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Lefkadia. Hellenistic chamber tomb. Painting from the roof of the ante- 
chamber.

K. RHOMIOPOULOU
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Fig. 1. Bordure Sud - Ouest du site de Leondari

VESTIGES PRÉHISTORIQUES DANS L ’ ILE DE MACRONISOS

Au cours de quelques visites sur la 
côte Ouest de Macronisos j ’ai rem ar- 
qué, en plusieurs endroits, des traces 
d ’occupation hum aine rem ontant à 
l ’époque préhistorique. La première 
découverte de surface ( lames et éclats 
d ’obsidienne ainsi q u ’un broyeur de

basalte ) a été faite par mon fils Olivier 
le 30 m ai 1966.

Le site principal est Leondari, dési- 
gné du nom  de l ’ancien cam p militaire 
qui se trouve à 300 m. environ vers 
le Sud. Sur un prom ontoire très érodé 
par la m er ( f i  g. 1 ), lim ité au Sud
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Fig. 2. Restes de structures en pierres visibles sur le sol

et au N ord par les petits ravins a et β, 
existait un  ensemble de constructions 
en pierres dont on retrouve les murs

arasés ( f i  g· 2 et 3 ) .  U ne partie de 
la côte est ici entam ée par l ’action des 
vagues et m ontre en coupe deux cistes

Fig. 3. Mur en pierres appareillées
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Fig. 4. Τ2 et les éléments de constructions coupées par l’effondrement de la côte

de pierre ( T2 et T3 du p l a n )  ainsi 
que des restes de murs ( f i  g. 4 ). La 
petite colline en bordure de la m er où

l ’on peut voir ces vestiges n ’a q u ’une 
dizaine de mètres de hau teu r et se 
term ine en falaise en plusieurs points.
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Fig. 6. Industrie en 
obsidienne recueillie 
en surface : lames de 
crête, scie, lames à 
coches, perçoirs

Les schistes qui affleurent un peu p a r- 
tou t sur l ’île surm ontent un  niveau de 
calcaire et de m arbre. A ce contact

schiste-calcaire la m er creuse des grot- 
tes qui s’écroulent et entra înent une 
partie de la côte. Celle-ci se découpe
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Fig. 7. Grattoirs et éclats sur obsidienne - Gros nucleus

Fig. 8. Éclats d’obsidienne et pièces esquillées

alors en une m ultitude de festons. Ce 
phénom ène est particulièrem ent net 
dans la crique que surplom bent les 
cistes T2 et T3.

Sur tou t le site le m atériel qui jonche

le sol est principalem ent constitué par 
des lames, des lamelles et des éclats 
d ’obsidienne parfois retouchées en lame 
de scie, lames à coches, perçoirs ou 
grattoirs ( f i  g. 6, 7 et 8 ), des fragments
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Fig. 9. Leondari, surface : céramique peinte

de meules dorm antes ( aux points du 
p l a n  m arqués m  ) et des tessons de 
céram ique de diverses époques. A des 
fragm ents de coupes classiques à vernis 
noir sont mêlés des tessons plus anciens 
dont certains peuvent être rattachés à 
PH elladique M oyen ( f i  g. 9 ).

Dans la coupe naturelle de la Zone 
B on recueille des fragments de gros 
vases à décor de cordons impressionnés 
et de cannelures ( f i  g. 10) et des restes 
de murs sont visibles à différentes 
hauteurs: presque au raz de l ’eau à 
0,64 m, et plus hau t à 3,12 m et 4,50 
m ( f i  g. 10) .  Dans le carré C IX ,

Fig. 10. Leondari, Zone B : céramique à cordon 
impressionné et à cannelures
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Plan. île de Macronisos. Leondari
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Fig. 11. Leondari : vue panoramique prise du point leqjlus bas de la Zone B

en arrière du m ur le plus bas, une 
stratigraphie est discernable. Elle com - 
prend à la base un niveau de terre 
rougeâtre à faible proportion de pierres 
( 0,50 m d ’épaisseur), riche en grands 
éclats d ’obsidienne ( f i g .  12) ,  sur- 
m onté p ar un  ( ou plusieurs ) niveaux 
de pierrailles mêlées à des tessons et

des lames d ’obsidienne ( f i  g. 12) .  
Vers la surface se retrouvent des aligne- 
ments de pierres qui, dans un cas 
au moins, délim itent un quadrilatère. 
La couche archéologique se révèle ici 
épaisse de près de 3 mètres.

Des ossements d ’anim aux ( chèvre 
ou m outon ) et des coquilles marines

( patelles, spondyles, m urex ) sont 
égalem ent présents dans ces couches 
notam m ent dans la plus basse.

Au niveau inférieur de C IX  on 
peu t voir deux murs orientés Ouest-Est. 
Entre eux se trouvait un poids de plomb 
en forme de bobine ( f  i g. 13 ). L ’ana- 
lyse d ’une petite quantité de m étal

prélevé sur ce poids a révélé q u ’il 
s ’agissait de plom b doux à 99,10%  
de Pb. Cet objet associé à deux petits 
blocs de litharge et, dans la zone C, 
à une quantité appréciable de scories, 
évoque la très ancienne métallurgie 
du Laurium . Deux perles coniques en 
pierre grisâtre polie ( f  i g. 14, 1 et 2 ),
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Fig. 12. Leondari : coupe naturelle en 
Zone B, à la base niveau de terre rouge 
à grands éclats d’obsidienne

1 fragm ent de perle subsphérique en 
pâte de verre bleue ( f i  g. 14, 3 )  et 
une rondelle de poterie perforée ( f  i g. 
14, 4 ) se trouvaient dans ce même 
secteur.

Le m atériel lithique de la coupe 
naturelle en Zone B présente des 
différences sensibles selon q u ’il provient 
du niveau inférieur ou des niveaux 
supérieurs. Dans le prem ier cas il 
s’agit d ’éclats minces et de lames obte- 
nues p ar débitage au punch. L ’obsi- 
dienne est soit opaque, soit translucide 
à bandes gris foncé et gris clair très
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Fig. 13. Poids en plomb Fig. 14. Perles: 1,2, coniques en pierre polie; 3, 
en pâte de verre bleue, 4, rondelle de poterie 
perforée

brillante ( f i  g. 15 ). Tous ces éléments 
sont à bords vifs. Au contraire le m até- 
riel qui se trouve au-dessus, dans les

Fig. 15. Leondari, Zone B, niveau inférieur : 
lames et grands éclats d’obsidienne

couches pierreuses, est composé en 
m ajorité de lamelles provenant d ’un 
débitage par pression ( f i  g. 16 ). U n

Fig. 16. Leondari, Zone B, niveaux supérieurs 
et surface : lamelles et éclats d’obsidienne
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certain  nom bre de nucleus correspon- 
dent à cette technique de taille ( f i g .  
17) .

Le m atériel de broyage, recueilli 
exclusivement en surface, com prend 
des meules doi'mantes en trachyte de 
forme ovoïde à face supérieure réguliè- 
rem ent concave et une m eule plus 
ou moins circulaire épaisse à cupule 
centrale. Des molettes en m arbre, en 
calcite, en calcaire, en roche verte, 
souvent galets utilisés tels quels, et des 
broyeurs de basalte gris-vert com plètent 
cet outillage.

L a position de l ’île de M acronisos, 
prem ière des Cyclades en venant des 
côtes d ’A ttique, et relai naturel avant 
l ’île de K éa, était en dépit de sa très 
grande aridité, évidem m ent favorable 
à l ’installation de petites bases côtières. 
L eondari est situé en face du  L aurium , 
du  site de Thorikos et des M onts 
R ipari où se trouve la G rotte de Kitsos. 
Cette proxim ité devait être soulignée 
car elle contribue à accentuer l ’in térêt 
de la découverte pour l ’étude du  début 
de l ’âge du bronze.

NICOLE LAMBERT

Fig. 17. Leondari, Zone B : nucleus d’obsidienne
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D IE  H Ö H L E  V O N  K E P H A L A R I

eine jungpal äolithische Siedlung in  der A rgo lis

Abb. 1. Kephalari. Votivnischen im Höhleneingang

Die Höhle von K ephalari oberhalb 
der Quelle des Erasinos, 8 km südlich 
von Argos gelegen, wird von Pau- 
sanias als H eiligtum  genannt1. Er be-

richtet, daß bei der Quelle des E ra- 
sinos Dionysos und Pan geopfert 
wurde. Von der Existenz des Heilig- 
tums zeugen heute noch zahlreiche Bal- 
kenlöcher und Votivnischen im östli- 
chen H öhleneingang ( A b b. 1 ). 19081. II 24. 6.
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Abb. 2. Kephalari. Versuchsgrabung in der Höhle von Norden

fand K . M üller im  Inneren  der westli- 
chen K am m er große M engen neolithi- 
scher K eram ik,die aus einer oberen,ein- 
gestürzten H öhle stam m ten2. Schließ- 
lich weist eine in den Berg gebaute 
K irche, «Zoodochos P ig i» , au f eine 
alte K ulttrad ition  hin.

U n te r diesen Voraussetzungen w ar 
in  der un teren  H öhlenkam m er m it 
stratigraphischen Aufschlüssen fü r das 
N eolithikum  und  spätere K ultp lätze 
zu rechnen. H ier führte  der U nterzei-

chnete eine Versuchsgrabung durch3, 
die als Sondage lediglich klären sollte, 
ob und in  welcher Zeit die untere 
Höhle antik  besiedelt war. D er Schnitt

2. Verf., AM. 86 ( 1971 ), 1 ff. Prähistorische 
Oberflächenfunde in der Umgebung der Höhle 
zusammengestellt bei K. Συριόπουλος, Η  προ- 
ϊστορία της Πελοπόννησου ( 1964 ) 28f. K.
Müller gebührt der Verdienst, die Höhle selbst 
1908 als neolithischen Siedlungsplatz entdeckt 
zu haben.

3. An dieser Stelle sei dem griechischen 
Antikendienst und besonders der Ephorin der 
Argolis, Frau Πρωτονοταρίου - Δε'ίλάκη sehr 
herzlich gedankt für die bereitwillig erteilte 
Grabungserlaubnis und großzügige Unterstü- 
tzung bei den Vorbereitungen, vor allem aber für 
ihr Interesse am Fortschritt der Arbeiten. Ferner 
danke ich dem Δεσπότης von Nauplia und dem 
Παππάς der Kirche Ζωοδόχος Πηγή für ihr 
Einverständnis mit den Arbeiten und vor allem 
dafür, daß wir den Lichtanschluß der Kirche 
benutzen durften. Nicht zuletzt sei der Tiryns - 
Grabung gedankt, die das Unternehmen durch 
Gewähren von Quartier und Gerät über- 
haupt erst ermöglichte. Die Tiryns-Grabung 
stellte auch als Zeichnerin I. v. Reckow - Voigt- 
länder und als Photographen P. Heinz zur 
Verfügung.
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konnte n icht bei den Votivnischen 
angelegt werden, weil der H öhlenbo- 
den in den E ingängen auszem entiert 
ist. Deshalb wurde eine 3 m : 4 m 
große Sondage in der östlichen H öhlen- 
kam m er unm ittelbar neben dem  Ende 
des Zem entbodens begonnen, und in 
Schichten von durchschnittlich 10 cm 
M ächtigkeit abgetragen, soweit nicht 
um fangreiche Steinschüttungen zu an - 
derem  V orgehen zwangen. Die Funde 
w urden nach A bhüben in Q uadranten  
von 1 m Seitenlänge geborgen und in 
den vorneolithischen Schichten ausge- 
schläm m t.

Als der erste ungestörte Siedlungs- 
horizont erreicht w ar, wurde die 
Fläche au f 3 m : 1 m eingeschränkt 
und in  A bhüben von 5 cm bis au f eine

nach W esten abfallende Stalaktiten- 
und Sinterform ation hinab freigelegt 
( A b b .  2 - 4 ) .

Die Sondage wurde hier abgebro- 
chen, weil eine weitere K lärung  der 
Schichtenfolge m it den verfügbaren 
M itteln nicht möglich w ar, und  nicht 
zu erw arten stand, daß im Fundm ate- 
rial ein typologischer Wechsel auftreten 
würde. Bei einer verm uteten Tiefe der 
Höhlensedim ente von ca. 6 m  - 8 m 
sollte die weitere U ntersuchung Spe- 
zialisten Vorbehalten bleiben.

Stratigraphische Ergebnisse ( A b b .
3 - 4 ;  2 0 ) :

U nm itte lbar un ter der rezenten O- 
berfläche ( 1 ), von ihr durch eine 
verw itterte M örtelschicht ( 2 ) klar 
getrennt, begannen mächtige byzan-

Abb. 3. Kephalari. Ostprofil der Sondage
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tinische Steinschüttungen ( 3 ,  6 ) ,  die 
im  N orden des Schnittes eine Tiefe 
von 1,15 m  erreichten. Eine gruben- 
förm ige, ältere Steinpackung ( 7 ) 
reichte bis -1 ,63  m 4 und störte die 
obersten vorneolithischen Schichten. 
Insgesam t bildeten diese A ufschüttun- 
gen aber n u r eine Planierung des u r-

sprünglich stark nach N orden abfal- 
lenden Höhlenbodens.

Eine ähnliche, grubenförm ige Stein- 
packung im Süden des Schnittes ( 1 1 )  
enthielt neolithische Funde (A b b. 
5 - 7 ), ohne daß sich ein eigentlicher 
Siedlungshorizont nachweisen ließ. 
Alle tieferen Schichten unterschieden 
sich durch Bodenkonsistenz, das Fehlen 
von Steinen und ih r deutliches Gefälle 
nach Nordw esten in die H öhle hinein

Abb. 4. Kephalari. Südprofil der Sondage

4. Als Nullpunkt der Niveaumessungen diente 
der Zementboden im Höhleneingang.
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Abb. 6. Kephalari. Urfirniskeramik, polychrom Abb. 7. Frühneolithischer Schüsselboden aus 3A9 
und matt bemalte Keramik aus Abhub 7 -8

von den gestörten oberen A blagerun- 
gen.

F ür den steilen Schichtverlauf w ar

ein heftiger Steinfall an der SO-Ecke 
des Schnittes verantw ortlich, der mit 
Sinter und verbackenen Lehm lagen
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Abb. 8. Retouchierte Klinge aus 1C9, Stirnkratzer aus 2AB9

einen festen Block und dam it eine 
künstliche Barriere gebildet hatte.

Die obersten vorneolithischen Schich- 
ten  von m axim al 40 cm Stärke

Abb. 9. Rundkratzer aus WS3

( 14 -17  ) bestehen aus lockeren, lehm i- 
gen Schüttungen m it zahlreichen E in- 
schlüssen von Holzkohle und Schnek- 
kengehäusen. Sie differieren lediglich 
in  der Farbe, nu r einm al zeichnete 
sich ein festgetretener L aufhorizont 
zwischen Schicht 16 und 17 im W est- 
profil ab.

Artefakte w urden in  diesem durch 
neolithische und spätere N achbesied- 
lung stark gestörten Schichtverband 
nicht beobachtet, obschon das V or- 
kom m en von Holzkohle einen n a - 
türlichen U rsprung der A blagerungen 
ausschließt.

D arun ter folgten m ehrere festge- 
tretene Laufhorizonte ( 1 8 - 1 9 ) ,  teil- 
weise aus verbranntem , roten Lehm , 
die neben K nochen zahlreiche Stein- 
geräte aber keine Schneckengehäuse 
enthielten. A uf ih rer Oberfläche wurde
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im  W estprofil eine Lage von kleinen 
Steinen beobachtet.

Der oberste vorneolithische Lauf- 
horizont erstreckte sich über die ge- 
samte Fläche des Schnittes, w ar aber 
in der Südhälfte durch die große neoli- 
thische Grube zerstört.

U nter den Laufhorizonten folgte 
eine etwa 12 cm mächtige braune 
Schicht, an deren Oberfläche K nochen 
und Holzkohle konzentriert auftraten 
( 2 0 ).

Die nur in der Südhälfte des Schnit- 
tes bis -2 ,11 m freigelegte unterste 
Schicht ( 24 ) von etwa 0,53 m M äch- 
tigkeit bestand aus einheitlich rötlich- 
braunem  lockeren Lehm . Sie ent- 
hielt zahlreiche Tierknochen und Ge- 
räte. Siedlungsreste ließen sich durch

Abb. 10. Beidstirniger Hochkratzer aus WS2

gelegentliche Aschenkonzentrationen 
und Rötelbröckchen feststellen.

Abb. 11. Kerbklinge OUI Abb. 12. Kerbklingen- 
fragment aus WS4

Abb. 13. Rückenmesser Abb. 14. Klingenspitze 
aus 1BC 140- 170 aus WS1
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Abb. 15. Spitze mit abgedrücktem Rücken aus WS3 
Abb. 16. Retouchierte Klinge aus OS1 
Abb. 17. Klinge aus WS6

Funde :
Das F undm aterial kann hier vor- 

läufig n u r in seinem allgem einen 
C harakter umrissen w erden5.

Die oberen Schichten der Sondage 
enthielten, abgesehen von wenigen 
verstreuten Scherben klassischer und 
geom etrischer Zeit, darun te r einem 
argivisch spätgeom etrischen Pyxisfrag- 
m ent, neolithische K eram ik von der 
A rt, wie sie schon aus der oberen

H öhle von K ephalari bekannt ist (s. 
Anm. 2 ). U rfirniskeram ik, oft streifig 
poliert, bisweilen m it Politurm uster, 
U rfirnisbem alung au f T ongrund  und 
m atte schwarze Bem alungAau f hellem 
T on entsprechen dem  geläufigen pe- 
loponnesischen Neolithikum.

G egenüber den veröffentlichten Le- 
sefunden ist in der unteren Höhle 
bem alte K eram ik häufiger vertreten  
( A  b b. 5 - 6 ). Besondere Aufm erk- 
sam keit verdient der Hals eines K u - 
gelgefäßes ( A b b .  7 oben 1. ) des aus 
L erna6 und der Franchti-H öhle7 ge- 
läufigen Typs. Das F ragm ent aus Ke- 
phalari h a t von ihm  abw eichend einen 
schrägen R and  und polychrom e, um - 
laufende Streifenbem alung, eine bis-

5. Die Untersuchung der Fauna steht noch 
aus. Auffällig häufig kommen Vögel vor; Nager, 
Eiirsch und Rind sind seltener. Vereinzelt waren 
Bär und Canide nachweisbar. Eigentümlich ist, 
daß Geweihe oder Hornzapfen unter den 
Knochen völlig fehlen. Die zahlreichen Stein- 
geräte harren noch der zeichnerischen Aufnahme 
und statistischer Auswertung. Sie sollen zu 
einem späteren Zeitpunkt ausführlich vorgelegt 
werden.

6. J. L. Caskey, Hesperia 27 ( 1958 ), Taf. 37 d.e.
7. T.W. Jacobsen, Hesperia 38 ( 1969 ), Taf. 

95 b.
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Abb. 18. Steingerät aus Kephalari. Umzeichnung H. Kienast

lang n icht bekannte Form. Ein wei- 
teres H alsfragm ent ist m it um laufen- 
den, parallelen Rillen au f dunkelbrau- 
nem  Urfirnis verziert.

Lediglich eine Scherbe ( A b b. 7 ) 
von einer lederbraunen Schüssel m it 
wenig ausgeprägtem  Ringfuß aus der 
tiefsten neolithischen A blagerung fällt

Abb. 19. Steingerät aus Kephalari. Umzeichnung H. Kienast
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in ih rer Zeitstellung aus dem  m itte l- 
bis spätneolithischen K ontext heraus. 
Sie ist form al m it der frühneolithischen 
K eram ik aus Phlius8 oder protosesklo- 
zeitlicher W are Thessaliens9 zu ver- 
binden.

Die Steingeräte der vorneolithischen 
Schichten sind außerordentlich zahl- 
reich, wenn auch einfache Abschläge 
und W erkstattabfall die M ehrzahl aus- 
m achen. U ngefähr 20%  der F und- 
stücke bilden typologisch signifikante 
G eräte und K lingen m it G ebrauchs- 
spuren, insgesamt über 200 Artefakte.

V on den wesentlichen T ypen w er- 
den hier einige Skizzen vorgelegt. Sie 
haben  durchweg m ikrolithischen C ha- 
rak ter u n d  sind meist aus braunem  
bis ro tbraunen  R adio larit gefertigt. 
Einige Geräte besserer Q ualitä t be- 
stehen aus graugrünem , durchschei- 
nenden R adiolarit.

Zu den häufigsten Form en gehören 
S tirnkratzer (über 30 Stück, A b b.
8 M itte u. rechts; A b b .  18,2,2 AB 
9, A b b .  18, 1, WS 6 ), seltener sind 
R undkratzer ( vier Exem plare, A b b .
9 und  18, 4, WS 3 ), je  einm al kom - 
m en K ielkratzer und beidstirniger 
H ochkratzer vor ( A b b .  10, WS 2 ).

Signifikante K erbklingen sind nur 
vierm al belegt ( A b b .  11 und 18, 
3, Ο  I I I  im Ostprofil; A b b .  12, 
WS 4 ). M ikrolithische Rückenmesser

( A b b .  13 und 18,6, 1 BC 140- 170) 
zählen m it über 20 Stück zu den 
H auptform en. Ih re  Länge liegt zwi- 
schen 2 und 2,6 cm , kleinere Stücke 
kom m en vor, w ährend n u r eine K lin- 
ge m it breiter, regelm äßiger R etouche 
3,25 cm  Länge erreicht. K lingen- 
spitzen ( A b b .  14 und 18,5, WS 1 ) und 
Spitzen m it abgedrücktem  R ücken 
( A b b .  15, WS 3 ) lassen sich in 
mindestens 12 Stücken nachweisen. 
Die abgebildete K lingenspitze gehört 
m it ih rer sorgfältigen, an  der einen 
K ante flächigen M ikroretouche zu den 
qualitätvollsten Funden. Bohrerspitzen 
sind oft aus Rückenm essern gefertigt, 
deren Schneide gleichfalls retouchiert 
wurde. D arüber hinauk gibt es Stücke 
m it halbrundem  Q uerschnitt. Breitklin- 
gen ( A b  b. 19,2, 1 BC 140 - 170 ) 
sind bisher nur zweimal vorhanden.

Als Beispiele der über 30 retouchier- 
ten K lingen seien eine lange Klinge 
aus rotem  Flint ( A b b .  8 links und 
19,4, 1 C 9 ), eine spitz zugerichtete 
K linge aus braunem  F lin t ( A b b .  
18,1. 1 A 154) ,  eine gebrochene 
K linge m it K antenretouche ( A b b .  
16, OS I) und eine gestielte Klinge 
( A b b .  17, und 19,3, WS 6 )  vorge- 
legt. Drei kleine Stielkratzer, über 
130 unretouchierte K lingenabschläge 
und  m ehr als 10 Nuclei oder Nucleus- 
fragm ente vervollständigen das In - 
ventar.

Die Höhle von K ephalari ist inso- 
fern bedeutsam , als vorneolithische 
Funde von der Peloponnes noch sehr 
selten sind. Die französischen For- 
schungen in E lis10 führten  zur Ent-

8. W.R. Biers, Hesperia 38 ( 1969 ), 447 
Abb. 2, 13 ff.; 452 Abb. 3, 25.

9. Vgl. z.B. J. Milojcic'-v. Zumbusch, V. 
Milojcic, Otzaki Magula I ( 1971 ) Teil II Taf.XlO. 
A. Leroi - Gourhan, BPrHistFr. 60 (1963), 249 
ff.; ders., BCH. 88 ( 1964), 1 ff. ArchRep.
1962/63, 21; 1963/64, 12; AJA. 66 (1962), 180; 
68 (1964), 230.

10. N. u. J. Chavallon, F. Hours, BCH. 88 
(1964), 616 ff.; dies., BCH. 93 ( 1969), 97 ff.
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deckung zahlreicher Freilandstationen, 
die überwiegend im  Levallo-M ousté- 
rien besiedelt w aren, aber teilweise 
auch mesolithische M ikrolithen er- 
brachten. U n ter dem  publizierten Fun- 
m aterial findet sich nur wenig V er- 
wandtes11. D en bislang einzigen stra- 
tigraphischen Befund von der Pelo- 
ponnes bietet die Franchthi-FIöhle bei 
K oilada12. D ort enthielten die m ehr 
als 4 m m ächtigen A blagerungen des 
M esolithikum 13 aber ein G erätinven- 
ta r , das n u r teilweise m it den Fun- 
den von K ephalari übereinstim m t. 
So kommen im untersuchten M aterial 
der Franchthi-FIöhle (996 G eräte ) 
n u r 15 mikrolithische Rückenmesser 
vor14, w ährend un ter den’zahlenm äßig 
viel geringeren Funden der Höhle von 
K ephalari ( ca. 200 Geräte ) 22 Rük- 
kenmesser belegt sind. R echnet m an 
wie in der F ranchthi-H öhle die Spit- 
zen in Rückenm essertechnik hinzu, 
so kom m t ihre Zahl au f über 30.

Auffällig selten sind in der Franch- 
thi - H öhle S tirnkratzer m it n u r drei 
charakteristischen S tü ck en 15 gegen- 
über m ehr als 30 typischen Form en 
aus K ephalari. Beidstirnige K ratzer, 
H ochkratzer und R undkratzer ken- 
nen w ir aus der F ranch th i - Höhle 
bislang überhaup t nicht. Andererseits

fehlen in K ephalari dreieckige 16 und 
trapezoide K lin g en 17 und Abschläge 
m it zahnförm iger K antenretouche 18. 
Stichel sind an  beiden O rten  fast unbe- 
kannt.

Das unterschiedliche Inven ta r bei- 
der H öhlen m ag au f verschiedener 
Zeitstellung beruhen, ebenso kann die 
Ursache aber auch in  einer anderen 
Lebensweise zu suchen sein, etwa in - 
tensivem Fischfang statt Jagd .

Ein Vergleich m it Fundorten außer- 
halb der Peloponnes zeigt, aber, daß 
die Funde von K ephalari w ahrschein- 
lich typologisch älter sind. So sind die 
Steingeräte aus der Zeidihöhle19 in 
Böotien denen aus K ephalari zum  Teil 
eng verw andt, w ährend zum  M ate- 
rial aus der F ranchthi - Höhle bisher 
kaum  Beziehungen nachweisbar sind.

Die K ulturschicht der Zeidihöhle 
enthielt weitgehend mikrolithische 
K lingengeräte, Rückenmesser ( a .0 .141 
Taf. 3, 9 - 1 0 .  12-14)  und Spitzen 
in  Rückenm essertechnik (a.O . 141 
Taf. 3, 2-6 . 8 .11)  entsprechend den 
Funden aus K ephalari. In  beiden 
Höhlen dom inieren S tirnkratzer und 
K lingenkratzer (a.O. 142 Taf. 4), 
w ährend kleine R undkratzer für beide 
O rte  zw ar typisch, aber selten sind 
(a.O. 145 Taf. 6 / 4 ) .  Auch größere 
R und- und Bogenschaber ( a.O . Taf. 
6, 1 - 2.6 ) finden  in  K ephalari E n t- 
sprechungen. Besonders interessant11. z.B. BCH. 93 ( 1969 ) 119 Abb. 9,4 : Spitze 

mit abgedrücktem Rücken und partiell re- 
touchierter Schneide vom Kastron, Fundplatz 
14; 130 Abb. 18,4 : Rückenmesser von Lou- 
tra, Fundplatz 6.

12. T.W. Jacobsen, Hesperia 38 ( 1969 ), 
343 ff.

13. a.O. 349 Abb. 3.
14. a.O. 356 f. Abb. 4, 14-17.
15. a.O. 357 Abb. 4, 6-7.

16. Franchthi-Höhle ein Exemplar a.O. 357 
Abb. 4,8; Kephalari bisher kein Gerät dieses 
Typs gesichert.

17. Franchthi-Höhle a.O. Abb. 4, 17-21. 
18. a.O. Abb. 4, 1-5.
19. R. Stampfuss, Mannus 34,1942,133-147.
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Abb. 20. Kephalari. Ostprofil der Sondage
1. Rezente Oberfläche, locker braun 2. Verwitterter Mörtel 3. Steinschüttung in grauer bis grau- 
brauner Erde 4. Brandige braune Erde 5. Dunkelbraune, brockige Erde 6. Steinschüttung in wenig 
graubrauner Erde, Ziegel 7. Lockere Steinschüttung in hellgrauer Erde 8. Fettig lehmig bis schwärzlich 
9. Lehmige, braune Erde, sehr hart, neolithisch 10. Lehmige, graubraune Erde, neolithisch darunter 
reiner Lehm (in  Zeichnung schwarz) 11. Steinschüttung in hellbraunem Lehm mit neolithischer 
Urfirniskeramik 12. Braun, lehmig, neolithisch 13. Graubraun, neolithisch 14-16. Aschig, lehmig, 
hellgrau, viel Holzkohle 17. Brandig, lehmig, graubraun, zahlreiche Schneckengehäuse, viel Holzkohle

18-19. Feste Laufhorizonte, schwärzlich bis rotbraun, lehmig brandig und fettig. Viele Flintabschläge. 
Vorneolithisch 20. Graubraune, aschige Erde, locker mit zahlreichen Tierknochen, Holzkohle und 
FlintabSchlägen 21. Lehmig, brandig, rötlichbraun, an der Untergrenze durchgehende Lage von Kno- 
chen und Holzkohle 22-24. Erdige, lehmige Hauptfundschicht 22. Braun mit Knochenlage an der 
Untergrenze 23. Hellbraun 24. Gelblichbraun bis rötlichbraun, bröckelig 25. Dunkelbraun, sehr 
locker ( Tiergang ? ) 26. Sinterblock mit verbackenen Lehmlagen, einige Knochen 27. Gelbbraun, 
lehmig
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scheint ein m ikrolithischer Stielkratzer 
( a .Ο . 141 Taf. 3, 18 ), der in  gleicher 
Form  m ehrfach auch in  K ephalari 
vorkom m t. Andererseits sind als K iel- 
k ra tzer gebildete Nuclei ( a.O . 143 Taf. 
5 , 2 -  3.5 ) in K ephalari ungewöhnlich.

In  diesem Zusam m enhang wäre 
K enntnis der Funde von K aki Skala 
( Zaimis - H öhle ) an  der N ordküste 
des Saronischen Golfs20 von Interes- 
se, doch sind die Funde im A nthro- 
pologischen M useum  von A then nicht 
zugänglich. Das veröffentlichte Profil 
einer Testgrabung ( M arkovits a.O . 
144 Fig. 40 ) weist analog zu K epha- 
lari ( S traten  14 - 17 ) eine Schicht 
au f ( V I ), die stark m it Schnecken 
angereichert ist, anscheinend aber kei- 
ne Artefakte führt, und  die neolithi- 
schen von den vorneolithischen A blage- 
rungen trennt.

In  Thessalien sind jungpaläolithische 
Artefakte durch O berflächenfunde be- 
kannt geworden21, diezum Teil durchaus 
m it dem  M aterial von K ephalari ver- 
glichen werden können ( Theocharis 
a.O . 31 A b b. 18 und  19) ,  w ährend 
zu den mesolithischen M ikrolithen 
Thessaliens ( Theocharis a.O . 41 f. 
Abb. 24.25 ) oder dem  präkeram i- 
schen N eolithikum  ( a.O . 80 Abb. 
40 ) kaum  Parallelen bestehen.

In  N ordw estgriechenland h a t E.S. 
Higgs typologisch verw andte G eräte 
ergraben22. V or allem  die Asprocha- 
liko - H öhle und  die K astritsa - Höhle 
wiesen in  ih ren  oberen Schichten ein 
ähnliches Inven ta r auf.

U n ter den publizierten Funden der 
obersten sieben Schichten von Aspro- 
chaliko23 überwiegen Rückenmesser 
und  Spitzen m it abgedrücktem  Rücken. 
K erbklingen und  S tirnkratzer sind 
seltener, w ährend im  Gegensatz zu 
K ephalari dreieckige M ikrolithen m it 
zwei retouchierten  K an ten  zu den 
charakteristischen Form en zählen.

H ierin  sind die Funde aus der K a - 
stritsa - H öhle24 K ephalari ähnlicher. 
Geometrische M ikrolithen fehlen, und 
Rückenm esser oder Spitzen m it abge- 
drücktem  R ücken bilden neben signi- 
fikanten E ndkratzern  die Leitformen.

O b in  K ephalari un ter den aufge- 
deckten Schichten ein K erbspitzenho- 
rizont wie in K astritsa folgt25, werden 
zukünftige G rabungen zeigen. Bislang 
wurde nur ein atypisches Exem plar 
gefunden.

Eine Schlüsselstellung für die Beur- 
teilung der Funde aus K ephalari 
kom m t der Höhle C rvena Stijena bei 
D ubrovnik zu26. Typologische Entspre- 
chungen lassen sich schon in Schicht X

20. A. Markovits, Speläologisches Jahrbuch 
13/14 (1932/33), 133-146. Zusammenfassend über 
Markovits’ Funde : S. S. Weinberg, CAH I l3 
564 f.

21. V. Milojcic, J. Boessnek, D. Jung, H.
Schneider, Paläolithikum um Larissa in Thessa-
lien ( 1965 ). D. R. Theocharis, Η  αυγή της θεσ-
σαλικής προϊστορίας ( 1967 ) 26 ff. G. Freund,
ΡΖ. 46, (1971), 181-194.

22. Higgs, PPS. N.S. 30 ( 1964), 199 ff.; ders. 
PPS. N.S. 32, (1966), 1 ff.; ders. Delt. 18, (1963), 
156 ff. Taf. 191.

23. Higgs, PPS. N.S. 32 ( 1966), 10 ff. Abb. 
9.10 bes. Nr. 33-38, 40 ff.

24. Higgs, PPS. N.S. 33 ( 1967 ), 22 ff. Abb. 
11. 12.

25. Higgs a.O. 21. 25 Abb. 12, 18 - 23.
26. A. Benac - M. Brodar, Glasnik Sarajevu 

N.S. 12 (1957), 19 ff.; N.S. 13 (1958), 21 ff.; 
D. Basler, a.O. N.S. 21 -22 ( 1966 - 67 ), 5 ff.
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nachweisen27. Die folgenden Schichten 
IX  - V  führen verw andte Rückenm es- 
ser, Spitzen m it abgedrücktem  Rücken, 
R undkratzer und S tirnkratzer ( a.O . 
Taf. X X I I - X X V I I ) ,  aber auch 
Schrägendklingen ( a.O . Taf. X X III  
20 ) und  dreieckige M ikrolithe ( a.O . 
Taf. X X V  3 - 4 ) ,  die in K ephalari 
fehlen. K erbklingen sind zahlreich ( a.
O . Taf. X X III  2 8 ) ,  in  der für 
K ephalari typischen Form  aber erst 
in Schicht IV  b x vertreten ( a.O . 
Taf. X I I I  12 ) und  werden in  Schicht 
IV  a häufiger ( a.O . Taf. X  13 - 15 ). 
H inzu kommen R undkratzer und klei- 
ne S tirnkratzer, w ährend typische 
Rückenm esser nicht m ehr auftreten. 
Sehr auffällig ist, daß Stichel in diesen 
Schichten überhaup t nicht Vorkom- 
m en, eine weitere Parallele zu K epha- 
lari.

Bei allem V orbehalt scheint es hier 
möglich, die Funde von K ephalari 
stratigraphisch abzusichern. Sie schei- 
nen dem  Jungpaläo lith ikum  von Crve- 
na  Stijena und zw ar den Schichten V  - 
V I I I  eher zu entsprechen als der me- 
solithischen Schicht IV.

A ußerhalb der Balkanhalbinsel bie- 
tet bislang das italienische Epigravet- 
tiano Parallelen. H ier sei nur au f einige 
neue Funde verwiesen, etwa vom Pian 
del Cavallo 28, wo Stirnkratzer, R u n d - 
kratzer, Rückenmesser und  Spitzen

fast identisch sind oder von R iparo  
G delle C ipo lliane29. Lediglich die 
« denticolati » ( a.O . Anm. 7 Abb. 
9, 1 1 - 2 1 )  kommen in K ephalari 
n ich t vor.

Die vorneolithische K ultu r von K e- 
phalari kann vorläufig in  ih rer stra- 
tigraphischen Position un ter V orbe- 
halt in das m ittelmeerische Ju n g p a - 
läolithikum  eingeordnet werden. M it 
einiger W ahrscheinlichkeit ist es als 
postdiluviales Paläolithikum  oder Epi- 
paläolithikum  anzusprechen. D er mi- 
krolithische C harakter der Funde läßt 
zunächst an eine mesolithische K u ltu r 
denken, doch spricht das Fehlen typi- 
scher geometrischer M ikrolithe wie drei- 
eckige und trapezförm ige Abschläge m it 
retouchierten K anten für einen älteren 
Ansatz, der sich au f die Stratigraphie 
von Grvena Stijena stützen kann. K ul- 
turell scheint ferner V erw andtschaft 
m it italischen M ikrolithkulturen zu 
bestehen.

Die vorläufigen Ergebnisse bedürfen 
freilich der Ü berprüfung von berufe- 
ner Seite und können erst nach den 
U ntersuchungen von Fauna und  Sedi- 
m enten Anspruch au f Gültigkeit erhe- 
ben. Es bleibt zu wünschen, daß  die 
Erforschung der Höhle von K ephalari 
durch Spezialisten fortgesetzt werden 
kann.
Athen RAINER C. S. FELSCH

27. Vgl. die retouchierte Klinge Abb. 8, 1 mit 
Glasnik Sarajevu N.S. 13 ( 1958 ) Taf. XXVIII 3.

28. G. Bartolomei, A. Broglio, D. Gaspardo,
RSP. 26, 2 ( 1971 ), 393 ff. Abb. 1 und 2.

29. P. Gambassini, RSP. 25, 1 (1970), 127 ff. 
Abb. 7 - 9. Vgl. auch A. Sala Manservigi, L’Epi- 
gravettiano dei Fiorentini, RSP. 25, 2 ( 1970 ), 
351 ff.
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Abb. la. Sturzfeld Abb. lb. FH II - Befestigung v. Norden 
Tiryns Unterburg

TIRYNS
Unterburg - Kampagne 1972

N achgrabungen innerhalb  des 1971 
aufgedeckten A rea ls1 erweiterten die 
K enntnis zur frühhelladischen Befe- 
stigung ( A ) und  zur spätm ykenischen 
Besiedlung im  12. Jh . v. Ghr. ( E ) 
au f der U nterburg . Insgesam t w urde 
die G rabungsfläche um  200 m 2 ver- 
größert. H ier ergaben sich über- 
raschende Hinweise für die intensive 
B autätigkeit w ährend der mykenischen 
Palastzeit ( B,' G ), sowie Anzeichen 
für eine N utzung der Burg auch in 
geschichtlicher Zeit ( D ). Zudem  er- 
b rachte die Freilegung einer K am m er 
in  der m ykenischen Festungsm auer 
Aufschluß über die einzigartige K on- 
struktion dieser Anlage ( F )2.

Erstmals kam en zwei elektrisch be- 
triebene T ransportbänder zum  Einsatz, 
m it deren Hilfe die z.T . m eterhohen 
V erschüttungen über den antiken Sied- 
lungszonen zeitsparend abgetragen 
w urden. Zudem  ist es seit diesem J a h r  
m öglich,die Keram ikwäsche und F u n d - 
bearbeitung m it der laufenden G ra- 
bung gleichzeitig durchzuführen ; über 
eine 185 M eter lange F eitung kann 
mittels einer autom atischen Schaltung 
Brunnenwasser aus der Ebene au f die 
U n terbu rg  gefördert werden 3.

1. AAA IV ( 1971 ), 398 ff.
2. Unter der Leitung Ulf Jantzens, Athen, 

nahmen an der Grabung außer dem Unterzeich- 
nenden als Archäologe H. Knell, Darmstadt, als 
Architekten P. Grossmann, Kairo und H. Klug,

Hannover, als Fotograf P. Heinz, London und 
zur Bearbeitung der Funde I. Voigtländer - v. 
Reckow, Darmstadt teil. Für die Unterstützung 
durch den griechischen Antikendienst gilt unser 
Dank besonders Sp. Marinatos und Frau E. 
Protonotariou - Deilaki.

3. Die Kosten für die Förderbänder sowie für 
die Installation der Wasserversorgung übernahm 
auf Vermittlung Herrn G. Thiemanns hin die
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Abb. 2. Tiryns Unterburg 
FH II - Befestigung

( A  ) Die im V orjahr aufgedeckte 
frühhelladische H angstütz- und Befesti- 
gungsm auer setzt sich nördlich der 
alten  Sondage IV  fort 4. U nter einem 
Sturzfeld von Bruchsteinen ( A b b. 
la  ) sind einzelne Lagen des östlichen 
NS - Fundam entes gut erhalten ( A b b. 
lb  ). Es stößt rechtwinklig gegen ein 
gleich breites F undam ent und bildet 
m it diesem zusam m en zwei Innenw in-

kel ( A b b. 2 )5. Die Steinlagen sind 
n icht im V erband  verlegt. Das ost- 
westlich laufende Fundam ent ist nach 
W esten hin  stärker zerstört. Sein W est- 
ende ist entweder noch un ter einer 
mykenischen M auer verborgen oder 
wurde schon bei der Anlage des 
großen Baus 1 in spätm ykenischer Zeit 
ab g e trag en 6. Das Fundam ent bildet 
hier die Nordgrenze der Befestigung

Fritz - Thyssen Stiftung. Auch hierfür sei herz- 
lich gedankt.

4. AAA IV ( 1971 ), 403, Abb. 5.

5. Die Planskizzen des Autors beruhen auf 
Stein - gerechten Aufnahmen H. Klugs.

6. Nicht mehr als die Breite der westlichen,
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Abb. 3. Tiryns Unterburg 
Rampenweg östlich der Syringes v. Osten

oder trug  einst die Südw and eines 
Tordurchganges. A ber auch im zwei- 
ten Fall verläuft die Befestigung nicht 
m ehr in gleicher R ich tung  nach N or- 
den w eiter, da nördlich dieses G rabungs- 
abschnittes alle Hinweise au f M auer- 
reste fehlen* * * * 7. U nklar b leibt vorerst, 
ob die Befestigung in  einer geraden 
Linie von W esten nach  Osten den 
Burghügel ü b erq u ert oder in m ehreren 
R ücksprüngen sich zuerst nordöstlich 
fortsetzt.

Die durch große Fundm engen sicher 
datierten  Reste der Anlage ( F H  I I  ) 
erlauben es, Nachstehendes zu folgern. 
Die U n terbu rg  w ar in frühhelladischer 
Zeit gegen A ngriff von außen geschützt.

Die Verteidigungsanlage besteht aus 
einem  System zweier Schalenm auern, 
die durch Q uerriegel m iteinander ver- 
streb t sind.

Die Anlage um schließt eine kleinere 
Fläche als die spätm ykenische U n te r- 
burgm auer. Das Z entrum  der durch  sie 
geschützten Siedlung ist in  der östlichen 
Hälfte der U n terbu rg  zu su ch e n 8. 
Schon in frühhelladischer Zeit w aren 
U n terburg  und O berburg  befestigt, 
und die mykenische Anlage der Burg 
w iederholt in größeren A usm aßen die 
frühhelladische Siedlungsform.

D a au f der Höhe der Nordostecke 
des Baus 1 eine Toranlage liegen kann, 
zum indest dort die Anlage eine be- 
sondere Ausbildung erfahren h a t, ist 
es denkbar, daß schon den frühhella- 
dischen Burgbew ohnern die W asser- 
stellen bekannt w aren, die in spätm y- 
kenischer Zeit zum  aufwendigen Aus- 
bau  der Syringes führten.

( B ) N ördlich der FH  I I  - Befestigung 
w urde ein 40 m2 messender Erdklotz 
abgetragen, au f dessen N ord- und 
W estseiten bereits in früheren K am - 
pagnen das antike Bebauungsniveau 
u nd  die O berkante des Burgfelsens er- 
reicht w orden w ar 9. U n ter hohen Zo- 
nen alten Grabungsschuttes und H u - 
m userde und  u n ter einer m ächtigen, 
durch Steingeröll ungleichm äßig abge- 
deckten und  m it spät- und vormyke- 
nischer K eram ik dicht angereicherten,

hangparallelen Mauer kann abgetragen sein
vgl. AAA IV ( 1971 ), Abb. 5 und hier Abb. 2,
da sich die Befestigung kaum nach Westen fort-
setzte.

7. Vgl. unten ( B ) sowie Anm. 8.

8. Das « FH II - Haus » im Grabungsareal II2 
( Tiryns V 1971, 77 ff. ) lag demnach außerhalb 
der Befestigung, zumal für diesen bis auf den 
Fels ausgegrabenen Bereich keine Spuren einer 
Befestigung erwähnt sind ( ebenda, 75 ).

9. ebenda, Beilage 11.
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Abb. 4. Tiryns Unterburg Baukomplex 5

gelben L ehm sch ich t10 kam en drei 
Steinsetzungen zutage.

Zwei sind aus kleinen Bruchsteinen 
gefügt, nu r 0,25 bis 0,30 m  breit und 
bilden einen rechten W inkel ( A b b. 
3 ). D er nordsüdlich gerichtete Sockel 
b richt nach 1,50 m unverm ittelt ab. 
Keine Spuren deuten d arau f hin, daß 
er sich ursprünglich weiter nach N or- 
den fortsetzte. D er zweite Sockel stößt 
gegen die dritte  Steinsetzung. Zu

schmal, um  aufgehende R aum w ände 
zu tragen, dienten beide Sockel nu r als 
Fundam ente einer niedrigen R a n d - 
befestigung eines Rampenweges. D ie- 
ser stieg nach Süden an und führte 
au f eine breite Straße oder Terrasse, 
zu der die dritte  Steinsetzung gehört. 
Diese besteht aus größeren, flachen 
Bruchsteinen, die nach W esten in ei- 
ner F lucht, nach Osten ungleich breit 
verlegt sind. Ü ber die Straße oder T e r- 
rasse und über den R am penw eg führt 
der Zugang von der Burghöhe hinab10. ebenda, 45 f.
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Abb. 5. Tiryns Unterburg 
Baukomplex (Südteil) v. Osten

zu dem  tiefliegenden Bereich der Sy- 
ringes und  ihren benachbarten  Bau- 
werken u . 11

Abb. 6. Tiryns Unterburg 
Baukomplex 5 (Detail)

( C ) Die G rabung östlich des 1971 
geöffneten Areals bestätigte die im 
letzten G rab u n g sb erich t12 dargelegten 
V erm utungen. Das dort erw ähnte 
« große G ebäude » aus spätm ykenischer 
Zeit erweiterte sich zum  Baukom - 
plex 5 ( A b b .  4 ). Die aufgedeckten 
M auerzüge des Komplexes können zu 
einem Bauwerk gehören oder sind 
m ehreren Bauten m it parallelen R au m - 
achsen zuzuordnen. Die freigelegten 
W andsockel sind 0,65 bis 0,85 m breit 
und  aus größeren Bruchsteinen in be- 
ster mykenischer T echnik sorgfältig 
verlegt ( A b b .  5 ) .  Ein 1 m breiter 
K orridor gliedert das M auersystem . 
E r verläuft von Südosten nach N ord- 
westen und  ist über eine Länge von 
11 m zu verfolgen. Sein nördlicher 
Abschluß ist noch unklar. Entw eder 
läuft der K orridor gegen eine W and 
oder die noch n icht vollständig frei- 
gelegte Steinsetzung gehört zu einer 
Türschwelle. Die Richtungsbezogen- 
heit des Korridors zu dem  un ter ( B ) 
erw ähnten A bgang zu dem  Syringes- 
bereich läßt verm uten, daß  der K or- 
ridor m it letzterem  kom m unizierte. Er 
beginnt im  Südosten bei der gu t erhal- 
tenen Ante seiner W estwand.

D er hoch anstehende Steinsockel sei- 
ner O stw and ist dagegen um  ca 1 m 
nach Süden vorgezogen und bildet 
dort eine Ecke. E r setzt sich in  einem  
kurzen M auerschenkel nach O sten fort 
und  bricht nach 1,75 m  nahe der der- 
zeitigen G rabungsgrenze ab. Südlich 
desselben verläuft ein zweiter p ara l- 
lel. Beide können die W angen eines 
1 m  breiten Zuganges anzeigen, der

11. vgl. unten C.

12. AAA IV (1971 ), 402.
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von O sten h er in einen V orraum  oder 
au f einen H ofbereich führt, von dem 
der lange K orridor rechtwinklig ab- 
zweigt.

An der Westseite des Korridors lie- 
gen drei gleichbreite Räum e. D er erste 
ist der erw ähnten Ante wegen wohl 
als eine nach Süden offene Halle zu 
deuten. Stützenfundam ente konnten 
bisher nicht nachgewiesen werden. Die 
zu fordernde westliche Gegenwand 
liegt noch unterhalb  des derzeitigen 
Grabungsniveaus. Ein im Osten hoch 
erhaltener, im  W esten durch jüngere 
Ü berbauung beeinträchtigter Sockel 
trug die R ückw and des 3,50 m tiefen 
Antenraum es. N ördlich desselben folgt 
ein zweiter R aum , der über den K or- 
ridor zu erschließen ist. Eine 1 m brei- 
te T üröffnung m it Türschwelle ( A b b. 
6 ) h a t sich erhalten. Die Schwelle be- 
weist, daß  die hier bis zu 0,70 m hoch 
anstehenden Steinsockel aufgehenden 
W änden zuzurechnen sind und keine 
Fundam ente un terhalb  eines höher lie- 
genden Bodenniveaus sein können.

Die N ordw and des ca 3,5 x 4,5 m 
großen Raum es trug  verm utlich ein 
Steinsockel, von dem  Teile seit dem 
V orjahr westlich des Erdsteges aufge- 
deckt sind, der die Grabungsbereiche 
1971 und 1972 trennt. D er dritte 
R aum  m ißt 3,5 X2,5 m. U nklar bleibt 
bei der m äßigen E rhaltung  der N ord- 
grenze des Baukomplexes 5, von wel- 
cher Seite her dieser R aum  zugängig 
war.

Die R äum e und der K orridor wa- 
ren  durch eine feste Packung aus fei- 
nem , hellgelbem Lehm  und faustgro- 
ßen Steinen verschüttet. Aus dieser 
Füllung w urden vor allem SH IIIB  -

Abb. 7. Tiryns Unterburg 
Raum mit Gefässen v. Osten

Funde, wenige SH IIIA 2  - und  nur 
vereinzelt vormykenische Scherben ge- 
borgen. N ur u n ter der F undam ent- 
sohle der K orridorw ände ergab eine 
kleine Sondage aus einer für die früh-

Abb. 8. Tiryns Unterburg 
Raum mit Gefässen
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helladischen K ulturschichten typischen 
roten Lehm schicht friihhelladische K e- 
ram ik. Dieser Befund entspricht voll- 
kom m en jenem  aus dem  westlichen 
Bereich des Baukomplexes 5.

D er Baukom plex ist unm ittelbar 
über vormykenischen Siedlungszonen 
errichtet worden. Seine ältesten Teile 
entstanden spätestens gegen 1300 v. 
Chr. D er Baukomplex w urde sicher 
n icht erst am  Ende der SH IIIB  - Epo- 
che aufgegeben, an deren Ende Bau 1 
zerstört sein kann.

Die bisher aufgedeckten M auerzüge 
des Baukomplexes 5 deuten au f eine 
weitläufige und m onum entale Anlage 
hin, die sich nach Süden fortsetzt. 
Die Funktion dieses Bauwerkes ist noch 
n ich t k lar; doch beherrschte diese 
Anlage das Z entrum  der U nterburg .

Teile des Komplexes w urden im 12. 
Jh . v. Chr. überbaut. Die O stw and 
des Hanghauses ( A b b. 4, 5 ) führt 
über den Sockel der T rennw and 
zwischen den beiden südlichen R äum en 
des älteren Komplexes hinweg. Sie 
ist höher fundam entiert und  wohl aus 
Steinen des älteren Sockels errichtet 
( A b b. 6 ). Außer Teilen seiner O st- 
w and sind zudem  die Südostecke und 
die O berkante des südlichen W and- 
sockels freigelegt. Das H anghaus ist ein 
kleines, freistehendes Bauwerk von 
5 X 5,75 m. dessen schmale und  m äßig 
fundam entierten  Sockel keine hohen 
W ände trugen. T rennw ände sind bisher 
nicht aufgedeckt. Die O b e r-  und 
U nterkan ten  seiner ostwestlich ge- 
richteten Sockel weisen ein starkes Ge- 
fälle nach W esten auf. Die Sockel sind 
z. T . in älteren Schutt verlegt, z.T. 
aber au f diesem gegründet. Bevor das

H aus erbau t w urde, bestand vom 
Z entrum  der Burg her eine nach 
W esten fallende Schutthalde. Ih rer 
Böschungslinie entsprechend ist auch 
der E rhaltungszustand der älteren 
Steinsockel. J e  weiter westlich diese 
vom Z entrum  entfernt errichtet w aren, 
desto tiefgreifender ist heute ihre Z er- 
störung 13.

Südlich des Hanghauses überbau t 
ein ostwestlich gerichteter Sockel die 
A nte des Baukomplexes 5. E r ist wie 
die Sockel des Hanghauses gegründet 
und wohl in derselben Zeit errichtet. 
E r beweist, daß sich die Siedlung im 
früheren 12. Jh .v .C h r. bis zur M itte 
der U n terburg  ausdehnte. Gleiches 
besagen flüchtig verlegte Steinsetzun- 
gen zwischen den alten Älauerzügen 
( A b b. 4 ). Sie gehören wohl zu Z u - 
setzungen der älteren R aum teile. U n - 
gewiß bleibt hingegen, in welcher 
Form  die Siedler im 12.Jh .v .C hr. die 
älteren R uinen noch nutzten.

(D) Südlich des Baukomplexes 5 
w urde die gelbe, m it unregelm äßigen 
Steinhäufungen durchsetzte Schicht 
p räp arie rt, die in dem  ganzen G ra- 
bungsareal die antiken Siedlungszonen 
abdeckt. Nachm ykenische Besiedlung 
konnte hier durch Baureste nicht nach- 
gewiesen werden. Eine Sondage aber 
ergab, dab  sich auch in diesem Bereich 
die spätmykenische Bebauung fortsetzt. 
W estlich der Sondage w urden unm it- 
te lbar neben der mykenischen Burg-

13. Auch die nordöstlichen Partien der Mauer- 
sockel sind stärker zerstört. Da sich keine Sturz- 
lagen in diesen Bereichen fanden, wurden die 
Sockel schon in antiker Zeit ausgeraubt.
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m auer zwei Steinsockel aus nachmy- 
kenischer Zeit angeschnitten. Sie sind 
der erste Hinweis, daß außer dem 
G ebäude über Bau 1 14 noch andere 
an  der Peripherie der U nterburg  er- 
richtet waren.

(E) W estlich des 1971 aufgedeckten 
«T ürraum s»15 w urde ein 1,50 x 2,80 
m messender R aum  weitgehend frei- 
gelegt. Seine beiden Langwandsockel 
stoßen gegen die Burgm auer.D er R aum  
ist Teil eines größeren Gebäudes, das 
sich ohne eigene W estwand an die 
ältere Festungsm auer lehnt. Der R aum - 
bereich wurde in zwei Siedlungsphasen 
genutzt. Die in diesem J a h r  geborgenen 
Funde bestätigen die Beobachtung aus 
dem  vergangenen J a h r , daß nach der 
Zerstörung des großen Baus 1 m ehrere 
Siedlungsphasen dicht aufeinander 
folgten. Aus der Erbauungszeit des R au - 
mes ( A b b. 7 ) haben sich in seiner 
Südwestecke ein Scherbenboden16 und 
in seiner Nordostecke Reste einer rund 
verstrichenen Lehm setzung erhalten. 
Diese m ißt im Lichten 0,50 - 0,60 m. 
Ihre W andung besteht aus rotem , 
brökeligen Lehm und ist bis zu 0,10 
m stark ( A b b. 8 ). Nach ihrer Größe 
und Lage könnte es sich um  einen 
kleinen Ofen handeln , dessen Ü ber- 
wölbung eingestürzt ist. In  ih r w urden 
ein bemaltes Gefäß, der U ntersatz 
eines groben Geschirrs sowie Reste 
großer T ierknochen gefunden. Doch

ließen sich weder Spuren von Asche 
noch eines Sekundärbrandes an  den 
erw ähnten Gegenständen erkennen; 
deshalb diente diese Lehm setzung nicht 
m ehr als Ofen, als die beiden Gefäße 
eingestellt w urden 17.

