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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

AIGEIRA 1976/77*

Die Ausgrabungsarbeiten des Öster- 
reichischen Archäologischen Institutes in 
Aigeira/Achaia wurden in gewohnter 
Form während der Monate September 
und Oktober der Jahre 1976 und 1977 
fortgesetzt. Wie bisher konzentrierten sie 
sich auf die beiden Hauptpunkte der 
Untersuchungen: die Erforschung der 
ältesten Phasen der Stadtgeschichte auf 
der Akropolis ( der höchsten Erhebung 
des Hügels in 417 m Seehöhe ) und Ar- 
beiten auf der etwas tiefer gelegenen 
Terasse des hellenistisch-römischen Thea- 
ters.

Aus den Untersuchungsergebnissen 
lassen sich nunmehr konkrete Hinweise

auf die Geschichte des Berges gewinnen. 
Allmählich wird es zur Gewißheit, daß 
die Entwicklung Aigeiras -  des home- 
rischen Hyperesia -  im 12. Jahrhun- 
dert v. Chr. begann. Dafür sprechen 
die zahlreichen keramischen Funde aus 
jener Epoche, der Periode LH III  C. 
Sowohl auf dem Plateau der höchsten 
Spitze der Akropolis als auch auf einer 
etwas tiefer gelegenen Terasse fand sich 
in beiden Kampagnen in der untersten 
Schicht überraschenderweise keinerlei 
mykenische Keramik, sondern nur Scher- 
ben von handgeformten Gefäßen aus 
grobem, schlecht gemagertem Ton, sog. 
“ Barbarian-Ware ’’.1 Erst in der darüber 
liegenden Schicht, die an einer Stelle 
über einem etwa 4 - 5 m mächtigen Leh- 
mestrich beginnt, ist diese Barbaren-Ke- 
ramik mit mykenischer LH III  C-Ware 
vermischt. Der Befund ist wohl so zu deu- 
ten, daß die “ Barbaren ” die ersten Sied-

A  *1er waren, die sich auf dem Hügel von 
Aigeira - Hyperesia niederließen. Die

*Die Grabung in Aigeira wird alljährlich seit 
1972 unter der Leitung des Berichterstatters 
aus Mitteln des Bundesministeriums für Wissen- 
schaft und Forschung, des Fonds zur Förderung 
der wissenschaftlichen Forschung in Österreich 
und der HochschuIjubiläUmsstiftung der Ge- 
meinde Wien durchgeführt.

Mitarbeiterstab in den Berichtsjahren : Univ. 
Prof. Dr. Fritz Schachermeyr, Dr. Sigrid Jalkotzy, 
Dr. Gerda Schwarz, Dr. Manfred Hainzmann, 
Prof. Franz Klee, Lektor Thomas Römer, Cand. 
Christine Schwanzar, Cand. Petros Dintsis, Cand. 
Georg Klee, Cand. Margarete Strohschneider, 
Cand. Eva Stern, Cand. Christine Schauer, Cand. 
Sawas Gogos.

l . J .  B. Rutter, AJA 79 ( 1975), S. 17 ff.
Zu den Funden von Aigeira - Hyperesia vgl. 

neuerdings S. Deger-Jalkotzy, Fremde Zuwan- 
derer im spätmykenischen Griechenland ( SB 
Akad. Wien 326, 1977).
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Abb. 2. Fachwerkhaus ( Haus I ).

Mykenäer kamen erst später. Sie brach- 
ten die Kenntnis des Herstellens feiner 
Töpferwaren und des Bauens fester Häu- 
ser mit.

Da sich in den Schichten unter dem 
Estrich nirgends Brandspuren zeigen, 
kann angenommen werden, daß sich nach 
Ankunft der Mykenäer eine Art “ fried- 
liche Gemeinschaft” von Neuankömm- 
lingen und Barbaren entwickelte. Da-

für spricht auch ein Gefäß, das in bar- 
barischer Machart, also handgeformt 
und aus schlecht gebranntem Ton, aber 
in mykenischer Form als carinated Bowl 
hergestellt ist.

In dieser Phase entstand das erste ge- 
mauerte Haus auf dem obersten Pla- 
teau der Akropolis, eine Fachwerkkon- 
struktion mit Steinsockel und Lehmzie- 
gelwänden ( Haus I, A b b. 1 und 2 ).
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Abb. 3. Dachziegel.

Dieses Haus ging durch einen Brand 
zugrunde. Im Gegensatz zu den unter- 
sten Schichten fand sich über dieser 
Zerstörungsstrate nur noch gute III  C- 
Keramik und keine Barbaren-Ware. Die- 
se Katastrophe könnte vielleicht durch 
einen feindlichen Einfall im Zuge der 
Seevölkerwanderungen des 12. Jhs. v. 
Chr. oder aber auch durch eine Art 
“ Palastrevolte” der von den Barbaren 
unterdrückten Mykenäer verursacht wor- 
den sein.

In das zerstörte Fachwerkhaus wurde 
vorerst ein Töpferofen gesetzt2 und als 
dieser ebenfalls zerstört wurde, baute 
man abermals ein festes Haus wenige 
Meter weiter nördlich ( Haus II, A b b. 
1 ). Diesem war auch ein Magazin an- 
geschlossen, in dem noch mehrere Vor-

ratsgefäße, Pithoi und Amphoren, in situ 
vorgefunden wurden. Sie enthielten z. 
T. noch reichlich Reste der aufbewahr- 
ten Nahrungsmittel: Ackerbohnen, Wick- 
linsen, bespälzte Gerste, Vogelwicken 
und Feigen, wie die Untersuchung durch 
Dr. Rudolf Schachl, Linz, ergab.

In diesem Bereich fand sich auch ein 
Dachziegel, und zwar ein Stroter lako- 
nischer Form, aus schlechtgebranntem, 
grobem mit Hecksei durchsetztem Ton 
( A b b. 3 ). Vielleicht ist dadurch ne- 
ben gleichartigen Ziegeln aus Tiryns 
ein weiteres Argument in der bekannten 
Kontroverse Â. Äkerström -  C. W. Bie- 
gen gewonnen.3

2. W. Alzinger, AAA X ( 1977), S. 162 ff.

3. Â. Äkerström, Op. Arch. 2 ( 1941 ), S. 164 ff. 
W. B. Dinsmoor, AJA 46 ( 1942 ), S. 372.
C. W. Biegen, AJA 49 ( 1945 ), S. 35 ff  
J . Schäfer, Tiryns V III ( 1975 ), S. 83.
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Nach der letzten Zerstörung dieses 
Hauses wanderte die Bevölkerung in pro- 
to -  und frühgeometrischer Zeit in tiefere 
Regionen des Berges ab. Das Siedlungs- 
gebiet der Akropolis wurde -  wie auch 
anderswo -  im heiligen Bezirk. Aus die-

ser Zeit dürften jene zwei Töpfe stam- 
men, die auf einer Terasse unmittelbar 
unter dem obersten Plateau im Jahre 
1975 ans Licht gekommen waren,4 von

Abb. 4. Dreifusskessel.

4. W. Alzinger, a. a. O. 163 f.
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denen der eine 15 kg Bronzeklumpen 
enthielt. Die Reinigung der Stücke im 
vergangenen Jahr ergab zur großen 
Überraschung die Reste eines massiv 
gegossenen Kesseldreifußes früher Form 
( A b b. 4 ) .5 Dieser könnte ursprüng- 
lich in einem Heiligtum aufgestellt ge- 
wesen sein. Und unter den ältesten Tem- 
peln der Stadt erwähnt Pausanias auch 
den der Artemis - Iphigeneia.6 Er könnte 
sich auf dem höchsten Plateau befunden 
haben. Dort liegt der einzige Steinbau 
nachmykenischer Zeit im Westteil der 
750 m2 großen, z. T. künstlich herge- 
stellten Terassenfläche : eine einfache, 
hufeisenförmige Mauerung, deren Öff- 
nung im Osten liegt. Vielleicht war 
dieses Geviert ein einfacher, urtüm- 
licher Naiskos, ein Gehäuse für das Kult- 
bild, das in römischer Zeit durch eine 
moderne Statue ersetzt wurde ( Haus 
III, A b b. 1 ).7 Die Art des Mauer- 
werkes könnte zu einer Datierung in 
früharchaische Zeit passen.

Die klassische Epoche Aigeiras, das 
5. und 4. Jh. v. Chr. ist archäologisch 
vorläufig noch nicht faßbar. Erst die 
Zeit nach der Gründung des neuen 
Achaischen Bundes im Jahre 281/280 v. 
Chr. In diese Periode fällt der Bau des 
prachtvollgelegenen Theaters.

Die Untersuchungen der letzten Jahre 
ergaben neue Hinweise auf die Gestal- 
tung des Bühnenhauses der frühhelleni- 
stischen Zeit ( A b b .  5) .  Nach Reini- 
gung und zeichnerischer Aufnahme der

Nordwand der Skene, die O. Walter 
noch zur Gänze als nicht antik bezeich- 
net hatte,8 zeigten sich Baufugen und 
Änderungen in der Struktur des Mauer- 
werkes. Danach ist Hellenistisches, Rö- 
misches und Rezentes deutlich ausein- 
anderzuhalten. Zur hellenistischen Büh- 
ne gehört nur das Mittelstück aus groß- 
formatigen Konglomeratblöcken. Ein in 
römischer Zeit vermauertes mittleres 
Eingangstor hebt sich deutlich ab. Dar- 
über hinaus wurden auch noch weitere 
Basen der Pfeiler des Proskenions fest- 
gestellt. Somit kann nur der Grundriß 
der ersten Phase in großen Zügen rekon- 
struiert werden ( A b b .  6 ).

Bei den Grabungen in der Orchestra 
fanden sich noch einige römerzeitliche 
Architekturbruchstücke, Gebälkteile, der 
Rest eines korinthischen Kapitells und 
ein ganzes dorisches Kapitell. Diese ka- 
men, mehr oder weniger wahllos durch- 
einander liegend, in einer späten 
Kalkgrube ans Licht. Es handelt sich 
wohl um Reste der römischen Bühnen- 
wand, die hierhergebracht wurden, als 
das Theater nicht mehr in Verwendung 
war, und die ein ungefähres Bild von 
der Gestalt der Scenae frons in dieser 
Zeit vermitteln können : Sie bestand 
aus einer dreigeschoßigen Fassade, unten 
dorisch, darüber ionisch und zuletzt ko- 
rinthisch. Die stilistischen Merkmale der 
Architekturbruchstücke und Münzfunde 
erlauben es, den Umbau des Theaters in 
hadrianische Zeit zu datieren ( Abb.  7).

5. S. Benton, BSA 35 ( 1934/35 ), S. 74 ff.
6. Pausanias V II 26, 3.
7. Ähnliche hufeisenförmige Naiskosgrundrisse

gibt es auch auf Samos : H. Walter, Das Heraion

von Samos ( 1976 ) Ubersichtplan nach S. 113.
8. O. Walter, ÖJh 27 ( 1932 ), Beibl. Sp. 234. 
“ . . .läuft aber nicht parallel zur Vorderwand 

und kann nicht zum antiken Bau gehören” .
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Abb. 5. Theater.
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Das zur Gänze aus Ziegeln errichtete 
Logeion gehört nach einem weiteren 
Münzfund in die erste Hälfte des 3. 
Jhs. n. Chr.

Bei einer Erweiterung des Grabungs- 
feldes nordöstlich des Theaters fand sich

ein weiterer Naiskos, analog zu den 
schon von O. Walter entdeckten Bauten 
im Western. Wie dort besteht auch der 
neue Naiskos aus einer Vorhalle mit vor- 
gezogenen Anten und dem Naos mit 
einem erhöhten Podium an der Rück-
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Abb. 7. Rekonstruierter Aufriss der römischen Bühnenwand.

wand. Davor lagen die Reste eines Mo- 
saiks, ebenso wie sich im besterhaltenen 
Naiskos im Westen ein Mosaikboden be- 
fand. Jener war allerdings in helleni- 
stischer Kieseltechnik ( 3. Jh. v. Chr. ) 
hergestellt. Bei dem neuen Mosaik im 
Osten handelt es sich hingegen um ein 
Opus tessellatum, wohl der frühen Kai- 
serzeit. Der Erhaltungszustand ist leider 
sehr schlecht. Da das neu entdeckte 
Tempelchen noch kleiner ist als das Pen- 
dant im Westen, kann auch hier nicht 
die kolossale Statue des Zeus des Eu- 
kleides gestanden haben, deren Kopf und 
Arm durch glückhafte Funde bekannt

sind. Dieser Standort ist noch zu suchen. 
Die Häufung von kleinen Naiskoi, viel- 
leicht von Schatzhäusern, legt jedoch die 
Vermutung nahe, daß er sich in näch- 
ster Nähe befand. Es fragt sich über- 
haupt, ob die ca. 3,5 m hohe Sitzstatue 
in einem Tempel stand. Sie könnte na- 
türlich ebensogut im Freien gethront 
haben, denn bei Pausanias ist immer nur 
vom “ Hieron ” und nicht vom “ Naos ” 
die Rede !9 Somit ist vielleicht auch die 
Tatsache erklärlich, daß der Perieget in

9. Pausanias V II 26, 3 und 4.
Es darf in diesem Zusammenhang nicht ver-
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seinen Berichten das Theater mit keinem 
Wort erwähnt. Es war möglicherweise 
ein Teil dieses Zeusheiligtums, sodaß es 
gar nicht besonders hervorgehoben wer- 
ben mußte. Dieses Heiligtum des Zeus 
muß ein sehr bedeutendes gewesen sein, 
denn die Entfernung zur nächsten Ort- 
schaft im Landes-inneren, Phelloe, mißt 
Pausanias nicht etwa unbestimmt von 
Aigeira, sondern direkt vom Heiligtum 
des Zeus ! Bisher wurde dieser Ort im

Tal von Derveni bei Zacholi gesucht.10 
Demgegenüber gibt es aber am Ende 
des Tales von Aigeira die Ortschaft Se- 
liana, aus der uns griechische Freunde 
Scherben brachten, die von frühhella- 
discher bis in römische Zeit reichen. An 
einigen Stellen sind sogar noch Ruinen 
zu erkennen. Es ist geplant, die Unter- 
suchungen auch auf dieses Gebiet aus- 
zudehnen, da es besser zur Beschrei- 
bung des Pausanias paßt.

W. ALZINGER

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ

Το χωριό Άγιος Γεώργιος (πρώην 
Μπουχλάρ) βρίσκεται 23 χιλιόμετρα νο- 
τιοδυτικά τής Λαρίσης καί 6 περίπου χι- 
λιόμετρα νοτιοανατολικά από το γνωστό 
σημαντικό νεκροταφείο τύμβων της αρ- 
χαίας Κραννώνος1. Στην θέση του συγχρό-

νου οικισμού έχουν παρατηρηθεί επιφα- 
νειακές ενδείξεις συνεχών αρχαίων κατοι- 
κήσεων τουλάχιστον από τα Νεώτερα Νεο- 
λιθικά χρόνια ως τον 6ο π.Χ. αιώνα. Ειδι- 
κότερα, στις βόρειες παρυφές του χωρίου 
εκτείνεται μια μεγάλη, σχεδόν τραπεζιοει-

schwiegen werden, dass vom Naiskos mit dem 
Kieselmosaik ( D ) als einzigem noch reichlich 
Aufgehendes ( Architrav, Fries, Gesimse, Sima ) 
erhalten ist. Dies deutet darauf hin, dass er län- 
ger als die anderen Konstruktionen beiderseits 
des Theaters- von deren Aufbauten nichts erhal- 
ten ist -  aufrecht stand und funktionsfähig war. 
Wohl deshalb wurden auch hier der Zeuskopf 
und die heute verschollene Panzerstatue depo-

niert. Ob dies vielleicht doch auch die Möglich- 
keit offen lässt, hier einen tempelartigen Schutz- 
bau für das grosse Kultbild zu sehen, kann jetzt 
noch nicht entschieden werden. Eine Antwort 
auf die Frage wird erst nach Abschluss der Gra- 
bungen in diesem Bereich möglich sein.

10. F. Bölte, RE 19 (1938), Sp. 1950 f. vgl. 
dazu die Übersichtskarte bei Walter, ÖJh 19/20 
( 1919 ), Beibl. Sp. 7f. Abb. .2.

1. Για την θέση βλ. Ν. Γεωργιάδη, Θεσσαλία 
σ. 153 κε., F. Stählin, Das Hellenische Thessalien, 
σ. I l l  κε. καί για το νεκροταφείο τύμβων ιδιαί-

τερα βλ. Ε. Δεϊλάκη, Θεσσαλικά Γ' (1960), σ. 
29 κε., Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 16 (1960): Χρονικά 
σ. 177.
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δής μαγούλα, η οποία παρουσιάζει επιφα- 
νειακά άφθονα όστρακα της Νεώτερης Νε-

ολιθικής εποχής καί της Πρώιμης Χαλκο- 
κρατίας. Στα ανατολικά του χωριού ευρι-

Σχ. 1. Απόσπασμα χάρτου κλίμακας 1 : 50.000 (περιοχής Κραννώνος και Αγίου Γεωργίου Λαρίσης). 
Α. Θέση αγρού Β. Ζαφειρούλη. Β. Θέση αγρού Κ. Νανούλη.



158 ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ (ΑΘ. ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ)
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σκόμενο ύψωμα καί ιδιαίτερα στη θέση 
του «Κούκος», υπάρχει ένα εκτεταμένο 
νεκροταφείο Μεσοελλαδικής εποχής, με- 
ρικοί τάφοι του οποίου ανασκάφηκαν το 
19752. Στις δυτικές παρυφές του οικισμού, 
όπου βρίσκεται καί ο ομώνυμος ναός του 
Αγίου Γεωργίου, σε χαμηλό ύψωμα, παρα- 
τηρήθηκαν τάφοι Μυκηναϊκών καί Γεω- 
μετρικών χρόνων, καθώς καί επιφανειακές 
ενδείξεις εκτεταμένου άγνωστου οικισμού 
αρχαϊκών χρόνων. Σημαντικά στοιχεία 
για το νεκροταφείο του άγνωστου αυτού 
οικισμού προσθέτουν οι ευκαιριακές σω- 
στικές ανασκαφές πού έγιναν το 1975 καί 
1976.

Εικ. 2. Χάλκινο περίαπτο.

