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Οι σωστικές ανασκαφές στην περιοχή των νεκροταφείων 
της αρχαίας Τροιζήνας απέδωσαν αξιόλογα πήλινα ειδώλια, 
χρονολογούμενα από τους αρχαϊκούς έως και τους 
ελληνιστικούς χρόνους. Το θεματολόγιό τους περιλαμβάνει 
ανδρικές και γυναικείες μορφές, έρωτες, πλαγγόνες, ζώα 
και πτηνά. Όπως προκύπτει από τα έως τώρα ανασκαφικά 
δεδομένα, τα κτερίσματα αυτού του είδους συνόδευαν 
κατά προτίμηση ταφές γυναικών και παιδιών.
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Ειδώλιο γυναικείας 
μορφής, πιθανώς 
Αφροδίτης, από ταφή 
του γ΄ τετάρτου  
του 4ου αι. π.Χ.  
στο ανατολικό 
νεκροταφείο  
(Μ. Πόρου, αρ. 1852).

Χάρτης 
Η περιοχή της 
Τροιζηνίας με  
τις αναφερόμενες  
στο κείμενο θέσεις.
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ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΊΑ ΤΗΣ ΤΡΟΊΖΗΝΑΣ ΕΚΤΕΊ-
νονταν σε μεγάλη απόσταση προς τα ανατολικά 
και προς τα δυτικά της αρχαίας πόλης (εικ. 3), 
όπως φανερώνουν οι συστάδες τάφων που απο-
καλύφθηκαν σε σωστικές ανασκαφές1. Το μα-
λακό, προσχωσιγενές έδαφος κοντά στις όχθες 
των χειμάρρων που διατρέχουν την πεδιάδα της 
Τροιζήνας προφανώς ευνόησε τη δημιουργία 
εκεί οργανωμένων και συστηματικών νεκροπό-
λεων. Από τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών 
ερευνών στην περιοχή των δύο νεκροταφείων 
συμπεραίνεται ότι το ανατολικό έφθανε έως το 
ρέμα Κουμουνδούρου και ότι το δυτικό, που βρι-
σκόταν μεταξύ της πόλης και του ιερού του Ίπ-
πολύτου, εκτεινόταν τουλάχιστον 600 μ. πέραν 
του χειμάρρου του Διαβολογέφυρου, ο οποίος 
ταυτίζεται με τον αρχαίο Χρυσορρόα.

Κάποιοι άλλοι, σημαντικοί τάφοι πρέπει να 
υπήρχαν κατά μήκος του αρχαίου δρόμου που 
ένωνε την Τροιζήνα με την παραλία απέναντι 
από την Καλαύρεια, όπως δείχνει ένας αρχαϊκός 
ενεπίγραφος επιτύμβιος κίονας, ο οποίος εντο-
πίσθηκε βόρεια της σημερινής οδού που οδη-
γεί από τον Γαλατά προς την Τροιζήνα (χάρτης). 
Όπως αναφέρει το χαραγμένο επίγραμμα, ο κί-
ονας εκείνος ήταν στημένος στο μνήμα ενός άν-
δρα που ονομαζόταν Πραξιτέλης2.

Οι σωστικές ανασκαφές στο ανατολικό και 
στο δυτικό νεκροταφείο έφεραν στο φως συνο-
λικά 54 τάφους, χρονολογούμενους από τους 
πρωτογεωμετρικούς έως και τους ρωμαϊκούς 
χρόνους, σε 14 διαφορετικές θέσεις (εικ. 3, θέ-
σεις Α–ΊΔ). Από αυτούς, μόνο πέντε τάφοι, των 
κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, συμπερι-
λάμβαναν στην κτέρισή τους πήλινα ειδώλια, 
συνήθως τοποθετημένα σε ομάδες. 

Οι τάφοι και τα ειδώλια
Το πρωιμότερο ειδώλιο από ταφική περιοχή 
χρονολογείται στους αρχαϊκούς χρόνους και 
βρέθηκε εκτός των δύο οργανωμένων νεκρο-
ταφείων της πόλης, στην επίχωση του αρχαϊκού 
επιτύμβιου κίονα που σηματοδοτούσε τον τάφο 
του Πραξιτέλους (εικ. 2). Σώζεται μόνο το κάτω 
μέρος, περίπου έως το ύψος της μέσης, όρθιας 
ενδεδυμένης γυναικείας μορφής σε μετωπική 
στάση (Μ. Πόρου, αρ. 2098, εικ. 4α–β).

Από τους ανασκαφέντες τάφους του δυτικού 
νεκροταφείου, ένας μόνο περιείχε πήλινα ειδώ-
λια. Πρόκειται για έναν παιδικό κεραμοσκεπή 
τάφο (θέση Β, τάφος 1) του β΄ τετάρτου του 4ου 
αιώνα π.Χ. Η κτέρισή του συμπεριλάμβανε, μαζί 
με λίγα μικρού μεγέθους πήλινα αγγεία, δύο αν-
δρικά ειδώλια (Μ. Πόρου, αρ. 739–740), το ένα 

από τα οποία ήταν σχεδόν πλήρες (αρ. 739, εικ. 
5α–β) ενώ το άλλο σώθηκε αποσπασματικά, 
και ένα ακόμη ανθρωπόμορφο ειδώλιο, πιθα-
νώς πλαγγόνα (Μ. Πόρου, αρ. 741α–β, εικ. 6). 
Στην επίχωση αυτού του τάφου βρέθηκε επι-
πλέον ένα θραύσμα ζωόμορφου ειδωλίου (Μ. 
Πόρου, αρ. 742, εικ. 7). Επίσης, από την περιο-
χή του δυτικού νεκροταφείου περισυλλέχθηκε 
ένα κεφάλι από γυναικείο ειδώλιο (Μ. Πόρου, 
αρ. 963, εικ. 8), προερχόμενο πιθανότατα από 
κάποια διαταραγμένη ταφή.