Zwischen der Lehm setzung und dem 
südlichen M auersockel des Raum es 
kam en 13 z.T. ungebrochene Gefäße 
und ein großes F ragm ent einer A m - 
phora zutage. Die Gefäße standen 
aufrecht, lehnten an  dem genannten 
Sockel oder w aren um gestürzt; in 
einem Fall fanden sich die Scherben 
einer Schale über einen größeren 
Bereich verstreut. D er Fundsituation 
nach standen die Gefäße großenteils 
a u f dem Boden, einige w aren ineinan- 
dergestellt, bevor sie durch die sie 
um gebenden,aufgehenden Lehmziegel- 
w ände verschüttet und verschoben 
w urden. Die O berkante der in jü n - 
gerer Zeit planierten  Schuttmasse 
zeigen die beiden großen P la tten  am  
Ostende des Raum es an ( A b b .  7 ) ,  
die dem  Niveau des jüngeren Bodens 
entsprechen. Die Gefäße gehören alle 
der SH IIIC 1 -  Stilstufe an. Neben 
einer flachfüßigen und einer hoch- 
füßigen Tasse, einer Kylix, einem Sky- 
phos, einer Schale, dem  A m phoren- 
fragm ent, einer kleinen Bügelkanne, 
zwei größeren dekorierten K annen 
und zwei Kochgeschirren sind vor 
allem  vier zweihenklige Am phoriskoi

14. AAA IV ( 1971 ), 404, 405 Abb. 6. Den 
Ergebnissen mit einer genaueren Datierung des 
Bauwerkes in einem Grabungsbericht E. 
Slenczkas soll hier nicht vorgegriffen werden.

15. AAA IV ( 1971 ), 404, 405 Abb. 6.
16. Auf Abb. 7 unten rechts.

17. Ein Wölbungsansatz läßt sich nicht 
sichern. Es könnte auch ein Bottich sein, in 
dem Gefäße mit Speisen gefüllt zur Kühlung 
oder ähnlich aufbewahrt wurden.
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zu erw ähnen. Jeweils zwei dieser en t- 
sprechen einander in ih rer Größe, 
alle vier hingegen sind unterschiedlich 
dekoriert :

Amphoriskos 1 ( A b b. 9a ) : H öhe: 
14,7 cm, Durchm esser der M ündung :
9.0 cm. D er T on ist grünlich bis beige, 
nicht fein geschlemmt und m äßig 
h art gebrannt. D er Firnis ist b raun  
und m att. A uf einer Seite weist das 
Gefäß sekundäre Brandspuren auf. 
D er K ragen ist kurz und steil, der 
U m riß des Körpers kugelig, der Fuß 
flach. Zwischen den Henkeln sitzt 
jeweils ein w aagerecht durchbohrter 
Buckel. D er K ragen  ist innen und 
außen m onochrom  überzogen. Die 
Henkel tragen den für Skyphoi aus 
der SH IIIB  -  Periode üblichen D e- 
kor. Die H auptzonen zwischen den 
Henkeln, un ter einem einfachen und 
über einem doppelten um laufenden 
Streifen schmücken stilisierte R anken 
aus Doppellinien und m onochrom  ge- 
fü llten  Blattflächen.

Die V erw endung des Doppelkon- 
turs w ar auch au f einem im  V orjahr 
geborgenen Skyphos zu erkennen18.

Amphoriskos 2 ( A b b. 9b ) : H öhe: 
15,2 cm. Durchmesser der M ündung :
10.0 cm. D er T on ist beige, nicht fein 
geschlemmt und m äßig h art gebrannt. 
D er rote bis dunkelbraune Firnis glänzt 
schwach. D er K ragen biegt gering 
nach außen, die Buckel sind senkrecht 
durchbohrt. Im  übrigen entspricht der 
A ufbau des Gefäßes A l. Den K ragen 
und Schulteransatz um ziehen drei u n - 
gleich breite Streifen. H auptzone ist 
die Schulter. H ier reihen sich Schlau-

fendreiecke in weitem  A bstand seitlich 
des Buckels auf, der von einer Bogen- 
linie gerahm t ist. V ier um laufende 
Streifen gliedern die W andung des 
Gefäßes. Alle Einzelmotive des Dekors 
sind seit der SH IIIB  -  Periode be- 
kannt. N eu ist es hingegen, daß bei 
einem  geschlossenen Gefäß der Dekor 
in  der H auptzone nicht durch die 
Henkel gegliedert w ird, sondern sich 
ringsrum  fortsetzt.

Amphoriskos 3 ( A b b. 9c ) : H öhe : 
11,7 cm. Durchm esser der M ündung: 
8,8 cm. D er Ton ist beige-grau, nicht 
fein geschlemmt, doch härte r als zuvor 
gebrannt. Die O berfläche ist wellig. 
Das Gefäß kann ohne Drehscheibe 
geformt sein. D er Firnis ist dunkel 
u nd  m att. D er hohe K ragen biegt 
nach außen. D er U m riß des Gefäßes 
ist gestreckter als zuvor. D er Dekor 
besteht n u r aus drei um laufenden 
Streifen.

Amphoriskos 4 ( A b b. 9d ) : H öhe: 
11,4 cm. Durchm esser der M ündung: 
7,2 cm. D er T on ist beige und weich 
gebrannt. Die wellige Oberfläche und 
der U m riß des Gefäßes entsprechen 
A3; doch wirken die Henkel gespreiz- 
ter. B raun - schwärzlicher Firnis überz- 
ieht die Innenseite des Kragens und 
die W andung.

A l und  A2 lassen sich zwischen A. 
Furum arks Form en 63 und 64 ein- 
o rdnen, A3 und A4 entsprechen eher 
shape 5919. Beide G efäßtypen datiert 
A. F urum ark  in die frühe und späte 
SH IIIC 1  -  Stufe. F ür die Typologie 
und  Stilgeschichte der spätm ykeni- 
schen K eram ik in T iryns belegt der

18. AAA IV ( 1971 ), 400 Abb. 3 b. 19. Fur. MP. 37 Abb. 9.
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A bb. 9. T iry n s U n te rb u rg  
SH  ΙΠ C  1 - A m phorisko i

D epotfund, zu dem  die vier A m pho- 
riskoi gehören, daß bereits bei der 
ersten Besiedlung der U nterburg  nach 
der großen Palastkatastrophe der SH 
I I IC  -  Stil v o lls tä n d ig  ausgebildet 
war.

( F ) N ach einer durch den griechi- 
schen Antikendienst veranlaßten R ei

nigung der Burg ließen sich in diesem 
J a h r  in der U nterburgm auer zahlrei- 
che, in  regelmäßigen Abstand auf- 
einander folgende, bisher unbekannte 
K am m ern und Reste zugehörender 
Schießscharten feststellen20.

20. Z u  dem  P ro b lem  d e r K a m m e rn  b ish e r : 
A  A  1967, 92 ff.
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Eine besonders gut erhaltene und 
in  mykenischer Zeit nicht zugesetzte 
K am m er der O stm auer21 wurde von 
den M auersteinen geräum t, die erst 
in  geschichtlicher Zeit in  den ca 3 X 4 
m großen R aum  gestürzt waren. U n - 
te r diesen Steinen folgte eine m ächtige, 
brandhaltige Lehmschicht. A uf ihr 
konnten wertvolle nachmykenische 
Vasenfragm ente geborgen w erden, die 
eine N utzung der K am m er als K ult- 
nische verm uten lassen. Aus der Lehm - 
schicht kam en Lragm ente eines m it 
W ellenbanddekor geschmückten SH 
I I IC  -  K raters zutage.

Die K am m er ist in voller Breite 
zum  B urginnern hin offen. In  Dek- 
kenhöhe kragen Steine der B urgm auer 
in den R aum  vor und bilden das Auf- 
lager für Deckenbalken, die parallel 
zur M auerachse verlegt waren. In  der 
M itte der Rückw and führt eine m anns- 
hohe, schmale und in üblicher 
Weise spitzbogig überdeckte M aueröff- 
nung in den Gang der Schießscharte. 
Die niveaugleichen Böden der K am m er 
und des Ganges bestehen aus einem 
Blesiaähnlichen Estrich au f dem  m as- 
siv durchgeschichteten Sockel der 
Eestungsmauer. D er G ang verengt sich 
gleichmäßig und endet in  einer kleinen 
Schießscharte, die von außen kaum

w ahrzunehm en w ar und ist. Sie bot 
einem in dem  G ang hockendem  Bo- 
genschützen nur einen kleinen Schuß- 
winkel.

Die U nterburgm auer hatte  wohl 
über ihre ganze Länge denselben Auf- 
bau. A uf einem massiven Sockel folgte 
die Zone der K am m ern , über der sich 
die kyklopisch gefügte Burgm auer noch 
fortsetzte. Die Tiefe der K am m ern 
und die Länge der Schießscharten- 
gänge entsprachen jeweils der halben 
Breite der Eestungsmauer. Bei keiner 
mykenischen Burgm auer des Lestlan- 
des und der Peloponnes ist ein regel- 
mäßiges Kam m ersystem  nachgewiesen, 
wie es für die T iryn ther U nterburg- 
m auer nun gesichert ist. N ur für das 
prähistorische Tiryns werden Baum ei- 
ster aus Kleinasien überliefert und 
wohl nur in  K leinasien scheinen ver- 
w andte Anlagen aus dem  2. J a h r ta u - 
send bekannt zu sein.

Die m erkwürdige Tatsache, daß 
die m it großem Aufwand errichteten 
K am m ern  und Schießscharten noch 
in  mykenischer Zeit m it tonnenschweren 
Steinen w ieder zugesetzt w urden, 
könnte d a rau f verweisen, daß die myke- 
nischen B auherren schließlich ih rer ei- 
genen B autradition  doch m ehr ver- 
trau ten  als einer ihnen frem den Bau- 
weise.
D arm sta d t, den 10  D ezem ber 1 9 7 2

WALTER VOIGTLÄNDER
21. Es ist dies die 4. von Süden gezählt. 

Ebenda, Abb. 1.
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝ ΒΑΣΣΑΙΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ
ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Εις την ανασκαφήν του ναού του Ε πι- 
κουρίου Α πόλλωνος, διενεργηθείσαν εν 
έτει 1970 υπό την διευθυνσιν του Ε φ ό - 
ρου Α ρχα ιοτήτων κ. Ν. Γιαλούρη, έλα- 
βον μέρος η  επ ιμ ελήτρια Α ρχαιοτήτων 
δ. Στυλ. Παρλαμά, ως επόπτις του εργου, 
ή επιστημονική βοηθός δ. Μ. Μιχαλά- 
κη και δ Αμερικανός καθηγητής κ. Fr. 
Cooper. Ε πιστάται και τεχνίται της 
ανασκαφής, ήτις διήρκεσε πέραν του 
μηνός (13 Αυγ. μέχρι 17 Σεπτ. ), ήσαν 
οι Κ. Παυλάτος του Μουσείου Πατρών 
και Δ. Λιάγκουρας και Γ. Άναστούλης

του Μουσείου Ολυμπίας. Ό  αρχιτέ- 
κτων κ. Ί . Τραυλός, παρακληθείς, επε- 
σκέφθη δις τον ναόν, αι παρατηρήσεις 
δε και υποδείξεις αυτού δια την διεξα- 
γωγήν της ανασκαφής υπήρξαν πολύ- 
τιμοι.

Σκοποί της ανασκαφής ήσαν πρώτον 
ή μελέτη της θεμελιώσεως του ναού και 
ο έλεγχος της καταστάσεως διατηρήσεως 
αυτής, προς καθορισμόν του προγράμ- 
ματος προσεχούς συντηρήσεως και ανα- 
στηλώσεως του μνημείου, και δεύτερον ή 
συνέχισις της ερεύνης του πέριξ αυτού
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Ε ικ. 1. Τ ομ ή  1 εκ  Ν Δ . Δ υ τικ ή  ό ψ ις  α ' α ν τ η ρ ίδ ο ς Ε ικ. 2. Τ ο μ ή  1 εκ  Δ . Ά π ο ψ ις  τω ν  τρ ιώ ν  α ν τη - 
ρ ίδω ν
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χώρου, μετά τας παλαιοτέρας αυτόθι ε- 
ρεύνας1, προς αποκάλυψιν των πλησίον 
του ναού εντοπισθεισών οικοδομών και 
προς αναζήτησιν των ελλειπόντων εισέτι 
τμημάτων του γλυπτού διακόσμου αυτού.

Ή δη  δια των παλαιοτέρων ερευνών 
είχε διαπιστωθή ότι ο ναός, έχων κατεύ- 1 1 *

Ε ικ . 3. Τ ο μ ή  1 εκ  Δ. Δ υ τικ ή  ό ψ ις  γ ' α ν τ η ρ ίδ ο ς

1. Κ α β β α δ ία ς , Π Α Ε  1902, σελ . 23 κ .ε. κα ι 
C o m p tes R e n d u s  du  C o n g rès  In te rn . I 1905, 
σελ . 17 κ .ε. Κ ο υ ρ ο υ ν ιώ τη ς , Α Ε  1910, σελ . 271 
κ .ε. Ρ ω μ α ίος, Α Ε  1914, σ ελ . 57 κ .ε. κ α ι 1933, σελ .
1 κ .ε. κ α ι Ν . Γ ια λ ο ύ ρ η ς , Π Α Ε  1959, σελ . 155
κ .ε ., κ α ι Α Ε  1967, σελ . 187 κ .ε.
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Εικ. 4. Διαμόρφωσις βράχου ανατολικής πλευ- 
ράς ικτινείου ναού ( Τομή 7 εκ Ν. )

θυνσιν από Β. προς Ν., είναι ιδρυμένος 
επί επικλινούς εδάφους, έχοντος απότο- 
μον κλίσιν από Α. προς Δ. και ηπιωτέ- 
ραν από Β. προς Ν. Διά των νυν γενομέ- 
νων πέριξ του ναού δοκιμαστικών τομών 
προσδιωρίσθη άκριβέστερον η  κλίσις αυ- 
τη του εδάφους. Ούτως, ενώ κατά την Α. 
πλευράν η  ε υ θ υ ν τηρία του ναού εδράζε- 
ται άπ’ ευθείας επί του ισοπεδωθέντος 
στερεού βράχου, εις την Δ. πλευράν η 
ευθυντηρία ευρίσκεται κατά την ΒΔ. 
γωνίαν 1 μ.2 υψηλότερον αυτού, κατά 
δε την ΝΔ. γωνίαν, και συγκεκριμένως 
αντικρύ του τετάρτου κίονος από της 
ΝΔ. γωνίας του πτερού, υψηλότερον κατά 
2 μ. περίπου. Κατά την υπό του Κου-

ρουνιώτου γενομένην τομήν αντικρύ του 
έκτου από της ΝΔ. γωνίας κίονος η  από- 
στασις από της ευθυντηρίας μέχρι του 
φυσικού εδάφους προσδιωρίσθη επίσης 
εις 2 μ.3. Ό θεν, προς εξασφάλισιν του 
αναγκαιούντας χώρου δια την εδράσιν 
του ναού, κατεσκευάσθησαν επί των 
τριών πλευρών, πλην της ανατολικής, 
παχέα θεμέλια, εξ αργών η  μετρίως 
κατειργασμένων λίθων.

Ω ς προς την κατασκευήν εν τούτοις 
και την κατάστασιν των θεμελίων του 
ναού, ο Κουρουνιώτης ελαχίστας πλη- 
ροφορίας παρέχει -  ουδέ ασχολείται με 
την απόκλισιν των κιόνων της δυτικής 
πλευράς ( εάν αύτη ήτο επί των ημερών 
του εμφανής )-  οφειλομένην εις την υπο- 
χώρησιν του στυλοβάτου και του δαπέδου 
του πτερού της πλευράς ταύτης μέχρι 
0. 20 μ. από της αρχικής των επιφανείας. 
Περί πάντων των ανωτέρω διαφωτίζει 
ή προ του τετάρτου κίονος, από της ΝΔ. 
γωνίας, γενομένη κατά την παρούσαν 
ερευνάν δοκιμαστική τομή ( τομή αρ.
1, βλ. σ χ ε δ .  1). Αύτη, πλάτους 2 μ. 
και μήκους 15 μ., διηνοίχθη καθέτως 
προς την πλευράν ταύτην του ναού, 
αργότερον διαπλατυνθείσα κατά το ανα- 
τολικώτερον αυτής τμήμα κατά 2.30 μ. 
επί πλέον. Ε ντός ταύτης εφάνησαν τμή- 
ματα των τριών διαδοχικών αντηρίδων, 
αι οποίαι είχον το πρώτον αποκαλυφθή 
υπό του Κουρουνιώτου αντικρύ του έκτου 
από της ΝΔ. γωνίας του πτερού κίονος 4 
( σ χ ε δ .  2 ) .  Ε κ  τούτων, η  πρώτη αντη- 
ρίς έχει μήκος 2 μ., η  δευτέρα 4.20 μ. 
κα ι η  τρίτη 8.80 μ. Αι διαδοχικαί αύται 
αντηρίδες, αποβλέπουσαι τόσον εις την 
υποστήριξιν των θεμελίων της δυτικής

2. Α Ε  1910, σελ . 274.
3. Έ .ά .
4. Α Ε  ε .α ., σ ελ . 283, εικ . 6.
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πλευράς του ναού, όσον και εις την 
δημιουργίαν ομαλής επιφάνειας κατά 
την πλευράν ταύτην, είναι κατεσκευασμέ- 
ναι εξ άκατεργάστων, επιπέδων όμως, 
λίθων ( ξηρολιθία ) και έχουν μόνον την 
εξωτερικήν δυτικήν πλευράν των ομα- 
λήν ( σ χ ε δ .  2, ε ικ .  1 - 3 ).  Η  άνω επι- 
φάνεια εκάστης αντηρίδος, επίσης ομα- 
λή, είναι χαμηλοτέρα της αμέσως προ- 
ηγουμένης, ώστε αι άνω επιφάνειαι των 
τριών αντηρίδων να παρουσιάζουν βα- 
θμιδωτήν διάταξιν ( σ χ ε δ .  2 ). Ο ι μετα- 
ξύ των αντηρίδων χώροι πληρούνται 
δι’ όμοιων λίθων, πλην τμήματος μεταξύ 
της δευτέρας και τρίτης, όπερ ήτο πε- 
πληρωμένον δια χωμάτων, προερχόμε- 
νων, προφανώς, εκ της εκσκαφής δια 
την τοποθετήσιν των θεμελίων5.

Διά της τοιαύτης πληρώσεως των με- 
ταξύ των αντηρίδων χοίρων εδημιουργή- 
θη συμπαγές και ενιαίον ανάλημμα, πά- 
χους 15 μ„ Ισχυρότατον αντιστήριγμα 
της άλλως ασθενούς, λόγω της κατω- 
φέρειας του φυσικού εδάφους, δυτικής 
πλευράς του ναού.

Έ ξ άλλου, το δια της δοκιμαστικής 
τομής αποκαλυφθέν τμήμα του θεμελίου 
κάτωθεν της ευθυντηρίας αποτελείται 
εκ τριών σειρών δόμων.  Η  κατωτέρα 
τούτων, κατά την εξωτερικήν τουλάχι- 
στον αύτης όψιν, εδράζεται ουχί επί του 
φυσικού εδάφους, άλλα επί στρώματος 
εκ μεγάλων, αργών λίθων ( σ χ ε δ .  2 ) .  
Μέχρι ποιου βάθους εξικνείται το στρώ- 
μα τούτο και ποιον είναι το πλάτος του 
δεν εξηκριβώθη, διότι η  αφαίρεσις των 
εν λόγω λίθων μέχρι του φυσικού εδά-

Εικ. 5. Δόμοι θεμελιώσεως εκ παλαιοτέρου ναού 
κατά την ΒΔ. γωνίαν του ικτινείου ναού ( τομή 
8 εξ Α. )

Εικ. 6. Δόμος θεμελιώσεως εκ παλαιοτέρου ναού 
κατά την δυτικήν πλευράν του ικτινείου ναού 
( τομή 9 εκ Δ .)

5. Δ ια  χώματος ήτο πεπληρωμένον και το 
αντίστοιχον τμήμα εις την προ του έκτου κίονος 
εκ της ΝΔ. γωνίας του ναού τομής του Κουρου- 
νιώτου : ΑΕ ε.α.
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E ικ. 7. Ογκόλιθος εκ παλαιοτέρου ναού κατά 
την ΝΔ. γωνίαν του ικτινείου ναού

Εικ. 8. Λεπτομέρεια του εν ε ικ .  7 ογκολίθου

φους θα προεκάλει την κατάρρευσιν των 
επ  αυτών εδραζομένων δόμων. Εν τούτοις 
δεν φαίνεται να είναι τούτο παχύτερον 
του ενός μέτρου. Ε κ  των διαπιστώσεων 
τούτων συνάγεται, ότι η υποχώρησις του 
στυλοβάτου μέχρι 0,20 μ. και η εκ ταύ- 
της, προφανώς, προκληθείσα απόκλισις 
των κιόνων της πλευράς ταύτης από του 
κατακορύφου των άξονος, δεν δύναται 
να οφείλεται εις αδυναμίαν του, ισχυρο- 
τάτου άλλωστε, συστήματος αντηρίδων, 
αλλά μάλλον εις το χαλαρόν, υπό την 
τρίτην από της ευθυντηρίας σειράν δό- 
μων, στρώμα εξ αργών και άσυνδέτων 
μεταξύ των λίθων, και εις την ως εκ τού- 
του εύκολον μετατόπισίν των εκ σεισμών 
ή εκ διαβρώσεων. Το συμπέρασμα τούτο 
δέον όπως ελεγχθή προσεχώς δια δο- 
κιμαστικών τομών εις το δάπεδον του 
πτερού της πλευράς ταύτης του ναού.

Τα εκ της τομής ταύτης προελθόντα 
αγγεία και όστρακα ήσαν κατά το κλει- 
στόν αρχαϊκά, απομιμήσεις αγγείων λα- 
κωνικών και κορινθιακών, ως και τινά 
του Ε' α ι. π.Χ. Το νεώτερον όλων είναι 
τμήμα βάσεως μελαμβαφούς σκύφου, του 
τρίτου τετάρτου του Ε' α ι. π.Χ. Το εύρη- 
μα τούτο επιβεβαιοί την υπό του Κου- 
ρουνιώτου χρονολόγησιν του ναού εις 
το τρίτον η  το  τελευταίον τέταρτον του 
Ε' αι.  π.Χ., βασισθείσαν εις όστρακον ερυ- 
θρομόρφου αγγείου και εις πηλίνην προ- 
τομήν, τα όποια ούτος εύρεν εις αντίστοι- 
χον στρώμα της θεμελιώσεως του ναού6. 
Παραδόξως, το δεδομένον τούτο έχει 
μέχρι τούδε αγνοηθή υπό των ερευνητών, 
οι όποιοι χρονολογούν την πρώτην φάσιν 
της οικοδομής του ναού εις τα μέσα του 
Ε' αιώνος π.Χ.7.

6. AE 1910, σελ. 275, εικ. 3.
7. Dinsmoor, The Architecture of Ancient 

Greece, σελ. 154 κ.ε.
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Εις την ανατολικήν πλευράν του ναού, 
και έναντι της θύρας του αδύτου, η ρευνή- 
θη εκτασις, πλάτους 3 και μήκους 12 μ., 
μέχρι του φυσικού βράχου ( τομή αρ. 
2, βλ. σ χ ε δ .  1 ), καλυπτομένου υπό λε- 
πτής επιχώσεως, πάχους από 0,05 μέχρι 
0,30 μ. ( ε ι κ .  4 ). Η  ερευνά εδώ επεξε- 
τάθη προς Α. μέχρι του σημείου όπου ο 
βράχος υψούται αποτόμως καταλείπων 
μεταξύ αυτού και του ναού διάδρομον 
πλάτους 7 - 8 μ. Η  ερευνά αύτη κατέστη 
δυνατή, δια πρώτην φοράν, μετά την υπό 
κ. Fr. Cooper αποτύπωσιν, καταγραφήν 
και μετατόπισιν των αυτόθι κειμένων 
αρχιτεκτονικών μελών του θριγκού του 
ναού. Δια της εργασίας ταύτης επίσης

διεπιστώθη, ότι η  π ρ ο  της ανατολικής 
πλευράς του ναού βραχώδης επιφάνεια 
ισοπεδώθη προς διαμόρφωσιν κατά μήκος 
αυτής του ειρημένου διαδρόμου.

Έ ξ άλλου, δια των τομών 1, 2, 6, 7, 8, 
και 9 ( σ χ ε δ .  1 ), ως και δια του γενι- 
κού καθαρισμού κατά μήκος των τεσσά- 
ρων πλευρών του ναού, διεπιστώθη ότι 
οι περισσότεροι των υπό την ευθυντηρίαν 
λίθων, πελεκημένοι άλλ’ ακανόνιστου 
σχήματος, ανήκουν εις παλαιότερον οι- 
κοδόμημα, επαναχρησιμοποιηθέντες εις 
το κρηπίδωμα του ικτινείου ναού ( ε ι κ .  
5 - 8 ). Το άγνωστον οικοδόμημα, εις το 
όποιον ανήκον οι λίθοι ούτοι, θα πρέπει 
να ήτο μνημειώδες, εάν κρίνωμεν από
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Ε ικ . 9. Τ ο μ ή  ε ις  το  εσ ω τερ ικ ό ν  του σ η κ ο ύ  εκ Ν .

τας διαστάσεις των λίθων ( μήκ. μέχρι 
1.90, πλατ. μέχρι 0,80, πάχ. μέχρι 0,36 μ. ), 
δεν αποκλείεται δε τούτο να ήτο ο προϊ- 
κτίνειος ναός.

Ε τέρα ι δύο δοκιμαστικαί τομαί ( αρ. 
4 και 16 σ χ έ δ .  1), ανοιγείσαι ΒΔ. του 
ικτινείου ναού, περιείχον, η  μ εν  πρώτη 
τεμάχια αρχιτεκτονικά, απορριφθέντα 
εκεί μετά των χωμάτων των πρώτων ανα- 
σκαφών, η  δ ε  δευτέρα τμήμα λιθοστρώ- 
του ( ; ), ομού μετά οστράκων και πή- 
λινης ακροκεράμου, διατηρούσης την 
ανθεμωτήν αυτής απόληξιν, αρχαϊκών 
χρόνων.

\ ύ ο  εισέτι δοκιμαστικοί τομαί εγέ- 
νοντο εις το δάπεδον του ναού κατόπιν 
προσεκτικής απομακρύνσεως αριθμού τε- 
τραγώνων πλακών αυτού, εκάστης τε- 
θραυσμένης εις πολλά τεμάχια. Αυταί,

Ε ικ . 10. Ά π ο ψ ις  τη ς  εν ε ι κ .  9 το μ ή ς εκ Ν . 
δε ικ νύ ο υ σ α  τη ν  υπό  το  δά π εδο ν  ε π ίχ ω σ ιν  εκ 
λ α τύ π η ς , χω μ άτω ν κ α ι λ ίθω ν
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μετά το πέρας της ερεύνης, ανασυγκολ- 
ληθείσαι, επανετοποθετήθησαν εις τας θέ- 
σεις των υπό συνεργείου της Διευθύν- 
σεως Αναστηλώσεως. Η  μια των τομών, 
παρά την ΝΔ. γωνίαν του πτερού, έφθασεν 
ολίγον βαθύτερον του πρώτου δόμου κά- 
τωθεν του δαπέδου, όσον ήτο αναγκαίον, 
δια να φανή η υποθεμελίωσις των πλα- 
κών αυτού. Αύται βαίνουν κατά τα άκρα 
αυτών επί επιμήκων λίθινων δοκών 
(μήκ. 1.90 μ. περίπου, πλατ. 0,50- 
0,57 μ. και πάχ. 0,30 - 0,32 μ. ), τοποθε- 
τημένων εις κανονικάς μεταξύ των απο- 
στάσεις, και επιστρώματος εκ χώματος. 
Τα μεταξύ των δοκών τούτων κενά είχον 
πληρωθή επίσης δια χώματος και λατύ- 
πης. Τούτων η  καθίζησις, ως και η δια- 
βρωσις των εξ εντοπίων λίθων κακής 
ποιότητος πλακών, είχον ως αποτέλεσμα 
την θραύσιν των τελευταίων εις πολλά 
τεμάχια.

Η  ετέρα των τομών εγένετο εις το δά- 
πεδον του σηκού, προ του τρίτου από Β. 
ιωνικού ημικίονος της δυτικής πλευράς 
( σ χ ε δ .  3 ). Αι πλάκες του δαπέδου 
έχουν και εδώ τοποθετηθή επί επιμήκων 
λίθινων δοκών, εδραζομένων επί στρώ- 
ματος εκ λατύπης, πάχους 0,40 μ. ( ε ι κ.  
9 - 10 ). Τα μεταξύ των δοκών κενά πλη- 
ρούνται επίσης δια λατύπης. Κατά την 
εις βάθος ερευναν απεκαλύφθη η εσω- 
τερική πλευρά της θεμελιώσεως του 
στυλοβάτου, έφ' ου εδράζεται η  κιονο- 
στοιχία του σηκού, αποτελουμένη εξ 
επτά επαλλήλων σειρών δόμων ( σ χ ε δ .  
4, ε ι κ .  11), της τελευταίας εξικνουμένης 
μέχρι βάθους 2.88 μ., ένθα το φυσικόν 
έδαφος. Το δεύτερον υπό την λατύπην 
στρώμα, πάχ.0,50μ., επληρούτο δια λίθων 
και χωμάτων, το δε υπόλοιπον μέχρι του 
φυσικού εδάφους εξ ημικατειργασμένων 
πλακών και χωμάτων. Τα εκ της τομής

ταύτης ευρήματα είναι όστρακα και 
θραύσματα κεράμων αβεβαίας χρονολο- 
γήσεως· μετ’ αυτών ευρέθησαν θραύσμα- 
τα μαρμάρων, άπαντα άμορφα, πλην ε - 
νό ς , ανήκοντος ίσως εις φάτνωμα ( διαστ. 
1.17 X 0,06 X 0,06 μ. ).

Δια της τομής ταύτης έφανη, ότι ο 
στυλοβάτης ουτος δεν έχει υποστή μετα- 
τόπισίν τινά. Τούτο, βεβαίως, δέον όπως 
έ λ ε γ χ η  δια συμπληρωματικών τομών εις 
ετέρα μέρη του σηκού κατά τας προσεχείς 
ανασκαφάς. Ε π ίσης κατέστη σαφές ότι 
μελλοντικώς θα είναι δυνατή η  α πομά- 
κρυνσις των διαρραγεισών πλακών του 
δαπέδου του ναού και η ανασυγκόλλησις 
και αποκατάστασις αυτών εις τας αρχι- 
κάς των θέσεις, μετά την ενίσχυσιν των 
υποβασταζουσών αυτάς λίθινων δοκών, 
ως και των μεταξύ των τελευταίων δια 
λατύπης πληρουμένων κενών. Μεταξύ 
των εντός του σηκού εργασιών ήτο και ή 
συμπλήρωσις της βάσεως του κεντρικού 
κορινθιακού κιονοκράνου δια νέων θραυ- 
σμάτων, περισυλλεγέντων κατά τα τε- 
λευταία έτη εκ του πέριξ του ναού χώ- 
ρου.

Δι' αυτών αποκαθίσταται οριστικώς 
ή μορφή της σκοτίας αυτής. Κατά την 
προς τον ως άνω σκοπόν απομάκρυνσιν 
του υπό του Καββαδίου αποκαταστα- 
θέντος τμήματος της βάσεως ταύτης, 
έξητασθη  η  κάτωθέν της επιφάνεια του 
στυλοβάτου. Τα αποκαλυφθέντα επ’ αυτής 
ευδιάκριτα ίχνη της αρχικώς χαραχθεί- 
σης περιφερείας του κίονος ( ε ι κ .  12 ) 
θα επιτρέψουν μελλοντικώς την επανε- 
ξέτασιν του όλου θέματος της σχέσεως 
του κορινθιακού κίονος του ναού προς 
τας πλαισιούσας αυτόν λοξάς αντηρίδας. 
Ά ξ ιο ν  σημειώσεως είναι ότι επί του 
στυλοβάτου δεν ανευρέθη εγκοπή δια 
την τοποθετήσιν εμπολίου ούτε αντί-



48 ΦΙΓΑΛΕΙΑ (Ν . ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ)



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 49

Εικ. 11. Άποψις της εν ε ικ .  9 τομής εξ Α, δεικνύουσα την υπό τον τοίχον τοΟ σηκού θεμελίωσιν

στοίχος επί της κάτω επιφάνειας της 
βάσεως του κορινθιακού κίονος, παρά 
την αντίθετον πληροφορίαν εις το ημε- 
ρολόγιον του Haller von Hallerstein8 *.

Το σπουδαιότερον όμως γεγονός της 
ανασκαφής υπήρξεν η  αποκάλυψις των 
θεμελίων αρχαϊκού κτίσματος εις τον 
προ της νοτίας πλευράς του ικτινείου 
ναού χώρον. Ό  χώρος ούτος, κείμενος 
εις απόστασιν 7.60 μ. από του ναού και 
επί επιπέδου υψηλοτέρου αυτού, παρου- 
σιάζει φυσικήν κλίσιν από Β. προς Ν.

Η  εκ μεγάλων αργών λίθων θεμελίωσις 
του εν λόγω κτίσματος -  σώζεται μόνον 
ή κατωτάτη σειρά λίθων -  ήτο εν μέρει 
ορατή και παλαιότερον σημειουμένη εις

Εικ. 12. Αποτύπωμα της αφαιρεθείσης βάσεως 
του κορινθιακού κιονοκράνου

8. IOAI 37 ( 1948 ), σελ. 55, εικ. 6. Jdl 63/64
(1948-49), σελ. 25, εικ. 3.
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το υπό του Κουρουνιώτου εκπονηθέν το- 
πογραφικόν σχέδιον του ικτινείου ναού9.

Το οικοδόμημα ( σωζ. μήκ. 24, πλατ. 
7.50 μ.), προφανώς ναός, έχει κατευθύνσιν 
από Β. προς Ν., ως κα ι ο  ικτίνειος ναός, 
με υψομετρικήν διαφοράν από του ενός 
άκρου εις το άλλο 2.50 μ. ( ε ικ .  13, 
σ χ ε δ .  5 ). Το νότιον τμήμα αυτού σώ- 
ζεται καλύτερον με τον οπισθόδομον 
και το συνεχόμενον τετράγωνον δωμά- 
τιον, πιθανώς το άδυτον, ενώ εις το βό- 
ρειον διατηρείται μόνον τμήμα του ση- 
κού, ελλείπει δε σχεδόν παντελώς ο προ- 
ναος, καθαιρεθείς ίσως κατά την οίκο- 
δόμησιν του ικτινείου ναού.

Τα εκ της ανασκαφής του κτίσματος 
μέχρι του φυσικού βράχου συγκεντρω- 
θέντα ευρήματα είναι όλα αρχαϊκών χρό- 
νων η  όστρακα, ανήκοντα εις κύλικας, 
αρυβάλλους και μικκύλα αγγεία, εξ ων 
πολλά ακέραια, τα πλείστα εντοπίου 
κατασκευής, άλλ’ απομιμούμενα κο- 
ρινθιακά και λακωνικά αγγεία, επίσης 
θραύσματα πήλινων κεράμων κορινθια- 
κού και λακωνικού τύπου, ως και ακρο- 
κεράμων, με ανάγλυφον διακόσμησιν εξ 
αντωπών σφιγγών και μετ’ ανθεμωτής 
επιστέψεως, όμοιων προς τας ευρεθείσας 
πέριξ του ικτινείου ναού κατά τας προη- 
γουμένας ανασκαφάς10 ( ε ι κ .  14-16) ,

9. AE 1910, σελ. 273, εικ. 2.
10. AE 1910, σελ. 276, εικ. 4 -5  και ΠΑΕ 

1959, σελ. 157, πιν. 134 γ.
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Εικ. 13. Γενική άπόψις του αρχαϊκού ναού εκ Ν.

Μεταξύ των μεταλλικών ευρημάτων άξιαι 
μνείας είναι αι πολυάριθμοι σιδηραί 
αιχμαί βέλων και δοράτων, ως και τα 
τεμάχια αναθηματικών μικρών ασπίδων 
και κνημίδων, όμοιων προς τας ευρεθεί- 
σας κατά τας παλαιοτέρας ανασκαφάς11. 11

Ά ξ ια  μνείας είναι επίσης αργυρούς 
όφις αρχαϊκών χρόνων και πήλινον ει- 
δώλιον κούρου ( ε ι κ .  14). Προστίθεται 
ότι εις τον χώρον του τετραγώνου δωμα- 
τίου ( αδύτου ) υπεράνω του αρχαϊκού 
στρώματος ευρέθη δάπεδον εκ στρώμα- 
τος λίθων, επί του όποιου υπήρχον όστρα- 
κα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.11. AE 1910, σελ. 310 κ.ε., εικ. 30-39.
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Ε ικ . 14. Π ή λ ιν ο ν  ε ιδ ώ λ ιο ν  κο ύ ρ ο υ , θραύ σμ α  μ ελ α νό μ ο ρ φ ο υ  α γ γ ε ίο υ  μετά  γρ α π τ ή ς  σ φ ιγ γ ό ς , κα ι 
θ ρα ύ σμ α  π η λ ίν η ς  α κρ ο κ ερά μ ο υ  μ ετ’ α να γλ ύφ ου σ φ ιγ γ ό ς , εκ  του  χώ ρ ο υ  το υ  α ρ χ α ϊκ ο ύ  ναού

Ε ά ν  όντως το αρχαϊκόν τούτο οικοδό- 
μημα είναι ναός, ως δηλούν η ναόσχημος 
αυτού διαμόρφωσις και το είδος των 
ευρημάτων, τότε είναι ούτος, πιθανώτατα, 
ο προϊκτίνειος ναός, του όποιου η  θέσις 
αναζητείται από των άρχων του αιώνος

μας, αφ' ης δηλαδή ήρχισαν αι ερευναι 
εις τον χώρον τούτον. Εις τον ναόν τούτον 
ανήκουν, πιθανώτατα, οι κατά την παρού- 
σαν ερευνάν, υπό την ευθυντηρίαν του 
ικτινείου ναού, αποκαλυφθέντες πελεκη- 
μένοι λίθοι, ως και το πλήθος των κερά-
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μων και των ακροκεράμων, φερουσών 
ανάγλυφον διακόσμησιν, αι οποίαι ευρέ- 
θησαν τόσον εις τον χώρον του αρχαϊκού 
όσον και εις τον χώρον του ικτινείου ναού 
( ε ικ .  14-16 )12. Εις τον αυτόν προϊκτί- 
νειον ναόν ανήκουν, προφανώς, και τα τε- 
μάχια δύο πήλινων δισκοειδών ακρωτη- 
ρίων, ευρεθέντα υπό του Κ. Ρωμαίου εις 
μικράν απόστασιν από του ανασκαφέντος 
νυν αρχαϊκού ναού και αποκατασταθέντα 
υπ' αύτού13.

Τέλος κ α ι  ο  προσανατολισμός του 
ναού τούτου από Β. προς N., δ αυτός προς 
εκείνον του ικτινείου, ενισχύει την προ- 
τεινομένην ταύτισιν και επιβεβαιοί την 
υποστηριχθείσαν άποψιν ότι ο προσανα- 
τολισμός του ικτινείου ναού δεν υπεβλή- 
θη εκ της ελλείψεως επαρκούς χώρου, 
άλλ’ εκ λόγων λατρευτικών, έκπαλαι

ΕΙκ. 15. Θραύσμα κορυφαίας ακροκεράμου μετά 
τμήματος αναγλύφου σφιγγός, εκ του χώρου 
του αρχαϊκού ναού

Εικ. 16. Ανθεμωτή επίστεψις αρχαϊκής ακρο- 
κεράμου εκ του μεταξύ του αρχαϊκού και του 
ικτινείου ναού χώρου ( Τομή 6 )

καθιερωμένων εις την περιοχήν ταύτην14.
Ό  προϊκτίνειος ναός, καταστραφείς δι’ 

άγνωστον αιτίαν και εγκαταλειφθείς κα- 
τα την οικοδόμησιν του κλασσικού ναού 
του Ικτίνου, προσέφερε το υλικόν του 
δια την υποδομήν του κλασσικού. Ό  
μεταξύ των δύο αυτών ναών φυσικός βρά- 
χος, ως εδειξεν η  αυτόθι ερευνα ( το- 
μεύς 15, 17, 18, σ χ ε δ .  1), ισοπεδώθη 
τότε μετ’ επιμελείας, κατά τας εργασίας 
δε ταύτας κατεστράφη, προφανώς, τόσον 
το βόρειον τμήμα του αρχαϊκού ναού, 
όσον και το υπόλοιπον προς Δ. τμήμα της 
λίθινης αρχαϊκής κλίμακος, ήτις είχεν 
αποκαλυφθή ΝΔ. του ικτινείου ναού κατά 
τας ανασκαφάς του 195515. Η  κλίμαξ 
αύτη ωδήγει ίσως εις τον αρχαϊκόν ναόν 
του Βασσίτα Α πόλλωνος.

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

12. Έ.ά. σημ. 10 και 11. 
13. ΑΕ 1933, σελ. 1 κ.ε.

14. ΑΕ 1933, σελ. 17 κ.ε. Γιαλούρης ΑΑΑ 
IV (1971), σελ. 249 και Ολυμπιακά Χρονικά 1, 
1970, σελ. 98 κ.ε.

15. Γιαλούρης ΠΑΕ 1959, σελ. 157 κ.ε. και 
Έργον 1959, σελ. 107, εικ. 111.
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EXCAVATIONS IN THE TEMPLE OF APOLLO EPIKOURIOS AT BASSAE

T he excavation undertaken in 1970 
in the -temple of Apollo Epikourios 
had  a twofold purpose : a) to examine 
the state of the tem ple foundations so 
as to determ ine a program m e of future 
conservation and restoration, and b) to 
continue investigation of the temple 
surroundings.

T ria l sections m ade along all four 
sides of the tem ple, before the euthen- 
teria and w ithin the sekos ( d r a w i n g  
1 ) have revealed th a t the tem ple, built 
on a ground sloping from E. to W ., 
rests directly on bedrock on the east 
side, while on the west side the euthen- 
teria lies 1 m. higher a t the northwest 
corner and approxim ately 2 m. higher 
a t the southwest corner. To provide a 
more solid base for the tem ple, founda- 
tions on this side were constructed of 
unworked or partly  worked stones, 
supporting the course of rectangular 
stones of the stereobate. T he latter was 
propped w ith three successive firmly 
constructed buttresses of a total width 
of 15 m ., m ade of unworked, mostly 
level stones ( d r a w i n g  2, f i g s .  
1 - 3 ). O n the other hand , the resting 
of the stereobate on the loose structure 
of unjointed, unworked stones and 
their resulting dislocation due to earth - 
quakes or erosion, probably caused a 
sinking of the stylobate by 0.20 m. and 
a deviation from the axis of the sur- 
m ounting colonnade.

T he latest of the finds th a t have 
come to light from the section in the 
foundation, is a skyphos fragm ent of 
the third q uarte r of the 5th century

B.C. This find confirms a dating to the 
last qu arte r of the century, proposed 
by K ourouniotis, on the evidence of 
a sherd from a red - figure vase and a 
clay bust of th a t period found in a 
corresponding layer of the foundation 
of the temple. Strangely enough, this 
evidence has been so far ignored by 
those assigning the first phase of the 
building of the tem ple to the m id - 5th 
century B.C. O n the o ther hand , ex- 
ploration along the sides of the tem ple 
has shown th a t most of the large 
hewn irregular stones ( f i g s .  5 - 8 ) 
below the euthenteria, had come from 
an earlier m onum ental building and 
were reused in the stereobate of the 
Ik tin ian  temple.

T he most instructive of the sections 
w ithin the sekos has been the one m ade 
before the th ird  ( from the north  ) 
Ionic engaged colum n of the west side. 
I t  exposed the inner face of the founda- 
tion o f the stylobate, consisting of 
seven superposed courses, the lowest 
resting on bedrock in  a depth  of 2.88 m. 
( d r a w i n g s  3 and 4 ,  f i g s .  9 - 11). 
Ow ing to this construction, the stylo- 
bate of the west colonnade suffered no 
sinking.

O f particu lar significance was the 
discovery, in  the area south of the 
tem ple, of the foundations of a tem ple - 
shaped building w ith N. - S. o rien ta- 
tion, like th a t of the Ik tin ian  temple. 
I f  this Archaic building was in  fact 
a tem ple, as suggested by its arrange- 
m ent and the kind of finds ( m in ia- 
tu re vases, clay antefixes, arrow  - heads
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and spear - heads, votive defensive 
bronze weapons, etc. ( f i g s .  14 - 16) ,  
as well as the fragments of two Archaic 
clay disk - shaped acroteria, found 
earlier near the building ), then this 
is in all probability  the Pre - Ik tin ian  
tem ple, whose location has been sought 
since the beginnings of our century. 
T he orientation of this building sup-

ports the proposed identification and 
confirms the view th a t the similar 
orientation of the Ik tin ian  tem ple had 
been dictated by cult reasons, long 
established on the site. The large stones 
reused in the stereobate of the Ik tin ian  
tem ple had probably belonged to this 
Archaic tem ple, which had  been, for 
some reason, destroyed and abandoned.

N. YALOURIS

TO NEON ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Εις το νέον Μουσείον Ολυμπίας εξε- 
τέθησαν οι πολυάριθμοι και πολύτιμοι 
θησαυροί εκ των ανασκαφών της Ίερας 
Ά λτεω ς και της πέριξ αυτής περιοχής, 
οι πλείστοι των όποιων μέχρι τούδε ήσαν 
απρόσιτοι εις τας αποθήκας. Όμοιως 
εξετέθησαν, μεταφερθέντα εκ του πα- 
λαιού, τα έργα μικροπλαστικής και μνη- 
μειώδους πλαστικής, πλην των γλυπτών 
του ναού του Διός, της Νίκης του Παιω- 
νίου και του Ερμού του Πραξιτέλους, 
τα όποια, προς το παρόν, παραμένουν 
εκτεθειμένα εις το παλαιόν Μουσείον.

Το κτήριον του νέου Μουσείου δια- 
τηρεί την διάταξιν των χώρων του πα- 
λαιού, ήτοι κεντρικήν αίθουσαν προορι- 
ζομένην δια τα γλυπτά του ναού του Διός. 
Περιβάλλεται αύτη υπό αιθουσών κατά 
τας τέσσαρας πλευράς αυτής. Ο ι χώροι

όμως τούτου είναι κατά πολύ ευρύτεροι 
των του παλαιοτέρου και ούτω κατέστη 
νυν, δια πρώτην φοράν, δυνατή η  εκθε- 
σις εν αυτοίς των σημαντικωτέρων εκ 
των πολυαρίθμοιν ευρημάτων του Ι ε- 
ρού και της περιοχής του. Ούτω εις τον 
ευρύχωρον προθάλαμον του Μουσείου, 
καταλλήλως διαμορφωθέντα, ετοποθετή- 
θησαν η  νέα γυψίνη αναπαράστασις της 
Ίερας Ά λτεως, δωρεά της πόλεως του 
Essen προς το Μουσείον, ως και ικα- 
νός αριθμός βάσεων αγαλμάτων Ο λυμ- 
πιονικών, εργων των πλέον όνομαστών 
γλυπτών των κλασσικών χρόνων.

Εις τας λοιπάς αιθούσας, η ριθμημέ- 
νας κατά σειράν εκ της πρώτης εξ αρι- 
στερών (Δ. πλευράς), εξετέθησαν τα αρ- 
χαία κατά την χρονολογικήν αυτών σει- 
ράν και κατά ενότητας, ως εξής:
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Ε ικ . 1. Ά π ο ψ ις  τη ς  υ π ' α ρ ιθ . 2 α ιθ ο ύ σ η ς  π ερ ιλ α μ β α - 
ν ο ύ σ η ς  έρ γα  π ρω ίμ ου  κ α ι ώ ρ ιμ ο υ  α ρ χ α ϊκ ή ς  τ έ χ ν η ς
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Ε ικ . 2. Τ ο  δ ισ κ ο ε ιδ ές  α κ ρ ω τή ρ ιο ν  του Η ρ α ίο υ  κ α τά  τα ς ε ρ γ α σ ία ς το π ο θ ετή σ εω ς αυτού

1η αίθουσα: ευρήματα λίθινα, πήλινα 
και χαλκά εκ της Ά λτεω ς και εκ της 
ομόρου προς ταύτην περιοχής, Νεολι- 
θικών - Πρωτοελλαδικών μέχρι και των 
πρωίμων γεωμετρικών χρόνων. Μεταξύ 
αυτών περιλαμβάνονται και τα κτερίσμα- 
τα των παρά το νέον Μουσείον Ολυμ- 
πίας αποκαλυφθέντων υστερομυκηναϊκών 
θαλαμοειδών τάφων, δι’ ων βεβαιούται 
οριστικώς η ύπαρξις εν ’Ολυμπία ακμά- 
ζοντος μυκηναϊκού οικισμού. Ά ξ ιο ι

μνείας είναι επίσης δύο χαλκοί τρίπο- 
δες, ως και οι πόδες και αι λαβαί τριπό- 
δων μετά των διακοσμούντων αυτάς χαλ- 
κών ειδωλίων ( Τελχίνων ) και προτομών 
αρίστης τέχνης. Εις το μέσον της αιθού- 
σης δεσπόζει επί ιδιαιτέρας βάσεως γεω- 
μετρικός ίππος, μνημειωδών δια την ε - 
π ο χ ή ν  ταύτην διαστάσεων εκ συμπαγούς 
χαλκού, καθ’ όσον η τεχνική του κοίλου 
χαλκού δεν ήτο τότε εισέτι γνωστή εις 
την Ελλάδα.
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Ε ικ . 3. Ά π ο ψ ις  τμ ή μ α το ς τη ς  α ιθ ο ύ σ η ς α ριθ . 4

2α αίθουσα : ευρήματα γεωμετρικών 
και πρωίμων αρχαϊκών χρόνων ( ε ι κ .  1, 
2 )· α ) χαλκά και πήλινα ειδώλια, β ) 
χαλκά ελάσματα και προτομαί γρυπών 
κ.λ.π. ανατολικής ως και ανατολιζούσης 
τέχνης, γ ) όπλα αμυντικά και επιθετικά, 
πολλά των οποίων με πλουσίαν διακό- 
σμησιν, εκτεθειμένα κατά τύπους και κα- 
τα την μορφολογικήν εξέλιξιν αυτών 
μεταξύ τούτων ιδιαιτέραν θέσιν κατέ- 
χει ο προσφάτως επαναπατρισθείς αρ-

χαϊκός χαλκούς θώραξ, κλαπείς κατά 
τον τελευταίον Παγκόσμιον πόλεμον φέ- 
ρει εξαίρετον εγχάρακτον διακόσμησιν, 
δ ) επισήματα και όχανα ασπίδων, κο- 
σμούμενα δια σφυρηλάτων μυθολογικών 
παραστάσεων και πήλινοι σίμαι με πολύ- 
χρωμο ν πλαστικήν διακόσμησιν, στ ) το 
μνημειώδες δισκοειδές ακρωτήριον του 
Η ραίου αποκατεστημένον, ως και έτε- 
ρον μικρότερον εκ τίνος των Θησαυρών 
του Ιερού, ζ ) η  κολοσσιαία κεφαλή του
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Ε ικ . 4. Ό  υ π ' α ρ ιθ . Λ  132 α ν- 
δ ρ ιά ς  α φ η ρ ω ισ μ έν ου α ν δ ρ ό ς

λατρευτικού αγάλματος της Ή ρα ς του 
Ηραίου.

3η αίθουσα : Έ ργα  ώριμου και υστέ- 
ρας αρχαϊκής εποχής : α ) χαλκά και πή- 
λινα ειδώλια αρίστης εργασίας, β) χαλ- 
κοί πόδες τριπόδων μετ’ αναγλύφων μυ-

θολογικών παραστάσεων, γ ) μαρμάρινα 
και πώρινα γλυπτά, τα πλείστα εκ των 
αετωμάτων των Θησαυρών μεταξύ τού- 
των και ολόκληρος η  ε ναέτιος σύνθεσις 
του Θησαυρού των Μεγαρέων, δ ) τμή- 
μα της πολυχρώμου πηλίνης σίμης του
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Θησαυρού των Γελώων, ως και τμήματα 
ετέρων πηλίνων σιμών οικοδομών του 
Ίερ ού, ε )  εκλογή εξ αγγείων ήλειακων 
εργαστηρίων, ως και λακωνικών, αττι- 
κών κ.ά.

4η αίθουσα : Έ ργα  του αυστηρού ρυ- 
θμού, ως και των κλασσικών χρόνων 
( ε ι κ .  3 ) :  α )  χαλκά και πήλινα έργα, 
μεταξύ των οποίων το πήλινον σύμπλε- 
γμα Διός - Γανυμήδου κ α ι  ο  πήλινος 
πολεμιστής εξ ετέρου συμπλέγματος, 
β) μαρμάρινα αντίγραφα έργων κλασσι- 
κών χρόνων, γ) το κράνος του Μιλτιάδου 
και το περσικόν κράνος, λάφυρον των 
Αθηναίων εκ νίκης των κατά των Περ- 
σών, δ ) εκλογή εκ χαλκών υδριών και 
εξ αγγείων πηλίνων, ερυθρομόρφων και 
μελαμβαφών διαφόρων προελεύσεων, 
ε) συλλογή εκ σιδηρών εργαλείων γεωρ- 
γικών, λιθοξόων κ.ά.

5η αίθουσα: Χαλκά και μαρμάρινα 
γλυπτά, ως και ειδώλια των υστέρων 
κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων.

Εις τον ανατολικώς της αιθούσης ταύ- 
της ενδιάμεσον χώρον, οδηγούντα εις 
την δια τον Ε ρμήν του Πραξιτέλους 
προοριζομένην 6ην αίθουσαν, ετοποθε- 
τήθη μέγα τμήμα της πηλίνης σίμης του 
Λεωνιδαίου, ομού μετά γλυπτών, των 
υστέρων κλασσικών και των Ε λληνιστι- 
κών χρόνων.

7η αίθουσα : Έ ργα  Ρωμαϊκών χρόνων, 
μεταξύ των όποιων δεσπόζουν οι μαρ- 
μάρινοι ανδριάντες, οι όποιοι, ομού μετά 
του μαρμάρινου ταύρου, διεκόσμουν το 
Νυμφαίον του Ηρώδου Α ττικού.

8η αίθουσα : Η  τελευταία αυτή αίθου- 
σα είναι αφιερωμένη εις τους Ολυμπια- 
κούς Α γώ νας. Περιλαμβάνει πάντα τα 
μετ’ αυτών συνδεόμενα έργα : α ) βάσεις 
αγαλμάτων και αναθήματα Όλυμπιονι- 
κών, μεταξύ των όποιων η  βάσις του Εικ. 5. Το υπ' αριθ. Λ 109 άγαλμα Διός
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Πουλυδάμαντος, β ) δίσκοι, στλεγγίδες, 
αλτήρες κ α ι  ο  λίθος του Βύβωνος, 
γ )  πήλινα και χαλκά ειδώλια αθλητών, 
τεθρίππων, ιππέων κ.λ.π. από των γεωμε- 
τρικών μέχρι των κλασσικών χρόνων.