Τον Σεπτέμβριο του 1975 κατά την εκτέ- 
λεση εργασιών ισοπεδώσεως αγρού Ιδιο- 
κτησίας Βασιλείου Ζαφειρούλη στην πε- 
ριοχή «Ξηρόμερα» της κοινοτικής περι- 
φερείας του Αγίου Γεωργίου, 1.000 περί- 
που μέτρα δυτικά του οικισμού καί 5 περί- 
που χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νεκρο- 
ταφείου της αρχαίας Κραννώνος (σχ. 1), 
ήρθαν στο φως ορισμένοι τάφοι αρχαίου 
νεκροταφείου, οι όποιοι εν μέρει κατα- 
στράφηκαν από το εκσκαπτικό μηχάνημα. 
Μέσα από τον τεράστιο όγκο χωμάτων της 
ισοπεδώσεως συγκεντρώθηκαν από τούς 
φύλακες αρχαιοτήτων της περιοχής αρκετά 

 σιδερένια όπλα καί χάλκινα κοσμήματα. 
Στα σιδερένια όπλα, τα όποια στην πλειο- 
νότητά τους είχαν καμπύλωση από την 
αρχαιότητα, συγκαταλέγονταν μικρά μα- 
χαιρίδια, μεγάλες μάχαιρες, αιχμές βελών, 
ξίφη καί κατά κύριο λόγο αιχμές δοράτων. 
Τα χάλκινα κοσμήματα ήταν περιβραχιό- 
νια καί χάλκινες πόρπες διαφόρων μεγε- 
θών καί τύπων ( κυρίως του « Θεσσαλι- 
κού » καί « Ελληνικού » τύπου κατά την 
ταξινόμηση του Blinkenberg3). Ανάμεσα 
σ’ αυτά, ξέχωρο ενδιαφέρον παρουσιά- 
ζουν μια πλάκα τόξου πόρπης, διαστάσεων 
ύψους 0,025 μ., καί πλάτους 0,035 μ., η 
οποία έχει χαρακτή διακόσμηση ελαφιού 
στη μια πλευρά καί μαιάνδρου στην άλλη4 
( ε ί κ. 1, σ χ. 2 ) καί ενα εξαίρετο χάλ- 
κινο περίαπτο, ύψους 0,055 μ., το όποιο 
έχει μορφή υδροβίου πτηνού επάνω σε 
σφαίρα. Στην επιφάνεια της σφαίρας υπάρ- 
χει χαρακτή διακόσμηση μέ ομόκεντρους 
κυκλίσκους καί τεμνόμενες λεπτές γραμ- 
μές ( ε ι κ. 2 )5.

2. Έκθεση για την ανασκαφή αυτή θα δημο- 
σιευτεί στα Χρονικά του ΑΔ 1975.

3. C. Blinkenberg, Fibules grecques et orientales 
σ. 110 κε.

4. Πρβλ. C. Blinkenberg, ο.π. σ. 138, εικ. 174 
καί Κ. Kilian, Fibeln in Thessalien σ. 110 κε.

5. Πρβλ. Κ. Kilian, ο.π. πίν. 83, 1 - 14, J. Bou-
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Σχ. 3. Αγρός Βασιλείου Ζαφειρούλη : Κάτοψη αποκαλυφθέντων τάφων.
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Εικ. 3. Γενική άποψη των τάφων 6, 1, 2 από νοτιοδυτικά.

Με αφορμή την τυχαία ανεύρεση των 
σημαντικών αυτών ευρημάτων στον αγρό 
του Βασιλείου Ζαφειρούλη διενεργήθηκε 
άμεση σωστική ανασκαφή σε δύο περιό- 
δους ( το 1975 καί 1976, σε ολιγοήμερα 
διαστήματα ), η οποία τελικά απεκάλυψε 
σε έκταση τριών περίπου στρεμμάτων του 
αγρού εννέα τάφους ( 1 - 9 ) καί δύο ταφι- 
κά πιθάρια* 6. Από το σύνολο των τάφων

καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά 
από το εκσκαπτικό μηχάνημα οι με τους 
αριθμούς 5, 8 καί 9. Παρ’ όλες τις κατα- 
στροφές πού προξενήθηκαν καί στους υ- 
πόλοιπους τάφους κατά την ισοπέδωση 
του αγρού, με την εξαντλητική ανασκαφι- 
κή ερευνά, στάθηκε δυνατό να διακριβωθεί 
απολύτως η μορφή τους. Πρόκειται για 
απλούς ή ομαδικούς ταφικούς περιβόλους,

II

zek, Graeco - Macedonian Bronzes, σ. 60 κέ. καί 
Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 20 (1965) : Χρονικά σ. 311, 
πίν. 366 γ.

6. Α νεκτίμητη βοήθεια στη διενέργεια της α- 
νασκαφής αυτής πρόσφεραν οι αρχαιολόγοι κ.

Παναγιώτα Μόκαλη - Τζιαφάλια και κ. Αναστάσιος 
 Σέγκλιος, οι φύλακες αρχαιοτήτων της περι- 

οχής κκ. Θωμάς Σερβετάς και Κων. Παπαδημη- 
τρίου και οι ειδικοί τεχνίτες του Μουσείου Λα- 
ρίσης κκ. Κων. Τασιόπουλος καί Γεώργιος Αθανασίου 

. ΄Ολους τους ευχαριστώ θερμά.
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Εικ. 4. Τάφος 1. 
Κτερίσματα.

Εικ. 5. Τάφος 2. Χάλκινες πόρπες.

ορθογώνιους η ελλειψοειδείς εσωτερικά, 
και σχεδόν πεταλόσχημους εξωτερικά, 
στους οποίους τα τοιχώματα διαμορφώ- 
νονται με απλή ή πολλαπλή σειρά ασβε- 
στολιθικών πλακών7. Ειδικότερα, η εικόνα

πού παρουσίαζαν οι τάφοι αυτοί, οι οποίοι 
στο σύνολό τους βρέθηκαν σε βάθος μό- 
λις 0,30-0,40 μ., ήταν η ακόλουθη:

Τάφος 1
Είχε κατεύθυνση από βορρά προς νότο 

καί διαστάσεις : μήκος 3 μ. καί πλάτος 
0,90 μ. ( ε ι κ. 3, σ χ. 3 ). Η  νότια στε-

7. Για την κατασκευή παρομοίων τάφων βλ. 
Μ. Ανδρόνικου, Βεργίνα I, σ. 184.
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Εικ. 6. Τάφος 2. Σιδερένια ξίφη.

νή πλευρά του ήταν ανοιχτή καί είχε μορ- 
φή εισόδου στο εσωτερικό του τάφου. Οι 
υπόλοιπες τρεις πλευρές του ορίζονταν 
από μικρές καί μεγάλες ασβεστολιθικές 
πλάκες, οι οποίες δεν είχαν υποστεί καμιά 
κατεργασία καί είχαν τοποθετηθεί χωρίς 
καμιά συγκεκριμένη διάταξη. Μόνο στην 
εσωτερική πλευρά τους οι πλάκες δημι- 
ουργούσαν μια σχετική πρόσοψη. Κοντά 
στην είσοδό του βρέθηκαν δύο πήλινα 
τεφροδόχα αγγεία. Το ένα από αυτά, ένας 
μεγάλος κρατήρας, βρέθηκε σε πολλά τε- 
μάχια. Είχε τοποθετηθεί όρθιος μέσα σε

αβαθή λάκκο καί είχε στηριχτεί στα πλά- 
για με μικρές πέτρες. Ως πώμα είχε μια 
μεγάλη ακατέργαστη ασβεστολιθική πλά- 
κα, η όποια με το βάρος της τον κομμά- 
τιασε. Στο εσωτερικό του περιείχε, εκτός 
από τα καμμένα κόκκαλα του νεκρού, ένα 
χάλκινο περίαπτο, δύο σιδερένια μαχαιρί- 
δια, μια σιδερένια αιχμή δόρατος καί ένα 
χάλκινο αγγείδιο. ΄Αξιο σημειώσεως είναι 
ότι η σιδερένια αιχμή δόρατος είχε καμ- 
πυλωθεί σκόπιμα από την αρχαιότητα, 
πιθανόν για να διευκολυνθεί η τοποθέτησή 
της στο εσωτερικό του τεφροδόχου κρα-
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Εικ. 7. Τάφος 2. Σιδερένιες αιχμές δοράτων.

τήρα, καί είχε τοποθετηθεί με τρόπο πού 
να ακολουθεί την εσωτερική καμπυλότητα 
της κοιλιάς του8. Από το δεύτερο τεφρο- 
δόχο αγγείο της εισόδου σώθηκε μόνο ο 
πυθμένας του με λίγα καμμένα κόκκαλα 
καί τρία σιδερένια μαχαιρίδια. Στο εσω- 
τερικό του τάφου βρέθηκαν επίσης άλλα 
δύο πήλινα τεφροδόχα αγγεία. Το ένα από 
αυτά σώθηκε από το ύψος της κοιλιάς καί 
κάτω καί το άλλο καταστράφηκε ολωσδι- 
όλου από το εκσκαπτικό μηχάνημα. Το 
πρώτο τεφροδόχο, εκτός από τα καμμένα 
κόκκαλα, περιείχε πέντε χάλκινες πόρπες, 
μια πήλινη ψήφο όρμου καί μια σιδερένια

τριχολαβίδα9 ( ε ι κ. 4 ). Τα καμμένα κόκ- 
καλα καί τα δύο σιδερένια μαχαιρίδια πού 
περιείχε το δεύτερο τεφροδόχο είχαν δια- 
σκορπιστεί στο έδαφος του τάφου.

Τάφος 2

Ήταν ο πλουσιότερος από όλους τούς 
τάφους σε αριθμό καί ποικιλία σιδερένιων 
όπλων. Ήταν μικρός σε μέγεθος, με εσω- 
τερικές διαστάσεις : μήκος 1,20 καί πλάτος 
1 μ. ( σ χ. 3, ε ί κ .  3). Ή  κατεύθυνσή του 
ήταν σχεδόν από βορρά προς νότο. Ο  
ορισμός του χώρου ταφής γινόταν όπως 
καί στον τάφο· 1 με μεγάλες καί μικρές

8. Πρβλ. παράδειγμα από την Αθηναϊκή Αγορά 
, Kurtz - Boardman, Greek Burial Customs, 

σ. 51, εικ. 5.

9. Διαστάσεις : α. μήκος τόξου 0,15 μ., β. 0,08 μ. 
γ. 0,075 μ., δ. 0,03 μ., ε. 0,08 μ. ζ. μήκος 0,045 μ., 
η. διάμετρος 0,03 μ.
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Σχ. 4. Αγρός Κωνσταντίνου Νανούλη : Κάτοψη νοτιοδυτικού τμήματος του τύμβου.
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ασβεστολιθικές πλάκες χωρίς καμιά συγ- 
κεκριμένη διάταξη. Στον τάφο αυτόν σώ- 
θηκαν καί αρκετές από τις πλακαρές πέ- 
τρες, οι όποιες επικάλυπταν τον εσωτε- 
ρικό του χώρο. Κατά μήκος της βόρειας 
στενής εσωτερικής πλευράς του είχαν το- 
ποθετηθεί τουλάχιστον πέντε πήλινα τε- 
φροδόχα αγγεία από τα όποια μόνο το ένα 
σώθηκε ολόκληρο. Τα υπόλοιπα είχαν δια- 
λυθεί κατά την ισοπέδωση καί τα καμμένα 
κόκκαλα των νεκρών πού περιείχαν είχαν 
διασκορπιστεί. Το τεφροδόχο πού διασώ- 
θηκε ακέραιο ήταν όρθιο καί στηριζόταν

στα πλάγια με μικρές πέτρες, περιείχε δε 
μόνο τα καμμένα κόκκαλα του νεκρού. Σ’ 
απόσταση 0,30 μ., προς νότο της ομάδας 
των τεφροδόχων αγγείων, βρέθηκαν μέσα 
σε μικρό λάκκο ακανονίστου σχήματος 
( o f f e r in g  p la c e )10 11 αρκετά σιδερένια όπλα 
καί επτά χάλκινες πόρπες11 ( ε ι κ. 5 ). Το 
σύνολο των όπλων αποτελούνταν από τέσ-

Εικ. 8. Γενική άποψη των τάφων 3, 4 και 9 από ανατολικά.

10. Πρβλ. Kurtz - Boardman, ο.π. σ. 75.
11. Διαστάσεις: μήκος τόξου 0,17 μ., β. 0,13 μ., 

γ. 0,09 μ., δ. 0,10 μ., ε. 0,08 μ., ζ. 0,08 μ., η. 
0,065 μ.
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Εικ. 9. Τάφος 3. Ραμφοειδόστομη πρόχους.

σέρα μεγάλα ξίφη12 ( ε ι κ. 6 ), εννέα με- 
γάλες μάχαιρες, έντεκα αιχμές δοράτων13 
( ε ι κ. 7 ) και οχτώ σιδερένια μαχαιρί- 
δια. Τα σιδερένια όπλα στην πλειονότητά 
τους είχαν καμφθεί από την αρχαιότητα, 
πιθανότατα για να μην ξαναχρησιμοποιη- 
θούν14 από ενδεχόμενους συλητές, και εί- 
χαν αποτεθεί στο σημείο αυτό μαζί με τα 
άλλα αντικείμενα σωρηδόν. Στην επιφα- 
νειακή επίχωση του τάφου 2 βρέθηκε τέ- 
λος ένα χάλκινο περιβραχιόνιο, με μορφή 
φιδιού, και το κάτω μισό πήλινου ειδω- 
λίου καθιστής μορφής.

Τάφος 3

Είχε διαστάσεις : μήκος 3,20 μ., πλάτος 
1,40 μ. και κατεύθυνση σχεδόν από τα 
ανατολικά προς τα δυτικά ( σχ.  3, ε ι κ. 
8 ). Από την δυτική πλευρά του ήταν α- 
νοιχτός και δημιουργούσε υποτυπώδη εί- 
σοδο. Οι άλλες τρεις πλευρές του τάφου 
διαμορφώνονταν με πολλαπλή σειρά ασβε- 
στολιθικών, μεγάλων και μικρών, πλακών, 
οι όποιες είχαν τοποθετηθεί λοξά σε σχέση 
με το εσωτερικό του. Στο δάπεδο του χώ- 
ρου ταφής βρέθηκαν μόνο ορισμένες από 
τις πλάκες πού τον κάλυπταν από πάνω. 
Οι υπόλοιπες καλυπτήριες πλάκες είχαν 
απομακρυνθεί από το εκσκαπτικό μηχάνη- 
μα, το όποιο κατέστρεψε ολοσχερώς και τα 
δύο μεγάλα πήλινα τεφροδόχα αγγεία, πού 
περιείχε. Στο δάπεδο του τάφου βρέθηκαν 
κομμάτια από τα διαλυμένα τεφροδόχα αγ- 
γεία, άφθονα καμμένα κόκκαλα, πού εί- 
χαν χυθεί στο έδαφος, και τα προσωπικά 
αντικείμενα των νεκρών, τα οποία περιέ- 
χονταν στα τεφροδόχα και διασκορπίστη- 
καν στο έδαφος μετά την διάλυσή τους. 
Αυτά ήταν τρία σιδερένια μαχαιρίδια, με- 
ρικά σιδερένια καρφιά, έξι μικρές τοξωτές 
πόρπες, δύο σιδερένιοι δακτύλιοι, δύο χάλ- 
κινοι δακτύλιοι, αρκετοί ψήφοι όρμου από 
ήλεκτρο και ένα πήλινο ειδώλιο άλογου. 
Σ’ όλη την έκταση του δαπέδου του τάφου 

 είχαν τοποθετηθεί περισσότερα από 
τριάντα πέντε μικρά και μεγάλα πήλινα 
αγγεία, τα όποια συνόδευαν τα τεφροδόχα. 
Τα αγγεία αυτά διακρίνονταν στις εξής 
βασικές κατηγορίες: απλά χυτροειδή μό- 
νωτα σκεύη, ραμφοειδόστομοι πρόχοι15 
( ε ι κ. 9 ), οπισθότμητοι πρόχοι, θήλα- 
στρα, αμφορίσκοι, κυάθια, και κορινθια-

12. Διαστάσεις : α. μήκος 0,58 μ., πλάτος 0,03 μ., 
β. 0,72 μ., πλάτος 0,045 μ., γ. 0,66 μ., 0,05 μ.

13. Διαστάσεις: α.μήκος0,53μ.,πλάτος0,045μ., 
β. 0,42 μ., 0,035 μ., γ. 0,41 μ., 0,04 μ.

14. Πρβλ. Γ. Κορρέ, ΠΑΕ 1975 Β', σ. 445.

15. Διαστάσεις : Ύψος 0,26 μ., διάμετρος χεί- 
λους 0,08 μ., διάμετρος κοιλιάς 0,20 μ., διάμετρος 
βάσεως 0,095 μ.
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Εικ. 10. Τάφος 3. Κορινθιακού τύπου αλάβαστρα και σφαιρικοί αρύβαλλοι.

κού τύπου αλάβαστρα και αρύβαλλοι16 
( ε ι κ. 10 ). Ανάμεσα στο σύνολο των 
πήλινων αγγείων συγκαταλεγόταν και έ- 
νας ενδιαφέρων χάλκινος κανθαροειδής 
σκύφος17.

Τάφος 4

Είχε διαστάσεις: μήκος 6,50 μ. και πλά- 
τος 0,80 μ. και κατεύθυνση από τα ανατο- 
λικά προς τα δυτικά ( σ χ. 3, ε ι κ. 8 ). 
Ό  ορθογώνιος χώρος ταφής οριζόταν από 
τις τρεις πλευρές (η τέταρτη δυτική πλευρά 
του ήταν ανοιχτή και δημιουργούσε εί- 
σοδο ) με υποτυπώδη τοιχάρια, τα όποια 
αποτελούνταν από τέσσερες επάλληλες 
σειρές ασβεστολιθικών πλακών σαν ξηρο-

λιθιά. Τα περισσότερα από τα τεφροδόχα 
πού περιείχε καταστράφηκαν κατά την 
ισοπέδωση του αγρού και διασκορπίστη- 
καν σ’ όλη την έκταση του τάφου μαζί με 
το περιεχόμενό τους. Περιμαζεύτηκαν έτσι 
άφθονα καμμένα κόκκαλα, τρεις σιδερένιες 
αιχμές δοράτων, δέκα σιδερένια μαχαιρί- 
δια, μια σιδερένια μάχαιρα, επτά χάλκινες 
πόρπες και αρκετά τεμάχια από ένα με- 
γάλο χάλκινο αγγείο. Τα τεφροδόχα πού 
σώθηκαν ήταν μόνο δύο πήλινα. Το ένα 
βρέθηκε στην είσοδο του τάφου και πε- 
ριείχε εκτός από τα καμμένα κόκκαλα του 
νεκρού τέσσερα σιδερένια μαχαιρίδια και 
μια χάλκινη περόνη. Το άλλο τεφροδόχο 
βρέθηκε στο ανατολικό άκρο του χώρου 
ταφής όρθιο ανάμεσα σε πέτρες και περι- 
είχε μόνο καμμένα κόκκαλα ( ε ι κ. 11).

Τάφος 5

Ο  τάφος αυτός σχηματιζόταν με όρθιες 
μεγάλες πλάκες, οι όποιες είχαν στερεωθεί 
από τα πλάγια με μικρές πέτρες (σ  χ. 
3 ). Είχε διαστάσεις : μήκος 2,70 μ. και

16. Διαστάσεις : α. ύψος 0,65 μ., β. 0,055 μ., 
γ. 0,06 μ., δ. 0,07 μ., ε. 0,085 μ.

17. Για τον τύπο του κανθαροειδούς σκύφου βλ. 
Heurtley - Skeat, The Tholos Tombs of Marma- 
riane, BSA 31 ( 1930 - 31 ) σ. 27, εικ. 12, Δ. Θεο- 
χάρη, Θεσσαλικά Ε' ( 1966) σ. 39 εικ. 3 και Ν. 
Βερδελή, Ο  Πρωτογεωμετρικός ρυθμός της Θεσ- 
σαλίας σ. 29 κε.
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Εικ. 11. Τάφος 4. Πήλινο τεφροδόχο. 
Εικ. 12. Τάφος 9. Χάλκινο τεφροδόχο.

