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ΚΙΒΩΤΙΔΙΟ ΑΠΟ ΕΛΕΦΑΝΤΟΚΟΚΑΛΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΟΜΠΛΟΥ 

(ΠΙΝ. 113-114) 

Σέ μια κρυμμένη πτυχή του Παναχαϊκού, σέ υψόμετρο 750 μέτρων βρί
σκεται ή μονή Όμπλοΰ 1 , χτισμένη ανάμεσα σέ πελώρια, σίγουρα αιωνόβια, 
δέντρα. Ή μονή φαίνεται κτίσμα τοΰ 14ου αιώνα, μόλις όμως το 1581 υπάρ
χει ή πρώτη πληροφορία γι' αυτήν. 

'Αλλά δέν πρόκειται ν' ασχοληθούμε περισσότερο μέ τή μονή. Ενδιαφέ
ρει ëva κιβωτίδιο, πού ήταν τοποθετημένο σ' ένα όχι πολύ ασφαλές ντου
λαπάκι της μονής, και είναι τό μοναδικό πού βρίσκεται στην Ελλάδα. Πρό
κειται γιά ενα κιβωτίδιο ξύλινο, επικαλυμμένο μέ πλάκες από έλεφαντοκό-
καλο σκαλισμένο μέ μια διακόσμηση σέ χαμηλό ανάγλυφο (Πίν. 113-114). 

Τήν προέλευση του περιγράφει ό Θωμόπουλος2, πού γράφει: «Τό έλεφάν-
τινον κυτίον ανήκον τή Μονή Μπαμπιώτου έπωλήθη ταύτη τήν 15 Μαΐου 
1794 αντί γροσίων 150 ΰπό 'Ανδρέου Μαραβέγια κατά τό σωζόμενον πωλη-
τήριον εγγραφον έχον εν αρχή ούτω: " Έ ν Θεοϋ ονόματι, 'Αμήν. Έπροσε-
φέρθησαν σωματικώς είς ταύτην τήν Καντζελαρίαν τοΰ Βενετικού Κονσου-
λάτου είς τήν Πάτραν, από τό ëva μέρος ό Παναγιώτατος έν Ίερομονάχοις 
Άνανίας καθηγούμενος τής σεβασμιωτάτης Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτό
κου, επονομαζόμενης Μπαμπιώτισας, κειμένης εις τα περίχωρα ταύτης τής 
πολιτείας και από τό άλλο ό κυρ 'Ανδρέας Κοκόλης Μαραβέγιας Π. 'Ανδρέα 
άπό Κεφαλληνίαν, έκ χωρίου Κοκολάτα, περιοχής Έρισοο, Νικόλαος Κον-
τογούρης Καντζηλιέρης έπικ. Angelo Co. Rosalem per la Ser. Republica di 
Venezia. Console Generale in Aria, Lepanto, Patraso"». Ή Μονή Μπαμπιώ
του ήταν παράρτημα τής Μονής Όμπλοδ στις αρχές τοΰ 18ου αΙώνα3. 

Οί πληροφορίες αυτές είναι πολύ χρήσιμες γιατί βεβαιώνουν τή γνη-

1. Ό Σ τ έ φ α ν ο ς Ν. Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς έχει γράψει μια πραγματεία: 'Ιερά μονή 
Όμπλοο, έν Πάτραις 1903. Προτείνει διάφορες ερμηνείες για τό όνομα τής μονής πού 
πραγματικά παραξενεύει. Ό Λ ί ν ο ς Π ο λ ί τ η ς δημοσίευσε στον Α' τόμο των Πελο
ποννησιακών (1956), ένα άρθρο μέ τίτλο: Ή Μονή Όμπλοϋ κοντά στην Πάτρα, όπου αρ
νείται κάθε συζήτηση πάνω στο θέμα, πού δέν βασίζεται σέ επιστημονικές πληροφορίες. 
Ό Πολίτης διορθώνει επίσης και μια ουσιαστική χρονολογία πού ό Θωμόπουλος διάβασε 
λανθασμένα, δηλαδή διάβασε 1189 αντί τοΰ πραγματικού 1789. 