Συνολικώς εξετέθησαν 1.500 χαλκά 
και πήλινα έργα και 150 μαρμάρινα και 
πώρινα γλυπτά. Πάντα ταύτα προ της 
εκθέσεώς των υπεβλήθησαν εις καθαρι- 
σμόν και συντήρησιν οι σίδηροι συν- 
δεσμοι, δι’ ων τα θραύσματα των μαρ- 
μάρινων γλυπτών είχον συγκολληθή ή 
εστερεούντο επί των βάσεών των, αντι- 
κατεστάθησαν δι’ ορειχαλκινών. Ά παν- 
τα τα εκθέματα έτοποθετήθησαν επί νέων 
βάσεων εκ ξύλου, πλεξιγκλάς η  μαρμά- 
ρου, αναλόγως του μεγέθους και των αι- 
σθητικών απαιτήσεων εκάστου εργου.

Κατά τας ως άνω εργασίας επετεύχθη 
κ α ι η  συμπλήρωσις πολλών μαρμάρινων 
αγαλμάτων δια δεκάδων θραυσμάτων εκ 
των αποκειμένων αταύτιστων εις τας απο- 
θήκας. Δύο τούτων είναι άξια ιδιαιτέρας 
μνείας : το υπ' αριθ. Λ 109 άγαλμα Διάς 
( ε ι κ .  4 ), αντίγραφον αύστηρορρυθμι- 
κού. πρωτοτύπου, και ο  υπ' αριθ. Λ 132 
ανδριάς αφηρωισμένου ανδρός, A' α ι. 
μ.Χ. ( ε ι κ .  5 )· μετά την υπό του γλύ- 
πτου κ. Τριαντη ανακάλυψιν εις τας απο- 
θήκας των ελλειπουσών κεφαλών των 
και την συγκόλλησιν εκάστης επί του 
οικείου αυτής κορμού, κατέστη δυνατή 
ή ορθή ερμηνεία αμφοτέρων των έργων.

Εις τα πλείστα των ως άνω εκτεθέντων 
αρχαίων ετέθησαν επεξηγηματικοί τρί- 
γλωσσοι πινακίδες, ως και γραμμικαί 
αναπαραστάσεις, δι’ ων διευκολύνεται 
ή κατανόησις και ορθή εκτίμησις αυτών 
υπό των επισκεπτών.

Το συντελεσθέν έργον της πρώτης 
ταύτης φάσεως επανεκθέσεως εν τω νέω 
Μουσείω, αρξάμενον κατά το τέλος του

μηνάς Μαρτίου 1972 και περατωθέν κα- 
τα τας αρχάς του Ιουλίου του αυτού 
έτους, ήτοι εντός τριμήνου περίπου, 
κατέστη δυνατόν χάρις εις την ενερ- 
γόν συμπαράστασιν του προϊσταμένου 
Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών 
και της Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτ
ήτων και Αναστηλώσεως, δια της άφει- 

δούς διαθέσεως των απαραιτήτων οικο- 
νομικών και λοιπών μέσων προ πάντων, 
όμως, οφείλεται εις τον αξιέπαινον ζήλον 
του εξ επιστημονικών βοηθών, καλλιτε- 
χνών και τεχνιτών διατεθέντος συνερ- 
γείου, το όποιον ειργάσθη καθ’ όλον 
τούτο το διάστημα καθημερινώς, αόκνως 
και άνευ διακοπής, μάλιστα δε πολύ πέ- 
ραν του κανονικού ωραρίου. Το συνερ- 
γείον απετελείτο εκ των επιστημονικών 
βοηθών Ή λ. Α νδρέου, Ιωάννας Ά ν- 
δρέου, Εύαγγελίας Χαλιώτη, Μαργ. Κου- 
μουζέλη, των καλλιτεχνών Στυλιανού 
Τριαντη και Κ. Τσάρα και των τεχνιτών 
Μιχ. Καλλέργη, Σταύρου Κασσανδρή, 
Χρήστου Χατζηλίου, Τριανταφύλλου 
Κοντογιώργη, Γ. Μαλαματίνη, Ί . Δα- 
μίγου, Κ. Παυλάτου. Ειργάσθη επίσης 
αόκνως και το συνεργείον τεχνιτών της 
Ζ' ’Εφορείας αποτελούμενον εκ των Δ. 
Λιάγκουρα, Γ. Ά λεξάκη και Β. Ά θα- 
νασοπούλου.

Κατά το αυτό ως άνω χρονικόν δια- 
στημα συνετελέσθη ο ελαιοχρωματισμός 
του Μουσείου εσωτερικώς και εξωτερι- 
κώς, η  συμπλήρωσις των εγκαταστάσεων 
ηλεκτρισμού και κλιματισμού και η  στε- 
γάνωσις της στέγης του Μουσείου και 
των βοηθητικών αυτού χώρων. Ε π ίσ η ς , 
εγένετο διαμόρφωσις και ευτρεπισμός 
του πέριξ του χώρου του Μουσείου αλ- 
συλλίου, ως και των δύο αίθριων αυτού. 
Όμοιως εγένετο διαπλάτυνσις και δια- 
μόρφωσις της προσβάσεως προς το Μου-
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σείον από της εθνικής οδού, ο μεταξύ 
δε της τελευταίας και του νέου Μουσείου

χώρος διεμορφώθη προς στάθμευσιν των 
αυτοκίνητων των επισκεπτών.

Ν. ΠΑΛΟΥΡΗΣ

THE NEW MUSEUM OF OLYMPIA

T he newly founded M useum of O lym - 
pia has housed the num erous and 
valuable finds from excavations at the 
Sacred Altis and the surrounding area 
- most of which had rem ained so far 
invisible in the M useum storerooms. 
Exhibits also include small and m onu- 
m ental sculpture transferred from the 
old M useum , though the sculptures 
of the tem ple of Zeus, the Nike of Paio- 
nios and the Hermes of Praxiteles are 
still displayed there.

T he new building has an interior 
arrangem ent similar to th a t of the old, 
i.e. a central gallery ( reserved for 
the sculptures of the tem ple of Zeus ), 
surrounded by rooms on all four sides. 
T he entire building, which is far more 
spacious than  the old one, has perm it- 
ted display of the most im portant lo- 
cal finds.

A new m odel of the Sacred Altis, 
rendered to scale in plaster ( a gift 
of the city of Essen to the M useum  ), 
has been placed in the entrance hall, 
along w ith several bases of statues of 
Olym pic victors m ade by the most ce- 
lebrated  artists of Classical times.

T he other galleries of the M useum , 
designated by num bers starting from 
the left ( west side ), include an tiqu i- 
ties arranged in chronological order 
and groups, as follows :

1st Gallery: Stone, clay and bronze 
objects from the Altis and adjacent 
area, of Neolithic - Early H elladic to 
early Geometric date. Among these 
are the funerary offerings from the 
Sub-M ycenaean cham ber tombs un - 
earthed in the vicinity of the M useum, 
which attest to the existence of a p ro - 
spering M ycenaean settlem ent a t O lym - 
pia. O ther noteworthy exhibits are two 
bronze tripods, as well as tripods and 
handles of cauldrons adorned with bron- 
ze figures ( Telchines ) and busts of 
excellent workmanship. O n an ind i- 
vidual base in the centre of the gal- 
lery, stands a Geometric horse of fairly 
large dimensions, m ade of solid bron- 
ze, for the technique of casting bronze 
had  not yet been m astered by the 
Greeks in th a t age.

2nd Gallery : Finds dated to the Geo- 
m etric and  early Archaic periods 
( f i g s .  1, 2 )  : a) bronze and clay 
figurines, b) bronze plaques and busts 
of griffins etc., of oriental or o rien ta- 
lizing style, c) defensive and offensive 
weapons, m any of which richly 
adorned, displayed in type groups 
and m orphological order. T he Archaic 
bronze breast - p late with superb 
incised decoration, stolen during 
the First W orld W ar and only recently 
recovered, holds a special place in
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this collection, d ) shield emblazons 
and  handles w ith ham m ered decora- 
tion of m ythological them es, and clay 
simas bearing polychrom e plaster de- 
coration, e ) the restored m onum ental 
disk-shaped acroterion from the He- 
raion , and a sm aller acroterion from 
one of the Treasuries of the Sanctuary , 
f )  the colossal head of the statue of 
H era  which had  been set up  in the 
H eraion.

3rd Gallery: Works of the m ature 
and  late Archaic period : a) bronze 
and clay statuettes of fine w orkm an- 
ship, b) bronze tripods w ith m ytholo- 
gical representations in relief, c) m ar- 
ble and  poros sculptures, most of which 
had  belonged to pedim ents of T reasu- 
ries, including the entire pedim ental 
sculpture of the T reasury  of the M ega- 
rians, d) fragm ent of the clay polychro- 
me sima of the T reasury  of the Ge- 
loans and other fragm ents of clay si- 
mas from various buildings of the 
Sanctuary , e) a selection of pottery 
produced in Elean workshops, as well 
as L aconian, A ttic, etc. vases.

4th Gallery: Works of the ‘ severe ’ 
style and the Classical period ( f i g .  
3 ) : a) bronze and clay works, of 
w hich outstanding examples are the 
clay group of Zeus and Ganym edes, 
and a clay w arrior from another group,
b) m arble copies of Classical originals,
c) the helm et of M iltiades, and a Per- 
sian helm et from the spoils cap tured  
by the victorious A thenians in the 
Persian W ars, d) a selection of bronze 
hydrias and clay vases, red-figured and 
black-glazed pottery of varied prove- 
nance, e) a collection of iron tools used 
in  agriculture, stone-cutting, etc.

5th Gallery: Bronze and m arble
sculpture and statuettes of the late 
Classical and Hellenistic times.

A large section of the clay sima from 
the Leonidaion, and  a num ber o f la - 
te Classical and Hellenistic sculptures 
have been exhibited in the in term e- 
diate space ( east of the room  ) leading 
to the 6th Gallery, reserved for the 
display of the famous Herm es of P ra - 
xiteles.

7th Gallery : Works of the R om an 
age, chief am ong w hich the m arble 
statues and m arble bull once decora- 
ting the N ym phaion of Herodés Atti- 
cus.

8th Gallery : T he last of the galleries 
is devoted to the O lym pic Games. I t  
includes objects in connection w ith the 
Games : a) bases of statues and dedica- 
tions of O lym pic victors, including 
the base of Poulydam as, b) disks, stlen- 
gides, halteres, and  the stone of By bon, 
c) clay and  bronze statuettes of a th le- 
tes, horsem en, models o f four-horse 
chariots, etc., dating from Geom etric 
to Classical times.

A to tal of 1.500 bronze and clay 
objects and 150 m arble and poros 
sculptures have been displayed in the 
new M useum , after being cleaned and 
trea ted  for conservation. Iro n  a ttach - 
m ents, used for fitting together m ar- 
ble fragm ents or affixing statues on 
their bases, have been replaced by 
brass attachm ents. All exhibits have 
been placed on new wooden, plexi- 
glass, or m arble bases, depending 
on the size and esthetic effect of the 
object displayed.

In  the course of these operations, 
several m arble statues were assembled
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from dozens of fragm ents th a t had 
lain unidentified in the storerooms. 
Special m ention should be m ade here 
of two such restorations : the statue 
of Zeus ( Inv. No. A 109 ) ( f  i g. 4 ), 
copying an original of the ‘severe’ sty- 
le, and the statue of a heroized m an 
( In v . No. Λ 132) ( f i g .  5 ) ,  dated 
to the 1st century A.D. T he discovery 
of the missing heads by the sculptor 
M r. T riantis and their replacem ent 
of the corresponding bodies has per- 
m itted a correct in terpretation  of both 
these works.

E xplanatory labels have been p re- 
pared in · three languages for most 
of the exhibits, and restored drawings 
assist the visitor to a better understan- 
ding and appreciation of the works.

Prelim inary operations for exhibi- 
tion in the new M useum , begun in 
late M arch 1972 and com pleted in 
early Ju ly  of the same year, i.e. w ithin 
a period of about three m onths, were 
accomplished thanks to the active as- 
sistance and generous provision of 
funds and other means by the M inistry 
of C ulture and Sciences and the Ge- 
neral D irection of A ntiquities and Res- 
toration. Above all, this achievem ent

was due to the enthusiastic partic i- 
pation of the team  of archaeologists, 
artists and technicians, who applied 
themselves to this task working un in ter- 
ruptedly  and well beyond regular hours 
during the whole period. T he team  
included the scientific assistants El. 
A ndreou, J .  A ndreou, E. Chalioti, 
M arg. K oum ouzeli, the artists St. T ri- 
antis and K. Tsaras, and the techni- 
cians M. Kallergis, St. Kassandris, 
Chr. H adzeliou, T riantaphyllos K onto- 
georghis, G. M alam atinis, J . Damigos, 
K. Pavlatos. These were jo ined  by 
the team  of technicians of the Z' Epho- 
rate , D. L iangouras, G. Alexakis and 
B. Athanasopoulos.

Painting of the in terior and exterior 
of the building, electric and air-con- 
ditioning installations, w ater-proofing 
of the roof of the m ain building and 
annexes, and m odelling of the two 
courts were also com pleted during 
this period. T he small grove su rround- 
ing the M useum  was trim m ed ; the 
approach from the N ational R oad was 
enlarged and  the area between the 
road and the new M useum  was tu rned  
into parking space for the visitors ’ 
cars.

N. YALOURIS
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Εικ. 1. Χαλκίς, Οικοπ. Σ. Σιλβέστρου. Τμήμα του Βυζαντινού τείχους A

ΧΑΛΚΙΣ: ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ

Κατά την εκσκαφήν των θεμελίων 
δια την ανέγερσιν πολυκατοικίας εις το 
επί της Λεωφόρου Έ . Βενιζέλου οικόπε- 
δον του κ. Σ. Σιλβέστρου απεκαλύφθη 
τμήμα των μεσαιωνικών τειχών της πό- 
λεως. Έ κθεσις της ανασκαφικής ερεύνης, 
ή οποία διενηργήθη κατά το 1971, εγένετο 
εις το ΑΔ 26 ( 1971 ) : Χρονικά. Κατά το 
θέρος του 1972 κατόπιν αποφάσεως του 
Α ρχαιολογικού Συμβουλίου κατεδαφί- 
σθησαν οι νεώτεροι εκ των αποκαλυ- 
φθέντων τοίχοι δια την θεμελίωσιν της 
ανεγερθησομένης οικοδομής. Ούτω απε- 
καλύφθη και έτερον τμήμα της όψεως

του βυζαντινού τείχους, το όποιον απε- 
κρύπτετο μέχρι τούδε υπό τοίχου ανή- 
κοντος εις οικοδόμημα τουρκικών χρό- 
νων ( ε ι κ .  1 ).

Σκοπός μας είναι, όχι η  παρουσίασις 
της όλης ερεύνης, έφ’ όσον αύτη εγέ- 
νετο αλλού, άλλ’ η έκθεσις των νεοαπο- 
καλυφθέντων στοιχείων, τα όποια υπο- 
βοηθούν και την χρονολόγησιν του βυ- 
ζαντινού τείχους ( όψις, σ χ ε δ .  2 ). Συνο- 
πτικώς μόνον αναφέρομεν δια τα αποκα- 
λυφθέντα κατά το 1971 ( Κάτοψις της 
ανασκαφής, σ χ ε δ .  1 ).

Παρά την οικοδομικήν γραμμήν του
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οικοπέδου απεκαλύφθη τμήμα του πρα- 
νούς βαθείας τάφρου. Λίαν επικλινές 
και ισχυρός τοιχοδομίας ακανόνιστου 
μορφής έχει φοράν εκ ΒΔ. προς ΝΑ., εις 
το ανατολικόν δε τμήμα του οικοπέδου 
σχηματίζεται πολυγωνικός πύργος. Εις 
απόστασιν 6 μ. από της λεωφόρου υπάρ- 
χει κλί μαξ άγουσα εις το εσωτερικόν. 
Δια κτιστής στοάς μετά κεκλιμένου δα- 
πέδου και βαθμιδών εισέρχεται τις εις 
τον υπόγειον χώρον του πύργου, χώ- 
ρον ακανόνιστου σχήματος και καλυ- 
πτόμενον υπό οξυκορύφου καμάρας, επί 
της οποίας ανοίγονται δύο φωταγω- 
γοί. Εις τον βόρειον και δυτικόν τοίχον 
ανοίγονται ανά μια κανονιοθυρίς και 
άνωθεν αυτών, εις ύψος 3 μ. από του δα- 
πέδου, ανοίγονται αι τυφεκιοθυρίδες. Εις 
τους μάκρους τοίχους ορθογώνιοι οπαί 
μαρτυρούν την υπαρξίν ξυλίνου πατώ- 
ματος, όπου θα ί σταντο οι από των τυ- 
φεκιοθυρίδων μαχόμενοι.

Εις απόστασιν 5 μ. νοτίως της τάφρου, 
προς το εσωτερικόν του οικοπέδου, απε- 
καλύφθη τοίχος αμελούς τοιχοδομίας ο- 
νομασθείς Τείχος Β, ως ταυτισθείς προς 
το ούτω κληθέν τμήμα τοίχου, το αποκα- 
λυφθέν κατά την ανασκαφήν του γείτο- 
νος οικοπέδου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

 Επιμελητηρίου ( ΑΔ 22 
( 1967 ) : Χρονικά, σ. 296).

Κατά την ανατολικήν του πλευράν 
το Τείχος Β τέμνεται εγκαρσίως υπό τοί- 
χου ονομασθέντος Δ, ο όποιος στρεφό- 
μενος κατ’ ορθήν γωνίαν προς ανατολάς, 
σχηματίζει ορθογώνιον εφαπτόμενον κα- 
τά την βορειοανατολικήν του γωνίαν 
προς τον πύργον, καθ’ όλην δε την νο- 
τίαν αυτού πλευράν προς το βυζαντινόν 
τείχος Α.

Το τείχος Α, 2 μ. νοτιώτερον και σχε- 
δόν παράλληλον προς το Β, έχει πλάτος

3.50 μ. και ούτω μόνον η  μ ια  εξωτερική 
όψις αυτού απεκαλύφθη, καθ’ όσον ευ- 
ρίσκεται επί του ορίου του οικοπέδου. 
Το δυτικόν τμήμα αυτού, το όποιον ανε- 
σκάφη κατά το 1971, έχει τοιχοδομίαν 
αποτελουμένην κυρίως εξ αρχαίου οικο- 
δομικού ολικού, ογκολίθων εκ πώρου ή 
μαρμάρου κανονικώς εφαπτομένων άλ- 
λήλων, αποτελούντων το πρόσωπον του 
τείχους, ενώ το όπισθεν αυτού τμήμα 
πληρούται δια μικρών λίθων και χωμά- 
των. Η  μορφή αύτη της τοιχοδομίας εί- 
ναι ανάλογος προς την του εις το υπό- 
γειον του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
διατηρουμένου τμήματος του τείχους. 
Ε λάχιστη  και αραιά ασβεστοκονία έχει 
χρησιμοποιηθή εις τους αρμούς. Το δια 
της κατεδαφίσεως όμως του τοίχου Δ 
νυν αποκαλυφθέν τμήμα έχει διάφορον 
τοιχοποιίαν. Τούτο είναι ωκοδομημένον 
εξ άκατεργάστων μικρών λίθων ως επί 
το πλείστον, σποραδικώς μόνον χρησι- 
μοποιείται αρχαίον οικοδομικόν υλικόν 
και ογκόλιθοι, έχει παχύ συνδετικόν κο- 
νίαμα, διαφόρου συνθέσεως προς το του 
δυτικού τμήματος και έχει γίνει ευρεία 
χρήσις πλίνθων.

Η  κεραμεική, η ανευρεθείσα κατά την 
ανασκαφήν όλου του μήκους του Τεί- 
χους Α, χρονολογείται εις τους βυζαντι- 
νούς χρόνους· παλαιότερα όστρακα δεν 
ευρέθησαν. Η  τοιχοδομία όμως μαρτυ- 
ρεί δύο οικοδομικάς φάσεις. Η  μορφή 
της τοιχοδομίας του δυτικού τμήματος 
θα ηδύνατο να χρονολογηθή εις τους 
Ιουστινιάνειους χρόνους, οπότε μαρτυ- 
ρείται και από τας πηγάς οχύρωσις της 
πόλεως. Το ανασκαφικόν όμως υλικόν, 
ούτε τώρα ούτε κατά την ανασκαφήν του 
1967 δεν παρέσχε καμμίαν επιβεβαίωσιν 
αυτού. Ό  τρόπος της οικοδομήσεως του 
ανατολικού τμήματος δεικνύει μιαν επι-
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σκευήν η ανοικοδόμησιν κατά τους βυ- 
ζαντινούς χρόνους ( 12ος αι. μ.Χ. ) και 
τούτο επιβεβαιώνεται και από την κερα- 
μεικήν. Δύναται επομένως να υποτεθή, 
ότι προ της αφίξεως των Φράγκων εις την 
Χαλκίδα ( 1205 ) εγένετο επισκευή τμη- 
μάτων του τείχους, το όποιον προϋπήρ-

χε και εχρησιμοποιείτο μέχρι τούδε δια 
την άμυναν της πόλεως. Δυστυχώς αι πλη- 
ροφορίαι τας όποιας παρέχουν αι ιστορι- 
και Πηγαί δεν δύνανται να διαφωτίσουν 
πλήρως το σημείον αυτό και να βοηθή- 
σουν δια την ακριβή χρονολόγησιν.

ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΡΓΟΠΟ ΥΛΟΥ- ΜΕΛΑΔΙΝΗ

NEWS FROM CIIÀI KIS

Foundation works for the constru- 
ction of a new building on Venizelou 
Street in Ghalkis, brought to light part 
of the M ediaeval fortifications of the 
town.

An excavation was carried out and 
its report has been published in 
A D  26 ( 1971 ) : Chronika.

Two -almost parallel walls ( A and 
B ) and the inclined wall of the m oat 
th a t surrounded the castle with w ater 
have been uncovered.

Walls B, Δ, and the construction of 
the m oat should be dated to the years 
of the T urkish occupation ( 17th cen- 
tu ry  ? ). W all A is apparently  of the 
Byzantine period. I t  was constructed 
of two faces of blocks ( most of them  
ancient m aterial reused ) with a filling 
of small stones and earth  in between.

P art of the same wall was excavated 
during the foundation works of the 
next building ( A D  22 ( 1967 ):
Chronika ) on Venizelou Street. In  
both cases the pottery found pointed 
to a date in the m iddle Byzantine 
period.

After the dem olition of wall Δ in 
1972, the east p a rt o f wall A was ex- 
cavated, Its construction suggested 
a different date from th a t of the west 
part, or ra ther a reconstruction a t this 
po in t; the sherds found were again of 
the 11th or 12th century. All this leads 
to the hypothesis of a first building of 
fortifications in  earlier times ( 6th 
century ?, as also reported by histo- 
rians ) and a general repair of the walls 
in the early 12th century.

M. GEORGOPOULOU-MELADINI
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Εικ. 1. Κίρρα: Νότιος τομεύς της ανασκαφής

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΚΙΡΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1972

Η  κατεδάφισις της ετοιμορρόπου εκ- 
κλησίας της Κίρρας κ α ι  η  θεμελίωσις 
νέας, έδωκε την ευκαιρίαν δια την διεξα- 
γωγήν ανασκαφικής ερεύνης εις τον πέ- 
ριξ της εκκλησίας χώρον και μεταξύ των 
θεμελίων αυτής.

Η εκκλησία κείται παρά τον χώρον, 
όπου κατά το παρελθόν η  Γαλλική Αρ- 
χαιολογική Σχολή είχε διενεργήσει ανα- 
σκαφάς ( βλ. L. Dor, J. Jannoray, Η. 
Van Effenterre, Kirrha, Paris 1960 δια 
τον προϊστορικόν συνοικισμόν και BCH 
61 ( 1937 ), Chronique σ. 457, δια την 
κλασσικήν Κίρραν ).

Αι εφετιναί ανασκαφαί απεκάλυψαν

τμήμα του νοτίου τοίχου και εξ βάσεις 
κιόνων η  στύλων της εν μέρει υπό των 
Γάλλων ευρεθείσης τετραγώνου στοάς, 
των οποίων βάσεων η  θέσις εδηλούτο 
υποθετικώς εις το σχέδιον της Γαλλικής 
ανασκαφής ( Kirrha, πιν. 111).  Ε νδια - 
φέρει ίσως να υπομνησθή κ α ι η  γνώμη 
του Ch. Picard ( Revue Archéologique 
1938, σ. 97 - 99 ) περί του προορισμού 
των βάσεων αυτών. Εις το σύντομον δη- 
μοσίευμά του ο Picard υποστηρίζει ότι 
αυταί έφερον αναθήματα, τρίποδας. Την 
γνώμην ταύτην διετύπωσε στηριζόμε- 
νος εις τον ομηρικόν ύμνον εις Απόλλ

ωνα ( στ. 438 κ.ε. ), δεν φαίνεται όμως
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Εικ. 2. Κίρρα: Ανατολικός τομεύς της ανασκαφής

να ανταποκρίνεται αύτη εις τα πράγματα.
Ευρήματα εκ της κλασσικής και της 

μετέπειτα εποχής δεν υπήρξαν ειμή μό- 
νον ωραίος μελαμβαφής αττικός σκύφος 
του 5ου αιώνος π.Χ., ευρεθείς άκριβώς 
υπό μιαν των βάσεων, και χαλκούν νόμι- 
σμα των Αιτωλών ( 279 - 168 π.Χ. ).

Εις μικρόν βάθος, από της επιφάνειας 
των βάσεων της τετραγώνου στοάς, απεκα- 
λύφθη εκτεταμένος μυκηναϊκός συνοικι- 
σμός. Η  μια έκτων παρατιθεμένων φωτο- 
γραφιών ( ε ι κ .  1 ) εικονίζει τρεις εκ των 
βάσεων της στοάς και παρ’ αυτάς τοί- 
χους μυκηναϊκών οικιών ( νότιος τομεύς 
της ανασκαφής), ε ν ώ  η  δευτέρα φωτο- 
γραφία ( ε ι κ .  2 ) εικονίζει τον ανατολι- 
κόν τομέα της ανασκαφής, όπου οι το ί-

χοι είναι πυκνότεροι. Εις το μέσον των 
τοίχων διακρίνεται βάσις εκ της ανατο- 
λικής πλευράς της τετραγώνου στοάς.

Ό  μυκηναϊκός συνοικισμός εξετείνε- 
το εις ολόκληρον την έκτασιν του οικο- 
πέδου της εκκλησίας και εσκάφη, όπου 
δεν είχε θιγή υπό εκσκαφών των χωρι- 
κών και όπου αι τεχνικαί συνθήκαι επέ- 
τρεπον, διότι εις διάφορα σημεία του 
γηπέδου έχουν εναποτεθή τεράστιοι τσι- 
μέντινοι όγκοι προερχόμενοι εκ της 
κατεδαφισθείσης εκκλησίας της Κοιμή- 
σεως και οι όποιοι δεν ηυκόλυναν την 
ασφαλή ανασκαφήν.

Ενταύθα πρέπει να λεχθή ότι, εις μι- 
κρόν προς νότον απόστασιν είχε δι- 
ενεργήσει ανασκαφικήν ερευνάν η  κυρία
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Νικοπούλου ( βλ. AAA I ( 1968 ) σ. 144 - 
146 ) εντός ιδιωτικών οικοπέδων, όπου 
άνευρε μεσοελλαδικόν και μυκηναϊκόν 
στρώμα με ενδιαφέροντα ευρήματα.

Παρά το ότι τα κεραμεικά ευρήματα της 
εφετινής ανασκαφής υπήρξαν άφθονα, 
εν τούτοις η  ε ν  τεμαχίοις κατά το πλεί- 
στον ευρεσίς των απαιτεί πολύν χρόνον 
δια την συγκρότησιν ολοκλήρων αγ- 
γείων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγον- 
ται κυλικες, κόαθοι, τρίωτοι αμφορείς, 
πρόχοι, ασκοί, ψευδόστομοι αμφορείς, 
κύπελλα, ειδώλια τύπου Ψ και μια κου- 
ροτρόφος, σφονδύλια και δύο πήλινοι 
τριποδίσκοι.

Εις το βόρειον μέρος του γηπέδου της 
εκκλησίας κατέστη δυνατή η  α νασ καφή 
βαθυτέρων στρωμάτων. Ουτω εις βάθος 
1.85 μ. από της άνω επιφάνειας των νέων 
θεμελίων του ναού απεκαλύφθησαν ΜΕ 
ταφαί παίδων. Ε κ  των τάφων άλλοι εφε-

ρον κάλυμμα, άλλοι όχι, αι δε πλευραί 
των απετελούντο εξ όρθιων ακατεργά- 
στων λίθων ( ε ι κ .  3 ).

Τής αρχαίας Κίρρας, της οποίας πλην 
τμήματος του προϊστορικού συνοικι- 
σμού, η  Γαλλική Α ρχαιολογική Σχολή 
είχεν ανασκάψει μέρος του τείχους, ναόν, 
πλουσιώτατον αποθέτην, τετράγωνον 
στοάν η  α γοράν , κτήρια παρά το σημε- 
ρινόν σχολείον, απομένουν ακόμη πολ- 
λά προς ερευνάν.

Σημειούται εδώ η ύπαρξις τούμπας, την 
οποίαν οι εντόπιοι ονομάζουν Κούμπλαν, 
εις ην ανευρίσκονται όστρακα όλων των 
εποχών, από των προϊστορικών χρόνων 
μέχρι και των κλασσικών. Ε πειδή η 
τούμπα υφίστανται υπό των περίοικων 
φθοράν, την οποίαν τα αστυνομικά με- 
τρα δεν δύνανται να αναχαιτίσουν, σκό- 
πιμος είναι η  κατά το προσεχές έτος 
ανασκαφή της.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ X. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Εικ. 3. Κίρρα: 
ΜΕ ταφή παιδός
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F O U IL L E S  A K IR R H A

Des fouilles exécutées à K irrha  au 
cours de l ’été 1972 tou t au tour de F 
église de la D orm ition de la Vierge près 
de laquelle l ’École Française d ’Athènes 
avait égalem ent fouillé en 1937, mi- 
ren t au  jo u r  une partie d ’un portique 
d a ta n t probablem ent du I V è m e  s. av. 
J .-G . et dans les couches les plus pro- 
fondes, un  h ab ita t mycénien.

En ce qui concerne les trouvailles 
la  couche de l ’époque classique n ’a

donné q u ’un beau skyphos à vernis 
noir d a tan t du V è m e  s. av. J.-G . et 
une m onnaie des Étoliens tandis que la 
couche m ycénienne rendit une foule 
de vases, de figurines, de petits objets 
etc.

Sous la couche mycénienne on dé- 
cela l ’existance d ’un h ab ita t de l ’Hel- 
ladique M oyen dont ne fut exploré 
q u ’une petite partie où furent décou- 
vertes des tombes d ’enfants.

BASILE PÉTRACOS

ΤΑ ΝΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατά την τελευταίαν διετίαν δύο νέα 
αρχαιολογικά Μουσεία ήρχισαν να λει- 
τουργούν δια το κοινόν εις την Ή πει- 
ρον, το Μουσείον Ιωαννίνων από της 
1ης Αυγούστου 1970 και το Μουσείον 
Νικοπόλεως από της 1ης Ιουλίου 1972. 
Πρόκειται δια τα πρώτα εις τον Η πειρω - 
τικόν χώρον, κρατικά Μουσεία εις τα 
όποια εξετέθησαν τα ευρήματα κυρίως 
της τελευταίας εικοσαετίας. Τα ολίγα 
προπολεμικά ευρήματα της μεν Δωδώ- 
νης και του Ν ομού Ιωαννίνων η  σαν 
προχείρως εκτεθειμένα εις το Δημοτικόν 
Μουσείον Ιωαννίνων ( τουρκικόν τέμε- 
νος Α σλάν ), τα δε της Νικοπόλεως, α- 
ποθηκευμένα εις το τζαμί της Πρεβέζης, 
βομβαρδίστηκαν κατά την διάρκειαν 
του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου και

ό τ ι  απέμεινεν μετεφέρθη εις τον αρχαιο- 
λογικόν χώρον της Νικοπόλεως. Ε π ε ι- 
δη λοιπόν τα εκθέματα των νέων αυτών 
Μουσείων είναι πολύ ολίγον γνωστά 
εις το κοινόν, παρέχομεν κατωτέρω 
συνοπτικήν εκθεσιν περί αυτών.

Το Μουσείον Ιω αννίνω ν επερατώθη 
το έτος 1966, είναι έργον του αρχιτέκτο- 
νος Ά ρ η  Κωνσταντινίδη, και θεωρείται 
από τα πλέον αντιπροσωπευτικά δείγματα 
της συγχρόνου ελληνικής αρχιτεκτονι- 
κής ( ε ι κ .  1 ). Έ χ ε ι χαρακτήρα Γενικού 
Μουσείου, διότι εις τας πέντε αιθούσας 
του και τον ευρύν διάδρομον ( ε ι κ .  2 ) 
εκτίθενται έργα της κλασσικής αρχαιό- 
τητος, Βυζαντινών, μεταβυζαντινών και 
νεωτέρων χρόνων, καθώς κ α ι η  υπό του
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Εικ. 1. Μουσείον Ιωαννίνων : Ά ποψις της εισόδου του

Σωματείου « Οι Φίλοι των Ιωαννίνων » 
δωρηθείσα Πινακοθήκη.

Εις την πρώτην αίθουσαν, παρουσιά- 
ζονται εντός προθηκών μικροαντικείμε- 
να από ολήν την Ή πειρον ( ε ι κ .  3 ). 
Α ριστερά τω εισερχομένω εκτείνεται 
ή « πτέρυξ της Δωδώνης ». Ε ντός τεσ- 
σάρων όρθιων προθηκών και ισαρίθμων 
μεμονωμένων βάθρων εκτίθενται τα αρί- 
στης διατηρήσεως χαλκά αναθήματα του 
αρχαιοτέρου ελληνικού μαντείου, αγαλ- 
μάτια παίδων, οπλιτών, ζώων, λαβαί αγ- 
γείων, έκτυπα ελάσματα, τεμάχια ανδρι- 
αντων ό λ α  θέλγουν με την κυανοπρα- 
σίνην οξείδωσιν των, την ονομαστήν 
« πάτιναν της Δωδώνης ». Εις τον τοί-

χον του βάθους έχει αναπαρασταθή τμή- 
μα της θύρας του Βουλευτηρίου. Έ κ - 
πληξιν δια τον επισκέπτην αποτελούν τα 
μολύβδινα ελάσματα από το μαντείον 
του Διός. Ε π ' αυτών οι προσκυνηταί 
του ιερού εχάρασσον τας ερωτήσεις των 
προς τον Δία και την Διώνην, το δε πε- 
ριεχόμενον αυτών των ερωτήσεων απο- 
καλύπτει την καθημερινήν πλευράν του 
βίου των αρχαίων Ελλήνω ν και τα προ- 
βλήματα της ζωής των, διόλου διάφορα 
από τα απασχολούντα τους σημερινούς 
απογόνους των.

Εις το υπόλοιπον τμήμα της πρώτης 
αιθούσης έχουν εκτεθή κατά χρονολο- 
γικήν σειράν τα διαφόρων προελεύσεων
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ευρήματα. Προηγούνται τα λίθινα και 
οστέινα εργαλεία από τα παλαιολιθικά 
σπήλαια Α σπροχαλίκου και Καστρί- 
τσας. Συγκαταλέγονται μεταξύ των πα- 
λαιοτέρων ανθρωπίνων εργαλείων, τα ο- 
ποια ευρέθησαν εις την Ελλάδα. Ακο- 
λουθούν τα χαλκά όπλα, κοσμήματα και 
πήλινα σκεύη της εποχής του Χαλκού, 
τα όποια είναι ιδιαιτέρως σημαντικά δια 
την Ή πειρον, διότι δείχνουν συχνήν 
και ανεμπόδιστον επικοινωνίαν με τον 
λοιπόν μυκηναϊκόν ελληνικόν κόσμον. 
Εις μιαν προθήκην είναι εκτεθειμένη ή

δωρηθείσα υπό του κ. Μίμη Οικονόμου 
συλλογή πρωτογεωμετρικών αγγείων 
από την περιοχήν Α γρίνιου . Έ πονται 
αι πέντε προθήκαι με τα ευρήματα από 
τας προσφάτους ανασκαφάς εις την 
Βίτσαν και Μονοδένδρι Ζαγορίου : σιδη- 
ρά ξίφη, μαχαίρια, αιχμαί ακοντίων, κο- 
σμήματα από χαλκόν, αργυρόν και ύελον, 
πήλινα αγγεία γεωμετρικών, αρχαϊκών 
και κλασσικών χρόνων, περίτεχνα χαλ- 
κά σκεύη, εισηγμένα κορινθιακά και 
αττικά έργα, μαρτυρούντα ανθούσαν οικο- 
νομικήν κατάστασιν των ορεινών Μο-

Εικ. 2. Μουσείον Ιωαννίνων : Ό  κεντρικός διάδρομος
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λοσσών και εξ ίσου ανοικτάς οδούς εμ- 
πορίου με την νοτιωτέρου Ελλάδα, όπως 
και εις τους Μυκηναϊκούς χρόνους.

Εις τας επομένας προθήκας έχουν εκτε- 
θή αντιπροσωπευτικαί προσφοραί από 
το Νεκρομαντείον, το ιερόν του Ά δου, 
χρυσά κοσμήματα από την Ά ρ τα ν , ευ- 
ρήματα από την Κερασώνα, την Κα- 
στρίτσαν και την Βάξιαν. Μιαν ολόκλη- 
ρον προθήκην καταλαμβάνει ο « θησαυ- 
ρός » του Βοτονοσίου, μιαν ομάδα δηλα- 
δη χαλκών αγγείων του 6ου εως 4ου αι. 
π.Χ., τα όποια ευρέθησαν προπολεμικως 
εντός χαλκών λεβήτων κατά την δια- 
νοιξιν της εθνικής οδού Ιωαννίνων -

Μετσόβου. Εις δύο τραπεζοειδείς προθή- 
κας έχουν εκτεθή μέρος των αρχαίων νο- 
μισμάτων του Μουσείου Ιωαννίνων, αντι- 
προσωπευτικά δείγματα ήπειρωτικής και 
άλλης προελεύσεως νομισματοκοπίας.

Εις τον διάδρομον, τα κιονόκρανα από 
την αρχαίαν Κασσώπην, κειμένην πλη- 
σίον του Ζαλόγγου Πρεβέζης, πλαισιούν 
επιγραφάς κυρίως από την Δωδώνην, 
απελευθερωτικά ψηφίσματα και αποφά- 
σεις του Κοινού των Ηπειρωτών και 
των Θεσπρωτών.

Η  δευτέρα αίθουσα είναι αφιερωμένη 
εις τα γλυπτά ( ε ικ .  4 ). Κυριαρχεί εις το 
βάθος της αιθούσης με τον όγκον της και
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Εικ. 4. Μουσείον Ιωαννίνων : Η  αίθουσα Β (μερική απόψις )

το κάλλος των αναγλύφων η  διονυσιακή 
σαρκοφάγος από την Παραμυθιάν. Τα 
επιτύμβια αγάλματα κορασίδων και ενός 
λέοντος, έργα του τέλους των κλασσι- 
κών χρόνων από το νεκροταφείον του 
Μ ιχαλιτσίου Πρεβέζης, είναι τα πλέον 
αξιοσημείωτα μεταξύ των υπολοίπων 
γλυπτών. Εις την πλησίον αυτών προ- 
θήκην εκτίθενται μικροαντικείμενα εκ 
των τάφων του αυτού νεκροταφείου- ιδι- 
αιτέρως συγκινούν τα κτερίσματα των 
παιδικών ταφών.

Εις την τετάρτην αιθούσαν είναι εκτε- 
θειμένα τα αντικείμενα βυζαντινής και

μεταβυζαντινής τέχνης. Ανάγλυφα θω- 
ράκια τέμπλου και μαρμάρινα κιονόκρα- 
να από τον βυζαντινόν ναόν του Γλυκέος 
( Θεσπρωτίας ) κοσμούν το πρώτον μέ-ρος 

 της αιθούσης. Εις το βάθος υπάρ- 
χουν ολίγαι μεταβυζαντινοί εικόνες 16ου 
- 18ου αιώνος μ.Χ. Βυζαντινά και ευρω- 
παϊκά νομίσματα εκτίθενται εις μιαν 
τραπεζοειδή προθήκην και εις ετέραν 
χειρόγραφα και παλαιαί εκδόσεις βι- 
βλίων. Εις την αυτήν αιθούσαν και εντός 
προθηκών εκτίθενται η  συλλογή εργων 
λαϊκής τέχνης του αρχιεπισκόπου Σπυ- 
ρίδωνος κ α ι η  δωρηθείσα υπό του χρυ-
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Εικ. 5. Μουσείον Ίωαννίνων : Μερική απόψις της αιθούσης Ε

σοχόου Κωνσταντίνου Ιωαννίδη συλλο- 
γή έργων ήπειρωτικής και ευρωπαϊκής 
αργυροχοί ας.

Την 3ην και την 5ην αιθούσαν ( ε ι κ .  
5 ), καθώς και τμήμα του διαδρόμου κατα- 
λαμβάνει η  Πινακοθήκη, δωρηθείσα από 
το Σωματείον « Οι Φίλοι των Ι ωαννί- 
νων ». Εκτίθενται περί τους διακοσίους 
πίνακες Ελλήνω ν ζωγράφων του 19ου και 
20ού αιώνος και ολίγα γλυπτά συγχρό- 
νων κυρίως καλλιτεχνών. Ό  επισκέπτης 
μπορεί να θαυμάση έργα των μεγάλων 
μας ζωγράφων του τέλους του 19ου και 
αρχών του 20ού αι., όπως του Γύζη, του 
Λύτρα του Ίακωβίδη, Ροϊλού, Βικάτου,

του Παρθένη και νεωτέρων, όπως των 
Μπουζιάνη, Τσίγκου Μαλέα, Βασιλείου, 
Τσαρούχη, Γουναρό, Μαλάμου, Πρέκα, 
Καρρά, Τάσσου και άλλων.

Το Μουσείον Νικοπόλεως, εντός των 
βυζαντινών τειχών της Νικοπόλεως και 
παρά την Βασιλικήν Δουμετίου, αποτε- 
λείται από δυο συνεχομένας αιθούσας και 
έχει χαρακτήρα προσωρινού « μουσείου 
αρχαιολογικού χώρου », διότι περιλαμ- 
βάνει αποκλειστικώς ευρήματα εκ της 
Νικοπόλεως.

Εις τον μικρόν προθάλαμον έχουν εκτε- 
θή επί των τοίχων μαρμάριναι επιτύμβιαι
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Εικ. 6. Μουσείον Νικοπόλεως : Η  πρώτη αίθουσα

πλάκες φέρουσαι επ’ αυτών εγχάρακτα το 
όνομα, πατρωνυμικόν και την ηλικίαν 
του νεκρού, συχνά συνοδευόμενα από 
ένα ύστατον χαιρετισμόν : « χαίρε ». Ε ν  
μέσω αυτών προβάλλεται εις βωμός αφι- 
ερωμένος εις την αυτοκράτειραν Σαβί- 
νην, ταυτιζομένην προς την επιτοπίως 
λατρευομένην Ά ρτεμ ιν  Κελκαίαν.

Εις την πρώτην αίθουσαν ( ε ικ .  6 ), αρι- 
στερά τω εισερχομένου και κατά μήκος 
των μακρών πλευρών είναι εκτεθειμέναι 
μαρμάριναι σαρκοφάγοι ρωμαϊκών χρό- 
νων, κοσμούμεναι με αναγλύφους ανθο- 
πλοκάμους, κεφαλάς λεόντων η  ταύρων, 
ανθρώπινα προσωπεία. Εις το μέσον της

αιθούσης εξαίρεται εις καθιστάς μαρμά- 
ρινος λέων του 4ου αι. π.Χ., επιτύμβιον 
μνημείον μεταφερθέν από άλλην παλαι- 
οτέραν πόλιν, εξ εκείνων αι οποίαι 
εξαναγκάσθηκαν να συνοικισθούν, δια να 
σχηματισθή η  Νικόπολις. Εις το βάθος 
δύο μαρμάρινα αγάλματα: αριστερά μια 
ωραία Α θηνά δημηγορούσα, ρωμαϊκόν 
αντίγραφον έργου του 4ου α ι. π.Χ. και 
δεξιά εν άλλον ακέφαλον αντίγραφον 
πρωτοτύπου του 4ου αι. π.Χ., γνωστόν 
ως «Μικρά Ηρακλειώτις ». Δύο καλής 
τέχνης προσωπογραφίαν έχουν στηθή 
επί μεμονωμένων βάθρων: η  κατά το 
ήμισυ σωζομένη ανδρική κεφαλή, πορ-

/
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τραίτον ίσως του Α γρίππα , κ α ι  η  άρτια 
γυναικεία κεφαλή αριστερά τω εισερ- 
χομένω, απεικονίζουσα ίσως την Φαυ- 
στίναν την Νεωτέραν.

Εις την δευτέραν αίθουσαν ( ε ι κ .  7)  
εκτίθενται καλύμματα σαρκοφάγων, κιο- 
νόκρανα, αρχιτεκτονικά μέλη. Εις το μέ- 
σον μέγα κυλινδρικόν βάθρον κολοσσι- 
αίου ανδριάντος, κοσμούμενον με ανάγλυ
φον Αμαζονομαχίαν τούτο εχρησιμοποιήθη

 ως δάπεδον του άμβωνος εις την βα-

σιλικήν του Α λκίσω νος, οπότε και εν 
μέρος της αναγλύφου ζωφόρου απεξέσθη 
δια να δεχθή ψηφιδωτήν διακόσμησιν, 
εκ της οποίας σώζονται προσωπογραφίαι 
δύο άγιων. Εις την ορθίαν προθήκην εκτί- 
θενται υέλινα αγγεία εκ των ανασκα- 
φέντων κατά τα τελευταία έτη τάφων και 
διάφορα άλλα μικροαντικείμενα. Ε π ι- 
λογή λύχνων με ανάγλυφον διακόσμησιν 
παρουσιάζεται εις την μιαν τραπεζοειδή 
προθήκην και εις την άλλην δείγματα

Εικ. 7. Μουσείον Νικοπόλεως : 
Η  δευτέρα αίθουσα του Μουσείου
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της νομισματοκοπίας της Νικοπόλεως. 
Ε π ί ιδιαιτέρου βάθρου μια μοναδική 
υελίνη τεφροδόχος κάλπις, ευρημα του 
θέρους του 1972.

Αρχαιολογική Συλλογή 
εις Παρηγορήτισσαν Ά ρτης

Πλην των ανωτέρω δύο μουσείων, 
προσωρινή έκθεσις της αρχαίας συλλο- 
γής εγένετο κατά το τρέχον έτος εις το 
πρόσθιον τμήμα της Τραπέζης της Πα- 
ρηγορητίσσης Ά ρ τη ς . Παρουσιάζονται 
μερικαί τυπικαί επιτύμβιοι στήλαι, ανα- 
θηματικά ενεπίγραφα βάθρα, κιονόκρα- 
νον εκ του υστεροαρχαϊκού ναού του οι- 
κοπέδου Μπακαγιάννη και εντός προθη- 
κών λίαν ενδιαφέροντα μικροαντικείμενα. 
Δύο προθήκας καταλαμβάνουν τα ευρή- 
ματα εκ του κλασσικού νεκροταφείου της

Κουτσομύτας : πήλινα αγγεία, πολυάρι- 
θμα ειδώλια, περίτμητα ανάγλυφα, χαλ- 
καί στλεγγίδες και χαλκά αγγεία. Εις τας 
αλλάς δύο όρθιας προθήκας παρουσιά- 
ζονται κτερίσματα από τάφους διαφόρων 
περιοχών, πήλινα ειδώλια από το σπή- 
λαιον των νυμφών « Κουδουνότρυπα » 
και άλλα. Εις την μιαν τραπεζοειδή 
προθήκην, εκτίθενται πήλιναι μήτραι και 
σύγχρονα εκμαγεία εξ αυτών, από εργα- 
στήριον κοροπλάστου του 4ου αι. π.Χ., 
του Σατύρου. Εις την ετέραν τραπεζοειδή 
παρουσιάζονται νομίσματα της αρχαίας 
Αμβρακίας και άλλα μικροαντικείμενα.

Η  προσωρινή έκθεσις της Συλλογής 
Ά ρ τη ς μας δίδει μιαν εικόνα του πολι- 
τιστικού επιπέδου της υπό την σύγχρονον 
Ά ρτα ν  θαμμένης Αμβρακίας, αποικίας 
των Κορινθίων.

1. Π. ΒΟΚΟ ΤΟΠΟ ΥΛΟΥ

THE NEW ARCHAEOLOGICAL M USEUM S OF EPIRUS

M u seu m  o f  Ioannina. T he new M u- 
seum of Ioann ina ( f i g .  1 ) was 
opened to the public on 1st August 
1970. Its five large halls and the cor- 
ridor include exhibits of Classical, 
Byzantine and Post - Byzantine art, 
as well as the Gallery of M odem  
Greek pain ting  and sculpture.

In  the first hall small finds from 
various sites of Epirus are presented 
w ithin wall -  or table cases. O n the 
left, the visitor m ay see the bronze 
votive statuettes and vases from the 
sanctuary of D odona, which are world-

famous for their excellent quality and 
green patina. M ost interesting are the 
leaden oracular tablets, on which p il- 
grims of the Oracle of Zeus at D odona 
w rote their questions to the god.

T he same hall contains stone tools 
from two Palaeolithic caves in  Epirus, 
Bronze Age finds, chiefly from LH 
IIIB  - G cist - graves, a group of Pro- 
togeom etric vases from the region of 
Agrinion, clay and bronze vases, wea- 
pons and pins from the cemeteries o f 
V itsa, dating from the Geom etric 
down to the late Classical period, finds
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from  the O racle o f the D ead on the 
river A cheron, gold objects from the 
graves of A m brakia ( A rta  ), and  coins 
issued by various Greek and  especially 
E pirot cities.

T he second hall houses the re la ti- 
vely few pieces o f sculpture found in 
Epirus. Am ong them  are the statues 
from  the funeral precinct a t M icha- 
litsi : a m arble lion, two young girls, 
and  the head  of a m aiden. M ost im - 
pressive is a sculptured m arble sar- 
cophagus bearing the relief rep re- 
sentation of a Dionysiac procession.

In  the first p a rt of the corridor, 
betw een the first and  second halls, 
there are on display inscriptions on 
stone, m ainly from D odona, and  Ionic 
capitals from Cassope. T here is also 
a wall - case containing the small finds 
from the graves at M ichalitsi.

T he G allery o f the 'F riends of 
Io an n in a ’, a donation to the M useum  
consisting o f paintings and  sculptures 
of m odern and  19th century  Greek 
artists, is housed in  the th ird  and  fifth 
halls. T he fourth  hall contains By- 
zantine arch itectural m em bers, Post - 
Byzantine icons, coins, m anuscripts, 
and  two collections o f m odern Epirot 
m etalwork.

M u seu m  o f  N ikopolis. T he small local 
M useum  ( f i g .  7), built near the 
Basilica o f D um etius, was opened to 
the public last O ctober. I t  contains 
exclusively finds from the archaeolo- 
gical site of Nikopolis.

Inscribed gravestones are displayed 
on the walls of the entrance hall. 
T he two adjacent oblong rooms in - 
clude statues, sculptured sarcophagi, 
R om an portraits and  carved capitals. 
A  4th  century B.C. grave lion stands in 
the centre o f the first room. In  the se- 
cond room  the visitor m ay see the cy- 
lindrical base of a huge statue bearing 
the relief representation of an  Ama- 
zonom achy; it had  been reused as 
standing  floor of the am bon in  the 
Basilica of Alkisson, and  from this 
second use date the two mosaic figures 
added  on the destroyed p art of the 
frieze. T hree cases contain glass vases, 
lam ps, coins and  other small finds 
from  Nikopolis.

A rta . In  addition to the above two 
M useum s, a provisional exhibition of 
tombstones and small finds from the 
C orin th ian  colony of A m brakia has 
been installed in  the T rapeza of the 
C hurch o f Paregoritissa in  A rta.

J. VOKOTOPOULOU
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Αι επανεκθετικαί εργασίαι, αίτινες 
συνεχίζονται υπό του υπογράφοντος εν 
τω Α ρχαιολογικώ  Μουσείω Αργοστο- 
λιού, έδωσαν την ευκαιρίαν της επανεξε- 
τάσεως του συνόλου του υλικού του Μου
σείου*.

Αι δυσκολίαι ταυτίσεως των αρχαίων 
ήσαν δυστυχώς πολλαί, προερχόμενοι 
κυρίως εκ των αναστατώσεων κατά τους 
σεισμούς του 1953. Η  εσπευσμένη τότε 
εκκένωσις του καταστραφέντος κτηρίου 
του παλαιού Μουσείου επέφερε σύγχυσιν, 
την όποιαν επέτεινε η μακροχρόνιος απο- 
θήκευσις του σωθέντος αρχαιολογικού 
υλικού. Πολλά αγγεία ανασυνεκροτήθη- 
σαν εν τω νέω Μουσείω υπό του αειμνή- 
στου συντηρητού Κανάκη, άλλ’ ικανός 
αριθμός αυτών απωλέσθη οριστικώς ή 
κείται εις θλιβερά, μη δυνάμενα να συγ- 
κολληθούν, τεμάχια. Πάντως συνετελέ- 
σθησαν ικαναί καταγραφαί και ταυτίσεις 
αρχαίων.

Αι απώλειαι εκ των σεισμών νυν αρχί- 
ζουν να γίνωνται σαφείς και αισθηταί, 
ότε ολοκληρούται η  εργασία της ταυ- 
τίσεως, και άπαντες οι αριθμοί του ευρε- 
τηρίου απεδελτιώθησαν και το σωζόμε- 
νον υλικόν φωτογραφίζεται.

Ευτυχώς μεγάλαι ομάδες αρχαίων είναι 
ήδη δημοσιευμένοι, ως τα ευρήματα του 
καθηγητού Σπ. Μαρινάτου εκ των μυ- 
κηναϊκών νεκροταφείων της Λακίθρας, 
των Μεταξάτων, των Οικοπέδων κλπ. Πα- 
λαιότεραι όμως ανασκαφαί, ως του Καβ- 
βαδία και του Κυπαρίσση, παρέμειναν 
εν πολλοίς η  ε ν  μέρει αδημοσίευτοι. Το 
γεγονός τούτο υπήρξε μέγα ατύχημα,

Εικ. 1. Τμήμα πηλίνης σίμης

ιδίως δια την σπουδαίαν μεσο-ελλαδικήν 
κεραμεικήν εκ των κιβωτιοσχήμων τά-φων 

 των Κοκκολάτων -  Μενεγάτων1, 
της οποίας αι απώλειαι εκ του σεισμού 
υπήρξαν ιδιαιτέρως σημαντικαί.

Συγχρόνως δέον να παρατηρηθή, ότι 
παλαιότερον, ενώ το βάρος της μελέτης 
και παρουσιάσεως έπεσεν εις τα άλλως 
σημαντικά, βεβαίως, μυκηναϊκά ευρήμα- 
τα της νήσου, παρημελήθησαν κάπως 
τα ευρήματα των ιστορικών χρόνων.

Ούτως, ενώ ο Κυπαρίσσης ανέσκαψεν 
τα θεμέλια αξιολόγου αρχαϊκού ναού 
εις την περιοχήν Μηνιές της Λειβαθούς, 
τα δημοσιευθέντα υπ' αυτού σχετικά στοι- 
χεία των ευρημάτων είναι ελάχιστα2. Έ λ-

* Ai φωτογραφίαι οφείλονται εις τον φωτο- 
γράφον κ. Μ. Σκιαδαρέσην.

1. Π. Καββαδία, Προϊστορική Αρχαιολογία 
( 1909), 371, και ΠΑΕ 1912, 250 κ.ε.

2. Ν. Κυπαρίσση, ΠΑΕ 1912, 105 κ.ε. Επί- 
σης Van Buren, Greek fictile Revetments in the 
Archaic Period ( London 1926 ), 20.
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πίζεται, ότι η  ανασκαφή θα επαναληφθή 
συντόμως και θα εμπλουτισθούν ούτως 
αι γνώσεις μας περί του παραθαλασσίου 
τούτου ιερού, το όποιον έκειτο εις καί- 
ριον σημείον δια τας θαλασσίας επικοι- 
νωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ιταλ ίας.