πλάτος 1,85 μ. και κατεύθυνση από τα ανα- 
τολικά προς τα δυτικά. Στο εσωτερικό

βρέθηκε μόνο ένα τεφροδόχο αγγείο σε 
κομμάτια, το όποιο περιείχε καμμένα κόκ-



170 ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ (ΑΘ. ΤΖΙΑΦΑΛΙΑΣ)

Εικ. 13. Χάλκινες πόρπες.

καλα και δύο μικρές χάλκινες πόρπες. 

Τάφος 6

Είχε διαστάσεις : μήκος 3,50 μ. και πλά- 
τος 2,90 μ., και κατεύθυνση σχεδόν από βορ- 
ρά προς νότο ( ε ι κ.  3, σ χ. 3 ). Ή  μορ- 
φή του ήταν ίδια με του τάφου 1 και 2. 
Δηλαδή οριζόταν και ό τάφος αυτός με 
απλή σειρά ασβεστολιθικών πλακών. Μό- 
νη διαφορά είναι ότι στον τάφο 6 τα υπο- 
λείμματα από την καύση του νεκρού, μα- 
ζί με ένα σιδερένιο μαχαιρίδιο είχαν ενα- 
ποτεθεί στο έδαφος του τάφου και όχι σε 
τεφροδόχο αγγείο.

Τάφος 7

Είχε διαστάσεις : μήκος 3,50 και πλά- 
τος 2,90 μ., και κατεύθυνση σχεδόν από 
βορρά προς νότο. Τα καμμένα κόκκαλα 
του νεκρού είχαν τοποθετηθεί όπως και 
στον τάφο 6 σωρηδόν στο έδαφος του τα-

φου μαζί με δύο σιδερένια δακτυλίδια 
( σ χ. 3 ). ΄Ολος ο εσωτερικός χώρος τα- 
φής του καλυπτόταν με μεγάλες πλάκες.

Τάφος 8
Ο  τάφος αυτός είχε διαλυθεί σχεδόν 

απολύτως. Είχε κατεύθυνση περίπου από 
τα ανατολικά προς τα δυτικά, και πιθανές 
διαστάσεις: μήκος 6,20μ. και πλάτος 3,35 μ. 
Στο εσωτερικό του βρέθηκαν μόνο ελάχι- 
στα καμμένα κόκκαλα του νεκρού (σχ. 3).

Τάφος 9
Είχε κατεύθυνση από βορρά προς νότο 

( σ χ. 3, ε ι κ .  8 ). Η  δυτική στενή πλευ- 
ρά του είχε καταστραφεί πλήρως κατά την 
ισοπέδωση του αγρού. Οι σωζόμενες δια- 
στάσεις του ήταν περίπου οι εξής: μήκος 
5,40 μ. και πλάτος 2,10 μ. Στο εσωτερικό 
του βρέθηκαν τρία ευρύστομα χάλκινα 
τεφροδόχα αγγεία, τα όποια είχαν ως 
πώματα μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες
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Εικ. 14. Σιδερένιο στεφάνι μεγάλου τροχού 
άρματος.

Εικ. 15. Σιδερένιο στεφάνι μικρού τροχού 
άρματος.

και περιείχαν τα καμμένα κόκκαλα των 
νεκρών. ΄Ενα από αυτά είχε ανάμεσα στα 
κόκκαλα και ένα μικρό πήλινο σκυφίδιο 
( ε ι κ .  12).

Τα δύο ταφικά πιθάρια του αγρού του 
Βασιλείου Ζαφειρούλη βρέθηκαν το ένα 
δίπλα στο άλλο σε απόσταση 2,40 μ. βο- 
ρειοανατολικά από τον τάφο 3. Είχαν το- 
ποθετηθεί σε πλάγια θέση, με πώματα 
στρογγυλές ασβεστολιθικές πλάκες, και 
περιείχαν μόνο τα καμμένα κόκκαλα των 
νεκρών.

Από τον αριθμό των τεφροδόχων αγ- 
γείων των τάφων, που συνοπτικά περιγρά- 
ψαμε παραπάνω, είναι δυνατό να τους δια- 
κρίνουμε σε απλούς και ομαδικούς. Ά - 
πλοι, με μια ταφή σε τεφροδόχο ή στο έ- 
δαφος, είναι οι με τους αριθμούς 5, 6, 7 
και 8. Ομαδικοί, με περισσότερες από μια 
ταφές, είναι οι υπόλοιποι, δηλαδή οι με 
τους αριθμούς 1, 2, 3 και 9. Τα ταφικά πι-

θάρια ασφαλώς περιείχαν τα κόκκαλα από 
ένα νεκρό. Από το είδος των κτερισμά- 
των μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις γυναι- 
κείες από τις ανδρικές ταφές. Οι ανδρικές 
διακρίνονται από τις μεγάλες χάλκινες 
πόρπες και τα σιδερένια όπλα που περιεί-

Εικ. 16. Σιδερένιοι κυκλικοί σύνδεσμοι άρματος.
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Εικ. 17. Σιδερένια ξίφη.

χαν, ενώ οι γυναικείες από τις μικρές χάλ- 
κινες πόρπες, τις ψήφους όρμων, τις τρι- 
χολαβίδες κλπ. Μ’ αυτόν τον τρόπο αν- 
δρικοί μπορούν να χαρακτηριστούν οι 
τάφοι 2, 4, 6 και 7· γυναικείοι οι 3, 5, 8 
και 9. Κάποια εξαίρεση αποτελεί ο τάφος 
1, ο οποίος περιείχε τρεις ανδρικές και 
μια γυναικεία ταφή.

Οι τάφοι αυτοί στο σύνολό τους έχουν 
περιμετρική τοποθέτηση και ακτινωτή σχε- 
δόν διάταξη προς ένα νοητό κέντρο18. Ο  
υπολογισμός δε του προσανατολισμού τους 
σε μοίρες δείχνει καθαρά μια αισθητή 
σύγκλιση όλων των τάφων προς το κέν- 
τρο αυτό. Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν 
στην υπόθεση ότι οι. τάφοι δεν αποτελού- 
σαν μια απλή ομάδα, αλλά ότι καλύπτον

ταν από ένα τεράστιο ταφικό τύμβο, του 
όποιου το κέντρο δεν έχει ακόμα ερευνη- 
θεί . Αυτό ενισχύεται και από τις πληρο- 
φορίες των χωρικών ότι στην θέση αυτή 
υπήρχε μια εκτεταμένη χαμηλή, σχεδόν 
αδιόρατη, μαγούλα, η οποία εξαφανίστηκε 
τελείως μετά την εκτέλεση των εργασιών 
ισοπεδώσεως. ΄Αλλωστε, στην ευρύτερη 
ζώνη της περιοχής, όπου δεν έχουν γίνει 
ισοπεδωτικές εργασίες κλίμακας, είναι 
κατά διαστήματα εμφανείς χαμηλές εδα- 
φικές εξάρσεις, οι όποιες πιθανότατα είναι 
ταφικοί τύμβοι. ( Σε μια από αυτές, στον 
αγρό του Θεοδώρου Μπουλασίκη, βρέ- 
θηκε μια σιδερένια αιχμή δόρατος, ενώ 
σ’ αρκετές άλλες παρατηρήθηκαν επιφα- 
νειακά μεγάλες πλακαρές πέτρες από τα- 
φους και μεγάλα όστρακα από σπασμένα 
μεγάλα τεφροδόχα αγγεία ). Έχουμε λοι-18. Πρβλ. Μ. Ανδρόνικου, ο.π. σ. 151.
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Εικ. 18. Σιδερένιες αιχμές δοράτων.

πόν μπροστά μας πιθανόν ένα σημαντικό 
νεκροταφείο τύμβων, αγνώστου οικισμού19, 
το όποιο καταλαμβάνει πολύ μεγάλη έκτα- 
ση των γειτονικών περιοχών «Ξηρόμε- 
ρα» και « Καραέρια » της κοινοτικής πε- 
ριφέρειας του Αγίου Γεωργίου. Στην πε- 
ριοχή « Καραέρια » ιδιαίτερα, στον α- 
γρό του Κων. Νανούλη, διαπιστώθηκε 
με περιορισμένη σωστική ανασκαφική έρευνα

 τον Οκτώβριο του 1976, πέρα από 
κάθε αμφιβολία, η ύπαρξη ταφικού τύμ- 
βου, ο όποιος κάλυπτε τάφους ίδιας μορ- 
φής με τους προηγούμενους. Ό  τύμβος

αυτός βρίσκεται τέσσερα περίπου χιλιό- 
μετρα προς βορρά από τον αγρό του Βα- 
σιλείου Ζαφειρούλη και πέντε χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά από τον σύγχρονο οικισμό

19. Νομίζω ότι είναι πιό πιθανό το νεκροταφείο 
αυτό να ανήκει στον άγνωστο οικισμό των αρχαϊ- 
κών χρόνων, που απλώνεται στα δυτικά του οικι- 
σμού του Αγίου Γεωργίου και όχι στην αρχαία 
Κραννώνα, η οποία απέχει παραπάνω από τέσ- 
σερα χιλιόμετρα.
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Εικ. 20. Γενική άποψη ανασκαφής από ΝΔ. Σε πρώτο πλάνο ο τάφος 2 και στο βάθος ο τάφος 1.

του Αγίου Γεωργίου. Αφορμή για την 
σωστική ανασκαφική ερευνά έδωσε και 
εδώ η ευρεία ισοπέδωση του αγρού από 
τον ιδιοκτήτη του, η οποία είχε σαν απο- 
τέλεσμα την πλήρη σχεδόν καταστροφή 
του μεγαλύτερου μέρους του τύμβου, Μέ 
την άμεση διακοπή των εκσκαπτικών ερ- 
γασιών στάθηκε δυνατό να σωθεί μόνο 
μικρό μέρος από το κέντρο του. Σ’ όλη 
την υπόλοιπη έκταση του τύμβου, που ι- 
σοπεδώθηκε, το εκσκαπτικό μηχάνημα ε- 
νετόπισε τις επικαλυπτήριες πλάκες αρ- 
κετών τάφων, ενώ στο νοτιοδυτικό τμήμα 
του, όπου η ισοπέδωση προχώρησε σε με- 
γαλύτερο βάθος, αποκάλυψε, και εν μέρει 
κατέστρεψε, δύο μεγάλους ομαδικούς τάφους 

. Οι διαστάσεις του, από τις επιφα-

νειακές και μόνο ενδείξεις των τάφων που 
εντοπίσθηκαν, είναι με επιφύλαξη, περί- 
που οι έξης : διάμετρος 100 μ., ύψος 0,70 μ. 
Το χαμηλό βέβαια ύψος του δεν είναι το 
αρχικό, δεδομένου ότι ο αγρός καλλιερ- 
γούνταν επί χρόνια συνεχώς με μηχανικά 
μέσα, Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με 
τους λεγόμενους μηχανικούς « καλλιερ- 
γητές », και θεωρείται φυσικό, να έχει 
παρασυρθεί προς τις υπώρειές του αρκετό 
χώμα από την κορυφή του.

•Οι πρώτες μέρες της εργασίας μας ανα- 
λώθηκαν με την αναμόχλευση και το κο- 
σκίνισμα του πελώριου όγκου των χωμά- 
των, που συσσωρεύθηκαν από την ισοπέδωση 

, με κύριο στόχο την περισυλλογή 
και διάσωση των ευρημάτων, που σκορ
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πίστηκαν και διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο αρ- 
χαιοκαπηλίας. Μέ τον τρόπο αυτό συγκεν- 
τρώθηκαν δεκάδες χάλκινα και σιδερένια 
αντικείμενα, κομμάτια από μεγάλα χάλ- 
κινα και πήλινα τεφροδόχα αγγεία, και 
άφθονα καμμένα κόκκαλα. Από το πλή- 
θος των χάλκινων αντικειμένων ξεχώριζαν 
οι βάσεις και οι στριφτές λαβές δύο δια- 
λυμένων μεγάλων χάλκινων τεφροδόχων 
αγγείων, μεγάλα κομμάτια από αδιάγνω- 
στα αντικείμενα, τα όποια είχαν πλήρως 
συρρικνωθεί από την ισχυρή φωτιά κατά 
την καύση των νεκρών και είχαν μεταβλη- 
θεί σε άμορφες μάζες χαλκού, και αρκετές 
θεσσαλικές πόρπες διαφόρων μεγεθών και 
τύπων, από τις οποίες τρεις εικονίζονται 
στην εικόνα 13. Από τις εικονιζόμενες, η 
αριστερή έχει μήκος τόξου 0,175 μ., η 
μεσαία 0,17 μ. και η δεξιά 0,065 μ.20

Από το σύνολο των σιδερένιων αντι- 
κειμένων τα σημαντικότερα και τα ανέλ- 
πιστα ευρήματα ήταν ασφαλώς τα σιδερένια 
εξαρτήματα αρμάτων21. Μαζεύτηκαν σι- 
δερένια στεφάνια ( επίσωτρα στον ΄Ομη- 
ρο, Ε 725 ) οκτώ μικρών ( διαμέτρου 0,80 
μ. ) και μεγαλυτέρων ( διαμέτρου 1,10 μ. ) 
τροχών22 ( ε ι κ. 14-15), ένας σιδερέ- 
νιος αναβατήρας, αρκετοί σύνδεσμοι δια- 
φόρων μεγεθών και σχημάτων, οι όποιοι 
συνέδεαν τα ξύλινα μέρη των αμαξών, μι- 
κροί (διαμέτρου 0,04 μ.) και μεγάλοι (δια- 
μέτρου 0,10 μ.) κυκλικοί σύνδεσμοι ( ε ι κ.

16 ), που περιέβαλλαν μάλλον τα ακραία 
πέρατα των ξύλινων αξόνων. Επίσης, συγ- 
κεντρώθηκαν άφθονα σιδερένια καρφιά 
και αρκετά άλλα σιδερένια εξαρτήματα 
των όποιων δεν γνωρίζουμε ακόμη την λει- 
τουργική χρησιμότητά τους. Πολλά από 
τα στεφάνια των τροχών και αρκετοί σύν- 
δεσμοι διατηρούσαν ακόμη στη θέση τους 
τα μεγάλα σιδερένια καρφιά για την προ- 
σήλωσή τους στα ξύλινα μέρη. Στα υπό- 
λοιπα σιδερένια αντικείμενα της περισυλ- 
λογής συγκαταλέγονταν κυρίως όπλα των 
εξής κατηγοριών : Μεγάλα ξίφη23 ( ε ι κ. 
17), αιχμές δοράτων24 ( ε ι κ. 18), με- 
γάλες μάχαιρες25 ( ε ι κ. 19 ) και μικρά 
μαχαιρίδια. Άξιο σημειώσεως είναι ότι 
τα όπλα αυτά, εκτός από ελάχιστα, δια- 
τηρούσαν το αρχικό τους σχήμα και δεν 
είχαν υποστεί καμπύλωση από την αρχαι- 
ότητα, όπως παρατηρήθηκε στους τάφους 
του αγρού του Βασιλείου Ζαφειρούλη.

Μετά την περισυλλογή των σημαντι- 
κών αυτών ευρημάτων και την απομάκρυν- 
ση του μεγάλου όγκου των χωμάτων άρ- 
χισε προσεχτική ανασκαφική έρευνα στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του τύμβου με κύριο 
στόχο τον καθαρισμό των δύο μεγάλων 
τάφων που επισημάνθηκαν από την αρχή 
και την συστηματική μελέτη του τρόπου 
και των εθίμων ταφής ( ε ι κ. 20 ). Οι 
τάφοι αυτοί, που έλαβαν τους αριθμούς 1 
και 2, παρουσίαζαν την εξής εικόνα:

20. Για τους τύπους βλ. Kilian, ο.π. σ. 39 κε.
21. Το σύνολο των σιδερένιων αυτών εξαρτημά- 

των δεν ανήκει μάλλον σε πολεμικά άρματα, άλ- 
λα πιθανόν σε δύο τετράκυκλες νεκροφόρες άμα- 
ξες του τύπου της απήνης. βλ. J. Wiesner, Fah- 
ren und Reiten σ. Ε. 5 κε.

22. Η  συντήρηση του μεγάλου αριθμού των
σιδερένιων εξαρτημάτων των αμαξών δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμα. Γι’  αυτό τον λόγο οι δια-

στάσεις τους δίνονται με σχετική επιφύλαξη.
23. Διαστάσεις: α.μήκος0,76μ.,πλάτος0,054μ., 

β. 0,78 μ., 0,051 μ., γ. 0,86 μ., 0,05 μ., δ. 0,74 μ., 
0,043 μ.

24. Διαστάσεις: α. μήκος0,44μ.,πλάτος0,06μ., 
β. 0,47 μ., 0,04 μ., γ. 0,46 μ., 0,055 μ., δ. 0,38 μ., 
0,055 μ.

25. Διαστάσεις: α.μήκος0,52μ.,πλάτος0,075μ., 
β. 0,49 μ., 0,065 μ., γ. 0,49 μ., 0,055 μ.
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Τάφος 1

Βρέθηκε σε βάθος 0,80 μ., από το ψη- 
λότερο σημείο του τμήματος του τύμβου, 
που σώθηκε, και είχε διαστάσεις μήκος 
3,50 και πλάτος 1,50 μ., και κατεύθυνση 

-σ χεδό ν  από τα ανατολικά προς τα δυτικά 
( σ χ. 4 ). Οι μακριές πλευρές του ορί- 
ζονταν με ξηρολιθιές από επάλληλες σει- 
ρές μικρών και μεγάλων ακατέργαστων α- 
σβεστολιθικών πλακών και μερικών πώ- 
ρινων, οι οποίες είχαν κάποια σχετική 
επεξεργασία και είχαν μορφή κυβολίθων. 
Οι στενές πλευρές του τάφου κλείνονταν 
πρόχειρα με μικρές ακατέργαστες πέτρες. 
Οι ασβεστολιθικές αυτές πέτρες είχαν με- 
ταφερθεί εδώ ειδικά για τους τάφους και 
φαίνεται ότι προήλθαν από τον λόφο του 
Αγίου Αθανασίου, που δεσπόζει του οι- 
κισμού του Αγίου Γεωργίου από το νότιο 
μέρος.

Το εσωτερικό του τάφου είχε σχήμα 
ορθογώνιο και το εξωτερικό του σχεδόν 
πεταλόσχημο. Μέσα στον τάφο υπήρχε 
ένα χάλκινο και οχτώ πήλινα τεφροδόχα 
αγγεία, τα οποία στο σύνολό τους είχαν 
αποκοπεί , από το ύψος της κοιλιάς και πά- 
νω, από το εκσκαπτικό μηχάνημα και ένα 
μέρος από το περιεχόμενό τους είχε δια- 
σκορπιστεί στο έδαφος. Τα τεφροδόχα πε- 
ριείχαν τα καμμένα κόκκαλα των νεκρών 
και ορισμένα προσωπικά τους αντικείμενα, 
όπως χάλκινες πόρπες και σιδερένια μα- 
χαιρίδια. Δίπλα από τα τεφροδόχα είχαν 
τοποθετηθεί τα σιδερένια όπλα τους (κυ- 
ρίως ξίφη και δόρατα), καθώς και τα σι- 
δερένια εξαρτήματα της νεκροφόρου ά- 
μαξας, τα όποια φαίνεται ότι επικάλυπταν 
όλα τα υπόλοιπα κτερίσματα ( ε ι κ. 21 ). 
Μέσα στην αδιατάρακτη από την ισοπέ- 
δωση επίχωση του εσωτερικού του τάφου 
βρέθηκαν, εκτός από τα αντικείμενα που

μνημονεύσαμε, και αρκετά άλλα αντικεί- 
μενα, τα όποια ήταν διασκορπισμένα σε 
όλη την έκταση και δε φαινόταν να ανή- 
κουν σε κανένα από τα τεφροδόχα. Τέτοια 
ήταν μεγάλα κομμάτια χαλκού, τα οποία 
από την ισχυρή φωτιά είχαν μεταβληθεί 
σε άμορφες μάζες, όστρακα από αρκετά 
μικρά αγγεία, κομμάτια από χάλκινα ειδώ- 
λια γυναικείων μορφών, που πιθανόν χρη- 
σίμευαν σαν πόδια χάλκινης πυξίδας, ένας 
χρυσός δακτύλιος, φυλλάρια και άργυρό 
στέλεχος από στεφάνι, ένα πλαστικό αγγείο 
σε μορφή σειρήνας26 ( ε ι κ. 22), και 
κομμάτια από μεγάλες χάλκινες πόρπες.