2. Στ. Θ ω μ ο π ο ύ λ ο υ , ε.ά. ύποσημ. στή σ. 29. 
3. Έ.ά. 37, ύποσημ. 1. 



304 Μ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ 

σιότητα του κιβωπδίου μέ εξωτερικά στοιχεία απόλυτα ασφαλή, πέρα άπό 

τα εσωτερικά, πού Où βοηθήσουν και στή χρονολόγηση του. 

Ο ι δ ι α σ τ ά σ ε ι ς κ α ι ή μ ο ρ φ ή τ ο υ : Μήκος 239 χιλ., πλάτος 

127 χιλ. και ύ'ψος 93 χιλ. Όπως πολλά άπό τα κιβωτίδια τοΰ είδους αύτοΰ, 

κλείνει μ' δνα συρταρωτό καπάκι, πού τραβιέται προς τ' αριστερά (Πίν. 

113α και 114β). Ό ξύλινος σκελετός συγκρατιέται μέ σφηνόμορφες έγκοπές 

(μόρσα), όπως σε πολλά παρόμοια κιβώτια. 

Οι σιδερένιοι χαλκάδες για το χερούλι είναι μεταγενέστεροι άλλα είναι 

βέβαιο οτι θα υπήρχαν ανάλογοι και αρχικά. Τα κιβώτια αυτά είχαν συνήθως 

κλειδαριά. Τής μιας μικρής πλευράς (τής δεξιάς) λείπει ή επένδυση άπό 

έλεφαντοκόκαλο. 

Ή χ ρ ή σ η τ ο υ : Δέν είναι λειψανοθήκη. "Αν αργότερα χρησιμοποιή

θηκε για τέτοιο σκοπό αυτό είναι αδιάφορο. Ή αρχική χρήση ήταν γιά 

κοσμήματα ή και νομίσματα πού χάριζαν στή νύφη. 

Τα νυφικά αυτά κιβωτίδια συνεχίζουν μιαν αρχαία ελληνική παράδοση, 

όπως τή γνωρίζομε άπό τήν αγγειογραφία και τις επιτύμβιες στήλες τής 

κλασικής εποχής. Άπό ενα τέτοιο κιβωτίδιο βγάζει ό Πολυνείκης τό περι

δέραιο μέ τό όποιο αποπλάνησε τήν 'Εριφύλη, σύζυγο τοΰ 'Αμφιάραου, όπως 

φαίνεται σέ μία πελίκη στο Lecce4 (Ιταλία). "Ομοιο κιβωτίδιο φαίνεται επί

σης σέ μιαν άλλη πελίκη στα Λένινγκραντ, οπού παριστάνεται τό λουτρό 

τής νύφης5. Στο επιτύμβιο τής Άμεινόκλειας, ή θεραπαινίς κρατεί ëva 
ανάλογο κιβωτίδιο γιά να προσφέρει κοσμήματα πού φύλαγε άπό νύφη ή 

κυρία της γιά να στολιστεί γιά τελευταία φορά. Ό τ ι αυτός ήταν ό προορι

σμός του κιβωτιδίου αύτοϋ φαίνεται και άπό τήν παράσταση τής κύριας 

πλευράς μέ τους ερωτιδείς (;) (Πίν. 113α). 

ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

Ή ε ρ γ α σ ί α δέν είναι τόσο προσεγμένη δπως στα παλαιότερα κιβω

τίδια του 10ου ή 11ου αιώνα, και φανερώνει χρησιμοποίηση παλαιών γνω

στών θεμάτων. Οί πλάκες είναι καρφωμένες μέ καρφιά μπρούντζινα. Σέ με

ρικά άπό τα κιβωτίδια τοΰ είδους αύτοϋ φαίνεται κάποτε και ενα ελαφρό χρύ

σωμα. Πάντως δέν διακρίνονται εδώ κανένα ίχνος χρυσού ή άλλα χρώματα. 