Στο ανατολικό νεκροταφείο εντοπίσθηκαν 
πήλινα ειδώλια σε τέσσερις τάφους. Σε πώρινη 
σαρκοφάγο (θέση Η, τάφος 1) που περιείχε τρεις 
ταφές, πιθανότατα γυναικείες, χρονολογούμε-
νες στα μέσα περίπου του 5ου αιώνα π.Χ., ανά-
μεσα σε πολυάριθμα και πολύτιμα κτερίσματα 
(χάλκινα και πήλινα αγγεία, κάτοπτρα, κοσμή-
ματα κ.ά.)3, βρέθηκαν μία γυναικεία προτομή 
(Μ. Πόρου, αρ. 796, εικ. 9), ένα ειδώλιο περι-
στεριού (Μ. Πόρου, αρ. 795, εικ. 10α–β), ένα ει-
δώλιο όρθιας γυναικείας πεπλοφόρου μορφής 
(Μ. Πόρου, αρ. 827, εικ. 12) και διάφορα μη συ-
γκολλώμενα θραύσματα άλλων ενδεδυμένων 
μορφών (Μ. Πόρου, αρ. 828). Από τον ίδιο τάφο 
προήλθε και ένα πήλινο περίτμητο ανάγλυφο 
μηλιακού τύπου, στο οποίο παριστάνεται ο φό-
νος του Νέσσου από τον Ηρακλή κατά την αρ-
παγή της Δηιάνειρας4.
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Σε πώρινο κιβωτιόσχημο τάφο (θέση ΊΓ, τά-
φος 1) που περιείχε τέσσερις ταφές ενηλίκων5, 
επίσης πλούσια κτερισμένες, βρέθηκαν μετα-
ξύ άλλων δύο ειδώλια όρθιων γυναικείων ενδε-
δυμένων μορφών, η μία από τις οποίες σώθηκε 
σχεδόν πλήρης, ενώ από την άλλη διατηρήθη-
καν μόνο το κεφάλι και θραύσματα του καλυμ-
μένου από το ένδυμα σώματος (Μ. Πόρου, αρ. 
1852–1853, εικ. 1, 11). Οι ταφές χρονολογούνταν 
από το γ΄ τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. έως και 
τους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους, αλλά τα ει-
δώλια συνόδευαν πιθανότατα την πρωιμότερη 
από αυτές.

Σε πίθο (θέση ΊΓ, τάφος 6, εικ. 13), ο οποίος 
είχε χρησιμοποιηθεί για τον ενταφιασμό νηπίου 
γύρω στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ., βρέθηκαν, 
ανάμεσα σε άλλα κτερίσματα (πήλινα αγγεία, σι-
δερένιοι δακτύλιοι, φυσικός αστράγαλος), πέντε 
πήλινα ειδώλια: δύο χορεύτριες (Μ. Πόρου, αρ. 
1912–1913, εικ. 14–15), δύο έρωτες (Μ. Πόρου, αρ. 
1914–1915, εικ. 16–17) και μία πλαγγόνα (Μ. Πό-
ρου, αρ. 1916, εικ. 19)6. 

Στην ίδια θέση ανασκάφηκε λάκκος με ταφή 

νηπίου (θέση ΊΓ, τάφος 7), του α΄ μισού του 4ου 
αιώνα π.Χ., η οποία ήταν κτερισμένη με αρυ-
βαλλοειδές ληκύθιο και ειδώλιο όρθιας, γυμνής, 
νεανικής ανδρικής μορφής (Μ. Πόρου, αρ. 1921, 
εικ. 18, 20).

Η τυπολογία των ειδωλίων
Τα ειδώλια από τους τάφους της Τροιζήνας δι-
ακρίνονται στις εξής κατηγορίες: ανδρικές μορ-
φές, γυναικείες μορφές, έρωτες, πλαγγόνες, 
ζώα και πτηνά.

Α. ΑΝΔΡΙΚΈΣ ΜΟΡΦΈΣ
Το ειδώλιο αρ. 739 (εικ. 5α–β)7, από καστανέ-
ρυθρο πηλό, είναι κοίλο εσωτερικά, με έκτυπη 
την πρόσθια όψη και χειροποίητο το πίσω μέ-
ρος, το οποίο έχει μεγάλο, «θυρόσχημο» άνοιγ-
μα. Η βάση του είναι συμφυής, ορθογώνια, ανοι-
κτή στο κάτω μέρος. Παριστάνει γυμνή αγένεια 
ανδρική μορφή, προφανώς νεαρής ηλικίας. Η 
μορφή στέκεται όρθια, κατενώπιον, με σταθε-
ρό το δεξί σκέλος και άνετο το αριστερό, ενώ το 
κεφάλι στρέφεται ελαφρά προς τη δεξιά πλευ-
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ρά της. Το αριστερό χέρι ακουμπά σε επίμηκες 
κυλινδρικό στήριγμα, ενώ το δεξί συγκρατεί το 
ιμάτιο, το οποίο φέρεται προς τα εμπρός από το 
πίσω μέρος του κορμού, τυλίγεται στους αγκώ-
νες και πέφτει προς τα κάτω, δεξιά και αριστερά 
της μορφής, πίσω από το κυλινδρικό στήριγμα. 
Η κόμη είναι κοντή και πλούσια, αποδιδόμενη 
ως ενιαία μάζα. Ίχνη λευκού επιχρίσματος δι-
ακρίνονται κατά τόπους σε όλη την επιφάνεια. 
Επίσης σώζονται κατάλοιπα μελανού χρώματος 
στο σώμα και στο ένδυμα και ερυθρού χρώμα-
τος στα μαλλιά.

Στον ίδιο τύπο ανήκει και το ειδώλιο αρ. 7408, 
από ερυθρό πηλό, που βρέθηκε στον ίδιο τάφο. 
Είναι παρόμοιο με το προηγούμενο, αλλά σώζε-
ται αποσπασματικά. Διατηρείται μόνο ο κάτω 
κορμός με τμήμα της ορθογώνιας βάσης, καθώς 
και ένα μικρό τμήμα του στήθους. Η στάση του 
κορμού και του αριστερού ποδιού φαίνεται πα-
ρόμοια με του προηγούμενου ειδωλίου, αλλά το 
αριστερό χέρι μάλλον θα ήταν υψωμένο πάνω 
από το κεφάλι. Παρόμοιο με το ειδώλιο αρ. 739 
είναι και το ειδώλιο αρ. 1921 (εικ. 18, 20)9, από 
πορτοκαλέρυθρο πηλό, προερχόμενο από δια-
φορετικό ταφικό σύνολο.

Τα τρία παραπάνω ειδώλια, που έχουν ψηλή 
βάση και παριστάνουν όρθιες νεανικές μορφές, 
με γυμνό κορμό και ιμάτιο περασμένο στα χέ-
ρια, χρονολογούνται στο α΄ μισό του 4ου αιώνα 
π.Χ. Ανήκουν σε γνωστό τύπο της κλασικής κο-
ροπλαστικής, ο οποίος επινοήθηκε στη Βοιω-
τία κατά το β΄ τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. και 
απαντά σε διάφορες παραλλαγές έως τα μέσα 
του 4ου αιώνα π.Χ.10. Οι αναλογίες τους, ραδι-
νό σώμα και σχετικά μικρό κεφάλι, απηχούν τά-
σεις της μεγάλης πλαστικής του α΄ μισού του 4ου 
αιώνα π.Χ. 

Β. ΓΥΝΑΙΚΈΙΈΣ ΜΟΡΦΈΣ
Το ειδώλιο αρ. 2098 (εικ. 4α–β)11, από ωχρό κα-
θαρό πηλό, είναι συμπαγές και χειροποίητο, με 
έκτυπα στοιχεία στην πρόσθια όψη. Σώζεται το 
κατώτερο τμήμα του, περίπου έως το ύψος της 
μέσης. Ο κορμός είναι κυλινδρικός και η κάτω 
επιφάνεια του ειδωλίου είναι επίπεδη, με κυκλι-
κή οπή στο κέντρο. Παριστάνει όρθια ενδεδυ-
μένη γυναικεία μορφή, αποδοσμένη σχηματι-
κά, η οποία φορά ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο που 
φέρεται λοξά και πέφτει κατακόρυφα στην αρι-
στερή πλευρά της μορφής και πάνω από τον δε-
ξιό μηρό, σχηματίζοντας τρεις ελαφρώς έξεργες 
πτυχώσεις. Στο κάτω μέρος του ενδύματος σχη-
ματίζονται δύο αψιδωτά ανοίγματα, από όπου 
προβάλλουν τα πέλματα, τα οποία αποδίδονται 

με μικρά επίθετα, σχεδόν άμορφα κομμάτια πη-
λού. Στην πίσω όψη του ειδωλίου διατηρούνται 
ίχνη ερυθρού χρώματος. 

