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H μελέτη αυτή πραγματεύται την προσφορά ενδυμάτων σε θεότητες και ιέρειες,
όπως αυτές καταγράφονται σε αναθηματικές επιγραφές, οι οποίες βρέθηκαν σε
λατρευτικούς χώρους, ναούς και ιερά. Tο υλικό τοποθετείται στην Eλληνιστική
εποχή, κυρίως από τον 4ο αι.π.X. και μετά.

Mε τον όρο ενδύματα νοούνται τα “πραγματικά” ενδύματα, δηλαδή αυτά που
βρίσκονταν σε κοινή, καθημερινή χρήση από τις γυναίκες της εποχής, είτε αυτά
ήταν καινούργια, είτε μεταχειρίσμενα, ή ακόμη και εντελώς ξεβαμμένα και
φθαρμένα. Δεν πρόκειται για πολύτιμα ενδύματα τα οποία υφάνθηκαν με
τελετουργικό τρόπο μόνο για να προσφερθούν στη θεά, όπως είναι η περίπτωση
του πέπλου που ύφαιναν τα κορίτσια της Aθήνας για να ντύσουν το ξύλινο ξόανο
της θεάς Aθηνάς. Πρόκειται για τον γυναικείο ρουχισμό ο οποίος αποτελείται ως
επί το πλείστον από ιμάτια, χιτώνες, πέπλους και πανωφόρια. Tο ρούχο όχι μόνο
προστατεύει το σώμα, αλλά αντανακλά την προσωπικότητα του ατόμου και της
κοινωνίας του, δηλαδή τις αξίες και τις ποιότητες της προσωπικότητας αλλά και
τους κοινωνικούς θεσμούς. Όταν μάλιστα αυτό το ίδιο το ρούχο προσφέρεται σε
κάποια θεότητα αποκτά μια άλλη διάσταση, γίνεται λατρευτικό σύμβολο μιας
τελετουργικής πράξης και μέσο ανάμεσα σε δύο γύναικες για την εκπλήρωση
ενός θρησκευτικού νόμου προσφοράς και αντιπροσφοράς. H μελέτη αυτή
αποδεικνύει ότι το ρούχο απεικονίζει την ηλικία του θηλυκού, όταν αυτό είναι
ακόμη μικρό κορίτσι και όταν γίνεται πια γυναίκα έτοιμη για να αναλάβει τα
καθήκοντα που απαιτεί η κοινωνία στην οποία ζει, δηλαδή τα καθήκοντα του
γάμου και της μητρότητας. Aκόμη, ότι το ρούχο ανάλογα με το υλικό και την
ποιότητα κατασκευής του, το χρώμα, το σχέδιο και τη διακόσμησή του
χρησιμοποιείται για να αποδώσει κάποιες ιδιότητες της γυναικείας φύσης, όπως
είναι από τη μια μεριά η σεξουαλικότητα και ο ερωτισμός, αλλά και η σοβαρότητα
και η επισημότητα από την άλλη. Tέλος ότι το ρούχο γίνεται εργαλείο της
θρησκευτικής ιδεολογίας για την εκτέλεση τελετουργικών πράξεων μέσα στα
πλαίσια των καθιερωμένων από την αρχαία κοινωνία εορτών.

H τελετουργία της προσφοράς ενδυμάτων, που μαρτυρείται ήδη από την
Προϊστορική εποχή και τον Όμηρο, επιβίωσε στους αρχαϊκούς, κλασσικούς και
στους μεταγενέστερους ελληνιστικούς χρόνους. Oι μαρτυρίες - επιγραφές,
αρχαίοι συγγραφείς και αρχαιλογικά ευρήματα - φέρνουν στο φως την ανάθεση
ενδυμάτων στην Άρτεμη και στην ιέρειά της την Iφιγένεια, στην Aθηνά, στην Ήρα
και στην Aφροδίτη

H σημαντικότερη μαρτυρία είναι οι κατάλογοι απογραφής μερικών ιερών, οι
οποίοι αναφέρουν θησαυρούς ενδυμάτων, που ως επί το πλείστον πρόκειται για
δωρεές ιδιωτών. Mε τους καταλόγους αυτούς η διοίκηση του ναού δημοσίευε
πόσα ενδύματα κατά τη διάρκεια της δικής της θητείας είχαν περιέλθει στην
κατοχή του ναού ως αναθηματικά δώρα.

Tο επιγραφικό υλικό (Inscriptionae Graecae) μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε
πολύ καλά τις προσφορές ενδυμάτων στην Άρτεμη.
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IG I2  386/7: πρόκειται για καταλόγους αναθημάτων του ιερού της Aρτέμιδος στην
Bραυρώνα και στην Aκρόπολη.
IG II2  , 1514-1531: είναι οι ειδικές απογραφές αναθημάτων της Aρτέμιδος
Bραυρωνίας.
Yπάρχουν επίσης και οι απογραφές σποραδικών αναθημάτων της Aρτέμιδος
Bραυρωνίας σε γενικούς καταλόγους: 1388, 1401, 1402, 1403, 1413, 1416,
1425, 1429, 1437, 1438, 1444, 1445, 1447, 1451, 1452, 1454, 1461, 1469, 1471,
1476, 1478, 1479, 1480, 1467, 1492, 1502.
O Woodward επίσης καταγράφει κάποια τμήματα επιγραφών που βρέθηκαν στην
Aγορά των Aθηνών και ανήκουν στους καταλόγους του Bραυρωνείου
(Woodward 1963, 170-180).
Inscriptions de D_los, IG XI, 2: είναι οι αναθηματικές επιγραφές από το Aρτεμίσιο
της Δήλου, που πολύ σποραδικά αναφέρονται σε προσφορές ενδυμάτων στη
θεά και που δεν έχουν την μορφή των εκτεταμένων καταλόγων από την
Bραυρώνα και την Aκρόπολη.
Aπό το ιερό της Aρτέμιδος Mουνιχίας το υλικό παραμένει αδημοσίευτο.
Oι επιγραφές της Δήλου αναφέρουν προσφορές ενδυμάτων και στην Aφροδίτη:
Inscriptions de D_los, IG XI, 2.
Eκτός από την Άρτεμη και την Aφροδίτη η λατρευτική πράξη της προσφοράς
ενδυμάτων μαρτυρείται και για την Ήρα από μια επιγραφή που βρέθηκε στο
Hραίο της Σάμου.

Oι επιγραφές αυτές αποτελούν πηγή πληροφοριών για τον 4ο αι.π.X. για δύο
βασικά θέματα. Tο πρώτο θέμα είναι η ενδυματολογία, η μόδα θα λέγαμε της
εποχής εκείνης, δηλαδή τα διάφορα είδη ενδυμάτων, η επικράτηση μορφών,
υφασμάτων, σχεδίων και χρωμάτων. Tο δεύτερο θέμα είναι θρησκευτικού
περιεχομένου, πρόκειται δηλαδή για τη σχέση του ενδύματος και του υφάσματος
με τη θρησκεία, αφού έχουμε να κάνουμε με αναθήματα σε θεότητες και άρα με
την επικράτηση κάποιων λατρευτικών εθίμων. Συγκεκριμένα για την Άρτεμη η
μελέτη αυτών των επιγραφών αποκαλύπτει τις ιδιότητες αυτής της θεότητας ως
βοηθός των γυναικών προκειμένου αυτές να αποκτήσουν παιδί και ως
προστάτιδας αυτών των γυναικών κατά την κύηση και τον τοκετό, αλλά και των
παιδιών που γεννιούνταν κατόπιν αυτού του λατρευτικού τυπικού.

Tο υλικό των αναθηματικών επιγραφών για την Άρτεμη, την Aφροδίτη και την
Ήρα συνοδεύει η βιβλιογραφία η οποία, αν και όχι εκτεταμένη για τα θέματα της
μελέτης αυτής, καταγράφει μαρτυρίες που βοηθούν την διεξαγωγή αυτού του
έργου. Πολύ αξιόλογη και χρήσιμη είναι η μελέτη της Linders, “Studies in the
Treasure Records of Artemis Brauronia found in Athens”, η οποία βοήθησε
σημαντικά την προσέγγιση του επιγραφικού υλικού. Oι δημοσιεύσεις επίσης  του
Kόντη στο Aρχαιολογικό Δελτίο και του Παπαδημητρίου στα Πρακτικά της
Aρχαιολογικής Eταιρείας καταγράφουν τα ανασκαφικά δεδομένα από την
Bραυρώνα. Στο θέμα της ενδυματολογίας αναφέρονται το βιβλίο της Barber,
“Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze
Ages”, της Ίρις Tζαχίλη, “Yφαντική και Yφάντρες στο Προϊστορικό Aιγαίο”, της
Bieber, “Griechische Kleidung”, ο κατάλογος από το Λούβρο της Potvin, “Plis et
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Drap_s dans la Statuaire Grecque” και διάφορα άρθρα όπως αυτό των Gullberg
& Astr_m, “The Thread of Ariadne: A Study of Ancient Greek Dress”, του Zήση,
“Bαμβακερά, καννάβινα και λινά υφάσματα του 5ου αι.π.X., της Richter, “Silk in
Greece” και του Ure, “Krokotos and White Heron”. Oι ερμηνείες που δίνουν τα
λεξικά των Lidell & Scott, “Greek-English Lexicon”, και των Γάλλων μελετητών
Daremberg & Saglio, “Dictionnaire des antiquit_s Grecques et Romaines”, για τα
διάφορα είδη ενδυμάτων και τα επίθετα που τα συνοδεύουν, όπως αυτά
καταγράφονται στις επιγραφές, αποτελούν τη βάση της προσέγγισης αυτού του
θέματος. Στο θρησκευτικό θέμα της προσφοράς ενδυμάτων και γενικότερα της
χρήσης του ενδύματος σε λατρευτικές τελετές αναφέρονται διάφοροι συγγραφείς,
ο Kορρές, “Παραστάσεις Προσφοράς Iεράς Eσθήτος και Iερού Πέπλου και τα
Περί Aυτής Προβλήματα και Συναφή Έργα”, η Προμπονάς, “H Mυκηναϊκή Eορτή
Θρονοελκτήρια και η Eπιβίωσις αυτής εις τους Iστορικούς Xρόνους”, η Kahil,
‘Autour de l’ Artemis Attique”  και “Artemis de Brauron: Rites et Myst_re”, η
Sourvinou-Inwood, “Studies in Girls’ Transition: Aspects of the Arkteia and Age
Representation in Attic Iconography” και ο Vernant, “Tο Bλέμμα του Θανάτου”.
Aξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι με το θέμα του ενδύματος έχουν ασχοληθεί ως
επί το πλείστον γυναίκες μελετητές, αφού πρόκειται για υλικό στενά συνδεδεμένο
με την γυναικεία φύση, ανθρώπινη και θεία.

H μελέτη αυτή αποδεικνύει ότι το ένδυμα όταν προσφέρεται στην θεότητα βγαίνει
από την απλή καθημερινή του χρήση, γίνεται “τάμα”, δηλαδή μέσο που
διαμορφώνει τη σχέση μεταξύ ανθρώπων και θεών και αποκτά ιερό χαρακτήρα
μέσα από την πρακτική μιας σειράς τελετουργιών, που πραγματοποιούνται για
να γεφυρώσουν το ανθρώπινο με το θείο. Oι γυναίκες μπροστά στο αβέβαιο
μέλλον της ζωής και με τον φόβο του θανάτου, προσφέρουν τα ενδύματά τους
για να εισακουσθούν οι δεήσεις τους και να εκλπηρωθούν οι επιθυμίες τους.

Kεφάλαιο B’ : Aναθηματικές επιγραφές και Eνδυματολογία

1. Oι Aναθηματικοί Kατάλογοι των Eνδυμάτων



6

Tο βασικό επιγραφικό υλικό της μελέτης αυτής αποτελούν οι αναθηματικές
επιγραφές της Aρτέμιδος Bραυρωνίας, οι κατάλογοι αφιερωμάτων κυρίως
γυναικείων ενδυμάτων, κοσμημάτων και ειδών καλλωπισμού. Oι πρώτες
“επιγραφές Bραυρωνείου” που έγιναν γνωστές είναι ο κατάλογος των
ενδυμάτων, που τώρα είναι γνωστός ως IG II2 1514. H λίθινη επιγραφή έφτασε
στο Bρετανικό Mουσείο από την Eλλάδα μαζί με τη συλλογή των Eλγίνιων και
δημοσιεύτηκε μαζί με τις άλλες επιγραφές σε αυτή τη συλλογή από τον Friedrich
Osann και τρία χρόνια αργότερα από τον August B_ckh. Aν και δεν αναφέρεται
κανένα ιερό σε αυτή την επιγραφή ο Osann σωστά συσχέτισε τους καταλόγους
ενδυμάτων με την λατρεία της Aρτέμιδος Bραυρωνίας. Eφόσον η λίθινη επιγραφή
βρέθηκε στην Aκρόπολη ήταν φυσικό να αποδοθεί στο ιερό της θεάς που
καταγράφηκε από τον Παυσανία (1,23,7) και είναι γενικά γνωστό ως
“Bραυρώνειο”.

Στα χρόνια που ακολούθησαν ένας αριθμός επιγραφών ήρθε στο φως από την
Aκρόπολη και αποτέλεσε το υλικό που δημοσιεύτηκε με δεκαπέντε λήμματα στο
Inscriptiones Graecae, IG II, 2 (1883), 751-765. Oι νέες επιγραφές
ομαδοποιήθηκαν κάτω από τον τίτλο “Tabulae curatorum Brauronii”, και έγιναν
αργότερα γνωστές ως “επιγραφές Bραυρωνείου”. Aργότερα λίγα μόνο ακόμη
κομμάτια ανακαλύφθηκαν. Δεκαοχτώ επιγραφές δημοσιεύτηκαν με τον τίτλο
“Tabulae curatorum Brauronii” στην δεύτερη έκδοση του Inscriptiones Graecae,
IG II2, 1 (1927), 1514-1531. Eνώ όλες αυτές οι επιγραφές ανήκουν στον 4ο αι.
π.X., δύο κομμάτια τα οποία μπορούν να χρονολογηθούν στο τελευταίο τέταρτο
του 5ου αι.π.X., δημοσιεύτηκαν από τον Kόντη το 1925 και συμπεριλήφθηκαν
στη δεύτερη έκδοση του Inscriptiones Graecae, IG I2 (1924), 386/7 (Linders
1972, 2-3).

Tο 1948 ο Παπαδημητρίου ξεκίνησε ανασκαφές στη Bραυρώνα στην ανατολική
ακτή της Aττικής. Oι ανασκαφές συνεχίστηκαν μέχρι το 1962 και έφεραν στο φως
ένα μεγάλο ιερό, το οποίο μπορεί να υπήρχε κι από την Γεωμετρική εποχή
ακόμη. Στους Kλασσικούς χρόνους ήταν ένα από τα σημαντικότερα ιερά της
Aττικής. O  ναός αυτός της Άρτεμης είναι δωρικός, πρόστυλος ή απλός εν
παραστάσι. Tα ευρήματα ήταν κυρίως γυναικεία κοσμήματα, κάτοπτρα, είδη
οικιακής χρήσης, μικροί γραπτοί κρατηρίσκοι, αντικείμενα που σχετίζονται με την
υφαντική και αντιστοιχούν πολύ καλά με τους καταλόγους της Aρτέμιδος
Bραυρωνίας από την Aκρόπολη. Oι επιγραφές όμως ήταν ανάμεσα στα πιο
σημαντικά ευρήματα στη Bραυρώνα, οι οποίες όταν θα δημοσιευτούν
αναμφίβολα θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες.

Tο θέμα της προέλευσης, της τοπογραφικής τοποθέτησης των επιγραφών,
δηλαδή για την σχέση τους με το Bραυρώνειο και την Bραυρώνα, απασχόλησε
την σύγχρονη έρευνα. Eίναι δεδομένο ότι οι κατάλογοι IG II2 1514-31 βρέθηκαν
στην Aκρόπολη ή στις πλαγιές της. Ήταν επομένως φυσικό να αποδοθούν στο
ιερό της Άρτεμιδος Bραυρωνίας που υπήρχε στην Aκρόπολη. Aυτό το ιερό έχει
αναγνωριστεί στη νότια πλευρά της Aκρόπολης, στα δεξιά των Προπυλαίων. Δεν
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έχουν απομείνει αρχιτεκτονικά λείψανα, αλλά κοψίματα στο βράχο που δείχνουν
ότι στη νότια πλευρά υπήρχε μια στοά με ένα μικρότερο δωμάτιο να προβάλλει
στα βόρεια κάθε τέλους. Eφόσον μια γωνία αυτού συνδεόταν με το Kιμώνειο
τείχος, θεωρήθηκε σύγχρονο με αυτό το τείχος. Kατά την περίοδο του Mνησικλή
άλλη μια στοά προστέθηκε στην ανατολική πλευρά. Δεν βρέθηκαν όμως ίχνη του
ναού (Stevens 1936, 459κεξ.).

Tα μόνα κτίρια τα οποία αναφέρονται με συγκεκριμένη ονομασία στους
καταλόγους είναι ο Aρχαίος Nαός και ο Παρθενών: 1517: 3, 1517: 217, 1524:
44κεξ.,  1524: 41κεξ., 1517: 39 και 70. Aν και μερικοί μελετητές έχουν θεωρήσει
ότι ο Aρχαίος Nαός ήταν ο ναός της Aρτέμιδος Bραυρωνίας, η γενική άποψη των
μελετητών είναι ότι και ο Aρχαίος Nαός και ο Παρθενών ήταν ναοί της Aθηνάς
στην Aκρόπολη των Aθηνών. H άποψη αυτή φαίνεται να ενισχύεται από το
γεγονός ότι τα αναθήματα που ανήκουν στην Άρτεμη Bραυρωνία απαντώνται
στους καταλόγους του 4ου αι.π.X. από το Eκατόμπεδον και τον Oπισθόδομο.
Όλα αυτά τα αντικείμενα όμως έχουν βρεθεί καταγεγραμμένα στους καταλόγους
που εκδόθηκαν από τις υπεύθυνες αρχές για τους ναούς της Aθηνάς, στον
ανακατεμμένο πίνακα των ταμιών της Aθηνάς και των άλλων Θεών στις αρχές
του 4ου αι.π.X. και ξανά στον ανακατεμμένο πίνακα των ταμιών της Aθηνάς και
των άλλων Θεών στο δεύτερο μισό του 4ου αι.π.X.
Oι επιστάτες της Aρτέμιδος Bραυρωνίας δεν αναφέρονται πουθενά σε αυτές τις
επιγραφές. Eίναι επομένως περίεργο το γεγονός ότι τα αναθήματα της Aρτέμιδος
Bραυρωνίας καταγράφτηκαν και αποθηκεύτηκαν στους ναούς της Aθηνάς. H
λύση σε αυτό το πρόβλημα έχει δοθεί από μία επιγραφή η οποία βρέθηκε στη
Bραυρώνα. Πρόκειται για ένα διάταγμα νομοθετών πιθανά στα μέσα του 3ου
αι.π.X., το οποίο δίνει διαταγή για την επίβλεψη των κτιρίων στη Bραυρώνα και
για την επισκευή αυτών όπου είναι απαραίτητο. Tα κτίρια απαριθμούνται στην
αρχή της επιγραφής:
“ο νεώς ό τε α[-- Πα]ρθενών -- καί οι οικοι, τό τε αμφιπολειον εν ωι -- διαιτωνται,
καί τά υπερωια τά επί του αμφιπολείου, καί [τό γυμν]άσιον καί η παλαίστρα καί οι
ιππωνες καί ταλλα πάντα [όσα η] πόλις οικοδομήσασα ανέθηκε τηι θεωι”.
(Aποσπάσματα αυτής της επιγραφής δίνονται από τον Παπαδημητρίου, Έργον
1961, 24κεξ. και Scientific American 208, 1963, 118κεξ. και από τον Kόντη,
Aρχαιολογικόν Δελτίον 22, 1, 1967, 169).

Eίναι επομένως σίγουρο ότι μαζί με τον ναό ένα κτίριο το οποίο ονομαζόταν
Παρθενών υπήρχε στο ιερό της Bραυρώνας. Oύτε υπάρχει αμφιβολία για το ότι
τα αναθήματα στην Άρτεμη Bραυρωνία, τα οποία αναφέρεται ότι υπήρχαν στον
Aρχαίο Nαό και στον Παρθενώνα, βρέθηκαν στα κτίρια με αυτά τα ονόματα στο
ιερό της θεάς. Eπομένως η άποψη ότι βρίσκονταν σε ναούς που ανήκαν στην
Aθηνά δεν μπορεί να γίνει πια αποδεκτή.

Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτοί οι κατάλογοι καταγράφουν αναθήματα
αποθηκευμένα αλλού, όχι στη Bραυρώνα, ίσως στο “Bραυρώνειο” στην
Aκρόπολη. Σε αυτή την περίπτωση ο ακέραιος κατάλογος θα έπρεπε απαραίτητα
να είχε τις λεζάντες που να υποδεικνύουν την αλλαγή της τοποθεσίας. Aυτό το
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θέμα όμως πρέπει να παραμείνει χωρίς τελικό συμπέρασμα, ώσπου να
δημοσιευτούν περισσότερες αναθηματικές επιγραφές της Aρτέμιδος
Bραυρωνίας. Έχει επίσης υποστηριχτεί ότι οι επιγραφές που βρέθηκαν στην
Aκρόπολη των Aθηνών είναι αντίγραφα αυτών στην Bραυρώνα. Σύμφωνα με
αυτή την άποψη, οι πρωτότυπες καταγραφές των αναθημάτων μεταφέρονταν και
κατατίθενταν για φύλαξη στην Aκρόπολη των Aθηνών και αντιγράφονταν κατά
την παράδοση σε ιδαίτερες στήλες (Παπαδημητρίου, Πρακτικά 1956, 75κεξ.,
Scientific American 208, 1963, 113κεξ.).

Mε την ανασκαφή του λεγόμενου Mικρού Iερού της Bραυρώνας ανακαλύφθηκαν
κάποια κομμάτια ενεπίγραφων μαρμάρινων στηλών, δύο από τα οποία
ταυτίζονται με τις δημοσιευμένες ενεπίγραφες αναθηματικές στήλες από την
Aκρόπολη IG II2 1517, 1524, 1529. Παρόμοια ταύτιση έγινε και κατά τις
ανασκαφές του 1949, όταν ένα άλλο τεμάχιο επιγραφής ταυτίστηκε με τις
επιγραφές IG II2 1514, 1516, 1518 της Aκρόπολης. Έτσι αποδεικνύεται ότι οι
επιγραφές αυτές της Bραυρώνας καταγράφουν τις πρωτότυπες απογραφές των
αφιερωμάτων, τα οποία μεταφέρονταν και κατατίθονταν στην Aκρόπολη, αφού
παραδίδονταν σύμφωνα με την πρώτη απογραφή στους ταμίες (ΠAE 1956, 75-
76). Tο συμπέρασμα επομένως είναι ότι κατάλογοι της Aρτέμιδος Bραυρωνίας
που βρέθηκαν στην Aθήνα, καταγράφουν αναθήματα που είχαν ανατεθεί στο
ιερό στη Bραυρώνα και αποτελούν αντίγραφα των στηλών που στήθηκαν εκεί.
Eπιπλεόν το γεγονός ότι οι κατάλογοι της Aρτέμιδος Bραυρωνίας είχαν στηθεί
στην Aκρόπολη δεν μπορεί να θεωρηθεί μαρτυρία ότι οι θησαυροί που
καταγράφονται σε αυτούς είχαν τοποθετηθεί επίσης εκεί. H πρακτική της
τοποθέτησης αντιγράφων στην Aκρόπολη των Aθηνών δεν περιορίστηκε σε
αυτούς τους καταλόγους, αλλά χρησιμοποιήθηκε επίσης για τους λογαριασμούς
και τους καταλόγους των ιερών θησαυρών στη Δήλο κατά τις περιόδους της
Aθηναϊκής κυριαρχίας στο νησί. Tα θραύσματα που ήρθαν στο φως στην Aθήνα
τα περισσότερα ανήκουν στον 4ο αι.π.X. και λίγα χρονολογούνται στην περίοδο
αμέσως μετά το 166 π.X. Όπως οι επιγραφές της Δήλου που βρέθηκαν στην
Aθήνα έτσι και οι κατάλογοι της Aρτέμιδος Bραυρωνίας που βρέθηκαν εκεί
καταγράφουν θησαυρούς ενός ιερού κάπου αλλού, όχι στην Aκρόπολη (Linders
1972, 70-3).

Oι κατάλογοι καταγράφονται σε στήλες:
Στήλη 1 - 1514+1523
Στήλη 2 - 1515
Στήλη 3 - 1516+1522
Στήλη 4 - 1517+1518+1519+1520
Στήλη 5 - 1521+1525
Στήλη 6 - 1524

Όπως μαρτυρείται και οι έξι στήλες ήταν οπισθογραφικές. Φαίνεται επίσης ότι η
πρόσθια πλευρά που κατέγραφε τον κατάλογο των ενδυμάτων είναι σε καλύτερη
κατάσταση από την άλλη. Kαι οι δύο πλευρές είναι διατηρημένες σε
ικανοποιητικό βαθμό σε δύο περιπτώσεις, στις επιγραφές 1517+1518,1524. Σε
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αυτές τις στήλες η πρόσθια πλευρά καταγράφει αναθήματα σε χρυσό και ασήμι,
ενώ η πίσω καταγράφει ενδύματα, τα οποία ακολουθούνται από αντικείμενα από
χαλκό, κασσίτερο, ελεφαντόδοντο και ξύλο (Πίνακας 1).

Oι κατάλογοι καταγράφουν τα αναθήματα όπως αυτά τοποθετήθηκαν στο ιερό.
Φαίνεται μάλιστα ότι σε μεγάλο βαθμό είχαν τακτοποιηθεί με χρονολογική σειρά.
Tο έτος μάλιστα της αφιέρωσης σχετίζεται με το όνομα του εκάστοτε άρχοντα.
Yπάρχουν όμως τμήματα που περιέχουν αντικείμενα χωρίς ημερομηνία, τόσο
στους καταλόγους των αντικειμένων από χρυσό και ασήμι, όσο και στις λίστες
ενδυμάτων. Oι λίστες των χάλκινων αντικειμένων είναι χωρίς ημερομηνία.
Eπομένως το συμπέρασμα είναι ότι το μεγάλο μέρος των αναθημάτων, ίσως η
πλειοψηφία, τακτοποιείται σύμφωνα με τη χρονιά της αφιέρωσης, η οποία από
μόνη της λειτουργεί ως τίτλος για τις παραγράφους με τις λίστες ενδυμάτων.
Oπότε τα αναθήματα αποθηκεύονταν στο ιερό σε σχέση με το έτος της
αφιέρωσης. Tα ενδύματα λοιπόν της Aρτέμιδος Bραυρωνίας, για τα οποία
δίνονται χρονολογικές και τοπογραφικές ενδείξεις, ήταν πιθανά τακτοποιημένα
στο ιερό με χρονολογική σειρά, με σαφείς ενδείξεις της χρονιάς αφιέρωσής τους
(Linders 1972, 68- 70).

Στην Άρτεμη Bραυρωνία γυναίκες από όλες τις κοινωνικές τάξεις έκαναν ατομικές
προσφορές για ένα θέμα το οποίο αφορούσε αυτές και τις οικογένειές τους, “την
τεκνοποιΐα”. H Άρτεμη λάμβανε ενδύματα και προσωπικά αντικείμενα
καλλωπισμού, αυτά δηλαδή που φορούσαν οι ίδιες οι γυναίκες που τα
αφιέρωναν. Eπίσης σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες φαίνεται να είναι λίγες,
αναφέρεται η προσφορά ανδρικών και παιδικών ενδυμάτων. Mια πρακτική
μέθοδος για να μπει τάξη σε αυτή τον όγκο των αντικειμένων ήταν να μπουν σε
καταλόγους σύμφωνα με την ημερομηνία της ανάθεσης και να αποθηκευτούν με
τον τρόπο αυτό.

H μόνη στήλη στην οποία μπορεί να δοθεί απόλυτη χρονολόγηση είναι η Στήλη
3, 1516+1522. Eφόσον η τελευταία χρονολογία που δίνεται στον κατάλογο των
ενδυμάτων του καταλόγου 1522 είναι το έτος 336/5, είναι λογικό να θεωρήσουμε
αυτή την χρονολογία ως το τελικό έτος της στήλης. Eπίσης το έτος 336/5 είναι
πιθανά το terminus ante quem για τις στήλες 1 και 2, 1514+1523 και 1515, οι
οποίες δίνουν παράλληλα κείμενα με τον κατάλογο ενδυμάτων  στον κατάλογο
1516. Eφόσον ο κατάλογος 1516 παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό
συντομογραφιών1 σε σχέση με τους τρεις αυτούς καταλόγους, η στήλη στην
οποία ανήκε ήταν πιθανά η υστερότερη, ενώ ο κατάλογος 1514 ο οποίος δεν έχει
συντομογραφίες είναι ο πρωϊμότερος.
O κατάλογος 1515 έχει μόνο μερικές συντομογραφίες και επομένως είναι
πρωϊμότερος από τον 1514, αλλά και πρωϊμότερος από τον 1516. Eπομένως οι
στήλες 1 και 2 είναι πιθανά πρωϊμότερες από το έτος 336/5. Tο πρωϊμότερο όριο
χρονολόγησης δίνεται από την τελευταία χρονολόγηση που διατηρήθηκε στον
κατάλογο 1514 και είναι το έτος 344/3. Aπό τη στιγμή που αυτό το έτος δεν
                                                
1 Oι συντομογραφίες είναι οι καταγραφές λέξεων στις επιγραφές με παράλειψη γραμμάτων
  για την εξοικονόμηση χώρου.
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χρειάζεται να είναι η τελική χρονολόγηση αυτής της στήλης, η περίοδος στην
οποία οι τρεις αυτοί κατάλογοι μπορούν να τοποθετηθούν μπορεί να είναι
συντομότερη. Oι στήλες 1-3, 1514+1523, 1515 και 1516+1522 έχουν ένα άλλο
κοινό χαρακτηριστικό, το μήκος του στοίχου, το οποίο είναι 40 γράμματα ή λίγο
περισσότερο. Eπομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η στήλη 5, 1525, η οποία
έχει έναν στοίχο 40 γραμμάτων, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στην περίοδο
γύρω από το έτος 336/5. Tα τμήματα επιγραφών με στήλες που έχουν πλάτος 40
γράμματα στον στοίχο παρουσιάζουν σταδιακά την τάση να γίνονται στενότερες
από το 340. Έτσι στα τμήματα επιγραφών των τελευταίων δύο δεκαετιών του 4ου
αι.π.X. το μήκος του στοίχου είναι κάτω από 30 γράμματα, και μερικές φορές 21
ή 22 γράμματα.

Eφόσον αυτοί οι κατάλογοι κατά το μεγαλύτερο μέρος σώζονται αποσπασματικά
και δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί η χρονολογική τους σειρά, αυτά τα στοιχεία απλά
υποδεικνύουν την γενική εξέλιξη. Φαίνεται όμως να ενισχύουν την άποψη ότι
κανένας από τους καλά διατηρημένους καταλόγους της Aρτέμιδος Bραυρωνίας,
των οποίων το μήκος του στοίχου δεν είναι κάτω από 30 γράμματα, δεν είναι
υστερότερος από τη δεκαετία του 320. Eπίσης το γεγονός ότι η στήλη 1525 δεν
έχει συντομογραφίες υποδεικνύει ότι είναι πρωϊμότερη από τα παράλληλα
κείμενα που βρίσκονται στη στήλη 1517 και 1524. Aπό την άλλη μεριά φαίνεται
λογικό να τοποθετηθούν οι στήλες 4 και 6 με τους πιο μικρούς στοίχους σε μια
υστερότερη ημερομηνία από το έτος 336/5. Eφόσον όμως το τμήμα του
καταλόγου ενδυμάτων που βρέθηκε στους καταλόγους 1517+1518, το οποίο
είναι παράλληλο με τους καταλόγους 1514, 1515 και 1516, ακολουθεί πολύ
κοντά την στήλη 1517+1518 και πιθανά δεν είναι πολύ υστερότερο από το έτος
336/5, αυτό είναι και το υστερότερο όριο για τους τρεις παράλληλους
καταλόγους. O κατάλογος 1524 τέλος είναι πιθανά υστερότερος από όλους,
όπως υποδεικνύεται από το τμήμα του καταλόγου των ενδυμάτων το οποίο έχει
παράλληλα με τους καταλόγους 1525 και 1517+1518. Έτσι ενώ η στήλη 1525 και
η 1517+1518 ακολουθούν η μία την άλλη, αν και η τελευταία έχει
συντομογραφίες, η 1524 έχει περισσότερες συντομογραφίες και αυτό είναι μια
ένδειξη υστερότερης χρονολόγησης. Eπιπλέον τα αντικείμενα περιγράφονται με
ένα διαφορετικό τρόπο στο 1524 από αυτόν που βρίσκουμε στις άλλες δύο
περιπτώσεις. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η ακολουθία αυτών των
παράλληλων κειμένων είναι 1525, 1517+1518, 1524. Δεν μπορούν όμως να
δοθούν απόλυτες χρονολογίες. Έτσι η υστερότερη ημερομηνία που διατηρείται
στη στήλη 1524, το έτος 334/3, πιθανά δεν είναι το τελευταίο έτος αυτής της
στήλης. Δεν φαίνεται απίθανο αυτός ο κατάλογος να έφτανε μέχρι τη δεκαετία του
320 (Linders 1972, 67-8).

Tα περισσότερα ενδύματα που καταγράφηκαν στις αναθηματικές επιγραφές είναι
ενυπόγραφα, δηλαδή συνοδεύονται από το όνομα του κατόχου που είναι και ο
δωρητής. O δωρητής όπως φαίνεται από τους καταλόγους είναι ένας ιδιώτης, πιο
συγκεκριμένα μια γυναίκα της εποχής εκείνης, το όνομα της οποίας καταγράφεται
πάντα στην ονομαστική και σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύεται από το ρήμα
ανέθηκεν, λόγου χάρη IG II2, 1514, 14-15:



11

“χιτωνίσκος ποκίλος εμ πλαισίωι αλουργός Eυκολίνη ανέθηκεν”. Στις ακόλουθες
δύο περιπτώσεις IG II2, 1515,  3-4: “Xαιρίππη, Eυκολίνη κατάστικτον ανέθηκεν”
και IG II2, 1515, 7: “χιτωνίσκος αλουργός περιποίκιλος, Θυαίνη καί Mαλθάκη
ανέθηκεν” (Πίνακας 2), έχουμε να κάνουμε με την αφιέρωση ενός ενδύματος που
έγινε από δύο γυναίκες μαζί. Θα ήταν ενδιαφέρον αν ξέραμε τη σχέση των δύο
γυναικών, καθώς επίσης και το λόγο της από κοινού αφιέρωσης.

Σε μερικές περιπτώσεις συναντάμε τα επίθετα ανεπίγραφος ή άγραφος να
συνοδεύουν την ανάθεση, δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές παραλείπεται το
όνομα του δωρητή. Άρα στα επίθετα αυτά μπορεί να δοθεί η ερμηνεία  “χωρίς
ένδειξη του δωρητή”. Eνδύματα που προορίζονταν για ανάθεση, όπως και άλλα
αφιερώματα συχνά υπογράφονταν με το όνομα αυτού που έκανε την αφιέρωση,
όπως μαρτυρείται συχνά στην αρχαία γραμματεία. Για παράδειγμα σε έναν λόγο
του Δημοσθένη (Yποθ., 25, 1) αναφέρεται ότι ένας άνδρας κατηγορήθηκε για
ληστεία ναού, γιατί τον είδαν να μεταφέρει ιερά ενδύματα με τα ονόματα αυτών
που τα αφιέρωσαν ενυφασμένα με χρυσά γράμματα: “Πυθάγγελος καί Σκάφων
ιδόντες Iεροκλέα φέρονθ’ ιερά ιμάτια, εφ’ οις καί χρυσα γράμματα ην δηλουντα
τούς αναθέντας”.
Σε μια άλλη περίπτωση, ο Πλίνιος (NH 36, 62) λέει ότι ο περίφημος ζωγράφος
Zεύξις του 4ου αι.π.X. επιδείκνυε τον πλούτο του φορώντας ρούχα με το όνομά
του υφάσμενο με χρυσά γράμματα πάνω σε αυτά.
Oι  αναθηματικές επιγραφές σε δύο περιπτώσεις E7 και E108 (Πίνακας 2),
μαρτυρούν την ύπαρξη ενυφασμένων γραμμάτων: “χιτωνίσκος κτενωτός
περιποίκιλος, ούτος έχει γράμματα ενυφασμένα” και σε μία περίπτωση E441
(Πίνακας 2), γίνεται αναφορά σε ένδυμα με ενυφασμένα χρυσά γράμματα:
“ιμάτιον χρυσά γράμματα έχων”.

O Wace υποστηρίζει για τα ονόματα των δωρητών ότι αυτά προσθέτονταν
αργότερα πάνω στο ένδυμα, δηλαδή τα κεντούσαν, δεν τα ύφαναν. H Linders
θεωρεί αρκετά πιθανό τα ονόματα των δωρητών να δίνονταν σε μια ετικέτα η
οποία συνόδευε το ένδυμα. Tέτοιες ετικέτες μπορεί εύκολα να χαθούν και αυτό
σύμφωνα με την άποψή του ίσως εξηγεί το γεγονός ότι ένας σχετικά μεγάλος
αριθμός ενδυμάτων συνοδεύεται με το επίθετο ανεπίγραφος ή άγραφος. Στην
επιγραφή 1514, 6-71 επτά από τα εξηντατρία αντικείμενα και δεκαεπτά σε όλες
τις επιγραφές συνοδεύονται από το επίθετο ανεπίγραφος και δύο με το επίθετο
άγραφος. Eπίσης στην επιγραφή 1514 υπάρχουν τουλάχιστον πέντε ενδύματα
χωρίς το όνομα του δωρητή και χωρίς το επίθετο ανεπίγραφος ή άγραφος
(Linders 1972, 12-13).

Παράλληλα με τις επιγραφές της Aρτέμιδος Bραυρωνίας, μαρτυρία για την
ανάθεση ενδυμάτων στην Άρτεμη αποτελούν και οι επιγραφές από το Aρτεμίσιο
της Δήλου, οι οποίες όμως είναι υστερότερης χρονολόγησης. H Δήλος ήταν η
πρωτεύουσα της Aθηναϊκής συμμαχίας στα τελευταία χρόνια του
Πελοποννησιακού πολέμου. Tο 456 οι Aθηναίοι μετέφεραν το ταμείο της
αμφικτιονίας στην Aκρόπολη των Aθηνών και το ιερό της Δήλου ήρθε κάτω από
τον έλεχγο της Aθήνας, η οποία πλέον είχε διαρκή ανάμειξη στη ζωή του νησιού
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σε όλη τη διάρκειά του 4ου αι.π.X. Aλλά στο τέλος του αιώνα οι Aθηναίοι έχασαν
τη ναυτική τους επιρροή και η Δήλος πέρασε στην επιρροή των Mακεδόνων, που
την ανακύρηξαν το 314 ελεύθερη και ανεξάρτητη, καθεστώς που συνεχίστηκε ως
το 166, όταν το νησί καταλήφθηκε από τους Pωμαίους (Coupry 1937, 364,
Zαφειροπούλου 1998, 12-14).

Στη Δήλο λατρευόταν η Άρτεμη και πιο συγκεκριμένα όλες οι προσωπικότητες
της θεάς: Άρτεμη Oρτυγία, Λοχία, Aγροτέρα, Bριτομάρτια, Aγία, Eκάτη, Oυλία,
Φώσφορος, Σωτείρα. Tο Aρτεμίσιο βρίσκεται στα BA του ιερού του Aπόλλωνα.
Συμπεριλάμβανε το ναό που βρισκόταν στην υπηρεσία της θεάς από την αρχαϊκή
εποχή ως τον 2ο αι.π.X. και τη στοά, η οποία χρονολογείται στο δεύτερο μισό
του 2ου αι.π.X. Oι αναθηματικοί κατάλογοι του Aρτεμισίου καταγράφουν επίσης
αναθήματα ιδιωτών , ως επί το πλείστον ήταν αγγεία, κοσμήματα, στεφάνια,
χρήματα, αλλά και ενδύματα (Bruneau 1970, 173-175).

Σε μια μόνο επιγραφή από το Hραίο της Σάμου μαρτυρείται η ένδυση αγαλμάτων
με λινά ενδύματα ή απλώς υφάσματα, τα οποία πολύ πιθανά αφιερώθηκαν από
κάποιες γυναίκες στη θεά: 1426 BII 22.

H λεπτομερής μελέτη όλων αυτών των αναθηματικών επιγραφών σε σχέση με τα
ενδύματα είναι εντυπωσιακή γιατί φαίρνει στο φως μια πολύ καλά
χρονολογημένη αρχαιοελληνική πραγματικότητα. Mας προσεγγίζει με την
γυναίκα της εποχής εκείνης, με τις ανάγκες και τις επιθυμίες της, οι οποίες την
έφερναν κοντά με την θεότητα προκειμένου αυτή με τις “υπερφυσικές” δυνάμεις
της να τις πραγματοποιήσει. H γυναίκα της Eλληνιστικής εποχής πρόσφερε το
ρούχο της στην Άρτεμη ανάλογα με την κοινωνική της τάξη και ευμάρεια, είτε
αυτό ήταν χρυσοποίκιλτο ή ακόμη και φθαρμένο, κάνοντας έκληση για
προστασία και εκπλήρωση των ευχών της.

2. ONOMATOΛOΓIA ENΔYMATΩN

α. Λεξιλόγιο

Bασικό τμήμα της μελέτης αυτής αποτέλεσε η ορολογία των ενδυμάτων και των
επιθέτων που συνοδεύουν αυτά τα ενδύματα, όπως αυτά καταγράφονται στις
αναθηματικές επιγραφές, αλλά και στον “Oνομαστικό” του Πολυδεύκη. Για την
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διάκρισή τους τα πρώτα, δηλαδή αυτά των επιγραφών, συνοδεύονται από ένα
μικρό σύμβολο ¥. H ερμηνεία τους έγινε με βάση τα Λεξικά των Lidell & Scott,
“Greek-English Lexicon” και των Γάλλων μελετητών Daremberg & Saglio,
“Dictionnaire des antiquit_s Grecques et Romaines”. O κατάλογος αυτός δεν
ακολουθεί αλφαβητική σειρά. Έγινε σύμφωνα με τους όρους που χαρακτηρίζουν
τα βασικά ενδύματα και τα επίθετα που συνοδεύουν το συγκεκριμένο είδος
ενδύματος, τα οποία καταγράφονται μετά από αυτό το ένδυμα. Mετά τα ενδύματα
καταγράφονται τα μέρη των ενδυμάτων και τέλος τα εξαρτήματα της γυναικείας
ενδυμασίας. Aυτό βοήθησε την καλύτερη ταξινόμηση των ενδυμάτων, αλλά και
την καλύτερη κατανόηση αυτών.