Ε κ  των δημοσιευθέντων στοιχείων 
προκύπτει, ότι εις τας επιχώσεις του 
ναού ευρέθησαν πολλά τεμάχια εκ της 
πηλίνης κεραμώσεως της στέγης αυτού. 
Ό  ανασκαφεύς αναφέρει ( ΠΑΕ 1912, 
σ. 106-7) πλείστα, επί των οποίων εν 
αναγλύφω « παρατηρείται κόσμημα πλο- 
καμοειδές εν σχήματι χιαστώ » και ετέρα 
παριστώντα κεφαλήν Μεδούσης.

Ε ν  τω ευρετηρίω του Μουσείου, υπό 
τον αριθμόν 767 αναφέρεται: « Δεκατέσ- 
σαρα ( 14 ) τεμάχια πήλινα φέροντα κο- 
σμήματα ανάγλυπτα εκ του θριγκού και 
της κορωνίδος του εν Ά γ . Μηνά δωρι- 
κού ναού. Δύο (2 ) τούτων είναι τμήματα 
εκ πηλίνης κεφαλής αναγλύφου Με- 
δούσης ».

Κατά τας προσφάτους εν τω Μουσείω 
Α ργοστολιού εργασίας επετεύχθη η ανα- 
γνώρισις κ α ι  η  ταύτισις 6 μόνον τεμα- 
χίων εκ των κεραμοπλαστικών τούτων 
εργω ν  τα λοιπά, προφανώς, απωλέσθη- 
σαν κατά την καταστροφήν του 1953.

1. Τμήμα εκ του αριστερού μετώπου 
σίμης ( ε ι κ .  1 ). Σώζει τριπλήν σειράν 
ωραίου πλοχμού βαίνοντος προς αρι- 
στερά, και άνω την αρχήν ζώνης φύλλων, 
ατινά θα ανεδιπλούντο σχηματίζοντα 
δωρικόν κυμάτιον. Κάτω όπίσω διακρί- 
νονται τα ίχνη της διαμπερούς κατά μη- 
κος οπής, απαραιτήτου δια την στερέω- 
σιν των αρχιτεκτονικών μελών μεταξύ 
των και εις το κτήριον. Διακρίνονται 
ελάχιστα ίχνη των αρχικών χρωμάτων. 
Πηλός κιτρινωπός. Σώζεται έτερον μι- 
κρόν τεμάχιον όμοιας σίμης, εξ ερυθρού

όμως πηλού ( αρ. εύρ. 767/1 α' και β', 
και 767/2 ).

2. Τμήμα ετέρας ( ; ) σίμης, εκ του 
κάτω μέρους αυτής. Ά νωθεν ταινίας σώ- 
ζεται η  α ρ χ ή  ζώνης φύλλων, προφανώς 
αναδιπλουμένων άνω. Ο πίσω σώζονται 
ίχνη της διαμπερούς οπής στερεώσεως 
( αρ. ευρ. 767/3).

3. Μικρόν τμήμα εκ του κάτω αρι- 
στερού άκρου ανθεμωτού καλυπτήρος, με 
ανάγλυφον διακόσμησιν. Πηλός υπέρυ- 
θρος ( αρ. ευρ. 767/4 ).

4. Ε ν  τεμάχιον εκ του αριστερού με- 
τώπου καλυπτήρος λακωνικού τύπου, με 
ανάγλυφον παράστασιν κεφαλής Γορ- 
γούς ( ε ικ .  2 ). Πηλός ωχροπράσινος. 
Συνεπληρώθη δια γύψου ( αρ. ευρ. 767/5 ). 
Τα σωζόμενα τεμάχια παρουσιάζουν με- 
γάλην συγγένειαν προς τα επιβλητικά 
κεραμοπλαστικά έργα της Κερκύρας, 
εκ του ναού της Α ρτέμιδος, και του 
ναού της Ή ρα ς ( ανασκαφή βασιλ. κτή- 
ματος Mon-Repos ). Ό  πλοχμός και τα 
αναδιπλούμενα φύλλα της σίμης ενθυ- 
μίζουν την αντίστοιχον σίμην του ναού 
της Άρτέμιδος3, ενώ το γοργόνειον της 
ακροκεράμου, το μέγα γοργόνειον του 
Η ραίου, MR. 7304. Πλην της τεχνο- 
τροπίας, ο πηλός, η  εργασία, και αι κα- 
σκευαστικαί λεπτομέρειαι επιτρέπουν 
την απόδοσιν των έργων εις τον αυτόν 
κύκλον και την αυτήν χρονολογίαν με 
τα κερκυραϊκά. Καθώς τα έργα και εκ 
των δύο μεγάλων ιερών της Κερκύρας 
θεωρούνται μετά βεβαιότητος πλέον ως 
έργα κορινθιακά των πρώτων δεκαετιών 
του 6ου α ι., η  α ντίστοιχος απόδοσις των 
κεφαλληνιακών έργων είναι ασφαλής.

3. K. Rhomaios, εις Korkyra I ( 1940 ), 100 
κ.ε., πρβλ. Abb 87.

4. Γ. Δοντάς, ΑΔ 22 ( 1967 ) : Χρονικά σ. 364, 
πιν. 272 α.
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Εικ. 2. Τμήμα μετώπου πήλινου καλυπτήρος

Γνωρίζομεν ελάχιστα δια την επιρ- 
ροήν της Κορίνθου επί της Κεφαλλη- 
νίας κατά τον πρώιμον 6ον αι., άλλα τα 
σωζόμενα ταπεινά λείψανα της στέγης 
του δωρικού ναού εις Αγ. Μηνά μας 
ενθυμίζουν, ότι η νήσος, κειμένη εις την 
εξοδον του Κορινθιακού κόλπου και 
βλέπουσα προς το ανοικτόν Ι όνιον και 
την Κάτω Ιταλίαν και Σικελίαν, θα ευ- 
ρίσκετο εις το κέντρον των εμπορικών 
δραστηριοτήτων των Κυψελιδών εις την 
περιοχήν5.

Η  Κορινθιακή επίδρασις θα πρέπει να 
ανάγεται, πάντως, και εις παλαιοτέρους

χρόνους, ως μας διδάσκει ο μέγας, εισέτι 
αδημοσίευτος, πρωτοκορινθιακός κρα- 
τήρ, εκ των ανασκαφών του καθηγ. Σπ. 
Μαρινάτου εις Μεταξάτα ( 1960 ).

Τα ευρήματα από τον δωρικόν ναόν 
εις Μινιές ετοποθετήθησαν εντός μικράς 
επιτοιχίου προθήκης εις την κλασσικήν 
αίθουσαν του Μουσείου.

Μιαν αντίστοιχον, αλλά μεταγενεστέ- 
ραν, ιστορικήν πραγματικότητα μαρτυ- 
ρεί, ίσως, έτερον αρχαίον του εν λόγω 
Μουσείου.

Ε ντός κιβωτίου, ομού μετά οστών 
κρανίου και ετέρων τμημάτων και θραυ- 
σμάτων μελαμβαφών αγγείων των κλασ- 
σικών χρόνων, ανευρέθησαν τεμάχια μι- 
κρού αμφορέως. Δυστυχώς δ εν  εσώθη-

5. I. Πάρτς, Κεφαλληνία και Ιθάκη ( μεταφρ. 
1892), 101 κ.ε.
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Εικ. 3. Αττικός αμφορεύς

σαν ενδείξεις περί του χρόνου και του 
τόπου ευρέσεως των αρχαίων αυτών, κρί- 
νοντες όμως εκ των συνευρεθέντων οστών 
και των επικολλημένων επί των αγγείων 
αλάτων δυνάμεθα να συμπεράνωμεν ότι 
ταύτα ευρέθησαν εντός τάφου. Κατόπιν 
της συγκολλήσεως των τεμαχίων και 
της συμπληρώσεως του όλου δια γύψου, 
προέκυψεν ο εικονιζόμενος ( ε ι κ .  3 )

μικρός αττικός αμφορεύς τύπου Nola, 
όστις νυν κοσμεί την κλασσικήν αίθου- 
σαν του Μουσείου Α ργοστολιού ( αρ. 
ευρ. 1918).

Ο λόκληρον το αγγείον ( ύψος περίπου 
0,26. ) είναι μελαμβαφές, πλην των δύο 
ερυθρόμορφων παραστάσεων επί εκατέ- 
ρας των όψεων, ένθα εικονίζεται ανά μια 
γυνή. Αμφότεραι βλέπουν προς τα δε- 
ξιά και πατούν επί βάσεως με διακόσμη- 
σιν μαιάνδρου. Η  καλύτερον σωζομένη 
μορφή τείνει την δεξιάν, πιθανώς κρα- 
τούσα δάδα ( ; ), ως πράττει η ετέρα γυνή. 
Η  δευτέρα αύτη κρατεί επίσης, δια της 
μη σωζομένης αριστεράς, βακτηρίαν (;).

Η  εικονογράφησις του αγγείου ευρί- 
σκεται εντός της καλής παραδόσεως των 
μέσων του 5ου αι. π.Χ., άλλ’ είναι γενι- 
κώς πρόχειρον έργον. Τυπολογικώς το 
σχήμα του αμφορέως είναι ωσαύτως 
εξειλιγμένον, και ούτω δύναται να χρο- 
νολογηθή εις την δεκαετίαν 430 - 420 
π.Χ. Ό  τύπος ούτος του αμφορέως, κα- 
θαρώς δημιούργημα αττικού εργαστη- 
ρίου, ήτο ιδιαιτέρως αγαπητός εις τας ι- 
ταλιωτικάς πόλεις, ένθα και ευρίσκεται 
σχεδόν αποκλειστικώς6.

Καί πάλιν η  θέσις της Κεφαλληνίας, 
εις το μέσον του εμπορικού δρόμου της 
Α ττικής προς την Ιταλίαν, δύναται να 
ερμηνεύση το ευρημα, εν συνδυασμό) 
προς τον επεκτατισμόν των Αθηνώ ν εις 
το Ι όνιον κατά τους χρόνους του Πελο- 
ποννησιακού πολέμου.

6. J. D. Beazley, ARV2, 1192-5 δια τινας 
ζωγράφους αμφορέων τύπου Nola, έκτος των 
μεγάλων ζωγράφων. Ενδιαφέρον είναι ότι πι- 
θανώς εκ Κερκύρας, επί του αυτού δηλαδή δρό- 
μου του εμπορίου, προέρχεται ο επίσης τύπου 
Nola αμφορεύς 77 της Βόννης, του Ζωγράφου 
της Φιάλης (Beazley ARV2, 1015).
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Ε τέρα  ομάς αρχαίων, αι ενεπίγραφοι 
επιτύμβιοι στήλαι, έτυχον ωσαύτως λε- 
πτομερούς επεξεργασίας και θα δημο- 
σιευθή προσεχώς εν συνόλω υπό του 
υπογραφομένου. Χρονικώς αι στήλαι αυ- 
ταί εκτείνονται από του 5ου αι. π.Χ. 
μέχρι των τελευταίων ελληνιστικών χρό- 
νων και αποτελούν, μέχρι στιγμής, τα 
μόνα σχεδόν επιγραφικά στοιχεία εκ της

νήσου7. Aι καλύτεροι και αξιολογώτεραι 
αυτών εστήθησαν ήδη εις τον προθά- 
λαμον του Μουσείου.

Π. Γ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ

N E W S  F R O M  T H E  A R C H A E O L O G IC A L  M U S E U M  A T  A R G O S T O L I,

C E P H A L L IN IA

R e-arrangem ent work undertaken 
in  the Argostoli M useum  has given 
me the opportunity  to study anew the 
archaeological m aterial from the island. 
H ere are m entioned:

1. T he terraco tta  revetm ents from 
the Doric tem ple, partly  excavated 
by Kyparissis a t M inies on the South-

ern coast o f the island. T hey are a t- 
tribu ted  to a C orinthian workshop of 
the beginning of the sixth century B.C.

2. A small N olan am phora, possibly 
from a tom b, dated  in  the 420’s B.C.

3. T he inscribed tombstones, new 
in  the M useum , from all parts of the 
island.

P. G. CALLIGAS

A  N E W  M O N U M E N T A L  C H A M B E R  T O M B  W IT H  P A IN T IN G S

O F  T H E  H E L L E N IS T IC  P E R IO D  N E A R  L E F K A D IA  (W E S T M A C E D O N IA )

In  the spring of 1971 a new m onu- 
m ental cham ber tom b of considerable 
im portance for the study of Helleni- 
stic a rt was discovered near Naoussa, 
very close to the well - known tom b

of Lefkadia ( excavated by Ph. Pe- 
tsas ). I t  is its contribution to the study 
of painting and  sculpture of th a t pe- 
riod th a t is particularly  invaluable.

This tom b, most probably located in

7. P. M. Fraser and T. Rönne, Boeotian and 
West Greek Tombstones (Lund 1957), 116 κ.ε. 
και των ιδίων, συμπληρωματικός, εις Opusc. 
Athen. X ( 1971 ), 65 κ.ε.
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a family estate 1, like m any others, is a 
fourth of a series of m onum ental tombs 
discovered in  the same area ( the o ther 
three being the T om b o f K inch, the 
tom b of Lyson - Kallikles and  the tom b 
o f Lefkadia ), and  it is preserved in 
a  very good condition ( f i g .  1 ).

T he tom b was covered w ith an  earth  
tum ulus b u t most o f its construction 
was under ground level. T he 'drom os’ 
approach was ju s t a broad  sloping. T he 
tem ple - shaped façade o f Ionic order 
has four engaged columns surm ounted 
by an  architrave and  pedim ent. T he 
doorway was ju st blocked by six bulky 
poros - stones (f i g. 2).

T he whole façade is of finely dressed

m asonry, stuccoed and  painted. T hree 
very well - preserved acroteria - anthe- 
m ia of poros decorate the pedim ent. 
T heir front surface is stuccoed and 
p a in ted  in  rose, dark  red and  blue 
colours. A harm ony of colour and 
design is conveyed to the visitor ad - 
m iring the richness of the coloured 
p lan t motifs and architectural o rna- 
ments o f the frieze and  the pedim ent.

Fig . 2. T he façade  o f  th e  to m b

1. T h e  lan d sca p e  a n d  th e  c o n s tru c tio n  o f  th e  
m o n u m e n t c o r re sp o n d  to  th e  d e sc rip tio n  g iven 
by P la to  in  L aw s, 947 D .
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Fig. 3. Head of an ivory figure

T he m ain  pain ted  com position on 
the pedim ent represents a m ature 
couple in  reclining position. T he wo- 
m an rem inds one o f the wom en of the 
'M acedonian  R oyal Fam ily’ of Bo- 
scoreale.

A shallow antecham ber (2 x 4 .10m .), 
behind the façade, w ith yellow painted  
walls and  black cornices leads through 
an  elaborate m arble door to the m ain 
cham ber, which is also rectangular

( 5.10 X 4.05 m. ). T he upper p art 
o f the walls is red  and  the lower black, 
separated  by white and  black cornices. 
T he roof had  a yellow pain t, which had  
been partly  destroyed when the tom b 
was uncovered. In  general the in terior 
o f the cham ber was badly dam aged by 
ancient tom b - robbers. T here is a 
bench, cu t in  stone and  stuccoed, along 
the side wall o f this cham ber; near 
the opposite wall there is a rectangular
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Fig. 4. Body members of the ivory figures

construction, like a sarcophagus, cover- 
ed w ith a slab, stuccoed and painted. 
I t  was used as an  ossuary. Bones were 
found scattered on the floor am ong the 
earth  which filled the interior of the 
cham ber. T he ossuary and the m arble 
door were found in pieces bu t they have 
been reconstructed.

T he most impressive painting is on 
the roof of the antecham ber. H uge 
polychrom e anthem ia am ong other

w ater flowers and  p lan t motifs on a 
faded w ater - like blue ground show 
a  rem arkable com m and of the p rin - 
ciples of perspective and the use of 
transitional tones of colours ( C o v e r  
p l a t e  a n d  C o l o u r  P l a t e  I ) .

T he paintings are in  the tem pera 
technique and, in  spite of the serious 
dam ages caused by the pressure of 
the mass of earth  and pebbles, which 
covered the whole m onum ent, they
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Fig. 5. Fragments of the ivory decoration of the 
casket.

are well preserved, m ainly due to this 
covering. O ld  examples and  this new 
one m ade it quite obvious, th a t the 
greatest dangers for paintings come

from  air, sunlight and  a very dry 
atm osphere.

T he only find of the a tom b was an  
excellent example o f Hellenistic scul- 
pture. H undreds of fragm ents o f ivory 
carvings and  reliefs ( f i g s .  3 - 5 ) ,  
w hich were found mixed up w ith earth  
on the floor o f the m ain cham ber, had 
probably  originally belonged to a 
wooden casket dressed w ith ivory p la - 
ques ; m ythological scenes are the m ain 
them e o f decoration. T he figure reliefs 
are carved in such a way th a t the 
m ain view is from  the front. M ost of 
them  were juxta-posed and  had  consi- 
derable depth. Scenes of fights, Dio- 
nysiac symbols, etc., are am ong the 
items. O u r attem pts at restoring and re- 
constructing these representations are 
still in  progress. Tw enty  one hum an 
heads, most of them  m ale portra its, 
and  m any body m em bers were found, 
as well as a lot of galloping horses 
( in pieces ). W hat is striking is the 
scarcity o f hum an torsos as com pared 
w ith the num ber o f heads, and  the 
only technical explanation  seems to 
be th a t they were m ade o f ano ther 
m ateria l, w hich had  been rem oved 
( stolen ? ). A nyway, the fu rther study 
o f the finds will provide answers to a 
lot o f such problem s.

I t  is very early a t this stage to ven- 
tu re  on an  even approxim ate dating  
o f the tom b and  the ivory pieces, bu t 
the evidence points to a period  between 
250 and  140 B.C.

KATERINA RHOMIOPOULOU
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Εικ. 1. Άποψις 
τειχών Δ. πλευράς 
και ΒΔ. γωνίας

Η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Μια από τας σπουδαιοτέρας και πλη- 
ρέστερον σωζομένας ακροπόλεις των 
Κυκλάδων είναι κ α ι  η  του Α γίου Αν- 
δρέου εις την Σίφνον. Κατέχει την προς 
Νότον κορυφήν μιας λοφόσειρας, της 
οποίας το ύψος από της θαλάσσης είναι 
περί τα 400 μ. Αν και ευρίσκεται εις 
ασφαλή από της θαλάσσης απόστασιν 
-  περισσότερον της μιας ώρας από της 
πλησιεστέρας ακτής -  εποπτεύει μεγά- 
λου τμήματος του Αιγαίου από της Σύ- 
ρου προς βορραν μέχρι της Σίκινου και 
Ίο υ  προς νότον. ’Από αυτής έχει κανείς 
θαυμασίαν άποψιν του μεγαλυτέρου τμή- 
ματος της ανατολικής πλευράς της νή-

σου, οπού τα χωρία της και οι περισσό- 
τεροι δρμοι της. Δια του συστήματος των 
φρυκτωριών θα ήτο άμεσος η  επικοινω- 
νία με τας δύο άλλας ακροπόλεις, του 
Α γίου Νικήτα προς βορράν, όχι μακράν 
των αρχαίων μεταλλείων και κατ' ευθείαν 
εμπρός, προς ανατολάς, του Κάστρου, 
οπού η  α ρχαία πρωτεύουσα της νήσου. 
Οι κυριότεροι δρόμοι προς νότον και 
δυσμάς διέρχονται πολύ πλησίον.

Εις την επιστήμην έγινε γνωστή η 
ακρόπολις του Α γίου Α νδρέου από τον 
Τσούντα1, ο όποιος, κατά την διάρκειαν

1. AE. 1899, σ. 129 - 130.



94 ΣΙΦΝΟΣ (Β. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ)

των ανασκαφικών του ερευνών εις την 
Σίφνον τον Ιούλιον του 1898, της αφιέ- 
ρωσε πέντε η μέρας2. Το τόσον βραχύ 
αυτό διάστημα ήτο αρκετόν εις τον με- 
γάλον ερευνητήν, δια να μας δώση πλή- 
ρη περιγραφήν και σχέδιον3 ολοκλήρου 
της ακροπόλεως.

Ό  Τσούντας θεωρεί την ακρόπολιν 
του Α γίου Α νδρ έου νεωτέραν της Χα- 
λανδριανής της Σύρου και προσθέτει 
« ... εν ταις μικραίς δοκιμαίς, ας επεχεί- 
ρησα όπως κατανοήσω το σχέδιον των 
τειχών, το όποιον εξ αρχής μοί έφάνη 
ιδιόρρυθμον, εύρον μόλις εν η  δυο τε- 
μάχια αγγείων αναγόμενα εις την κυ- 
κλαδικήν εποχήν, πολύ πλείονα δε μυ- 
κηναϊκά ... »4. Ό σοι όμως έκτοτε α ν α - 
φ έ ρ ο υ ν  την ακρόπολιν του Α γίου  Ανδρ

έου προτιμούν να την χαρακτηρίζουν 
ως Πρώιμον Κυκλαδικήν Π η και Μέσην 
Κυκλαδικήν.

Η  τόσον ενδιαφέρουσα αυτή ακρό- 
πολις εκυριάρχει εις την σκέψιν μου 
από των πολύ νεανικών μου χρόνων. 
Έ τσ ι, όταν το 1968 την επεσκέφθη ο 
Καθηγητής κ. Σπ. Μαρινάτος και εξεδή- 
λωσεν ενδιαφέρον δια την συστηματι-

κήν πλέον ερευνάν της προς άκριβέστε- 
ρον προσδιορισμόν της χρονολογίας 
της, την ανέλαβον με ενθουσιασμόν. Αι 
εργασίαι ήρχισαν το 1969 και τα μέχρι 
τούδε αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρ- 
ρυντικά.

Η  ακρόπολις έχει έκτασιν περίπου 
100 X 110 μ. Περιβάλλεται από διπλούν 
τείχος, το όποιον σώζεται αρκετά καλά 
εις τας τρεις πλευράς, βορείαν, δυτικήν 
( ε ι κ .  1 ) και νοτίαν. Την ανατολικήν 
πλευράν ο Τσούντας θεωρεί ατείχιστον 
πιθανώς, ως ικανώς απότομον και εκ 
φύσεως όχυράν5. Πράγματι, ίχνη τειχών 
δεν φαίνονται κατά το βόρειον ήμισυ 
της πλευράς αυτής. Κατά το άλλο όμως 
τμήμά της, ήτοι από την εκκλησίαν του 
Α γίου Α νδρέου μέχρι της σημερινής 
εισόδου, ο Ί. Τραυλός εύρεν, εις μικρόν 
καθαρισμόν κατά μιαν επίσκεψιν του 
το 1970, στοιχεία αποδεικνύοντα την 
ύπαρξιν τειχών και κατά το τμήμα αυτό 
της ανατολικής πλευράς, καθώς και της 
άνωφερικής άνοδου και της Πύλης της 
ακροπόλεως. Σωροί λίθων κατά την 
εκεί κλιτύν ενισχύουν την γνώμην του 
αυτήν. Δυστυχώς, λόγοι πρακτικής φύ- 
σεως επιβάλλουν την αναβολήν προς το 
παρόν της ερεύνης εις το σημείον τούτο.

Το εξωτερικόν τείχος, δηλ. το προ- 
τείχισμα, και το εσωτερικόν παρουσιά- 
ζονται σήμερον ως εν ενιαίον σύνολον, 
διότι το μεταξύ των διάστημα πληρούται 
δια λίθων ατάκτως ερριμμένων. Το γέ- 
μισμα αυτό φθάνει μέχρι βάθους και 4 μ. 
περίπου, όπως εις τον πύργον η. Η  
επίχωσις επάνω από το γέμισμα ποικίλ- 
λει εις πάχος από 0,10 εως και 1 μ. 
Εις πλείονα σημεία του τείχους εδρεν 
ο Τσούντας, εις βάθος 0,30 - 0,50 μ. εντός

2. Πληροφορία εκ του Ημερολογίου της ανα- 
σκαφή ς του.

3. ΑΕ ε.α., σ. 127 - 28, εικ. 38. Το σχέδιον 
τούτο έχει ως βάσιν το δημοσιευόμενον σχέδιον 
του φίλου Τ. Τραυλού, το όποιον δείχνει τα απο- 
τελέσματα της ανασκαφής των ετών 1969 και 
1970. Εις το συγκρότημα οικιών A έχουν γίνει 
κατά την ανασκαφήν του 1970 πολλαί προσθή- 
και. Το 1972 δεν έγινεν ανασκαφή.

Η  μη συνέχεια των γραμμάτων εις την ονο- 
μασίαν των πύργων οφείλεται εις την επιθυμίαν 
να διατηρηθούν τα υπό του Τσούντα τοποθετη- 
θέντα γράμματα, ήτοι α ( πύργος μεγάλος ), β (ο 
πλησίον πύργος της δυτικής πλευράς ) και γ 
( σημερινή είσοδος ακροπόλεως ).

4. ΑΕ, ε.α., σ. 132- 133. 5. Έ.ά., σ. 129.
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Σχεδ. 1. Σίφνος: Ακρόπολις Αγίου Ανδρέου

της επιχώσεως αυτής, στρώμα γης πεπα- 
τημένης, το όποιον πιστεύει ότι είναι 
οδός6.

Το εξωτερικόν τείχος έχει πάχος περί 
το 1.20 μ. Φέρει κατά άνισα διαστήματα

οδοντώσεις, δια των όποιων αυξάνεται 
το πάχος του κατά 0,15 εως 0,40 μ. Είναι 
εκτισμένον με μικρούς και μέσου μεγέ- 
θους λίθους και τα κενά πληρούνται με 
λιθάρια.

Δια την χρονολόγησίν του έγιναν μέ-χρι 
 τούδε δύο τομαί κατά την εξωτερικήν6. Έ.ά., σ. 131.
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Εικ. 2. Τομή παρά οδόντωσιν της Δ. πλευράς 
του εξωτερικού τείχους. Το άνωθι της οδοντώ- 
σεως τμήμα είναι νέον

Εικ. 3. Τμήμα της Ν. πλευράς του εξωτερικού 
τείχους, όπου εγένετο τομή

όψιν. Η  μια εις οδόντωσιν της δυτικής 
πλευράς, απέχουσαν περί τα 25.50 μ. 
από τον πύργον β ( ε ι κ .  2 ). Το συνο- 
λικόν ύψος του σωζομένου τείχους μέχρι 
του βράχου είναι εις το σημείον τούτο 
2.30 μ. Και εδώ  η κάλυψις του μη ό ρα- 
του τμήματος των τειχών έχει γίνει δια 
λίθων ατάκτως ερριμμένων. Ευρέθησαν 
ολίγα ανάμεικτα όστρακα Μυκηναϊκά, 
Γεωμετρικά, Κορινθιακά και Α ττικά .

Η  άλλη τομή έγινεν εις την νοτίαν 
πλευράν ( ε ι κ .  3 ) και εις από στάσιν 
17.50 - 22 μ. δυτικώς της σημερινής εισ- 
οδου της ακροπόλεως. Το συνολικόν 
ύψος του σωζομένου τείχους εις το μέ-ρος 

 αυτό ανέρχεται εις 2.50 μ. Α πό  το 
λίθινον και εδώ γέμισμα των θεμελίων 
έχομεν ολίγα Γεωμετρικά όστρακα. Εις 
το εσωτερικόν τείχος, κατά το σημείον 
αυτό, υπάρχει μικρά υπόνομος. Αύτη 
προχωρεί μέχρι τινός εντός του μεταξύ 
των τειχών γεμίσματος και σταματά εις 
απόστασιν 0,70 μ. από του εξωτερικού 
τείχους. Τούτο εξηγείται, πιθανώς, με κά- 
ποιαν επισκευήν του τείχους εις το ση- 
μείον αυτό. Πράγματι, εις λακκίσκον 
του βράχου, επάνω εις τον όποιον εδρά- 
ζεται το τείχος, ευρέθη τμήμα λαβής 
αττικού μελανόμορφου κρατήρος.

Το εσωτερικόν τείχος είναι κατά πολύ 
ισχυρότερον. Το ορατόν του τμήμα είναι 
εκτισμένον με ογκολίθους, ενώ τα μη 
ορατά μέρη του είναι κατά το πλείστον 
εκτισμένα με μικρούς και μέσους λίθους. 
Πάντως, κατά την ανασκαφήν του πύρ- 
γου β απεκαλύφθη κατά την εσωτερικήν 
όψιν του τείχους, δεξιά του πύργου, 
ογκόλιθος διαστάσεων 1.82 μ. X 0,84 μ.

Ο κτώ  μικροί, τετράγωνοι πύργοι ενι- 
σχύουν κατά άνισα διαστήματα το εσω- 
τερικόν τείχος και μεγάλος, τετράγωνος, 
διαμπερής πύργος ( α )  ( ε ι κ .  4 )  κατά
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Εικ. 4. ΝΔ. γωνία μεγάλου πύργου ( α ). Ολόκληρος σχεδόν η  Δ. πλευρά είναι νέα

την ΒΔ. γωνίαν προεξέχει πέραν και του 
εξωτερικού τείχους, διαιρών, ούτω, την 
οχύρωσιν εις δύο τμήματα.

Ό  Τσούντας πιστεύει ότι ολόκληρος 
ή οχύρωσις εκτίσθη συγχρόνως7. Αλλά 
κατά τας πρώτας ήδη ημέρας της ανα- 
σκαφής εις τάφρον, κατά την ΝΑ. γωνίαν 
του μεγάλου πύργου α, απεκαλύφθη εις 
βάθος 1.35 μ. η  ΝΔ. γωνία μικρού, ορθο- 
γωνίου πύργου ( θ ) ( ε ι κ .  5 ), του οποίου 
το μεγαλύτερον τμήμα ευρίσκεται υπό 
τον πύργον (α ) . Σώζεται εις ύψος μόνον 
1 μ. Ε ξέχει του εσωτερικού τείχους περί 
τα 2.05 μ. "Ωστε ως προς το ύψος και 
βάθος αι διαστάσεις του συμφωνούν προς

τας του γειτονικού του πύργου (β ) .  Ό -  
στρακα εκ μεν του γεμίσματος εξήχθησαν 
Γεωμετρικά, εκ δε του κατωτάτου τμή- 
ματος πλησίον του στερεού Μυκηναϊκά.

Δια της ευρέσεως του πύργου ( θ ) απο- 
δεικνύεται ότι ο μεγάλος πύργος ( α ) 
είναι μεταγενέστερος. Σημειωτέον ότι ο 
πύργος ( θ ) εκαλύπτετο υπό του μεταξύ 
των τειχών γεμίσματος εξ ατάκτως ερριμ- 
μένων λίθων. Είναι λοιπόν λογικόν να 
θεωρηθή ότι το εξωτερικόν τείχος προσ- 
ετέθη υστερώτερον και ότι τότε επλη- 
ρώθη δια λίθων το μεταξύ των δύο τειχών 
κενόν. Ε νίσχυσις και ανακατασκευή 
παρατηρείται και κατά την εσωτερικήν 
όψιν του τείχους εις το τμήμα το μετα- 
ξύ του πύργου ( θ )  και του πύργου ( ι ) .7. Έ.ά., σ. 131.
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Εικ. 5. ΝΔ. γωνία πύργου ( θ )

Ε κ  των πύργων ανεσκάφησαν άκόμη 
δυο, ο πύργος ( β ) ( ε ι κ .  6 ) εις την δυ- 
τικήν πλευράν και ο πύργος ( η ) ( ε ι κ .  7)  
εις την βορείαν. Ό  πύργος ( β )  απεκα- 
λύφθη μέχρι του στερεού, δηλ. εις βάθος 
2.30 μ. Ε ξέχει περί τα 2 μ. από του τεί- 
χους και έχει πλάτος 2.85 μ.

Του πύργου ( η ) απεκαλύφθη μόνον ή 
πρόσθια όψις και αυτή όχι μέχρι του 
στερεού δια λόγους ασφαλείας. Αι εργα- 
σίαι διεκόπησαν εις βάθος περίπου 3.80 
μ., άλλα θα συνεχισθούν.

Ό πισθεν του πύργου ( β ) υπάρχει εσο- 
χή εις την εσωτερικήν όψιν του τείχους, 
όπου στενή κλίμαξ, από την οποίαν εσώ- 
θησαν τρεις βαθμίδες, ωδήγει εις τας 
επάλξεις. Ο μοίαν εσοχήν και βαθμίδας 
σημειώνει ο Τσούντας και όπισθεν του 
κατά την ΝΔ. γωνίαν του πύργου ( δ )8.

Εικ. 6. ΝΔ. γωνία πύργου ( β )

Εικ. 7. Προσόψις πύργου (η ) .  Δεξιά το προ- 
τείχισμα. Εις το βάθος, το μεταξύ των τειχών 
γέμισμα

8. Έ.ά., σ. 132.
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Απεκαλύφθησαν ακόμη και αι υπό 
του Τσούντα σημειούμεναι δύο πυλίδες 
του εσωτερικού τείχους, μια εις την βο- 
ρείαν πλευράν και μια πλησίον της  ΝΔ. 
γωνίας. Η  βορεία ( Ι ) ( ε ι κ .  8),  η  όποια 
διατηρείται και πληρέστερον, έχει πλά- 
τος κατά την είσοδον μεν 0,94 μ., αμέ- 
σως δε  μετά ευρύνεται εις 1.45 μ. Ο δόν 
πλάτους μέχρι 2.30 μ., οδηγούσαν από 
της πυλίδος προς το εσωτερικόν της 
ακροπόλεως, παρηκολουθήσαμεν εις μή- 
κος 17 μ.

Η  πυλίς ( II ) σώζεται ολιγώτερον. 
Το άνοιγμα της εισόδου είναι 0,85 μ. 
και ολίγον μετ’ αυτήν 1.10 μ. Η  στενή 
αυτή οδός, η  όποια οδηγεί επίσης εις το 
εσωτερικόν της ακροπόλεως, εκαθαρί- 
σθη εις μήκος περίπου 10 μ. Εις τα 7.80 μ. 
του δεξιού τοίχου της υπάρχει είσοδος

Εικ. 8. Πυλίς I εις την Β. πλευράν. Άποψις εκ 
του τείχους

Εικ. 9. Δωμάτια οικίας του συγκροτήματος ( Α) 
εξ Α.

προς ευρείαν οδόν, διερχομένην προ των 
εκεί οικιών του συγκροτήματος Α και 
οδηγούσαν προς ανατολάς, πιθανώς εις 
την Πύλην της ακροπόλεως.

Η  ύπαρξις των δύο αυτών πυλίδων θα 
κατέστη αναγκαία, μόνον όταν κατεσκευ- 
άσθη ο μεγάλος πύργος ( α ) ,  όστις διαι- 
ρεί την οχύρωσιν εις δύο μέρη. Τα εκ 
των πυλίδων και των οδών των όστρακα 
ήσαν Γεωμετρικά.

Και τα μεν τείχη ήσαν πάντοτε αρκετά
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Εικ. 10. Άποψις 
συγκροτήματος oι- 
κιών (Α ) εκ Ν.

ευδιάκριτα. Ευχαριστος όμως έκπληξις 
υπήρξεν η  α π ό  της πρώτης ημέρας της 
ανασκαφής αποκάλυψις πλήθους τοίχων 
οικιών, αι οποίαι, φαίνεται, ότι καλύ- 
πτουν μέγα μέρος της ακροπόλεως. Έ - 
χουν ήδη αποκαλυφθή 17 χώροι -  δω- 
μάτια ( ε ι κ .  9 ), αυλή ( ε ι κ .  10 ) κ.ά. -  
ενός συγκροτήματος οικιών ( A ) εις 
την υπήνεμον νοτίαν πλευράν. Τα μέχρι 
τούδε ευρήματα δεικνύουν ότι αι οικίαι 
αυταί κατωκήθησαν κατά την Γεωμετρι- 
κήν και την Κλασσικήν εποχήν.

Αλλά και ολόκληρος η βορεία πλευρά 
καλύπτεται υπό οικιών. Έ χουν καθαρι- 
σθή μέχρι τούδε δύο δωμάτια μιας οικίας 
( Γ ) δεξιά της οδού της πυλίδος I και 
επτά δωμάτια άλλης οικίας εις την αρι- 
στεράν πλευράν της ιδίας οδού. Αι οικίαι

αυταί εφάπτονται του εσωτερικού τεί- 
χους και ανήκουν επίσης εις την Γεωμε- 
τρικήν εποχήν.

Α κόμη ανατολικώτερον ανεφάνησαν 
τοίχοι, ανήκοντες εις οικίας κατά μήκος 
επίσης του τείχους.

Κατά την ΒΑ. γωνίαν μικρά οικία εξ 
ενός δωματίου ( Β )  ( ε ι κ .  11) με είσο- 
δον προς Νότον, απέδωσε κυρίως αγ- 
γεία της ΥΜ III Β περιόδου ( ε ι κ .  12 - 
13 ) και δύο-τρία όστρακα παλαιότερα.

Ελπίζεται ότι η  συνέχισις της έρεύ- 
νης εις την τόσον σημαντικήν αυτήν 
ακρόπολιν θα επιτρέψη να σχηματίσω- 
μεν πλήρη και σαφή εικόνα της οχυρω- 
ματικής τέχνης και του ρυμοτομικού 
σχεδίου μιας Κυκλαδικής πόλεως, της 
οποίας η  ζωή φαίνεται να υπήρξε πολύ
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Εικ. 11. Μυκηναϊκή οικία 
(Β) κατά την ΒΑ. γωνίαν 
της ακροπόλεως

μακρά. Η  μέχρι τούδε ερευνά οδηγεί 
εις τα έξης συμπεράσματα: Εις την κο- 
ρυφήν του λόφου του Α γίου Ανδρέου 
δυνατόν να υπήρξε μικρός συνοικισμός 
ήδη από της Κυκλαδικής εποχής (δύο ή 
τρία όστρακα αναφερόμενα από του 
Τσούντα ). Ε λάχιστα  επίσης όστρακα 
με αμαυρόχρωμον διακόσμησιν επί λευ- 
κού επιχρίσματος, όμοια προς άπαντώντα 
εις την δευτέραν πόλιν της Φυλακωπής, 
κάνουν πιθανήν την εκεί οίκησιν και 
εις την Μέσην Κυκλαδικήν εποχήν 
( κτίσματα ΒΑ. γωνίας ). Εις την Μυκη- 
ναϊκήν όμως εποχήν, ότε φαίνεται ότι 
οι κάτοικοι της νήσου αποσύρονται εις 
ασφαλεστέρας τοποθεσίας μακράν της 
θαλάσσης ( ακρόπολις Α γίου Νικήτα, 
οικήσεις εις το Φρούδι της Μπαρόνας

εις το Καλαμίτσι ) περιβάλλεται η  κο- 
ρυφή του λόφου του Α γίου Ανδρέου 
δι' ισ χυρού Κυκλώπειου τείχους μετά 
πύργων ( εσωτερικόν τείχος ). Εις την 
Υστέραν Γεωμετρικήν εποχήν, εις την 
οποίαν ανήκουν τα Γεωμετρικά όστρακα 
εκ της ανασκαφής, προστίθεται το προ- 
τείχισμα κ α ι ο  μεγάλος πύργος ( α ). 
Τότε καθίσταται αναγκαίον να ανοιχθούν 
αι δύο πυλίδες δια την επικοινωνίαν με 
τα τείχη. Ευρήματα εκ των οικιών και 
της επιφανείας μαρτυρούν δια την αδιά- 
κοπον συνέχισιν της ζωής επί της άκρο- 
πόλεως μέχρι και των ελληνιστικών 
χρόνων.

Εις την επιβλητικήν, έστω και εις ερεί- 
πια, αυτήν ακρόπολιν απεδόθησαν ήδη 
υπό επισκεπτών του περασμένου αιώνος
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Εικ. 12. Σκύφος εκ της οικίας B. ΥΜ III Β

Εικ. 13. Ψευδόστομος αμφορεύς εκ της οικίας 
(B ). ΥΜ III Β

Εικ. 14. Μυκηναϊκόν αγγείον εκ τομής παρά 
το εσωτερικόν τείχος μεταξύ πύργου (η ) και ( ι)

τα ονόματα δύο πόλεων της Σίφνου, τα 
όποια παραδίδονται από τας πηγάς, Μι-

νώα και Α πολλω νία. Τόν λόγον όμως 
τώρα έχει η αρχαιολογική σκαπάνη.

Β. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ

THE ACROPOLIS OF ST. ANDREW IN SIPHNOS

O ne of the most im portan t and  
better preserved citadels of the Cy- 
clades is the acropolis o f Ayios A n- 
dreas in  Siphnos. I t  is situated on the 
sum m it of a low m ountain  about 400 
m. high, south of the village of K ata- 
vati, a t a distance of about an  hour 
from the seashore. T he area is 100 X 
110 m.

Tsountas worked there for a few

days in 1898 and gave us a detailed 
description and a m ap of the site. He 
com pared Ayios Andreas w ith Cha- 
landrian i in  Syros and considered the 
S iphnian acropolis later, b u t he clearly 
states th a t his finds were one or two 
Cycladic and m any M ycenaean sherds. 
In  spite of th a t the acropolis o f Ayios 
Andreas has been referred since as 
Early H elladic I I  or M iddle H elladic.
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T he present excavations have been 
suggested by Professor Sp. M arinatos 
and tend  to establish, as far as pos- 
sible, a more precise date for the 
fortifications and the acropolis as a 
whole.

T he m ap published here is kindly 
produced by Jo h n  Travlos and is 
based on Tsountas m ap.

T he results so far have as follows: 
T he acropolis is surrounded by a dou- 
ble wall clearly visible on the three 
sides, north  west, and south. J .  Travlos 
has good reasons to believe th a t the 
walls were extended on the east side 
too, a t least on the p art between the 
church and the m odern entrance, and 
th a t the G ate of the acropolis was also 
here.

T he outer wall is only 1.20 m. thick 
bu t it is strengthened a t intervals by 
projections 0,15 - 0,40 m. wide. T ren - 
ches on the W est side produced a few 
M ycenaean, Geom etric, C orinthian 
and A ttic sherds. A nother trench on 
the South side gave a few Geometric 
sherds and  one A ttic down on the 
rock.

T he inner wall is very strong and 
its upper p art is build w ith big stones 
in  the Cyclopic m anner. A t intervals 
it has eight rectangular towers which 
Tsountas considered all contem porary. 
But now a t the SE corner of tower ( a ) 
it was found the SW corner of a small 
tower ( Θ ) the greatest p a rt of which 
is under the to w e r(a ) . T he sherds 
from the earth  over the rock were M y- 
cenaean. Thus tower ( a )  is prooved to 
be later than  the others. I t  seems tha t 
when this tower ( a  ) was built great and 
protruding m uch beyond the face of

the outer wall and cutting the forti- 
fication in two, it became necessary 
to make two entrances, one ( I ) on 
the N orth  Side and the o ther ( I I  ) 
a t the SW corner. Roads from them  
lead to the centre of the acropolis. 
Tow er ( β ) was entirely uncovered 
to 2.30 m. I t  ju ts out ca. 2 m. and 
its w idth is ca. 2.85 m.

Tower ( η )  was exposed to a depth  
of 3.80 m. w ithout reaching the rock 
yet.

Behind tower ( β ) and tower ( δ ) 
there is a recess in the inner face of the 
wall where narrow  steps lead up to the 
top of the towers.

T he space between the outer and 
the inner wall was filled w ith loose 
stones.

A great p art of the acropolis is 
occupied by houses. Seventeen rooms 
have been so far uncovered on the 
South side and nine on the N orth. 
T hey belong to the Late Geometric 
and Classic periods. A small, one 
room  house, a t the N E corner gave 
mostly LM  I I I  sherds and one or two 
Μ Η  II .

As far as we can tell it seems th a t 
a small settlem ent has existed on the 
Ayios Andreas Hill already in  the 
Cycladic period ( sherds m entioned 
by T so u n tas), and in  the M iddle 
Helladic II . T he fortifications seem 
to belong to the Late M ycenaean pe- 
riod. Repairs and modifications of the 
walls seem to have been m ade in 
the Late Geometric period. Life con- 
tinues on the acropolis a t least until 
the Hellenistic time.

B. PHILIPPAKI
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Εικ. 1. Ό  χώρος της ανασκαφής μετά του ανοιχθέντος δρόμου ( φωτ. ΒΔ )

ΙΕΡΟΝ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΣΥΜΗΝ ΒΙΑΝΝΟΥ

Κατά την διάνοιξιν αγροτικής οδού, 
ή οποία οδηγεί εκ του χωρίου Κάτω Σύ- 
μη Βιάννου προς τον Ο μαλόν Λασιθίου, 
απεκαλύφθη σημαντικώτατον Ιερόν των 
πρωίμων ελληνικών χρόνων1. Η  θέσις,

ευρισκομένη εις απόστασιν 6 χλμ. από 
του χωρίου, προσφέρεται όλως ιδιαιτέ- 
ρως δια την ίδρυσιν Ίερού, καθ’ όσον 
εις υψόμετρον 800 μ. δημιουργείται μι- 
κράς εκτάσεως ομαλόν πρανές, προστα-

1. Η  υπόδειξις του χώρου οφείλεται εις τον 
Πρόεδρον του χωρίου κ. Κωνσταντίνον Μα- 
στραντωνάκην. Προς τούτον και τους τεχνίτας 
του Μουσείου Ηρακλείου κ.κ. Γ. Ήλιάκην, Σταυ- 
ρούλαν και Μανώλην Στεφανάκην, οι όποιοι 
ειργάσθησαν σκληρώς υπό λίαν δυσμενείς συν- 
θήκας, έκφράζονται θερμότατοι εύχαριστίαι.

Θερμώς ευχαριστώ και την δ. Αθανασίαν 
Καντα, αρχαιολόγον, ήτις επέβλεψε τας εργα- 
σίας των δύο πρώτων ημερών. Ιδιαιτέρως ευχα- 
ριστώ τον κ. Στ. Αλεξίου, Διευθυντήν του Μου- 
σείου, δια την προσφερθείσαν επιστημονικήν 
βοήθειαν κατά την διάρκειαν αποκαταστάσεως 
των ευρημάτων.
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τευόμενον προς Β. υπό των αποκρήμνων 
κλιτύων των ορέων, τα όποια έχουν η μι- 
κυκλικήν διάταξιν ( ε ι κ .  1 ) και δη- 
μιουργούν χαράδραν στενουμένην βα- 
θμηδόν προς Ν. Ε κ  της ως άνω θέσεως 
είναι ορατή η  νοτία ακτή της νήσου 
εις το σημείον, όπου το ακρωτήριον 
Σεντόνα.

Τα αποκαλυφθέντα αρχιτεκτονικά λεί- 
ψανα, ολιγώτερον σημαντικά των πλου- 
σίων ευρημάτων, είναι εις βωμός και δύο 
ορθογώνιοι κτιστοί χώροι εν μέρει ερευ- 
νηθέντες. Ό  βωμός ( ε ικ .  2 ) ,  διαστ. 
2.70 X 2.20 μ. με προσανατολισμόν προς 
Α., άποτελείται εκ μιας συμπαγούς κατα- 
σκευής, η  οποία κατά το μέσον έχει 
βόθρον ορθογώνιον, διαστ. 0,55 x  0,73 
και βάθους 0,50 μ., και κατά μήκος της 
ανατολικής παρειάς αναβαθμόν, εκ μιας 
σειράς αδρώς επεξειργασμένων λίθων 
( ε ι κ .  2 ) .  Η  δυτική πλευρά του βωμού 
έχει ενσωματωθή εντός ισχυρού τοίχου, 
όστις προεκτείνεται προς Ν. πέραν της 
νοτίου παρειάς του βωμού ( ε ι κ .  3 ), 
δημιουργουμένου ούτω χώρου βοηθητι- 
κού, προοριζομένου πιθανώς δια τας 
παρά τον βωμόν τελουμένας ιεροτελε- 
στίας.

Η  δια μηχανικού προωθητήρος εκσκα- 
φή εφθασεν εις βάθος μέχρι της άνω σωζο- 
μένης επιφάνειας του βωμού και εις τινά 
σημεία, Δ.και Α. τούτου, βαθύτερον. Ω ς 
εκ τούτου δ εν  δυνάμεθα να γνωρίζωμεν 
προς το παρόν αν το ύψος του βωμού 
είναι και το αρχικόν. Η  ανεύρεσις ακε- 
ραίων και τεθραυσμένων κυπελλιδίων 
επί του ανατολικού περιχειλώματος του 
βόθρου δ ε ν  αποτελεί επαρκή ένδειξιν, 
δια να δεχθώμεν ότι ταύτα έκειντο in 
situ και ότι ως εκ τούτου το σωζόμενον 
ύψος του βωμού είναι το αρχικόν.

Οι ορθογώνιοι χώροι, κειμένοι Δ. του

Εικ. 2. Ό  βωμός ( φωτ. ΒΑ )

ΕΙκ. 3. Η  προς Ν. της νοτίου παρειάς του βω- 
μού προέκτασις του ισχυρού τοίχου
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Εικ. 4. Οι δύο ορθογώνιοι χώροι και ο ισχυρός 
τοίχος του βωμού ( φωτ. Δ )

βωμού, αποχωρίζονται τούτου δια στενού 
διαδρόμου ( ε ι κ .  4 ). Η  μορφή του προς 
Β. χώρου είναι περισσότερον προβλημα- 
τική, διότι λόγω της κλίσεως του εδά- 
φους και της χαμηλής επιχώσεως η  προ- 
κληθείσα καταστροφή ήτο μεγαλυτέρα. 
Ε κ  της (ρύσεως των ευρημάτων, περί των 
οποίων θα αναφέρομεν κατωτέρω, υπο- 
θέτομεν προς το παρόν ότι πρόκειται 
περί παραρτημάτων του βωμού. Ό  περι- 
ορισμός της ερεύνης εις την αναμοχλευ-

θείσαν υπό του προωθητήρος έκτασιν 
λόγω του πλήθους των ευρημάτων, δεν 
μας επέτρεψεν να εργασθώμεν δια δοκι- 
μαστικών τομών, ώστε να καθορίσωμεν 
την μορφήν των αρχιτεκτονικών λειψά- 
νων και την χρονολόγησίν των.

Ό  ερευνηθείς αρχικώς χώρος, εκτά- 
σεως 18.30 μ. από Α, προς Δ. και 8.30 μ. 
από Β. προς Ν., εκαλύπτετο καθ’ όλην 
την έκτασιν υπό του αναμοχλευθέντος 
χώματος, το όποιον έφερε σαφή ίχνη
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πυράς. Η  εις βάθος ερευνά έδειξεν, ότι 
το στρώμα της πυράς, πάχους 0,80 μ. πε- 
ρίπου, εξετείνετο προς Α. κυρίως του 
βωμού και προς Δ. εντός του διαδρόμου 
και των διαμερισμάτων. Η  εν συνεχεία 
επέκτασις της ερεύνης δια τετραγώνων 
προς Α. κατά 7.70 μ. έδειξεν ότι το στρώ- 
μα της πυράς συνεχίζεται εισέτι εις εκτα- 
σιν και εις βάθος, τα όποια δεν καθωρί- 
σθησαν κατά την παρούσαν ανασκαφικήν 
περίοδον. Το στρώμα τούτο είναι μέλα- 
νος χρώματος και λιπαρόν εκ των κεκαυ- 
μένων οργανικών ουσιών.

Κατά την παρούσαν ερευνάν δεν 
διεπιστώθη στρωματογραφική διαφορά

Εικ. 5. Γεωμετρικόν ειδώλιον κρανοφόρου 
πολεμιστού

εντός του στρώματος τούτου. Διεπιστώ- 
θη όμως μια σαφής διαδοχή ευρημάτων 
εκ των κάτω προς τα άνω, η  οποία απο- 
δεικνύει εντατικήν και συνεχή λατρείαν 
από των αρχών των ιστορικών χρόνων 
εως και του 6ου αιώνος.

Μικραί και μεγάλαι λίθιναι τράπεζαι 
προσφορών, τόπου γνωστού εκ του 
Ιδαίου άντρου, τον όποιον η ερευνά ανά- 
γει εις τους προϊστορικούς χρόνους2, 
ευρέθησαν συγκεντρωμένοι παρά την 
νοτίαν πλευράν του βωμού, πλην όμως 
και εις μικράν απόστασιν προς Α. τού- 
του.

Τα πήλινα γεωμετρικά ζώδια, τα πή- 
λινα γυναικεία και ανδρικά σύγχρονα 
ειδώλια, εκ τω ν- όποιων ενδιαφέρον 
παρουσιάζει εν ειδώλιον κρανοφόρου πο- 
λεμιστού ( ε ι κ .  5 ) και εν πήλινον πλα- 
στικόν αγγείον, το όποιον ομοιάζει προς 
το της Οξφόρδης εκ Πισκοκεφάλου3 4, 
ευρεθέντα όλα εις το ίδιον βάθος μετά 
των λίθινων τραπεζών, τας χρονολογούν 
εις τους πρωτογεωμετρικούς και τους 
γεωμετρικούς χρόνους.

Εις τους ίδιους χρόνους μας οδηγεί 
και εν χαλκούν ειδώλιον γυναικός μετά 
κεκαμμένων και προτεταμένων χειρών 
( ε ι κ .  6 ), χρονολογούμενον μετ’ επιφυ- 
λάξεως εις την μετάβασιν του 9ου προς 
τον 8ον αιώνα1. Τούτο αποτελεί αυτοτελές

2. Hogarth, BSA 6 (1899 - 1900) 114, πιν. Π. 
Πρβλ. Boardman, Cretan Collection in Oxford, 
63 κ.ε. και Yavis, Greek altars 23, αρ. 6, εικ. 9.

3. Πρβλ. Boardman, ο.π. 101 κ.ε., αρ. 472, 
πιν. 35.

4. Ω ς προς την εποχήν συγκρίνεται μετά του 
χάλκινου ειδωλίου γυναικός εξ Ιθάκης : Β. 
Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechen- 
lands, 136 κ.ε., πιν. 128 - 129, και του χάλκινου 
ειδωλίου εκ Βροκάστρου : Ε. Hall, Vrokastro, 
121, εικ. 71.
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Εικ. 6. Χαλκούν γεωμετρικόν ειδώλιον γυναικός

ανάθημα και όχι διακοσμητικήν μορφήν 
τρίποδος η  άλλου τινός σκεύους.

Του ίδιου προορισμού είναι και το 
χαλκούν ειδώλιον δύο κρανοφόρων ιθυ- 
φαλλικών μορφών επί κοινής βάσεως, το 
όποιο ι ανήκει εις το δεύτερον ήμισυ του 
8ου αιώνος. Η  διαφορά ύψους των δύο 
αυτών μορφών και η χειραγώγησις, τρό- 
πον τινά, της μικροτέρας υπό της μεγα- 
λυτέρας υποβάλλουν την ιδέαν της εισα- 
γωγής της πρώτης εις το Ιερ ό ν  η  τη ς  
παρουσιάσεώς της εις την θεότητα. Αλ-

λά τοιαύτη ερμηνεία είναι προβληματική, 
καθ’ όσον το ειδώλιον ανήκει εις τους 
γεωμετρικούς χρόνους.

Μεταξύ των πρωίμων αξιολόγων ευρη- 
μάτων συγκαταλέγεται και εν τμήμα χαλ- 
κού σκεύους ορθογωνίου σχήματος, κο- 
σμουμένου επί των δύο ευρειών επιφα- 
νειών δι’ εκκρούστων αθωρικών κεφαλών 
και επί των στενών δια γυμνών γυναικών. 
Αναγκαία είναι η  επ ισ τα μ έν η  μελέτη 
των μορφών αυτών, δια να είπωμεν μετά 
βεβαιότητος, αν το σκεύος είναι εισηγμέ- 
νον η  δημιούργημα Κρητικού τίνος εργα- 
στηρίου δεχομένου έντονους ασσυριακάς 
επιδράσεις.