Το ειδώλιο αυτό είναι αρκετά ιδιότυπο. Ο κυ-
λινδρικός κορμός του ακολουθεί την παράδοση 
των αρχαϊκών κιονόσχημων ειδωλίων που συν-
δέονται με την κορινθιακή παραγωγή και θεω-
ρείται ότι μιμούνται όρθια λατρευτικά ξόανα12. Η 
προβολή των πελμάτων από τοξοειδές άνοιγμα 
στο κάτω μέρος του χιτώνα αποτελεί στοιχείο 
που επίσης εντοπίζεται στην αρχαϊκή κορινθι-
ακή κοροπλαστική13. Αν και τα παραπάνω χα-
ρακτηριστικά προσιδιάζουν στην κοροπλαστι-
κή του 7ου αιώνα π.Χ., ο τρόπος διευθέτησης 
του ιματίου και η ανάγλυφη απόδοση των πτυ-
χώσεών του τοποθετούν το ειδώλιο στο β΄ μισό 
του 6ου αιώνα π.Χ. 

Η γυναικεία προτομή αρ. 796 (εικ. 9)14, από 
πορτοκαλόχρωμο πηλό με ίχνη λευκού επιχρί-
σματος, είναι έκτυπη, ανοικτή πίσω. Το πρόσω-
πο είναι ωοειδές, με χαμηλό μέτωπο και σαφή 
πλαστική δήλωση των χαρακτηριστικών του. 
Η κόμη χωρίζεται στη μέση σχηματίζοντας δύο 
ενιαίες μάζες και συγκρατείται με στεφάνη. Τα 
παραπάνω μορφολογικά στοιχεία χρονολογούν 
το ειδώλιο στα μέσα και προς το γ΄ τέταρτο του 
5ου αιώνα π.Χ.15.

Το ειδώλιο της όρθιας πεπλοφόρου γυναικεί-
ας μορφής αρ. 827 (εικ. 12)16, από πορτοκαλό-
χρωμο πηλό με ίχνη λευκού επιχρίσματος, σώ-
ζεται μόνο κατά το κατώτερο τμήμα του, έως 
τα γόνατα. Είναι κοίλο εσωτερικά και ανοικτό 
κάτω, με έκτυπη την πρόσθια όψη και χειροποί-
ητο το πίσω τμήμα. Η μορφή είναι ανυπόδητη 
και πατά σε ψηλή ορθογώνια βάση, με σταθερό 
το δεξί πόδι και προβεβλημένο το αριστερό. Πι-
θανότατα ανήκει στον Α΄ αττικό τύπο και χρονο-
λογείται στο β΄ τέταρτο και μάλλον προς τα μέσα 
του 5ου αιώνα π.Χ.17. Από τον ίδιο τάφο προήλ-
θαν και διάφορα άλλα θραύσματα γυναικείων 
ενδεδυμένων μορφών (αρ. 828) από πορτοκα-
λέρυθρο πηλό, πολύ κακής διατήρησης και μη 
συγκολλώμενα μεταξύ τους, τα οποία χρονολο-
γούνται επίσης στον 5ο αιώνα π.Χ.18.

Το γυναικείο ειδώλιο αρ. 1852 (εικ. 1)19, από 
πορτοκαλέρυθρο πηλό, ανήκει στον τύπο της 
όρθιας ενδεδυμένης μορφής με το αριστερό χέρι 
να ακουμπά σε κίονα. Είναι κοίλο εσωτερικά, η 
πρόσθια όψη του είναι έκτυπη, ενώ το πίσω μέ-
ρος είναι χειροποίητο και έχει τραπεζιόσχημο 
άνοιγμα. Έχει συμφυή βάση, ελλειψοειδούς πε-
ριγράμματος, ανοικτή στο κάτω μέρος. Η μορφή 
παριστάνεται κατενώπιον, με σταθερό το δεξί 
σκέλος και άνετο το αριστερό. Το αριστερό χέρι 

04α
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ακουμπά με τον αγκώνα σε επίμηκες κυλινδρι-
κό στήριγμα και κάμπτεται προς το κεφάλι, πι-
θανώς ανασηκώνοντας το ιμάτιο σε χειρονομία 
«ανακάλυψης», ενώ το δεξί ακουμπά στη μέση. 
Η γυναίκα φορά ποδήρη χιτώνα που σχηματί-
ζει λεπτές, αβαθείς πτυχώσεις και είναι τυλιγ-
μένη σε ιμάτιο, το οποίο αποδίδεται με λίγο πιο 
πλατιές πτυχώσεις. Τα χαρακτηριστικά του προ-
σώπου δηλώνονται αδρά. Η κόμη είναι μαζεμέ-
νη προς τα πίσω και συγκρατείται με στεφάνη. 
Ίχνη λευκού επιχρίσματος διακρίνονται σε όλη 
την επιφάνεια.

Παρόμοια ειδώλια από πορτοκαλόχρωμο 
πηλό έχουν ερμηνευθεί ως απεικονίσεις της 
Αφροδίτης και έχουν αποδοθεί σε αργολικά ερ-
γαστήρια20. Στον ίδιο ή σε συγγενή τύπο ανήκει 
πιθανότατα και το αποσπασματικά διατηρημένο 

ειδώλιο αρ. 1853 (εικ. 11), επίσης από πορτοκα-
λέρυθρο πηλό, προερχόμενο από το ίδιο ταφικό 
σύνολο. Από εκείνο σώθηκαν μόνο το κεφάλι 
και θραύσματα του καλυμμένου από το ένδυμα 
σώματος. Οι αβαθείς πτυχώσεις στην ενδυμασία 
των μορφών δείχνουν ότι αυτά τα δύο ειδώλια 
κατασκευάσθηκαν πριν από το τέλος του 4ου 
αιώνα π.Χ. Τα συνευρήματα της ταφής συνη-
γορούν σε μια χρονολόγηση στο γ΄ τέταρτο του 
4ου αιώνα π.Χ.