Στο κέντρο τής κύριας πλευράς (Πίν. 113α) τέσσερα παιδάκια γυμνά 

(ερωτιδείς;) παίζουν ανάμεσα σ' ενα κλαρί (ανάμνηση κληματαριάς;). Ή κόμ

μωση τών παιδιών μιμείται κάπως πιο αδέξια τό πλάσιμο πού συναντάμε 

σέ παλαιότερα ελεφαντοστά τοΰ τέλους τοο 10ου αιώνα προς τον 11ο, πού 

4. Ε. Β u s c h ο Γ, Griechische Vasenmalerei, München 1923, είκ. 142, σ. 195. 
5. E. B u s c h o r , ΙΑ. 219. 
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θα χρησίμευσαν για υποδείγματα. Π.χ. στο κιβωτίδιο τοϋ Victoria and Albert 
Museum τοϋ Λονδίνου τοϋ 10ου αιώνα6 ή τοϋ Λούβρου7, των άρχων τοϋ 1 Ιου. 
Το θέμα είναι ταιριαστό για το γάμο και δέν έχει κανένα θρησκευτικό νόημα. 

Στις πλευρές υπάρχουν θέματα διακοσμητικά με ζώα, πού έχουν την 
προέλευση τους κυρίως άπό τήν 'Ανατολή (Σασσανιδικά). Οί μακρές πλευ
ρές κοσμούνται κυρίως μέ δύο ορθογώνια πλακίδια ή κάθε μια (Πίν. 113β 
και 114α) και άπό τις μικρές ή μία μόνο διατηρεί τή διακόσμηση της μ' ένα 
παγώνι μπρος σ'ένα περιρραντήριο (Πίν. 114β). 

Στα τρία πλακίδια τών μακρών πλευρών (Πίν. 113β πρώτο καί δεύτερο και 
114α, δεύτερο) τα ζώα στέκουν αντικριστά ένώ στο τέταρτο (Πίν. 114α, 
πρώτο) τα ζώα τρέχουν ζωηρά. Στον Πίν. 113β, πρώτο, φαίνονται τα ζώα 
σαν δυο λιοντάρια, στον Πίν. 113β, δεύτερο, φαίνεται τό δεξί μόνο σαν 
λιοντάρι ένώ τό αριστερό ζώο είναι πιο ακαθόριστο. Στον Πίν. 114α, δεύ
τερο, εικονίζονται δύο φτερωτοί γρύπες. Καί τα τρία πλακίδια αυτά θυ
μίζουν τους φύλακες τοϋ «δέντρου της ζωής», ένα θέμα πού έρχεται άπό 
τήν 'Ανατολική τέχνη καί στην πλήρη του μορφή εΙκόνιζε δύο αντικριστά 
ζώα και ανάμεσα τους τό «δέντρο της ζωής». 

Τά τρία πρώτα πλακίδια έχουν κοινό χαρακτηριστικό τήν περίεργη θέ
ση τής ουράς, πού περνώντας κάτω άπό τό πόδι υψώνεται κολλημένη στην 
κοιλιά σαν φίδι. Τέτοια διάταξη τής ουράς συναντά κανείς σέ κιβωτίδια 
12ου αιώνα, όπως σ' ένα στο Musée d'Arts Décoratifs στις Βρυξέλλες καί 
σ' ένα άλλο στο Detroit8. 'Ασφαλώς ή διάταξη αυτή οφείλεται στή δυσκολία 
πού παρουσιάζει τό άπλωμα τής ούρας στή φυσιολογική θέση, γιατί στην 
περίπτωση αυτή θά δημιουργούσε προβλήματα χώρου, ένώ δπως τήν τακτο
ποίησε ό τεχνίτης γεμίζει τό κενό πάνω άπό τή ράχη δημιουργώντας ένα 
διακοσμητικό θέμα. Έτσι συμπληρώνεται τό κενό πού απέφευγε ή τέχνη 
αυτή. 