Τα ολίγα χρυσά ελάσματα - δισκία 
κυρίως μετά δύο ο π ώ ν - , τα ολιγάριθμα 
σχετικώς χαλκά ζώδια και τα τμήματα 
μικρών ως επί το πλείστον χαλκών τρι- 
πόδων, του γνωστού κυπριακού τύπου, 
συμπληρώνουν την εικόνα των παλαιο- 
τέρων αναθημάτων του Ιερού.

Τα χαλκά αναθήματα του 7ου αιώνος 
υπερτερούν αριθμητικώς και ποιοτικώς 
των αναθημάτων της γεωμετρικής επο- 
χής. Δύο ειδώλια ανδρών μετά περιζώ- 
ματος, χρονολογούμενα κατά την πρώι- 
μον και την μέσην δαιδαλικήν περίοδον, 
εν ακέφαλον ειδώλιον τοξότου, έξοχου 
τέχνης και διατηρήσεως, εν ειδώλιον 
Κενταύρου ( ε ι κ .  7 ) και εν ειδώλιον 
γυμνού νέου, του όποιου το σώμα αποδί- 
δει εις σμικρογραφικήν τελειότητα τον 
τύπον του κούρου, ανήκουν εις την μέ- 
σην, την υστέραν δαιδαλικήν περίοδον 
και το τέλος, ίσως, του 7ου αιώνος αντι- 
στοίχως. Το τελευταίον ειδώλιον έντο- 
πίζει το εργαστήριον του γνωστού κριο- 
φόρου του Βερολίνου 5 εις την περιοχήν

5. K. Ν. Neugebauer, Die Bronzen I, àp. 158, 
πιν. 19.
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ΕΙκ. 7. Χαλκούν δαιδαλικόν ειδώλιον Κενταύρου

της Βιάννου η  τ η ς  Σύμης, λόγω της 
μεταξύ των δύο τούτων έργων υπαρ- 
χούσης ομοιότητος.

Η  σειρά των ευρεθέντων χαλκών πε- 
ριτμήτων ελασμάτων- 26 ακεραίων ως 
επί το πλείστον και τινών εξ αυτών του 
6ου αιώνος -  δίδει εικόνα της ζωής της 
δωρικής Κρήτης. Παρίστανται ανδρικαί 
μορφαί λαμπρώς ενδεδυμέναι, αι οποίαι 
κρατούν βραχύ σκήπτρον, και θηρευταί 
μετά τόξου και φαρέτρας, φορούντες πε- 
ρίζωμα η  φέροντες ιμάτιον επί των ώ-

μων ( ε ι κ .  8 -10  ). Ούτοι οδηγούν ζώα 
- κριόν, αίγα - προς θυσίαν η  κρατούν 
τμήματα ζώων-  αιγάγρων, αιγών κ.λ.π.-  
 δια να τα προσφέρουν εις την θεότητα. 
Τα πολλά κέρατα αιγάγρων, αιγών, βοών 
και κριών, τα όποια ευρέθησαν εντός 
των προς Δ. του βωμού ορθογωνίων χώ- 
ρων, συμπληρώνουν την εικόνα των θυ- 
σιών, αι οποίαι τελούντο  εις το Ιερόν. 
Η  απουσία ευρημάτων εκ του βάθρου 
του βωμού, ως και οστών ζώων, τα όποια 
ευρέθησαν διασπαρτα και εντός του
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Εικ. 8. Περίτμητον έλασμα 7ου αι. π.Χ.

στρώματος της πυράς ανατολικώς του 
βωμού, δεικνύει ότι υγραί μόνον προσφο- 
ραι εγίνοντο εντός του βόθρου.

Η  υψηλή ποιότης των ελασμάτων και 
των ειδωλίων, καθώς και τα κοινά των χα-

ρακτηριστικά, αποκαλύπτουν την παρου- 
σίαν ενός ακμάζοντος εις την περιοχήν 
εργαστηρίου της μεταλλοτεχνίας, εις το 
όποιον θα πρέπη να αποδοθούν και τα 
μέχρι τούδε γνωστά περίτμητα ελάσματα
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Εικ. 9. Περίτμητον έλασμα 7ου αι. π.Χ.

του Μουσείου του Λούβρου, της Οξφόρ- 
δης και της Κοπεγχάγης6. Τούτο δια-

φοροποιείται σαφώς του εργαστηρίου 
των Αρκάδων7, το όποιον χαρακτηρί-

6. Η. Hoffmann, Early Cretan Armors, 32 
κ.ε., πιν. 48 - 49.

7. Η. Hoffmann, δ.π. 30 - 31, πιν. 1 -10, 
19 - 23, 30 - 33 και 36.



112 ΚΡΗΤΗ, ΚΑΤΩ ΣΥΜΗ ΒΙΑΝΝΟΥ ( ΑΓΓ. ΛΕΜΠΕΣΗ)

ζουν αι δυναταί και αδραί συγχρόνως μορ- 
φαί, εν αντιθέσει προς τας καλλιγράμ- 
μους και ευρύθμους μορφάς του εργα- 
στηρίου της περιοχής Σύμης Βιάννου.

Ό  κρίκος αναρτήσεως, ο όποιος σώ- 
ζεται επί ενός περιτμήτου ελάσματος, 
και αι οπαί προσηλώσεως επί τριών άλ- 
λων υποδηλώνουν ίσως ότι πρόκειται 
περί μεμονωμένων αναθημάτων. Αλλά 
οίασδήποτε υπόθεσις ως προς τον προο- 
ρισμόν των είναι πρόωρος προ της διε- 
ξοδικής μελέτης των ανασκαφικών ένδεί- 
ξεων και των ιδίων των ελασμάτων, των 
οποίων δεν έχει εισέτι περατωθή ουδέ 
ή εργαστηριακή αποκατάστασις.

Μετά των ως άνω δύο ομάδων χαλκών 
αντικειμένων ευρέθησαν δεκάδες χαλ- 
κών επίσης ζωδίων - κριών, βοών, αι- 
γάγρων-  εις Γρυψ εκ μικρού λέβητος 
και τινά χαλκά βέλη.

Ε κ  της συγχρόνου κοροπλαστικής 
αξιόλογος είναι η  σειρά των αναγλύφων 
δαιδαλικών πλακιδίων, εις τα όποια επι- 
κρατεί η  παράστασις της κατ’ ενώπιον 
γυναικείας μορφής, γυμνής η  ε νδεδυμέ- 
νης. Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζει 
εις νέος τύπος, κατά τον όποιον η  θεό- 
της άπαξ η  δ ις  απεικονιζομένην ομοιάζει 
ως να αποκαλύπτη την γυμνότητά της.

Η  σπανιότης των ευρημάτων κατά τον 
5ον και τον 4ον αι. π.Χ. δίδει την εντύ- 
πωσιν ότι η  ζωή του Ίερού παρακμάζει.

Κατά τον 3ον αι. π.Χ. παρουσιάζεται 
μια αναβίωσις, η  οποία δεν δύναται να 
συγκριθή προς την ακμήν της αρχαϊκής 
εποχής από καλλιτεχνικής απόψεως, 
πλην όμως είναι ζωηρά και μακροχρό- 
νιος.

Ε κ  των ευρημάτων της ελληνιστικής 
εποχής ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια τον 
σύγχρονον μελετητήν παρουσιάζει εν 
μικρόν χαλκούν ειδώλιον Έρμου, το ο-

ποιον είναι μέτριας τέχνης. Το ειδώλιον 
τούτο, εν χαλκούν κηρύκειον και εν ενε- 
πίγραφον ελληνιστικόν όστρακον με την 
λέξιν Ε Ρ Μ - δεικνύουν ότι το Ιερόν 
ήτο αφιερωμένον εις τον Ε ρμήν. Η  εις 
τον χώρον πηγή άφθονου ύδατος, η  ο -  
ποία θα υπήρχε και κατά την αρχαιότη- 
τ α - διεπιστώθη· ανασκαφικώς παλαιο- 
τέρα κοίτη ροής ύδατος-  και το είδος 
των αναθημάτων επιτρέπουν ίσως να 
αποδώσωμεν εις τον ενταύθα λατρευόμε- 
νον Ε ρμήν το επίθετον Κραναίος. Έ ξ 
ενεπιγράφου ελληνιστικού πάλιν οστρά- 
κου, όπου σώζεται η  λέξις Α Φ Ρ Ο Δ ΙΤ Α Ι ,  
βεβαιούται η  παράλληλος λατρεία της 
θεάς και δικαιολογείται ούτω η  παρου- 
σία των χαλκών και πήλινων γυναικείων 
ειδωλίων, των ευρεθέντων εις το Ιερόν, 
ως και ο νέος τύπος των αναγλύφων δαι- 
δαλικών πλακιδίων, όπου η  θεά αποκα- 
λύπτει την γυμνότητά της.

Απροσδόκητος υπήρξεν η  ανεύρεσ ις 
ενεπιγράφων θραυσμάτων κεράμων, τα 
όποια φέρουν σειράν ονομάτων, ως Α ι- 
σ χύ λο ς , Δ α μ ιθά λης Θ ω μνά σ του , Ή ν α τ ίω ν  
Ε υρομάχου, Σ ά τυ ρ ο ς , Σ ω κ ρ ά τη ς  η  κ α ι
φράσεις, ως « ίδρυσα  κ εδροις» , ------ασοι
ανέθεκαν συνοδο ιπορέοντες  », εκ των ο- 
ποίων συνάγεται ότι έγίνοντο κατά και- 
ρούς επισκευαί της στέγης του Ίερ ού, 
της δαπάνης καταβαλλομένης υπό ευσε- 
βών πολιτών.

Αρχιτεκτονικά λείψανα της περιοδου 
αυτής δεν ευρέθησαν, πλην δύο τμημά- 
των τοίχων παρά το βόρειον όριον του 
ερευνηθέντος χώρου, οι όποιοι καλύ- 
πτονται από την προς Βορράν επίχω- 
σιν. Το νεώτερον τούτο στρώμα έκτεί- 
νεται καθ’ όλην την έκτασιν του ανα- 
σκαφέντος χώρου, ως συνάγεται εκ των 
πήλινων ειδωλίων του 3ου αιώνος π.Χ., 
των συγχρόνων οστράκων και ενός
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Εικ. 10. Περίτμητον έλασμα 7ου αι. π.Χ.

εφθαρμένου ελληνιστικού νομίσματος.
Η  ανάγκη συνεχίσεως της ανασκαφι- 

κής ερεύνης του χώρου καθίσταται επι- 
τακτική όχι μόνον λόγω των σημαντικών

ευρημάτων, άλλα και λόγω των πολλών 
προβλημάτων, τα όποια προέκυψαν εκ 
της επελθούσης διαταράξεως.

ΑΓΓ. ΛΕΜΠΕΣΗ
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SANCTUARY OF HERMES AND APHRODITE NEAR KATO SYME VIANNOU

An im portan t sanctuary  dedicated 
to Herm es and A phrodite ( f i g . )  1 
has come to light during operations 
for the construction of a ru ral road con- 
necting the village K ato  Syme V iannou 
with Omalos Lasithiou.

T he arch itectural remains uncovered 
include an  a lta r w ith a single step on 
the east side and a bothros for liquid 
offerings in  the centre, and two re- 
ctangular buildings, possibly annexes, 
where large quantities of anim al horns 
have been found ( f i g s .  2 - 4 ) .  A 
thick layer of pyre extending east- 
wards, westwards and southw ards of 
the a lta r contained bronze m ale and 
female figurines, datable from the 8th 
to the early 6th century B.G. ( f i g s .  
6 - 7 ), most o f them  of excellent work- 
m anship, clay figurines ( f i g .  5 ) and

small relief plaques dating from Proto- 
geom etric times to the 6th century 
B.G., bronze cut - out plaques showing 
hunters and  nude m ale figures ca r- 
rying a sceptre ( f i g s .  8 - 10 ), chiefly 
assigned to the 7th century B.G., 
dozens of bronze and clay anim al 
figurines - ram s, wild goats, bulls, 
etc.-  m any decorative bronze plaques, 
and a num ber of stone tables of offer- 
ings, recovered from a deeper layer.

A disturbed Hellenistic deposit over- 
lying the layer of the pyre has yielded 
clay figurines, a bronze idol of Herm es, 
inscribed Hellenistic sherds evincing 
the worship of Herm es and A phrodite 
in  the sanctuary, sherds inscribed w ith 
the names o f worshippers, and scores 
of iron arrows.

A. LEBES S IS

ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Αι συνεχείς αρχαιολογικαί εργασίαι 
εις την πόλιν της Ρόδου, και γενικώτερον 
εις Δωδεκάνησον, έχουν φέρει εις φως 
ένα σεβαστόν αριθμόν αξιολόγων ευρη- 
μάτων, των οποίων δεν έχει ακόμη πε- 
ρατωθή ο καθαρισμός, η  συναρμολόγη- 
σις και, κυρίως, η  μελέτη, ενώ δια την 
παροχήν δυνατότητος μελέτης πολλών

ευρημάτων παρίσταται ανάγκη συνεχί- 
σεως των ερευνών και περισυλλογής 
πλειόνων εντελώς απαραιτήτων στοι- 
χείων. Αι ανασκαφαί εις την πόλιν της 
Ρόδου εκκινήσασαι, ως γνωστόν, με σκο- 
πόν κυρίως την μελέτην του οδικού συ- 
στήματος ( βλ. AAA III ( 1970 ), σελ. 
52 ) από πολλών ήδη ετών εκτείνονται
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Εικ. 1. Άποψις τμήματος υπό 
ανασκαφήν της νοτίας οχυρώ- 
σεως της Ρόδου

εις πολλούς άλλους τομείς της αρχαίας 
πόλεως.

Οχυρωματικόν σύστημα αρχαίας Ρόδου

Εις σειράν οικοπέδων κατά την νοτίαν 
παρυφήν της αρχαίας πόλεως, εκτελούμε- 
ναι ήδη ανασκαφαί έχουν φέρει εις φως 
μέγα συνεχές τμήμα της αρχαίας οχυ- 
ρώσεως ( ε ι κ .  1 ).

Οι πύργοι εις το σημείον τούτο εμφα- 
νίζονται και εντός και έκτος του τείχους, 
ευρισκόμενοι, ως πιστοποιούν πλέον τα

Εικ. 2. Προσόψις ελληνιστικού 
τάφου. Παριστάται θύρα μετά 
θυρώματος, ουδού και θυροπα- 
ραστάδων
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Εικ. 3. Η  προς Ν. συνέχισις 
της προσόψεως του τάφου της 
ε ι κ .  2, με ανάγλυφον ασπίδα, 
γνωστήν από παλαιοτέραν ά- 
πεικόνισιν. Κάτωθεν ταύτης πα- 
ράθυρον

Εικ. 4. Συγκολληθεισα κεφαλή 
κούρου Μουσείου Ροδου

ανασκαφικά δεδομένα, εις άμεσον επα- 
φήν προς αυτό.

Αι μεγάλαι επιχώσεις, και κυρίως αι 
επιχώσεις αι οποίαι εγένοντο κατά πά- 
σαν πιθανότητα μετά την ρωμαϊκήν κα- 
τάκτησιν, εκάλυψαν μέγα μέρος της οχυ- 
ρώσεως, ενώ  η  κατά την Ιπποτοκρατίαν 
γενομένη εις μεγάλην έκτασιν απόληψις 
οικοδομικού υλικού κατέστρεψεν, έστιν 
ότε μέχρι θεμελιώσεως, το τείχος. Ούτω 
θεωρείται μεγάλη εύνοια της τύχης, ότι 
σήμερον έρχεται εις φως νέον μέγα 
συνεχές τμήμα της ελληνιστικής οχυ- 
ρώσεως της Ρόδου.
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Εικ. 5. Ελληνιστική επιτύμβια στήλη

Νεκρόπολις Ρόδου
Πλούσια εις ακίνητα κυρίως ευρήματα 

υπήρξεν η  α νασ καφή της περιοχής των 
νεκροταφείων. Ή δη  καθίσταται εν γε- 
νικαίς γραμμαίς δυνατή η  παρακολού- 
θησις της μορφής των τάφων, εις τινας 
δε περιπτώσεις και ταφικών συστημά- 
των των ροδιακών νεκροπόλεων από της

κλασσικής μέχρι της ελληνιστικής και 
ρωμαϊκής Περιτίου.

Η  δημιουργία μνημειακών ταφικών 
συνόλων με προσόψεις εμπνευσμένος 
από οικίας η δημόσια κτήρια αποδεικνύε- 
ται γενικώτερον φαινόμενον των ελλη- 
νιστικών νεκροπόλεων της Ρόδου ( ε ι κ .  
2, 3 ).
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Εικ. 6. Τεμάχιον σαρκοφάγου μετά κεφαλής 
νέου ή ήρω ος. Ρωμαϊκοί χρόνοι

Πάντα τα ανωτέρω διαπιστούνται κατά 
τας καθ’ υποχρέωσιν εκτελουμένας ανασκ

αφάς επί τη εμφανίσει αρχαίων είτε 
κατά τας εργασίας κατασκευής δημοσίων 
έργων η θεμελιώσεως ιδιωτικών κτηρίων.

Κινητά ευρήματα

Η  υπό της Richter ( Kouroi, αριθ. 
124, 32) αναφερομένην λίαν αποκεκρου- 
μένη κεφαλή, η  α ν ή κ ουσα κατά πάσαν 
πιθανότητα εις τον άρχαιότερον των εκ 
Καμίρου Κούρων του Μουσείου της Ρό- 
δου, συνεκολλήθη ήδη εις τα εργαστή- 
ρια του Μουσείου, παρέχεται δε ενταύθα 
η πρώτη απεικόνισις αυτής ( ε ι κ .  4 ).

Ε π ίσ ης εκ των μη δημοσιευμένων αν- 
τικειμένων του Μουσείου Ρόδου παρέ- 
χονται απεικονίσεις μιας ελληνιστικής 
επιτύμβιας στήλης με λίαν ενδιαφέρου- 
σαν παράστασιν νέου εις την γνωστήν 
στάσιν του « αναπαυομένου Α πόλλωνος » 
( ε ι κ .  5), και ενός μαρμάρινου αποτμή- 
ματος ρωμαϊκής σαρκοφάγου διασωζού- 
σης την κεφαλήν νέου ή ήρωος ( ε ι κ .  6 ).

Η  πόλις της Ρόδου σπανίως δίδει κατά 
τας ανασκαφάς ευρήματα παλαιότερα 
του 408 π.Χ. Ε ν  των πλέον εντυπωσια- 
κών είναι η  αυστηρορρυθμική γυναι- 
κεία κεφαλή της ε ι κ .  7, η  μορφή της 
οποίας οδηγεί εις σκέψεις περί σχέ-
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σεων προς την γλυπτικήν της Μεγάλης 
Ελλάδος. Πρόκειται, βεβαίως, περί μι- 
κροτεχνήματος εν σχέσει προς το μνη- 
μειακόν έργον της Schloss Fasanerie, 
ai ομοιότητες όμως είναι οφθαλμοφανείς.

Η  αρχαϊκή Λίνδος εδήλωσεν εσχά- 
τως την παρουσίαν της με τον μικρόν, 
λίαν απεκεκρουμένον κορμόν κόρης, 
απεικόνισις του όποιου παρέχεται εις 
την ε ι κ .  8.

Μετά την εύρεσιν του εκ χαλίκων ψη- 
φιδωτού δαπέδου του Κενταύρου, δεν ήτο 
δυνατόν να αναμένεται, ότι και νέον εύ- 
ρημα θα επλούτιζε την ήδη λίαν ενδια- 
φέρουσαν συλλογήν εκ ψηφιδωτών του 
Μουσείου της Ροδου. Καλή τύχη όμως 
επεφύλαξε νέας εκπλήξεις και χαράν εις 
τους ανασκάπτοντας, τους φιλοτέχνους 
και φιλαρχαίους. Εις αρίστην κατάστα- 
σιν συντηρήσεως ευρέθη εις τα βαθύτερα 
στρώματα του οικοπέδου Χατζηανδρέου 
( AAA II ( 1968 ), σ. 262) δεύτερον ψη- 
φιδωτόν δάπεδον με εξαιρετικώς ενδιαφέ- 
ρουσαν παράστασιν « Τρίτωνος » πλαι- 
σιουμένην υπό αρίστης σχεδιάσεως και 
εκτελέσεως βλαστών ( ε ικ .  9 ).

Το δάπεδον ανεσύρθη εκ του εδάφους 
υπό του συνεργείου του καλλιτέχνου 
συντηρητού κ. Ί. Κολέφα, ήδη δε περα- 
τούται η επεξεργασία αυτού, προκειμένου 
να τοποθετηθή εις ιδιαίτερον χώρον του 
Μουσείου Ρόδου, όπου θα εκτεθούν τα 
μέχρι σήμερον ψηφιδωτά δάπεδα.

Α ξιολογώτατον και λίαν διδακτικόν 
υπήρξε το ευρήμα της ε ικ .  10. Εις το 
δάπεδον τούτο διεσώθησαν εν συνυπάρ- 
ξει τα τρία γνωστά μέχρι σήμερον είδη 
δαπέδων. Ούτω η  Ρ όδος έδωσε το πρώ- 
τον δείγμα της μεταβατικής περιόδου, α- 
πό του χαλικωτού εις το δια ψηφίδων 
δάπεδον, επί ενός και του αυτού χώρου.

Ε κ  του ήδη εις τα εργαστήρια του

Εικ. 7. Μικρά αυστηρορρυθμική κεφαλή εκ 
της πόλεως της Ρόδου
Εικ. 8. Μικρός αρχαϊκός κορμός κόρης εκ 
Λίνδου
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Μουσείου υπό επεξεργασίαν πλουσιω- 
τάτου υλικού των ροδιακών κονιαμάτων 
παρέχονται ενταύθα δύο σπάνια δείγμα- 
τα μετά παραστάσεων αρματοδρόμου και 
Ν ίκης επί άρματος προς ενημέρωσιν του 
φιλαρχαιου κόσμου ( ε ι κ .  11, 12).

Αστυπάλαια

Εις την περιοχήν Α ρβανιτοχώρι της 
Αστυπάλαιας εξ αφορμής τυχαίων ευρη-

μάτων εγένοντο εκτεταμέναι ανασκαφι- 
καί έρευναι.

Ηρευνήθησαν δύο θαλαμοειδείς μυ- 
κηναϊκοί τάφοι με εκπληκτικώς πλούσια 
ευρήματα αγγείων και ελάχιστα χαλκά.

Τα ευρήματα, δείγματα των όποιων ει- 
κονίζονται εις τας ε ι κ .  13, 14, και 15, 
μετεφέρθησαν εις τα εργαστήρια του 
Μουσείου της Ροδίου προς καθαρισμόν 
και συγκόλλησιν.

ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εικ. 9. Χαλικωτόν δάπεδον μετά παραστάσεως Τρίτωνος ( ; ) εκ των βαθύτερων στρωμάτων της άνα· 
σκαφής Χατζηανδρέου εν Ρόδω
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Εικ. 10. Μείγμα χαλικωτού και ψηφιδωτού δα- 
πέδου εκ της πόλεως Ρόδου

NEW FINDS FROM  RHODES AND ASTYPALAIA

C ontinued archaeological investiga- 
tion in the city of Rhodes and the

islands of the Dodecanese in general 
has brought to light a considerable
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num ber of im portan t finds. Cleaning 
and restoration operations are not yet 
com pleted, nor is the final study of 
some of these finds possible w ithout 
fu rther research and  collection of data. 
Excavations in  the city of Rhodes, 
begun w ith the purpose of studying 
the road system ( cf. A A A  I I I  ( 1970 ), 
p. 52 ), have already been extended to 
o ther aspects of R hodian  antiquity.

Fortifications of ancient Rhodes. Ex-

T he existence of towers built on 
either side and  directly connected w ith 
the wall has been identified at this 
point.

A thick overlay probably  formed 
during  R om an times had  covered a 
great p a rt of the fortifications. M ore- 
over, the rem oval of building m aterial 
for reuse in the period of the Knights 
had  destroyed the wall, in  some in - 
stances down to foundation level.

cavations carried out in  plots situated 
along the south limits of the ancient 
city have uncovered a long stretch of 
the ancient wall ( f i g ·  1 ).

H ence, the discovery of an  extensive 
section of the Hellenistic fortification 
is a truly fortunate occurrence.

Necropolis of Rhodes. Excavation in
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the area of the cemeteries had  a rich 
yield, particularly  of im m ovable finds. 
I t  has already been m ade possible to 
observe in general lines the form of 
graves and  some tom b complexes of 
the R hodian  necropoleis over a p e - 
riod covering the Classical, Helleni- 
stic and R om an times.

M onum ental funerary complexes 
with façade im itating houses or public 
buildings, appear to have been ra ther

whenever antiquities come to light in 
the course of construction operations 
of public works or private buildings.

Movable finds. T he very battered 
head reported by G. R ichter ( K ouroi, 
No. 124, 32 ), most p robably  belong- 
ing to the earliest of the K am eiran 
kouroi in the M useum  of R hodes, has 
been restored in  the M useum  labora- 
tory and its first picture is given here 
( f i g .  4 ) .

Eîk. 11-12. Τμήματα συναρμολογουμένων και συγκολλουμένων ήδη εις το εργαστήριον του Μου- 
σείου κονιαμάτων εξ οικιών της πόλεως Ρόδου. Παραστάσεις δίφρων

common in the Hellenistic necropo- 
leis of Rhodes ( f i g s .  2, 3 ).

T he above results have been con- 
firmed by excavations undertaken

Also presented here are two of the 
unpublished objects in  the M useum  of 
Rhodes : a Hellenistic funerary stele 
bearing the representation of a youth
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depicted in the a ttitude known as th a t 
of ‘the resting A pollo’ ( f i g .  5 ), and 
a m arble fragm ent of a R om an sarco- 
phagus showing the head of a young 
m an or hero ( f i g .  6 ) .

T he city  o f Rhodes rarely yields 
finds datab le before 408 B.C. O ne of 
the most rem arkable earlier pieces is 
the female head of the 'severe style’ 
( f i g .  7 ), w hich m ay give rise to 
thoughts about possible relations with 
the sculpture of M agna G raecia. This 
is of course a m iniature, com pared to 
the m onum ental work of the Schloss 
Fasanerie, bu t similarities are quite 
obvious.

A rchaic Lindos has been recently 
represented in the very dam aged small 
torso of a young m aiden ( f  i g. 8 ).

Following the discovery of the pebble 
mosaic of the C entaur, we could hardly  
expect th a t a new find would enrich 
the already prolific collection of mosaics 
in  the M useum  of Rhodes·. Yet, a 
pleasant surprise was still in  store for 
archaeologists, artists and antiquaries. 
A second mosaic floor has been found 
in  excellent state of preservation, buried 
deeper in  the H atziandreou  property 
( A A A  I I I  ( 1970 ), p. 262 ). T he m o- 
saic bears a most interesting repre- 
sentation o f a 'T r ito n ’ fram ed by a 
border w ith a p lan t m otif finely de-

signed and executed ( f i g ·  9 ) .  T he 
floor has been removed from the 
ground under the supervision o f the 
artist conservator M r. J .  K olephas, and 
reconstruction is now being com pleted 
to allow display in a special hall of the 
M useum  of Rhodes which will house 
all mosaic floors discovered so far.

T he find shown in f i g .  10 has been 
both  instructive and notew orthy, for it 
combines all three kinds of mosaic 
floor decoration known to this day. I t  
is the first R hodian  example o f the 
transitional period showing the use 
o f both pebbles and tessarae in the 
decoration of a single floor.

F i g s .  11 and  12 present two rare 
specimens of the rich m aterial of 
p laster fragm ents undergoing trea t- 
m ent in  the M useum  laboratory  : the 
representations depict a charioteer and 
a  Nike on a chariot.

Astypalaia. Following the accidental 
discovery of finds, an  extensive inve- 
stigation has been undertaken  at the 
site Arvanitochori on the island of 
Astypalaia.

Two M ycenaean cham ber tombs 
have been explored and  found to 
contain m any vases and a few bronzes. 
T he finds, of which examples are given 
in  f i g s .  13, 14 and  15, have been 
transferred to the laboratory of the 
M useum  of Rhodes for cleaning and 
m ending purposes.

GR. KONSTANTINOPOULOS
Εικ. 13 -15. Μυκηναϊκά αγγεία εξ Αστυπά- 
λαιας
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Z U  E IN E M  E P H E B E N -E P IG R A M M  A U S  A T H E N

Das AE 1971, Xpov. 26, 17 ( mi t  
πίναξ IZ  ß ) ohne U m schrift publi- 
zierte F ragm ent einer πλάξ λευκού μαρ- 
μάρου πανταχόθεν έλλιπές habe ich 
nach einem m ir von der R edaktion der 
Zeitschrift freundlichst überlassenen 
Photo ( der Strein selbst ist verschollen ) 
etwas vollständiger so gelesen:

W ortw ahl und A nordnung der In - 
schrift zeigen, daß  zwischen zwei Pro- 
satexten ein aus drei D isticha be-

stehendes Epigram m  au f dem  Stein 
gestanden h a t :

Einen Ρούφος ) Ε λαιούσιος, der um  
das J a h r  170 n. Chr. κοσμητής gewesen 
w ar, kennen wir aus dem  Epheben - 
K atalog IG , I I / I I P  2193, 11 (vg l. 
J .  K irchner zu 1793, 19 ). Bald nach 
dem  J a h r  180/1 n. Chr. ist das Pry- 
tanenverzeichnis der Phyle Antiochis 
1792 datiert, in  dem  in Z. 4 ein Aio- 
λίων Φλυεύς als στρατηγός, επί τους ο- 
πλίτας erscheint, Sohn des Σαλλουστια- 
νός Αιολίων, der um  132/3 athenischer 
Archon gewesen w ar ( 1763, 5 j 1 . Der 
Schriftcharakter des neuen Fragmentes 
erlaubt durchaus, jene beiden Per- 
sönlichkeiten m it den hier genannten 
gleichzusetzen. W enn ήρχεν in  V. 5

1. Ein Mitglied der gleichen Familie ist der 
in Inschriften des ersten Jahrhunderts n. Chr. 
öfter genannte Αιολίων Αντιπάτρου Φλυεύς 
(1973, 8. 1998. 3242, 6. 3539).
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sich au f den αρχών der Epheben 
bezieht (so  z. B. IG , I I / I I I 2, 3733, 
15. 3755, 2. 3764, 8 ), so w ar im 
letzten, offenbar kürzeren Vers zur 
Vervollständigung der D atierung viel- 
leicht noch der αρχών επώνυμος aufge- 
führt. D er N am e des in  der Inschrift 
gefeierten Epheben selbst wird am  Ende 
des ersten Hexam eters gestanden h a - 
ben. M it einer W endung wie Η ρακλέ- 
ους [ γενεής πατρόθεν εκγεγαώς ] könnte 
dann  im  Pentam eter au f seine rühm - 
liche A bkunft hingewiesen worden 
sein, falls Herakles h ier nicht vielm ehr 
als Patron  der Epheben genannt w ar 
(v g l. 2021, 6. 2990. 3012. 3164
3740, 10 ) 2. A nlaß zu der E hrung 
hatte  ein Sieg im  αγών περί αλκής 
gegeben, eine K onkurrenz, für die 
bisher 2219, 4 f. (» p o s t  a. 2 1 2 /3 « ) 
άγωνοθέτην του περί αλκής αγώνος an - 
scheinend der einzige Beleg gewesen 
w ar ( nichts d arüber in der m ir be- 
kannten L itera tu r zur attischen Ephe- 
bie ). Es kann jedenfalls kaum  be- 
zweifelt w erden, daß der zweite H e- 
xam eter soweit sicher herstellbar ist, 
wie der A bdruck des Textes ihn oben 
dar b ie te t3.

W ährend  das G edicht wohl nur 
einen Sieg des Epheben im άγων περί 
άλκής fe ie r te 4, w ar in der letzten 
Zeile der Inschrift die Tatsache ge- 
w ürdigt, daß  er im gleichen J a h r  bei 
anderen Spielen als A gonothet m it- 
gewirkt hatte  ( daß  der αγωνοθέτης 
selber aus den έφηβοι gew ählt wurde, 
ist öfter verkannt w orden ). D er Fall 
liegt also ganz ähnlich wie in  der 
Inschrift IG , I I / I I I  2 3015, wo ein 
Agonothet der Αδριάνεια sich der Siege 
rühm t, die er, wie die darun te r einge- 
m eißelten K ranzinschriften zeigen, bei 
anderen Festspielen gewonnen hatte.

U n ter allem  V orbehalt hinsichtlich 
der E inzelheiten versuche ich nach- 
stehende Rekonstruktion des E pi- 
gram m s :

2. Vgl. IG, XIV 1296, 3 είμί δ’ αφ' Ηρακλέος... 
έγγονος und IG V 1, 599, 5 f, γένος έσχες έτή- 
τυμον, Ηράκλεια, | Ηρακλέους. Wenn der 
Ephebe Ήρακλείδης hieß, könnte mit dem Na- 
men so gespielt worden sein, wie es hier gesche- 
hen ist ( daß solche Spielerei dem Gleichklang 
αλκή - Α λκείδης gegolten haben könnte, möchte 
ich nicht annehmen ). Ηρακλέους [ ίερεύς ] 
( vgl. 3756, 3 κοσμητού -  | Ήρακλέουβ Ιερήος ) 
muß bei einem Epheben wohl außer Betracht 
bleiben.

3. Der Editor druckt ΤΑΥΡΟΝ. Aber abge-
sehen davon, daß ein Stier als Kampfpreis zwar

in der choregischen Weihung des Simonides, 
AP VI 213, genannt wird und als solcher auch 
für Delphi und Olympia bezeugt ist, für einen 
Epheben aber doch wohl nicht in Betracht kommt 
( αλκής ταύρον έλ[ων αντάξιον άθλον αγώνος?] ), 
glaube ich mir der Lesung ΓΑΥΡΟΝ ziemlich 
sicher zu sein. Der Kampfpreis war gewiß, wie 
üblich, der gleich zu Beginn des Epigramms 
genannte Kranz ( V. 1 ist versuchsweise ergänzt 
nach IG, IX 2, 614, 3 περί κροτάφοις αρμοσά- 
μαν στεφάνους, Kaibel 985, 8 στέφος αρμόσατο ). 
Daß γαύρος nicht, wie es nach den Wörterbü- 
chern aussieht, auf Personen beschränkt war, 
zeigt Nonnos 11, 65 γαύρα... παίγνια Θηρών 
( neben öfterem αυχένα γαύρον ), der den Ge- 
brauch doch wohl älteren Vorbildern entnommen 
haben wird.

4. Es wäre immerhin auch denkbar, daß der 
Vers lautete: αλκής γαύρον έλ[ων άθλον και 
αγωνοθετήσας], wenngleich mir eine solche Fas- 
sung nicht eben wahrscheinlich vorkommt. Die 
in den Text gesetzte kann sich auf Beispiele 
berufen wie IG, II/III2 3101, 4 στεφανηφόρον 
είλον αγώνα, IG, VII 530, 3 αθλοφόρος ... εί- 
λον αγώνας.
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η νίκα Ρούφος [ εην ούνομα πατρός 
έχων ]
κοσμητής, ήρχε [ ν δε φιλοστεφάνων 
συνεφήβων]
Αιολίων [ν, πόλεως δ’ αρχός έ φ υ ^ ^ -] .  
Halle (Saale) WERNER PEEK

DER KNABE VON MARATHON

Bei den um fangreichen G rabungen, 
die Sp. M arinatos in  den letzten 
Jah ren  au f dem  Schlachtfeld von M a- 
rathon durchgeführt hat, wurde ein 
Fund gem acht, der nicht n u r das 
Interesse der Wissenschaft, sondern 
weit darüber hinaus allgemeine T eil- 
nahm e erweckte. W ir m einen die Auf- 
findung des Skelettes eines etwa zehn- 
jährigen  K naben , das sich im G rab - 
hügel der P la täer inm itten  der er- 
wachsenen Krieger fand h Die kleine 
Gestalt w ar m it dem  K opf nach Osten 
gebettet, wie alle anderen Bestatteten, 
mit Ausnahm e eines einzigen2. D er 
K opf des K naben  w ar in einen Pithos 
hineingeschoben, der ihn  schützte. 
Ü ber dem  S kelett- sicher zu ihm  ge- 
hörig -  lag ein um gestürzter Stein, der

einst aufrecht als Stele und G rab- 
zeichen im Hügel neben dem kleinen 
T oten stand und in aufgem alten Buch- 
staben seinen N am en verkündete. Ein 
sorglicher Schutz für den K opf des 
Toten findet sich in diesem G rab- 
hügel nur noch .einmal bei dem  Skelett 
des Kriegers Archias, zu dessenH äupten 
zwei dünne, schräg gegeneinander 
gelehnte Steinplatten stehen 3. Sein 
Nam e ( Archia )4 ist in unbeholfenen 
Buchstaben auf der Flanke eines roh 
belassenen Steines erhalten, der einst 
senkrecht neben dem  T oten stand. 
W ie aber der K nabe sich durch sein 
zierliches Skelett von den übrigen 
Kriegern des Grabhügels unterscheidet, 
die nach Ausweis der anthropologi- 
schen U ntersuchungen von E. Brei- 
tinger alle in der dritten  Dekade des 
Lebens standen, so unterscheidet sich 
andererseits das Skelett des Archias 
als das eines reifen M annes von etwa

1. Sp. Marinatos, AAA 111(1970), S. 164 ff. Abb. 
11-13; Farbtaf. B 2; 357 ff; Plan 2 ( S. 353 ) 
Grab 5; fig. 19. -  Für die Übersendung von 
Sonderdrucken und die Genehmigung, diese 
Miscelle hier zu veröffentlichen, bin ich Sp. Ma- 
rinatos zu aufrichtigem Dank verpflichtet.

2. Praktika 1970, 22, Fig. 6, no. 5 (Sp.Mari- 
natos ); S. 5. Lit. zu den bisherigen Grabungen.

3. AAAa.O., 353, plan 2, Grab no. 9; 358 f. 
fig. 16 -17; Praktika a.O., 24 f., Pin. 33 ß und γ.

4. AAA a.O., 166 (20-  25 Jahre); 360 ( um 
25 Jahre ).
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40 Jah ren , der wohl der A nführer 
dieser Schar jun g er H elden war.

W er und was aber w ar der K nabe ? 
Die A rt seiner Bestattung läß t keinen 
Zweifel darüber, daß er als G leich- 
berechtigter zusammen m it den K rie-

gern und ihrem  H aup tm ann  in dem 
G rabhügel der P la täer beigesetzt 
wurde. M an h a t an  einen M elde- 
gänger gedacht, deren m an wohl 
m ehrere a u f dem  weiten Gelände 
brauchte, in  welchem sich die Schlacht
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entwickelte 5, oder an  einen Späher, 
der von einem Baum oder Felsen aus 
die Bewegungen des Feindes zu beo- 
bachten und zu m elden hatte. M ir fiel 
der K nabe im  G rab der Krieger von 
M arathon ein bei einer der guten A b- 
bildungen der Chigi - K anne, die M ax 
H irm er verdankt werden6 (A b b . 1). Da 
m arschiert der « K nabe Flötenbläser » 
so recht frisch und  siegessicher zwischen 
den beiden Schlachtreihen der Ho- 
pliten, wirft seinen K opf zurück, daß 
der H aarschopf em porflieg t7 und bläst 
mit aller K raft die Doppelflöten, sodaß 
m an die Töne schrill und aufreizend 
in die Luft geschleudert zu hören 
glaubt. D er K nabe ist, wie M ax W eg- 
ner b e to n t8, « im  Fach ausgebildet». 
Er träg t die einfache Phorbeia =  V er- 
schnürung um  die W angen; die Aulos - 
Tasche häng t von seinem Arm  herab. 
Das kurze W ams ermöglicht ein flottes 
M arschieren; und  so d a rf m an m it 
W egner wohl feststellen, daß hier die

Auloi als M arschm usik V erw endung 
fin d en 9. N un ist aber au f dem H au p t- 
fries der Chigi - K anne gewiß nicht 
ein M anöver oder eine Parade d a r- 
gestellt, sondern das echte Aufein- 
andertreffen zweier Heere von Hopli- 
ten. A uf jeder Seite ist eine V orhut 
- links vier, rechts fünf Krieger - darge- 
stellt, die m it erhobenen Speeren auf- 
einander losgehen. D ann folgt die 
eigentliche Phalanx, aus zahlreichen 
K riegern bestehend, die der M aler 
kunstvoll in die Tiefe zu staffeln weiß. 
Zwischen diesen beiden Heereskör- 
pern  nun, der V orhut und der langen 
Reihe der H opliten, m arschiert der 
kleine Flötenbläser. In  dem für ihn  
ausgesparten F lächenraum  ist er kraft- 
voll, lebendig, ja  ganz individuell 
geschildert, sodaß seine Person sich 
sehr viel nachdrücklicher dem Auge 
einprägt als die M enge gleichförmig 
m arschierender Krieger. Sollte nicht 
hier, gerade anderthalb  Jah rh u n d erte  
vor der Schlacht von M arathon , ein 
V orläufer jenes K naben dargestellt 
sein, der uns im Grabhügel von P latää 
als ein ebenso rührendes, wie helden- 
haftes Beispiel des hohen Kam pfes- 
mutes überkom m en ist; eines K am - 
pfesmutes, wie gerade dieser K nabe ihn 
zu Beginn der großen Schlacht in 
den H erzen der jungen  K äm pfer en t- 
flammte.

W .-H . SCHUCHHARDT

5. Die Länge der Phalanx läßt sich auf etwa 
214 Kilometer schätzen. Sie erstreckte sich mit 
ihren beiden « Hörnern » vom Soros bis zum 
Grabhügel der Platäer (AAA a.O., 166; 361 ).

6. P. E. Arias -  M. Hirmer, Tausend Jahre 
griechischer Vasenkunst (1960), 8 ( wo der 
Knabe fälschlich als Trompeten - bläser bezeich- 
net wird ); 28 Taf. 16-17; Farbtafel IV. J. Dörig 
bei Hirmer, Die griechische Kunst ( 1966 ), 93, 
Taf. 76; Farbtafel VI. W.-H. Schuchhardt, 
Geschichte der griechischen Kunst ( 1971 ), 192, 
Abb. 142.

7. Über die Stirnlocke ( Korone ) des Knaben : 
Sp. Marinatos, Archaeol. Homerica Bd. I ( 1967 ), 
B 12 f. Anm. 88; B 18 und Abb. 6 a.

8. M. Wegner, Musikgesch. in Bildern Bd. 2,4 
( 1963 ) Griechenland S. 78, Abb. 48; ders. Das
Musikleben der Griechen ( 1949 ), 56 Taf. 4 b. 9. Musikgeschichte 12.
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Εικ. 1. Επιτύμβιος στήλη εκ 

Ροδιάς Τυρνάβου ( αρχαίας 
Κονδαίας )

ΔΥΟ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ ΣΤΗΛΑΙ ΕΚ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η  ύπαρξις σημαντικών έργων της αρ- 
χαίας πλαστικής, και δη αναγλύφων επι- 
τύμβιων στηλών των κλασσικών χρόνων

εις την περιοχήν του Τυρνάβου, όπου 
πολλαι άρχαίαι πόλεις τοποθετούνται 
( Φάλαννα, Κονδαία, Χυρετίαι, Μυλαί
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κ.ά. ), είναι γνωστή, παλαιόθεν, εκ πολ- 
λών δειγμάτων αυτών, σωζομένων εις τα 
Μουσεία Λαρίσης, Βόλου, Εθνικόν Μου- 
σείον Αθηνώ ν κ .ά .1.

Εις τον κατάλογον των γνωστών ήδη 
στηλών προσετέθησαν δύο νέαι, ευρεθεί- 
σαι προσφάτως εις την ανωτέρω περιο- 
χήν της Θεσσαλίας 1 1 2.

Η  εν ε ι κ .  1 επιτύμβιος στήλη ήλθεν 
εις φως τον Οκτώβριον του 1971 εις το 
χωρίον Ροδιά Τυρνάβου, κατά την διάρ- 
κειαν διανοίξεως θεμελίων εις την αύ" 
λήν της οικίας Α ποστόλου Β. Κουμπού- 
ρα. Φαίνεται δε ότι είχε μεταφερθή 
εκεί παλαιότερον εκ της θέσεως « Κά- 
στρον », κειμένης περί τα 3 χιλιόμετρα 
ΝΑ. του χωρίου Ροδιά. Τα εις την θέσιν 
ταύτην σωζόμενα ερείπια αποδίδονται 
εις την αρχαίαν πόλιν Κονδαίαν. Ε κ  του 
νεκροταφείου λοιπόν της πόλεως ταύ- 
της προέρχεται η  παρούσα στήλη.

Αύτη είναι εκ λευκού τοπικού μαρμά- 
ρου και έχει σωζόμενον ύψος 1.01, πλά- 
τος κάτω 0,54 και άνω 0,51 και πάχος κά- 
τω 0,10 και άνω 0,08 μ. Ύ ψος αναγλυ- 
φου 0,03 μ.

Η  στήλη είναι ελλιπής κατά το ανώ- 
τερον μέρος της και απολεπισμένη εις 
τινά σημεία, ιδίως κατά τας καθέτους α- 
κμάς και, εκ της  αναγλύφου παραστάσεως, 
κυρίως εις την δεξιάν χ είρα. Εις το κα- 
τώτατον τμήμα της πρόσθιας επιφανείας 
έχει αφεθή ζώνη άπεργος, ύψους 0,08 
μ., ήτις εχρησίμευε δια την στερέωσιν 
της στήλης εντός βάσεως. Αι πλάγιαι

πλευραί είναι λείαι, η  οπίσθια άπεργος. 
Ουδαμού διασώζεται επιγραφή. Έ ξ ανα- 
λογών συγχρόνων επιτύμβιων στηλών

Εικ. 2. Η  στήλη του Ε κεδάμου, εν τω Εθνικώ 
Αρχαιολογικώ Μουσείω ( φωτ. Γερμανικού 
Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου )

1. Συγκεντρωμένην επεξεργασίαν αυτών μετά 
σχετικής βιβλιογραφίας βλ. εν Η. Biesantz, 
Die Thessalischen Grabreliefs, Mainz 1965.

2. Θερμώς ευχαριστώ τους κκ. Ά .  Λιάγκου- 
ραν και Γ. Δεσπίνην δια τας πολυτίμους πληρο- 
φορίας και υποδείξεις των σχετικώς με την 
επεξεργασίαν των ανωτέρω δύο στηλών.
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εικάζομεν, ότι η  στήλη πιθανώς έφερεν 
άνω ανθέμιον.

Εις την ανάγλυφον παράστασιν της 
στήλης εικονίζεται νέος βαίνων προς 
τα δεξιά, εις ελαφρώς λοξήν στάσιν. 
Ε λλείπει η  κεφαλή, αποκοπείσα μετά 
του ανωτέρου άκρου της στήλης. Ό  νέος 
φορεί βραχύν χιτώνα, φθάνοντα μόλις 
άνωθεν των γονάτων, και υπεράνω του 
χιτώνος χλαμύδα, ήτις, πορπουμένη επί 
του δεξιού ώμου, καταπίπτει συμμετρι- 
κώς εις δύο τριγωνικάς απολήξεις έμπρο- 
σθεν και όπισθεν, αφήνουσα ακάλυπτον 
όλον τον δεξιόν βραχίονα του νέου από 
του ώμου, καλύπτουσα δε τον αριστερόν 
μέχρι του μέσου του πήχεως. Η  αποδο- 
σις των πτυχών της χλαμύδος είναι αδρά 
και λιτή, κάτωθεν δε αυτής διακρίνεται 
εκατέρωθεν εις τα πλάγια ο χιτών. Η  
δεξιά χει ρ του νέου φέρεται ελευθέριος 
προς τα κάτω, ενώ η αριστερά κάμπτεται 
προς τα εμπρός και επί της ανοικτής πα- 
λάμης κρατεί λαγωόν.

Ό  νέος στηρίζεται εις τον δεξιόν πό- 
δα, ο δε αριστερός προβάλλει άνετα προς 
τα εμπρός, καμπτόμενος ελαφρώς εις το 
γόνυ. Η  εις πλαγίαν στάσιν απεικόνισις 
των ποδών ευρίσκεται εις κάποιαν δυσ- 
αρμονίαν προς την στάσιν « τριών τε- 
τάρτων » του υπολοίπου σώματος, ιδιορ- 
ρυθμία παρατηρουμένη και εις άλλα σύγ- 
χρονα ανάγλυφα- πλέον φυσική είναι ή 
αποδοσίς του δεξιού βραχίονος. Ό  νέος 
φορεί προφανώς σάνδαλα, των όποιων 
μόνον τα καττύματα απεδόθησαν πλα- 
στικώς· φαίνεται ότι το άνω μέρος αυ- 
τών απεικονίζετο γραπτώς, όπως επίσης 
δια χρωμάτων είχον ίσως συμπληρωθή 
και άλλαι λεπτομέρειαι. Τα δάκτυλα των 
ποδών δεν υποδηλούνται, πιθανώς διότι 
εκαλύπτοντο υπό των υποδημάτων.

Η  όλη στάσις του νέου με τον λαγωόν,

τον όποιον κρατεί εις την αριστεράν χ εί- 
ρα, προσδίδει εις την παράστασιν κά- 
ποιον ειδυλλιακόν χαρακτήρα. Ό  λα- 
γωός, ο όποιος λόγω της γονιμότητάς 
του εθεωρείτο ιερόν ζώον της Αφροδίτης 

, συμβολίζει τον έρωτα 3, του οποίου, 
μετά των λοιπών απολαύσεων της ζωής, 
τόσον προώρως εστερήθη ο εν τη πα- 
ρούση στήλη εικονιζόμενος νέος.

Παραστάσεις νέου κρατούντος λαγωόν, 
ενίοτε προσφέροντος η  ε πιδεικνύοντος 
τούτον εις ετέραν μορφήν, είναι γνωσταί 
τόσον εκ της αγγειογραφίας, όσον και 
εξ άλλων επιτυμβίων στηλών. Α ναφέρο- 
μεν ενταύθα την εν τω Εθνικώ  Μουσείω 
στήλην του Τελεσία ( βλ. A. Conze, 
Die Attischen Grabreliefs, αρ. 1036, πιν. 
208 ), την στήλην κόρης, εκ Λαρίσης, 
Έθν. Μουσείον, αρ. 740 ( βλ. Η. Biesantz, 
Die Thessalischen Grabreliefs, σελ. 18, 
Πιν. 4 ), την στήλην του Φιρκύα, ευρε- 
θείσαν εις Καλλιθέαν Π ειραιώ ς4, και 
την εν τω Έθν. Μουσείω, αρ. 741, στή- 
λην πετασοφόρου νέου κρατούντος δια 
της δεξιάς λαγωόν και δια της αριστε- 
ρός μήλον, προερχομένην δε εκ Θεσσα- 
λίας 5.

Η  τελευταία αύτη στήλη προέρχεται 
εκ Κονδαίας, εκ της ιδίας δηλαδή θέσεως 
με την παρούσαν στήλην, και παρουσιά- 
ζει αρκετάς ομοιότητας με αυτήν, ως 
προς την στάσιν του σώματος και δη 
των ποδών, την απίδοσιν των πτυχών 
της χλαμύδος κ.ά. Υ πό  του Biesantz 
χρονολογείται αύτη περί το 450 π.Χ.

Η  ενταύθα δημοσιευομένη στήλη φαί-

3. Βλ. σχετικώς : Ο. Keller, Die antike Tier- 
welt I, 216. Ήλ. Τσιριβάκου, Επιτύμβιος στήλη 
εξ Αθηνών, εν ΑΔ 23 ( 1968 ), Μελέται, σελ. 72.

4. Βλ. Ή λ. Τσιριβάκου, ε.α., σελ. 70 κ.ε.
5. Βλ. Η. Biesantz, ε.α., σελ. 13, Πιν. 10 -11.



ΣΚΙΝΔΑΛΑΜΟΙ 133

νεται κατά τι νεωτέρα ( πλέον προσεγμέ- 
νη η  α πόδοσις των πτυχών, πλέον φυσι- 
κή η  στάσις ) και παρουσιάζει πολλάς 
ομοιότητας με άλλας επιτύμβιους στή- 
λας εκ Θεσσαλίας, χρονολογουμένας υπό 
του Biesantz εις το τρίτον τέταρτον του 
5ου π.Χ. αιώνος. Ιδιαιτέρως ομοιάζει 
ως προς την πτυχολογίαν και την στά- 
σιν των ποδών με τον πετασοφόρον νέον 
της οικογενειακής σκηνής εν τη στήλη 
αρ. 376 του Μουσείου Βόλου, εκ Φαλάν- 
νης ( Biesantz, ε.α., σελ. 8, Πιν. 22 ), 
με το σωζόμενον κάτω τμήμα ανδρός εις 
την στήλην αρ. 375 του Μουσείου Βό- 
λου, εκ Φαλάννης, ( Biesantz, ε.α., σελ. 
9, Πιν. 12 ) και άκόμη περισσότερον με 
την εκ Λαρίσης στήλην του Εκεδάμου, 
Έθν. Μουσείον, αρ. 734 ( Biesantz, ε.α., 
σελ. 16, Πιν. 12).

Εις την στήλην του Εκεδάμου ( βλ. 
ε ικ .  2 ) τόσον η  στάσις των ποδών όσον 
και η πτυχολογία της χλαμύδος ως και ο 
τρόπος με τον όποιον αυτή πίπτει επάνω 
από τον χιτώνα, είναι σχεδόν πανομοιό- 
τυποι με της παρούσης στήλης. Και δια 
τας δύο στήλας έχει χρησιμοποιηθή το 
ίδιον άκριβώς λεπτόκοκκον, λευκόν το- 
πικόν μάρμαρον, όπως και εις τας δύο 
επίσης έχει αφεθή κάτωθεν της παραστά- 
σεως απεργός ζώνη·τέλος και των δύο 
αι διαστάσεις είναι περίπου αι αυταί : 
ύψος μορφής Εκεδάμου 0,88, νέου της 
παρούσης στήλης ( μέχρι του λαιμού ) 
0,91 μ.

Χωρίς αμφιβολίαν σχετίζονται εργα- 
στηριακώς άμεσα μεταξύ των, θα ηδύ- 
νατο δε  να ειπή κανείς ότι προέρχονται 
από τον ίδιον καλλιτέχνην. Χρονολογού- 
μεν λοιπόν και την παρούσαν στήλην εις 
τους περί το 440 π.Χ. χρόνους.

Η  εν ε ικ .  3 επιτύμβιος στήλη ήλθεν 
εις φως τον Ιανουάριον του 1971 εις την

θέσιν « Καστρί » Τυρνάβου, εικαζομένην 
θέσιν της αρχαίας Φαλάννης, κατά την 
διάρκειαν βαθείας αρόσεως του αγρού 
Χρ. Τζαφέρη.

Είναι εκ λευκού τοπικού . μαρμάρου, 
έχει σωζόμενον ύψος ( μετά του εμβόλου ) 
1.26, πλάτος κάτω 0,60 και άνω 0,57 και 
πάχος κάτω 0,15 και άνω 0,11 μ. Ύ ψος 
αναγλύφου 0,08 μ.

Ελλείπει το ανώτερον τμήμα της στή- 
λης· είναι επίσης αποκεκρουμένα διάφο- 
ρα τμήματα των καθέτων πλευρών και 
του κάτω μέρους αυτής. Κάτω φέρει έμ- 
βολον (0,22x0,14 και ύψους 0,07x0,07 
μ.) δια την στερέωσίν της εντός βάσεως. 
Αι πλάγιαι πλευραί της στήλης είναι 
λείαι, η  ο π ισ θ ία  άπεργος. Δεν σώζεται 
επιγραφή.