Τα γυναικεία ειδώλια αρ. 1912 και 1913, προερ-
χόμενα από ταφή των μέσων του 3ου αιώνα π.Χ. 
(εικ. 13), εκπροσωπούν δύο γνωστούς τύπους 
ειδωλίων χορευτριών που απαντούν κατά την 
Ελληνιστική περίοδο. Το αρ. 1912 (εικ. 14α–β)21, 
από ροδοκάστανο πηλό, είναι κοίλο εσωτερικά, 
με έκτυπη την πρόσθια όψη και χειροποίητο το 
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πίσω μέρος, όπου υπάρχει τετράγωνο άνοιγμα. 
Η μορφή εδράζεται σε συμφυή λεπτή πλίνθο, 
ακανόνιστου σχήματος, με ελλειψοειδές άνοιγ-
μα στο κάτω μέρος. Δεν σώζεται το κεφάλι, το 
οποίο θα ήταν κατασκευασμένο ως χωριστό τε-
μάχιο, σε μία ή δύο μήτρες. Η χορεύτρια παρι-
στάνεται σε ευρύ διασκελισμό, με τον κορμό να 
στρέφεται και να κλίνει προς τα δεξιά και τα χέ-
ρια να στηρίζονται λυγισμένα στην πίσω πλευ-
ρά της μέσης22. Φορά αχειρίδωτο ποδήρη χιτώ-
να, που αφήνει ακάλυπτο τον αριστερό ώμο και 
τους δύο βραχίονες, καθώς και ιμάτιο, το οποίο 
τυλίγεται γύρω από τη μέση και δένεται στην 
αριστερή πλευρά, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η έντονη κίνηση. Η απεικόνιση της χορεύτριας 
με γυμνά και τα δύο χέρια είναι εξαιρετικά σπά-
νια, καθώς συνήθως τα χέρια καλύπτονται από 
το ιμάτιο και σε λίγες μόνο περιπτώσεις αφήνε-
ται ακάλυπτος ο ένας βραχίονας23. Σε όλη την 
επιφάνεια του ειδωλίου διακρίνονται ίχνη λευ-
κού επιχρίσματος, ενώ διατηρούνται κατάλοιπα 
ερυθρού χρώματος στα ενδύματα και μελανού 
στην άνω επιφάνεια της βάσης.

Στην πίσω όψη του ειδωλίου υπάρχουν αριθ-
μητικά σύμβολα κατά το ακροφωνικό σύστη-
μα, χαραγμένα πριν από την όπτηση σε πέντε 
διαφορετικά σημεία (εικ. 14β)24. Τρεις παράλ-
ληλες κάθετες γραμμές αποδίδουν τον αριθμό 
τρία, το σύμβολο Π δηλώνει τον αριθμό πέντε, 
το σύμβολο σε μορφή Γ που κλείνει με διαγώνια 

γραμμή αντιστοιχεί στον αριθμό πενήντα, ενώ 
τα υπόλοιπα δεν είναι ευδιάκριτα. Πρόκειται 
πιθανότατα για εμπορικά σύμβολα, η ακριβής 
σημασία και σκοπιμότητα των οποίων δεν είναι 
εύκολο να προσδιορισθούν. Ανάλογα εμπορικά 
σύμβολα εμφανίζονται κυρίως σε πήλινα αγγεία 
και μπορεί να δηλώνουν κατά περίπτωση τη χω-
ρητικότητα, το βάρος, την τιμή, την παραγγελία 
ή την παρτίδα παραγωγής τους25. 

Το ειδώλιο αρ. 1913 (εικ. 15α–β)26, από ροδο-
κάστανο πηλό, είναι έκτυπο, κοίλο εσωτερικά, 
με κυκλικό άνοιγμα στην πίσω όψη. Η χορεύ-
τρια, ελλιπής από τις κνήμες και κάτω, αποδί-
δεται σε έντονη κίνηση, με τον κορμό να συ-
στρέφεται, τα χέρια να κινούνται σε αντίθετες 
κατευθύνσεις γύρω από το σώμα και με το κε-
φάλι έντονα στραμμένο προς τον δεξιό ώμο. Η 
μορφή είναι τυλιγμένη σε ιμάτιο, που καλύπτει 
το κεφάλι, το σώμα και τα χέρια, τα οποία συ-
γκρατούν το ύφασμα πάνω στον κινούμενο κορ-
μό. Ίχνη λευκού επιχρίσματος διακρίνονται σε 
όλη την επιφάνεια, ενώ διατηρούνται κατάλοιπα 
ερυθρού χρώματος στο ιμάτιο και ωχρού χρώμα-
τος στο πρόσωπο. Ο συγκεκριμένος τύπος ειδω-
λίου της «χορεύτριας με το ιμάτιο», γνωστός και 
από παραδείγματα σε χαλκό, εμφανίζεται γύρω 
στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. και παράγεται έως 
και τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ.27. Τα ειδώλια αυ-
τού του τύπου πιθανότατα αποδίδουν τον μαρ-
τυρούμενο σε αρχαίες φιλολογικές πηγές χορό 
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του βαυκισμοῦ, ο οποίος είχε ιωνική καταγωγή28.
Η κεφαλή γυναικείου ειδωλίου αρ. 963 (εικ. 

8)29, από πορτοκαλόχρωμο καθαρό πηλό, είναι 
έκτυπη, κοίλη εσωτερικά, κατασκευασμένη σε 
δύο μήτρες, μία για κάθε όψη, με χειροποίητα 
διακοσμητικά στοιχεία στην κορυφή της. Τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου αποδίδονται 
αδρά. Η κόμη είναι μαζεμένη πίσω σε κρωβύ-
λο, με δύο πλεξίδες που δένονται στην κορυφή 
του κεφαλιού. Χρονολογείται πιθανότατα στους 
ύστερους ελληνιστικούς χρόνους30.

Γ. ΈΡΩΤΈΣ
Τα δύο ειδώλια ερώτων αρ. 1914 και 1915 προέρ-
χονται και αυτά από την παιδική ταφή των μέ-
σων του 3ου αιώνα π.Χ., στην οποία βρέθηκαν 
και τα ειδώλια χορευτριών. Το ειδώλιο ιπτάμε-
νου έρωτα αρ. 1914 (εικ. 16α–γ)31, από πορτοκα-
λόχρωμο πηλό, είναι συμπαγές, με χειροποίητο 
σώμα και έκτυπα φτερά. Πιθανότατα θα ήταν 
έκτυπο και το κεφάλι, που δεν σώζεται. Γύρω 
από το δεξί γόνατο υπάρχει άμορφη μάζα πη-
λού, η οποία μάλλον δεν οφείλεται σε αστοχία 
του κοροπλάστη αλλά φανερώνει ότι αυτό το ει-
δώλιο ήταν αρχικά προσκολλημένο σε κάποια 
άλλη μορφή (πιθανώς Αφροδίτη), ως μέρος 
ενός συμπλέγματος. Το αριστερό πόδι εκτείνε-
ται στο πλάι και προς τα πίσω, ενώ το δεξί εί-
ναι λυγισμένο. Το αριστερό χέρι, που διατηρή-
θηκε έως τον βραχίονα, εκτείνεται επίσης στο 