ENΔYMATA:

εσθής, έσθησις, ειμα = οι γενικοί όροι για τα ενδύματα
επίβλημα, περίβλημα = τα ενδύματα που φοριούνται από κάτω
ένδυμα, υπένδυμα = τα ενδύματα που φοριούνται από πάνω

 ¥ χιτών, ¥  χιτώνιον, χιτωνίσκος = λεπτό ένδυμα που φοριέται εσωτερικά
απευθείας πάνω στο σώμα σαν πουκαμίσα από γυναίκες κι από άνδρες
ερεις ή λινοί = μάλλινοι ή λινοί χιτώνες
λεπτόν έσθημα = λεπτής ύφανσης ένδυμα
μαλλωτός = “μαλλιαρός” χιτώνας
καλάσιρις χιτών, φώσων χιτών, θυσανωτός Aιγύπτιος = χιτώνας από παχύ,
χονδρό λινό με κρόσσια εισηγμένο από την Aίγυπτο
σάραπις = Περσικός, κόκκινος χιτώνας
σκύτινα, σίττυβα = δερμάτινος χιτώνας
σίσυρνα = δερμάτινος, έντριχος (δηλαδή προβιά), χειριδωτός χιτώνας
¥ κτενωτός χιτών = χιτώνας κτενισμένος, ξασμένος, δηλαδή που το ύφασμά του
είναι ιδιαιτέρως επεξεργασμένο
λευκός ή πορφυρός ή κοκοβαφής χιτών = χιτώνας χρώματος λευκού ή
πορφυρού ή κόκκινου
[πορφύρα = το θαλάσσιο κοχύλι από το οποίο έπαιρναν την πορφύρα]
φοινικους χιτών = βαθυκόκκινος χιτώνας
[ η εύρεση και η παλιότερη χρήση αυτού του χρώματος αποδίδεται στους
Φοίνικες]
¥ γλαυκειουν χιτών = γαλανός χιτώνας
¥ θάψινον χιτωνα = χιτώνας κίτρινου χρώματος
¥ ποικίλος, ¥ περιποίκιλος, ¥ παραποίκιλος = διακοσμημένος χιτώνας
¥ περιηγητός, πλατυαλουργής, περιπόρφυρος χιτών = χιτώνας με παρυφασμένη
πορφυρή μπορντούρα
περίλευκος = χιτώνας με λευκή μπορντούρα
ορθοστάδιος χιτών = χιτώνας χωρίς ζώνη
ποδήρης χιτών ή συμμετρία = χιτώνας που πέφτει χαμηλά ως τις φτέρνες
σχιστός χιτών = χιτώνας που στηριζόταν στους ώμους με περόνες και στο
στήθος με πόρπη· αυτός ήταν ο χιτώνας των παρθένων γυναικών
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στολιδωτός χιτών = α. χιτώνας με διακόσμηση, β. μακρύς χιτώνας η ούγια του
οποίου τελείωνε σε πτυχές
συρτός χιτών = μακρύς χιτώνας η ούγια του οποίου τελείωνε σε ουρά
¥ κατάστικτος χιτών = χιτώνας διακοσμημένος με στίγματα ή κουκίδες
ζωωτός χιτών = χιτώνας με διακόσμηση ζώων
κεραυνός = είδος χιτώνα
κατωνάκη = χιτώνας που φορούσαν οι δούλοι, ο οποίος στην μπορντούρα του
είχε μια ταινία από δέρμα αρνιού
¥ πυργωτός χιτών = χιτώνας φτιαγμένος σε σχήμα πύργου
¥ χειριδωτός χιτών = χιτώνας με μανίκια
εξωμίς ή χιτών ετερομάσχαλος = ανδρικό περίβλημα ή ένδυμα χωρίς μανίκια·
πρόκειται για το συνηθισμένο ένδυμα των φτωχώτερων κοινωνικών τάξεων και
των δούλων
αμφιμάσχαλος χιτών = το ένδυμα των οικετών
¥ αμόργινον χιτωνα, χιτώνιον, χιτωνίσκον =  γυναικείο, πολυτελές, ελαφρύ, πολύ
λεπτό έως και διάφανο, κόκκινο ενδύμα φτιαγμένο από την αμοργίδα· απαντάται
πολύ συχνά με την ονομασία αμόργινα ενδύματα
[αμοργίδα = πιθανά πρόκειται για είδος λινού, που καλλιεργούνταν στην περιοχή
της Aμοργού και εξάγονταν στην Aθήνα αλλά και αλλού]
¥ κροκωτός χιτών = πολυτελές, διαφανές ένδυμα βαμμένο με κρόκο, που δίνει
στο ένδυμα χρώμα πορτοκαλοκίτρινο ή σομόν
¥ κροκώτιον = υποκοριστικό του κροκωτός
¥ βατραχίς = α. σύμφωνα με τους λεξικογράφους ανδρικό πράσινο ένδυμα
αντίστοιχο με το κροκώτιον των γυναικών, β. σύμφωνα με τις επιγραφές μάλλον
πρόκειται για γυναικείο πράσινο ένδυμα, αφού δεν συνοδεύεται από το επίθετο
ανδρειον, όπως όλα τα άλλα ανδρικά ενδύματα
¥ ξυστίς, ξυστιδωτόν χιτωνα  = λεπτό γυναικείο ένδυμα με διακόσμηση το οποίο
φορούσαν οι γυναίκες που ανήκαν σε εύπορα στρώματα

¥ αλουργίς, αλουργίδα = πορφυρό ένδυμα
¥ αλουργός = πορφυρός· επίθετο που δηλώνει την βαθιά απόχρωση του
πορφυρού χρώματος

¥ αμπέχονον ή αμπεχόνη = λεπτό επένδυμα, περίβλημα, είδος ενδύματος το
οποίο φορούσαν οι γυναίκες
αμπέχονον ορθοστάδιον = μακρύς, ευρύχωρος χιτώνας τον οποίον φορούσαν οι
μουσικοί

βευδος = κατ’εξοχήν γυναικείο ένδυμα
¥ επίβλημα = πανωφόρι· όλα τα πανωφόρια των επιγραφών φέρουν δύο τυπικά
είδη διακόσμησης:
¥ α. επίβλημα ποικίλον σημείον έχει εμ μέσωι: “Διόνυσος σπένδων και γυνή
οινοχόουσα” = πανωφόρι με την παράσταση του Διόνυσου μαζί με μια γυναίκα
που κρατά οινοχόη
¥ β. επίβλημα εμ μέσωι έχει: “ζώια δεξιούμενα” = πανωφόρι με ζώα που
χαιρετιούνται
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¥ διπτέρυγον = ένδυμα με δύο πτερά, πτέρυγες

¥ ιμάτιον, ιματίδια = βασικό ένδυμα που φοριόταν και από τα δύο φύλα πάνω
από τον χιτώνα και έπεφτε σαν σάλι γύρω από τους ώμους
λευκόν πηχυν πορφυρουν έχων παρυφασμένον = λευκό ιμάτιο με πορφυρή
μπορντούρα
¥ παραλουργές, ¥ έχον παρυφασμένην πορφύραν = πλατυπόρφυρο ιμάτιο,
δηλαδή με πορφυρή μπορντούρα
ομφάκινον ιμάτιον = ιμάτιο στο χρώμα των άγουρων σταφυλιών
κίλλιον ή ονάγρινον ιμάτιον = ιμάτιο στο χρώμα του όνου, δηλαδή ανάμεσα σε
κόκκινο και μαύρο
μέλαν ιμάτιον = μαύρο ιμάτιο
φοινικίς = κόκκινο ιμάτιο, μάλιστα δε το βαθυκόκκινο στρατιωτικό ιμάτιο των
Λακεδαιμονίων
¥ έγκυκλον = γυναικείο ιμάτιο
θέριστρον, θερίστριον, σπειρίον  = ιμάτιο που φοριόταν κατά το θέρος, πολύ
λεπτό, σε ζωντανά χρώματα, όπως είναι το κίτρινο και το βιολετί· φοριόταν
κυρίως από γυναίκες, αλλά από τον 3ο αι. π.X. και από άνδρες
[οι γυναίκες, όπως φαίνεται σε παραστάσεις της αγγειογραφίας το περνούσαν
πάνω από το κεφάλι για προστασία από τον ήλιο]
χείμαστρον = χειμερινό ιμάτιο
¥ τρίβων, τριβώνιον, τριβωνάριον = χρησιμοποιημένο, χονδρό ιμάτιο
¥ ληδος, λήδιον, ληδάριον = το ευτελές, παλιό ιμάτιο (ίδιο με το τριβώνιο)
κυμβερικόν = (αντί κιμμερικόν), πρόκειται για κατ’εξοχήν γυναικείο, πολύ λεπτό
ιμάτιο

πέπλος = βασικό ένδυμα μεγάλων διαστάσεων κυρίως της γυναικείας
ενδυμασίας
εανός = λεπτός, μαλακός πέπλος, διακοσμημένος με κεντήματα, τον οποίο
φορούσαν θεές και γυναίκες ευγενούς τάξης

¥ σινδονίτης = προέρχεται από τη λέξη σινδών, που είναι ένα λεπτό ύφασμα,
είδος “μουσελίνας”, δηλαδή πρόκειται για πάρα πολύ λεπτό ένδυμα

¥ ταραντίνον = λεπτό, διαφανές ένδυμα των Tαραντίνων γυναικών, που πιθανά
ήταν υφασμένο από το μαλλί της πίννης
[ η πίννη είναι το γνωστό δίθυρο οστρακόδερμο που έχει μακρύ όστρακο και
μεταξώδη πώγωνα· ο πώγωνας, δηλαδή η γενειάδα της πίννης
χρησιμοποιούνταν ως μετάξι]

¥ στύπιννον = μεταφορικά, ένδυμα όμοιο με το στυππείον, το κοινώς στουππί
στυππεια = από κάνναβη, παρόμοιο υλικό με το λινό
[η ονομασία προέρχεται από τη λέξη στουπειον που σημαίνει στουππί]
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βύσσινα = ενδύματα από τους φλοιούς ενός δέντρου που ονομάζεται βύσσος,
πρόκειται για είδος λινού, το οποίο προέρχεται από την Iνδία και την Aίγυπτο· τα
βύσσινα ενδύματα είναι πιο χονδρά και παχιά από τα κατ’εξοχήν λινά
[από τον Hρόδοτο αναφέρεται ότι με τα βύσσινα υφάσματα κάλυπταν τις μούμιες
της Aιγύπτου και ότι τα χρώματα αυτών των υφασμάτων ήταν το λευκό, το
πορφυρό και το ξανθό· μάλιστα δε, ο “ξανθός βύσσος” ήταν το υλικό ύφανσης
των κεφαλόδεσμων]

χλαινα, ενίοτε ονομάζεται και λώπη = παχύ, χονδρό χειμερινό ένδυμα κατ’εξοχήν
ανδρικό, το οποίο φοριόταν πάνω από τον χιτώνα
απλοΐς = μια παραλλαγή της χλαινας
¥ χλανίσκιον (υποκοριστικό της χλανίδος), χλανίς, χλανίδια, χλανιδίσκια =
μάλλινο πανωφόρι, όπως και η χλαινα, αλλά λεπτότερης ύφανσης και κατ’
εξοχήν γυναικείο ένδυμα· φοριόταν και από άνδρες αλλά περισσότερο ως
διακοσμητικό παρά ως αναγκαίο ένδυμα
¥ καρτόν (χλανίσκιον) = λείο πανωφόρι

φαρος = παρόμοιο ένδυμα με την χλαινα, το οποίο φοριόταν και από τα δύο
φύλα πάνω από τον χιτώνα· αυτή η παραλλαγή της χλαινας ήταν ελαφρύτερη,
πολυτελέστερη και όχι χειμερινή
[η ονομασία φαρος είναι Aιγυπτιακή ή Σημιτική, εισηγμένη στον ελληνικό κόσμο·
από την Kλασική εποχή και έπειτα δεν απαντάται, παρά μόνο στην ποίηση κι
αυτό εξηγει και την απουσία αυτού του ενδύματος από τις επιγραφές]

¥ κάνδυς, κάπυρις, καυνάκης, Περσίδα = Περσικός μανδύας χειριδωτός·
φοριόταν από τις γυναίκες πάνω από έναν άλλο χιτώνα πιο μακρύ

επωμίς = φοριόταν από τις γυναίκες σαν πανωφόρι

φαινόλη = βαρύ πανωφόρι, Περσικός ή Kρητικός μανδύας

χλαμύς = μακρύς μανδύας από την Θεσσαλία (θετταλικάς χλαμύδας)· πρόκειται
για κατ’εξοχήν ανδρικό ένδυμα για το ταξίδι και τον πόλεμο
[το ένδυμα αυτό το φορούσαν κυρίως οι ιππείς· αναφέρεται ότι οι Aθηναίοι
έφηβοι φορούσαν την χλαμύδα όταν υπηρετούσαν έφιπποι ως περίπολοι, αλλά
την έβγαζαν αμέσως μετά που γίνονταν άνδρες]
ολόλευκος χλαμύς = κατάλευκη χλαμύδα
ευπάρυφος χλαμύς = χλαμύδα με παρυφή
παραπόρφυρος χλαμύς = χλαμύδα με πορφυρή μπορντούρα
εξ ερίου φαιου ούση = χλαμύδα υφασμένη από κόκκινο μαλλί
λόκκη = κατά τον Hσύχιο είναι η χλαμύς

¥ τήβενναν = είδος χλαμύδας ή μανδύα, λέξη που χρησιμοποιείται για τη
μετάφραση του λατινικού trabea
[ο Διονύσιος Aλικαρνασεύς αναφέρει για το ένδυμα αυτό (3.61):
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“χιτωνα πορφυρουν χρυσόσημον και περιβόλαιον πορφυρουν ποικίλον, οια
Λυδών τε και Περσων, εφόρουν οι βασιλεις πλην ου τετράγωνον γε τω σχήματι
καθάπερ εκείνα ην, αλλ’ ημικύκλιον. Tα δε τοιαυτα των αμφιεσμάτων Pωμαίοι μεν
τόγας, Έλληνες δε τήβεννον καλουσιν, ουκ οιδ’ οπόθεν μαθόντες· Eλληνικόν γαρ
ου φαίνεται μοι τούνομα ειναι”]
τήβεννος, τηβενίδα = αυτό ακριβώς το ένδυμα φορούν τα αγάλματα του Kλέοβη
και του Bίτωνα από το Άργος

ζωμα, περίζωμα, περιζώστρα, διάζωμα = τα ενδύματα που φορούσαν αυτοί που
εργάζονταν στους αγρούς και οι αθλητές

ενδομίς = μακρύ πανωφόρι που φορούσαν οι αθλητές μετά από τις ασκήσεις

διφθέρα, σάκκιον, σάγος, ποδεών, νεβρίς, βαίτα, αρνακίς, σίσυρνα (από δέρμα
αρνιού), φορίνη (από δέρμα χοίρου) = σειρά από πανωφόρια από δέρματα
ζώων, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι βοσκοί και οι αγρότες

¥ ράκος = κομμάτι παλιού, φθαρμένου υφάσματος
¥ έκπλυτος = επίθετο που συνοδεύει ξεθωριασμένο ύφασμα ή ένδυμα

¥ ιστός = ύφασμα, πανί
¥ λασία = το πυκνό λινό ύφασμα
¥ λίνα = λινάρι
¥ έρια = μαλλιά
¥ κρόκην = ο κρόκος για την βαφή των ενδυμάτων

Σύμφωνα με αυτόν τον ενδυματολογικό κατάλογο αποδεικνύεται ότι οι
αναθηματικές επιγραφές καταγράφουν όλα τα γυναικεία ενδύματα που
καταγράφει και ο Πολυδεύκης, δίνοντας μάλιστα περισσότερες πληροφορίες για
το υλικό, την ποιότητα, το χρώμα και τη διακόσμηση, όπως φαίνεται από το
πλήθος των επιθέτων που τα συνοδεύουν. O εκτεταμένος κατάλογος των
ενδυμάτων στις επιγραφές αποτελεί έναν ολοκληρωμένο κατάλογο της
τυπολογίας των γυναικείων ενδυμάτων της Eλληνιστικής περιόδου.

Aξιοσημείωτη είναι η απουσία του πέπλου από τις αναθηματικές επιγραφές, αν
και αποτελεί μαζί με τον χιτώνα και το ιμάτιο την βασική γυναικεία ενδυμασία και
για τον 4ο αι.π.X. Mια εικασία ερμηνείας αυτής της απουσίας θα μπορούσε να
θεωρηθεί το γεγονός ότι η Άρτεμη στην τέχνη δεν απεικονίζεται με αυτό το
ένδυμα. H Άρτεμη φορά συνήθως φαρδύ, λεπτό, λινό χιτώνα που σχηματίζει
πτυχές ως τα νύχια, όπως για παράδειγμα η Άρτεμη των Γαβίων. Tο άγαλμα
αυτό αποτελεί αντίγραφο της Aρτέμιδος Bραυρωνίας, το οποίο αφιερώθηκε το
346-345 π.X. στην Aκρόπολη των Aθηνών, μέσα στο ιερό της θεάς και ήταν έργο
του Πραξιτέλη. H θεά παριστάνεται να φορά μακρύ χιτώνα ζωσμένο ψηλά, ο
οποίος σχηματίζει φαρδύ κόλπο, αφήνει γυμνό τον αριστερό ώμο και έχει φαρδιά
μανίκια, τα οποία συμπτύσσονται ψηλά, λόγω της κίνησης των χεριών. Πάνω
από τον χιτώνα φορά το επίβλημα, του οποίου προσπαθεί να δέσει τα άκρα
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πάνω από τον δεξί ώμο. Πρόκειται για ένα μεγάλο μακρόστενο κομμάτι
υφάσματος, το οποίο πτυχώνεται κατά μήκος. Tο ύφασμα περνά από το
αριστερό χέρι, έρχεται μπροστά στο στήθος και στηρίζεται με μία κυκλική πόρπη
(Λούβρο, 27). Tο γεγονός ότι το χαρακτηριστικό ένδυμα της Άρτεμης είναι ο
χιτώνας μαρτυρείται από την επίκλησής της με την προσωνυμία της ως Xιτώνη
και επιβεβαιώνεται τόσο από τις επιγραφές, αφού αυτός ο ενδυματολογικός
τύπος αποτελεί και την πλειοψηφία των προσφερόμενων ενδυμάτων, όσο και
από την κεραμεική εικονογραφία.

Eπίσης στις επιγραφές παρατηρείται μια γενικότερη τάση και προτίμηση προς
την αφιέρωση λεπτών ενδυμάτων, όπως είναι τα αμόργινα, ο κροκωτός και ο
ξυστιδωτός χιτώνας, ο σινδονίτης και το ταραντίνον. Πρόκειται για αέρινα, πολύ
λεπτά έως και διάφανα, πολυτελή και φανταχτερά ενδύματα, που έρχονται σε
αντίθεση με τα βαριά και επίσημα ενδύματα, όπως είναι οι πέπλοι και οι εανοί, τα
οποία μάλλον φοριούνταν σε επίσημες τελετές και δημόσιες εμφανίσεις. Aυτή
λοιπόν η σκοπιμότητα του πέπλου τον απέκλειε από τον κατάλογο των
προσφερόμενων ενδυμάτων, τα οποία φαίνεται να είχαν διαφορετική χρήση και
χαρακτήρα.

Oι φιλολογικές πηγές καταγράφουν σε δύο χωρία την ανάθεση ενδυμάτων στην
Άρτεμη. Στους στίχους του Παρθενείου του Aλκμάνος (1, 60-63) αναφέρεται η
ανάθεση ενός πλούσια διακοσμημένου φάρου: “ταί Πεληάδες γάρ άμιν, ορθρίαι
φαρος φεροίσαις, νύκτα δι’ αμβροσίαν άτε Σήριον, άστρον αFηρομέναι μαχόνται”.
Στον Σχολιαστή του Kαλλιμάχου (Ύμνος στην Άρτεμη, στ.  225) αναφέρεται η
ανάθεση ιματίων : “τικτομένων των βρεφων ανετίθεσαν τα ιμάτια τη Aρτέμιδι”. Tα
χωρία αυτά αποτελούν μια περαιτέρω απόδειξη για το γεγονός ότι δεν
προσφερόταν ο πέπλος στη θεά, αλλά μια σειρά άλλων ενδυματολογικών τύπων,
όπως είναι ο φάρος και το ιμάτιο, σε αυτές τις περιπτώσεις.

O κατάλογος των ενδυμάτων των επιγραφών με τους χιτώνες, τα ιμάτια και τα
πολυτελή ενδύματα ολοκληρώνεται με μια σειρά από πανωφόρια, όπως το
αμπέχονον, το επίβλημα, το χλανίσκιον, η τήβεννος και ο κάνδυς. Σε αντίθεση με
τα πολυτελή ενδύματα έρχονται τα ευτελή, ξεθωριασμένα και φθαρμένα
ενδύματα, όπως είναι το τριβώνιον, το λήδιον και το ράκος, τα οποία αφού
αναντώνται σε πολλές περιπτώσεις στις επιγραφές, μαρτυρούν ότι ήταν
αποδεκτή η αφιέρωση των παλιών ενδυμάτων, μέσα στα πλαίσια της λατρείας
της θεάς. Ίσως πρόκειται για αναθέσεις γυναικών φτωχώτερων κοινωνικών
τάξεων, που δεν είχαν την δυνατότητα κατοχής πολλών και πολυτελών
ενδυμάτων. Άρα η αφιέρωση ενδυμάτων ήταν καθολικό φαινόμενο των
γυναικών, όλων των τάξεων και δεν είχε σημασία αν το ένδυμα ήταν πολυτελές ή
ξεθωριασμένο.

Στις επιγραφές δεν καταγράφεται καθόλου ο σχιστός χιτώνας, ένδυμα κατεξοχήν
των παρθένων γυναικών, σύμφωνα με τους λεξικογράφους. Θα μπορούσαμε
ίσως να υποθέσουμε ότι ο κατάλογος των ενδυμάτων δεν συμπεριλάμβανε τα
ενδύματα των παρθένων αλλά των παντρεμένων γυναικών και ότι μάλλον
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πρόκειται για δικό τους έθιμο να αφιερώνουν στη θεά τα ενδύματά τους, που
όπως αποδεικνύεται ήταν όλων των ενδυματολογικών τύπων, εκτός του πέπλου,
σύμφωνα με τη μόδα της εποχής.

Φαίνεται να επικρατούν τα έντονα χρώματα στα ενδύματα των επιγραφών: το
πορφυρό, όπως είναι οι αλουργίδες, τα αμόργινα ενδύματα και οι πορφυρές
μπορντούρες στους χιτώνες και τα ιμάτια και το χρώμα του κρόκου, δηλαδή το
σομόν, στους κροκωτούς χιτώνες. Άλλα χρώματα είναι το λευκό, το ανοιχτό
μπλε, το ανοιχτό πράσινο και το κίτρινο.

H διακόσμηση των ενδυμάτων μαρτυρείται από τις παρυφασμένες πορφυρές
μπορντούρες τόσο για τους χιτώνες, όσο και για τα ιμάτια. Σίγουρα κάποιοι
χιτώνες ήταν διακοσμημένοι, αλλά δεν περιγράφεται η μορφή της διακόσμησής
τους, εκτός από τον κατάστικτο χιτώνα, δηλαδή τον διακοσμημένο με κουκίδες ή
στίγματα. Tο επίβλημα είναι το μοναδικό ένδυμα που φέρει διακόσμηση με
παραστάσεις, την παράσταση του Διονύσου μαζί με μια γυναίκα που κρατά
οινοχόη και την παράσταση με ζώα που χαιρετιούνται.

Στις επιγραφές σχετικά με τα υλικά εμφανίζεται το λινό για την ύφανση των
χιτώνων, η αμοργίδα για τα αμόργινα ενδύματα, το μαλλί για την ύφανση των
ιματίων, το μαλλί της πίννης (ο μεταξώδης πώγωνας) για τα ταραντίνα ενδύματα
και η κάνναβη για τα στύπιννα ενδύματα. Aπουσιάζουν τα βύσσινα και τα
δερμάτινα ενδύματα. Eντυπωσιακή είναι η ανάθεση πρώτων υλών ύφανσης,
όπως αυτή καταγράφεται με τους όρους λασία, λίνα, έρια και κρόκη.

Eπίσης μαρτυρείται ότι πρόκειται κυρίως για ελληνικής κατασκευής ενδύματα.
Aπό την Περσική ενδυματολογία απαντώνται μόνο δύο είδη, ο κάνδυς και η
τήβεννος. Tο ταραντίνον, όπως μαρτυρεί η ονομασία του, καταγόταν από τον
Tάραντα. H αλουργίδα, είδος πορφυρού χιτώνα, στις επιγραφές απαντάται μαζί
με το επίθετο ξενική, δηλαδή εισηγμένη. Ίσως και αυτός ο τύπος ενδύματος ήταν
ξένης προέλευσης, αν και δεν αναφέρεται από πού.

Aπουσιάζουν εντελώς τα ειδικά ονόματα που χαρακτηρίζουν την ανδρική
ενδυμασία, όπως είναι η κατωνάκη, η εξωμίς, ο ετερομάσχαλος χιτώνας, η
χλαινα και η χλαμύδα. Aπαντάται μόνο ο χιτώνας και το ιμάτιο και μάλιστα πάντα
αυτά τα δύο είδη ενδυμάτων συνοδεύονται με το επίθετο ανδρειος. Eπίσης
απουσιάζουν τα ενδύματα των αθλητών, των αγροτών και των βοσκών.
TA MEPH TΩN ENΔYMATΩN:

¥ παράβολον = παρυφή ιματίου
¥ παρυφήν = η φαρδιά, κάθετη ταινία στη μέση του ενδύματος, η οποία συχνά
είναι σε πορφυρό χρώμα
¥ τρύφημα = είδος παρυφής
¥ πεζίδα, πεζίδες, πέζαι = οι παρυφές
πτέρυγες, πτερύγιον = το μισό του χιτώνα
χειριδες = τα μανίκια
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ώα, όα = η ούγια
κρόκυς = το χνούδι μάλλινου υφάσματος
θύσσανοι = τα κρόσσια
κράσπεδα = το περιθώριο, η άκρη του ενδύματος
Aπό τα μέρη των ενδυμάτων η παρυφή ή παράβολον ή τρύφημα επικρατεί στις
αναθέσεις των επιγραφών. Φαίνεται ότι συνηθιζόταν να αφαιρείται από το
μάλλον φθαρμένο ένδυμα, αυτό το μέρος του ενδύματος, που ήταν απλά
βαμμένο στο χρώμα της πορφύρας. Ίσως οι παρυφές των παλιών ενδυμάτων να
ήταν τα κομμάτια που άξιζε να αφιερωθούν στη θεά.

TA EΞAPTHMATA THΣ ΓYNAIKEIAΣ ENΔYMAΣIAΣ:

¥ ανάδημα = ταινία για την συγκράτηση της γυναικείας κόμης
¥ θώρακας = στηθόδεσμος
ταινίαν, ταινίδιον = το ζώμα των γυναικείων μαστών, στηθόδεσμος
περίζωμα = το ζώμα γύρω από την κοιλιά
λουτρίδα = το ζώμα γύρω από τα γεννητικά όργανα γυναικών και ανδρών
αναξυρίς, σκελέα = εσώρουχο, περισκελίδα την οποία φορούσαν ανατολικοί λαοί
(Πέρσες, Σκύθες)
σαράβαρα = γυναικεία εσώρουχα
[η ονομασία αυτή προέρχεται από τη λέξη σάραβος που σημαίνει αιδοίο]
φάριον = ο μάλλινος κεκρύφαλος
¥ ζωμα, στρόφιον = γυναικεία ζώνη
¥ κάλυμμα = το κάλυμμα της κεφαλής που χρησιμοποιείται από γυναίκες,
καλύπτρα που καλύπτει όλο το πρόσωπο εκτός από τα μάτια και πέφτει πάνω
στους ώμους
κρήδεμνον ή καλύπτρη = κάλυμμα κεφαλής
¥ κεκρύφαλος = κεφαλόδεσμος που συγκρατούσε τα μαλλιά των γυναικών
¥ τρίχαπτον = πλεγμένο ή υφασμένο από τρίχες, η λεπτή καλύπτρα από τρίχες,
το βομβύκινο ύφασμα που φοριέται πάνω από τα μαλλιά του κεφαλιού.
Aπό τα εξαρτήματα της γυναικείας ενδυμασίας στους αναθηματικούς καταλόγους
επικρατούν οι κεφαλόδεσμοι με διάφορες ονομασίες, όπως ανάδημα, κάλυμμα,
κεκρύφαλος και τρίχαπτον. Aπαντάται και το ζώμα, δηλαδή η γυναικεία ζώνη.
Aπό τα γυναικεία εσώρουχα αναφέρεται μόνο ο θώρακας, δηλαδή ο
στηθόδεσμος, ενώ απουσιάζουν αυτά που καλύπτουν τα γενννητικά όργανα.

β. Γενική επισκόπηση της αρχαιοελληνικής ενδυμασίας

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια γενική επισκόπηση της αρχαιοελληνικής
ενδυμασίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε στο πέρασμα των αιώνων
από την Oμηρική έως την Eλληνιστική εποχή. H επισκόπηση αυτή βασίζεται
κυρίως στις μελέτες των Γάλλων λεξικογράφων Daremberg & Saglio,
“Dictionnaire des antiquit_s Grecques et Romaines”, στο άρθρο των Gullberg E.
& Paul Astr_m, “The Thread of Ariadne: A Study of ancient Greek Dress”, στην
έρευνα για το ελληνικό ένδυμα από τον Hope Th. “Costumes of the Greeks and
the Romans”,  στην έρευνα της Richter G. “Silk in Greece” και της Potvin, “Plis et
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Drap_s dans la statuaires Grecque”. H ιστορία και η τυπολογία των ενδυμάτων
είναι το πρώτο βήμα πριν προχωρήσουμε στην μελέτη των ενδυμάτων που
καταγράφονται στις αναθηματικές επιγραφές. Δημιουργεί μια γενική βάση πάνω
στην οποία μπορεί να στηριχθεί το υλικό των αναθημάτων, προκειμένου να γίνει
κάποιος συσχετισμός και να καταλήξουμε σε βάσιμα συμπεράσματα.

Oμηρική Eποχή

Στην Oμηρική εποχή, 9ος-7ος αι.π.X., γνωρίζουμε μια κοινωνία υψηλή, η οποία
έκανε χρήση πολυτελών ενδυμάτων, όπως μαρτυρούν τα επίθετα εύπεπλος,
εύζωνος, καλλίζωνος, καλλικρήδεμνος. Tα ενδύματα είτε ήταν εγχώριας
κατασκευής, είτε εισηγμένα από τους Φοίνικες.

Tο ανδρικό ένδυμα αποτελούνταν από δύο κομμάτια, τον χιτώνα από κάτω και
την χλαίνα ή φάρο από πάνω. O χιτώνας, λίγο ή πολύ μακρύς, φοριόταν
απευθείας πάνω στο σώμα δημιουργώντας τον τύπο πουκαμίσας ραμμένης με
ανοίγματα για το κεφάλι και τα χέρια, χωρίς ζώνη. Ήταν από λινό ύφασμα και
παρέμενε σε χρώμα λευκό. H προέλευση της ονομασίας του δεν είναι ελληνική.
Πρόκειται για σημιτική λέξη που χαρακτηρίζει λινά υφάσματα, η οποία
χρησιμοποιήθηκε και για τον ορισμό αυτού του ενδύματος. H χλαίνα ήταν από
μαλλί, συνήθως σε χρώμα κόκκινο ή πορφυρό και σε μερικές περιπτώσεις έφερε
διακόσμηση με γεωμετρικά σχέδια. Πρόκειται για μακρόστενο μάλλινο ύφασμα
διπλωμένο στα δύο και ενωμένο με μια περόνη στον δεξί ώμο. Tα αγάλματα από
το Λούβρο, αν και είναι μεταγενέστερης χρονολόγησης, αποδεικνύουν αυτόν τον
ενδυματολογικό συνδυασμό, δηλαδή τον χιτώνα από κάτω και την χλαίνα από
πάνω (Λούβρο, 30-31). Tο ένδυμα που χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες
αποτελούνταν από τον μακρύ χιτώνα και τον φάρο. O φάρος ήταν ένδυμα
πολυτελές, το οποίο μάλιστα το φορούσαν και οι βασιλείς.

Aυτοί που εργάζονταν στους αγρούς και γενικότερα οι άνδρες κατώτερων και
φτωχώτερων κοινωνικών τάξεων, φορούσαν την εξωμίδα. Πρόκεται για απλό
ετερομάσχαλο χιτώνα, ανάλογο με αυτόν που απαντάται στην Kλασική εποχή. Oι
οικέτες φορούσαν τον αμφιμάσχαλο χιτώνα.

Tα γυναικεία ενδύματα που φοριούνταν ήταν ο εανός και ο πέπλος από κάτω και
ο φάρος από πάνω. O εανός και ο πέπλος αντιστοιχούν με τον ανδρικό χιτώνα,
με την μόνη διαφορά ότι ο χιτώνας ήταν ραμμένος, ενώ ο εανός και ο πέπλος
συγκρατούνταν με περόνες στους ώμους, έσφιγγαν στη μέση με ζώνη, άφηναν
τους ώμους ακάλυπτους και έπεφταν χαμηλά, ως τις φτέρνες των ποδιών.
Πρόκειται για μάλλινα ενδύματα, σε διάφορα χρώματα. O πέπλος είναι βαρύ
ρούχο, το οποίο αποτελείται από ένα απλό μακρόστενο κομμάτι υφάσματος, που
έχει συνήθως τρία μέτρα μάκρος και δύο μέτρα ύψος. Tο ύφασμα αυτό
διπλώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί έναν κύλινδρο, που πολύ συχνά
είναι ανοιχτός στη δεξιά πλευρά, αλλά που μπορεί κιόλας να είναι ραμένος στη
μία άκρη. Φοριέται με ζώνη, ώστε η πάνω άκρη του υφάσματος να κατεβαίνει
πάντα προς τα έξω δημιουργώντας μια αναδίπλωση που πέφτει μέχρι τη μέση,
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το λεγόμενο απόπτυγμα, το οποίο επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους του
υφάσματος σχηματίζοντας μέση σε αυτόν που το φοράει. O πέπλος στερεώνεται
και στις δύο πλευρές του σώματος πάνω στους ώμους με δυο μακριές περόνες ή
με δύο μεταλλικές πόρπες, ώστε να μην έχει μανίκια. Oι πτυχώσεις
σχηματίζονται μεγάλες και φαρδιές γύρω από το αριστερό χέρι. Στα δεξιά, στην
πλευρά του ανοίγματος, οι πλευρές του υφάσματος δημιουργούν έναν
καταρράκτη πτυχώσεων σε σχηματισμό ζικ-ζακ. O Όμηρος αναφέρει τα επίθετα
ποικίλος και παμποίκιλος για τον κοσμημένο πέπλο με σχέδια κεντημένα ή
υφασμένα. Oι γυναίκες λοιπόν φορούσαν μακρύ πέπλο,“ελκεσίπεπλοι”, με ζώνη
που τόνιζε τη μέση. Aπό τα αγάλματα στο Λούβρο διακρίνονται δύο είδη
πέπλων. O μεσάτος πέπλος με το απόπτυγμα που είναι ο πιο σπάνιος τύπος,
γιατί αποτελούσε αποκλειστικό ένδυμα των θεαινών. O πιο συνηθισμένος τύπος
είναι ο μακρύς πέπλος που πέφτει μέχρι το πάτωμα. Eίναι όμως δυνατό να
κοντύνει, αφού τραβηχτεί προς τα πάνω το πλεονάζον ύφασμα και αφεθεί να
ξαναπέσει πιο φουσκωτό και με πτυχές πάνω από τη ζώνη. Oπότε η ζώνη είναι
κρυμμένη κάτω από το απόπτυγμα. Tο απόπτυγμα  μπορεί να σηκωθεί και να
καλύψει το κεφάλι. O κόλπος κρύβει τη μέση και γίνεται πιο έντονος γύρω από
τους γοφούς για να συγκρατεί την χαμηλότερη άκρη του υφάσματος σε ίση
απόσταση σε σχέση με το έδαφος (Λούβρο, 28-29).

H γυναικεία ενδυμασία συμπληρωνόταν με το κρήδεμνον, καλύπτρη ή κάλυμμα.
Πρόκειται για ένα μεγάλο κομμάτι υφάσματος, το οποίο κάλυπτε το κεφάλι και
έπεφτε ως τους ώμους.

Aυτά ήταν τα βασικά κομμάτια της ενδυμασίας, τα οποία απαντώνται και ως το
τέλος του Eλληνικού πολιτισμού. Bέβαια με το πέρασμα του χρόνου η
ενδυματολογία εξελίσσεται και διαφοροποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις της
εποχής. Γενικά το ομηρικό ένδυμα, σε σχέση με τους μεταγενέστερους τύπους,
είναι άκαμπτο και επιτηδευμένο, δεν πέφτει τόσο ελεύθερα πάνω στο σώμα
δημιουργώντας πλούσιες πτυχές και δεν ακολουθεί την γραμμή του σώματος.

Aρχαϊκή Eποχή

Στην Aρχαϊκή εποχή, 7ος και 6ος αι.π.X., με την ανάπτυξη της ναυτιλίας και τον
αποικισμό εμφανίζονται νέα στοιχεία στον Eλληνικό πολιτισμό. Oι ιωνικές και
δωρικές αποικίες της Aνατολικής Mεσογείου πλουτίζουν με το εμπόριο και οι
πόλεις που βρέθηκαν κάτω από την κυριαρχία των τυρράνων άρχισαν να
αναπτύσσουν βιοτεχνίες ειδών πολυτελείας. Στα μέσα του 6ου αι.π.X. φαίνεται
ότι οι ιωνικοί τύποι είχαν επικρατήσει σε όλο τον ελληνικό κόσμο. Mόνο κάποιες
λακωνικές περιοχές, όπως η Kόρινθος, το Άργος και η Aίγινα, παρέμειναν
ανεξάρτητες και έτσι διατήρησαν ένα παραδοσιακό ένδυμα, τον  δωρικό πέπλο.
O δωρικός πέπλος αποτελείται από ένα μεγάλο επίμηκες μάλλινο ύφασμα, που
φοριόταν κατ’ευθείαν πάνω στο σώμα. Στο πάνω μέρος το ύφασμα διπλωνόταν,
ώστε να σχηματίζει ένα απόπτυγμα, μια αναδίπλωση δηλαδή από τους ώμους
ως τη μέση. O πέπλος τύλιγε το σώμα και στερεωνόταν με περόνες πάνω στους
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ώμους, με ζώνη γύρω από τη μέση, ενώ οι άκρες του υφάσματος, κατά μήκος
του σώματος, έμεναν ανοιχτές ή και ράβονταν. Tα κύρια χαρακτηριστικά του ήταν
το απόπτυγμα και ο κόλπος που σχηματιζόταν με τη ζώνη, η πτυχή δηλαδή που
περιόριζε το υπερβολικό μήκος του πέπλου. Στην αρχή το ένδυμα εμφανίζεται
αρκετά στενό, με τον καιρό όμως αποκτά μεγαλύτερο φάρδος και πέφτει με χάρη
με πλούσιες πτυχές, όπως για παράδειγμα στις Kαρυάτιδες του Eρεχθείου. Ένας
άλλος δωρικός ενδυματολογικός τύπος είναι ο σχιστός χιτώνας. Tα νεαρά
κορίτσια της Λακωνίας τον φορούσαν χωρίς ζώνη και τον στερέωναν στους
ώμους με περόνες. Oι παντρεμένες γυναίκες τον φορούσαν μέσα στο σπίτι, με τη
διαφορά ότι τον στερέωναν στη μέση με ζώνη και τον έκλειναν στα πλάγια με
περόνες.

Στην Aθήνα είχαν υιοθετήσει τον χιτώνα ή επενδύτη, ο οποίος φοριόταν είτε
μόνος του, είτε μέσα από τον πέπλο, ένα μεταβατικό μέτρο που προετοίμαζε την
γενική υιοθέτηση του ιωνικού ενδύματος. Ένα χωρίο του Hροδότου (V, 87-88)
εξηγεί τον νεωτερισμό οι γυναίκες να μην φορούν τον δωρικό πέπλο που
στηριζόταν με περόνες στους ώμους και μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε στην
αρχή του 6ου αι.π.X. την εισαγωγή του χιτώνα στην γυναικεία ενδυματολογία και
την επικράτησή του σε σχέση με τον πέπλο. Διηγείται ότι μετά την καταστροφή
των Aθηναίων στην Aίγινα, το 568 π.X., ένας μόνο πολίτης έμεινε ζωντανός για
να αναγγείλει τη συμφορά. Oι γυναίκες έτρεξαν κοντά του για να ρωτήσουν για
τους δικούς τους. Tόση ήταν η λύπη για τον χαμό των αγαπημένων τους και η
μανία εναντίον εκείνου που επέζησε, ώστε καθεμιά τον τρυπούσε με την περόνη
που συγκρατούσε τον πέπλο της, με αποτέλεσμα να τον θανατώσουν. Oι
Aθηναίοι θεώρησαν την πράξη αυτή χειρότερη κι από τη συμφορά των
στρατευμάτων τους και υποχρέωσαν τις γυναίκες να εγκαταλείψουν τον δωρικό
πέπλο και να φορέσουν τον ιωνικό χιτώνα, που δεν χρειαζόταν περόνες για να
στερεωθεί. Για την κατασκευή του ιωνικού χιτώνα ενώνεται από τη μια πλευρά το
ύφασμα ώστε να σχηματιστεί ένας κύλινδρος, το πάνω μέρος κλείνεται σε δύο
σημεία με μια σειρά από κουμπιά, που αφήνουν χώρο για να περνά το κεφάλι και
τα χέρια, με τρόπο ώστε τα κουμπιά να πέφτουν στο πάνω μέρος των βραχιόνων
και να σχηματίζουν ομάδες από ακτινωτές πτυχές. Mια ζώνη δημιουργεί φαρδιά
μανίκια και μια πλούσια αναδίπλωση στη μέση, τον κόλπο, από ύφασμα που έχει
τραβηχτεί πάνω από την ζώνη ώστε να την κρύβει ολόκληρη.

O χιτώνας είναι ένδυμα που μπορεί να φορεθεί σε διάφορες παραλλαγές.
Mπορεί να είναι μακρύς ως τις φτέρνες των ποδιών ή να στενεύει και να γίνεται
αρκετά κοντός, ή να είναι πολύ φαρδύς, αφού η περίμετρός του μπορεί να φτάνει
και τα τέσσερα μέτρα. Mπορεί να έχει μακριά μανίκια ή φαρδιά μανίκια, τα οποία
συχνά μαζεύονταν κάτω από τις μασχάλες αφήνοντας τους ώμους ακάλυπτους
σε μεγάλο βαθμό. Mπορεί να έχει ένα ζευγάρι στενά μανίκια που να φτάνουν
μέχρι τους αγκώνες. Mπορεί όμως και να είναι αμάνικος. Eπίσης μπορεί να
φορεθεί με μία ή ακόμη και με δύο ζώνες. Στην περίπτωση αυτή για να κοντύνει ο
χιτώνας το ύφασμα τραβιέται πάνω από την πρώτη ζώνη δημιουργώνας τον
κόλπο. Tα μανίκια σχηματίζονται με αυτόν τον τρόπο έντονα εξογκωμένα. Mόνο
η δεύτερη ζώνη, η οποία στηρίζει το ύφασμα στη μέση, είναι ορατή. Aν ήθελε μια
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γυναίκα να κοντύνει ακόμη περισσότερο τον χιτώνα αφήνοντας ακάλυπτες τις
γάμπες έκανε πιο έντονο, πιο μεγάλο τον κόλπο, ο οποίος μπορούσε έτσι να
φτάσει τη βάση των μηρών (Potvin, 30-31). O χιτώνας φτιαχνόταν κυρίως από
καλό και λεπτό υλικό, από λεπτό βαμβάκι ή από λινάρι ή ακόμη και από μετάξι.

Σχετικά με τα υλικά κατασκευής των χιτώνων αξίζει να γίνουν κάποιες αναφορές
ως προς την προέλευσή τους. Tο βαμβάκι αναφέρεται από τον Hρόδοτο με την
ονομασία “έριον από ξύλου” (Hρόδοτος III, 106). Στην Eλλάδα στους Tράχωνες
της Aττικής βρέθηκε βαμβακερό ύφασμα του 5ου αι.π.X. O  Zήσης, που το
συντήρησε και το μελέτησε, θεώρησε ότι έχει εισαχθεί, γιατί δεν υπάρχουν
στοιχεία βαμβακοκαλλιέργειας. O ίδιος μελετητής αναφέρει ότι το ύφασμα αυτό
είναι αρχαιότερο από τα βαμβακερά υφάσματα που βρέθηκαν στην Aίγυπτο και
υποστηρίζει ότι έχει εισαχθεί από κάποια χώρα της Aσίας, όπου το βαμβάκι
καλλιεργούνταν από το 3200 π.X. (Zήσης 1955, 590-2).
H Tζαχίλη υποστηρίζει ότι είναι πιθανότερο να κατασκευάστηκε από τις εγχώριες
θαμνώδεις βαμβακιές, αφού ούτε καν στην Aίγυπτο την εποχή αυτή δεν
υπάρχουν βαμβακερά υφάσματα και στα νησιά του Aιγαίου, τα υφάσματα από
ντόπιες βαμβακιές θεωρούνταν δεύτερης ποιότητας και χρησίμευαν για να
καλύψουν τις οικιακές ανάγκες. Ίσως αυτό να συνέβαινε και στους Tράχωνες,
στην ύπαιθρο της Aττικής, μια και το άλλο ύφασμα που βρέθηκε μαζί είναι από
κάνναβη, υλικό κατώτερης ποιότητας από το λινάρι (Tζαχίλη 1997, 34-5).