Τάφος 2
Βρέθηκε σε βάθος 0,54 μ. και είχε κα- 

τεύθυνση σχεδόν από βορρά προς νότο 
( σ χ·. 4 ). Η  βόρεια στενή και οι μακριές 
πλευρές του, οι όποιες είχαν διαμορφω- 
θεί με ,απλή σειρά ασβεστολιθικών πλα- 
κών, είχαν υποστεί αρκετές ζημιές από το 
εκσκαπτικό μηχάνημα. ΄Ετσι, ο χώρος τα- 
φής απέκτησε σχεδόν ακανόνιστο σχήμα 
με τις εξής περίπου διαστάσεις : μήκος 
5 μ., πλάτος 2,50 μ.

Από το νότιο μέρος, ο τάφος κλεινόταν 
με δύο μεγάλες σχιστολιθικές πλάκες, οι 
οποίες είχαν τοποθετηθεί λοξά σε σχέση 
με το εσωτερικό του και στηρίζονταν από 
τα πλάγια με μικρές αργές πέτρες. Η  έξω- 
τερική του μορφή ήταν, όπως και στον 
τάφο 1, σχεδόν πεταλόσχημη. Μέσα στον 
τάφο αυτόν βρέθηκαν συγκεντρωμένα, το 
ένα δίπλα στο άλλο, άλλα όρθια και άλλα 
σε πλάγια θέση, περίπου δεκαπέντε τε- 
φροδόχα αγγεία, τα οποία περιείχαν καμ-

26. Μήκος σώματος 0,22, ύψος 0,15 μ. Για τον 
Ιδιο τύπο ρυτού βλ. Higgins, Catalogue of Terra- 
cottas in the British Museum Bd I. Text σ. 52 
( άρ. 75 ) και Bd I, Plates εικ. 16 ( αρ. 75 ).
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Εικ. 21. Εσωτερικό τάφου 1.

μένα κόκκαλα και ορισμένα προσωπικά 
αντικείμενα των νεκρών ( χάλκινες πόρ- 
πες, σιδερένια μαχαιρίδια και σε μια πε- 
ρίπτωση ένα πήλινο αγγείδιο ). Μόνο ο 
μεγάλος κρατήρας περιείχε επί πλέον μια 
λίθινη άκόνη27, μια σιδερένια τριχολαβί- 
δα, οκτώ αιχμές δοράτων, τέσσερες με- 
γάλες μάχαιρες, συνδέσμους και στεφάνια 
τροχών από την νεκροφόρο άμαξα ( εικ.  
23 ). Τα σιδερένια όπλα και τα στεφάνια 
των τροχών της άμαξας είχαν τοποθετηθεί 
όρθια στο τεφροδόχο και προεξείχαν από 
το στόμιό του. Από το σύνολο των τεφρο-

δόχων αγγείων τα δύο ήταν χάλκινοι λέ- 
βητες και τα υπόλοιπα μεγάλα πήλινα αγ- 
γεία, κυρίως αμφορείς και κρατήρες. Οι 
χάλκινοι λέβητες και ένα πήλινο τεφρο- 
δόχο είχαν πώματα από στρογγυλές σχι- 
στολιθικές πλάκες. Ό  αριθμός των τεφρο- 
δόχων δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί 
με ακρίβεια, γιατί πολλά από αυτά είχαν 
κομματιαστεί από την αρχαιότητα και το 
περιεχόμενό τους είχε διασκορπιστεί στο 
έδαφος του τάφου. Σ’ όλη την έκταση του 
δαπέδου του τάφου βρέθηκαν αρκετά κομ- 
μάτια σπασμένων τεφροδόχων, πολλά σι- 
δερένια όπλα, κομμάτια από μικρά αγγεία, 
που μάλλον συνόδευαν τα τεφροδόχα, και 
άφθονα καμμένα κόκκαλα. Ή  εικόνα αυτή 
των ευρημάτων ήταν σχεδόν ίδια με την

12

27. Πρβλ. Heurtley, Prehistoric Macedonia σ. 
213 εικ. 83 (G ).
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εικόνα που παρουσίαζαν τα ευρήματα του 
τάφου Γ.

Δύο ερμηνείες μπορούν, νομίζω, να δο- 
θούν για τον τρόπο αυτό αποθέσεως των 
κτερισμάτων μέσα στους τάφους αυτούς: 
Η  μια είναι ότι, μετά την κανονική τοπο- 
θέτηση των τεφροδόχων αγγείων και των 
προσωπικών αντικειμένων των νεκρών, εί- 
χαν απορριφθεί σωρηδόν μέσα στο εσωτε- 
ρικό των τάφων ως υπολείμματα από την 
ταφική πυρά η ότι, το πιθανότερο, οι τα- 
φοι αυτοί είχαν συληθεί και αναμοχλευτεί 
από την αρχαιότητα για την αναζήτηση 
πολυτίμων αντικειμένων, τα όποια πιθα- 
νόν να υπήρχαν και να διέρρευσαν28.

Ο  μεγάλος αριθμός των σιδερένιων ο- 
πλών και των μεγάλων χάλκινων πορπών, 
που βρέθηκαν στους τάφους 1 και 2, απο- 
δεικνύει ότι οι ταφές στο σύνολό τους πρέ- 
πει να είναι ανδρικές. Δεδομένου ότι με- 
ταξύ των μεγάλων ομαδικών τάφων υπάρ- 
χει πλήρης ταυτότητα εθίμων ταφής, τρό- 
που κατασκευής, καθώς επίσης και ομοιο- 
μορφία των κτερισμάτων και ίδια χρονολο- 
γία, μπορούμε να διατυπώσουμε την υπό- 
θεση ότι οι τάφοι αυτοί ανήκουν σε απλούς 
θνητούς, αλλά ότι έγιναν ταυτόχρονα και 
περιλάμβαναν νεκρούς πολεμιστές μετά 
από κάποιο σπουδαίο ιστορικό γεγονός. 
Ήταν, μ’ άλλα λόγια, ο τύμβος αυτός ένα 
πολυάνδριο. Για το γεγονός αυτό βέβαια 
μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε, δε- 
δομένου ότι η ανασκαφική έρευνα βρίσκε- 
ται ακόμα στο αρχικό της στάδιο.

Παρ’  όλο που η δημοσίευση αυτή έχει 
προσωρινό χαρακτήρα, και έχει σαν στόχο 

 την πρώτη παρουσίαση του σημαντι- 
κού αυτού νεκροταφείου, μπορούμε να κά-

νουμε σχεδόν ανεπιφύλακτα ορισμένες πα- 
ρατηρήσεις. Στο σύνολο των τάφων και 
των δύο θέσεων επικρατεί απόλυτα το έ- 
θιμο της καύσεως των νεκρών ( urnfield )29. 
Σε καμιά περίπτωση δεν επισημάνθηκε εν- 
ταφιασμός. Οι νεκροί πρέπει να καίγονταν 
μαζί με την ενδυμασία τους και τα όπλα 
τους σε κάποιο κοντινό χώρο, από όπου 
μεταφέρονταν τα καμμένα κόκκαλα των 
νεκρών,- τ α  όποια στο σύνολό τους παρου- 
σιάζουν εικόνα πλήρους απανθρακώσεως, 
-  και ορισμένα προσωπικά τους αντικεί- 
μενα, και είτε τοποθετούνταν σε τεφροδό- 
χα, είτε απ’ ευθείας στο δάπεδο του τάφου. 
Στον αγρό του Κων. Νανούλη, ιδιαίτερα, 
φαίνεται ότι μαζί με τους νεκρούς κάηκαν 
και τα άρματα. Τα σιδερένια δε κομμάτια 
αυτών που απέμειναν τοποθετήθηκαν στους 
τάφους μαζί με τα τεφροδόχα αγγεία. Ο  
συνδυασμός αυτός της καύσεως των αρ- 
μάτων μαζί με τους νεκρούς είναι, νομίζω, 
στοιχείο πολύ ενδιαφέρον και δεν γνωρί- 
ζω, αν έχει ξαναπαρουσιαστεί σε άλλο νε- 
κροταφείο της ίδιας εποχής στην ηπειρω- 
τική Ελλάδα. Πάντως, ίχνη από κόκκαλα 
αλόγων η άλλων ζώων δεν βρέθηκαν στους 
δύο τάφους που ανασκάφηκαν συστημα- 
τικά. Το γεγονός ότι αρκετά από τα χάλ- 
κινα αντικείμενα είχαν λιώσει και είχαν 
μεταμορφωθεί σε άμορφες μάζες σημαίνει 
ότι η ταφική πυρά ήταν αρκετά ισχυρή 
και ότι πιθανόν τροφοδοτούνταν συνεχώς 
κατά την διαδικασία της καύσεως των νε- 
κρών. Η  έντονη επίδρασή της είναι επί-

28. Την παρατήρηση αυτή οφείλω στον συνά- 
δελφο κ. Κώστα Γαλλή, τον οποίο και ευχαρι- 
στώ.

29. Για τα έθιμα καύσεως νεκρών γενικά βλ. 
Μ. Ανδρόνικο, Totenkult σ. W 51 κε. Kurtz - 
Boardman, δ.π. σ. 51 και Ιακωβίδη, Περατή, τ. Β', 
σ. 31. Πρόσφατες ανασκαφικάς έρευνες του Κώ- 
στα Γαλλή σε δύο θέσεις της Θεσσαλίας έχουν 
αναγάγει τα έθιμα καύσεως στην αρχαιότερη Νεο- 
λιθική εποχή. Βλ. σχετικό άρθρο του στα ΑΑΑ 
VIII ( 1975 ) σ. 241 κε.
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Εικ. 22. Πλαστικό αγγείο σε μορφή σειρήνας.

σης εμφανής σ’ αρκετές χάλκινες πόρπες 
και σ’ ορισμένα σιδερένια όπλα.

Οι τάφοι και των δύο αγρών στο σύνο- 
λό τους ήταν αβαθείς λάκκοι μέσα στο 
φυσικό έδαφος των τύμβων, με δάπεδο το 
φυσικό χώρο, και ορίζονταν με απλούς 
περιβόλους από μικρές και μεγάλες ακα- 
τέργαστες πέτρες. Σ’ ορισμένες μόνο περι- 
πτώσεις τοποθετούνταν οι πέτρες αυτές σε 
επάλληλες σειρές και δημιουργούνταν έτσι 
ξερολιθιές. Η  επικάλυψή τους δε από το 
επάνω μέρος πρέπει να γινόταν αρχικά με 
κλαδιά και ξύλα και στην συνέχεια με με- 
γάλες ακατέργαστες πλάκες.

Για την κατασκευή του τύμβου στον 
αγρό του Κων. Νανούλη έχουμε να παρα- 
τηρήσουμε ότι ακολουθούνταν η έξης πε- 
ρίπου διαδικασία: Ορισμός των χώρων 
ταφής και πραγματοποίηση των ταφών των 
καύσεων αρχικά, κάλυψη όλης της εκτά- 
σεως μεταξύ των τάφων μ’ ένα στρώμα 
ακατέργαστων πλακών στη συνέχεια και, 
τέλος, συσσώρευση του χώματος από πά- 
νω. Περίβολος για την συγκράτηση των 
χωμάτων αυτών δεν διαπιστώθηκε με την 
περιορισμένη ανασκαφική έρευνα που διε- 
νεργήθηκε. Πάντως, το χώμα είναι τελείως 
καθαρό και έχει χρώμα και υφή ίδια με το 
φυσικό χώρο των τάφων. Αυτό σημαίνει ότι
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για την κατασκευή του τύμβου χρησιμο- 
ποιήθηκε χώμα από κάποια παρακείμενη 
θέση της ίδιας περιοχής.

Από τα κινητά ευρήματα του συνόλου 
των τάφων, τα αγγεία, τα κοσμήματα και 
τα όπλα, από άποψη σχημάτων και δια- 
-κοσμητικών θεμάτων, ακολουθούν μια ντό- 
πια παράδοση και έχουν αναμνήσεις από 
παλιότερες φόρμες και μοτίβα. Τα τεφρο- 
δόχα αγγεία, τα όποια στις περισσότερες 
περιπτώσεις είχαν πυθμένα διάτρητο, πριν 
χρησιμοποιηθούν για τους τάφους, ήταν 
ασφαλώς οικιακής χρήσης. Διακρίνονται 
βασικά σε μεγάλους αμφορείς, κρατήρες 
και υδρίες, και έχουν συνηθισμένα διακο- 
σμητικά θέματα: ταινίες, κυματοειδείς 
γραμμές και δέσμες καθέτων και οριζον- 
τίων γραμμών ( ε ι κ. 24)30.

Οι χάλκινες πόρπες ανήκουν στο σύνο- 
λό τους στους γνωστούς θεσσαλικούς τύ- 
πους πορπών, του τέλους του 8ου και των 
αρχών του 7ου π.Χ. αιώνα, σύμφωνα με 
την πρόσφατη τυπολογική κατάταξη του 
Kilian31. Επικρατέστεροι είναι οι τύποι 
των απλών τοξοειδών πορπών, με χαρακτή 
διακόσμηση τεμνομένων γραμμών στο τόξο 

 συνήθως, και οι τύποι των μεγάλων το- 
ξοειδών πορπών με ένα η τρεις ελλειψο- 
ειδείς κόμβους και λεπτούς δακτυλίους. 
Άξιο σημειώσεως είναι, νομίζω, το γεγο- 
νός ότι στις οπές, που έφερναν σε ένα η 
και τους τρεις κόμβους μερικές από τις 
πόρπες των τύπων αυτών, παρατηρήθηκαν 
ίχνη από κάποια άγνωστη ένθετη ύλη, η 
οποία καταστράφηκε ολοσχερώς από την 
ισχυρή φωτιά. Από το σύνολο των σιδε- 
ρένιων όπλων, τα οποία στην πλειονότητά

τους, έχουν πολύ καλή διατήρηση, τα μα- 
χαιρίδια, οι μάχαιρες, και οι αιχμές δορά- 
των ( με κοντό αυλό και μακρύ στέλεχος 
οι περισσότερες ) απαντούν σε πολλές πε- 
ριοχές της Ελλάδας. Τα μεγάλα ξίφη, με 
παράλληλες ακμές και υποτυπώδη κεντρι- 
κή νεύρωση τα περισσότερα, καταλήγουν 
στην λαβή σε « χελιδονοουρά », χωρίς 
ενδιάμεση έξοχή, και ανήκουν μάλλον σε 
μια ντόπια παραλλαγή του τύπου Naue II32. 
Κάπως παράλληλα παραδείγματα έχουν 
βρεθεί και στις παλιές ανασκαφές της θεσ- 
σαλικής Άλου33. Η  ανεύρεση τόσο με- 
γάλου αριθμού χάλκινων κοσμημάτων και 
σιδερένιων όπλων ενισχύει, νομίζω, την 
άποψη του Δ. Θεοχάρη34 ( και παλιότερα 
του Blinkenberg35 ) ότι κατά τους Γεωμε- 
τρικούς και Αρχαϊκούς χρόνους βρισκό- 
ταν σε ακμή στην Θεσσαλία μια σπουδαία 
μεταλλοτεχνική βιοτεχνία. Από τα ανα- 
σκαφικά στοιχεία, που συνοπτικά εκθέσα- 
με παραπάνω, μπορούμε να χρονολογή- 
σουμε τους τάφους του αγρού του Βασι- 
λείου Ζαφειρούλη στο β' μισό του 7ου 
π.Χ. αιώνα ( έκτος από τον τάφο 3, που 
χρονολογείται στο a μισό του 6ου π.Χ. 
αί. ) και τους τάφους του αγρού του Κων. 
Νανούλη στα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα 
και πιθανότερα στο τρίτο του τέταρτο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΑΦ ΑΛΙΑΣ

30. Διαστάσεις : ύψος 0,30 μ., διάμετρος χεί- 
λους 0,185 μ., διάμετρος κοιλιάς 0,23 μ., και διά- 
μετρος βάσεως 0,10 μ.

31. Kilian, δ.π.

32. Βλ. A. Snodgrass, Early Greek Armour and 
Weapons, σ. 93 κε.

33. Βλ. Wace - Thompson, Excavations at Ha- 
los, BSA 18 (1911-12) σ. 1 κε.

34. Βλ. Δ. Θεοχάρη, ΑΔ 19 ( 1964) : Χρονικά, 
σ. 246.

35. C. Blinkenberg, δ.π. σ. 128 κε.
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Εικ. 23. Εσωτερικά τάφου 2.

RESCUE EXCAVATIONS AT THE VILLAGE AYIOS GEORGIOS NEAR LARISSA

In 1975 and 1976 rescue excavations 
were conducted for a few days in two 
areas of the community Ayios Georgios 
near Larissa (p lan  1). The excavation re- 
vealed part of an extensive burial mound 
from the archaic period, with important 
offerings in it.

The excavation research was carried 
out in Vassilios Zafiroulis’ field, in the 
place named “ Xirorema” and it revealed 
two pithos burials and nine graves. The 
graves were formed in single or multiple 
series of big unwrought stones and they 
were ellipsoid or rectangular shape in-

side, but almost a horseshoe shape out- 
side ( p l a n  3 and fig s . 3, 8).

They included big clay or bronze ash 
urns with the cremated bones of the 
dead in them ( f i gs .  11 -12 ) and some 
of their personal things as well. Those 
were mostly small bronze and clay va- 
ses, bronze fibulae ( f i g .  4 ) and rings, 
necklaces, bronze pins, some small iron 
knives and on one occasion there was 
an iron spear which was curved on pur- 
pose, so that it could be put in the ash 
urn.

In the grave number 2, several big
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iron weapons and some big bronze fibu- 
lae ( f i g .  5 ) had been deposited in an 
irregularly shaped offering place beside 
the ash urns. The weapons were swords 
( f i g .  6 ), big knives, small knives and 
spears ( f i g .  7 ). All of them had been 
curved on purpose, so that they couldn’t 
be possibly used again.

In Constantinos Nanoulis’ field in the 
place “ Karaeria ” an excavation was 
carried out at the south west part of an 
extensive but short burial mound ( p l a n  
4 ). It revealed two multiple burials of 
the same shape as the previous one. The 
space between them had also been filled 
with big unwrought stones ( f ig .  20 ). 
In both of them, apart from the bronze 
and clay ash urns with the cremated 
bones of the dead and some of their 
personal things in them ( fi gs. 21 - 23 ), 
and apart from the great number of 
weapons and other bronze offerings,

there were iron hardware from at least 
two chariots which might had been used 
to carry the dead ( f i g s .  14 - 16, 21 ).

