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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Εικ. 1. Διρός. Σπήλαιον Γλυφάδα. Συστάς σταλαγμιτών εις βάθος 15 μέτρων, εις τον βυθόν της αιθού- 
σης του « Μεγάλου Ωκεανού »

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ, 1971 *

Ή  από έτους ερευνά εις τα σπήλαια 
του Διρού Μάνης είχε τας ακολούθους 
φάσεις με συγκεκριμένους στόχους : 

α. Την αναγνώρισιν και επιφανειακήν

εξερεύνησιν όσον το δυνατόν μεγαλυτέ- 
ρας εκτάσεως πέριξ των σπηλαίων, προς 
τον σκοπόν της επισημάνσεως ιχνών και 
καταλοίπων της ανθρώπινης εγκαταστά-

* Αι ύπ’ αριθ. 2 και 6 - 9  φωτογραφίαι εγέ- 
νοντο υπό των καλλιτεχνών - φωτογράφων δδ. 
Ί. Ι ωαννίδου και Λ. Μπαρτζιώτου· ή ύπ’ αριθ. 1

παρεχωρήθη ευγενώς υπό τού κ. Γ. Τσούχλου· 
αι ύπ’ αριθ. 3 - 5  εγένοντο υπό του συγγραφέως.
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σεως κατά την προϊστορικήν εποχήν εις 
την περιοχήν του κόλπου του Διρού.

β. Την λεπτομερή και συστηματικήν 
επιφανειακήν ερευνάν του εσωτερικού 
του σπηλαίου Αλεπότρυπα και την διεξα- 
γωγήν ανασκαφής και δοκιμαστικών 
τομών εις καίρια σημεία των χώρων αύ- 
του ( βλ. έγχρωμον Π ί ν. Δ', 5 ), δια να 
εξακριβωθή η έκτασις και το είδος της 
χρήσεως του σπηλαίου, ως και η χρονική 
διάρκεια της εν αυτώ ανθρωπίνης δια- 
βιώσεως.

γ. Την συντήρησιν, ταξινόμησιν, κα- 
ταγραφήν, σχεδίασιν και φωτογράφησιν 
των ευρημάτων του σπηλαίου ’Αλεπό- 
τρυπα, δια να εξετασθούν και να μελετη- 
θούν οι επιχωριάζοντες τύποι αγγείων 
( βλ. εγχρ. Π ί ν. Δ', 1 - 4 ), οι κεραμεικοί 
ρυθμοί και τα είδη των όπλων και των 
εργαλείων.

δ. Την ερευνάν του βυθού των υπο- 
γείων λιμνών των σπηλαίων Γλυφάδα και 
Αλεπότρυπα, προς διακρίβωσιν του χρό- 
νου σχηματισμού αυτών εις την περίοδον 
του απωτέρου γεωλογικού παρελθόντος, 
και την επισήμανσιν ιχνών ζωής προ 
της υπάρξεως εκεί του υγρού στοιχείου1 
( ε ικ . 1 ).

ε. Την επισήμανσιν και μελέτην των 
εθίμων ζωής και ταφής των κατοίκων 
του σπηλαίου και την εξέτασιν και θεώ- 
ρησιν του χαρακτήρος της ανθρωπίνης 
κοινότητος του Διρού.

στ. Την διάσωσιν και μελέτην του

πλουσίου ανθρωπολογικού υλικού του 
σπηλαίου Αλεπότρυπα, ώστε να εξα- 
χθούν συμπεράσματα περί του προϊστο- 
ρικού ανθρωπολογικού τύπου της περιο- 
χής, και

ζ. Την εκπόνησιν γενικού τοπογραφι- 
κού σχεδίου του σπηλαίου Αλεπότρυπα 
( βλ. σ χ ε δ .  1 και AAA IV ( 1971 ), σελ. 
150, σχεδ. 1 ) και σειράς επί μέρους 
σχεδιογραφημάτων των ανασκαπτομένων 
χώρων ( βλ. σ χ ε δ .  2 - 4 ).

Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΔΙΡΟΥ ΚΑΙ Η 
ΠΕΡΙΞ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ε ξηρευνήθη εις μεγάλην έκτασιν η 
πέριξ των σπηλαίων περιοχή. Εις ελαχίστην 

 απόστασιν Β. της εισόδου της Αλεπότρυπας 
, διεπιστώθη η θέσις υπαιθρίου 

Νεολιθικού συνοικισμού. Πολλά νεολι- 
θικά όστρακα και άφθονα θραύσματα λε- 
πίδων και πυρήνων οψιανού και πυριτό- 
λιθου περισυνελέγησαν εκ της επιφανείας 
της βραχώδους και κατωφερικής εκτε- 
ταμένης εξάρσεως του εδάφους, η από- 
ληξις της όποιας υψώνεται αποτόμως εις 
τον μυχόν του κολπίσκου του Διρού.

Ή  επίχωσις εις το μεγαλύτερον μέρος 
της επιφανείας της ερευνηθείσης εκτά- 
σεως είναι ελαχίστη λόγω της ισχυράς 
κλίσεως του εδάφους, άσφαλώς δε ηφα- 
νίσθησαν και παρεσύρθησαν υπό των 
όμβριων υδάτων τυχόν υπάρχοντα προ- 
ϊστορικά κτίσματα, και ούτω επιφανεια- 
κώς ουδέ ένδειξις αυτών υπάρχει.

Ε ν τούτοις, τα ανευρεθέντα λείψανα 
της κεραμεικής και των εργαλείων, η 
γειτνίασις της θέσεως με το σπήλαιον 
Αλεπότρυπα, η ιδιάζουσα λοφώδης και 
εξαιρέτου κάλλους φυσική έξαρσις του 
εδάφους, εν μέρει οχυρά, συνθέτουν ει- 
κόνα προϊστορικής ακροπόλεως και οδη- 
γούν εις τον χαρακτηρισμόν της θέσεως

1. Τον Αύγουστον του 1971 υπό της ομάδος 
των ευγενώς προσφερθέντων δυτών κκ. Ν. Τσού- 
χλου και Γ. Μαρσέλλου εγένετο ερευνά του 
βυθού του κόλπου του Διρού και των λιμνών των 
σπηλαίων Γλυφάδα και Αλεπότρυπα, τα απο- 
τελέσματα της όποιας θα δημοσιευθούν εις το 
επόμενον τεύχος του παρόντος περιοδικού, εις 
Ιδιαιτέραν ανακοίνωσιν.
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Σχεδ. 1. Διρός, 1971. Σπήλαιον Αλεπότρυπα. 
Τυπογραφικόν σχέδιον των αιθουσών A, Β, Γ 
και του ορόφου Α'. Κλιμ. : 1 : 50
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ως της Ν ε ο λ ι θ ι κ ή ς   Α κ ρ ο π ό -  
λ ε ω ς  τ ο υ  Δ ι ρ ού (βλ. AAA IV 
( 1971 ), Σπήλαια Διρού : Ανασκαφαί 
1970-71, σελ. 12, 13, εικ. 1, 2).

Κατά την επιφανειακήν έρευναν εις τα 
πρανή της νεολιθικής ακροπόλεως, προς 
την πλευράν της εισόδου του σπηλαίου 
Αλεπότρυπα όπου υπάρχουν, η μια πλη- 
σίον της άλλης, ημικατεστραμμέναι φυ- 
σικαί σπηλαιώδεις κόγχαι ( σκέπαι - 
abris ), περισυνελέγησαν θραύσματα λε- 
πίδων οψιανού, εις λίθινος πέλεκυς και 
νεολιθικά χονδροειδή όστρακα.

Αι διαπιστώσεις αδται, εν συνδυασμώ 
με πληροφορίας ότι ευρέθησαν παλαιό- 
τερον όμοια αντικείμενα εις την περιο- 
χήν, όπου σήμερον αι σύγχρονοι τουρι- 
στικοί εγκαταστάσεις, δηλαδή μεταξύ 
των σπηλαίων Γλυφάδα και Αλεπότρυπα 

, βεβαιώνουν εκτεταμένην εγκατάστα- 
σιν του προϊστορικού ανθρώπου εις τους 
αμέσως έξωθι του σπηλαίου υπαιθρίους 
χώρους.

Ή  επιφανειακή τοπογραφική έρευνα 
επεξετάθη εις μεγάλην περιοχήν ΒΑ. και 
ΒΔ. της ακροπόλεως και Α. του μυχού του 
κόλπου του Διρού με επιτυχή αποτελέ- 
σματα. Ούτω, εις το Α. άκρον του κορμού 
της ακροπόλεως εις την θέσιν Σα- 
γ κ ο υ ν ά κ ι  περισυνελέγησαν θραύσμα- 
τα λεπίδων οψιανού και εις μικρός λίθι- 
νος πέλεκυς, και εις την θέσιν Α γ ί α  
Π α ρ α σ κ ε υ ή ,  εις μεγάλην απόστα- 
σιν ΒΑ. του μυχού, λεπίδες εξ οψιανού. 
Επίσης, εις την θέσιν Κ ό κ κ α λ ο ς ,  
ακριβώς παρά τον μυχόν του όρμου, όπου 
αποθέσεις του Πλειστοκαίνου, ευρέθη- 
σαν ωσαύτως λεπίδες οψιανού.

Ε κ  παραλλήλου, επιφανειακοί έρευ- 
ναι εγένοντο και εις την υπόλοιπον χερ- 
σόνησον του Διρού, όπου τούτο ήτο δυ- 
νατόν, διότι εις μεγάλην έκτασιν η πυ-

κνή θαμνοειδής βλάστησις ημπόδιζε την 
εργασίαν.

Ούτως, η μεγάλη αμφιθεατρική περιοχή 
Κ α τ ω ζ ί κ ι  και Άνω Κ α τ ω ζ ί κ ι ,  η 
όποια εκτείνεται κάτωθι της κορυφής του 
υψώματος του Διρού μέχρι της επί της 
ακτής θέσεως Α ν α φ υ σ ι ό ,  ένθα μεγά- 
λη σπηλαιώδης εσοχή του βράχου προσι- 
τη εκ της θαλάσσης, έδωσε θραύσματα 
λεπίδων οψιανού και πυριτόλιθου και 
ολίγα χονδροειδή όστρακα εκ μεγάλων 
αγγείων.

Λεπίδες οψιανού ευρέθησαν επίσης και 
εις τα πέριξ της εισόδου του μεγάλου, 
ανεξερευνήτου εισέτι αρχαιολογικώς, 
σπηλαίου Κ α τ α φ ύ γ ι ,  η επιφανειακή 
έρευνα του οποίου εις το εσωτερικόν έδω- 
σεν όστρακα μεσαιωνικών και νεωτέρων 
χρόνων2. Αι έρευναι επεξετάθησαν και 
εις την απέναντι των σπηλαίων πλευράν 
του κόλπου, όπου ομοίως περισυνελέγη- 
σαν θραύσματα λεπίδων οψιανού.

Ε κ της διεξαχθείσης εκτεταμένης επι- 
φανειακής ερεύνης διαπιστούται πλέον 
σαφώς, ότι ολόκληρος η περιοχή πέριξ 
των σπηλαίων του Διρού κατωκήθη 
κατά την προϊστορικήν περίοδον, με 
κέντρον την ΝΑ. πλευράν του κολπίσκου 
( θέσις Π ο ρ τ α ρ ά κ ι α ) ,  όπου το σπή- 
λαιον Αλεπότρυπα και το πόσιμον ύδωρ.

ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ

Ή  ανασκαφική έρευνα εντός του σπη- 
λαίου κατά το έτος 1971 διεξήχθη εις 
το Β. τμήμα της αιθούσης Β ( AAA IV 
( 1971 ), σελ. 149 κ.έ. ), εις τας θέσεις 9, 
10, 11, 12 και 14 της αιθούσης Δ και εις 
μικρόν τμήμα εξωτερικώς του σπηλαίου, 
παρά την είσοδον αυτού.

2. Περί του σπηλαίου Καταφύγι θα δοθούν 
περισσότερα στοιχεία, άμα τη ολοκληρώσει της 
ερεύνης.
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Χχέδ. 2. Διρός, 1971. Σπήλαιον Αλεπότρυπα. 
Τοπογραφικόν σχέδιον της αιθούσης Δ με τας 
θέσεις Θ. 9 - Θ. 14. Κλιμ.: 1 : 50

Αίθουσα Δ (θέσεις 9, 10)

Το Οστεοφυλάκιον II
Εις τας θέσεις 9 και 10 ( βλ. σ χ ε δ .  2 ) 

και εις ελάχιστον από της επιφάνειας

της επιχώσεως βάθος, απεκαλύφθη εκτε- 
ταμένον οστεοφυλάκιον, το όποιον πε- 
ριείχε δεκαπέντε κρανία και πολλά οστά



294 ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ, 1971 (Γ . Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ )

Σχεδ. 3. Διρός. Σπήλαιον Αλεπότρυπα, 1971. 
Σχεδιογράφημα της θέσεως 12. Κλιμ.: 1 : 10

εκ διαλελυμένων ανθρωπίνων σκελετών. 
Ατυχώς αι επεμβάσεις, αι οποίαι εγέ- 
νοντο κατά το παρελθόν δια την διευθέ- 
τησιν του χώρου ( διάδρομοι εκ σιμέντου 
κλπ. ) και την τοποθέτησιν ηλεκτρικών

καλωδίων, είχον ολέθρια αποτελέσματα 
εις το σημείον τούτο, διότι κατεστράφη- 
σαν ολοσχερώς μεγάλα τμήματα εκ των 
στρωμάτων της επιχώσεως, η οποία εκά- 
λυπτε μέγα μέρος του επιπέδου του άνευ-
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Σχεδ. 4. Διρός. Σπήλαιον Αλεπότρυπα, 1971. Κά- 
τοψις της θέσεως 14 της αιθούσης Δ. Κλιμ.: 1 : 10

ρεθέντος οστεοφυλακίου, με αποτέλεσμα 
την αλλοίωσιν της συστάσεως αυτής.

Αφορμήν εις την ερευνάν των θέσεων 
9 και 10 έδωσεν η εν τη επιφάνεια ύπαρ- 
ξις πολλών οστών και τεμαχίων αγγείων,

με αναγλύπτους κυρίως και έμπιστους 
διακοσμήσεις, τα όποια ήσαν διεσπαρ- 
μένα εις την επιφάνειαν εξ αίτιας των 
προαναφερθεισών αυθαιρέτων εργασιών. 
Ούτω, η διεξαχθείσα έρευνα απέβλεψεν
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Εικ. 2. Διρός. Σπήλαιον Αλεπότρυπα. Ή  συμβολή των δύο τεχνητών κλιμάκων, αι οποίαι οδηγούν 
από της αιθούσης Β και του ορόφου Α' εις την αρχήν της αιθούσης Δ

αφ' ενός μεν εις τον καθαρισμόν των χώ- 
ρων και άφ5 ετέρου εις την διασαφήνισιν, 
κατά το δυνατόν, της προτέρας καταστά- 
σεως.

Αι θέσεις 9 και 10 της αιθούσης Δ ευ- 
ρίσκονται εις πολύ χαμηλότερον επίπε- 
δον από την αίθουσαν Β και ακριβώς εις 
την συμβολήν των δύο τεχνητών εκ τσι- 
μέντου κλιμάκων ( ε ικ .  2 ), αι όποιαι εκ 
της αιθούσης Β καταλήγουν εις την αρ- 
χήν του διαδρόμου, όστις οδηγεί προς το

εσωτερικόν του σπηλαίου ( βλ. AAA IV 
( 1971 ), σελ. 17, σχεδ. 1 ). Το τμήμα της 
αιθούσης Δ, εις το όποιον ανήκουν αι 
θέσεις 9, 10 και 11, είναι ευρύχωρος και 
περίκλειστος κατά το μεγαλύτερον μέρος 
αυτού θάλαμος, σχήματος ακανονίστου 
ωοειδούς, με μικράς ανωμάλους κόγχας 
κατά τα όρια, μερικαί των όποιων ανοί- 
γονται προς άλλους προσκειμένους χώ- 
ρους της αιθούσης. Μεταξύ των θέσεων 
9 και 10 παρά το Α. όριον του θαλάμου,
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ευρίσκετο μεγάλων διαστάσεων βράχος, 
ό όποιος αφηρέθη κατά την πρόοδον της 
ερεύνης.

Ή  οροφή του θαλάμου, μεγαλυτέρου 
ύψους περί το κέντρον 2.50 μ., έχει σχη- 
ματισθή εκ κατολισθήσεως τεραστίου 
όγκου βράχων, αποκολληθέντων εις απώ- 
τερον γεωλογικόν παρελθόν εκ της άνω- 
θεν του χώρου της αιθούσης Γ ευρισκο- 
μένης οροφής και των προσκειμένων 
τοιχωμάτων της αιθούσης Β, και ως εκ 
τούτου δεν έχει σταλακτίτας.

Ή  έρευνα επισημανθέντος τμήματος 
της πλέον ανεπάφου επιχώσεως των θέ- 
σεων 9 και 10, της ευρισκομένης κάτωθι 
του προαναφερθέντος μεγάλου βράχου, 
όστις είχεν αποκοπή παλαιότερον εκ του 
ύπερθεν προσκειμένου πλευρικού τοι- 
χώματος του θαλάμου και επεκάθητο αυ- 
τής, είχεν ως αποτέλεσμα να διαπιστωθή 
η ύπαρξις δύο κυρίων στρωμάτων. Ίο 
πρώτον στρώμα, το επιφανειακόν, πάχους 
0,25 μ., συνίστατο εκ χώματος σχετικώς 
καθαρού, χρώματος καστανού. Το δεύ- 
τερον στρώμα, πάχους 0,20 μ., χρώματος 
καστανοφαίου και κατά τόπους ερυθρω- 
πού, περιείχεν εις μεγάλην πυκνότητα 
όστρακα και λίθους, εις τα κατώτερα δε 
σημεία αυτού ανευρέθη η μεγαλυτέρα 
ποσότης κρανίων και ανθρωπίνων οστών 
ομού μετά οστών ζώων και μεγάλων τε- 
μαχίων πήλινων αγγείων, δηλαδή το απο- 
καλυφθέν ο σ τ ε ο φ υ λ ά κ ι ο  ν. Τα πε- 
ρισσότερα κρανία, και δη εκείνα άτινα 
ευρίσκοντο . κάτωθι του καταπεσόντος 
βράχου, ευρέθησαν τεθραυσμένα, εξ απάν- 
των δε σχεδόν έλειπον αι κάτω σιαγόνες.

Εις το νοτιώτερον τμήμα της θέσεως 9 
ήτο συγκεντρωμένον το σύνολον σχεδόν 
των ευρεθέντων κρανίων και πολλά τεμά- 
χια αγγείων ( ε ικ .  3 και 4 ), ενώ ακόμη 
νοτιώτερον και προς την θέσιν 10, όπου

Εικ. 3. Διρός. Σπήλαιον Αλεπότρυπα. Το οστεοφυλάκιον 
 Π εις την αίθουσαν Δ

Εικ. 4. Διρός. Σπήλαιον Αλεπότρυπα. Λεπτο- 
μέρεια της ε ι κ .  3 ( οστεοφυλάκιον II )
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Εικ. 5. Διρός. Σπήλαιον Αλεπότρυπα. Μεμο- 
νωμένον κρανίον του οστεοφυλακίου II

δεν υπήρχον ειμή ελάχιστα οστά και 
τμήματα κρανίων, ευρέθησαν, εις μεγά- 
λην πυκνότητα, πολλά τεμάχια μεγάλων 
ανοικτών αγγείων, το εν επί του άλλου, 
κυρίως πυθμένες, εντός ενός των οποίων 
υπήρχε και μικρός λίθινος πέλεκυς.

Εις το Β. άκρον της θέσεως 9 ευρέθη- 
σαν μεμονωμένα κρανία ( ε ι κ .  5 ) και 
ελάχιστα τεμάχια αγγείων. Χαρακτηρι- 
στικούς σημειούμεν ότι εις τας περιπτώ- 
σεις αυτάς τα κρανία περιεβάλλοντο ενίο- 
τε υπό κυκλοτερώς τοποθετημένων λί- 
θων. Ο  κάτωθεν του αφαιρεθέντος μεγά- 
λου βράχου αποκαλυφθείς έτερος μικρό- 
τερος αφέθη κατά χώραν, ως αποτελών 
το Α. όριον του οστεοφυλακίου εις το 
σημείον τούτο.

Ό  βράχος ούτος, ως απεδείχθη εκ της 
ερεύνης, είχεν αποκολληθή εκ του προσ-

κειμένου τοιχώματος του θαλάμου εις 
χρόνον προγενέστερον της δημιουργίας 
του οστεοφυλακίου, το μεγαλύτερον δε 
μέρος αυτού ευρέθη εντός της επιχώσεως 
του στρώματος της δευτερογενούς ταύ- 
της ταφής ( δεύτερον στρώμα ). Ή  έκτα- 
σις του οστεοφυλακίου δεν είναι δυνατόν 
να προσδιορισθή προς Δ. και τούτο διότι 
αι προς την πλευράν ταυτην επιχώσεις 
κατεστράφησαν, ως ελέχθη, υπό των αυ- 
θαιρέτων σκαπτικών εργασιών, δια την 
διευθέτησιν του χώρου, ενώ αντιθέτως 
τα βόρεια και βορειοανατολικά όρια αύ- 
του είναι σαφή, οριζόμενα δια των πλευ- 
ρικών κογχών.

Περί του ότι ο εξεταζόμενος χώρος πε- 
ριέχει δευτερογενή ταφήν, και ως εκ τού- 
του ωνομάσθη οστεοφυλάκιον, συνηγο- 
ρούν αδιάσειστα στοιχεία, κατ’ αρχήν
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η επιλογή της θέσεως, ήτις ως φυσική 
κόγχη αφ' ενός μεν είναι απομονωμένη, 
αφ' ετέρου δε ευρίσκεται εις επίκαιρον 
σημείον του διαδρόμου επικοινωνίας με 
το εσωτερικόν του σπηλαίου.

Ως εκ της ερεύνης κατεδείχθη, εγέ- 
νετο κατάλληλος προετοιμασία του επι- 
λεγέντος δια το οστεοφυλάκιον χώρου 
κατά την εκταφήν των κρανίων και των 
οστών εκ των πρωτογενών ταφών, διότι 
το επίπεδον του στρώματος, επί του ο- 
ποίου ευρέθησαν τα κρανία, τα οστά και 
τμήματα εκ των τοιχωμάτων των αγγείων, 
ήτο έστρωμένον κατά τόπους δια λίθων 
μικροτέρου μεγέθους και καστανομέλα- 
νος χώματος, είχε δε και σαφή ίχνη το- 
πικών πυρών. Εις το αυτό επίπεδον ευ- 
ρέθησαν πυθμένες ανήκοντες εις ευρέα, 
ευμεγέθη αγγεία, κυρίως φιάλας, και τα 
περισσότερα οστά ζώων.

Ε κ των ως άνω δεδομένων, εικάζομεν 
ότι εις το επίπεδον τούτο, κατά την διάρ- 
κειαν της δευτερογενούς ταφής, έλαβον 
χώραν ταφικαί τελεταί, ηνάφθησαν πυ- 
ραί και εγένοντο θυσίαι και προσφοραί, 
συμφώνως προς τα ταφικά έθιμα του δια- 
βιούντος εις το σπήλαιον προϊστορικού 
ανθρώπου του Διρού.

Ε ξ άλλου, η ύπαρξις πλήθους λίθων 
μεταξύ των κρανίων, εις δύο δε περιπτώ- 
σεις και πέριξ αυτών κυκλοτερώς τοπο- 
θετημένων, δεν δικαιολογείται άλλως, 
ειμή μόνον εάν δεχθώμεν ότι ούτοι ετοπο- 
θετήθησαν δια την στερέωσιν, την προ- 
στασίαν, τον διαχωρισμόν και την απομό- 
νωσιν των κρανίων, προ της επικαλύ- 
ψεως του χώρου δια της επιχώσεως, ήτις 
ήτο και η τεχνητή επικάλυψις της δευ- 
τερογενούς ταφής.

Ως ελέχθη, τα περισσότερα εκ των 
κρανίων του οστεοφυλακίου ευρέθησαν 
άνευ σιαγόνος, ό δε ανθρωπολόγος κ.

Ά ρης Πουλιανός, όστις συμμετέσχεν 
εις την ανασκαφήν εκ μέρους της Ε λ- 
ληνικής Α νθρωπολογικής Εταιρείας δια 
την μελέτην του ανθρωπολογικού υλικού 
της Αλεπότρυπας, ηρμήνευσε το φαι- 
νόμενον ως αναμφισβήτητον ένδειξιν 
δευτερογενούς ταφής 3.

Ή  περίπτωσις του εκτεταμένου οστεο- 
φυλακίου II δεν είναι η μοναδική εντός 
του σπηλαίου Αλεπότρυπα, δεδομένου 
ότι εις την αίθουσαν A διεπιστώθη και η 
ύπαρξις ετέρου ( οστεοφυλάκιον I ), το 
όποιον είναι και παλαιότερον 4. Αι δύο 
αυταί δευτερογενείς ταφαί, εν συνδυασμώ 
προς τας διαπιστωθείσας και ερευνηθεί- 
σας πρωτογενείς ταφάς εντός του σπη- 
λαίου Αλεπότρυπα και τας ποικίλας θε- 
τικός ενδείξεις δια την ύπαρξιν και άλλων 
παρεμφερών περιπτώσεων, παρέχουν την 
βεβαιότητα ότι το σπήλαιον τούτο θα 
συμβάλη αποφασιστικώς εις την έξέτα- 
σιν και διερεύνησιν των ταφικών εθίμων 
της Νεολιθικής και της πρωίμου Χαλκής 
εποχής εν Ε λλάδι.

Ειδικώς δια τας νεολιθικός δευτερογε- 
νείς ταφάς, αι ανάλογοι πρόσφατοι δια- 
πιστώσεις εις Θεσσαλίαν ( βλ. Γ. Χουρ- 
μουζιάδης, AAA IV ( 1971 ), σελ. 165 - 
167, εικ. 1 ) δηλούν ότι το έθιμο ν τούτο, 
αρρήκτως συνδεδεμένον με τας παραδό- 
σεις και τα σύγχρονα ταφικά έθιμα του 
Ελληνικού λαού, έχει τας ρίζας του εις 
το απώτερον νεολιθικόν παρελθόν.

3. Ή  σχεδίασις της καταστάσεως του οστεο- 
φυλακίου II εγένετο υπό κοινού Ε λληνογαλλι- 
κου συνεργείου υπό την εποπτείαν της Κας 
Nicole Lambert.

4. Περί του οστεοφυλακίου I, η ύπαρξις του 
όποιου διεπιστώθη εις μέγα βάθος εντός της 
επιχώσεως της αιθούσης Α, ετοιμάζεται ιδιαι- 
τέρα μελέτη.
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Εικ. 6. Διρός. Σπήλαιον Α λεπότρυπα. Πήλιναι 
δισκοειδείς κατασκευαί ( ίπνοί ). Αίθουσα Δ. 
Θέσις 12

Αίθουσα Δ (θέσις 12)

Εις την θέσιν 12 ( σ χ ε δ .  2, 3 ), η 
οποία είναι σπηλαιώδης κόγχη και απο- 
τελεί το προς Ν. όριον της αιθούσης Δ, 
εις την καμπήν του διαδρόμου, ο όποιος 
οδηγεί εις το εσωτερικόν του σπηλαίου, 
ευρέθησαν εις μικρόν βάθος από της επι- 
φάνειας τρεις πήλιναι δισκοειδείς κατα- 
σκευαί, κείμεναι η μια πλησίον της άλ-

λης, εις το αυτό επίπεδον ( ε ι κ .  6 ). 
Ε κ τούτων η εις το μέσον ευρισκομένη 
( ε ι κ .  7 ) ακεραία έχει μεγίστην διάμε- 
τρον 0,65 μ. και πάχος 0,25 μ. Ε κ των 
άλλων δύο η μια, ήτις καλύπτεται κατά 
το ήμισυ σχεδόν υπό σταλαγμιτικού επι- 
πάγου, έχει διάμετρον 0,77 και πάχος 
0,10 μ., ενώ η άλλη, την όποιαν έχει
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Εικ. 7. Λεπτομέρεια της ε ι κ .  6

καταστρέψει ό εκ τσιμέντου διάδρομος, 
είναι διαμέτρου 0,85 μ. και πάχους 0,25 μ. 
με εσωτερικήν βάθυνσιν 0,20 μ. και περι- 
χείλωμα πλάτους 0,15 μ. Επί της επιφά- 
νειας των δισκοειδών κατασκευών, και 
πέριξ αυτών, διεπιστώθη ύπαρξις τέφρας, 
πράγμα το όποιον οδηγεί εις την άποψιν 
ότι αυταί εχρησίμευον ως ίπνοι δια την 
έψησιν άρτου ( η επιφάνεια τούτων προ- 
ηγουμένως εθερμαίνετο δια της εναποθέ- 
σεως πυρακτωμένων ανθράκων εκ παρα- 
κειμένης εστίας ). Μετά την κατάλληλον 
θέρμανσιν, εκαθαρίζετο ο ιπνός εκ των 
ανθράκων, δια να τοποθετηθούν οι προς 
έψησιν άρτοι, καλυπτόμενοι υπό τέφρας 
η και υπό πυρακτωμένου σκεύους, το

όποιον άσφαλώς και αυτό θα εκαλύπτετο 
υπό ανθρακιάς η πυρακτωμένης τέφρας, 
και ούτω είναι δυνατόν να ερμηνευθή η 
ύπαρξις στρώματος τέφρας επί και πέριξ 
των δισκοειδών τούτων πήλινων κατα- 
σκευών ( ατελείς ίπνοι - κλίβανοι ).

Ειδικώς δια την δισκοειδή κατασκευήν 
με την βάθυνσιν εις το μέσον, θα ήτο δυ- 
νατόν να διατυπωθή η γνώμη, ότι αυτή 
εχρησίμευεν ως εστία δια την διατήρη- 
σιν των πυρακτωμένων ανθράκων.

Αίθουσα Δ (θέσις 14)

Ή  ανασκαφική ερευνά της θέσεως η 
όποια είναι μεγάλη και ανοικτή κόγχη,



302 ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ, 1971 (Γ . Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ )

Εικ. 8. Διρός. Σπήλαιον Α λεπότρυπα. Τμήμα 
του πλακοστρώτου της θέσεως 14 ( αίθουσα Δ ), 
με τον αμφορέα εις το βάθος

αριστερά του διαδρόμου προς το Α. όριον 
της αιθούσης Δ ( βλ. σ χ ε δ .  2, 4 ), έφε- 
ρεν εις φως, αμέσως υπό την επιφανεια- 
κήν επίχωσιν, λιθόστρωτον δάπεδον, κα- 
ταλαμβάνον έκτασιν μικροτέραν του ήμί- 
σεος της κόγχης και εκτεινόμενον εις το 
Δ. τμήμα αυτής. Διά την δημιουργίαν του 
δαπέδου εχρησιμοποιήθησαν μικροί και 
μεγαλύτεροι λίθοι, μεταξύ των όποιων 
ωρισμένοι ιδιαιτέρως ογκηροί και πλα- 
κοειδείς ( ε ικ . 8 ). Προφανώς, η λιθό- 
στρωσις εγένετο δια την ανετωτέραν 
διαμονήν της χρησιμοποιούσης τον χώ- 
ρον οικογενείας και ως εκ τούτου εξη- 
γείται η επιμελημένη διαμόρφωσις αύ- 
του, η οποία συμπληρούται και δια της 
διαπιστωθείσης εις το ΒΔ. αυτής άκρον 
κατακορύφου « ξερολιθιάς », ήτις εγέν
ετο δια να φραχθή η υπάρχουσα εκεί 

μικρά ανοικτή δίοδος.

Εις το επίπεδον του πλακοστρώτου 
άνήκει ο παρά το Β. όριον της κόγχης, 
αποκαλυφθείς in situ, μέγας αμφορεύς, 
ύψους 0,25 μ., διατηρούμενος εις σχετι- 
κώς καλήν κατάστασιν.

Εις βάθος 0,80 μ. από της επιφάνειας 
του λιθοστρώτου δαπέδου απεκαλύφθη 
μεγάλη εστία και επ’ αυτής αλλεπάλληλοι 
στρώσεις τέφρας και πυρακτωμένου χώ- 
ματος, συνολικού πάχους 0,50 μ., πράγμα 
το όποιον αποδεικνύει την επί σειράν 
ετών και από οικογενείας εις οικογένειαν 
χρήσιν του χώρου δια τον ίδιον σκοπόν, 
την όποιαν τελικώς διακόπτει το επίπε- 
δον ζωής του προαναφερθέντος πλακο- 
στρώτου δαπέδου, χρονολογουμένου εις 
την λιθόχαλκον μεταβατικήν περίοδον.

Τομεύς ΕΞ. Α

Ή  μικρά ανασκαφική ερευνά, η όποια 
διεξήχθη παρά την είσοδον του σπηλαίου 
Αλεπότρυπα εξωτερικώς, απεκάλυψεν 
επί τμήματος της ανεπάφου επιφανείας 
του φυσικού βράχου5 στρώσιν σταλα- 
γμιτικού· υλικού με μικροσκοπικούς στα- 
λαγμίτας ( ε ικ . 9 ), όπερ αποδεικνύει 
την εκεί ύπαρξιν άλλοτε σπηλαιώδους 
κόγχης ( σκέπης ) η την επέκτασιν του 
σπηλαίου, τουλάχιστον μέχρι του ση- 
μείου τούτου.

ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 
ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ

Κατά το θέρος του 1971 εγένοντο ωρι- 
σμέναι βασικαί και απαραίτητοι ειδικής 
φύσεως εργασίαι δια την συντήρησιν, 
την προστασίαν και την ανάδειξιν αφ'

5. Το μεγαλύτερον μέρος της έξω του σπη- 
λαίου Α λεπότρυπα περιοχής έχει καταστραφή 
δι’ εκβραχισμού.
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ενός μεν των υπαρχόντων κατά χώραν 
ευρημάτων εντός του σπηλαίου, αφ’ ετέ- 
ρου δε του ανθρωπολογικού και οστεολο- 
γικού εν γένει υλικού.

Συνεργείον αποτελούμενον εκ των τε- 
χνιτών του Μουσείου της Σπάρτης, υπό 
την άμεσον εποπτείαν και τας οδηγίας 
του ειδικού συντηρητού ζωγράφου της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κ. Τάσου 
Μαργαριτώφ, ησχολήθη με την στερέω- 
σιν των στ ρωματογραφικών τομών, ώστε 
να αποφευχθή ο κίνδυνος καταπτώσεων 
λόγφ της σαθρότητος της συστάσεως των 
επιχώσεων, εξ αιτίας της μεγάλης εν τω 
σπηλαίω υγρασίας. Υπό του κ. Τάσου 
Μαργαριτώφ εχρησιμοποιήθησαν νέαι 
μέθοδοι και νέα υλικά συντηρήσεως, με 
άκρως επιτυχή αποτελέσματα.

Ωσαύτως, υπό τας οδηγίας και την 
άμεσον επί τόπου επίβλεψιν του ανθρω- 
πολόγου κ. Ά ρη Πουλιανού και εν συν-

εργασία μετά του κ. Τ. Μαργαριτώφ, το 
εν λόγω συνεργείον των ειδικών τεχνιτών 
προέβη εις τον καθαρισμόν και την συν- 
τήρησιν του ανθρωπολογικού και λοι- 
πού οστεολογικού υλικού των ανασκα- 
φών.

Υπό του ανθρωπολόγου κ. Ά ρη Που- 
λιανού επραγματοποιήθη επίσης υπευ- 
θύνως η αφαίρεσις των κρανίων και των 
οστών εκ του οστεοφυλακίου II της αι- 
θούσης Δ. Ά παντα ταύτα μετεφέρθη- 
σαν προς εξασφάλισιν και μελέτην εις 
το Μουσείον της Σπάρτης.

Εις το Μουσείον της Σπάρτης μετε- 
φέρθησαν επίσης τα εκ της Κοινότητος 
Πύργου Διρού παραληφθέντα κρανία, 
άτινα ευρίσκοντο εκεί από του έτους 
1961, οτε ευρέθησαν εντός του σπηλαίου 
Αλεπότρυπα, κατά τας γενομένας τότε 
έκσκαφάς.

Γ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εικ. 9. Διρός. Σπήλαιον Α λεπότρυπα. Στρώσις 
σταλαγμιτικού υλικού προ της εισόδου του 
σπηλαίου
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THE CAVES OF DIROS, 1971

In 1971, in the region of the Caves 
of Diros extensive investigation was 
undertaken with the result that traces 
of human habitation were noted also 
outside the Cave Alepotrypa.

In the inmost recess of the Gulf of 
Diros, near the entrance of the Cave 
Alepotrypa, toward the North, on an 
extended rocky elevation of soil, the 
site of the Neolithic acropolis of Diros 
was recognized; sherds and fragments 
of obsidian blades and flint were col- 
lected there. Similar finds were noted 
on the south slope of the acropolis on 
the side of the entrance to the Cave 
Alepotrypa, where partially destroyed 
shelters exist in the abrupt edges of the 
rock.

Traces of prehistoric man were also 
evident in most other sites, in both the 
immediate and wider region of the 
Caves of Diros.

The excavation research of the Cave 
Alepotrypa in the year 1971 was car- 
ried out in the north section of Room 
B ( C o l o u r  p l a t e  IV, 5 and 
AAA IV ( 1971 ), p. 149 ff.) in the 
positions 9, 10, 11, 12 and 14 of Room 
Δ ( see p l a n s  nos. 1 - 4 ) and in a 
small section outside the Cave by the 
entrance.

In the positions 9 and 10 was dis- 
covered an extensive ossuary contain-

ing fifteen skulls and many bones from 
disintegrated human skeletons ( f i g s .  
2 - 5 ). Thfe finds are extremely impor- 
tant for the study of the secondary 
tombs and, in general, of the burial 
customs of the Neolithic and early 
Bronze Ages in the land of Greece.

The results of the excavation activity 
in positions Θ. 12 and Θ. 14 have contrib- 
uted to the investigation of the way of 
life of prehistoric man living in caves, 
with the discovery in place of three 
clay disc-shaped ovens for the baking 
of bread, in position 12 ( f i g s. 6 and 
7, and p l a n s  2 - 3 ) ,  as well as a 
primitive stone floor, an amphora pre- 
served in situ and a hearth, in position 
14 ( f i g. 8, p 1 a n s 2 and 4 ), where 
there was a small natural niche-like 
compartment.

It should be noted that the general 
research of the Caves included a prelimi- 
nary underwater investigation of the 
bed of the lakes of Alepotrypa and 
Glyphada ( see f i g .  1 ).

Likewise, drawings and illustrations 
of the areas investigated, as well as other 
works of special nature were executed 
for the preservation, protection and 
presentation of the finds in situ within the 
cave, i.e. of the clay vases ( C o l o u r  
p l a t e  IV, 1-4)  and small objects, 
and the anthropological material.

G. A PAPATHANASOPOULOS



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 305

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Τα κατά καιρούς τυχαίως ανευρεθέντα 
η και τα παλαιότερον ορατά αρχαία λεί- 
ψανα των Πατρων δεν κατέστη δυνατόν 
να ταυτισθούν προς τα εκ της περι- 
γραφής του Παυσανίου ( Αχαϊκά VII, 
18, 2 κ.έ. ) γνωστά μνημειακά κτήρια, εκ 
των οποίων μόνον το αναστηλωθέν Ώ- 
δείον του 2ου μ.Χ. αιώνος σώζεται1. Συνε-

τέλεσαν δε εις αυτό αι μεγάλαι, ιδίως του 
εικοστού αιώνος καταστροφαί, και η 
απουσία συστηματικής ερεύνης. Καί αι 
διεξαγόμενοι εις Πάτρας, εξ αφορμής οι- 
κοδομικών εργασιών, σωστικαί ανασκα- 
φικαί έρευναι ίσως να μη απολήξουν μεν 
εις την ανεύρεσιν των κτηρίων εκείνων, 
υπόσχονται όμως σημαντικά συμπερά-

Σχεδ. 1. Πάτραι. Οικόπεδον Α λ . Γιαννοπούλου. 
Σχέδιον της ανασκαφής

1. Πιθανώτατα και η παρά την εκκλησίαν του 
Α γίου Α νδρέου πηγή ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 21 ), 
είναι η υπό του Παυσανίου « προ του ιερού της 
Δήμητρος » αναφερομένη μαντική πηγή, και 
επομένως ο χάρος της σημερινής εκκλησίας

δύναται να ταυτισθή προς το ιερόν εκείνο, το 
όποιον « έχεται του επί θαλάσση άλσους » 
( Παυσ. VII 21, 11 -12)·  βλ. και Ν. Παπαχατζή, 
Παυσανίου, Αχαϊκά, 131, υποσ. 2 και Ε. Meyer, 
Patras Èv RE, 2.200.
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Εικ. 1. Πάτραι. Οικόπεδον Αλ. Γιαννοπούλου. 
Ά ποψις του μεγαλυτέρου μέρους της ανασκαφής

σματα περί της αρχαίας τοπογραφίας της 
πόλεως.

Ή  αποκάλυψις μιας αρχαίας οδού, ό- 
ταν μάλιστα σώζωνται και τα παρόδια 
Κτίσματα, κατέχει περισσότερον από άλ- 
λα παρεμφερή τεχνικά εργα της αρχαιό- 
τητος το προνόμιον να προσφέρη ζων- 
τανήν την εικόνα μιας αρχαίας πόλεως. 
Ή  λιθόστρωτος ρωμαϊκή οδός2, η όποια

ήλθε προσφάτως εις φως εις το επί της 
οδού Δημ. Βότση 52 οικόπεδον Αλ. 
-Γιαννοπούλου εις Πάτρας ( σ χ ε δ . 1, 
αριθ. 11 ), δεν δύναται εξ αιτίας της δια- 
τηρήσεως και του περιωρισμένου χώρου, 
εντός του όποιου απεκαλύφθη, να διεκ- 
δικήση πλήρως την ιδιότητά ταυτην, 
αποτελεί όμως από πολλών απόψεων ση- 
μαντικόν εύρημα ( ε ικ .  1,2,  σχεδ.  2).

2. Ή  λιθόστρωτος αυτή οδός είναι η δευ- 
τέρα κατά σειράν τοιαύτη οδός ανευρισκομένη 
εις Πάτρας. Κατά το 1970 ο Έφορος Αρχαιο- 
τήτων κ. Φ. Μ. Πέτσας ανέσκαψεν εις το οικό- 
πεδον Κρητικού, κατά την γωνίαν των οδών

Ίωάν. Βλάχου και Κανάρη ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 15,), 
τα υπόλοιπα μιας άλλης, γενικώς από Β. προς 
Ν . φερομένης πλατείας λιθοστρώτου οδού. Έ κ- 
θεσις περί της ανασκαφής ταύτης θα δημοσιευθή 
εις τα Χρονικά του ΑΔ υπό του κ. Φ. Μ. Πέτσα,
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Εικ. 2. Πάτραι. Οικόπεδον Α λ . Γιαννοπούλου. Ή  λιθόστρωτος οδός

Το αποκαλυφθέν τμήμα, μήκους 12.70 
μ., εστρωμένον εκ μεγάλων πλακών λίθου 
Αστακού, έχει κατεύθυνσιν από Α. - ΝΑ. 
προς Δ. - ΒΔ. Ή  απόκλισις από Α. και 
Δ. είναι περί τας 25° - 30°. Το μέγιστον 
πλάτος της οδού είναι 3.30 μ. Το αρχικόν 
δεν θα ήτο μεγαλύτερον των 5 μ. περί- 
που, διότι τόση είναι η απόστασις με- 
ταξύ των εξ αργών λίθων θεμελίων των

τοίχων των παρόδιων οικιών, των αποτε- 
λούντων τα όρια της οδού. Μεταξύ τού- 
των και του καταστρώματος, ελλιπούς τα 
πλάγια άκρα του, ίσως υπήρχον πεζο- 
δρόμια η εκ σκληράς στρώσεως η εκ 
λεπτοτέρων πλακών. Ο  χώρος όμως πε- 
ριείχε μόνον χαλαράν επίχωσιν μετά χα- 
λίκων και λιθαρίων ( ε ικ . 4 ). Κράσπεδα 
δεν ευρέθησαν. Κατά μήκος του νοτίου

τον όποιον ευχαριστώ δια την πληροφορίαν 
ταυτην.

Ή  κατασκευή της οδού εις το οικόπεδον 
Γιαννοπούλου δεν φαίνεται τόσον επιμελής, 
όσον άλλων οδών της ρωμαϊκής εποχής εις την

Ελλάδα, όπως της προς το Λέχαιον οδού της 
Κορίνθου. ( Ancient Corinth, A Guide to the 
Excavations, 20, πίν. 1) η του Decumanus των Φι- 
λίππων ( Ρ. Collart, Philippes, 328, 368, πίν. 45 ).
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Σχεδ. 2. Τμήμα τοπογραφικού σχεδιογραφήματος των Πατρών

πέρατος της οδού διατηρείται καλώς η 
εκ της τριβής των τροχών γενομένη αύ- 
λαξ ( ε ικ . 3 ). Ίο υπόστρωμα ήτο το 
χαρακτηριστικόν της υποδομής των ρω-

μαϊκών οδών των πόλεων εκ χαλίκων και 
άμμου statumen. Μεταξύ αυτού και του 
πλακοστρώτου δεν διεπιστώθη, όπως συμ- 
βαίνει εις οδούς επαρχιακών ρωμαϊκών
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Εικ. 3. Πάτραι. Οικόπεδον Α λ . Γιαννοπούλου. 
Τμήμα της λιθοστρώτου οδού μετά της αύλακος 
εκ των τροχών

πόλεων, το άλλως σύνηθες στρώμα εκ 
μίγματος βοηθούντος εις την σύνδεσιν3. 
Υπό το στρώμα των χαλίκων εσημειώ- 
θησαν ασφαλώς δύο τουλάχιστον σκλη- 
ραί στρώσεις εκ μίγματος, περιέχοντος 
άμμον και θρύμματα κεράμων. Αύται 
δεν ανήκουν βεβαίως εις επίτηδες κατα- 
σκευασθέν υποστρώμα, διότι η κατωτάτη 
ευρίσκεται εις βάθος 1 μ. από της άνω 
επιφάνειας του λιθοστρώτου. Είναι, φαί- 
νεται, τα υπόλοιπα παλαιοτέρων φάσεων 
της οδού, ίσως αγροτικού δρόμου. Τα 
αρχαιότερα και τα χαρακτηριστικότερα

των εντός των στρώσεων τούτων ευρε- 
θέντων οστράκων είναι ολίγα μελαμβαφή, 
δυνάμενα να αναχθούν εις την Ελληνιστι- 
κήν εποχήν. Καί αν δεν είναι δυνατόν να 
χρονολογηθούν μετ’ ακριβείας η κατα- 
σκευή και η διάρκεια της χρήσεως των 
στρώσεων, δύναται τουλάχιστον να υπο- 
στηριχθή ότι ο χώρος ήτο εν χρήσει από 
των Ελληνιστικών χρόνων. Εις επίπε- 
δον 0,30 μ. υπό την επιφάνειαν της κα- 
τωτάτης στρώσεως αντιστοιχεί ο κατώ- 
τερος δόμος της υποθεμελιώσεως μιας 
επίσης αρχαιοτέρας της οδού κατα- 
σκευής, ευρεθείς επί του παρθένου έδά- 
φους, εν μέρει υπό την οδόν και εν μέρει 
υπό τον τοίχον τον αποτελούντα το βό- 
ρειον όριον αυτής ( ε ικ . 2· σ χ ε δ . 1 ).