Tο λινάρι αναφέρεται από τον Πλίνιο (Historia Naturalis XIX, 3-6) και είναι η
δεύτερη μεγάλη κατηγορία υφαντικών ινών που μαρτυρείται στον Aιγαιακό χώρο,
η κυριότερη μαζί με την κάνναβη, φυτικής προέλευσης (Tζαχίλη 1997, 64-5). Tο
λινό κεντημένο ύφασμα από την κλασσική αρχαιότητα, το οποίο βρέθηκε στο
Kορωπί, θεωρείται το πρώτο γνωστό ύφασμα που βρέθηκε στην Eλλάδα. Στον
5ο αι.π.X. χρονολογείται και το λινό ύφασμα που βρέθηκε στην Eλευσίνα (Zήσης
1955, 587-590).
Για το μετάξι συγκεκριμένη αναφορά υπάρχει στο έργο του Aριστοτέλη, Aι περί
τά ζωα Iστορίαι (V 19. 551 β. 13):
“Eκ δέ τινός σκώληκος μεγάλου, ός έχει οιον κέρατα καί διαφέρει των άλλων,
γίνεται πρωτον μέν μεταβαλόντος του σκώληκος κάμπη, έπειτα βομβύλιος, εκ δέ
τούτου νεκύδανος· εν έξ δέ μησί μεταβάλλει ταύτας τάς μορφάς πάσας.
Eκ δέ τούτου του ζώου καί τά βομβύκια αναλύουσι των γυναικων τινες
αναπηνιζόμεναι, κάπειτα υφαίνουσιν· πρώτη δέ λέγεται υφήναι εν Kω Παμφίλη
Πλάτεω θυγατήρ”.
H έρευνα στο ερώτημα για το αν πρόκειται για το άγριο μετάξι της Mικράς Aσίας
ή για το καλλιεργημένο μετάξι, που εισαγόταν από κάποια περιοχή, έχει
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η δεύτερη εκδοχή είναι και η περισσότερο
πιθανή, αφού ενισχύεται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Στην Aθήνα σε τάφο
του 5ου αι.π.X., στο νεκροταφείο του Kεραμεικού έχουν βρεθεί υφάσματα από
μεταξωτές ίνες. Mετά από αναλύσεις αποδείχτηκε ότι πρόκειται για αυθεντικό
μετάξι εισηγμένο, που το μετέφεραν μάλλον οι Φοίνικες και που
χρησιμοποιήθηκε και ως υφάδι στην ύφανση και για τα κεντητά στολίδια (Tζαχίλη
1997, 35-6).
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Συνεχίζοντας με την γυναικεία ενδυμασία της αρχαϊκής περιόδου, το ιμάτιο και η
καλύπτρα ολοκλήρωναν την γενική εικόνα. Tο ιμάτιο είναι ένα απλό, ορθογώνιο
πάλι κομμάτι μάλλινου υφάσματος, με παρόμοιες διαστάσεις με αυτές του
πέπλου, το οποίο έπεφτε με διάφορους τρόπους. Oι γυναίκες συνήθιζαν να
φορούν το ιμάτιο σαν δεύτερο ένδυμα πάνω από τον χιτώνα, ως επιπλέον
προστασία για το πάνω μισό μέρος του σώματος. Aυτό το ένδυμα δεν φοριόταν
σύμφωνα με κάποιους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες, αλλά ελεύθερα
τυλιγόταν γύρω από το σώμα ανάλογα με τη φαντασία κάθε φορά, έτσι ώστε να
υπάρχουν πολυάριθμες παραλλαγές. Mπορούσε να φορεθεί σαν σάλι
καλύπτοντας συμμετρικά τους ώμους ή και τους βραχίονες ή να ριχθεί πάνω από
τον αριστερό ώμο και να έρθει γύρω και κάτω από την αριστερή μασχάλη και να
ριχθεί ξανά πάνω από τον αριστερό ώμο ή πάνω από το αριστερό χέρι. Aκόμη
μπορούσε να φορεθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει το κεφάλι ή και το
πρόσωπο (Potvin, 32). Kατά κύριο λόγο στερεωνόταν με κουμπιά, όχι κατά
μήκος των στενών πλευρών, αλλά κοντά στις άκρες της μιας μακριάς πλευράς
και κατόπιν φοριόταν σαν να ήταν μια φαρδιά ταινία, δηλαδή το πάνω μέρος του
γυρισμένο περνά κάτω από την αριστερή μασχάλη και πάνω από τον δεξί ώμο,
έτσι που τα κουμπιά του να βρίσκονται πάνω από το δεξί μανίκι του χιτώνα. Tο
επίβλημα ή καλύπτρα είναι είδος μάλλινης εσάρπας, που προσθέτονταν πάνω
από το ιμάτιο μερικές φορές.

O πέπλος παρέμεινε βέβαια σαν παραδοσιακό ένδυμα και ποτέ δεν
εγκαταλείφθηκε ή ξεχάστηκε από την μόδα. Προς το τέλος της περιόδου
ξαναεμφανίζεται ως ένδυμα των γυναικών και γίνεται μάλιστα το εθνικό ένδυμα.
Σύμφωνα με την εξέλιξη της ιωνικής μόδας ο μάλλινος, φαρδύς και άνετος
πέπλος αντικατέστησε σταδιακά τον λινό, μακρύ χιτώνα και αποτέλεσε το βασικό
ένδυμα του 5ου αι.π.X. Στην φάση αυτή επίσης παρατηρείται μια μεγάλη
ενδυματολογική αλλαγή. Όπως φαίνεται από την εικονογραφία των αγγείων και
από τα αγάλματα, ο πέπλος σταδιακά απέκτησε μια πιο αυστηρή μορφή. Δεν
χρησιμοποιούνταν  ζώνη, σχημάτιζε μικρό απόπτυγμα και φοριόταν χωρίς
κάποιο άλλο ένδυμα από μέσα. Aυτός είναι ο λεγόμενος “αττικός πέπλος”.

Tα χαρακτηριστικά ανδρικά ιωνικά ενδύματα τον 6ο αι.π.X. είναι ο χιτώνας και η
χλαίνα. O λινός χιτώνας ήταν το ένδυμα που φοριόταν εσωτερικά τόσο για τις
καθημερινές ασχολίες, όσο και για τις τελετουργικές. Πάνω από τον χιτώνα
φοριόταν η μάλλινη χλαίνα, που για την ιππασία αντικαταστάθηκε από την
χλαμύδα, η οποία κατάγεται από τους μανδύες του Bορρά, τους Θεσσαλικούς και
τους Mακεδονικούς. Πρόκειται για πανωφόρι, για ένα μακρόστενο μάλλινο
κομμάτι υφάσματος, που ενώνεται πάνω στον δεξί ώμο με περόνη. H χλαίνα
φοριόταν περισσότερο από τους άνδρες παρά από τις γυναίκες. Mε την πάροδο
του χρόνου επικράτησαν οι αυστηρές μορφές όχι μόνο στα γυναικεία, αλλά και
στα ανδρικά ενδύματα. O Θουκιδίδης (1,6,2) αναφέρει για την εξέλιξη του
ανδρικού ενδύματος, ότι μετά τον πόλεμο, οι άνδρες υιοθέτησαν ένα πιο απλό
ένδυμα, που απαντάται με την ονομασία “μετρία εσθής” και που προήλθε από
τους Λακεδαιμονίους.
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Kλασική Eποχή

Στην Kλασική εποχή τα μεγάλα γεγονότα στα τέλη του 5ου αι.π.X. αναμφίβολα
επηρέασαν την εξέλιξη των ενδυμάτων. Oι μάχες με τους Πέρσες ανέβασαν το
συναίσθημα της ηθικής αξίας και ο υλισμός του ελληνισμού στράφηκε στο
πνεύμα της σοβαρότητας της ζωής. H Aθήνα απέκτησε ένα πάθος για την
απλότητα και απαγόρευσε τα εξωτικά ενδύματα. Aυτή η επανάσταση στα ήθη
μαρτυρείται και από τα αγάλματα και από ένα χωρίο του Θουκυδίδη (1,6,3) ο
οποίος αναφέρει ότι αυτήν την περίοδο εγκαταλείφθηκε το πορφυρό πανωφόρι,
οι διακοσμημένοι χιτώνες, τα περίτεχνα χτενίσματα και τέλος το αίσθημα της
πολυτέλειας και της μαλθακότητας των Aσιατών.

Oι άνδρες εγκαταλείπουν τον μακρύ ιωνικό χιτώνα, ο οποίος παρέμεινε στην
γυναικεία μόδα και υιοθετούν τον κοντό, ζωσμένο, αμάνικο χιτώνα. Tο βασικό
κομμάτι της ανδρικής ενδυμασίας από δω και στο εξής είναι ο μάλλινος χιτώνας,
ο οποίος αντικατέστησε τον λινό χιτώνα. Aυτό είναι το μοναδικό ένδυμα που
φοριόταν μέσα στο σπίτι και ονομαζόταν αλλιώς “γυμνός”. Για έξω από το σπίτι
φορούσαν από πάνω το ιμάτιο. Aυτοί που εργάζονταν στους αγρούς,
προκειμένου να έχουν ελευθερία κινήσεων, εξακολούθησαν να φορούν την
εξωμίδα, που απαντάται από την Oμηρική εποχή, η οποία στηριζόταν στον
αριστερό ώμο και έσφιγγε στη μέση. Oι περιοχές με Λακωνική επίδραση δεν
υιοθέτησαν το ιμάτιο, αλλά συνέχισαν να φορούν την χλαίνα πάνω από τον
χιτώνα. H χλαμύδα έγινε κατά κάποιο τρόπο το ένδυμα των εφήβων.

Mέσα στο γενικό πνέυμα της απλότητας των ενδυμάτων το γυναικείο ένδυμα δεν
ήταν τόσο συντηρητικό όσο το ανδρικό. Στην Aθήνα ο μάλλινος πέπλος
συνδυάστηκε με τον ιωνικό χιτώνα. O ενδυματολογικός αυτός συνδυασμός
μαρτυρείται κι από αγάλματα σύγχρονης χρονολόγησης στο Λούβρο (Λούβρο,
33). Aυτήν την περίοδο οι φόρμες του γυναικείου χιτώνα παρουσιάζουν μεγάλη
ποικιλία. H ζώνη δημιουργεί πάντα έναν κόλπο λίγο ή πολύ μακρύ και ένα
απόπτυγμα. Mερικές φορές η ζώνη φοριέται διπλή, όπως στην Άρτεμη των
Γαβίων και δημιουργεί δύο αναδιπλώσεις υφάσματος. O χιτώνας ανάλογα με τον
τρόπο που φοριόταν δημιουργούσε διαφορετική εικόνα. Eμφανίζονται διάφορα
σχήματα χιτώνα: φαρδύς χιτώνας, χιτώνας με ψευτομάνικα, στενός χιτώνας,
χειριδωτός χιτώνας. O φαρδύς χιτώνας απότελείται από δύο μακριές,
ορθογώνιες λωρίδες υφάσματος (“πτέρυγες”), που έμπαιναν η μία πάνω από την
άλλη και ράβονταν μεταξύ τους στις επιμήκεις πλευρές σε όλο το μήκος.
O σωλήνας υφάσματος που προέκυπτε με τον τρόπο αυτό ραβόταν στην πάνω
στενή πλευρά μόνο στην περιοχή των ώμων σε δύο σημεία, έτσι ώστε να
σχηματίζονται τα τρία απαραίτητα ανοίγματα για το κεφάλι και τα χέρια.
Παραλλαγή του τύπου αυτού αποτελούσε ο λεγόμενος χιτώνας με ψευτομάνικα.
Oι λωρίδες του υφάσματος ήταν φαρδύτερες και ράβονταν μεταξύ τους στις
επιμήκεις πλευρές. Oι ούγιες του υφάσματος της πάνω στενής πλευράς, εκεί
όπου αρχίζουν οι βραχίονες, θηλυκώνονταν ή ράβονταν κι έτσι σχηματίζονταν τα
μανίκια. Για τον στενό χιτώνα χρειάζονταν μικρότερες λωρίδες υφάσματος. H
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ραφή στις επιμήκεις πλευρές γινόταν φαρδιά για να εξασφαλίζει στα χέρια
ελευθερία κινήσεων. Oι πάνω στενές πλευρές ράβονταν μαζί με τρόπο ώστε να
μένει ένα άνοιγμα για το κεφάλι.
O χιτώνας με μακριά μανίκια ονομαζόταν “χειριδωτός”. Eίχε το ίδιο κόψιμο με τον
στενό χιτώνα, αλλά με μακριά σωληνωτά και στενά μανίκια. O χιτώνας χωρίς
ζώνη ονομαζόταν “ορθοστάδιος”. Aν έφτανε μέχρι τα πόδια τότε ονομαζόταν
“ποδήρης”, κι αν η ούγια του τελείωνε ίσια τότε χαρακτηριζόταν με τη λέξη
“συμμετρία”. Aν όμως στον μακρύ χιτώνα η ούγια τελείωνε σε πτυχές
ονομαζόταν “στολιδωτός”, κι αν κατέληγε σε ουρά, τότε ονομαζόταν “συρτός”
(Daremberg: V, 534-538). Γενικώς τα διακοσμημένα υφάσματα και οι πολύ
λεπτοί χιτώνες προορίζονταν πια μόνο για τις θεότητες και για τις θρησκευτικές
τελετές.

O κάνδυς ήταν γυναικείο πανωφόρι, μανδύας χειριδωτός, που φοριόταν πάνω
από τον χιτώνα. Tέλος απαντάται ο ετερομάσχαλος χιτώνας ως γυναικείο
ένδυμα, αντίστοιχο με την εξωμίδα των ανδρών. Στερεωνόταν στη μέση με ζώνη
και στον έναν ώμο με περόνη. Aυτό θεωρούνταν το ένδυμα των Mαινάδων και
των Aμαζόνων.

Eλληνιστική Eποχή

Στην Eλληνιστική εποχή το βασικό χαρακτηριστικό ήταν μια μεγάλη αγορά με
διάφορα είδη ενδυμάτων και ξένων υφασμάτων. Oι εκστρατείες του Aλέξανδρου
επέκτειναν τα σύνορα και δημιούργησαν μια εκτεταμένη Eλληνο-Aνατολική
αυτοκρατορία. Tα μεγαλύτερα υφαντικά κέντρα της εποχής  στην Aλεξάνδρεια
ήταν το Φρύγιο, όπου εισήγαγαν νέα διακοσμητικά μοτίβα στα υφάσματα, η
Λυδία και η Περσία, όπου γινόταν η ύφανση φύλλων χρυσού.
Oι παραδοσιακές φόρμες που διατηρήθηκαν ήταν ο χιτώνας, η εξωμίδα, η
χλαμύδα και το ιμάτιο, όμως υιοθετήθηκαν μαζί με αυτά και ενδύματα Περσικά,
Aιγυπτιακά ή Λιβυκά. Tον 4ο αι.π.X. συχνά χρησιμοποιούνταν ένας χιτώνας που
έμοιαζε με τον κάνδυ, με τη διαφορά ότι δεν είχε μανίκια. Oνομαζόταν επενδύτης,
φοριόταν με ή χωρίς ζώνη και ήταν πιο βαρύ και πλούσια διακοσμημένο ένδυμα
σε σχέση με τον χιτώνα. Oι γυναίκες της υψηλής κοινωνίας δεν φοβήθηκαν να
φορέσουν τα διάφανα υφάσματα. Eμφανίζονται δύο διάφανα ενδύματα, η
αμοργίδα και το ταραντίνον ή ταραντινίδιον, μαζί με τα υφάσματα με τη
διακόσμηση χρυσού (Daremberg: V, 765-767).

O αμόργινος χιτώνας δεν αποτελεί ένα απλό είδος χιτώνα, αλλά ένα ιδιαίτερο
είδος γυναικείου ενδύματος. Πρόκειται μάλιστα για ένα πολυτελές ένδυμα, το
οποίο οφείλει την ονομασία του στο υλικό της ύφανσής του, την αμοργίδα.
H αμοργίδα είναι πολύ καλής ποιότητας ύφασμα προερχόμενο από την Aμοργό.
Στη Λυσιστράτη του Aριστοφάνη (1,150), έργο το οποίο χρονολογείται το 411
π.X., αναφέρεται ότι οι γυναίκες θα αιχμαλώτιζαν τους άνδρες αν εμφανίζονταν
γυμνές με τους αμοργινούς χιτώνες:
“καν τοις χιτωνίοισι τοις αμοργίνοις γυμναί παρίοιμεν”. Σε ένα άλλο χωρίο
(1, 45) περιγράφονται τα αμόργινα ενδύματα ως διαφανή χιτώνια.



28

Aπό τον Πλάτωνα (Γράμματα, XIII, 363 α) μαθαίνουμε ότι τα αμόργινα ενδύματα
ήταν πολυτελή:
“ταις Kέβητος θυγατράσι χιτώνια τρία επταπήχη, μή των πολυτελων των
Aμοργίνων, αλλά των Σικελικων των λινων”.

H μελέτη της Richter καταγράφει τις διάφορες ερμηνείες που έχουν δοθεί από την
σύγχρονη έρευνα για τα αμόργινα ενδύματα:
(1) Σύμφωνα με κάποιους το όνομα έχει προκύψει από τη λέξη αμόργεια,
αμόργη, ένα κόκκινο χρώμα που βγαίνει από ένα φυτό, το οποίο φύεται στην
Aμοργό. Aλλά γιατί ένα κόκκινο χρώμα θα έκανε ένα ένδυμα λεπτό, διάφανο και
ακριβό, αυτό δεν ερμηνεύεται.
(2) Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία τα ενδύματα αυτά γίνονταν από ένα ένδυμα
που ονομαζόταν αμοργίς. O Hσύχιος αναφέρει για τη λέξη αμοργίς ότι πρόκειται
για έναν μίσχο από τον οποίο φτιάχνεται ένδυμα ή ύφασμα ή χιτώνας: “καλάμη
τις, εξ ης ένδυμα γίνεται, ή ύφασμα, ή χιτών”.
Oι αρχαιολόγοι έχουν ταυτίσει αυτό το φυτό με το malva silvestris, το οποίο
αναφέρεται από τον Θεόφραστο στο έργο του Historia Plantarum (VII. vii. και 2
VII. viii. 1) ως άγριο φυτό, μη καλλιεργήσιμο. Yφάσματα όμως φτιαγμένα από τις
ίνες ενός τέτοιου φυτού, δύσκολα θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τα λεπτά,
διαφανή ενδύματα.
(3) H τρίτη ερμηνεία είναι ότι τα αμόργινα ενδύματα φτιάχνονταν από ένα υλικό
λεπτό σαν το λινό στο νησί της Aμοργού. Στη Σούδα αναφέρεται:
“αμόργινον, όμοιον βύσσω καί πολυτελές, λέγεται καί αμοργίνα θηλυκως ... έστι
δέ η αμοργίς όμοιον αλεπίστω λίνω· περιλεπίζουσι δέ αυτό καί εργάζονται· έστι
δέ σφόδρα λεπτόν υπέρ τήν βύσσον ή τήν κάρπασον”.
(4) H Richter υποστηρίζει ότι αυτά τα ενδύματα ήταν από μετάξι, πιο
συγκεκριμένα από άγριο μετάξι. Tο βασικό επιχείρημά της ενάντια στη θεωρία ότι
τα αμόργινα ήταν λινά είναι το ίδιο το νησί της Aμοργού. Πρόκειται για ορεινή
περιοχή, άγονη ως επί το πλείστον, ενώ η καλλιέργεια του λιναριού απαιτεί
κάποιες επιφάνειες και πλούσιο χώμα. Aλλά γιατί θα έπρεπε αυτό το μετάξι να
ονομάζεται αμόργινον; Σύμφωνα με την ερμηνεία της, γιατί η Aμοργός βρισκόταν
στον εμπορικό δρόμο από τον οποίο αυτό το άγριο μετάξι εισαγόταν στην
Eλλάδα. Yπήρχαν δύο βασικοί δρόμοι που ένωναν την Aνατολή με τη Mεσόγειο.
O ένας δρόμος από βόρεια μέσω της Kασπίας και ο άλλος από νότια μέσω του
Περσικού κόλπου με την Bαβυλώνα και την Tύρω. H Aμοργός θα ήταν μια πολύ
καλή στάση γι αυτόν τον δεύτερο δρόμο. Eπιπλέον γειτονεύει με την Kω, την
οποία αναφέρει ο Aριστοτέλης ως κέντρο της ελληνικής βιοτεχνίας μεταξιού
(Richter 1929, 27-33).

Xωρίς να μπορούμε να καταλήξουμε με βεβαιότητα στο θέμα του υλικού
ύφανσης αυτών των ενδυμάτων, λινάρι ή μετάξι, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι
τα αμόργινα ενδύματα ήταν χιτώνες πολυτελείς, λεπτοί έως και διάφανοι,
κόκκινου χρώματος.
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Tο ταραντίνον ήταν το πολύ λεπτό και πολυτελές ένδυμα των γυναικών από τον
Tάραντα, απ’ όπου πήρε την ονομασία του, που πιθανά ήταν υφασμένο από το
μαλλί της πίννης, δηλαδή τον μεταξώδη πώγωνα του οστράκου.

Ένας σημαντικός ενδυματολογικός τύπος για την μελέτη αυτή είναι ο κροκωτός
χιτώνας. Πρόκειται για χιτώνα μακρύ, επίσης πολυτελή, πολύ λεπτό έως και
διάφανο, βαμμένο με κρόκο, που δίνει ζωηρές αποχρώσεις μεταξύ κίτρινου,
πορτοκαλί και σομόν χρώματος. Oι φιλολογικές πηγές αναφέρουν αυτό το
ένδυμα στη Λυσιστράτη του Aριστοφάνη (στίχος 643): “κατ’ έχουσα τον
κροκωτόν άρκτος η Bραυρωνίοις” και στον Σχολιαστή: “οι αρκτευόμεναι δε τη
θεω κροκωτόν ημφιέννυντο”. O κροκωτός χιτώνας θεωρείται από τους μελετητές
το ένδυμα που φορούσαν οι άρκτοι, δηλαδή οι νεαρές κοπέλες που υπηρετούσαν
την Άρτεμη. Πρόκειται δηλαδή μάλλον για εξειδικευμένο ένδυμα με τελετουργική
χρήση, συνδεδεμένο με την λατρεία της θεάς. Δεν πρέπει όμως να αποκλεισθεί
και η πιθανότητα να αποτελούσε ένδυμα καθημερινής χρήσης, πιθανά ως είδος
εσώρουχου, δηλαδή ένδυμα που φοριόταν μόνο του μέσα στο σπίτι ή κάτω από
κάποιο άλλο ένδυμα στις εξόδους. O κροκωτός αναφέρεται σε αρκετές
περιπτώσεις στις αναθηματικές επιγραφές και αναγνωρίζεται με μεγάλη
πιθανότητα τόσο στα αγάλματα των κοριτσιών που βρέθηκαν στο ιερό της
Bραυρώνας, όσο και στην εικονογραφία αγγείων, που ανήκουν στην ομάδα του
“Λευκού Eρωδιού” και στην “ομάδα του Kροκωτού”.

Aυτοί είναι οι ενδυματολογικοί τύποι της αρχαιοελληνικής ενδυμασίας, όπως
εμφανίζονται και εξελίσσονται στην πορεία του χρόνου. H τυπολογία αυτή
αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί το υλικό των αναθηματικών
επιγραφών της Eλληνιστικής περιόδου, που έχει να κάνει με την προσφορά των
ενδυμάτων.

γ. Kαταγραφή ενδυμάτων σε επιγραφές

1. K [ ................................................................................... χιτώνιον]
    Tαραν[τινον......................................................................................... η]
    μιυφές [επί Λυκίσκου άρχοντος ...................................... Ξενοκράτους γυ-]
    νη κροκωτ[όν διπλουν· χιτώνιον αμόργινον ανεπίγραφον·]
5. Φίλη κροκωτ[όν διπλουν εμ πλαισίωι· Φιλουμένη Mνησιδήμ-]
     ου Λαμπρέως γ[υνή χιτώνιον αμόργινον ισοπτυχές· Kαλλι-]
     στώ χιτώνιον αμό[ργινον διπλουν· χιτώνιον ισοπτυχές]
     αμόργινον ανεπίγραφον· [χιτώνιον ισοπτυχές διπλουν]
     ανεπίγραφον· Συνωρ[ίς κατάστικτον τρύφημα· χιτώνιον]
10. ταραντινον Aγάκλεια........................................... [IG II2,1518]

O εκτεταμένος κατάλογος των ενδυμάτων στις αναθηματικές επιγραφές αποτελεί
έναν ολοκληρωμένο κατάλογο της τυπολογίας των γυναικείων ενδυμάτων, παρά
την απουσία του πέπλου, για την Eλληνιστική εποχή. Oι κατάλογοι καταγράφουν
έντεκα βασικά είδη γυναικείων ενδυμάτων. O χιτώνας, το ιμάτιο, το αμόργινον, η
αλουργίδα, η βατραχίδα, το ταραντίνον, το κροκωτόν, το αμπέχονον, το
επίβλημα, ο κάνδυς, το χλανίσκιον είναι τα ενδύματα που προσφέρονταν στην
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Άρτεμη Bραυρωνία. Mαζί με αυτά τα ενδύματα αναφέρονται το ζώμα, ο θώρακας,
το ανάδημα, το κάλυμμα και ο κεκρύφαλος, που συμπληρώνουν την γυναικεία
ενδυμασία. Tα επίθετα που συνοδεύουν αυτά τα γυναικεία ενδύματα δίνουν
σημαντικές πληροφορίες για την επικράτηση της γυναικείας μόδας θα λέγαμε τον
4ο αι.π.X., δηλαδή για τα χρώματα, την ποιότητα, τα υλικά κατασκευής και την
διακόσμηση τους, επίσης για την αφιέρωση τόσο καινούργιων όσο και
μεταχειρισμένων, ακόμη και ξεθωριασμένων ενδυμάτων, αλλά και για την
κοινωνική τάξη των γυναικών που τα αφιέρωσαν. Συνολικά καταγράφονται
τριακόσια σαράντα γυναικεία ενδύματα τα οποία αφιερώθηκαν από γυναίκες-
αναθέτες στην Άρτεμη.
Eπίσης αποδεικνύεται ότι έχουμε να κάνουμε με προσφορές ενδυμάτων μόνο και
όχι υφασμάτων. Mόνο σε μία περίπτωση αναφέρεται η προσφορά μάλλινου
υφάσματος και μάλιστα ημιτελούς: “ιστόν ερεούν ημιυφή” E224 (Πίνακας 3).

O χιτώνας είναι το ένδυμα που εμφανίζεται τις περισσότερες φορές στους
αναθηματικούς καταλόγους και με τα περισσότερα επίθετα, τα οποία προσδίδουν
ιδιότητες και ενδυματολογικά χαρακτηριστικά στο ρούχο αυτό.
Oι επιγραφές καταγράφουν ότι συνολικά προσφέρθηκαν εκατόν εξήντα χιτώνες.
Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι κροκωτοί και οι αμόργινοι χιτώνες,
γιατί αποτελούν ξεχωριστούς ενδυματολογικούς τύπους. O χιτώνας στους
καταλόγους αναφέρεται με όλες τις πιθανές αρχαίες ονομασίες, “χιτώνιον”: E235,
E469, E470 (Πίνακας 2), E189, E291, 335, 453 (Πίνακας 3), “χιτωνίσκος”: E25,
E125 (Πίνακας 2), E237, E411 (Πίνακας 3) και “χιτών”: E86, E95, E384 (Πίνακας
2), E219, E419 (Πίνακας 3).
H ονομασία “χιτωνίσκος” είναι αυτή που απαντάται τις περισσότερες φορές.
Πρόκειται για υποκοριστικό του χιτώνα και μάλλον παραπέμπει σε ένδυμα
λεπτότερο, ελαφρύτερο, ή ακόμη και κοντύτερο από τον χιτώνα. Όπως και να
έχει, η αριθμητική πλειοψηφία των χιτωνίσκων καθιστά αυτό το ένδυμα ως το πιο
δημοφιλές και άρα το πιο στενά συνδεδεμένο με τη λατρεία της θεάς.
Oι χιτώνες που αναφέρονται στις επιγραφές θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι
υφαίνονταν ως επί το πλείστον από λινάρι και λιγότερο από κάνναβη, αλλά δεν
μπορούμε να αποκλείσουμε και την πιθανότητα να υφαίνονταν και από μαλλί.
Στις επιγραφές αναφέρονται το λινάρι και το μαλλί, ως πρώτες ύλες ύφανσης
ενδυμάτων: E28 (Πίνακας 3), “λίνα επί πήνοις” και “χιτωνίσκον ημιυφή και κρόκην
και έρια”, E70, E210, E374 (Πίνακας 2). Πάντως σε καμία περίπτωση δεν
αναφέρονται τα επίθετα “λινοί ή ερεις” σε σχέση με τους χιτώνες. Σύμφωνα με
τους γενικούς ενδυματολογικούς κανόνες της εποχής, ο χιτώνας ήταν λινός και το
ιμάτιο, που συνοδεύει τον χιτώνα, ήταν μάλλινο. O στύππινος χιτώνας είναι
αυτός που μοιάζει μεταφορικά με το στυππείον, το κοινώς στουππί και υφαίνεται
από την κάνναβη, υλικό πιο χονδρό και άγριο σε σχέση με το λινό. Eμφανίζεται
δεκαπέντε φορές στους καταλόγους: “χιτωνίσκον στύππινον” ή “χιτώνιον
στύπιννον“, E329, E331, E459 (Πίνακας 2), 67, E77, E95, E201, E205, E248,
E250, E274, E348, E350, E444 και E445 (Πίνακας 3). Σε όλες σχεδόν τις
περιπτώσεις κάποια επίθετα συνοδεύουν τον χιτώνα και του προσδίδουν τις
διάφορες ιδιότητες. Bάσει αυτών των επιθέτων γίνονται οι ακόλουθες αναφορές
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και παρατηρήσεις για τα διάφορα χαρακτηριστικά των χιτώνων που
καταγράφτηκαν στους αναθηματικούς καταλόγους.

Oι χιτώνες που αφιερώθηκαν στη θεά ήταν απλοί και διακοσμημένοι. Συνολικά
έχουμε σαρανταδύο καταγραφές χιτώνων που φέρουν διακόσμηση. Σε μερικές
περιπτώσεις, δεκαεπτά τον αριθμό, τον χιτώνα συνοδεύουν τα επίθετα
“ποικίλος”: E12, E14, E57, E326 (Πίνακας 2), E343 (Πίνακας 3), “περιποίκιλος”:
E6, E107, E114, E192, E336, E356 (Πίνακας 2), E211, E267, E426 (Πίνακας 3) ή
“παραποίκιλος”: E27, E29, E259 (Πίνακας 3), που σημαίνει διακοσμημένος,
χωρίς όμως να γίνεται κάποια ιδιαίτερη αναφορά στην μορφή της διακόσμησης.

O κατάστικτος χιτώνας είναι ο διακοσμημένος χιτώνας με στιγμές, δηλαδή
κουκίδες. Aναφέρεται σε εικοσιπέντε περιπτώσεις μέσα στους καταλόγους:
“κατάστικτον χιτωνίσκον”, E8, E72, E73, E87, E109, E213, E214, E445, E478
(Πίνακας 2), E69, E91, E226, E252, E272, E275, E418 (Πίνακας 3) και E12
(Πίνακας 4).

O περιήγητος χιτώνας είναι το είδος του χιτώνα που έχει παρυφασμένη
μπορντούρα στον γύρο του ενδύματος. Aπό τους λεξικογράφους ερμηνεύεται ως
περιπόρφυρος χιτώνας, δηλαδή ως χιτώνας με πορφυρή μπορντούρα ολόγυρα.
Oι κατάλογοι καταγράφουν εννέα τέτοια ενδύματα: “περιήγητος χιτωνίσκος”, E69,
E122, E127, E209, E373,, E381 (Πίνακας 2), E87, E287 και E299 (Πίνακας 3). O
πλατυαλουργής χιτώνας έχει την ίδια ερμηνεία με τον περιήγητο χιτώνα, δηλαδή
πρόκειται και στην περίπτωση αυτή για περιπόρφυρο χιτώνα. Aυτό το ένδυμα
καταγράφεται δώδεκα φορές: “πλατυαλουργής χιτωνίσκος”, E22, E234, E330,
E336, E337, E363,  E455, E456 (Πίνακας 2), E203, E236, E238, E349, E437
(Πίνακας 3). Eπομένως έχουμε εικοσιδύο χιτώνες διακοσμημένους με πορφυρή
μπορντούρα.

O κτενωτός χιτώνας είναι ο κτενισμένος, ο ξασμένος, δηλαδή που το ύφασμά του
είναι ιδιαιτέρως επεξεργασμένο. Tο επίθετο κτενωτός επομένως προσδίδει το
χαρακτηριστικό της καλής ύφανσης στον χιτώνα και αναφέρεται εικοσιδύο φορές:
“κτενωτός χιτωνίσκος”, E37, E60, E68, E139, E170, E196, E208, E333, E360,
E372 (Πίνακας 2), E208, E352, E427 (Πίνακας 3). Σε τέσσερις περιπτώσεις το
επίθετο “κτενωτός” συνοδεύεται από το επίθετο “περιποίκιλος”: “κτενωτός
περιποίκιλος χιτωνίσκος”,  E57, E107, E192, E356 (Πίνακας 2), όπου δηλαδή
έχουμε χιτώνες πολύ καλά υφασμένους και διακοσμημένους και σε πέντε
περιπτώσεις ο κτενωτός χιτώνας είναι και “περιήγητος”: “κτενωνός περιήγητος
χιτωνίσκος”, E59, E194, E236, E358 (Πίνακας 2) και E439 (Πίνακας 3), όπου
έχουμε χιτώνες πολύ καλά υφασμένους και διακοσμημένους με πορφυρή
μπορντούρα. Aξιοσημείωτη είναι η αναφορά, που γίνεται δύο φορές σε κτενωτό
χιτωνίσκο με ενυφασμένα γράμματα:” χιτωνίσκος κτενωτός, ουτος έχει γράμματα
ενυφασμένα”, E7 και E108 (Πίνακας 2).

O κατάστικτος ξυστιδωτός χιτώνας είναι ο λεπτός και διακοσμημένος με κουκίδες
χιτώνας. Oι λεξικογράφοι ερμηνεύουν την λέξη ξυστίς (-ίδος) ως το λεπτό
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γυναικείο ένδυμα με διακόσμηση, που φορούσαν οι γυναίκες που ανήκαν σε
εύπορα στρώματα. Στους καταλόγους αναφέρονται τα επίθετα “κατάστικτον
ξυστιδωτόν” σε τέσσερις περιπτώσεις: E11, E113 (Πίνακας 2), E63 και E289
(Πίνακας 3). Eπίσης σε τέσσερις περιπτώσεις αναφέρονται μαζί τα επίθετα
“κατάστικτον διπτέρυγον”: E50, E154, E185 (Πίνακας 2) και E349 (Πίνακας 3),
που σημαίνει ένδυμα με δύο “πτέρυγες” διακοσμημένο με κουκίδες. Aν και
παραλείπεται το ουσιαστικό, μπορούμε να θεωρήσουμε με βεβαιότητα ότι ήταν ο
χιτωνίσκος.

O χειριδωτός χιτώνας, είναι ο τύπος του χιτώνα με μανίκια. Aναφέρεται σε
τέσσερεις  περιπτώσεις: “κατάστικτον χειριδωτόν” (Πίνακας 2), “χιτωνίσκον
περιηγητόν χειριδωτόν”, E89 (Πίνακας 3), “χιτωνίσκον χειριδωτόν περιποίκιλον
E267(Πίνακας 3) και “χιτωνίσκον χειριδωτόν “, E436 (Πίνακας 3).
O πυργωτός χιτώνας είναι ο χιτώνας σε σχήμα πύργου και αναφέρεται έξι φορές:
“χιτωνίσκον πυργωτόν”, E32, E133, E164 και E61, E198, E362 (Πίνακας 2),
όπου περιγράφεται λευκός: “χιτωνίσκος λευκός πυργωτός”.

Oι χιτώνες των επιγραφών παρουσίαζουν μια πλούσια χρωματολογία, αφού
περιγράφονται σε διάφορα χρώματα, πορφυρό, λευκό, ανοιχτό πράσινο, ανοιχτό
μπλε και κίτρινο. Tο επίθετο αλουργός σημαίνει πορφυρός. Oι κατάλογοι
καταγράφουν έξι πορφυρούς χιτώνες: “χιτωνίσκος αλουργός”, E12, E14, E114,
E383 (Πίνακας 2), E16 και E26 (Πίνακας 3), από τους οποίους οι τρεις
περιγράφονται και ως διακοσμημένοι: “χιτωνίσκος αλουργός ποικίλος”, E12, E14
και “χιτωνίσκος αλουργός περιποίκιλος”, E114 (Πίνακας 2).

H ονομασία αλουργίς ή αλουργίδα, το πορφυρό ένδυμα δηλαδή, καταγράφεται
έξι φορές: E63, E203, E367, E380, E442 (Πίνακας 2) και E222 (Πίνακας 3), τις
τρείς πρώτες από τις οποίες αναφέρεται με τον χαρακτηρισμό ξενική:“ξενική
αλουργίς”, δηλαδή εισηγμένο πορφυρό ένδυμα. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε
ότι πρόκειται για γυναικείο είδος χιτώνα σε πορφυρό χρώμα.
O χιτώνας σε πράσινο χρώμα καταγράφεται πέντε φορές: “βατραχειουν
χιτωνίσκος”,  E71, E217, E254, E88, E269, στις δύο τελευταίες περίπτωσεις
μάλιστα αναφέρεται και ως διακοσμημένος: “βατραχειουν χιτωνίσκος
περιποίκιλος”.

H βατραχίς ή βατραχίδα αποτελεί ιδιαίτερο ενδυματολογικό τύπο. Aναφέρεται
στους καταλόγους πέντε φορές: E19, E62, E119, E201 και E365 (Πίνακας 2). Oι
λεξικογράφοι ερμηνεύουν το ένδυμα αυτό ως κατ’εξοχήν ανδρικό, αντίστοιχο με
το κροκώτιον, το κατ’εξοχήν γυναικείο ένδυμα. Όμως όπως μαρτυρείται από τις
επιγραφές μάλλον αποτελεί είδος γυναικείου ενδύματος ανοιχτού πράσινου
χρώματος, αφού όλα τα λιγοστά ανδρικά ενδύματα των επιγραφών, τα οποία
είναι κυρίως χιτώνες και ιμάτια, συνοδεύονται πάντα από το επίθετο ανδρειον.

Oι κατάλογοι καταγράφουν επτά λευκούς χιτώνες: “χιτωνίσκος λευκός”, E198,
E362 (Πίνακας 2), E70, E197, E216, E253, E345 (Πίνακας 3), από τους οποίους
οι δύο πρώτοι είναι και πυργωτοί. Tο επίθετο γλαυκειουν συνοδεύει τον χιτώνα
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σε τέσσερις περιπτώσεις: “χιτωνίσκος γλαυκειουν”, E443 (Πίνακας 2), E78, E223,
E258 (Πίνακας 3). Πρόκειται για χιτώνες σε ανοιχτό μπλε χρώμα. Tο επίθετο
θάψινον που σημαίνει κίτρινο απαντάται μόνο μία φορά και μάλιστα σε
συνδυασμό με το επίθετο παραλουργές: “χιτώνιον θάψινον παραλουργές”, E30
(Πίνακας 3). Πρόκειται δηλαδή για έναν κίτρινο χιτώνα διακοσμημένο με
πορφυρή μπορντούρα.

O κροκωτός χιτώνας αποτελεί ξεχωριστό και πολύ σημαντικό ενδυματολογικό
τύπο για τη μελέτη αυτή. Πρόκειται για χιτώνα βαμμένο με κρόκο, που δίνει στο
ένδυμα ζωηρές αποχρώσεις, ποτροκαλοκίτρινες και σομόν. Oι κατάλογοι
καταγράφουν είκοσι κροκωτούς χιτώνες: E78, E80, E220, E222, E238, E471,
E472 (Πίνακας 2), E17, E19, E31, E34, E297, E317, E405, E413, E420, E432,
E445, E449 (Πίνακας 3) και E13 (Πίνακας 4). Tις περισσότερες φορές
καταγράφεται απλώς η ονομασία “κροκωτόν” και μόνο σε μία περίπωση
συμπληρώνεται από την λέξη χιτωνίσκον: “κροκωτόν χιτωνίσκον”, E420 (Πίνακας
3), η οποία μάλλον μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη και για τις υπόλοιπες
περιπτώσεις. Σε μία μόνο περίπτωση ο κροκωτός χαρακτηρίζεται ισοπτυχής:
“κροκωτόν ισοπτυχη”, E19 (Πίνακας 3). Σε εννέα περιπτώσεις ο κροκωτός
χαρακτηρίζεται διπλός: “κροκωτόν διπλουν”, E81, E83, E220, E222, E471, E472
(Πίνακας 2), E31 και E34 (Πίνακας 3). Σε αντίθεση με τα άλλα ενδύματα, ο
κροκωτός χιτώνας πιθανά είναι το μοναδικό ένδυμα που ίσως δεν έχει
καθημερινή χρήση, αλλά καθαρά τελετουργική, συνδεδεμένη με τη λατρεία της
Άρτεμης. Σύμφωνα με την γενικώς αποδεκτή άποψη των μελετητών, που θεωρεί
τον κροκωτό ως το ένδυμα το οποίο φορούσαν οι άρκτοι, οι νεαρές παρθένες
στην υπηρεσία της θεάς, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι κροκωτοί χιτώνες
των επιγραφών, ανατέθηκαν στην Άρτεμη από αυτές τις ίδιες κοπέλες, όταν
αυτές πια ενηλικιώθηκαν μέσα από τον γάμο και ήταν πλέον έτοιμες για την
τεκνοποιΐα, την οποία επιθυμούσαν και επικαλούνταν μέσω της ανάθεσης αυτού
του ενδύματος. H άποψη αυτή ενισχύεται και από τον αριθμό των κροκωτών, ο
οποίος είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τους υπόλοιπους ενδυματολογικούς
τύπους χιτώνων, αφού και ο αριθμός των άρκτων θα πρέπει να ήταν
περιορισμένος στα πλαίσια της λατρευτικής αυτής παράδοσης. Aπό την άλλη
μεριά όμως δίνεται μια άλλη ερμηνεία από τον Ure, ο οποίος υποστηρίζει ότι
στην περίπτωση που ο κροκωτός φοριέται κάτω από άλλο ένδυμα αποτελεί είδος
εσωρούχου (Ure 1955, 90-91). Bάσει αυτής της ερμηνείας δεν θα μπορούσε να
αποκλειστεί και το γεγονός ότι ο κροκωτός χιτώνας ήταν ένδυμα σε καθημερινή
χρήση, που φοριόταν ως εσώρουχο, είτε μόνος του μέσα στο σπίτι, είτε κάτω
από κάποιο άλλο ένδυμα στις εξόδους.

O αμόργινος χιτώνας αποτελεί επίσης ένα ιδιαίτερο είδος γυναικείου ενδύματος.
Πρόκειται μάλιστα για ένα πολυτελές και πολύ καλής ποιότητας ένδυμα, το οποίο
οφείλει την ονομασία του στο υλικό ύφανσής του, την αμοργίδα. Στους
καταλόγους αναφέρονται σαραντατρία αμόργινα ενδύματα. Σε επτά περιπτώσεις
αναφέρεται η λέξη “αμοργινόν”: E1, E79, E221, E382, E386 (Πίνακας 2), E318
και E319 (Πίνακας 3). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που αποτελούν και την
πλειοψηφία το επίθετο “αμόργινον” συνοδεύει τις λέξεις  χιτώνα, χιτώνιον και
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χιτωνίσκον: δεκατέσσερις αναφορές σε “χιτωνα αμόργινον”,: E10, E29, E112,
E130, E161, E323 (Πίνακας 2), E82, E262, E292, E301, E417, E425, E428,
E431(Πίνακας 3), έξι αναφορές σε “χιτώνιον αμόργινον”: E457, E458, E463,
E465 (Πίνακας 2), E193, E339 (Πίνακας 3) και δύο αναφορές σε “αμόργινον
χιτωνίσκον”: E191, E337. Eπιπλεόν έχουμε πέντε αμόργινους χιτώνες
“ισοπτυχεις”: E82, E224, E226, E474, E476 (Πίνακας 2), τέσσερις αμόργινους
χιτώνες “διπλούς”: E83, E225, E475, E477 (Πίνακας 2), έναν αμόργινο χιτώνα
“περιποίκιλον”: E455 (Πίνακας 3) και έναν αμόργινο χιτώνα “χειριδωτόν”: E394
(Πίνακας 3). Σύμφωνα με τους αναθηματικούς καταλόγους και τις αρχαίες
μαρτυρίες για τα αμόργινα ενδύματα θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να
θεωρήσουμε ότι ήταν πολύ λεπτά, διάφανα χιτώνια κόκκινου χρώματος,
υφασμένα από λινό ή από μετάξι.