Εντός έγκοιλου ορθογωνίου εικονί- 
ζεται εν αναγλύφω ιματιοφόρος ανήρ, του 
όποιου ελλείπει η  κεφαλή, αποκοπείσα 
μετά του ανωτέρου τμήματος της στήλης. 
Ούτος ίσταται σχεδόν, κατ’ ενώπιον με 
ελαφράν στροφήν πρ ο ς τα δεξιά του 
(αριστερά τω θεωμένω )'. Το βάρος του 
σώματός του πίπτει κυρίως εις το δεξιόν 
σκέλος, ενώ το αριστερόν, απεικονιζό- 
μενον κατ’ ενώπιον, ευρίσκεται εις πλέον 
άνετον στάσιν, ελαφρώς λυγισμένον εις 
το γόνυ και πατούν μόνον με το πρόσθιον 
άκρον του πέλματος. Το ιμάτιον καλύ- 
πτει το από την κοιλίαν και κάτω τμήμα 
του σώματος μέχρι του μέσου των κνη- 
μών, το δε ελεύθερον άκρον του, διερχό- 
μενον υπεράνω του αριστερού ώμου, πί- 
πτει προς τα εμπρός κατά συνήθη τρό- 
πον. Αφήνεται ακάλυπτον το μεγαλύ- 
τερον μέρος του στήθους μέχρι της κοι- 
λίας, καθώς και οι δύο βραχίονες. Δια 
της φερομένης προς τα κάτω και εμπρός 
αριστεράς χειρός κρατεί μικρόν πτηνόν. 
Δεν είναι σαφές τι εκράτει εις την υψω-
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Εικ. 3. Επιτύμβιος στήλη εκ « Καστρίου » 
Τυρνάβου ( αρχαίας Φαλάννης )

μενην δεξιάν εκ της τυφλής μικράς οπής 
εσωτερικώς των δακτύλων εικάζεται ότι 
εκράτει στλεγγίδα η  άλλο ένθετον αντι- 
κείμενον, το όποιον εστερεώνετο εις την 
οπήν εντός της εσφιγμένης παλάμης. 
Εις τους πόδας φορεί « εμβάδας » με 
γλωσσοειδείς άνω απολήξεις· διακρί- 
νονται εις τον αριστερόν πόδα, ενώ ο 
δεξιός είναι τεθραυσμένος.

Το ανάγλυφον δεικνύει επιμελή εργα- 
σίαν εις την άποδοσιν τόσον των πτυχών 
του ιματίου όσον και των ανατομικών 
λεπτομερειών. Η  όλη στάσις, θα έλεγε 
κανείς, προσδίδει εις το εικονιζόμενον 
πρόσωπον κάποιαν επιβλητικήν μεγαλο- 
πρέπειαν.

Η  στήλη, βεβαίως, είναι επαρχιακόν 
έργον, μιμούμενον όμως, επί το σκληρό- 
τερον, αττικά πρότυπα του τέλους του 
5ου και των άρχών του 4ου π.Χ. αιώνος. 
Κάποιαν ομοιότητα παρουσιάζει, ως 
προς την στάσιν κυρίως των ποδών, ά λ λ α  
και την πτυχολογίαν και τον τρόπον εν- 
δύσεως του ιματίου, με την δεξιά ιστα- 
μένην ανδρικήν μορφήν της αττικής στή- 
λης του Κλεομένους, Έθν. Μουσείον, 
αρ. 880 ( Βλ. Η. Diepolder, Die attischen 
Grabreliefs, σελ. 10 και 13, Πιν. 2, 1 ), 
ή οποία χρονολογείται υπό του Diepolder 
εις το δεύτερον ήμισυ του 5ου π.Χ. αιώ- 
νος ( 440 - 430 π.Χ. ).

Ε π ίσης ως προς το ακάλυπτον τμήμα 
του στήθους, την σχεδόν κατ’ ενώπιον 
στάσιν με ελαφράν στροφήν προς τα 
δεξιά ( αριστερά τω θεωμένω ) και την 
πτυχολογίαν του ιματίου ( « οφθαλμω- 
ταί » πτυχαί κατά τον δεξιόν μηρόν) ο- 
μοιάζει με την εκ Σαλαμίνος στήλην νέου 
( ε ικ .  4 ), Έθν. Μουσείον, αρ. 715 ( βλ. 
Η. Diepolder, ε.α., σελ. 14, Πιν. 6 ). Η  
στήλη αύτη χρονολογείται εις το τελευ- 
ταίον τέταρτον του 5ου π.Χ. αιώνος, υπ ό
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Εικ. 4. Η  στήλη νέου, εκ Σαλαμίνος, εν τω Έ- 
θνικω Αρχαιολογικώ Μουσείω

τινών δε και παλαιότερον ( 440-430 π.Χ.). 
Και εις την στήλην εκ Σαλαμίνος 6 νέος 
κρατεί πτηνόν δια της φερομένης προς 
τα κάτω αριστεράς χειρός· θα ηδύναντο 
δε αύτη να θεωρηθή ως εν παλαιότερον 
αττικόν πρότυπον της παρούσης.

Στάσιν κάπως παρομοίαν προς την 
του ανδρός της εκ Φαλάννης στήλης πα- 
ρατηρούμεν επίσης και εις τον  κρατούν-

τα στλεγγίδα εις την υψωμένην δεξιάν 
αθλητήν στήλης του Έθν. Μουσείου 
(Βλ. Conze, ε.α. αρ. 955, Πιν. 185 ).

Κυρίως, όμως, ως προς την στάσιν 
του σώματος, και ιδίως την σχέσιν της 
μορφής προς την ανάγλυφον πλάκα, ή 
ενταύθα δημοσιευομένη στήλη σχετί- 
ζεται προς την εν Λονδίνω στήλην και 
την στήλην του Τύσκιεβιτς· προς την
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τελευταίαν ταύτην και ως προς την πτυ- 
χολογίαν του ιματίου ( Βλ. Diepolder, 
ε.α., σελ. 38, Πιν. 31 και 32 ). Αμφότεραι 
εξ Α ττικής, είναι του τέλους του 5ου 
ή των αρχών του 4ου π.Χ. αιώνος.

Το ανάγλυφον μας, λοιπόν, χρονολο- 
γείται συμφώνως προς τα προμνημονευ- 
θέντα αττικά πρότυπα, δεν δύναται όμως

να θεωρηθή και σύγχρονον με αυτά, διότι, 
ως γνωρίζομεν, δι’ επαρχιακά έργα χρειά- 
ζεται να υπολογίση κανείς κάποιαν χρο- 
νικήν καθυστέρησιν. Ούτω χρονολογού- 
μεν την παρούσαν εκ Φαλάννης στήλην 
εις το πρώτον ήμισυ του 4ου π.Χ. αιώνος 
και δη, ως πλέον πιθανόν, εις το δεύτερον 
τέταρτον αυτού.

ΚΩΝ. I. ΓΑΛΛΗΣ

TWO GRAVE STELAE FROM TYRNAVOS (NEAR LARISA)

T he grave stele shown in f i g .  1 
was found at R hodia, near Tyrnavos, 
presum ed site of the ancient Thessalian 
city Condaea. I t  is related  to other 
Thessalian stelae, such as Nos. 375 
and 376 of the M useum  of Volos and 
the stele of H ekedam os, No. 734 of the 
N ational Archaeological M useum  of 
Athens ( f i g .  2 ), which are dated  by 
Biesantz to the 3rd q uarte r of the 5th 
century B.C. ( cf. H. Biesantz, Die 
Thessalischen Grabreliefs, pp. 8, 9, 
16; pis. 22, 12 ). T he stele presented

here is dated  to about 440 B.C.
T he second grave stele ( f i g .  3 ) 

comes from the site K astri, near T y r- 
navos, presum ed site of the ancient 
city P halanna. I t  is related  to Attic 
stelae, such as the stele ( N at. Mus. 
No. 715)  from Salamis ( f i g .  4 ) ,  or 
the stele in London and  the stele of 
Tyszkievicz ( cf. H . D iepolder, Die 
Attischen Grabreliefs, p. 38, pis. 31 
and  32 ). I t  is dated  to the first half 
of the 4th century B.C., and  most p rob- 
ably to the second quarter.

CON. J. GALLIS

THERA PUMICE RECOVERED FROM LH IIA STRATUM AT NICHORIA

Pumice fragments recovered from 
the M innesota Messenia Expedition at 
N ichoria, in the southwestern Pelo- 
ponnese, have been correlated by 
means of index of refraction m easure- 
ments with the Late Bronze Age

eruption of T hera. O ne excavation 
trench exhibits w hat appears to be a 
three - m eter thick continuous record 
from about 1550 B.C. through 1300 
B.C. containing a stratified series of 
fine pottery sherds. This deposit pro-
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vides one of the best stratigraphic re- 
cords of this period yet uncovered on 
m ainland Greece.

From  one of these strata  several 
pieces of pum ice, probably w ater - 
borne to the M essenian G ulf and 
carried up to the site by the Bronze 
Age inhabitan ts, were recovered. T he 
pottery w ith which the pumice is 
associated stratigraphically  belongs to 
the LH  IIA  style ( 1500- 1450 B.G. ). 
The restriction of the pum ice to this 
stratum  suggests th a t the source was 
not available prior to about 1500 B.G. 
and was m arkedly less plentiful after 
1450 B.G.

To determ ine the source of the p u - 
mice, index of refraction m easurements 
were m ade using a m onochrom atic 
light source and calibrated index oils

on over 600 grains from each N ichoria 
pumice fragm ent and an equal num ber 
from five separate pumices from Milos, 
six separate pumices from the Late 
Bronze Age T hera  eruption, and one 
pum ice from the older eruption th a t 
m antled T hera long before hum an 
habitation.

The uniformity and uniqueness of 
the indices of refraction from each 
possible source and the m atch of the 
indices of the N ichoria pum ice w ith 
only the Late Bronze Age T hera e rup- 
tion allows the conclusive identifi- 
cation of the N ichoria pum ice as ori- 
ginating from the later T hera  volca- 
nism. T he 1500 B.C. date is consistent 
with the suggestions of Professor M ari- 
nates concerning this catastrophic 
eruption.

GEORGE RAPP, Jr. -  SP. B. COOK

T H E  A R C H O N  Q . Y IB IU S  C R IS P U S  M A R A T H O N IU S

This new archon, known from a 
choregic m onum ent inscribed w ith two 
texts ( A  and B ), has been attribu ted  
by the editor S. N. Koum anoudes to 
the years A.D. 83 - 93, having iden- 
tified him  w ith the three time consul 
by the same nam e of ca. A.D. 61 - 82 1.

K oum anoudes’ date is supported also 
by the m onum ent’s close resemblance 
to tha t of I.G ., I I 2, 3114, which J . 
K irchner ascribed to the end of the 
first century after Christ, bu t P. 
G raindor had  placed to the years 
A.D. 70/1 - 110/12. The archon in this

Note of the Redaction. A more detailed report 
has been published in the meantime by the 
authors in Science, vol. 179 ( 2 Febr. 1973 ), 
p. 471 -473.

1. AAA 3 (1970), pp. 403 -406, J. and L. 
Robert, Bulletin 1971, p. 428, No 263. See RE 
VIII (2) ,  col. 1968, No. 28.

2. Chronologie des archontes athéniens sous 
Γ Empire ( 1922 ), p. 108, No. 72. See note 3 
below.
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la tter choregic text is L. Flavius 
F lam m a K ydathenaieus whom  J .  A. 
Notopoulos suggested to equate with 
the archon Loukios of I.G ., I I 2, 1992 
( post med. s. I p. )3. K apetanopoulos, 
however, questions such an equation 4, 
ju st as he questions the supposed 
double archonship of Philopappos and 
Lailianos of I.G ., I I 2, 1759 ( A .D. 
90 - 100 ) 5. But to re tu rn  to the 
archonship of Grispus M arathonius. 
K oum anoudes’ a ttribu tion  of C rispus’ 
archonship, though convincing, m ay

not be valid, for [Ά]σκληπιάδης Ύ γεί-
νου A [---- ], m entioned in  the same
choregic inscription ( T ext A, line 2 ), 
is probably  the επώνυμος ( φυλής ) °Α- 
σκλη[πι]άδης Ύ γίνου ( Άναφλύστιος ) of 
A.D. 138/9 6. This would com plete 
line 2 ( T ext A ) to read  [Ά]σκληπιάδης 
Ύ γείνου Ά[ναφλύστιος]. I f  the iden ti- 
fication is correct, C rispus’ archonship, 
then , should in all probability  be 
reassigned to the la tter years of H a- 
d ria n ’s reign. T he archon Crispus 
could have been instead a descendant, 
such as a grandson, for exam ple, of 
the thrice consul Q_. Vibius Grispus, 
though the phrase [τ]ρίς 'Ρώμας υπα- 
το[ς] (T e x t Β, line 1 ) rem ains to be 
accounted for.

ELIAS A. KAPETANOPOULOS

P R Ä H IS T O R IS C H E  K E R A M IK  V O M  K L IS I T E P E , O S T M A K E D O N IE N

W estlich von X an th i tr itt bei Para- 
disos der Nestos aus dem  Gebirge und 
bildet ein weites M ündungsdelta m it

fruchtbarem  Schwemm land. Alle V er- 
suche, in  diesem, n u r von wenigen 
H ügeln unterbrochenen Flachland

3. Hesperia 18 (1949), p. 26, No. 3.
4. If the two archons were identical, the co- 

gnomen Φλάμμας would have been inscribed 
rather than the praenomen Λούκιος. A. E. Rau- 
bitschek dated I.G., II2, 1922 ca. A.D. 20 ( Jahres- 
hefte 37 ( 1948 ), Beiblatt, col. 36), but this 
is too early for Sophokles and Konon ( Souni- 
eis ), as identified, to have been ephebes. Perhaps 
ca. A.D. 68 may be a more representative date 
for I.G., II2, 1992.

5. Philopappos and Lailianos are probably to 
be recognized as being άγωνοθέται, together 
with Claudius Antiochos.

6. I.G., II2, 1764, line 14. Asklepiades Ana- 
phlystios is mentioned also in Hesperia 11 ( 1942), 
p. 42, No. 11, lines 23 - 26 : [Ά]ίσιτοι / [ίερεύς 
Έ]πωνύμου / [Άσκληπ]ιάδης 'Υγείνοο / [Άνα]- 
φλύστιος (A.D. 135/6; ibid. 18 (1949), ρ. 56).
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Abb. la, b. Der Klisi Tepe von Nordwesten und von Süden

vorgeschichtliche Siedlungen ähnlich 
denen der Ebene von D ram a zu loka- 
lisieren, blieben ohne Ergebnis. An-

ders ist die Situation au f den F luß ter- 
rassen am  Fuß des Gebirges. D ort 
liegt bei Paradisos an der Straße nach
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Abb. 2-3.  Ritzverzierte Keramik vom Klisi Tepe

K avalla neben einem  makedonischen 
G rabhügel ein ovaler Siedlungshügel 
von ca. 75 m Durchm esser und etwa 
5 m H öhe au f einer Felskuppe, die 
sich über die Flußterrasse erhebt 
( A b b. 1 ) .  E r ist von einer wohl 
m ittelalterlichen M auer eingefaßt, und 
au f seiner Höhe stehen R uinen zweier 
zeitlich aufeinanderfolgenden Apsi- 
denkirchen. Sie gaben dem  O rt seinen 
N am en Klisi Tepe.

H ier fand der U nterzeichnete im 
F rüh jahr 1972 an der Oberfläche zahl- 
reiche Scherben, die dem  späten Neo- 
lithikum , der frühen Bronzezeit und 
wohl der m ittleren Bronzezeit ange- 
hören ( A  b b. 2 - 7 ) 1.

V ertreten  ist K eram ik vom Para- 
dim i - T yp ( ? A b b .  4 , 1)  -vielleicht 
von einer vierfüßigen Schale-, schwarz 
a u f rot bem alte Galepsos - W are 
( A b b .  4 , 2 ) ,  graphitbem alte K era- 
mik (A  b b. 5, 1 scharf eingeknickter 
Schüsselrand m it Resten von G raph it- 
überzug; A b b .  5,2 W andstück m it 
parallelen Streifen; A b b .  5,5 Henkel 
m it horizontalen Streifen und schrägen 
S trichgruppen ), R itzkeram ik der Gu- 
m elnitza - A rt ( A b b .  2,3 und  3,2 
anpassende W andfragm ente einer 
Schüssel m it gegenständigen Spiralen; 
A b  b. 2,1 W andstück einer Schale m it 
quadratischem  Boden und  abgerun- 
deten Ecken; A b b .  2,2 Pithosfragm ent 
m it ritzverzierter plastischer Leiste; 
A b b. 3,1 . 3 - 4 Form  nicht gesichert). 
Diç Schalen haben  teilweise Ä hnlich- 
keit m it nordwestanatolischen Form en 
( A b b .  6 ,3 ; vgl. G. R enfrew , T he

1. Funde im Museum von Kavalla. Die Vor- 
lagen zu Abb. 2 -7  verdanke ich der Freundlich- 
keit und Flilfsbereitschaft von Frau Chaido 
Koukouli-Chrysanthaki.
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Cyclades and the Aegaean in the T hird  
M illenium  B.C. ( 1972 ) 73 Abb. 
5.2, 5 - 6; 74 Abb. 5.3, 8 ), wie auch 
Griffzapfen in Henkelform ( Abb. 
7,7 ). Andere Schalen sind typisch für 
die frühe Bronzezeit ( A b b. 6,2 m it 
innen verdicktem  R an d ; ähnlich W. 
H eurtley, Prehistoric M acedonia 158. 
Nr. 135, « spätneolithisch » ). Einige 
Scherben, darun te r ein Q uerhenkel 
mit dreieckigem Q perschnitt ( A b b. 
7,4 ) dürften wohl schon der m ittleren

Bronzezeit angehören. Ein Flachbeil 
m it asymmetrischer Schneide bleibt 
zeitlich vorerst unbestim m t ( A b b. 
4 ,3 ) .  Das M aterial vom Klisi Tepe 
entspricht somit völlig den gut be- 
kannten Funden vom Dikeli - T a sh 2 
und Sitagroi3 in der Ebene von D ram a,

Abb. 4. Neolithische Keramik und Steinbeil 
vom Klisi Tepe

Abb. 6 -7 . Grobkeramik vom Klisi Tepe

Abb. 5. Graphitbemalte Keramik vom Klisi 
Tepe

2. J. Deshayes, B CH 94 ( 1970 ) 799 - 808 ; 
Archaeology 25 ( 1972) 198 - 205.

3. C. Renfrew, zuletzt Antiquity 45 ( 1971 ) 
245 ff.; PPS. N.S. 36 ( 1970 ) 295 - 304.
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wenn auch einige seiner Form en deu t- 
lich jün g er sind.

D er Klisi Tepe ist von Bedeutung, 
weil er die erste und , trotz intensiver 
Surveys, bislang einzig bekannte p rä - 
historische Siedlung im  Nestostal m it 
Funden vom N eolithikum  bis in  die 
m ittlere Bronzezeit bietet. Zudem  ist 
er m it seiner hervorragenden strate- 
gischen Position hoch über dem  Fluß, 
gegen Angriffe au f allen Seiten ge- 
schützt, fü r eine frühe Siedlung p rä - 
destiniert.

Im  Gegensatz zu den bisher er-

forschten Siedlungen Ostm akedoniens, 
die aufgrund ih rer Lage in B innen- 
ebenen landw irtschaftlich orientierten  
D orfcharakter haben, beherrscht der 
Klisi T epe die H aupthandelsstraßen  
der ägäischen Nordküste. Einerseits 
kontrolliert er den Landw eg in  O st - 
W est - R ichtung -  noch heute ver- 
läuft die H auptstraße unm ittelbar 
neben dem  H ügel -  andererseits die 
Schiffahrt au f dem  Nestos, einer der 
wichtigsten V erbindungsm öglichkeiten 
zum  Balkan.
Athen RAINER C.S. FELSCH

UNE INSCRIPTION ATHÉNIENNE AU MUSÉE DE THÈBES

Dans le Βιβλίον εισερχομένων αρχαιο- 
τήτων du musée de Thèbes, qui ne com- 
prend que 98 pierres antiques enregi- 
strées entre 1936 et 1938, figure sous 
le n° 39 l ’indication suivante : « T h è- 
bes, 1935. M aison Christophoridis. 
P laque de m arbre blanc remployée 
dans une construction byzantine », 
avec la copie partielle, en majuscules, 
de quatre  lignes de texte. J ’ai retrouvé 
la pierre dans le dépôt du musée.

I l s’agit d ’une stèle de m arbre blanc 
épaisse de 11,5 cm, retaillée en ca r-

reau  rectangulaire; le bord droit est 
seul conservé; les quatre  tranches sont 
coupées en biseau. La face inscrite a 
22,5 cm de h au t, 50,5 de large, tandis 
que la face postérieure dégrossie n ’a 
que 13 cm  de hau t et 37 de large. Deux 
éclats ont em porté les angles an té- 
rieurs gauches. Les lettres, gravées 
avec grand soin, sont hautes de 3,8 à 
4 cm ; les omicron n ’ont que 2,5 à 3 cm 

, <  deH iaut ; les lignes sont distantes de 2 
à 2,5 cm. La forme des lettres et le 
style de la gravure invitent sans aucun
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Fig. 1. La dédicace du Musée de Thèbes

doute à dater l ’inscription du début 
du IV e siècle av. J.-G . ( f  i g . 1 ) 

[Καλ]λίας 
[Τ]ηλοκλέος 
[έ]γυμνασιάρχε,
[Παν]διονϊς ενίκα.

Notes critiques. L.l. : la pierre a été coupée 
horizontalement au milieu de la ligne, si bien que 
seule la moitié inférieure des trois dernières let- 
tres est conservée ; du lambda il reste le bas de 
la haste droite. 2 : la moitié supérieure de Vêta 
manque. 4 : l’angle supérieur du delta est visible 
malgré l’usure de la pierre à cet endroit.-  La 
stèle est coupée au dessous de la quatrième 
ligne ; le bord usé ne conserve aucune trace d’une 
cinquième ligne. Il est cependant possible que 
seul le début de l’inscription soit conservé.

Dès l ’abord on reconnaît une in - 
scription attique de la fin du V e ou du 
début du IV e siècle: la forme des let- 
tres, la graphie du génitif -κλέος 
pour -κλέους, celle de l ’im parfait 
[ε]γυμνασιάρχε pour εγυμνασιάρχει, et la 
m ention de la tribu  Pandionis ne

laissent aucun doute sur l ’origine de 
l ’inscription.

O r il se trouve que le texte de la dé- 
dicace thébaine est connu. Il figure sur 
une pierre conservée au  Musée Épi- 
graphique d ’Athènes ( E M  8974 ), 
publiée dans les IG , I I 2, 3018, que 
j ’ai pu revoir en 1972 grâce à l ’amicale 
obligeance de M me Peppas - Del- 
mousou.

Fragment d’un cippe légèrement pyramidant 
en marbre blanc, brisé en haut et en bas, complet 
ailleurs; dimensions: 22,5max. x 28,5 (h au t)/ 
29 ( bas ) x 17 ; hauteur des lettres : 1,5 ( omi- 
cron : 1,2) ; interlignes : 0,5 ; blanc de II cm de 
haut entre les 1.3 et 4. ( f i g. 2).

[Καλ]λίας Τηλοκλ[έος] 
εγυμνασιάρχε,
Πανδιονίς ενίκα. 

vacat
4 Α ριστηίδης vac.

4 - 5
. . . . .  σ τ ----

Notes critiques. L. 1 : le bas du jambage gauche



144 UNE INSCRIPTION ATHÉNIENNE AU MUSÉE DE THÈBES ( P. ROESCH )

Fig. 2. La dédicace IG II1 2, 3018

du lambda est conservé. 2 : la barre inférieure 
de Yepsilon est visible malgré l’usure de la pierre. 
5 : seul le haut des deux lettres est conservé.

Kallias, fils de Téloklès, est un  per- 
sonnage bien connu1. Beau - frère de 
l ’ora teur Andocide, il fut im pliqué 
dans l ’affaire de la  m utilation des 
hermès en 4 1 5 2. Quelques années 
après son acquittem ent, il fut gymna- 
siarque, au  début du IV e siècle selon 
les éditeurs de la dédicace IG , I I 2, 
3018. Récem m ent A. M . W oodw ard 3 
a reconnu le nom  de Kallias parm i les 
théores athéniens qui étaient allés 
apporter des dons à l ’oracle d ’A m m on; 
dans la liste IG , I I 2, 1642, classée à

to rt parm i les tabulae Am phictionum  
D eliacorum , il restitue ainsi les lignes 
9 - 10 :
[ ..........παρά Καλ]λίο Τηλοκλέος ετέρ[α
φιάλη έφ’ ήι επιγέγρ]/απται θεωροί Α- 
θηναίω ν οι το χρυσίον [ήγαγον τωι 
Άμμωνι].
La date de cette dédicace à Ammon 
ne peut être fixée avec précision 4.

La présence à Thèbes de la dédicace 
de Kallias est insolite. D ’après le texte, 
qui semble reproduire exactem ent ce- 
lui de la dédicace IG , I I 2, 3018, il 
p a ra ît exclu que la dédicace trouvée 
à Thèbes ait été destinée à Thèbes ou 
à toute au tre ville de Béotie. La pierre 
utilisée, du m arbre à grain très fin 
du Pentélique, et le style des lettres 
ind iquent que l ’inscription a été gra-

1. Cf. Pros. Att. 7840; H. Swoboda, RE ( 1919), 
s.v. Kallias 9.

2. Cf. F. Sartori, Le eterie nella vita politica 
ateniese del VI e V secolo a. C. ( Rome, 1957 ), 
p. 93 et 97; Andokides, On the Mysteries, ed. 
D. MacDowell (Oxford, 1962), p. 186- 189.

3. BSA, 57 ( 1962), p. 11-13; cf. J. et L.
Robert, Bull, épigr. 1964, 126.

4. A. M. Woodward, 1.1., p. 11 «there is 
no clue to the date of this dedication, which he 
may have made in his old age ».
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vée dans un  atelier athénien, et que 
la pierre a été apportée à Thèbes, 
comme d ’autres « pierres errantes », 
pour une raison indéterm inée5. O n 
connaît d ’ailleurs à Thèbes d ’autres 
inscriptions apportées d ’Athènes : la 
dédicace chorégique IG , I I 2, 3085 6, 
et les deux fragments de décrets atti- 
ques IG , V II ,  2411 et 2412 7.

Le cippe du Musée Épigraphique et 
la plaque -  ou la stèle -  du Musée de 
Thèbes portaient-ils exactem ent le 
même texte ? Il est difficile d ’être 
affirmatif sans réserves, car la plaque 
thébaine peut n ’avoir conservé que le 
début de l ’inscription, puisqu’on l ’a 
retaillée pour la rem ployer « dans une 
construction byzantine » 8. Il est sûr

que les quatre lignes de la stèle sont 
rigoureusem ent identiques aux trois 
premières lignes du cippe. On ne peut 
en dire plus. D ’autre part rien ne 
perm et de penser que Kallias a été 
gym nasiarque deux fois, et q u ’il a 
fait une dédicace lors de chacune des 
deux gymnasiarchies : le texte de l ’une 
des deux inscriptions eût probable- 
m ent donné une précision perm ettan t 
de distinguer les deux charges suc- 
cessives du personnage.

Si donc les deux dédicaces sont 
identiques, on est en droit de se de- 
m ander pourquoi on a gravé deux 
fois le même texte, sur deux pierres de 
forme différente, ici une stèle, là  un 
cippe. Le fait semble unique dans ce 
genre d ’inscriptions. Aussi, p lu tôt que 
de faire des hypothèses gratuites, il est 
préférable de se borner à constater 
l ’existence simultanée des deux copies, 
et de poser la question sans tenter d ’y 
répondre.
Institut Fernand - Courby PA UL ROESCH

Lyon

C O N T R IB U T IO N  T O  T H E  E A R L Y  H IS T O R Y  O F S O L O I IN  C YPR U S

R ecent archaeological work has done 
a great deal to increase our knowledge 
about the early history of a num ber 
of Cypriote towns, the origin of which 
was ra th e r obscure, or where the a r-

chaeological evidence was not in  ac- 
cord with mythological tradition. T he 
discovery by the French Expedition 
of the University of Lyon of 11th cen- 
tury  m aterial a t Salamis substantiates

5. Sur les «pierres errantes » en Béotie, cf. 
M. Feyel, Contribution à l’Épigraphie béotienne 
(Le Puy, 1942), p. 51-58.

6. Étudiée par Ad. Wilhelm, Arch. Eph., 1902, 
p. 142.

7. Cf. Ad. Wilhelm, Rhein. Mus., 1928, p. 
174 - 179.

8. Je n’ai pu obtenir à Thèbes aucune-précision
qui permette de compléter l’indication trop vague 
de l’inventaire.
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the myths about the foundation of this 
city by Teucer, son of Telam on, king 
of the island of Salamis1. T he excava- 
tions of the D epartm ent of Antiquities 
at K ition have throw n am ple light 
to the L ate Bronze Age origins of this 
city, which was considered as a Phoeni- 
cian foundation1 2. A t Palaepaphos the 
G erm an Expedition of the G erm an 
Archaeological Institu te has increased, 
during recent years, the archaeological 
evidence for continuous habitation  of 
this city from the Late Bronze Age 
o nw ards3.

The early history of Soloi, one of the 
most im portan t kingdoms of Cyprus 
during the Archaic and Classical pe- 
riods, is still not very clear.The excava- 
tions by the Swedish Cyprus Expedi- 
tion revealed later remains in this area 
and tombs of the Archaic period, bu t 
nothing ea rlie r4.The discovery in  1962 
of a Late Cypriote I tom b at Choladhes, 
about one klm. west of Soloi5, does not 
necessarily w arran t the existence of the 
city of Soloi a t this early period, and 
m ay simply belong to a L ate Cypriote

I settlem ent which is not related with 
the actual city.

T he archaeological area of Soloi is 
a t present being excavated by the C a- 
nad ian  Expedition of the Université 
Laval, Québec, and has already 
brought to light m aterial from tombs 
w ithin the area of Soloi, which push 
back the an tiqu ity  of the site to the 
Cypro - Geometric I I  period, i.e. the 
1 0 th -9 th  centuries B .C .6.

Soloi, like a num ber of o ther Cy- 
priote kingdoms, which flourished d u r- 
ing the Iron  Age, has a foundation 
legend which associates it w ith one or 
m ore heroes of the T rojan war. Ac- 
cording to S trabo7 Akamas, son of 
Theseus, and  the A thenian Phaleros 
were the founders of Soloi, whereas 
P lu tarch8 gives the nam e of Demo- 
phon, bro ther of Akamas. These le- 
gends, however, do not refer to the 
actual city of Soloi, bu t to its supposed 
predecessor, the city of A epeia, for 
which there is also a legend. According 
to it9 the A thenian philosopher Solon 
visited Cyprus a t the beginning of the 
6th century and advised K ing Philo- 
kypros to remove his city from its in - 
convenient situation on the b luff of 
Aepeia to a site in  the plain. Philo- 
kypros followed Solon’s advice and

1. See J. Pouilloux, « Salamine de Chypre, le 
site et ses problèmes », Comptes Rendus, Aca- 
démie des Inscriptions et Belles Lettres, 1966, 
232ff.; M. Yon, Salamine de Chypre II, la Tombe 
du IXe s. av. J.-C. (Paris 1971 ) 95f.

2. See recently V. Karageorghis, « The My- 
cenaeans at Kition, a preliminary Survey », 
Biblioteca di Antichità Cipriote I ( 1971 ) 217ff.

3. See F. G. Maier, « Excavations at Kouklia 
( Palaepaphos ), 1968 », Report of the Depart- 
ment of Antiquities. Cyprus, 1969, 38ff.

4. For a history of the site and an archaeolo- 
gical commentary see Gjerstad and others, The 
Swedish Cyprus Expedition III ( 1937 ) 399ff.

5. Bulletin de Correspondance Hellénique 87
( 1963 ) 348.

6. For a general report on the Canadian exca- 
vations see des Gagniers and others, « Trois 
campagnes de fouilles à Soloi », Report of the 
Department of Antiquities, 1967, 50ff.; for more 
recent discoveries see Bulletin de Correspondance 
Hellénique 94 (1970) 274.

7. Strabo 14.683.
8. Plutarch, Solon 26.1 - 4.
9. Plutarch, loc. cit.
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Fig. 1. (a) Mycenaean III B pyxis ( CS. 1870). 
(b) and (c) Fragments from two large stirrup 
jars of Proto - White Painted ware ( CS. 1878 ). 
(d) Fragment from a large hydria of Proto - 
White Painted ware ( CS. 1873 )

nam ed the new city after the nam e of 
the Greek philosopher. A num ber of 
scholars refuted this legend as a purely 
aetiological invention10, since Soloi is

mentioned· as a town in Cyprus already 
in the 7th century, on the prism  of 
Esarchaddon.

W hether the city existed under the 
nam e of Soloi or had  Aepeia as a p re- 
decessor is not so vital a problem  as 
the discovery of early remains which 
will associate the city w ith th a t founded

10. Cf. Sir George Hill, A History of Cyprus
I (Cambridge 1940) 89; The Swedish Cyprus 
Expedition III, 405.
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by the Greek heroes after the T rojan 
war. For a num ber of scholars the loca- 
tion of the city of Aepeia should be iden- 
tified w ith the site of V ouni, a steep 
hill about four miles west of Soloi, 
where the Swedish Cyprus Expedition 
excavated a palace of the 5th century11. 
This identification is based prim arily 
on the inform ation of P lutarch, ac- 
cording to which Aepeia was situated 
on a hill with steep slopes and with 
sterile land  all round. N othing earlier, 
however, has been found on or round 
the hill of the Palace of V ouni, to 
justify the identification w ith Aepeia. 
T he discoveries of the C anadian Expe- 
dition, on the o ther hand , which we 
m entioned above, point to the direc- 
tion of the actual site of the site of 
Soloi as the possible candidate for 
Aepeia. Early in 1972, a t a site lying 
on the perim eter of the city site of Soloi, 
to the south - east, and  where the C a- 
nadian  Expedition excavated the Cy- 
pro - Geometric I I  - I I I  tombs m en- 
tioned above, a chance discovery came 
to clarify the problem  of Aepeia.

A num ber of Cypro - Geometric and 
Cypro - Archaic tombs came to light, 
partly  looted earlier and partly  des- 
troyed by m echanical means during 
levelling of the ground. These were 
excavated in a salvage operation by the 
D epartm ent of Antiquities. In  one of 
them  a M ycenaean IIIB  pyxis was 
found, and  in two others sherds were 
collected of Proto - W hite Painted ware 
dating to the early 11th cent. B.C. 
( f i g s .  1, a-d ). They belong to large

hydriae and large stirrup ja rs  of the 
ripe Proto - W hite Painted  ware. 
W hether these belong to earlier 
cham ber tombs which were reused in 
the late Cypro-Géom etric period or 
w hether their presence am ong late 
Cypro - Geometric m aterial is acci- 
dental, is a problem  which will be 
studied by D. C hristou, Assistant 
Archaeological Officer, who super- 
vised the operation and who will 
eventually publish the tombs in detail. 
W hat is im portan t here is th a t for the 
first tim e we have in  the area of Soloi 
archaeological m aterial which we can 
reasonably associate w ith the founda- 
tion of the city by Achaeans12. We 
know th a t there were two waves of 
A chaean colonists which cam e to 
Cyprus. O ne ca. 1200, when they 
inhabited  m ainly existing L ate Bronze 
Age towns, like Enkom i, K ition, Pa- 
laepaphos, and a second wave, after 
the D orian invasion, ca. 1100 B.G., 
when new cities were founded, the 
cities which flourished during  the 
Iron  Age, like Salamis. Soloi now 
m ay be considered as a case exactly 
sim ilar w ith Salamis, which succeeded 
the nearby L ate Bronze Age town of 
Enkom i after a m ajor destruction. 
W hether Soloi succeeded, like Salamis, 
a m ajor town in the area of M orphou 
bay, is still prem ature to say, bu t the

11. Hill, op. cit., 117; The Swedish Cyprus 
Expedition III, 76.

12. E. Gjerstad believes that the myth about 
the foundation of Soloi, like other similar myths, 
is part of « political mythology », invented by the 
Athenians at a later date in order to justify their 
claims for political supremacy (« The Coloniza- 
tion of Cyprus in Greek Legend », Opuscula 
Archaeologica III (1944 ) 120f. ).



ΣΚΙΝΔΑΛΑ MOI 149

recent discovery of a large harbour 
town a t M orphou - T oum ba tou 
Skourou makes this possibility quite 
plausible13. T he proxim ity of Soloi 
to the m ining area and its natu ra l 
harbour were certainly two of the 
reasons for which this site was chosen 
by the Achaeans.

W hether this early city was origi- 
nally known as Soloi or as Aepeia is 
not easy to say. We have already 
m entioned the chronological difficulty 
arising out of the acceptance of the 
legend about Solon since the nam e of 
Soloi appears earlier on the Esar- 
chaddon prism, and probably even 
earlier on the Egyptian records in the 
tem ple of M edinet H abu. W hat we 
can say for certain  is th a t the founda- 
tion legend of Soloi is now substantiated 
by archaeological evidence. Even if we 
accept the tradition  th a t Soloi suc- 
ceeded A epeia, which was built, ac-

cording to Plutarch, on a steep hill 
surrounded by sterile land round the 
river Klarios, we have no difficulty of 
identification since the hills em bracing 
the south side of Soloi are barren  and 
steep, and along them  runs the river 
Kambos ( f i g .  2 )14. No doubt the 
C anadian Expedition which is now 
actively engaged in  the excavation of 
the city site and the necropolis of 
Soloi will one day come across more 
evidence which will substantiate more 
fully the m ythical tradition  about the 
Achaean foundation of Soloi.

V. KARAGEORGHIS

Fig. 2. Site plan of the area of Soloi

13. Cf. Bulletin de Correspondance Hellénique 
96 ( 1972 ) forthcoming.

14. It is interesting to note that during recent 
years a large portion of the inhabitants of the 
village of Galini, situated on the barren hills west 
of Soloi, left their village and formed another 
village right on the site of the ancient city of Soloi 
which is called Potamos tou Kambou and which 
has been given the legal status of a community 
only five years ago. May we see here a pheno- 
menon which is a repetition of what happened 
in antiquity with the succession of Aepeia by 
Soloi ?
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:

Σχεδ. 1. Κάτοψις και τομή αποθέτου

ΜΕΛΑΜΒΑΦΕΙΣ ΑΜΦΟΡΙΣΚΟΙ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

Ικανός αριθμός μελαμβαφών αμφορί- 
σκων1 προσετέθη εις την συλλογήν της 
Γ ' Εφορείας κατά την διάνοιξιν χάνδα- 
κος από του Ο.Α.Π. κατά μήκος της 
οδού Παλαμηδίου εις την περιοχήν της 
Ακαδημίας Πλάτωνος. Ε ντός αποθέτου 
( σ χ ε δ .  I2) κειμένου δυτικώτερον της 
αρχαίας οδού αγούσης εις Ακαδημείαν,

ανευρέθησαν εν συνόλω 262 μελαμβα- 
φείς αμφορίσκοι, εκ των οποίων 168 ελ- 
λιπείς κατά μικρά τμήματα, 94 βάσεις 
μετά τμήματος του κυρίως σώματος και 
πλήθος οστράκων ανηκόντων εις το αύ- 
το σχήμα αγγείου.

Το σχήμα3 αυτό, το όποιον, ως γνω- 
στόν, εγένετο κατ’ απομίμησιν των οξυ-

1. Θερμαί ευχαριστίαι εκφράζονται προς την 
δ. Ό . Αλεξανδρή δια την παραχώρησιν της 
μελέτης.

2. Το σχέδιον είναι της αρχιτέκτονος κ.
Μαραγκάκη - Φουντούκου.

3. Του αυτού σχήματος είναι το αγγείον το 
όποιον κρατεί μορφή εικονιζομένη εις την στή- 
λην της Λυσιστράτης του Μουσείου του Βερο- 
λίνου ( ιδέ Conze, Die Attischen Grabreliefs, 
εικ. 2, αριθ. 304). Το σχήμα κοινόν και εις την 
ύαλον.
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Εικ. 1. Μελαμβαφής αμφορίσκος του 440 - 430 
π.Χ.

Εικ. 2. Τομή του αγγείου της ε ικ .  1

πυθμένων αμφορέων, απαντάται 4, το 440 
π.Χ. και συνεχίζεται μέχρι των αρχών 
του 4ου αι. π.Χ., εχρησιμοποιείτο δε  δια 
την διατήρησιν αρωματικών έλαίων5.

Το φοειδές κυρίως σώμα ( ε ικ .  1 ) 
με την βαθμιδωτήν βάσιν ( ε ικ .  2 ) 
απαντάται εις άπαντα τα ευρεθέντα αγ- 
γεία πλην τριών περιπτώσεων ( ε ικ .  
3, 4, 5 ), ένθα δια μιας αύλακος, κειμένης 
εις το μέσον η  εις το κάτω μέρος της 
κοιλίας, επέρχεται διασπασις του φοει- 
δούς σχήματος. Ό  λαιμός είναι στενός, 
ενούται δε μετά του σώματος του αγγείου 
εις το ύψος των ώμων δια μιας αναγλύφου 
λωρίδος (c o lla r )6. Το στόμιον κυρτού-

4. Το σχήμα αυτό των αμφορίσκων απαντάται 
και εις τας αρχάς του 6ου αιώνος π.Χ.· οι ερυ- 
θρόμορφοι αμφορίσκοι είναι σπανιώτεροι.

CVA Oxford 1 - 2, πιν. 40, αρ. 10. Agora XII, 
1, σελ. 156. Beazley, Greek Vases in Poland, 
σελ. 66.

Δια την  χρονολόγησιν ιδέ Rudolf Pagenstecher, 
Die Griechisch-Ägyptische Sammlung Ernst von 
Sieglin II, 3, σελ. 21.

5. Α ναφέρονται ως Unguentaria ( ιδέ μελέ- 
την Pontus Hellstrom Labraunda II, 1, σελ.

23 -27. Beazley, CVA, σελ. 18. Agora XII, I, 
σελ. 155. C.V.A. Oxford, πιν. 40, αρ. 10.

6. Agora XII I, σελ. 156.
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Εικ. 3. Μελαμβαφής αμφορίσκος των 
άρχών του 4ου cd. π.Χ.

ΕΙκ. 4. Μελαμβαφής αμφορίσκος

Εικ. 5. Τμήμα μελαμβαφούς αμφορίσκου

ται ελαφρώς, το δε χείλος, το όποιον 
προεξέχει, είναι επίπεδον εις την άνω 
επιφάνειαν και κλίνει όλίγον προς τα 
μέσα ως και εις τας ληκύθους7. Αι λαβαί 
είναι λεπταί, είναι δε κάθετοι εις τους 
ώμους των αγγείων. Το βερνίκιον, το 
όποιον κατά την όπτησιν μετεβλήθη εις 
πλείστα αγγεία εις καστανόχρουν, είναι 
μέλαν και στιλπνόν, ο δε πηλός ροδό- 
χρους. Χαρακτηριστική και ενδιαφέρου- 
σα είναι η  ε π’ αυτών διακόσμησις, δια 
της εντύπου τεχνικής, η  όποια, παρά την 
μεγίστην ποικιλίαν των κοσμημάτων, 
αποτελεί εν ομοιογενές σύνολον8.

7. Τα χρησιμοποιούμενα αγγεία δια την δια- 
τήρησιν αρωματικών ελαίων διακρίνονται δια 
την ιδιομορφίαν ταύτην του χείλους. Ούτω ελέγ- 
χεται η  ροή του υγρού.

8. BSA ( 1940 - 1945 ), Beazley, Miniature 
Panathenaics, σελ. 13-14.
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Εικ. 6. α, β, γ, όστρακα μελαμβαφών Εικ. 7. α, β, όστρακα μελαμβαφών αμφορίσκων
αμφορίσκων με έντυπα κοσμήματα

Αυτή, γνωστή προ του ημίσεος του 
5ου αι. π.Χ., έχει μεγίστην σχέσιν μετά 
της διακοσμήσεως των Αθηναϊκών κτι- 
σμάτων της ιδίας εποχής. Ό  Καθηγητής 
δε Thompson, αναφερόμενος εις την σχέ- 
σιν αυτήν, τονίζει την επ ίδρασ ιν  των 
αρχιτεκτονικών διακοσμήσεων του Παρ- 
θενώνος, των Προπυλαίων και του Έρε- 
χθείου εις την κεραμεικήν της εποχής. 
Ό  Corbett εις την μελέτην του περί έντυ- 
πων ανθεμίων ( Ιδέ  Hesperia (1955) σελ. 
172- 186) φρονεί, ότι η  διακόσμησις 
αύτη επετυγχάνετο δια της πιέσεως και 
περιστροφής επί του σώματος του αγ- 
γείου μιας μήτρας έχούσης κυρτήν έπι-

Εικ. 8. Μελαμβαφής αμφορίσκος με έντυπα 
ανθέμια του 430 - 420 π.Χ.
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Εικ. 9. Μελαμβαφής αμφορίσκος

φάνειαν, η  οποία επέτρεπε την αποτύ- 
πωσιν των κοσμημάτων τόσον εις κοί- 
λος, όσον και εις επιπέδους επιφάνει- 
ας. Η  ως άνω κίνησις, επαναλαμβανο-

Εικ. 10. α-β, όστρακα μελαμβαφών αμφορίσκων 
425 - 400 π.Χ.

μένη πολλάκις, δημ ιουργεί περιμετρι- 
κός έκαστην ζώνην διακοσμήσεως. 
Προσεκτική δε σύγκρισις των κοσμημά- 
των της αυτής ζώνης μας πείθει περί 
της υπάρξεως ενός και μόνον κοσμήμα- 
τος επί της μήτρας.

Ό  τρόπος ούτος διακοσμήσεως των 
μελαμβαφών αγγείων πιθανώς εισήχθη 
εκ της Κορίνθου, καθ’ όσον εις τας 
Α θ ή ν α ς  η  τεχνική αύτη είχεν ήδη εκ- 
πνεύσει προ του ημίσεος του 6ου ai. 
π.Χ. Η  ύπαρξις ταύτης εις την Κόριν- 
θον και κατά τον 5ον α ι. π.Χ. εβοήθησε 
τους Αθηναίους να την υιοθετήσουν, 
χωρίς να την αντιγράψουν. Έχρησιμο-

Εικ. 11. Μελαμβαφής αμφορίσκος με τρεις 
σειράς έντυπων ανθεμίων του 440 - 430 π.Χ.
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Εικ. 12. Όστρακον μελαμβαφούς αμφορίσκου ΕΙκ. 13. α - β ,  όστρακα μελαμβαφών αμφορί- 
σκων

ποίησαν μοτίβα γνωστά εις αυτούς, τα 
μοτίβα των ερυθρόμορφων αγγείων.

Κύριον χαρακτηριστικόν της διακο- 
σμήσεως των ημετέρων αγγείων είναι ο 
διαχωρισμός του κυρίως σώματος εις δύο 
μέρη. Ό  διαχωρισμός ούτος επιτυγχάνε- 
ται εις μεν τα πρωιμώτερα ( ε ι κ .  1 ) 9 δια 
μιας ταινίας μαιάνδρου, κειμένης ολίγον 
κάτωθεν του ημίσεος, εις δε τα μεταγε- 
νέστερα ( ε ι κ .  3 )10 δια δύο η  τριών ή 
και τεσσάρων αυλάκων. Η  ταινία του 
μαιάνδρου, εκατέρωθεν της όποιας υπάρ- 
χουν πολλάκις ανά δύο αβαθείς αύλακες,

Εικ. 14. Τμήμα μελαμβαφούς αμφορίσκου

9. Διαστάσεις: ύψος 0,126, διαμ. 0,06. Περί 
το 440 - 430 π.Χ., Πρβλ. CVA, Copenhague 
Musée National, πιν. 179, αρ. 8, 11. CVA 
Polen, Goluchow, Musée Gzarboryski, πιν. 46, 
3. Beazley, Greek vases in Poland, σελ. 66. 
CVA, Polen, Cracovie, Musée National, Planche 
Unique, αριθ. 15.

10. Διαστάσεις: ύψος 0,092, διαμ. 0,04. Περί 
τα τέλη του 5ου αιώνος π.Χ. -  αρχάς 4ου αι. π.Χ. 
Πρβλ. CVA, Copenhague, πιν. 179, αρ. 10,12. 
CVA, Polen Varsovie, Collection Chounowski, 
πιν. 2, αρ. 8. CVA, Polen Cracovie Musée 
National, Planche Unique, αρ. 16. CVA Oxford 
1 -2  πιν. 65, αρ. 28. Agora. XII, 2, πιν. 48, 
αρ. 1159.
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Εικ. 15. Μελαμβαφής αμφορίσκος κοσμούμε- 
νος με έντυπα ανθέμια και αύλακας του 430 - 
420 π.Χ.

αντικαθίσταται είτε υπό μιας ταινίας 
εστιγμένων κύκλων ( ε ι κ .  6 α -β -γ )11 είτε 
υπό ταινίας φοειδούς κοσμήματος ( ε ι κ .  
7 α )  είτε υπό ταινίας αποτελουμένης από 
σιγμοειδές κόσμημα ( ε ικ .  7 β ).

Τα δύο ούτω δημιουργούμενα μέρη 
του κυρίως σώματος κοσμούνται δια δύο 
σειρών ανθεμίων -  η  κάτω σειρά είναι 
ανεστραμμένη - , τα όποια άλλοτε συν- 
δέονται μεταξύ των με τόξα ( ε ικ .  8, 9 )11 12,

άλλοτε δε συμπληρούνται με εσχηματο- 
ποιημένα φύλλα μιμούμενα λεσβιακόν 
κυμάτιον ( ε ι κ .  10 )13. Εξαίρεσιν απο- 
τελεί το αγγείον της ε ι κ .  11, ένθα τρεις 
σειραί ανθεμίων κοσμούν το κυρίως 
σώμά του. Το ωοειδές κόσμημα, χαρα- 
κτηριστικόν των ερυθρόμορφων αγγείων, 
ανευρίσκεται κυρίως εις τους ώμους των 
αμφορίσκων πλην των ε ικ .  4 και 7α. Τούς 
ώμους όμως πολλών αγγείων του εξετα- 
ζομένου συνόλου κοσμούν ανθέμια ( ε ι κ .  
8 και 9 ) 14, εις ελάχιστα δε παρα- 
δείγματα υπάρχουν εστιγμένοι κύκλοι 
( ε ι κ .  13 α) και μαίανδροι ( ε ι κ .  13 β )15. 
Τα μεν ανθέμια της ε ικ .  1 απαντώνται εις 
τους περισσοτέρους ευρεθέντας αμφο- 
ρίσκους, σπανιώτερον δε τα ανθέμια 
της ε ι κ .  12. Συνήθως τοποθετούνται 
καθέτως εις την διακοσμουμένην επιφά- 
νειαν, εις ελάχιστα όμως αγγεία ( ε ι κ .  
14 ) ανθέμια κείμενα οριζοντίως σχημα- 
τίζουν μιαν ταινίαν αντικαθιστώσαν τον 
μαίανδρον. Ούτος είναι το μόνον κό- 
σμημα, του όποιου η  διάρκεια είναι πολύ 
μικρά και τούτο διότι η  κατασκευή μιας 
τοιαύτης σφραγίδος απήτει πολλάς 
δυσκολίας.

Εις το όστρακον της ε ικ .  7 γ16, το 
όποιον είναι και το μοναδικόν εις τα 
ανευρεθέντα αγγεία, τα εκατέρωθεν του

11. Περί το 425 - 400 π.Χ. Πρβλ. Agora, XII, 2, 
πιν. 48, αρ. 1143.

12. Ε ι κ .  8, σωζ. ύψος 0,115, διαμ. 0,075. 
Περί το 430 - 420 π.Χ. Πρβλ. Agora XII, 2, πιν. 
48, αρ. 1150. Hesperia IV ( 1935 ) σελ. 490, πιν. 
12, 96. Ε ι κ .  9, σωζ. ύψος 0,144, διαμ. 0,075. 
Πρβλ. Agora XII, 2, πιν. 48, αρ. 1151. Hesperia 
IV (1935) σελ. 490, εικ. 12, 97.

13. Agora XII, 2 πιν. 48, αρ. 1143. Περί το 
425 εως 400 π.Χ.

14. Παρόμοια Ανθέμιό πρβλ. CVA Deutsch- 
land 4 ( 147-194) Braunschweig 1-2,  πιν. 
LXV, 28. Agora XII, 2 πιν. 48, αρ. 1144.

15. Δια το όστρακον της ε ι κ .  12β ιδέ 
CVA Polen, Goluchow, Musée Gzarboryski, 
πιν. 46, αρ. 4.

16. Ιδέ όμοιον CVA, Copenhague Musée 
National, πιν. 179, αρ. 9. Παρόμοιον Haus Schaal, 
Griechische Vasen aus Frankfurter Sammlungen, 
πιν. 58, K.

Monument! Antichi dei Lincei, 14, σελ. 887.
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μαιάνδρου μέρη του κυρίως σώματος 
διακοσμούνται με αύλακας αποληγούσας 
εις ημικύκλια. Η  διακόσμησις17 αύτη 
α π α ν τά τα ι  κυρίως τον 5ον και τον 4ον 
αι. π.Χ., η  προέλευσις δε κ α ι η  συνεχής 
ύπαρξις αυτής οφείλεται εις την ικανό- 
τητά της να μιμήται μεταλλικά πρότυπα. 
Εις τον αμφορίσκον της ε ι κ .  1518, χρο-

17. Hesperia XVIII (1949), Ρ. Corbett, Attic 
Pottery of the Latter fifth century, σελ. 333, σημ. 
81. Agora XII, Ι ,  σελ. 21.

18. Σωζ. ύψος 0,104, διάμ. 0,06 μ. Περί το 430 - 
420 π.Χ. Πρβλ. Agora XII, 2 πιν. 48, αρ. 1150.

νολογούμενον περί το 430 - 420 π.Χ. 
υπάρχει συνύπαρξις της τεχνικής ταύτης 
μετά της εντύπου, ενώ εις τους αμφορί- 
σκους τους ανήκοντας εις τας άρχάς του 
4ου αι. π.Χ. ουδόλως απαντάται ο συν- 
δυασμός ούτος της διακοσμήσεως.

Η  ομοιότης των ανωτέρω αμφορίσκων 
ως προς το σχήμα και την διακόσμησιν 
μας οδηγεί εις το συμπέρασμα, ότι το 
εξεταζόμενον σύνολον κατεσκευάσθη εις 
εν εργαστήριον βάσει ενός προτύπου, 
εν τοιούτον δε εργαστήριον πιθανώτατα 
ευρίσκετο εις την περιοχήν της Ακα- 
δημίας Πλάτωνος.

Π. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ

B LA C K  - F IG U R E D  A M P H O R A E  F R O M  A T H E N S

T he collection of the T h ird  Ephoreia 
of A ntiquities has been enriched with 
a substantial num ber of black - glaze 
amphoriskoi, recovered during trench - 
opening works by the O.A.P. along 
Palam ediou Street in  the area of the 
Academ y of Plato. A deposit ( f i g .  1 ) 
lying further west of the ancient road 
leading to the Academ y contained a

total of 262 black - glaze amphoriskoi 
with stam ped ornam ents, ascribed to a 
date between 440 and  the early 4th 
century B.G.

T heir similarities in  shape and deco- 
ration lead to the conclusion th a t all 
vases were produced after a single 
prototype in a workshop most probably 
situated in the area of the Academy.

P. KAPETANAKΙ
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F R A G M E N T  O F  A  R E L IE F  S TO N E  V A S E  F R O M  T IR Y N S

Fig. 1. Fragment of a relief stone vase from 
Tiryns. View of outer surface

Fig. 2. View of inner surface of the Tiryns 
fragment

Fig. 3. Drawing of the Tiryns fragment

T he newly published article by A. 
Sakellariou on a fragm ent of a relief 
stone vase from Epidauros1 brings into 
focus the study of this type of prehi- 
storic stone vase, so far mostly known 
from Crete, and their relation to M yce- 
naean Greece1 2. T he Epidauros frag- 
m ent is regarded as unique evidence 
of the existence of relief vases in  Greece. 
This, however, is not quite the case. A  
relief vase from C ham ber T om b 26 a t 
M ycenae, excavated by Tsôuntas, has 
long been known3, and two m ore frag-

m ents of relief vases have been recently 
found during classification works

1. A. Sakellariou, Scène de bataille sur un vase 
Mycénien en pierre, RA, 1971, 3 -14.

2. On Mycenaean stone vases, see with cau- 
tion P. Warren, Minoan stone vases as evidence 
for Minoan foreign connections in the Aegean 
Late Bronze Age, PPS 33 ( 1967 ) 37 - 56.