πλάι, ενώ το δεξί, που δεν σώζεται, φαίνεται ότι 
ήταν και αυτό εκτεταμένο και πιθανώς ελαφρώς 
υψωμένο, όπως φαίνεται από τη θέση του ώμου. 
Η μυολογία στον κορμό είναι χαλαρή και το υπο-
γάστριο δηλώνεται με εγχάραξη. Τα φτερά, από 
τα οποία σώζεται το ένα, απεικονίζονται ανοιγ-
μένα και υψωμένα προς τα πίσω και αποδίδο-
νται με έκτυπους κύκλους στο άνω τμήμα και 
αυλακώσεις στο κάτω. Σε όλη την επιφάνεια του 
ειδωλίου διακρίνονται ίχνη λευκού επιχρίσμα-
τος, ενώ κατάλοιπα ερυθρού χρώματος διατη-
ρούνται στο άνω τμήμα του φτερού και πράσι-
νου χρώματος στο κάτω τμήμα του. Το ειδώλιο 
ανήκει σε πρώιμη εκδοχή του τύπου του γυμνού 
φτερωτού έρωτα σε ηλικία εφήβου, ο οποίος πα-
ριστάνεται με το ένα πόδι προτεταμένο και το 
άλλο λυγισμένο προς τα πίσω, ώστε να αποδί-
δεται η κίνηση της ιπτάμενης μορφής32. 

Ένας ακόμη γνωστός τύπος της Ελληνιστι-
κής περιόδου είναι αυτός του φτερωτού έρωτα 
σε μορφή παιδιού που στέκεται με τα δύο πό-
δια παράλληλα και είναι τυλιγμένο με ιμάτιο, το 
οποίο συχνά καλύπτει και το κεφάλι33. Ο τύπος 
αυτός, γνωστός ως «éros funéraire», εκπροσω-
πείται εδώ με το ειδώλιο αρ. 1915 (εικ. 17α–γ)34, 
από ροδοκάστανο πηλό, το οποίο είναι έκτυπο, 
κοίλο εσωτερικά, με ελλειψοειδές άνοιγμα στην 
πίσω όψη. Η μορφή εδράζεται πάνω σε συμφυή, 
συμπαγή βάση σε σχήμα λεπτής ορθογώνιας 
πλίνθου35. Τα πόδια είναι ελαφρώς λυγισμένα 
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και παράλληλα μεταξύ τους, αλλά όχι ενωμένα 
όπως στα περισσότερα παραδείγματα αυτού του 
τύπου. Ο κορμός κλίνει λίγο προς τα πίσω και το 
κεφάλι γέρνει προς τα εμπρός. Η μορφή είναι τυ-
λιγμένη με ιμάτιο που αναδιπλώνεται στον αρι-
στερό ώμο και καλύπτει και το κεφάλι. Το δεξί 
χέρι προβάλλει μέσα από το ιμάτιο και ανασηκώ-
νει την άκρη του αποκαλύπτοντας τους μηρούς 
και τα γεννητικά όργανα36. Το αριστερό χέρι, που 
δεν σώζεται, θα ήταν εκτεταμένο, όπως φαίνεται 
από τη θέση του ώμου. Τα φτερά, που επίσης δεν 
διατηρήθηκαν, θα ήταν ανοιγμένα προς τα πίσω, 
όπως συνάγεται από τη σωζόμενη απαρχή τους. 
Ίχνη λευκού επιχρίσματος διακρίνονται σε όλη 
την επιφάνεια, ενώ κατάλοιπα ωχρού χρώματος 
διατηρούνται στους μηρούς και μελανού στην 
άνω επιφάνεια της βάσης. 

Δ. ΠΛΑΓΓΟΝΈΣ
Ως πλαγγόνα μπορεί να αναγνωρισθεί το ανθρω-
πόμορφο, χειροποίητο, συμπαγές ειδώλιο αρ. 
741α–β, από πορτοκαλόχρωμο πηλό (εικ. 6)37. 
Σώζονται μόνο θραύσματα από τα γυμνά πό-
δια, που πατούν σε λεπτή τετράγωνη πλίνθο και 
έχουν οξυκόρυφη απόληξη για την προσάρτηση 
στον κορμό, ο οποίος πιθανώς ήταν έκτυπος38. 
Ο συνδυασμός έκτυπου κορμού και χειροποίη-
των κάτω άκρων, συναρμολογημένων πριν από 
την όπτηση, απαντά σπάνια39. 

Η πλαγγόνα αρ. 1916 (εικ. 19)40, από πορτο-
καλόχρωμο πηλό, ανήκει στον τύπο της γυμνής 
γυναίκας σε καθιστή στάση με πρόσθετα άνω 
άκρα, ο οποίος επινοείται κατά τους ύστερους 
κλασικούς χρόνους και γίνεται περισσότερο δη-
μοφιλής από τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.41. Το 
ειδώλιο είναι κοίλο εσωτερικά και φέρει διαμπε-
ρή οπή στον σωζόμενο αριστερό ώμο. Η κόμη, 
που δηλώνεται με διακεκομμένες εγχαράξεις 
και συγκρατείται από στεφάνη, είναι χωρισμέ-
νη στη μέση και μαζεμένη σε κρωβύλο. Ίχνη 
λευκού επιχρίσματος διατηρούνται σε όλη την 
επιφάνεια και κατάλοιπα ερυθρού χρώματος δι-
ακρίνονται στην κόμη. Ο επιμήκης, σχεδόν ορ-
θογώνιος κορμός και η αβαθής κοίλανση πάνω 
από την ελαφρώς προεξέχουσα κοιλιά είναι εν-
δεικτικά για τη χρονολόγηση του ειδωλίου στην 
πρώιμη Ελληνιστική περίοδο, δηλαδή προτού 
τα παραπάνω στοιχεία, που είναι χαρακτηριστι-
κά της ελληνιστικής εκδοχής του τύπου, γίνουν 
εντονότερα42. 

Έ. ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΤΗΝΑ
Το χειροποίητο, συμπαγές ζωόμορφο ειδώλιο 
αρ. 742 (εικ. 7)43, από πορτοκαλόχρωμο πηλό, 

11

12



τευχοσ 1 3 3  Αύγουστος 2020 — 83

διατηρεί μόνο το πίσω τμήμα του κορμού του 
ζώου με την απαρχή των πίσω σκελών και της 
ουράς. Χρονολογείται στους αρχαϊκούς χρό-
νους44, αν και βρέθηκε σε ταφή του β΄ τετάρτου 
του 4ου αιώνα π.Χ., η οποία όμως είχε διατα-
ραχθεί από σκαπτικό μηχάνημα και επομένως 
είναι πολύ πιθανό το ειδώλιο να προήλθε από 
την αναμοχλευμένη επίχωση του νεκροταφείου. 

Το ειδώλιο περιστεριού αρ. 795 (εικ. 10α–β)45, 
από καστανό πηλό με ίχνη λευκού επιχρίσμα-
τος, έχει έκτυπες φτερούγες και ράχη, προσαρ-
τημένες στο συμπαγές σώμα. Το ράμφος, οι 
φτερούγες και η ουρά αποδίδονται με πλαστι-
κές λεπτομέρειες. Οι αναδιπλωμένες φτερούγες 
και τα έκτυπα στοιχεία θεωρούνται χαρακτηρι-
στικά του αττικού τύπου και χρονολογούν το ει-
δώλιο στον 5ο αιώνα π.Χ.46. Γενικά το θέμα του 
περιστεριού είναι ιδιαίτερα αγαπητό κατά τον 
5ο αιώνα π.Χ. και εμφανίζεται σε διάφορα μέρη 
της Ελλάδας, όπως η Αττική, η Πελοπόννησος 
και η Μακεδονία.