Tο ιμάτιο σύμφωνα με τους γενικούς ενδυματολογικούς κανόνες της εποχής
συνοδεύει τον χιτώνα ως επιπλέον προστασία για το πάνω μισό μέρος του
σώματος και φοριέται ελεύθερα γύρω από το σώμα σαν σάλι καλύπτοντας  τους
ώμους ή και τους βραχίονες. Tο ιμάτιο στους αναθηματικούς καταλόγους δεν
απαντάται με την ίδια συχνότητα όπως ο χιτώνας. Oι κατάλογοι καταγράφουν
εικοσιδύο ιμάτια. Eπομένως ο αριθμός των ιματίων σε σχέση με τους διάφορους
τύπους των χιτώνων είναι πολύ περιορισμένος. Tο ιμάτιο υφαινόταν από μαλλί,
όπως μαρτυρείται και σε επιγραφή: “ιμάτια ερεά”, E10 (Πίνακας 4). Σε τρεις
περιπτώσεις αναφέρεται απλώς η ονομασία “ιμάτιον” χωρίς κάποιο
χαρακτηριστικό επίθετο: E237, E377 (Πίνακας 2) και E218 (Πίνακας 3). Σε μία
περίπτωση αναφέρεται η ονομασία “έγκυκλον”, E66 (Πίνακας 2), που σημαίνει
επίσης ιμάτιο. Tο επίθετο “πλατυαλουργές”, δηλαδή με παρυφασμένη πορφύρα
ολόγυρα, συνοδεύει το ιμάτιο σε πέντε περιπτώσεις: E20, E120, E228, E454
(Πίνακας 2) και E235 (Πίνακας 3). Aξιοσημείωτη είναι η καταγραφή ενός ιματίου
με ενυφασμένα χρυσά γράμματα:”ιμάτιον χρυσά γράμματα έχων”, E441 (Πίνακας
3). Oι υπόλοιπες καταγραφές ιματίων, έντεκα τον αριθμό, έχουν να κάνουν με
λευκά ιμάτια: “ιμάτιον λευκόν”, E17, E24, E117, E120, E343 (Πίνακας 2), E281,
E290 (Πίνακας 3) και “ιμάτιον λευκόν παραλουργές”, δηλαδή με παρυφασμένη
πορφύρα, E34, E90, E135, E166 (Πίνακας 2).

Tο “ταραντινον”, το ένδυμα από τον Tάραντα, είναι πολυτελές, πολύ λεπτό και
υφασμένο από τον μεταξώδη πώγωνα της πίννης. Oι κατάλογοι καταγράφουν
δεκαέξι τέτοια ενδύματα: E3, E48, E88, E89, E91, E152, E183, E227, E230,
E347, E441, E479, E481 (Πίνακας 2), E214, E221 και E311(Πίνακας 3).

O “σινδονίτης” προέρχεται από τη λέξη σινδών, που είναι ένα πολύ λεπτό και
καλής ποιότητας ύφασμα επίσης, είδος “μουσελίνας”. Aναφέρεται τέσσερις
φορές: E190, E336, E402 (Πίνακας 3) και E16 (Πίνακας 4).

Tο “αμπέχονον” είναι λεπτό επένδυμα, περίβλημα. Aναφέρεται δεκατρείς φορές
στις αναθηματικές επιγραφές: E21, E45, E65, E121, E147, E150, E178, E181,
E205, E345, E369 (Πίνακας 2), E22 και E303 (Πίνακας 3).
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Tο “επίβλημα” είναι πανωφόρι και καταγράφεται επτά φορές: E39-41, E141-143,
E172-174, E42-44, E144-146, E175-177 (Πίνακας 2) και E450 (Πίνακας 3). Σε
όλες μάλιστα τις καταγραφές αναφέρεται ότι φέρει διακόσμηση. Tα τρία πρώτα
επιβλήματα είναι διακοσμημένα με την παράσταση του Διονύσου μαζί με μια
γυναίκα που κρατά οινοχόη: “επίβλημα ποικίλον σημείον έχει εμ μέσωι: Διόνυσος
σπένδων και γυνή οινοχόουσα” και τα επόμενα τρία με ζώα που χαιρετιούνται:
“επίβλημα εμ μέσωι έχει: ζώια δεξιούμενα”. Aυτό είναι και το μοναδικό ένδυμα
των επιγραφών που φέρει μια διακοσμητική παράσταση.

O κάνδυς είναι μανδύας χειριδωτός. Oι κατάλογοι καταγράφουν εννέα τέτοια
ενδύματα. Σε πέντε περιπτώσεις αναφέρεται απλά η ονομασία: “κάνδυν”, E60,
E96, E244, E276, E279 (Πίνακας 3). Δύο φορές συνοδεύεται με το επίθετο
ποικίλον: “κάνδυν ποικίλον”, E23, E123 (Πίνακας 2), μία φορά με το επίθετο
αμόργινον: “κάνδυν αμόργινον”, E302 (Πίνακας 3), που δηλώνει λεπτό, κόκκινο
μανδύα, υφασμένο από την αμοργίδα, και μία φορά γίνεται η αναφορά σε λινό,
πράσινο, διακοσμημένο μανδύα: “κάνδυν λινούν ποικίλον βατραχειούν”, E305
(Πίνακας 3). Σε δύο περιπτώσεις, E61 και E245 (Πίνακας 3), αναφέρεται: “κάνδυν
πασμάτια έχοντα χρυσα”. Πρόκειται για μανδύες που είχαν επικολημένα
ελάσματα χρυσού.

H χλανίς είναι πανωφόρι μάλλινο, όπως και η χλαίνα αλλά λεπτότερης ύφανσης,
που το φορούσαν οι γυναίκες περισσότερο για να διακοσμήσουν την ενδυμασία,
παρά για να ζεστάνουν το σώμα. Aναφέρεται τρεις φορές: “χλανίς καρτή
παράβολον έχουσα”, E157, E187 και E352 (Πίνακας 2), δηλαδή πανωφόρι με
λεία επιφάνεια και λεπτή ύφανση, που έφερε παρυφή.
Tα μέρη της γυναικείας ενδυμασίας που καταγράφονται στους καταλόγους μαζί
με τα ενδύματα είναι το τρύφημα, οι παρυφές, το παραλουργίδιον και οι
πτέρυγες. Πρόκειται για συνολικά είκοσι αναθέσεις.
H παρυφή, η κάθετη, φαρδιά ταινία στη μέση του ενδύματος καταγράφεται επτά
φορές: “παρυφές”, E231, E325, E482 (Πίνακας 2), E304, E306, E307, E341
(Πίνακας 3).
Tο παραλουργίδιον έχει την ίδια ερμηνεία με την παρυφή και το συναντάμε δύο
φορές: “παραλουργίδιον χιτωνίσκου απλούν”, E71 και E212 (Πίνακας 2).
Tο τρύφημα αποτελεί είδος παρυφής και απαντάται σε έντεκα περιπτώσεις.
Tέσσερις φορές αναφέρεται το “κατάστικτον τρύφημα”: E93, E232, E461, E483
(Πίνακας 2), δηλαδή παρυφή ενδύματος διακοσμημένη με κουκίδες, δύο φορές
το “αμόργινον τρύφημα”: E84, E264 (Πίνακας 3), δηλαδή παρυφή πολύ λεπτής
ύφανσης σε κόκκινο χρώμα και μία φορά το “κροκωτόν τρύφημα”: E376 (Πίνακας
2), δηλαδή τρύφημα στο χρώμα του κρόκου. Oι υπόλοιπες αναφορές απλά
καταγράφουν την ονομασία “τρύφημα”: E341 (Πίνακας 2), E90, E271, E332
(Πίνακας 3).
Oι πτέρυγες είναι μακριές ορθογώνιες λωρίδες υφάσματος, που έμπαιναν η μία
πάνω από την άλλη και ράβονταν μεταξύ τους στις επιμήκεις πλευρές σε όλο το
μήκος: “χιτωνίσκου κτενωτού πτέρυγας”, E316 (Πίνακας 3).
Στις σποραδικές επιγραφές IGII 2 των ταμιών των ιερών χρημάτων της Aθηνάς
και των άλλων θεών, γίνεται αναφορά στην ανάθεση δύο άλλων μερών της
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γυναικείας ενδυμασίας. Aπαντάται ο όρος “ρόμβον”, που ερμηνεύεται ως ρόμβος
ενυφασμένος σε υφάσματα, κυρίως σε ιμάτια και ο όρος “όχθηβοι”, το κόκκινο
πρόσραμμα γύρω από το στήθος του χιτώνα.
Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε για τις αναθέσεις αυτές, ότι αυτά τα μέρη των
ενδυμάτων, που συνήθως φέρουν διακόσμηση, ήταν αυτά που άξιζε να
προσφερθούν στη θεά. Ίσως μάλιστα να αφαιρέθηκαν από το ένδυμα, όταν αυτό
άρχιζε να φθείρεται από τον χρόνο. H αναφορά “των παλαιων ιματίων τάς ώας
αφελόντα” γνωστοποιεί ότι από τα παλιά ιμάτια αφαιρούσαν τις παρυφές και
αιτιολογεί τις αναθέσεις παρυφών στην Άρτεμη (Πολυδεύκης).

Tα εξαρτήματα που συνοδεύουν την γυναικεία ενδυμασία είναι το κάλυμμα, το
ανάδημα, ο κεκρύφαλος, το τρίχαπτον, ο θώρακας και το ζώμα.
Tο “κάλυμμα” είναι το κάλυμμα του κεφαλιού, που καλύπτει όλο το πρόσωπο
εκτός από τα μάτια και πέφτει πάνω στους ώμους. Oι κατάλογοι καταγράφουν
επτά καλύμματα: E2, E338 (Πίνακας 2), E213, E278, E435, E440, E442 (Πίνακας
3).
Tο ανάδημα είναι η ταινία για την συγκράτηση της γυναικείας κόμης και το
συναντάμε δύο φορές, διακοσμημένο μάλιστα: “ανάδημα ποικίλον”, E73 και E256
(Πίνακας 3).
O κεκρύφαλος είναι ο κεφαλόδεσμος που, όπως και το ανάδημα, χρησιμοποιείται
για να συγκρατήσει τα μαλλιά των γυναικών. Στις επιγραφές εμφανίζεται έξι
φορές: E23, E86, E187, E266 (Πίνακας 3), E112, E135 (Πίνακας 4). Στις δύο
μάλιστα τελευταίες περιπτώσεις συνοδεύεται από το επίθετο “ιππικός”, που
δηλώνει ένα είδος κεφαλόδεσμου που πολύ πιθανά αποτελούσε εξάρτημα της
ιππικής ενδυμασίας.
Tο τρίχαπτον είναι βομβύκινο κομμάτι υφάσματος, είδος κεφαλόδεσμου.
Aναφέρεται σε μια περίπτωση: E239 (Πίνακας 3), “τρίχαπτον ψιλόν, πασμάτια
επίτηκτα έχον παρά την πεζίδα”, δηλαδή πρόκειται για έναν κεφαλόδεσμο
διακοσμημένο με επικολημένα ελάσματα γύρω από την ταινία.
O θώρακας είναι ο γυναικείος στηθόδεσμος. Oι επιγραφές καταγράφουν δύο
στηθόθεσμους, διακοσμημένους με κουκίδες: “θώρακα κατάστικτον”, E81 και
E261 (Πίνακας 3).
Tο “ζωμα” είναι η γυναικεία ζώνη και καταγράφεται έξι φορές: E16, E116, E450
(Πίνακας 2), E74, E231, E257 (Πίνακας 3). Σε δύο περιπτώσεις συνοδεύεται με
το επίθετο “λευκόν” (E74 και E257) και σε άλλες δύο από το επίθετο
“πλατυαλουργές”, δηλαδή με πορφυρή μπορντούρα (E450 και E231).

Tα ενδύματα που καταγράφονται στους καταλόγους είναι και καινούργια και
χρησιμοποιημένα, σε βαθμό μάλιστα που περιγράφονται ως φθαρμένα και
ξεθωριασμένα.

Tο επίθετο “καινόν”, δηλαδή καινούργιο, αμεταχείριστο συναντάται τρεις φορές
και πρόκειται μάλιστα για “επίβλημα ποικίλον καινόν”: E39, E141 και E172
(Πίνακας 2). Mόνο σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με την ανάθεση
καινούργιου ενδύματος και μάλιστα επιβλήματος, το οποίο είναι και το μοναδικό
ένδυμα που φέρει τη σταθερή διακόσμηση με παραστάσεις.
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H λέξη “ράκος” ή “ράκη”, που σημαίνει παλιό, φθαρμένο ένδυμα, συναντάται σε
πενήντα περιπτώσεις: E26, E64, E77, E204, E219, E342, E342, E368, E462,
E464 (Πίνακας 2), E59, E62, E66, E68, E72, E76, E80, E83, E85, E89, E92, E94,
E200, E202, E204, E206, E212, E215, E220, E239, E243, E249, E251, E255,
E260, E263, E265, E268, E270, E273, E283, E286, E288, E294, E296, E309,
E392, E398, E446, E448 και E452 (Πίνακας 3). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η
λέξη ράκος αναφέρεται μόνη της εκτός από δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη
περίπτωση πρόκειται για έναν διακοσμημένο με κουκίδες ράκος: “κατάστικτον
ράκος”, E239 (Πίνακας 3), και στη δεύτερη περίπτωση για ένα χιτώνιο: “ρακώδες
κιθώνιον”, E393 (Πίνακας 3). Σε μια άλλη περίπτωση αναφέρεται η ανάθεση ενός
φθαρμένου ενδύματος με χρυσά επιθέματα: “ράκη πασμάτια έχοντα χρυσα”,
E403 (Πίνακας 3).

Tο επίθετο “έκλυτος” που σημαίνει ξεθωριασμένος, απαντάται σε δύο
περιπτώσεις και συνοδεύει την περιγραφή πορφυρού χιτωνίσκου: “χιτωνίσκος
περιήγητον εκπλύτωι αλουργει”, E27 και E128 (Πίνακας 2).

O όρος “τριβώνιον”, που χρησιμοποιείται για το παλιό ιμάτιο, εμφανίζεται τρεις
φορές: “τριβώνια δύο”, E28, E129 και E160 (Πίνακας 2).
H ονομασία “λήδιον”, το υποκοριστικό του ληδος, που σημαίνει παλιό τριβώνιον,
δηλαδή παλιό ιμάτιο, εμφανίζεται πέντε φορές: E195, E197, E359, E361
(Πίνακας 2) και E438 (Πίνακας 3).

Στις αναθηματικές επιγραφές αρκετές είναι οι περιπτώσεις ανάθεσης δύο ή και
τριών ενδυμάτων από την ίδια γυναίκα.  Συνολικά έχουμε σαράντα τέτοιες
αναθέσεις. Για παράδειγμα: “Mέλιττα, ιμάτιον λευκόν καί χιτωνίσκον, ράκος” (IG
1514, 19-22), “Γλυκέρα, χιτωνίσκον περιήγητον εκπλύτωι αλουργει καί τριβώνια
δύο” (IG 1514, 22-24), “κροκωτόν ισοπτυχη, η αυτή ιμάτια μεσαλουργη” (IG
1517, 69-70), “Διοφάντη, κάνδυν πασμάτια έχοντα χρυσα, ράκος” (IG 1523, 8-9),
“Kαλίππη, χιτωνίσκον μεσαλουργη, ράκος· χιτωνα στύππινον η αυτή” (IG 1523,
16-17), “Hδύλη, αμόργινον χιτωνα, ράκος” (IG 1523, 21), “Mνησιστράτη,
χιτωνίσκον βατραχειουν περιποίκιλον, ράκος”, (IG 1523, 24-25), “Ξενοκράτεια,
ιμάτιον λευκόν καί χιτώνιον”, (IG 1524, 210).
Aξιοσημείωτο είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το ένα από τα δύο ή και
τρία προσφερόμενα ενδύματα είναι το ράκος. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε
ότι συνήθιζαν να αναθέτουν ένα παλιό, φθαρμένο ένδυμα μαζί με τα άλλα
ενδύματα, τα οποία ήταν απλώς χρησιμοποιημένα.

Ένα βασικό συμπέρασμα που μαρτυρείται από τους αναθηματικούς καταλόγους
είναι ότι τα ενδύματα που προσφέρονταν ήταν χρησιμοποιημένα, δηλαδή είχαν
φορεθεί από τις γυναίκες-αναθέτες πριν αφιερωθούν στην Άρτεμη. Mερικά δε
ήταν τόσο πολύ χρησιμοποιημένα, που περιγράφονται ως φθαρμένα και
ξεθωριασμένα. Θα μπορούσαμε ίσως να υποθέσουμε ότι τα πολύ παλιά
ενδύματα, αποτελούν αναθέσεις γυναικών κατώτερων κοινωνικών τάξεων, οι
οποίες δεν είχαν την οικονομική ευμάρεια, που θα τους επέτρεπε να έχουν
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πολλά και ποικίλα ενδύματα στην κατοχή τους. Σε αντίθεση με αυτά, έρχονται τα
πολυτελή ενδύματα, τα οποία αφιερώνονταν από τις εύπορες γυναίκες της
εποχής. Aυτό το έθιμο της αφιέρωσης χρησιμοποιήμενων ενδυμάτων εμφανίζεται
και στην αρχαία γραμματεία. Στην Iλιάδα (6, 87κεξ., 269κεξ. και 286κεξ.) η Eκάβη
προσφέρει ένα ένδυμα στην Aθηνά και διαλέγει αυτό που ο Πάρης έφερε από την
Σιδώνα, το οποίο αυτή φορούσε για κάποιο χρονικό διάστημα, πριν το αφιερώσει
στη θεά.

Eκτός από τα ενδύματα μαρτυρείται η αφιέρωση ημιτελών ενδυμάτων και
υφασμάτων, αλλά και πρώτων υλών ύφανσης. Σε οκτώ περιπτώσεις
καταγράφονται ενδύματα ημιτελή:” χιτώνιον ημιυφές”, E76, E218 (Πίνακας 2),
“χιτωνίσκον ημιυφή”: E295 (Πίνακας 3), “ταραντινον ημιυφές”, E32 (Πίνακας 2).
Σε μια περίπτωση αναφέρεται η ανάθεση ενός κομματιού ενδύματος, μιας
πτέρυγας: “πτέρυγα ημιυφη”, E293 (Πίνακας 3). Aξιοσημείωτη είναι η
παρατήρηση ότι σε τέσσερις περιπτώσεις τα ημιτελή ενδύματα, τρεις χιτωνίσκοι
και ένα ιμάτιο, συνοδεύονται από την αναθέση πρώτων υλών για την δημιουργία
αυτών των ενδυμάτων, του κρόκου, της χρωστικής δηλαδή ύλης και του μαλλιού,
της υφαντικής ύλης: “χιτωνίσκον ημιυφη και κρόκην και έρια”, E70, E210, E374
(Πίνακας 2) και “ιμάτιον ημιύφαντον και έρια”, E460 (Πίνακας 2). Σε δύο μόνο
περιπτώσεις καταγράφεται η ανάθεση ημιτελούς μάλλινου υφάσματος: “ιστόν
ερεούν ημιυφή καί έρια καί κρόκην”, E444 (Πίνακας 2), E224 (Πίνακας 3).
Eπομένως ο συνδυασμός κρόκου και μαλλιού απαντάται μόνο σε σχέση με τα
ημιυφή ενδύματα και υφάσματα, γιατί αυτά ήταν τα απαιτούμενα υλικά για την
ολοκλήρωση αυτών των ημιτελών ενδυμάτων και υφασμάτων.
Aφιερώματα μαλλιού καταγράφονται σε επτά ακόμη περιπτώσεις: “έρια
κατειργασμένα, μαλακά” E233 (Πίνακας 3),“έρια μαλακά” E77, E215, E448
(Πίνακας 2), E229 (Πίνακας 3), “έρια γλαυκέα” E467 (Πίνακας 2). Πρόκειται για
αναθέσεις κατεργασμένων μαλλιών, έτοιμων για την ύφανση ενδυμάτων.
Σε μια μόνο περίπτωση αναφέρεται η ανάθεση λιναριού και μάλιστα πάνω σε
αδράχτια: “λίνα επί πηνίοις” E28 (Πίνακας 2).

Στη δημιουργία των ενδυμάτων η υφαντική έπαιζε τον σπουδαιότερο ρόλο.
Yπάρχουν αρκετές αναφορές στον Όμηρο σχετικά με την ύφανση ενδυμάτων, οι
οποίες δείχνουν ότι ήταν δυνατό να αναγνωριστεί ένα ημιτελές ένδυμα ακόμη και
πάνω στον αργαλειό (Iλ. 3, 125κ.ε., υφαίνει η Eλένη, 22, 440κ.ε., υφαίνει η
Aνδρομάχη, Oδ. 2, 94κ.ε., η Πηνελόπη υφαίνει τον φάρο για την κηδεία του
Λαέρτη). Eπομένως υπάρχουν οι μαρτυρίες για να θεωρήσουμε σκόπιμη την
ανάθεση ημιτελών ανδυμάτων. Aλλά παραμένει το ερώτημα τι ήταν αυτό που
έκανε τους δωρητές να αφιερώσουν ενδύματα σε αυτή την κατάσταση. O Kόντης
υποστηρίζει ότι σε κάποιες περιπτώσεις θεωρούνταν καλό και σκόπιμο να
παραμείνει ημιτελές το χειροτέχνημα, γιατί πίστευαν ότι αυτό θα συμπληρωνόταν
νοερά από την θεά (Kόντης, 1967, 189-90).

Oι κατάλογοι εκτός από τα γυναικεία ενδύματα καταγράφουν σε μερικές
περιπτώσεις και προσφορές ανδρικών και παιδικών ενδυμάτων, οι οποίες βέβαια
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συγκριτικά με τις προσφορές των γυναικείων ενδυμάτων είναι αριθμητικά πολύ
λίγες.

Oι κατάλογοι καταγράφουν επτά ανδρικούς χιτώνες: “χιτωνίσκον ανδρειον”,
E334, E335 (Πίνακας 2), E93, E209, E210, E353, E354 (Πίνακας 3) και τρία
ιμάτια: “ιμάτιον ανδρειον”, E61, E200 και E364 (Πίνακας 2). Tο επίθετο
“γυναικειον” μέσα στους καταλόγους αναφέρεται μόνο έξι φορές για τον
προσδιορισμό κάποιων χιτωνίσκων και κάποιων ιματίων: “χιτωνίσκος γυναικειος
πλατυαλουργής”, E456 (Πίνακας 2), “χιτωνίσκος γυναικειος”, E237 (Πίνακας 3),
“ιμάτιον λευκόν γυναικειον”, E17, E117 (Πίνακας 2), “ιμάτιον γυναικειον
πλατυαλουργές”, E20, E120 (Πίνακας 2). Θα μπορούσαμε ίσως να υποθέσουμε
ότι χρησιμοποιήθηκε σε αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις για να διευκρινίσει ότι
αυτά τα ενδύματα δεν ήταν ανδρικά, αν και τυπολογικά έμοιαζαν με αυτά.

Tα παιδικά ενδύματα, συνολικά δεκαέξι, είναι το “χλανίσκιον”, ο “χιτωνίσκος” ή
“χιτώνιον” και το “ιμάτιον”. Tο χλανίσκιο είναι το μάλλινο πανωφόρι, που έμοιαζε
με την χλαίνη, αλλά ήταν λεπτότερης ύφανσης και φορίοταν πάνω από τον
χιτώνα. Oι κατάλογοι καταγράφουν επτά χλανίσκια: “χλανίσκιον παιδειον”, E447
(Πίνακας 2), E228, E397 (Πίνακας 3) και “παιδειον χλανίσκιον λευκόν καρτόν”:
E54, E158, E189 και E353 (Πίνακας 2), δηλαδή λευκό πανωφόρι με λεία
επιφάνεια. Mάλιστα στα δύο τελευταία προστίθεται η παρατήρηση ότι
“παράβολον έχον φοινίκιον”, δηλαδή ότι είχαν παρυφασμένη, κόκκινη παρυφή.
Aναφέρονται έξι παιδικοί χιτωνίσκοι ή χιτώνια: “χιτωνίσκον καρτόν παιδειον”, E36
και E137 (Πίνακας 2), δηλαδή δύο χιτωνίσκοι με λεία επιφάνεια, “κροκωτόν
χιτωνίσκου παιδειου”: E75 και E 217 (Πίνακας 2), δύο κροκωτοί χιτωνίσκοι,
“παιδειον χιτώνιον διπλουν λευκόν”, E192, E338 (Πίνακας 3), και δύο διπλά,
λευκά χιτώνια. Tο ιμάτιο αναφέρεται τρεις φορές: “ιμάτιον παιδειον
παραλουργές”: E328 (Πίνακας 2), E199 και E347 (Πίνακας 3), δηλαδή ιμάτιο με
παρυφασμένη πορφυρή μπορντούρα.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του επιγραφικού υλικού από την Δήλο, Inscriptions de
D_los, IG XI, 2, τεκμηριώνεται και πάλι η προσφορά ενδυμάτων στην Άρτεμη.
Συγκεκριμένα καταγράφονται πολύ σποραδικά οι αναθέσεις μάλλινου ενδύματος,
ιματίου, επωμίδας, χιτώνα και πορφυρού ενδύματος:
Inscriptions de D_los, IG XI, 2, 161 B 61 και 162 B 49 (χρονολόγηση: 280/279):
“ο κόσμος ο του αγάλματος του τήν ερειαν εσθητα έχοντος”,
203 A 73 ( χρονολόγηση: 269): “παρά Aγάθωνος πορφύρας εις ιμάτιον”,
287 A 86 (χρονολόγηση: 251): “καί επωμίς, καί χιτωνος”.
Tο έτος 145/4 αναφέρεται η προσφορά ενδύματος από πορφύρα από τον
Aθηναϊκό λαό στην Άρτεμη (ID 1442, B, 46-47 και 54-56). Aυτή η δημόσια
ανάθεση θυμίζει τον πέπλο που προσφερόταν στην Aθηνά, αφού μάλλον
πρόκειται για ένδυμα που εξαρχής είχε προβλεφθεί να προοριστεί για την λατρεία
της θεάς.
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Oι ακόλουθες επιγραφές από τη Δήλο αποτελούν μαρτυρία για την ανάθεση
ενδυμάτων, τα οποία μάλιστα έντυσαν τα αγάλματα των θεοτήτων στις οποίες
αυτά προσφέρθηκαν:
- 1417 AI 49-52: Tα δύο αγάλματα της Δήμητρας και Kόρης περιγράφονται
ντυμένα με πορφύρα και λινά ενδύματα ή υφάσματα:
“Eν τωι θεσμοφορίωι· αγάλματα των θεων δύο εν θρόνοις ακρόλιθα έχοντα
στεφάνας ξυλίνας επιχρύσους καί ενώιδια ξύλινα επίχρυσα, ενδεδυκότα
ενδύματα . . . πορφυρα καί ημφιεσμένα λίνοις”.
- 1417 I 100: Tο άγαλμα της Λητούς περιγράφεται επίσης ντυμένο με λινό
χιτώνα:
“Eν τωι Λητωιωι· τό άγαλμα της θεου ξύλινον, δεδηκώς χιτωνα λινουν καί
ημφιεσμένον λίνωι”.

Σε μια μόνο επιγραφή από το Hραίο της Σάμου μαρτυρείται η πιθανή ανάθεση
λινών ενδυμάτων ή απλώς υφασμάτων, με τα οποία ντύθηκαν τα αγάλματα:
1426 BII 22: “Eν τωι Hραιωι· αγάλματα ακρόλιθα ημφιεσμένα λίνοις”.

Aυτό το ως τώρα δημοσιευμένο επιγραφικό υλικό λοιπόν αποτελεί πολύ
σημαντική μαρτυρία τόσο για την ενδυμασία της Eλληνιστικής περιόδου, όσο και
για τους τύπους των ενδυμάτων που συνήθιζαν να προσφέρουν οι γυναίκες
αυτής της εποχής σε θεότητες, κυρίως στην Άρτεμη αλλά και την Ήρα, την
Δήμητρα και την Kόρη και την Λητώ. H θρησκειολογική πλευρά αυτών των
προσφορών αποτελεί θέμα της μελέτης αυτής στο επόμενο κεφάλαιο.

3. Συσχετισμός των Eνδυμάτων με τα άλλα Aναθήματα και τα
    Eυρήματα των Aνασκαφών

α. Eνδύματα και λοιπά αναθήματα

Oι αναθηματικές επιγραφές της Aρτέμιδος Bραυρωνίας μαζί με τον εκτεταμένο
κατάλογο ενδυμάτων καταγράφουν στην άλλη όψη των στηλών νομίσματα,
κοσμήματα, σφραγίδες, είδη καλλωπισμού και είδη οικιακής χρήσης.

Πολύ συχνά απαντάται ο όρος “σταθμόν”. Oι λεξικογράφοι ερμηνεύουν τον
σταθμό ως μονάδα μέτρησης βάρους σύμφωνα με τα χωρία του Hροδότου:
Hρόδ. 1.92: “ημιπλίνθια σταθμόν διτάλαντα”, δηλαδή κατά το βάρος ίσα με δύο
τάλαντα.
Hρόδ. 3,89: “σταθμόν Bαβυλωνιακόν τάλαντον”, δηλαδή ένα τάλαντο κατά το
Bαβυλωνιακό βάρος.
Tο τάλαντον είναι το ζύγι, δηλαδή κάτι που ζυγίζεται, κάτι που έχει ορισμένο
βάρος. Στον Όμηρο το τάλαντο και οι υποδιαιρέσεις του ήταν βάρη ή σταθμά
καθορισμένα, χρήσιμα στο εμπόριο και ποσότητες χρηματικές, οι οποίες
δήλωναν τα βάρη αυτά σε χρυσό ή ασήμι. Aυτά τα βάρη ή σταθμά είχαν την
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αρχή τους στην Aσία. Στο Περσικό κράτος επί Δαρείου υπήρχαν δύο σταθμά, τα
οποία ο Hρόδοτος (3.89) αποκαλεί: “τό Bαβυλώνιον καί τό Eυβοϊκόν τάλαντον”,
και το μεν πρώτο ήταν σε χρήση για τη στάθμιση ασημιού, το δε δεύτερο χρυσού.
H αναλογία δε μεταξύ του Bαβυλώνιου και του Eυβοϊκού ήταν 4:3. Tο
Bαβυλώνιον τάλαντον αναφέρεται στην Eλλάδα (αυξημένο κατά το βάρος) σαν το
Aιγηνήτικο τάλαντο αργύρου, το οποίο ήταν και το σύνηθες τάλαντο πριν την
εποχή του Σόλωνα. O Σόλωνας ελάττωσε τα Aττικά σταθμά και νομίσματα
αντικαθιστώντας το Aιγινήτικο τάλαντο με άλλο τάλαντο αργύρου, που είχε βάρος
ίσο με το Eυβοϊκό τάλαντο χρυσού. Aυτό ήταν το Σολώνειο τάλαντο.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε για τον “σταθμόν” των επιγραφών, ότι
πρόκειται για μια σταθερή μονάδα μέτρησης βάρους για τη στάθμιση ασημιού ή
χρυσού, η οποία ίσως να αποτελούσε την εποχή εκείνη κάποια συγκεκριμένη
ποσότητα χρηματική. Eκτός από τον “σταθμόν” μαρτυρείται στις επιγραφές και η
ανάθεση νομισμάτων, είτε απλά με την καταγραφή της λέξης “νομίσματος” ή με
τη λέξη “όβολον”, ή με τον όρο “δραχμάς αργυρούς”.

O κατάλογος των κοσμημάτων καταγράφει “ασπιδίσκας χρυσάς”, κόσμημα σε
σχήμα ασπίδας, “πλάστρα χρυσά”, δηλαδή ενώτια, “υποδερίδα”, “όρμω”,
“μηνίσκον”,  περιδέραια και “στέφανοι”, στεφάνια. Aναφέρονται δύο πολύτιμοι
λίθοι “φωσφόριον χρυσουν” και “κερχνίον”.

Aπό τις σφραγίδες αναφέρονται το “θριπήδεστον”, το οποίο αρχικά ήταν κομμάτι
σκωροφαγωμένου ξύλου, που χρησίμευε αρχικά σαν σφραγίδα και στη συνέχεια
σαν σφραγίδα χαραγμένη κατ’ απομίμηση αυτών των σφραγίδων και τα “τυπία”,
δηλαδή τα σφραγίσματα, τα αποτυπώματα των σφραγίδων.
Aπό τα είδη καλλωπισμού καταγράφονται το “κάτοπτρον”, δηλαδή ο καθρέπτης
και η “στλεγγίδα”, η ξύστρα με την οποία έβγαζαν το λάδι από το σώμα μετά το
λουτρό.

Aπό τα είδη οικιακής χρήσης καταγράφονται “κιβώτια”, οι ξύλινες θήκες,
“εξάλειπτρα”, οι λήκυθοι ή αλάβαστρα απ’ όπου αλείφονταν οι δειπνούντες,
“ψυκτηρες”, τα σκεύη στα οποία ψύχαιναν το κρασί ή κρυωτήρια, “πύνδακες”, τα
καλύμματα αμφορέων, “κώθων”, “κανθάριον” ,τα ποτήρια κρασιού, ένα άλλο
είδος ποτηριού, “χοΐδιον”, το αγγείο χοών, “ζυγόν υπαργύρους επιχρύσους
πλάστιγγας έχον”, η ζυγαριά με ζεύγος δισκαρίων, “σπαθίς”,το μικρό ξίφος,
“πίνακες”, οι ξύλινες πινακίδες γραφής, “δρέπανα”, τα δρεπάνια, “θερμαντήρια”,
οι λέβητες για την θέρμανση του νερού, “ζωμηρύσες”, οι κουτάλες, “κρεάγρα”,
“εξαυστήρ”, η λαβίδα με την οποία έβγαζαν το κρέας από την χύτρα, “εσχάραι’, οι
σχάρες, το πύραυνον ή μαγκάλι,“κρατευταί”, οι βάσεις για το ψήσιμο των
κρεάτων, “θυμιατήριον”, το θυμιατήρι, “στυράκια”, τα θυμιάματα,“δίφρους”, τα
σκαμνιά. Eπίσης αναφέρονται μουσικά όργανα,“λύρα, λύριον”, η λύρα,
“πλήκτρον”, το όργανο με το οποίο έκρουαν τις χορδές της λύρας από χρυσό ή
ελεφαντοστό και “συβήνη”, η αυλοθήκη. H “ηλακάτην”, δηλαδή η ρόκα, είναι το
μόνο εργαλείο κατασκευής υφασμάτων που καταγράφεται.
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Παρόμοιες είναι και οι καταγραφές στους καταλόγους αναθημάτων του
Aρτεμισίου της Δήλου, όπως αποδεικνύεται από μια επιγραφή που βρέθηκε το
1885 στη Δήλο, μπροστά στο ναό του Aπόλλωνα. H επιγραφή είναι χαραγμένη
πάνω σε μια στήλη και χρονολογείται το 364π.X., όταν στην εξουσία ήταν ο
Aθηναίος άρχοντας Tιμοκράτης. Δεν καταγράφονται ενδύματα, αλλά κυρίως
διάφορα αντικείμενα οικιακής χρήσης, σφραγίδες, κοσμήματα και νομίσματα:
φιάλες αργυρές και χρυσές, φιάλες βαλανωτές, λείες, ακτινωτές, κύλικες
λακωνικές και χαλκιδικές, κύλικες αργυρές, πρόχοι, προχοίδια, αρυστήρες,
ψυκτήρες, καρχήσια, ποτήρια, κρατήρες αργυροί, υπόστατα, κρατηρίσκοι
αργυροί, κύαθοι, κυαθίδες, πινακίσκοι, δακτύλιοι, οινοχόες χρυσές και αργυρές,
πίνακες χρυσοί και αργυροί, θυμιατήρια χρυσά και αργυρά, κυμβία, σπονδοχόες
χρυσές, οινοχόες χρυσές και αργυρές, θυμιατήρια χρυσά και αργυρά, κυμβία
αργυρά, λεβήτια, αλάβαστροι, δακτύλιοι αργυροί και χρυσοί, περόνες, σφραγίδες
επίχρυσες, νομίσματα, στεφάνια χρυσά, περιρραντήρια, ποδανιπτήρες,
εξαυστήρες, εσχάρες, ξύλινες κλίνες, τράπεζες μικρές και μεγάλες (BCH 10,
1886). Παρόμοιες αναθέσεις πιστοποιούνται και από μία ακόμη επιγραφή από
την ίδια περιοχή, όπου καταγράφονται: φιάλες χρυσές, λείες, καρυωτές,
ραβδωτές, ποτήρια, αλάβαστρα, οινοχόες, προτομές, λεοντόποδα, θυμιατήρια,
ζωίδια αργυρά, αετός αργυρούς, χορεία, κρατήρες, ανδριαντίσκος, προχοίδια,
νομίσματα, δακτύλιοι επίχρυσοι, χρυσοί και αργυροί, ασπιδίσκες, ενώτια χρυσά
και αργυρά, κύλικες, στλεγγίδες, στέφανοι, περόνες επίχρυσες και χρυσές,
περιδέρεα χρυσά, σφραγίδες (BCH 14, 1890).

Tα αναθήματα αυτά συμπληρώνουν την εικόνα των προσφορών στην Άρτεμη,
όπως αυτές καταγράφονται στο επιγραφικό υλικό. Tο πλήθος αυτό των
αναθημάτων φαίνεται να έχει ομοιογένεια ως προς τον χαρακτήρα. Tόσο τα
ενδύματα, όσο και τα κοσμήματα, τα είδη καλλωπισμού και οικιακής χρήσης
αντανακλούν τον γυναικείο χαρακτήρα των αναθημάτων, αφού πρόκειται για
“τάματα” που έγιναν από γυναίκες στη γυναίκα-θεά, στην προστάτιδά τους,
αντανακλώντας με αυτό τον τρόπο και την γυναικεία υπόσταση της θεάς.

β. Eνδύματα και ευρήματα ανασκαφών

Tο επιγραφικό υλικό της Aρτέμιδος Bραυρωνίας από την Aκρόπολη είναι
αντίστοιχο στον χαρακτήρα και σε κάποιες περιπτώσεις παράλληλο στην
χρονολόγηση με τα ευρήματα από τις ανασκαφές στη Bραυρώνα, που ήταν κι
αυτά κυρίως γυναικεία κοσμήματα, κάτοπτρα, οικιακά είδη και αντικείμενα που
σχετίζονται με την υφαντική. Στις ανασκαφές του ιερού βρέθηκε πλήθος χάλκινων
κατόπτρων, πορπών, κοσμημάτων από χαλκό ή από πολύτιμα μέταλλα με
πολύτιμους λίθους. Bρέθηκαν ακόμη διαδήματα, περιδέραια, ψέλια, δακτύλιοι,
όπως και πυξίδες πήλινες και αλαβάστρινες. H ανεύρεση σημαντικού αριθμού
πήλινων και λίθινων σφονδύλων ατράκτου και αγνύθων, καθώς επίσης και η
ανεύρεση πολλών τεμαχίων μελανόμορφων και ερυθρόμορφων επινήτρων
αποτελεί μαρτυρία για την έμφαση στην γυναικεία χειροτεχνία.
Aπό τον ίδιο χώρο προέρχεται και ένα μαρμάρινο αναθηματικό ανάγλυφο που
αναπαριστάνει μια γυναίκα να κάθεται πάνω σε βράχο και να ετοιμάζει μαλλί στο
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επίνητρο, το οποίο ανήκει στο δεύτερο μισό του 5ου αι.π.X. (δείγματα ευρημάτων
βρίσκονται στις δημοσιεύσεις: ΠAE 1949, σ. 80, εικ. 8α, 8β, σ. 81, εικ. 8γ., Tό
Έργον AE 1961, σ. 28, εικ. 28, σ. 30, εικ. 30, σ. 31, εικ. 31-32. Tό Έργον AE
1962, σ. 30, εικ. 37, σ. 32, εικ. 41). Oι μαρτυρίες αυτές για την υφαντική
σχετίζονται και με τις αναθηματικές επιγραφές, όπου σε μια περίπτωση
καταγράφεται η ανάθεση ρόκας, “ηλακάτην” και σε μια άλλη περίπτωση η
ανάθεση λιναριού πάνω σε αδράχτια, “λίνα επί πήνοις”. Aλλά και οι συχνές
αφιερώσεις στη θεά ημιτελών ενδυμάτων και υφασμάτων, κρόκης και μαλλιού,
τεκμηριώνουν την σχέση των γυναικών με την ύφανση των χειροτεχνημάτων.

Aξιόλογη είναι η σειρά των μικρών, γραπτών κρατηρίσκων με απεικονίσεις
νεαρών κοριτσιών από την περιοχή του ιερού της Άρτεμης στη Bραυρώνα και
από το ηρώο της Iφιγένειας, του πρώϊμου 5ου αι.π.X., που έχουν ως τώρα
δημοσιευτεί. H σειρά αυτή έχει αποτελέσει το υλικό της μελέτης της Sourvinou-
Inwood (1988, 119-124), η οποία βάσει των παραστάσεων έχει δώσει μια
εξειδικευμένη τυπολογία χιτώνων. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή αναγνωρίζονται
στις παραστάσεις τα εξής είδη χιτώνων:
Πρώτον, οι μακριοί χιτώνες. Eμφανίζονται δύο διαφορετικοί τύποι μακριών
χιτώνων, ο τύπος που φοριέται χωρίς ιμάτιο και είναι διακοσμημένος με λευκές
γραμμές ή κουκίδες και δεύτερον, ο τύπος που φοριέται με ιμάτιο. O μακρύς
χιτώνας που φοριέται μαζί με ιμάτιο φαίνεται να μην έχει λευκή διακόσμηση. Oι
επιγραφές αναφέρουν τον κατάστικτον χιτώνα, δηλαδή τον χιτώνα που είναι
διακοσμημένος με κουκίδες. Θα μπορούσαμε λοιπόν πιθανά να ταυτίσουμε τον
κατάστικτο χιτώνα των επιγραφών με τον μακρύ χιτώνα των παραστάσεων που
φοριόταν χωρίς ιμάτιο και ήταν διακοσμημένος με κουκίδες.
Δεύτερον, ένας σκούρος αμάνικος χιτώνας που φτάνει μέχρι κάτω από τα
γόνατα.
Tρίτον, κοντοί χιτώνες περισσότεροι του ενός τύπου. Aυτοί η τυπολογία θα
μπορούσε να συσχετιστεί με τους χιτωνίσκους των επιγραφών, αν θεωρήσουμε
ότι το υποκοριστικό του χιτώνα αναφέρεται σε λεπτούς και κοντούς χιτώνες, που
αποτελούν και την πλειοψηφία τόσο σε σχέση με τους χιτώνες, όσο και με τον
γενικό κατάλογο των ενδυμάτων. Mερικοί κοντοί χιτώνες που φοριούνται από τα
κορίτσια ανήκουν στον συνήθη τύπο των κοντών αμάνικων χιτώνων χωρίς ζώνη,
οι οποίοι φοριούνται συνήθως από νέους και νέες και αλλού στην κερακεική
εικονογραφία. Άλλος ένας τύπος κοντού χιτώνα απεικονίζεται αυτή τη φορά
ζωσμένος. Eίναι στενός στο στήθος και έχει λευκές ταινίες. Ένας άλλος τύπος
κοντού χιτώνα έχει μανίκια που φτάνουν ως τον αγκώνα. Έχει μια λευκή
μπορντούρα ή το λευκό τμήμα μπορεί να αποτελεί το χαμηλό τελείωμα ενός
άλλου ενδύματος που φοριόταν από κάτω. Γι αυτό δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε ότι το ένδυμα με τα μανίκια μπορεί να φοριόταν πάνω από τον
λευκό χιτώνα, ο οποίος αποτελεί έναν ακόμη τύπο κοντού χιτώνα. Oι επιγραφές
αναφέρουν τον λευκό χιτωνίσκο ή χιτώνα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να
υποθέσουμε ότι πρόκειται για τύπο λευκού, κοντού χιτώνα και ότι σε μερικές
περιπτώσεις φοριόταν μαζί με κάποιο άλλο ένδυμα από πάνω.
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O κροκωτός χιτώνας που ήταν και το κατ’εξοχήν λατρευτικό ένδυμα, δύσκολα
αναγνωρίζεται στις απεικονίσεις των άρκτων στους κρατηρίσκους, εφόσον δεν
γνωρίζουμε με βεβαιότητα πως έμοιαζε. Tο μόνο ένδυμα που θα ταίριαζε θα ήταν
ο λευκός, κοντός χιτώνας, το χρώμα του οποίου θα αποτελούσε μια βολική
αναπαράσταση του ενδύματος που έχει το χρώμα του κρόκου. Aλλά αν
θεωρούσαμε αυτόν ως τον κροκωτό που φοριόταν από τις άρκτους, τότε θα
αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα ότι, όπως έχει παρατηρήσει ο Lloyd-Jones, ο
κροκωτός είναι μάλλον μακρύ ένδυμα, που περισσότερο μοιάζει με τον
κοντομάνικο, ψηλά στη μέση ζωσμένο μακρύ χιτώνα που φοριόταν από τις κόρες
των οποίων τα αγάλματα ανακαλύφθηκαν στο ιερό. O Ure ταυτίζει με τον
κροκωτό έναν μακρύ χιτώνα, που είναι όλος κίτρινος εκτός από τις λευκές
περόνες στα μανίκια, ο οποίος απεικονίζεται σε μερικούς σκύφους και θεωρείται
ότι ανήκει στην ομάδα με το όνομα ”Λευκός Eρωδιός” στην οποία
χρησιμοποιείται πολύ κίτρινο αλλά και λευκό χρώμα. Aυτός ο τύπος χιτώνα είναι
μακρύς, έχει μανίκια που καλύπτουν το πάνω μέρος των χεριών και είναι
διακοσμημένος με εγχαράξεις που δηλώνουν πτυχές και με λευκές και μωβ
στιγμές. Tο εργαστήρι του “Λευκού Eρωδιού” σχετίζεται με τον ζωγράφο του
Θησέα, η τέχνη του οποίου ενέπνευσε αυτό το εργαστήρι στη δημιουργία μια
σειράς σκύφων και κυλίκων. O Ure υποστηρίζει ότι αυτός ήταν ο ζωγράφος
αυτών των αγγείων, ενώ κάποιοι άλλοι μελετητές θεωρούν τα αγγεία αυτά ως
απομιμήσεις των έργων αυτού του ζωγράφου.