3. Nat. Mus. Inv. No. 2490. Chr. Tsôuntas, 
Excavations of tombs at Mycenae, AE 1888, 
136, 144, 158 -9, pi. 7,1. R. C. Bosanquet, Some 
'Late Minoan’ vases found in Greece, JHS 24 
( 1904) 320. P. Warren, op. cit. (note 2), 47, 
No. S9, pi. VIII. P. Warren, Minoan Stone

Vases, Cambridge 1969, 88, type 34C. From 
the finds of Tomb 26 at Mycenae only the seals 
have been published ( CMS I, no. 62 - 6 ). Their 
dating was the subject of a communication by 
B. Kaiser, recently made at the Siegelsymposium 
in Marburg. According to Tsôuntas, in the same 
tomb were found 'two alabaster vessels’ and 
fragments of an undecorated stone vase. Of 
these only one ( No. 2263 ) may be identified by 
its description in the inventory book of the Na- 
tional Museum.
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Fig. 4. Horizontal cross - section of the Tiryns 
fragment

Fig. 5. Vertical cross - section of the Tiryns 
fragment

Fig. 4. Horizontal cross - section of the Tiryns 
fragment

in the storerooms of the N ational A r- 
chaeological M useum  of Athens. One 
of these, from the Acropolis of Athens 
was published long ago by M . M ayer 
and A. Reichel4. T he other, bearing the 
Inv. No. 1605 of the Prehistoric Col- 
lections o f the M useum , and recorded 
as having come from Tiryns w ithout 
any fu rther indication, is published 
here for the first time.

T he fragm ent comes from the side 
of a vase m ade of steatite of a colour 
ranging from dark  green to black, with

Fig. 5. Vertical cross - section of the Tiryns 
fragment

m inute crystals, all battered , and crack- 
ed on the outside ( f i g s .  1 - 2 ). T he 
fragm ent probably belongs to the lower 
p art of a closed vase, as denoted by 
the careless interior finish, traces of 
which are visible in the circular inci- 
sions. T he workm anship suggests use 
of the drill, and the curved form of the 
interior lower section probably renders 
the bottom  of the vase. T he exterior 
of the fragm ent presents a curved 
section.

T he outer surface of the fragm ent 
is smooth. A vertical rib is rendered 
in low relief starting from a horizontal 
incised line ( f i g s .  1, 3) .  T he rib 
is decorated with three carelessly in - 
cised horizontal lines, of which only 
the lower reaches the right m argin of 
the rib. Beyond the rib to the right, 
three horizontal lines are incised on the 
surface of the vase, forming a continua- 
tion to the incisions on the rib  and 
running parallel to the lower incised 
line. T he left side shows above the

4. M. Mayer, Mykenische Beiträge I, Jdl 7 
(1892)80- 81. A. Reichel, Stierspielein der kre- 
tisch-mykenischen Kultur, AM 34 (1909) 94, fig. 
13. The fragment shows a scene of bull-jump- 
ing. This fragment, undoubtedly a Minoan work, 
will be the object of a separate study in view 
of the interest it presents for the origin of the 
myth of Theseus and the strange festival of Di- 
polieia celebrated on the Acropolis.
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Fig. 6. Drawing 
of a fragment of 
a relief stone va- 
se from Knossos

lower incised line a possible starting  
point of another vertical rib , parallel 
to the first one. T he fragm ent has the 
following m easurem ents : Preserved
height 0.024, preserved w idth 0.030, 
thickness above 0.008, thickness below 
0.0061 m.

In  spite of its m inute size, the frag- 
m ent from Tiryns is o f interest. T he 
shape of the vase m ay be safely restored. 
T he fragm ent belongs to a rhyton, the 
most com m on type of M inoan relief 
stone vase5, and specifically to the

lower p art of a rhyton. T he horizontal 
cross - section o f the fragm ent ( f i g .  
4 ) shows a d iam eter too small for an 
upper p a r t of a vase, while the vertical 
cross - section ( f i g .  5 ) clearly p re- 
sents the characteristic decrease in d ia- 
m eter of the lower pointed p a rt of 
rhyta.

T here are preserved very few ele- 
m ents of the relief, though sufficient 
to give some idea of the representation. 
T here is no doubt th a t the arrangem ent 
o f vertical plastic ribs and  horizontal 
incised lines depicts a building, similar 
to those known from M inoan stone va- 
ses. In  sim ilar fashion are rendered the 
sacred buildings, usually 'peak san- 
ctuaries’, represented on known relief 
stone vases, such as the fragm ent

5. P. Warren, op. cit. ( note 3 ), 84 ff. A relief 
decoration was rarely encountered on vases of 
other shapes, cups ( Warren, op. cit. 37 ), bowls 
shell vases ( op. cit. 77, 102 ), or tritons ( op. 
cit. 91 ff. ), as well as on lids ( op. cit. 71 ). Cf. 
also Warren, op. cit. 180-1.
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showing a procession6, the fragm ent 
bearing the representation of a tree 
and an a lta r7, the so-called Ringel 
fragm ent which has been attached to 
another by Alexiou8, all of Knossian 
provenance, as well as the exquisite 
rhyton from Zakro9. The vertical mem- 
bers of these buildings- columns, antae 
and pillars, the edges of buildings in ge- 
neral -  as well as the vertical parts of 
the horns of consecration are rendered 
by plastic, occasionally incised10, ribs, 
whereas m asonry courses and some- 
times flights of steps are designated by 
horizontal incisions11. T he isodomic te-

Fig. 7. Drawing of part of the representation 
on the relief rhyton from Zakro

chnique of construction is also usually 
rendered with small vertical incisions, 
although in less carefully executed 
works this detail is missing12.

In  view of the fact tha t several archi- 
tectural members are rendered in the 
same m anner in relief vases, the identi- 
fication of the architectural elements 
depicted on the Tiryns fragm ent is 
difficult. A rem arkable resem blance, 
however, is noted between these ele- 
ments -  the two vertical plastic ribs 
and the horizontal parallel incisions 
to the right -  and the structure above 
the central section of the shrine on the 
Ringel - Alexiou fragm ent from Knos- 
sos ( f i g .  6 )13, where two vertical

6. A. Evans, The Palace of Knossos, Provi- 
sional Report for the year 1903, BSA 9 ( 1902-3 ) 
130, fig. 85. Evans PM II, 752, fig. 486, III, 65, 
fig. 37. Warren, op. cit. ( note 3 ), 85, P. 474.

7. A. Evans, PM II 614 - 6, fig. 386. Warren, 
op. cit. ( note 3 ), 85, P. 477.

8. N. Platon, The shrine of Maza and the 
Minoan peak sanctuaries, Cret. Chron. 5 (1951), 
154-6, fig. 5. S. Alexiou, A new cult representa- 
tion on a Minoan relief vase, Cret. Chron. 13 
( 1959 ) 346 - 52, PI. ΛΔ, AE, S. Alexiou, Minoan 
flag poles, Cret. Chron. 17 (1964) pi. ΙΣΤ. 
Warren, op. cit. ( note 3 ), 85, P. 476.

9. N. Platon, Excavations at Zakro, ΠΑΕ 
1963, pi. 152-3. L. von Matt, Ancient Crete, 
London 1967, 192. S. Alexiou, Pillars of Minoan 
shrines and Egyptian pylons, AAA II ( 1969 ) 
85, fig. 1. Warren, op. cit. ( note 3 ), 87. N. 
Platon, Zakros : The Discovery of a lost Palace 
of Ancient Crete, New York 1971, 167-8.

10. On the Ringel - Alexiou fragment (op. 
cit., note 8 ) the left part of the shrine by the 
pillar. Cf. also the pillar on the so-called Chief- 
tains’ cup from Haghia Triada ( C. Zervos, L’art 
de la Crète Néolithique et Minoenne, Paris 1956, 
fig. 537. L. Von Matt, op. cit. fig. 130).

11. Cf. also the rendering of the isodomic 
technique in the so-called architectural bases 
of representations on Creto - Mycenaean signet 
rings.

12. On the Ringel - Alexiou fragment from 
Knossos ( op. cit., note 8 ), the right part of the 
shrine as compared to the left.

13. Alexiou’s description ( Cret. Chron. 13 
( 1959) 347) of the upper part of the central eleva- 
ted section of the shrine is not clear. The interpre- 
tation that it is not depicted an isodomic con-
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plastic ribs and horizontal parallel 
lines to the right are also present. The 
representation on the Tiryns fragm ent, 
however, cannot render the upper 
p art of a building, since, as we have 
already seen, the preserved frag- 
m ent belongs to the base of the vase, 
w ith no space available for rendering 
the rest of the building below. U n - 
doubtedly the representation on the 
Tiryns fragm ent renders the base of 
a building. A com parison, therefore, 
to the flight of steps of the shrine de- 
picted on the stone rhyton from Zakro 
( f i g .  7 ) is enlightening. This re- 
semblance is enhanced by the com pa- 
rison to a fresco fragm ent from Knossos, 
belonging to the so-called ‘Fresco of 
the central p illar shrine with grand 
stands on either side’14, which repre- 
sents a p illar standing in front of a 
staircase ( f i g .  8 )1S, where the hori-

Fig. 8. Fragment of a miniature fresco from 
Knossos

zontal incisions are extended even on 
the surface of the pillars16.

In  spite of the lack of external cri- 
teria , the vase, like all Creto - M yce- 
naean relief vases, m ay be dated  with 
certainty to the LM  I period17. In  the 
absence of d a ta , it is unfortunately 
not possible to ascribe the vase either 
to Crete or to M ycenaean Greece, as 
the study of the subject depicted and 
the way the relief was executed is of 
no assistance in this m atter. T he re- 
presentation of buildings is not restrict-

struction above the central section of the shrine, 
similar to that in the miniature fresco of the 
tripartite shrine of Knossos ( A. Evans, PM 
III, pi. XVI ), but bases of horns of conse- 
cration, as those in the gold plates of Mycenae, 
is incorrect. Alexiou thinks ( op. cit. 347 ) that 
the central base would have carried a pair of 
horns, while each of the bases on either side 
would have carried a single horn in symmetrical 
arrangement.

14. A. Evans, PM III, pi. XVI, fig. 28, 36. 
A. Evans, Knossos Fresco Atlas (Ed. M. 
Cameron - S. Hood), 1967, pi. B, fig. Ib. S. 
Alexiou, Cret. Chron. 17 ( 1964), 350. It is inter- 
esting to note that in this fragment too, the 
horizontal incisions are extended on the pillars, 
as in the Tiryns fragment.

15. For representations of buildings in Minoan 
frescoes, see A. Evans, The Palace of Knossos, 
BSA 10 ( 1903-4 ) 42, fig. 14 ; for those in Myce- 
naean frescoes, see H. Bulle, Orchomenos I, 
München 1907, pi. XXVIII. G. Rodenwaldt

Fragmente mykenischer Wandgemälde, AM 36 
( 1911 ) pi. IX. G. Rodenwaldt, Tiryns II, Athen 
1912, pi. I, no. 1. G. Rodenwaldt, Der Fries des 
Megarons von Mykenai, Halle 1921, 30 ff., 
fig. 17, pi. II.

16. The horizontal incised lines in the vertical 
member of the building on the Tiryns fragment 
are reminiscent of the lines usually encountered 
in corresponding parts of buildings in frescoes.
Cf. G. Rodenwaldt, Der Fries, 34. i

17. P. Warren, op. cit. (note 3), 174-5. A. 
Sakellariou, op. cit. ( note 1 ).

[
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ed to C retan , bu t is known from 
M ycenaean frescoes and gold plates 
as w e llls. Again, owing to the m inute 
size of the fragm ent, its provenance 
m ay not be ascertained from the techni- 
que of workm anship alone. Finally, the 
origin of the fragm ent does not neces- 
sarily im ply its provenance, as re- 
vealed by the study of other relief 
vases found outside Crete. We know 
from the above m entioned Epidauros 
fragm ent th a t such relief vases were 
also m anufactured in M ycenaean 
Greece. T he two different techniques 
of workm anship on the vase from My-

cenae complicates still further the study 
of its provenance, and m ay be in ter- 
preted by a probable original M inoan 
m anufacture and a la ter M ycenaean 
processing. Finally, the Acropolis19 
fragm ent, undoubtedly M inoan, sug- 
gests tha t relief vases, in addition to 
other works of a rt, were im ported in 
Greece from Crete. This m ay well be 
the case of the vase from Tiryns. W hat 
is certain, however, is th a t the vase 
from Tiryns, of the shape of a rhyton, 
was decorated with the representation 
of a sacred building, a fact of signifi- 
cance for a stone vase outside Crete.

/. A. SAKELLARAKIS

ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΦΑΥΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η  αδημοσίευτος προτομή 1 αριθ. ευ- 
ρετ. 37 ( ε ικ .  1 - 2 ) του Μουσείου Πα- 
τρών εικονίζει νέαν γυναίκα της εποχής 
των Αντωνίνων. Τούτο είναι φανερόν 
από τον τύπον της κομμώσεως και την 
άποδοσιν των οφθαλμών. Το φοειδές προ- 
σωπον πλαισιώνει η  μαλακή μάζα της

κόμης, αρμονικά χωρισμένη εις το μέσον 
και με βαθείς επαλλήλους κυματισμούς 
απολήγουσα οπίσω εις κόμβον χαμηλώς 
τεθειμένον. Εις τους κυματισμούς εναλ- 
λάσσονται φως και σκιά, η  μετάβασις 
συντελείται διαδοχικά χωρίς σκληρό- 
τητα. Το πρόσωπον, παρά το γεγονός ότι

18. See above, note 15. For representations of 
buildings on gold plates, see K. Kourouniotes, 
Excavation of a tholos tomb at Volos, AE 1906, 
pi. 14, and G. Karo, Die Schachtgräber von

Mykenai, München 1930 - 33, 48, No. 26, pi. 
XXVII.

19. See note 4 above.

1. Υ ψος σωζ. 0,26, μέγ. πλατ. 0,22 μ. Ε λ - 
λείπει η  ρις και η  σιαγών, πολλαπλά τραύματα 
καθ' όλην την επιφάνειαν του πορτραίτου. Η  
προτομή ευρέθη το έτος 1936 εις Πάτρας υπό του 
Εφόρου κ. Ί. Μηλιάδη, τον όποιον θερμώς ευχα-

ριστώ δια την άδειαν της δημοσιεύσεως και φω- 
τογραφήσεώς του. Ευχαριστίας οφείλω επίσης 
εις τον μέχρι προ τίνος Έ φορον Πατρών κ. Φ. 
Πέτσαν και την Επιμελήτριαν του αυτού Μου- 
σείου δ. Ίφ. Δεκουλάκου. Φωτ. Ά . Σταυρίδη.
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Εικ. 1-2.  Κεφαλή Φαυστίνης Μουσείου Πατρών

είναι πολλαπλώς τραυματισμένον, προ- 
δίδει την χείρα ικανού καλλιτέχνου.

Εις την κόγχην του δεξιού οφθαλμού 
παρατηρείται η  ιδία εναλλαγή φωτός και 
σκιάς, την όποιαν επεδίωξεν ο γλύπτης 
εις την κόμμωσιν. Αι οφρύες εις σχήμα 
κλειστού τόξου συνοδεύουν την καμπύ- 
λην των βλεφάρων. Σαφώς σχεδιασμένα 
σαρκώδη βλέφαρα πλαισιώνουν τους 
αμυγδαλοσχήμους οφθαλμούς. Ί ρις και 
κόρη είναι έντονα δοσμέναι. Η  ίρις είναι 
δηλωμένη δια χαράκτης γραμμής, την 
κόρην σχηματίζει μικρά κοιλότης βα- 
θέως εσκαμμένη. Μαλακά δουλεμένη εί- 
ναι η  αβρή σάρκα κάτω από τους οφθαλ- 
μούς εις την περιοχήν των παρειών. Η  
διαφοροποίησις των όγκων γίνεται 
βαθμιαίως.

Ί ο  σχήμα του προσώπου, η  αποδοσίς

των χαρακτηριστικών και ο  τύπος της 
κομμώσεως (Langsträhnenfrisur) οδη- 
γούν εις την ταύτισιν του ανωτέρω πορ- 
τραίτου με την Φαυστίναν την νεωτέραν 
( 130- 175 μ.Χ. ), σύζυγον του Μάρκου 
Αυρηλίου.

Συγγένειαν φυσιογνωμικήν με το πορ- 
τραίτον του Μουσείου Πατρών παρου- 
σιάζει η  προτομή 2 η ευρισκομένη εις το 
Μουσείον Capitolino Ρώμης, Salone, αρ. 
ευρετ. 11. Έξοχον έργον ρωμαϊκής τέ- 
χνης εικονίζει την αυτοκράτειραν με 
υπερμέτρως τονισμένα τα ατομικά χαρα- 
κτηριστικά της.

2. M. Wegner, Die Herrscherbildnisse in 
Antoninische Zeit, σ. 53. 220.28J. H. Stuart 
Jones, The Sculptures of the Museo Capitolino, 
σ. 282, εικ. 68.
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Εικ. 3. Rom, Museo Capitolino Salone 11. Φαυστίνη

Τούτο βοηθεί εις την εντόπισιν των 
διάφορων τεχνοτροπίας μεταξύ πορτραί- 
των, τα όποια αναφέρονται μεν εις την 
αυτήν προσωπικότητα είναι όμως δημι- 
ουργήματα γλυπτών διαφόρου τεχνοτρο- 
πίας.

Ούτω, εις το πορτραίτον του Μου- 
σείου Πατρών διακρίνεται η  προσπάθεια 
του Έ λληνος να δώση το σύνολον ή 
διασπασις του προσώπου εις λεπτομέ- 
ρειας, τας όποιας πιστώς μεταφέρει ο Ρω- 
μαίος εις το έργον του, δεν τον απασχο- 
λούν πρωταρχικός και τούτο διότι το

ρεαλιστικόν πορτραίτον ως γνωστόν δεν 
είναι δια τον Έ λληνα παραδοσιακή τέ- 
χνη, άλλα κατ’ εξοχήν ρωμαϊκόν δημιούρ- 
γημα, παρά το γεγονός ότι Έ λληνες ειρ- 
γάσθησαν με επιτυχίαν εις ρεαλιστικά 
πορτραίτα από τον 4ον π.Χ. ήδη αιώνα 3. 
Η  προτομή του Καπιτωλίου παρουσιά- 
ζει την αυτοκράτειραν με ημίκλειστους,

3. Ό  Δημήτριος εξ ’Αλωπεκής, ο όποιος δια 
την πιστήν άποδοσιν των πορτραίτων του ωνο- 
μάσθη ανθρωποποιός. Λουκιανός, Φιλοψευδής, 
68.
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πλήρεις ηδυπαθείας, οφθαλμούς, τα δε βα- 
ρέα βλέφαρα τονίζουν περισσότερον την 
αισθησιακήν εκφρασιν,ή οποία χαρακτη- 
ρίζει το πορτραίτον. Αι μεγάλαι επιφά- 
νειαι των παρειών δεσπόζουν του προ- 
σώπου. Τα σαρκώδη χείλη περιβάλλει 
έντονον περίγραμμα. Αίσθησις βαρύτη- 
τος είναι διάχυτος εις το πορτραίτον, ή 
οποία ενισχύεται από την πλαδαρότητα 
της σαρκός. Η  προτομή φέρει τον τύπον 
κομμώσεως (abgesetzte Stirnwellenfrisur), 
τύπον διάφορον εκείνου εις τον όποιον 
ανήκει το πορτραίτον του Μουσείου Π α- 
τρών. Η  ιδιοτυπία αυτή παρατηρείται και 
εις την εικονογραφίαν των αυτοκρατό- 
ρων, παράδειγμα η  κεφαλή του Δομιτια- 
νού (51 -96  μ.Χ.) του Εθνικού Μουσείου 
Α θηνώ ν, αριθ. ευρετ. 345, ήτις φέρει χα- 
ρακτηριστικά συγγενικά του τύπου Brac- 
cio Nuovo 4 2451, ενώ  η  κόμμω σις του 
ανήκει εις τον τόπον Neapel, Museo Na- 
zionaleB, 6061. Ε π ίσ ης εις την προτομήν 
του Ά δριανού ( 76 - 138 μ.Χ.) του αυτού 
Μουσείου, αριθ. ευρετ. 37296 ευρίσκο- 
μεν χαρακτηριστικά ομοιάζοντα εις τον 
τόπον Im peratori7 32, ενώ η  κόμμω σις 
του τοποθετείται πλησίον του πορτραί- 
του Vatikan, Sala dei Busti 2838.

Συγκρίνοντες τας δύο προτομάς δια- 
πιστούμεν μερικά κοινά σημεία, ως το 
φοειδές περίγραμμα του προσώπου, το

σχήμα των οφρύων και των οφθαλμών, 
επίσης τας μεγάλας επιφανείας των πα- 
ρειών. Τα εναπομείναντα ϊχνη των χει- 
λέων δεικνύουν ότι η  προτομή έφερε τα 
μικρά σαρκώδη χείλη της Φαυστίνης. 
Εις το πορτραίτον του Μουσείου Πατρών 
ο καλλιτέχνης δεν έχει εργασθή ανεξαρ- 
τήτως από την Ρώμην. Η  ουσιώδης κυ- 
ρίως διαφορά μεταξύ των δύο συγκρινο- 
μένων πορτραίτων υπάρχει εις την έκ- 
φρασιν του προσώπου και την διάπλασιν 
της σαρκός. Η  γυναίκα, η  όποια ατενίζει 
τον επισκέπτην εις το Μουσείον Πατρών, 
είναι ήρεμος, η  διάπλασις της σαρκός 
πλήρης ελαστικότητος, η δε αισθησιακή 
έκφρασις, η  όποια χαρακτηρίζει την προ- 
τομήν του Καπιτωλίου, απουσιάζει εξ 
αυτής παντελώς. Εις ουδέν Ελληνικόν 
πορτραίτον της Φαυστίνης δεν σημειού- 
ται έντονος αισθησιακή έκφρασις, συμ- 
περιλαμβανομένων και εκείνων επί των 
όποιων η  επίδρασις της μητροπολιτικής 
τέχνης είναι μεγάλη, όπως π.χ. το πορ- 
τραίτον της αυτοκρατείρας εις το Μου- 
σείον Κερκύρας9, το όποιον είναι περισ- 
σότερον παντός άλλου επηρεασμένον 
από την τέχνην της Μητροπόλεως. Η 
προσέγγισης αύτη προς την Ρώμην παρα- 
τηρείται και εις την προτομήν 10 του 
Μάρκου Αυρηλίου ( 121 -180 μ.Χ. ), αριθ. 
ευρετ. 137 του αυτού Μουσείου, πιθανώς 
διότι η  Κέρκυρα, πλησίον της Ρώμης εύ- 
ρισκομενη, έχει δεχθή ισχυροτέραν την 
επίδρασιν της. Χρονολογικώς το πορ- 
τραίτον του Μουσείου Πατρών τοποθε-

4. Rom, Konservatoren - Palast, Braccio Nuo- 
vo, Sala IV. M. Wegner, Die Flavier, σ. 34. 
42,105, εικ. 26 a - b.

5. M. Wegner, ε.α., σ. 36,103, εικ. 32 a - b.
6. Μ. Wegner, Hadrian, σ. 40,62,71,93, εικ. 

25 a.
7. Rom, Museo Capitolino, Imperatori 32. 

M. Wegner, 6.ά., σ. 20,60,70, 72,107, εικ. 22 b, 
23 a - b.

8. Rom,Vatikan Sala dei busti 283.M.Wegner, 
ε.α., σ. 25,62,70,110, εικ. 27 a - b ,  28 a - b .

9. AE 1937 II, T. Παπαδημητρίου, Εικονιστι- 
κά, σ. 704, εικ. 7-8.  Γ. Δοντά, Οδηγός Άρχ. 
Μουσείου Κέρκυρας, 1970, σ. 17.

10. Μ. Wegner, Die Antoninen, σ. 12,41,94, 
177,280,282,286, εικ. 31 a - b.



ΣΚΙΝΔΑΛΑΜΟΙ 167

τείται εις την αρχήν της αυτοκρατορίας 
του Μάρκου Αυρηλίου ( 161 μ.Χ. ) ως εκ 
του τύπου της κομμώσεως11 και των χαρα- 
κτηριστικών του προσώπου διαφαίνεται.

Η  Φαυστίνα είναι η  πλέον απεικονι- 
σμένη αυτοκράτειρα εις τον Ελληνικόν 
χώρον, γεγονός το όποιον οφείλεται 
αναμφισβητήτως και εις τον δεσμόν του 
φιλοσόφου αυτοκράτορος συζύγου της με 
την Ελλάδα, πορτραιτά της δε φιλοξε- 
νούνται εις πλείστα Μουσεία της Ε λλά - 
δος. α) Μουσείον Ο λυμπίας: το εφηβικόν 
άγαλμα12 της Φαυστίνης, αριθ. ευρετ. 141, 
τύπος κομμώσεως ( Langsträhnenfrisur ), 
ευρεθέν ομού με το άγαλμα της μητρός 
της Φαυστίνης της πρεσβυτέρας, τας προ- 
τομάς των αυτοκρατόρων Αντωνίνου του 
Ευσεβούς, Α δριανού και το άγαλμα του 
Λουκίου Βήρου, εις την Εξεδράν του 
Ηρώδου του Αττικού. β) Μουσείον Αγο- 
ράς : με την προτομήν 13 ταύτην εισερχό- 
μεθα χρονολογικώς εις την  επομένην περί- 
οδον, κατά την όποιαν τα χαρακτηριστικά

του προσώπου εμφανίζονται πλέον ώρι- 
μα. Το σχήμα του προσώπου παραμένει 
το αυτό, ο τύπος της κομμώσεως εις το 
πρόσθιον τμήμα της κεφαλής ο ίδιος με 
της Ολυμπίας, επίσης κ α ι η  τριγωνική 
απόληξις της κόμης άνωθεν του μετώπου 
είναι όμοια. Εις την προκειμένην περί- 
πτωσιν ο κυματισμός της κόμης δεν έχει 
την πλαστικότητα και την δύναμιν, την 
όποιαν παρουσιάζει το πορτραίτον της 
Ολυμπίας. Μέγιστον μέρος της κεφαλής 
όπισθεν ελλείπει, δια τούτο η αποδοσίς 
της προτομής εις τον τύπον ( Lang- 
strähnenfrisur ) γίνεται με επιφύλαξιν. 
γ) Εθνικόν Μουσείον Αθηνών : τέσσαρα 
αξιόλογα πορτραίτ α 14 ελληνικής τεχνο- 
τροπίας, αριθ. ευρετ. 359,1687,3712,4536, 
εις τα όποια παρίσταται η  αυτοκράτειρα 
με ιδιότυπον κόμμωσιν : σειρά ελικο- 
ειδώς εξελισσομένων βοστρύχων καλύ- 
πτει το μέτωπον ελλειψοειδώς, η  κόμμω- 
σις απολήγει εις δύο βοστρύχους, οι 
όποιοι σχηματίζονται όπισθεν των ώτων 
και φθάνουν εις το ύψος των ώμων. Την 
κόμμωσιν συμπληρώνει ταινία, της όποιας 
μικρόν μόνον μέρος διακρίνεται εις το 
μέσον της κεφαλής. Εις τας προτομάς 
του Εθνικού Μουσείου καταφανής είναι 
η αποδέσμευσις του γλύπτου από την 
μητροπολιτικήν τέχνην, δ) Εθνικόν 
Μουσείον Αθηνών : αδημοσίευτος κε- 
φαλή της Φαυστίνης, αριθ. ευρετ. 525, 
ανήκουσα εις τον τύπον κομμώσεως 
Stirnwellenfrisur, ε) Μουσείον Κερκύ- 
ρας : υπό την ονομασίαν της Λουκίλλης 
(149 - 182 μ.Χ.), φερομένη προτομή, αριθ. 
ευρετ. 141, τύπος κομμώσεως ( abge- 
setzte Stirnwellenfrisur ) απεδόθη όρ- 
θώς υπό του Γ. Δοντά εις την εικονο-

11. P. L. Strack, Die Reichsprägung zur Zeit 
des Antoninus Pius, σ. 16, υποσ. 26 T - d, εικ. 
VII, αριθ. 512. Την κόμμωσιν ταύτην έφερεν η 
Φαυστίνα κατά τα έτη 155-161 μ.Χ. Εξαίρεσιν 
αποτελεί το άγαλμα της Ολυμπίας, το όποιον, 
συμφώνως με την κατασκευήν της Εξέδρας του 
Ηρώδου του Αττικού, χρονολογείται 147 -149 
μ.Χ. Εκτός του προαναφερθέντος αγάλματος 
του Μουσείου Ολυμπίας και της προτομής εις 
το Μουσείον της Αγοράς, πορτραίτα της Φαυ- 
στίνης ανήκοντα εις τον τύπον ( Langsträhnen- 
frisur ) υπάρχουν εις τα Μουσεία : London, 
British Museum, αριθ. ευρετ. 1905. J. Bernoulli, 
Römische Ikonographie II 2, σ. 197, εικ. 53. 
Μ. Wegner, Die Antoninen, σ. 52,214,215,281. 
Dresden, Skulpturensammlung, αριθ. ευρετ. 394. 
M. Wegner, ε.α., σ. 52,103,212,281, εικ. 37 a - b.

12. M. Wegner, Die Antoninen, σ. 48,52,216. 
281,282,285. E. Harrison, The Athenian Agora 
I, Portrait Sculpture, σ. 44, εικ. 44 b.

13. E. Harrison, ε.α., σ. 44, αριθ. 33, εικ. 21.
14. Μ. Wegner, ε.α., σ. 55,210,211, εικ. 

38 a - b, 38 c - d.
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γραφίαν της Φαυστίνης της νεωτέρας. 
ς) Μουσείον Κορίνθου : κεφαλή 18 της 
Φαυστίνης, αριθ. ευρετ. S. 2702, ανή- 
κουσα εις τον τύπον ( S - Löckchen- 
Melonenfrisur ) με ταινίαν. Ά τεχνον 
έργον επαρχιακού γλύπτου. Χαρακτηρι- 
στικά αδρά, μεγάλαι επιφάνειαι παρειών, 
λίαν σαρκώδη χείλη και δυνατή, εντό- 
νως προβεβλημένη σιαγών. Η  κόμμωσις 
αύτη, σπανία εις την πλαστικήν, συναντά- 
ται συχνά εις νομίσματα του έτους 14716 
μ.Χ. ζ) Μουσείον Κω : προτομή 17 της 
Φαυστίνης με καλύπτραν επί της κεφα- 
λής, ανήκουσα εις τον τύπον της Φαυστί- 
νης από την Perge18.

Εις τον κατάλογον δεν αναφέρονται 
πορτραίτα της Φαυστίνης, τα όποια κατά

την κρίσιν μας έχουν αποδοθή 19 εσφαλ- 
μένως εις την εικονογραφίαν της αυτο- 
κρατείρας.

ΑΛΚΜΗΝΗ NTAΤΣΟΥΛΗ  - ΣΤΑΥΡΙΔΗ

BILDNIS FAUSTINAS DER JÜNGEREN 
IM MUSEUM VON PATRAS

Das unpublizierte F rauenporträ t im 
M useum  von Patras gehört, wie es sich 
aus der Frisurwiedergabe und der 
A ugenpartiebearbeitung herausstellt, 
in der Zeit der Antoninen. Gesichts-

züge und Ausdruck zeigen Ähnlichkeit 
m it der Kaiserin Faustina der jüngeren  
der m eistporträtierten Kaiserin im 
griechischen R aum . Ihre Porträts be- 
finden sich in  vielen griechischen M u-

15. ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, σ. 100, πιν. 104 α.
16. P. L. Strack, Die Reichsprägung zur Zeit 

des Antoninus Pius, III, σ. 112, εικ. XX, αριθ. 
1300, 1303.

17. ΑΔ 20 ( 1965 ) : Μελέται, Κ. Φατούρου, 
Κεφάλι από την Α ντιμάχεια της Κώ, σ. 177, 
πιν. 85 γ.

18. Jale Inan, Römische Porträts aus dem 
Gebiet von Antalya, σ. 67, αριθ. 9, εικ. XI 1-2.

19. Εθνικόν Μουσείον Αθηνών : αγαλματί- 
διον εις τον τύπον της Αρτέμιδος Colonna από 
το Αιτωλικόν. ΑΕ 1953 - 54, I, Σ. Καρούζου, 
Ά γαλμα Αρτέμιδος εξ Αιτωλικού, σ. 63 - 80, 
εικ. 1,2,5,14, πιν. Ι α - β ,  Ι Ι α- β .  C. Vermeule, 
Roman Imperial Art in Greece and Asia Minor, 
a. 396, αριθ. 8. Μουσείον Βόλου : πορτραίτον 
της εποχής των Αντωνίνων, αριθ. ευρετ. Λ. 529. 
C. Vermeule, ε.α., σ. 396, αριθ. 2. Μουσείον Θη- 
βών : κεφαλή. C. Vermeule, ε.α., σ. 396, αριθ. 3. 
Μουσείον Θεσσαλονίκης : πορτραίτον àpt0. 
ευρετ. 1054. C. Vermeule, ε.α., σ. 396, αριθ.1. 
J.D.I. 84 ( 1969), Α. Rüsch, Das Kaiserzeitliche 
Makedonien, σ. 130, αριθ. Ρ34, εικ. 40-41. 
Μουσείον Πρεβέζης : προτομή άπολεσθεισα· 
υπάρχει μικρά ασαφής φωτογραφία της. ΑΔ 
2 (1916), σ. 52, εικ. 13. Μ. Wegner, Die 
Antoninen, σ. 219. Μουσείον Ρόδου : πορ- 
τραίτον γυναικός, πιθανώς ιερείας, της εποχής 
των Αντωνίνων. ΑΔ 20 ( 1965 ) : Μελέται, Κ. 
Φατούρου, Κεφάλι από την Α ντιμάχεια της Κω, 
σ. 171 -180, πιν. 81 α-β, 84 α-β. Συγγενές δια- 
δημα φέρει Ιέρεια του Μουσείου Κυρήνης. Ε. 
Rosenbaum, Cyrenaican Portrait Sculpture, σ. 
62, αριθ. 62, εικ. XL 3-4.
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seen ( O lym pia M us., Agora Mus., 
A thener N at. M us., K erkyra M us., 
Korinthos M us., und Kos M us). M it 
dem  P orträ t aus Patras ist das Porträt 
im K apitolinischen M useum , Salone 
Inv. Nr. 11 verw andt. Beide Köpfe 
haben die ovale Form  des Gesichtes,

die grosse Fläche der W angen und den 
kleinen vollen M und ( soweit es die 
Zerstörung erkennen lässt ) gemeinsam. 
Anders ist der Frisurtypus,der Gesichts- 
ausdruck und die M odellierung, doch 
diese Abweichungen sind bei den 
griechischen Arbeiten oft zu bemerken.

A. DATSULIS - STA VRID1S

ΤΜΗΜΑ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Κ. ΠΟΛΙΤΟΥ

Εις τας μέχρι τούδε γνωστάς εκ της 
ήπειρωτικής Ελλάδος κιβωτιοσχήμους 
πηλίνας λάρνακας ( chest ) της μυκηναϊ- 
κής περιοδου1 * , θα ηδύναντο να προσ- 
τεθή τμήμα λάρνακος, ανήκον εις την

συλλογήν του κ. Καρόλου Πολίτου 2, 
το όποιον ηγοράσθη προ πολλών ετών.

Το τμήμα τούτο, απαρτιζόμενον εξ 
ενός μεγάλου τεμαχίου και τριών μι- 
κρών, τα όποια συνεκολλήθησαν κατά

1. Ε. Vermeule, Painted Mycenaean Larnakes, 
JHS 85 ( 1965 ), σ. 123 - 148, ένθα και η σχετική 
βιβλιογραφία, και Greece in the Bronze Age, 
σ. 210 - 214, Sp. Iacovidis, A Mycenaean 
Mourning Custom, A JA 70 ( 1966 ), σ. 43 - 50 
( ιδία σ. 46 - 49 ), ένθα και η σχετική βιβλιογρα- 
φία, Ν. Πλάτων, Μυκηναϊκή Αρχαιολογία, Atti 
e Memorie del lo Congresso Internazionale di 
Micenologia, I, σ. 19, Σπ. Μαρινάτος, From the 
Silent Earth AAA III (1970), σ. 61 - 62, Θ. Σπυ- 
ρόπουλος, Ανασκαφή εις το Μυκηναϊκόν νε- 
κροταφείον της Τανάγρας, AAA III (1970), σ. 
184 - 197, ΠΑΕ(1969), σ. 5-15 και 1970, σ.29 - 36, 
Connaissance des Arts. Funèbre, mais sensationel- 
le découverte à Tanagra (Απρίλιος 1971 σ. 72-77) 
και Terracotta Sarcophagi, Archaeology 25 (1972),

a. 206 - 209, Η  λάρναξ Καρλσρούης, Inv. Nr. 
65. α) J. Thimme èv Neuerwerbungen des Ba- 
dischen Landesmuseums 1952 - 62. Eine Aus- 
wahl [Karlsruhe 1966] αρ. 6, μετά φωτογρα- 
φιών, ß) μνημονεύεται εν τω ακολουθούντι κα- 
ταλόγω ( σ. 9 -10) ,  Η  Aachen - Kassel συλλ. 
Ludwig Aachen εν Aachener Kunstblätter, 37, 
1968, Düsseldorf, R. Lullies, Griechische Kunst- 
werke. Sammlung Ludwig, Aachen, Ausstellung 
Kassel (25.5 - 6.10. 1968) αρ. 1, σ. 9 - 10 μετ’ 
εικόνων.

2. Θερμόταται ευχαριστίαι εκφράζονται και 
από της θέσεως ταύτης εις τον κ. Κάρολον 
Πολίτην και την έφορον αρχαιοτήτων δ. Αγ- 
γελικήν Ανδρειωμένου, δια την ευγενή παρα- 
χώρησιν της δημοσιεύσεως.
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Εικ. 1

τα άκρα αυτών, αποτελεί την μιαν των 
μακρών πλευρών της λάρνακος. Ε λ - 
λείπουν οι πόδες ( ε ι κ .  1 ,2 ).

Διαστάσεις: ύψος 0,54 μ., μήκος 0,99 μ., 
πάχος +0,03 μ.

Πηλός κιτρινερυθρος, χονδροειδής. 
Επίχρισμα υπόλευκον.

Αι μορφαί απεδόθησαν δια περιγράμ- 
ματος. Το περίγραμμα ως και αι λεπτο- 
μέρειαι των μορφών αποδίδονται δια με- 
λανού χρώματος. Έ π ’ αυτοί) εικονίζεται 
ζωφόρος εκ τεσσάρων γυναικείων μορ- 
φών του αυτού περίπου ύψους, αι οποίαι 
βαδίζουν εν πομπή προς τα αριστερά. 
Ό  κορμός ό λω ν αποδίδεται κατ’ ενώ- 
πιον, ενώ  η  μόλις διακρινομένη κεφαλή 
εν κατατομή. Το άνω τμήμα των μορφών 
είναι λίαν δυσδιάκριτον. Αι χείρες, καμ- 
πτόμεναι κατά τον αγκώνα, ως υποδει- 
κνύουν τα σωζόμενα ίχνη, υψούνται 
προς την κεφαλήν και πιθανώς εφά- 
πτονται του καλύμματος αυτής. Αι εν

λόγω μορφαί παρίστανται εις την γνω- 
στήν στάσιν των θρηνωδών3. Η  όλη 
παράστασις ορίζεται υπό πλαισίου, εκα- 
τέρωθεν δ’ αυτής, εις τας παραστάδας, 
εγράφη αβακωτόν κόσμημα αποδοθέν 
μόνον δια γραμμών ίχνη μελανού χρώ- 
ματος σώζονται μόνον εις εν τετραγω- 
νίδιον κατά το δεξιόν άκρον. Δύο εγχά- 
ρακτοι γραμμαί διακρίνονται κάτωθεν 
της παραστάσεως εις την θέσιν του 
πλαισίου.

Το κάτωθεν της στενής οσφύος ένδυ- 
μα ( κωδωνόσχημος φούστα) της πρώ- 
της εξ αριστερών μορφής ποικίλλεται 
δι’ οφιοειδών γραμμών, διαγωνίως τεθει- 
μένων εκατέρωθεν της εν τω μέσω κατα- 
κορύφου γραμμής, ορίζεται δε εις τα 
πλάγια και κάτω υπό ταινίας. Ε κ  της 
κάτω φας κρέμανται αραιοί κροσσοί, οι 
όποιοι αφήνουν να διαφαίνωνται τα σχε- 
δόν τριγωνικά κάτω άκρα της μορφής.

3. Sp. Iacovidis, ε.α.
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Το στήθος καλύπτεται υπό κόλπου απο- 
λήγοντος γλωσσοειδώς· ταινία μόλις 
διακρινομένη ορίζει την παρυφήν της 
γλωσσοειδούς απολήξεως. Εις την βάσιν 
του τριγωνικού λαιμού διαφαίνεται ευρύ 
περιλαίμιον (« γιακάς »). Η  κεφαλή είναι 
λίαν δυσδιάκριτος. Αξιοσημείωτος ή 
ραδινότης του σώματος.

Αι τρεις άλλαι γυναικείαι μορφαί 
παρουσιάζουν τα αυτά χαρακτηριστικά 
με την πρώτην, διαφέρουν δε μόνον ως 
προς την διακόσμησιν της «φούστας», 
ή οποία ποικίλλεται ουχί δι’ οφιοειδών, 
αλλά δι’ οριζοντίων γραμμών εκατέρω- 
θεν μιας κατακορύφου ταινίας δηλου- 
μένης δια δύο παραλλήλων μελανών 
γραμμών. Η  κωδωνόσχημος « φούστα )) 
πλαισιούται κατά τα πλάγια και κάτω 
υπό όμοιας ταινίας. Άμυδρώς διαφαί- 
νονται τα πτηνόμορφα πρόσωπα και ή 
προς την ωμοπλάτην κατερχομένη κόμη, 
(« κοτσίδα ».) Η  ενδυμασία, σχεδόν κατά

τον μινωικόν συρμόν 4, ανήκει εις τον 
ηπειρωτικόν τύπον. Το στήθος των γυ- 
ναικών εκαλύφθη 5 κατά την ηπειρωτικήν 
σεμνότητα και ευπρέπειαν. Το νόημα 
της παραστάσεως εκφράζεται δια της 
στάσεως των μορφών. Η  απεικόνισις 
των θρηνφδών ένθυμίζει έργα πρωτογό- 
νου τέχνης. Αι μορφαί είναι εσχηματο- 
ποιημέναι και αι αναλογίαι των αφύ- 
σικοι. Α νισοπαχής και ασταθής είναι 
ή γραμμή, δια της οποίας σχεδιάζονται 
τόσον αι μορφαί όσον και το πλαίσιον 
και το αβακωτόν κόσμημα. Την όλην 
παράστασιν χαρακτηρίζει αφελής αλλά 
και εκφραστική λιτότης.

Ό  τύπος της κιβωτιοσχήμου λάρνακος, 
στηριζομένης εις τέσσαρας τετραγώ- 
νους πόδας, ήτο εν χρήσει εις την Κρή-

4. Βλ. G. Rodenwaldt, Tiryns II, σ. 76 κ.ε.
5. Πρβλ. Ε. Vermeide, Greece in the Bronze 

Age, σ. 212 και πιν. XXXV A και JHS 85 ( 1965 ), 
σ. 129, àp. 3, πιν. XXVI b, XXVII a,b.
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την ήδη κατά τον 14ον και τον 13ον 
αιώνα π.Χ. Από της Μεσομινωικής 
εποχής υπάρχουν δείγματα πήλινων 
λαρνάκων, η χρήσις όμως αυτών διεδόθη 
ευρέως μετά την καταστροφήν των Κρη- 
τικών ανακτόρων 6.

Εις τας πηλίνας λάρνακας της ηπει- 
ρωτικής Ελλάδος (βλ. υποσ. 1) εικο- 
νίζονται συνήθως σκηναί πένθους και 
θρηνούσαι μορφαί εν πομπή. Ω ς γνω- 
στόν, ο ρυθμός των λαρνάκων της 
ήπειρωτικής Ελλάδος προέρχεται εκ 
των ηπειρωτικών τοιχογραφιών και εκ 
θεμάτων των YE III Β - Γ κρατήρων 7.

Εις την λάρνακα Κ. Πολίτου η  όλη 
παράστασις των τεσσάρων θρηνουσών 
γυναικών εν πομπή, εις την γνωστήν 
στάσιν του πένθους, ενθυμίζει τας παρά 
την Τανάγραν ευρεθείσας λάρνακας 8.

Αι θρηνούσαι γυναίκες μιας λάρνακος 
της Τανάγρας εκ του 6ου τάφου (ΑΑΑ 
III (1970), σ. 191, εικ. 9), βαίνουν προς τα 
δεξιά εν πομπή με τας χείρας εις την 
κεφαλήν, εις στάσιν παρομοίαν προς 
την των μορφών της λάρνακος Κ. Πο- 
λίτου. Η  « φούστα » των ομοιάζει προς 
το αντίστοιχον ένδυμα της πρώτης εξ 
αριστερών γυναικός της εξεταζομένης 
λάρνακος, τα δε άκρα των ποδών απο- 
δίδονται ως και εις την λάρνακα Κ. Πο- 
λίτου. Εις την άλλην μακράν πλευράν 
της ανωτέρω εκ Τανάγρας λάρνακος 
( ε. ά., σ. 192, εικ. 10 ), η  πρώτη εξ 
αριστερών μορφή φέρει κεκαλυμμέ-

νον το στήθος με κόλπον απολήγοντα 
κάτω γλωσσοειδώς, εις δε την βάσιν 
του λαιμού διακρίνεται το ευρύ περιλαί- 
μιον του κόλπου, ως και εις την λάρνα- 
κα Κ. Πολίτου. Aι εν συνεχεία της πρώ- 
της δύο άλλαι θρηνωδοί ΑΑΑ ( ε.α., 
σ. 192, εικ. 10), της αυτής πάλιν εκ Τα- 
νάγρας λάρνακος, φέρουν τον αυτόν 
κόλπον, αλλά πεποικιλμένον, αι δε 
λοιπαί μορφαί παρόμοιον προς αυτάς. 
Επιβεβαιούται ούτω το κεκαλυμμένον 
στήθος. Η  ζωφόρος αμφοτέρων των 
λαρνάκων ορίζεται υπό πλαισίου- εις 
τας παρασπάδας, εκατέρωθεν της πομπής, 
εγράφη παρόμοιον αβακωτόν κόσμημα 
( ε.ά, σ. 192, εικ. 10 ).

Εις άλλην λάρνακα εκ Τανάγρας (ε.ά, 
σ. 193, εικ. 12), προερχομένην επίσης 
εκ του 6ου τάφου, εικονίζονται εν 
πομπή παρόμοιοι θρηνούσαι μορφαί βαί- 
νουσαι προς τα δεξιά. Η  « φούστα » των 
δύο πρώτων εξ αριστερών ομοιάζει προς 
την της πρώτης μορφής της λάρνακος 
Κ. Πολίτου. Ο μοιότης επίσης παρατη- 
ρείται και ως προς τα περιλαίμια των 
μορφών και ως προς την άποδοσιν των 
κάτω άκρων.

Αι εν λόγω παραστάσεις των εν Τα- 
νάγρα ευρεθεισών λαρνάκων εγράφησαν 
δια περιγράμματος, αι δε λεπτομέρειαι 
εδηλώθησαν δια χρώ ματος9. Η  καλ- 
λιτεχνική αυτή αντίληψις και εκτέλεσις 
εις την σύνθεσιν είναι χαρακτηριστικόν 
της μυκηναϊκής λιτής ζωγραφικής. Αι 
άκαμπτοι και ομόρροποι γυναικείαι μορ- 
φαί εκφράζουν δια της στάσεως αυτών 
τον θρήνον των. Τα ανωτέρω χαρακτη- 
ριστικά απαντούν και εις την λάρνακα 
Κ. Πολίτου.

6. Βλ. Ε. Vermeille, Greece in the Bronze 
Age, σ. 210.

7. Βλ. E. Vermeule, ε.α., και JHS 85 ( 1965 ), 
σ. 138.

8. Βλ. Θ. Σπυρόπουλος, ΠΑΕ 1969, σ. 5 -15, 
πιν. 5, και ΑΑΑ III (1970), σ. 191-193, εικ.

9, 10, 11 και 12.
9. Βλ. Θ. Σπυρόπουλος, ΑΑΑ III ( 1970), 

σ. 194.
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Η  αυτή καλλιτεχνική αντίληψις και 
εκτέλεσις απαντά και εις την πηλίνην 
λάρνακα της συλλογής Ν ιάρχου10, ή 
όποια προέρχεται, πιθανώτατα, εκ Τα- 
νάγρας11. Ε π ’ αυτής εικονίζεται ζωφό- 
ρος εκ τεσσάρων θρηνουσών μορφών 
εν πομπή, ενδεδυμένων κατά τον μινωι- 
κόν περίπου συρμόν, αλλά με κεκαλυμ- 
μένον το στήθος κατά το ηπειρωτικόν 
έθος. Η  παράστασις, περιοριζομένη επί- 
σης εντός πλαισίου, απεδόθη δια περι- 
γράμματος, με επί μέρους δήλωσιν των 
λεπτομερειών δια χρώματος. Η  ενδυμα- 
σία των μορφών ομοιάζει προς την ενδυ- 
μασίαν της πρώτης γυναικός της λάρνα- 
κος Κ. Πολίτου, τα παραπληρωματικά 
όμως στοιχεία της λάρνακος Νιάρχου 
ελλείπουν από την εξεταζομένην υφ’ 
ημών λάρνακα. Η  εις την στενήν πλευ- 
ράν της λάρνακος Νιάρχου εικονιζομένη 
γυναικεία μορφή απεδόθη εις την γνω- 
στήν στάσιν του πένθους, κατά τρόπον 
όμοιον προς τας θρηνωδούς της λάρνα- 
κος Κ. Πολίτου. Η  «φούστα » της, πε- 
ποικιλμένη δι’ οφιοειδών γραμμών δια- 
γωνίως τεθειμένων, ομοιάζει προς το 
κάτω ένδυμα της πρώτης γυναικείας 
μορφής της εξεταζομένης λάρνακος, 
εις όμοιον δ= εύρύ περιλαίμιον απολήγει 
και το άνω ένδυμα της μορφής της λάρνα- 
κος Νιάρχου.

Η  ενδυμασία, το πρωτόγονον σχέδιον, 
αι άκαμπτοι στάσεις των εσχηματοποιη-

μένων μορφών της λάρνακος Κ. Πολίτου 
ως και ο ζωγραφικός λιτός ρυθμός αυτής, 
προσομοιάζουν προς την καλλιτεχνικήν 
αντίληψιν της λάρνακος Νιάρχου.

Τα αυτά περίπου χαρακτηριστικά στοι- 
χεία συναντώμεν και εις λάρνακα της 
συλλογής L. Pomerance, εν Ν. Υ όρκη 12. 
Εις αυτήν εικονίζονται δύο γυναικείαι 
αντωπαί θρηνούσαι μορφαί, φέρουσαι 
« φούσταν » πεποικιλμένην δι’ οφιοειδών 
γραμμών, κατά τρόπον όμοιον προς το 
κάτω ένδυμα της πρώτης γυναικός της 
λάρνακος Κ. Πολίτου. Αι λάρνακες 
Pomerance και Νιάρχου προέρχονται 
προφανώς εκ του αυτού εργαστηρίου, 
ως έχει ήδη αναφερθή υπό του Σπ. Ία- 
κωβίδου, και υπό της Ε. Vermeide, ε.α.

Αι δύο αντωπαί γυναικείαι μορφαί της 
λάρνακος Pomerance φέρουν « φούσταν » 
ομοιάζουσαν προς το ένδυμα των θρη- 
νωδών της λάρνακος Νιάρχου, δεν φέ- 
ρουν όμως όμοιον κόλπον και εις το ση- 
μείον τούτο διαφέρουν των μορφών των 
λαρνάκων Νιάρχου και Πολίτου.

Ε ν  συμπεράσματι, η  πρώτη μορφή 
της λάρνακος Κ. Πολίτου έχει το κάτω 
ένδυμα (« φούστα ») όμοιον προς την 
ενδυμασίαν της γυναικός της εικονιζομέ- 
νης εις την στενήν πλευράν της εκ Τα- 
νάγρας λάρνακος, AAA III ( 1970), σ. 
193, εικ. 11), ως και προς τας ενδυμασίας 
των γυναικών της μιας των μακρών πλευ- 
ρών της αυτής λάρνακος (ε.α., σ. 191, 
εικ. 9), και των δύο πρώτων εξ αρι- 
στερών γυναικών ετέρας λάρνακος εκ10. Βλ. Ε. Vermeule, Greece in the Bronze 

Age, σ. 212 και πιν. XXXV A και JHS 85 ( 1965 ), 
σ. 129, αρ. 3, πιν. XXVI b και XXVII a,b, και 
D. von Bothmer, Ancient Art in New York 
Private Collections ( 1961 ), σ. 24 και Münzen 
und Medaillen AG. Basel, Auktion XVIII ( 1958 ), 
αρ. 74, πιν. 18 και Sp. Iacovidis, ε.α., σ. 46 και 
47, ill. 1 και ill. 2.

11. Βλ. Ε. Vermeule, JHS 85 (1965), σ. 124-125.

12. Βλ. Ε. Vermeule, ε.α., σ. 129, αρ. 4, πιν. 
XXVII C, και Greece in the Bronze Age, σ. 212 
και σ. 213, εικ. 37 a. Βλ. και D. von Bothmer, 
Ancient Art in New York Private Collections 
( 1961 ), αρ. 102, σ. 23 και Sp. Iacovidis, ε.α., 
σ. 46 και 48.
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του αυτού τάφου ( ε.α., σ. 193, εικ. 12). 
Ο μοιότης παρατηρείται και ως προς την 
άποδοσιν του άνω τμήματος του ενδύμα- 
τος ( κόλπου ) μεταξύ λάρνακος Κ. Πολί- 
του και Τανάγρας ( ε.α., σ. 192, εικ. 10 ). 
Η  παρουσιαζομένη μικρά διαφορά του 
ενδύματος της πρώτης θρηνωδού ενδεχο- 
μένως να οφείλεται εις πρόθεσιν του καλ- 
λιτέχνου να υποδηλώση και δια του 
τρόπου τούτου την επί κεφαλής της 
πομπής. Σημειωτέον ότι το φαινόμενον 
τούτο παρατηρείται και εις άλλας εκ 
Τανάγρας λάρνακας ( ε.α., σ. 193, εικ. 
12, διαφορά εις την « φούσταν » και 
σ. 192, εικ. 10, ακόσμητος κόλπος). 
Ο μοιότητα προσέτι έχει και προς τας 
ενδυμασίας των γυναικών της ζωφόρου 
των λαρνάκων Νιάρχου και Pomerance. 
Κόλπος καλύπτει το στήθος των θρηνου- 
σών μορφών της λάρνακος Κ. Πολίτου 
κατά τρόπον όμοιον προς τας λάρνακας 
της Τανάγρας ( ε.α., σ. 192, εικ. 10) 
και Νιάρχου 13.

Η  στάσις των εικονιζομένων μορφών 
εις τας μνημονευθείσας λάρνακας Πο- 
λίτου, Τανάγρας, Νιάρχου, Pomerance 
είναι η  αυτή: γυναικείαι μορφαί εν 
πομπή εις την γνωστήν στάσιν του 
πένθους.

Δυστυχώς, το άνω τμήμα της ζωφό- 
ρου Πολίτου δεν σώζεται καλώς και 
μόνον αμυδρώς διακρίνονται ο τριγωνι- 
κός παχύς λαιμός και το πτηνόμορφον 
πρόσωπον των μορφών, ως ελέχθη εν 
αρχή. Ό  πόλος κ α ι η  κόμη προσομοιά- 
ζουν πρός τά  χαρακτηριστικά των μορφών 
των λαρνάκων Τανάγρας και Νιάρχου. 
Τα στοιχεία ταύτα διαφαίνονται κυρίως 
εις την τετάρτην θρηνωδόν της λάρνα-

κος Κ. Πολίτου, εις την όποιαν αι υψω- 
μέναι χ είρες εφάπτονται του καλύμμα- 
τος της κεφαλής.