Παρατηρήσεις στην κοροπλαστική
Τα ειδώλια που προέρχονται από τα νεκροτα-
φεία της Τροιζήνας και χρονολογούνται από 
τους αρχαϊκούς έως και τους ελληνιστικούς χρό-

νους δεν φαίνεται να συγκροτούν ένα σύνολο 
με ομοιογενή χαρακτηριστικά. Η ποιότητα και 
το χρώμα του πηλού ποικίλλουν. Το ίδιο ισχύει 
και για την τεχνική της κατασκευής τους, καθώς 
απαντούν ειδώλια συμπαγή, κοίλα, χειροποίη-
τα, κατασκευασμένα σε μήτρα με χειροποίητα 
στοιχεία ή κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου σε 
μήτρες. Τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και 
το θεματολόγιό τους εμφανίζουν επίσης σημα-
ντική ποικιλία. Με βάση τα παραπάνω συνάγε-
ται ότι τα ειδώλια εκείνα δεν είχαν κοινή προ-
έλευση, αλλά κατασκευάσθηκαν σε διάφορα 
εργαστήρια. 

Κάποια από αυτά έχουν δημοσιευθεί στο πα-
ρελθόν και έχουν γίνει ορισμένες επισημάνσεις 
για την πιθανή προέλευσή τους47. Το ειδώλιο 
περιστεριού αρ. 795 έχει ταυτισθεί ως προϊόν ατ-
τικού εργαστηρίου, με βάση τον πηλό και τον 
τύπο του. Η κεφαλή γυναικείου ειδωλίου αρ. 
963 έχει αποδοθεί σε εργαστήριο της Μ. Ασίας. 
Τα ανδρικά ειδώλια αρ. 739 και 740, τα οποία εί-
ναι βοιωτικού τύπου, θεωρείται πιθανό να προ-
έρχονται από κάποιο τοπικό εργαστήριο, λόγω 
της ποιότητας του πηλού, αλλά δεν αποκλείε-
ται να κατασκευάσθηκαν με εισηγμένες μήτρες. 
Ως προϊόντα τοπικού εργαστηρίου έχουν ανα-

13

11 
Κεφάλι γυναικείας 
μορφής από ταφή του 
γ΄ τετάρτου του 4ου αι. 
π.Χ. (Μ. Πόρου,  
αρ. 1853).

12 
Κάτω τμήμα ειδωλίου 
όρθιας γυναικείας 
πεπλοφόρου μορφής 
από τη σαρκοφάγο 
των μέσων του 5ου αι. 
π.Χ. (Μ. Πόρου,  
αρ. 827). 

13 
Ταφή νηπίου σε πίθο, 
των μέσων του 3ου αι. 
π.Χ., στο ανατολικό 
νεκροταφείο.
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14α

14β

14α–β 
Ειδώλιο χορεύτριας 
από τον ταφικό πίθο 
των μέσων του 3ου αι. 
π.Χ. Πρόσθια και πίσω 
όψη (Μ. Πόρου,  
αρ. 1912).

15α–β 
Ειδώλιο χορεύτριας 
από τον ταφικό πίθο 
των μέσων του 3ου αι. 
π.Χ. Πρόσθια και πίσω 
όψη (Μ. Πόρου,  
αρ. 1913).
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γνωρισθεί και τα ειδώλια αρ. 827 και 828, κα-
θώς ο πηλός τους φανερώνει μάλλον εγχώρια 
προέλευση.

Για τα νέα, αδημοσίευτα ευρήματα μπορούν 
να γίνουν εδώ ορισμένες υποθέσεις. Το αρχαϊ-
κό ειδώλιο αρ. 2098 αποτελεί πιθανότατα προ-
ϊόν κορινθιακού εργαστηρίου, όπως συνάγεται 
από τον πηλό του, αλλά και από τον τύπο του, 
ο οποίος απηχεί καταβολές από τα κορινθια-
κά κιονόσχημα ειδώλια, όπως προαναφέρθη-
κε. Το γυναικείο ειδώλιο αρ. 1852, που μάλλον 
απεικονίζει την Αφροδίτη, πιθανώς προέρχεται 
από κάποιο αργολικό εργαστήριο ή αποτελεί εγ-
χώρια απομίμηση ενός αργολικού τύπου. Σε αρ-
γολικό εργαστήριο, σύμφωνα με την ποιότητα 
του πηλού και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, 
μπορεί να αποδοθεί και η πλαγγόνα αρ. 191648. 
Το ειδώλιο αρ. 1921 ανήκει στον ίδιο τύπο με τα 
αρ. 739 και 740, τα οποία έχουν αποδοθεί σε το-
πικό εργαστήριο, και είναι περίπου σύγχρονο με 
εκείνα. Ο πηλός του φαίνεται εγχώριος, επομέ-
νως πιθανότατα προήλθε και αυτό από το ίδιο 
εργαστήριο. 

Η χορεύτρια αρ. 1912 μάλλον αποτελεί προ-
ϊόν βοιωτικού εργαστηρίου, χωρίς να μπορεί 
να αποκλεισθεί και η περίπτωση αττικής προ-
έλευσης. Η βάση σε σχήμα λεπτής πλίνθου, 
πάνω στην οποία πατά η μορφή, είναι χαρα-
κτηριστική της βοιωτικής κοροπλαστικής της 
Πρώιμης Ελληνιστικής περιόδου49, ενώ ο τρό-
πος απόδοσης του κάτω μέρους του χιτώνα και 
των ποδιών που προβάλλουν από αυτόν απο-
τελεί στοιχείο που εμφανίζεται σε βοιωτικά και 
αττικά παραδείγματα50. Η χορεύτρια αρ. 1913 
και ο έρωτας αρ. 1915 μάλλον προέρχονται από 
κοινό εργαστήριο, καθώς εμφανίζουν ομοιότη-
τες μεταξύ τους ως προς τον πηλό και τα κατα-
σκευαστικά χαρακτηριστικά. Για αυτά τα δύο 
μπορεί επίσης να υποτεθεί βοιωτική ή αττική 
προέλευση.