Στον Πίν. 114α, πρώτο, τρέχουν δύο ζώα (σκύλοι; λύκοι;). Τό ζώο πού 
προηγείται φαίνεται σαν να μήν έχει ουρά. Έδώ φανερώνεται ή αμηχανία 
τοϋ τεχνίτη να λύσει τό πρόβλημα αυτό. Τό κενό ή μάλλον ό φόβος για τό 
κενό (horror vacui) συμπληρώθηκε μ' ένα δεντράκι (σαν κυπαρίσσι), έκτος 
κλίμακος, κάτω άπό τό ζώο, γυρτό, πού ενισχύει τή φορά τοϋ κυνηγητού. 
Ζώα χωρίς ούρα (ή μέ κομμένη) έχομε σέ δύο παραδείγματα, πάλι άπό τό 
12ο αιώνα, τό ένα στή Νέα Υόρκη στο Metropolitan Museum καί τό δεύ
τερο στή Lyon, στο Musée du Palais des Arts9. Στην παράσταση μέ τους δύο 

6. Ad. G o l d s c h m i d t - K u r t W e i t z m a n n , Elfenbeinskulpturen, Βερολίνο 
1930,1, No 21α. 

7. "Ε.ά. No. 26 e. 
8. "Ε.ά. Brux. No 56 b, e, Detr. No 62 b, στή μέση ττ\ς παράστασης. 
9. "Ε.ά. Ν. 'Υόρκη No 57 b καί d καί Lyon No 54 κάτω. 

20 
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φτερωτούς γρύπες (Πίν. 114α, δεύτερο) τό κενό πού θά σχηματιζόταν ανάμε
σα τους γεμίζει με τα δύο φτερά τους σέ οριζόντια θέση. 

Όλες τις παραστάσεις τοϋ κιβωτιδίου περιβάλλουν ταινίες μέ ρόδακες. 
Οί ρόδακες είναι £να καθαρά διακοσμητικό θέμα πού στολίζει πραγματικά, 
πλουτίζει, απομονώνει τήν παράσταση. 

Οί διακοσμητικές ταινίες μέ ρόδακες ή καί άλλα θέματα, όπως κεφάλια, 
συνοδεύουν πάντα τις παραστάσεις στα κιβωτίδια αυτά. Παράλληλα βοη
θούν σημαντικά στη χρονολογική κατάταξη τών έργων, γιατί είναι ενα θέ
μα πού αλλάζει μορφή μέ τό χρόνο. Ή ταινία μέ τή μορφή πού παρουσιάζε
ται στο κιβωτίδιο συναντιέται στο 12ο αιώνα. Και πιο συγκεκριμένα, στό 
12ο μόνο αίώνα συναντά κανείς τή μορφή πού παρουσιάζει ή συμπλήρωση 
του κενού, όπως σχηματίζεται εκεί οπού δέν χωρεί ολόκληρος ό κύκλος μέ 
τό ρόδακα (Πίν. 113α στό συρταρωτό σκέπασμα στή δεξιά πλευρά μεταξύ 
δεύτερου καί τρίτου κύκλου άπό πάνω), δηλαδή ένας μικρός άδειος κύκλος 
μέ 'ένα τρίφυλλο στις δύο πλευρές, δπως στα κιβωτίδια τής Ravenna καί τοΟ 
Detroit10. 

'Απλούστερη μορφή αυτής της συμπλήρωσης δηλαδή μέ πολύ μικρό κύ
κλο κι δνα μόνο φύλλο συναντάται σέ κιβωτίδιο στό Victoria and Albert 
Museum11, σ' ενα άλλο στό Kaiser Friedrich Museum τοΰ Βερολίνου12, καί 
σ' ενα τρίτο στή συλλογή Oppenheimer στο Λονδίνο13. 