3. Βλ. R. J. Forbes, Notes on the history 
of ancient Roads and their Construction, 151 κ.έ.
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Εικ. 4. Πάτραι. Οικόπεδον Α λ . Γιαννοπούλου 
Τμήμα της λιθοστρώτου οδού και ο τοίχος κατά 
το νότιον όριον αυτής

Ό  τοίχος - βόρειον όριον-  διακρίνεται 
δια διαγράμμου παραστάσεως. Το σω- 
ζόμενον τμήμα δεν παρέχει την δυνατό- 
τητα καθορισμού του είδους του. Το πά- 
χος όμως των τοίχων -  ελάχ. 1 μ., μεγ. 
1.50 μ. -  και ο δομικός τρόπος:-  πωρό- 
λιθοι με ειργασμένον πρόσωπον κατά 
την εξωτερικήν γραμμήν και ακανόνιστοι 
λίθοι και χάλικες εις το εσωτερικόν -  
θα εδικαιολογούντο εις οχυρωματικόν έρ- 
γον. Ή  θέσις της κατασκευής, εξ άλλου, 
δεν έρχεται εις αντίθεσιν προς μιαν τοι- 
αύτην υπόθεσιν. Ή  συνέχισις της προς 
ανατολάς γραμμής φέρει δια του χώ- 
ρου της εκκλησίας της Παντανάσσης

( σ χεδ . 1, αριθ. 10 ) εις την όπισθεν ταύ- 
της άρσήν της οφρύος του εδάφους, η 
όποια κατευθύνεται διακλαδουμένη προς 
τα βορειοανατολικά, προς την ακρόπολιν. 
Είναι δυνατόν εν τείχος να είχε κτισθή 
ως συνέχεια της φυσικής οχυρώσεως 
του υψουμένου εδάφους με κατεύθυνσιν 
προς την θάλασσαν. Εκεί θα έπρεπε να 
φθάνη νοτίως του χώρου του τελωνείου 
( σ χ ε δ . 1, αριθ. 20 ), όπου περίπου κατά 
την Ρωμαϊκήν εποχήν υπήρχεν η λιμενική 
εγκατάστασις4. Ενθυμούμενα την μαρ- 
τυρίαν του Θουκυδίδου (V  52, 2 ) και

4. Meyer, ε.α. 2200.
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του Πλουτάρχου ( Αλκ. XV, 3, 15,6) 
περί των μακρών τειχών, τα όποια ήρ- 
χισαν να κτίζουν οι Πατρείς κατά προ- 
τροπήν του Αλκιβιάδου το έτος 419 π.Χ. 
Καί θα ήτο δυνατόν να υποθέσωμεν ότι 
περί των λειψάνων των τειχών εκείνων 
πρόκειται. Επειδή όμως το θεμέλιον δεν 
είναι δυνατόν να χρονολογηθή ακριβώς, 
ούτε είναι σαφές αν πρόκειται περί κα- 
τασκευής παλαιοτέρας της κατωτάτης 
των υπό την λιθόστρωτον οδόν στρώ- 
σεων, η όποια δεν φθάνει εις τον 5ον 
π.Χ. αι., δεν δυνάμεθα να στηρίξωμεν 
επαρκώς την υπόθεσιν ταυτην και αφή- 
νομεν το ερώτημα ανοικτόν5. Σημαντικόν 
είναι πάντως, ότι ο χώρος ούτος της ση- 
μερινής κάτω πόλεως κατείχετο ήδη προ 
της ιδρύσεως της ρωμαϊκής αποικίας υπό 
του Αυγούστου ( 14 π.Χ. ).

Ελληνιστικά λείψανα εμφανίζονται 
εις τα κατώτατα στρώματα και άλλων 
χώρων νοτιώτερον κειμένων, όπως παρά 
την οδόν Δημ. Γούναρη. Ομοίως και εις 
τα Ψηλαλώνια, όπως με πληροφορεί ο 
ανασκάψας κ. Φ. Μ. Πέτσας, πάντοτε ό- 
μως εις το ανατολικώτερον τμήμα της πό- 
λεως και όχι εις την προσεγγίζουσαν την 
θάλασσαν περιοχήν. Φαίνεται επομένως, 
ότι ήδη από των χρόνων εκείνων είχεν

επεκταθή η πόλις, ίσως μόνον κατά τό- 
πους, νοτιοδυτικώς της ακροπόλεως με 
κατεύθυνσιν προς την θάλασσαν. Οπωσ- 
δήποτε όμως μόνον από της εποχής του 
Αυγούστου ανεσχηματίσθη και επεξε- 
τάθη αυτή συστηματικώς και πιθανώτα- 
τα βάσει σχεδίου εις τμήμα του χώρου 
της σημερινής κάτω πόλεως και ηνώθη 
η νοτίως της ακροπόλεως αρχαία πόλις 
μετά της θαλάσσης.

Περί της εκτάσεως του μέρους τούτου 
της ρωμαϊκής πόλεως μόνον εικασίαι 
δύνανται να γίνουν επί του παρόντος. Ό  
Meyer πιστεύει ότι πρόκειται μόνον περί 
μιας στενής λωρίδος, την όποιαν τοπο- 
θετεί περίπου παρά την σημερινήν οδόν 
Δημ. Γούναρη (Καλαβρύτων)6. Ή  υπό- 
θεσις, ότι η οδός αυτή αντιστοιχεί προς 
την αρτηρίαν την φέρουσαν εις τον λι- 
μένα, την οποίαν μνημονεύει ο Παυσα- 
νίας ( VII, 21, 6 - 7 ), έχει τινά υπέρ αυ- 
τής. Το έδαφος κατέρχεται ομαλώς από 
τα άνω μέρη προς την θάλασσαν υπάρ- 
χει επίσης μια όχι αναξιόπιστος μαρτυ- 
ρία του έμπειρου τεχνίτου του Μουσείου 
Πατρών κ. Κ. Παυλάτου περί ανευρέσεως 
υπό την οδόν υπονόμου, και μάλιστα εις 
το μεταξύ των καθέτων προς αυτήν οδών 
Άθ. Διάκου και Ίω. Βλάχου τμήμά της 
( σ χ ε δ . 1, αριθ. 12 ), με κατεύθυνσιν 
προς Δ. - ΒΔ., όπως δηλ. και η περιγρα- 
φείσα πλακοστρωτος οδός. Θα έπρεπε 
όμως μια τοιαυτή οδός να ήτο λιθόστρω- 
τος, και σχετικά λείψανα δεν μαρτυρούν- 
τα ι7. ’Αλλά η υπόθεσις ότι τα ρωμαϊκά 
« επί θαλάσση » της πόλεως κατελάμβα- 
νον μόνον μιαν στενήν λωρίδα, δεν δυ-

5.  Ο  Ε. Dodwell, A  Classical and Topogra- 
phical Tour through Greece during the years 
1801, 1805 and 1806, 1, 119, αναφέρει, ότι είδε 
πλησίον της παρά την θάλασσαν εκκλησίας 
του Α γίου Α νδρέου « some large foundations 
scarcely perceptible », τα όποια θεωρεί υπόλοιπα 
των μακρών τειχών πρβλ. Meyer, 6.ά. 2203. 
Περί ανευρέσεως εις το Γυρί ( γήπεδον Μαλ- 
τέζου ), παρά την Α γίαν Βαρβάραν, εις το νό- 
τιον μέρος της πόλεως, λειψάνων τοίχου εκ 
κροκαλοπαγών όγκολίθων, τα όποια απεδόθη- 
σαν εις τα μακρά τείχη, βλέπε Κ. Τριανταφύλ- 
λου, Ιστορικόν λεξικόν των Πατρών, λ. τεί- 
χος, 638.

6. Meyer, ε.α. 2202.
7. Περί οικοδομικών λειψάνων παρά την 

οδόν ταυτήν βλ. Meyer, ε.α. 2202 - 2203· Κ. 
Τριαντάφυλλου, ε.α. 423.
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ναται να στηριχθή εις δεδομένα και έχει 
σημασίαν μόνον έφ’ όσον είναι δυνατόν 
να θεωρηθή ότι αναφέρεται εις εν πρώτον 
στάδιον της πολεοδομικής εξελίξεως. 
Διότι είναι πιθανόν, ότι κατ’ άρχάς η 
επέκτασις αύτη περιωρίσθη εις μιαν λω- 
ρίδα εκατέρωθεν της προς την θάλασσαν 
άγούσης κυρίας οδού, οπού ήδη από των 
τελευταιών προχριστιανικών αιώνων υ- 
πήρχον οικισμοί. Σύν τω χρόνω όμως 
και συνεχώς, βάσει ενός χαραχθέντος 
σχεδίου, διηυρύνετο η ρωμαϊκή πόλις.

Τής εκτάσεως του τμήματος τούτου της 
ρωμαϊκής πόλεως προς τα βόρεια και 
βορειοανατολικά δίδει εν όριον 8 η μαρ- 
τυρία περί υπάρξεως ρωμαϊκών τάφων εις 
το κατά την γωνίαν των οδών Πατρέως 
και Καραϊσκάκη οικόπεδον ( σ χ ε δ .  1, 
αριθ. 9 ), οπού το νομαρχιακόν κατά- 
στημα. Διότι αι ταφαί αύται, όπως φαί- 
νεται εκ των συλλεγέντων στοιχείων, εί- 
ναι αι πλησιέστεραι μέχρι στιγμής προς 
την εις το οικόπεδον Αλ. Γιαννοπούλου 
λιθόστρωτον ρωμαϊκήν οδόν. Επομένως 
αύτη ήτο μια των βορειοτέρων οδών, αι 
οποίαι έφερον εις « τα επί θαλάσση » 
της πόλεως.

Εις το ανατολικώτερον τμήμα της βο- 
ρείως της οδού ταυτής περιοχής, υπό 
την γραμμήν της οφρύος, την οριζομένην 
περίπου σήμερον δια των οδών Αθανα- 
σίου Διάκου και 25ης Μαρτίου ( Αγίου 
Γεωργίου )9 και μέχρι τουλάχιστον της

οδού Κανακάρη προς Δ. - ΒΔ., έχουν ευ- 
ρεθή πλην ρωμαϊκών τάφων και λείψα- 
να αρχαιών κτηρίων. Εις το υπόγειον 
της επί της οδού Έρμου 78 κλινικής 
« Αγία Αναστασία» ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 
16 ) διατηρείται ακόμη, αόρατόν εv μέρει, 
τμήμα τοίχου εξ οπτόπλινθων, πλάτους 
1.20 μ., μεγάλου προφανώς κτηρίου10. Εί- 
ναι πιθανόν ότι εις τον χώρον τούτον 
ευρίσκοντο άρχικως νεκροταφεία, μετα- 
γενεστέρως δε εσχηματίσθη μια άλλη 
λωρίς της πόλεως. Ασφαλεστέρα είναι 
η ύπαρξις ενταύθα μνημειωδών κτηρίων 
κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους,

8. Στ. Θωμοπούλου, Ιστορία της πόλεως 
Πατρών, Β', 224.

9. Ενταύθα υπήρχον πολλαπλά αναλήμματα,
ως δεικνύει η μορφή του εδάφους και τα σωζό- 
μενα λείψανα. Το γνωστόν μέγα ανάλημμα υπό 
τα Ψηλαλώνια ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 16) (Meyer, 
ε.α. 2202), το όποιον διατηρείται επί μήκους 
67,60 μ. και διακόπτεται μόνον κατά εν τμήμα, 
μήκους 20 μ., δια να στραφή προς το ύψωμα και

να πλαισιώση προφανώς ανάβασιν προς αυτό, 
δεν συνεχίζεται βορείως της οδού Δημ. Γού- 
ναρη ( ε ι κ .  1 ). Εκείθεν εξεκίνουν τουλάχιστον 
δύο αναλημματικοί τοίχοι. Ο  ε ις  ήρχιζεν όπι- 
σθεν της Παντανάσσης ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 10) 
και στή ριζε το ύψωμα της σημερινής πλατείας 
Α γίου Γεωργίου ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 7 ). Λείψανά 
του πρέπει να αναζητηθούν ανατολικώς της 
οδού Ηφαίστου. Ί σως έφθανε μέχρι του Α γίου  
Νικολάου ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 1 ). Του άλλου άνα- 
λημματικού τοίχου, ανατολικώτερον κειμένου, 
έχομεν εμφανή λείψανα. "Ηρχιζε προφανώς όπι- 
σθεν του ’Ωδείου ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 5 ) και ηκο- 
λούθει την πορείαν του σημερινού ανηφορικού 
δρομίσκου ( πάροδος Ζ ), ο όποιος άσφαλώς 
συνεχίζει παλαιάν ανάβασιν παρά την εκκλη- 
σίαν των Εισοδίων ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 4 ). Τμήμα 
αυτού, μήκους 7.40 μ. και ύψους 2.90 μ., εκτι- 
σμένον κατά το σύστημα Opus reticulatum, 
υπάρχει εις την αυλήν της επί της οδού Α γίου  
Γεωργίου 65 οικίας ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 3· ε ι κ .  8 ), 
δύο δε μικρά πλινθόκτιστα τμήματά του συναν- 
τώμεν περαιτέρω προς τα βορειοανατολικά, εις 
την πάροδον Γ2 ( επέκτασιν της οδού Σωτηριά- 
δου ), έναντι περίπου της οδού Ή λία Μανιάτη 
( σ χ ε δ .  1, αριθ. 2 ). Την ενιαίαν πορείαν του 
τοίχου τούτου φανερώνει η διατηρηθείσα εδα- 
φική μορφή.

10. Περισσότερα, άνευ γνώσεως των ανα- 
σκαφικών δεδομένων, περί του οικοδομικού τού- 
του λειψάνου δεν δύνανται να λεχθούν.
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όπως μαρτυρούν τα κατά καιρούς ανευ- 
ρεθέντα ψηφιδωτά και οικοδομικά λεί- 
ψανα. Ά λλ’ η εικών είναι ακόμη θολή, 
πολλά δε εξαρτώνται εκ της μελλοντικής 
ερεύνης και της χρονολογήσεως των ευ- 
ρημάτων11.

Την κατεύθυνσιν της εικαζομένης ο- 
δού, η όποια αντιστοιχεί περίπου προς 
την σημερινήν οδόν Δημ. Γούναρη, δεν 
δυνάμεθα να αποδώσωμεν εις τον χάρτην. 
Μιαν άλλην μαρτυρίαν περί ανευρέσεως 
τμήματος οδού όμοιου προσανατολισμού 
μεθ’ υπονόμου, κατά την εκσκαφήν εις 
το επί της οδού Δημ. Γούναρη 41 οικό- 
πε δον ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 14), δεν δυνά- 
μεθα επίσης να ελέγξωμεν. Α ν ήτο δυ- 
νατόν να βεβαιωθή η πιστότης των πλη- 
ροφοριών τούτων, θα είχομεν πιθανώ- 
τατα τρεις παραλλήλους από Α. - ΝΑ. 
προς Δ. - ΒΔ. οδούς. Ό τι αι οδοί αυταί 
θα είχον τον ίδιον προσανατολισμόν, 
ενισχύει το γεγονός ότι την διαπιστωθεί- 
σαν εις το αποκαλυφθέν τμήμα της λι- 
θοστρώτου οδού κατεύθυνσιν από Α. - 
ΝΑ. προς Δ. - ΒΔ. με απόκλισιν περί τας 
25° - 30° από των σημείων του ορίζοντος, 
ανευρίσκομεν επανειλημμένως εις τοί-

χους κτηρίων αποκαλυπτομένους εις δια- 
φορα σημεία της πόλεως. Τούτο δεν πρέ- 
πει να είναι τυχαίον, σημαίνει δ’ ασφα- 
λώς μετάδοσιν του προσανατολισμού 
των οδών εις τους τοίχους των οικιών11 * 12.

Ή  κατά το 1970 αποκαλυφθείσα πλα- 
τεία λιθόστρωτος οδός ( βλ. υποσ. 2 ) 
είχε κατεύθυνσιν διδομένην συμβατικώς 
από Β. προς Ν. Προσφάτως ήλθεν εις 
φως, εις το κατά την γωνίαν των οδών 
Μαιζώνος 106 και Δημ. Γούναρη οικό- 
πεδον Φωτεινής Παναγοπούλου ( σ χ ε δ .  
1, αριθ. 17 ), το διασωθέν τμήμα μιας 
άλλης πλακοστρώτου οδού, με κατεύθυν- 
σιν από Β. - ΒΑ. προς Ν. - ΝΔ. ( ε ικ.  
5, 6 ). Ή  απόκλισις από των σημείων του 
ορίζοντος είναι περί τας 35° - 40°. Σώζε- 
ται ο τοίχος οικίας μετ’ ανοίγματος θύ- 
ρας και παράλληλον προσανατολισμόν 
κατά το δυτικόν όριον της οδού. Εδώ 
ανευρέθη και τμήμα του χωρίζοντος την 
οικίαν από της οδού κρασπέδου εκ 
μιας σειράς πλακών, πλάτους 0,50 μ., κει- 
μένων περί τα 8 - 10 εκ. υψηλότερον του 
καταστρώματος13. Το ανατολικόν όριον 
δεν σώζεται. Το διατηρηθέν πλάτος της 
οδού είναι 3.40 μ. Είναι πιθανόν ότι η

11. Ή  υπό του Θωμοπούλου ( ε.α., 197 - 198 ) 
τοποθέτησις εις την περιοχήν ταυτήν, και συγ- 
κεκριμένος εις τον υπό των οδών Ύψηλάντου, 
Παντανάσσης, Καραϊσκάκη και Έρμου οριζό- 
μενον χώρον, του Ίερού της Μητρός Δινδυμήνης 
δεν είναι ασφαλής. Το ιερόν τούτο συνήντησεν 
ο Παυσανίας ευθύς ως κατήλθεν εκ της άκρο- 
πόλεως, « Ε ρχομένω δε ες την κάτω πόλιν Μη- 
τρός Δινδυμήνης έστι ιερόν » ( VII, 20, 3 ) και 
πριν η εισέλθη εις τον χώρον της Αγοράς. 
Εννοεί δε κάτω πόλιν όχι βεβαίως τον χώρον 
της σημερινής κάτω πόλεως, αλλά την νοτίως 
και υπό την ακρόπολιν αρχαίαν πόλιν, όπου η 
Α γορά, το Ωδείον κλπ. ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 5 ). 
Άλλωστε διακρίνει εν συνεχεία (VU,  21,6) ,

κατερχόμενος ολοέν προς τα ΝΔ. « τα επί θα- 
λάσση της πόλεως », εννοών την εις τμήμα της 
σημερινής κάτω πόλεως και μέχρι της θαλάσ- 
σης ρωμαϊκήν επέκτασιν.

12. Αι πρώται αυταί μετρήσεις, δια προχεί- 
ρου οργάνου, δεν αξιούν να δώσουν αριθμούς 
ακριβείας. Είναι όμως χαρακτηριστική η συστη- 
ματική επανάληψις τούτων κατά τας δια του 
αυτού οργάνου μετρήσεις εις τα όμοιας κατευ- 
θύνσεως οικοδομικά και αλλά λείψανα. Ή  έντα- 
ξις, εξ άλλου, των ευρημάτων εις τοπογραφικά 
διαγράμματα θα βοηθήση εις την τελικήν συνε- 
ξέτασιν των δεδομένων.

13. Ά λλαι πλακόστρωτοι ρωμαϊκοί οδοί 
μετά κρασπέδων και πεζοδρομίων έχουν ευρεθή
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Εικ. 5. Πάτραι. Οικόπεδον Φωτ. Παναγοπούλου. Ή  αποκαλυφθείσα λιθόστρωτος οδός

οδός ήχο πλατεία, αν υποθέσωμεν ότι 
διήρχετο δι’ αυτής ο υπόνομος, του ο-

ποίου τμήμα απεκαλύφθη εις το βορειό- 
τερον μέρος του οικοπέδου. Ε ν τοιαυτή 
περιπτώσει θα πρέπει το πλάτος της να 
υπερέβαινε τα 6 μ. Ίχνη διαβάσεως τρο- 
χών δεν ευρέθησαν, διότι η οδός δεν θα 
ήτο προωρισμένη δια την κυκλοφορίαν 
αμαξών, το δε πάχος των πλακών είναι 
10 - 12 εκ. Το υποστρώμα είναι επίχωσις

προσφάτως εις Βέροιαν : ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρο- 
νικά, σ. 431 - 433, Πιν. 485 - 487, Σχεδ. 5, 6· 
ΑΔ 22 ( 1967 ) : Χρονικά, σ. 410, Σχεδ. 6, Πιν. 
30 δ· ΑΔ 23 ( 1968 ) : Χρονικά, σ. 345, Σχεδ. 
3, Πιν. 282 β· ΑΔ 24 ( 1969 ) : Χρονικά, σ. 
321, Πιν. 337 γ.
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Εικ. 6. Πάτραι. Οικόπεδον Φωτ. Παναγοπούλου. Ή  λιθόστρωτος οδός και το δυτικόν παρόδιον κτήριον

ύψους 0,70 μ. ενισχυμένη δια χαλίκων, 
λίθων και τεμαχίων κεράμων.

Πλησιέστερον προς την ακρόπολιν, 
εις την περιοχήν της αγοράς, οι τοίχοι 
των κτηρίων παρουσιάζουν διάφορον 
προσανατολισμόν. Του Ωδείου π.χ. 
( σ χ ε δ .  1, αριθ. 5 ) : τόσον ο από 
Α. - ΝΑ. προς Δ. - ΒΔ. τοίχος της προσό- 
ψεως, όσον και ο κάθετος προς αυτόν με 
κατεύθυνσιν από Β. - ΒΑ. προς Ν. - ΝΔ. 
έχουν περί τας 15° απόκλισιν από των 
σημείων του ορίζοντος. Δεν είναι τυ- 
χαίον ότι τον ίδιον ακριβώς προσανατο- 
λισμόν δεικνύουν και οι τοίχοι παλαιο- 
τέρας, προ του Ωδείου, ρωμαϊκής οικίας. 
Τούτο σημαίνει ένταξιν του κτηρίου του 
Ωδείου εις προϋπάρχουσαν συγκεκρι- 
μένην ρυμοτομικήν διαίρεσιν εις τον 
χώρον τούτον της πόλεως των Πατρών14. 14 *

Την άποψιν ταυτήν ενισχύει και παρα- 
τήρησις γενομένη εις εν άλλο σημείον, 
μη απέχον πολύ του Ωδείου : Εις το οι- 
κόπεδον Καταπόδη, επί της οδού Λόντου 
98 ( σ χ ε δ . 1, αριθ. 8 ), όπου ευρέθη υπό- 
νομος διερχόμενος πιθανώτατα υπό αρ- 
χαίαν οδόν και εκατέρωθεν τούτου τα 
υπόλοιπα παραλλήλων μεταξύ των κτη- 
ρίων υπάρχει και εδώ ο προσανατολι- 
σμός των τοίχων του Ωδείου, δηλ. από 
Β. - ΒΑ. προς Ν. - ΝΔ. Μετρήσεις μεμο- 
νωμένων τοίχων άλλων κτηρίων εις την 
περιοχήν ταυτήν έδειξαν ίσην απόκλισιν.

Τα πρώτα συμπεράσματα η αι ενδείξεις 
εκ των παρατηρήσεων τούτων δύνανται 
να συνοψισθούν ως ακολούθως : Μετά 
την ίδρυσιν της ρωμαϊκής αποικίας, κατά 
τα τέλη του 1ου π.Χ. αι., ήρχισε προφα- 
νώς εις Πάτρας βάσει σχεδίου η επεκτα-

14. Ή  μαρτυρία περί ανευρέσεως παρά το 
Ωδείον λευκών ληκύθων και ερυθρομόρφων
αγγείων του 5ου π.Χ. αι., προερχομένων πιθα- 
νώτατα εκ τάφου (Ν . Παπαχατζή, Παυσανίου 
Αχαϊκά, σ. 119, υποσ. 1· Στ. Θωμοπούλου, ε.α.,

σ. 202, υποσ. 1 ), διδάσκει, ότι κατά την εποχήν 
τουλάχιστον εκείνην ο χώρος ήτο ακόμη έξω 
της συνοικισθείσης πόλεως, ίσως όμως όχι μα- 
κράν αυτής. Μέ πυρήνα την ακρόπολιν ήρχισε 
βαθμηδόν να εξαπλούται η πόλις προς Ν.
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σις και πιθανώς ο ανασχηματισμός της 
πόλεως. Αι οδοί εις το προς την θάλασ- 
σαν τμήμα της επεκταθείσης πόλεως 
( σημερινής κάτω πόλεως ) έλαβον φαίνε- 
ται ενιαίον προσανατολισμόν. Ή  ενιαία 
κατεύθυνσις των από Α. - ΝΑ. προς 
Δ. - ΒΔ. οδών, με απόκλισιν περίπου 
25° - 30°, πρέπει να θεωρηθή πλέον βέ- 
βαια η η φορά των από Β. - ΒΑ. προς 
Ν. - ΝΔ. οδών με την σημειωθείσαν 
35° - 40° απόκλισιν, διότι εμετρήθη συ- 
χνότερον. Ό τι όμως αι οδοί δεν ετέ- 
μνοντο, παντού τουλάχιστον15, κατ’ ορ- 
θάς, αλλά κατά τι οξυτέρας γωνίας, εξ 
αιτίας της διαφοράς της αποκλίσεως, 
προκύπτει και εκ της ακολούθου παρα- 
τηρήσεως : Όπως ήτο φυσικόν, ο προσ- 
ανατολισμός των όδων μετεδίδετο και 
εις τους εξωτερικούς τοίχους των οικιών. 
Επειδή όμως άκριβώς τα οικοδομικά τε- 
τράγωνα ( insulae ) δεν ήσαν ορθογώνια, 
επεχειρείτο ορθογωνισμός τινών εκ των 
εσωτερικών χώρων των οικιών. Ουτω 
βλέπομεν εις την κατά την γωνίαν των 
οδών Μαιζώνος 177- 179 και Μιαούλη 
( οικόπεδον Βουλγαράκη ) ( σ χ ε δ . 1, 
αριθ. 19 ) αποκαλυφθείσαν οικίαν, ότι 
οι από Β. - ΒΑ. προς Ν. - ΝΔ. τοίχοι 
διατηρούν ενιαίαν κατευθύνσιν με την 
παρατηρηθείσαν περίπου 35° - 40° από- 
κλισιν, ενώ τίνες των από Α. - ΝΑ. προς 
Δ. - ΒΔ. τοίχοι αποκλίνουν περισσότε- 
ρον της γνωστής κατευθύνσεως και πλη- 
σιάζουν τον βαθμόν αποκλίσεως των 
πρώτων, δια την εξίσωσην προς αυτήν 
και την δημιουργίαν ορθογωνίων κατά 
το δυνατόν χώρων. Τούτο βεβαίως ήτο 
δυνατόν να γίνη μόνον εν μέρει και τα 
περισσότερα δωμάτια δεν έχουν κανονι-

κόν ορθογώνιον σχήμα, διότι άκριβώς 
το βασικόν οικοδομικόν τετράγωνον δεν 
ήτο ορθογώνιον. Ή  προσέγγισις αυτή 
προς τον ιπποδάμειον τρόπον συναντάται 
εις το ρυμοτομικόν σχέδιον και άλλων 
επαρχιακών ρωμαϊκών πόλεων1β. Εις την 
περιοχήν όμως του κέντρου της πόλεως, 
νοτίως της ακροπόλεως, είχομεν, φαίνε- 
ται, καθαρόν ορθογώνιον διαίρεσιν με 
απόκλισιν των αξόνων από των σημείων 
του ορίζοντος περί τας 15°. Αν η διαίρε- 
σις αυτή ήτο εδώ γενική η περιωρισμέ- 
νης εκτάσεως και αν προϋπήρχε της ιδρύ- 
σεως της ρωμαϊκής αποικίας η είναι 
αποτέλεσμα συγχρόνου ανασχηματισμού, 
δεν γνωρίζομεν ακόμη.

Ή  πλακόστρωσις δεν περιωρίζετο, ο- 
πως παρατηρείται αλλού, εις τας δύο 
κυρίας, τας κατεχούσας συνήθως τους 
κεντρικούς άξονας, οδούς, άλλ’ εις πλείο- 
νας. Διότι η οδός εις το οικόπεδον Γιαν- 
νοπούλου ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 21 ) ήτο, ως 
είδομεν, ακραία- εκ δε των άλλων δύο 
λιθοστρώτων, του οικοπέδου Κρητικού 
( σ χ ε δ .  1, αριθ. 15 ) και του οικοπέδου 
Παναγοπούλου ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 17), 
μόνον η πρώτη θα ήτο ίσως δυνατόν δια 
την κατασκευήν και την θέσιν της να 
διεκδικήση τον χαρακτηρισμόν κυρίας 
οδού16 17.

Οδοί τίνες έφθανον μέχρι της θαλάσ- 
σης, όπως δεικνύει τοίχος ευρεθείς εις

15. Εις την περιοχήν π.χ. του Δικαστικού 
Μεγάρου ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 18).

16. Fabricius, Städtebau εν RE 2088.
17. Κατά την οικοδόμησιν της εκ της οδού 

Γούναρη 58 οικίας Κολούρου, ανευρέθη, κατά 
το 1898, ο προσφάτως μεταφερθείς εις το Μου- 
σείον των Πατρών κίων μετ’ επιγραφής μνημο- 
νευούσης επισκευήν οδού τίνος επί αυτοκρά- 
τορος Μάρκου Αυρηλίου (Στ. Θωμοπούλου, ε.α., 
σ. 188, υποσ. 3 ). Θα πρέπει να έρευνηθή άν αύτη 
σχετίζεται προς μιαν των εις Πάτρας αποκαλυ- 
φθεισών λιθοστρώτων οδών.
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Εικ. 7. Ο υπό τα Ψηλαλώνια αναλημματικός τοίχος

το επί της ακτής Δυμαιών 6 -7  οικόπεδον 
Καίσαρη ( σ χ ε δ .  1, αριθ. 22), με τον 
συνήθη από Α. - ΝΑ. προς Δ. - ΒΔ. 
προσανατολισμόν. Άλλαι ίσως συνεχί- 
ζοντο δια κλιμάκων εις τα υψηλότερα 
μέρη. Ούτω, πιθανώς δια την εκατέρω- 
θεν πλαισίωσιν κλίμακος, στρέφει προς 
το ύψωμα ο υπό τα Ψηλαλώνια αναλημ- 
ματικός τοίχος ( ε ικ . 7 ) έναντι περίπου 
της οδού Τσαμαδού ( σχεδ .  1, αριθ. 16).

Τον προσανατολισμόν του οδικού δι- 
κτύου επέβαλον και εις τας Πάτρας ασφα- 
λώς πρακτικοί λόγοι : Αι γενικώς από 
Β. προς Ν. οδοί προσηρμόσθησαν εις 
την φοράν της οφρύος των προς ανατο- 
λάς υψωμάτων και εις την παραλιακήν 
γραμμήν.

Εις την συμπλήρωσιν των παρατηρή- 
σεων τούτων ελπίζεται ότι θα συμβάλουν 
αι συνεχιζόμενοι έρευναι.

Ι . Α. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Εικ. 8.  Ο  παρά την οδόν Α γ . Γεωργίου αναλημματικός τοίχος

TOPOGRAPHICAL NOTES FROM PATRAS

During the course of recent rescue 
excavations in Patras, the remains of 
two Roman paved streets came to 
light. One ( 1 ) * had an estimated 
width of about five meters and was 
orientated ESE-WNW (N  115°- 120° 
E to N 65° - 60° W ) ( f i g s .  1 - 2 ,  
p 1 a n 1 ). The wheel ruts are preserved 
( f i g .  3 ) and the characteristic sta- 
tumen of the substructure, but. not 
the layer of gravel concrete on which

elsewhere the slabs were commonly 
laid. Beneath the substructure were 
layers of packed earth belonging to 
the earlier phases ( Hellenistic period ) 
of the road. In the same place traces 
were found of an earlier structure, 
which was probably part of a fortifi- 
cation. Lack of evidence makes close 
dating difficult, so that we cannot 
certainly connect it with the long walls 
built in 419 B.G. by the citizens of 
Patras at the suggestion of Alcibiades 
(Thucydides V 52, 2; Plutarch, Aik. 
15, 6 ). Hellenistic remains in the

* The numbers in parenthesis correspond 
to the numbers on the city plan ( S. here, 
p 1 a n 2 on p. 308 ).
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lower levels at other points ( Gounari 
Str., Psilâ Alonia ), show that even in 
that period the city had started to 
spread sporadically down to the sea.

The other street ( 8 ) had an esti- 
mated width of over six metres and 
was orientated NNE - SSW ( N 35° - 
40° E to N 145° -140° W ) and was not 
built for wheel traffic. A sidewalk was 
found and the wall of a house with 
its entrance ( f i g s .  5 - 6 ).

The orientations were taken with 
a simple instrument and may not be 
absolutely accurate. Nevertheless they 
are all consistent and are found re- 
peated in other structural remains. 
Thus it appears that the streets on 
the seaward side of the town in the 
Roman period had a unified orienta- 
tion, crossing each other, however, 
not at right angles but obliquely. 
Evidently with the founding by Au- 
gustus in 14 B.C. of the Roman colony 
at Patras, the enlarged city was ex- 
panded systematically towards the sea, 
and was laid out on a plan approxi- 
mating the Hippodamian system.

The Northern and Southern bound-

aries of this part of the city are not 
known. The evidence of graves found 
at the point ( 3 ), implies that the 
first street ( 1 ) was one of the most 
Northerly.

We have a different orientation of 
the streets ( N 15° E to N 65° E ), with 
probably perpendicular crossings, in the 
quarter of the Agora and Odeion ( 19 ).

It appears that surfacing with 
paving slabs was not confined to the 
main axial streets, but was used on 
other streets as well.

Some streets probably extended to 
the shore, while others led to the 
higher part of the city by means of 
steps, as the upward turn of the Psilâ 
Alonia terrace wall shows ( 13) ( f i g .  
7 ). The formation of the terrain as 
well as the remains ( 16, 17 ) indicate 
that there were at least two other 
terrace walls in that part of the city 
between the shore and the heights.

The NNE - SSW orientation of the 
streets was dictated by the practical 
need to align the city with the con- 
tours of the terrain.

J. A. PAPAPOSTOLOU

ΑΡΧΑΙΑΙ ΒΟΙΩΤΙΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΦΩΣ

Μία ακόμη εξαιρετική αποκάλυψις 
και γόνιμος ερευνά καταδεικνύει την 
σπουδαιότητα του βοιωτικού χώρου εις 
το αρχαιολογικόν και ιστορικόν πανό- 
ραμα της πατρίδος μας. Εις την Βοιω-

τίαν υπάρχουν σήμερον δύο λίμναι, η 
Υ λίκη και η Παραλίμνη. Ή  πρώτη κεί- 
ται Β. των Θηβών και εις απόστασιν 12 
χλμ., η ετέρα απλούται περαιτέρω προς 
Α., οιονεί κατά προέκτασιν της πρώτης
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Εικ. 1. Βοιωτία. Δυτικός μυχός της Παραλίμνης

μέχρι σχεδόν του Ευβοϊκού κόλπου 
( βλ. σ χ  έ δ. 1 ).

Δυτικώς των λιμνών τούτων και εις 
υψηλότερον επίπεδον κείται η εύφορος 
πεδιάς της Κωπαίδος, ήτις κατά το απώ- 
τατον και πλέον πρόσφατον παρελθόν ήτο 
εκτεταμένη λίμνη. Ή  μεγαλοφυής και κο- 
λοσσιαία αποξηραντική εργασία των Μι- 
νυων του Ορχομενού διωχέτευεν τα ύδατα

εις την λεκάνην της Υ λίκης δια καταβο- 
θρών. Ή  Υλίκη υπήρξεν ως λίμνη κατά 
την αρχαιότητα. Ο Στράβων1 ερμηνεύει το 
ομηρικόν χωρίον ( Ε 708 ) « ος εν Ύλη 
ναίεσκε, μέγα πλούτοιο μεμηλώς, λίμνη 
κεκλιμένος Κηφισσίδι » ως εξής : « ου 
γάρ λίμνην την Κωπαίδα βούλεται λέγειν,

1. IX, 2, 20.
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Εικ. 2. Βοιωτία. Ί χνη κτηρίων παρά τας όχθας της Παραλίμνης

αλλά την Υλίκην προσαγορευομένην
από της πλησίον κώμης........». Ή  Υ λί-
κη αποτελεί φυσικήν λιμναίαν λεκάνην. 
Καταλαμβάνει έκτασιν περίπου 40.000 
στρεμμάτων, το δε μέγιστον βάθος της 
είναι σήμερον 39 μέτρα.

Ή  Παραλίμνη, της όποιας αγνοούμεν 
το αρχαίον όνομα, ου μην αλλά και την 
αρχαιότητα αυτής, κειμένη κατά την φυ-

σικήν προς Α. διαδρομήν των υδάτων 
της Κωπαίδος και της  Υλίκης, ηυξομει- 
ούτο βεβαίως, οσάκις τα ύδατα της Κω- 
παίδος ελίμναζον, αποφρασσομένων των 
καταβοθρών, η διωχετεύοντο προς την 
Υλίκην και εν συνεχεία προς αυτήν. Ή  
παρόχθιος πόλις, την όποιαν έφερεν εις 
φως πρόσφατος περαιτέρω υποχώρησις 
της λίμνης ( Παραλίμνης ), απεκαλύφθη
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Εικ. 3 -5 . Βοιωτία. Ί χνη κτηρίων παρά τας 
όχθας της Παραλίμνης

κατά τον δυτικόν μυχόν αυτής και επί 
κλιτύος λόφου ( ε ι κ.  1 ) του ορεινού 
συμπλέγματος του Πτώου. Ή  ανασκα- 
φική ερευνά, τα πρώτα πορίσματα της 
οποίας δίδω κατωτέρω, ένηργήθη εις την 
παρούσαν θέσιν. Ή  αποκαλυφθείσα πό- 
λις έχει μεγάλην έκτασιν. Ο πυρήν αυ- 
της έντοπίζεται επί γλώσσης ξηράς, η- 
πίας κλίσεως προς την λίμνην, κατασπάρ- 
του υπό λίθων και πλήρους κτηρίων, ων 
σώζονται τα θεμέλια ομού μετά σωρών 
λίθων, οι όποιοι πάλιν έχουν κατακρη- 
μνισθή κατά το μέγιστον μέρος των επί 
των τοίχων αυτών. Προς την λίμνην 
συνεχίζουν τα κτήρια εις άγνωστον έκ- 
τασιν ( εικ.  2 - 5 ). Δυτικώς της κλιτύος 
ταυτής και επί των απορρώγων προβού-
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Εικ. 6. Βοιωτία. Κιβωτιόσχημος τάφος παρά την Παραλίμνην

νων των εκείσε λόφων υπάρχουν κατα- 
σκευαί εξαιρετικού ενδιαφέροντος, τα- 
φοι κιβωτιόσχημοι εις σειράν η μεμονω- 
μένοι ( ε ι κ.  6 ), ενώ δρόμος διατέμνει 
την ολήν έκτασιν χωρών προς Α. Αι 
κατασκευαί, τας όποιας εμνημόνευσα, 
άρχονται σχεδόν από του εσχάτου προς 
Δ. μυχού της λίμνης ( βλ. ανωτέρω ), κα- 
λύπτουσαι πάλιν ικανήν έκτασιν. Τα 
ύδατα της λίμνης επενέργησαν ήδη επι-

ζημίως επί του χώρου και των κτηρίων. 
Τα κύματα και τα επιφερόμενα ύδατα 
μετεκίνησαν τους μικροτέρους λίθους και 
κυρίως απέξεσαν πάσαν γήν εκ των κα- 
ταφερομένων προς την λίμνην κλιτύων. 
Ή  απόξεσις αύτη έχει ενιαχού χωρήσει 
και υπό τα δάπεδα των κτηρίων τούτων, 
ως εμαρτύρησεν η ανασκαφική έρευνα 
ενίων εξ αυτών. Τούτο είναι βεβαίως 
ιδιαιτέρως λυπηρόν και εξηγεί μερικώς
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Εικ. 7. Βοιωτία. Ίχνη ναϊκής κατασκευής των γεωμετρικών χρόνων

και την πενίαν των κινητών ευρημάτων. 
Άλγεινοτέρα είναι, εν τούτοις, η διατα- 
ραχή των στρωμάτων και η ανάμιξις 
και μετακίνησις των ευρημάτων, ίδιοι 
των κεραμεικών. Τούτο ως εικός θα δυσ- 
χεράνη την χρονολογικήν άνάδειξιν των 
κατασκευών και την χρονικήν έκτασιν 
χρήσεως αυτών. Γενικώς δε πρέπει να 
ομολογηθή ότι μόνον συστηματική και 
σχολαστική ερευνά θα αποσαφηνίση τα

χρονολογικά ιδιαίτατα προβλήματα του 
σπουδαίου τούτου χώρου. Ή  μέχρι σή- 
μερον ανασκαφική ερευνά απέδωκε κα- 
ταπληκτικά αποτελέσματα. Εις ναϊκήν 
κατασκευήν των έσχατων γεωμετρικών 
χρόνων ανήκουν τα λείψανα της ε ικ . 7. 
Το κτίσμα είναι ορθογώνιον και φέρει 
εσωτερικήν διαίρεσαν εις πρόναον - ση- 
κόν - οπισθόδομον. Ή  πρώτη ανασκαφική 
διερεύνησις του ικανώς διαβρωθέντος
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Εικ. 8. Βοιωτία. Πήλινον αρχαϊκόν ειδώλιον

εσωτερικού του απέδωσε ημίσειαν δωδε- 
κάδα χαλκών μεσομφάλων φιαλών, πι- 
νάκια των πρωίμων αρχαϊκών χρόνων, 
εν αξιοσημείωτον δια την μορφήν και 
τον ρυθμόν του πήλινον ειδώλιον ( ε ικ .
8 ) 'Ενα σκύφον της ύστατης γεωμετρικής 
περιόδου και μιαν χαλκήν πόρπην ( ε ικ .
9 ). Ευρομεν επίσης χαλκά τινα ελάσμα- 
τα, κατιωμένα, μετ’ αναγλύφου κοσμή- 
σεως ανθεμωτής και ικανόν αριθμόν χαλ- 
κών συριγγών ( κόσμημα της κόμης ). 
Ό  τάφος της ε ικ .  10 είναι επιμήκης 
λάκκος, του οποίου τας πλευράς συγκρα- 
τούν ορθαί πλάκες. Αι καλυπτήριοι δεν 
ευρέθησαν, εάν υπήρξαν ποτέ τοιαύται. 
Το ύδωρ μετέβαλε τα οστά εις άμορφον 
σύνολον. Τα κτερίσματα υπήρξαν άγ-

Εικ. 9. Βοιωτία. Χάλκη πόρπη των γεωμετρικών χρόνων
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γεια των πρωίμων χρόνων της  ΥΕΙΠ πε- 
ριόδου ( ε ικ . 11 ).

Εκπληκτικότερα είναι τα πορίσματα 
εκ της πρώτης και εν εξελίξει ανασκαφι- 
κής διερευνήσεως των κτηρίων, τα όποια 
καλύπτουν το σύνολον της αποξηραν- 
θείσης στενής και αποκρήμνου λωρίδος 
της εκτεινομένης μεταξύ του ναϊκού κτί- 
σματος ( ανωτέρω ) και της καθ’ αυτό 
πόλεως ( ε ι κ.  1 και 7). Μεχρι στιγμής 
εκαθαρίσθησαν και μερικώς ανεσκάφη- 
σαν δύο τοιαύτα κτήρια, τα όποια ωνό- 
μασα ταφικούς περιβόλους. Είναι ορθο- 
γώνια και περικλείουν μεγάλους και μι- 
κροτέρους κιβωτιοσχήμους τάφους, οι 
πλείστοι των οποίων φέρουν τας καλυ- 
πτήριους πλάκας και συνεπώς είναι άθι- 
κτοι και ασύλητοι ( ε ι κ.  12 και 13 ). 
Ό  καθαρισμός του τάφου της εικ.  13 
απέδωκε τον ωραίον γραπτόν τρίωτον 
αμφορέα της ε ι κ.  14 των YE II χρόνων.

Ή  ανασκαφή των περιβόλων παρου- 
σιάζει μέγιστον αρχαιολογικόν ενδια- 
φέρον. Πριν ολοκληρωθή η ερευνά των 
περιβόλων και άλλων κτηρίων εις την 
περιοχήν, δεν δύναται να σκιαγραφηθή

η ιστορική και αρχαιολογική εικών της 
ανακαλυφθείσης πόλεως, αι εγκαταλεί- 
ψεις και ανακαταλήψεις της και αι λοι- 
παί ιστορικαί της τύχαι. Εν τούτοις εί- 
ναι σκόπιμον να μνημονεύσω εις την

Εικ. 10. Βοιωτία. Τάφος της ΥΕΙΠ περιόδου

Εικ. 11. Βοιωτία. Κύπελλον και αρτόσχημον αγγείον της ΥΕΙΠ περιόδου
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Εικ. 12. Ταφικός περίβολος με κιβωτιόσχη- 
μους τάφους

Εικ. 13. Βοιωτία. Κιβωτιόσχημος τάφος με 
καλυπτήριους πλάκας

παρούσαν προσωρινήν έκθεσιν ότι οι 
περίβολοι παρουσίασαν ταφάς των ΜΕ, 
των Μυκηναϊκών και των Πρωτογεωμε- 
τρικών χρόνων ( ε ι κ.  15 ) την μιαν παρά 
την άλλην και εντός του αυτού στρώμα- 
τος. Ο αμφορεύς της ε ι κ.  16 των υπο- 
μυκηναϊκών χρόνων ευρέθη παραπλευρ
ους μικρού κιβωτιοσχήμου τάφου ( παι- 

δός ), του οποίου μοναδικόν κτέρισμα 
ύπήρξε χονδροειδής μόνωτος σκύφος 
των ΜΕ χρόνων. Επιφανειακά ευρήματα 
υπήρξαν τα αντικείμενα της ε ικ . 17. 
Είναι εις πλήρης και εν ημίτομον λίθι- 
νου πελέκεως.

Εν συνοπτική συγκεφαλαιώσει παρα- 
τηρούνται τα εξής : Ή  πρώτη κατοίκη- 
σις φαίνεται ένταύθα αρχομένη από των 
ΠΕ χρόνων και μέχρι των αρχαϊκών χρό- 
νων φαίνεται ότι υπάρχουν ολαι αι αρ- 
χαιολογικοί φάσεις. Τομαί ή διακοπαί 
εις την κατοίκησιν θα διακριβωθούν εκ 
της πληρεστέρας μελέτης του αρχαιολο- 
γικού υλικού. Διδακτικωτάτη αναμένεται 
η έρευνα των ταφικών περιβόλων και 
άλλων κτηρίων της πόλεως.