In Constantine Nanoulis’ field the dead 
were all male and were buried all to- 
gether probably after some important 
historical event, while in Vassilios Zafi- 
roulis’ field some of the dead are clearly 
female. In both places the custom of cre- 
mation seemed to prevail absolutely and 
the grave was combined with a mound. 
The pyre of course would have been 
nearly and the dead were burnt arrayed 
in their clothes and weapons.

The first graves date to the second 
half of the 7th century B.C., except for 
number 3, which is dated to the first 
half of the 6th century ; the second set is 
dated to the middle of the 6th century 
B.C. ( or probably to the third quarter 
of the 6th century B.C. ).

ATHANASIOS TZIAFALIAS

Eικ. 24. Πήλινο τεφροδόχο τάφου 2.
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ
«ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Εικ. 1 -4 ) .

Αρκετό καιρό πριν, η Αρχαιολογική 
Υπηρεσία είχε σχεδιάσει την πραγματο- 
ποίηση μιας έκθεσης στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης, που θα πρόβαλλε 
την ανάπτυξη της μεταλλοτεχνίας στο βο- 
ρειοελλαδικό χώρο σαν μια σημαντική 
πτυχή της πολιτιστικής ιστορίας της πε- 
ριοχής. Η  πλούσια συγκομιδή έργων με- 
ταλλοτεχνίας εξαιρετικής ποιότητας από 
τις ανασκαφές της ελληνικής Αρχαιολογικής 

 Υπηρεσίας σε διάφορες θέσεις του 
βορειοελλαδικού χώρου στις τελευταίες 
δεκαετίες και η εκ νέου ανακάλυψη των 
συσσωρευμένων από προπολεμικές ανασκαφές 

 και τυχαίες αποκαλύψεις αντικει- 
μένων από πολύτιμα και μη μέταλλα στις 
αποθήκες των Μουσείων, έκαμαν την 
πραγματοποίηση της έκθεσης επιτακτική 
και δικαιολογημένη, γιατί έτσι θα δινόταν 
για πρώτη φορά ευκαιρία στους επιστή- 
μονες και στο πλατύ κοινό να γνωρίσουν 
ένα εντυπωσιακό σύνολο από την παρα- 
γωγή των αρχαίων μακεδονικών εργαστη- 
ρίων, πολύ αξιόλογο συγχρόνως από επι- 
στημονικής πλευράς, γιατί τα αντικείμενα 
θα παρουσιάζονταν σε ευρηματικές ενό- 
τητες ( ταφικά σύνολα ).

Δύο γεγονότα προκάλεσαν την επίσπευ- 
ση της εκτελέσεως του σχεδίου: Τα ευρή- 
ματα της Βεργίνας και η διοργάνωση του 
Παγκοσμίου Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη 

, τον Αύγουστο του 1978.

-Αφού ξεπεράστηκαν οι διάφορες γρα- 
φειοκρατικές και τεχνικές αντιξοότητες 
άρχισε η προετοιμασία το Φεβρουάριο του 
1978, αλλά η σχεδίαση και εκτέλεση του 
τεχνικού μέρους του έργου μόλις το 
Μάιο του ίδιου έτους. Τον Ιούνιο του 
1978 ένα θλιβερό γεγονός ανέτρεψε το 
πρόγραμμά μας και διέκοψε την εκτέλεση 
των τεχνικών εργασιών: οι σεισμοί της 
Θεσσαλονίκης. Η  πόλη δοκιμάστηκε 
σκληρά και, μαζί, τα μνημεία της καθώς 
και το κτίριο του Μουσείου.

Στις αρχές Ιουλίου άρχισαν με εντα- 
τικό ρυθμό να εκτελούνται συγχρόνως δύο 
διαφορετικές εργασίες τεχνικής φύσεως: 
(α)ε π ισκευές του κτιρίου, που είχε υπο- 
στεί αρκετές ζημιές από το σεισμό ( ξα- 
ναχτίσιμο τοίχων της εισόδου του Μου- 
σείου και ορισμένων άλλων χώρων, αντι- 
κατάσταση όλων των μεγάλων υαλοστα- 
σίων που είχαν σπάσει, επ ισκευή και εκ 
νέου στεγάνωση των στεγών του Μου- 
σείου που είχε υποστεί ρηγματώσεις ) 
και (β) κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων 
( ψευδοροφές και ψευδότοιχοι, ήλεκτρο- 
λογικές εγκαταστάσεις ) για τη διαμόρ- 
φωση του χώρου της εκθέσεως και την το- 
ποθέτηση των εκθεμάτων. Τελικά, σ’ ελά- 
χιστο χρόνο για ένα τέτοιο έργο ( μέσα 
σε 1 1/2 μήνα ) ετοιμάστηκε και εγκαινιά- 
στηκε η έκθεση στις 8 Αυγούστου 1978, 
πράγμα που σ’ εμάς που εργαζόμαστε για
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την επίτευξη του σχεδίου φαινόταν, ως 
λίγες μέρες πριν από τα εγκαίνια, ακατόρ- 
θωτο.

Η  προετοιμασία της έκθεσης είχε δυο 
φάσεις: (α) Την αναζήτηση στις αποθήκες 
και στους εκθεσιακούς χώρους των δια- 

- φόρων Μουσείων (Εθνικού Μουσείου 
Αθηνών, Κομοτηνής, Καβάλας, Θεσσα- 
λονίκης, Βέροιας, Κοζάνης, Λαρίσης και 
Βόλου ) των κατάλληλων αντικειμένων, 
αποδελτίωση, περισυλλογή και μεταφορά 
στο Μουσείο Θεσσαλονίκης του υλικού 
που προερχόταν από αλλού, συντήρηση, 
φωτογράφηση, ταξινόμηση των αντικει- 
μένων σε ομάδες, όταν τελικά συγκεντρώ- 
θηκε στη Θεσσαλονίκη, (β) Επιλογή λύ- 
σεων για τη διαμόρφωση του χώρου, που 
θα καταλάμβανε η εκθεση1. Ο  χώρος που 
θεωρήθηκε πιό κατάλληλος ήταν γεμάτος 
με βιτρίνες διαστάσεων 2 X 2 μ., στημενες 
παρατακτικά. Περιείχαν τα διάφορα αντι- 
κείμενα που ανήκουν στις μόνιμες συλλο- 
γές αγγείων και μικροτεχνίας της προϊ- 
στορικής και κλασσικής εποχής του Μου- 
σείου Θεσσαλονίκης. Έπρεπε λοιπόν πρώ-

τα να μεταφερθούν οι βιτρίνες με το περιε- 
χόμενό τους προσωρινά στις αποθήκες 
του Μουσείου τακτοποιημένες έτσι, ώστε 
να είναι τουλάχιστον προσιτές στους ειδι- 
κούς μελετητές, και μετά να διευθετηθεί 
ο ελευθερωμένος χώρος, που είχε εμβαδόν 
500 τ.μ. περίπου, έτσι ώστε να προβάλει 
κατάλληλα τα συγκεκριμένα είδη αντικει- 
μενων που επρόκειτο να εκτεθούν.

Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα από την 
αφαίρεση μέρους των εκτεθειμένων μονί- 
μων συλλογών του Μουσείου, γιατί στο κτί- 
ριο δεν υπάρχει ειδικός χώρος για διοργάν-
ωση προσωρινών εκθέσεων. Το σωστό 

όμως είναι να αποφεύγονται τέτοιες ανορ- 
θόδοξες λύσεις.

Η  ιδέα της συνηθισμένης μουσειακής 
παρουσίασης των μετάλλινων αντικειμέ- 
νων με χρονολογική εξέλιξη και σε ομά- 
δες όμοιων σχημάτων ή ομοειδών τύπων 
μέσα σε ογκώδεις προθήκες όμοιων δια- 
στάσεων, παρατακτικά τοποθετημένων σε 
μια ουδέτερη αίθουσα με φυσικό φωτισμό, 
που θα αυξομειωνόταν ανάλογα με τις ώ- 
ρες της ημέρας. απορρίφθηκε εξαρχής.

Εφόσον τα εκθέματα ήταν κτερίσματα 
τάφων, προσπαθήσαμε, με την κατάλληλη 
διαμόρφωση του χώρου ( ψευδότοιχοι και 
ψευδοροφές, χρωματισμοί της οροφής και 
του δαπέδου σε τόνους χωματένιους, που 
τονίζονταν με τον κατάλληλο φωτισμό ), 
να δημιουργήσουμε στον επ ισκέπτη την 
εντύπωση του υπόγειου η γενικά του κλει- 
στού ταφικού χώρου. Ό  διάδρομος ανά-

1. Πρέπει να τονίσουμε ότι το προσωπικό του 
Μουσείου, εργατοτεχνίτες και φύλακες, με την καθο- 
δήγηση της υπογραφομένης, της Εφόρου Αρχαιο- 
τήτων κ. Ι . Βοκοτοπούλου και της Επιμελητρίας 
Αρχαιοτήτων κ. Κ. Δεσπίνη εργάστηκε αυτές τις 
δύσκολες ώρες με Ιδιαίτερο ζήλο. Ειδικά για την 
προετοιμασία της εκθέσεως εργάστηκαν : η Ε πι- 
μελήτρια Αρχαιοτήτων δ. Λ. Παρλαμά που απο- 
σπάστηκε από την έδρα της στη Θεσσαλονίκη, ει- 
δικά για το σκοπό αυτό και έργο της ήταν ο υπο- 
μνηματισμός της Έκθεσης με τα ανάλογα κείμενα, 
διαγράμματα καθώς και η αποδελτίωση και περι- 
γραφή των αντικειμένων, η αρχαιολόγος κ. Μ. 
Θεοχάρη, που εκτός από την αποδελτίωση και περι- 
γραφή των αντικειμένων και συγκεντρώση της σχε- 
τικής βιβλιογραφίας συνεργάστηκε για το στήσιμο 
των αντικειμένων με τον σκηνογράφο κ. Σ. Καρα- 
φύλλη που είχε την καλλιτεχνική ευθύνη για την 
παρουσίαση των εκθεμάτων. Μεγάλη ήταν επίσης

η συμβολή του συντηρητή μετάλλινων του Μου- 
σείου Θεσσαλονίκης κ. Δ. Μαθιού και του αρχιτε- 
χνίτη Σ. Καραλή, του πρώτου στη συντήρηση και 
ετοιμασία των αντικειμένων, του δευτέρου στη λύση 
τεχνικών ζητημάτων. Αλλά και το υπόλοιπο τεχνι- 
κό προσωπικά του Μουσείου εργάστηκε υπεράν- 
θρωπα για την επιτυχία του σκοπού. Η  υπογραφο- 
μενη είχε την ευθύνη του συντονισμού και του ελέγ- 
χου όλων των εργασιών.
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Σχ. 1. Κάτοψη της αίθουσας Μεταλλοτεχνίας.
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Εικ. 1. Προθήκες με αντικείμενα από τον βασιλικό τάφο II της Βεργίνας.

μέσα στις προθήκες - κόγχες ( niches ) και 
οι κατά διαστήματα στενώσεις του κατα- 
σκευάστηκαν έτσι, ώστε να εξυπηρετηθεί 
η ιδέα της κατά γεωγραφικές ενότητες 
παρουσίασης των εκθεμάτων, με σκοπό να 
διατηρηθεί η ισορροπία της θέασης σε 
σχέση με την αναλογία του πλάτους του 
διαδρόμου, τη μικρή κλίμακα των αντικειμένων 

 και τη μεγάλη αξία τους. Αυτή 
η κατά διαστήματα διακοπή ξεκουράζει

τον επισκέπτη και τον οδηγεί πιό άνετα 
σε μια προσεκτικότερη παρατήρηση των 
εκθεμάτων της κάθε προθήκης.

Πρόθεσή μας ήταν να τονίσουμε ότι τα 
αντικείμενα - έργα τέχνης αποτελούν το 
πολύτιμο περίβλημα ενός προγονικού «κει- 
μηλίου » παρουσιασμένου μέσα σε μια ε- 
νιαία αρχιτεκτονική σύλληψη που θα λει- 
τουργεί έτσι, ώστε να προκαλεί όχι μόνο 
αισθητικά τον επισκέπτη, αλλά και να τον
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Εικ. 2. Προθήκες με αντικείμενα από τους τάφους του Δερβενίου Θεσσαλονίκης.

ωθεί και σε μια βαθύτερη-«συναισθημα- 
τική» συμμετοχή (σχ.  1).

Οι προθήκες - κόγχες εξωτερικά έχουν 
όλες τις ίδιες διαστάσεις, εσωτερικά όμως 
ο χώρος αυξομειώνεται με διάφορα πανώ 
που τοποθετούνται κάθετα στα πλάγια και 
με ανάλογες κάθε φορά εξάρσεις ( αναση- 
κώματα ) η κλίσεις του δαπέδου της προ- 
θήκης. Την έκταση και το βάθος του χώρου 
της προθήκης καθορίζουν οι όγκοι και οι

διακοσμητικές λεπτομέρειες των αντικειμένων 
. Τα περισσότερα αντικείμενα προ- 

βάλλονται σε κάθετη σχέση ως προς το 
ύψος της ματιάς του θεατή. Σκοπός είναι 
να αναδειχθούν έτσι τα αντικείμενα, ώστε 
να προσηλωθεί σ’ αυτά το βλέμμα του θεατή 

, ενώ παράλληλα να του δίνεται η εντύ- 
πωση, ότι τα αντικείμενα ξεπροβάλλουν 
μόνα τους μέσα από το άπειρο ( απροσδι- 
όριστο βάθος ). Οι βάσεις και τα φόντα
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που χρησιμοποιήθηκαν είναι ξύλινα και 
βαμμένα έτσι, ώστε η επιφάνειά τους να 
είναι αδρή. Η  ξύλινη επιφάνεια χρησι- 
μοποιήθηκε όσο επιτρεπόταν περισσότερο, 
γιατί θεωρήθηκε, ότι μια επιφάνεια σκλη- 
ρής υφής ταίριαζε περισσότερο για να προ- 
βληθούν πάνω της κοσμήματα χρυσά η 
ασημένια παρά μια βάση ντυμένη με ύφα- 
σμα.

Ο  φωτισμός του χώρου πραγματοποιεί- 
ται με κίτρινα φώτα μικρής έντασης στην 
οροφή, που έχει χρώμα καστανό - χωματένιο 

- έτσι επιτυγχάνεται ένας διακριτι- 
κός φωτισμός σ’ ολόκληρο το διάδρομο, 
ενώ ο φωτισμός γενικά των προθηκών 
πραγματοποιείται από την οροφή τους 
και από το πίσω μέρος τους. Στο βάθος 
κάθε προθήκης υπάρχει ένα πανώ από ύ- 
φασμα βαμμένο με μια ματιέρα έτσι ώστε, 
ανάλογα με τη ρυθμισμένη ένταση του 
φωτισμού που βρίσκεται από πίσω, να παίρ- 
νει το πανώ την κατάλληλη απόχρωση, 
που θα βοηθεί να προβάλλονται τα αντι- 
κείμενα στο επιθυμητό βάθος-άπειρο.

Εκτός από τα αντικείμενα μεταλλοτε- 
χνίας που αποτελούν τον κύριο όγκο των 
εκθεμάτων, ο χώρος διανθίστηκε με κεί- 
μενα που αφορούν στην ιστορία της Μα- 
κεδονίας και ιδιαίτερα στις δραστηριότη- 
τες των βασιλικών δυναστειών που κυβέρ- 
νησαν τον τόπο. Πρέπει να τονίσουμε, 
έστω κι αν θεωρηθεί λίγο υπερβολικό, ότι 
ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας είναι η 
ιστορία των βασιλέων της, γιατί αυτοί με 
το σύστημα διακυβερνήσεως που ίσχυε, 
προσδιόρισαν με τις πράξεις τους το ρόλο 
που έπαιξε τόσο στην πολιτική όσο και 
στις πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτή η πε- 
ριοχή του ελλαδικού χώρου. Επίσης, φω- 
τογραφίες και έγχρωμες διαφάνειες που 
προβάλλονται συνεχώς σε οθόνη, καθώς 
και σχετικό κείμενο γραμμένο από τον

καθηγητή κ. Μ. Ανδρόνικο, κατατοπίζουν 
τον επισκέπτη σχετικά με το εύρημα της 
Βεργίνας.

Επιδίωξή μας ήταν η όσο το δυνατόν 
πληρέστερη ενημέρωση το υ  επ ισκέπτη 
για τον πολίτικο - καλλιτεχνικό ρόλο της 
αρχαίας Μακεδονίας ως την κατάκτησή 
της από τους Ρωμαίους, πέρα από την 
απλή θέαση των αντικειμένων, που πολλά 
απ’ αυτά είναι έργα υψηλής τέχνης και 
σαν τυποι μοναδικά στον κόσμο. Δύο εκ- 
δόσεις σχετικές συμβάλλουν στον ίδιο 
σκοπό : (α) η πρώτη περιγραφή της ανα- 
σκαφής των βασιλικών τάφων της Βεργί- 
νας από τον καθηγητή Μ. Ανδρόνικο και 
(β) ο περιγραφικός κατάλογος της Ε κθέ- 
σεως « Θησαυροί της Αρχαίας Μακεδο- 
νίας », διανθισμένος και με άλλα σχετικά 
με το θέμα κατατοπιστικά κείμενα.

Σκοπός μας ε π ίσης είναι να δώσουμε 
περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
στην έκθεση παρουσιάζοντας σε ένα άλλο 
χώρο του Μουσείου φωτογραφίες και σχέ- 
δια μνημείων και ανασκαφών γενικά, που 
βρίσκονται μέσα στο μακεδονικό χώρο. Το 
υλικό αυτό θα συνοδεύεται από επεξηγη- 
ματικά κείμενα, αποσπάσματα από κείμενα 
αρχαίων συγγραφέων και άλλου είδους αρ- 
χαιολογικά ευρήματα, ώστε μ’ ένα συνο- 
πτικό τρόπο να αντλεί ο επισκέπτης πε- 
ρισσότερες πληροφορίες, χωρίς να κου- 
ράζεται από ειδικές επιστημονικές λεπτο- 
μέρειες για την ιστορία και τον πολιτισμό 
του τόπου, που  μέρος τους είναι και τα 
έργα τέχνης που παρουσιάζονται στην Έκ- 
θεση2.

Η  επ ιτυχία της πρώτης αυτής ειδικής

2. Στη σκέψη αυτή μάς οδήγησε και το γεγονός 
ότι επί 160.000ε π ισκεπτών της εκθέσεως από τον 
Αύγουστο 1978 μέχρι τέλους Μαρτίου 1979 οι 
60.000 ήταν μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και άλ- 
λων Σχολών.
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Εικ. 3. Προθήκες με αντικείμενα από τους τάφους του Δερβενίου Θεσσαλονίκης.