Έτσι μέ βεβαιότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι τό κιβωτίδιο είναι έργο τοϋ 
12ου αιώνα. 

Προβληματική είναι ή προέλευση του. "Αν τα παλαιότερα, τοϋ 10ου αιώ
να, δείχνουν μια πραγματικά επιμελημένη εργασία πού φανερώνει μάλλον 
εργαστήρι στην πρωτεύουσα, στό 12ο αίώνα ή λιγότερο επιμελημένη επε
ξεργασία, δπως παρουσιάζεται στο κιβωτίδιο αυτό φανερώνει ίσως εργαστή
ρι απομακρυσμένο πιθανόν άπό τήν πρωτεύουσα, άν όχι μια κόπωση τής 
παράδοσης καί στην ίδια τήν περιοχή τή Κωνσταντινούπολης. 

Τό κιβωτίδιο αυτό τοΰ 12ου αίώνα μας φέρνει μαρτυρίες τής μεσαιωνικής 
μας ευαισθησίας, όπως ήταν πρίν άπό οκτώ περίπου αιώνες, καί συγχρόνως 
μαρτυρεί μια παράδοση τριπλάσιων αίώνων, παράδοση πού εικονίζει μια 
σταθερή ελληνική προσήλωση στην πολιτιστική Ιδέα τής ομορφιάς πού 
ταιριάζει στή νέα κοπέλα στην ίερή ώρα τού γάμου της. 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ 

10. Έ.ά. Rav. No 60 e καί Detr. No 62. 
11. "Ε.ά. No 32 e, τοΟ τέλους τοο 11ου αιώνα - αρχών 12ου. 
12. "Ε.ά. No 53 b, d, e, τοΟ 12ου αίώνα. 
13. "Ε.ά. No 55 b, e, τοΟ 12ου αιώνα. 



RÉSUMÉ 

UN COFFRET EN IVOIRE AU MONASTÈRE D'OBLOU 

(PL. 113-114) 

Le seul coffret en ivoire existant en Grèce se trouve dans un petit mo
nastère dans la région de Patras, acheté au 18e siècle d'un commerçant 
originaire de Céfalonie. Assez bien conservé, le coffret est décoré 
de scènes en relief encadrées de rosettes. Sur le couvercle des enfants 
(amours?) jouent entre des feuillages de vigne(?) (PI. 113a). Sur l'un 
des longs côtés, sont représentés dans deux panneaux deux lions affrontés 
et un lion en face d'une bête difficilement identifiable (PI. H I ß ) . Sur 
l'autre côté deux bêtes (chiens?) courant et deux griffons affrontés (PI. 
114a). Sur l'un des petits côtés — l'autre est perdu — figure un paon 
devant une phiale. 

Le travail peu soigné, le dessin impréci, d'autre part la place de la 
queue qui dépasse la cuisse montant devant le ventre de la bête, trait 
commun dans les figures des bêtes, placerait la provenance du coffret 
dans la périphérie et la date au 12e siècle. 

M. KALLIGAS 
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α. Ή επάνω πλευρά μέ το συρταρωτό καπάκι (βλ. και πίν. 114β). Διακρίνον
ται οί χαλκάδες. Στην κεντρική ζώνη παίζουν τέσσερις ερωτιδείς (;) μ' ενα 
κλαρί κληματαριάς. Τήν παράσταση περιβάλλει ταινία μέ ρόδακες, β. Μία 
άπό τις μακριές πλευρές. 'Αριστερά, δύο λιοντάρια και δεξιά, φανταστικό 

μάλλον ζωο και λιοντάρι. 
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α. Ή δεύτερη μακριά πλευρά. Αριστερά, ζώα πού τρέχουν και δεξιά φτερω
τοί γρύπες, β. Ή μικρή πλευρά με το παγώνι πού πίνει άπο περιρραντήριο. 
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