Περιοδεύων τας όχθας των λιμνών 
Υλίκης και Παραλίμνης ενετόπισα με- 
γάλον αριθμόν οικισμών και κτηρίων, 
τα όποια άφησεν ελεύθερα η υποχώρη- 
σις των υδάτων των λιμνών. Περί τούτων 
ελήφθησαν ήδη τα πρώτα στοιχεία. Ευ- 
ρισκόμεθα κυριολεκτικώς προ εκπλη- 
κτικών αποκαλύψεων, αι οποίαι θα άλ- 
λάξουν την αρχαιολογικήν εικόνα του 
συνόλου Βοιωτικού χώρου.

Θ. Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ANCIENT BOEOTIAN TOWNS EMERGE FROM THE WATERS

There are, at present, two lakes in 
Boeotia, the Ύλίκη and the Παρα- 
λίμνη. To the west of the two lakes 
lies the plain of Copais, fertile today, 
which was also a lake in remote anti- 
quity and in late times. Strabo ( IX, 
2, 20 ) mentions the lake Ύλίκη and 
thinks that Homer refers to it, when 
he speaks about Όρέσβιος, δς εν Ύλη 
ναίεσκε, μέγα πλούτοιο μεμηλώς, λίμνη 
κεκλιμένος Κηφησσίδι. Strabo’s words 
are : ου γάρ λίμνην την Κωπαίδα βούλεται 
λέγειν, αλλά την Ύλίκην προσαγορευο- 
μένην, άπο της πλησίον κώμης, ήν κα- 
λούσιν "Υλην».

In an article published in Arch. 
Deltion ( see Theodore G. Spyropou- 
los, Λιθαρές Θηβών, Arch. Delt. 24 
(1969) : Μελέται, p. 28 ff. I ), proposed 
that the Homeric Town and the Hellen- 
istic Ύλαι might be identified with the 
important settlement which was un- 
covered in the SW part of the lake 
Ύλίκη, in the place Lithares.

The antiquity of the second lake, 
the Παραλίμνη, its extension during 
the past and its other fortunes are, at 
the present, unknown. Its formation 
and extension were necessarily to the 
drainage of the huge lake of Copais. 
The Minyans of Orchomenos were the 
first to undertake the tremendous task 
of desiccating the lake through chan- 
nels, which brought the water to the 
lake Ύλίκη. This was a course one 
of the technical wonders of the an- 
cient world, which gave the sover- 
eignty of πολύχρυσος Όρχομενός over 
the whole of Boeotia. The draining 
of Copais augmented automatically the

Εικ. 14. Βοιωτία. Τρίωτος γραπτός αμφορεύς 
ιών ΥΕΠ χρόνων. Ε κ  του τάφου της ε ι κ .  13

Εικ. 15. Βοιωτία. Πρωτογεωμετρικός αμφορεύς
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Εικ. 16. Βοιωτία. Αμφορεύς των υπομυκηναϊ- 
κών χρόνων

waters of the lake Υλίκη and those of 
the By-lake (Παρα-λίμνη), if this existed 
then as a lake. The channels (καταβό- 
θραι ) could be closed, of course, in 
case of seismic or other geological 
events, or even through human inter- 
vention. In that case the waters of the 
lakes of Ύλίκη and Παραλίμνη sank, 
and fertile bands of land were given 
to cultivation and to human installa- 
tion. This story is repeated even to 
our own days. Some years ago the 
waters of Ύλίκη and Παραλίμνη sank 
down. A big channel brings a rich 
vein of water of the first of the lakes to 
the artificial lake of Marathon for the 
water-supply of the Capital. Παραλί- 
μνη loses much water through flowing 
and dryness.

A systematic exploitation of the 
banks of the lakes showed an incred- 
ible number of settlements and dif- 
ferent buildings, on which I have

been working during the last months. 
I collect surface material and I have 
made a plan for systematic work on 
those thrilling discoveries, which will 
be of invaluable importance for the 
archaeological and historical lay - out 
of Boeotia and of the whole Mainland 
of Greece.

Prof. Marinatos with his keen un- 
derstanding and sensibility for works 
of such importance visited with me 
many of the places where ancient 
relics have been found, and supported 
our work generously. A team of ar- 
chitects and draughtsmen is about to 
undertake with me the outline of the 
settlements and other installations un- 
covered.

The excavations started at the NW 
bank of the lake Παραλίμνη. There 
is an entire town there, which covers 
a land-strip that emerged from the 
water ( see f i g s .  1 - 5 ).

Before we reach the kernel of the 
Town we walk fascinated through a 
necropolis. The density of the build- 
ings is astonishing. The erosion of 
the waves and of rain waters has de- 
nuded the abrupt slope of Mount 
Ptoion, where the town and its ne- 
cropolis are situated. Buildings and 
graves are to be seen near or in the 
water. The first building to be exca- 
vated was a temple of the geometric 
period ( see f i g .  7 ). The finds were 
not numerous ( some bronze mes- 
omphalic phialae, a bronze fibula, 
sheets of bronze plates with relief dec- 
oration, some bronze hair-rings (see 
f i g .  9 ). The architectural type of 
the Temple and its other features will 
be discussed in the next account. Be-
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tween the temple and the town I 
found a continuous chain of orthog- 
onal and circular enclosures (περί- 
βολοι ), which contain graves and 
burials of different periods. Graves 
are also to be found outside the en- 
closures. Before this account was writ- 
ten I cleared almost two of the enclo- 
sures, and their research proved to be 
agitating. Large cist-graves covered 
with several slabs ( see f i g s .  12, 13), 
or smaller ones, contain several or 
single burials. The enclosure might 
with reasonable accuracy be char- 
acterized as family enceintes. So far 
the oldest graves and burials date to 
the MH period. But the most inter- 
esting result of the first excavation 
was the fact that in the same enclo- 
sures we find burials of MH, Myce- 
naean and Protogeometric periods ( see 
f i g s .  13, 14, 15, 16 ). This consti-

tutes, of course, a picture of continuity 
of the utmost importance. The evalu- 
ation of these discoveries will be 
clear after the systematic study of the 
material brought to light and the de- 
tailed analysis of the stratigraphic re- 
lations of construction and graves re- 
vealed.

From the surface material so far 
collected from the town discovered 
and its necropolis I observe that the 
first human installations occurred dur- 
ing the EH or even the Neolithic pe- 
riod. Any possible breaks in the habi- 
tation of the early Archaic period will 
be found after the excavation, which 
is now in progress. Once more we can 
stress the fact that the new discoveries 
will have revolutionary results for the 
archaeological and historical physi- 
ognomy of Boeotia.

THEODORE G. SPYROPOULOS

Eικ. 17. Βοιωτία. Λίθινοι πελέκεις
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Εικ. 1. Ά ρτα, πλατεία Κιλκίς. Τμήμα οδού της 
Αμβρακίας εις οικόπεδον Λέκκα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ

Κατά τους τελευταίους μήνας εις δύο 
οικόπεδα της Άρτης απεκαλύφθησαν δια

πρώτην φοράν σημαντικά τμήματα οδών 
της αρχαίας Αμβρακίας ( ε ικ . 1 - 2 ).
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Εικ. 2. Ά ρτα, πλατεία Ζέρβα. Τμήμα οδού της Αμβρακίας εις οικόπεδον ΟΤΕ

Ίο εν οικόπεδον, ιδιοκτησίας Λέκκα - 
Μακρυδήμα - Δάφνου κ.ά., κείται εις 
την ΒΔ. γωνίαν της πλατείας Κιλκίς, 
εις απόστασιν 50 μ. από του υστερο- 
αρχαϊκού ναού της οδού Βασιλέως 
Πύρρου1· το έτερον, ιδιοκτησίας ΟΤΕ, 
επί της Β. πλευράς της περί τα 400 μ. 
απεχούσης πλατείας Ζέρβα. Καί εις τα 
δύο οικόπεδα η κατεύθυνσις των αρ- 
χαιών οδών είναι ΒΔ, - ΝΑ., ήσαν δε 
παράλληλοι. Πλήν της κατεύθύνσεως 
παρουσιάζουν και αλλά κοινά στοιχεία :

πλάτος 4.70 μ. αμφότεραι, φέρουν ρεί- 
θρα εξ ασβεστολιθικών η σχιστολιθικών 
πλακών, καθέτως προς αυτάς βαίνουν οι 
τοίχοι ορθογωνίων οικιών και συμπτω- 
ματικώς ευρέθησαν και εις τα δύο οικό- 
πεδα παρομοίου κατασκευής λιθόκτιστα 
φρέατα. Έκτος τούτων τα ανασκαφικά 
δεδομένα και η μορφολογία των οδών 
οδηγούν εις την αυτήν χρονολογικήν το- 
ποθέτησιν, ήτοι εις τους κλασσικούς 
χρόνους. Πάντα τα ανωτέρω κοινά στοι- 
χεία πείθουν ότι υπήρχε πολεοδομικόν 
σχέδιον εις την Αμβρακίαν του 5ου αι. 
π.Χ. με ευρείας παραλλήλους οδούς, πλα-1. AAA II (1969), σ. 39-43.
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Εικ. 3. Ά ρτα. Α ρχαίον φρέαρ οικοπέδου Λέκκα

κοστρώτους, μετά ρείθρων κατά μήκος 
αυτών. Ή  πόλις υδρεύετο εκ φρεάτων 
και δεν ευρέθησαν μέχρι τούδε αγωγοί 
υ δ α τ ό ς .  Ο  διαστάσεων 20.75 X 44 μ. 
υστεροαρχαϊκός ναός φαίνεται να εντάσ- 
σεται, ίσως όχι τυχαίως, εις την πολεο- 
δομικήν μορφήν της Αμβρακίας, δεδο- 
μένου ότι η δυτική στενή πλευρά του 
είναι παράλληλος προς την οδόν του 
οικοπέδου Λέκκα. Μελλοντικά ευρήματα 
θα επιτρέψουν την μόρφωσιν πληρεστέ- 
ρας εικόνος της πολεοδομίας της σπου- 
δαιοτάτης αυτής αποικίας της Κορίνθου.

Εις την οδόν του οικοπέδου Λέκκα, 
αποκαλυφθείσαν εις μήκος 25 μέτρων, 
τα θεμέλια ηδράζοντο επί του φυσικού 
βράχου και η επίχωσις έφερε μικτά αρ- 
χαϊκά, κλασσικά και βυζαντινά όστρακα. 
Το φρέαρ, διαμ. 1.06 μ. και βάθους 11.50 
μ., ήτο λαξευμένον εις τον βράχον και

κτιστόν κατ’ έπιμελέστατον ισόδομον 
σύστημα εις το ανώτερον 1.5 μέτρον 
( ε ί ,κ. 3 ). Το τμήμα τούτο μετεφέρθη 
και ανασυνεστήθη εις την αυλήν του Ί. 
Ναού Παρηγορητίσσης, δεδομένου ότι 
τα λοιπά θεμέλια κατεστράφησαν αυ- 
θαιρέτως υπό του εργολάβου της οικο- 
δομής.

Περισσότερον ενδιαφέρον παρουσιά- 
ζει το οικόπεδον του ΟΤΕ, διότι εκεί 
η αρχαία επίχωσις ήτο αδιατάρακτος. 
Διεπιστώθη η ύπαρξις οδού εκ χαλίκων, 
αρχαϊκών χρόνων, κειμένης υπό την 
κλασσικήν, και εκατέρωθεν ταυτής θε- 
μέλια συγχρόνων αρχαϊκών οικιών εξ αρ- 
γών λίθων και ποταμίων χαλίκων. Τα εκ 
πελεκητών λίθων θεμέλια και προς βορ- 
ράν εις τοίχος εκ πλακοειδών λίθων το- 
ποθετούνται εις τον 5ον αι. π.Χ. Υπό τον 
εν λόγω τοίχον ευρέθησαν τρεις άργυροί
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στατήρες, δύο της Κορίνθου, του 6ου αιώ- 
νος π.Χ., και εις της Αμβρακίας, του 5ου 
αι. π.Χ. ( ε ι κ .  4, 5 ). Έ τι βαθύτερον ευ- 
ρέθη αμιγές στρώμα γεωμετρικών χρό- 
νων με κορινθιακά όστρακα της περιό- 
δου 800 - 750 π.Χ. συνυπάρχοντα μετά 
εγχωρίων χειροποιήτων κανθάρων και 
κυάθων, με αμαυρόχρωμον γραμμικήν 
διακόσμησαν.

Το γεωμετρικόν στρώμα του οικοπέ- 
δου του ΟΤΕ είναι ιδιαιτέρως σημαντι- 
κόν, διότι επιτρέπει την διαπίστωσιν, 
ότι οι Κορίνθιοι είχον εγκατασταθή εις 
την Αμβρακίαν 2 1/2 αιώνας προ της 
πιθανολογουμένης ιδρύσεώς της από του 
Κυψελίδου Γόργου, περί το 625 π.Χ. 
Είναι πολύ πιθανόν εις τον αυτόν τόπον 
να προϋπήρχε συνοικισμός του έθνους 
των Δρυόπων, δεδομένου μάλιστα ότι το

όνομα Αμβρακία είναι εγχώριον2. Τε- 
κμήριον της υπάρξεως εντοπίων κατοίκων 
εις την Αμβρακίαν των γεωμετρικών 
χρόνων είναι η χειροποίητος αμαυρό- 
χρωμος κεραμεική, η οποία ευρέθη και 
εις αλλάς τρεις τοποθεσίας του εσωτερι- 
κού της Ηπείρου, εις την Δωδώνην, την 
Καστρίτσαν Ιωαννίνων και εις την Βί- 
τσαν Ζαγορίου3.

I. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Y

Εικ. 4 -5 .  Άργυροί στατήρες Κορίνθου και 
Αμβρακίας εκ του οικοπέδου του ΟΤΕ

2. N. Hammond, Epirus ( 1967 ), σ. 425. 
Ε κ  του Ά μβρακος, υιού του Θεσπρωτού η 
εκ της Αμβρακίας, θυγατρός του Μελανέως.

3. Δωδώνη: ΠΑΕ ( 1969 ), σ. 30 - 31, πίν. 40 β. 
Καστρίτσα : ΠΑΕ ( 1952 ), σ. 373 κ.έ. Βίτσα : 
ΑΔ 21 ( 1966 ) : Χρονικά, σ. 88 - 90· ΑΔ 22 
( 1967 ) : Χρονικά, σ. 346· ΑΔ 23 ( 1968 ): Χρο- 
νικά, σ. 287-291.
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TOWN BUILDING PROBLEM OF ANCIENT AMBRAKIA

Two properties in Arta have re- 
cently yielded important parts of 
streets of the Ancient Ambrakia. The 
first ( f i g .  1 ) lies on Kilkis Square, 
some 50 m. SW of the late archaic 
temple ( AAA II ( 1969 ), p. 39 - 43 ) ; 
the second ( f i g .  2 ) is 400 m. further 
North, on Zerva’s Square. The two 
have striking similarities : their di- 
rection is NW - SE and they were 
most probably parallel; they have the 
same width of 4.70 m. having pave- 
ments and gutters of stone slabs. Right 
angled houses border them and there 
is a well near each of them. The finds 
date both streets to the classical period.

All these similarities prove that there 
must have been a town building plan 
in 5th century B.C. Ambrakia, with 
large streets following a right-angled 
grid.

In the property of Kilkis Square 
most interesting is the well ( f i g .  3 ), 
now rebuilt in the court of the Arta 
Museum.

In Zerva’s Square street, the walls

of the houses have with certainty been 
ascribed to the archaic period and the 
5th century B.C. ; the latter through 
the finding of three Corinthian and 
Ambrakiot silver staters ( f i gs .  4 - 5 ). 
Most interesting is the lower stratum, 
containing Corinthian Geometric 
sherds together with local hand-made 
and matt-painted ware of the NW 
Macedonian type. We deduce that 
Ambrakia was open to the Corinthians 
some 2 1/2 centuries before its official 
foundation by the Cypselid Gorgus 
( 625 B.C. ) and that it was already 
occupied by the Dryopes, an Epirotan 
tribe, to which belongs the hand made 
pottery. This pottery confirms the 
assumption that the name of Ambra- 
kia is local ( N. Hammond, Epirus, 
p. 425 ) ; the Corinthian colony re- 
ceived it from the native population 
living on the site of Ambrakia and 
using the same hand-made Geometric 
pottery found already at Dodona, 
Kastritsa and Vitsa, district of Yan- 
nina.

JULIA VOKOTOPOULOU

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΠΕΙΡΟΥ

Παναγιά Ν. Πρεβέζης
Περί τα 200 μ. νοτίως του χωρίου Πα- 

ναγιά, εις τον αγρόν Μάνθου Τσανάκα, 
κείμενον εις τους ανατολικούς πρόπο- 
δας του λόφου « Σπάτι », κατά την δια- 
νοιξιν αποστραγγιστικού χάνδακος δι’

εκσκαφέως τον Νοέμβριον του 1970, 
απεκόπησαν δύο παράλληλοι τοίχοι αρ- 
χαίου οικοδομήματος, απέχοντες μεταξύ 
των περί τα 6 μ. Πλησίον αυτών ευρέθη 
κτητορική επιγραφή επί πλίνθου εκ πεν-
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Εικ. 1. Παναγιά. Κτητορική επιγραφή του ναού 
Αρτέμιδος Πασικράτας

Εικ. 2. Άρτα. Βάθρον με αναθηματικήν επιγρα- 
φήν εις Άρτεμιν Πασικράταν

τελησίου μαρμάρου, διαστάσεων 0,41 χ 
0,22 X 0,08 ( ε ι κ.  1 ), η οποία εις την 
οπισθίαν όψιν φέρει κοίλην διαμήκη 
αύλακα. Το κείμενον έχει ως έξης : 

Σώτων Ι ’Αριστονό
ας/Απελεύθερος I 
τον ναον/κατεσκε 
ύακεν/εκ των είδί 
ων\ Αρτέμιδι/Πασι 

κράται
Ή  μορφή των ύψους 0,025 γραμμάτων 

συνηγορεί υπέρ μιας χρονολογικής το- 
ποθετήσεως της επιγραφής εις τους υστά- 
τους ελληνιστικούς χρόνους, ίσως εις 
τον 1ον π.Χ. αιώνα, οπωσδήποτε δε προ 
των αυτοκρατορικών χρόνων, όπου το- 
νίζονται περισσότερον οι ακρεμόνες και 
συνηθίζονται αι λοξαί ανισοϋψείς κε-
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ραίαι εις τα γράμματα A, Ν, Μ, Δ1. Ή  
γραφή ει αντί ι εις την λέξιν ειδίων, οφει- 
λομένη εις την μονόφθογγον πλέον προ- 
φοράν της διφθόγγου ει, απαντά εις Ατ- 
τικήν και εις τους αιγυπτιακούς παπύ- 
ρους από του 3ου - 2ου αι. π.Χ., εις δε 
τους Δελφούς από του 2ου αι. π.Χ.1 2.

Λατρεία Αρτέμιδος Πασικράτας είναι 
γνωστή μόνον εκ της γειτονικής Άμ- 
βρακίας3, όπου ευρέθη βάθρον4 ( ε ικ . 
2) φέρον άγαλμα ιματιοφόρου ανδρός 
και αναθηματικήν επιγραφήν εις την 
Άρτεμιν Πασικράταν, με χαρακτήρας 
συγχρόνους με τους της Παναγιάς. Πολύ 
πιθανόν η λατρεία να εισήχθη εις την 
Α μβρακίαν κατά τους υστέρους ελληνι- 
στικούς χρόνους, ο δε απελεύθερος Σώ- 
των5 να την μετέφερε και εις την ιδίαν

του πατρίδα, κατασκευάσας εξόδοις του 
ναόν. Σημειωτέον ότι η κοινότης Πανα- 
γιάς είναι εκτισμένη εις τους πρόποδας 
του υψώματος « Κούλια », όπου σώζονται 
τα θεμέλια τείχους αρχαίας ακροπόλεως 
ελεγχούσης την κοιλάδα του Λούρου εις 
εν από τα στενότερα σημεία της, παρά 
την σύγχρονον Κλεισούραν.

Μελλοντική ανασκαφή ίσως δείξη ότι 
οι αποκοπέντες τοίχοι εις τον αγρόν 
Τσανάκα ανήκουν εις τον Ναόν της Άρ- 
τέμιδος Πασικράτας.

Νικόπολις
Ανασκαφή του χωματόδρομου προς 

υδατόπυργον Μύτικα, περί τα 100 μ. 
δυτικώς του Ρωμαϊκού τείχους και εις 
την θέσιν « Μπούφι », απεκάλυψε τρεις 
συστάδας πλινθόκτιστων κιβωτιοσχή- 
μων τάφων του 2ου - 3ου αιώνος μ.Χ. 
Ήσαν όλοι σχεδόν σεσυλημένοι, αλλά 
υπελείφθησαν αρκετά κτερίσματα, κυ- 
ρίως υέλιναι δακρυδόχοι ( ε ικ . 3 ), νο- 
μίσματα και πήλιναι τεφροδόχοι. Ιδιαί- 
τερον ενδιαφέρον παρουσιάζει ταφικόν 
μνημείον εις σχήμα Π ( ε ικ . 4 ), διαστά- 
σεων 17.25 X 3.29 μ., κατεσκευασμένον 
εξ ασβεστολιθικών όγκολίθων · εις την 
ανατολικήν πτέρυγα και την βορείαν

Εικ. 3. Νικόπολις. Υ έλιναι δακρυδόχοι

1. M. Guarducci, Epigraphia Graeca I, 1967, 
σ. 372, 379.

2. E. Schwyzer, Griechische Grammatik I, 
Handbuch der Altertumswissenschaft Π, I, 1, 
1969, σ. 193.

3. RE X Vm  4, στιχ . 2061.
4. Στ. Δραγούμης εν ΑΕ 1910, στ. 398. Ν. 

Hammond, Epirus (1967), σ. 799, 2ος - 1ος 
cd. π.Χ.

5. Το όνομα Σώτων απαντά εις επιγραφάς 
Αμβρακίας, πρβλ. Hammond, 6.ά. σελ. 815.
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Εικ. 4. Νικόπολις. Ταφικόν μνημείον οδού υδα- 
τοπύργου Μύτικα

πλευράν υπήρχον τάφοι πλινθόκτιστοι, 
εις ένα των όποιων ευρέθη νόμισμα Α ν- 
τωνίνου του Ευσεβούς.

Εις την θέσιν «Κουμάσια» και εις 
τον αγρόν Δημ. Παππά ανεσκάφη οικο- 
γενειακός κιβωτιόσχημος εξ ασβεστολι- 
θικων πλακών τάφος, διαστάσεων 2.25 X 
0,90 μ. Περιείχε τα όστδ 13 νεκρών, πέντε

χαλκά νομίσματα του lou και 3ου αι. 
μ.Χ., υελίνας δακρυδόχους και τρεις λύ- 
χνους6 με αναγλύφους παραστάσεις ερω- 
τιδέως και μονομάχων, των άρχων του 
3ου αι. μ.Χ. ( ε ικ . 5 ).

I. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

6. Πρβλ. The Athenian Agora ΙΠ,π ι v. 19, 
αρ. 838 -9 .
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Εικ. 5. Νικόπολις. Λύχνοι 3οο μ.Χ. αιώνος

NEWS FROM EPIRUS 

Panayia, district of Preveza
At the foot of the rocky hill « Spati », 

some 200 m. south of the village Pa- 
nayia, a dedicatory inscription has 
been found, written on a marble stone

( f i g .  1 ). We learn that Soton, the 
son of Aristonoa, an emancipated 
slave, had built the temple of Artemis 
Pasikrata at his own expense. The
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letters would date the inscription to 
the 1st century B.C. The writing ει 
in the word ειδίων instead of i had 
appeared since the III - II century B.C.

The worship of Artemis as Pasikrata 
is known only from the neighbouring 
Ambrakia, where another dedicatory 
inscription of about the same period 
has been found ( f ig.  2 ). The inscrip- 
tion of Panayia lay near the walls of 
an ancient building. Future excavation 
will perhaps prove it to be Soton’s 
temple of Artemis Pasikrata.

Nikopolis
Three groups of 24 cist graves built 

out the tiles have been excavated

some 100 m. West of the Roman wall, 
at the site « Boufi ». Almost all of 
them had been robbed, but there 
remained enough ( unguentaria f i g .  
3, coins and vases ) to date them to 
the II - III century A.D. A grave monu- 
ment in Π shape, measuring 17.25 X  
3.29 m., deserves special mention 
( f i g .  4).

At the site « Koumasia » near the 
Roman baths «Bendenia», a cist 
limestone grave ( 2.25 X  0.90 m. ) con- 
tained 13 skeletons; five coins of the 
I - III century A.D., glass unguenta- 
ria and three lamps with relief deco- 
ration of the early III century A.D. 
( f i g .  5 ) were found in it.

JULIA VOKOTOPOULOU

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΔYO ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

I. Καθολικόν Μονής Χελανδαρίου Αγίου
Όρους
Ε π’ ευκαιρία της εγκαταστάσεως εν 

τη Μονή ταυτή συνεργείου υπό τον ζω- 
γράφον - συντηρητήν κ. Φ. Ζαχαρίου, 
δια την συντήρησιν εικόνων της Μονής, 
εγένετο δειγματολογικός καθαρισμός της 
εις την νοτίαν κόγχην ( χορόν ) παρα- 
στάσεως των Εισοδίων της Θεοτόκου, 
εκ του τοιχογραφικού συνόλου του κο- 
σμούντος το θαυμάσιον Καθολικόν της 
Μονής. Ε κ του καθαρισμού τούτου διε- 
πιστώθη ότι αι αρχικαί τοιχογραφίαι

διατηρούνται κατά το μέγιστον ποσο- 
στόν.

Αι τοιχογραφίαι αύται επιζωγραφη- 
θείσαι κατά τα έτη 1803 - 1804, συμφώ- 
νως προς επιγραφικήν μαρτυρίαν1, μόνον

1. Περί της επιγραφής βλ. V. Djuric: 
«Fresques médiévales à Chilandar- Contribu- 
tion au catalogue des fresques du Mont Athos-  » 
dans «Actes du XII Congrès International des 
Études Byzantines », tome ΙΠ, Extrait, Beograd,
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Εικ. 1. Καθολικόν Ί. Μ. Χελανδαρίου Α γ. Ό -  
ρους. Ή  παράστασις των Εισοδίων της Θεοτό- 
κου προ των εργασιών καθαρισμού

εις ελάχιστα σημεία2 επιτρέπουν εις τον 
μελετητήν να εκτιμήση την τέχνην της 
αρχικής ζωγραφικής και να βοηθηθή 
εις την χρονολογικήν κατάταξιν αυτής3.

Ούτως, επί τη βάσει των ελάχιστων 
διαφυγουσων την επιζωγράφησιν τοιχο- 
γραφιών και δύο υποβληθεισών παλαιό-

τερον εις καθαρισμόν4, ο V. Djuric εις 
σύντομον, αλλά λίαν περιεκτικήν και 
εύστοχον μελέτην του5 αναφέρεται εις 
την ζωγραφικήν του Καθολικού του Χε- 
λανδαρίου, ήτοι εις την τέχνην, την 
χρονολογικήν τοποθέτησιν και τον πι- 
θανόν ζωγράφον, υπό την επιφύλαξιν

1964, σελ. 71 και σημ. 36, ένθα και η παλαιοτέρα 
βιβλιογραφία.

2. Djuric, ε.α., σ. 73 - 74.
3. Ο V. Djuric, ε.α., σ. 78, τοποθετεί την απο- 

περάτωσίν της τοιχογραφήσεως εις το έτος

1319. Περί των τοιχογραφιών του νάρθηκος βλ. 
ε.α., σημ. 54.

4. Ε.ά., σ. 74.
5. Ε.ά., σ. 71 - 83 και εικ. 17 - 31.
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Εικ. 2. Καθολικόν Ί. Μ. Χελανδαρίου Α γ. Ό - 
ρους. Ή  παράστασις των Εισοδίων της Θεοτό- 
κου μετά τας εργασίας καθαρισμού.

πάντοτε, ως εξ άλλου είναι φυσικόν, της 
επιβεβαιώσεως των συμπερασμάτων του 
μετά τον τελικόν καθαρισμόν του ζωγρα- 
φικού συνόλου.

Ό  υπό του Φ. Ζαχαρίου πραγματοποιη- 
θείς δοκιμαστικός καθαρισμός απέδωσε 
την αρχικήν μορφήν εις την παράστασιν 
των Εισοδίων της Θεοτόκου6 ( ε ικ . 
1-5).

Ή  σύνθεσις ανήκει εις τον συνήθη 
εικονογραφικόν τόπον. Ή  κίνησις εν- 
ταύθα γίνεται εκ δεξιών προς τα αριστερά. 
Εις το άκρον αριστερά ο Αρχιερεύς Ζα- 
χαρίας ( ε ικ . 3 ) κύπτων κάτωθεν κι βο- 
ρίου δέχεται την Παναγίαν βαδίζουσαν 
και βλέπουσαν προς αυτόν. Εις το μέσον 
της συνθέσεως, αι ως συνήθως επτά τον 
αριθμόν λαμπαδηφόροι φίλαι της Παρ- 
θένου ( ε ικ . 4, 5 ) εικονίζονται εις την 
παράταξιν, εξ ων πέντε φέρουν καλύ- 
πτρας και δύο είναι ακάλυπτοι. Ακολου- 
θεί η Ά ννα βλέπουσα προς τον τελευ-

6. Ά πασαι αι δημοσιευόμενοι ενταύθα φω- 
τογραφίαι ανήκουν εις τον κ. Φ. Ζαχαρίου, τον 
όποιον ευχαριστώ θερμώς.
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Εικ. 3. Λεπτομέρεια της ε ικ .  2
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Εικ. 4. Λεπτομέρεια της ε ικ .  2
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Εικ. 5. Λεπτομέρεια της ε ικ .  4

ταίον της συνθέσεως Ιωακείμ, του οποίου 
η αριστερά χειρ διατηρεί την κίνησιν 
της καθοδηγήσεως και της παραδόσεως 
της Παρθένου προς τον Αρχιερέα.

Εις το άνω αριστερόν άκρον της παρα- 
στάσεως και όπισθεν του κιβωρίου η 
συνήθης κατά τα Απόκρυφα σκηνή του 
αγγέλου του διατρέφοντος την Παρ- 
θένον.

Το άνω μέρος της παραστάσεως κα- 
λύπτουν αρχιτεκτονήματα του βάθους 
και δένδρον.

Η παράστασις προ του καθαρισμού 
έφερε την επιγραφήν ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( ε ικ . 1), ενώ μετά τον

καθαρισμόν απεκαλύφθη ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ 
ΑΓΙΩΝ  ( ε ικ . 2).

Π. Καθολικόν Μονής Όσιου Νικάνορος
( Ζάβορδας ) Γρεβενών
Αι έπ ευκαιρία των κατά το έτος 1967 

εκτελεσθεισών εργασιών στερεώσεως της 
Μονής7 μεταβάσεις μου εις αυτήν επέ- 
τρεψαν την εξέτασιν των τοιχογραφιών 
του Καθολικού, αίτινες εκ μεταγενεστέ-

7. Μ. Μιχαηλίδης, Μεσαιωνικά μνημεία 
Μακεδονίας - Θράκης, ΑΔ 23 ( 1968 ) : Χρονικά, 
σ. 370.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 347

Εικ. 6. Καθολικόν 
Μονής Ζάβορδας 
Γρεβενών. Ή  έγερ- 
σις του Λαζάρου 
κατά τας εργασίας 
καθαρισμού

Εικ. 7. Καθολικόν 
Μονής Ζάβορδας 
Γρεβενών. Ή  έγερ- 
σις του Λαζάρου, 
μετά τον καθαρι- 
σμόν

ρων ( 1850) επιζωγραφήσεων καταστά- 
σαι αγνώριστοι, υποστάσαι δε και εκ του

χρόνου, της υγρασίας και άλλων αιτίων 
ποικίλας φθοράς, μόλις επέτρεπον, εκ
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Εικ. 8. Λεπτομέρεια της ε ικ . 7
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Εικ. 9. Καθολικόν Μονής Ζάβορδας Γρεβενών. 
Η Σταύρωσις του Χρίστου μετά τον καθαρι- 

σμόν

της εξετάσεως ελάχιστων διαφυγόντων 
την επιζωγράφησιν στοιχείων, την δια- 
πίστωσιν ότι η αρχική ζωγραφική ανήκεν 
εις εξαίρετον ζωγράφον του 16ου αι. μ.Χ.

Έκτοτε επρογραμματίσθη και ενεκρί- 
θη αρμοδίων ο καθαρισμός και η συντή- 
ρησις των τοιχογραφιών, λόγω δε του 
φόρτου των εργασιών των συνεργείων 
συντηρήσεως, μόλις προσφάτως κατέστη 
δυνατή η αποστολή μικρού συνεργείου 
υπό τον ζωγράφον - συντηρητήν κ. Φ. 
Ζαχαρίου, όστις προέβη εις δειγματολο- 
γικόν καθαρισμόν προς διαπίστωσιν της 
ποιότητος της ζωγραφικής και της εκ- 
τάσεως διατηρήσεως της αρχικής τοι-

χογραφήσεως δια την περαιτέρω συνέ- 
χισιν των εργασιών.

Αποτέλεσμα του γενομένου μικράς 
εκτάσεως καθαρισμού είναι αι ενταύθα 
το πρώτον δημοσιευόμεναι τρεις παρα- 
στάσεις, ήτοι της Ε γέρσεως του Λαζά- 
ρου ( εικ.  6 - 8 ), της Σταυρώσεως του 
Χριστού ( ε ικ.  9, 11, 12) και της Βαιο- 
φόρου ( ε ικ.  13-16). Εγένοντο επί- 
σης έρευναι εις διάφορα σημεία του 
ναού και κυρίως κατά την Δ. πλευράν, 
εξ ων διεπιστώθη ότι αι αρχικαί τοιχο- 
γραφίαι θα πρέπει να διατηρώνται κατά 
το μέγιστον ποσοστόν.

Εκ του γενομένου καθαρισμού προ-
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Εικ. 10. Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων. Φράγκου 
Κατελάνου, Ή  Σταύρωσις του Χριστού
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Εικ. 11. Καθολικόν 
Μονής Ζάβορδας 
Γρεβενών. Λεπτο- 
μέρεια της ε ικ . 9

έκυψαν σημαντικά στοιχεία, δι’ ων δύ- 
ναται να αποδοθή μετά πολλής βεβαιό- 
τητος η ζωγραφική του Καθολικού εις 
τον ζωγράφον Φράγκον Κατελάνον8.

Αρκούμεθα ενταύθα εις την παράθεσιν 
της σκηνής της Σταυρώσεως του Καθο- 
λικού της Μονής Ζάβορδας ( ε ικ . 9 ) 
και της αυτής σκηνής του Καθολικού

8. Περί του ζωγράφου τούτου βλ. κυρίως 
Ά . Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα Ιστορίας της θρη-

σκευτικής ζωγραφικής μετά την Ά λωσιν, Α θή- 
ναι, 1957, σ. 113 κ.έ.
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Εικ. 12. Λεπτομέρεια της ε ικ . 9

της Μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων, 
έργου του ζωγράφου τούτου ( εικ.  10). 
Ή  ολοκλήρωσις του καθαρισμού των 
τοιχογραφιών του Καθολικού της Μο- 
νής Ζάβορδας ελπίζομεν ότι θα κατα-

στήσω απόλυτον βεβαιότητα την νυν 
υπόθεσιν και θα προσθέση εν εισέτι 
μνημείον εις το μέχρι τούδε γνωστόν 
έργον του Φράγκου Κατελάνου.

ΜΥΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 353

Εικ. 13. Καθολικόν 
Μονής Ζάβορδας Γ ρε- 
βενών. Ή  Βαίοφόρος 
μετά τον καθαρισμόν

Εικ. 14. Λεπτομέρεια 
της ε ι κ .  13

NOUVEAUX DOCUMENTS SUR LA PEINTURE DE DEUX MONUMENTS DE
LA MACÉDOINE

Dans deux monuments de la Macé- 
doine, le Catholicon du Monastère de

Chilandar au Mont Athos et le Catho- 
licon du Monastère d ’Hosios Nicanor
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( Zaborda ) de Grevena, nous venons 
de nettoyer récemment une partie des 
fresques, qui étaient couvertes par 
d ’autres couches de peinture posté- 
rieures. Le but de ces travaux fut de 
constater l’état de conservation de la 
première couche.

Ainsi ont été nettoyées la scène de 
la Présentation de la Vierge au Tem- 
ple ( f i g s .  1 - 5 ) dans le Catholicon 
du Monastère de Ghilandar, tandis 
que dans le Caltholicon du Monastère 
de Zaborda les scènes de la Résurrec- 
tion de Lazare ( f i g s .  6 - 8 ), de la

Grucihxion ( f i g s .  9, 11, 12) et de 
l’Entrée à Jérusalem ( f i g s .  13 - 16 ).

Le nettoyage du second monument 
nous a mené à penser que ses fresques 
ont été éxécutées, très probablement, 
par le peintre Frangos Catelanos; 
nous reproduisons ici, afin de com- 
parer les similitudes frappantes,, la 
scène analogue de la Crucifixion du 
Monastère de Barlaam à Météores 
( f i g .  10),  œuvre de ce peintre.

Nous espérons que le nettoyage 
.complet de l’église de Zaborda prou- 
vera la vérité de cette hypothèse.

MYRON MICHAILIDIS

Εικ. 15. Λεπτομέρεια της ε ι κ .  13
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Εικ. 16. Λεπτομέρεια της ε ικ . 13
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ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΟΣ ΔΙΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΦΥΏΝ

Κατά το θέρος του 1971 συνεχίσθη η 
ανασκαφική ερευνά του Ίερού του Α μ- 
μωνος Διός εις Καλλιθέαν Χαλκιδικής1.

Σκοπός της εφετινής ανασκαφής ήτο 
άφ” ενός μεν η δια δοκιμαστικών τομών 
ερευνά του χώρου του Ίερού, εκτάσεως 
20 περίπου στρεμμάτων, άφ1 ετέρου δε 
η συστηματική ερευνά του προ του ναού 
χώρου.

Τα αποτελέσματα της ανασκαφής εί- 
ναι εξαιρετικώς ενδιαφέροντα δια την 
ιστορίαν του Ίερού, καθώς και δια την 
αρχιτεκτονικήν μορφήν του ναού και 
του προ αυτού αποκαλυφθέντος βωμού.

Ή  εφετινή ανασκαφή απεκάλυψε προ 
του ναού έτερον μεταγενέστερον κτίσμα 
εις την προέκτασιν της ΒΑ. πλευράς αύ- 
του, τον αρχικόν βωμόν και επ αυτού 
μικρόν μεταγενέστερον βωμόν ( σ χ ε δ . 
1· ε ί  κ. 1 ). Πρό του ναού, εις το στρώμα 
καταστροφής, ευρέθησαν πλείστα τεμά- 
χια λευκόφαιου, χονδροκόκκου μαρμά- 
ρου, μεταξύ των οποίων τμήματα άρχι- 
τεκτονικών μελών δωρικού ρυθμού, ήτοι 
επιστυλίου ( ε ικ . 2 ), τριγλύφων ( ε ικ . 
3 ), γείσου και τμήμα τυμπάνου ( ε ικ . 4 ), 
καθώς και τινα τεμάχια λίθινων αρχιτε- 
κτονικών μελών δωρικού ρυθμού, ήτοι

Σχεδ. 1. Ανασκαφή Ίερού Άμμωνος Διός. I. 'Ο ναός ( 1969 ). 2. Το δυτικόν κτίσμα με τας κερ- 
κίδας (1969). 3. Το ανατολικόν κτίσμα με τας κερκίδας (1971). 4 .  Ο  βωμός (1971). 5.  Ο  με- 
ταγενέστερος βωμίσκος ( 1971 )

Ό  ναός : Κατά το 1969 είχεν αποκα- 
λυφθή το πόδιον του ναού, καθώς και εν 
μεταγενέστερον κτίσμα εις την προεκτα- 
σιν της ΝΔ. πλευράς αυτού ( σ χ ε δ .  1 ).

επιστυλίου και τριγλύφου. Εις το στρώμα 
καταστροφής ευρέθησαν επίσης κοριν- 
θιακοί κεραμίδες και τίνες λακωνικοί.

Δέον να σημειωθή ότι τα μεταγενέ- 
στερα κτίσματα κατεσκευάσθησαν ως επί 
το πλείστον από λίθινα αρχιτεκτονικά 
μέλη δωρικού και ιωνικού ρυθμού.

1. Φ. Πέτσα, ΑΔ 24 (1969 ): Χρονικά, σ. 
312, Πιν. 326 α· ΑΔ 25 ( 1970) : Χρονικά ( υπό 
εκτύπωσιν ).
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Εικ. 1. Ο  ναός, ο βωμός και τα κτίσματα με τας 
κερκίδας

Ό  θριγκός του ναού : Τα ευρεθέντα 
τμήματα αρχιτεκτονικών μελών του μαρ- 
μάρινου δωρικού θριγκού μας δίδουν τα 
άπαραίτητα στοιχεία δια την εν σχεδίω 
άναπαράστασιν του θριγκού του ναού.

Εικ. 2. Τμήμα μαρμάρινου επιστυλίου

Εικ. 3. Τμήμα μαρμάρινου τριγλύφου

Εικ. 4. Τμήμα μαρμάρινου τυμπάνου
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Εικ. 5. Λίθινον δωρικόν κιονόκρανον

Συμφώνως προς τα μορφολογικά στοι- 
χεία των αρχιτεκτονικών αυτών μελών

δυνάμεθα να τοποθετήσωμεν την κατα- 
σκευήν του μαρμάρινου θριγκού εις τον 
3ον αι. π.Χ.

Παλαιότερος του μαρμάρινου είναι ο 
λίθινος δωρικός θριγκός, ο όποιος χρο- 
νολογείται εις τον 4ον αι. π.Χ., συμφώ- 
νως προς τα μορφολογικά στοιχεία των 
αρχιτεκτονικών μελών του.  Ο  λίθινος 
θριγκός είναι, πιθανώτατα, ο αρχικός 
θριγκός του ναού. Έπί του ποδίου του 
ναού σώζεται λίθινος σφόνδυλος δωρι- 
κού ρυθμού, εις δε το ανατολικόν μετα- 
γενέστερον κτίσμα ευρέθησαν δύο λί- 
θινα κιονόκρανα δωρικού ρυθμού ( ε ικ.  
5 ), τα όποια προέρχονται, πιθανώτατα, 
από τον ναόν.

Εικ. 6.  Ο  βωμός



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 359

Κεράμωσις : Αι ευρεθείσαι κεραμίδες 
ανήκουν εις τρεις κεραμώσεις. Ή  πρώτη 
κεράμωσις ήτο κορινθιακή, όμοια προς 
την Νοτίαν Στοάν της Κορίνθου, συμφώ- 
νως προς τους ευρεθέντας ανθεμωτούς κα- 
λυπτήρας και τας αναγλύφους σίμας. Ή  
δευτέρα κεράμωσις, επισκευή προφανώς 
της πρώτης, χρονολογείται εις την ελ- 
ληνιστικήν εποχήν. Κατά την ρωμαϊκήν 
περίοδον η κεράμωσις έπεσκευάσθη προ- 
χείρως δια της τοποθετήσεως λακωνικών 
κεραμίδων.

Ό  βωμός : Προ του ναού απεκαλύφθη 
στενός, επιμήκης βωμός ( ε ικ . 6 ). Σώ- 
ζεται μέχρις ύψους 1 μ., το πλάτος του

θα ήτο 1 μ. περίπου και το μήκος του 
ίσον περίπου με το πλάτος του ναού. 
Δεν είναι βέβαιον ποιαν μορφήν θα είχεν 
η απόληξις του.  Ο  βωμός αυτός πρέπει 
να είναι ο αρχικός βωμός του ναού. Ευ- 
ρέθη κεκαλυμμένος με άμμον. Ε π’ αυτού, 
κατά το μέσον περίπου του μήκους του, 
ευρέθη μικρός μεταγενέστερος βωμί- 
σκος. Πέριξ του μεταγενεστέρου βωμί- 
σκου ευρέθησαν ίχνη τέφρας και πολλά 
οστά μεγάλων ζώων. Εντός του βωμί- 
σκου απεκαλύφθη παχύ στρώμα τέφρας.

Τα μεταγενέστερα κτίσματα : Τα κτί- 
σματα αυτά κατεσκευάσθησαν προχεί- 
ρως από λίθινα κυρίως αρχιτεκτονικά

Εικ. 7. Το ανατολικόν κτίσμα με τας κερκίδας
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Εικ. 8. Κεφαλή Έ ρωτος

μέλη δωρικού και Ιωνικού ρυθμού. Κατά 
την ανατολικήν πλευράν του δυτικού 
σώζονται τρεις κερκίδες, κατά δε την 
δυτικήν του ανατολικού μια ( ε ικ . 7 ). 
Εις την δυτικήν πλευράν του δυτικού 
υπάρχει κλίμαξ ανόδου, τοποθετημένη 
παραλλήλως προς τον τοίχον, ενώ εις 
την ανατολικήν πλευράν του ανατολι- 
κού η κλίμαξ ανόδου είναι κάθετος προς 
τον τοίχον ( ε ικ . 7 ). Εις τας κερκίδας 
εκάθητο, προφανώς, οι πιστοί και παρη- 
κολούθουν τα δρώμενα.

Βάσει των ανωτέρω ανασκαφικών δε- 
δομένων ο ναός κατεσκευάσθη τον 4ον 
αι. π.Χ. Το υλικόν είναι εγχώριος κογ- 
χυλιάτης λίθος. Τα αρχιτεκτονικά μέλη

ήσαν επιχρισμένα δια λευκού μαρμαρο- 
κονιάματος.

Ή  κεράμωσις του, όμοια προς την κε- 
ράμωσιν της Νοτίας Στοάς της Κόριν- 
θου, τοποθετεί την κατασκευήν του εις 
το β' ήμισυ του 4ου αι. π.Χ. Βρα- 
δύτερον ο ναός υφίσταται μερικήν 
καταστροφήν και επισκευάζεται κατά 
τον 3ον αι. π.Χ. Ο  θριγκός αντικαθίστα- 
ται με μαρμάρινον και η κεράμωσις συμ- 
πληρούται δια της τοποθετήσεως κοριν- 
θιακών κεραμίδων πηλού ερυθρού. Κατά 
τους ρωμαϊκούς χρόνους ( 1ος - 2ος αι. 
μ.Χ. ) δ βωμός καλύπτεται δι’ άμμου, επ’ 
αυτού κατασκευάζεται μικρός βωμός και 
εκατέρωθεν του βωμού κατασκευάζονται 
τα δύο μεταγενέστερα κτίσματα με κερ- 
κίδας. Εις το ύψος της κερκίδος του άνα- 
τολικού μεταγενεστέρου κτίσματος, ευ- 
ρέθη μαρμάρινη κεφαλή Έρωτος του 
β' ημίσεος του 2ου αι. μ.Χ. ( ε ί κ. 8 ). 
Τα ανευρεθέντα νομίσματα χρονολο- 
γούνται από του 1ου αι. μ.Χ. μέχρι των 
διαδόχων του Μ. Κωνσταντίνου. Ή  ρω- 
μαϊκή, λοιπόν, περίοδος του Ίερού διαρ- 
κεί από του 1ου αι. μ.Χ. μέχρι της επο- 
χής του Θεοδοσίου.

