής καί ζωγραφικής στό νέο βιβλίο. Ή πρόσοψη, παρμένη άπό 
τόν έγχρωμο πίνακα τής τελικής δημοσιεύσεως τού τάφου1, δίνεται σέ όχι έγχρωμη, αλλά 
καθαρή εικόνα μέ πλάτος σελίδος (είκ. 53). Ό λόγος είναι γιά τή μνημειακή άρχπεκτονική 
τών τάφων τής μεταβατικής περιόδου άπό τούς κλασσικούς στούς έλληνιστικούς χρόνους. 
«La façade de la tombe de Levcadia est des plus comlêtes et des mieux composées» (σ. 56). 
’Εδώ άναφέρονται καί οί τάφοι «τού Λαγκαδά» καί «τής Παλατίτσας». Καί παρατηρεϊται: 
Έτσι δόθηκε ή πρώτη ώθηση σέ μιά δημιουργία, πού θά μεταμορφώση τίς άρχιτεκτονικές 
συνθέσεις τής έλληνιστικής έποχής: ή μνημειακή πρόσοψη καί οί κολλητοί στον τοίχο 
ρυθμοί, πού διαρθρώνονται στό έξωτερικό ένός κτηρίου χωρίς οργανική σχέση μέ τήν 
κατασκευή καί τό πλάνο της2. Άπό δω ξεκινούν: πρόπυλα, πύλες πόλεων, στρατιωτικά 
κτήρια, κατασκευές τού θεάτρου, προσόψεις νυμφαίων κ.λ.

Στό δεύτερο μέρος, τής Ζωγραφικής, γίνεται αναφορά στις κενταυρομαχίες τών με
τοπών τού τάφου (σ. 105) καί είκονίζεται άσπρόμαυρη ή άπό τ’ άριστερά δεύτερη (είκ. 98), 
παρμένη άπό τόν έγχρωμο πίνακα τής δημοσιεύσεως τού τάφου3. Στό τέταρτο μέρος τού 
βιβλίου τέλος δίνονται τά σχέδια τής τομής κατά μήκος τών θαλάμων καί τής κατόψεως 
τού διθαλάμου τάφου (είκ. 396-397)4.

’Εκτός άπό τής Πέλλας τά κτήρια καί τά ψηφιδωτά, άπό τούς τάφους τών Λευκαδιών, 
τού Λαγκαδά καί τής Παλατίτσας καί άπό τό ανάκτορο, πού περιγράφεται (σ. 92) καί δίνε

1. Φ. Μ. Π έ τ σ α ς, Ό Τάφος τών Λευκαδιών, Άθήναι 1966, πίν. Λ'.
2. Πρβλ. Φ. Μ. Πέτσαν, έ.ά., σ. 94 κ.έ.
3. Φ. Μ. Π έ τ σ α ς, έ.ά., πίν. Δ'.
4. Φ. Μ. Π έ τ σ α ς, έ.ά., σ. 24, είκ. 1, καί σ. 26, είκ. 3.



ται ή κάτοψή του (είκ. 398), ή Βέροια έχει ένα λόγο στο «Grèce Hellénistique» μέ τή λουό- 
μενη κόρη της, τήν ταξιδεμένη στό Μόναχο (είκ. 252) καί ή Λητή (τό Δερβένι) μέ τόν κρα
τήρα, τοϋ όποιου δίνεται έγχρωμη, όλοσέλιδη εικόνα, ή ωραιότερη ίσως δημοσιευμένη 
εικόνα τοϋ κράτη ρος (είκ. 236). Καί ή Θάσος βέβαια άναφέρεται (σ. 243, είκ. 262), άλλα 
φεύγουμε πιά άπό τή μητροπολιτική Μακεδονία.

Στή Βιβλιογραφία (σ. 371-380), άνάμεσα σε 388 βιβλία καί μελέτες, στά όποια παρα
πέμπουν οί συγγραφείς τόν άναγνώστη, λίγα είναι τα έλληνικά δημοσιεύματα, μόνον 6-7, 
κι απ’ αυτά τά πιό πολλά ξενόγλωσσα. Γιά τούς μακεδονικούς τόπους γίνεται παραπομπή 
μόνον στή δημοσίευση τοϋ Τάφου τών Λευκαδιών καί γιά τά ψηφιδωτά τής Πέλλας στήν 
ανακοίνωσή μου στό Πρώτο Διεθνές Συμπόσιο Έλληνορρωμαϊκοΰ Ψηφιδωτού, τό 1963, 
στό Παρίσι1 2. Μπορούσε νά είναι περισσότερα όνόματα καί κείμενα έλληνικά. ’Αλλά: 
Graeca sunt, non leguntur.