Όπως φαίνεται, η Τροιζήνα κατά τους κλα-
σικούς–ελληνιστικούς χρόνους είχε πρόσβαση 
σε διάφορες αγορές του ελληνικού κόσμου, γε-
γονός που πρέπει να οφείλεται στο εξαιρετικό 
φυσικό λιμάνι της, τον Πώγωνα, ο οποίος βρι-
σκόταν μέσα στον μεγάλο προφυλαγμένο όρμο 
που σχηματίζεται ανάμεσα στην πελοποννησι-
ακή ακτή και τη νήσο της Καλαυρείας (στο ση-
μερινό Βίδι)51. Η εύκολη θαλάσσια επικοινωνία 
της με μεγάλα κέντρα κοροπλαστικής παραγω-
γής στην Αργολίδα, την Κορινθία και την Αττι-
κή, αλλά ενδεχομένως και οι εμπορικές επαφές, 
μέσω εκείνων των περιοχών, με τη Βοιωτία, θα 
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη μετάδοση εδώ 

των καλλιτεχνικών επιρροών που παρατηρού-
νται σε προϊόντα των δικών της εργαστηρίων, τα 
οποία είτε αντιγράφουν γνωστά πρότυπα, είτε 
χρησιμοποιούν εισηγμένες μήτρες.

Τα ειδώλια ως κτερίσματα
Στα νεκροταφεία της Τροιζήνας πήλινα ειδώ-
λια απαντούν σε λίγους τάφους των κλασικών 
και των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων, αλλά 
σχεδόν πάντα εκπροσωπούνται με πάνω από 
ένα παραδείγματα για κάθε ταφή. Η επιλογή 
της κτέρισης των νεκρών με ειδώλια δεν φαί-
νεται να σχετίζεται ούτε με το είδος του τάφου, 
ούτε με τον πλούτο των υπόλοιπων κτερισμά-
των. Ενδεχομένως μπορεί να ανιχνευθεί κάποια 
προτίμηση για την τοποθέτηση ειδωλίων σε παι-
δικές και γυναικείες ταφές, ωστόσο τα διαθέσι-
μα στοιχεία είναι λίγα για να θεωρηθεί ότι αυτό 
ίσχυε γενικότερα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι 
επαναλαμβάνονται οι ίδιοι τύποι, είτε μέσα στο 
ίδιο ταφικό σύνολο, είτε σε διαφορετικές ταφές. 
Αυτό ισχύει για τα ανδρικά ειδώλια του α΄ μισού 
του 4ου αιώνα π.Χ. αρ. 739, 740 και 1921, τα δύο 
πρώτα εκ των οποίων συνόδευαν μια παιδική 
ταφή του δυτικού νεκροταφείου, ενώ το τρίτο 
βρέθηκε σε άλλη παιδική ταφή του ανατολικού 
νεκροταφείου. Επίσης τα αρ. 827 και 828, που 
βρέθηκαν στην πώρινη σαρκοφάγο των μέσων 
του 5ου αιώνα π.Χ. και παριστάνουν γυναικείες 
ενδεδυμένες μορφές, μάλλον ανήκουν σε πα-
ρόμοιους τύπους. Στον ίδιο ή σε παρόμοιο τύπο 
φαίνεται να ανήκουν και τα δύο ειδώλια γυναι-
κείων μορφών αρ. 1852 και 1853, που βρέθηκαν 
μέσα σε κιβωτιόσχημο τάφο, συνοδεύοντας πι-
θανότατα μια ταφή του γ΄ τετάρτου του 4ου αι-
ώνα π.Χ. Στην κτέριση του νηπίου που ενταφι-
άσθηκε στον πίθο ΊΓ6 (εικ. 13) παρατηρείται ότι 
έχουν επιλεγεί ειδώλια του ίδιου θεματολογίου 
(δύο χορεύτριες και δύο έρωτες), αλλά διαφο-
ρετικού τύπου.

Στην περίπτωση της Τροιζήνας διαπιστώνε-
ται ότι οι τύποι των ειδωλίων συνήθως επιλέ-
γονται με βάση το φύλο και την ηλικία του νε-
κρού. Η σαρκοφάγος Η1 περιείχε τρεις ταφές 
συνοδευόμενες από κατ’ εξοχήν γυναικεία κτε-
ρίσματα, όπως κάτοπτρα, κοσμήματα και είδη 
καλλωπισμού. Στα κτερίσματα συμπεριλαμβά-
νονταν και πήλινες κόρες, οι οποίες, όπως έχει 
παρατηρηθεί, συνήθως συνοδεύουν γυναικεί-
ες ταφές52. Επίσης το ειδώλιο περιστεριού που 
προήλθε από τον ίδιο τάφο μπορεί να θεωρη-
θεί ως ενδεικτικό του γυναικείου φύλου των νε-
κρών, καθώς πρόκειται για το κατ’ εξοχήν σύμ-
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βολο της Αφροδίτης. Στην εικονογραφία των 
κλασικών επιτυμβίων στηλών το περιστέρι εμ-
φανίζεται συχνά στα χέρια νεαρών γυναικών53 
και επειδή προσφερόταν συνήθως ως γαμήλιο 
δώρο έχει προταθεί η αναγνώριση της εικονιζό-
μενης μορφής ως ανύπαντρης κόρης54. Το ερω-
τικό θέμα του μηλιακού αναγλύφου από την ίδια 
σαρκοφάγο, στο οποίο παριστάνεται η αρπαγή 
της Δηιάνειρας από τον Νέσσο και ο φόνος εκεί-
νου από τον Ηρακλή, ταιριάζει επίσης σε γυναι-
κείες ταφές55. 

Το γυναικείο ειδώλιο αρ. 1852 που βρέθη-
κε στον τάφο ΊΓ1 και μάλλον απεικονίζει την 
Αφροδίτη συνόδευε πιθανότατα γυναικεία 
ταφή, καθώς στα κτερίσματα συμπεριλαμβάνο-
νταν, μεταξύ άλλων, χάλκινο κάτοπτρο και χάλ-

κινος επιχρυσωμένος δακτύλιος μικρής διαμέ-
τρου. Μάλιστα έχει προταθεί για αυτόν τον τύπο 
ειδωλίου ότι ο πεσσός στον οποίο στηρίζεται η 
Αφροδίτη πιθανώς αναπαριστά ταφικό σήμα56.

Τα ειδώλια αρ. 739, 740 και 1921, που παριστά-
νουν γυμνές νεανικές ανδρικές μορφές, βρέθη-
καν σε παιδικούς τάφους, οι οποίοι ενδεχομέ-
νως ανήκαν σε νεαρά αγόρια. Οι δύο ερωτιδείς 
που συνόδευαν την παιδική ταφή σε πίθο (εικ. 
13) μπορούν να θεωρηθούν ως χαρακτηριστικό 
παιδικό κτέρισμα, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι 
ειδώλια ερώτων συχνά συνοδεύουν παιδικές 
ταφές, πιθανώς επειδή θεωρείτο ότι ο Έρως, 
ως παιδί της Αφροδίτης, προστάτευε τα παιδιά 
μετά τον θάνατό τους57. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην ίδια ταφή βρέθηκαν και οι χορεύτριες αρ. 

16α

16β

16γ

16α–γ 
Ειδώλιο ιπτάμενου 
έρωτα από τον ταφικό 
πίθο των μέσων του 
3ου αι. π.Χ. Πρόσθια, 
πλάγια και πίσω όψη 
(Μ. Πόρου, αρ. 1914).
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17α 17β 17γ

17α–γ 
Ειδώλιο έρωτα  
από τον ταφικό πίθο 
των μέσων του 3ου αι. 
π.Χ. Πρόσθια, πλάγια 
και πίσω όψη  
(Μ. Πόρου, αρ. 1915).