Κατά τους χρόνους της αυτοκρατορίας 
του Θεοδοσίου, πιθανώς, το Ιερόν κατα- 
στρέφεται βιαίως. Το γεγονός της βιαίας 
καταστροφής μαρτυρείται από τα (μαρ- 
μάρινα αρχιτεκτονικά μέλη του ναού, 
τα όποια ευρέθησαν τεμαχισμένα εις 
πλείστα τεμάχια, καθώς και από τα ευρι- 
σκόμενα μικρά τεμάχια γλυπτών.

Ό  ναός είχε ταυτισθή το 1969 με τον 
γνωστόν εκ των πηγών ναόν του Άμμω- 
νος Διός, συμφώνως προς αναθηματικήν 
επιγραφήν μαρμάρινης λεκάνης, ευρε- 
θείσης πλησίον της γωνίας του ναού.

Έξωθι του ανατολικού τοίχου του 
ανατολικού μεταγενεστέρου κτίσματος
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ευρέθη ενεπίγραφος βάσις αγαλματίου 
του 2ου αι. μ.Χ. ( ε ικ .  9 ). Ή  επιγραφή 
έχει ως έξης :

ΑΠΟΛΛΩΝΙ ΚΑΝΑΣΤΡΑΙΩ 
ΑΝΕΘΗΚΑ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

Έπί της βάσεως σώζονται οι άκροι 
πόδες αγαλματίου του Απόλλωνος, οί 
πρόσθιοι πόδες λέοντος δεξιά του και 
κορμός δένδρου με όψιν αριστερά του. 
Το αγαλμάτιον αποδίδει, πιθανώς, το 
λατρευτικόν άγαλμα του Απόλλωνος. 
Δυτικώτερον του ναού, εις μιαν τομήν, 
απεκαλύφθη τοίχος στοάς ( ; ) με κατεύ- 
θυνσιν από Β. προς Ν., εις ετέραν δε 
τμήμα κτηρίου (κατοικίας ιερέων η ξε- 
νώνος ).

Ιερόν Νυμφών και Διονύσου : ΝΔ. του
ναού εις την κλιτύν διεκρίνοντο λίθιναι

βαθμίδες. Ή  ερευνά απεκάλυψε λιθίνην 
κλίμακα σκαλισμένην επί βράχου ( ε ικ . 
10), άγουσαν εις κοιλότητα του βράχου 
( ε ικ . 11). Προ της κοιλότητος κατά την 
δυτικήν πλευράν εντός του ίζηματογε- 
νούς στρώματος και εις το στρώμα του 
χώματος ευρέθησαν αγγεία του β' ημί- 
σεος του 8ου αι. π.Χ. ομού μετά χειρο- 
ποιήτων. Συγκεκριμένως ευρέθησαν πολ- 
λά τεμάχια μεγάλων άνοικτών χειροποιή- 
των αγγείων ( ε ικ . 12), τμήματα σκύ- 
φων με κρεμάμενα ομόκεντρα ημικύκλια 
( ε ικ . 13 ), γεωμετρικός σκύφος με απλήν 
γραμμικήν διακόσμησιν ( ε ικ . 14 ), γεω- 
μετρικός σκύφος, με ανοικτόν καστανόν 
γάνωμα και ταινιωτός λαβάς, και κομβιό- 
σχημος λαβή εγχωρίου σκύφου, όμοια 
προς ευρεθείσας εις Όλυνθον, Βεργί-

Εικ. 9. Βάσις αγαλματίου με αναθηματικήν επιγραφήν εις τον Απόλλωνα Καναστραίον
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Εικ. 10. Ιερόν Νυμφών και Διονύσου

ναν και αλλαχού της Μακεδονίας. Εις 
το αυτό περίπου ύψος, εις το στρώμα του 
χώματος, κατά την ανατολικήν πλευράν 
της κοιλότητος και προ αυτής ευρέθη- 
σαν αττικά ερυθρόμορφα και μελαμβαφή 
αγγεία του 5ου αι. π.Χ. Εις τινα εξ αυτών 
σώζονται εγχάρακτοι αναθηματικαί επι- 
γραφαί. Εις το χείλος αττικού ερυθρο- 
μόρφου κωδωνοσχήμου κρατήρος ( ε ικ . 
15) η επιγραφή:

ΗΓΙΑΣ : AI (
Ά νωθεν της κοιλότητος ευρέθη τμήμα 
αττικού μελανόμορφου κρατήρος με ελι- 
κοειδείς λαβάς ( ε ι κ .  16, 17), φέρον 
επί του χείλους εγχάρακτον αναθημα- 
τικήν επιγραφήν :

]ΣΙΚΡΑ ΤΑΙΟΣ
Ά νωθεν του σπηλαίου επίσης ευρέθη-

σαν πολλά αττικά μελαμβαφή και τινα 
τεμάχια χειροποιήτων αγγείων.

Προ της κοιλότητος ευρέθη επίσης 
αβαφής κάνθαρος αρχαϊκού τύπου, ειδώ- 
λιον Παπποσιληνού, τύπου του 5ου αι. 

~  π.Χ., και ειδώλιον λέοντος υστεροαρ- 
χαίκού τύπου.

Συμφώνως προς τα ως άνω ανασκαφι- 
κά δεδομένα, κατά το β' ήμισυ του 
8ου αι. π.Χ., οι Α φυταίοι εντυπωσια- 
σθέντες από την ωραιότητα του τοπίου 
ιδρύουν το Ιερόν των Νυμφών και του 
Διονύσου. Δέον να σημειωθή ότι την 
εποχήν εκείνην έρρεεν άφθονον ύδωρ 
από την κοιλότητα του βράχου, ως δει- 
κνύουν οι ωραίοι σταλακτίται της κοι- 
λότητος του βράχου και το ιζηματογενές 
στρώμα.
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Εικ. 11. Ιερόν Νυμφών και ΔιονύσουΕικ. 11. Ιερόν Νυμφών και Διονύσου

Ή  ταύτισις του σπηλαίου ως Ίερού 
των Νυμφών τεκμηριούται από την (ανα- 
θηματικήν επιγραφήν του αττικού μελα- 
νόμορφου κράτη ρος, η οποία δύναται να 
συμπληρωθή:

νύμφη] Σ Ι ΚΡΑΤΑΙΟΣ

Εις το Ιερόν των Νυμφών ελατρεύετο 
και ο Διόνυσος. Ή  αναθηματική επι- 
γραφή του αττικού ερυθρόμορφου κρα- 
τήρος δύναται να συμπληρωθή :

Η ΠΑΣ' : ΑΙ[ονύσωι

Ή  ιστορία του Ίερού αρχίζει το β' 
ήμισυ του 8ου αι. π.Χ., παρουσιάζεται 
κενόν εις τα ευρήματα κατά τον 7ον 
και το α' ήμισυ του 6ου αι. π.Χ., και 
ακολουθούν ευρήματα του β ' ημίσεος του 
6ου αι. π.Χ. και των κλασσικών χρόνων.

Άνωθεν του σπηλαίου εις τους βυ-

ζαντινούς χρόνους ιδρύθη ναύόριον2.
Κάτωθεν της κλίμακος απεκαλύφθη 

μέγα σπήλαιον με ωραίους σταλακτίτας 
( ε ικ.  10, 18). Ή  ερευνά του σπηλαίου 
θα γίνη εις την προσεχή ανασκαφικήν 
περίοδον.

Δυτικώτερον του Ίερού των Νυμφών 
και του Διονύσου εις την κλιτύν διεκρί- 
νετο μια πλίνθος. Εκεί, μικρά δοκιμα- 
στική τομή ( 3 X 3 μ. ) απεκάλυψε τοί- 
χον με κατεύθυνσιν από Β. προς Ν. του 
4ου αι. π.Χ. Ευρέθησαν μελαμβαφή αγ- 
γεία του 4ου αι. π.Χ. και πήλινος καρπός

2. Περί του ναϋδρίου και περί των αρχιτε- 
κτονικών μελών βασιλικής, δτινα ευρίσκονται 
εντειχισμένα εις αναλημματικόν τοίχον προ του 
ξενοδοχείου, βλ. την έκθεσιν του συναδέλφου 
κ. Εύθ. Τσιγαρίδα.
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Εικ. 12. Τμήμα μεγάλου χειροποίητου αγγείου

Εικ. 13. Τμήμα σκύφου με κρεμάμε να ημικύκλια

ροιας. Πρόκειται περί ιερού, πιθανότα- 
τα Θεσμοφορίου, ως δεικνύει η ευρέσις 
του καρπού της ροιάς.

Δυτικώτερον του Ι ερού των Νυμφών 
και του Διονύσου σχηματίζεται άνδηρον. 
Εκεί, μικρά δοκιμαστική τομή ( 3 X 3 μ. ) 
απεκάλυψε στυλοβάτην κτηρίου του 
4ου αι. π.Χ., ως τεκμαίρεται εκ της προ 
αυτού ευρεθείσης πηλίνης αναγλύφου 
σίμης ( ε ικ . 19), η οποία είναι του 
ίδιου τύπου με τας σίμας του ναού.

Συμφώνως προς τα ως ανω εκτεθέντα 
ανασκαφικά δεδομένα, το Ιερόν δύνα- 
ται να ταυτισθή με το Ιερόν του Διονύ- 
σου, το αναφερόμενον υπό του Ξενο- 
φώντος (Ελληνικά, 5, 3, 19). Προς 
τούτο συνηγορούν : η περιγραφή του το- 
πίου υπό του Ξενοφώντος3, η όποια αρ-

Εικ. 14. Γεωμετρικός σκύφος

3. Ξενοφώντος, Ελληνικά, 5, 3, 13 « ως δε 
πρόσθεν εορακότα ( τον Α γησίπολιν ) το εν 
Α φύτει του Διονύσου Ιερόν έρως αυτόν τότ’ 
έσχε των τε σκιερόν σκηνημάτων και των λαμ- 
πρών και ψυχρών υδάτων ».
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Εικ. 15. Ενεπίγραφον τμήμα αττικού ερυθρο- 
μόρφου κρατήρος
Εικ. 16 -17. Ενεπίγραφον τμήμα αττικού μελα- 
νόμορφου κρατήρος
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μόζει απολύτως εις το Ιερόν,- τ ο  απο- 
καλυφθέν εφέτος Ιερόν των Νυμφών- , 
όπου ελατρεύετο ο Διόνυσος, η ευρεθείσα 
το 1969 μαρμαρίνη κεφαλή του Διονύσου 
και ενεπίγραφον όστρακον με την ανα- 
θηματικήν επιγραφήν ΔΙΟΝΥΣΟ, ευ- 
ρεθέν εις τον χώρον του Ίερού. Εις το 
Ιερόν του Διονύσου, λοιπόν, ιδρύθη, 
προφανώς, το Ιερόν του Άμμωνος Διός 
κατά τον 4ον αι. π.Χ. Εις το Ιερόν του 
Διονύσου υπήρχεν, επίσης, Θεσμοφό-

ριον, και ελατρεύετο ο Απόλλων Κα- 
ναστραίος.

Ή  αρχή της λατρείας εις το Ιερόν 
τοποθετείται, συμφώνως προς τα ευρε- 
θέντα εις το Σπήλαιον των Νυμφών αγ- 
γεία, εις το β' ήμισυ του 8ου αι. π.Χ. 
Το γεγονός είναι σημαντικόν και δια 
την ιστορίαν της ιδρύσεως της πόλεως 
Άφυτις. Ή  Άφυτις, συμφώνως προς 
τα ανωτέρω, ίδρύθη εις το β' ήμισυ του 
8ου αι. π.Χ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ

Εικ. 18. Το σπήλαιον
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THE SANCTUARY OF AMMON ZEUS AT
APHYTIS

The 1971 excavation in the sanc- 
tuary of Ammon Zeus at Aphytis 
had very important results.

In 1969 there was discovered the 
podium of a temple, identified with 
the temple of Ammon Zeus, according 
to a dedicative inscription found near 
the temple. In front of the temple 
was also discovered a later building 
( p l a n  1).  In 1971 was discovered 
another later building, the altar, and 
another later altar ( p l a n  1; f igs.  1, 
6, 7 ). In front of the temple were 
found many fragments of a doric 
marble entablature dated in the third 
century B.G., and a few fragments of 
a doric stone entablature dated in 
the fourth century B.G. There were 
also found terracotta rooftiles similar 
to these of the South Stoa in Corinth. 
According to the new finds the temple 
had a doric pteron, it was constructed 
from local stone ( cochyliatis ), and 
it was erected, probably, in the 
second half of the fourth century B.G. 
In the east later building were found 
two doric stone capitals ( f i g .  5 ), 
which belonged, probably, to the 
temple. In the third century B.C. a new 
marble entablature was erected. Dur-

ing the Roman period (1st - 2nd cen- 
tury A.D. ) were constructed the 
two buildings and the little altar 
between them.

South of the temple was discovered 
a sanctuary of Nymphs and Dionysos 
( f i g s .  10-11) .  There were foun$ 
local hand-made vases ( f i g s .  12,13),  
geometric vases ( f igs .  14, 15), and 
attic black-figure and red-figure vases 
( f i g s. 16 - 18 ).

West of this sanctuary, in a section, 
was discovered a part of another sanc- 
tuary, a Thesmophorion.

Near the temple was found an in- 
scribed base of a statuette with a dedi- 
cative inscription to Apollon Cana- 
straios ( f i g .  9 ).

According to the finds of the 1971 
excavation this sanctuary can be iden- 
tified with the sanctuary of Dionysos, 
referred by Xenophon ( Hell. 5, 3, 
13 ). The sanctuary of Dionysos was 
erected in the second half of the 8th 
century B.G. It testifies that Aphytis 
was founded in the second half of the 
8th century B.C.

During the byzantine period a chap- 
el was erected above the sanctuary 
of Nymphs and Dionysos.

EUGENIE JURI

Εικ. 19. Πηλίνη σίμη
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Εικ. 1. Νάξος. Τραγαία. Ν. Πρωτοθρόνου

ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙΣΏΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΙΣ ΠΡΩΤΟΘΡΟΝΟΝ ΝΑΞΟΥ

Από του παρελθόντος έτους (1970) 
ήρχισαν εργασίαι συντηρήσεως τοιχο- 
γραφιών του εις το χωρίον Χαλκί Τρα- 
γαίας Νάξου κειμένου μεγάλου ενορια- 
κού ναού αφιερωμένου εις την Παναγίαν 
( ε ικ .  1 ) και γνωστού υπό το όνομα 
Πρωτόθρονος1 *. Περί το τέλος δε του

έτους, αι εργασίαι επεξετάθησαν και εις 
κτηριακήν στερέωσιν του ναού.

Ό  ναός2 ανήκει εις τον τύπον του

1. Περί του επιθέτου Πρωτόθρονος ο Γ. Ν. 
Κορρές ( « Επωνυμίαι της Παναγίας εν Νάξφ », 
εν τη Επετηρίδι της Εταιρείας Κυκλαδικών

Μελετών, τόμ. S', σ. 571 ) γράφει ότι τούτο 
« αναφέρεται η εις την παλαιότητα του ( ναού ) 
η εις την πρώτην τη τάξει μεταξύ των αγίων 
τιμωμένην εν αυτώ Παναγίαν ». Πιθανώς όμως 
η ονομασία συνδέεται προς την έδραν Ε πι- 
σκόπου.

2. Πρώτη μνεία - καθ’ όσον γνωρίζω-  του 
ναού γίνεται εις Ν. Δ. Καλογεροπούλου, Τριά-
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σταυροειδούς εγγεγραμμένου μετά τρούλ- 
λου και δη εις τον « μεταβατικόν » 3 λε- 
γόμενον, καθ’ όσον ο τρούλλος δεν στη- 
ρίζεται εις κίονας, αλλά εις τους διαχω- 
ριστικούς τοίχους, με Αποτέλεσμα να

βασιλικήν τονίζει και το κυλινδρικόν 
εξωτερικός ιερόν μετά του διλόβου -ω ς  
απεδείχθη δια των προσφάτων εργα- 
σιών-  παραθύρου, και του καλώς δια- 
τηρουμένου σύνθρονού.  Ο  ναός έχει

είναι πλέον εμφανής η σχέσις προς τον 
ελεύθερον σταυρόν, αλλά και την θολω- 
την βασιλικήν. Την συγγένειαν προς την

σχήμα επίμηκες, τα γωνιαία δε διαμερί- 
σματα σχηματίζουν απομεμονωμένα κατά 
το μάλλον η ήττον παρεκκλήσια, εξ ων 
το ΒΔ. - στερεωθέν και τούτο εσχάτως-  
σώζει τοιχογραφίας κατά την ανατολι- 
κήν πλευράν, εις ας εγένοντο εργασίαι 
συντηρήσεως.

Εις το Δ. τμήμα του ναού υψώνε- 
ται τρουλλαία προσθήκη μετά νησιω- 
τικού κωδωνοστασίου νεωτέρας εποχής. 
Εις την βάσιν του κωδωνοστασίου υπάρ-

κοντά πέντε άγνωστοι βυζαντινοί ναοί της Νά- 
ξου, εν Ν έα Εστία, 1933, και ανάτυπον, σ. 18 - 
19, όπου χρονολογεί τον ναόν εις τον LB' η 
ΙΓ' αι.

Την αρχιτεκτονικήν μορφήν και τας τοιχο- 
γραφίας ( πλην των παρεκκλησίων) εξετάζει η 
δ. Μαρία Παναγιωτίδου εις διδακτορικήν, ανέκ- 
δοτον εισέτι αλλά κατατεθειμένην εν Σορβόννη, 
διατριβήν της, υπό τον τίτλον «Les monu- 
ments de Grèce depuis la fin de la crise Icono- 
claste jusqu’ à P an mille », Paris 1969, a. 174 κ.ε.

3. Περί του τύπου η της ομάδος των ναών 
αυτών βλ. και Ά ν. Ορλάνδον εις ΑΒΜΕ,

τόμ. Θ', τεύχος 1, Αθήναι 1961, σ. 6 - 20, όπου 
όμως δεν έχει συμπεριληφθή η Πρωτόθρονος.
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Εικ. 3. Νάξος. Τραγαία. Ν. Πρωτοθρόνου. Ν ο- 
τιά πλευρά. Κατά την διάρκειαν των εργασιών

χει σήμερον μαρμάρινον επιστύλιον 
- κατά την δ. Μ. Παναγιωτίδου 4 το επισ

τύλιον του αρχικού τέμπλου του ναο ύ -  
μετά της κτητορικής επιγραφής, εις ήν 
αναφέρονται οι « ανακενίσαντες » τον 
ένδοξον ναόν « Λέων Θεοφιλέστατος επί- 
σκοπος, και Νικήτας Πρωτοσπαθάριος 
και Στέφανος ». Κατά πρόσφατον δε 
ερευνάν ευρέθη εις την κάτω επιφάνειαν 
του πρώτου μέρους της επιγραφής η χρο- 
νολογία (( έτους τψγ , αντιστοιχούσα 
εις το έτος 1052 μ.Χ. ( ε ι κ .  2).

Εις την σημερινήν μορφήν αι κεραίαι 
του σταυρού του ναού καλύπτονται δια

Εικ. 4. Νάξος. Τραγαία. 
Ν. Πρωτοθρόνου. Κατά 
την αποκόλλησιν των 
τοιχογραφιών του τρούλ- 
λου

4. Μ. Panaghiotidès, 6.ά., σ. 179- 180.
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Εικ. 5. Νάξος. Τραγαία. Ν. Πρωτοθρόνου. Ν. 
Κεραία. Κεφαλή Παναγίας από παράστασιν 
Ευαγγελισμού

επιπέδου πλακός. Κατά τας εργασίας 
έφανη ότι άρχικως η εξωτερική κάλυψις 
των κεραιών ήτο κυλινδρική, στεγαζομέ- 
νη δια κεράμων, ως και εις την Καταπο- 
λιανήν της γειτονικής Πάρου ( ε ικ . 3 ).

Τα αρχαϊκά στοιχεία του ναού ( μορφή 
της κατόψεως, έντονος διαγραφή των 
σκελών του σταυρού εις την στέγην, σύν- 
θρονον, κυλινδρική στέγασις ) αφ' ενός, 
και η ευρεθείσα χρονολογία των μέσων 
του 11ου αι. αφ’ ετέρου, παρέχουν αντι- 
φατικά κατά τινα τρόπον στοιχεία δια 
την χρονολόγησιν του ναού. Αι εργασίαι 
όμως, ευρισκόμεναι εισέτι εν προόδω, θα 
μας επιτρέψουν άμα τη αποπερατώσει 
των να σχηματίσωμεν σαφεστέραν αν- 
τίληψιν περί της οικοδομικής ιστορίας 
του ναού.

Ιδιαιτέρως σημαντικαί είναι και αι 
σωζόμεναι τοιχογραφίαι εις τον τρούλ- 
λον5 ( Παντοκράτωρ μετά Προφητών, 
Αρχαγγέλων και αγίων ), το τεταρτοσφαί- 
ριον της κόγχης ( Δέησις ) και το ΒΔ. 
παρεκκλήσιον, εις ας έρχονται να προσ- 
τεθούν αι προσφάτως αποκαλυφθείσαι 
εις την Ν. κεραίαν και τον τρούλλον.

Εξ αυτών αι τοιχογραφίαι του τρούλ-

5. Δείγματα των τοιχογραφιών έχουν δημο- 
σιευθή ελάχιστα, π.χ. Μ. Chatzidakis εις Con- 
noisseur, May 1962, No 603, σ. 29 - 34· G. Di- 
mitrokallis, Affreschi Bizantini, in Felix Ra- 
venna, XLVI (1966) σ. 54- 55, εικ. 4-5-  Μ.  
Chatzidakis, εις Propyläen Kunstgeschichte, 
Byzanz und der Christliche Osten, πίν. 177 α, 
σ. 237 κ.ά.
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Εικ. 6. Νάξος. Τραγαία. Ν. Πρωτοθρόνου.  Ο  Συμεών από την παράστασιν της Υπαπαντής

λου, χρονολογούμεναι6 συνήθως εις τον 
10ον- 11ον αι. μ.Χ. είχον εμφανίσει λίαν 
επικίνδυνον κατάστασιν μετά καταπτώ- 
σεων τμημάτων τινών. Διά τούτο ήτο α- 
παραίτητος η άμεσος συντήρησις αυτών.

Ε κρίθη όμως αναγκαίον, προ της οριστι- 
κής στερεώσεως των τοιχογραφιών, να 
έρευνηθή το κάτωθεν αυτών μέρος, διότι 
είχομεν βάσιμους υποψίας ότι σώζεται 
και έτερον στρώμα ζωγραφικής. Α πετει- 
χίσθη ολόκληρον το ημισφαίριον ( διάμ. 
3.72, άκτίς 1.97 μ.) άνευ ουδεμιας τομής, 
μεταβολής του σχήματος η απωλείας 
τμήματος τοιχογραφίας ( ε ικ . 4 ). Ή  
όλη αυτή εργασία εμελετήθη και εξετε- 
λέσθη με απόλυτον επιτυχίαν υπό του 
ζωγράφου - συντηρητού της Υπηρεσίας 
κ. Σταύρου Μπαλτογιάννη. Πράγματι 
δε ευρέθη στρώμα τοιχογραφιών με το 
ίδιον περίπου θέμα. Επηκολούθησαν 
όμως και άλλαι εργασίαι - ω ς  άπόσπα-

6.  Ο  Μ. Chatzidakis, κατά την δημοσίευσιν 
εις Connoisseur, No 603, σ. 30, γράφει: « An 
episcopal church of the ninth century with in the 
dome its originals paintings of Prophets and 
Archangels surrounding the Pantocrator».

Ό  ίδιος εις Propyläen Kunstgeschichte 
χρονολογεί (6.ά., σ. 237) 10/11ος α ι .  Ο  G. 
Dimitrocallis ( ε.α., σ. 55) εις τον 9ον-10ον  
α ι . Ο  Ν. Καλογερόπουλος εις 12ον - 13ον. Ή  
Παναγιωτίδου, τέλος, εις τους περί το 1000 
χρόνους.
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Εικ. 7. Νάξος. Τραγαία. Ν. Πρωτοθρόνου. Υπαπαντή

σις μόνον του χρώματος εκ της αρνητι- 
κής όψεως του τρούλλου- - αι οποίαι 
ευρίσκονται εισέτι εν προόδω και δια 
τούτο επιφυλασσόμεθα να ασχοληθώμεν 
με τας αποκαλυφθείσας τοιχογραφίας 
προσεχώς.

Πλην όμως των ανωτέρω εργασιών 
και της συντηρήσεως των τοιχογραφιών 
του ΒΔ. παρεκκλησίου, επραγματοποιήθη 
ερευνά υπό τα νεωτερικά κονιάματα της 
νοτίου κεραίας- απεκαλύφθησαν δε τοι- 
χογραφίαι διατηρούμεναι κατά το μάλ- 
λον η ήττον καλώς. Εξ αυτών παρουσιά- 
ζομεν ολίγα δείγματα.

Εις το ανατολικόν ήμισυ της καμάρας 
εικονίζεται ο Ευαγγελισμός ( ε ικ . 5 ) και

η Επίσκεψις της Θεοτόκου εις την Ε λι- 
σάβετ- εις δε το δυτικόν η Υπαπαντή. 
Κάτωθεν της Υπαπαντής παρίστανται 
οι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, ενώ κάτω- 
θεν του Ευαγγελισμού δυσδιάκριτος εισ- 
έτι σκηνή. Τα δύο ημίση της καμάρας 
χωρίζει διακοσμητική ζώνη. Το μέσον, 
περίπου, της συνθέσεως της Υπαπαντής 
κατέχει ο Συμεών ( εικ.  6 ) γερών, κυρ- 
τός υπό το βάρος της αναμονής μιας 
ολοκλήρου ζωής, τείνων τας κεκαλυμμέ- 
νας χείρας του προς το Παιδίον Ιησούς.

Εκ της αντιθέτου κατευθύνσεως ερ- 
χεται η Θεοτόκος, ραδινή, με ήρεμον 
έκφρασιν, σοβαρή, φέρουσα πορφυρούν 
μαφόριον, κρατεί δια των χειρών της
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Εικ. 8. Νάξος. Τραγαία. Ν. Πρωτοθρόνου. Ο  Ιω σ ή φ  από την παράστασιν της Υπαπαντής

Εικ. 9. Νάξος. Τραγαία. Ν. Πρωτοθρόνου. 'Ο 
Ιωσήφ ( λεπτομέρεια )

τον μικρόν Ιησούν ( ε ι κ .  7 ), οστις 
εικονίζεται πλήρης παιδικής χάριτος, 
φέρων νηπιακά οίονει ενδύματα, χειρι- 
δωτόν ιμάτιον και είδος « πάνας ». Το 
άνω μέρος του κορμού Του είναι εστραμ- 
μένον κατ’ ενώπιον, αι δε χείρες Του εκ- 
τεταμέναι, και δια της δεξιάς ευλογεί : 
η κεφαλή Του στρέφεται προς την Θεο- 
τόκον; Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος 
με τον όποιον σταυρώνει τα ποδαράκια 
του.

Όπισθεν της Θεοτόκου, κλείων το εν 
ημιχόριον της συνθέσεως, ίσταται ο Ιω- 
σήφ ( ε ικ.  8 ) ενδεδυμένος δι' ερυθρού
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χιτώνος και λευκωπού ιματίου με καστα- 
νερύθρους πτυχώσεις. Κρατεί δια της 
γυμνής δεξιάς και της κεκαλυμμένης 
άριστερας χειρός ζεύγος τρυγόνων ( ; ) 
Έχει κοντήν, λευκήν κόμην επιστέφου- 
σαν το μέτωπον εις ευθείαν σχεδόν γραμ- 
μην. Ή  διάκρισις δε των βοστρύχων, 
σχηματική αλλά χυμώδης, γίνεται δια 
καστανερυθρων παχειών γραμμών. Οι με- 
γάλοι οφθαλμοί κυριαρχούν εις όλον το 
πρόσωπον. Ή  κεφαλή του Ιωσήφ ( ε ικ . 
9 ), ως καλύτερον διατηρουμένη, μας 
παρέχει την δυνατότητα να εκτιμήσωμεν 
τας ικανότητας του ζωγράφου, όστις εί- 
ναι κάτοχος των εκφραστικών του μέ- 
σων τόσον εις το σχέδιον ( σταθερά 
γραμμή, συνοπτική, αλλά εκφραστική 
απόδοσις των ανατομικών λεπτομερειών ) 
όσον και εις το χρώμα, ώστε να δύναται 
να καταγράψη την ψυχολογικήν κατά- 
στασιν του εικονιζομένου προσώπου εν-

τός βεβαίως των ορίων της θεολογικής 
αληθείας και σωτηριολογικής σημασίας 
του γεγονότος.

Εις το ημιχόριον του Συμεών και οπι- 
σθεν αυτού, εχομεν το μοναδικόν αρχι- 
τεκτονικόν στοιχείον της συνθέσεως 
- κατά τα αλλά το έδαφος χαρακτηρί- 
ζεται δια χρώματος ώχρας και το άνω 
μέρος δια κυανομέλανος-  εν κιβώριον 
υποδηλούν τον ναόν. Α ποτελείται από 
λευκούς λεπτούς κίονας, οι όποιοι δια 
κιονοκράνων φέρουν τον θόλον. Από 
τον μεσαίον κίονα κρέμαται ερυθρόν 
βήλον καλύπτον, πιθανώς, Τράπεζαν.

Ό πισθεν του κιβωρίου η σύνθεσις 
κλείει με την μορφήν της Προφήτιδος 
Ά ννης ( ε ι κ .  10 ), ήτις στρέφεται προς 
το κέντρον, όπου ο Χριστός, τείνουσα την 
χείρα. Ή  Προφήτις έχει κεκαλυμμένην 
την κεφαλήν δι' ερυθρού μαφορίου.

Τα φωτοστέφανο όλων των μορφών

Εικ. 10. Νάξος. Τραγαία. Ν. Πρωτοθρόνου.
Ή  Προφήτις Ά ννα από την παράστασιν της Υπαπαντής
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είναι μικράς διαμέτρου· φαίνεται όμως 
ότι αρχικώς περιεβάλλοντο υπό ενός 
ακόμη κύκλου κοσμούμενου δια πολυτί- 
μων λίθων, εκ των όποιων έχουν σωθή 
μόνον ολίγοι ερυθρο ί7.

Ή  εικονογραφία της Υπαπαντής ακο- 
λουθεί τον « σχεδόν αποκλειστικούς επι- 
κρατούντα κατά τους κυρίους Βυζαντι- 
νούς χρόνους » 8 τρόπον απεικονίσεως 
της σκηνής, τον συμμετρικόν. Εις την 
τοιχογραφίαν μας έχομεν εκατέρωθεν του 
Χριστού δύο ζεύγη μορφών ( ανά ένα 
ανδρα και μιαν γυναίκα εναλλάξ ), στρέ- 
φονται δε όλαι προς το παιδίον. Την από- 
λυτον συμμετρικότητα διασπά η τοποθέ- 
τησις του κιβωρίου ουχί εις τον άξονα. 
Ούτω το κέντρον της συνθέσεως είναι το 
κενόν μεταξύ της Θεοτόκου και του Συ- 
μεών, με αποτέλεσμα η σύνθεσις να απο- 
κτά ένα δυναμισμόν παρά την φαινομε- 
νικήν στατικότητά της.

Εις ποιαν φάσιν της ιστορίας ανήκουν 
αι τοιχογραφίαι της καμάρας και πότε 
χρονολογούνται ; Ή  σύνθεσις του κο- 
νιάματος των τοιχογραφιών και το διακο- 
σμητικόν θέμα της καμάρας, ( το όποιον 
είναι περίπου το ίδιον με το περιβάλλον 
τον παλαιότερον Παντοκράτορα) συμ- 
μαρτυρούν δια την άποψιν ότι αι εξετα- 
ζόμενοι τοιχογραφίαι ανήκουν εις την

αυτήν φάσιν με την παλαιοτέραν δια- 
κόσμησιν του τρούλλου. Περαιτέρω τε- 
χνοτροπική διευκρίνησις των παραστά- 
σεων δεν είναι δυνατόν ακόμη να γί- 
νη, διότι αι τοιχογραφίαι του τρούλλου 
δεν έχουν καθαρισθή.

Το πρόβλημα της χρονολογίας περι- 
πλέκεται ετι περαιτέρω, καθ' όσον, ως 
προανεφέρθη, το νεώτερον στρώμα 
χρονολογείται εις τους περί το 1000 μ.Χ. 
χρόνους, χωρίς να λείπουν και απόψεις 
δια χρονολόγησιν εις τον 9ον αι. μ.Χ. Καί 
αι μεν μορφαί της Υπαπαντής και του 
Ευαγγελισμού παρουσιάζουν σχέσιν τινά 
προς τους Αποστόλους ήού τρούλλου 
της Άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης ( 9ος αι. ) 
και προς Καππαδοκικάς τοιχογραφίας 
του 10ου αι. (Tokali Kilise ), πλην όμως 
ισχυροτέρα εμφανίζεται η συγγένεια 
προς τοιχογραφίας και ψηφιδωτά του 
11ου αι., ως του Karabas Kilise ( 1060 - 
61 ) 9 εις τας μορφάς π.χ. του Συμεών και 
των δύο ναών η της κεφαλής της Πανα- 
γίας του Ευαγγελισμού ( ε ι κ.  4 ) της 
Πρωτοθρόνου προς την Προφήτιδα Ά ν- 
ναν 10 του Karabas Kilise και εν γένει εις 
την δομήν του προσώπου και την αγά- 
πην προς την καμπύλην γραμμήν. Αλλά 
και προς τας τοιχογραφίας της Παναγίας 
των Χαλκέων11 ( 1029 μ.Χ. ) αι ημέτεραι 
παρουσιάζουν συγγένειαν ( η Παναγία 
του Ευαγγελισμού προς την Παναγίαν7. Διαλίθους φωτοστεφάνους φέρουν οι 

άγιοι εις τον ναόν Ά γ. Παντελεήμονος Μπου- 
λαριών του έτους 991/2 ( βλ. N. Β. Δρανδά- 
κης, Ά γιος  Παντελεήμων Μπουλαριών εν 
ΕΕΒΣ, τόμ. ΛΖ'  Αθήναι ( 1969 - 70 ), σ. 437 - 
458, πίν. 1 -2 0 ) ,  όπου αναφέρεται ότι ο διάκο- 
σμος αυτός είναι συνήθης εις έργα του 10ου αι. 
Άπαντά όμως και εις τον 11 ον αι., π.χ. Ά γ . 
Ευτύχιος Ρεθύμνης, αλλά και μεταγενεστέρως 
εν Νάξω, ως εις Ά γ . Γεώργιον Λαθρήνου ( βλ. 
Ν. Ζίας, εις AAA III ( 1970 ), εικ. 8, 10 ).

8. Α. Ξυγγόπουλος, Υπαπαντή, εν ΕΕΒΣ,
τόμ. ΣΤ' ( 1929 ), σ. 338.

9. Πρβλ. Nicole Thierry, Étude stylistique 
des peintures de Karabas Kilise en Cappadoce 
( 1060 - 1061 ) εις Cahiers Archéologiques, XVII, 
σ. 161 -175, εικ. 2.

10. Nicole Thierry, ε.α., εικ. 5.
11. C. Papadopoulos, Die Wandmalereien 

des XI. Jahrhunderts in der Kirche Παναγία 
των Χαλκέων in Thessaloniki, 1966, σ. 12.
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της Υπαπαντής των Χαλκέων12· πρβλ. 
το χαμηλόν μαφόριον το καλύπτον όλον 
σχεδόν το μέτωπον, την διαμόρφωσαν του 
στόματος κλπ. ). Προσέτι δε ευρίσκο- 
μεν παράλληλον αντίληψιν ( μεγάλοι 
οφθαλμοί, σχήμα ώτων, κόμη ) με τας 
τοιχογραφίας της κρύπτης του Όσιου 
Λουκά (11ου αι. ) 13 και του Αγ. Ευτυ- 
χίου εις Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου, ας ο 
καθ. Ν. Δρανδάκης14 χρονολογεί εις τον 
11ον αι. Εις τα ψηφιδωτά επίσης της Αγ. 
Σοφίας Κιέβου και του Όσιου Λουκά 
συναντώμεν κοινά χαρακτηριστικά ( με- 
γάλοι οφθαλμοί ) με τας ημετέρας τοιχο- 
γραφίας. Προς την συνθετικήν αντίληψιν 
της ηρεμίας, την μνημειακότητα και λι- 
τότητα των αρχιτεκτονημάτων των ψηφι-

δωτών συνόλων του 11ου αι. συμφωνεί η 
σύνθεσις της Υπαπαντής της Πρωτό- 
θρονου. Διά τούτο τείνομεν εις την χρο- 
νολόγησιν των τοιχογραφιών εις τον 
11ον αι. Την τοιαυτήν χρονολόγησιν 
ενισχύει και η αναγνωσθείσα χρονολο- 
γία της επιγραφής, 1052 μ.Χ. Βεβαίως δεν 
είναι εισέτι δυνατόν να καθορισθή η 
χρονολογική σειρά της « ανακαινίσεως », 
ως αναφέρει η επιγραφή. Νομίζομεν 
όμως, ότι δυνάμεθα να θεωρήσωμεν σύγ- 
χρονον την αγιογράφησην της καμάρας, 
τουλάχιστον, προς την χρονολογίαν. 
Ή  συσχέτισις δε των τοιχογραφιών με 
την επιγραφήν, ήτις αναφέρει ανωτέρους 
αξιωματούχους, ως τον « Πρωτοσπαθά- 
ριον και Τουρμάρχην Ναξίας Νικήταν », 
εν συνδυασμώ με την τεχνοτροπικήν 
συγγένειαν προς μνημεία συνδεόμενα 
αμέσως η εμμέσως με την Πρωτεύουσαν, 
μας κατευθύνουν προς το καλλιτεχνικόν 
κέντρον της Πρωτευούσης. Ταυτήν την 
σύνδεσιν ενισχύει άλλωστε η υψηλή 
ποιότης της ζωγραφικής και το ήθος 
των εικονιζομένων μορφών.

Ν. ΖΙΑΣ

SOME RECENTLY DISCOVERED FRESCOES IN THE CHURCH OF
PROTOTHRONOS OF NAXOS

Since last year’s restoration, work 
on frescoes in the church of Proto- 
thronos in Ghalki Naxos ( f i g .  1 ) 
were begun and are still in progress.

The church is of the so-called « tran- 
sitional » inscribed-cross type, in which 
the dome is supported by walls. On

the later Western wall there is an 
inscription on the original Bema ar- 
chitrave which we have deciphered as 
the date 6460 from the Creation of the 
world i.e. 1052 A.D. ( f i g .  2).

The church has frescoes in the dome, 
the conchard the NW chapel. The

12. C. Papadopoulos, 6.ά., εικ. 11.
13. Βλ. εις Ε. Στίκα, Το οικοδομικόν χρονι- 

κόν της Μονής του Ό σιου Λουκά Φωκίδος, 
Αθήναι 1970, πίν. 48, 60, 61.

14. N. Β. Δρανδάκης, Αι τοιχογραφίαι του 
Α γ. Ευτυχίου Ρεθύμνης, εις Κρητικά Χρονικά, 
τόμ. I (1956), σ. 215-236, πίν. ΙΣΤ'-ΙΘ'.
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frescoes in the dome were in a very 
bad condition and for better conser- 
vation it was necessary to remove the 
paintings from the wall. The work has 
been studied and executed by the 
restorer St. Baltoyannis. Under the 
layer of the known frescoes others were 
discovered ( f i g .  4 ). But we have not 
yet completed these, and they will be 
published later.

We have also discovered, under the 
later plaster of the South vault ( gal- 
lery ), frescoes of the Annuncia- 
tion ( f i g .  5 ), the Visit of Maria to 
Elisabeth, the Presentation to the 
Temple ( f i g s .  6 - 10 ), the Forty

Martyrs. From these we present here 
some examples to show their high 
quality. From the head of Joseph from 
the Presentation ( f i g .  9 ) we can see 
the quality of the painter.

We suggest that the style of these 
murals falls into the 11th century as 
do the frescoes in Karabas Kilise, 
( 1060/1 ), Panaghia Chalkeon ( 1029 ) 
in Thessaloniki, St. Fucas ( Phokis ). 
We believe, also, that the date of 
the inscription corresponds with these 
frescoes and that the painter belonged 
to a great artistic centre such as that 
of the Capital.

N. ZIAS

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΠΙ ΜΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

Ενδιαφέρουσα είναι η επί του τέμ- 
πλου του εν Χώρα Κύθνου ιερού ναού 
του Αγ. Νικολάου1 « του πλουσίου » 1 2, 
εικών του Ευαγγελισμού (διαστ. 1.15 χ 
0,81 μ. ).

Εις το κέντρον της όλης εικονογρα- 
φικής παραστάσεως δεσπόζει το κύριον 
θέμα, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, πέ-

ριξ του οποίου εικονίζεται, ως εν πλαι- 
σίω, ολόκληρος ο Ακάθιστος Ύμνος 
( ε ικ . 1 ).

Έμπροσθεν δύο εκατέρωθεν υψηλών 
οικοδομημάτων, προβαλλομένων εις χρυ- 
σούν βάθος, εικονίζονται κατ’ αντιστοι- 
χίαν κατά τα τρία τέταρτα ολόσωμοι αι 
μορφαί της Θεοτόκου και του Αρχαγ- 
γέλου ( ε ικ . 2 ). Ή  Παναγία ενδεδυμένη 
βυσσινόχρουν μαφόριον, του όποιου αι 
πτυχαί αποδίδονται δια χρυσών και με- 
λαινών γραμμών, και χιτώνα βαθυκύα- 
νον, ίσταται προ θρόνου δεχομένη, εν 
καταφανεί ταπεινώσει, το ουράνιον μή- 
νυμα δια του έναντι αυτής Αρχαγγέλου 
Γαβριήλ. Διά της αριστεράς κρατεί κλει-

1. Περί της αρχιτεκτονικής βλ. Δ. Βασιλειά- 
δης, Αι επιπεδόστεγοι Βασιλικοί των Κυκλά- 
δων. Ανάτυπον εκ της ΕΕΚΜ, τόμ. Γ' ( 1963 ), 
σ. 180, υποσ. 1.

2. Ούτως αποκαλείται πράς διάκρισιν από 
του ετέρου ναού, έχοντος το ίδιον όνομα, όντος 
όμως μικρότερου ( βλ. καταγραφήν της εικόνος 
υπό Ν. Χ ρ . Αλιπράντη εις ΑΔ 19 (1964): Χρο- 
νικά, σ. 431).
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Εικ. 1. Χώρα Κύθνου. Ναός Α γ. Νικολάου. 
Ό  Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
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Εικ. 2. Χώρα Κύθνου. Ναός Ά γ. Νικολάου. 
Λεπτομέρεια της ε ι κ . 1.

στον βιβλίον, ενώ την δεξιάν υψώνουσα 
προ του στήθους, δηλοί πιθανώς την υπα- 
κοήν εις το θειον θέλημα 3.

Ό  Αρχάγγελος, φέρων χιτώνα πορτο- 
καλόχρουν και ίμάτιον πορφυρούν, ευ- 
λογεί δια της δεξιάς, και δια της αριστε- 
ράς κρατεί κρίνον.

Έμπροσθεν των οικοδομημάτων και 
όπισθεν των δύο μορφών παρεμβάλλεται

περιφραγμένος κήπος μετ’ ανθέων, εν 
μέσω του όποιου είναι φυτευμένον ευ- 
σκιόφυλλον δένδρον. Υπεράνω των μορ- 
φών και εντός νεφέλης, ήτις ανοίγεται 
προς το μέρος της Θεοτόκου, ο άναρχος 
Θεός εξαποστέλλει τον προαιώνιον Υιόν 
και Λόγον προς την Παρθένον, εξ ής 
σάρκα προσέλαβε και « τοις ανθρώποις 
συνανεστράφη »4. Δι’ ερυθράς ευθείας

3. « Ιδού η δούλη Κυρίου- γενοιτό μοι κατά
το ρήμα σου » ( Λουκ. 1, 38 ).

4. « Ε πί της γης ώφθη και τοις ανθρώποις 
συνανεστράφη ». Αναστάσιμον δοξαστικόν στι- 
χηρόν Εσπερινού Σαββάτου ήχου πλ. δ'.
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γραμμής Β, αρχομένης από του στόματος 
του Θεού, σημειούται το υπερφυές γεγο- 
νός της θεϊκής συγκαταβάσεως, η δια 
του Αγ. Πνεύματος σάρκωσις του Λόγου. 
Εις το άκρον της γραμμής ζωγραφείται το 
Ά γιον Πνεύμα β, κατερχόμενον εν είδει 
περιστεράς προς την Θεοτόκον. Εντός 
της νεφέλης εικονίζονται επίσης κεφα- 
λαί αγγέλων και εις άγγελος, εν καταφα- 
νεί έκστάσει ιστάμενος και καθαρών 
έμφοβος το μεγαλείον της θείας οικονο- 
μίας. Κάτω αριστερά του Αρχαγγέλου 
δια λευκών γραμμάτων η επιγραφή : 
1706\,Εξόδο(ι)ς Λούη/Τιμπάου Ντέτο/λο7.

Ή  ως άνω παράστασις, έργον ουχί αυ- 
στηράς τεχνοτροπίας, είναι πάντως κα- 
λής τέχνης. Ενώ δηλ. φαίνεται ότι ακο- 
λουθεί μάλλον την τέχνην της εποχής 
των Παλαιολόγων, ιδία ως προς τα οικο- 
δομήματα, τας κινήσεις και την όλην 
στάσιν των προσώπων, εν τούτοις είναι 
καταφανής η ύπαρξις στοιχείων δυτικής 
τέχνης, ως το εις την αριστεράν χείρα

της Θεοτόκου κλειστόν βιβλίον8, το κρί- 
νον 9, όπερ κρατεί ο Αρχάγγελος, αι κε- 
φαλαί αγγέλων και τα νέφη. Ταύτα βρα- 
χέως περί του κεντρικού θέματος. Ε - 
κείνο όμως, όπερ ενέχει καθ’ ημάς ιδιαι- 
τέραν σημασίαν και καθιστά όντως εν- 
διαφέρουσαν την εικόνα, είναι τα θέματα 
απεικονίσεως του Ακαθίστου Ύμνου και 
ιδία ωρισμέναι παραστάσεις, εν αις πα- 
ρατηρούνται εικονογραφικαί παραλλα- 
γαί. Ούτω σημειούμεν τας πλέον άξιοση- 
μειώτους. Ή  σύνθεσις του οίκου Δ, όστις 
άρχεται : « Δύναμις Ύψιστου επεσκίασε 
τότε, προς σύλληψιν τη Άπειρογάμω », 
αντί του Αγίου Πνεύματος και της Πανα- 
γίας, όρθιας, εχούσης εν εγκολπίω προ 
του στήθους της τον νεαρόν Χριστόν 
εντός ελλειψοειδούς δόξης10 η των δύο 
η τεσσάρων θεραπαινίδων11, αίτινες, ως 
γνωστόν, κρατούν το ύφασμα ( μανδή- 
λιον ), επί του όποιου προβάλλεται η 
Παναγία, ως και εν τη ήμετέρα εικόνι, 
παρουσιάζει δυο αγγέλους κρατούντας 
το ύφασμα και υπεράνω την Αγ. Τριάδα. 
Τα πρόσωπα Πατήρ και Υιός κρατούν το 
στέμμα της Παναγίας. Ή  Παναγία παρί- 
σταται γονυκλινής12 με εσταυρωμένας

5. Παρομοία εικών εύρηται εις μωσαϊκόν της 
S. Maria Maggiore.  Ο  Πατήρ όμως εικονίζεται 
εν στηθαίω εντός ημικυκλίου χωρίς σύννεφα και 
αγγέλους. (Gertrud Schiller, Ikonographie der 
Christlichen Kunst, πίν. 96). Επίσης εις Ρωσι- 
κήν εικόνα της Βαπτίσεως του 17ου αιώνος εικο- 
νίζεται ο Θεός Πατήρ άνω εντός ημικυκλίου εν 
προτομή, από του στόματος του όποιου, ως και 
εν τη προηγουμένη εικόνι, άρχεται γραμμή εις 
το άκρον της όποιας σχηματίζεται κύκλος, ένθα 
το Ά γ . Πνεύμα εν είδει περιστεράς ( Manolis 
Chatzidakis, εις Les Icônes dans les Collections 
Suisses, ed. Benteli, 1968, πίν. 160).