έκθεσης που διοργανώθηκε στο Αρχαιο- 
λογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και η 
ομόφωνη θετική αντίδραση που προκά- 
λεσε ο τρόπος παρουσίασης τόσο στο έξω- 
τερικό όσο και στο εσωτερικό, καθώς και 
η μεγάλη αύξηση του αριθμού των επι- 
σκεπτών του Μουσείου σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια, έδειξαν το ενδιαφέ- 
ρον του κοινού για τέτοιου είδους εκθέ- 
σεις. Απαραίτητες όμως προϋποθέσεις για

να διοργανώνουν τα ελληνικά μουσεία εκ- 
θέσεις περιοδικού χαρακτήρα είναι: (α) να 
υπάρχει ειδικός χώρος - πτέρυγα στο Μου- 
σείο με τέτοιες δυνατότητες διαμορφώ- 
σεως, ώστε να εναλλάσσονται εκθέσεις 
διαφορετικού περιεχομένου, (β) να γίνεται 
συστηματική προεργασία και σχεδίαση 
των στόχων της περιοδικής έκθεσης, ώστε 
να λύνονται εγκαίρως τα συναφή τεχνικά 
προβλήματα, καθώς και εκείνα της ασφά-
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λείας του χώρου και των εκθεμάτων και (γ) 
να πραγματοποιείται η προβολή της έκθεσης 

 και του περιεχομένου της με τις ανά- 
λογες εκδόσεις κατατοπιστικών φυλλα- 
δίων, αφισσών, φωτογραφιών και κατα- 
λόγου και φυσικά να ελέγχεται η ποιότη- 

- τ α  τους, ώστε να αποτελούν θετική κι όχι 
αρνητική προβολή - διαφήμιση του γεγο- 
νότος.

Η  έκθεση της Θεσσαλονίκης3 ήταν το 
ξεκίνημα μιας προσπάθειας που αξίζει να 
συνεχιστεί.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Κ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ

TREASURES OF MACEDONIA. THE EXHIBITION OF ANCIENT METALWORK IN
THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THESSALONIKI ( F i g s .  1 - 4) .

Some time ago the Archaeological 
Service had planned to mount an ex- 
hibition at the Archaeological Museum 
of Thessaloniki to show the develop- 
ment of metalwork in the north Greek 
area as a significant aspect of the cul- 
tural history of this district. The rich 
harvest of fine metalwork from exca- 
vations conducted by the Greek Ar- 
chaeological Service in various parts of 
northern Greece for the past two deca- 
des and the rediscovery of finds from 
pre-war excavations and chance finds 
of all kinds of metalware wich had accu- 
mulated in the museum storerooms pro- 
vided more than sufficient reason and 
impetus for staging an exhibition where 
for the first time both scholars and the 
general public would have the opportu- 
nity of becoming acquainted with the 
impressive production of ancient Ma-

cedonian workshops [ in their entire- 
ty ], all the more valuable from the 
scientific point of view because the finds 
were to be shown in context ( tomb 
groups ).

Two events lent wings to the realiza- 
tion of the project : the finds from Vergi- 
na and the International Congress on 
Aristotle held in August 1978.

Preliminary work began in February 
1978 after various bureaucratic and te- 
chnical snags had been obviated; but 
the technical planning and execution of 
the work did not get under weigh until 
May of 1978. In June a distressing event 
upset our schedule and interrupted our 
preparations : the earthquakes which 
struck Thessaloniki. The city suffered 
sore damage as did her monuments and 
the museum building.

The beginning of July saw two diffe-

3. Η  έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το κα- 
λοκαίρι του 1980.
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rent kinds of work progressing at high 
speed : repair of the building which had 
been quite severely damaged by the 
earthquake ( the walls at the entrance 
to the museum and in certain other 
places had to be rebuilt, all of the glass 
showcases which had broken had to be 
replaced, the waterproofing had to be 
redone where cracks had developed in 
the roof) ; and, secondly, special in- 
stallations required for the exhibit ( cei- 
ling partitions and screen walls ). Fi- 
nally, the exhibition was set up in the 
amazingly short time of one and a half 
months and dedicated on the 8th of Au- 
gust ; but a few days earlier those of 
whose who had been struggling to finish 
had thought this an unattainable goal.

The preliminary preparations had two 
phases. First, the search through the 
storerooms and museum galleries for suit- 
able artifacts ( National Museum of 
Athens, Komotini, Kavala, Thessaloni- 
ki, Véroia, Kozani, Larissa and Volos); 
the objects from other museums had to 
be labelled, collected and transported 
to Thessaloniki ; and when the finds 
had been brought together in one place 
the work of conservation, photography 
and classification in groups was carried 
out. Secondly, the galleries where the 
exhibition was to be installed had to be 
reorganized1. The area judged most suit- 1

able was crammed with showcases 2 x 2  
m., standing side by side containing the 
various artifacts comprising the perma- 
nent collections of pottery and small 
finds of the prehistoric and classical eras. 
In order to make room for the present 
exhibit it was necessary to move the 
showcases and their contents to museum 
storerooms and to set them up so that 
would at least be accessible to specia- 
lists and then properly to arrange the 
types of artifacts which were to be put 
on show.

There was no way of escaping the ne- 
cessity of removing part of the perma- 
nent collections because no provision 
had been made for temporary exhibits. 
But such unorthodox procedures are 
best avoided.

From the beginning we rejected the 
conventional method of showing me- 
talware in chronological order arranged 
by categories in vast cases all the same 
size set up in rows in a neutral gallery 
with natural light waxing and waning 
according to the time of day.

Since the exhibits were offerings from 
graves we attempted to create the im-

1. It should be underlined that the staff of 
the museum, technicians and guards, super- 
vised by the undersigned, the ephor Mrs. I. Vo- 
kotopoulou, and the epimelete Mrs. K. Despi- 
ni, worked devotedly during these difficult times. 
Miss L. Parlama, epemelete, was transferred 
from her regular position at Thebes Museum 
especially for this purpose and her work was

recording the exhibition and making inventory 
entries and descriptions of the finds. The archae- 
ologist Mrs. M. Theochari worked on the in- 
ventory and description of the objects and on 
the bibliography; in setting up the artifacts she 
collaborated with the stage designer Mr. S. 
Karaphyllis who was in charge of the artistic 
lay-out. D. Mathios, conservator for metalwork, 
and S. Karalis, chief technician, made important 
contributions, the former by conserving and pre- 
paring the artifacts, the latter by solving techni- 
cal problems. The undersigned assumed re- 
sponsibilty for coordination and general super- 
vision.
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pression of an underground chamber 
tomb or, in general, of an enclosed se- 
pulchral area, by using screens and false 
ceilings painted with natural earth co- 
lours heightened by the lighting. The 
passage between the cases which were 
set into the wall, narrowed down to a 
corridor at intervals in order to enliven 
the presentation in terms of geographi- 
cal units, preserving an equilibrium bet- 
ween the small scale of the artifacts and 
their great value. This system of divi- 
sions also serves to give the visitor the 
feeling that he is alone with the objects 
and enables him more easily to con- 
centrate on the individual pieces.

Our aim was to show that the works 
of art are like a precious reliquary con- 
taining our ancestral heritage presented 
in a unified architectonic scheme calcu- 
lated to evoke not only an aesthetic 
but also a deeper emotional response 
( p l a n  1 ).

The outside dimensions of the cases 
set into the wall are all the same but the 
inside dimensions have been varied with 
panels and .platforms or by tilting the 
floor. The height, width and depth of 
the cases has been modified according 
to the size and ornamental details of the 
artifacts. Thus they capture the viewer’s 
attention by giving the impression that 
they emerge out of infinity ( indetermi- 
nable depth ). The bases and back- 
grounds are made of wood and painted. 
Wood was used as much as possible be- 
cause the texture is better suited to show- 
ing off gold and silver than bases covered 
with cloth.

For the lighting we used small yellow 
lights in the ceiling which is coloured 
chesnut brown, thus illuminating the

whole passage unobtrusively, whereas 
the cases were mostly lit from above and 
behind. At the back of each case is a 
piece of material dyed in such a way 
as to create an illusion of 'boundless 
depths out of which the artifacts emerge.

Apart from the metalwork which 
forms the main thrust of the show, there 
are also texts relating to the history of 
Macedonia and in particular to the acti- 
vities of the royal dynasties who govern- 
ed the area. At the cost of seeming to 
exaggerate we must emphasize that the 
history of ancient Macedonia is the his- 
tory of its kings ; with the system of 
administration which was then in force 
their actions determined the role play- 
ed by Macedonia in politics and in cul- 
tural activities. The finds from Vergina 
are elucidated by means of photographs 
and colour slides shown non-stop and by 
texts written by Professor M. Andro- 
nikos.

Our aim was to convey full informat- 
ion about the political-artistic role of 
ancient Macedonia down to the time of 
the Roman conquest, beyond the mere 
display of the objects many of which 
are artworks unique of their kind. Two 
publications serve this purpose, the first 
report on the excavations of the royal 
tombs at Vergina by Professor M. An- 
dronikos and the descriptive catalogue of 
the exhibition “ Treasures of Ancient 
Macedonia ” which provides introducto- 
ry material.

In order to increase the educational 
value of the exhibit, photographs and 
plans of monuments and sites in Mace- 
donia will be on show in another gallery. 
This material will be accompanied by 
explanatory texts, quotations from an-
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Εικ. 4. Προθήκες με αντικείμενα από τον βασιλικό τάφο II της Βεργίνας.

cient authors and other types of archaeo- 
logical finds so that the visitor will be 
able to absorb a great deal of condensed 
information about the history and ci- 
vilization of Macedonia without being 
bored by pedantic details2.

The success of the first such a special 
exhibition which was organized in the 
Archaeological Museum of Thessaloni- 
ki and the unanimous positive response 
which the manner of presentation evok- 
ed both at home and abroad, the great

13

2. Our view is supported by the fact that 
out of the 160,000 visitors who saw the exhibi- 
tion between August 1978 and the end of

M arch 1979, 60,000 were students from public 
schools, high schools and other educational insti- 
tutions.
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increase in the number of visitors to the 
museum in constrast with previous years 
demonstrated the public interest for this 
type · of exhibitions. If the museums of 
Greece are to continue organizing this 
kind of exhibition a few basic require- 
m ents will have to be met : (1) the mu- 
seum must have a wing or other space 
which can be adapted to the needs to 
temporary ethibitions, (2) Adequate sy- 
stematic planning well in advance to 
solve the many technical problems and to 
guarantee the security of the galleries 
and exhibits, (3) Advertising the exhibit-

ions through educational publications, 
posters, photographs and a catalogue 
made to measure up to high standards 
so as to evoke a positive, not a negative, 
reaction.

The exhibition at Thessaloniki3 was 
the start of an effort which deserves to 
be continued.

Archaeological Museum o f Thessaloniki

K. RHOMIOPOULOU

3. The exhibition will be open until the 
summer of 1980.
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ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΠΕΛΛΗΣ AAA, X (1977), 259-263

Την δευτέραν λέξιν του 1ου στίχου του 
επιτυμβίου επιγράμματος επί τετραγώνου(;) 
πώρινης βάσεως ( υψ. 0,40, μήκ. 0,64, πλάτ. 
0,485 μ.) εκ Πέλλης ( AAA, X ( 1977), 
259 - 263 ), ένθα ο λίθος παρουσιάζει ελα- 
φράν διάβρωσιν, η δημοσιεύσασα δ. Μ. 
Λιλιμπάκη μεταγράφει τε[ίδ]ε. Το μετά 
το Τ όμως γράμμα είναι βέβαιον Η, του 
οποίου διασώζεται η αριστερά κάθετος και 
μέγα τμήμα της μέσης, της συνδετικής κε- 
ραίας, ουδέν δε ίχνος των ακραίων παραλ- 
λήλων κεραιών ενός Ε φέρει ο λίθος. Ε ν 
συνεχεία διακρίνονται αμυδρά ίχνη του 
I και του Δ. Φέρεται δηλ. επ ί του λίθου 
τήιδε. Επίρρημα τόπου σημαίνον ενταύθα, 
εις το σημείον αυτό.

Περαιτέρω η δ. Μ. Λιλιμπάκη μεταγρά- 
φει ενθ’ Αίας. Εις φράσιν αξύμβλητον. Το 
τρίτον όμως στρογγυλόν ( κυκλικόν ) γράμ- 
μα δεν φέρει στιγμήν κατά το κέντρον, 
ουδέ ίχνος αυτής. Είναι δηλ. Ο και ουχί 
Ο- Το γωνιώδες τέταρτον γράμμα φέρει 
συνδετικήν κεραίαν ούχί κατά το μέσον 
ύψος των δύο συγκλινουσών άνω κεραιών, 
ώστε να είναι Α, αλλά εις θέσιν μεταξύ 
του μέσου ύψους και της βάσεως των λο- 
ξών κεραιών και πλησιέστερον προς το 
μέσον ύψος αυτών. Ε γράφη εξ αμελείας 
του χαράκτου αντί του Δ. Μεταγραπτέον

ΕΝΟΔΙΑΣ. Κατά ταύτα, το κείμενον της 
επιγραφής έχει ως εξής :
Κείμαι τήιδε θανούσα, πατρίς δε μοι εστί 
Κόρινθος·
Ε νοδίας πρόπολος, τόνυμα Τιμαρέτη.

Ε νόδιος, α, είναι ε π ίθετον θεών, ων τα 
αγάλματα η βωμοί η στήλαι εστήνοντο 
παρά τας οδούς η τριόδους, ως του Ε ρ- 
μού, της Αρτέμιδος, της Περσεφόνης και 
της Μικρασιατικής, της Καρικής Εκά- 
της1.

Η  Ενοδίας ( παρά Παυσ. III 14,9 η Ενόδιος 
 ) είναι αρχαία ελληνική θεότης και 

ουχί επίκλησις της Εκάτης1 2.
Α ναφέρεται παραλλήλως προς την Ε κά- 

την παρά Ευρ. Ε λενη 569 - 570.
ΜΕ. ω φωσφόρ’ Εκάτη, πέμπε φάσματ' 
ευμενή.
ΕΛ. ον νυκτίφαντον πρόπολον Ενοδίας 
μ' όρας.
και ο Kannicht3 γράφει, ότι είναι παραλ-

1. Liddell - Scott εν λ. ενόδιος. RE V 2635/6.
2. Wilamowitz, Die Glaube der Hellenen, I 169 

και σημ. 1.
3. R. Kannicht, Euripides, Helena II ( Kom- 

mentar) 160/1, στίχ. 569-570.
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λαγή του ονόματος της Εκάτης και είναι 
ταυτόσημος εν Αθήναις προς την Ε κά- 
την (ως και την Περσεφόνην).

Η  λατρεία της Ενοδίας είναι διαδεδομένη 
 καθ’ άπασαν την Θεσσαλίαν ως πι- 

στούται δι’ επιγραφών ευρεθεισών εις Λά- 
ρισαν, Πύθιον, Φέρας, Παγασάς (χωρίς 
να μνημονεύσωμεν παραδείγματα εκ της 
Ρωμαϊκής επ οχής). Θεωρείται δε ως θεσ- 
σαλικής καταγωγής θεά4.

Η  παρουσία της Ενοδίας εις την πρωτεύουσαν 
 ήδη της Μακεδονίας Πέλλαν 

προβληματίζει ως προς την προέλευσιν 
της λατρείας. Η  αφιέρωσις της Λαρίσης 
επί τετραγώνου μαρμάρινης βάσεως IG 
IX 2, 575 δύναται να χρονολογηθή εις το 
β' ήμισυ ως τα μέσα του 5ου αί., αλλά και 
το επίγραμμα της Πέλλης του α' ημίσεος 
του 4ου αι. είναι εκ των αρχαιοτέρων της

Μακεδονίας. Δυστυχώς ελλείπει η φέρου- 
σα το η τα σύμβολα του θεού στήλη η 
πεσσίσκος, όστις επί μεν της βάσεως της 
Πέλλης ήτο εστερεωμένος επί ορθογωνίου 
(0,08 X 0,03 X 0,215 μ. ) βαθύνσεως ( και 
ουχί τόρμου, ως αναγράφεται εις την δημο- 
σίευσιν )ε π ί της άνω πλευράς αυτής, επί 
δε της βάσεως της Λαρίσης διά τετραγώ- 
νου σιδηρού γόμφου διασωζομένου.

Παραμένει αναπάντητον το ερώτημα διά 
ποιον λόγον είναι εγκατεστημένη εις Πέλ- 
λαν ως πρόπολος η Τιμαρέτη, μία Κο- 
ρινθία.

Δεν αναγράφεται το πατρώνυμον αυτής, 
αλλά ούτε και εις άλλα αρχαία κείμενα, 
ένθα αναφέρεται η πρόπολος, αναγράφε- 
ται το πατρώνυμον αυτών5. ’Όννμα· δωρι- 
κός τύπος.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Μ ΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

ON THE GRAVE EPIGRAM FROM PELLA, AAA X (1977) 259 - 263

The second word of the first line 
of the grave epigram on a rectangular 
poros limestone base ( ht. 0.40 m.,
0.64 X 0.485 m. ) from Pella ( AAA X 
( 1977) 259-263 ) has been transcribed 
as τε[ΐδ]ε by M. Lilibakis in her pu- 
blication. The stone is slightly damaged 
at this spot, but the letter following after 
T is certainly H, with the left vertical

and much of the horizontal cross-stroke 
preserved, whereas no traces of the upper 
and lower horizontal strokes of an E 
are present. Faint traces of the I and 
Δ may be made out. Thus the stone 
reads τήιδε used here as an adverb of 
place.

In line 3 M. Lilibakis reads ενθ’ Αίας. 
A meaningless phrase. But the third

4. T. Kraus, Hekate, 77 - 83, ένθα και άρτιος 
βιβλιογραφικός υπομνηματισμός.

« Als chthonische Göttin weist sie die Kultver- 
bindung mit Zeus Meilichios in Larissa aus. IG

IX  2, 578 : Μάκων Ο μφαλίωνος τον να[όν] Διί 
Μειλιχίωι και Ε νοδίαι και πόλει ». « Weggöttin ».

5. Βλ. σχετικάς παραπομπάς εις RE XXIII 828- 
832 εν λ. πρόπολος.
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letter is circular with no dot in the centre, 
not even a trace, so that it is O not 
Θ. The horizontal stroke of the fourth 
letter is not at mid-height between the 
two diagonal strokes as it would be for 
an A but falls between mid-height and 
the base of the diagonal strokes, nearer 
the halfway mark. The careless mason 
had intended to carve a delta. The word 
should be transcribed ΕΝΟΔΙΑΣ. The 
text of the inscription now reads as 
follows :

κείμαι .τήιδε θανού/σα, πατρίς δε μοι εστ/ι 
Κόρινθος-/
Ενοδίας πρόπολος, τόνυμα Τιμαρέτη
Ενόδιος, α, is an epithet of divinities who 
had their statues or altars or stelai by 
the wayside or at crossroads, such as 
Hermes, Artemis, Persephone and the 
Near Eastern, Karian Hekate.1

According to Pausanias III 14.9, Eno- 
dia is an ancient Greek divinity and not 
an epithet of Hekate.1 2

Euripides, however, relates Enodia to 
Hekate in the Helen 569 - 70.

ME. ω φωσφόρ’ Εκάτη, πέμπε φάσματ’ 
ευμενή.
ΕΛ. ου νυκτίφαντον πρόπολον Ενοδίας 
μ’ οράς.
and Kannicht3 writes that Enodia is a 
variation on Hekate and is, in Athens, 
identical with Hekate ( and Persephone 
too ).