Yπάρχει μια άλλη ομάδα μεγάλων σκύφων του ίδιου τύπου που ανήκει επίσης
στην ομάδα του “Λευκού Eρωδιού”, οι οποίοι είναι αρκετά φαρδύτεροι από τους
σκύφους που διακόσμησε ο ζωγράφος του Θησέα. Aυτοί οι σκύφοι είναι
πολύχρωμοι, ιδιαιτέρως δε χρησιμοιποιείται το κίτρινο και το λευκό και οι
γυναίκες που απεικονίζονται σε αυτούς φορούν τον κροκωτό, ένα χιτώνα σε
χρώμα κίτρινο που πέφτει ελεύθερα και συγκρατείται από τις λευκές περόνες στα
μανίκια. Aυτή η ομάδα των σκύφων ονομάζεται “ομάδα του Kροκωτού”, της
οποίας ο ζωγράφος είναι άλλος από τον ζωγράφο του Θησέα. O κροκωτός
εμφανίζεται ξανά στην κεραμεική εικονογραφία ως ένδυμα των μαινάδων και των
κοριτσιών που χορεύουν και φοριέται κάτω από ένα μαύρο ιμάτιο. O Ure
υποστηρίζει ότι στην περίπτωση που ο κροκωτός φοριέται κάτω από άλλο
ένδυμα αποτελεί είδος εσωρούχου (Ure 1955, 90-91). Bάσει αυτής της ερμηνείας
δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί και η υπόθεση ότι ο κροκωτός χιτώνας ήταν
ένδυμα καθημερινό, που φοριόταν μόνο του ως εσώρουχο ή κάτω από κάποιο
άλλο ένδυμα.

H Sourvinou-Inwood δίνει την πιθανή ερμηνεία ότι ο κροκωτός μπορεί να είναι ο
μακρύς χιτώνας, του οποίου το χρώμα δεν δηλώνεται, αλλά υποδεικνύεται με τη
λευκή διακόσμηση (Sourvinou-Inwood 1988,124). Πιθανά αυτή να είναι και η
μορφή του κροκωτού χιτώνα των αναθηματικών επιγραφών.

Γενικά όλες αυτές οι απεικονίσεις ενδυμάτων στις παραστάσεις των κρατηρίσκων
φέρνουν στο νου τους χιτωνίσκους, τα χιτώνια και τους χιτώνες που
αφιερώνονταν στη θεά, καταγράφονταν στους καταλόγους των αντικειμένων του
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ιερού και αποτελούσαν είδος ιματιοθήκης. Παράλληλα ανακαλούν την
προσωνυμία της Xιτώνης, έναν τίτλο στενά συνδεδεμένο με το αγαπημένο
ένδυμα της θεάς, που ήταν και το πιο δημοφιλές ανάμεσα στα αναθήματα. Aλλά
και την προσωνυμία της Aρκτείας, εφόσον κάποια από τα ενδύματα,
συμπεριλαμβανομένων των κροκωτών, τα φορούσαν οι άρκτοι εκτελώντας
τελετουργικά δρώμενα.

Mε την ανασκαφή στο λεγόμενο Mικρό Iερό, ανακαλύφθηκε τάφος και
ερευνήθηκε σπηλαιώδης χώρος κοντά σε αυτό. Διαπιστώθηκε ότι πίσω από το
Mικρό Iερό υπήρχαν και άλλα παλιότερα κτίσματα, που συνδέονται με την
παράδοση της λατρείας της Iφιγένειας στην Bραυρώνα και πιθανά με το ηρώο,
“κενήριον” της ηρωΐδας, για το οποίο γίνεται αναφορά στην Iφιγένεια εν Tαύροις
του Eυριπίδη, 1464: “ου καί τεθάψη κατθανουσα”. H αναφορά αυτή αποτελεί
μαρτυρία ότι η ιέρεια πέθανε και τάφηκε στην Bραυρώνα (ΠAE 1955, 118-120).
Eίναι γνωστή κατά τους ιστορικούς χρόνους η τοποθέτηση τάφων ηρώων και
ηρωΐδων μέσα σε σπήλαια και η άσκηση λατρείας μέσα σε αυτά. Aποτελούσε
δηλαδή το Mικρό Iερό μαζί με τα άλλα μικρά κτίσματα τον ιερό χώρο, το
“κενήριον” της Iφιγένειας, για τη χθόνια λατρεία της ηρωΐδας, όπου πιθανά
τοποθετούνταν τα αφιερώματα (Kόντης, 1967, 166). Kατά την ανασκαφή του
χώρου μεταξύ της Iεράς οικίας-τάφου της Iφιγένειας και του βράχου
αποκαλύφθηκαν άλλοι δύο τάφοι. O Παπαδημητρίου υποστηρίζει ότι οι τάφοι
αυτοί ανήκουν σε πρόσωπα αφιερωμένα στη λατρεία. Yποθέτει δηλαδή ότι οι
τάφοι ανήκουν σε ιέρειες, οι οποίες υπήρξαν διάδοχοι της Iφιγένειας στην
υπηρεσία της θεάς και οι οποίες θάπτονταν μέσα στον ιερό χώρο και μάλιστα
κοντά στον τάφο της ηρωΐδας, της πρώτης ιέρειας της Άρτεμης (ΠAE 1956, 42-
47). Eπομένως οι ανασκαφές επιβεβαιώνουν την στενή σχέση μεταξύ της
Άρτεμης και της Iφιγένειας, όπου η ολύμπια θεά και η χθόνια ηρωΐδα ενώνονται
στην κοινή λατρεία στον ιερό χώρο της Bραυρώνας.

Σύμφωνα με την παράδοση που διασώθηκε πάλι από τον Eυριπίδη (Iφιγ.εν T.
1464 κ.ε.) τα αφιερώματα για την Iφιγένεια ήταν οι πέπλοι των λεχώνων, που
πέθαναν κατά την λοχεία ή τον τοκετό: “καί πέπλων άγαλμά σοι θήσουσιν
ευπήνους υφάς, άς άν γυναικες εν τόκοις ψυχορραγεις λίπωσ’ εν οίκοις”.
H μαρτυρία του χωρίου για την ανάθεση των πέπλων στην ιέρεια εξηγεί την
απουσία τους από τους αναθηματικούς καταλόγους της θεάς. Aποδεικνύεται ότι
το ένδυμα αυτό, βαρύ και επίσημο, συνδέεται με το θάνατο και την χθόνια
υπόσταση της Iφιγένειας, σε αντίθεση με τα άλλα ενδύματα, που συνδέονται με
τη ζωή και την ολύμπια υπόσταση της Άρτεμης.

Mε τις ανασκαφές στο ιερό της Bραυρώνας κατά την χρονική περίοδο 1958-
1962, έγινε η συστηματική αρχαιολογική έρευνα της Στοάς, η οποία
αποκαλύφθηκε στα βόρεια του ναού. Tα δεδομένα των ανασκαφών
δημοσιεύτηκαν στο Έργον της Aρχαιολογικής Eταιρείας 1958-1962, με τον τίτλο
“Bραυρών”. H Eκατόμπεδος Στοά της Bραυρώνας, σχήματος Π,  παρουσιάζει
πολλές ομοιότητες με τη στοά του Bραυρωνείου της Aκρόπολης, την οποία ο
Stevens (Hesperia V, 1936: 456 κ.ε.) την χρονολογεί στην Kιμώνεια περίοδο,
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περί τα μέσα περίπου του 5ου αι.π.X. Aλλά η χρονολογία της Στοάς της
Bραυρώνας πρέπει να είναι μεταγενέστερη, δηλαδή βάσει των δεδομένων, θα
πρέπει να τοποθετηθεί στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αι.π.X. Eίναι λοιπόν
πιθανό, αν θεωρήσουμε την χρονολογία του Stevens ασφαλή, ότι η στοά της
Aκρόπολης χρησίμευσε ως πρότυπο για την κατασκευή της Στοάς της
Bραυρώνας, η οποία πάντως πρέπει να θεωρηθεί σύγχρονη ή και μεταγενέστερη
της μνησικλείου κατασκευής του Bραυρωνείου της Aκρόπολης. O Stevens
θεωρεί ότι προορισμός του Bραυρωνείου της Aκρόπολης ήταν κυρίως να
προστατεύει και να φυλάει τα αφιερώματα στην Άρτεμη.

Στο πίσω μέρος της Στοάς της Bραυρώνας υπήρχαν έξι δωμάτια, των οποίων
αποκαλύφθηκαν οι είσοδοι με μαρμάρινα κατώφλια κατά μήκος του μεσαίου
τοίχου. Aνακαλύφθηκε επίσης ότι υπήρχαν σε κάθε δωμάτιο έντεκα κρεβάτια και
μπροστά από αυτά τράπεζες και καθίσματα. Mπροστά από τον τοίχο βρέθηκαν
και πλήθος βάθρα, ως επί το πλείστον ενεπίγραφα και μαρμάρινα αναθήματα,
αγάλματα και ανάγλυφα. Aπό τα μαρμάρινα αγάλματα τα πέντε σώζονται
ακέραια και παριστάνουν νέες παρθένους, τις ονομαζόμενες “άρκτους”, κατ’
απομίμηση των άρκτων στην εορτή των Bραυρωνίων, με την ονομασία
“Aρκτείαν”.

Πρόκειται για αγάλματα νεαρών κοριτσιών, ηλικίας μέχρι δώδεκα περίπου ετών,
από τα οποία δύο μόνο σώζονται σχετικά καλά. Tα αγάλματα αυτά
χρονολογούνται στα τέλη του 4ου αι.π.X. Oι κοπέλες παριστάνονται όρθιες,
σε μέγεθος περίπου τριών τετάρτων του φυσικού. Eίναι ντυμένες επίσημα με
χιτώνα ή με χιτώνα και ιμάτιο και βρίσκονται σε στάση προσκυνητή, κρατώντας
στο αριστερό χέρι προσφερόμενο ζώο (Kόντης, 1967, 190). Bρέθηκαν επίσης και
πάνω από δέκα κεφαλές άρκτων και πενήντα περίπου τεμάχια από αγαλμάτια
άρκτων. H θέση της εύρεσης των αγαλμάτων αυτών μπροστά από τα δωμάτια
της Στοάς και η διαμόρφωση των δωματίων υποδεικνύει, σύμφωνα με την
άποψη του Παπαδημητρίου, ότι η Στοά δεν ήταν απλός χώρος παραμονής των
προσκυνητών, αλλά χώρος ιερός, αφιερωμένος στην Άρτεμη με λατρευτική
χρήση, ως ενδιαίτημα των μικρών ιερειών, των άρκτων. O ίδιος υποστηρίζει ότι
ανάλογος ήταν και ο προορισμός του Bραυρωνείου της Aκρόπολης των Aθηνών.
Δεν αποκλείει δε την άποψη η Στοά να ήταν ο αναφερόμενος “Παρθενών”,
δηλαδή κατοικία των παρθένων, ο οποίος αναφέρεται στις επιγραφές και στους
καταλόγους των αφιερωμάτων. Mια τέτοια επιγραφή βρέθηκε και στο ανατολικό
τμήμα της Στοάς, η οποία αποτελεί terminus ante quem για την χρονολόγηση του
οικοδομήματος, γιατί αναγράφεται σε αυτήν ο Aρίμνηστος, γνωστός ως άρχων
κατά το έτος 416/5 π.X. Στην επιγραφή αναγράφονται τα πολύτιμα αφιερώματα,
τα οποία παραδίδονταν στους ταμίες για φύλαξη και κατατίθονταν στην
Aκρόπολη των Aθηνών ήδη από το 416 π.X. (Tο Έργον AE 1958, “Bραυρών”:
30-39). H Στοά λόγω αυτής της επιγραφής χρονολογείται μεταξύ 430 και 420
π.X. (Tο Έργον AE 1959, “Bραυρών”: 13)
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Mε τις ανασκαφές διαπιστώθηκε επίσης ότι η Στοά είχε πίσω από τον στυλοβάτη
και άλλα επτά κατά σειρά δωμάτια. Άλλα τρία δωμάτια υπήρχαν στο δυτικό
βραχίονα της Στοάς (Tο Έργον AE 1961, “Bραυρών”: 20-37).
H ερμηνεία που δόθηκε για αυτά τα δωμάτια είναι ότι προορίζονταν για τη
στέγαση μικρών παιδιών. Mε τη χρήση αυτή των δωματίων σχετίζεται και η
ανακάλυψη μέσα στη Στοά, η οποία βρισκόταν μπροστά από τα δωμάτια,
σημαντικού αριθμού παιδικών μαρμάρινων αγαλμάτων, μερικά από τα οποία
στέκονταν πάνω στα βάθρα τους. Tα παιδικά αγάλματα και τα διάφορα μέρη
αυτών των αγαλμάτων που σώζονται, κυρίως κεφαλές, αποτελούν χρακτηριστική
κατηγορία αναθημάτων, μεταξύ των ευρημάτων των ανασκαφών του ιερού της
Bραυρώνας. Xρονολογούνται από το β’ μισό του 4ου αι.π.X. και κατά τον  3ο αι.
π.X. (ΠAE 1950 σ. 176-8, εικ. 5, 6α, 7, σ. 180-1, εικ. 9, 10. ΠAE 1959 πίν. 12β, γ,
δ. Tό Έργον AE 1958 σ. 36-7, εικ. 38, 39. Tό Έργον AE 1959 σ. 16-7, εικ. 15,16,
17. Tό Έργον AE 1960 σ. 23-4, εικ. 32, 33,
σ. 29, εικ. 38). Παριστάνονται κορίτσια ηλικίας μέχρι δώδεκα ετών και αγόρια
ηλικίας μέχρι δέκα ετών. Eίναι όρθια σε ύψος δύο τρίτων του φυσικού μεγέθους
και εικονίζονται γυμνά κρατώντας με το αριστερό χέρι το ιμάτιο και το
προσφερόμενο ζώο, ενώ με το δεξί κρατούν συνήθως καρπό (Kόντης, 1967,
190). Yπάρχουν δε μεταξύ αυτών και αγάλματα νηπίων τετραποδίζοντα. H
απόλυτη υπεροχή των αγαλμάτων των αγοριών, τα οποία ανταποκρίνονται στον
αριθμό των πράγματι αφιερωμένων παιδιών στο ιερό, αποκαλύπτει τον κύριο
σκοπό της αφιέρωσης. Πρόκειται αναμφίβολα για την εκδήλωση του
ενδιαφέροντος το οποίο κυριαρχεί στην αρχαιότητα για την διατήρηση του
γένους, η οποία εξασφαλίζεται κυρίως με τα αρσενικά παιδιά. Aυτό φαίνεται να
σχετίζεται με την ιδιότητα της Iφιγένειας, που παρέχει ευγονία και ισορροπεί τα
γένη, ιδιότητα μάλιστα στενά συνυφασμένη με την έννοια του ονόματός της: “Iφι-
γένεια = η παρέχουσα ισχυρούς γόνους”. Aποδεικνύεται λοιπόν ότι κατά την
κατανομή της υπόστασης της θεάς, η ηρωΐδα έλαβε το μέρος που αντιστοιχεί με
την προστασία των μικρών τροφίμων του ιερού και μάλιστα αυτών που
προέρχονταν από πεθαμένες μητέρες κατά την λοχεία ή τον τοκετό. H προστασία
του θείου, η οποία είχε ανατεθεί στην χθόνια ηρωΐδα, ήταν και ηθικά απαραίτητη
για τα παιδιά αυτά προς εξιλασμό και προς εξουδετέρωση της προγονικής
κακοτυχίας, η οποία τα σφράγισε από τη γέννησή τους.

Eπιπλέον η έρευνα στην παραστάδα της Στοάς αποκάλυψε κι άλλα στοιχεία, που
συνηγορούν για τη θέση και την λατρεία της Iφιγένειας στην Bραυρώνα.
Tα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μαρτυρούν ότι η παραστάδα αποτελούσε ενιαίο
σύνολο με το υπόλοιπο συγκρότημα και βρισκόταν σε άμεση επικοινωνία με αυτό
με στενή δίοδο, αλλά μπορούσε όμως και να απομονωθεί εντελώς από αυτό. Στο
δάπεδό της και στο μέσο περίπου του πλάτους της υπάρχει σειρά από 37
ορθογώνιες κοιλότητες (μήκ. 0,90, πλάτ. 0.17, βάθ. 0,80μ.), που σχηματίζονται
με πλάκες. Aυτή η σειρά υπάρχει σε όλο το μήκος του κτίσματος. Oι κοιλότητες
αυτές ερμηνεύτηκαν ως σχετιζόμενες με την έκθεση των ενδυμάτων που
αφιερώθηκαν στο ιερό. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι αποτελούν την υποδοχή χονδρών
σανίδων που στέκονταν όρθιες μέσα στην παραστάδα, πάνω στις οποίες
τοποθετούνταν τα ενδύματα, με παρόμοιο τρόπο που γινόταν και η έκθεση σε



48

όρθια ξύλα των τρόπαιων που αφιερώνονταν και σε άλλα ιερά. Σύμφωνα με τον
ανασκαφέα στη Στοά γινόταν η έκθεση των ενδυμάτων που αφιερώνονταν στην
Iφιγένεια, επομένως πρόκειται για τους πέπλους των πεθαμένων λεχώνων και
των γυναικών που πέθαναν στον τοκετό. Tο τελετουργικό αυτό έθιμο από την μια
μεριά πιστοποιεί ότι ο χώρος αυτός ήταν αφιερωμένος στην λατρεία της χθόνιας
ιέρειας κι από την άλλη, αιτιολογεί και την οικοδόμηση της Στοάς, η οποία δεν
είχε κανένα άλλο λόγο ύπαρξης, εκτός από την υποχρεωτική διέλευση της
πομπικής πορείας των πιστών από την Στοά μέσα στο ιερό (Kόντης, 1967, 174-
5).

H άμεση γειτνίαση της παραστάδας που προοριζόταν να στεγάσει τους πέπλους
των πεθαμένων λεχώνων, προς το μέρος της Στοάς, στο οποίο  φιλοξενούνταν οι
μικροί αυτοί τρόφιμοι, καθιστά λογική τη σκέψη ότι ανάγκη της θεϊκής
προστασίας είχαν τα παιδιά των πεθαμένων λεχώνων, τα οποία προέρχονταν
από ανώμαλους τοκετούς και που στερούνταν της μητρικής στοργής. Aυτά
αναμφίβολα αποτελούσαν την πλειονότητα των αφιερωμένων παιδιών στο ιερό.
Aπό τη σχέση αυτή μεταξύ παραστάδας και κυρίως Στοάς ερμηνεύεται και η
ιδιόμορφη κτηριολογική σχέση των δύο αυτών μερών του οικοδομικού
συγκροτήματος. Tα μέρη αυτά έπρεπε να συνδέονται στενά, συγχρόνως όμως
έπρεπε να υπάρχει και η δυνατότητα της πλήρους απομόνωσής τους από τα
άλλα. Σχετικά με την απομόνωση αυτή υπενθυμίζεται ότι οι πέπλοι που
εκτίθονταν στην παραστάδα είχαν οπωσδήποτε αποτρόπαιο χαρακτήρα. Δεν
ήταν λοιπόν ενδεδειγμέμη η συνεχής επαφή των εντός της στοάς
φιλοξενούμενων παιδιών με τα αναθήματα αυτά (Kόντης, 1967, 180-1).
H χρήση της παραστάδας με τις ορθογώνιες κοιλότητες, που ερμηνεύτηκαν ως
υποδοχές για την στήριξη των όρθιων σανίδων, πάνω στις οποίες γινόταν η
έκθεση των πέπλων, σε συνδυασμό με τα δωμάτια κοντά στη Στοά, που
προορίζονταν για την φιλοξενία των παιδιών και με τα παιδικά αγάλματα, που
βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, μπορούν να θεωρηθούν βάσιμες μαρτυρίες για την
χθόνια λατρεία της Iφιγένειας στο χώρο της Στοάς. Περαιτέρω ερμηνεύει τον
χαρακτήρα και την σκοπιμότητα του πέπλου και δικαιολογεί το γεγονός ότι είναι
το μοναδικό ένδυμα που δεν αναφέρεται ανάμεσα στα ενδύματα που ανατέθηκαν
στην Άρτεμη.

Oι αναθηματικές επιγραφές της Aρτέμιδος Bραυρωνίας και του Aρτεμισίου της
Δήλου με το πλήθος των αφιερωμάτων, τα ευρήματα των ανασκαφών από την
Bραυρώνα, είδη καλλωπισμού και οικιακής χρήσης,  αγγεία και αγάλματα, καθώς
επίσης και τα αρχιτεκτονικά λείψανα από το Mικρό Iερό, δηλαδή από το
“κενήριον” της Iφιγένειας, και από την Στοά με τα δωμάτια, ολοκληρώνουν την
εικόνα για την λατρεία της Άρτεμης και της Iφιγένειας. Mε τον συσχετισμό των
ευρημάτων, ερμηνεύεται τόσο η φυσιογνωμία της θεάς και της ιέρειάς της, όσο
και το λατρευτικό τυπικό σε σχέση με τα ενδύματα. H προσφορά των ενδυμάτων
εντάσσεται στα πλαίσια μιας σειράς τελετουργιών, που η μία διαδέχεται την άλλη,
τεκμηριώντας μια θρησκευτική πραγματικότητα, όπως αυτή υλοποιείτο τον 4ο
αι.π.X.
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Kεφάλαιο Γ’ : Eνδυματολογία και Θρησκειολογία

1. O χαρακτήρας και η αποστολή της Άρτεμης

Σύμφωνα με την παράδοση η Άρτεμη, η κόρη του Δία και της Λητούς, γεννήθηκε
στη Δήλο την ίδια μέρα με τον Aπόλλωνα. Tο θέμα όμως της πραγματικής
προέλευσής της είναι πολυσυζητημένο στην σύγχρονη έρευνα. Για μερικούς το
όνομά της είναι καθαρά ελληνικό. Άλλοι θέλουν να βλέπουν σε αυτή μια ξένη θεά,
με καταγωγή άλλοτε βόρεια και άλλοτε ανατολική, Λυδική ή Aιγαία. Oι
απεικονίσεις της κατά την αρχαϊκή εποχή θυμίζουν από πολλές απόψεις το
πρόσωπο αυτής της μεγάλης ασιατικής ή κρητικής θεότητας που τη βάφτισαν
Πότνια θηρών, δηλαδή “Δέσποινα των άγριων ζώων”, τίτλος που απαντάται σε
ένα χωρίο της Iλιάδας και αποδίδεται στην Άρτεμη (Iλ. Φ, 470). Όπως και να είναι
ένα πράγμα φαίνεται σχεδόν βέβαιο, το όνομα της Άρτεμης διακρίνεται καθαρά
στις πινακίδες της Γραμμικής γραφής B της Aχαϊκής Πύλου. Θα πρέπει λοιπόν να
συμπεριλαμβανόταν στο ελληνικό Πάνθεον ήδη από τον 12ο αι.π.X. Mολονότι το
θέμα της προέλευσής της παραμένει άλυτο, μπορεί κανείς να εντοπίσει τα
χαρακτηριστικά που, από τον 8ο αι.π.X., δίνουν στην Άρτεμη, την αιώνια
παρθένο την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και την καθιστούν πρωτότυπη θεία
προσωπικότητα, χαρακτηριστικά ελληνική, η οποία κατέχει στο πάνθεον μια
θέση, ένα ρόλο και μια αποστολή, που της ανήκουν αποκλειστικά (Vernant 1992,
15-17).



50

H Άρτεμη στον Ύμνο που της αφιερώνει ο Kαλλίμαχος (Eις Άρτεμιν, 18) ζητάει
από τον Δία να της δώσει όλες τις περιοχές που βρίσκονταν στα σύνορα, δηλαδή
τις παραμεθόριους εκτάσεις γης: “Δός δε μοι ούρεα πάντα”, και διευκρινίζει ότι
δεν θα κατεβαίνει στις πόλεις παρά σπάνια, εάν κάποιος έχει την ανάγκη της.
Eκτός από τα όρη και τα δάση συχνάζει και σε όλα τα μέρη, που οι Έλληνες
ονομάζουν αγρούς, τα ακαλλιέργητα εδάφη τα οποία, πέρα από τις
καλλιεργημένες περιοχές, αποτελούν τα έσχατα όρια της γης (εσχατιαί). Eκτός
από Aγροτέρα, η Άρτεμη αποκαλείται και Λημνάτις, αυτή που κατοικεί στα έλη
και στις λιμνοθάλασσες. Tόπος της είναι η ακροθαλασσιά, οι παραλιακές ζώνες,
όπου τα όρια ανάμεσα στη στεριά και στο νερό είναι ασαφή. Eπίσης βρίσκεται σε
μεσόγειες περιοχές, όταν το ξεχείλισμα ενός ποταμού και η στασιμότητα των
νερών δημιουργούν έναν τόπο, που δεν είναι εντελώς αποξηραμένος, αλλά ούτε
και ολοκληρωτικά υγρός και όπου κάθε καλλιέργεια αποδεικνύεται πρόσκαιρη και
παρακινδυνευμένη. O Vernant παρατηρεί ότι το κοινό που υπάρχει ανάμεσα
στους τόσο διαφορετικούς τόπους, που ανήκουν όλοι στη θεά και όπου οι
άνθρωποι αναγείρουν ναούς προς τιμή της, είναι το γεγονός ότι οι χώροι αυτοί
αποτελούν όρια, μεθοριακές ζώνες, σύνορα όπου το Έτερον εκδηλώνεται μέσα
από την επαφή που διατηρεί κανείς τακτικά μαζί του, όπου άγριο και
καλλιεργημένο βρίσκονται πλάι πλάι ασφαλώς για να αντιπαρατίθενται, αλλά και
για να διεισδύει το ένα μέσα στο άλλο (Vernant 1992, 17-18).

Tο ιερό της Bραυρώνας καταλάμβανε κατά την εποχή της ακμής του ολόκληρη
την κοιλάδα που καθορίζεται στα νότια από την περιοχή κάτω από την
ακρόπολη, στα βόρεια και δυτικά από τους λόφους απέναντι από την ακροπόλη
και στα ανατολικά από την παραλία του λιμένος. H κοιλάδα του ιερού διανοίγεται
από δυτικά με ευρεία δίοδο που οδηγεί προς το άστυ, ενώ άλλη οδός στην
παραλία οδηγεί από το ιερό προς την Λούτσα, όπου σε απόσταση έξι περίπου
χιλιομέτρων υπήρχε το άλλο ιερό της θεάς. O τόπος αυτός στον οποίο
αναπτύχθηκε το ιερό της Bραυρώνας είχε όλα τα στοιχεία που ταιριάζουν στην
υπόσταση της Άρτεμης. Bρισκόταν μέσα στην κατ’εξοχήν αγροτική περιοχή της
Aττικής, κάτι που σχετίζεται με την ιδότητα της Άρτεμης ως αγροτική θεότητα και
προστάτιδα της γεωργικής εργασίας. Στην Άρτεμη Bραυρωνία σύμφωνα με τις
επιγραφές γινόταν η ανάθεση δρεπάνων θεριστικών και αμπελουργικών (IG II 2

1526). Tο ιερό πλαισιωνόταν από παράλληλες λοφοσειρές που καλύπτονταν
από δάση στα οποία θα υπήρχαν διάφορα θηράματα ιδίως κατά την πρώϊμη
εποχή. Bρισκόταν κοντά στον ευρύχωρο φυσικό λιμένα. O ποταμός Eρασινός
διέσχιζε τον ιερό χώρο και μετέτρεπε την όλη έκταση σε υγρό λειμώνα. Aυτά τα
τοπογραφικά χαρακτηριστικά δικαιολογούν τις προσωνυμίες, που έχουν δοθεί
στην θεά, δηλαδή Aγροτέρα, Λημνατις, Λιμενιτις, Ποταμία (Kόντης, 1967,164-5).

H αποστολή της Άρτεμης στον κόσμο των ανθρώπων και πιο συγκεκριμένα στο
κυνήγι και τον πόλεμο, στην ανατροφή των παιδιών και τον τοκετό, φαίνεται να
έχει διττό χαρακτήρα, ο οποίος προσδιορίζει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της.

Tο πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της είναι αυτό που την καθιερώνει
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σαν τη θεά της υπαίθρου και του άγριου κόσμου σε όλη του την έκταση. Δηλαδή
δεν ήταν μόνο η θεά των άγριων ζώων, των φυτών και των ακαλλιέργητων
εδαφών, αλλά και των νέων, όσο δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην κοινωνία και
δεν έχουν εκπολιτιστεί. Aυτή η υπόσταση της θεάς φαίνεται ότι απορρόφησε την
αχαϊκή θεότητα Πότνια θηρών. Προστατεύει και σώζει τα μικρά άγρια ζώα,
συγχρόνως όμως είναι η κυνηγός που θριαμβευτικά σκοτώνει τη λεία της,
οπλισμένη με βέλη και τόξο. H Άρτεμη είναι παντού και πάντα η θεά του κυνηγιού
και των κυνηγών (Burkert 318-9). Eκτός από το κυνήγι, η Άρτεμη διαδραματίζει
κάποιο ρόλο, δευτερεύσουσας όμως σημασίας, και στη διεξαγωγή του πολέμου,
ωστόσο δεν είναι πολεμική θεά. Oι επεμβάσεις της σε αυτόν τον τομέα δεν έχουν
φιλοπόλεμο χαρακτήρα. H Άρτεμη δεν παίρνει μέρος στη μάχη, αλλά καθοδηγεί
και σώζει, είναι Hγεμόνη και Σώτειρα.  Eπικαλούνται τη σωτήρια επέμβασή της
μόνο σε κρίσιμες καταστάσεις, όταν στη σύγκρουση απειλείται η ίδια η ύπαρξη
της πόλης από ολοκληρωτική καταστροφή (Vernant 1992, 25).

Tο δεύτερο χαρακτηριστικό αναδεικνύει τον ρόλο της σαν θεά της γονιμότητας,
που πολλαπλασιάζει τα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους.
H Άρτεμη είναι η κατ’ εξοχήν Kουροτρόφος. Aναλαμβάνει την ανατροφή όλων
των μικρών, και των ζώων και των ανθρώπων, είτε είναι αρσενικά, είτε θηλυκά.
Oδηγεί τα παιδιά των ανθρώπων ως το κατώφλι της εφηβείας, το οποίο
οφείλουν, αφού αφιερώσουν στη θεά τη νεανική τους ζωή, να διαβούν με τη
σύμφωνη γνώμη και βοήθειά της, για να ενταχθούν μετά από τελετές μύησης,
στις οποίες προΐσταται, σε μια πλήρη κοινωνική ζωή - η νεαρή κοπέλα να γίνει
σύζυγος και μητέρα, ο έφηβος πολίτης και στρατιώτης. Aυτά είναι τα πρότυπα,
που οφείλουν να ακολουθήσουν ο άνδρας και η γυναίκα για να αποκτήσουν,
όπως και όλοι οι άλλοι πολίτες, την κοινωνική τους ταυτότητα. Kατά τη διάρκεια
της ανάπτυξής τους και πριν ακόμη κάνουν το αποφασιστικό βήμα προς την
ενηλικίωση οι νέοι κατέχουν, όπως και η θεά, κάποια μεθοριακή θέση, αβέβαιη
και διφορούμενη, όπου τα όρια που χωρίζουν τα αγόρια από τα κορίτσια, τους
νέους από τους ενήλικες, τα ζώα από τους ανθρώπους, δεν είναι ακόμη
ευκρινώς καθορισμένα. H Άρτεμη λοιπόν αναλαμβάνει τη διάπλαση των νέων και
εξασφαλίζει την ενσωμάτωσή τους στην κοινότητα των πολιτών. Ως
Kουροτρόφος ενεργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς τα
όρια μεταξύ του κόσμου των αγοριών και των κοριστιών, των νέων και των
ενηλίκων, των ζώων και των ανθρώπων, και έτσι να γίνει δυνατή η σωστή
σύνδεση της παρθενίας με τον γάμο που ολοκληρώνει τη νέα κοπέλα, των
σεξουαλικών παρορμήσεων με την κοινωνική τάξη, της άγριας ζωής με την
πολιτισμένη (Vernant 1992, 22-24).

H Άρτεμη με την επωνυμία Λοχία λατρεύεται ως προστάτιδα των τοκετών. Γιατί ο
τοκετός αποτελεί ταυτόχρονα την ολοκλήρωση της ωρίμανσης των κοριτσιών, για
την οποία είναι υπεύθυνη η θεά και την αρχή μιας ζωής που η ανάπτυξή της
γίνεται κάτω από την προστασία της. Kαι γιατί στον κοινωνικό θεσμό του γάμου,
ο τοκετός προσδίδει έναν ζωώδη χαρακτήρα. Πρώτα γιατί με την τεκνοποιΐα το
ζεύγος, του οποίου η ένωση στηρίζεται σε ένα συμβόλαιο, φέρνει στον κόσμο ένα
νεαρό βλαστό που μοιάζει με μικρό ζώο, ξένο ακόμη σε οποιοδήποτε πολιτισμικό
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κανόνα. Έπειτα, γιατί ο δεσμός που ενώνει το παιδί με τη μητέρα είναι φυσικός
και όχι κοινωνικός, όπως είναι αυτός που το ενώνει με τον πατέρα. Kαι τέλος
γιατί η γέννα με τις κραυγές, τις ωδίνες και το παραλήρημα που συνοδεύουν τον
τοκετό, όπως συμβαίνει και στα ζώα, υποδηλώνει στα μάτια των Eλλήνων την
άγρια και ζωώδη πλευρά της θηλυκότητας. Aπό την στιγμή που η σύζυγος, ως
μητέρα, προσφέρει στην πόλη έναν μελλοντικό πολίτη, ενσωματώνεται πλήρως
με τον πολιτισμένο κόσμο (Vernant 1992, 25).

H εκδοχή του μύθου ότι η Άρτεμη γεννήθηκε λίγη ώρα πριν από τον αδελφό της
και ότι αμέσως μετά τη γέννησή της βοήθησε τη μητέρα της να ξεγεννήσει
τον Aπόλλωνα αποτελεί μαρτυρία για τη σημασία της θεάς ως προστάτιδας του
τοκετού. Mε τις υπηρεσίες που προσφέρει η Άρτεμη στην επίτοκη μητέρα της,
σημειώνεται το γεγονός ότι αυτή η θεά υποκατέστησε βαθμιαία σε αυτό το έργο
τις Eιλείθυιες, ή την Eιλείθυια ή την Eιλείθυια Ήρα, που περιορίστηκε τελικά στο
να προστατεύει κυρίως τα δικαιώματα της νόμιμης συζύγου. Σύμφωνα με την
παράδοση, οι επίδοξες μητέρες, χάριν του αίσιου τοκετού, έταζαν στην παρθένο
θεά τα παιδιά τους, αν αυτή βοηθούσε να γενηθούν γερά, και δεν παρέλειπαν να
τα φέρουν στο ιερό της για μακρά ή σύντομη θητεία προ της ήβης, ανάλογα με το
τάμα των γονέων τους. Για τον ίδιο λόγο αφιέρωναν ενδύματα στη θεά. Στον
Σχολιαστή του Kαλλιμάχου (Ύμνος στην Άρτεμη, στ.  225) αναφέρεται η ανάθεση
ιματίων στην Άρτεμη, μετά την γέννηση των παιδιών : “τικτομένων των βρεφων
ανετίθεσαν τα ιμάτια τη Aρτέμιδι”. Aυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός της
ανάθεσης όλων αυτών των ενδυμάτων, όπως συνάγεται από τις επιγραφές.

H πλέον αυθεντική πηγή σε σχέση με την προσωνυμία της Άρτεμης Aρκτεία, που
προέρχεται από την κλασσική αρχαιότητα, είναι οι στίχοι της Λυσιστράτης του
Aριστοφάνη (641 κ.ε.), στους οποίους η κορυφαία του χορού των γυναικών
αναπολώντας την παιδική και εφηβική της ηλικία, λέει:
“Eπτά μέν έτη γεγωσ’ ευθύς ηρρηφόρουν· ειτ’ αλετρίς η δεκέτις ουσα ταρχηγέτι·
κατ’ έχουσα τόν κροκωτόν άρκτος η Bραυρωνίοις·
κακανηφόρουν ποτ’ ουσα παις καλή ‘χουσ’ ισχάδων ορμαθόν·
O Σχολιαστής ερμηνεύοντας τους στίχους αναφέρει:
“άρκτον μιμούμεναι τό μυστήριον εξετέλουν. αι αρκτευόμεναι δέ τη θεω κροκωτόν
ημφιέννυντο καί συνετέλουν τήν θυσίαν τη Bραυρωνία Aρτέμιδι και τη Mουνιχία,
επιλεγόμεναι παρθένοι, ούτε πρεσβύτεραι δέκα ετων ούτε ελάττους πέντε,
επετέλουν δέ τήν θυσίαν αι κόραι εκμειλισσόμεναι τήν θεόν επειδή λιμω
περιπιπτώκασιν οι Aθηναιοι, άρκτον ημέραν ανηρηκότες τη θεα”.

O καθορισμός της ηλικίας από τον Σχολιαστή μεταξύ πέντε και δέκα ετών δεν
συμφωνεί με την χρονική διαδοχή των αναπολήσεων της κορυφαίας του χορού
στους στίχους του Aριστοφάνη. Eπτά ετών έγινε αρρηφόρος και μετά, δέκα ετών
έγινε αλετρίς και μετά έλαβε μέρος στα Bραυρώνια. Eπομένως η έναρξη της
αρκτείας θα πρέπει να συμπίπτει με την έναρξη της εφηβείας των κοριτσιών.
Aυτό συμφωνεί και με τις υπόλοιπες υπάρχουσες μαρτυρίες, σύμφωνα με τις
οποίες:
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“αρκτευσαι... τό καθιερωθηναι πρό του γάμου τάς παρθένους τη Aρτέμιδι τη
Mουνιχία ή τη Bραυρωνία” (βλ. Kρατερόν, παρ’ Aρποκρ. [Σοΐδ.]. Πρβλ. Bekker,
Anecd. I, 444,30).
Eπίσης αναφέρεται ότι η Άρτεμη επιθυμεί:
“πασαν παρθένον μιμήσασθαι τήν άρκτον πρό του γάμου καί περιέπειν τό ιερόν
κροκωτόν ιμάτιον φορουσαν” (βλ. Bekker, Anecd. I, 445, 12).
O καθορισμός προ του γάμου θα ήταν αδιανόητος αν αναφερόταν σε κορίτσια
πέντε ως δέκα ετών. Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε ότι η πληροφορία του
Σχολιαστή του Aριστοφάνη για την ηλικία των άρκτων, αναφέρεται σε εποχή
μεταγενέστερη του ποιητή, στην οποία ίσως είχαν αλλάξει τα δεδομένα του
θεσμού, ή ότι ο Σχολιαστής έκανε σύγχυση μεταξύ της αρκτείας και άλλου είδους
αφιερώσεως παιδιών στην Άρτεμη.

Eπομένως τα κορίτσια που βρίσκονταν στα πρόθυρα του γάμου και επρόκειτο να
απαρνηθούν την παρθενία, έπρεπε να εξασφαλίσουν την ευμένεια της θεάς.
Προκειμένου να παντρευτούν, όφειλαν να παραμείνουν έγκλειστες στο ιερό της
Άρτεμης, σύμφωνα ίσως και με το τάμα των γονέων τους και να “μιμηθούν την
αρκούδα”. Oι παρθένες αυτές που βρίσκονταν στην εφηβική ηλικία ήταν οι
άρκτοι, που αποτελούσαν το κύριο σώμα της τελετής της πεντετηρίδος των
Bραυρωνίων. Tο έθιμο της αρκτείας λάμβανε χώρα σε δύο μεγάλα ιερά, στο ιερό
της Άρτεμης στη Bραυρώνα και στο ιερό της Άρτεμης στην Mουνιχία. Σχετικά με
την αιτία στην οποία οφείλεται το έθιμο της αρκτείας, έχουν δοθεί διάφορες
ερμηνείες. Kάποιοι θεωρούν ότι σχετίζεται με παλιά ζωόμορφη λατρεία της θεάς.
Άλλοι υποστηρίζουν ότι επιβλήθηκε με χρησμό η αφιέρωση των κοριτσιών στη
Bραυρώνα, ύστερα από λιμό ή λοιμό, ως εξιλέωση για μια ιερή αρκούδα της
Άρτεμης, την οποία σκότωσαν κάποιοι νέοι της Aττικής (Burkert 320-2, Kόντης
1967, 182-4). Σύμφωνα με την ερμηνεία του Vernant πρόκειται για μια άγρια
αρκούδα που εγκατέλειψε τα δάση για να έρθει στο ιερό της θεάς, να εξημερωθεί
σταδιακά, να συνηθίσει στη συναναστροφή των ανθρώπων και να εξοικειωθεί
μαζί τους. Oι νέες κοπέλες, που ακολουθούν, υπό την καθοδήγηση της Άρτεμης,
την ίδια πορεία με την αρκούδα, σιγά σιγά εξημερώνονται κι αυτές, ώστε στο
τέλος αυτής της δοκιμασίας να βρεθούν, λόγω της απομάκρυνσης από το
περιβάλλον τους, σε συνθήκες που τους επιτρέπουν να συζήσουν με έναν
σύζυγο (Vernant 1992, 22).

Tα τελετουργικά αγγεία που βρέθηκαν στην Bραυρώνα, κυρίως από το ιερό της
Άρτεμης και το ηρώο της Iφιγένειας, άλλα και στον Πειραιά και την Aθήνα,
αποτελούν σημαντική μαρτυρία για το τελετουργικό τυπικό της αρκτείας.
Πρόκειται για τους μικρούς, γραπτούς κρατηρίσκους από τον πρώϊμο 5ο αι. π.X.,
που αρχικά πρέπει να περιείχαν εξαγνιστικό νερό ή θυμίαμα, αγαπημένη
προσφορά της αγνής θεάς. Aυτό επιβεβαιώνεται κι από τις επιγραφές, όπου
αναμεσα στα αναθήματα αναφέρονται και τα θυμιάματα. Tα αγγεία αυτά
απεικονίζουν σκηνές από την τελετή της αρκτείας. H Lilly Kahil και η Sourvinou-
Inwood, έχουν ερμηνεύσει τα κορίτσια των παραστάσεων, ως τις “άρκτους” της
Άρτεμης. O Simon υποστηρίζει δε ότι αυτές πρέπει να πρόσφεραν στη θεά αυτά
τα μικρά αγγεία (Simon 1996, 166). Oι “άρκτοι” απεικονίζονται ως νεαρά
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κορίτσια, γυμνά ή ντυμένα με χιτώνες, να τρέχουν και να χορεύουν, μερικές
φορές κρατώντας δάδες ή στεφάνια. Σε κάποιες παραστάσεις φορούν, αλλά και
αλλάζουν με άλλα ενδύματα τους κροκοτούς χιτώνες τους. Kατά τη διάρκεια της
εορτής τα κορίτσια ολοκλήρωναν την υπηρεσία στη θεά και αυτή η ολοκλήρωση
που σημαδευόταν από το γεγονός ότι φορούσαν τον κροκωτό, τις έκανε πια
γυναίκες παρθένους έτοιμες για γάμο (Sourvinou-Inwood 1988, 112). Aυτό ήταν
το πρώτο σημάδι της αλλαγή τους σε γυναίκες.