6. Λόγω κακής διατηρήσεως της εικόνος δεν 
διακρίνεται εις την φωτογραφίαν η γραμμή και 
το εν είδει περιστεράς Ά γ. Πνεύμα.

7. Ο Λούης Τιμπάος εκ Τουλώνος της Γαλ- 
λίας ήτο πειρατής εγκατασταθείς εις την νήσον 
και λαβών σύζυγον Κυθνίαν ( Βλ. Ά ντ. Βάλ- 
ληνδα, Κυθνιακά, 1882, σ. 35, 51, 76 και Δ. Βα- 
σιλειάδου, ε.α., σελ. 181 ).

8. G. Millet, Recherches sur l’Iconographie 
de Γ Evangile, Paris, 1916, 78.

9. Ά . Ξυγγοπούλου, Κατάλογος των εικόνων 
Μουσείου Μπενάκη. Ε ν  Αθήναις, 1936, σ. 81 
και πίν. 42, Β.

10. Βλ. Ακάθιστον ύμνον Καταπολιανής 
Πάρου ( Ά ν. Ορλάνδου. ΑΒΜΕ, τόμ. I, σ. 37 ).

11. Βλ. Μονή Λαύρας (Millet, Athos, πίν. 
145, 2 ). Χελανδαρίου ( Stefanescu, L’Évolution 
de la peinture religieuse en Bucovine et en Mol- 
davie, σ. 156 ) και παρεκκλήσιον της Μ. Βαρ- 
λαάμ των Μετεώρων ( Φ. Κόντογλου, Κιβωτός, 
τ. Β', 1953, σ. ε' ).

12. Παρομοία εικών υπάρχει και εν Μήλω 
επί του τέμπλου του Ναού Α γ. Τριάδος (Βλ.
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προ του στήθους τας χείρας και ελαφρώς 
πως εστραμμένη δεξιά.

Εις την παράστασιν του οίκου Ο έχο- 
μεν κατά κανόνα, ως σχετικώς αναγρά- 
φει και η Ερμηνεία των ζωγράφων, κάτω 
μεν τον Χριστόν13, ολόσωμον, άνω δε 
πάλιν τον Χριστόν, ως εις τον Ακάθιστον 
του Χελανδαρίου, της Λαύρας και του 
Δοχειαρίου του Αγ. Όρους, ως και εις 
το παρεκκλήσιον των Τριών Ιεραρχών 
της Μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων14. 
Ένταύθα όμως παρίσταται άνω η Αγία 
Τριάς. Ούτω θεωρουμένη η όλη παρά- 
στασις αποδίδει πιστότερον, καλύτερον 
και επί το θεολογικώτερον τα τε εν τω 
Ύμνω αναγραφόμενα : « Όλος ήν εν τοις 
κάτω και των άνω ουδόλως απήν ο απερί- 
γραπτος » και την δογματικήν διδασκα- 
λίαν της Αγ. Γραφής : « Έγώ παρά του 
Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του πατρός 
και ελήλυθα εις τον κόσμον πάλιν αφίημι 
τον κόσμον και πορεύομαι προς τον πα- 
τέρα » ( Ίω. 16, 28 ). Τούτέστιν ο ζωγρά- 
φος θέλει να δηλώση κατά τρόπον παρα- 
στατικόν περί του Λόγου τα έξής : την

αΐδιον και άχρονον παρά τω Πατρί προΰπαρξης
 την εν χρόνω επί της γης ύπαρ- 

ξιν και εν ταυτώ .την πανταχού παρου- 
σίαν εν ουρανώ και επί γής.

Εις τον οίκον Π, « Πάσα φύσις αγγέ- 
λων κατεπλάγη το μέγα της σής εναν- 
θρωπίσεως Έργον », η παραλλαγή είναι 
πλέον ενδιαφέρουσα, εντυπωσιακή και 
πρωτότυπος. Ενώ η Ερμηνεία των ζω- 
γράφων ( σ. 148 ) θέλει τον Χριστόν νεα- 
ρόν, ιστάμενον όρθιον εν τω μέσω και με 
πλήθος αγγέλων εκατέρωθεν αυτού1δ, ο 
ζωγράφος μας απεικονίζει εις-το μέσον 
βράχον, κάτωθεν του οποίου ανοίγεται 
σπήλαιον. Εκατέρωθεν του σπηλαίου 
ανά δύο αγγελοι γονυκλινείς, υψούντες 
την μιαν χείρα. Άνωθεν του βράχου η 
Παναγία, εν προτομή βρεφοκρατούσα, 
επί νεφελών και ζεύγους κόκκινων τεμνο- 
μένων τροχών, πέριξ της οποίας εξαπτέ- 
ρυγα και μορφαί αγγέλων. Εντός του 
σκοτεινού σπηλαίου16, εικονίζοντος πι- 
θανώς τον Άδην, δύο δαίμονες ιστάμενοι 
ο εις κατέναντι του άλλου, γονυκλινείς 
και με εσταυρωμένας τας χείρας.

Είναι άξιον ιδιαιτέρας προσοχής το 
τελευταίον τούτο εικονογραφικόν στοι- 
χείον. Εικονίζονται και οι δαίμονες, διότι 
και αυτοί είναι άγγελοι, άλλ’ εκπεσόντες 
της του Θεού κοινωνίας, ίνα ούτω δη- 
λωθή ότι και ο διάβολος αναγνωρίζει 
το κράτος και την’ θεότητα του Χριστού,

N. Β. Δρανδάκη, ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, σ. 538). 
Ή  ερμηνεία των ζωγράφων είναι διάφορος προς 
τα ανωτέρω, διότι κατ’ αυτήν η Παναγία κάθηται 
επί θρόνου, εκατέρωθεν δε αυτής δύο αγγελοι 
κρατούντες το μεγάλον όπισθεν της μανδήλιον 
και άνωθεν αυτής το πνεύμα το άγιον ( Εκδ. 
Ά . Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Πετρούπολις 
1909, σ. 138).

13. Εις τον Ακάθιστον της Καταπολιανής ο 
Χριστός εικονίζεται κάτω καθήμενος και άνω 
εντός ανεστραμμένου ημικυκλικού τόξου ( Α ν. 
Ορλάνδου, ε.α., σ. 42, πίν. 17). Εις τον Ακάθι- 
στον Χελανδαρίου, Λαύρας και Δοχειαρίου ο 
Χριστός εικονίζεται κάτω εντός ελλειψοειδούς 
δόξης (Millet, ε.α., πίν. 103, 1, 147 και 236).

14. ε.α. Κιβωτός, τ. Β', σ. ια'.

15. Ακάθιστος Μολυβοκκλησιάς και Μ. 
Δοχειαρίου ( Millet, ε.α., πίν. 155, 1 και 236, 1 ), 
Παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της Μ. 
Βαρλαάμ των Μετεώρων ( Φ. Κόντογλου, ε.α., 
σ. ια ').

16. Εις τον Ακάθιστον της Καταπολιανής 
Πάρου έχομεν εντός σπηλαίου λευκόν ίππον και 
φάτνην ( ’Αν. Ορλάνδου, ε.α., σ. 43, πίν. 18).
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τρέμων και φρίσσων προ της παρουσίας 
Του17.

Ό  οίκος X « Χάριν δούναι θελήσας 
οφλημάτων αρχαιών ο πάντων χρεωλύ- 
της ανθρώπων...», ερμηνεύεται ουχί, ως 
συνήθως, κατά γράμμα, άλλ5 επί το πνευ- 
ματικώτερον. Αντί να κρατή ο Χριστός 
ανεπτυγμένον ειλητόν, δηλ. χειρόγρα- 
φον18, το όποιον φαίνεται να σχιζή, εν- 
ταύθα φέρει επί του ώμου του τον Σταυ- 
ρόν, επί του οποίου έξήλειψε τας άμαρ- 
τίας του ανθρωπίνου γένους κατά το γρα- 
φικόν χωρίον «...υμάς νεκρούς όντας εν 
τοις παραπτώμασι,... συνεζωοποίησεν 
υμάς σύν αυτω, χαρισάμενος ημίν πάντα 
τα παραπτώματα, εξαλείψας το καθ’ η- 
μών χειρόγραφον19 τοις δόγμασιν, δ ήν

υπεναντίον ημίν, και αυτό ήρεν εκ του 
μέσου, προσηλώσας αυτό τω Σταυρώ » 
(Κολοσ. 2, 13-14).

Κάτω αριστερή εις την γωνίαν της 
εικόνος η επιγραφή : Χειρ ’Αντωνίου 
Ιερέως Σκορδίλη20. Του αυτού ζωγράφου 
έχομεν εργα εις Κέαν21 και Μήλον22. 
Ή  τέχνη της εικόνος είναι μετρία.

Γενικώς, ο ιερεύς Αντώνιος Σκορδί- 
λης έπέτυχε του σκοπού του, ήτοι : να 
αισθητοποιήση τον, εν Λουκά 1, 26 - 38, 
περιγραφόμενον υπό του Αρχαγγέλου 
Γαβριήλ Ευαγγελισμόν της Παρθένου 
Μαρίας, ομού μετά του Ακαθίστου 
Ύμνου και ούτω να εκφράση την εν αυ- 
τοίς δογματικήν διδασκαλίαν.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ

IKONOGRAPfflSCHE VARIATIONEN DES AKATHISTOS HYMNUS AUF EINER
NACHBYZANTINISCHEN IKONE

Interessant ist die Ikone der Ver- 
kündigung mit Darstellungen rings- 
herum des Akathistos Hymnus in der

Kirche des Heiligen Nikolaus auf 
Kythnos.

Die Ikone ist ein Werk mittelmäßi-

17. « . . . ίνα εν τω ονόματι Ιησού παν γόνυ 
κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθο- 
νίων...» ( Φιλιπ. 2, 10-11) .

18. Ιερόν Καταπολιανής ( Ά ν. Ορλάνδου, 
ε.α., σ. 47, πίν. 24 ). Μοναί Λαύρας και Δοχεια- 
ρίου του Ά γ. Όρους ( Millet, Athos, πίν. 146 - 
7, Β’ και 236, 22). Παρεκκλήσιον των Τριών 
Ιεραρχών Μ. Βαρλαάμ των Μετεώρων ( Κιβω- 
τός, ε.α., σ. ιδ ').

19. Σχετικόν είναι και το Αναστάσιμον 
στιχηρόν ήχου Β' « Χριστός ο Σωτήρ ημών το 
καθ’ υμών χειρόγραφον προσηλώσας τω Σταυρώ 
εξήλειψε... ».

20. Το οικογενειακόν όνομα Σκορδίλης 
απαντάται εις πολλάς νήσους των Κυκλάδων 
( Ά ν. Όρλάνδος, ε.α., σ. 202 ).

21. ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 537.
22. Ιωσήφ Χατζηδάκης : Ή  Ιστορία της νή- 

σου Μήλου, εν Αθήναις 1927, σ. 202 - 203 και 
225 - 227. Δημ. Σισιλιάνου, Έλληνες αγιογρά- 
φοι μετά την Ά λωσιν, Αθήναι 1935, σ. 192 -193.
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ger Kirnst aber interessant für ihre 
Abbildungen. Darauf werden folgende 
erwähnenswerten Veränderungen des 
Hymnus dargestellt: in der Strophe 
(4 ) ist oben die Heilige Trinität und 
unten die Heilige Jungfrau Knieend 
abgebildet und in Strophe (15) oben 
die Heilige Trinität und unten Christus.

In der Strophe ( 16 ) ist oben die 
Heilige Jungfrau mit dem Kinde darge- 
stellt, weiter unten Engel zu beiden 
Seiten des Felsens und unter dem 
Felsen im inneren der Höhle zwei 
Knieende Teufel. Schliesslich, sehen 
wir in der Strophe ( 22 ) Christus, der 
das Kreuz hält.

THEOLOGOS CHR. ALIPRANTIS

ΕΙΣ ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ 7ου π.Χ. ΑΙΩΝΟΣ

Ό  αποκαλυφθείς το 1970 ημικατε- 
στραμμένος τάφος εις το χωρίον Γούβες 
του Νομού Ηρακλείου, παρουσιάζει ιδι- 
αίτερον ενδιαφέρον δια την τοπογραφίαν 
των βορείων παραλίων της κεντρικής 
Κρήτης κατά τον 7ον αι. και δια την ιδιο- 
τυπίαν των ελάχιστων κτερισμάτων, τα 
όποια διέφυγον την καταστροφήν.

Το χωρίον Γούβες ευρίσκεται εις από- 
στασιν 18 χλμ. ανατολικώς της πόλεως 
του Ηρακλείου. Ο  τάφος, ο όποιος απε- 
καλύφθη κατά την καλλιέργειαν εντός 
του αγροκτήματος του Μιχ. Χατζάκη- 
Σφακιανάκη, ευρισκομένου εις απόστα- 
σιν 300 μ. ΒΑ. του εκκλησιδίου του Προ- 
φήτου Ήλία και 500 μ. από της ακτής, 
ήτο εις απλούς λάκκος, διαμέτρου 80 
εκ., ανοιγμένος εντός του χώματος. Το 
εντός του τάφου τεφροδόχον αγγείον, εν 
μέρει σωθέν, εστηρίζετο δι’ αργών λίθων 
τοποθετημένων εις δύο σειράς, αι όποίαι 
εσχημάτιζον τόξον άνοικτόν προς τα

NA. ( μήκος χορδής τόξου 53 εκ., ύψος 
τόξου 44 εκ. ) ( ε ικ . 1 ).

Όμοιου τύπου ταφαί απαντούν και εις
αλλάς περιοχάς της Κρήτης, όπως εις
τον Πρινιάν, από της πρωτογεωμετρι- 
κής ήδη εποχή ς1.

Εντός του τεφροδόχου αγγείου, δια 
το οποίον δυνάμεθα να είπωμεν μετά βε- 
βαιότητος, ότι ήτο τετράωτος πίθος ενός 
τύπου γνωστού από πολλά παραδείγματα 
του νεκροταφείου της Φορτέτσας1 2, εύ- 
ρέθη, πλην των κεκαυμένων αστών, εις 
σφαιρικός αρύβαλλος, μικρόν δίωτον α- 
νοικτόν αγγείον και ληκύθιον ( ε ικ . 2,

1. Βλ. G. Rizza, Nuove ricerche sulla Patela 
e nel territorio di Prinias ( 1969 ), 25 κ.έ.. Ιδιαι- 
τέρως σ. 28, αρ. 16, όπου εκτίθενται τα αποτελέ- 
σματα της προσφάτως ερευνηθείσης νεκροπό- 
λεως, και σ. 30 - 31 δια την χρονολόγησίν της.

2. Διά το σχήμα και το κόσμημα βλ. J. Brock, 
Fortetsa, πίν. 84, 1278 η 1270.
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Εικ. 1. Γούβες. Ο τάφος από Ν. μετά τον καθαρισμόν

αριστερά και δεξιά ). Παρά το τεφροδό- 
χον αγγείον είχε τοποθετηθή τρίλοβος 
πρόχους ( ύψος μετά του συμπληρωμέ- 
νου ποδός 23,5 εκ. ) εντελώς ιδιάζοντος 
σχήματος, λόγω της τολμηρδς αλλά 
ανοργάνου συνδέσεως γνωστών ήδη εις 
την κεραμεικήν σχημάτων ( ε ικ . 3 - 5 ). 
Το σώμα αποτελείται από δύο ήμισφαι-

ρικάς φιάλας εκατέρωθεν κυλινδρικού 
μέλους, επί του οποίου επικάθηται ο 
κυλινδρικός λαιμός και η πρόχυσις, απο- 
λήγουσα εις κεφαλήν ζώου. Αντί μιας 
απλής κατακορύφου λαβής έχει προτι- 
μηθή το επιτηδευμένον σχήμα, πού δίδει 
ο εύκαμπτος λαιμός, η κεφαλή και το 
πλατύ ράμφος μιας νήσσης. Το σχήμα

Εικ. 2. Γούβες. Αγγεία από τον τάφον και το κατεστραμμένον νεκροταφείον
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Εικ. 3 - 4 .  Γούβες. Οινοχόη εκ του τάφου

των ημισφαιρικών τμημάτων του σώμα- 
τος 3 και η σύνδεσίς των με το κυλινδρι- 
κόν μέλος δια πλαστικού δακτυλίου, ο 
όποιος υπάρχει και εις την άρθρωσιν 
μεταξύ του χείλους και του λαιμού, ως 
και η μορφή της λαβής υποδηλώνουν την 
επίδρασιν της μεταλλοτεχνίας. Εν αντι- 
θέσει προς την πρωτοτυπίαν του σχήμα- 
τος, περί του όποιου θα επανέλθωμεν 
κατωτέρω, τα κοσμήματα της οινοχόης 
( δια μέλανος χρώματος επί λευκοκιτρί- 
νου επιχρίσματος ) ανήκουν εις το γνω- 
στόν ήδη διακοσμητικόν θεματολόγιον 
της κρητικής κεραμεικής. Ο  έσχηματο- 
ποιημένος φυλλόσχημος ρόδαξ, ο όποιος 
καταλαμβάνει το κέντρον των ήμισφαι- 
ρικών τμημάτων του σώματος, όπως και

αι πέριξ τούτου ζώναι, αι κοσμούμεναι 
δια συστημάτων κατακορύφων γραμμών, 
ευρίσκονται επί αγγείων του νεκροτα- 
φείου της Φορτέτσας, χρονολογουμένων 
εις την υστέραν ανατολίζουσαν εποχήν 4. 
’Αλλά και το θέμα της μελίσσης επί της 
προχύσεως ( ε ικ . 3. 6 ) συνδέεται τυ- 
πολογικώς με παραδείγματα της ιδίας 
εποχή ς5. Μόνον το κόσμημα του λαι- 
μού ( ε ι κ .  4, 6) αποτελεί συνθετωτέραν 
παραλλαγήν όμοιου κοσμήματος επί πο- 
λυχρώμου πίθου από την Φορτέτσαν, της 
ιδίας όμως και πάλιν εποχής 6. Την χρο-

3. Πρβλ. τας χαλκίνας φιάλας από την Φορ-
τέτσαν, Brock, ε.α., 200, c-e, πίν. 112 και 114.

4. Brock, ε.α., σχέδιον 9 ßb, σ. 117. Σχέδιον 
Ια , σ. 168, όπου ο περιωρισμένος αριθμός των 
κατακορύφων γραμμών δεικνύει ότι τα παραδεί- 
γματα της Φορτέτσας, πού χρονολογούνται μέ-χρι 

 και της πρωίμου ανατολιζούσης εποχής, εί- 
ναι παλαιότερα της οινοχόης.

5. Brock, ε.α., σχέδιον 15 u, σ. 183, πίν. 98, 
1280.

6. Brock, ε.α., πίν. 126, 1274.
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Εικ. 5. Γούβες, Οινοχόη εκ του τάφου

Ό  ως άνω τάφος δεν ήτο μεμονωμένος. 
Κατά την μαρτυρίαν του ιδιοκτήτου υ- 
πήρχον πέριξ όμοιαι ταφαί, καταστρα- 
φείσαι κατά την καλλιέργειαν. Πράγματι, 
από τον πλησίον ευρισκόμενον φράκτην 
εκ λίθων συνεκεντρώθησαν όστρακα, από 
τα όποια απηρτίσθησαν τα κάτωθι αγ-γεία 

 :
α) Ε ν  μόνωτον κύπελλον, το όποιον 

καλύπτεται εξ ολοκλήρου δια χρώματος 
(ύψος 12,6 εκ. ) ( ε ι κ.  7, δεξιά)8.

β) Δίωτος τεφροδόχος πίθος, σώζων 
ελάχιστα ίχνη από το αρχικόν χρώμα,

Εικ. 6. Γούβες. Κοσμήματα 
από τον λαιμόν και την πρό- 
χυσιν της οινοχόης των 
ει κ.  3 - 5  (σχέδιον Θ. Φα- 
νουράκη )

νολόγησιν της οινοχόης και του τάφου 
εις τας δεκαετίας 680 - 630 π.Χ. βεβαιώνει 
και ο τύπος του τεφροδόχου αγγείου, ως 
και ο εντός τούτου ευρεθείς σφαιρικός 
αρύβαλλος ( ε ικ . 2, αριστερά ) 7.

το όποιον εκάλυπτε την επιφάνειαν ( ύψος 
24,5 εκ. ) ( ε ικ.  8, αριστερά ).

γ) Δίωτος τεφροδόχος πίθος κοσμού- 
μενος με ταινίας και σειράς ομοκέντρων 
κύκλων (ύψος 26,3 εκ.) (ε ικ . 8, δεξιά)9.

7. Διά το τεφροδόχον αγγείον βλ. σημ. 3. 
Διά το σχήμα του αρυβάλλου, βλ. Brock, ε.α., 
πίν. 72, 938. Πιν. 99, 1534 και δια την κόσμησιν 
πίν. 72, 943.

8. Ομοίου τύπου και της ιδίας εποχής το εις 
Brock, 8.ά., πίν. 103, 1226 και 1198.

9. Όμοιου σχήματος με τον εξ Αρκάδων 
πίθον, D . Levi, ASAtene, 10- 12 (1 927 -28 ), 
249 - 250, εικ. 296.
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Εικ. 7. Γούβες. Αγγεία εκ των κατεστραμμένων τάφων του νεκροταφείου

δ) Αρύβαλλος φέρων επί των ώμων 
ιδιότυπον κόσμημα και περί το σώμα 
ταινίαν μεταξύ γραμμών (ύψος 7,1 εκ. ) 
( ε ι κ.  2, ο δεύτερος ) 10 11.

ε) Κορινθιακή κοτύλη με γραμμικήν 
κόσμησιν ( ύψος 9,6 ) εκ. ( ε ικ . 7 )11.

Καί τα πέντε αγγεία ανήκουν εις την 
υστέραν ανατολίζουσαν εποχήν, ως συνά- 
γεται από τα παράλληλα παραδείγματα 
του νεκροταφείου της Φορτέτσας, εις τα 
όποια ανεφέρθημεν. Ή  κοτύλη όμως,η 
οποία δύναται να αναχθή μέχρι της πρω- 
ίμου ανατολιζούσης εποχής, μας επιτρέ-- 
πει να χρονολογήσωμεν με κάθε επιφύ- 
λαξιν και τα αλλά αγγεία, ως και την κε- 
ραμεικήν του τάφου, εις τους προ των με- 
σων του 7ου αι. χρόνους, ήτοι μεταξύ του 
680 - 650 π.Χ.

Επανερχόμενοι εις το σχήμα της οινο- 
χόης βλέπομεν ότι, παρά την ιδιοτυπίαν 
του, εκφράζει με συνέπειαν τας τάσεις 
της Κρητικής κεραμεικής. Ή  συνένωσις

δύο διαφορετικών αγγείων εις εν η η 
προσαρμογή πλαστικών μορφών εις τα 
τοιχώματα του αγγείου, άλλοτε καθαρώς 
διακοσμητικών και άλλοτε εξυπηρετου- 
σών λειτουργίαν τινά, ως είναι αι ζωό- 
μορφοι προχύσεις, από τας όποιας εκρέει 
το εντός του αγγείου υγρόν, αποτελεί 
τυπικόν γνώρισμα του κρητικού εργαστη- 
ρίου 12. Αι ζωόμορφοι προχύσεις του τύ- 
που της οινοχόης είναι ιδιαιτέρως συ- 
χναί επί όμοιων αγγείων του 7ου αίώ- 
νος13. Αι προχύσεις δύνανται να αναχθούν 
εις τα πρωτογεωμετρικά πτηνόμορφα αγ- 
γεία της Φορτέτσας, των Αρκάδων και 
άλλων περιοχών της Κρήτης, εξ αιτίας 
της κυλινδρικής κατασκευής του ρόγ- 
χους του ζώου και του σχήματος της κε- 
φαλής του14. Τα ως άνω αγγεία αποδει-

10. Όμοιου σχήματος προς τον εν Brock, 
6.ά., πίν. 98, 1208.

11. Πρβλ. Brock, ε.α., πίν. 104, 1543.

12. Βλ. Σχετικώς Homann - Wedeking, Die 
Anfänge der griechischen Grossplastik, 112.

13. Βλ. Brock, ε.α., πίν. 70, 935 και ASAtene, 
ε.α., 114, εικ. 93. 148, εικ. 147. 315, εικ. 412.

14. Διά τα πτηνόμορφα αγγεία, βλ. Brock, 
8.ά., πίν. 20, 277 και 270. Πιν. 23, 354 και D. 
Levi, ASAtene, ε.α., 119, εικ. 221. 277, εικ. 351. 
385, εικ. 496 και 503, όπου και αλλά παραδεί- 
γματα.
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κνύουν, κατά τον Brock, τας πρωίμους 
σχέσεις, αι οποίαι υπάρχουν μεταξύ Κρή- 
της και Κύπρου15. Εις την ιδίαν άποψιν 
καταλήγει και ο Levi16, δεχόμενος πα- 
ραλλήλως και μινωϊκήν επιβίωσιν.

Το σχήμα του σώματος της οινοχόης 
από τις Γούβες, όπου τονίζεται περισσό- 
τερον ο οριζόντιος από τον κατακόρυφον 
άξονα, ενθυμίζει πράγματι κυπριακός οι- 
νοχόας όμοιας πλαστικής άντιλήψεως17. 
Τα επί μέρους όμως στοιχεία, τα όποια 
συνθέτουν το σώμα, τα δύο δηλαδή ήμι- 
σφαιρικά τμήματα και το κυλινδρικόν 
μέλος, υπάρχουν εις εμβρυώδη ακόμη 
μορφήν εις παλαιοτέραν οινοχόην από 
την νεκρόπολιν των Αρκάδων ( ε ικ . 
9 ) 18. Διά τούτο η κυπριακή επίδρασις, 
την οποίαν δεχόμεθα δια το ιδιότυπον 
από τις Γούβες αγγείον, θα πρέπει να μη

εκληφθή ως πιστή αντιγραφή ενός ωρι- 
σμένου προτύπου, αλλά ως απήχησις 
μιας πλαστικής αντιλήψεως, η οποία 
επιχωριάζει εις την Κύπρον.

Περισσότερον σαφής είναι η ανατο- 
λική επίδρασις εις την χαλκίνην φιάλην 
( ε ικ . 10 και σ χεδ . 1), προερχομένην 
από καταστραφείσαν ταφήν του νεκροτα- 
φείου. Ή  φιάλη έχει επίπεδον πυθμένα, 
ισχυρώς καμπυλούμενα τοιχώματα και 
υψηλόν καλυκόσχημον χείλος ( ύψος 3,9 
εκ., διάμ. χείλους 16,9 εκ. ). Ή  απουσία 
ομφαλού αποτελεί βασικόν στοιχείον 
δια την αναζήτησιν των παραλλήλων 
προς την φιάλην μας αγγείων εις τον 
χώρον της Ανατολής. Ή  ασσυριακή 
φιάλη από την Assurtaklak, η οποία 
χρονολογείται εις τον 8ον αιώνα, απο- 
τελεί το άμεσον παράλληλον δείγμα δια 
το σχήμα της κρητικής φιάλης19. Ό

Εικ. 8. Γούβες. Αγγεία εκ των κατεστραμμένων τάφων του νεκροταφείου

15. Brock, ε.α., 153 και 191.
16. ASAtene, ε.α., 504 - 506.
17. BCH 93 ( 1969 ), 442, εικ. 14, αρ. 12 και 

445, εικ. 22 α - β, αρ. 20.
18. ASAtene, ε.α., 250, εικ. 297.

19. Η. Luschey, Die Phiale ( 1939 ), 45 - 48, 
εικ. 13.
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Εικ. 9. Οινοχόη Αρκάδων

Luschey, λόγω της ελλείψεως αρκετών 
παραδειγμάτων, παρατηρεί ότι είναι ά- 
γνωστον αν με το σχήμα της ασσυριακής -  
φιάλης υιοθετήθη εις την Ελλάδα και 
η σφυρήλατος διακόσμησίς της. Μέ το 
κρητικον δείγμα, το όποιον δύναται να 
χρονολογηθή περί τα μέσα του 7ου αιώ- 
νας βάσει του συνόλου των αγγείων του 
νεκροταφείου, είναι φανερόν ότι οι Κρή- 
τες μεταλλοτεχνίται προτιμούν την χω- 
ρίς διακόσμηση λείαν επιφάνειαν του 
μετάλλου. Επειδή όμως η παρούσα φιά- 
λη, η όποια άντιγράφει πιστώς εν χάλκι- 
νον ανατολικόν πρότυπον, αποτελεί με- 
μονωμένον μέχρι τούδε δείγμα και επειδή 
αι παραλλαγαί ανατολικού τύπου φια- 
λών εις την Ελλάδα είναι ελάχισται, δεν

δυνάμεθα να εξαγάγωμεν γενικώτερα 
συμπεράσματα.

Ό  δημοσιευόμενος τάφος και τα λοιπά 
κτερίσματα αποτελούν τα πρώτα αρχαιο- 
λογικά στοιχεία δια την ως άνω θέσιν20 
και δεικνύουν ότι εις αυτήν την περιοχήν 
υπάρχει εν νεκροταφείον, του όποιου η 
έκτασις παραμένει άγνωστος. Αλλά η 
παρουσία ενός νεκροταφείου προύπο- 
θέτει και την ύπαρξιν ενός συνοικισμού 
πλησίον τούτου 21. Από την απλήν μορ- 
φήν των τάφων και τα ολίγα κτερίσμα- 
τα δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ότι ο 
συνοικισμός δεν θα ήτο μεγάλος και 
πλούσιος, ως ο συνοικισμός εις τον ο- 
ποιον θα ανήκε το νεκροταφείον της 
Φορτέτσας.

Εις απόστασιν 150 μ. ανατολικώς του 
εκκλησιδίου του Προφ. Ήλία υπάρχει 
εις μικρός χαμηλός λόφος, ο όποιος πα- 
ρουσιάζει επί της επιφάνειας του εδά- 
φους τμήματα τοίχων και όστρακα. Τα 
εκ του λόφου τούτου, όστις έχει καλλιερ- 
γηθή, περισυλλεγέντα επιφανειακά όστρακα

 χρονολογούνται από της υστερο- 
μινωικής μέχρι και της βυζαντινής επο- 
χής. Υπερτερούν όμως τα όστρακα της 
αρχαϊκής εποχής. Οπωσδήποτε, μόνον 
η συστηματική ανασκαφική διερεύνησις 
του χώρου θα μας επιτρέψη να συσχετί- 
σωμεν μετά βεβαιότητος το νεκροτα- 
φείον και τον επί του λόφου υπάρχοντα 
συνοικισμόν.

ΑΓΓ. ΛΕΜΠΕΣΗ

20. Διά τυχαία προϊστορικά ευρήματα από
αλλάς όμως θέσεις παρά το χωρίον Γούβες, 
βλ. Κρητ. Χρον. 12 ( 1958 ); σ. 479, 17 ( 1963 ), |
σ. 405 και 19 (1965), σ. 288.

21. Τα πολλά πρωτοελληνικά νεκροταφεία 
της περιοχής Κνωσού ωδήγησαν εις αυτό το 
συμπέρασμα. Βλ. Στ. Α λεξίου, Κρητ. Χρον.
4 (1950), σ. 296.
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Εικ. 10. Γούβες. Χάλκη φιάλη εκ κατεστραμμένοι) τάφου του νεκροταφείου 

Σχεδ. 1. Τομή-οψις της χαλκής φιάλης της ε ι κ .  10

A GRAVE OF THE 7th CENTURY B.C.

In 1970 a partially destroyed grave 
was found on the property of M. Cha- 
tzakis - Sfakianakis at the site of the 
Prophet Elias in the village of Gouves, 
18 km east of Heraklion. According to 
the owner’s information there were 
other graves in the vicinity which had 
been destroyed by cultivation. Out of' 
the scattered sherds which were collect- 
ed it was possible to complete five vases 
( f i g .  2, second from left, and f i g s .  
5 - 6 ). Thus, a cemetery of unknown 
extent is to be identified in this area.

The settlement to which the ceme- 
tery belongs is most probably situated

on a low hill, 150 m. east of the chapel 
of the Prophet Elias, where remains 
of walls are visible and surface sherds 
are found which date from the My- 
cenaean through the Byzantine periods.

The grave was a simple pit con- 
taining the cinerary urn surrounded by 
stones set in a curve ( f i g .  1 ). The 
grave can be dated between 680 and 
630 B.C. Among the grave offerings 
of particular interest is an oinochoe 
( f i g s .  3 - 5 ) found next to the urn. 
The preceding stage in the development 
of this shape, which presupposes a metal 
prototype, is to be found in an oino-
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choe from Arkades ( f i g .  9 ). How- 
ever the balance of form in the Gouves 
oinochoe, where the horizontal axis 
is more pronounced than the vertical, 
is part of the general influence of Cy- 
priot pottery upon Cretan wares.

Influence from the East is more 
certain in the case of a bronze phiale

( f i g .  10 ) which comes from a des- 
troyed grave. Its shape is exactly the 
same as that of the Assyrian phiale 
from Assurtaklak (see ref. 19),  and 
the absence of any decoration indicates 
that is an exact Cretan copy of an Orien- 
tal prototype.

A. LEBESSI

Εικ. 1. Προθάλαμος και είσοδος του Τάφου XCIX

ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Παρά το χωρίον Αγία Φωτιά Σητείας 
ανεσκάφη κατά τους μήνας Ιούλιον και

Αύγουστον εκτεταμένον νεκροταφείον 
των Πρωτομινωικών χρόνων. Πρόκειται
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Εικ. 2.  Ο  Τάφος CXVII Εικ. 4 .  Ο  Τάφος CHI

περί πραγματικής νεκροπόλεως περι- 
λαμβανούσης 252 τάφους. Το παραθα- 
λάσσιον τούτο νεκροταφείον, το μέγι- 
στον της Κρήτης, υπολογίζεται ότι θα

είχεν εισέτι πεντηκοντάδα τάφων κατα- 
στραφέντων κατά την άροσιν. Τα ευρή- 
ματα ενός τάφου είχον περιέλθει προ 
έτων εις το Μουσείον Ηρακλείου.

Εικ. 3.  Ο  Τάφος CC Εικ. 5.  Ο  Τάφος CCXIV
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Εικ. 6.  Ο  Τάφος CLXXVI

Τινές των τάφων ήσαν άπλοι λακκοει- 
δείς με ταφάς πτωχάς συνήθως, η μεγίστη 
πλειονότης όμως ήσαν τάφοι ενός πρω- 
τογόνου θαλαμοειδούς τύπου, λαξευμένοι

Εικ. 7.  Ο  Τάφος CXCV

εις τον μαλακόν ημίβραχον ( κούσκου- 
ραν). Ή  οροφή είχε συνήθως καταπέσει, 
( εικ.  2 - 4,7 - 8, 10-13, 15 ), ενίοτε όμως 
διετή ρείτο εις καλήν κατάστασιν ( ε ικ . 1, 
5-6, 9, 14). Ή  στενή είσοδος του θαλά- 
μου, συνήθως προσανατολιζομένη προς 
Β., εφράσσετο υπό μεγάλης όρθιας πλα- 
κάς ( ε ικ .  1, 3-4, 7-8, 12-13, 15). Προ 
της εισόδου εσχηματίζετο μικρός λακ- 
κοειδής προθάλαμος, συνήθως λιθόστρω- 
τος. Τόσον ο θάλαμος όσον και ο προ- 
θάλαμος είχον σχήμα έλλειψοειδής η 
ενίοτε στρογγυλόν ακανόνιστον. Ο θα- 
λαμος ήτο συνήθως μικρών διαστάσεων, 
το δε δάπεδον έφερε στρώσιν εκ μικρών 
θαλασσίων χαλίκων. Ή  αποφράσσουσα 
την είσοδον πλαξ εστερεούτο εξωτερι- 
κούς δια λίθων, ενίοτε δε τόσον επιμελώς 
( εικ.  1, 8), ώστε έδιδε την εντύπωσιν 
ότι απέβλεπεν μάλλον εις την προστασίαν 
των ζώντων από τους νεκρούς παρά εις 
το αντίθετον1.

Επί των λίθων του δαπέδου του προ- 
θαλάμου ευρίσκετο εν αγγείον ( ε ι κ .  1, 
4 - 5 ), συχνά εν τεμαχισμένον γιγαντιαίον 
κύπελλον ρυθμού Πύργου, με το όποιον 
ετελείτο προφανώς μια τελευταία σπονδή.

Τα ευρήματα των τάφων υπήρξαν 
πλουσιώτατα : ο αριθμός των ανευρεθέν- 
των αγγείων είναι περίπου 1800. Με- 
ταξύ των διαφόρων τύπων αγγείων υπάρ- 
χουν ραμφόστομοι πρόχοι ( εικ.  2, 7 ), 
κέρνοι διπλοί ( ε ικ .  7, 8 ), τριπλοί η τε- 
τραπλοί επί ποδός υψηλού, κωνικού και

1. Πρβλ. την ερμηνείαν του Μαρινάτου : ΑΔ 
13 ( 1931 ), σ. 146 κ.έ., 151 ως προς τους εντός 
ταφικών πίθων εις Βορού Ηρακλείου ευρεθέντας 
λίθους. Πρβλ. επίσης και Keith Branigan, The 
Tombs of Mesara ( 1970) σ. I l l  κ.έ. περί πρω- 
τομινωικών τάφων της Μεσαράς.
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Εικ. 8.  Ο  Τάφος CLXXXI Εικ. 10. Ο Τάφος CCXVII, μετά χαλκών εγ- 
χειριδίων κλπ.

μετά πώματος, πυξίδες, κύπελλα, λοπάδες, 
αγγεία σφαιρικά μετά καθέτων διατρήτων 
λαβών (εικ.  8) κ.ά. Πολλά των αγ- 
γείων έχουν εμφανή Ανατολικήν κατα-

γωγήν, εν δε ήτο τρωαδικού τύπου. Ε - 
νίοτε τα αγγεία εκαλύπτοντο υπό πυ- 
κνής εγχαράκτου διακοσμήσεως.

Τα λίθινα αγγεία υπήρξαν ολίγα, εύ-

Εικ. 9.  Ο  Τάφος CCXVIII Εικ. 11.  Ο  Τάφος CIΙ
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Εικ. 12.  Ο  Τάφος CXLV Εικ. 13.  Ο  Τάφος CCXXIII

ρέθησαν όμως αρκετά αλλά λίθινα αντι- 
κείμενα, όπως αριθμός πελέκεων εκ των 
λεγομένων νεολιθικών, λίθοι τριβής, 
« πηνία » κλπ. (εικ.  2 ). Ήλθεν εις φως 
επίσης σειρά εκ πολλών εκατοντάδων 
λεπίδων εξ οψιανού, αρίστης διατηρή- 
σεως. Σχεδόν έκαστος τάφος περιείχε 
τινάς των λεπίδων τούτων.

Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος ήτο σειρά 
χαλκών αντικειμένων, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται ξίφος και αιχμή δόρα- 
τος, πολλά εγχειρίδια και μαχαίρια ( εικ.  
10 ), άγκιστρα αλιέως, ψέλια, σμίλαι και 
στρογγυλόν περίαπτον. Ευρέθησαν επί- 
σης δύο περίαπτα ζωόμορφα εκ μολύ-

βδου, εκ των όποιων το εν παριστά κριόν, 
το δε έτερον είναι άσαφές λόγω της με- 
γάλης του αφαιρέσεως ( εικ.  3). Μετα- 
ξύ των κτερισμάτων πρέπει να σημειωθή, 
τέλος, η ύπαρξις ολίγων τεμαχίων κι- 
σήρεως.

Τα αγγεία, μη καθαρισθέντα είσέτι, 
φαίνονται ανήκοντα εις την ΠΜ Ι/Π 
εποχήν, εις όμως των τάφων, θαλαμο- 
ειδής ως οι λοιποί, περιείχεν αγγεία 
υστερομινωϊκά.

Τα ευρήματα απετέθησαν εις το Μου- 
σείον Αγ. Νικολάου, εις το εργαστή- 
ριον του οποίου θα ανασυγκροτηθούν.

ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΒΑΡΑΣ

AN EARLY MINOAN CEMETERY AT HAGHIA PHOTIA

An early Minoan I/II cemetery was 
excavated during July and August at

the seaside of the village Haghia Pho- 
tia, near Siteia. This huge cemetery,
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Εικ. 14.  Ο  Τάφος LXXIV Εικ. 15.  Ο  Τάφος XXVII, ένθα τα κτερίσματα
είχον τεθή κύκλω

the largest in Crete, consisted of 252 
tombs; about 50 more tombs are pre- 
sumed to have been destroyed and 
plundered during previous years. Some 
of them were simple pit-tombs but 
the majority were primitive chamber- 
tombs. Their roofs had mostly col- 
lapsed ( fi gs, 2 -4 , 7 - 8, 10 -13, 15 ) ; a 
large upright slab closed the entrance 
(figs.  1, 3-4,  7-8,  12-13, 15). In 
front a small antechamber was formed, 
mostly paved with irregular stones. 
The chamber as well as the antecham- 
ber had an elliptical or an irregular 
round form. The floors of the chambers 
were mostly covered with small peb- 
bles. On the rough pavement of the 
antechamber was usually found a Pyr- 
gos ware tall gray chalice.

The pottery found in the tombs 
reached the number of 1800 vases of 
different shapes : beaked jugs (f igs.  
2 ,7) ,  bowls, suspension pots with a 
high neck and vertically pierced lugs 
(fig.  8),  cups, double ( f igs .  7 -8) ,  
triple or quadruple kernoi, pyxides, 
etc. Some of them show a rich incised 
decoration. The stone vases were few. 
Among the finds were several hund- 
reds of obsidian blades, some spools, 
etc. A fine collection of bronze objects 
included a sword, a spearhead, sev- 
eral daggers and knives (f ig.  10), 
fish-hooks, adzes, and bracelets. Wor- 
thy of note are two lead zoomorphic 
pendants (fig.  3). Finally among 
the grave-goods were some pieces of 
pumice-stone.

COSTIS DAVARAS
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TIRYNS
Unterburg - Kampagne 1971

Südlich der Syringes konnten in 
der diesjährigen Kampagne auf der 
Unterburg von Tiryns 225 m2 neuer 
Grabungsfläche geöffnet werden1 
( A b b. 1). Sondagen aus der Zeit

vor dem Ersten Weltkrieg2 wurden von 
ihren z.T. meterhohen Füllungen be- 
freit, soweit sie in das Areal hinein- 
reichen. Nördlich der Syringes sind 
durch Abtragen der Erd - Humus-

Abb. 1. Tiryns Unterburg 1971. Grabung an der westlichen Burgmauer

1. Unter der Leitung U. Jantzen’s wirkten 
an der Grabung mit : J. Schäfer, P. Gross- 
mann, H. Klug, H. Knell, E. Slenczka und W. 
Voigtländer. Herr J. Wittlesey stellte am 
19.9.1971 das beigefügte Luftbild her. Er ver- 
wendete eine Kamera, die an einem mit Gas 
gefüllten Ballon montiert und vom Boden aus-

zulösen war. An dieser Stelle sei Herrn W. 
Wittlesey für seine großzügige Hilfsbereitschaft 
und Mitarbeit sehr herzlich gedankt. Beson- 
derer Dank gebührt auch den Kollegen der 
griechischen Altertümer-Verwaltung, Prof. Sp. 
Marinatos und Frau E. Protonotariou-Deilaki 
(Nauplion), für ihre Unterstützung.

2. Vgl. AM 38 ( 1913), 342 ff.
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Schichten über den antiken Zonen 
125 m2 für die zukünftige Grabung 
vorbereitet.

Zwischen den Eingängen zu den 
Syringes ist nun Bau 2 vollständig 
ausgegraben3 4 5. Er lehnt sich ohne eigene 
Rückwand an die Burgmauer4 5. Seiner 
schmalen Mauern wegen ( 0,45 m.) 
war das Bauwerk niedrig und sicher- 
lich ohne Obergeschoß.

Zwei Bau- und zwei Zerstörungs- 
phasen sind festgestellt.

Bau 2 a : Wände umschließen einen 
Raum von ca 3,90 auf 2,10 m. mit 
Zugängen von Süden und Osten 
{Abb.  2 )s. Der unregelmäßige Sok- 
kel der Burgmauer springt in diesen 
Raum vor. ( Wie weit er als Bank 
genutzt war, ist ungewiß ).

Vor der Nordmauer dehnt sich ein 
Steinfeld. Die Steine liegen unregel- 
mäßig und mögen der Restbestand 
vom Bau der Burgmauer sein. Bis- 
weilen scheinen größere Unregelmäßig- 
keiten mit kleinen, rundlichen Steinen 
ausgeglichen. Das Steinfeld dient als 
eine mehr oder weniger gebaute Ter- 
rasse zwischen Bau 2a und dem 
Zugang der nördlichen Syrinx.

Über dieser Terrasse und östlich 
des Baues lag eine Brandzone; die aus 
dieser Schicht geborgenen Scherben 
gehören in die SH IIIB-Periode. Keine 
aber zeigt Stilmerkmale aus der späten 
Stufe dieser Zeit. 3 4 5

Abb. 2. Tiryns Unterburg Bau 2

Vor dem Wiederaufbau des durch 
Brand zerstörten Baues bestatteten 
Tirynther acht Tote und betteten sie 
dicht neben den Innenseiten der

3. zu Bau 2 : AAA II ( 1969 ), 345. Zur Gra- 
bung 1968 auch: AA, 1969, 2 ff.

4. AA, 1967, 93 ff.
5. Die Planskizzen des Autors beruhen auf 

steingerechten Aufnahmen P. Grossmann’s.
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Abb. 3. Tiryns Unterburg: a) Skyphos S H ΙΠΒ/C, b) Skyphos SH III Cl, c) Skyphos SH III Cl

Mauern des Baues 2a und in dem 
Steinfeld.

Es fanden sich keine Beigaben. Die 
Zerstörung des Baues 2a und die 
Bestattungen können in einem ursäch- 
lichen Zusammenhang stehen.