The worship of Enodia is widespread 
throughout Thessaly on the evidence of 
inscriptions found in Larissa, Pythion, 
Pherai, Pagasai ( not to mention exam- 
ples from the Roman period ). The godd- 
ess is thought to have a Thessalian ori- 
gin.-4

The presence of Enodia in Pella, the 
capital of Macedonia, raises a question 
about the origin of the cult. The dedi- 
cation from Larissa on a rectangular 
marble base ( IG IX  2575 ) may be 
dated in the first half to the mid-5th c. 
B.C. but the epigram from Pella dated 
to the first half of the 4th c. B.C. is one 
of the earliest inscriptions from Macedo- 
nia. The upper surface of the Pella base 
has a rectangular cutting, 0.08 X 0.30 X 
0.215 m. into which the stele or pillar 
with the symbol or symbols of the god- 
dess was set ; unfortunately it is missing. 
An oblong rectangular clamp is preser- 
ved on the Larissa base.

The question as to why the. cult atten- 
dant Timarete, a Corinthian, settled in 
Pella remains unanswered.

The name of her father is not given 
nor do any other ancient texts mention- 
ing a propolos ever give the father’s 
name.5 The word όνυμα is Doric.

E U TH YM IO S M ASTRO KO STAS

1. LSJ, v. ενόδιος ; RE  V, cols. 2635 - 6.
2. U. von Wilamowitz-Moellendorf, Die Glau- 

be der Hellenen, Berlin, 1931 - 32, vol. I, p. 169 
with note 1.

3. R. Kannicht, Euripides, Helena, Heidelberg, 
1969, vol. 2, pp. 160 - 1, lines 569 - 70.

4. T. Kraus, Hekate, Heidelberg, 1960, pp. 
77 - 83 where recent bibliography is given.

“ Als chthonische Göttin weist sie die Kultver- 
bindung mit Zeus Meilichios in Larissa aus. IG 
IX. 2. 578 : Μάκων Ομφαλίωνος τον να[όν] Διί 
Μειλιχίωι και Ε νοδίαι και πόλει”. “ Weggöttin.”

5. v. RE  X X I I I  cols. 828 - 832 s.v. πρόπολος.
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Fig. 1. Double axe from Elenes Amariou, with engraved bucranium.

DOUBLE AXE-TOOL WITH AN ENGRAVED BUCRANIUM FROM
THE DISTRICT OF AMARI (NOME OF RETHYMNO)*

The district of Amari, one of the 
loveliest in Crete, famous for its fruit and 
the hospitality of its inhabitants, ex- 
tends west of the Ida Mountains and is 
the only inland district among the four 
districts in the nome of Rethymno. When, 
in 1930, the road westward from the 
mountain village of Elenes was under 
construction, three copper double axes 
were found NW and directly above the 
village on the eastern side of Petres Hill. 
After this discovery, which was the first 
evidence for the presence of Minoan

antiquities in this part of the island, 
the late Professor Sp. Marinatos did 
some minor excavating at three sites in 
the region which remained unpublished. 
At the site where the double axes were 
found, there have also, reportedly, been 
found a larnax with bones and coarse- 
ware sherds1 and the lower half of a 
pithos2. Neither the larnax3 nor the pi- 
thos have been identified. Sparse and 
very poorly preserved Early Minoan 
sherds are to be seen in the area. Mi- 
noan sherds (possibly MM I and II) 
have been collected from this site by 
members of the British School of Ar- 
chaeology.4* I am grateful to the artist Mr. G. Kounalis 

for the drawing of f  i g. 3, to the artist of the Na- 
tional Museum Mr. K. Iliakis for the remaining 
drawings and to Dr. I. Fini of CMS for photo- 
graph of f i g .  8, unpublished up until now. I 
express my warmest thanks to those friends. The 
photographs of f i g s .  1, 2 and 10 were taken 
by myself.

1. AA 47 ( 1932 ) 177 ; A JA  36 ( 1932 ) 60.
2. AJA  36 ( 1932 ) 60.
3. C. Mavriyannaki, Recherches sur les larna- 

kes minoennes de la Crète occidentale, 1972, 26.
4. S. Hood, P. Warren, BSA 59 ( 1964 ) 74.
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Fig. 2. The narrow side with the incision of the double axe of f  i g. 1.

Fig. 3. The double axe from Elenes Amariou.
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Fig. 4. Detail of sacrificial vessel from Palai- 
kastro.

Fig. 5. Detail of large pithamphora from Psyrra.

One of the double' axes, Rethymno 
Museum inv. no. 138, is presented here 
separately because its engraved bucra- 
nium is unusually interesting ( f i g s .  
1 - 3 ) .

Description, Typology and Technique of Ma- 
nufacture

Copper double axe almost rectilinear. 
One cutting edge is broken and the 
other shows signs of wear. The shaft- 
hole is round and a small triangular in- 
cision along the long axis of the tool 
leads into the hole. On one of the main 
surfaces is an engraved bucranium with 
incised horns, ears, eyes and muzzle. 
Above and below are pairs of incised 
lines which do not extend all the way 
to the cutting edges ; there are similar 
incised lines in the back. Oxidation has 
caused greenish spots and has eaten away

some of the metal. Dimensions : length 
0.19 m., width of cutting edges .0.058 
m., width at center 0.053 m., maximum 
thickness 0.022 m., diameter of hole 
0.017 m.

References : Sp. Marinates in the 
Eleftheron Vima ( Athens daily newspa- 
per ) Oct. 3, 1931 ; AA 47 ( 1932 ) 177. 
BCH 55 ( 1931 ) 513. AJA  36 ( 1932 ) 
60. C. Mavriyannaki, Recherches sur les 
larnakes minoennes de la Crète occidentale, 
1972, 84.

The nearly parallel edges along the 
main surfaces and the slightly convex 
cutting edges identify it as Buchholz’ 
Type I ;5 the incision in the shaft hole 
classifies it under Deshayes’ Type Aa6

5. H. G. Buchholz, Zur Herkunft der kretischen 
Doppelaxt, 1959, 7 ff., fig. 1, I.

6. J. Deshayes, Les outils de bronze de l’Inde 
au Danube du IV e au I I e millénaire, 1960, I. 256.
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while the almost straight cutting edges 
classify it under Harding’s Type la .7

The small triangular incision at the 
shaft-hole is evidence that the axe was 
cast in an open mould from one narrow 
side and this Surface of the tool corres- 
ponds exactly to this narrow side of the 
mould. The above conclusion is drawn 
from the fact that from the early pala- 
tial period and thereafter axe-tools in 
Crete are made in two moulds bound to- 
gether. One narrow side, which should 
be considered as the upper surface dur- 
ing casting, is always completely open 
for the influx of the metal. The interior 
of the opposite closed surface of these 
moulds, with the exception of the round 
recess for the formation of the shaft-hole, 
is always smooth and the correspond- 
ing surface of the double axe may pre- 
serve at the most traces of the seam 
where the two moulds were bound to- 
gether. This detail, possibly due to ne- 
gligent finishing after casting, is very 
distinct on a very large number of double 
axes, but has not been preserved on the 
tool of Elenes.

When taken out of the mould, the 
double axes were finished by hammer- 
ing to eliminate any irregularities on the 
one hand, and on the other in order to 
give the blades their cutting shape. How- 
ever, the archaeologist does not know 
when and how the smoothing of the side 
corresponding to the open side of the 
mould was effected, and therefore does 
not know when and how the incisions

Fig. 6. Detail of crater from Salamis, Cyprus.

were made, i.e. before or after removal 
of the objects from the mould. If it was 
done when the metal was still hot, i.e. 
inside the mould, by a flat object with 
relief marks (corresponding to the shape, 
depth and size of the incisions ) we 
may suppose that the incision or inci- 
sions seen, at the shaft-hole may be re- 
lated to the casting technique. But if the 
incisions were made following the re- 
moval of the tool from the mould, there 
is no doubt that they were purposely 
made. However, in similar tools found 
outside Greek territory we often find 
these incisions which convey the impres- 
sion of being directly related to the 
casting technique.

The incisions in Creto-Mycenaean 
double axes ( they are mainly found in 
those with round shaft-holes ) have been 
interpreted from the beginning of this

7. A. Harding, Mycenaean Greece and Euro- 
pe : The Evidence of Bronze Tools and Imple- 
ments, PPS 41 ( 1975 ) 190.



202 DOUBLE AXE-TOOL WITH BUCRANIUM FROM AMARI (C. MAVRIYANNAKI)

Fig. 7. Sealing and seal from Knossos (a , b ), seal from Heraion of Argos ( c ).

century as an invention of the craftsmen 
of that time to aid in setting the handle 
firmly. We may reconstruct this effort 
of the ancient craftsman in the following 
way : a sort of wedge was set in on the 
top of the handle, which on one side 
forced the wooden handle to stay tightly 
in place ( often done,in modern times ) 
and on the other side extended toward 
the incisions. In this way the handle 
could not work loose and become de- 
tached with results which can easily be 
imagined. Therefore, if we take for 
granted that these incisions are related 
to the problem of fixing the shaft firmly 
in place, it is to be understood that (a) 
they should be connected with or in 
any case placed very near the hole and 
(b) they should be found on the narrow 
upper side of the tool. However, when 
we examine almost all of the Cretan- 
Mycenaean double axes this interpre- 
tation of the incisions begins to seem

unsound for the following reasons : (a) 
The distance of some of the incisions 
from the hole, which sometimes exceeds 
two centimeters and often the number 
of the incisions as well, seem to technically 
preclude any relation to the question of 
the fixing of the handle, unless we ima- 
gine a complex and therefore rather im- 
probable device, (b) With a single ex- 
ception, the few double axes with en- 
graved representations ( and we refer to 
those whose genuineness may not be 
doubted ) the incisions in relation to the 
direction of the representations are on 
the lower narrow side of the tool, as in 
the find from Elenes. And it is difficult 
to accept that the incision was made 
without considering which side the handle 
was inserted from.8 If the incisions

8. The various technical problems are exa- 
mined in greater detail in my study concerning 
double axes for Western Crete.
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Fig. 8. Impression of the seal of f  i g. 7b.

should be finally connected with the fix- 
ing of the shaft, it seems to me that there 
is only one possible explanation for the 
axes of this last category, namely that 
they were hung from a point at the base 
of the shaft after each use. In this 
way the engraved representations obtain 
correct positions.

It is a well documented fact that many 
double axes were hung up somewhere. 
For example, in wall paintings represent- 
ing sanctuaries in the palace at Knossos,

double axes of votive shape are hung 
from the capitals of the columns.9 But 
in the latter case no shafts are distin- 
guished and therefore we do not know 
whether they hung from the body or 
from the handle and from which side 
of the handle. But in actual examples of 
votive double axes, there is often a hole 
on the base of the handle, i.e. on the

9. A. Evans, Knossos Fresco Atlas, 1967, pi. 
V, 1- 2 .
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point from which it is grasped, where 
a ring was inserted for hanging the axe. 
Such a ring is preserved on a golden 
axe from the Arkalochori cave ( Hera- 
klion Museum no. 599 )10 11 while on other 
double axes from the same cave ( He- 
raklion Museum nos. 595, 596, 607, 
775 ) only the hole is preserved. In other 
more recent votives made of copper, the 
base of the handle ends in a flat surface 
and the suspension hole is formed in the 
centre of this flat part.11 Exactly the 
same way of hanging is encountered in 
the apparently contemporary votive 
terracotta double axes made in one piece 
with the shafts from various sites in 
Crete. Finally, in other more recent vo- 
tives made of copper the suspension hole 
is in a simple projection which replaced 
the shaft.12 The ring of the suspension 
hole on the base of the handles of the 
above-mentioned double axes brings to 
mind a very well known episode from 
the Odyssey, namely the archery com- 
petition proposed by Penelope to the 
suitors ( τ 571 ff., φ 1 ff., 74 ff., 120 ff, 
421 ff. ).13 The size, the manufacture 
( sheets ), sometimes the shape or the 
material itself ( clay ) of all the examples 
of both Minoan and more recent ages 
mentioned show that they are votive. 
Therefore, if the interpretation given so

far to the incisions of the double axe- 
tool from Elenes and other similar double 
axe-tools with engraved representations 
is proven correct ( the proof is a purely 
technical and not an archaeological 
issue ) then they will be the only double 
axe-tools of the Cretan - Mycenaean 
world which were made to be hung up 
when not in use.

The double axe of Elenes is to my 
knowledge the only tool of the Creto- 
Mycenaean civilization which has an 
engraved representation of a specific ob- 
ject on only one main surface. The en- 
graving of the bucranium was made on 
the cold metal and not in the mould 
( as had been previously maintained for 
a similar case ) and the same manner of 
engraving is applicable to the other re- 
presentations of the very few double axe- 
tools which have been preserved.

Interpretation of the combination of bucra- 
nium and double axe

The numerous examples of bull heads 
and stylized bucrania found in sanctua- 
ries and houses of the neolithic town of 
Çatal Hüyük14 in southern Asia Minor 
show that the bull was sacred in the 
East in very ancient times. ThenCe the 
bull cult together with other religious 
elements was carried over to Minoan 
Crete where it was assimilated and took 
on a new form, as evidenced by the 
bull-shaped rhyta, the bucrania on seals 
etc. of the early phases of Minoan civili-

10. Sp. Marinatos, PAE  1935, 218 fig. 19 
above left ; A. Evans P M  IV  346, fig. 290 d.

11. A. Evans, loc. cit., 198, fig. 153 ; JO  AI 
4 ( 1901 ), 49, fig. 67. National Museum inv. 
no. 15312 ; I owe the latter reference to Mr. P. 
Kalligas whom I thank.

12. PAE  1948, 102, fig. 6 ; PAE  1975 A 
( 1977 ) 173, pl. 149 gamma.

13. See also C. Gallavotti, SMEA  15 ( 1972 )
17 ff.

14. J . Mellaart, Earliest Civilizations o f the Near 
East, 1965, 81 ff. See also by the same author, 
Çatal Hüyük, a Neolithic Town in Anatolia, 1967, 
65, 77 ff. ; The Neolithic o f the Near East, 1975, 
98 ff.
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Fig. 9. Gold sheets from Grave Circle A of Mycenae.

zation. The Minoan bucranium has 
been interpreted by Nilsson as part of 
a whole animal which has been sacrifi- 
ced;15 Matz considers the bull as the 
most important animal for sacrifices, at 
least for the Minoan civilization at its 
zenith, and interprets bucrania in the 
same spirit.16 However, we note that 
bull skulls from the “ house of the sacri- 
ficed oxen ” from Knossos17 and the si- 
milar but incomplete one from tholos 
tomb A of Archanes18 may indicate some- 
thing more than a simple sacrifice.

The best known examples of the 
double axe between the horns of a bu-

cranium are from a MM III  B vase for 
collecting sacrificial blood from Palai- 
kastro ( f i  g. 4 ),19 on a LM I A vase from 
Psyrra ( f i g. 5 )20, where the combination 
of bucranium and double axe alternates 
with fully painted larger double axes, on 
LM III B pottery from Salamis in Cy- 
prus ( f ig.  6 ),21 on MM III B and LM

15. M. Nilsson, M M R 2 146, 232, 366.
16. F. Matz, Minoischer Stiergott ?, Κρητ. 

Χρον. 15- 16 ( 1961/62 ) I, 215 ff.
17. A. Evans, P M  II, 302 ff.
18. I. Sakellarakis, Πεπραγμένα B' Κρητο-

λογικού Συνεδρίου A ( 1968 ) 238 ff. and Präh.
Zeitschrift 45 ( 1970) 157 ff.

19. R. C. Bosanquet - R. M. Dawkins, The 
Unpublished Objects from the Palaikastro Ex- 
cavations 1901 - 1902 ( BSA  Suppl. Papers no.
I, 1923 ) 19 -21, pi. 12.

20. R. B. Seager, Excavations on the Island 
of Pseira, Crete, University of Pennsylvania, 
The Museum, Anthropological Publications, 
I I I  ( 1910 ) 28, pl. 7. G. Maraghiannis, Anti- 
quités Cretoises II, 1911, pl. 14,1. A. Evans, P M
II, 484 and fig. 284. J . D. S. Pendlebury, The 
Archaeology of Crete, 1939, pl. 33,3. M. Nilsson 
op. c i t . 205, fig. 99. P. Demargne, Naissance de 
l’Art Grec, 1964, 149, fig. 199. L. von M att, S. 
Alexiou, N. Platon, H. Guanella, Creta Antica, 
1967, 158 fig. left. S. Marinatos - M. Hirmer, 
Thera und das mykenische Hellas, 1973, fig. 81.

21. A. Evans, JH S  21 ( 1901 ) 107 fig. 3.
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I B seals from Knossos ( f i g s. 7b, 8 ) and 
Argos ( f ig .  7c),22 on a LM I sealing 
from Knossos ( f ig.  7a),23 and on 
the golden plaques from Tomb IV of 
Grave Circle A at Mycenae ( fi g. ,9 ).24 
The Odyssey ( γ 418 ff. ) has preserved 
a lively description of the sacrifice of an 
οχ-like animal with gilded horns where 
( 449 ff. ) “ πέλεκυς δ’ απέκοψε τένοντας/ 
αυχενίους, λύσεν δε βοός μένος. .. ατάρ 
σφάξεν Πεισίστρατος.”

The practice of gilding horns of bulls 
destined for sacrifice in Homeric epics 
is apparently inherited from Minoan 
Crete, as evidenced by the bull-head 
rhyta with golded horns.25 The most ty- 
pical of those, undoubtedly of Cretan 
origin, comes from Tomb IV of Grave 
Circle A at Mycenae. The Homeric des- 
cription of the sacrifice reminds us of

the first phase of slaughtering cattle in 
many parts of the Mediterranean until 
the beginning of our century. In order 
to stun the animal, they used to hit it 
violently on the back of the head with 
a wooden mallet shaped like a double 
axe but without the cutting edges. The 
double axe is also a basic element in cer- 
tain ritual cattle sacrifices in later Greek 
times.26 In the Minoan age, while the 
combination of bucranium and double 
axe shows the close relation between 
them and while we know from the bull- 
head rhyta and other representations, 
mainly from seals and the Haghia Tria- 
da larnax, that the bull was sacrificed, 
we are faced with a paradox : we do 
not know of even one pictorial represen- 
tation of the sacrifice of a bull or of 
cattle in general, where the double axe 
is present as an instrument or feature of 
this sacrifice; in other words the double 
axe never appears in sacrificial scenes. 
This was naturally known to Nilsson 
and in order to explain how the double 
axe evolved into a religious symbol he 
suggests that “ it must first have been 
necessary to stun such a strong animal 
as a bull before it could be lifted up and 
placed on the slaugthering-table and the 
proper instrument for this was the double 
axe”.27 This view among many others28

Η. B. Walters, Catalogue o f the Greek and. Etruscan 
Vases in the British Museum, 1912, I, 81 -82, C 
401, fig. 138. Cf. R. Dussaud, Les civilisations 
préhelléniques dans la mer égée, 1914, 338, fig. 245. 
A. B. Cook, Zeus vol. II, 1925, 539, fig. 410. 
M. Nilsson, op. cit., 169, fig. 70. A. Furumark, 
Mycenaean Pottery, 1941, fig. 28 motif 4 : 1 ,  fig. 
55 motif 35 : 22.