Αι μνημονευθείσαι παραστάσεις των 
λαρνάκων απεδόθησαν δια περιγράμ- 
ματος και αι λεπτομέρειαι εδηλώθησαν 
δια χρώματος. Η  τεχνοτροπία είναι 
πρωτόγονος. Αι μορφαί στερούνται πλα- 
στικότητος και τα χαρακτηριστικά των 
είναι εσχηματοποιημένα. Η  όλη πομπή 
των θρηνουσών ενθυμίζει τας πομπός 
των ηπειρωτικών τοιχογραφιών 14.

Ό  A. F u rum ark15 τοποθετεί τας επί 
των αγγείων παρόμοιας θρηνούσας γυναι- 
κείας μορφάς επίσης εις την αυτήν 
χρονικήν περίοδον, ήτοι εις την ΥΕ 
Β - Γ. Αι επί του αγγείου της Περατής 
θρηνούσαι μορφαί ανήκουν, ως απέδει- 
ξεν ο Ίακω βίδης16 εις την YE III Γ 
περίοδον.

Η  Ε. Vermeule χρονολογεί τας δημο- 
σιευθεισας υπ ' αυτής λάρνακας εις την 
YE III Β - Γ περίοδον 17, τονίζει δε την 
επίδρασιν της κεραμεικής κατά την 
αυτήν μυκηναϊκήν εποχήν εις την ζω- 
γραφικήν των λαρνάκων 18.

Αι ευρεθείσαι εν Τανάγρα λάρνακες 
(AAA III ( 1970), σ. 195), εχρονολογήθησαν 
υπό του Θ. Σπυροπούλου εκ των κτερι-

13. Βλ. Ε. Vermeule, Greece in the Bronze 
Age, πιν. XXXV A.

14. Πρβλ. Ε. Vermeule, JHS 85 ( 1965 ), σ. 138 
και Ά . Κεραμόπουλλος, ΑΔ 3 (1917), σ. 339, 
εικ. 193, εκ του Καδμείου των Θηβών, G. Roden- 
waldt, Tiryns II, πιν. VIII, και Μ. Lang, The 
Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, 
II, πιν. O.

15. A. Furumark, Mycenaean Pottery, σ. 238, 
εικ. 25 (Motive 1. M an), dp. 10 HIIIB και
σελ. 241 εικ. 26, αρ. 28. LHIIIC : 1.

16. Sp. Iacovidis, 6.ά., σ. 43 κ.ε.
17. Βλ. Ε. Vermeule, JHS 85 ( 1965), σ. 134.
18. Βλ. Ε. Vermeule, 6.ά., και Greece in the 

Bronze Age, σ. 210.
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σμάτων εις την YE III Β - Γ περίοδον.
Εις την αυτήν χρονικήν περίοδον, 

YE III Β - Γ, δύναται να αναχθή και η 
εξετασθείσα λάρναξ Κ. Πολίτου, η  ο- 
ποία εκ των χαρακτηριστικών της φαί- 
νεται έργον ηπειρωτικού εργαστηρίου, 
-  πιθανώς παρά την Τανάγραν ιδρυμέ- 
νου - , εκ του οποίου προέρχονται και 
αι λοιπαί μνημονευθείσαι λάρνακες.

Ό  καλλιτέχνης έλαβε προφανώς ως 
πρότυπον, παρά την διαφοράν του θέ- 
ματος, τας πομπάς των τοιχογραφιών 
των Θηβών, της Πύλου και της  Τίρυνθος, 
δια λιτού δε ζωγραφικού ρυθμού προσέ- 
δωσε πνευματικότητα εις το έργον του, 
μεταδίδων εις τον θεατήν την θλίψιν των 
θρηνουσών γυναικών.
ΡΟΖΑΛΙΝΔΗ ΛΟΡΑΝΑΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ε πίμετρον

Κατά την ανασκαφικήν περίοδον του 
1971 ευρέθησαν εν Τανάγρα ετέραι δύο 
λάρνακες εις τον τάφον 60. Εις την υπ' 
αριθ. 2 λάρνακα ο Θ. Σπυρόπουλος 
άναφέρει εις τα ΠΑΕ 1971, σ. 7 κ.ε., 
πομπήν πέντε γυναικείων μορφών, όμοι- 
ων προς τας εικονιζομένας επί των

μεγάλων λαρνάκων της ανασκαφής του 
έτους 1969 ( Βλ. AAA III ( 1970), σ. 191, 
εικ. 9). Αι λάρνακες όμως αυταί δεν 
έχουν δημοσιευθή πλήρως και ως εκ 
τούτου δεν δύναμαι να μνημονεύσω το 
νέον αυτό υλικόν.

Ρ.Λ.Π.

P A R T  O F  A M Y C E N A E A N  LA R N A X  
F R O M  T H E  P R IV A T E  C O L L E C T IO N  

O F  C . P O L IT IS

P art of a M ycenaean clay larnax, 
belonging to the private collection of 
M r. C. Politis, is presented in this 
article. T he fragm ent forms one of the 
long sides of a chest - shaped larnax, 
decorated w ith a frieze of four m ourn- 
ing female figures facing left. T he rep- 
resentation is surrounded by a fram e, 
and the jam bs carry a chequered de-

sign. The figures w ear a bell - shaped 
skirt. In  one of the figures the skirt 
is adorned with serpentine lines diago- 
nally arranged on either side of a cen- 
tra l vertical band, and in the others 
with horizontal lines on either side of a 
vertical band ; the lower bordering 
carries a thin fringe.All the figures have 
their breast covered by a kolpos with
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tongue - shaped lower bordering. T he 
bird  - like faces and coiffures are hardly  
visible. T he figures’ attire is of the 
m ainland type. T he whole representa- 
tion is characterized by a naive but 
expressive simplicity.

T he representation of this larnax  is 
rem iniscent of the chest - shaped lar- 
nakes found near T anagra , decorated 
with a frieze of m ourning women. O f a 
similar artistic conception and exe- 
cution are the larnax in the Niarchos 
Collection showing a procession of four

m ourning figures, and the larnax  in 
the L. Pom erance Collection bearing 
the representation of two m ourning 
confronted female figures. Both speci- 
mens seem to have been the products 
of the same workshop.

T he study and com parison of this 
fragm ent to the above - m entioned lar- 
nakes leads to the conclusion th a t it is 
a m ainland product, datable to the 
LH  I I I  B-C period, of a workshop 
probably  founded near T anagra.

R. LORANDOU- PAPANTONIOU

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΟΚΤΩΣΧΗΜΟΥ ΑΣΠΙΔΟΣ
ΕΚ ΜΥΚΗΝΩΝ*

Το παρόν τμήμα γραπτού κονιάματος 
ευρέθη μετά πλείστων άλλων τον Αύγου- 
στον του 1971 κατά την ανασκαφήν του 
ανατολικού δωματίου ύπ5 αρ. 1 του « Νο- 
τίου Κτηρίου ». του κειμένου νοτίως της 
οικίας Τσούντα1. Η  τοιχογραφία απηρ- 
τίσθη εξ 170 περίπου τεμαχίων, πάχους 
0,005 μ., η  δ ε  ασπίς, ως αποκατεστάθη, 
έχει ύψος 0,735 μ., διάμετρον άνω κύκλου 
0,35 μ., κάτω κύκλου 0,40 μ. ( ε ι κ .  1 ).

Εις την κάτω απόληξιν το κονίαμα πα- 
ρουσιάζει τελειωμένας άκρας. προεξέχον 
και αυξανόμενον εις πάχος 0.01 μ.2.

Η  ασπίς αύτη απετέλει προφανώς τμή- 
μα συνεχούς σειράς ασπίδων, αι οποίαι 
νοούνται ανηρτημέναι επί του τοίχου και 
δη από της σπειροειδούς ζώνης, την ο- 
ποίαν διακόπτουν κατά διαστήματα. Γνω- 
στά δείγματα όμοιων ζωφόρων εις τοιχο- 
γραφίας είναι τα προερχόμενα εκ των

* Προς τον καθηγητήν κ. Γ. Ε. Μυλωνάν εκ- 
φράζω και εντεύθεν θερμάς εύχαριστίας δια την 
παραχώρησιν της παρούσης δημοσιεύσεως, ως 
και δια την πρόθυμον συμπαράστασιν αυτού. 
Ευχαριστίαι οφείλονται και  εις τους ζωγράφους 
Κ. Η λιάκην και Σ. Μπαλτογιάννην, δια την 
συμπλήρωσιν της παραστάσεως.

1. Γ. Ε. Μυλωνάς, Ανασκαφή Μυκηνών, ΠΑΕ

1970, 121 κ.ε., πιν. 167 α (χώρος α - β - γ ) .  
Έργον 1971, σ. 134, εικ. 161.

2. Τούτο αποτελεί πιθανήν ένδειξιν υπάρξεως 
υπό το σημείον αυτό ορατής οριζοντίας δοκού. 
Εμφανείς οριζοντίας δοκούς δέχονται τόσον ο 
G. Rodenwaldt (Tiryns II, 38, 167, 207 κ.ε.) 
όσον κ α ι η  Μ. Lang ( Palace of Nestor II, The 
Frescoes, 17 κ .ε .).
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Εικ. 1. Τοιχογραφία με παρά- 
στασιν οκτωσχήμου ασπίδος

Εικ. 2. Τμήμα του στελέχους 
και της άντυγος κυανής οκτωσ

χήμου ασπίδος

ανακτόρων της Κνωσού και της Τίρυν- 
θος3. Από το ανάκτορον των Θηβών διε- 
σώθη επίσης τεμάχιον γραπτού κονιά- 
ματος, το όποιον αποτελεί τμήμα οκτω- 
σχήμου ασπίδος με τέφρας κηλιδας4.

Είναι χαρακτηριστικόν ότι και εις τας 
Μυκήνας, όπου δια πρώτην φοράν α ν α - 
κ α λ ύ π το ν τ α ι  τοιχογραφίαι οκτωσχήμων

3. Evans, Palace of Minos III, 302 κ.ε., εικ. 196 
και εγχρ. πιν. XXIII. Rodenwaldt, Tiryns II, 
34 κ.ε., àp. 44, πιν. V.

4. H. Reusch, Arch. Anzeiger 1953, 16 κ.ε.
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ασπίδων5, υπάρχουν δύο μεγέθη αυτών, 
ως έχει ήδη σημειωθή προκειμένου περί 
των ζωφόρων Τίρυνθος και Κνωσού6. 
Ούτω, πλην της ζωφόρου των ύψους 
0,735 μ. ασπίδων7, εις την οποίαν ανήκει 
κ α ι  η  ενταύθα περιγραφομένη, εις, τον 
ίδιον χώρον θα υπήρχε και μεγαλυτέρα 
ζωφόρος, ως υποδηλούν ανευρεθέντα τε- 
μάχια ασπίδος ύψους 1.42 μ.

Η  παρούσα ασπίς, του γνωστού οκτω- 
σχήμου τύπου8, αποτελείται από δύο 
επαλλήλους κύκλους, εκ των όποιων ο 
άνω είναι κατά τι μικρότερος, και οι ο- 
ποίοι κατά το κέντρον της ασπίδος συνέ- 
χονται δια κοίλης εσοχής του περιγράμ- 
ματος. Το περίγραμμα, ήτοι η άντυξ της 
ασπίδος, σχηματίζεται εκ δύο ταινιών, 
χρώματος κυανού εξωτερικώς, κίτρινου 
δ1 εσωτερικώς, αι οποίαι διακρίνονται

αλλήλων και περιγράφονται δια μελα- 
νών γραμμών9. Κατά το ύψος της η ασπίς 
διχοτομείται υπό κατακορύφου μακρού 
στελέχους ατρακτοειδούς σχήματος, με- 
γίστου πλάτους 0,024 μ. Το στέλεχος 
τούτο στενούται βαθμηδόν προς τα άνω 
και κάτω και καταλήγει εις οξείας άκρας, 
εφαπτόμενον του εσωτερικού του περι- 
γράμματος της ασπίδος. Φέρει κίτρινον 
έδαφος και μελανόν περίγραμμα, εσωτε- 
ρικώς του οποίου εκφύονται δύο σειραί 
μελανών λοξών γραμμιδίων με κατευθυν- 
σιν προς τα άνω10.

Η  επιφάνεια της ασπίδος είναι λευκή, 
ποικιλλομένη υπό κυανών κηλίδων κατ’ α- 
πομίμησιν του δέρματος ταύρου11. Αι κη- 
λίδες, ως επί το πλείστον τρίφυλλοι, εκ- 
φύονται εκ της εσωτερικής γραμμής του 
περιγράμματος, ως και εκατέρωθεν του

5. Μέχρι του έτους 1970 η μόνη γραπτή παρά- 
στασις οκτωσχήμου ασπίδος ήτο η επί της πλα- 
κάς εξ ασβεστοκονιάματος της ευρεθείσης υπό 
του Τσούντα ( ΑΕ 1887, 162 κ.ε., πιν. 10, 2, 
AM. XXXVII (1912), 129 κ.ε., πιν. VIII). 
Αντιθέτως, συχνή είναι η  παράστασις του θέ- 
ματος τούτου εις την μικροτεχνίαν, ιδίως δε 
επί δακτυλιόλιθων.

6. Ε κ  του « North Threshing Floor Area » 
του ανακτόρου της Κνωσού, ο Evans αναφέρει 
κεκαυμένα τεμάχια κονιάματος ανήκοντα εις ζω- 
φόρον ασπίδων μικροτέρων διαστάσεων των 
ασπίδων του Μεγάλου Κλιμακοστασίου ( Palace 
of Minos III, 308 κ.ε. ). Ε κ  της Τίρυνθος επίσης 
ο Rodenwaldt μνημονεύει τμήματα ασπίδων κατά 
το εν τρίτον περίπου μικροτέρων των της κυρίας 
ζωφόρου ( Tiryns II, 40, αρ. 45 ).

7. ΠΑΕ 1970, 122 κ.ε., πιν. 170 α.
8. Περί της οκτωσχήμου ασπίδος ως διακοσμη- 

τικού στοιχείου και θρησκευτικού συμβόλου βλ. 
Evans, Palace of Minos III, 314 κ.ε. Mylonas,
Mycenae and The Mycenaean Age, 157 - 158. 
Του αυτού, To Θρησκευτικόν Κέντρον των
Μυκηνών, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθη- 
νών, τόμ. 33 (1972), 30 - 31, όπου η  ο κτώσχη-
μος ασπίς ερμηνεύεται ως το σύμβολον της

θεάς του πολέμου, της λατρευομένης εις το 
Θρησκευτικόν Κέντρον των Μυκηνών. Βλέπε 
όμως και Nilsson, Minoan - Mycenaean Reli- 
gion, 408 κ.ε.

9. Ό  G. Karo ( Die Schachtgräber von My- 
kenai, 211 ) ερμηνεύει το πλαίσιον των ασπίδων 
ως κατασκευαζόμενον εκ κεκαμμένου ξύλου ή 
κλάδων ιτέας.

10. Το στέλεχος ηρμηνεύθη υπό του Roden- 
waldt ως η χρωματικώς τονισμένη ράχις του δέρ- 
ματος του ταύρου (Tiryns II, 39), αντιθέτως 
η Lorimer (Homer and the Monuments, 136) 
υποστηρίζει ότι το τμήμα αυτό της ασπίδος 
ήτο πρόσθετον, πιθανώς εκ δέρματος. Η  δευτέρα 
απόψις ενισχύεται με την εύρεσιν των ασπίδων 
των Μυκηνών, εις τας όποιας το στέλεχος περιο- 
ρίζεται υπό παχέος περιγράμματος, διαχωριζό- 
μενον εντελώς από την λοιπήν επιφάνειαν της 
ασπίδος. Η  διαγράμμισις του στελέχους δηλοί 
είτε το τριχωτόν του δέρματος ( Tiryns II, 39 ) 
ή την σκίασιν της κυρτής επιφανείας ( Palace 
of Minos III, 306 ).

11. Περί της κατασκευής των οκτωσχήμων 
ασπίδων βλ. W. Reichel, Homerische Waffen, 
9 κ.ε. Tiryns II, 38 κ.ε. Karo, Schachtgräber, 210 
κ.ε. Lorimer, ε.α., σ. 136).
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στελέχους. Τον μεταξύ τούτων κενόν χώ- 
ρον συμπληρώνουν μικρότεροι κηλίδες, 
τρίφυλλοι η  ελλειψοειδείς. Αι κηλίδες 
εζωγραφήθησαν επί τη βάσει προσχε- 
δίου12, γενομένου δια κίτρινης γραμμής, 
ασυνήθως παχείας, φαίνεται δε ότι δεν 
κατεβλήθη η  γνωστή προσπάθεια επιμε- 
λούς καλύψεως των γραμμών του προσχε- 
δίου, αι οποίαι παντού σχεδόν εξέχουν 
υπό το κυανούν χρώμα. Τούτο εγένετο 
ίσως σκοπίμως, ώστε να δοθή πλαστική 
εντύπωσις δια της δημιουργίας δύο η και 
τριών πολλαχού χρωματικών αποχρώ- 
σεων : κυανού, κυανού συμπίπτοντος με 
κίτρινον, και κίτρινου χρώματος.

Η  συνδετική ζώνη κατά το μέσον του 
ύψους της ασπίδος, πλάτους 0,065 μ., 
φέρει συνεχή σειράν λευκών σπειρών 
με μελανά περιγράμματα και ολόβαφον 
ερυθρόν οφθαλμόν. Τα μεταξύ των σπει- 
ρών παραπληρωματικά κοσμήματα απο- 
τελούνται από μικρόν τρίγωνον ερυθρού 
χρώματος και κυανήν καμπύλην ταινίαν 
εξωτερικώς αυτού. Το παραμένον μικρόν 
τριγωνικόν κενόν μεταξύ εκάστης σπεί- 
ρας και της εφαπτομένης αυτής πλη- 
ρούται υπό μελανού χρώματος σχήματος 
κοίλου τριγωνιδίου.

Την ζώνην των σπειρών κλείουν άνω 
και κάτω περιθωριακοί ταινίαι, κίτρινη, 
κυανή και μελανή, χωριζόμεναι μεταξύ 
των δια μελανών οριζοντίων γραμμών. Το 
όλον κόσμημα πλαισιούται υπό οριζον- 
τίων ζωνών ερυθρού χρώματος, πλάτους 
0,12 μ. Η  επιφάνεια επίσης οπού ευρί- 
σκεται η ασπίς περιορίζεται άνω και κά- 
τω υπό μιας όμοιας ερυθρός ζώνης. Κί- 
τριναι γραμμαί προσχεδίου διακρίνονται 
υπό τας οριζοντίας απολήξεις των ερυ- 
θρών ζωνών.

Το όλον περίγραμμα της ασπίδος ακο- 
λουθεί εγχάρακτον καθοδηγητικήν γραμ- 
μήν, ποικίλου βάθους, η  όποια εγένετο 
δια διαβήτου χαράξαντος δύο πλήρεις 
περιφερείας. Εις το κέντρον της ασπίδος 
αι περιφέρειαι των δύο εγχαράκτων κύ- 
κλων τέμνονται, η  δ ε  τομή δυνατόν να 
διακριθή μετά προσεκτικήν παρατήρησιν.

Ώ στε δυνάμεθα να διακρίνωμεν τα 
εξής στάδια εις την ζωγράφησιν της 
ασπίδος : Κατ’ αρχάς, επ ί  του νωπού κο- 
νιάματος εχαράχθη δια διαβήτου η καθο- 
δηγητική γραμμή13. Εσωτερικώς αυτής 
εγράφησαν η κυανή και η κίτρινη ταινία 
του περιγράμματος, ως και το κίτρινον 
έδαφος του στελέχους, ενώ δια κίτρινου 
επίσης χρώματος εξετελέσθη το προσχέ- 
διον των κηλίδων. Α κολουθεί η πλήρω- 
σις των κηλίδων δια του κυανού χρώμα- 
τος, τελευταίον δε τοποθετείται το μελα- 
νόν, το όποιον έχει την ιδιότητα, ως σκο- 
τεινότερον πάντων, να καλύπτη τυχόν 
ατελείας των προηγηθέντων χρωμάτων. 
Εις το στάδιον αυτό σχεδιάζονται αι 
γραμμαί αι καθορίζουσαι τα ς  ταινίας της 
άντυγος, το περίγραμμα του στελέχους 
και τέλος τα γραμμίδια εσωτερικώς τού- 
του.

Αφού ούτω τελειωθή η  α σ π ίς, γρά- 
φονται μετά προσοχής εξωτερικώς αυτής 
αι κεντρικαί διακοσμητικαί ζώναι και αι 
ερυθραί ταινίαι. Εις τας τελευταίας το 
χρώμα τοποθετείται μετά προσοχής εκεί 
όπου άπτεται του περιγράμματος της 
ασπίδος, ώστε να ακόλουθή την καμπύ-

12. Δια την χρήσιν των προσχεδιαστικών

γραμμών και των χρωμάτων αυτών βλ. Tiryns 
II, 209.

13. Συχνή είναι η προ της ζωγραφήσεως χρή- 
σις διαβήτου δια τον σχηματισμόν των τροχών 
αρμάτων, ροδάκων και ημιροδάκων, κέντρων 
σπειρών κ.λ.π. ( Lang, ε.α., σ.: 11, Tiryns II, 209, 
AM. XXXVI ( 1911 ), 233 ).



180 ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚ ΜΥΚΗΝΩΝ (I. ΚΡΙΤΣΕΛΗ - ΠΡΟΒΙΔΗ )

λην της αντυγος, ενώ εις την λοιπήν επι- 
φάνειαν η  κίνησις του χρωστήρος είναι 
πλέον ελευθέρα και καθ’ οριζοντίαν φο- 
ράν. Ω ς  προς την ζώνην των σπειρών, 
κατ’ εξαίρεσιν σχεδιάζεται πρώτον το 
μελανόν δια τας σπείρας και δια τα πα- 
ραπληρωματικά κοσμήματα και κατόπιν 
το ερυθρόν, μετά τοσαύτης όμως επιμέ- 
λειας, ώστε σπανίως επικαλύπτει το με- 
λανόν χρώμα.

Σημειωτέον ότι δια πρώτην φοράν κα- 
τέχομεν ασπίδα με διακόσμησιν καθα- 
ρώς κυανού χρώματος. Παραπλήσια ως 
προς το χρώμα δείγματα έχομεν από 
ασπίδας της Τίρυνθος, της Κνωσού και 
από την ασπίδα των Θηβών. Εις αυτάς 
όμως αι κηλίδες είναι τεφραί η  κυανότε- 
φροι, αποδίδεται δηλαδή κατά φυσικώ- 
τερον τρόπον το χρώμα των ταύρων. Πι- 
θανώτατα ο ζωγράφος της κυανής ασπί- 
δος, μη δυνηθείς να διαποικίλη αυτήν δια 
τεφρού χρώματος, το όποιον σπανίζει 
κατά την νεωτέραν εποχήν των μυκηναϊ- 
κών τοιχογραφιών14, εξέλεξε το κυανούν 
ως το πλέον συγγενές προς αυτό. Την 
υπαρξίν δευτέρας κυανής ασπίδος εκ της 
περιοχής του δωματίου I δεικνύουν τρία 
μικρά τεμάχια κονιάματος· δύο τούτων 
διασώζουν τμήμα του κίτρινου στελέχους 
και κυανούν χρώμα εκατέρωθεν, προφα- 
νώς ανήκον εις ο μοιοχρώμους κηλίδας. 
Το έτερον αποτελεί τμήμα της άντυγος, 
εσωτερικώς της οποίας σώζεται η  α ρ χή  
κυανού χρώματος ( ε ικ .  2 ).

Ε κ  των ως ανωτέρω παρομοίων ασπί- 
δων Κνωσού, Τίρυνθος και Θηβών, ή 
ασπίς των Μυκηνών αποτελεί μάλλον το 
χρονολογικώς νεώτατον παράδειγμα, α- 
νήκουσα, βάσει ασφαλών στρωματογρα- 
φ ιώ ν  δεδομένων, εις το τέλος της ΥΕ

ΙΠΒ εποχής15. Δυνάμεθα ούτω να διακρί- 
νωμεν μερικά νεώτερα στοιχεία εις την 
εξέλιξιν του θέματος των οκτωσχήμων 
ασπίδων, ήτοι : 1) Ελλείπουν τα γραμμί- 
δια τα διατιθέμενα εις δύο η  τρεις ελλει- 
πτικός σειράς εις έκαστον ήμισυ της 
ασπίδος16. 2) Α πουσ ιάζει η  σκίασις δια 
διαγραμμίσεως της επιφανείας των κηλί- 
δων. 3) Το δέρμα της ασπίδος των Μυκη- 
νών είναι λιτότερον πεποικιλμένον έναντι 
των κατάστικτων της Κνωσού και της 
Τίρυνθος. 4) Παρατηρείται εν γένει μια 
απλούστευσις εις την άποδοσιν του όλου 
θέματος. Ούτω το έδαφος της ζωφόρου 
στερείται ύπερβολικών διακοσμητικών 
στοιχείων, δηλούμενον δι' απλών ερυ- 
θρών και λευκών ταινιών, ώστε αι ασπί- 
δες να αποτελούν το κύριον θέμα της 
τοιχογραφίας. Α ντιθέτως, αι ασπίδες της 
Τίρυνθος ένεκα του υπερφορτωμένου δια- 
κόσμου των δεν εξαίρονται εν τη παρα- 
στάσει, άλλ’ υποτάσσονται οργανικώς 
εις τον περιβάλλοντα διάκοσμον. Αι 
σπειροειδείς άλλωστε ζώναι της κυανής 
ασπίδος είναι κατά πολύ απλούστεραι 
των αντιστοίχων των κνωσιακών δει- 
γμάτων, όπου, συν τοις άλλοις, το κέν- 
τρον των σπειρών δηλούται δια ρόδακος. 
5) Το κεντρικόν στέλεχος της ασπίδος 
παρουσιάζεται ραδινώτερον έναντι των 
παλαιοτέρων δειγμάτων η εντύπωσις της 
λεπτότητος εντείνεται από τας, τρόπον 
τινά, ελισσομένας περί το στέλεχος κη- 
λίδας.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ-ΠΡΟΒΙΔΗ

14. Tiryns II, 159.
15. ΠΑΕ 1970, 122- 123.

16. Ταύτα είναι γνωστά ως ραφαί, αι οποίαι 
ήνωνον τα δέρματα της ασπίδος ( Σπ. Μαρινά- 
τος, Κρήτη και Μυκηναϊκή Ελλάς, σημ. εις 
πιν. 223, Lorimer, ε.α., σ. 136). Κατά τον Ro- 
denwaldt αι ραφαί εστερέωνον πτυχήν του δέρ- 
ματος, απαραίτητον δια να λάβη η ασπίς το κυρ- 
τόν σχήμα, εάν το δέρμα παρέμενεν άκοπον.
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A SHIELD FRESCO FROM MYCENAE

D uring excavations in 1971 at M y- 
cenae, pieces of pain ted  plaster have 
been found in the east room  of the 
South Building or Building of the 
Frescoes. W hen assembled, these pie- 
ces formed a fresco representing a 
figure-of-eight shield, of 0,735 m. 
height ( f i g .  1 ). T he shield probably 
belongs to a frieze of shields, a feature 
known from the frescoes of Knossos, 
Tiryns and Thebes.

T he shield consists of two superim - 
posed circles with bichrome rim  and 
surface adorned with blue spots im i- 
tating a spotted ox-hide. T he elongated 
central p art has a yellow ground with 
black hatching denoting the shading 
of the curved surface, or the hair of 
the hide. T he background of the re- 
presentation is composed of simple 
red strips with a spiral band painted 
at about mid - height of the shield.

A yellow prelim inary draw ing is

discernible under the red strips and 
the spots ; in the latter the prelim inary 
draw ing has rem ained uncovered 
and is so m arked th a t it appears as a 
contour of the spot. T he circles of 
the shield have been draw n with the 
help of compasses.

T he blue shield, as well as the 
other shields found at M ycenae, p re- 
sent some new elements when com - 
pared with the above-m entioned fres- 
coes of Knossos, Tiryns and Thebes. 
For example, the blue shield shows 
no stitching and the shading of the 
hide occurs only on the central strip 
which is longer and narrow er .and 
m arked with a contour. M oreover, 
the field of the composition and the 
spiral band are rendered in  a more 
plain fashion.

T he shield of M ycenae is dated to 
the last years of the LH  IIIB  period.

IOANNA KRITSELI - PRO VIDI

Η ΣΦΙΓΞ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αγαθή τύχη περιέσωσε την αρχαϊκήν 
Σφίγγα της Κορίνθου ( ε ι κ .  1 - 2)  σχε- 
δόν άνεπαφον από την αρχαιότητα και 
την διεφύλαξε μέχρις εσχάτων, ώστε να 
αποδοθή και πάλιν εις δημοσίαν θέαν 
μετά μακροτάτην παραμονήν εις το φι- 
λόξενον χώμα.

Σπανίως η  Κορινθιακή γή μας παρου- 
σιάζει τοιαύτας εκπλήξεις, συνοδευομέ-

νας από την χαράν της αποκαλύψεως 
τοιαύτης ποιότητος μοναδικών εργων εκ 
των χρόνων της ακμής της αρχαίας Κο- 
ρίνθου. Κατά το 146 π.Χ. η  καταστροφή 
της πόλεως αυτής υπήρξε γενική και πλή- 
ρης, εις τοσούτον βαθμόν, ώστε η  πλειο- 
νότης των αξιολόγων μνημείων να κατα- 
στραφή ολοσχερώς. Πολλοί εκ των κινη- 
των θησαυρών της πόλεως μετεφέρθησαν
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Εικ. 1. Η  Σφίγξ της 
Κορίνθου

εκτός της Ελλάδος, ενώ και οι ελάχιστοι 
υπολειφθέντες μόλις διέφυγον των χει- 
ρών των τυμβωρύχων, οίτινες, ως φαν- 
τάσματα, περιήρχοντο την εγκαταλελειμ- 
μένην περιοχήν, δια να ανεύρον ό τι 
είχεν απομείνει, τα « νεκροκορίνθια ».

Διαλαθούσα τον άδικον χαμόν η  τ η ν  
σκληρόν εξορίαν, ήτις ηδύναντο να την 
πλήξη, εισήχθη την 9ην Δεκεμβρίου 
1972 εις το Μουσείον Κορίνθου η  Σφίγξ 
της Κορίνθου.

Είναι δύσκολον έργον η περιγραφή αυ-

της και ανεπαρκής, πρέπει να ομολο- 
γηθή, ο πεζός λόγος, ίνα αποδώση την 
εντύπωσιν, ην αποκομίζει ο θεατής εκ 
της θέας του μνημείου χ.

1. Βλ. ε ικ .  1. Aι διαστάσεις του έργου είναι 
βασικώς αι ακόλουθοι: Υ ψ. μετά της πλίνθου 
0,92, πλ. 0,65 μ. Πλίνθος 0,50 X 0,22 X υψ. 
0,055 μ. Πρόσωπον υψ. 0,17x 0,13 μ.

Το παρόν επέχει θέσιν πρώτης παρουσιάσεως 
της Σφιγγός, της όποιας η  τελική δημοσίευσις 
θέλει επακολουθήσει μετά την ολοκλήρωσιν της 
ανασκαφής, τη συνεργασία του Επιμελητού αρ-
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Θριαμβική, ανεξιχνίαστος, πλήρης 
εσωτερικής ζωής και εξωτερικού κάλ- 
λους, αποπνέει φως, κίνησιν και χάριν, 
εύθραυστον θηλυκότητα και συγκρατη- 
μένην δύναμιν ! Ό  καλλιτέχνης, όστις 
ελάξευσε την μορφήν αυτής, επέτυχε να 
συνδυάση εις αυτήν, θα δυνάμεθα  να 
είπωμεν, το κάλλος της Αφροδίτης, 
την σοφίαν της Α θήνας, την σεμνότη- 
τα της Ή ρα ς και την υπερήφανον 
ζωικήν δύναμιν της λεαίνης, συνδυα- 
ζόμενα προς την εξωγηΐνην αφαίρεσιν 
του φανταστικού ζώου.

Η  Σφίγξ της Κορίνθου ανευρέθη εις 
μικράν σχετικώς απόστασιν από της αρ- 
χαίας Κ ορίνθου2, μεταξύ της αρχαίας 
πόλεως και της σημερινής θέσεως Α ε- 
τόπετρα, προς δυσμάς της τελευταίας συ- 
στάδος των τάφων, οίτινες ανεσκάφησαν 
κατά τα τελευταία έτη, κατά τας εργασίας 
διανοίξεως της Εθνικής οδού Αθηνών - 
Πατρών 3. Είναι προφανές ότι ανήκει και 
αυτή εις νεκροταφείον, και δη εις επι- 
τύμβιον μνημείον του ώριμου β' τετάρτου 
του 6ου π.Χ. αι., και έχει κατασκευασθή 
υπό Κορινθίου τεχνίτου, του οποίου το 
όνομα δεν είναι γνωστόν, άλλ’ υπάρχει 
ελπίς να ανευρεθή, λελαξευμένον, ως εί- 
ναι σύνηθες, επί της βάσεως της Σφιγγός. 
Δεν δυνάμεθα, βεβαίως, να γνωρίζωμεν 
προς το παρόν, εάν η  Σφίγξ έκειτο εισέτι

Εικ. 2. Η  Σφίγξ της Κορίνθου

κατά χώραν, ως και εάν σώζωνται τα 
λοιπά τμήματα του μνημείου, ίνα επι- 
τευχθή η αποκατάστασις αυτού. Ε λπί- 
ζεται όμως, ότι η  ήδη αρξαμένη ανασκα- 
φή θα προσφέρη επαρκή περί τούτου 
στοιχεία 4.

χαιοτήτων κ. X. Κριτζά, οστις συνεργάζεται και 
εις την ανασκαφήν.

2. Βλ. ε ι κ .  5, πρβλ. Corinth I, σελ. 108, εικ. 
76. Η  περιοχή παρουσιάζει αραιά όστρακα επί 
της επιφανείας διαφόρων εποχων.

3. ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, σελ. 121, 123. 
ΑΔ22 (1967): Χρονικά, σελ. 166-67. ΑΔ 
23 ( 1968) : Χρονικά, σελ. 122 - 127. Εάν τε- 
λικώς το μνημείον αποδειχθή ότι ευρίσκετο 
κατά χώραν, το νεκροταφείον της Κορίνθου 
προς την κατευθύνσιν αυτήν θα κατελάμβανε 
τεραστίαν έκτασιν.

4. Παρόμοιον μνημείον πρέπει να θεωρηθή το 
του τάφου της Λαΐδος ( Παυσ. II 2,4 ).
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Εικ. 3. Λεπτομέρεια της διευθετήσεως της κόμης 
της Σφιγγός
Εικ. 4. Λεπτομέρειαι του αριστερού οφθαλμού, 
των ρωθώνων και των χειλέων

Η  Σφίγξ έχει λαξευθή επί λευκωπού 
μετά φαιών νευρώσεων μαρμάρου, ουχί 
αρίστης ποιότητος, ίσως προερχομένου 
εκ της περιοχής των Γερανείων. Τούτο 
παρουσιάζει έντονον ομοιότητα προς 
τα β' κατηγορίας αττικά μάρμαρα ( ως 
του Υμηττού η  τ η ς  Βάρης )5.

Η  απόδοσις των χαρακτηριστικών έχει 
γίνει αδρομερώς, αλλά κατά τοιούτον τρό- 
πον, ώστε κίνησις και ζωή να διαπνέη 
ταύτα 6. Η  Σφίγξ παριστάνεται καθημένη 
επί των οπισθίων ποδών. Το σώμα αυτής 
βλέπει προς τα αριστερά, ως των περισ- 
σοτέρων εκ των διασωθεισών Σφιγγών, ή 
δε κεφαλή βλέπει κατά τον θεατήν 7. Η  
κεφαλή είναι καλώς και δια τοιούτου 
τρόπου προσκεκολλημένη δια ραδινού 
λαιμού επί του λεόντειου σώματος, ώστε 
να φαίνεται ως πλήρης η  χαρακτηριστι- 
κή αρχαϊκή ακινησία. Ε κ  παραλλήλου 
όμως η  διευθετήσις της κόμης εγένετο 
κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να διατηρή- 
ται εις αυτήν τοιαύτη κίνησις, ως μόλις 
ή κεφαλή να εστράφη προς την πλευράν 
του θεατού8. Ούτω το οπίσθιον τμήμα 
της κομμώσεως είναι διατεταγμένον κατά 
βοστρύχους 9, ων αι ψήφοι είναι διατε- 
ταγμέναι ελευθέριος πως και ουχί κατά 
σειράς, επαλλήλως και καθέτως διαχωρι- 
ζομένας ( ε ι κ .  3 ). Ωσαύτως επί του δε- 
ξιού ώμου πίπτει τμήμα οριζοντίας κομ- 
μώσεως, αυτόνομον, όπερ κυρίως δίδει 
την εντύπωσιν της κινήσεως.

5. Ευχαριστώ τον γλύπτην κ. Σ. Τριάντην, 
όστις συνεζήτησε μετ’ εμού το θέμα της Σφιγγός 
και μοι παρέσχε σχετικάς προς τα μάρμαρα 
κλπ. πληροφορίας.

6. Βλ. ε ικ .  6.
7. Βλ. ε ι κ . 6.
8. Βλ. ε ι κ . 8.
9. Βλ. ει κ. 8.



ΣΚΙΝΔΑΛΑΜΟΙ 185

Η  κόμη, χωριζομένη εις το μέσον του 
μετώπου, συγκρατείται δια ταινίας μετά 
γραπτής διακοσμήσεως μαιάνδρου, της 
οποίας ίχνη μόνον διασώζονται. Η  όλη 
κεφαλή έχει κανονικόν σχήμα, ελαφρώς 
πεπιεσμένον μόνον εις το σημείον όπου 
ή ταινία περισφίγγει τους βοστρύχους.

Το πρόσωπον, φοειδές το σχήμα, οξυ- 
νόμενον ελαφρώς κατά τον πώγωνα, πα- 
ρουσιάζει αρμονικά χαρακτηριστικά, άτι- 
να προσδίδουν γυναικείαν ελκυστικότητα 
εις αυτό. Οι οφθαλμοί, έμπλεοι φωτός και 
ρέμβης, είναι εξειργασμένοι κατά τρόπον, 
ενθυμίζοντα εργασίαν αναγλύφου ( ε ικ .  
4 ). Την αυτήν αδράν εργασίαν, καθ’  ην 
οι οφθαλμοί λαξεύονται ούτως, ώστε να 
προέχουν ως σύνολον εκ του βάθους του 
προσώπου αφιέμενοι εις το αυτό μετά των 
κογχών επίπεδον, παρατηρούμεν και εις

Εικ. 5. Λεπτομέρεια του στήθους, ένθα διακρί- 
νονται αι δι’ εγκαυστικής γραφείσαι φολίδες 
και αι εγχαράξεις των πτερών

Ε ικ . 6. Λ επτο μ έρ ε ια  του  ο π ισ θ ίο υ  α ρ ισ τερού  
π ο δό ς
Ε ικ . 7. Ί χ ν η  του  ερ γα λε ίο υ  λαξεύσεω ς επ ί τη ς  
βάσεω ς
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ετέρα έργα χαρακτηριστικά της Κοριν- 
θιακής τέχνης, κυρίως δε εις τα ανάγλυφα 
εκ του αετώματος του αρχαϊκού ναού της 
Κερκύρας10, προς τα όποια μεγίστη ομοι- 
ότης της  Σφιγγός παρατηρείται. Αι οφρύες 
παριστώνται ελαφρώς υπερυψωμέναι, ενώ 
ή κόρη του οφθαλμού και το περίγραμμα 
της ί ριδος είναι κεχαραγμένα δια λεπτής 
γραμμής. Ο ι ρώθωνες της λεπτής ρινός, 
ήτις ενθυμίζει την κατατομήν του Κού- 
ρου της Τενέας, έχουν αποδοθή φυσικώς, 
ενώ τα πτερύγια είναι ελαφρώς ηνεωγμέ- 
να, ωσάν να δεικνύουν ζωηράν αναπνοήν 
εκ της μόλις διακοπείσης κινήσεω ς* 11.

Τα ώτα έχουν λαξευθή εις την κανονι- 
κήν περίπου αυτών θέσιν, σχεδόν επί του 
αυτού επιπέδου λαξεύσεως. Δεν παρου- 
σιάζονται πλαστικώς, άλλ’ οπωσδήποτε 
έχει οριστικώς εγκαταλειφ θή  η  ελικο- 
ειδής αυτών απόδοσις, χαρακτηριστική 
παλαιοτέρων έργων, παριστωμένου κατά 
φύσιν του τράγου και δια σχεδόν αφανούς 
εξάρματος του αντιτράγου, όστις δυσκό- 
λως διακρίνεται12.

Τα χείλη πλησιάζουν πως την φύσιν 
και μόλις έλκονται προς τα άνω εις εν 
λεπτότατον ανεξιχνίαστον μειδίαμα, χω- 
ρίς αποτόμους μεταβάσεις προς τας πα- 
ρειάς 13.

Οι πλαστικοί όγκοι των παρειών και 
των μαλακών μερών του προσώπου πα- 
ρουσιάζουν μαλακάς μεταβάσεις, χωρίς 
οξείας γωνίας.

Αι δρεπανοειδείς πτέρυγες φέρουν εγ- 
χαράκτως τας λεπτομέρειας των πτερών, 
ένφ επί του στήθους διακρίνονται αι 
φολίδες του πτηνού, δι’ εγκαυστικής γρα- 
φείσαι ( ε ικ .  5 ).

Ό  κορμός του ζώου, εκ παραλλήλου, 
είναι αναλόγου προς το πρόσωπον τελειό- 
τητος κατά την διάπλασιν14, αποπνέων 
όλος την λανθάνουσαν κίνησιν, ήτις συν- 
έχει το έργον1Β. Ά παντες οι μυώνες είναι 
συσπειρωμένοι ( ε ικ .  6 ), έτοιμοι να εκτι- 
νάξουν ελεύθερον το ζώον εις τον αέρα 
ανά πάσαν στιγμήν, ενώ οι πόδες αυτού 
μόλις και εγγίζουν την πλίνθον, χωρίς 
να διαφαίνεται επ’ αυτών πίεσις. Ω σαύ- 
τως αι πλευραί, παρ’ όλον ότι είναι αδρώς 
λελαξευμέναι, παρέχουν την όψιν της 
συγκρατουμένης κινήσεως και της εντό- 
νου αναπνοής.

Έ ξ άλλου, ο καλλιτέχνης προσέδωκεν 
ελαφράν καμπυλότητα εις την επιφάνειαν 
της πλίνθου, έφ’ ης φαίνεται ισορροπούν 
κατά το χαρακτηριστικόν των αιλουρο- 
ειδών τρόπον το σώμα της Σφιγγός. Η  
ουρά διαγράφει τόξον υπό τα σκέλη και 
αναπαύεται χαριέντως επί των νώτων του 
ζώου.

Ε κ  της γραπτής διακοσμήσεως ελά- 
χιστα ίχνη διεσώθησαν, κυρίως εις άφα- 
νεις πτυχώσεις του σώματος του αγάλμα- 
τος, επί των φολίδων του στήθους ( πορ- 
φυρούν ) και επί της ταινίας της κόμης 
( κυανούν ).

Ε φ’ όλης της επιφανείας, κυρίως όμως 
επί της πλίνθου16, διακρίνονται τα ίχνη 
της σμιλεύσεως ( ε ικ .  7 ), άτινα όμως10. Βλ. ε ι κ . 6, 10 και 11, πρβλ. δια τα κερ- 

κυραϊκά Γ. Δοντά, Οδηγός Μουσείου Κερκύ- 
ρας, πιν. 4 - 5, ως και κεφαλήν Κούρου, πιν. 
15, της αυτής τεχνοτροπίας.

11. Βλ. ε ικ .  10, πρβλ. τα αντίστοιχα χαρα- 
κτηριστικά του Κούρου της Τενέας εν Richter, 
Kouroi.

12. Βλ. ε ικ .  7 και 11.
13. Βλ. ει κ. 6 και 10.

14. Βλ. ε ικ .  9.
15. Βλ. ε ι κ .  13. Δια λανθάνουσαν κίνησιν 

πρβλ. Κ. Ρωμαίου, Κέραμοι της Καλυδώνος, 
σελ. 101 κ.ε.

16. Βλ. ε ι κ .  αριθ. 14.
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δεν εμποδίζουν, η  ίσως και βοηθούν, ίνα 
προσδοθή ζωή εις την επιδερμίδα.

Ω ς προς την κατά τεχνοτροπίαν κατά- 
ταξιν της Σφιγγός θα ηδύναντο να παρα- 
τηρηθούν, εις το πρώτον αυτό στάδιον, 
όσα εκ της πρώτης ταχείας μελέτης 
συνάγονται.

Κατά την ημετέραν γνώμην, η  Σφίγξ 
είναι έργον Κορινθιακόν, του ώριμου 
β' ημίσεος του 6ου π.Χ. αι., δυνάμενον να 
καταταγή εις την ώριμον κατηγορίαν της 
ομάδος των κούρων Βαλομάνδρας και 
Τενέας17. Έ χε ι -  ο ρωμένη εκ του πλα- 
γίου κυρίως -  μεγάλην ομοιότητα προς 
τα λεπτά συγκρατημένα χαρακτηριστικά 
του Κούρου της Τενέας 18, ενώ αφ' ετέ- 
ρου εις την επί μέρους εξεργασίαν των 
οφθαλμών και του προσώπου ενθυμίζει 
τα αρχαϊκά γλυπτά της Κερκύρας19, άτι- 
να ανήκουν εις Κορινθιακήν, δύναται 
να ειπή τις, Σχολήν 20.

Ε κ  των συγγενικών προς αυτήν επι-

τυμβίων μνημείων παρουσιάζει μεγαλυ- 
τέρας -συγγένειας προς την κατηγορίαν 
lb  ( 575- 550) κατά Richter21, ενώ ενια 
των χαρακτηριστικών αυτής είναι δυνα- 
τον να ανευρεθούν και εις μνημεία πα- 
λαιότερα 22.

Ω ς προς την κεφαλήν, ομοίως αντι- 
στοιχίαι υπάρχουν προς την ομάδα III 
( 575 - 555 ) των Κορών κατά Richter 23, 
μετά τινών χαρακτηριστικών ανευρισκο- 
μένων ήδη και εις την ομάδα IV.

Τέλος, ομοιότητες παρατηρούνται, ως 
προς το σώμα, προς την εκ Κορίνθου 
πωρίνην Σφίγγα και τας λέαινας εκ Πε- 
ραχώρας και Λουτρακιού 24.

Ω ς  σύνολον η  Σφίγξ δίδει την εντύ- 
πωσιν εξωγηΐνου δντος, όπερ άρτι επι- 
φανέν, ευρίσκεται εν ρέμβη εισέτι εις τον 
υπερφυσικόν κόσμον, οπόθεν προήλθε, 
μεγαλοπρεπής οπτασία έτοιμη να απο- 
γειωθή και πάλιν.

Ε. ΠΡΩΤΟNOΤΑΡΪΟY  - ΔΕΪΛΑΚ Η

17. Richter, Kouroi, σελ.75 - 89, εικ. 210 - 272.
18. Έ.ά., ε ι κ .  245-246.
19. Έ.ά., υποσημ. 10.
20. Παρ’ όλον ότι ελάχιστα μεγάλης πνοής

έργα μνημειώδους γλυπτικής της Κορινθιακής 
Σχολής υπήρχον, η διάκρισις της Σχολής γίνεται
υπό παντων των μελετητών, στηριζομένων εις 
την παράδοσιν, τα ελάχιστα μνημεία εκ Κορίνθου
και των άποικιών αυτής, ως και της αντιστοίχου 
γραφικής και αγγειογραφίας. Σχετικώς Ε. Lang- 
lotz, Frühgriechische Bildhauerschulen, σελ. 80 -
85, εικ. 40-43· Richter, Archaic Greek Art, 
σελ. 11-18 και 79 - 83. N. Κοντολέοντος, εις 
Aspects de la Grèce préclassique, Les Écoles 
de l’Art Grec Archaïque, σελ. 79 - 81.

21. Richter, Attic Gravestones, ρ. 26 (recon- 
struction ).

22. Η  Σφίγξ δύναται να θεωρηθή νεωτέρα της 
Σφιγγός των Σπάτων ( ε.α., αρ. 16, εικ. 54 - 57 ) 
και της πώρινης της Κορίνθου ( ε.α., αριθ. 15, 
εικ. 50 - 53 ) και παλαιοτέρα της Σφιγγός της 
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LE SPHINX DE CORINTHE

La beauté superbe des chef d ’œuvres 
de l ’époque archaïque se trouve in - 
corporée dans la S tatue du Sphinx 
de Corinthe qui arriva le m atin  du 9 
décem bre 1972 au musée de Corinthe.

Œ uvre de bonne époque d ’un scul- 
p teu r inconnu mais de grande classe 
le sphinx de Corinthe provoque au 
spectateur un choc dès la première 
vue. Im m obile et vivant, gisant 
comme un m onstre surréel, mais en 
même temps lié à l ’aspect hum ain à 
une m anière parfaite, le Sphinx de Co- 
rinthe se présente comme ayant toutes 
les qualités d ’une déesse im m ortelle, 
d ’une jeune fille vraim ent des plus 
belles, d ’une jeune savante et d ’une 
lionne vigoureuse. Elle est bien sûre le 
couronnem ent d ’un  m onum ent funé- 
raire du 2ème q u art du sixième siècle. 
Sur son visage bien bâti on trouve les 
caractéristiques de cette époque, les

yeux et les sourcils en arc, sculptés à 
la technique du  relief, d ’une m anière 
qui caractérise les œuvres C orinthien- 
nes. O n  peu t sentir le m ouvem ent in - 
visible qui ja illit de tous les membres 
du Sphinx, de la tête qui se dirige vers 
le spectateur, de la chevelure qui 
p a ra ît n ’être pas encore immobilisée 
après le tour de la tête. Les muscles 
sont suspendus re tenan t un m ouvem ent 
qui n ’est même pas encore fini et qui 
p a ra ît p rê t à recom m encer bientôt.

Le Sphinx de C orinthe créé p ar un 
sculpteur Corinthien du  2ème quart 
du  6ème siècle peut être placé parm i 
les œuvres mûres du groupe des 
Couroi de V alom andra et de Tenea, 
com paré aussi au groupe I I I  - IV  
des Corès d ’après R ich ter et aussi 
aux m onum ents funéraires de la caté- 
gorie Ib.

E. PROTONOTARIOU - DEÏLAKI
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Fig. 1.

DEMETER ERINYS IN MYCENAE

T he southern slope of the acropolis 
of M ycenae has been thoroughly exa- 
m ined in recent years and is still being 
excavated. T he painstaking excava- 
tions of Professor George M ylonas have 
shown th a t a « Cult C enter of M yce- 
nae » existed in the area hitherto  
known as « T he Tsountas House ». T he 
finds of Tsountas, W ace, Lord W il- 
liam  T aylour and - M ylonas are akin 
to w hat we already know about Mi- 
noan - M ycenaean religion. T he mo- 
nograph of Professor M ylonas, which 
has just appeared  in  the series of 
« M onographs of the Academ y of 
Athens », gives a detailed account both 
of the excavations and of the religious 
problem 1. According to his results,

a w ar goddess ( or goddesses ), a 
fertility and a family and m arriage 
goddess were venerated in this centre 
( pp. 28, 29 and 33 ).

Surely the most interesting finds 
concerning religion are a dozen of 
clay idols, both curious and  hideous, 
found by Lord T aylour in  this area of 
M ycenae. T he excavator has given 
several reports of this extremely in - 
teresting find; one of them  was p u - 
blished in this periodical2. The au thor 
believes th a t the idols m ay represent 
male and female beings, bu t the fact 
tha t some of the idols are baldheaded 
hardly  justifies sex division. Such bald- 
headed idols can also be female beyond 
any doubt, as the Gazi and K arph i

1. The Cult Center of Mycenae, Monographs 
vol. 33 (1972) pp. 1-35 and pi. I - XIV (in Greek 
and English).

2. AAA 111 (1970) p. 72 ff. with plan I and 
figs. 1-8. Cf. Antiquity 43 (1969) p. 91 ff. and 
44 (1970) p. 270 ff.
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Fig. 2.

examples prove. In  Archaeologia Ho- 
m erica I have given the explanation 
tha t real w om en’s hair was pu t on the 
heads of the goddesses’ figures, per- 
haps as a dedication. Shaven heads 
are alien to m en and  wom en of the 
M inoan - M ycenaean race3

T he idols in question present two 
m ain features : first, th a t they are 
purposely m ade and p a i n t e d  to re- 
present extrem ely fierce and  ugly look- 
ing female beings ( f  i g. 2 ) ; and  second, 
th a t large coiled snakes modelled in  clay 
were found w ith the idols ( f i g .  1 ), not

3. Archaeologia Homerica B 14 and pi. B la, 
and Marinatos - Hirmer, Crete and Mycenae,

figs. 128-129. Mylonas, too, does not accept the 
division of the idols into male and female (p. 29).
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Fig. 3.

to m ention th a t several holes on the 
idols themselves m ay have served for 
fastening upon them  either snakes or 
other symbolical items of perishable 
m aterial ( f i g .  3) .

From  the very first unearth ing of 
these idols I have characterized them  
as chthonian in nature , as a kind of 
“ Erinyes” . T he snake is not a bad 
com pany for such goddesses, bu t the

idea of chthonian deities with their 
snakes is also associated with fertility. 
Deities of death and of fertility are 
the same thing, the classical example 
being the Greek Persephone.

Dem eter, the E arth  - M other and 
Poseidan, the H usband-of-the-Earth, 
are so intim ately connected tha t no 
further com m ent is necessary here. This 
is quite apparen t in A rcadian religion



and m yths, which m ain tained  their 
prim itive character in the m ountainous 
and isolated Achaean populations of 
Arcadia. T he zoom orphic appearance 
of both D em eter and Poseidon in A r- 
cadia is another indication of their 
primitiveness.

Now, it is interesting to observe 
tha t Poseidon, the chief god of the 
Peloponnesian Achaeans, was orig- 
inally an equally chthonian god as 
his consort D e-M eter, therefore his 
epithet ένοσίδας in P indar and  έννο- 
σίγαιος in the epic language ( The 
Shaker of the E arth  ). O n the other 
hand , D em eter was venerated as E r i- 
nys in A rcadia, and the epic poet A nti- 
machos praised her cult under this 
quality  in Thelpusa. Poseidon, on the 
o ther hand , was venerated at Amnisos 
in Crete, according to the Knossos 
tablets, as ennosigaios ( enesidaone A m iniso  
kerena rene) . This fact gives us the right 
to applaud the opinion of Prof. L. Stella
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th a t the E rinu  of the Knossian tablets, 
to which offerings are dedicated, was 
nothing else bu t D em eter Erinys of the 
A rcadian tradition . I t  is reasonable to 
suppose th a t the same cult of D em eter 
Erinys existed also in M ycenae. I t  is, 
of course, another question, w hether 
or not this goddess was the same thing 
with the Furies of Orestes, which au to - 
m atically come to one’s m in d 4.

O u r three figures show : 1, two of 
the snake-coils found together with the 
idols; 2, one of the M ycenae clay 
idols; and 3, an  A ustralian aboriginal 
pain ted  similarly to the idols. T h e  
body-paintings represent “ clouds and 
r a in ” . From  R. Breeden, Nom ads 
of the W orld ( N at. Geogr. Society, 
1971 ).

Prof. SP. MARINATOS

4) Paus. VIII, 25,4. Erinu of Knossos as 
Demeter-Erinys in Arcadia, see L.A. Stella, La 
Civiltà Micenea ( Incunabula Graeca VI ( 1965 ) 
p. 233 and 234).
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