Bau 2b : Die ältere Nordmauer
wird aufgegeben ( A b b. 2 ) und der 
Raum auf 3,75 zu 4,00 m. vergrößert. 
Die jüngere Nordmauer ist höher fun- 
damentiert und weniger gut gefügt als 
die Mauern des Vorgängerbaus. Eine 
Mauerzunge, 0,60 m. östlich der Burg-

mauer, steht mit der Nordmauer im 
Verband; ihre Ostkante stimmt mit 
der Ostgrenze des unregelmäßigen 
Burgmauersockels überein; doch ist 
ein architektonischer Bezug vom Sockel 
zur Mauerzunge nicht zu erkennen.

Neben dem älteren Zugang von 
Süden6 hat der Raum nun auch einen 
Eingang von Norden. Östlich von 
diesem divergiert die Nordmauer zu 
ihrem westlichen Teil. Ein Grund zu 
dieser Maßnahme darf in der Not- 
wendigkeit gesehen werden, zwischen 
Bau 2b und dem nördlich benach- 
barten Bau 3 einen möglichst breiten 
Durchgang zu wahren7.

Die jüngere Ostmauer hat mit der 
älteren eine gemeinsame Innenflucht 
und bildet mit der Nordmauer einen 
stumpfen Winkel. Innerhalb der Raum- 
ecke rahmen auf ihren Schmalseiten

6. Der alte Ostzugang war wohl zugesetzt. 
Tir. V, Unterburg, Grabungen 1965, 2. Bau 2 
( z. Z. im Druck ).

7. Ähnliches gilt auch für Bau 3. vgl. Tir. V, 
ebenda 3. Bau 3.
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stehende Ziegel eine Fläche von ca 
0,50 auf 0,50 m. Die luftgetrockneten 
Ziegel tragen nur auf ihren Außen- 
seiten geringe Brandspuren und ruhen 
auf dem Boden des Baues 2b. Dieser 
Lehmboden verdeckt die Gruben der 
Skelette und wohl die ältere. Nord- 
mauer gleichermaßen.

Östlich des Baues hat sich eine 
Stufe des erwähnten Durchgangs er- 
halten; sie ist mit großen, unbemalten 
Scherben und kleinen, kugeligen 
Steinen abgeglichen. Ihre Oberfläche 
liegt dem nach Osten ansteigenden 
Gelände entsprechend höher als der 
Fußboden des Baus 2. Über dieser 
Stufe, über den Mauern und dem 
Boden des Baus 2b lag eine hohe 
Zerstörungsschicht, die auch für Bau 
3 beobachtet ist8.

Sie barg Keramik aus der Spätzeit 
der SH IIIB-Periode, einzelne Frag- 
mente leiten zur frühen SH IIIC1- 
Phase hinüber ( A b b. 3a )9.

Die Nordfassade des Baus 1 ist 
nun vollständig freigelegt. Sie er- 
streckt sich von der westlichen Burg- 
mauer 9,80 m. nach Osten. Ihre NO- 
Ecke ( A b b. 4 ) bilden drei quader- 
ähnlich behauene Blöcke; der untere 
liegt auf Fels und greift weiter nach 
Osten aus.

Von der Ostmauer des Baues sind 
10,75 m. ausgegraben. Die Mauer 
ist 1,10 m. breit und auch in ihren

Abb. 4. Tiryns Unterburg NO-Ecke Bau 1

oberen Lagen aus großen Steinen 
kyklopisch gebaut. 7,00 m. südlich der 
NO-Ecke stößt gegen sie eine gleich- 
breite Innenwand.

Die Südgrenze des Baus 1 bleibt 
vorerst unbekannt. Vermutlich aber 
mißt die Ostfassade nicht mehr als 
14,00 m10.

Ihr Sockel ruht wohl auf Fels und 
ist entweder gegen vormykenische 
Schichten gebaut ( dies war im Bereich 
der alten Sondage IV zu beobachten ), 
oder dicht neben älteren, aber in 
spätmykenischer Zeit erneuerten Mau- 
ern aufgeführt.

Östlich des Baus I  sind 5,50 m. 
einer 1,00 m. breiten Mauer freigelegt 
( A b b .  5) .  Sie divergiert zu Bau 1.

8. Tir. V, ebenda, Ergebnisse und Datierun- 
gen : « der über allen Bauten lagernde Schutt ».

9. Da über der Brandschicht eine zweite aus 
jüngerer Zeit folgt, mögen die jüngsten Scherben 
aus dem Grenzbereich zwischen beiden Schichten 
zur oberen gehören.

10. Zur Datierung von Bau 1 : ( vgl. AA, 
1969, 2 ). Eine Durchsicht der Funde unter dem 
Fußboden ergab : ca. 90 % ältere Stilstufe von 
SH ΙΠ B, 6% jüngere Stilstufe von SH ΙΠ B, 4% 
SH III A und älter. Bau 1 wird schon während 
der jüngeren Stilstufe von SH III B erbaut sein. 
Vgl. dagegen K. Müller, Tir. III, 116.
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Zwischen ihr und letzterem verbleibt 
ein maximal 0,75 m. breiter Graben, 
der sich hach Norden gleichmäßig 
verengt. Seine Füllung besteht aus 
größeren Steinen, Erde und Keramik. 
Östlich der breiten Mauer enthielt 
eine zugehörige Baugrube Keramik; 
keine der Scherben ist der späteren 
Stilstufe der SH IIIB-Periode zuzu- 
ordnen. Unmittelbar östlich der Grube 
stehen vormykenische Schichten hoch 
an, z.T. höher als die Oberkante der 
breiten Mauer. Ca 6,00 m. südlich der 
NO-Ecke des Baus 1 biegt sie nach 
Osten. Die innere Ecke hat sich er- 
halten, die äußere bleibt vorerst unter 
jüngerer Überbauung verborgen. Die 
Außenfluchten der die Ecke bilden 
den Mauern treffen sich östlich Bau 1. 
Beide Gebäude konnten nebeneinander 
bestehen.

Die breite Mauer ruht auf der Außen- 
mauer eines vormykenischen Hauses, 
zudem sich eine Innenwand nebst 
Türöffnung fand11, vor der ein Pithos 
lag. Unter diesem ‘Pithoshaus’ laufen, 
zueinander divergierend, zwei Mauer- 
züge von Norden nach Süden. Die -  
Unterkante der östlichen liegt höher 
als -die der westlichen, da das Gelände 
nach Osten ansteigt. Beide Mauern 
werden durch eine 0,75 auf 0,90 m. 
messende Steinsetzung verbunden. Es 
handelt sich wohl um das System 
einer Hangstütz - und Befestigungs - 
mauer aus frühhelladischer Zeit11 12. 
Unterhalb der 'Rostmauern’ läuft eine 
noch ältere Steinsetzung von Norden

nach Süden, hangparallel. Auch diese 
ist noch in die FH-Zeit zu datieren. 
Östlich des Baus 1 sind drei vor- 
mykenische Bebauungsphasen fest- 
gestellt. Die untere ( FH 1. Phase ) ist 
durch eine Erdschicht abgedeckt. Die 
obere ( FH 2. Phase ) gründet sich 
auf letztere und ist durch eine rote 
Lehmschicht verschüttet, über der sich 
ein fingerdünnes Aschenband hinzieht. 
Darüber folgt eine zweite rote Schicht, 
die zur Zerstörung des ‘Pithoshauses’ 
gehört ( FH 3. Phase )13.

Nach dieser blieb das Gebiet lange 
unbewohnt. ( MH - Scherben mehren 
sich erst weiter östlich; sie kommen 
aus einer Grube, die schon bei einer 
alten Sondage durchschnitten wurde ).

In spätmykenischer Zeit wird das 
Gebiet wieder bebaut, und es entsteht 
ein großes Gebäude, dessen Süd - und 
Ostgrenzen noch ungeklärt sind. Zu 
ihm mögen aber zwei OW gerichtete 
Mauerzüge gehören, die dicht über 
dem jüngsten FH-Horizont und der 
MH-Grube gegründet sind. Jeweils ist 
der Anschluß an die breite Mauer 
( s.o. ) durch Gräber gestört.

Insgesamt sind die Reste von vier 
Skeletten geborgen : die Gebeine
zweier Kinder, eines Jugendlichen und 
eines Erwachsenen. Wieder fehlen 
Beigaben. Die Bestattungen erfolgten, 
als die Mauern des spätmykenischen 
Gebäudes keine Verwendung mehr 
fanden.

Da in der Baugrube östlich der 
breiten Mauer keine Keramik der

11. Über dem Steinsockel hat sich eine Lage 
der Lehmziegel in situ erhalten.

12. bisher : AM 38 ( 1913 ), 346.
13. Zur vormykenischen Besiedlung der 

Unterburg vorerst : AA, 1969, 8.
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Abb. 5. Tiryns Unterburg östlich Bau 1
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späten Stilstufe der SH IIIB-Periode 
geborgen ist, könnte dieser Bau zu- 
sammen mit Bau 2a erbaut und zeit- 
gleich zerstört sein. Es ist denkbar, daß 
die Toten hier und dort innerhalb 
derselben Zeitspanne beerdigt wurden.

Über Bau 1, südlich und östlich 
desselben sind Mauern aus fünf 
Siedlungsphasen aufgedeckt, drei als 
spätmykenisch erkannt ( A b b. 6 ). 
Letztere folgen dicht nacheinander. 
Ein durchgehender Zerstörungshori- 
zont liegt über der dritten Siedlung.

Nur zwei Mauern, deren archi- 
tektonischer Zusammenhang unklar 
bleibt, können der ersten Phase zuge- 
wiesen werden. Die eine Mauer über- 
baut Bau 1, die zweite ist in Brand- 
schutt eingegraben, der diesen Bau 
abdeckt. Die Funde zu beiden sind 
unergiebig. Sicherer lassen sich die 
Baureste der zweiten Phase bestimmen. 
Zu ihr gehört das ‘Hanghaus’. Seine 
Mauersockel, aus auffallend kleinen 
Steinen und größeren Scherben auf- 
geführt, ruhen auf einer Geröllschicht, 
die von Osten nach Westen fällt. Da 
die Krone der hangwärts geführten^ 
Nordmauer ein dem Gelände ent- 
sprechendes Gefälle aufweist, ist diese 
Mauer in die Geröllschicht eingegra- 
ben. Der Fußboden aus gestampftem 
Lehm war in dem ‘Hanghaus’ ent- 
weder in Stufen oder dem Mauerver- 
lauf folgend schräg verstrichen. Erhal- 
ten hatte er sich nur in der NW-Ecke 
des 5,00 auf 3,25 m. großen Raumes.

Über dem Boden lagen kleine Frag- 
mente schwarz-monochromer Skyphoi, 
die eine genauere Datierung innerhalb 
der früheren SH IHCl-Phase vorerst 
nicht erlauben.

Westlich des ‘Hanghauses’ ist die 
Raumecke eines zweiten Gebäudes 
angeschnitten. Eine zugesetzte Tür- 
öffnung in seiner Nord wand sichert 
für dieses Gebäude zwei Phasen. Vor 
dem Umbau ging seine Ostwand 
weiter nach Norden und die Tür 
führte in einen zweiten Raum oder 
Hof. Diese Wand steht auf der Geröll- 
schicht, über der auch das ‘Hanghaus’ 
gegründet ist.

Beide Häuser bestanden gleichzeitig. 
Als die Tür zugesetzt und ein Boden 
aus großen, unbemalten Scherben und 
kleinen Steinen verlegt wurde, waren 
Hydrien der früheren SH IHCl-Phase 
noch in Gebrauch.

Das nördlich benachbarte Haus mit 
dem Korridor kann frühestens mit 
dem erwähnten Umbau gleichzeitig 
errichtet sein.

Südlich des Türraumes hat sich über 
mehrere Quadratmeter der Lehmbo- 
den eines wohl gedeckten Raumes er- 
halten. Er ist gegen einen Bruchstein- 
sockel verstrichen, der diesen Bereich 
vom Türraum trennt. Die Westwand 
wurde bisher nicht gesucht, eine Süd- 
und Ostmauer zu dem Boden aber 
fehlen.

Zwischen dem ‘Hanghaus’ und dem 
Boden kam ein breites Steinfeld zutage, 
das kaum den Rest eines verstürzten 
Wandsockels darstellt. Eher ist ein 
pflasterähnliches Bankett zu erwägen, 
das eine nach Osten offene Halle 
begrenzt.

Große Fragmente bemalter Keramik 
auf dem Lehmboden sind in die Zeit 
erwähnten Hydrien zu datieren.

Über den Bauresten lag eine hohe, 
durch Asche grau gefärbte Lehmschicht.
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An ihrer Unter kante kamen ‘Close 
Style’-Scherben zutage. Ein Skyphos- 
Fragment ( A b b. 3b ) zeigt über 
schwarzem, glänzenden Firnis weiß 
gemalte figürliche Motive14.

Es ist damit zu rechnen, daß die

Bauten noch in der Zeit des ‘Close 
Style’ bewohnt waren.

Zuletzt sei auf einen Skyphos ver- 
wiesen, der östlich Bau 1 dicht neben 
einer Mauer lag15.

Zwischen breitem Randstreifen und

14. Popham - Sackett, Excav. Lefkandi, 1964- 
66 (1968), 18 Abb. 35.

15. H =  15,00 cm, D am Rand =  18,80 cm ; 
innen braun, monochrom.
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umlaufenden Doppelband schmückt 
ungleicher Dekor die beiden Flächen 
zwischen den Henkeln. Auf der einen 
sind hängende Schlaufenspiralen anti- 
thetisch auf eine ‘Triglyphe’ mit Zick- 
zack und begleitenden Halbkreisen 
bezogen, ein für die SH IIIB-Periode_ 
häufig zu belegendes Motiv16. Auf der 
zweiten Seite ( A b b. 3 c )  ist unter 
Wahrung der Symmetrie und der 
Betonung der Mitte durch eine Tri- 
glyphe mit Zickzack und Halbkreisen 
der Spiraldekor verändert.

Die Spiralen sind verdoppelt, rollen

sich nahe den Henkeln auf; die Spiral- 
stengel zeigen Doppelkontur, und 
Zwickel sind mit dicht nebeneinander 
gemalten Bogenlinien gefüllt.

Die dichten Linienfolgen, das Ver- 
vielfachen der Einzelelemente weisen 
auf den ‘Close Style’ voraus17, das 
Spiralsystem der anderen Seite auf die 
SH IIIB-Periode zurück, in der der 
Skyphos auf flachem Fuß zu einer 
Leitform spätmykenischer Keramik 
wurde.

WALTER VOIGTLÄNDER 

Nauplia, den 30. September 1971

16. z. B. Δελτ. 20 (1965):  1966, 140 Abb.
2,9 ; Fur. Mot. 50 ff. 17. Fur. Mot. 50, 16 ff.
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D I V I N E  C H I L D R E N ?

( Colour photo of front Cover )

In the 1970 excavations of Thera 
an interesting group of frescoes was 
found. Little parts of the fresco still 
stand in situ on the'walls.

The frescoes decorated a room of 
Quarter B, designated as Bl. South 
of it, the stately room B2, with a 
paved floor and a column base in the 
centre, was uncovered in the earlier 
days of the excavation. ( See Thera 
II, pi. 7,2 to 11,2 and p. 10 ff. The 
Quarter was then known as Bronou 2 ).

F i g. 1 shows the plan of Room Bl. 
It belongs ( as well as B2 ) to the upper 
floor, and is accessible, through a 
stone staircase, from the East ( upper 
right corner of f i g .  1 ). Its door was 
broad but a central pillar divided it 
into two separate entrances. The fact 
that the whole apartment was not 
destined to be inhabited but bears a 
sacral character, is clear from the ar- 
chitectural details. The southern part 
of it ( Bl a ) is formed into what may 
be called a series of three sacral repos- 
itories. They are divided by great, up- 
right, unburnt clay slabs. The central 
compartment ( f i g .  2 ) contained a

number of vases and a clay table of 
offerings still in situ, while another 
lower table of painted stucco stood 
upright against the southern wall. 
Moreover, a minor treasury, complete- 
ly separated by clay slabs, contained 
three big vases. The remaining two 
lateral repositories contained also pot- 
tery.

The North compartment Bl had 
to the West of it a minor room ( B1 b ), 
which, it seems, was supplied with a 
wooden staircase descending to the 
basement; the northern wall of Bl 
bears a large window, looking towards 
the courtyard of Sector B. The remain- 
ing part of the walls was hovered by a 
fresco. The East, North and West 
walls were covered by a painting re- 
presenting a herd of antelopes. The 
remaining small part of the South wall 
between two doors, at the southwest 
corner of the wall room was covered 
with the fresco here in question 
( F r o n t  C o v e r  and f i g .  3 ).

Two children, between 8 and 10 of 
age, are « boxing ». Their tender bodies 
are, I believe, the oldest existing ex-
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ample of art representing the real anat- 
omy of a child’s body. The bodies are

naked, exception made of the loin 
cloths. The colours of the latter are
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Fig. 2. Central part of B1 a

faded, so that details remain obscure. 
The movements of the bodies and the 
whole expression of the children are 
little short of marvellous.

Highly interesting are the head- 
covers. Apparently, we have to do 
with a cap upon which hair curls are 
fastened. The colour of the caps is 
blue, and this is the first indication 
that we have, possibly, to do with 
divine beings. Indeed, both in Egyp- 
tian and in Oriental and Mesopo- 
tamian Art, hair, eyebrows and beards 
are of lapis lazuli whenever we have 
to do with gods. There are Meso- 
potamian texts, which prescribe the 
weight of lapis lazuli to be employed 
in each case, as a sign of distinction 
between higher and lower gods. Some 
Pharaohs (Tutankhamen) equally wear 
the lapis lazuli wig.

This material ( Accad. uk - nu, My- 
cen. ku-wa-nu ) explains at the same 
time the Greek name κύανος and the 
corresponding colour as κυανούς. It 
explains also the curious Homeric cha- 
racterization of hair, beard, eyebrows 
etc., of gods and heroes as « blue » 
( κυανοχαίτης Poseidon, κυάνεαι όφρύες 
of Zeus, are the most known epithe- 
ta) .See my paper in Ephem. 1927 - 8, 
p. 198 - 199.

Box - gloves of spherical form are 
the oldest examples of such μειλίχαι 
in our fresco. A tantalizing question 
is, whether the gloves belong to the 
one child only or to both, which de- 
pends upon the position of the hands. 
In the scheme, which has been pro- 
visionally accepted by me ( it is the 
opinion of the artistic staff and of spe- 
cial photographic researches in the
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Fig. 3. Children playing «Boxers»
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National Museum ) we should have 
only a single glove in the right hand 
of each child.

Both children are roughly of the 
same age* but the one on the left is 
richly decorated, the expression of the 
face is more calm and more majestic 
and the colour of the face is a lighter 
tone of pale red than the rest of the 
bodies of both children. Could it be 
a young girl? The child to the right 
is more vivid and more aggressive. 
The artist could hardly be more suc- 
cessful in rendering the difference of 
character between the two children.

Of course, the explanation at hand 
is that we have to do with two child- 
ren, possibly two princely young 
brothers; but might we not guess 
beyond this simple explanation that 
we have to do with two young gods? 
This guess could be justified, first by 
the « κύανος » wigs and second, by 
the sacral character of the room to 
which the frescoes belong. If so, then 
our first points of comparison would 
necessarily be the divine pairs of Greek 
Mythology, which surely are of older 
origin in the Mediterranean. Gods, 
semi-gods and heroes, brothers or even 
twins, is a commonplace among the 
whole Indo - European family. As in 
our fresco, the distinction between one 
superior and one more weak brother 
is clear in mythological tradition. It 
is especially apparent in the cases of 
Polydeuces - Castor, Heracles - Iphi- 
cles, Romulus - Remus. One can re- 
member that F.L.W. Schwartz, one of 
the older pioneers in Mythology, indi- 
cated that the weaker brother among 
twins is a common feature of the Indo-

european saga. The same is true also 
among not twin brothers, as already 
observed. Examples are : Agamemnon - 

, Menelaos, Ma.cb.aon - Podaleirios, He- 
ctor - Paris, Siegfried - Günther and, 
from the Bible, Esau-Jacob. [SeeA.B. 
Cook, Zeus II, 444 f. for more de- 
tails ]. On the Cypselos chest and else- 
where, the Dioscuri were represented 
one with a beard but the other beard- 
less. Texts of mystery - character (Epi- 
menides ) άρρενα και θήλειαν έμύθευοαν 
Διοσκούρους ( they explained the Dio- 
scuri as male and female ). Schwartz 
goes even further, and a further step 
is to consider Apollo a n j Artemis as 
twins, the -one effeminate, but with- 
out having lost completely the customs 
and moral traits of the male. [ See 
further Cook, l. c. 451 ].

Pairs of divine children are common 
both in Mythology and in the art of 
the Greeks. Children Lords ( Άνακτες 
Παίδες ) were known in Amphissa. 
Children of Zeus (Διός Κούροι) were 
venerated in Brasiai, and in Pephnous 
in Laconia. They were pairs of small 
children. Pausanias calls them in both 
cases ποδιαίοι ( one foot high ) and, 
in the case of Brasiai, he wonders if 
they are Korybantes or Dioscuri. 
Moreover, it seems that all along the 
Peloponnesian shores such Children- 
Gods were venerated, mainly by 
sailors, it appears. Indeed, a bronze 
pair of gods, like the one above de- 
scribed by Pausanias, was found by 
chance some years ago in Kyparissia 
(T riphylia). ( Deltion, 17 (1961/2): 
Chronika, p. 98, Pis. 101 δ, 102 α,γ,δ ).

The Dioscuri appear, of course, in 
rather complicated forms elsewhere,
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especially as horsemen, as household 
gods etc., but they belong without 
doubt to the same class of Children- 
Gods. [ See Paus. 3,26, 2 ( Pephnos ) 
and 3, 24, 5 ( Brasiai ) and comp. 
Nilsson, M M R2 541 ff. ].

All these facts stated above, re- 
present surely, nothing more than the 
first thoughts about the Theran fres-

co. But, if nothing more, this and fur- 
ther frescoes to be published soon, 
show how akin are Greek and Pregreek 
Mediterranean conceptions, and how 
deep the tree of the Hellenic World 
has its roots in the prehistoric world 
of the Aegean. Thera begins already 
to compose an interesting chapter of 
this world.

Prof. SP. ΜΑΡΙΝΑΤΟS

WEIHEPIGRAMM VON KOS

Die einzeilige Inschrift unter dem 
in dieser Zeitschrift III (1970) 250 ab- 
gebildeten schönen Chariten-Relief von 
Kos wird im Άρχ. Δελτίον 23 ( 1968 ) : 
Χρονικά, 449 so dargeboten ( ich teile 
sie nach Versen ab ) :
[Τιμόξ ?]ενος Χαρίτεσσιν εΥπλοκάμοις 
ανέθηκεν,
Πειθάνωρ υιός Χάρμιος εστ[ησε].

Wie soll der nicht einmal in den 
Vers passende Name Τιμόξενος neben 
Πειθάνωρ, wie das am Pentameter- 
Ende ohnehin metrisch unmögliche 
εστησε neben ανέθηκε stehen können? 
Sind diese Anstösse schon an und 
für sich schwerwiegend genug, so 
vollends in einem Epigramm guter

klassischer Zeit. Trotzdem haben J. 
und L. Robert jene Ergänzungen im 
Bulletin Épigraphique von 1970 ( REG 
83, 424 ) unter Nr. 432 bedenkenlos 
übernommen. Das Distichon läßt sich 
mit völliger Sicherheit folgendermaßen 
herstellen :
[ευξάμ]ενος Χαρίτεσσιν ευπλοκάμοις ανέ- 
θηκεν · Πειθάνωρ, υιός Χάρμιος, ες 
τ[έμενος].

« Peithanor, des Charmis Sohn, 
der es den schönlockigen Chariten 
gelobt hatte, hat es in ihr Heiligtum 
gestiftet ». -  Mit εύξάμενος beginnt 
das delphische Weihgedicht FdD III 
4, 187 ( die Beispiele für die Verbin- 
dung εύξάμενος άνέθηκε sind so zahl-
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reich, daß man die Belege nicht zu 
häufen braucht ), mit ες τέμενος 
schließt der Pentameter ebenda 198, 5 
( vgl. Philologus 102, 1958, 43 ff. 
SEG X V III 206). - ευπλόκαμοι Χά- 
ριτες steht im homerischen Apollon-

Hymnus ( III ) 194, ηύκομοι heißen 
die Chariten Pind. Pyth. 5, 45, καλλί- 
κομοι bei Stesichoros 35 ( 212 ) Page, 
Ibykos 7 ( 288 ) Page und IG I 2 821 
(Friedländer, Epigrammata 119).

WERNER R. PEEK

ZU EINEM INSCHRIFT-FRAGMENT 
VON MARATHON

Auf Seite 359 des Jahrgangs III 
(1970) dieser Zeitschrift ist das Fragment 
einer Inschrift abgebildet ( Fig. 16), 
das im Grab 9 des Tumulus der bei 
Marathon gefallenen Platäer gefunden 
wurde. Sp. Marinatos liest APXIA 
bzw. APXIA^ und möchte wegen der 
zu dieser Bestattung gehörenden Bei- 
gaben in dem Toten einen « officer or, 
in any case, a distinguished person» 
vermuten. Nach dem Photo zu ur- 
teilen, scheint mir aber vielmehr 
ANXIA.· ( ):) auf dem Stein zu stehen. 
Der Gefallene hieß dann also nicht 
Α ρχίας, sondern Άνχίας oder ’Av- 
χίαρος ( Bechtel, Histor. gr. Personen- 
namen 21. Der mythische Name 
Α γχίαλος scheint erst in später Zeit 
für gewöhnliche Sterbliche verwendet

worden zu sein ). Oder haben wir 
auf eine Form des Adjektivs ανχία- 
λος, auf Μαραθών bezüglich, also trotz 
der unsorgfältigen Schrift auf den 
Rest eines Epigramms zu erkennen? 
Tatsächlich kommt άγχίαλος wieder- 
holt in Grabgedichten vor : GV 260,
1. 1466, 3. 1745, 6. SEG XVI 22. 139. 
X IX  38. Anth. Pal. VII 619, 2. Pre- 
ger, Inscr. Gr. Metr. 130, 2; und ein 
Gebet, das Gaetulicus, Anth. Pal. V 17 
an Kypris richtet, beginnt Αγχιάλου 
ρηγμίνος επίσκοπε. Sehr wahrschein- 
lich kommt mir die Annahme, daß 
ein einzelner Krieger in dem Tumulus 
eines Epigramms gewürdigt sein sollte, 
freilich auch dann nicht vor, wenn 
der Gefallene wirklich einen höheren 
militärischen Rang bekleidet hatte.

WERNER R. PEEK
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FROM THE FURNACE 

A note on Lampmakers workshop
A recent article in this journal by 

A. Kaloyeropoulou1 described various 
terracotta objects used in firing clay 
products in ancient kilns. Among these 
are small clay pieces, triangular in 
shape, with a short projecting ledge 
at right angles to the base of the trian- 
gle. These were used to separate or 
prop objects in the kiln during firing 
and are known variously as· kiln sepa- 
rators, kiln wedges, kiln props, kiln 
supports etc. Their probable use in 
the firing of pithoi is illustrated in 
Kaloyeropoulou’s fig. 10 1 1 2.

These kiln supports were used in 
firing many other types of clay objects 
besides pottery as the author points 
out. To her list3 may be added hypo- 
caust bricks, for a number of supports 
were found together with hypocaust 
bricks in the tile works at Corinth.
It thus appears that a single establish- 
ment could be responsible for turning 
out a variety of clay products.

An interesting sidelight to this sub- -  
ject is provided by the kiln support 
illustrated in f i g .  1. It is a con- 
ventional support of the larger size 
( 0.06 m. high ) and was found in the 
excavations carried out by the Ame- 
rican School of Classical Studies in 
1924 at Phlius, a small city in the nor-

Fig. 1.

them Peloponnesos close to Corinth4.
Although seemingly exactly similar 

to other known kiln supports, this 
example differs in having the portion 
above the projection stamped with a 
triangular stamp. The apex of the 
stamp’s triangle is again divided into

1. A. Kaloyeropoulou, « F rom the Techniques 
of Pottery », AAA ΙΠ ( 1970 ), pp. 429 - 434.

2. Ibid, p. 433. For illustrations of these 
objects, see figs. 6 - 9 .

3. Ibid, p. 434.

4. Ph MF 12. H. 0.06 m.; Max. W. 0.048 m.; 
H. Letters 0.009 m.; W. projection 0.01 m. 
Greenish white Corinthian clay. I am indebted 
to Mrs. Judith Perlzweig Binder for prelim- 
inary suggestions concerning this support and 
to the Corinth Excavations for permission to 
publish the following comparative material.
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Fig. 2.

two facing right-angled triangles by a 
vertical line and a horizontal one which 
lies ca. 0.02 m. from the point of the 
support itself. Below this line and bet- 
ween it and the projection, there are 
two lines of stamped letters. Reading 
from the projection to the apex of the 
support, we read ΠΡΕΙ/ΜΟΥ=Πρείμου. 
The position of the name, which would 
be upside down if the support was 
placed vertically on its flattened end, 
probably confirms that these objects 
were usually used in a horizontal 
position.

Preimos is the name of a lampmaker 
who apparently had workshops in both 
Athens and Corinth in the third cen- 
tury A.D.5 His signature on lamps is

sometimes abbreviated, but most often 
given in the same form as on our kiln 
support ( f ig .  2 ) 6. The signatures on 
the lamps differ in that they are in- 
cised rather than stamped and are 
in a more cursive form.

Preimos’ workshop in Corinth no 
doubt produced other products besides 
lamps and kiln supports, and we can 
prove that roof tiles were also manu- 
factured by this establishment. A 
number of examples of terracotta roof 
tiles have been found in Corinth bear- 
ing stamps with his name ( f i g .  3 ) 7. 
The letter forms in these stamps dupli- 
cate those on the support from Phlius.

The connections between lamp- 
maker, coroplast, and potter have been

5. J. Perlzweig, The Athenian Agora, Vol. 
VII, Lamps of the Roman Period, Princeton, 
1961, pp. 48 - 50.

6. Corinth Inventory number L 4272.
7. Corinth Inventory number FST 249.
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pointed out before8 and it is interesting 
to note that a lampmakers workshop 
also produced roof tiles and probably 
a host of other clay objects as well. It 
would also certainly seem that the 
Preimos shop may have had some repu- 
tation to stamp such utilitarian ob- 
jects as kiln supports and tiles. The 
stamped support from Phlius presents 
a problem, however, as to its inter- 
pretation. To judge from the fabric, 
it was made in Corinth and then 
brought to Phlius, but for what use?

It seems an inconsequential object to 
have been specifically exported from 
Corinth. It could conceivably have 
been a dedication or votive offering, 
but it was not found in a votive con- 
text. The fact that it was stamped with 
its presumed maker’s name, an un- 
usual if not unknown practice for such 
an object, makes it even more mys- 
terious.

In any event, it gives an interesting 
glimpse, no matter how clouded, into 
a lampmakers workshop and into the 
economics of ancient times.

WILLIAM R. BIERS

Univ. o f Missouri - Columbia

Fig. 3

8. Perlzweig, Op. cit., pp. 59-62.
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Abb. 1. Dupré, Fauvel zu Hause Abb. 2. Detail aus A b b. 1

Abb. 3. Die Theronstele 
nach der Zeichnung von 
Stackeiberg

FAUVEL UND DIE THERONSTELE

Die Theronstele, ein durch sein 
Anthemion und seine Inschrift und 
nicht zuletzt auch durch seine Rolle 
in der Frühgeschichte der Archäo- 
logie bemerkenswertes archaisches 
Grabdenkmal, entstieg 1819 für wenige 
Jahre der Erde, um in den Wirren des 
griechischen Freiheitskampfes wieder 
zu verschwinden.

Gleich nach ihrer Entdeckung 
scheint sie das Interesse von Alter- 
tumsforschern und philhellenischen 
Reisenden und Künstlern geweckt zu 
haben, die uns die Stele, ihr unge- 
wöhnliches Anthemion und die In- 
schrift in verschiedenen Zeichnungen

und sich ergänzenden Beschreibungen 
überlieferten 1.

Das Interesse der modernen Archäo- 
logie an dem verschollenen Denkmal 
wurde neu entfacht, als im Jahre 
1934 auf der Agora von Athen ein 
Stelenfragment ausgegraben wurde,

1. L. Vulliamy, Examples of Ornamental 
Sculpture in Architecture, Drawn from the Ori- 
ginals in Greece, Asia Minor and Italy in the 
years 1818-1821, London 1824-26, Taf. 20,4. 
Kinnard, in Stuart and Revett, Antiquities of 
Athens IV Suppl. 13 ff. Abb. 3. Ο. M. v. Stackel- 
berg, Gräber der Hellenen, 1837, 41, Taf. 6 ,2  - 5. 
Im Folgenden : Vulliamy..., Kinnard..., Stackel- 
berg...
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dessen Inschriftrest eine Ergänzung 
auf den Namen Theron ermöglicht. 
Das Problem einerseits der Identität 
der beiden Stelen und andererseits 
der Anthemienform der überlie- 
ferten Stele ist wiederholt behandelt 
worden2. Eine Lösung scheint nur 
durch das eingehende Studium der 
ganzen Überlieferungsgeschichte mit 
besonderer Berücksichtigung der Bio- 
graphien des Besitzers der Theron- 
stele, Fauvel3, sowie der Personen, die 
Abbildungen der Stele veröffentlich- 
ten, erreichbar. Nebenbei bietet die 
Geschichte der Theronstele einen 
reizvollen Einblick in das archäolo- 
gische Leben Athens zu Beginn des 
19. Jahrhunderts.

Schlüsselfigur ist für uns Louis- 
François - Sébastien Fauvel, Vizekon- 
sul 4 des republikanischen, napoleoni- 
schen und bourbonischen Frankreich 
von 1802 bis 1822 in Athen. Wegen 
seiner Kenntnis Griechenlands und 
seiner Begeisterung für die Archäo- 
logie war er für diesen Posten der 
ideale Vertreter. Die diplomatischen

Pflichten hielten sich in Grenzen, Fau- 
vels Hauptaufgabe bestand vielmehr 
darin, über archäologische Entdeck- 
ungen nach Frankreich zu berichten 
und diesbezügliche Anfragen zu 
beantworten. Unter seinen Korres- 
pondenzpartnern erscheinen bekannte 
Namen wie . Dodwell, Chandler, 
Stackeiberg5. Fauvel berichtet von der 
Entdeckung der äginetischen Giebel, 
von Gells Forschungen im damals 
noch unerschlossenen inneren Arka- 
dien, macht die Burgonamphora be- 
kannt und den Fries von Bassai-Phi- 
galia. Von Grabungen und vielen 
Reisen hatte er in seinem Haus zwi- 
schen Theseion und Ptolemaion6 eine 
bedeutende Sammlung von Antiken 
zusammengetragen, durch die er seine 
Besucher mit beträchtlichem Pathos 
zu führen pflegte. Denn trotz seiner 
Begeisterung für die Antike darf nicht 
übersehen werden, daß bei Fauvel 
Ausdauer und Zuverlässigkeit der 
Arbeit weit hinter seiner Leidenschaft 
zurückblieben. Das Wenige, das er 
von antiken Autoren kannte, hatte 
er in Übersetzungen gelesen, seine 
Kenntnis des Griechischen war mäßig. 
Sein Geist war unsystematisch, ver- 
schiedene Aussagen zu ordnen ging 
über seine Kräfte, mit dem Ungefähr 
gab er sich gern zufrieden7. Dazu kam 
noch eine blühende Phantasie, die 
z.B. aus einem schlichten Löffel das 
Eßbesteck der Melite, der Geliebten 
des Phokion machte. Eine andere 
Eigenschaft Fauvels war es, daß er

2. G.M.A. Richter, Archaic Attic Grave- 
stones, 1944, 92 ff. E. Harrison, Hesp. 25, 1956, 
27, 37f.,T af. 9. G.M.A. Richter, The Archaic 
Gravestones of Attica, 1961, 43 Nr. 60, Abb. 
148 - 150. Im Folgenden : Richter, Gravestones... 
M. Guarducci, Epigraphical Index zu Richter, 
Gravestones, 169. C. W. Eliot, The Coastal 
Demes of Attica, 1962, 11 ff. 22 ff.,Im Folgenden : 
Eliot... E. Harrison, Agora XI, Archaic and 
Archaistic Sculpture, 1965, 43 ff. Nr. 101, Taf. 20.

3. P h .-E . Legrand, Biographie de Louis- 
François - Sébastien Fauvel, Rev. Arch. 30/31 ̂  
1897.

4. Nicht Konsul, Richter, Gravestones 43. 
Zu seinem Kummer wurde Fauvel nie zum 
Konsul ernannt.

5. Legrand, Rev. Arch. 31, 198.
6. Legrand, Rev. Arch. 31, 201.
7. Legrand, Rev. Arch. 31, 196.
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bis in seine letzten Tage großzügig 
Zeichnungen und Notizen verteilte, 
ohne sich eine Kopie davon zu be- 
halten8. Er überließ es z. B. Stackel- 
berg und Ross, nach seinen Grabungen 
und Beobachtungen Arbeiten zu den 
Gräbern der Griechen zu publizie- 
ren9. So mußte es dazu kommen, daß 
er in der wissenschaftlichen Welt von 
damals nie zum Zuge kam, sondern 
immer nur Handlanger für andere 
blieb.

Am 11.4.1819 berichtet er in einem 
Brief aus Athen über seine neueste 
Grabung bei Glyphada, in der u.a. 
eine Grabstele ans Tageslicht gekom- 
men war. Die betreffende Stelle lautet :

«.. un cippe de 12 pieds avec un 
beau fleuron peint porte le nom de 

nom qui j ’ai lu aussi 
sur un casque, qui avait été trouvé 
à Olympie... »10 11. Diese Beschreibung 
enthält trotz ihrer Kürze viel Wesent- 
liches : Die Höhe des Monuments, 
seine Bekrönung mit einem bemalten 
Anthemion und den Namen des Ver- 
storbenen, Theron. Dieser erinnert 
Fauvel an die Aufschrift auf einem 
Helm in Olympia. Da der'Name The- 
ron von keinem in Olympia gefunde- 
nen Helm bekannt ist, vertritt Eliot11 
die Ansicht, daß Fauvel an den 1817 
dort gefundenen Helm, das berühmte 
Weihgeschenk des Hieron dachte, 
dessen Aufschrift er als Theron gelesen 
hatte.

Die Stele des Theron aus Glyphada 
wurde zum ersten Mal von L. Vul- 
liamy, einem im Auftrag der Royal 
Academy reisenden Studenten pu- 
bliziert12, dessen Zeichnungen in den 
Jahren 1824 - 26 erschienen. Zu den 
unveröffentlichten und heute unauf- 
findbaren13 Tagebuchnotizen hatte 
Conze Zugang gehabt, denn er zitiert 
daraus folgende Beschreibung 14 :

« Very beautiful white marble. It 
is a very unusual example : it is not 
sculptured; the surface is flat, and the 
forms are shown by sunk lines, and by 
the two colours with which it is painted. 
The shaft is in a separate piece of 
marble; it is about 12 ft. high and 1 ft. 
8 in. wide at the base. The head is 
let into the shaft with a tenon, which 
is run with lead. On the shaft, about 
midway of the height, is a word in 
ancient Greek letters».

Um den anscheinend aus dem Zu- 
sammenhang gerissenen Text verste- 
hen zu können, muß man ihn einige 
Male durchlesen : The shaft... zu Be- 
ginn des dritten Satzes läßt vermuten, 
daß mit dem Vorangegangenen nur 
die Bekrönung gemeint ist. Über den 
Schaft selbst gibt es außer den Maßen 
und dem Namen in der Mitte nichts 
zu sagen. Doch fällt auf, daß der 
Name Theron lediglich als « word in 
ancient Greek letters » angeführt ist, 
obwohl ihn Vulliamy seiner Zeich- 
nung des Anthemions ausgeschrieben 
beifügt.

8. Legrand, Rev. Arch. 31, 195.
9. Legrand, Rev. Arch. 30, 400.

10. Eliot 11.
11. Eliot 23 f.

12. Siehe Anm. 1.
13. Richter, Gravestones 43 Anm. 12.
14. Conze, Die attischen Grabreliefs I 14, 

Nr. 23.
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Abb. 4. Blick zur Akropolis 
aus der gleichen Richtung 
wie A b b. 1. Fundort der 
Stele des Theron (?)

Auf dem Stich des französischen 
Malers L. Dupré « Fauvel zu H ause»15 
lehnt an der Gartenmauer eine un- 
skulpierte Stele mit einem Anthemion, 
das mit dem der Zeichnung Vulliamys 
identisch sein muß ( A b b. 1 und 2 ). 
Allerdings fehlt auf dem am Rand 
von einer Linie umlaufenen Schaft 
die Inschrift, doch kam es Dupré 
nicht auf wissenschaftlich Dokumen- 
tation an. Seine Absicht war nur,

Fauvel in seinem Museum festzuhal- 
ten. Der Maler besuchte Athen im 
April 181916, sein Stich bezeugt uns, 
daß die Stele bereits kurz nach ihrer 
Auffindung im Garten des Vizekon- 
suls aufgestellt war. Wenn nun Vul- 
liamy angibt, daß das Anthemion 2 
ft. 2 1/2 in .17 maß und mit einem mit

15. L. Dupré, Voyage à Athènes et à Con- 
stantinople, Paris 1825, Taf. 19.

16. Brommer, Drei Wiedergaben des Par- 
thenon, AA 1967, 371.

17. Diese Angaben stehen bei Conze, siehe 
Anm. 14.
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Blei vergossenen Dübel im Schaft 
befestigt war, gibt es drei Möglich- 
keiten, wie diese detailierten Bemer- 
kungen zustande kommen konnten :

1. Vulliamy sah die Stele noch 
liegend und machte selbst die ent- 
sprechenden Beobachtungen. Dann 
müßte sein Besuch bei Fauvel noch 
vor dem Duprés und vor der Auf- 
stellung der Stele an der Gartenmauer 
stattgefunden haben, denn an einem 
3,6 m. hohen, aufrecht stehenden 
Schaft sind die angeführten Details 
nicht wahrzunehmen.

2. Vulliamy sah die Stele schon 
stehend und Fauvel gab ihm eine 
Beschreibung der technischen Ein- 
zelheiten.

3. Vulliamy sah die Stele überhaupt 
nicht. Nach eigenen Angaben reiste 
er in den Jahren 1818-21, wobei er 
nach der Formulierung des Buchtitels 
die Reise in Griechenland begonnen 
zu haben scheint. Es ist daher durch- 
aus möglich, daß sein Aufenthalt 
in Athen noch in die Zeit vor der 
Ausgrabung der Stele fiel. In diesem 
Fall kann er nur von Fauvel selbst 
Skizze und Beschreibung zugesandt 
erhalten haben, wobei Fauvel wieder 
wie im oben zitierten Brief den Namen 
des Theron in g r i e c h i s c h e n  
Buchstaben ausschrieb. Vulliamy über- 
spielte seine Unkenntnis des Griechi- 
schen mit der Formulierung « On the 
shaft there is a word in ancient Greek 
letters ».

Daß diese dritte Möglichkeit die 
wahrscheinlichste ist, wird uns indi- 
rekt von Stackeiberg bestätigt. Dieser 
hat die Theronstele in sein Buch « Die 
Gräber der Hellenen» aufgenommen

( A b b. 3 ), zu dem er laut Vorwort 
die Zeichnungen vor den Originalen 
anfertigte18. Die Detailiertheit der 
Beschreibung scheint auf Autopsie zu 
beruhen, doch geht andererseits aus 
dem Vorwort hervor, daß die Zeich- 
nungen bereits 1817 fertiggestellt 
waren, und dann 1817-20 in Rom 
gestochen wurden19. Der Verdacht, 
Stackeiberg habe die Stele nicht selbst 
gesehen, wird durch Daten aus seinem 
Leben bestätigt : Von 1811-16 be- 
reiste er Griechenland und Kleinasien 
und ließ sich danach in Rom nieder20. 
Erst drei Jahre später wurde die 
Theronstele gefunden, über die er 
also von Fauvel, mit dem er korre- 
spondierte, informiert wurde. Die 
große Übereinstimmung der Zeich- 
nung des Anthemions bei Vulliamy 
und Stackeiberg spricht sehr für eine 
gemeinsame Quelle; da Stackeiberg 
kaum Zugang zu den Zeichnungen 
Vulliamys gehabt haben kann und 
seine Beschreibung überdies andere 
Fakten hervorhebt als die Vulliamys, 
liegt die Vermutung nahe, daß Zeich- 
nungen und Beschreibung in beiden 
Fällen auf Fauvel zurückgehen. 
Kinnard hingegen, der vierte Zeuge 
für das Aussehen der Stele, wird eher 
über Vulliamy, dessen « volume » er 
zitiert zur Kenntnis der Theronstele 
gekommen sein 21. Dafür spricht, daß 
auch in der Kinnardschen Zeichnung 
das « tenon » in der gleichen Form

18. Stackeiberg 26.
19. Stackeiberg 26.
20. W. Schiering, Handbuch der Archäolo- 

gie, 1969, Allgemeine Grundlagen der Archäo- 
logie, 59.

21. Kinnard 13.
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wie bei Vulliamy angegeben ist; Kin- 
nard deutet es mittels einer gepunk- 
teten Linie innerhalb des Schaftes a n 2a.

Fassen wir zusammen : Wir sind 
der Meinung, daß weder Vulliamy, 
Stackeiberg noch Kinnard die Stele 
gesehen haben. Gewährsmann war für 
sie alle Fauvel selbst, auf den die un- 
terschiedlichen und sich gegenseitig 
ergänzenden Beschreibungen zurück- 
gehen, ebenso wie die in den einzelnen 
Zeichnungen differierende Größe der 
Palmette bei annähernd gleichen Ma- 
ßen des Blattornaments. Ein letzter 
kleiner Hinweis darauf, daß niemand 
der Genannten die Stele gesehen hat, 
wäre in ihren Zeichnungen das Fehlen 
der Linie am Rande des Schaftes, die 
uns durch das gesicherte Autopsie- 
zeugnis, den Stich Duprés gewähr- 
leistet ist.

Für das Anthemion wären wir also 
auf das alleinige Zeugnis Fauvels an- 
gewiesen, wenn wir nicht durch Dupré 
die Bestätigung hätten, daß es unge- 
fähr so ausgesehen hat, wie es von 
Vulliamy, Stackeiberg und Kinnard 
überliefert wird : Ein Paar aufstei- 
gender, in der Mitte durch eine Jun- 
ktur zusammengehaltener und oben 
auseinanderfallender Blätter, über 
denen sich eine Palmette erhebt. Nach 
Analogie anderer geritzter oder nur 
bemalter Grabstelen22 23 würde man eine

Volutenkombination als Träger der 
Palmette erwarten. Dieses seltsame, 
unter archaisch-griechischen Bekrö- 
nungsformen völlig singuläre Blattor- 
nament wird von Harrison24 als eine 
letzte Nachwirkung von ähnlichen 
Gebilden auf orientalischen Elfenbei- 
nen und griechisch-orientalisierender 
Keramik erklärt. Die angeführten Bei- 
spiele sind insofern unbefriedigend, 
als sie nicht aus der Stelen -  oder 
Architekturornamentik, sondern aus 
der Kleinkunst genommen und auß- 
erdem weitaus früher entstanden sind 
als das Anthemion der Theronstele.