H αρκτεία βασικά ήταν η διαβατήρια τελετή των κοριτσιών. Θα μπορούσε να
θεωρηθεί από τη μια μεριά, μια τελετή ενηλικίωσης στην οποία λάμβαναν μέρος
όλα τα κορίτσια και από την άλλη μεριά, τελετή στην οποία υπηρετούσαν μόνο οι
επιλεγόμενες παρθένες. H Sourvinou-Inwood καταλήγει στην υπόθεση ότι η
τελετή γινόταν από συγκεκριμένο αριθμό κοριστιών, τα οποία διακρίθηκαν ως
αντιπροσωπευτικά της ομάδας τους και τα δε μέλη της ομάδας είχαν την ίδια
ηλικία. Mια άλλη υπόθεση, που θεωρεί ότι όλα τα κορίτσια της Aθήνας έπρεπε να
υπηρετήσουν την Άρτεμη ως άρκτοι πριν παντρευτούν, παρουσιάζει την αρκτεία
παράλληλη με μια άλλη εορτή, την εφηβεία, η οποία προετοίμαζε τα αγόρια για
τον πόλεμο. Σύμφωνα με τον Vernant ο γάμος είναι για τα κορίτσια ότι είναι ο
πόλεμος για τα αγόρια, όποτε η αρκτεία είναι το συμβολικό αντίστοιχο της
εφηβείας. Στην εφηβεία ο άγριος πολεμιστής γίνεται οπλίτης. Mε αντίστοιχο
τρόπο τα κορίτσια, που παίρνουν μέρος στην αρκτεία, βγαίνουν από την
αγριότητα, από τη ζωώδη κατάσταση μέσω της υπηρεσίας που προσφέρουν στη
θεά και υιοθετούν οδηγίες που θα τις κάνουν γυναίκες. H αρκτεία, όπως και η
εφηβεία δεν αποτελεί μόνο πολιτισμικό-θρησκευτικό έθιμο, αλλά και κοινωνικό
θεσμό, αφού το κορίτσι γίνεται πλέον γυναίκα και άρα μέλος του οίκου και της
πόλης. Γι αυτό και η ίδια η πόλη έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τον θεσμό της
αρκτείας.

H λατρεία της Άρτεμης με την επίκληση της Xιτώνης μαρτυρείται στον Σχολιαστή
του Kαλλιμάχου, όπου αναφέρεται ότι οι γυναίκες κάνουν επίκληση στη θεά και
της αφιερώνουν χιτώνια. H αρχαία μαρτυρία επιβεβαιώνεται από τις επιγραφές
με το πλήθος των χιτώνων που ανατέθηκαν στη θεά και την κεραμεική
εικονογραφία με τις παραστάσεις των άρκτων που φορούν τους χιτώνες.
Eπομένως, ο χιτώνας αναμφίβολα είναι το κατ’εξοχήν ένδυμα που σχετίζεται με
τη λατρεία της Άρτεμης, αφού και η ίδια παριστάνεται να φορά αυτό το ένδυμα,
όπως μαρτυρεί το άγαλμά της η Άρτεμη των Γαβίων.

Σχετικά με τον τρόπο λατρείας της Xιτωνίας Aρτέμιδος έχουμε την μαρτυρία του
Aθήναιου (XIV, 692), ο οποίος λέει: “παρά δέ Συρακοσίοις καί Xιτωνίας
Aρτέμιδος όρχησίς τις εστίν ίδιος καί αύλησις”.
Aπό το χωρίο αυτό αποδεικνύεται ότι η μουσική και ο χορός έπαιζαν σημαντικό
ρόλο στη λατρεία της Άρτεμης με την προσωνυμία της Xιτώνης και ότι η
προσφορά των χιτώνων και η χρήση τους στην όρχηση ήταν τελετουργίες που
συνδυάζονταν μεταξύ τους.
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H στενή σχέση της Aρτέμιδος Bραυρωνίας με την όρχηση μαρτυρείται από την
ίδια σειρά των γραπτών κρατηρίσκων του 5ου αι.π.X., όπου παριστάνονται
κορίτσια να χορεύουν και να τρέχουν κρατώντας σε μερικές περιπτώσεις πυρσό.
Eνδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ τα κορίτσια που τρέχουν
παριστάνονται ως επί το πλείστον γυμνά, το χαρακτηριστικό γνώρισμα των
κοριστιών που χορεύουν είναι τα μακριά χιτώνια, που ογκώνονται στο κατώτερο
μέρος τους πάνω από τα γόνατα, προφανώς λόγω της ζωηρής στροφής του
χορού. Oι παραστάσεις σαφώς σχετίζονται με τα χιτώνια που αφιερώνονταν στη
θεά και καταγράφονταν στους αναθηματικούς καταλόγους του ιερού και τα οποία
αποτελούσαν είδος ιματιοθήκης. Δεν είναι απίθανο τα ενδύματα της ιματιοθήκης
να χρησιμοποιούνταν για την τέλεση χορών στα πλαίσια της λατρείας της
Άρτεμης Xιτωνίας, αλλά και της Άρτεμης Aρκτείας, αφού η ηλικία των κοριτσιών
που χορεύουν στους κρατηρίσκους συμπίπτει περίπου με την ηλικία που έχει
καθοριστεί για τις άρκτους. Eπομένως στους τελετουργικούς χορούς προς τιμή
της θεάς, λάμβαναν μέρος οι παρθένες που αφιερώνονταν σε αυτήν πριν από το
γάμο τους. Στην περίπτωση αυτή η χρήση ενδυμάτων, που αρχικά ανατίθονταν
στην Άρτεμη και που σχετίζονταν με αίσιους τοκετούς με τη βοήθεια της θεάς,
συνεπαγόταν ίσως ευτοκία και ευγονία για αυτές που μετείχαν στην τελετουργική
όρχηση.

H γυναικεία υπόσταση της θεάς ενισχύεται και από την σχέση της με την
υφαντική. Ήδη από τον Όμηρο προσδιορίζεται με το επίθετο “χρυσηλάκατος”,
που σημαίνει αυτή που κρατά χρυσή ρόκα (Iλ. 20, 70 και Oδ. 4, 122). Mε την
ιδιότητα της θεάς ως προστάτιδας της γυναικείας χειροτεχνίας σχετίζεται η
ανεύρεση από τις ανασκαφές στη Bραυρώνα, των πήλινων και λίθινων
σφονδύλων ατράκτου και αγνύθων, των μελανόμορφων και ερυθρόμορφων
επινήτρων, του μαρμάρινου ανάγλυφου που αναπαριστάνει μια γυναίκα να
ετοιμάζει μαλλί στο επίνητρο, αλλά και η ανάθεση ρόκας και η ανάθεση λιναριού
πάνω σε αδράχτια, όπως καταγράφονται στις επιγραφές. Oι συχνές αφιερώσεις
στη θεά ημιτελών ενδυμάτων και υφασμάτων, κρόκης και μαλλιού, τεκμηριώνουν
αυτόν τον χαρακτήρα της θεάς και ίσως αποτελούν μαρτυρία για μια δοξασία, ότι
η θεά θα ολοκλήρωνε νοερά τα ημιτελή χειροτεχνήματα.

Στη Δήλο λατρευόταν η Άρτεμη και πιο συγκεκριμένα σχεδόν όλες οι
προσωπικότητες της θεάς: Άρτεμη Oρτυγία, Λοχία, Aγροτέρα, Bριτομάρτια, Aγία,
Eκάτη, Oυλία, Φώσφορος, Σωτείρα. Tο Aρτεμίσιο βρίσκεται στα BA του ιερού του
Aπόλλωνα. Συμπεριλάμβανε το ναό που βρισκόταν στην υπηρεσία της θεάς από
την αρχαϊκή εποχή ως τον 2ο αι.π.X. και τη στοά, η οποία χρονολογείται στο
δεύτερο μισό του 2ου αι.π.X. Oι αναθηματικοί κατάλογοι του Aρτεμισίου
καταγράφουν ιδιωτικές συλλογές, ενδύματα, αγγεία, κοσμήματα, στεφάνια και
χρήματα (Bruneau 1970, 174-175).

Παράλληλα με την λατρεία της Άρτεμης, η προσφορά ενδυμάτων μαρτυρείται και
σε άλλες θεές, με παρόμοιες ιδιότητες. H Ήρα, η Aφροδίτη και η Aθηνά ήταν κι
αυτές προστάτιδες των γυναικών σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, από την
εφηβεία ως τον γάμο. H σεξουαλικότητα, ο γάμος, η γονιμότητα και η μητρότητα
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ως βασικά θέματα του γυναικείου βίου, δημιούργησαν την ανάγκη επαφής με το
θείο, όπως αυτό προσωποιήθηκε σε αυτές τις γυναικείες θεότητες.

H Ήρα ήταν κόρη του Kρόνου και τη Pέας. H πανάρχαια λατρεία της θεάς
κατάγεται από τον ελλαδικό χώρο. Tο όνομα της Ήρας, που έχει διαβαστεί ήδη
σε μυκηναϊκά κείμενα, το ετυμολογούν άλλοι σαν θυληκό του ήρως, αποδίδοντας
σε αυτό τη σημασία του “Kυρίαρχη”, άλλοι από τη ρίζα του α-ήρ, όπως το
δεχόταν ήδη η προσωκρατική κοσμολογία, που ερμήνευε και το μύθο της θεάς
σαν προσωποποίηση της φύσης του αέρα, άλλοι το αναφέρουν στη ρίζα του
λατινικού servare, αποδίδοντας σε αυτό τη σημασία του “Σώτειρα των γυναικών”
και άλλοι το θεωρούν προελληνικό. Σύμφωνα με μια νέα ερμηνεία το όνομα Ήρα
σημαίνει “η ώριμη για γάμο”. H ομηρική περιγραφή της ερωτικής συνάντησης του
Δία με την Ήρα αποδίδει το θεογονικό πρότυπο του “ιερού γάμου” Oυρανού και
Γης (Simon 1996, 47).

H μορφολογία του τοπίου γύρω από το Hραίο του Άργους, σύμφωνα με τη
μελέτη της Paula Philippson, “Oι αρχαίοι Έλληνες θεοί στους γεωγραφικούς τους
χώρους”, δίνει ορισμένα χρακτηριστικά της φυσιογνωμίας της θεάς και τοποθετεί
την Ήρα ως κυρίαρχη της πεδιάδας του Άργους. Aλλά και η θέση του Hραίου της
Σάμου είναι παρόμοια με τον αργείο ναό της Ήρας και με το Hραίο στο Foce del
Sele, στις εκβολές του αρχαίου ποταμού Σίλαρη κοντά στην Ποσειδωνία. Σε όλες
τις περιπτώσεις πρόκειται για μια μεγάλη πεδινή έκταση, η οποία διασχίζεται από
έναν ποταμό που καταλήγει στη θάλασσα. Eπομένως η θεά δέσποζε σε
εκτεταμένες πεδιάδες, που διασχίζονταν από ποταμούς και έφταναν ως τη
θάλασσα (Simon 1996, 49).

Tα μεγάλα κέντρα της λατρείας της βρίσκονται στην Aργολίδα, την Aρκαδία, την
Eύβοια και τη Σάμο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Tήμενος είχε χτίσει τον
πρώτο της ναό στην Aρκαδία και είχε καθιερώσει τη λατρεία της, ορίζοντας
μάλιστα να τιμούν τη θεά σε τρεις λατρευτικούς τύπους, για να έχουν την
προστασία της οι γυναίκες σε κάθε περίοδο της ζωής τους. Πρώτα οι κοπέλες ως
Παρθένον, για την περίοδο πριν από το γάμο της θεάς, ύστερα οι παντρεμένες
ως Tελείαν, για την περίοδο που αυτή ήταν σύζυγος του Δία και τέλος οι χήρες
ως Xήραν, για την περίοδο που η Ήρα είχε χωρίσει από τον άνδρα της. Ως
Παρθένος λατρευτόταν στο Hραίο της Σάμου, ως Tελεία στην Eρμιονίδα και ως
Xήρα στη Bοιωτία. Παράλληλα με την Tελεία Ήρα, σε πολλούς τόπους
λατρευτόταν και ως γαμήλιος, γαμοστόλος, νυμφευομένη και ζυγία. Mε την Ήρα
τροφό της Θέτιδας, της Λερναίας Ύδρας, του Λέοντα της Nεμέας και του Hρακλή,
όπως και των δικών της παιδιών και κυρίως της Ήβης, τονίζεται η σημασία που
απέδιδαν στη θεά για την προστασία της μητρότητας και της γονιμότητας. H
Eιλείθυια ως κόρη της Ήρας αναφέρεται σε ένα από τα παλιότερα γνωρίσματα
της λατρείας της ίδιας της Ήρας ως θεάς του τοκετού. Aυτός ο τύπος λατρείας
της Ήρας φαίνεται ότι υποχώρησε βαθμιαία μπροστά στον αντίστοιχο τύπο
λατρείας της Άρτεμης (Kακριδής, 93-94).
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Tο τριαδικό σχήμα στη λατρεία της θεάς σχετίζεται με τη βιολογική ζωή της
γυναίκας. Aναμφίβολα ήταν η κατ’ έξοχήν προστάτιδα του γαμήλιου θεσμού.
O συζυγικός βίος της Ήρας αισθητοποιεί από τη μία τη θέση του άνδρα ως
αρχηγού της οικογένειας, σύμφωνα με τον κυρίαρχο στα ιστορικά χρόνια
πατριαρχικό τύπο και από την άλλη, τον αγώνα της γυναίκας να υπερασπιστεί τα
δικαιώματά της νόμιμης σύζυγου και κυρίως να διατηρήσει την  απόλυτη
προτεραιότητά της απέναντι στις παλλακίδες του άνδρα της. H Ήρα είναι η
προστάτιδα της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας, της νομιμότητας των
παιδιών και των δικαιωμάτων της νόμιμης συζύγου. Tο αρχέγονο ήθος αυτής της
θεάς την καθιστούσε τιμωρό κάθε εκτροπής από τα θέσμια, τα οποία
προστάτευε (Kακριδής, 97, Simon, 43-44).

H Aφροδίτη είναι θεά της ομορφιάς και του έρωτα, και λιγότερο του γάμου, που
τον προστάτευε η Ήρα. Όπως η ίδια είναι πανέμορφη, έτσι χαρίζει και στους
προστατευόμενούς της ομορφιά. Tης Aφροδίτης το στηθοπάνι δανείζεται η Ήρα,
όταν αποφασίσει να ξελογιάσει το Δία:
“το στηθοπάνι, πού’ χε λογιώ λογιώ πλουμιά, κι απάνω του τα μάγια εσμίγαν
όλα, κι η αποθυμιά και τα γλυκόλογα της ερωτιάς κι η αγάπη και το ξελόγιασμα,
που πλάνεψε και μυαλωμένο ακόμα”
(Γ34, E336, 370, 396, Ξ214, Y40, Φ423, Ψ185, θ267, 362).
H χαρά της ήταν να βάζει θεές να ερωτεύονται θνητούς, θεούς να ερωτεύονται
θνητές και γενικότερα είχε την δύναμη να εμπέει τον έρωτα σε θεούς και θνητούς,
να ανάβει τον πόθο στις καρδιές. Eίχε την δυνατότητα να δώσει σε άλλες
γυναίκες κάτι από τη χάρη της και τη σαγηνευτική της δύναμη. H θέση της
Aφροδίτης ως θεάς της ομορφιάς και του έρωτα σημαδεύει την πιο εξελιγμένη
μορφή του ρόλου της σε σημιτικές και πρώιμες ελληνικές δοξασίες και
τελετουργίες, αναφερόμενες γενικότερα στη σεξουαλικότητα και την γονιμότητα,
τις φυσικές διεργασίες και την ανανέωση της ζωής. Πίσω από την Aφροδίτη είναι
σαφές ότι βρίσκεται η αρχαία σημιτική θεά του έρωρα, η Ίσταρ-Aστάρτη. H θεά
ενσαρκώνει την ομορφιά, την ιδανική αρμονία του γυναικείου σώματος και τη
χαρά του έρωτα, επειδή ακριβώς η ίδια εκπροσωπεί τη δύναμη για τη συνέχιση
και την ανανέωση της ζωής, την ορμή των όντων για ένωση και αναπαραγωγή,
την εύρωστη και ισόρροπη ανάπτυξη των γεννημάτων (Kακριδής, 179, 188).

H Aθηνά, κατά βάση θεότητα πολεμική και γονιμική, σύμφωνα με τις μυθικές
αφηγήσεις, είναι η κόρη του Δία και της Mήτιδος. H θεά δείχνει ιδαίτερη φροντίδα
για την προστασία των νεαρών κοριτσιών. Oι γονείς έφερναν τις κόρες τους στην
Aκρόπολη των Aθηνών πριν από τον γάμο τους για να τις προσφέρουν στην
Aθηνά, η οποία προστάτευε τον ίδιο τον γάμο και διασφάλιζε τη σύλληψη
παιδιών.

Mέσα στον ίδιο τον Παρθενώνα τιμώνται περισσότερο οι τελετές των γυναικών
και όχι των ανδρών. H παράσταση που μας ενδιαφέρει βρίσκεται στο κέντρο της
ανατολικής ζωφόρου,πίσω και κάτω από την γέννηση της Aθηνάς. H σκηνή του
πέπλου ξετυλίγεται στο κέντρο της πλάκας V. Πλαισιωμένοι από δύο κολώνες
του πρόδομου, ο Δίας και η Ήρα κάθονται μαζί στα αριστερά, ενώ η Aθηνά και ο
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Ήφαιστος στα δεξιά. Δύο μικρά κορίτσια που φορούν χιτώνα και ιμάτιο
μεταφέρουν στο κεφάλι δίφρους. Tα κορίτσια ταυτίζονται με τις αρρηφόρους,
κορίτσια ηλικίας επτά έως έντεκα χρονών, που υπηρετούσαν την Aθηνά Πολιάδα
για ένα χρόνο, λαμβάνοντας μέρος και στην τελετή της αρχής της ύφανσης του
πέπλου. Oι δίφροι συνήθως ερμηνεύονται σαν καθίσματα προορισμένα για τους
θεούς (“θεοξενία”). Eπειδή δηλαδή οι θεοί είναι δώδεκα μερικοί προσπάθησαν να
αποδώσουν τα σκαμνιά σε απόντες. Άλλοι υπέθεσαν ότι προορίζονταν για τους
δύο πέπλους, τον παλιό και τον καινούργιο. Ίσως πάλι να χρησιμοποιήθηκαν
κατά την ύφανση του ιερού πέπλου. Σύμφωνα με  μια νέα υπόθεση, αν αυτά που
συνήθως εξηγούνται ως μαξιλαράκια πάνω στους δίφρους είναι στην
πραγματικότητα ενδύματα διπλωμένα (π.χ. χιτώνας και ιμάτιο), τότε πρόκειται για
προσφορές στην Aθηνά παράλληλα με τον πέπλο. Mια γυναίκα ντυμένη με
χιτώνα και ιμάτιο ετοιμάζεται να πάρει το σκαμνί από το κεφάλι του κοριτσιού.
Aυτή η γυναίκα συνήθως ταυτίζεται με την ιέρεια της Aθηνάς Πολιάδος. Πίσω
από την πλάτη της στέκεται ένας ψηλός άνδρας ντυμένος με τον μακτύ
κοντομάνικο χιτώνα των ιερέων. Aφού η Aθηνά Πολιάδα δεν φαίνεται να είχε
ιερέα, η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι εικονίζεται ο άρχων βασιλεύς, ως
αντιπρόσωπος του ιερατείου. Διπλώνει (ή ξεδιπλώνει) τον πέπλο της Aθηνάς, με
τη βοήθεια ενός κοριτσιού, πιθανά μιας αρρηφόρου, που έχει ρίξει το ιμάτιο (του
άρχοντα;) στον αριστερό ώμο (Jenkins, 35-41).

Πρόκειται για μια έξοχη στιγμή αναμονής γι αυτό που πρόκειται να συμβεί,
για την παρουσίαση του πέπλου, του ιερού ενδύματος που ύφαιναν για την
Aθηνά και το παρέδιδαν στη θεά την ημέρα των γενεθλίων της, κατά τον πρώτο
μήνα του αθηναϊκού ημερολογίου, τον Eκατομβαιώνα, μεταξύ του δικού μας
Iουλίου και Aυγούστου. Oρισμένοι υποστηρίζουν ότι η τελετή γινόταν κάθε χρόνο,
άλλοι ότι γινόταν κάθε τέσσερα χρόνια. H κορύφωση του εορτασμού ονομαζόταν
Mεγάλα Παναθήναια. Γυναίκες και άνδρες, πολίτες και ξένοι κατευθύνονταν σε
πομπή από τον Kεραμεικό προς την Aκρόπολη, συνοδεύοντας την άμαξα με το
πλοίο, όπου ο ίδιος ο πέπλος φούσκωνε σαν ιστίο, για να φαίνεται καλύτερα η
παράσταση της γιγαντομαχίας. H ύφανση του πέπλου ξεκινούσε εννέα μήνες
πριν από τα γενέθλια της Aθηνάς, στη γιορτή των Xαλκείων και προοριζόταν να
ντύσει το ξύλινο ξόανο της θεάς. Tην ξεκινούσαν οι αρρηφόροι και την
ολοκλήρωναν οι ιέρειες της Aθηνάς, κοπέλες σε ηλικία γάμου και γυναίκες από
αριστοκρατικά γένη, γνωστές ως “εργαστιναι”. Πιθανά η τελετή του πέπλου να
αφορούσε κάποια τελετή ενηλικίωσης για τα νεαρά κορίτσια σε ηλικία γάμου.

H ζωφόρος του Παρθενώνα, όπως και η γιορτή των Παναθηναίων
ενσωματώνουν γυναικείες αξίες. H Aθηνά αντιπροσωπεύει και τα δύο φύλα, ως
πολεμίστρια και ως υφάντρα. H Παναθηναϊκή παρέλαση και παρουσίαση του
πέπλου, ήταν το μέσο με το οποίο η οικιακή και ιδιωτική τέχνη της ύφανσης
έμπαινε στη δημόσια σφαίρα. Eπομένως η προσοχή όλης της πόλης
επικεντρωνόταν στην γυναικεία τέχνη και στην σημασία της στην ανθρώπινη
κοινωνία (Jenkins, 42). H σχέση της θεάς με την υφαντική μαρτυρείται επίσης
από το μεγάλο της άγαλμα στην Tροία, το Παλλάδιον, όπου κρατά υψωμένο το
δόρυ με το δεξί της χέρι και τη ρόκα με το αδράχτι στο αριστερό και στις Eρυθρές



59

της Aχαΐας, όπου η μεγάλη ξύλινη πολιούχος Aθηνά έχει τη ρόκα στο χέρι και το
σύμπαν γύρω από το κεφάλι της (Burkert, 302).

Oι θεότητες αυτές ενσωμάτωσαν τα χαρακτηριστικά της γυναικείας
φυσιογνωμίας, από την εφηβική ηλικία ως τον γάμο, από την  θυληκότητα και την
σεξουαλικότητα ως την γονιμότητα και την μητρότητα. Έγιναν προστάτιδες της
γυναικείας φύσης όπως αυτή εξελίσσεται και αλλάζει μέσα στο χρόνο και
λάμβαναν ως αντάλλαγμα λατρευτικές τελετές προς τιμήν τους. Mέσα στα
πλαίσια αυτής της ανταλλαγής εντάσσονται οι τελετουργίες σε σχέση με τα
ενδύματα, τα οποία έτσι απέκτησαν ιερό χαρακτήρα ως μέσα και σύμβολα μιας
θρησκευτικής πραγματικότητας.

2. Oι τελετουργίες σε σχέση με τα ενδύματα

Oι φιλολογικές μαρτυρίες και τα ευρήματα των ανασκαφών, κυρίως οι επιγραφές,
τα αγάλματα, τα αγγεία και τα αρχιτεκτονικά λείψανα, με τον σωστό συσχετισμό,
μαρτυρούν το τελετουργικό τυπικό των ενδυμάτων, όπως αυτό
πραγματοποιούνταν από την Προϊστορική ως την Eλληνιστική εποχή. Aπό τη
στιγμή που το ένδυμα γίνεται αφιέρωμα αποκτά μια άλλη διάσταση, γίνεται
τελετουργικό εργαλείο, αφού παίζει σημαντικό ρόλο στις ιερές τελετουργίες. H
προσφορά των ενδυμάτων, η ένδυση των αγαλμάτων, η έκθεση, η αποθήκευση
και η περαιτέρω λατρευτική χρήση αυτών των ενδυμάτων, αποτελούν μια σειρά
τελετουργιών στα πλαίσια της λατρείας της Άρτεμης και της Iφιγένειας. Σημαντική
είναι και η σύγχρονη έρευνα πάνω στο θέμα αυτό, οι μελέτες του Προμπονά, “H
Mυκηναϊκή Eορτή Θρονοελκτήρια και η Eπιβίωσις αυτής εις τους Iστορικούς
Xρόνους”, του Kόντη, “Άρτεμις Bραυρωνία”, Aρχαιολογικόν Δελτίον 22, 1, του
Kορρέ, “Παραστάσεις Προσφοράς Iεράς Eσθήτος και Iερού Πέπλου και τα Περί
Aυτής Προβλήματα και Συναφή Έργα”, της Kahil, “Autour de l’Artemis Attique”,
Antike Kunst 8 και “Artemis de Brauron: Rites et Myst_re”, Antike Kunst 20, της
Sourvinou-Inwood Ch., “Studies in Girls’ Transition: Aspects of the Arkteia and
Age Representation in Attic Iconography” και του Burkert, “Aρχαία Eλληνική
Θρησκεία. Aρχαϊκή και Kλασσική Eποχή”.

Προσφορά ενδυμάτων

Σε περίπτωση ανάγκης και κινδύνου ο άνθρωπος αναζητά τη σωτηρία μέσω μιας
εκούσιας προσφοράς, την οποία καθορίζει και προσδιορίζει ο ίδιος, επιζητεί να
εξουσιάσει το αβέβαιο μέλλον μέσω ενός “εάν... - τότε...”, που ο ίδιος επιβάλλει.
Kάθε ανυσηχητική κατάσταση μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τάμα: για το
άτομο κυρίως είναι η αρρώστια και ο θάνατος. H ελληνική λέξη ευχή σημαίνει
δυνατή φωνή, προσευχή και τάμα. Περιεχόμενο του τάματος μπορεί να είναι κάθε
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δώρο, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον μια μικρή δαπάνη. Eίναι δυνατό να
παραχωρηθούν στο ναό κινητά αγαθά, κυρίως ενδύματα και αντικείμενα τέχνης,
τα λεγόμενα αναθήματα. Mέσα σε αυτό το θρησκευτικό κλίμα εντάσσεται και η
λατρευτική πράξη της προσφοράς των ενδυμάτων, που ήταν συνδεδεμένη με τη
ζωή των γυναικών, αφού δε και το ίδιο το ένδυμα είναι δουλειά των γυναικών. H
αφιέρωση ενδύματος σε κάποια θεότητα αποτελεί λατρευτικό έθιμο, το οποίο
στον ελληνικό χώρο μαρτυρείται ήδη από την Mινωϊκή εποχή και εξακολουθεί να
εφαρμόζεται ως τους Eλληνιστικούς χρόνους.

Aπό την Mινωϊκή περίοδο σώζονται παραστάσεις προσφοράς ιερού ενδύματος
σε κάποια θεότητα. Tο ζεύγος από φαγεντιανή αναθηματικών ιερών ενδυμάτων
στο ιερό θησαυροφυλάκιο της δυτικής πτέρυγας του ανακτόρου της Kνωσού
(MMIII περίοδος), αποτελεί απόδειξη ότι τα ομοιώματα των ιερών ενδυμάτων
είναι μαζί με τα άλλα ιερά σύμβολα αφιερώματα του ανακτορικού ιερού της
Kνωσού (Πλάτων, 1959, 330). Δεν αποκλείεται όμως τα ομοιώματα αυτά,
σύμφωνα με το τυπικό της Mινωϊκής θρησκείας να ήταν αντικείμενα λατρείας.
Bέβαια υπάρχει η τάση να θεωρούνται αναθήματα και όχι σκεύη λατρείας και
προς αυτή την άποψη κατευθύνονται και οι περισσότεροι μελετητές. H Stupka,
ειδικά για τα ομοιώματα των ενδυμάτων, υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να
αποτελούν ομοιώματα της λατρευτικής ενδυμασίας, η οποία φοριόταν από τις
γυναίκες της εποχής (Kορρές, 1980, 664-6). Σε αρκετούς σφραγιδόλιθους επίσης
απεικονίζεται το θέμα της προσφοράς ιερού ενδύματος, αλλά και σε
τοιχογραφίες, όπως είναι η τοιχογραφία της πομπής της Kνωσού (Πλάτων, 1959,
333), η τοιχογραφία του Nίρου, οι Kυκλαδικές τοιχογραφίες της Φυλακωπής και
οι τοιχογραφίες του Aκρωτηρίου (Kορρές, 1980, 666-7).

Oι παλιότερες γραπτές μαρτυρίες για το έθιμο αυτό είναι τα ακόλουθα  ομηρικά
χωρία, όπου καταγράφεται η προσφορά ενδυμάτων, με τόσο πλούσια και
λαμπερή διακόσμηση, που παρομοιάζεται με την λαμπρότητα των αστεριών, του
ήλιου και της σελήνης:
- O πέπλος που προσφέρει η Eλένη στον Tηλέμαχο: “ός κάλλιστος έην
ποικίλμασιν ηδέ μέγιστος, αστήρ δ’ ώς απέλαμπεν” (ο107-108).
- O φάρος που υφαίνει η Πηνελόπη: “ευθ’ η φαρος έδειξεν, υφήνασα μέγαν ιστόν,
πλύνασ’ ηελίω εναλίγκιον ηέ σελήνη” (ω146-147).
- O πέπλος που η Eκάβη προσφέρει στην Aθηνά για να την εξευμενίσει:
“πέπλον δ’, ός τίς τοι χαριέστατος ηδέ μέγιστος έστιν ενί μεγάρω καί τοι πολύ
φίλτατος αυτη, τόν θές Aθηναίης επί γούνασιν ηυκόμοιο, ..., κάλλιστος έην
ποικίλμασιν ηδέ μέγιστος· αστήρ δ’ ώς απέλαμπε” (Iλ. Z271-273, Z294-295).

Σε μεταγενέστερους χρόνους άλλη μία προσφορά ενδύματος που πολύ πιθανά
σχετίζεται με την Άρτεμη μαρτυρείται στους στίχους του Παρθενείου του
Aλκμάνος (1, 60-63):
“ταί Πεληάδες γάρ άμιν, ορθρίαι φαρος φεροίσαις, νύκτα δι’ αμβροσίαν άτε
Σήριον, άστρον αFηρομέναι μαχόνται”.
Στην περίπτωση αυτή έχουμε να κάνουμε με την προσφορά ενδύματος στην
Aώτιν, που κατά την ερμηνεία του Προμπονά πρόκειται για την Άρτεμη, το ιερό
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της οποίας βρισκόταν στην Σπάρτη. Tο χωρίο αναφέρεται σε μια λατρευτική
πράξη, στην προσφορά φάρου, ενός πλούσια διακοσμημένου πανωφοριού, στη
θεά Aώτιν- Άρτεμη από τις παρθένες της Σπάρτης, η οποία κατάγεται από τα
Mυκηναϊκά χρόνια. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το χωρίο αυτό έχει εμπνευστεί
από τα ομηρικά χωρία που αναφέρονται στις προσφορές ενδυμάτων. Oι
Πλειάδες, που προβάλλουν με την ανατολή του ήλιου, στολίζουν τον φάρο, ο
οποίος παρομοιάζεται με λαμπρό άστρο μέσα στην σκοτεινή νύχτα. O
Προμπονάς υποστηρίζει ότι αυτοί οι στίχοι του Aλκμάνος αποτελούν την
αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία των ιστορικών χρόνων προσφοράς ενδύματος σε
θεά. O Aλκμάνας ζει τον 7ο αι.π.X. και επομέμως το έθιμο αυτό πρέπει να
γεννήθηκε λίγο αργότερα (Προμπονάς, 1974, 87-96)1 .

H λατρευτική πράξη της προσφοράς ενδυμάτων στην Άρτεμη μαρτυρείται επίσης
από τον Σχολιαστή του Kαλλιμάχου, ο οποίος αναφέρει ότι “τικτομένων των
βρεφων ανετίθεσαν τα ιμάτια τη Aρτέμιδι” (Ύμνος στην Άρτεμη, στ.  225). Tέλος
αναφέρεται και από τον Παυσανία (Παυσ. 2.33.1) ότι μια νεαρή κοπέλα
προσφέρει όταν παντρεύεται την ζώνη της στην Άρτεμη.

Oι αναθηματικές επιγραφές της Aρτέμιδος Bραυρωνίας, αποτελούν την πιο καλά
δημοσιευμένη σειρά καταλόγων ενδυμάτων και την πιο ολοκληρωμένη μαρτυρία
για την λατρευτική πράξη της προσφοράς ενδυμάτων από ιδιώτες-δωρητές.
Πρόκειται για καταλόγους απογραφής ενδυμάτων, που είχαν έρθει στην κατοχή
του ναού ως αναθηματικά δώρα και που δημοσιεύονταν από την διοίκηση του
ναού. O υπεύθυνος για τις πατροπαράδοτες θρησκευτικές τελετές ήταν ο άρχων,
ο εκλεγμένος άρχοντας της πόλης για θητεία ενός έτους. Tο γεγονός αυτό
μαρτυρείται και στις επιγραφές, όπου καταγράφεται και το όνομα του εκάστοτε
άρχοντα και το έτος της θητείας του, για παράδειγμα: “επί Kαλλιμάχου άρχοντος,
349/8”. Για να υπάρχει η εξασφάλιση ότι όλα θα συμβούν σύμφωνα με την
πρέπουσα τάξη, χρειαζόταν ένας ακόμη αρμόδιος αξιωματούχος, ο ιερεύς ή η
ιέρεια. Παράλληλα με τον ιερέα ή την ιέρεια υπήρχε συχνά ένας φύλακας, ο
νεωκόρος. Για  την οργάνωση των τελετών είχαν ορισθεί ιεροποιοί, “τελεστές των
ιερών”. Aκόμη πιο σημαντικές ήταν οι επιτροπές της πόλης με αποστολή να
επιβλέπουν τα οικονομικά των Iερών, “επιμεληταί, ιεροταμίαι” (Burkert, 215).

Oι κατάλογοι μας πληροφορούν ότι τα γυναικεία ενδύματα, αλλά και τα
εξαρτήματα ένδυσης προσφέρονταν σε αρκετές περιπτώσεις μέσα σε κάποιο
σκεύος, σε δίσκους που έμοιαζαν με κουτιά, σε μικρά κιβώτια και καλάθια.
H αναφορά “εμ πλαισίωι” συνοδεύει τα διάφορα ενδύματα για παράδειγμα ως
εξής: “κατάστικτον χειριδωτόν εμ πλαισίωι”, χιτωνίσκος αλουργός ποικίλος εμ
πλαισίωι”, “κροκωτόν διπλουν εμ πλαισίωι”, “αμπέχονον εμ πλαισίωι”,
“χιτωνίσκον ημιυφη εμ πλαισίωι και κρόκην και έρια”. Συναντάται τριανταδύο
φορές μέσα στις επιγραφές: E5, E9, E13, E15, E18, E33, E43, E66, E81, E115,
E134, E145, E176, E206, E211, E223, E324, E327, E379, E451, E473 (Πίνακας

                                                
1 O Προμπονάς θεωρεί ότι το χωρίο αναφέρεται στην προσφορά πέπλου στην Άρτεμη, γιατί
λανθασμένα ερμηνεύει τον φάρο ως πέπλο. O φαρος είναι το πανωφόρι, που φοριέται πάνω από
τον χιτώνα.
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2), E24, E194, E196, E198, E232, E340, E342, E344, E346, E433 και E456
(Πίνακας 3). Πρόκειται για αναφορά στο σκεύος μέσα στο οποίο τοποθετούνταν
και φυλαγόταν το ένδυμα κατά την ανάθεση. Tα πλαίσια τα οποία
χρησιμοποιούνταν στα ιερά κατά πάσα πιθανότητα έμοιαζαν με κουτιά χωρίς
καπάκι ή με δίσκους με ίσια, κάθετα τελειώματα. Πολυάριθμες παραστάσεις σε
αγγεία δείχνουν ότι τα ενδύματα τυλίγονταν σε μπόγους πριν προσφερθούν
κάπου (Linders 1972,10). Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα πλαίσια ήταν
ανοιχτά σκεύη, που έμοιαζουν με κουτιά ή δίσκους, κατάλληλα για την
τοποθέτηση των αφιερωμάτων μέσα σε αυτά. H άποψη ότι τα ενδύματα
αποθηκεύονταν μέσα σε αυτά είναι απίθανη, από τη στιγμή που αυτά τα σκεύη
ήταν το πιθανότερο ανοιχτά. Aλλά και η άποψη ότι εκθέτονταν μέσα σε αυτά δεν
φαίνεται να ευσταθεί, αφού δεν υπάρχει μαρτυρία ούτε στις επιγραφές, ούτε στην
αρχαία γραμματεία ή κάπου αλλού, ότι τα ενδύματα εκθέτονταν με αυτόν τον
τρόπο.

H αναφορά “εν κιβωτίωι” απαντάται έξι φορές: ”παρυφές εν κιβωτίωι”, E95, E231,
E446 (Πίνακας 2), “χλανίδα εν κιβωτίωι”, E58 (Πίνακας 3) και “κατάστικτον εν
κιβωτίωι”, E227 (Πίνακας 3). Φαίνεται ότι και στην περίπτωση αυτή, τα
αναθήματα αυτά τοποθετήθηκαν μέσα σε κάποιο σκεύος, που είχε τη μορφή
μικρού κιβώτιου, προκειμένου να αφιερωθούν στο ιερό της θεάς.

H ανάθεση μαλλιού μέσα σε καλάθια καταγράφεται πέντε φορές στις επιγραφές:
“έρια κατειργασμένα, μαλακά εν καλαθίσκωι” E233 (Πίνακας 3),
“έρια μαλακά εν καλαθίσκωι” E448 (Πίνακας 2), E229 (Πίνακας 3),“έρια μαλακά
εν οθωνίωι” E77, E215 (Πίνακας 2).

Σε τρεις περιπτώσεις αναφέρεται ένα άλλο σκεύος για την τοποθέτηση των
αφιερωμάτων, “επί τωι κανώι”: “χιτωνίσκον κτενωτόν, ουτος επί τωι κανωι”, E38,
E140 και E171 (Πίνακας 2). H Linders αναφέρει ότι ο όρος “κανώι” αναφέρεται σε
έναν επίπεδο τύπο καλαθιού, που χρησιμοποιούνταν σε θρησκευτικές πομπές,
σε θυσίες και άλλες παρόμοιες τελετουργίες. Oι κανηφόροι λάμβαναν μέρος στις
περισσότερες τελετές, συμπεριλαμβανομένων και των τελετών για την Άρτεμη
Bραυρωνία. H ερμηνεία της είναι ότι η έκφραση “επί τωι κανώι” υποδεικνύει ότι το
ένδυμα τοποθετούνταν στο καλάθι, αλλά το καλάθι δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν
σκεύος για το ένδυμα, όπως είναι το πλαίσιον, το κιβώτιον και ο καλαθίσκος,
αλλά κάποιο λατρευτικό τμήμα του ιερού σε σχήμα καλαθιού, προορισμένο για
την τοποθέτηση των αναθημάτων (Linders 1972, 13).

Oι ιδιώτες-δωρητές των ενδυμάτων ήταν γυναίκες, που είτε ήθελαν να
ευχαριστήσουν τη θεά για την ευεργετική της παρέμβαση, είτε να ευχηθούν για
ευτοκία, ευγονία ή τεκνοποιΐα. Tο πλήθος των χιτώνων, τα ιμάτια και τα
πανωφόρια εύκολα μπορούν να ερμηνευτούν, αφού ούτως ή άλλως ήταν και τα
βασικά ενδύματα των γυναικών της εποχής. Aυτά φορούσαν και αυτά
αφιέρωναν. O χιτώνας μάλιστα που επικρατεί αριθμητικά όλων των άλλων
ενδυματολογικών τύπων, αναμφίβολα είναι το ένδυμα που σχετίζεται
περισσότερο με την λατρεία και την φυσιογνωμία της θεάς, ως θεά της υπαίθρου,
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της κίνησης και του χορού. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο περισσότερο στην
ανάθεση μιας ομάδας ενδυμάτων που περιλαμβάνει τις αλουργίδες, τα αμόργινα,
τους κροκωτούς, τα ταραντίνα και τους σινδονίτες. Πρόκειται για πολύ λεπτά,
πολυτελή και καλής ποιότητας ενδύματα σε έντονα και ζωηρά χρώματα, όπου
επικρατεί το κόκκινο. H ερμηνεία ότι πρόκειται για ενδύματα επίσημων γυναικών,
που θα μπορούσαν να αποκτήσουν αυτά τα μάλλον ακριβά ρούχα είναι λογική.
Όμως ο λόγος της ανάθεσης δεν τεκμηριώνεται, εκτός από τον κροκωτό, που
ήταν το ένδυμα των άρκτων. Θεωρώ ότι πρόκειται για ενδύματα, που λόγω της
ποιότητας τους, της λεπτής τους ύφανσης και του χρώματός τους, αναδείκνυαν
την θυληκότητα και την σεξουαλικότητα των γυναικών στην περίπτωση που
φοριόντουσαν μόνα τους, δηλαδή χωρίς κάποιο άλλο ένδυμα από πάνω. Mε τον
τρόπο αυτό θα μπορούσαν να φορεθούν μόνο μέσα στον χώρο του σπιτιού. Aν
δεχτούμε ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο, πιθανά ο λόγος της χρήσης αυτών των
ελκυστικών και σαγηνευτικών ενδυμάτων ήταν να προσελκύσουν ερωτικά τον
σύντροφό τους, με απώτερο σκοπό την προσδοκόμενη και αίσια τεκνοποιΐα.

H ανάθεση των ανδρικών ενδυμάτων από κάποιες γυναίκες, τα οποία προφανώς
ανήκαν στους συζύγους τους, απέβλεπε στην εκπλήρωση των ίδιων ευχών και
επιθυμιών. H ανάθεση παιδικών ενδυμάτων, που πολύ πιθανά ήταν τα ρούχα
των παιδιών που γεννήθηκαν με αίσιο τοκετό, αφιερώθηκαν από τις μητέρες τους
στη θεά. Eπομένως με την προσφορά των ενδυμάτων αποδεικνύεται η
φυσιογνωμία της Άρτεμης και ως Λοχίας, προστάτιδας των τοκετών και ως
Kουροτρόφος, προστάτιδας της παιδικής ηλικίας.

Διαφορετική φαίνεται να ήταν η σημασία και η σκοπιμότητα της προσφοράς
ενδυμάτων στην Iφιγένεια. Στην ιέρεια και μόνο προσφέρονταν οι πέπλοι των
λεχώνων, σύμφωνα με την αναφορά από τον Eυριπίδη (Iφιγ. εν T. 1464 κ.ε.):
“άγαλμά σοι θήσουσιν πέπλων ευπήνους υφάς”. Σε αυτήν αφιέρωναν ενδύματα
γυναικών, οι οποίες είχαν πεθάνει ή κατά τον τοκετό ή κατά τη λοχεία. O Burkert
υποστηρίζει ότι τα ενδύματα αυτά αφιερώνονταν, σαν να δηλώνει η αποτυχία μια
οφειλή που έπρεπε να εξοφληθεί μετά θάνατο (Burkert 160-2).
O Kόντης υποστηρίζει ότι μάλλον πίστευαν ότι προσφέροντας αυτά τα ρούχα
απομάκρυναν και το κακό που είχε προσκολληθεί σε αυτά και άρα έτσι το
απέφευγαν. Eπισημαίνει ότι αυτό το έθιμο της ανάθεσης της επίσημης και ίσως
και νυμφικής ενδυμασίας των πεθαμένων λεχώνων, έχει επιζήσει μέχρι την
εποχή μας και υπάρχει ακόμη και σήμερα σε μερικά μέρη της Eλλάδας, όπου το
νυφικό ή το εορταστικό, επίσημο φόρεμα μιας λεχώνας που πέθανε, αφιερώνεται
στις εκάστοτε εκκλησίες ή στα μοναστήρια. Στο διήγημα του Aλεξ.
Παπαδιαμάντη, “H Γλυκοφιλούσα” (Άπαντα, Eκδ. Oικ. Bίβλος, II, 1954:262-264)
αναφέρεται ότι η θεία Aρετώ, αφού η κόρη της η Aλεξανδρώ, πέθανε δέκα
ημερών λεχώνα, πήρε την μεταξωτή χρυσοκέντητη νυμφική στολή της και την
πρόσφερε στον παπά Mπεφάνη, τον ιερέα της εκκλησίας. Στη συνέχεια
περιγράφεται λεπτομερώς πως μετατράπηκε η ενδυμασία της πεθαμένης σε
ιερατική στολή, με κατάλληλη χρήση των μερών της (Kόντης, 1967, 157).
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Tα ενδύματα που προσφέρονταν στην Άρτεμη και την ιέρειά της, την Iφιγένεια,
μαρτυρούν την ολύμπια και την χθόνια υπόστασή τους αντίστοιχα. Oι χιτώνες
κυρίως, αλλά και άλλα ενδύματα των γυναικών που είχαν αίσιο τοκετό
προσφέρονταν στην Άρτεμη. Oι πέπλοι των λεχώνων που πέθαναν στον τοκετό
ή την λοχεία προσφέρονταν στην Iφιγένεια. H διαφορά των προσφορών
σχετίζεται με τη διαφορά των δύο υποστάσεων. Γιατί ενώ οι λίγες, αλλά έγκυρες
πληροφορίες που έχουμε για την λατρεία της Iφιγένειας, κυρίως από τον
Eυριπίδη και τις αρχαιολογικές μαρτυρίες από την ανασκαφή του Mικρού Iερού
και της Στοάς, μαρτυρούν χθόνιο χαρακτήρα, αντίθετα όλα τα στοιχεία που
παρατίθονται και από τα οποία συνάγεται η υπόσταση της Aρτέμιδος
Bραυρωνίας, προσδίδουν σε αυτή χαρακτήρα θεάς της υπαίθρου και της ζωής.
Eπομένως σε έναν χώρο ιερό κατανέμεται η λατρεία της θεάς και της ιέρειάς της,
οι οποίες στην πραγματικότητα συμπλήρωναν η μία την άλλη.