Δέν έχει καί λάθη τό βιβλίο; Καί βέβαια εχει. Ποιο βιβλίο δέν έχει λάθη! Νά σημειώ
σω μερικά, ίσως χρησιμεύση σέ δεύτερη έκδοση ή μετάφραση τοϋ βιβλίου:

Ό κρατήρας άπό τό Δερβένι δέν είναι «bronze doré» (σ. 393).’Εδώ δικαιολογείται τό 
λάθος άπό τις πρώτες λανθασμένες άνακοινώσεις τοϋ εύρήματος3 4. Ποιά δικαιολογία όμως 
υπάρχει γιά τό λάθος στήν περιγραφή τής προσόψεως τοϋ τάφου τών Λευκαδιών, όπου 
τό άέτωμα είναι «sans décor»; Μισό κεφάλαιο έχει γραφή, έστω δύο σελίδες, γιά τό «γλυ
πτό διάκοσμο τοϋ άετώματος» μέ σχέδια κ.λ.8 Καί τά περιγράμματα μορφών σέ μερικά 
ψηφιδωτά τής Πέλλας δέν είναι «de bronze» (σ. 109), είναι άπό μολύβι. Διορθώνοντας 
όμοιο λάθος του ό C. Μ. Robertson παρατήρησε: «Since bronze would need to have been 
cast first in the required forms, its use for contours would imply a very precise cartoon to be 
rigidly followed by the floor-layer, while the malleable lead gives no such definite indication»1. 
Στό συγχρονιστικό πίνακα τών χρονολογιών έπίσης συγχέονται κάπως τά πράγματα άπό 
τήν προσπάθεια νά μποΰν σέ καθωρισμένη χρονολογική σειρά τά μνημεία: περί τό 305 
π.Χ. τό ψηφιδωτό τοϋ Γνώση, άλλά περί τό 285 τά «μεγάλα σπίτια τής Πέλλας», περί τό 
280 τό άνάκτορο τής Παλατίτσας, περί τό 275 οί μακεδονικοί τάφοι γενικώς καί μέ τ’ όνο
μά του ό Τάφος τών Λευκαδιών. Άλλ’ αυτά δέν συμφωνούν ούτε μέ τό κείμενο. Καί πώς 
είναι δυνατόν νά έγινε τό ψηφιδωτό (τοϋ Γνώση) 20 χρόνια πριν άπό τό σπίτι;

Καί έξω άπό τή Μακεδονία θά σημειώσω μερικά λάθη:
Ό άραιόστυλος ναός γίνεται άερόστυλος aérostyle άντί aréostyle δυό φορές (σ. 34 καί 

403), ή Έφυρα τής Θεσπρωτίας γίνεται τόπος τής ’Ακαρνανίας (σ. 409), ή Δημητριάδα 
τοποθετείται στήν ανατολική πλευρά τοϋ Παγασητικοΰ κόλπου στούς χάρτες (είκ. 420).

Άλλ’ αυτά είναι λεπτομέρειες. Έδώ έχουμε ένα θαυμάσιο βιβλίο μέ καλογραμμένα 
κείμενα, μέ ώραιότατες εικόνες. Ένα βιβλίο έπί τέλους γιά τήν Ελληνιστική Τέχνη, 
όπου κάπως πραγματώνεται γιά πρώτη φορά ή γενικώτερη άπό τό 1957 καί δώθε τάση, νά 
πάρη τή θέση, πού τής άνήκει, ή μακεδονική μητρόπολη στον έλληνιστικό κόσμο, πού 
δημιούργησε. Μακάρι νά μεταφρασθή έλληνικά καί νά κυκλοφορήση μέ τήν ίδια έκδο- 
τική λαμπρότητα σ’ έλληνική έκδοση τό βιβλίο.

’Αλλά πότε θά έλθουν στό φώς τά μακεδονικά ανάκτορα καί οί άλλοι τυμβόχωστοι 
τάφοι; Καί πότε θά δημοσιευθοϋν τ’ άνεσκαμμένα; Είναι δική μας ή ευθύνη γι’ αύτά.
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