Nach der retrograden Schreib- 
weise, die im dritten Viertel des 6. Jh. 
ausläuft25 und nach den überlieferten 
Indizien (aus zwei Stücken zusam- 
mengesetzt, unskulpiert, Ornament 
geritzt ) wäre die Theronstele unter 
den palmettenbekrönten Stelen28 früh 
anzusetzen. Man könnte die unkano- 
nische Bekrönung also auch aus der 
Unsicherheit, bzw. Experimentier- 
freude heraus erklären, die beim 
Übergang von der sphinxbekrönten, 
reliefierten Stele zum neuen Typus 
der palmettenbekrönten, glatten Stele 
geherrscht haben mag. Nach der von 
uns erschlossenen Überlieferungsge- 
schichte der Theronstele erscheint aber 
Richters27 Vermutung, daß es sich 
bei dem Blattornament um ein kano-

22. Der Vorwurf Conzes, die Stellung der 
Inschrift sei bei Kinnard willkürlich, ist unbe- 
rechtigt, weil deren Position durch Zahlen am 
Rande dès Schaftes genau bezeichnet ist : Links 
6 Fuß für den Abstand von der Oberkante des 
Schaftes, rechts 12 Fuß für dessen Höhe.

23. Richter, Gravestones 37 ff., Type Π.

24. Harrison, Agora XI 44 Anm. 162. Hin- 
zufügen könnte man noch das Ornament einer 
Halsamphora, die, weil protoattisch, beweis- 
kräftiger wäre : Beazley, The Development of 
Attic Black-figure, 1964, Taf. 4.

25. Zu den Ausnahmen Raubitschek, Dedi- 
cations 444.

26. Richter, Gravestones 37 ff.
27. a. O. 43.
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Abb. 5. Inschrift der Stele des Theron ( ? ). 
Pfeil : Der vermutete Rest des Rho.

nisches Volutenpaar gehandelt habe, 
das vom Zeichner des Anthemions 
verkannt wurde, als am ehesten zu- 
treffend. Als Urheber der Fehlinter- 
pretation wird man aber nicht Vul- 
liamy, sondern Fauvel ansehen dür- 
fen, zu dessen Charakter eine nach 
dem ersten Eindruck festgelegte und 
nicht durch späteres Studium vielleicht 
korrigierte Deutung recht gut paßt.

1825 wurde das Haus Fauvels zer- 
stört und mit ihm verschwand die 
Stele. Am 31.10.1934 wurde auf der 
Agora beim Abbruch eines modernen 
Hauses das untere Ende einer Stele 
gefunden, das von Eliot, Richter und 
Harrison28 wegen seines rückläufig ge- 
schriebenen Inschriftrestes -  ΟΝΟΣ als 
Bruchstück der Theronstele gedeutet 
wurde. Aus der Überlieferungsge- 
schichte können folgende Punkte zu- 
gunsten einer Gleichsetzung beider 
Stücke angeführt werden :

1. Fauvels Haus lag auf der Agora 
zwischen Theseion und Stoa des Atta- 
los. Das Fragment wurde im Sektor

N 1229, d.h. zwischen Attalosstoa und 
Odeon gefunden. Stellt man sich dort 
mit Blickrichtung Akropolis auf, so 
sieht man die Propyläen über, der Kup- 
pel der Apostelkirche -  wie auf dem 
Stich von Dupré (Abb .  4 )30. Dem- 
nach wären der Ort des Verschwin- 
dens und der Neuauffindung der Stele 
der gleiche.

2. Beide Stelen sind unskulpiert.
3. Auf dem Stich Duprés ist die 

Stele von einer einfachen Linie an

28. Siehe Anm. 2.

29. Harrison, Agora XI 44.
30. Allerdings steht dabei die Apostelkirche 

weit höher vor der Akropolis als auf dem Stich. 
Diese Unstimmigkeit löst sich bei Betrach- 
tung der Niveauverhältnisse: Wie man an 
alten Photos sieht, war die Verschüttung der 
Agorasehr hoch, so reichte z.B. das Erdreich 
bis zu den Basen der Giganten des Odeons. 
Ausserdem lag die Loggia des Vizekonsuls 
nicht ebenerdig sondern im Halbstock, von 
dem man in den H of mit der Theronstele 
hinunterblickt. Der Augenpunkt Duprés befand 
sich daher beträchtlich über dem heutigen 
Niveau, sodass das Haus nicht weit von der 
Kirche, etwa über dem Ostende der Mittel- 
stoa gelegen haben müsste, ungefähr dort, 
wo auch das Stelenfragment gefunden worden 
ist.
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drei Seiten gerahmt ( A b b .  2 ). Daß 
auf dem Agorafragment die Linie 
doppelt geführt ist, wird keine Be- 
deutung haben.

4. Die Inschrift ist in beiden Fällen 
rückläufig. Bei ihr setzen aber auch 
die Zweifel an einer Identität beider 
Stelen ein :

Die erhaltenen Buchstaben des Ago- 
rafragments ( A b b. 5 ) wären zwar gut 
als Genetivendung des Namens Theron 
zu ergänzen, doch haben bei gleichblei- 
bendem Buchstabenabstand minde- 
stens vier, wenn nicht fünf Lettern 
davor Platz. Daher glaubte Harrison 
anfangs31, die Inschrift hätte nicht 
am rechten Rand, sondern mehr gegen 
die Mitte des Schaftes zu begonnen. 
Beispiele für eine solche Schreibweise 
führte sie nicht an und auch wir kon- 
nten keine finden. In der zweiten 
Bearbeitung meinte sie32, auf dem 
beschädigten Teil der Stele die Reste 
eines Rho ausmachen zu können, 
jedoch tiefer und in größerem Abstand 
vor dem - ΟΝΟΣ. Sie las also den Na- 
men des Theron nicht dezentriert wie 
zuvor, sondern bogenförmig geschrie- 
ben, d.h. die Buchstaben hätten am 
rechten Rand begonnen, wären dann 
nach links zu angestiegen, bis sie 
auf das sichtbare - ΟΝΟΣ stießen, 
um hier plötzlich enger zusammen- 
zurücken und gerade und gleich- 
mäßig zu verlaufen. Um die Identität 
aufrechtzuerhalten könnte man dem 
Steinmetz eine unsichere, wenig ge- 
übte Hand nachsagen, wenn nicht

Jeffery33 eine zweite Steleninschrift von 
der gleichen Hand nachgewiesen hätte: 
Eine fragmentierte Grabstele in Lio- 
pesi mit einer vierzeiligen, rückläu- 
figen Inschrift, an der aber von un- 
regelmäßigem Buchstabenabstand oder 
bogenförmigen Zeilen nichts festzu- 
stellen ist.

Die Inschrift der Theronstele be- 
fand sich nach Vulliamy ungefähr in 
der Mitte des Schaftes, was auch 
Kinnard und Stackeiberg in ihren 
Zeichnungen bezeugen. Auf dem 
Bruchstück von der Agora befindet 
sich jedoch die Inschrift nur ca. 40 cm 
über dem unteren Ende, das weder 
beschädigt noch für einen sekundären 
Gebrauch verkürzt ist. Da wir der 
Meinung sind, daß die erwähnten 
Autoren die Theronstele nur per lit- 
teras kennengelernt haben, sind in der 
Frage der Identität bezüglich der 
Anordnung der Inschrift zwei Möglich- 
keiten zu erwägen :

1. Fauvel teilte seinen Briefpartnern 
nicht mit, wo die Inschrift angebracht 
war. In diesem Fall ist die Zeichnung 
Stackeibergs leicht zu erklären : Ganz 
selbstverständlich setzt er den Namen 
in die Mitte des nach Fauvels Angaben 
rekonstruierten Schaftes, um diesen 
symmetrisch zu gliedern. Das unar- 
chaische Schriftfeld ist Stackeibergs 
eigene Erfindung. Wie ist es aber mit 
Vulliamy? Ihn interessiert nur die 
Bekrönung, er zeichnet auch nur sie, 
obwohl er über die Maße der ganzen 
Stele verfügt. Was hätte ihn veran-

31. Harrison, Hesp. 25, 1956, 27.
32. Harrison, Agora XI 44. 33. BSA 57, 1962, 137 Nr. 42.
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lassen können, zur brieflichen Be- 
schreibung Fauvels die Position der 
Inschrift, die er nicht einmal ent- 
ziffern konnte, hinzuzuerfinden?

2. Wenn Fauvel seinen Briefpart- 
nern berichtete, die Inschrift sei in der 
Mitte des Schaftes, dann wäre das 
ein gewichtiges Argument gegen die 
Identität der Stelen. Es sei denn, man 
traut Fauvel zu, zu behaupten, der 
Name stünde in der Mitte des Schaftes, 
wenn er sich auf Kniehöhe bücken 
mußte, um die Schrift zu lesen.

Ein weiteres Problem für die Iden- 
tität stellt die eindeutig überlieferte 
Höhenangabe von 12 Fuß dar. Da bei 
Vulliamy für das Anthemion noch 
zusätzlich 2 ft. 2 4/2 in. angegeben 
sind, wird das Maß von 12 Fuß in 
Fauvels Brief nur den Schaft betreffen. 
Die Gesamthöhe der Stele betrug als 
14 ft. 2 1I2 in., das sind nach der Um- 
rechnung von Conze34 ca. 4,33 m. 
Der zum Einlassen in eine Plinthe 
aufgerauhte Streifen am unteren Ende 
des Agorafragments hat nur eine Höhe 
von 8,5 cm.35 *, ist also viel zu schmal 
um einem derartig hohen Monument 
Standfestigkeit zu verleihen.

Obwohl also einige Punkte zugun- 
sten der Identität beider Stelen spre- 
chen, vor allem die örtliche Situation,

stehen doch in Inschrift und Maßan- 
gaben so gewichtige Argumente da- 
gegen, daß man mit Guarducci38 bes- 
ser die Existenz zweier ähnlicher 
Stelen erwägt. Es sei denn, man miß- 
traut sämtlichen überlieferten Anga- 
ben unter Hinweis auf die Unzuver- 
lässigkeit Fauvels. Dann ist aber auch 
für die Rekonstruktion des Agora- 
fragments keine Grundlage mehr vor- 
handen.

Fauvel, der im griechischen Auf- 
stand eine Rebellion ungetreuer Un- 
tertanen, in den Türken die recht- 
mäßigen Herren Griechenlands sah35 36 37, 
verließ am 17. Juli 1822 beim Exodus 
der türkischen Bevölkerung Athen und 
blieb bis 1831 in Smyrna. Sein Mu- 
seum wurde zur Ausschiffung in 54 
Kisten verpackt, doch verhinderten 
die griechischen Beamten den Abtrans- 
port. Während der zweiten Besetzung 
der Akropolis durch die Türken, 1825, 
wurden die z.T. schon vorher be- 
schädigten Kunstschätze unter den 
Trümmern des Fauvelschen Hauses 
begraben. Ein französischer Arzt im 
Dienste des Bey der Athen damals 
einnahm, grub unter den Trümmern 
und fand noch einige Stücke38; die 
Theronstele wird aber nicht mehr 
erwähnt.
Athen, September 1971 ORTOLF HARL

34. Siehe Anm. 14. Die Höhe der nur wenig
älteren Geschwisterstele in New York ( Richter,
Gravestones 27, Nr. 37 ) beträgt 4, 24 m.

35. Harrison, Hesp. 25, 1956, 27.
36. Richter, Gravestones 169.
37. Legrand 213 (Rev. Arch. 31).
38. Legrand 217 (Rev. Arch. 31 ).
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Abb. 1. Basel, Antikenmuseum. Euthesionstele 
Abb. 2. Brauron, Museumsmagazin. Unterer 
Teil der Stele

ZUR EUTHESIONSTELE IN BASEL

Das Grabrelief des Euthesion im 
Basler Antikenmuseum ( A b b. 1 ) ge- 
hört, trotz seines unvollständigen Er- 
haltungszustandes, zu den schönsten 
attischen Grabstelen des 2. Viertels 
des 4. Jhs. Bekrönt von einem Giebel, 
der durch zwei Anten gestützt wird, 
zeigt es die Figur eines mit Mäntelchen 
bekleideten Jünglings ( Ευθεσίων Παλ- 
ληνεύς), der von der Jagd heim- 
kehrt. Mit der Linken hält er das 
Lagobolon, mit der Rechten greift er 
einen Hasen an den Löffeln. Links 
unten ist der Kopf seines Hundes er- 
halten. Der untere Teil der Stele fehlt. 
Die Höhe des Basler Fragmentes be- 
trägt 1.47 m.

Diese kurze Bemerkung kann der 
schönen Veröffentlichung der Stele 
durch K. Schefold ( Ant K. 13 ( 1970 ) 
103 ff., Taf. 49. 1) nichts hinzufügen. 
Ihr Zweck ist nur über den fehlenden 
unteren Teil des Reliefs zu informieren. 
Dieser befindet sich heute im Magazin 
des Museums von Brauron ( A b b .  2 ), 
wohin er vor einigen Jahren aus der 
Antikensammlung in der Volksschule 
von Liopesi transportiert wurde. Auf 
dem Fragment sind die nackten Un- 
terschenkel des Jünglings, ein Teil 
eines Mäntelchens, der anschliessende 
Teil des Lagobolon und der Körper 
des Hundes erhalten. Dies alles ist in 
kräftigem Hochrelief dargestellt. Eine 
breite Leiste bildet den unteren Ab- 
schluss der Stele. Die Höhe des Frag-
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mentes beträgt 0.70 m., seine Breite 
( unten ) 0.615 m.

Das Fragment ( Abb .  2) habe ich 
im Jahre 1966 in der kleinen Sam- 
mlung von Liopesi gesehen und pho- 
tographiert. Es war auf einem Regal 
an der Wand aufgestellt. Dank der 
Güte der Herren N. Gialuris und 
V. Kallipolitis konnte ich das im Jahre

1933 von N. Kyparissis geschriebene 
Inventar der Sammlung einsehen und 
das Stück dort ausfindig machen. Es 
wird unter Nummer 4 beschrieben. 
So viel ich weiss, wird das Fragment 
in der Literatur nicht erwähnt, aber 
seine Herkunft aus der Gegend des 
Dorfes ist sicher.

G. J. DESPINIS

ΛΑΒΗ ΧΑΛΚΗΣ ΥΔΡΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ή  ενταύθα δημοσιευομένη κατακό- 
ρυφος λαβή χαλκής υδρίας ( ε ι κ.  1 - 2)  
ανήκει εις την Συλλογήν Παύλου Κα- 
νελλοπούλου1, μιαν των αξιολογωτέρων 
αρχαιολογικών συλλογών του κόσμου. 
Διατηρείται ακεραία και φέρει αριθ. 
Εύρετ. 201 1 2. Κατά πληροφορίας, παρα- 
σχεθείσας εις τον συλλογέα, αυτή ευ- 
ρέθη εν τω Νομώ Αχαΐας. Αποτελούσα 
εν τεμάχιον είναι χυτή και συμπαγής, 
πλην του καθέτου στελέχους της, το

όποιον είναι κοίλον. Καλύπτεται υπό 
ομοιομόρφου καστανομελαίνης οξειδώ- 
σεως άνευ ποιας τίνος κακώσεως.

Το κάθετον έλασμα, πλατυνόμενον 
κατά το άνω η μισό του και ελαφρώς κυρ- 
τούμενον, φέρει κατά την ράχιν του 
έσχηματοποιημένον αστράγαλον, πλαι- 
σιούμενον καθ’ όλον του το μήκος υπό 
δύο εγχαράκτων γραμμών εκατέρωθεν. 
Παραλλήλως προς τον αστράγαλον, κο- 
σμούσαι τας ακμάς του στελέχους, βαί- 
νουσιν ανά μια σειρά εγχαράκτων στι- 
γμάτων. Αυτή η καθ’ ύψος θεωρητικώς 
ατέρμων διακόσμησις του στελέχους δια- 
κόπτεται κάτω μεν υπό συστήματος δύο 
οριζοντίων σειρών καθέτων εγχαράκτων 
γραμμιδίων, πλαισιουσών πλαστικόν δα- 
κτύλιον, κοσμούμενον δι’ αστραγάλου, 
άνω δε υπό συστήματος δύο οριζοντίων 
ταινιών, κοσμουμένων της μεν κατωτέ- 
ρας δια καθέτων εγχαράκτων γραμμι- 
δίων, της δ’ άνωτέρας δι’ αστραγάλου.

1. Θερμώς ευχαριστώ και εντεύθεν τον συλ- 
λογέα δια τε την παραχώρησιν εις εμέ του δι- 
καιώματος της δημοσιεύσεως και δια την πολ- 
λαπλήν του συμπαράστασιν.

2. Ύψος λαβής : 0,21 μ. Μήκος άνω προσαρ- 
μογής : 0,12 μ.

Λέοντες : Μήκος : 0,048 μ. Ύψος μετά της 
κεφαλής : 0,028 μ.

Ανθέμιον : Μήκος μετά των ελίκων : 0,083 μ. 
Ύψος : 0,068 μ.

Πλάτος στελέχους : Ά νω : 0,035 μ. Κάτω : 
0,023 μ.
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Εικ. 1. Λαβή υδρίας εκ της Συλλογής Κανελλο- 
πούλου

Εικ. 2. Λαβή υδρίας εκ της Συλλογής Κανελλο- 
πούλου

Τα συστήματα ταύτα αποτελούσι και 
τας μεταβάσεις προς τας προσαρμογάς.

Ή  άνω προσαρμογή είναι ταινιόσχη- 
μος και κατά μεν το κεντρικόν τμήμά 
της φέρει κόσμημα, συνιστάμενον εκ 
τεσσάρων κοίλων γλωσσών, περιβαλλο- 
μένων εκάστης υπό επιπέδου ταινίας, 
πλαισιουμένης από δύο εγχαράκτων 
γραμμών ( μεταξύ των γλωσσών ανά μια 
εγχάρακτος λόγχη ), κατά δε τα άκρα 
της κοσμείται υπό κατακεκλιμένων λε- 
όντων, στρεφόντων την κεφαλήν αυτών 
κατ’ ενώπιον. Αι ουραί των λεόντων, 
απλούμεναι επί του κατακορύφου στε- 
λέχους, συντελούσιν εις την αρμονικήν

σύνθεσιν των καθέτων και των οριζον- 
τίων στοιχείων της λαβής. Ή  επί των 
ποδών εκάστου λέοντος οπή εχρησί- 
μευε δια την εφήλωσιν της λαβής επί 
του χείλους της υδρίας.

Ή  κάτω προσαρμογή διαμορφούται 
εις εννεάφυλλον ανθέμιον μετ’ αναδι- 
πλουμένων ελίκων. Ή  υποδήλωσις των 
απεστρογγυλωμένων φύλλων και των 
ελίκων γίνεται δι’ εγχαράξεως, αλλά και 
πλαστικώς εν τω χώρω. Το ανθέμιον 
προσηρμόζετο εις το αγγείον δια δύο 
ήλων, ωναί κεφαλαί διατηρούνται εισέτι 
ολίγον άνωθεν και διαγωνίως προς τα 
έξω των κέντρων των ελίκων.
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Ή  ενταύθα δημοσιευομένη λαβή Κα- 
νελλοπούλου ευρίσκει την θέσιν της 
εις την υπό της Er. Diehl σχηματισθεί- 
σαν ομάδα της Υδρίας εξ Αίγιου 3, της 
οποίας κοινά χαρακτηριστικά των καθέ- 
των λαβών είναι τα εξής : 

α) Οι ανακεκλιμένοι λέοντες, οι συν- 
δέοντες την κάθετον λαβήν μετά του 
χείλους της υδρίας.

β) Οι τέσσαρες ήλοι της κάτω προσ- 
αρμογής, οι διαπερώντες τα κέντρα των 
ελίκων και των προς τα άνω ελισσομέ- 
νων απολήξεων των4.

γ) Το χαρακτηριστικώς δι’ εγχαράξεως 
σχηματιζόμενον ανθέμιον της κάτω 
προσαρμογής, οδ τα φύλλα είναι άπε- 
στρογγυλωμένα.

δ) Ό  κατά την κάτω γένεσιν του ελά- 
σματος της λαβής σχηματιζόμενος πλα- 
στικός δακτύλιος, όστις, ως επί το πλεί- 
στον, κοσμείται δι' άστρα γάλου η δια 
καθέτως διαχωριζομένης ταινίας.

ε) Ή  λεία η κατά τον κεντρικόν άξονά 
της δι’ αστραγάλου κοσμουμένη επιφά- 
νεια της κατά το άνω ήμισυ ελαφρώς 
κυρτουμένης λαβής.

Απόκλισιν παρουσιάζει η ημετέρα 
λαβή ως προς το χαρακτηριστικόν β. 
Εδώ οι ήλοι είναι μόνον δύο και διαπε- 
ρώσι την κάτω προσαρμογήν έκτος των 
κέντρων των ελίκων5. Συνέπεια τούτου 
υπήρξεν ο κατά μοναδικήν εξαίρεσιν

δι’ εγχαράξεως σχηματισμός των πυρή- 
νων των ελίκων και των απολήξεων των 
και ουχί η τη βοήθεια έφηλίδων πλαστι- 
κή υποδήλωσίς των.

Ή  υπό της Ε. Diehl σχηματισθείσα 
ομάς περιελάμβανε δέκα μνημεία, χρο- 
νολογούμενα από του 540 - 520 π.Χ6. 
Εις ταύτα προσετέθησαν ετερα δύο ( μια 
οριζόντιος λαβή εξ Ερμιόνης και μια 
κάθετος εξ Ολυμπίας ) 7, νυν δε προσ- 
τίθεται και το ημέτερον.

Ή  λαβή Κανελλοπούλου τοποθετεί- 
ται τυπολογικώς, και κατά συνέπειαν και 
χρονολογικός, μεταξύ της λαβής εν Βο- 
στώνη8 και του θραύσματος λαβής εκ 
Μενελαίου της Σπάρτης9. Τούτο δια 
τους έξής λόγους :

α) Ό  πυρήν του ανθεμίου της ημετέ- 
ρας λαβής σχηματίζεται δια μιας εγ- 
χαράκτου γραμμής, ως συμβαίνει και 
εις τα νεώτερα δείγματα της ομάδος, ενώ 
εις τας παλαιοτέρας λαβάς της Ερέ- 
τριας 10 και της Βιέννης11 έχομεν διπλήν 
εγχάραξιν.

β) Το ανθέμιον της λαβής Κανελλο- 
πούλου, λόγω της αισθητής προεξοχής 
του μεσαίου φύλλου του, είναι επιμη- 
κέστερον του της λαβής της Βοστώνης, 
της οποίας το σχετικώς βραχυτέρου καθέ-

3. Ε. Diehl, Die Hydria, 1964, σ. 18 κ.έ.
4. Αι απολήξεις αυταί αποτελούσι την ειδο- 

ποιόν διαφοράν της ομάδος, δι’ ο και δικαίως 
ωδήγησαν τον Λ. Πολίτην (Χάλκη Υδρία εξ 
Ερέτριας, ΑΕ (1936), σ. 163 κ .έ.) να θεωρήση 
τον ιδικόν του Τύπον V ( ταυτόσημον της ο μά- 
δος της Υδρίας εξ Αίγιου ) ως απολύτως χα- 
ράκτηριζόμενον υπό της επικεφαλίδος « ανθέ- 
μιον με αναδιπλουμένας έλικας ».

5. Ε. Diehl, ε.α., σ. 1.

6. Ε. Diehl, ε.α.,  σ. 18 κ.έ. και 215, Β 47- Β 56.
7. D. V. Bothmer, Rezension zu Ε. Diehl, 

Die Hydria, Gnomon 37 ( 1965), σ. 601.
8. E. Diehl, ε.α., σ. 215, Β 51 (Boston 99461, 

εκ Παλαιοπόλεως Ή λιδος). Λεπτομερές σχέ- 
διον της λαβής βλ. εν Herbert Hoffmann, Col- 
lecting Greek Antiquities, 1971, σ. 45.

9. E. Diehl, ε.α., σ. 215, Β 52 ( κάτω προσαρ- 
μογή καθέτου λαβής).

10. Ε. Diehl, σ. 215, Β 49 ( Αθήναι, Ε θνι- 
κόν Μουσείον, α ρ .  Ευρ. 7454 ).

11. Ε. Diehl, σ. 215, Β 50 (Kunsthistori- 
sches Staatsmuseum 2907, εκ Πελοποννήσου ).
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του άξονος ανθέμιον πλησιάζει περισσό- 
τερον προς το της παλαιοτέρας λαβής 
εν Βιέννη.

γ) Το κατά την κάτω γένεσιν του στε- 
λέχους της λαβής σύστημα εκ δύο ορι- 
ζοντίων ταινιών, πλαισιουσών πλαστι- 
κόν δακτύλιον, κοσμούμενον δι' αστρα- 
γάλου, απαντά εις την λαβήν της Βο- 
στώνης και εις την λαβήν Κανελλοπού- 
λου, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχη παρό- 
μοιον επί του θραύσματος του Μενε- 
λαίου.

δ) Ή  επί του εκ Μενελαίου θραύσμα- 
τος και άνωθεν του σημείου επαφής των 
ελίκων δι’ εγχαράξεως σχηματιζομένη 
οξυκόρυφος γωνία απαντά και εις την 
κατά πολύ νεωτέραν λαβήν του Μονά-

χου 12, ενώ ελλείπει εκ της ημετέρας.
Ή  υπό πλείστων μελετητών13 απόδο- 

σις μετά πιθανότητος της ομάδος ταύ- 
της εις εργαστήριον της Βορείου Πε- 
λοποννήσου ενισχύεται και εκ δύο νέων 
στοιχείων. Ε κ του γεγονότος της εν 
Αχαΐα ευρέσεως της λαβής Κανελλο- 
πούλου και εκ του τύπου των λεόντων 
της, οίτινες, λόγω του σαρκώδους και 
πλήρους ελαστικότητος σώματός των, 
της αδιακρίτως πως την κεφαλήν πλαι- 
σιούσης χαίτης των και των εγχαράξεων 
έπ’ αυτής και του λοιπού σώματός των, 
ομού μετά της πλαστικής υποδηλώσεως 
των ανατομικών λεπτομερειών, χαρα- 
κτηρίζουσι την λαβήν ως έργον Κοριν- 
θιακού Εργαστηρίου.

Α. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

HANDLE OF A BRONZE HYDRIA (JUG)

The handle of the jug published 
here belongs to the collection in 
Athens of Paul Kanellopoulos ( In- 
dex No. 20 ) and according to the 
information given to the collector it

was found in the province of Achaia. 
It is included in the group arranged 
by E. Diehl of the Hydria from Aigion 
and is to be dated to the years around 
530 B.C.

A. ANDREIOMENOU

ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Αι τέσσαρες φωτογραφίαι ( ε ικ . 1 - 4 ) 
παρουσιάζουν εικονιστικήν κεφαλήν αν- 
δρός εξ υπολεύκου λίθου, υψ. 0,36 μ., η 
όποια ευρίσκεται σήμερον εις το Μου- 
σείον της Νικοπόλεως ύπ’ αύξοντα αρι- 
θμόν καταγραφής 3841.

Ευρέθη δυτικώς του Βυζαντινού τεί- 
χους της πόλεως, την 5.9.70 και εις από- 
στασιν 10 μ. περίπου άπ’ αυτού, εντός του 
αγρού του κ. Π. Λελόβα, παριστά δε αγέ- 
νειον άνδρα, ηλικίας τριάκοντα πέντε πε- 
ρίπου ετών. Μέγα μέρος του αριστερού

12. E. Diehl, σ. 215, B 54, πίν. 4,1 (Μ ο- 
νάχον 3447 α - D, εξ Ολυμπίας ).

13. Ε. Diehl, σ. 20, σημ. 50.

1. Τον συνάδελφον κ. Ί. Σακελλαράκην ευ-
χαριστώ θερμώς δια την παροχήν πληροφοριών 
και την άδειαν της δημοσιεύσεως.
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Εικ. 1- 4 .  Εικονιστική κεφαλή εκ Νικοπόλεως
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ημίσεος της κεφαλής, αποκοπέν ολίγον 
λοξώς προς τα κάτω και έξω, εις τρόπον 
ώστε να αφαιρήται τμήμα του μετώπου, 
του οφθαλμού και της παρειάς. Ελλείπει 
επίσης τμήμα του δεξιού μέρους του λαι- 
μού, του αυχένος και της Ινιακής χώρας, 
ως και το κάτω χείλος. Είναι επίσης απο- 
κεκρουμένη η ρίς, ως και το πτερύγιον 
και ο λοβός του ωτός. Πολλαί επί πλέον 
βλάβαι έχουν επενεχθή εκ του χρόνου 
και της βίας.

Παρ’ όλα ταύτα την προσοχήν του πα- 
ρατηρητού έλκει το εναπομείναν πρόσω- 
πον λόγω της έντονου και αριστοτεχνι- 
κής διαπλάσεως αυτού, ήτις αποδίδει 
φυσιογνωμικά στοιχεία του ανδρός, χα- 
ρακτηρίζοντα τον ψυχικόν του κόσμον.

Ή  πυκνή, αλλά βραχεία και πειθαρχη- 
μένη κόμη κατέρχεται καθ’ ομάδας εκ 
της κορυφής, άλλ’ αφίνει ελεύθερον το 
μέτωπον και την κροταφικήν χώραν. 
Βαθείαι ρυτίδες χαράσσουν το ευρύ μέ- 
τωπον. Ε ξ  αυτών δύο ένθεν και εκείθεν 
του ριζορρινίου σκιάζουν τας κόγχας 
των οφθαλμών και προσδίδουν αποφασι- 
στικότητα εις την έκφρασιν. Μορφολο- 
γικώς αντίθετον, αλλά εκφραστικώς παν- 
ομοιότυπον, φαίνεται το προς τα άνω 
νεύον πηγούνιον με το σαρκώδες χείλος. 
Πιστός εις την προσωποπλαστικήν των 
Imagines illustrium των επιφανών Ρω- 
μαιών, άλλ’ άνευ « χρονογραφικού » ρεα- 
λισμού, ο όποιος διακρίνει τα πλείστα 
των εργων της λεγομένης δημοκρατικής

περιόδου, ο Έλλην γλύπτης απεικόνισε 
Ρωμαίον στρατιωτικόν της τελευταίας 
προ Χριστού τριακονταετίας. Τόσον η 
πρόσθια ( ε ικ . 1 ) όσον και η πλαγία 
( ε ικ . 2 ) όψις της κεφαλής φανερώνουν 
πειθαρχημένην προσήλωσιν, ενεργητι- 
κήν δυναμικότητα και αγέρωχον αποφα- 
σιστικότητα.

Ό  τόπος της ευρέσεως, η χρονολογία 
και τα φυσιογνωμικά στοιχεία της εκ 
Νικοπόλεως κεφαλής, τα όποια ανεφέρ- 
θησαν, δίδουν την κλείδα δια την αναγνώ- 
ρισιν του παριστωμένου ανδρός. Ο υπο- 
γραφόμενος δεν γνωρίζει άλλην κεφα- 
λήν, η οποία να ομοιάζη προς την εκ Νι- 
κοπόλεως τοιαυτήν, έκτος από την ωραι- 
οτάτην κεφαλήν ενός αποτμήματος ανα- 
γλύφου της Αγοράς των ’Αθηνών ( βλ. 
C. Vermeule, Roman Imperial Art in 
Greece and Asia Minor, εικ. 108 ).

Ό  σχετικός αυτός παραλληλισμός, 
τον όποιον επιτρέπει η κεφαλή της Νικο- 
πόλεως προς την κεφαλήν της Αγοράς, 
ως και η εντύπωσις την οποίαν δημιουρ- 
γεί η θαυμασία εικονιστική κεφαλή του 
παρουσιαζομένου έργου, το όποιον και 
ως μονάς προσωποπλαστικής τέχνης με 
πλούσια τεχνοτροπικά και εικονογρα- 
φικά στοιχεία αποτελεί έργον καλλιτε- 
χνικής πνοής, οδηγούν τον ύπογραφό- 
μενον να προτείνη ότι απεικονίζει τούτο 
τον στενόν συνεργάτην του Ο κταβιανού, 
Αγρίππαν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ

A PORTRAIT - HEAD FROM NICOPOLIS

Portrait - head from Nicopolis the 
features of which correspond with these

of the picture of Agrippa on a relief 
found at the Ancient Agora of Athens.
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Height: 0,36 m. Made of whitish mar- 
ble, probably local. The whole of the 
left part of the head is missing. Sty-

listic observations and literary sources 
agree in dating the head to the last 
thirty years before Christ.

D. PAPASTAMOS

ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΑ ΑΓΓΕΙΑ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

Τον Ιανουάριον του 1969 εις οικόπε- 
δον κείμενον επί των οδών Βείκου 123-125 
και Α γλαύρου ανεσκάφησαν υπό της 
Γ' Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων1 
δύο λακκοειδείς Μυκηναϊκοί τάφοι λα- 
ξευμένοι εντός της κιμηλιάς. Αι καλυ- 
πτήριοι πλάκες ευρέθησαν εν μέρει εις 
την θέσιν των, οι τάφοι όμως ήσαν συ- 
λημένοι, πιθανόν από της Μυκηναϊκής 
ήδη εποχής. Πάντως εντός αυτών ευ- 
ρέθη κεραμεική κλασσικής εποχής παρ- 
εισφρύσασα κατά τους επομένους αιώ- 
νας, ότε ο , αυτός χώρος εξηκολούθει 
να χρησιμοποιήται ως νεκροταφείον. 
Ως εκ τούτου, τα περισσότερα κτερί- 
σματα ευρέθησαν διάσπαρτα εκτός των 
τάφων, ενώ ελάχιστα μόνον περιεσώθη- 
σαν εντός των αναμοχλευμένων λάκ- 
κων, μεταξύ των οποίων ψήφοι περιδε-

Εικ. 1. Πιθαμφορεύς του τάφου I

1. Θερμότατα ευχαριστώ την δ. Ό λγαν Α λε- 
ξανδρή δια την προθύμως δοθείσαν άδειαν δη- 
μοσιεύσεως των εν λόγω αγγείων, ως και δια 
την παροχήν πάσης διευκολύνσεως εις την με- 
λέτην και άλλου προϊστορικού υλικού της 
Γ' Εφορείας Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων.
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Εικ. 2.. Πιθαμφορεύς του τάφου Π

ραιών εκ χρυσού και ημιπολύτιμων λί- 
θων.

Ή  ευρεθείσα κεραμεική κατατάσσε- 
ται κυρίως εις την YE III Α1 περίοδον 
-  εκ της όποιας προέρχονται και όλα 
τα υπό εξέτασιν αγγεία -  υπάρχουν ο-

μως και μερικά στοιχεία δυνάμενα να 
αναχθούν εις τους τελευταίους YE II Β 
χρόνους ( ε ικ . 1 - 3 ). Ο ι τάφοι ανήκον 
εις σχετικώς πλουσίους νεκρούς, ως 
συνάγεται εκ των υπολειφθέντων της εν- 
τατικής συλήσεως χρυσών κοσμημάτων 
και χρυσών κεφαλών ήλων ξίφους τινός. 
Ε κ των γραπτών αγγείων τα πλείστα 
είναι αρτόσχημα αλάβαστρα, ενώ τα 
άγραφα, τα όποια θα μας απασχολήσουν 
ευθύς αμέσως, είναι μόνον κύλικες και 
αβαθείς άωτοι κυαθίσκοι ( ε ικ . 4 - 9 ).

Ό  πηλός, κίτρινος η ερυθρωπός έως 
καστανός, είναι πολύ καθαρός και κα- 
λώς ωπτημένος, οι κύαθοι όμως κατε- 
σκευάσθησαν εκ πηλού ολίγον κατωτέ- 
ρας ποιότητος. Γενικώς τα αγγεία φέ- 
ρουν αλείφωμα, το όποιον όμως είναι 
τόσον λεπτόν -  μάλλον μια πρόχειρος 
επάλειψις δια υγρού σπόγγου -  ώστε 
δεν καλύπτει τας εξωτερικάς ανωμαλίας 
της άρχικής κατασκευής. Πρέπει επίσης 
να σημειωθή, ότι παρά την καλήν ποιό- 
τητα του πηλού -  ιδία των κυλικών -  
αι λεπτομέρειαι της κατασκευής, π.χ. η 
ανισοϋψής διαμόρφωσις των χειλέων η

Εικ. 3. Αλάβαστρον της περιοχής του τάφου II
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Ehe. 4. Κύλιξ με άνισον διαμόρφωσιν του χεί- 
λους της

Εικ. 5. Κύλιξ της περιοχής του τάφου II ασύμμετρος 
 κατά το σχήμα

των λαβών, μαρτυρούν αμέλειαν η αδια- 
φορίαν του τεχνίτου ως προς την εξωτε- 
ρικήν εμφάνισιν των σκευών ( ε ικ . 4 
και 5 ).

Το ιδιαίτερον όμως ενδιαφέρον συγ- 
κεντρούται επί της επιφανείας των αγ- 
γείων. Επί του αλειφώματος διακρίνον- 
ται σαφέστατα και συνήθως πολλά μελα- 
να στίγματα, τα όποια εις τας περισσο- 
τέρας περιπτώσεις διατηρούν υπ’ αυτά 
λευκόν η ανοικτόν φαιόν υποστρώμα 
( ε ικ . 6 ). Τα στίγματα ταύτα εκ πρώτης 
όψεως ομοιάζουν προς οξείδωσιν η προς 
ίχνη οφειλόμενα εις ρίζας η λοιπάς ορ- 
γανικάς ουσίας του τάφου. Όμως η λε- 
πτομερής εξέτασις δια του φακού δει- 
κνύει ότι πρόκειται περί ύλης εσκεμμέ- 
νως τοποθετηθείσης επί του πηλού.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ευρισκό- 
μεθα προ αγγείων, τα όποια, ως πρώτη 
κατέδειξεν η S. Immerwahr προκειμένου 
περί δύο τάφων της περιοχής της Αγο- 
ράς των ’Αθηνών, είχον επικαλυφθή δια

φύλλου κασσιτέρου2. Την παρατήρησιν 
ταυτήν ενισχύουν ακόμη περισσότερον 
τα ευρήματα της οδού Βείκου, διότι ωρι- 
σμένα εξ αυτών ( ε ικ . 7 και 8 ) διατη- 
ρούν μέγα μέρος της εκ κασσιτέρου επι- 
στρώσεως, διαβρωμένης αισθητώς εκ 
της επελθούσης οξειδώσεως. Ούτω δια- 
φαίνεται, ότι προς καλυτέραν εφαρμο- 
γήν του μετάλλου επί της καμπύλης επιφ

ανείας των σκευών ο κασσίτερος, από 
μορφήν λεπτών φύλλων, εκόπτετο εις 
περισσότερα του ενός τεμάχια, τα όποια 
εις τον πυθμένα της γάστρας απέληγον 
εις οξείαν γωνίαν, ως τουλάχιστον συνά- 
γεται εκ της κύλικος της ε ικ . 9. Παρα- 
τηρείται επίσης, ότι τα αγγεία εκαλύ- 
πτοντο εξ ολοκλήρου δια του μετάλλου, 
ακόμη και από την βάσιν3, διότι εις όλας

2. S. Immerwahr, The use of tin on Myce- 
naean vases. Hesperia 35 ( 1966 ), σ. 381 κ.έ .

3. Πρβλ. ε.α., σ. 382.
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Εικ. 6. Αβαθείς αωτοι κυαθίσκοι

ανεξαιρέτως τας περιπτώσεις διετηρή- 
θησαν μελανά στίγματα εσωτερικώς και 
εξωτερικώς των σκευών, περί τας λαβάς, 
ακόμη δε και εντός της κυκλικής εκβα- 
θύνσεως υπό την βάσιν των κυλικών. 
Ω ς εκ τούτου, ήτο περιττή η τελεία 
απάλειψις των επιφανειακών ανωμαλιών 
του πήλινου σκεύους. Εξαίρεσιν απο- 
τελεί μια κύλιξ, η οποία φέρει αφ' ενός 
μεν αλείφωμα λείον και ελαφρώς στιλ- 
πνόν, αφ' ετέρου δε διαμόρφωσιν του 
χείλους εξαιρετικώς επιμελημένην και 
ιδιάζουσαν. Πρέπει λοιπόν να ύποθέ- 
σωμεν4 ότι αρχικώς μεν κατεσκευάσθη

αυτή δια συνήθη χρήσιν, εκ των υστέρων 
δε, ότε επρόκειτο να τοποθετηθή εντός 
του τάφου, περιεβλήθη με φύλλα κασσι- 
τέρου, δια να προσλάβη εμφάνισίν αρ- 
γυρού σκεύους.

Ή  επισταμένη εξέτασις απάντων των 
συγκολληθέντων αγγείων και των επί 
μέρους οστράκων αναβιβάζει το σύνολον 
των επικασσιτερωμένων αγγείων, τα ο- 
ποία είχον τοποθετηθή άρχικως εντός 
των δύο λακκοειδών τάφων του οικοπέ- 
δου της οδού Βείκου, εις 20, εξ ων τα 7 
είναι αωτοι κύαθοι. Εκ των κυλικών 6 μό- 
νον κατέστη δυνατόν να συγκολληθούν,

Εικ. 7. Τεμάχια της γάστρας μιας κύλικος

4. Πρβλ. ε.α., σ. 393.
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Εικ. 8. Κύλιξ διατηρούσα εμφανή τα ωξειδωμένα ίχνη της αρχικής επικασσιτερώσεώς της

ενώ αι λοιπαί 7 προσδιορίζονται εξ 
οστράκων.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το ευρήμα
 της οδού Βείκου παρουσιάζει κολ- 

λάς εν γένει ομοιότητας προς το περιε- 
χόμενον των δύο τάφων της Αγοράς. 
Εν πρώτοις, εις αμφοτέρας τας περιπτώ- 
σεις οι τάφοι, αν και διαφορετικού σχή- 
ματος5, περιείχον πολύτιμα κτερίσματα, 
άρα ανήκον εις πλουσίους νεκρούς. Εξ 
άλλου, τα επικασσιτερωμένα αγγεία ανά- 
γονται γενικώς εις την YE III A περίο- 
δον, τα δε σχήματα, ο πηλός και ο τρόπος 
κατασκευής ώρισμένων εκ των κυλικών 
και όλων των αώτων κυάθων είναι περί- 
που όμοια εις τους τάφους αμφοτέρων 
των προελεύσεων.

Α ν λοιπόν υπολογίσαμεν αφ' ενός 
μεν, ότι λόγω της υπαρχούσης αποστά-

Εικ. 9. Πους κύλικος. Εις το εσωτερικόν του 
πυθμένος διακρίνεται το τριγωνικόν ίχνος της 
παλαιάς της επικασσιτερώσεως

5. Πρβλ. ε.α., σ. 384.
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σεως μεταξύ των δύο νεκροταφείων, της 
Αγοράς και της οδού Βείκου, οι τάφοι 
ανήκον εις άσχετους μεταξύ των οικο- 
γένειας, αφ' ετέρου δε ότι οι τάφοι της 
Αγοράς περιείχον 14, οι δε τάφοι της 
οδού Βείκου 20 όμοιας εμφανίσεως σύγ- 
χρονα αγγεία6, αγόμενα εις το συμπέρα- 
σμα ότι η επικασσιτέρωσις ωρισμένων

σκευών νεκρικής χρήσεως δεν αποτελεί 
μεμονωμένον φαινόμενον, αλλά συνή- 
θειαν των εύπορων Αθηναιών των άρχων 
του 14ου π. X. αιώνος, όπως προσφέρουν 
τας τελευταίας τροφάς εις τους νεκρούς 
εντός αγγείων μιμουμένων κατά την εμ- 
φάνισιν αργυρά σκεύη7.

Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

LH ΙΙΙ Α1 VASES COVERED WITH TIN FOIL

In 1969 two rifled mycenaean shaft 
graves were discovered in a building 
lot on Veikou str. No 123 - 125. They 
were found to contain 20 undecorated 
vases ( 13 kylikes and 7 shallow hand- 
less bowls ) generally belonging to the 
early LH III  A1 period.

From traces apparent on the sur- 
face of the clay, it appears that these 
vases had been covered with tin foil,

obviously in order to imitate silver 
ware. This use of tin foil on pottery 
has been observed and published by
S. Immerwahr (Hesperia 35 ( 1966), 
pp. 381 f. ) on similar vases from tombs 
found in the Athenian Agora. Ap- 
parently the custom was current among 
well-to-do Athenian families of the 
early 14th cent. B.C.

M. PANTELIDOU

6. Υπάρχουν υπόνοιαι ότι επένδυσιν κασσι- 
τέρου έφερον και αλλά παρομοίου σχήματος 
αγγεία εκ τάφων των Αθηνών. Ό μως τα ύπο- 
λειφθέντα του καθαρισμού δι’ υδροχλωρικού 
οξέος στίγματα είναι τόσον λεπτά, ώστε μόνον 
ειδική χημική εξέτασις δύναται να επιβεβαιώση 
την παρατήρησιν.

7. Διά της παρούσης ανακοινώσεως επιση- 
μαίνονται ολίγαι μόνον παρατηρήσεις γενικής 
φύσεως, ενώ λεπτομερής δημοσίευσις θα εν- 
ταχθή εις ετέραν εργασίαν.
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Fig. 1. Hosios Loukas. The Façade of the Refectory. From a drawing by E. Stikas

AN ATHENIAN DECREE IN PHOCIAN STIRIS

A large squared block of grey lime- 
stone is built into the west façade of the 
refectory ( trapeza ) of the Monastery 
of St. Luke of Stiris, in Phocis, along 
with much other ancient material. 
The block in question forms part of 
the left jamb of the left door of the 
façade and is two and a half to three 
meters above the ground level. It is 
indicated by an arrow in the drawing 
( f i g .  1 ). Only three of the block’s 
six faces are fully visible. That on the 
façade of the building, which we may

call the front face, has a five line in- 
scription in small letters across its 
upper part ( f i g s .  2 - 3 ) ; the lower 
part of this face is smoothly finished. 
The right side, facing the door open- 
ing, and the back, facing the interior 
of the building, are also smooth. The 
left side, of which a few centimeters 
are visible from inside the building, 
and the bottom surface, which is 
similarly visible, are also smooth. The 
top is not visible at all. The block is 
0.87 m. wide across the front face,



440 AN ATHENIAN DECREE IN PHOCIAN STIRIS (E . VANDERPOOL )

Figs. 2. and 3. Hosios Loukas. Inscription in 
Façade of Refectory: left and right halves

about 0.70 m. from front to back, and 
0.44 m. high. As there are no joint 
surfaces on the sides, the block ap- 
pears to be from a free-standing mo- 
nument and there must have been at 
least one similar block above it since 
a considerable part of the inscription 
is missing.

The block was revealed in 1957 
when the late structures that had been 
built over and around the refectory 
were demolished and the building was 
cleared and restored. The various 
stages of this work are briefly described 
and illustrated in Praktika, 1957, pp. 
150 - 151 and Plates 76 - 79. There is 
a fuller account in the handsome 
volume by Mr. Eustathios G. Stikas,

recently published by the Archaeologi- 
cal Society, To Οικοδομικόν Χρονι- 
κόν της Μονής Όσιου Λουκά Φωκίδος, 

~ρρ. 209 - 215. A description ànd plan 
of the refectory as it was in 1890 is 
given by R. W. Schultz and S. H. 
Barnsley. The Monastery of St. Luke of 
Stiris, in Phocis, pp. 12 - 13.