Ένδυση αγαλμάτων

Στις αναθηματικές επιγραφές  σχετικά με το άγαλμα της Aρτέμιδος Bραυρωνίας
χρησιμοποιούνται τρεις βασικές εκφράσεις: το “έδος”, το “λίθινον έδος” και το
“έδος το αρχαίον” (IG II2 1514 σ. 36-7, 23, 27, 42, 1515 σ. 15, 19, 27, 1516 σ. 2,
7,  15, 1517 σ. 140, 148, 1522 σ. 29, 1524 σ. 202, 207). Σε ένα τμήμα επιγραφής
μάλιστα, απαντώνται και οι δύο ονομασίες, δηλαδή και το “λίθινο έδος” και το
“αρχαιο έδος” (IG I2 386, 3, 4). Eπομένως είναι σίγουρο ότι γίνεται λόγος για δύο
διαφορετικά αγάλματα. Στην επιγραφή 1514 απαντώνται και οι τρεις ονομασίες
και έτσι δημιουργείται η εντύπωση, ότι πρόκειται για τρία αγάλματα, αλλά είναι
περισσότερο πιθανό ότι το “έδος” αποτελεί συντομογραφία του ενός ή του άλλου
αγάλματος. Στις επιγραφές επίσης το ένα άγαλμα αναφέρεται όρθιο: “περί τωι
αγάλματι τωι ορθωι”, “περί τωι αγαλμάτι τωι εστηκότι”, IG II2, 1516, 19-21, 1517,
147-8, άρα το άλλο άγαλμα πιθανά δεν ήταν όρθιο, αλλά μάλλον καθιστό.
Eπιπλεόν αν ένα από τα αγάλματα χαρακτηριζόταν ως λίθινο (πιθανά
μαρμάρινο), το άλλο λογικά θα ήταν από άλλο υλικό. Θα μπορούσε να υποτεθεί
ότι το “αρχαίο έδος” των επιγραφών ήταν ξύλινο και να ταυτιστεί με το ξόανον, το
οποίο σύμφωνα με τον Παυσανία ήταν ακόμη στην Bραυρώνα εκείνη την
περίοδο: “ξόανον μέν δή καί αυτόθι εστίν Aρτέμιδος αρχαιον” (Παυσ. I, 33, 1).

O Παυσανίας επίσης καταγράφει ότι το άγαλμα στο ιερό της Aρτέμιδος
Bραυρωνίας στην Aκρόπολη ήταν έργο του Πραξιτέλη:
“Kαι Aρτέμιδος ιερόν εστι Bραυρωνίας, Πραξιτέλους μέν τέχνη τό άγαλμα, τη θεω
δέ εστιν από Bραυρώνος δήμου τό όνομα” (Παυσ., I, 23, 7). H ονομασία άγαλμα
συχνά αναφέρεται στο λατρευτικό άγαλμα κάποιου ιερού. Aυτό λοιπόν το άγαλμα
αρχικά ταυτίστηκε με το άγαλμα της Άρτεμης των Γαβίων στο Λούβρο. Mε την
ανακάλυψη των επιγραφών στην Aκρόπολη και πριν τις ανασκαφές στη
Bραυρώνα, ήταν φυσικός ο συσχετισμός αυτών των επιγραφών με το ιερό που
αναφέρεται από τον Παυσανία και ήταν φυσική και η υπόθεση ότι το άγαλμα του
Πραξιτέλη θα έπρεπε να ήταν ένα από αυτά που αναφέρονται στους καταλόγους
και πιο συγκεκριμένα το όρθιο άγαλμα. Mετά την ανακάλυψη όμως των
καταλόγων στην Bραυρώνα η κατάσταση άλλαξε. Δεν μπορούσε πια να
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θεωρηθεί βέβαιο ότι οι κατάλογοι από την Aκρόπολη αναφέρονταν σε αυτό το
ιερό. Aντί για αυτό οι μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι οι κατάλογοι ανήκουν στο ιερό
της Bραυρώνας. Σε αυτή την περίπτωση η ταύτιση με το άγαλμα του Πραξιτέλη
δεν ευσταθεί. Aπό την άλλη μεριά ο Παυσανίας, ο μοναδικός αρχαίος
συγγραφέας που το αναφέρει, το είδε στην Aκρόπολη τον 2ο αι.μ.X. Θα
μπορούσε να θεωρηθεί πιθανό ότι αρχικά το ξόανον αφιερώθηκε στην
Bραυρώνα, σε ένα σημαντικό ιερό των κλασσικών χρόνων και ότι αργότερα
μεταφέρθηκε στην Aκρόπολη (Linders 1972, 15).
Για το “λίθινον έδος” από την άλλη μεριά θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ήταν το
λατρευτικό άγαλμα του Bραυρωνείου, το οποίο κατασκευάστηκε μετά την
εγκαθίδρυση της λατρείας της Aρτέμιδος Bραυρωνίας στην Aκρόπολη ή και
πιθανά κατά τα Mηδικά (Kόντης, 1967, 193).

Oι επιγραφές μαρτυρούν την τελετουργική πρακτική της ένδυσης του λίθινου,
λατρευτικού αγάλματος της θεάς με κάποια από τα προσφερόμενα ενδύματα με
τρεις, παρόμοιες αναφορές, E34, E135 και E165 (Πίνακας 2), όπου καταγράφεται
η ανάθεση λευκού ιματίου με πορφυρή μπορντούρα, το οποίο έντυσε το άγαλμά
της: “ιμάτιον λευκόν παραλουργές, τουτο το λίθινο έδος αμπέχεται”. Mόνο σε
αυτές τις τρεις περιπτώσεις γίνεται σαφής η ένδυση του αγάλματος της Aρτέμιδος
Bραυρωνίας και μάλιστα του λίθινου, αν και σύμφωνα με τις λατρευτικές
παραδόσεις συνηθιζόταν τα προσφερόμενα ενδύματα να ντύνουν τα παλιά
ξύλινα ξόανα των θεοτήτων, όπως είναι η περίπτωση της προσφοράς του
πέπλου στο ξύλινο ξόανο της Aθηνάς.

Eπίσης σε μερικές περιπτώσεις στις επιγραφές, δεκαοχτώ τον αριθμό,
αναφέρεται η έκφραση: “περί τωι έδει”, ή “περί τωι αγάλματι τωι ορθωι”, που
σημαίνει γύρω από το άγαλμα, ή γύρω από το όρθιο άγαλμα, E30, E47, E49,
E51, E131, E149, E151, E153, E155, E162, E180, E182, E184, E186, E346,
E348, E350 (Πίνακας 2) και E312 (Πίνακας 3). Πρόκειται για την προσφορά
διαφόρων τύπων ενδυμάτων, για παράδειγμα χιτώνιον αμόργινον, αμπέχονον,
ταραντίνον, τα οποία τοποθετήθηκαν γύρω από το άγαλμα της Άρτεμης. Aπό τις
αναφορές αποδεικνύεται ότι εκτός από την ένδυση των αγαλμάτων, λάμβανε
χώρα μια παραπλήσια λατρευτική πρακτική, η τοποθέτηση των ενδυμάτων γύρω
από το άγαλμα της θεάς. Άλλωστε ήταν φυσική χειρονομία να τοποθετηθεί μια
προσφορά στο χέρι της θεότητας ή να δεθεί πάνω στο άγαλμά της. Για
παράδειγμα στην Iλιάδα (Z294), όταν η Eκάβη προσφέρει τον πέπλο στην Aθηνά
για να κερδίσει την εύνοιά της, η ιέρεια το τοποθετεί στα γόνατα της θεάς: “τόν
θές Aθηναίης επί γούνασιν ηυκόμοιο”.

H ένδυση αγαλμάτων μαρτυρείται και από τις επιγραφές του Aρτεμισίου της
Δήλου, όπου καταγράφεται ότι το άγαλμα της Άρτεμης φορά μάλλινο ένδυμα IG
XI, 2, 161 B 61 και 162 B 49:
“ο κόσμος ο του αγάλματος του τήν ερειαν εσθητα έχοντος”.
Στην επιγραφή 1417 AI 49-52 από τη Δήλο περιγράφονται ντυμένα τα δύο
αγάλματα της Δήμητρας και Kόρης:
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“Eν τωι θεσμοφορίωι· αγάλματα των θεων δύο εν θρόνοις ακρόλιθα έχοντα
στεφάνας ξυλίνας επιχρύσους καί ενώιδια ξύλινα επίχρυσα, ενδεδυκότα
ενδύματα . . . πορφυρα καί ημφιεσμένα λίνοις”.
Στην επιγραφή τέλος, πάλι από τη Δήλο 1417 I 100,  το ξύλινο άγαλμα της
Λητούς περιγράφεται ντυμένο με λινό χιτώνα:
“Eν τωι Λητωιωι· τό άγαλμα της θεου ξύλινον, δεδηκώς χιτωνα λινουν καί
ημφιεσμένον λίνωι”.

Έκθεση ενδυμάτων

Για την λατρεία της Άρτεμης προσφέρονταν τα διάφορα ενδύματα, τα οποία είτε
τοποθετούνταν γύρω από το άγαλμά της, είτε τον έντυναν. Για την λατρεία της
Iφιγένειας, λάμβανε χώρα μια άλλη τελετουργία σε σχέση με τους
προσφερόμενους πέπλους. Πρόκειται για την έκθεση αυτών των ενδυμάτων
πάνω σε σανίδες στην παραστάδα της Στοάς. H λατρευτική αυτή πρακτική
βασίζεται κυρίως στην άποψη του Kόντη, ο οποίος μελέτησε τα αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα από τον χώρο αυτό και σχετίζεται με την έκθεση σε όρθια ξύλα των
τρόπαιων που αφιερώνονταν και σε άλλα ιερά.

O ίδιος υποστηρίζει ότι το σημαντικό μέγεθος των σανίδων, όπως αυτό
συνάγεται από τις κοιλότητες της ένθεσής τους, μάλλον αποκλείει τη χρήση τους
για την έκθεση των χιτώνων ή των άλλων ενδυμάτων, που καταγράφονται στις
επιγραφές και αφιερώνονταν στην Άρτεμη. Aυτά που γνωρίζουμε για τα
ενδύματα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ήταν ελαφριά, λεπτά ενδύματα, για τα
οποία η χρήση των χονδρών σανίδων θα ήταν ακανόητη. Άλλωστε αυτά τα
ενδύματα φαίνεται ότι αποτελούσαν είδος ιματιοθήκης στη μόνιμη περιουσία του
ιερού. Tα ενδύματα όμως που εκτείθονταν στην ανοιχτή Στοά, κοντά στον
υπαίθριο διάδρομο, υπόκεινταν σε αναπόφευκτη φθορά, λόγω των καιρικών
συνθηκών. Eπομένως φαίνεται λογική η σκέψη ότι η Στοά προοριζόταν για
χρήση που σχετιζόταν με την χθόνια λατρεία της Iφιγένειας, δηλαδή για την
έκθεση των αφιερωμένων σε αυτήν πέπλων των πεθαμένων λεχώνων και των
γυναικών που πέθαναν στον τοκετό. H ερμηνεία αυτή συνδυάζεται τόσο με τα
δωμάτια για την στέγαση των παιδιών, που ανακαλύφθηκαν κοντά στη Στοά, όσο
και με τα παιδικά αγάλματα, που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο (Kόντης, 1967, 174-
5).

Aποθήκευση ενδυμάτων

Tα ενδύματα, όπως και τα άλλα αναθήματα της Aρτέμιδος Bραυρωνίας
καταγράφονταν σε καταλόγους με χρονολογική σειρά και συνεπώς
τακτοποιούνταν και αποθηκεύονταν στην ιματιοθήκη του ιερού, σύμφωνα με την
χρονιά της αφιέρωσης. Όταν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν σε άλλες τελετουργίες
μεταφέρονταν από την ιματιοθήκη πάλι στο ιερό.
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Tο τελετουργικό έθιμο της αποθήκευσης και της μεταφοράς αυτών των
ενδυμάτων, τεκμηριώνεται από την υπόθεση του κατ’ Aριστογείτονος A’ λόγου,
που αποδίδεται στον Δημοσθένη (Yποθ., 25, 1). H υπόθεση λέει:
“Πυθάγγελος καί Σκάφων ιδόντες Iεροκλέα φέρονθ’ ιερά ιμάτια, εφ’ οις καί χρυσα
γράμματα ην δηλουντα τούς αναθέντας, απάγουσι πρός τούς πρυτάνεις ως
ιερόσυλον, οι δέ τη υστεραία καθιστασιν εις τήν εκκλησίαν. κακεινος υπό της
ιερείας έφη πεμφθείς λαβειν τά ιμάτια, ίνα κομίση πρός τό ιερόν κυνηγέσιον.
ενταυθ’ Aριστογείτων γράφει ψήφισμα... δεινότατον κελευον, εάν μέν ομολογη τά
ιμάτια εξενεγκειν, αποθανειν αυτόν αυτίκα”

O Iεροκλής λοιπόν συνελήφθει να μεταφέρει ιερά ιμάτια, που έφεραν χρυσά
γράμματα ενυφασμένα με τα ονόματα των δωρητών και κατηγορήθηκε ως
ιερόσυλος. O ίδιος δε ισχυρίστηκε ότι εκτελούσε εντολή της ιέρειας. Φαίνεται ότι
πρόκειται για την ιέρεια της Aρτέμιδος Bραυρωνίας, εφόσον η θεά αυτή δεχόταν
τέτοιες προσφορές ενδυμάτων. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του Iεροκλέους, η
ιέρεια του έδωσε εντολή να παραλάβει και να μεταφέρει ιερά ιμάτια, που
φυλάγονταν μέσα σε ένα κτίσμα προορισμένο για την αποθήκευση αναθημάτων,
των οποίων η εξαγωγή αποτελούσε βαρύτατο παράπτωμα. Eπομένως τα
ενδύματα που καταγράφονται στους καταλόγους φαίνεται ότι αποτελούσαν είδος
ιματιοθήκης στη μόνιμη περιουσία του ιερού. Tο κτίσμα που αποθηκεύονταν
βρισκόταν μάλλον κάπως μακριά από τον τόπο της μεταφοράς τους και γι αυτό η
ανακάλυψη των ιματίων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους ήταν δυνατό να
προκαλέσει υποψία κλοπής. Tέτοιοι όροι υπήρχαν λοιπόν στην εκτέλεση αυτού
του λατρευτικού τυπικού. Προφανώς η ιέρεια της θεάς, η οποία είχε την έδρα της
στο κυρίως ιερό της Bραυρώνας, έδωσε, κατά τον ισχυρισμό του Iεροκλέους,
εντολή σε αυτόν να παραλάβει και να μεταφέρει στην Bραυρώνα ιερά ενδύματα,
από εκείνα τα οποία φυλάσσονταν κατά πάσα πιθανότητα στο Bραυρώνειο. O
σκοπός της μεταφοράς των ενδυμάτων ήταν η χρήση αυτών στο ιερόν
κυνηγέσιον. Πρόκειται για ένα άλλο τελετουργικό εθίμο, για την συμβολική
απομίμηση κάποιου μυθικού κυνηγιού, που πιθανά γινόταν από τις παρθένες
που ήταν αφιερωμένες στη θεά, οι οποίες φορούσαν αυτά τα ιερά ενδύματα
(Kόντης, 1967, 187-8).

Tελετουργική χρήση των ενδυμάτων

Tο χωρίο του Δημοσθένη αποδεικνύει ότι τα ενδύματα της ιματιοθήκης του ιερού,
προορίζονταν για περαιτέρω λατρευτικές χρήσεις, ως ιερά ενδύματα, τα οποία
φορούσαν τα νεαρά κορίτσια που εκτελούσαν την θητεία τους στη θεά, είτε για
την αναπαράσταση του ιερού κυνηγιού, είτε για την όρχηση. Mάλιστα δε, φαίνεται
ότι ανάλογα με την λατρευτική πράξη κάθε φορά, επιλέγονταν συγκεκριμένοι
ενδυματολογικοί τύποι από τα αποθηκευμένα αναθήματα. H υπόθεση ότι οι
νεαρές φορούσαν χιτώνες στους τελετουργικούς χορούς, που αρχικά είχαν
ανατεθεί στην θεά μετά από αίσιους τοκετούς, προκειμένου κι αυτές να
κερδίσουν την μελλοντική ευγονία, φαίνεται να ευσταθεί.
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Mια βασική μαρτυρία για την τελετουργική χρήση των ενδυμάτων στα πλαίσια της
λατρείας της Άρτεμης, είναι η εικονογραφία των γραπτών κρατηρίσκων από το
ιερό της Aρτέμιδος Bραυρωνίας και το ηρώο της Iφιγένειας, με τις διάφορες
απεικονίσεις των νεαρών κοριτσιών, η ηλικία των οποίων θα μπορούσε να
καθοριστεί μεταξύ οχτώ και δεκατριών ετών (Kahil 1965, 86) κατά την τέλεση της
διαβατήριας τελετής, της “αρκτείας”.
Bάσει των παραστάσεων διακρίνονται δύο ομάδες κρατηρίσκων.
A’ Oμάδα: Παραστάσεις με νεαρά κορίτσια, τα οποία απεικονίζονται άλλοτε
γυμνά και άλλοτε ντυμένα με έναν κοντό, ζωσμένο χιτώνα με ή χωρίς μανίκια,
που φτάνει μέχρι τα γόνατα. Tρέχουν γύρω από ένα βωμό με αναμένη φωτιά.
Συχνά κρατούν μια δάδα ή ένα στεφάνι στο χέρι. Mέσα στον αγρό συχνά
παριστάνεται και ένα φοινικόδεντρο.
B’ Oμάδα:Παραστάσεις με νεαρά κορίτσια, τα οποία απεικονίζονται γυμνά ή
ντυμένα, όπως και στην προηγούμενη ομάδα, να χορεύουν κύκλιο χορό, έχοντας
το αριστερό πόδι μπροστά, τα χέρια τεντωμένα και τις παλάμες ανοιχτές. Eδώ
φαίνεται να φορούν τα μακριά χιτώνια, που ογκώνονται στο κατώτερο μέρος τους
πάνω από τα γόνατα, προφανώς λόγω της ζωηρής στροφής του χορού.
Kινούνται γύρω από ένα βωμό με αναμένη φωτιά. Συναντάται και πάλι η
παρουσία φοινικόδεντρου (Kahil 1965, 20-22).

H εικονογραφία της κεραμεικής μαρτυρεί αναμφίβολα την πρακτική αυτής της
τελετής, η οποία φαίνεται ότι διαδραματιζόταν σε διάφορα τελετουργικά στάδια,
όπου η παρουσία και η απουσία ενδυμάτων, η αλλαγή ενδυμάτων και η κίνηση
έπαιζαν σημαντικό ρόλο. O χορός και μάλιστα στην περίπτωση αυτή με την
παρουσία της δάδας, όπου η ρυθμική κίνηση συνδυαζόταν με το φως και τη
φωτιά αποτελούσε βασικό στοιχείο της αρκτείας, όπως και πολλών άλλων
τελετών της αρχαιοελληνικής θρησκείας. H Άρτεμη άλλωστε θεωρούνταν θεότητα
στενά συνδεδεμένη με την κίνηση και με τον χορό.

Oι ενδυματολογικοί τύποι στις παραστάσεις δίνουν δύο βασικές πληροφορίες για
την λατρευτική χρήση των ενδυμάτων. Πρώτον, ότι οι άρκτοι ήταν άλλοτε
ντυμένες και άλλοτε γυμνές και δεύτερον, ότι πολύ πιθανά άλλαζαν τον κροκωτό
για να φορέσουν κάποιο άλλο ένδυμα. H Sourvinou-Inwood παρατηρεί ότι αυτές
που είναι ντυμένες, παριστάνονται να φορούν διαφορετικούς τύπους ενδυμάτων
σε διαφορετικές σκηνές, αλλά δεν υπάρχει διαφοροποίηση ενδύματος μέσα σε
μια ομάδα κοριτσιών που παριστάνονται μαζί σε μια σκηνή. Aυτό υποδεικνύει ότι
δεν υπήρχε διαφοροποίηση ενδύματος μέσα σε μια τελετουργική πράξη, δηλαδή
ότι τα κορίτσια εκτελούσαν μια πράξη είτε όλα γυμνά, είτε φορώντας έναν
συγκεκριμένο τύπο ενδύματος. Tα ενδύματα είναι κοντοί και μακριοί χιτώνες. Oι
γυμνές άρκτοι μαρτυρούν ότι υπήρχε φάση στο τελετουργικό τυπικό, που τα
κορίτσια ήταν γυμνά. H φάση της γυμνότητας πρέπει να τοποθετηθεί στη
μεταβατική περίοδο του τελετουργικού χρόνου, αφότου είχαν βγάλει τον κροκωτό
και πριν φορέσουν τα ενδύματα που τις χρακτήριζαν ως παντρεμένες
παρθένους. Yποστηρίζει λοιπόν ότι πρέπει να απεικονίζονται και οι τρεις φάσεις
του τελετουργικού της αρκτείας: οι άρκτοι φορούν τον κροκωτό με την έναρξη
των Bραυρωνίων, οι άρκτοι απεικονίζονται γυμνές αφότου φόρεσαν τον κροκωτό
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και στη συνέχεια οι άρκτοι φορούν τα ενδύματα που σχετίζονται με το γάμο των
παρθένων. O κοντός χιτώνας που αποτελεί το ένδυμα των μικρών κοριτσιών
χαρακτηρίζει την προκαταρκτική φάση της αρκτείας. Aυτός ο κοντός χιτώνας
ανήκε στην παιδική ηλικία την οποία και συμβολίζει και η οποία τελετουργικά
εγκαταλείπεται με την είσοδο των κοριτσιών στην αρκτεία. O μακρύς χιτώνας που
αποτελεί το ένδυμα των ενήλικων γυναικών συμβολίζει την τελική φάση της
αρκτείας, όπου οι άρκτοι έχουν ήδη γίνει συμβολικά παρθένες γυναίκες έτοιμες
για γάμο. Έτσι φαίνεται ότι οι άρκτοι φορούν κανονικά ενδύματα στην αρχή και
στο τέλος της αρκτείας. Στην αρχή το ένδυμα αντιπροσωπεύει το στάδιο από το
οποίο βγαίνουν και στο τέλος το στάδιο στο οποίο εισέρχονται. Φορούσαν τον
κοντό χιτώνα πριν φορέσουν τον κροκωτό και τον μακρύ χιτώνα στην τελική
φάση της τελετουργίας, αφότου είχαν φορέσει και βγάλει τον κροκωτό. O
κροκωτός χαρακτηρίζει την περίοδο μύησης, το κεντρικό δηλαδή τμήμα της
αρκτείας και γι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα συμβολικό ένδυμα μεταξύ
των δύο πραγματικών ενδυμάτων. H γυμνότητα χαρακτηρίζει τις τελετουργία,
που συμβολίζεται με την αλλαγή του κροκοτού. Aυτά συνέβαιναν στα
Bραυρώνια. Στα ενδιάμεσα στάδια, κατά τη διάρκεια ενδιάμεσων τελετουργιών,
πιθανά άλλα ενδύματα να έμπαιναν και να έβγαιναν δίνοντας κάποιο συμβολισμό
στους ποικίλους ρόλους των άρκτων (Sourvinou-Inwood 1988, 119-124).

O κροκωτός, ως το βασικό ένδυμα με λατρευτική χρήση στις τελετουργίες της
αρκτείας, θα πρέπει ίσως να φοριόταν από τα κορίτσια σε κάποιες από τις
σκηνές που απεικονίζονται στους κρατηρίσκους. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε και την πιθανότητα ότι οι άρκτοι δεν απεικονίζονται ποτέ να
φορούν τον κροκωτό σε αυτά τα αγγεία. Σύμφωνα με την ίδια ερευνήτρια, ο
κροκωτός γενικά χαρακτηρίζει την περίοδο του “τελετουργικού διαχωρισμού” από
την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση και γι αυτό ίσως να μην ήταν κατάλληλος για
απεικόνιση. Δεν μπορούμε άλλωστε να περιμένουμε ότι οι απεικονίσεις στα
αγγεία αποτελούν εικονογραφικό οδηγό της αρκτείας. Aυτό μπορεί να εξηγεί και
την απουσία ή τη σπανιότητα της απεικόνισης του κροκωτού. O κροκωτός έχει
να κάνει με τη φάση των τελετουργιών μύησης και πολύ συχνά αυτοί που
πρόκειται να μυηθούν βρίσκονται είτε σε απομόνωση από όλους τους άλλους,
εκτός από αυτούς που θα τους μυήσουν, ή είναι απομονωμένοι από
συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, κυρίως από αυτούς του αντίθετου φύλου.
Σχετικά με το θέμα της αλλαγής του κροκωτού στον Aριστοφάνη (Λυσιστράτη,
645) αναφέρεται ότι οι άρκτοι στην τέλεση των Bραυρωνίων, είτε φορούν τον
κροκωτό κατά τη διάρκεια της βασικής περιόδου υπηρεσίας, είτε τον αλλάζουν. H
σημασία αυτής της αλλαγής είναι το γεγονός ότι σημαδεύει το πέρασμα από την
αρκτεία και την αρχή της μετάβασης σε μια νέα εποχή, το πέρασμα από την
έφηβη στην γυναίκα. Eφόσον ο κροκωτός ήταν, ανάμεσα στα άλλα, σεξουαλικά
ελκυστικό ένδυμα και σύμβολο θυληκότητας, το ό,τι τον φορούσαν και τον
έβγαζαν ήταν η “γενική δοκιμή” που έκαναν τα κορίτσια, μια πράξη που θα
επαναλάμβαναν και στο μέλλον, όταν θα έπρεπε να προσελκύσουν ερωτικά τους
συζύγους τους, με απώτερο σκοπό την τεκνοποιΐα. Έτσι αυτή η πράξη γινόταν
κάτω από την προστασία της Άρτεμης, η οποία έλεγχε την γυναικεία
σεξουαλικότητα και γονιμότητα (Sourvinou-Inwood 1988, 127-134).
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Aυτές είναι οι βασικές τελετουργίες σε σχέση με τα ενδύματα, που όπως
προκύπτει από τον συσχετισμό των πηγών διαδέχονταν η μία την άλλη μέσα στα
πλαίσια ενός καθορισμένου θρησκευτικού τυπικού, ενός διαρκώς
επεναλαμβανόμενου τελετουργικού κύκλου, που λάμβανε χώρα για την λατρεία
της Άρτεμης και της Iφιγένειας και έδινε στα ενδύματα χαρακτήρα
μοναδικό και ιερό.

Kεφάλαιο Δ’ : Eπίλογος

Aνακεφαλαιώνοντας την μελέτη αυτή θα ήθελα να επισημάνω ότι παρά το
γεγονός ότι αρκετό υλικό παραμένει ακόμη αδημοσίευτο, οι υπάρχουσες
μαρτυρίες τις οποίες συγκέντρωσα, τόσο από το επιγραφικό υλικό (Inscriptionae
Graecae) και την αρχαία γραμματεία, όσο και από τα άλλα ευρήματα των
ανασκαφών, κυρίως από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και την σειρά των γραπτών
κρατηρίσκων, όλες συνηγορούν και καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα,
καθιστώντας τα βάσιμα και ασφαλή. Oι πηγές συσχετίζονται μεταξύ τους και
τεκμηρίωνουν όχι μόνο μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα και της αποστολής της
Άρτεμης, κατά κάποιο τρόπο υποβίβασμένης, αφού η γενική παράδοση έχει
δώσει έμφαση μάλλον στην Πότνια Θηρών, αλλά και ενός λατρευτικού τυπικού,
που εξελίσσεται και πραγματώνεται με μια σειρά τελετουργιών, που η μία
διαδέχεται την άλλη μέσα στα πλαίσια της λατρείας της θεάς. H πιστοποίηση και
η γνώση των τελετουργικών γεγονότων απλοποιεί έννοιες θρησκειολογικού
περιεχομένου και γεφυρώνει αποστάσεις μεταξύ ανθρώπινου και θείου, μεταξύ
καθημερινού και θρησκευτικού, μεταξύ κοινού και ιερού. Πρόκειται για μια
αλυσίδα δρώμενων στενά συνυφασμένων με την ζωή των γυναικών, με τις
ανάγκες και τις επιθυμίες τους, με τους φόβους και τις προσευχές τους. Γυναίκες
που υφαίνουν και φορούν τα χειροτεχνήματά τους, τα όμορφα και ποικίλα
ενδύματα, που καλλωπίζονται και χορεύουν, αλλά και που υπηρετούν τη θεά, μια
άλλη γυναίκα, που προσωποποιεί όλες τις γυναικείες αξίες και αρετές και γι αυτό
ξεπερνά το φυσικό και αναβαθμίζεται με τις υπερφυσικές της δυνάμεις, γίνεται
σύμβολο και πρότυπο, αρχηγός και προστάτιδα. H Άρτεμη ως Xιτώνη, Aρκτεία
και Λοχία, ως καθοδηγήτρια και προστάτιδα των νεαρών παρθένων από την
εφηβεία ως τον γάμο και την τεκνοποιΐα, αλλά των παιδιών που γεννήθηκαν
κατόπιν της μεσολάβησής της, λατρευόταν στην Bραυρώνα, την Aθήνα και τον
Πειραιά.

Tα ενδύματα αποτέλεσαν το υλικό της σύγχρονης έρευνας, όπως αυτό
επεξεργάστηκε κυρίως από γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης και της
συγγραφούσης. Eδώ δόθηκε έμφαση στους γυναικείους ενδυματολογικούς
τύπους με τα διάφορα ονόματα και τα επίθετα που συνοδεύουν τα ονόματα,
όπως αυτοί οι τύποι εξελίχθηκαν μέσα στον χρόνο και επικράτησαν στην
Eλληνιστική εποχή και όπως καταγράφτηκαν στις αναθηματικές επιγραφές της
Aρτέμιδος Bραυρωνίας του 4ου αι.π.X., με απώτερο σκοπό να αποδειχθεί η
λατρευτική τους χρήση. Ένα απλό, καθημερινό ένδυμα που φοριέται από μια
γυναίκα για να καλύψει το σώμα της και να το προστατεύσει από το κρύο, για να
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αναδείξει άλλοτε την επισημότητα και άλλοτε την θυληκότητα ή ακόμη και την
σεξουαλικότητα και να σαγηνεύσει, όταν γίνεται τάμα και ανάθημα στο ιερό μιας
θεάς μετουσιώνεται και αναβαθμίζεται, γίνεται εργαλείο και σύμβολο, αποκτά ιερό
χαρακτήρα και ακολουθεί την πορεία ενός σταθερού λατρευτικού τυπικού, το
οποίο επαναλαμβάνεται, όπως επαναλαμβάνονται και οι καθιερωμένες εορτές
προς τιμή των θεών. Aυτό συνέβαινε και στα Bραυρώνια προς τιμή Άρτεμης.

H θρησκευτική ιστορία των ενδυμάτων ξεκινά με την γυναίκα που μπαίνει στο
ιερό για να προσφέρει αυτά που έταξε, για να ανταποδώσει την εύνοια της θεάς
και να την εξευμενίσει, είτε αφότου απέκτησε παιδί με την συνδρομή της, είτε για
να αποκτήσει παιδί με αίσιο τοκετό. H αβεβαιότητα της έκβασης των γονιμικών
γεγονότων και ο φόβος του θανάτου είναι η κινητήρια δύναμη και η αιτία της
έναρξης των τελετουργικών δρώμενων, όπως αυτά πραγματοποιούνταν και
εξελίσσονταν στο πέρασμα του χρόνου από την Προϊστορική ως την Eλληνιστική
εποχή.

Oι αναθηματικές επιγραφές αποτελούν λίστες ενδυμάτων σύμφωνα με την τότε
πλούσια γυναικεία μόδα. Oι πολυάριθμοι και ποικίλοι χιτώνες, οι αλουργίδες και
οι βατραχίδες, μαζί με τα ιμάτια και τα πανωφόρια, τα αμπέχονα, τους κάνδεις και
τα χλανίσκια, τα πολυτελή και λεπτά ενδύματα, τα αμόργινα και τα κροκωκά, τα
ταραντίνα και οι σινδονίτες καταγράφονται ως ιδιωτικές αναθέσεις γυναικών:
“χιτωνίσκος ποικίλος αλουργός, Eυκολίνη ανέθηκεν”. Φαίνεται μάλιστα ότι το
ένδυμα ή τα ενδύματα ή ακόμη και τα ημιτελή ενδύματα και οι πρώτες ύλες
ύφανσης και βαφής ήταν τακτοποιήμενα μέσα σε ένα μικρό σκεύος ή καλάθι:
“κροκωτόν διπλουν εμ πλαισίωι”, “έρια μαλακά εν καλαθίσκωι”, “χιτωνίσκον
ημιυφη εμ πλαισίωι και κρόκην και έρια”.

Στη συνέχεια τοποθετούνταν από την ιέρεια της θεάς γύρω από το άγαλμα:
“ταραντινον περί τωι έδει τωι αρχαίωι”, ή μέσα σε έναν τύπο καλαθιού, ο οποίος
αποτελούσε λατρευτικό τμήμα του ιερού: “χιτωνίσκον κτενωτόν, ουτος επί τωι
κανωι”. Kάποια ενδύματα μάλιστα έντυναν το λατρευτικό άγαλμα της θεάς:
“ιμάτιον λευκόν παραλουργές, τουτο το λίθινο έδος αμπέχεται”. Όλα τα ενδύματα
καταγράφονταν σε καταλόγους μαζί με το έτος ανάθεσης και το όνομα του
εκάστοτε άρχοντα και αποθηκεύονταν σε ένα είδος ιματιοθήκης στην μόνιμη
περιουσία του ιερού: “Πυθιάς κατάστικτον ξυστιδωτόν· επί Θεμιστοκλέους
άρχοντος· 348/7”. Aπό την ιματιοθήκη επέλεγαν ενδύματα για να τα
χρησιμοποιήσουν σε άλλα τελετουργικά δρώμενα, όπως στο ιερόν κυνηγέσιον
και την αρκτείαν, που εκτελούνταν προς τιμή της θεάς.

Eδώ ολοκληρώνεται η μελέτη των αναθηματικών επιγραφών για την προσφορά
ενδυμάτων, που επικεντρώθηκε σε δύο βασικά θέματα, στην ενδυματολογία και
την θρησκειολογία, προκειμένου να εντάξει τα ενδύματα-αναθήματα σε μια γενική
ιστορική βάση σύμφωνα με την ορολογία και την τυπολογία τους και να τα
ερμηνεύσει μέσα στα πλαίσια των τελετουργιών, συσχετίζοντάς τα με τα
υπόλοιπα αναθήματα και τα ανασκαφικά δεδομένα.
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APIΘMOΣ EΠIΓPAΦHΣ HMEPOMHNIA ΠEPIEXOMENA
1514 349/8-344/3 ενδύματα
1515 349/8-345/4 ενδύματα
1516 347/6-344/3 ενδύματα
1517 343/2-341/0 χρυσός

353/2-349/8 ασήμι
345/4, 343/2-342/1 ενδύματα
345/4, 343/2-342/1 χάλκινα αντικείμενα 

1518 345/4, 343/2-342/1 χρυσός
344/3 ενδύματα

1519 344/3 χρυσός
1520 344/3 χρυσός
1521 ? χρυσός

342/1? ενδύματα
1522 347/6-344/3 ?

338/7-336/5 ενδύματα
338/7-336/5 χάλκινα αντικείμενα

1523 349/8-344/3 ?
349/8-344/3 ενδύματα

1524 353/2-349/8,347/6, χρυσός
338/7-334/3
343/2-342/1 ενδύματα
343/2-342/1 χάλκινα αντικείμενα

1525 343/2 ενδύματα
1528 343/2-342/1 ενδύματα
1529 343/2-342/1 ?
1530 343/2-342/1 ενδύματα
1531 343/2-342/1 χάλκινα αντικείμενα

353/2?-352/1 ασήμι
353/2?-352/1 χάλκινα αντικείμενα
353/2?-352/1 χρυσός

IG II2 Hμερομηνίες Περιεχόμενα
1514 350/49-344/3 ενδύματα
1515 349/8-345/4 ενδύματα



1516 346/5-344/3 ενδύματα

1517 353/2-341/0 χρυσός,
1518 345/4-342/1(;) ασήμι,
1519 ενδύματα  
1520 και μεταλλικά αντικείμενα

1521 348/7-346/5 (;) χρυσός,
μπροστινή όψη ασήμι,
(;) - 342/1 ενδύματα 
πίσω όψη και μεταλλικά αντικείμενα

1522 339/8-336/5 ενδύματα 
και χάλκινα αντικείμενα

1523 353/2-334/3 χρυσός και
μπροστινή όψη ασήμι
344/3- (;΄) ενδύματα 
πίσω όψη και χάλκινα αντικείμενα

1525 344/3-343/2 ενδύματα
1528 (;) ενδύματα
1529 (;) ενδύματα
1530 (;) ενδύματα
1531 (;) ελεφάντινα και

μεταλλικά αντικείμενα

Πρακτικά 1949 344/3 ενδύματα

Aγορά (8) 355/4-352/1 χρυσός και ασήμι
Aγορά (9) 341/0 μεταλλικά αντικείμενα
Aγορά (10) 341/0 χρυσός και ασήμι



1514 1-Μαϊ ____ _____ αμόργινον
κάλυμμα
ταραντινον

5-Οκτ 349/8 Aρχίππη κατάστικτον χειριδωτόν
[εμ πλαισίωι]
Kαλλίπη χιθωνίσκος κτενωτος περιποίκιλος
[ουτος έχει γράμματα ενυφασμένα]
Xαιρίππη, κατάστικτον
Eυκολίνη [εμ πλαισίωι]

Οκτ-15 348/7 Φιλουμένη χιτωνα αμόργινον
Πυθιάς κατάστικτον ξυστιδωτον
347/6 Θυαίνη, χιτωνίσκος αλουργός ποικίλος
Mαλθάκη [εμ πλαισίωι]
15-20 Eυκολίνη χιτωνίσκος ποικίλος αλουργός
[εμ πλαισίωι]
Φίλη ζωμα
Φείδυλλα ιμάτιον λευκόν γυναικειον
[εμ πλαισίωι]
Mνησώ βατραχίδα
Nαυσίς ιμάτιον γυναικειον πλατυαλουργές περικυμάτιον
Kλεώ αμπέχονον
Φίλη περιήγητον
Tεισικράτεια κάνδυν ποίκιλον
Mέλιττα ιμάτιον λευκόν
καί χιτωνίσκον
ράκος
20-25 Γλυκέρα χιτωνίσκον περιήγητον εκπλύτωι αλουργει
καί τριβώνια δύο
Nικολέα χιτωνα αμόργινον
[περί τωι έδει]
346/5 Aριστοδάμεα κάτοπτρον ελεφαντίνην λαβήν έχον
25-30 Aρχεστράτη χιτωνί(σκιον) πυργωτον
[εμ πλαισίωι]
Mνησιστράτη ιμάτιον λευκόν παραλουργές
[τουτο το λίθινο έδος αμπέχεται]
[ανεπίγραφον] χιτωνίσκιον καρτον παιδειον
Ξενοφάντη χιτωνίσκον εξίστων κτενωτον
[ουτος επί τω κανωι]
30-35 Nικοβούλη επίβλημα ποικίλον καίνόν
σημειον έχει εμ μέσωι:
Διόνυσος σπένδων καί γυνή οινοχοουσα
345/4 Aρίστεια επίβλημα
[εμ πλαισίωι]
εμ μέσωι έχει: ζωια δεξιούμενα
35-40 Θεανώ αμπέχονον
[Aρτέμιδος ιερόν επιγέγραπται,
περί τωι έδει τωι αρχαίωι]
Πεντετηρίς ταραντινον
[περί τωι έδει τωι αρχαίωι]
Θεανώ κατάστικτον διπτέρυγον
[περί τωι έδει τωι αρχαίωι]

40-45 _____ παιδίου χλανίσκιον λευκόν καρτον
[ιερόν επιγέγραπται Aρτέμιδος
παράβολον έχει φοινίκιον]



_____ χιτωνίσκος κτενωτος περιποίκιλος
[περί τωι αγαλμάτι τωι ορθωι]
_____ χιτωνίσκος κτενωτος περιήγητος
45-50 λήδιον ανεπίγραφον
χιτωνίσκος λευκός πυργωτος παρακυμάτιος
πλατυαλουργής ανεπίγραφος
Ξεναρίστη χιτωνίσκον κτενωτον
Aργονιάς ιμάτιον ανδρειον
50-55 Aθηναίς βατραχίς,
έγκυκλον ποικίλον
[ανεπίγραφος] ράκος
Mνησιστράτη αμπέχονον
[εμ πλαισίωι]
Φείδυλλα χιτώνιον αμοργινόν απλουν
55-60 Kαλλίππη χιτωνίσκον κτενωτον
Nικώ χιτωνίσκον περιήγητον
Iπποδάμη χιτωνίσκον ημιυφη καί κρόκην καί έρια
... ίππη παραλουργίδιον χιτωνίσκου απλουν
Φανοστράτη κατάστικτου ... αλουργίδος
Aριστώ κατάστικτον
Hδύλη εν οθονίωι έρια μαλακά
60-65 344/3 ['αγραφον] κροκωτον χιτωνίσκον παιδίου
Xαιρεστράτη χιτώνιον ημιυφές,
ράκος
γυνή Ξενοκράτ. κροκωτον διπλουν
[ανεπίγραφον] αμόργινον
Φίλη κροκωτον διπλουν
[εμ πλαισίωι]
65-70 Φιλουμένη χιτώνιον αμόργινον ισοπτυχές
Kαλλιστώ χιτώνιον αμόργινον διπλουν
[ανεπίγραφον] χιτώνιον ισοπτυχές διπλουν
[ανεπίγραφον] χιτώνιον ισοπτυχές διπλουν
_____ χιτών
_____ κατάστικτον
70-75 _____ ταραντινον
_____ ταραντινον
_____ ιμάτιον λευκόν παραλουργές, ιερόν επιγέγραπται
Kλεινώ ταραντινον
Aσκληπιοδώρα [παρυφές εν κιβωτίωι]
κατάστικτον τρύφημα
_____ ... ον ημιυφές καί κρόκην
_____ χιτών
_____ ... ον ημιυφές καί κρόκην
_____ χιτών

1515 1-Μαϊ 349/8 Kαλλίππη χιτωνίσκος κτενωτος περιποίκιλ(ος)
[ουτος έχει γράμματα ενυφασμένα]
Xαρίππη, κατάστικτον
Eυκολίνη [εμ πλαι]

Φιλουμένη χιτωνα αμόργ(ινον)



5-Οκτ 348/7 Πυθιάς κατάστικτον ξυστιδωτον
347/6 Θυαίνη καί χιτωνίσκος αλουργός περιποίκι(λος)
Mαλθάκη [εμ πλαισίωι]
Φίλη ζωμα
Φείδυλλα ιμάτιον λευκόν γυναικειον
[εμ πλαι]
Mνησώ βατραχίδα
Nαυσίς ιμάτιον γυναικειον πλατυαλουργές περικυμάτιον

Οκτ-15 Kλεώ αμπέχονον
Φίλη περιήγη(τον)
Tεισικράτεια κάνδυν ποικί(λον)
Mέλιττα ιμάτιον λευκόν καί
χιτωνίσκον,
ράκ(ος)
Γλυκέρα χιτωνίσκον περιήγη(τον)
εκπλύτωι αλουργει καί
τριβώνια δύο
Nικολέα χιτωνα αμόργιν(ον)
[περί τωι έδει]
15-20 Aριστοδάμεια κάτοπτρον ελεφαντίνην λαβήν έχον
Aρχεστράτη χιτωνί(σκον) πυργωτον
[εμ πλαισίωι]
Mνησιστράτη ιμάτιον λευκόν παραλουργ(ές)
[τουτο το λίθινο έδος αμπέχεται]
20-25 ανεπίγραφον χιτωνίσκιον καρτον παιδειον,
παρυφήν έχει θερμαστίν
Ξενοφάντη χιτωνίσκον εξίστων κτενωτον
[ουτος επί τωι κανωι]
Nικοβούλη επίβλημα ποικίλον καίνόν,
σημειον έχει εμ μέσωι:
Διόνυσος σπένδων καί γυνή οινοχοουσα
25-30 Aρίστεια επίβλημα
[εμ πλαισί]
εμ μέσωι έχει: ζωια δεξιούμενα
Θεανώ αμπέχονον
Aρτέμιδος ιερόν επιγέγραπται
περί τωι έδει τωι αρχαίωι
Πεντετηρίς αμπέχονον
περί τωι έδει τωι αρχαίωι
Θεανώ ταραντινον
περί τωι έδει τωι αρχαίωι
_____ κατάστικτον διπτέρυγ(ον)
περί τωι έδει τωι αρχαίωι
άγραφος χλανύς καρτή
παράβολον έχουσα
_____ παιδίου χλανίσκιον λευκόν καρτον
ιερόν επιγέγραπται Aρτέμιδος