18 
Ειδώλιο γυμνού νέου 
από την ταφή νηπίου  
σε λάκκο, του α΄ μισού 
του 4ου αι. π.Χ.  
(Μ. Πόρου, αρ. 1921).
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1912 και 1913. Όπως έχει διαπιστωθεί, 
τα ειδώλια αυτού του τύπου απα-

ντούν ως κτερίσματα σχεδόν απο-
κλειστικά σε τάφους γυναικών 
και παιδιών58. Από παιδικές τα-
φές προήλθαν επίσης η καθιστή 

πλαγγόνα αρ. 1916, καθώς και το 
ασυνήθιστης κατασκευής ειδώλιο 

αρ. 741α–β, το οποίο επίσης μπορεί να 
θεωρηθεί πλαγγόνα. Η τοποθέτη-

ση παιχνιδιών σε τάφους πιθανό-
τατα σχετίζεται με τις νεκρικές 

δοξασίες για τη μετά θάνατον 
ζωή59.

Για τη σημασία των ειδω-
λίων ως κτερισμάτων έχουν 

διατυπωθεί πολλές από-
ψεις. Γενικά έχει υπο-

στηριχθεί ότι οι ίδιοι 
τύποι ειδωλίων 
μπορεί να έχουν 
διάφορες χρήσεις 
(παιχνίδια, αντι-
κείμενα οικιακής 
λατρείας, αφιε-
ρώματα σε ιερά ή 
κτερίσματα) και 

να προσλαμβάνουν 
ψυχαγωγικό ή ανα-

θηματικό χαρακτήρα 
ανάλογα με την περί-

πτωση60. Στην Κόριν-
θο διαπιστώθηκε ότι τα 

ειδώλια συνόδευαν κυρί-
ως παιδικές ταφές και για 

τον λόγο αυτό ερμηνεύ-
θηκαν ως παιχνίδια61. Στις 
Αλές της Βοιωτίας, όπου 
βρέθηκε μεγάλος αριθμός 
ειδωλίων μέσα σε τάφους, 
θεωρήθηκε ότι αυτά είχαν 
θρησκευτικό ή αποτρο-
παϊκό χαρακτήρα, ο οποί-
ος όμως φαίνεται να εξα-
σθενεί από τον πρώιμο 
4ο αιώνα π.Χ. και μετά, 
καθώς αλλάζει η θεμα-
τολογία τους62. 

Στην Τροιζήνα κά-
ποια από τα ειδώλια 
που προέρχονται 
από παιδικές ταφές 
θα μπορούσαν να ερ-

μηνευθούν ως παιχνί-

δια, όπως και οι πλαγγόνες που βρέθηκαν μαζί 
με εκείνα. Ωστόσο, ειδώλια απαντούν και σε τά-
φους ενηλίκων, όπου δεν έχει εφαρμογή αυτή 
η ερμηνεία, επομένως δεν αποκλείεται η χρήση 
τους ως κτερισμάτων να εμπεριέχει θρησκευ-
τικούς συμβολισμούς με εσχατολογικό περιε-
χόμενο. Ειδικότερα τα ειδώλια με θεματολόγιο 
από τον εικονογραφικό κύκλο της Αφροδίτης, 
όπως εκείνο που μάλλον απεικονίζει τη θεά, οι 
ερωτιδείς και το περιστέρι, πιθανολογείται ότι 
είχαν χθόνια σημασία και συνδέονταν με τις νε-
κρικές δοξασίες63. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αφροδίτη είχε εξέ-
χουσα θέση στη θρησκευτική ζωή των Τροιζη-
νίων, καθώς λατρευόταν σε τρεις ναούς, με δι-
αφορετικά επίθετα: Ακραία στην ακρόπολη, 
Κατασκοπία δίπλα στο ιερό του Ίππολύτου, 
Νυμφία στον ορεινό δρόμο προς την Ερμιόνη 
(Παυσανίας 2.32.3, 2.32.5, 2.32.7).

Τα ειδώλια χορευτριών θεωρείται ότι απη-
χούν θρησκευτικές πρακτικές, καθώς έχει υπο-
στηριχθεί ότι αναπαριστούν τελετουργικό χορό 
σχετιζόμενο με τη λατρεία διαφόρων θεοτήτων, 
όπως η Δήμητρα και η Κόρη, ο Διόνυσος, η Κυ-
βέλη και ο Άδωνις64. Ως κτερίσματα πιθανό-
τατα ενέχουν εσχατολογικούς συμβολισμούς, 
εφόσον συνδέονται με τελετουργίες προς τιμήν 
θεοτήτων με χθόνια υπόσταση65. Για τα ειδώλια 
χορευτριών που βρέθηκαν σε τάφους της Τροι-
ζήνας δεν μπορεί να αποκλεισθεί κάποια επί-
δραση από τη λατρεία της Δήμητρας, η οποία 
μαρτυρείται εδώ από τον Παυσανία (2.32.8). 
Ωστόσο, είναι πιθανότερο αυτά να σχετίζονται 
με το θεματολόγιο του Διονύσου, η λατρεία του 
οποίου μαρτυρείται επίσης από τον Παυσανία 
(2.31.2, 2.31.5), εάν λάβουμε υπόψη ότι στην κτέ-
ριση των κλασικών και ελληνιστικών τάφων της 
Τροιζήνας είναι γενικά έντονο το διονυσιακό 
στοιχείο66. 

Η πρακτική της κτέρισης των νεκρών με αντι-
κείμενα διονυσιακού χαρακτήρα ανταποκρίνε-
ται στη χθόνια υπόσταση του Διονύσου, η οποία 
σχετιζόταν με την αναγέννηση της φύσης και εν 
γένει της ζωής. Αυτή η ιδιότητά του διαφαίνε-
ται και στον μύθο που αναφέρει ότι ο θεός, όταν 
ήταν ακόμη μικρό παιδί, σφαγιάσθηκε από τους 
Τιτάνες και το διαμελισμένο σώμα του ενταφιά-
σθηκε στους Δελφούς, αλλά κατόπιν, με τη βο-
ήθεια της Δήμητρας ή της Ρέας, επανήλθε στη 
ζωή67. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Ηράκλειτος 
εξομοιώνει τον Διόνυσο με τον Άδη68, επομέ-
νως η χρήση τέτοιου είδους κτερισμάτων στους 
τάφους της Τροιζήνας προσιδιάζει σε αυτή την 
υπόσταση του θεού.

18
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53 Βλ. π.χ. Conze 1900, αρ. 821–822, 824–826, 
πίν. 158–160.

54 Helbig 1966, σ. 322–323, αρ. 1506.
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58 Piccioni 2018, σ. 340.
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Παπαϊωάννου 2003, σ. 244–245. Rumscheid 
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65 Piccioni 2018, σ. 340–341.
66 Γιαννοπούλου 2014, σ. 319–320.
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