The inscription was not apparent 
when the west façade was first cleared 
and only became so gradually on ex- 
posure to the weather. Its position 
is marked by a grey band across the 
top of the stone as seen in the photo- 
graphs taken in 1957 and published 
as Plate 136 a and β of the Stikas volume 
and Plate 78 of the Praktika cited 
above. I assume this grey band to be
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mortar, most of which later washed 
away but which was then lodged in 
the letters. A few traces of mortar still 
remain. The letters are small ( ht. 
0,009 m. ) and deeply cut but they 
have been heavily eroded and are often 
quite difficult to read. In fact, when 
one stands in front of the stone one 
can read only a few of the most obvious 
words and phrases. Most of the read- 
ings recorded here have been made 
slowly and laboriously from a squeeze.

Mr. Stikas, who was in charge of the 
restoration of the refectory and Mr. 
Pavlos Lazarides, Ephor of Byzantine 
Antiquities for the district, have kindly 
facilitated my study of the inscription.

To judge from the letter forms the 
inscription should date from the late 
second century B.C., and this date is 
borne out by prosopographical con- 
siderations which will be mentioned 
below.

The text is as follows :

[ ------------- JEPAT. 0  [ ------------ ----  ■ - ]  PAY [ ----------- 7 EB [  -  ]  ΞΕ [ --------- ] 0 . 0  [ - - ]
[ ---- 7 ξένον Ευμηλίδα και Τιμοκράτην Χαβά και [στεφ]ανώσαι έκαστον αυτών θαλλο[ύ]
[στεφάν]φ επί τω πεποιήσθαι την επιδημίαν και την άλλην αναστροφήν εύσχήμον[α] 
και αξίαν εκατέρων τω(ν) πόλεων καλέσαι δε αυτούς και επί ξενία τον κεχειροτονημέν- 
ον επί την αποδοχήν των φίλων και συμμάχων Η ράκωντα Ραμνούσιον.
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The first line is badly damaged, änd 
only scattered groups of letters can be 
read. In the middle of line 2 I read 
the patronymic of Timokrates as Χαβά, 
a genitive from Χαβάς. The letters 
are all sure except the first one where 
I have sometimes thought I saw a 
vertical stroke at the center of the letter 
space. But the center of the space is 
damaged so this must be a chance 
mark whereas the squeeze shows quite 
clearly the two lower ends of the 
crossed strokes of a chi. This rather 
unusual name is known from Tanagra 
and Akraiphnia in Boeotia, I.G., VII, 
537, 585 and 2716. The Corpus accents 
it Χάβας; I follow F. Bechtel, Histori- 
schen Personennamen, p. 492, in writing 
Χαβάς. In line 4 the scribe has omitted 
a letter, writing ΤΩΠΟΛΕΩΝ instead of 
ΤΩΝΠΟΛΕΩΝ.

The inscription is clearly an Athe- 
nian decree. The dialect is Attic, not 
local Phocian, and the man Herakon 
( line 5 ) is identified by his demotic, 
Rhamnousios, as he would be at home, 
not by his ethnic Athenaios as he 
should be abroad. The decree honors 
a group of men from Stiris who went 
to Athens on some mission, whether 
religious or secular, which they carried 
out in worthy fashion. They are 
awarded an olive crown and invited 
to a banquet. The missing first part 
of the decree, which must have been 
on the next block above, will have 
contained the preamble with the date 
by archon, and the «whereas » clause 
which will have given some particu- 
lars of the mission. Then will have . 
come the resolution: δεδόχθαι τω δήμφ 
έπαινέσαι τους άποσταλέντας τωνΣτιρίων

or the like, followed by their names 
and patronymics, some of which appear 
in line 2 and others no doubt in line 1 
of the inscription as we have it. There 
was probably also a decree of Stiris 
on the same subject which will have 
authorized the publication of the Athe- 
nian decree.

The name Timokrates ( line 2 ) 
appears twice in inscriptions from 
Stiris, once as that of an archon who 
is dated in the second century B.C. 
from the letter forms and who may be 
identical with our man ( I.G., XI, 
pars I1, no. 34 ), and again as a son 
of Hieron ( ibid. no. 40 ).

Herakon of Rhamnous ( line 5 ) 
held the office of « receptionist of 
friends and allies », a position which 
I have not found mentioned elsewhere. 
The name Herakon Rhamnousios be- 
longed to at least three people in the 
late second century B.C., one of whom 
was probably identical with our man. 
See I. G., IP , 1008, col. I l l ,  lines 
121 - 122, and 7351 ; cf. 6434. J. Pouil- 
loux, La forteresse de Rhamnonte, p. 174, 
also lists these references.

It is not surprising that the little 
Phocian town of Stiris should have 
sent a mission to Athens for there were 
legendary ties between the two places. 
Pausanias relates : « The people of 
Stiris say they are not Phocians, but 
Athenians originally, and came from 
Attica with Peteos, son of Orneus, 
when he was chased from Athens by 
Aegeus ; and because most of the people 
came with Peteos from the township 
of Stiria, the city was called Stiris ».
( X, 35, 8 : translated by J. G. Fra- 
zer ).
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A  L A T E  T O M B S T O N E

Built into the south face of the 
clock tower of the monastery, quite 
high up, is a tombstone with a scul- 
ptured representation of a draped 
standing figure. Above the relief is 
an inscription in letters of Roman

times (broken barred alpha, rectan- 
gular «lunate» sigma) which can be 
made out with a good pair of bino- 
culars under favorable lighting con- 
ditions. I thought I could read the 
name ΠΑΙΔΕΚΟΣ.

EUGENE VANDERPOOL 

American School of Classical Studies
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AI ΡΙΖΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ή  Ιστορική Εποχή εις την Ελλάδα 
αρχίζει, ως γνωστόν, με τα δύο πρώτα 
χρονικώς και τοπικώς καθωρισμένα γε- 
γονότα, τα όποια συμπίπτουν με την λή- 
ξιν της Μυκηναϊκής Εποχής. Τα δύο 
αυτά γεγονότα είναι η Ά λωσις της 
Τροίας αφ' ενός και η Κάθοδος των Δω- 
ριέων αφ' ετέρου.

Ή  Ά λωσις της Τροίας, κατά την επι- 
κρατεστέραν αρχαίαν παράδοσιν ( Ερα- 
τοσθένης ), τοποθετείται εις το έτος 
1184/3 π.Χ., αλλάι όμως αρχαίαι πηγαί 
παρέχουν υψηλοτέραν χρονολόγησιν ( αά- 
κολουθούμεναι και σήμερον υπό πολλών 
ερευνητών ) η και χαμηλοτέραν. Ή  Κά- 
θοδος των Δωριέων εξ άλλου συντελου- 
μένη περί το 1100 π.Χ. είναι γνωστή εις 
τους αρχαίους περισσότερον ως η Ε πι- 
στροφή των Η ρακλειδών ( διότι οι Μυ- 
κηναίοι Ηρακλείδαι, εγκαταλείψαντες 
την Πελοπόννησον, λόγω προστριβών 
προς Μυκηναίους μονάρχας, έχουν κατα- 
ψύχει εις βορειοτέρας περιοχάς, όπου ευ- 
ρίσκονται εγκατεστημένοι ήδη οι Δω- 
ριείς, και έπειτα από ωρισμένας γενεάς -  
οι απόγονοί των -  ακολουθούντες χρη- 
σμόν, επιτυγχάνουν να επανεγκαταστα- 
θούν τελικώς εις την Πελοπόννησον, 
μαζί πλέον με τους παλαιούς συμμάχους 
των Δωριείς ).

Τα δύο αυτά γεγονότα, ήτοι η Ά λωσις 
της Τροίας και η μετά των Δωριέων

Επιστροφή των Η ρακλειδών, θεωρούν- 
ται από παλαιοτάτων χρόνων αφ' ενός 
ως η αρχή της Ελληνικής Πολιτικής 
Ιστορίας και αφ' ετέρου ως το τέλος του 
προηγηθέντος κόσμου και πολιτισμού. 
Τον προηγηθέντα τούτον κόσμον δεν τον 
αγνοούν εντελώς οι αρχαίοι Έλληνες, 
η δε μνημειακή 'Ιστορία, ήτοι η Αρχαιολ

ογία, γνωρίζει σήμερον ότι τα πρώτα, 
Ι νδο-Ευρωπαϊκής καταγωγής, Ελληνικά 
φύλα αρχίζουν να εγκαθίστανται εις την 
Ελλάδα προ και μετά το 2000 π.Χ., καθι- 
στάμενα εν καιρώ υπεύθυνα της δημιουρ- 
γίας του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Τα 
φύλα όμως αυτά ως επί το πλείστον δεν 
αφήνουν σαφή ιστορικήν παράδοσιν ού- 
τε φαίνεται να παραμένουν συνεχώς εις 

-τους τόπους των, το δε κυριώτερον δεν 
φαίνεται να εισχωρούν εις την Ιστορι- 
κήν Εποχήν και να συνεχίζουν την υπαρ- 
ξίν των εις τον αυτόν τόπον.

Από της εποχής όμως της Επιστρο- 
φής των Η ρακλειδών ( και της Καθόδου 
των Δωριέων ) παρατηρείται μια αδιά- 
πτωτος ιστορική εξέλιξις, και πολιτική 
και μνημειακή. Είναι μάλιστα δυνατόν 
να λεχθή ότι μετά την Επιστροφήν των 
Ηρακλειδών η μνημειακή συνέχεια εί- 
ναι πολύ περισσότερον αισθητή η η 
πολιτική, της όποιας πλείσται λεπτο- 
μέρειαι και ολον ίσως το σύνολον μας 
είναι άγνωστον. Υπάρχει δηλαδή εν
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Εικ. 1. Α γγείον της Μυκηναϊκής εποχής 
( 15ος αι. π.Χ. )

Εικ. 2. Α γγείον της Μυκηναϊκής εποχής 
( 12ος αι. π.Χ. )

ιστορικόν « σκότος » μετά την Επιστρο- 
φήν αυτήν και το ιστορικόν τούτο σκό- 
τος αποτελεί την αιτίαν, δια την όποιαν η 
ακολουθούσα την Επιστροφήν των Ή ρα- 
κλειδών Εποχή, η όποια καλύπτει τρεις 
αιώνας περίπου, έχει αποκληθή « Ελλη- 
νικός Μεσαιών » υπό πλείστων ερευ- 
νητών.

Καί ο Τρωικός πόλεμος όμως και η 
( μετά των Δωριέων ) Επιστροφή των 
Ηρακλειδών πιστεύεται σήμερον ότι ου- 
δέν άλλο αποτελούν ειμή τους τελευ- 
ταίους κρίκους μιας αλύσεως όμοιων γε- 
γονότων. Διότι είναι γνωστόν ότι κατά 
τον 13ον αι. π.Χ. και ακολούθως η Ανα- 
τολική Μεσόγειος συνταράσσεται από 
την κάθοδον και την προς αυτήν προέ- 
λασιν διαφόρων, Ινδο-Ευρωπαϊκής ως 
επί το πλείστον καταγωγής, φύλων, τα 
όποια εις τας αιγυπτιακός πηγάς είναι 
γνωστά ως « Λαοί της Ξηράς και της 
Θαλάσσης ». Κέντρον της δράσεως -  η

μάλλον ορμητήριον -  των φύλων τού- 
των κατά των Ανατολικών περιοχών πι- 
στεύεται ότι είναι ως επί το πλείστον το 
Αιγαίον.

Τάς κινήσεις αυτάς δεν φαίνεται να 
αγνοούν οι αρχαίοι Έλληνες, διότι ο 
Θουκυδίδης, ο μέγιστος των αρχαιών 
Ελλήνων ιστορικών, βέβαιοί ( I. 5 ) ότι 
προ των Τρωικών βάρβαροι είναι εγκατε- 
στημένοι, ως επί το πλείστον, εις τα παρά- 
λια της Ελλάδος και ασκούν εκείθεν πει- 
ρατικός επιδρομάς συνεργαζόμενοι ενίοτε 
και με τους εντοπίους κατοίκους των 
διαφόρων παραλίων. Κατά τον μέγαν 
τούτον ιστορικόν, εξ αιτίας της κατα- 
στάσεως αυτής προκαλούνται και μετα- 
ναστεύσεις, τότε δε εισάγεται και το 
« σιδηροφορείσθαι ». Ή  έναρξις των 
πειρατικών και εν γένει ληστρικών τού- 
των επιδρομών τοποθετείται υπό του 
Θουκυδίδου προ των Τρωικών, το « σι- 
δηροφορείσθαι » συνεπώς αρχίζει όλί-
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Εικ. 3. Α γγείον της Υ πομ υκ η ναικ ή ς εποχής

γον βραδύτερον, ήτοι μετά τα Τρωικά.
Ό  σίδηρος αποτελεί μέχρι του Που 

αι. π.Χ. το μονοπώλιον του Χετταϊκού 
κράτους, είναι δε άγνωστος η χρήσις 
του εις τους άλλους λαούς, εξαιρέσει 
όλως μεμονωμένων περιπτώσεων. Με την 
διάλυσιν όμως του Χετταϊκού κράτους 
παύει το μονοπώλιον τούτο. Μέχρι τίνος 
επιστεύετο ότι ο σίδηρος εισάγεται υπό 
των Δωριέων, σήμερον όμως είναι γνω- 
στόν ότι η χρήσις του εγκαινιάζεται 
πολύ προ της καθόδου των Δωριέων και 
ότι η Κάθοδος αυτή είναι εκ των τελευ- 
ταιών ίσως κρίκων της αλύσεως των επι- 
δρομών και μεταναστεύσεων του Που 
και του Που αι. π.Χ., δια των όποιων 
επέρχεται αλλοίωσις του ακόμη υπάρ- 
χοντος Μυκηναϊκού πολιτισμού, και δη- 
μιουργούνται νέαι συνθήκαι, αι οποίαι 
συντελούν εις την εκκόλαψιν νέου πνεύ- 
ματος και νέου πολιτισμού, του Ε λλη- 
νικού. Ο  νέος αυτός πολιτισμός, ο Ε λ - 
ληνικός, είναι το αποτέλεσμα του συγ-

κερασμού των εντοπίων Μυκηναίων αφ' 
ενός και των επιδρομέων του 13ου και 
14ου αι. π.Χ. αφ' ετέρου. Ή  πρώτη δε 
εποχή του πολιτισμού τούτου, εκτεινο- 
μένη από του 10ου αι. π.Χ. μέχρι του 700 
π.Χ., έχει αποκληθή υπό των ερευνητών 
Γεωμετρική Εποχή, λόγω του γεωμε- 
τρισμού, ο όποιος παρατηρειται εις την 
διακόσμησιν των έργων της τέχνης 
( ε ι κ.  5 - 8 ). Είναι η πρώτη περίοδος 
της Ιστορικής Ελλάδος και εκτείνεται 
από του β' ημίσεος του 11ου αι. π.Χ. μέ-χρι 

 και του 8ου αι. π.Χ. Ή  εποχή μεταξύ 
του 1100 και του 1050/25 π.Χ. θεωρείται 
μεταβατική, εκ του φθίνοντος Μυκηναϊ-κού 

 πολιτισμού, και καλείται Υ πο-Μυ- 
κηναϊκή, ενώ η μεταξύ του 1025 και του 
950 π.Χ. θεωρείται επίσης μεταβατική, 
προς τον νέον πολιτισμόν, και καλείται 
Πρωτο-Γεωμετρική, η δε καθαρώς Γεω- 
μετρική Εποχή, αρχίζουσα προ του 
950 π.Χ. και λήγουσα περί το 700 π.Χ., 
διακρίνεται εις τρεις φάσεις: α) την Πρώ- 
ιμον Εποχήν, β) την Μέσην, και γ) την 
Υστέραν Γεωμετρικήν Εποχήν.

Τα μνημεία της Πρωτογεωμετρικής 
( ε ι κ .  4 - 5 )  και της Γεωμετρικής ( εικ.  
6 - 8 ) Εποχής, κατά πρώτον λόγον τα 
αγγεία και ακολούθως τα κτήρια, ιερά 
και μη, και τα έργα της (μικρό) πλαστι- 
κής, καθώς και τα αλλά δημιουργήματα, 
αποδεικνύουν ότι η περίοδος της όποιας 
η έναρξις συμπίπτει προς την Επιστρο- 
φήν των Ηρακλειδών και την μετ’ αυτών 
Κάθοδον των Δωριέων είναι η αρχή μιας 
συνεχούς εξελίξεως, η όποια είναι γνω- 
στή ως Ελληνική Ιστορία. Ο  επιθυμών 
λοιπόν να εξετάση την γένεσιν και την 
εξέλιξιν της Ελληνικής Τέχνης οφείλει 
να μελετήση τα πράγματα αφ' ης εποχής 
η εξέτασις της πολιτικής Ιστορίας θεω- 
ρεί ότι αρχίζει η πραγματική Ιστορία :
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Εικ. 4 - 5. Αγγεία της Πρωτο-Γεωμετρικής εποχής

από του Τρωικού Πολέμου και ιδίως από 
της μετά των Δωριέων Επιστροφής των 
Ηρακλειδών.

Από της Επιστροφής των Ηρακλει- 
δών παρατηρείται εις όλον τον βίον, και 
μάλιστα εις την σημαντικωτάτην του 
εκδήλωσιν, εις την Τέχνην, μια νέα πο- 
ρεία, η διάρκεια της οποίας είναι αδιά- 
σπαστος μέχρι του τέλους του αρχαίου 
Ελληνικού Κόσμου, το δε περιεχόμενον, 
παρά την ποικιλίαν και την πολυμορ- 
φίαν, αποτελεί ουσιώδη συνέχειαν της 
καλλιτεχνικής παραδόσεως, η όποια έγ- 
καινιάζεται κατά τας αρχάς του 11ου 
αι. π.Χ.

Ή  νέα αυτή εξόρμησις του υπό το 
όνομα των Ελλήνων εφεξής γνωστού 
πλέον λαού, χρησιμοποιεί μεν στοιχεία 
του πολιτισμού της παρελθούσης επο- 
χής, του Μυκηναϊκού, τον όποιον, αφού 
καταλύει, φαίνεται να διαδέχεται, σχη- 
ματίζει δε και νέαν καλλιτεχνικήν παρά- 
δοσιν. Ή  καλλιτεχνική όμως αυτή παρά-

δοσις είναι στοιχειώδης βεβαίως κατ’ αρ- 
χάς, αλλά και πλήρης ζωτικότητος, τελι- 
κώς δε δια της συνεχούς εξελίξεώς της 
και των διαφόρων επ’ αυτής έξωθεν 
ακουμένων επιδράσεων, οδηγεί εις την 
λεωφόρον της ακμής της Ελληνικής 
Τέχνης.

Ή  παράλειψις συνεπώς της εξετάσεως 
των αρχών της καλλιτεχνικής Ιστορίας 
των Ελλήνων και η άγνοια των έξωθεν 
επιδράσεων, αι οποίαι συντελούνται κυ- 
ρίως κατά την ακολουθούσαν την Γεω- 
μετρικήν Εποχήν περίοδον, η όποια 
είναι γνωστή ως Αρχαϊκή Εποχή ( ήτοι 
μετά το 700 π.Χ. ), θα παρουσίαζε τους 
Έ λληνας ως θαυματοποιούς και θα τους 
αφήρει κατ’ αυτόν τον τρόπον την αί- 
γλην της δημιουργικής των αξίας και 
της ταχύτητος της εξελίξεως της καλλι- 
τεχνικής των προσωπικότητος, θα τους 
αφήρει δηλαδή όλα τα κύρια στοι- 
χεία, με τα όποια έχουν καταστή άξιοι 
της μεγάλης θέσεώς, την όποιαν, όλως
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δικαίως, έχουν καταλάβει εις την Παγ- 
κόσμιον Ιστορίαν.

Παλαιότερον, η γένεσις του Γεωμε- 
τρικού Ρυθμού, η συνήθεια δηλαδή της 
διακοσμήσεως δια γεωμετρικών σχεδίων 
αποκλειστικώς, συνεδέετο με την Κάθο- 
δον των Δωριέων ( όπως και η χρήσις 
του σιδήρου και η καύσις των νεκρών ). 
Ό τι η τέχνη εις την Ελλάδα μετά την 
Κάθοδον των Δωριέων παρουσιάζει ρο- 
πήν προς τον γεωμετρισμόν είναι αναμ- 
φισβήτητον, διότι δλα τα μνημεία της 
Γεωμετρικής Εποχής παρέχουν αυτήν 
την εικόνα άκριβώς. Σήμερον όμως ο 
Γεωμετρικός Ρυθμός δεν θεωρείται πλέον 
αποκάλυψις, ούτως είπεν, των Δωριέων. 
Εις τούτο βοηθεί εξ άλλου και η ακριβε- 
στέρα γνώσις των εσχάτων Μυκηναϊκών 
χρόνων, οι όποιοι προηγούνται της 
Καθόδου αυτής, η μελέτη δηλαδή της 
Υ πο-Μυκηναϊκής Εποχής (1100 π.Χ- 
1050/25 π.Χ. ), καθώς και η της τελευ- 
ταίας φάσεως της Υστέρας Μυκηναϊκής 
Εποχής ( της ΥΕΙΠ Γ Εποχής δηλαδή ), 
κατά τας οποίας επικρατεί βαθμηδόν και 
η χρήσις του σιδήρου και το έθιμο ν της 
καύσεως των νεκρών.

Καί ναι μεν η διακόσμησις δια γεω- 
μετρικών σχημάτων δεν εμφανίζεται δια 
πρώτην φοράν εις την Ελλάδα μετά το 
1100 π.Χ., ο μετά το 1100 π.Χ. όμως ανθή- 
σας, Ελληνικός πλέον, γεωμετρισμός δεν 
είναι απόγονος των μεμακρυσμένων γεω- 
μετρικών ρυθμών της Προϊστορικής Ε λ- 
λάδος ( της Νεολιθικής και της Κυκλα- 
δικής Εποχής ), διότι κυριαρχεί έφ’ ολο- 
κλήρου της χώρας· ούτε και είναι δυνατόν 
να θεωρηθή ως αποτέλεσμα μιας αυθορ- 
μήτου τάσεως προς γεωμετρισμόν, διότι 
επικρατεί επί μακρότατον χρονικόν δια- 
στημα. Δεν είναι απίθανον βεβαίως, παρά 
τα φυσιοκρατικά στοιχεία της Μυκη-

ναϊκής τέχνης, εις ωρισμένα στρώματα, 
λαϊκά και αγροτικά κυρίως, να ελάνθανεν 
η « γεωμετρική » διακόσμησις, η οποία 
απετέλει ίσως την βασικήν καλλιτεχνι- 
κήν κληρονομιάν των παλαιοτέρων Ινδο-Ευρωπαϊκών

 φύλων, τα όποια αρχίζουν 
να εγκαθίστανται εις την Ελλάδα προ 
και μετά το 2000 π.Χ., συν τω χρόνω δε, 
αφομοιούμενα μετά των εντοπίων κατοί- 
κων και δεχόμενα και έξωθεν επιδράσεις, 
κυρίως μεταξύ του 1700 και 1500 π.Χ. 
εκ της Κρήτης και εκ της Ε. Ανατολής, 
δημιουργούν τελικώς την Μυκηναϊκήν, 
ως επί το πλείστον φυσιοκρατικήν, τέ- 
χνην. Καί χρονικώς όμως και τεχνικώς 
πλησιέστερος προς τον Ελληνικόν Γεω- 
μετρικόν Ρυθμόν ευρίσκεται ο φθίνων 
φυσιοκρατικός Μυκηναϊκός Ρυθμός, ο 
όποιος άλλωστε κληρονομεί εις αυτόν 
και τα ζωγραφικά μέσα ( βερνίκι ).

Ή  μελέτη ακριβώς των εργων της εκ- 
πνεούσης Μυκηναϊκής τέχνης μας δι- 
δάσκει ότι ο Ελληνικός Γεωμετρισμός 
δεν είναι μια απότομος εμφάνισις, αλλά 
εξέρχεται σταδιακώς εκ της φυσιοκρα- 
τικής Μυκηναϊκής διακοσμητικής δια 
μιας συνεχούς μεταπλαστικής εξελί- 
ξεως. Το φαινόμενον τούτο συνδέεται 
εξ άλλου και προς μιαν τεχνικήν πενίαν 
της αγγειοτεχνίας κατά το εκπνέον τούτο 
στάδιον της Μυκηναϊκής Εποχής ( ε ικ . 
3 ), εν σχέσει προς την ακμήν της αγγειο- 
τεχνίας, η οποία παρατηρείται κατά την 
ακμήν ( ε ικ . 1 ) της Μυκηναϊκής Επο- 
χής. Ή  όλη εντύπωσις οπωσδήποτε είναι 
ότι η τοιαυτή μετάπτωσις και η από του 
φυσιοκρατικού πνεύματος σχηματοποίη- 
σις αποτελεί εκφυλισμόν των διακοσμη- 
τικών μορφών της Μυκηναϊκής καλλι- 
τεχνικής παραδόσεως. Εκπρόσωποι της 
βαθμίδος αυτής, της πλήρους καλλιτε- 
χνικής πενίας, και του εκφυλισμού των
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διακοσμητικών μορφών είναι τα αγγεία 
της Υπομυκηναικής Εποχής.

Τα Υπομυκηναϊκά αυτά αγγεία (εικ.  
3 ) φαίνεται να μεταφέρουν Μυκηναϊκά 
θέματα ( ε ικ . 1 και 2 ) εις μιαν γεωμε- 
τρικήν, ούτως είπεν, μετάφρασιν, με ση- 
μαντικήν επί πλέον ελάττωσιν του δια- 
κοσμητικού πλούτου. Εις αγγειοπλαστι- 
κά σχήματα όμως, παρά την σχετικήν 
των πενίαν, είναι όμοια σχεδόν προς τα 
τελευταία Μυκηναϊκά αγγεία, άλλοτε δε 
έχουν και σχήματα, τα όποια προοιωνί- 
ζουν τα σχήματα των αγγείων της Γεω- 
μετρικής Εποχής. Οπωσδήποτε, τα δια- 
κοσμητικά θέματα των αγγείων τούτων 
παρουσιάζουν κόρον και κάματον εις 
την εφαρμογήν της Μυκηναϊκής τεχνο- 
τροπίας, την όποιαν,, ως γνωστόν, χαρα- 
κτηρίζει φυσιοκρατική ελευθερία.

Ό  νέος αυτός αισθητικός κόσμος εκ- 
δηλούται τοιουτοτρόπως κατ’ αρχάς ως 
άπλή άρνησις και αφαίρεσις των παρα- 
δεδομένων διακοσμητικων θεμάτων, άνευ 
συστήματος όμως· αλλά συγχρόνως και 
ως αντίδρασις, η δικαιολογία της οποίας 
δεν φαίνεται να είναι απλώς αισθητική, 
αλλά φαίνεται να οφείλεται και εις άλ- 
λους, πολύ σοβαρωτέρους, λόγους.

Διότι ναί μεν ο Μυκηναϊκός φυσιοκρα- 
τικός Ρυθμός δεν εξαφανίζεται εν μια 
νυκτί και μόνη και δεν καταλαμβάνει 
αυθωρεί και παραχρήμα την θέσιν του 
ο Γεωμετρικός, αλλά υποχωρεί εξασθε- 
νούμενος και συνεχώς μετασχηματιζό- 
μενος. Ο  εκφυλισμός, εν τούτοις, αυτός 
δεν αρκεί δια να εξηγήση το όλον φαινό- 
μενον του Ελληνικού Γεωμετρικού Ρυ- 
θμού, και μάλιστα της ακμής του ( 800 
π.Χ. ), η οποία είναι πολύ απομεμακρυ- 
σμένη από της εποχής του φαινομένου 
της εκπνεούσης και συνεχώς έκφυλιζο- 
μένης Μυκηναϊκής τέχνης. Καί τούτο

διότι κατά το Ώ ριμον τούτο στάδιον της 
Γεωμετρικής Εποχής αναφαίνεται τόσος 
πλούτος διακοσμήσεως και τόσον σοβαρά 
συγκρότησις του συνόλου ( ε ικ . 7 ), ώστε 
το προκύπτον θαυμάσιον ρυθμικόν συνο- 
λον του όλου Ελληνικού Γεωμετρικού 
πνεύματος, το όποιον άλλωστε αποβαίνει 
και αφετηρία της όλης μετέπειτα Ε λ- 
ληνικής Τέχνης, να μη είναι δυνατόν να 
ερμηνευθή εκ της παρακμής και του εκ- 
φυλισμού του εκπνέοντος Μυκηναϊκού 
πολιτισμού (εικ.  3).

Σημαντικός συνεπώς παράγων του νέου 
ρυθμού, του Γεωμετρικού, πρέπει να εί- 
ναι οπωσδήποτε και η φυλετική ώθησις, 
ο δε 13ος και ο 12ος αι. π.Χ. χαρακτηρί- 
ζονται υπό της ως χειμάρρου έμφανίσεως 
νέων Ινδο-Ευρωπαϊκών επίσης κατά το 
πλείστον, φύλων, τα όποια, κινούμενα δια 
της Ελλάδος και του Αιγαίου ως επί το 
πλείστον, προωθούνται εις την Εγγύς 
Ανατολήν. Ή  εις την Ελλάδα διείσ- 
δυσις και η δι’ αυτής εν γένει κίνησις η 
η εις αυτήν παραμονή και εγκατάστασις 
πολλών εκ των. φύλων τούτων, πρωτο- 
γόνων εν συγκρίσει προς τα υπάρχοντα 
Μυκηναϊκά φύλα, προκαλεί κατ’ αρχάς 
εξασθένησιν και ολίγον κατ’ ολίγον υπο- 
χώρησιν του Μυκηναϊκού πολιτισμού 
( πρβλ. ε ικ . 1,2 και 3 ). Στερούμενα προ- 
ηγμένης τέχνης τα νέα αυτά φύλα, εικά- 
ζεται ότι θα ήσκουν μιαν στοιχειώδη 
τέχνην, περιοριζομένην ως επί το πλεί- 
στον εις απλά γεωμετρικά σχέδια, ομοίαν 
δε περίπου προς την τέχνην των παλαιο- 
τέρων Ινδο-Ευρωπαϊκών φύλων, τα όποια 
αρχίζουν να εγκαθίστανται εις την Ε λ - 
λάδα αρκετούς αιώνας ενωρίτερον, δη- 
λαδή προ και μετά το 2000 π.Χ.

Ό  εκ του Μυκηναϊκού εκφυλισμού 
συνεπώς προελθών Ελληνικός γεωμε- 
τρισμός πρέπει να δέχεται εκ παραλλή-
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λου και ισχυράν ώθησιν εκ του γεωμε- 
τρισμού των νέων φύλων.  Ο  πρώτος, ο 
Μυκηναϊκός εκφυλισμός, είναι αποτέ- 
λεσμα κόρου και κοπώσεως. Ο  δεύτερος, 
ο γεωμετρισμός των επηλύδων, αποτελεί 
εκδήλωσιν φύλων, τα όποια και σωμα- 
τικώς και ψυχικώς είναι όχι μόνον 
ακαταπόνητα και ρωμαλέα αλλά και με 
έντονον την ψυχικήν ορμήν.

Ή  ορμή άκριβώς αυτή, ευρισκομένη 
προ του πλούτου των καλλιτεχνημάτων 
του φθίνοντος Μυκηναϊκού πολιτισμού, 
υφίσταται την γοητείαν των και την 
μορφωτικήν των έπίδρασιν. Καί, όπως 
επανειλημμένως συμβαίνει εις την Ιστο- 
ρίαν, οι πρώην κατακτηταί κατακτώνται 
τελικώς. Τούτο άλλωστε είναι το σύνη- 
θες φαινόμενον αφ' ενός των κατακτη- 
τών ενός σχετικώς πρωτογόνου πολιτι- 
σμού και αφ' ετέρου των ηττημένων λαών 
ενός ανωτέρου πολιτισμού. Εις την περί- 
πτωσιν. μάλιστα των νέων φύλων, του 
13ου και του 12ου αι. π.Χ., συμβαίνει να 
μη είναι διάφορα φυλετικώς των Μυκη-

ναϊκών φύλων, αλλά άλλοι κλάδοι απλώς 
της αυτής φυλής ( ωρισμένοι των όποιων 
εγκαθιστάμενοι εις την Ελλάδα φθινού- 
σης της Γ' και αρχομένης της Β' χιλιε- 
τηρίδος π.Χ. αφομοιούνται μετά των 
εντοπίων κατοίκων της, ενώ άλλοι προω- 
θούνται εις αυτήν φθινούσης της Β' χι- 
λιετηρίδος π.Χ., έχοντες σταθμεύσει βο- 
ρειότερον επί τινας αιώνας πιθανώς ).

Ή  νέα αυτή μείξις και διασταύρωσις 
φύλων συγγενών, όχι όμως και εντελώς 
όμοιων, φέρει τελικώς νέαν ζωήν εις την 
Ελληνικήν γην. Ή  μείξις δε αυτή ακρι- 
βώς εξηγεί ίσως διατί εκείνοι, οι όποιοι 
αναπτύσσουν τελειότερον παντός άλλου 
τον Γεωμετρικόν Ρυθμόν και ανάγουν 
αυτόν εις ανέφικτον δι’ άλλους περιωπήν, 
οι Αθηναίοι, ουδέποτε δέχονται Δω- 
ρικήν κατοχήν, ουδέποτε γίνονται Δω- 
ριείς, δεν είναι όμως και καθαρώς Ίωνες, 
άλλ’ αποτελούν μείγμα φύλων διασταυ- 
ρουμένων επί της Αττικής και ίσως λό- 
γω της διασταυρώσεως ταυτής αποβαί- 
νουν μεγαλοφυείς.

ΧΡΥΣΟΥ ΛΑ Π. ΚΑΡΔΑΡΑ

T H E  R O O T S  O F  H E L L E N IC  A R T  H I S T O R Y

The traditional « historic » period 
in Greece begins, as is known, with 
the first two events which coincide 
with the termination of the Myce- 
naean period. These are the Fall of 
Troy on the one hand and the Coming 
of the Dorians on the other hand.

The Fall of Troy, according to the 
most prevalent ancient tradition ( Era- 
tosthenes), is placed in the year

1184/3 B.C.; other ancient sources, 
however, favour an earlier chronology 
( followed even today by many scho- 
lars ) or even a later one. The Coming 
of the Dorians is known to the ancients 
more often as the Return of the Hera- 
kleidai. One of the reasons for that was 
that the Mycenaean Herakleidai, 
through friction with Mycenaean 
kings, leaving the Peloponnesus fled
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to more Northern regions, where the 
Dorians were already established; and, 
after some generations their descend- 
ants following an oracle succeeded 
in establishing themselves finally in 
the Peloponnesus together with their 
allies the early Dorians.

These two events, the Fall of Troy 
as well as the Return ( of the H. ) and 
the Coming ( of the D. ) have been 
considered since early times on the one 
hand as the beginning of the Greek 
civilization and on the other as the 
end of the preceding world and civi- 
lization. With this preceding world 
the ancient Greeks were not familiar 
but of it were not totally ignorant. 
Today monumental history, that is to 
say Archaeology, recognizes that the 
first Hellenic tribes, of Indo-European 
origin, began to establish themselves 
in Greece round about 2000 B.C. and 
became eventually mainly responsible 
for the creation of the Mycenaean 
civilization. In the majority of cases, 
however, these tribes did not leave 
a clear historical tradition. They nei- 
ther appeared to remain continuously 
on their sites, nor, in most cases, did 
they seem to penetrate into the historic 
period.

From the period, however, of the 
Return ( of the H. ) and of the Coming 
( of the D. ) there is observed an un- 
diminished evolution both political and 
monumental. In fact, after this Re- 
turn the monumental continuation is 
more evident than the political, of 
which many details and its entire 
picture are more or less unknown to 
us. There exists, that is, an historical 
« darkness » after the Return itself and

this darkness reveals the reason why 
the succeeding period which covers 
several centuries is considered by many 
scholars as the Hellenic « Middle 
Ages ».

Both the Trojan War, however, and 
the Coming of the Dorians are be- 
lieved today to form nothing other 
than the last links in a chain of related 
events. For it is known that in the 13th 
and following centuries B.C. the East- 
ern Mediterranean was stirred by the 
coming and passing of several, mostly 
Indo-European, tribes which from 
Egyptian sources are known as the 
Peoples of the Land and Sea. These 
very tribes are believed to have used 
the Aegean as the centre of their acti- 
vity and the ancient Greeks do not 
seem to have been ignorant of their 
movements. Thucydides, the greatest 
of the ancient Greek historians, con- 
firms ( I ,  5 ) that before the Trojan 
War barbarians were established on 
the shores of Greece practicing pira- 
tical expeditions and working some- 
times also with the indigenous dwellers 
of the different shore regions. Accord- 
ing to this great historian, as a result 
of this situation immigration was 
sought and about this time the « bear- 
ing of iron arms » was introduced. The 
beginning of the piratical and in ge- 
neral plundering raids were dated by 
Thucydides before the Trojan War. 
The « bearing of iron arms » began a 
little later, that is after the Trojan 
War.

Until recently iron was believed 
to have been introduced by the 
Dorians. Today, however, we know that 
the use of iron began long before their
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Coming but iron being monopolized 
by the Hittites was generally unknown, 
except for isolated cases. After the 
dissolution of the Hittite Empire, how- 
ever, that monopoly ceased and iron 
began to be used for the fabrication 
of weapons. We also know that this 
Coming was one of the last links in the 
chain of invasions and migrations of 
the 13th and 12th centuries B.C.

Thus occurred the alteration of the 
still existing Mycenaean civilization 
and there were created new conditions 
which resulted in the birth of a new

spirit and a new civilization, the 
Hellenic. This new civilization, the 
Hellenic, was the result of the mingling 
of the indigenous Mycenaeans with the 
new elements of the 13th and 12th 
centuries B.C. The first period of this 
civilization extending from the 10th 
century to 700 B.C. has been revealed 
by scholars as the Geometric Period 
by reason of the geometricism in the 
decoration of works of art ( f i g s .  
5 - 8 ). The period between 1100 and 
1050/25 B.C. is considered as transi- 
tional from the late Mycenaean civi-
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lization and is called Proto-Geome- 
tric. The true Geometric period be- 
ginning about 950 B.C. and continuing 
to 700 B.C. is distinguished by three 
phases: a) the Early, b) the Middle 
and c) the Late Geometric periods.

The monuments of the Proto-Geo- 
metric ( f i g s .  4 - 5 ) and the Geo- 
metric ( f i g s .  6 - 8 ) periods, in the 
first place the pots and then the build- 
ings as well as other creations, show 
that these periods, of which the be- 
ginning coincides with the Return 

I ( and the Coming ) is the starting 
point of a continuous evolution which 
is known as Hellenic History. Anyone, 
therefore, desiring to examine the 
birth and evolution of Hellenic Art 
must study the changing situation 
from the time when, as the examina- 
tion of Political History shows, real 
Greek History begins : from the Trojan 
War and especially from the Coming 
of the Dorians. From this Coming 
there is observed in the whole life, 
and particularly in the Art, its most 
significant manifestation, a new course, 
the continuation of which is unbroken 
to the end of the ancient Hellenic 
World. Its content, in spite of variety 
and diversity, produced a significant 
development of the artistic tradition 
inaugurated at the beginning of the 
11th century B.C.

This new flowering of the people 
of Greece, known thereafter by the 

_ name of Hellenes, made use of ele- 
ments of the past civilization, the My- 
cenaean, after abolishing which and 
taking its place; and also created a 
new artistic tradition. This new tra- 
dition, however, was certainly ele-

Εικ. 7. Α γγείον της Γεωμετρικής εποχής

mentary at the beginning but was also 
full of vitality. Through its continuous 
development, however, and the varied 
influences eventually exercised upon 
it from outside, especially in the fol- 
lowing period, known as Archaic, that 
is after 700 B.C., this tradition lead 
to the culmination of Greek Art.

The neglect, therefore, of the exa- 
mination of the basic roots of the Art 
History of the Greeks and of the 
outside influences which were exer- 
cised would present the Greeks as 
producers of miracles and would thus 
deprive them of the splendour of their
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creative power. I t would deprive them, 
in other words, of the principal ele- 
ments by which they became worthy 
of the great place which they quite 
justly attained in the History of the 
World.

The birth of the Geometric style, 
the custom, that is, of the decoration 
almost exclusively by means of geo- 
metric patterns, was once connected 
with the Coming ( of the D. ) -  as 
were also the use of iron and the burn- 
ing of the dead. That Art in Greece 
after this Coming presents a tendency 
toward geometricism is without doubt; 
all the monuments of the Geometric 
period provide this exact picture. To- 
day, however, the Geometric style is 
no longer thought as the revelation, 
so-to-speak, of the Dorians. This con- 
clusion is aided, moreover, and cla- 
rified by the accurate knowledge of 
the latest Mycenaean times preceding 
the Coming itself, the study, that is, 
of the Sub-Mycenaean period ( 1100 - 
1050/25 B.C. ) and of that of the last 
phase of the Late Mycenaean period 
( LH III  G ), in which the gradual 
use of iron and of the burning of the 
dead prevailed.

The decoration in geometric pat- 
terns, however, did not appear for the 
first time in Greece after 1100 B.C., 
but the geometricism which flourished 
after 1100 B.C. could not have been 
a descendant of the distant geometric 
styles of prehistoric Greece ( of the 
Neolithic and the Cycladic periods ) 
because it flourished all over the coun- 
try in a more or less uniform way. Nor, 
indeed, could it have been the result 
of an automatic tendency toward geo-

metricism, because it lasted for a very 
long time. Yet, it is probable that, in 
spite of the naturalistic elements of 
Mycenaean Art, some geometricism, 
escaping notice, existed in certain 
Mycenaean strata, mostly agricultural. 
This geometricism formed, perhaps, 
the basic artistic heritage of the Indo- 
European tribes which began to esta- 
blish themselves in Greece around 
( before and after ) 2000 B.C. These 
people, however, having been gra- 
dually assimilated with the earlier in-’ 
habitants of Greece and exposed to 
outside influences (especially between 
1700 and 1500 B.C. ) both from Crete 
and the Near East, finally created the 
naturalistic Mycenaean Art. That is 
why, perhaps, the waning naturalistic 
Mycenaean style, receiving an impetus 
toward simplification (compare figs.  
1 and 2 ) from the geometricism of 
the new Indo-European tribes, which 
started to appear in Mycenaean Greece 
in the 13th century B.G., stands close 
to the Hellenic Geometric style both 
in its dating and in its technique ( var- 
nish ).

The study of the waning of Myce- 
naean art shows in fact that Hellenic 
geometricism was not an abrupt mani- 
festation but emerged gradually from 
the naturalistic Mycenaean art through 
a continuous development and adap- 
tation. This phenomenon is also com- 
bined with a technical penury ( f i g .  
3 ) in pot making during the dying 
stage of the Mycenaean civilization. 
The general impression is of a relapse 
and schematization of the existing 
naturalistic spirit and a degeneracy of 
decorative art forms of the Mycenaean
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Εικ. 8. Α γγείον της Γεωμετρικής εποχής

tradition. Examples of this stage of 
decline which shows a prevailing pe- 

i nury and degeneration of art forms 
are the pots of the Sub-Mycenaean 
period.

I These Sub-Mycenaean pots ( f i g .

3 ) mostly carry on Mycenaean themes 
(figs. 1 and 2) in a so-to-speak, Geo- 
metric translation, with a marked redu- 
ction of the decorative richness. In sha- 
pes, however, in spite of their penury, 
they are almost similar to the last Myce-
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naean pots and occasionally presage 
shapes of the Geometric period. At 
any rate, the decorative themes of 
these pots present satiety and weari- 
ness in the application of the Myce- 
naean naturalistic tradition.

The new artistic world seems thus 
to appear at the beginning as a simple 
and unsystematic negation, as well as 
a substraction of the traditional na- 
turalistic decorative themes. At the 
same time it seems also to appear as 
a reaction against these themes. The 
reason of this reaction, however, does 
not seem to be purely aesthetic but 
due also to other, more serious, causes.

Indeed, the Mycenaean naturalistic 
style does not seem to disappear over- 
night nor to be immediately replaced 
by the Geometric style. It seems to 
retire being constantly enfeebled and 
adapted. Its degeneration, however, 
is not sufficient to explain the whole 
phenomenon of the appearance of the 
new, the Hellenic, Geometric style -  
and indeed of its culmination ( ca. 
800 B.C. ), which is quite remote from 
the period of the phenomenon of the 
waning of the Mycenaean art forms. 
During the mature stage of the Geome- 
tric period there appears such rich- 
ness in decoration and such a sober 
construction of the whole that the 
resulting marvelous rhythmic unity of 
all the Greek Geometric style, the 
very starting point of all later Hellenic 
Art, cannot be interpreted merely 
from the decline and relapse of the 
waning Mycenaean civilization.

A significant factor, therefore, of the 
creation of the new style, the Geome- 
tric, would be the tribal factor. The

13th and 12th centuries B.C. are cha- 
racterized by the torrential appearance 
of new, mostly Indo-European, tribes 
which penetrated into Greece and the 
Aegean sometimes on their way to 
the Near East. The entry into and 
moving through Mycenaean Greece 
or the settling of several of these tribes, 
primitive compared to the existing 
Mycenaean, seems to have caused 
at the beginning a weakness and little 
by little a withdrawal of the Myce- 
naean art forms ( compare f i g s .  
1, 2 and 3 ). These new tribes lacking 
any advanced art are assumed to have 
practiced an elementary art, mostly 
restricted to simple geometric designs, 
similar to that of the earlier Indo-Eu- 
ropean tribes which began to establish 
themselves in Greece some centuries 
earlier, that is to say, before and after 
2000 B.C.

The Hellenic geometricism, there- 
fore, which originated from the 
Mycenaean degeneration, must have 
received simultaneously a strong im- 
pulse from the geometricism of the new 
tribes. The first, the Mycenaean de- 
generation, was the result of satiety 
and weariness. The second, the geo- 
metricism of the new settlers, was the 
expression of tribes which physically 
and psychically were not only indefati- 
gable and robust, but also with intense 
spirituality.

This spirituality itself brought into 
contact with the richness of the arti- 
stic products of the waning Mycenaean 
civilization, was subjected in a way 
to their charm and instructive in- 
fluence. And, as repeatedly happens 
in History, the former primitive con-
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querors were finally conquered. In the 
case, however, of the new tribes of the 
13th and the 12th centuries B.C. they 
happened not to be of a different race 
from the Mycenaeans but simply other 
branches of the same race ( some of 
which began to establish themselves 
in Greece at the end of the 3rd and 
the beginning of the 2nd millenium 
B.C. and were assimilated with the 
existing inhabitants; others were pro- 
pelled into Mycenaean Greece some 
centuries later, at the end of the 2nd 
millenium B.C., probably having 
paused meanwhile further N orth).

This new mingling or crossing of 
tribes, which were related but not the 
same, produced finally a new life in 
the Hellenic land. Indeed, this mingl- 
ing explains to us now why the Athe- 
nians, who contributed most to the 
development of the Geometric style 
and brought it to spheres unattainable 
by any other Greeks, were never 
Dorianized nor were they ever fully 
Ionian, yet they were the descendants 
of tribes once crossing Attica and for 
this reason, perhaps, became gifted 
with genius.
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