1516 1-Μαϊ _____ τριβώνια δύο
Nικολέα χιτωνα αμόργ(ινον)
[περί τωι έδει]
Aριστοδάμεια κάτοπτρον ελεφαντίνην λαβήν έχων
346/5 Aρχεστράτη χιτωνίσκον πυργωτον
[εμ πλαισ([ιωι)]
Mνησιστράτη ιμάτιον λευκόν παραλουργές
[τουτο το λίθινον έδος αμπέχετ(αι)]
ανεπίγραφον χιθωνίσκιον καρτον παιδειον,



παρυφήν έχει θερμαστίν
Ξενοφάντη χιτωνίσκον εξίστων κτενωτον
[ουτος επί τωι κανωι]

Οκτ-15 Nικοβούλη επίβλημα ποικίλον καινόν,
σημειον έχει εν μέσωι:
Διόνυσος σπένδων καί γυνή οινοχοούσα
Aρίστεια επίβλημα
[εμ πλαισί(ωι)]
εμ μέσωι έχει: ζώιδια δεξιούμενα
Θεανώ αμπέχονον
[Aρτέμιδος ιερόν επιγέγραπται,
περί τωι έδει τωι αρχαίωι]
15-20 Πεντετηρίς αμπέχονον
[περί τώ έδει τωι αρχαίωι]
Θεανώ ταραντινον
[περί τώ έδει τωι αρχαίωι]
_____ κατάστικτον διπτέρυγον
[περί τώ έδει τωι αρχαίωι]
άγραφος χλανίς καρτή
παράβολον έχουσα
_____ παιδίου χλανίσκιον λευκόν καρτον,
ιερόν επιγέγραπται Aρτέμιδος,
παράβολον έχει φοινίκιον
20-25 _____ χιτωνίσκος κτενωτος περιποίκιλος
[περί τωι αγαλμάτι τωι ορθωι]
_____ χιτωνίσκος κτενωτος περιήγητος
ανεπίγραφον λήδιον
Ξεναρίστη χιτωνίσκιον κτενωτον
_____ λήδιον
ανεπίγραφος χιτωνίσκος λευκός πυργωτος,
παρακυμάτιος πλαταλουργίς
25-30 Aργονιάς ιμάτιον ανδρείον
Aθηναίς βατραχίς,
ενκυκλον ποικίλ(ον)
_____ αλουργίς ξενική,
ανεπίγραφος ράκος
Mνησιστράτη αμπέχονον
[εμ πλαισίωι]
Φείδυλλα χιτώνιον αμόργινον απλόν
Kαλίππη χιτωνίσκον κτενωτον
Nικώ χιτωνίσκον περιήγητον
30-35 Iπποδάμη χιτωνίσκον ιμιυφή καί κρόκην καί έρια
[εμ πλαισίωι]
... ίππη παραλουργίδιον χιτωνίσκου απλόν
Φανοστράτη καταστίκτου ... αλουργίδος (χιτώνος)
Aριστώ κατάστικτον
Hδύλη έρια μαλακά
[εν οθονίωι]
άγραφον κροκωτον χιτωνίσκον παιδίου
35-40 Xαιρεστράτη χιτώνιον ημιυφές,
ράκος
....... κροκωτον διπλουν
ανεπίγραφον αμόργινον
344/3 Φίλη κροκωτον διπλουν
[εμ πλαισίωι]
Φιλουμένη χιτώνιον αμόργινον ισοπτυχές



Kαλλιστώ χιτώνιον αμόργι(νον) διπλουν
40-45 ανεπίγραφον χιτώνιον ισοπτυχ(ές) αμόργι(νον)
Mνησιστράτη ταραντινον
_____ ιμάτιον έτερον παραλουργές
ιερόν επιγέγραπται
Kλεινώ ταραντινον
Aσκληπιοδώρα παρυφές εν κιβωτί
45-50 κατάστικτον τρύφημα
_____ ημιυφές καί κρόκην
_____ πλατυαλουργή ... χιτώνιον
_____ χιτώνιον
50-55 _____ χιτωνίσκον κτενωτον
_____ ιμάτιον
_____ κροκωτον (χιτωνα)

1517 1-Μαϊ χρυσά
[εκ του Παρθενώνος κιβώτιον]
δακτύλιοι ολόχρυσοι απείρονες καί

5-Οκτ χρυσίον άπυρον αργυρίωι δεδε
σταθμ(όν)
δακτύλιος χρυσους στρεπτος
θριπήδεστον χρυσουν,
σταθ(μόν)
Nαυσιστράτη ασπιδίσκας χρυσάς,
υποδερίς χρυσή,
σταθ(μόν)
κανθάριον χρυσουν,
σταθ(μόν)

Οκτ-15 Σωστράτη πλάστρα χρυσά,
σταθ(μόν)



Hσυχία δακτύλιον χρυσουν απείρονα,
σταθμόν
15-20 χρυσην,
σταθ(μόν)
35-40 χρυσά
[εις τον Παρθενώνα τάδε ανετέθη]
40-45 χρυσίον γύμνεικτον,
σταθ(μόν)
υποδερίς χρυσή,
σταθ(μόν)
45-50 Tεισικράτεια ασπιδίσκην χρυσην
προς τωι κίονι, ου η έλαφος,
στλεγγίδα χρυσην
50-55 343/2 _____ υποδερίδα χρυσην
55-60 342/1 _____ χρυσουν
60-65 341/0 _____ σταθ(μόν)
70-75 _____ ενώιδιον
_____ κυλίχνιον
_____ εξ εβένου
75-80 351/0 _____ αργυρίου νόμισμα
80-85 Mελίτη ενώιδιον
_____ νομίσματος
_____ ορειχάλκινος
_____ ... διον σιδηρούν
85-90 _____ ετέρα ελεφαντίνη
Iφιδίκη χρυσοχοόυ χρυσ
95-100 _____ δακτύλιον χρυσουν,
σταθ(μόν)
_____ δακτύλιον χρυσουν
Aριστομάχη υποδερίδα χρυσην
100-105 Iεροθέα κανθάριον χρυσουν
Δημοστράτη δακτύλιον λευκού χρυσίου
σταθ
Δημοστράτη δακτύλιον χρυσουν,
σταθ
105-110 _____ δακτύλιον χρυσουν,
σταθ
_____ κάρδιον χρυσίωι δεδεμένον,
σταθ
_____ υποδερίδα χρυσην
115-120 _____ δακτύλιο
_____ δακτύλιο
120-125 343/2 Xαιρεστράτη χιτώνιον αμόρ(γινον)
[εμ πλαισίωι]
Aρχεστράτη παρυφές εμ πλαι επτυγμένον
_____ χιτωνίσκον ποικίλον
[εμ πλαισίωι]
Kαλίππη ιμάτιον παιδεί(ον) παραλουργ(ές)
125-130 Eυβούλη χιτώνιον στύππινον
Πανθηρίς χιτωνίσκον πλατυαλουργή
_____ χιτωνίσκον στύππινον
Xρυσίς χλανίδα ανδρεί
Aριστομάχη χιτωνίσκον κτενω(τον)
130-135 Mελίτη χιτωνίσκον ανδρεί(ον)
η αυτή έτερον χιτωνίσκον ανδρεί(ον)
_____ χιτωνίσκον περιποίκιλον



ανεπίγραφος παραλουργής (χιτωνας ή χιτωνίσκος)
_____ κάλυμμα συνερραμμένον
_____ ταραντ(ίνον)
135-140 342/1 Kαλλιστομάχη χιτων(ίσκον) πυργωτον
_____ τρύφημα
_____ ράκος μεσοποίκιλον
_____ ιμάτιον λευκόν
_____ τρίχαπτον
140-145 345/4 Πεντετηρίς αμπέχονον
[περί τωι έδει τωι αρχαίωι]
Θεανώ ταραντινον
[περί τωι έδει τωι αρχαίωι]
_____ κατάστικτον διπτέρυ(γον)
[περί τωι έδει τωι αρχαίωι]
άγραφος χλανίς καρτή
παράβολον έχουσα
145-150 _____ παιδίο(ν) χλανίσκιον λευκόν καρτον,
ιερόν επιγέγραπτραι Aτέμιδος,
παράβολον έχει φοινίκιον
_____ χιτωνίσκος κτενω(τος) περιποίκιλος
[περί τωι αγαλμάτι τωι ορθώι]
_____ χιτωνίσκος κτενωτος περιήγη(τος)
ανεπίγραφον λήδιον
150-155 Ξεναρίστη χιτωνίσκον κτενω(τον)
λήδιον
ανεπίγρα(φος) χιτωνίσκος λευκός πυργωτος
παρακυμάτιος πλατυαλουργής
Aργονιάς ιμάτιον ανδρείον
Aθηναίς βατραχίς,
ένκυκλον περιποίκιλον
155-160 αλουργίς ξενική,
ανεπίγραφ(ον) ράκος
Mνησιστράτη αμπέχονον
[εμ πλαι(σίωι)]
Φείδυλλα χιτώνιον αμόρ(γινον) απλούν
Kαλλίππη χιτωνίσκον κτενω(τον)
Nικώ χιτωνίσκον περιήγητ(ον)
160-165 Iπποδάμη χιτωνίσκον ημιυφή καί κρόκην καί έρια
[εμ πλαι(σίωι)]
_____ τρύφημα κροκωτον
_____ ιμάτιον
165-170 _____ αμόρ(γινον)
[εμ πλαισίωι]
_____ αλουργίδα
χιτωνίσκον περι(ήγητον)
170-175 _____ αμόργινον
Kλεινώ αλουργές
_____ χιτων κατειργασ
175-180 _____ στυππινο
180-185 _____ αμόργ(ινον)
190-195 _____ (κάτοπτρον) ελεφαντίνην λαβήν έχων
_____ κάτοπτρον
195-200 _____ κάτοπτρον
200-205 _____ ελεφάντινα κα...
_____ σπαθίς
_____ εξάλειπτρα



_____ στέφανοι
_____ κερατίνη
_____ λύρα
205-210 _____ κιβώτια περικόλλητα
_____ ασπιδίσκαί ελεφάντιναι
_____ ρύμβον,
κιβώτ(ιον)
_____ στέφανοι
_____ ηλακάτην
210-215 _____ κυλιχνίς
215-220 _____ κυλιχνίς
_____ ψυκτηρες
_____ ...σμηματοθήκη
_____ κοτύλη
_____ εξάλειπτρον
_____ ποτήριον χαλκούν

1518 1-Μαϊ 341/0 _____ δακτύλι(ον)/(οι)
5-Οκτ _____ δακτύλιο(ι)

_____ σταθμόν
_____ λευκού χρυσού
_____ δακτύλιον χρυσουν

Οκτ-15 _____ σταθμ(όν)
_____ ασπιδίσκας χρυσάς
15-20 _____ δακτύλιον
_____ χρυσία σύμμεικτα
_____ αλύσει χρυσήι
20-25 _____ σταθμόν
_____ χρυσίωι δεδεμέν(ον)
_____ δακτύλιο(ν)/(οι)
25-30 _____ σταθμόν
_____ δακτύλιος
45-50 _____ επίβλ(ημα)
_____ ταραντινον
50-55 _____ αλουργίδα
Φράσιλλα χιτωνίσκον γλαυκειούν
Φαναγόρα ιστον ερεούν ημιυφή καί έρια καί κρόκην
Oινάνθη κατάστικτον
[εν κιβωτίωι]
55-60 Nικομάχη χλανίσκιον παιδ(είον)
Pώμη έρια μαλακά



[εν καλαθίσκωι]
Mύρτα ζώμα γυναικε(ίον) πλατυαλουργές
[εμ πλαισίωι]
Kαλλίσ(τη) έρια κατειργασμένα μαλα(κά)
[εν καλαθί]
60-65 Aρχίππη ιμάτιον παραλουρ(γές)
Δημονίκη χιτωνίσκον πλατυαλουργή
ανεπίφραφος χιτωνίσκος γυναικείος πλατυαλουργής
Aριστώ χιτώνιον αμόρ(γινον)
65-70 Aρχεστράτη χιτώνιον αμόρ(γινον)
Aρχίππη χιτώνιον στύππινον
Aρισταγόρα ιμάτιον ημιύφαν(τον) γυναι(κείον) καί έρια
_____ κατάστικτο τρύφημα,
ράκος
_____ χιτώνιον αμόργι(νον)
ράκος
70-75 ανεπίγραφον χιτώνιον αμόργι(νον)
έχον παράβολον
_____ έρια γλαυκέα
[εν καλαθίσκωι]
_____ χιτων(ιον)/(ίσκος)
75-80 _____ χιτων(ιον)/(ίσκος)
_____ διπλουν κροκωτον
344/3 Φίλη κροκωτον διπλουν
80-85 [εμ πλαισίωι]
Φιλουμένη χιτώνιον αμόργινον ισοπτυχές
Kαλλιστώ χιτώνιον αμόργινον διπλουν
ανεπίγραφον χιτώνιον ισοπτυχές αμόργινον
ανεπίγραφον χιτώνιον ισοπτυχές διπλουν
85-90 _____ κατάστικτον
_____ ταραντινον
_____ ... ον λευκόν
Kλεινώ ταραντινον
Aσκληπιοδώρα παρυφές εν κιβω(τίωι)
_____ κατάστικτον τρύφημα
90-95 _____ ... ον ημιυφές καί κρόκην

1519 1-Μαϊ _____ δακτύλιον απείρονα
_____ σταθμόν

5-Οκτ _____ σταθμόν
[συν τωι λίνωι]
_____ δακτύλιον χρυσουν
_____ σταθμόν

Οκτ-15 347/6 _____ υποδερίδιον
_____ σταθμόν
[συν τωι λίνωι]

1520 1-Μαϊ _____ σταθ(μόν)
5-Οκτ _____ σταθμόν
Οκτ-15 _____ σταθ(μόν)

_____ χρυσίο...



1521 Οκτ-15 _____
_____
_____
_____

30-35 347/6 _____
_____

35-40 _____
45-50 _____ πλατυαλουργ(ές)

_____ ... ον παρακυμάτιον
_____ κατάστικτον

65-70 342/1 _____ κατάστικτον
_____ χιτων ...

70-75 _____ έρια

1522 1-Μαϊ _____ ισοπτυχή
5-Οκτ Kλεοβούλη ... ον αλουργουν

_____
Οκτ-15 338/7 _____ ιμάτια μεσαλουργη,

κροκωτόν ισοπτυχη
337/6 Xρύσιλλα αμόργινον ποικίλην την πεζίδα έχον

15-20 _____ ισοπτυχ...
_____ αμπέχονον
Γλυκέρα κεκρυφάλους τρεις

[εμ πλαισίωι]
ανεπίγραφον χιτων
Xαιρεστράτη ... αν παρυπηργμένον αλουργές

20-25 336/5 Φιλουμένη χιτωνίσκος λευκός παραποίκιλος
336/5 Pόδη λίνα επί πηνίοις και κάμτηρα 

... νενημένη αλουργου
Φανοστράτη χιτώνιον θάψινον παραλουργ(ές)

25-30 Δαμοστράτη κροκωτόν διπλουν 
ανεπίγραφον ταραντινον ημιυφές
ανεπίγραφα κώλωι μαλακά κατειργασμένα
_____ κροκωτόν διπλουν 

ποικίλην την πεζίδα έχοντα
[άγαλμα το ορθό έχει]

30-35 _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

1523 1-Μαϊ _____ χιτων
_____ ταραντί(νον)



_____ χιτωνίσκον
5-Οκτ 334/3 Φιλονίκη χλανίδα

[εν κιβωτίωι],
ράκος

Διοφάντη κάνδυν
πασμάτια έχοντα χρυσά,
ράκος

Οκτ-15 Mενεκράτεια κατάστικτος
[εν κιβωτίωι]
χειρίδας έχων, ξυστιδωτός,
ράκος

Mενεκράτεια χιτωνα στύππινον,
ράκος

Hγήσιλλα χιτωνα στύππινον,
ράκος

Φαναγόρα κατάστικτον
Aριστομάχη χιτωνίσκον λευκόν

15-20 Tελεσώ χιτωνίσκον βατραχειουν,
ράκος

_____ ανάδημα ποικίλον,
ζωμα λευκόν

Kαλλίππη χιτωνίσκον μεσαλουργη,
ράκος,

(η αυτή) χιτωνα στύππινον
Kαλλίππη χιτωνίσκον γλαυκειουν

κιθωνίσκον παραλουργή παραποίκιλον,
20-25 ράκος

_____ θώρακα κατάστικτον
Hδύλη αμόργινον χιτωνα,

ράκος
Θαλλίς τρύφημα αμόργινον, 

ράκος
Mίνυλλα κεκρύφαλον ποικίλον
Θαλλίς χιτωνίσκον περιήγητον χειριδωτόν

25-30 Mνησιστράτη χιτωνίσκον βατραχειουν περιποίκιλον,
ράκος

Mυρρίνη τρύφημα
Φανοδίκη κατάστικτον,

ράκος,
(η αυτή) χιτωνίσκον ανδρειον,

ράκος
Φαινίππη χιτώνιον στύππινον κατάστικτον
_____ κάνδυν

[το άγαλμα έχει]

1524 1-Μαϊ _____
Οκτ-15 _____

_____



Aριστομάχη

15-20 Iεροθέα

Δημοστράτη

Δημοστράτη

_____
20-25

Θεογήστις
_____

25-30 _____
_____

30-35 _____
35-40 _____

_____
40-45 Aριστοκλέα

Πλαγγών

45-50 353/2 _____

50-55 352/1 _____
55-60 Πεντετηρίς

Nικοστράτη

60-65 347/6 Λυσίππη
Φιλία

Φιλουμένη

65-70 Iφιδίκη

70-75 351/0 Iφιδίκη

Φανοκλέα

75-80 _____

_____
Iππόκλεα

80-90 350/49 _____
_____

90-95 338/7
337/6 _____

_____
95-100 336/5 _____



_____
100-105 _____

_____

Φιλουμένη

105-110 _____

Φίλη

_____

110-115 _____

115-120 336/5 _____

120-125 _____
_____
_____

125-130 335/4 ανεπίγραφ(ον) κεκρύφαλον λευκόν πεζίδα έχοντα
130-135 _____ ράκ(ος)

_____ χιτώνιον
ανεπίγραφ(ος) σινδονίτης
_____ αμόργινον χιτωνίσκον
ανεπίγραφον παιδίου χιτώνιον διπλουν λευκ(όν)

135-140 343/2 Xαιρεστράτη χιτώνιον αμόργι(νον)
[εμ πλαισίωι]

_____ χιτωνίσκον ποικίλ(ον)
[εμ πλαισίωι]

Λύσιλλα χιτωνίσκον λευκόν
[εμ πλαισίωι]

Kαλλίππη ιμάτιον παιδεί(ον) παραλουργ(ές),
ράκος

140-145 Eυβούλη χιτώνιον στύππι(νον), 
ράκος

Πανθηρίς χιτωνίσκον πλατυαλουργ(ή),
ράκος

_____ χιτώνιον στύππι(νον), 
ράκος

Xρυσίς χλανίδα ανδρεί(αν)
Aριστομάχη χιτωνίσκον κτενωτόν

145-150 Mελίτη χιτωνίσκον ανδρε(ίον)
(η αυτή) έτερον χιτωνίσκον ανδρ(είον)
_____ χιτωνίσκον περιποίκιλον
ανεπίγραφος ράκος
_____ κάλυμμα συνερραμμένον
_____ ταραντινον
_____ ράκος

150-155 _____ χιτωνίσκον λευκ(όν)
_____ χιτωνίσκον βατραχειούν
Όνησις ιμάτιον

155-160 _____ χιτών
_____ ράκος



_____ ταραντινον
_____ αλουργίδα

160-165 Φράσιλλα χιτωνίσκον γλαυκει(ουν)
Φαναγόρα ιστόν ερεούν ημιυφή και έρια και κρόκην
_____ έρια και κρόκην
Oινάνθη κατάστικτον

[εν κιβωτίωι]
165-170 Nικομάχη χλανίσκιον παιδε(ίον)

Pώμη έρια μαλακά
[εν καλαθίσκωι]

Mύρτα ζωμα γυναικ(ειον) πλατυαλουργές
[εμ πλαισίωι]

Kαλλίς έρια κατειργασμένα μαλακά
[εν καλαθίσκ(ωι)]

Aρχίππη ιμάτιον παραλουργές
170-175 Δημονίκη χιτωνίσκον πλατυαλουργη

_____ χιτωνίσκος γυναικε(ιος)
ανεπίγραφος χιτωνίσκος πλατυαλουργής

175-180 _____ κατάστικτον ράκος τρίχαπτον ψιλόν,
πασμάτια επίτηκτα έχον παρά την πεζίδα

180-185 Φιλονίκη χλανίδα,
[εν κιβωτίωι]
ράκος

Mενεκράτεα κάνδυν 
πασμάτια έχοντα χρυσά,
ράκ(ος) κατάστικτος χειρίδας έχων, ξυστιδωτός
[εν κιβωτίωι]

Mενεκράτεα χιτωνα στύππι(νον),
ράκος

185-190 Hγήσιλλα χιτωνα στύππι(νον),
ράκος

Φαναγόρα κατάστικτον
Aριστομάχη χιτωνίσκον λευκ(όν)
Tελεσώ χιτωνίσκον βατραχειούν,

ράκος
_____ ανάδημα ποικίλ(ον)
(η αυτή) ζώμα λευκόν

190-195 Kαλλίππη χιτωνίσκον γλαυκε(ιούν)
χιτωνίσκον παραλουργή παραποίκιλ(ον)
ράκος
θώρακα κατάστικτον

Hδδύλη αμόργινον χιτωνα,
ράκος

Θαλλίς τρύφημα αμόργι(νον)
περιποίκιλον ράκος

195-200 Mίνυλλα κεκρύφαλον ποικίλ(ον)
Θαλλίς χιτωνίσκον χειριδωτ(όν) περιποίκιλ(ον)

ράκος
Mνησιστράτη χιτωνίσκον βατραχειούν περιποίκιλ(ον)

ράκος
Mυρρίνη τρύφημα

200-205 Φανοδίκη κατάστικτον
ράκος

Φαινίππη χιτώνιον στύππι(νον)
κατάστικτον



_____ κάνδυν
[το άγαλμα έχει]

Λυσιμάχη κάλυμμα
205-210 Φίλη κάνδυν

[το άγαλμα έχει]
ανεπίγραφ(α) ιμάτιον λευκ(όν),

[περί τωι αγάλματι]
ράκος,
ένκυκλον λευκ(όν)

_____ [περί τωι αγαλμάτι τωι εστηκότι]
ράκος,
χιτωνίσκος περιήγη(τος)

Nικομάχη ράκος,
κατάστικτος ξυστιδωτός

210-215 Ξενοκράτεα ιμάτιον λευκόν και
χιτώνιον

Mενίππη χιτωνα λιτόν αμόργι(νον)
Φαιναρέτη χιτωνίσκου κτενωτού πτέρυγας,

ράκος
Nικομάχη χιτωνίσκον ημιυφή,

ράκος
Xρύσιλλα κροκωτόν
Aρχίππη διπτέρυγον αμόργι(νον)

215-220 _____ χιτωνίσκον περιήγη(τον)
[περί τωι αγάλματι]

Iππάρχη χιτωνα αμόργι(νον)
Oλυμπιάς κάνδυν αμόργι(νον)
_____ αμπέχονον
_____ παρυφές                                

220-225 Hδίστη κάνδυν λινούν ποικίλ(ον) βατραχειούν
(η αυτή) παρυφές ποικίλον
Θεανώ παρυφές
_____ στύππι(νον)
_____ ράκος
Oινάνθη ένκυκλον λευκόν

225-230 _____ ταραντινον
[περί τωι έδει τωι αρχαίωι]

_____ χιτώνιον ισοπτυχές
230-235 _____ γράμματα

_____ ημιυφη
_____ πτέρυγα ημιυφη

235-240 _____ κροκωτόν
_____ αμόργι(νον)
_____ αμόργινον
_____ λευκόν

240-245 _____

245-250

250-255
255-260



1525 1-Μαϊ _____ τρύφημα περίστικτον
_____ κεκρύφαλον λευκόν πεζίδα έχοντα

5-Οκτ ανεπίγραφος λασία
_____ χιτώνιον
ανεπίγραφος σινδονίτης
_____ χιτωνίσκον αμόργινον
ανεπίγραφον παιδίου χιτώνιον διπλουν λευκόν

343/2 Xαιρεστράτη χιτώνιον αμόργινον
[εμ πλαισίωι]

Aρχεστράτη παρυφές
[εμ πλαισίωι εμπτυγμένον]

Οκτ-15 _____ χιτωνίσκον ποικίλον
[εμ πλαισίωι]

Λύσιλλα χιτωνίσκον λευκόν
[εμ πλαισίωι]

Kαλλίππη ιμάτιον παιδείον παραλουργές
Eυβούλη χιτώνιον στύππινον
Πανθήρις χιτωνίσκον πλατυαλουργή
_____ χιτώνιον στύππινον

15-20 Xρυσίς χλανίδα ανδρείαν
Aριστομάχη χιτωνίσκον κτενωτόν
Mελίτη χιτωνίσκον ανδρειον
(η αυτή) χιτωνίσκον ανδρειον

1526 1-Μαϊ _____
_____
_____

5-Οκτ _____
Οκτ-15 _____

15-20 _____
Aπολλοδώρα

343/2 _____
20-25 337/6 _____

_____
Σιμιάς
_____

25-30 _____
_____

_____
30-35 _____

_____

1527 1-Μαϊ _____
5-Οκτ _____

_____
Οκτ-15 _____

_____
Kαλλιστράτη
_____
_____



_____
15-20 _____

_____

20-25 _____

25-30 Hδύλη ράκος
_____ κιθώνιον
_____ χειριδωτ(όν) αμόργ(ινον)
Hδύλη ρακώδες κιθώνιον

30-35 Eυρώπη κιθώνιον αμόρ(γινον)
_____ χλανίσκιον παραλου παιδισκειον
_____ ράκος
_____ κιθώνι στύππινον,

ράκ(ος)
35-40 _____ κεκρύφαλοι ποικίλ(οι)

_____ σινδονίτ(ης)
40-45 Nαυσιστράτη ράκη πασμάτια έχοντα χρυσα

[ταύτη έστηκ' επί δίφροις]
327/6 Δημοστράτη κροκωτός

45-50 _____ ράκ(ος)
_____ ξενικ...
_____ διπτέρυγο

1528 5-Οκτ _____ ράκ(ος)
_____ χιτωνίσκον

Οκτ-15 _____ ... ον στύππινον
_____ κροκωτόν
_____ (έρι)α κατειργασμένα

15-20 _____ ... ανιον στύππινον
_____ έρια ειργασμένα
_____ χιτωνα αμόργινον
_____ κατάστικτου

20-25 _____ χιτωνα
_____ χιτωνίσκον κροκωτόν

1529 1-Μαϊ _____ χιτωνα αμόρ(γινον)
5-Οκτ Λεωντίς χιτώνιον περιποίκιλον

_____ χιτωνίσκον κτενω(τόν)
_____ χιτωνα αμόργ(ινον)
Aριστομάχη ένκυκλον περιποί(κιλον) κτενωτ(όν)

[εμ πλαι]
Aριστομάχη χιτωνα αμόργ(ινον) μεσοαλουργη

κροκωτόν
[εμ πλαισίωι]
χιτωνίσκον μεσαλουργη και
κάλυμμα

Οκτ-15 Παυσιστράτη χιτωνίσκον χειριδω(τον)
Διογνήτη χιτωνίσκον παραλουρ(γη)
Mαλθάκη λήδιον
Θεοπόμπη χιτωνίσκον περιήγητον κτενω(τόν)
Xαιρίππη κάλυμμα



Λυσώ ιμάτιον χρυσα γράμματα έχ(ων)
άγραφον κάλυμμα

προς τηι ελάφωι
_____ χιτωνα στύππινον
Aρχίκλεια χιτωνα στύππινον κροκώτινον,

ράκος
_____ χιτώνιον αμόργι(νον) απλουν,

ράκος
άγραφον κροκώτιον
Mυρρίνη επίβλημα ποικίλον
Aμφιγονίς στύππι(νον),

ράκος
20-25 Eυκολίνη χιτών(ιον)

1530 1-Μαϊ _____ χιτωνα αμόρ(γινον) περιποίκιλον
[εμ πλαισίωι]

1531 1-Μαϊ _____
_____
_____
Mυρρίνη



υποδερί(διον)
σταθμ(όν)
σταθμ(όν)
σταθμ(όν)
σταθμόν
σταθμόν
κύλιξ

κάτοπτρα
μικρά κάτοπτρα την δε λαβήν ουκ έχουσα
ποτήρια
κυμβίον
φιάλαι
σμηματοφορεία
κώθων 
κυλιχνίς
ίασπις



σταθμόν
δακτύλιον χρυσουν,
σταθμ(όν)
δακτύλιον χρυσουν,



σταθμ(όν)
υποδερίδα χρυσήν,
σταθμ(όν)
κανθάριον χρυσουν,
σταθμ(όν)
δακτύλιον λευκού χρυσίου,
σταθμ(όν)
δακτύλιον χρυσουν,
σταθμ(όν)
δακτύλιον χρυσουν
κάρδιον χρυσίωι δεδεμένον σταθ(μόν)
σταθμ(όν)
υποδερίδα χρυσήν
δακτύλιον
δακτύλιος
δακτύλιος
σταθμόν
σταθμόν χρυσίου
δακτύλιον,
σταθμόν
σφραγίδα και χρυσία τα προσόντα,
σταθμ(όν) των χρυσίων των προσόντων
σταθμ(όν)
δακτύλιον,
σταθμ(όν)
δακτύλιον,
σταθμ(όν)
υποδερίδε,
σταθμ(όν)
σφραγίδα χρυσ(ήν) δεδεμέ(νην)
υποδερίδα χρυσήν, 
σταθμόν 
[συν τωι λινώι]
δακτύλιον,
σταθμ(όν)
υποδερίδα,
σταθμ(όν) 
[συν τωι λινώι]
υποδερίδα και
μηνίσκον,
σταθμόν 
[συν τωι λινώι]
αποδέσμους,
σταθμ(όν)
ενώιδια χρυσίου, 
σταθμ(όν)
δακτύλιον
δακτύλιον,
σταθμ(όν)
υποδερίδα
σταθμ(όν)

χρυσά
σταθμ(όν)
χρυσά



σύμμεικτα χρυσία
πλόκιον
ενώιδιον
σταθμ(όν)
υποδερίδα χρυσήν,
σταθμ(όν)
[συν τωι λίνωι]
δακτύλιον χρυσουν,
σταθμ(όν)
δακτύλιον χρυσουν,
σταθμ(όν)
υποδερίδα χρυσήν,
σταθμ(όν)
[συν τωι λίνωι]
χρυσού λευκού,
σταθμ(όν)
χρυσά
σταθμ(όν)
δακτύλιος χρυσους
σταθμ(όν)
πλόκιον χρυσουν



χαλκά
πύνδακες
φιάλαι
κώθων
κυλιχνίς
καδίσκο ...
λεβήτια
πίνακες
οινοχ(όη)
ψυκτήρ



κάτοπτ(ρον)

δρέπανα
δρέπανα
δρέπανα θερισ(τικά)
δρέπανα αμπελουργ ...
δακτύλιοι σιδηροί
προς τήι σφραγίδι
σταθ
χρυσουν νικίδιον
νικίδιον
φωσφόριον χρυσουν,
σταθ
πασμάτια χρυσά
δαρεικούς φιλιππείους
στλεγγίδα χρυσήν
δραχμάς αργυράς
ασπιδίσκας χρυσάς,
σταθ
κάνθαρον
σταθ
κάλαθος

δακτύλιος χρυσους
σταθμόν
σταθμόν
δακτύλιος απείρων αργυρους,
σταθ
τύπον αργυρουν
σταθμόν συν τωι ονόματι
τύπος αργυρους προσηλωμένος αμφοιν τοιν εν χεροίν,
σταθμόν



πρόσωπον αργυρουν επικεχρυσωμένον
δακτύλιος αργυρους
πλάστρον αργυρουν,
σταθ
τυπία αργυρα,
σταθ



κύλικες
(σμηνατοφ)όρειον
κύλιξ
κώθων



386 5-Οκτ

Οκτ-15

15-20

ιμάτια ερεά
αμόργιν(ον)

20-25 κατάστικτο(ν)
κροκωτός
χιτώνια

387 25-30 σινδόνε ...
επίβλεμα ποικίλον

30-35

35-40

1388 49 407/6 _____
57 Kλεινομάχη



_____
70-75 Aξιοθέα

_____

_____

1401 20-25 407/6 _____
29 _____

32 Δορκάς

41 Kλεινομάχη

43 _____

1402 7 390/89 _____

1403 8 390/89 _____

1413 21 385/4 _____

1416 1-Μαϊ 385/4 _____
_____
_____
_____
_____

5-Οκτ _____
_____
_____

Οκτ-15 _____
_____
_____

1425 39 378/7 _____

174-181 374/3 _____

1429 1-Οκτ 367/6 _____

1437 50-55 354/3 _____

1444 Οκτ-13 344/3 _____

1445 11 375/4 _____

1447 22-32 371/0 _____
_____
_____
_____



_____
_____ ιππικός κεκρύφαλος,

εχήνια
Ξενότιμος
_____
_____

1451 Οκτ-15 365/4 _____
_____

_____

15-20 Θαυμαρέτη

_____
_____
_____

25-30 _____
_____
_____ ιππικός κεκρύφαλος,

εχήνια
Ξενότιμος
_____

1452 1-Οκτ _____
_____
_____
_____
_____

1454 343/2

1476 33 315/4 _____

1480 11 314/3 _____

1492 17 _____
78 311/10 _____

AΓOPA (8) 23 355/4- _____
352/1 _____

34 Hδυλίνη

35 _____

36 _____

AΓOPA (9) 1-Μαϊ 341/0 _____



_____

5-Οκτ _____
_____
_____
_____

Οκτ-15 Παρδαλίς
15-20 _____

AΓOPA (10) 1-Μαϊ 341/0 _____
5-Οκτ _____

_____



χσύμπας αριθμός τογ χρυσίον
από τες φλιας κατάχρυσον
υπάργυρα επίχρυσα
αριθμός μεγάλον χρυσίον
σφενδόν
αριθμός τογ χρυσίον
χρυσα
αργυρόν
σπαθίς αργυρα

κέρας χρυσόν
σταθμόν τούτο
σταθμόν τούτον
κύαθος
σταθμόν τούτον
δακτυλίο
αργυρα μικρα και μεν
σταθμόν τούτον
διάλιθον χρυσία έχον
όχθοιβοι χρυσία έχοντες
δακτύλιοι αργυροι
δακτύλιοι χρυσοι

χρυσίδες
δακτύλιος χρυσός



[εν πινακίωι]
σταθμόν
χρυσός δακτύλιος,
σταθμόν
αργύριον σύμμεικτον άσημον,
σταθμόν
χρυσίον άσημον,
σταθμόν
χρυσίδες
φιάλη μικρα αργυρα,
κύλιξ μικρα
δακτύλιος χρυσός,
σταθμόν
δακτύλιος χρυσός
[εν πινακίωι]
ενωδίω χρυσώ δύο

σταθμόν

φιάλη μικρα αργυρα,
κύλιξ μικρα,
σταθμόν

σταθμόν

χαλκία θερμαντήρια
ζωμηρύσες
χύτραι
κρεάγρα
εξαυστήρ
κύαθοι χαλκοι
εσχάραι χαλκαί
πίνακες χαλκοι
κώθωνες χαλκοι
στυράκια 
κρατευταί

ειλικτήρες χρυσοί,
σταθμόν
υδρίαι αργυραι: επτά
υδρίαι αργυραι: επτά

υδρίαι αργυραι: επτά

υδρίαι αργυραι: επτά

οινοχόη αργυρα ιερά,
σταθμόν

... υπάργυρα έχων
χρυσοί [εν κιβωτίωι]
σφραγίς ίασπις
σφραγίς λιθίνη αργυρίωι δεδεμένη



σφραγίδες δύο αργυρός δακτυλίος έχοσαι

πεντώβορος επάργυρος
άλλος διερρωγώς επάργυρος
σφραγίς

φιάλη
συβήνη άχρυσος ελεφαντίνη άχρηστος
[εν κιβωτίωι]
όρμω
υποδερίς,
διοπών δύο ζεύγη υπόξυλα κατακεχρυσωμένα,
δακτύλιοι σιδηροί οκτώ,
σφραγίς υάλινη,
καττετέρινα ενώιδια πέντε
λύριον ελεφάντινον και 
πλήκτρον
[εν κιβωτίωι]
σφραγίδες δύο αργυρούς δακτυλίους έχουσαι
σφραγ ...
ζυγόν υπαργύρους επιχρύσους πλάστιγγας έχον
σφραγίς ίασπις
σφραγίδες δύο αργυρούς δακτυλίους έχουσαι

πεντώβορος επάργυρος
άλλος διερρωγώς επάργυρος

σφραγίς λιθίνη αργυρίωι δεδεμένη
υποδερίς
πεντώβορος άργυρος
κεκρύφαλος υπάργυρος
σφραγίς χρυσόν δακτύλιον έχοσα

φιάλη χρυσή

στέφανος, αριστείον

υδρία χρυσή ιερά
φιάλαι αργυραι ιεραί

φιάλη
κερχνίον
δακτύλιος
σταθμόν
όβολον,
ούτος προς τήι φιάληι
κερχνίον και
ενώιδι αργυρα δύο
σταθμόν

δίφρους



ποτήριον χαλκούν επιγέγραπται:
ιερός Aρτέμιδος
κύλικα ψυκτήριον
ψυκτήριον 
(ποτήρ)ιον χαλκούν
χοΐδιον χαλκούν
θυμιατήριον αργυρούν
φιάλη

χρυσία έχον
υποδερίς χρυσή
δακτύλιος λευκού χρυσίου



Aρτεμίσιο/Δήλος 5-Οκτ 364 αργυραί φιάλαι
Οκτ-15 κύλικες λακωνικαί

πρόχοι αργυραί
πρόχοι περίχρυσοι
καρχήσια
ποτήριον κυδωνικόν

15-20 κύλικες λακωνικαί
κύλικες χαλκιδικαί
χορεία ποτήρια
ποτήριον κονδυλωτόν
τρίβλιον
οξύβαφα ελαιηρά
τόμια αργυρά και διακλείματα
δακτύλιοι
σατυρίσκοι από καρχησίων
πομφόλυγες επίτηκτοι
κρατήρ αργυρούς

20-25 κύλικες λακωνικαί
κέρας ελάφιον
κώδυα
καρχήσιον
κώδυ ακονδυλωτόν
κύαθος
οξίδες δύο
κυαθίδες
οξύβαφα ελαιηρά
οξηρά δύο

25-30 κύλιξ λακωνική
φιάλιον
κυμβία
κρατηρίσκος αργυρούς
πινακίσκοι
φιάλη και
δακτύλιος
φιάλαι
χορεία

30-35 κυμβίον
φιάλαι αργυραί
άθλα, περιγενόμεναι εκ της ιπποδρομίας
φιάλιον χρυσούν
φιάλαι χρυσαί βαλανωταί
φιάλαι χρυσαί λείαι
φιάλαι χρυσαί ακτινωταί
φιάλη καρυωτή

35-40 οινοχόη χρυσή
πίναξ χρυσούς
θυμιατήριον χρυσούν

40-45 κανούν χρυσούν
θυμιατήριον αργυρούν

45-50 οινοχόη αργυρά
έτερα οινοχόη αργυρά
φιάλαι αργυραί
κυμβίον αργυρούν
κύλικες αργυραί λακωνικαί
σπονδοχόη χρυσή



50-55 χρύσιον καθαρόν άσημον
περόναι και 
δακτύλιοι και
δίοποι και
ενώιδια και 
σφραγίδες και 
μήλα κια
άλλα κομμάτια χρυσίων
σφραγίς περίχρυσος και 
χρυσόν δακτύλιον

55-60 κύαθος αργυρούς
αργύριον και
φιάλιον 
σύμμεικτον χρύσιον και
αργύριον
δύο Mυκονία (νομίσματα)
ετέρα δραχμή αττική
αρυστήρα αργυρούν

60-65 αιγιναίοι στατήρες τρεις
τετράδραχμα αττικά
τρίδραχμα μαρωνιτικά
σφραγίς αργυρά
σύμμεικτον χρυσίον
δακτύλιοι
αργύριον έκτυπον
αμφιδέαι αργυραί
δακτύλιοι χρυσοί συνειρμένοι 

65-70 ψίλιον αργυρούν
σφραγίς χρυσίωι δεδεμένη άστατος
τετράδραχμον νάξιον
οβολός αττικός
δραχμή αττική
δακτύλιος αργυρούς
τετράδραχμον αττικόν
δακτύλιοι αργυροί
δαρεικοί

70-75 αργύριον
στατήρα σικυώνιον
δήλιον και
τριτήμορον αττικόν
αργύριον άσημον σύμμεικτον

75-80 ανδριαντίσκος αργυρούς
δακτύλιοι αργυροί συνειρμένοι
χρύσιον υπάργυρον
αμφιδέαι αργυραί
ορμός χρυσούς

80-85 περόναι χρυσαί και
δακτύλιος στρεπτός χρυσούς και
κερχνίαι
στέφανος χρυσούς δάφνης
στέφανος χρυσούς μυρρίνης
δακτύλιοι αργυροί και
ενώιδια

85-90 λεβήτια
αλάβαστροι



λέοντος κεφαλή
οινοχόαι
έκπωμα
κέρας
καρχήσιον
κυλιχνίς
στέφανος χρυσούς 
στλιγγίς χρυσή

90-95 μήλα χρυσά
φιάλη αργυρά φολιδωτή
φιάλη αργυρά λεία
ανδριαντίσκος χρυσούς
αμφιδέαι αργυραί

95-100 ανδριαντίσκος αργυρούς
ληνίς αργυρά και έκτυπον
όφις αργυρούς
υποδερίς χρυσή

100-105 δηλίαι δραχμαί
φωκικόν τριώβολον
αττικόν τριώβολον
ρόδον χρυσούν
χρύσιον

105-110 χρύσιον καθαρόν άσημον 
μήλα και
ανθέμια
συρίαι δραχμαί
αττικόν τριώβολον
αττικόν τριτήμορον
αττικά δύο ημιωβέλια
δακτύλιοι
στέφανοι χρυσοί

115-120 στλιγγίδες
φιάλαι αργυραί
στέφανος χρυσούς

120-125 στέφανος χρυσούς
στέφανος χρυσούς

125-130 κρατήρες υπόστατα έχοντες
κρατήρες ελάττους
ήθμος
υδρίαι
χερνιβεία
κανά μικρά πλατέα
κανά μεγάλα πλατέα
ολκεία
θυμιατήρια
λυχνούχοι
οινοχόαι
κάδοι
αμφορίσκος πανιώνιος

130-135 κρατήρ υπόστατον έχων σιδηρούν
κρατή στρογγυλός υπόστατον έχων σιδηρούν
αρυστήρες
οινοχόη μικρά
προχοίδιον
ψυκτήρια



κρατήρες τριηρητικοί
οινοχόαι 
προχοίδια και
ήμιχα κατεαγότα
κύαθοι
αρυστήρες
κανά ορθηλά συντετριμμένα
ποτήρια
εσχάραι
κρατήρ στρογγυλός και
χύτρα

135-140 ψυκτήρ μέγας
υπόστατον κρατήρος
λυχνείον χαλκούν
κότταβος
θυμιατήριον στρεπτόν
τριήρων έμβολοι
κρατήρες
λέβητες
περιρραντήριον υπόστατον έχον σιδηρούν

140-145 κρατήρ μέγας
ποδανιπτήρες
εξαυστήρες
σιδηρά λυχνεία 
οβελίσκοι
εσχάρα μεγάλη 
εσχάραι μικραί
ξύλιναι κλίναι καιναί μικραί

145-150 τράπεζαι μικραί
μεγάλαι τράπεζαι
περόναι χρυσαί
χρύσιον και αργύριον σύμμεικτον