22. A. Evans, P M  II, fig. 388 =  P M  IV, fig. 
287 b. A. B. Cook, Zeus, 537, fig. 407. A. Evans, 
P M  I, fig. 312 c =  P M  IV, fig. 287 c. A.B. 
Cook, Zeus, fig. 408, now in the Pergamon 
Museum in Berlin, DDR.

23. A. Evans, BSA 8 ( 1901 - 1902 ) 102, 
fig. 60.

24. G. Karo, Schachtgräber von Mykenai, 1930, 
91 - 92, pl. XLIV. Cf. R. Dussaud, op. cit., 339, 
fig. 246. J .  Hawkes, Dawn o f the Gods, 1968, 
299 fig. left. E. Vermeule, The Art o f the  Shaft 
Graves o f Mycenae, 1975, fig. 64.

25. G. Korres has recently dealt with the 
question of the gilding of the horns of bulls 
destined for sacrifice, see Αθηνά ΟΓ' - ΟΔ', 
; 1973 ) 889 ff. and Αθηνά OϚ́ ( 1977 ) 205 ff.

26. For example : A.B. Cook, op. cit., 654 ff. ; 
M. Nilsson, op. cit., 227 ff. ; I. Chirassi - Co- 
lombo, Morfologia di Zeus, La Parola del Passato 
30 ( 1975 ) mainly 269 ff.

27. M. Nilsson, op. cit., 231.
28. See especially A. B. Cook, Zeus, 513 ff. ; 

C. Picard, Les religions préhelléniques, 1948, 190 
ff., 198 ff. 215 ; M. Nilsson, op. cit., 218 ff. ; 
H. G.Buchholz, op. cit., mainly 16- 17 ; R. W. 
Hutchinson, Prehistoric Crete, 1962, 225.
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is one of the most dominant today and 
the most important evidence in its fa- 
vour is undoubtedly derived from the 
double axe-tool of Elenes. However, even 
this last find does not solve the problem, 
because there are also double axe-tools 
with engraved representations other than 
the bucranium, i.e. butterfly, helmet, 
figure-of-eight shield etc. Therefore in 
the case of the double axe-tool of Elenes 
the association of the bull and double 
axe29 continues to be symbolic. In this 
connexion we might investigate the fi- 
gure-of-eight shield on the double-axe 
tool, perhaps from Vorou Monofatsiou, 
in the Heraklion Museum ( f i g .  10).  
From the details of figure-of-eight shields 
on murals30 it is supposed that they were 
manufactured from bull hides.31 Thus, 
we may see here too another symbolic 
relationship between bull and double 
axe. Finally, it may not be sheer co- 
incidence that in the earliest combinat- 
ions of bucranium and double axe ment- 
ioned above, the latter belongs to the 
type known to us from hammered 
examples as well as from others largely 
made of fine sheets of metal which are 
unsuitable for any practical purpose.

Dating and Conclusions 
As we have seen in the beginning of 

this study, the excavations of the area 
where the double axes were found had 
the fate of most Cretan excavations :

there was no publication and the pottery 
finds could not afterwards be identified. 
Fortunately, the engraved bucranium 
helps in the dating of this important 
tool. We find that if the representations 
of the double axe between the horns 
of the bucranium in vase painting, seals 
or on metal plates are not older than 
MM III B and do not exceed the limits 
of the LM III B period, the double axe- 
tools with specific engraved objects do 
not appear later than LM I.32 The na- 
turalistic rendering of the bucranium in 
the find from Elenes, which does not 
differ from the representations of f igs.  
4, 5, 7, 8 and mainly 9, does not leave 
any doubt about its dating in the LM 
I period. Furthermore, the pair of re- 
ctilinear incisions on the edges and along 
the main surfaces is encountered in two 
other double axe-tools of the LM pe- 
riod with engraved representations.

The majority of the very few double 
axes of this class belong to Buchholz’ 
Type I and Deshayes’ Type Aa and the 
position of the incisions does not seem 
to preclude relating them to the fixing 
of the handle. However, the most im- 
portant element encountered in this ca- 
tegory is the fact that, despite what 
has been maintained for at least one of 
them, there are more or less traces of 
use on the cutting edges. Apart from 
their being cast and solid, this is the 
reason why we have always referred to 
them in this paper as double axe-tools. 
If subsequent technical research ascer-

29. I have not been able to consult B. O ’ Crot- 
ty, The Bull and the Double Axe, 1977, Tucson, 
Arizona, on this question.

30. A. Evans, P M  I II , 302 if., 307.
31. eg. J . D. S. Pendlebury, op. cit., 197 - 98 ;

S. Alexiou, Minoan Civilization, 1974, 95.

32. G. H. Buchholz, Kadmos I ( 1962 ), 170 
dates one of them to the LM III  period, which 
is very late in my view.
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tains the relation of the incisions to the 
fixing of the shaft, it will also be pro- 
ven that they were suspended. Naturally 
the owner of such a common tool might 
hang it somewhere after its use as is the 

_case even today with similar tools in 
 daily use. However, the possible suspen-

sion of the double axes of this hardly 
numerous category after any use what- 
ever would be related to the correct po- 
sition of the representations engraved on 
the main surfaces.

CATERINA MAVRIYANNAKI

Fig. 10. Double axe probably from Vorou Monofatsiou with engraved 
figure - of eight-shield among uncertain objects.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Οι ανακαλύψεις στo Σπήλαιο Πετραλώ- 
νων Χαλκιδικής υπήρξαν σταθμός για την 
έρευνα της προέλευσης και εξέλιξης του 
Ανθρώπου στον Ελλαδικό χώρο και γε- 
νικότερα στον Ευρωπαϊκό ( Poulianos, 
Α . Ν. 1971).

΄Οπως είναι γνωστό, στο Σπήλαιο αυτό, 
βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ανθρώπινος σκε- 
λετός ηλικίας 700.000 ετών περίπου, τα 
παλαιότερα ίχνη φωτιάς στον κόσμο, κα- 
θώς επ ίσης και τα έργα δραστηριότητας 
του πολιτισμού του, που εκφράζονται με 
λίθινα και οστέινα εργαλεία ( Πουλιανός, 
Α . Ν. 1977).

Η Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος 
έρευνα για ίχνη παλαιανθρώπων και στον 
υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, συγκεντρώνον- 
τας στοιχεία Παλαιολιθικής εποχής.

Στο νησί της Εύβοιας, η μελέτη της 
Παλαιολιθικής εποχής είχε αποδώσει ως 
τα χώρα λίγα δείγματα της Μέσης κυρίως 
Παλαιολιθικής : στη θέση Παλαιοχώρι 
Ροβιών, όπου « υπάρχει μία πιθανότης θέ- 
σεως Μέσης Παλαιολιθικής εποχής » 
( Hankey, V. 1967, σ. 48 )·ε π ίσης, στην Κή- 
ρινθο, στη θέση Ταμπούρι, συνελέγησαν 
υπό του S. Hood 2 τεμάχια πυρίτου Μέ- 
σων Παλαιολιθικών χρόνων ίσως ( BSA 
1966, σ. 44-45),  και στην θέση Αγκά- 
λη, όπου βρέθηκαν « δύο πυριτολιθικά 
εργαλεία που ανήκουν στην Μέση Πα- 
λαιολιθική εποχή » (Hankey, V. 1967, σ. 
45). Ο  Α . Σάμψων, άλλοτε Ε πιμελη- 
τής Αρχαιοτήτων στην Εύβοια, έγραψε

( 1977, σ. 5 ) : « Η  επιμονή στην έρευνα 
χώρων που έπρεπε να είχαν αποτελέσει 
τόπο κατοικίας των πρώτων κατοίκων του 
νησιού, απέδωσε, αποκλειστικά. Νεολιθι- 
κά λείψανα κατοίκησης η πρώιμα ΠΕ. 
Τα Παλαιολιθικά λείψανα είναι σποραδικά 
και μέχρι στιγμής αβέβαια ».

Από το φθινόπωρο του 1977 κι εδώ 
ασχολούμεθα συστηματικά με χό θέμα της 
ύπαρξης ή όχι Παλαιολιθικής εποχής στην 
Εύβοια. Οι έρευνές μας απέδειξαν όχι υ- 
πάρχει. Καί συγκεκριμένα στην επιφάνεια 
του εδάφους της Νέας Α ρτάκης ( κεντρ. 
Εύβοια ) βρέθηκαν περί τα 2.000 λίθινα 
εργαλεία, που ανήκουν σ’ όλες τις περιό- 
δους της Παλαιολιθικής ε π οχής ( Άνω, 
Μέση, Κάτω ). Ως τότε, στην περιοχή αυ- 
τή είχαν βρεθεί εργαλεία της Νεολιθικής 
εποχής ( Α . Σάμψων 1974).

Έτσι, από τα μέχρι χώρα δεδομένα, για 
πρώτη φορά στην Εύβοια, εντοπίζονται 
εργαλεία που ανήκουν στην Κάτω Πα- 
λαιολιθική εποχή ( Μίχα, Ε. Σ. 1979 ), ( βλ. 
σχ. 1).

Οι εκτιμήσεις των χρονολογήσεων των 
εργαλείων αυτών, προς το παρόν, γίνονται 
με βάση τη σύγκριση με χρονολογημένα 
εργαλεία άλλων περιοχών. Στην Ελλάδα, 
θετικές χρονολογήσεις για την Κάτω Πα- 
λαιολιθική έδωσαν στρωματογραφημένα 
( και επομένως χρονολογημένα ) εργαλεία 
του Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής 
( Πετραλώνεια Περίοδος : 500.000 - 650.000 
χρόνια Π. Σ. ( πριν από σήμερα ), Κρήνεια

14
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Σχ. 1. Χειροπέλεκυς από πυρι- 
τόλιθο. Εύρημα στην Ν. Αρτάκη 
(Κεντρ. Εύβοια). Α ρ . ευρήματος 
Α ρτ-1000.

Σχ. 2. Ξέστρο από κερατόλιθο. 
Εύρημα στην Δάφνη (Κεντρική 
Εύβοια). Α ρ . ευρ. Δαφ-3.
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Σχ. 3. Μαχαίρι από πυριτόλιθο. Εύρημα στην Α γκάλη (Β. Εύβοια). Α ρ . ευρ. Α γκ.-4.

Περίοδος : 650.000 - 900.000 περίπου ). Αυ- 
τό σημαίνει ότι βασιζόμαστε στη μορφο- 
λογία, τεχνική και τρόπο χρήσης των λί- 
θινων εργαλείων.

Με πρωτοβουλία της Ανθρωπολογικής 
Εταιρείας Ελλάδος η επιφανειακή έρευνα 

 επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη Εύβοια.
Έτσι, λίθινα εργαλεία λαξεμένα από αν- 

θρώπους της Άνω Παλαιολιθικής εποχής, 
ανακαλύφθηκαν σε άλλες πέντε θέσεις της

Εύβοιας, εκτός Αρτάκης ( βλ. εργαλείο 
Δάφνης1 σ χ . 2 ).

Επίσης, σε τέσσερες τοποθεσίες της 
Εύβοιας, η επιφανειακή ανίχνευση απέ- 
δωσε λίθινα εργαλεία που κατατάσσονται 
στην Μέση Παλαιολιθική ( βλ. εργαλείο 
από την Αγκάλη αρ. 4, σ χ. 3 ).

Στην περιοχή των Ροβιών Λίμνης το λί- 
θινο υλικό αποκάλυψε παρουσία Ανθρώ- 
που στην διάρκεια της Κάτω Παλαιολι-

1. Πού φαίνεται νάναι πολύ επεξεργασμένο, αλλά 
χωρίς να αποκλείει κανείς και την ηλικία της Μέ-

σης Παλαιολιθικής ή ίσως και του μεταβατικού 
σταδίου από τη Μέση στην ΄Ανω Παλαιολιθική.
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θικής Εποχής, στην Κρήνεια Περίοδο η 
ίσως και παλαιότερα ( βλ. εργαλείο από 
τις Ροβιές αρ. 6, σ χ. 4 ).

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι στο 
νησί της Εύβοιας έζησε ο Άνθρωπος του- 

-λάχιστον από το στάδιο του Α ρχανθρώ- 
- που ( Πιθηκανθρώπου ). Και αυτό θα πρέ-

πει να ισχύει για πολλές άλλες περιοχές 
της Ελλάδας.

Η  προσπάθεια συνεχίζεται με σκοπό την 
ανίχνευση, ακριβέστερη χρονολόγηση και 
μελέτη του Παλαιολιθικού υλικού στην 
Κεντρική, Νότια και Βόρεια Εύβοια.
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Σχ. 4. Χειροπέλεκυς από πυριτόλιθο. Εύρημα στις Ροβιές (Βόρ. Εύβοια). Α ρ . Ροβ.-6.

STONE TOOLS OF THE PALAEOLITHIC PERIOD ON THE ISLAND OF EUBOEA

Two thousand stone tools elaborated 
by Man of Upper, Middle and Lower 
Palaeolithic periods, were discovered in 
12 sites of Euboea, and it may result

that this island has been inhabited by 
Man at least since the Archanthropic 
era.

EVI M ICHA-SARANTEA
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

__ Έχει περάσει σχεδόν μισός αιώνας από
τη δημοσίευση της μονογραφίας1 του Ρ. 
Graindor και του Carl Anton Neugebauer 
για τον Ηρώδη τον ’Αττικό2 (101 - 102 
μ.Χ. -  177 - 178 μ.Χ.). Δύο πορτραίτα και

μία προτομή έχουν προστεθεί από τότε 
στην εικονογραφία του φιλοσόφου. Η

1. Paul Graindor, Hérode Atticus et sa famille, 
1930. Cari Anton Neugebauer, Herodes Atticus, 
Ein Kunstmäzen, Die Antike 10 (1934), σ. 92 κ.ε.

2. Βιβούλιος Ίππαρχος Τιβ. Κλαύδιος Αττικού 
Ηρώδης. Γιος του Αττικού Ιππάρχου Μαραθώνιου 
(138 μ.Χ.) και της Βιβούλιας Α λκίας Α γριππίνας. 
Είχε έναv αδελφό, τον Τιβέριο Κλαύδιο Αττικό 
Ηρώδη. Γεννήθηκε στα 101 -102 μ.Χ. στον Μαρα- 
θώνα κι εκεί πέθανε το 177 - 178 μ.Χ. Οι ρίζες 
της οικογενείας προέρχονται από τους Αιακίδες 
και τον Μιλτιάδη. Κάποιος Ηρώδης της οικογενείας 

 πήγε απεσταλμένος στον Καίσαρα η τον 
Αύγουστο. Ό  γιος του, Ευκλεύς, έζησε γύρω στα 
τέλη του 1ου αι. π.Χ. Γιος του Ευκλέους είναι 
ο Πολύχαρμος Ευκλέους Μαραθώνιος, αρχιε- 
ρεύς Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστού, που απέκτησε 
κατά την βασιλεία του Κλαυδίου το δικαίωμα 
του Ρωμαίου πολίτη. Γνωστή είναι η εύνοια 
της τύχης στον πατέρα του Ηρώδη, με την εύρεση 

 ενός θησαυρού, την ανακοίνωσή της στον 
αύτοκράτορα Νέρβα, 96 - 98 μ.Χ. («θησαυρόν, 
ω βασιλεύ, επί της εμαυτού οικίας εύρηκα- τι ουν 
περί αυτού κελεύεις;»), και την απάντηση του 
Νέρβα «χρω οις εύρηκας».

Δασκάλους είχε τον Θεαγένη από την Κνίδο, 
τον Μουνάτιο τον Τραλλιανό, τον Ταύρο, τον 
Φαβωρίνο, τον Πολέμωνα και τον Σεκούνδο. Σο- 
φιστής φιλόσοφος, ρήτορας, αποκαλείται “βασι- 
λεύς των λόγων και Ελλήνων γλώττα”, και μεγά- 
λος ευεργέτης. Πολλά και γνωστά είναι τα κτί- 
σματά του στην Ολυμπία, στους Δελφούς, στην 
Κόρινθο, στην Ίσθμια, στην Τρωάδα, στην Αλεξάνδρεια 

 κ.ά. Στην Αθήνα έκτισε το περίφημο 
Ωδείο προς τιμήν της γυναίκας του Ρηγίλλης 
160/1 μ.Χ. «ανέθηκε δε Ηρώδης Α θηναίοις και

το επί Ρηγίλλη θέατρον κέδρου ξυνθείς τον όρο- 
φον, η δε ύλη και εν αγαλματοποιΐαις σπουδαία» 
και το στάδιο «το υπέρ τον Ίλισσον έσω τεττά- 
ρων ετών απετέλεσε έργον ξυνθείς υπέρ πάντα τα 
θαύματα, ουδέν γαρ θέατρον αυτώ αμιλλάται». 
Τιμήθηκε με πολλά αξιώματα, στην Αθήνα, αγο- 
ρανόμος άρχων, 127 - 128 μ.Χ., την Μικρά Α σία 
αυτοκρατορικός ε π ίτροπος, ίππαρχος με Ιερα- 
τικό αξίωμα, το 143 έγινε υπατος στη Ρώμη.

Οι μαθητές του είναι πολυάριθμοι: Αίλιος Αριστείδης 
, Αριστοκλής, Gellius, Αδριανός (εκ- 

φώνησε και τονεπ ικήδειο του Ηρώδη κάνοντας 
τους Αθηναίους να κλαίνε), Ο νόμαρχος από την 
Άνδρο, Παυσανίας από την Καισάρεια, Πτολε- 
μαίος από τη Ναύκρατη, Ρούφος κ.ά. Ή ταν ο περι- 
φημότερος από τους σοφιστές της δεύτερης σοφι- 
στικής περιόδου. ΄Εγραφε στην αττική διάλεκτο 
(Κριτίας). Από τα έργα του:ε π ιστολές, διαλέξεις, 
εγχειρίδια, κ.ά. σώθηκε μόνο το «Περί Πολι- 
τείας», υπάρχουν όμως αμφιβολίες ως προς τη 
γνησιότητά του. Το έργο αναφέρεται στη Θεσσα- 
λία του 400 π.Χ.

Στο νέο Πανεπιστήμιο των Αθηνών διαλέγει 
με εντολή του Μάρκου Αυρηλίου τους τέσσερις 
φιλοσόφους καθηγητές.

Μέ τους Αθηναίους, που στην αρχή είχε έρ- 
θει σε ρήξη - ο  πατέρας του Ηρώδη άφησε στη 
διαθήκη του να δίνεται από τους κληρονόμους 
του ένα χρηματικό ποσό ετήσια σε κάθε Α θη- 
ναίο πολίτη. Ό  Ηρώδης έδωσε εφ’ άπαξ 5 μνας 
στον καθένα. Οι περισσότεροι όμως δεν τα πή- 
ραν ποτέ, γιατί ήδη τα χρωστούσαν. Με αυτά 
τα χρήματα ο Ηρώδης έκαμε θαυμάσια έργα- , 
στο τέλος είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις του. 
Αυτό φαίνεται από το σχόλιο του Φιλόστρατου 
«δακρύοις άμα και ανευφημούντες, όσα παίδες 
χρηστού πατρός χηρεύσαντες». Αθωώθηκε από 
την κατηγορία της δολοφονίας της γυναίκας του, 
όπως και στη δίκη εναντίον του για βιαιότητες 
στους απελευθέρους του. Φιλοστράτου, Βίοι σο-
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Εικ. 1. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Προτομή Ηρώδη Αττικού, αρ. ευρ. 4810.
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Εικ. 2. Πλάγια αριστερή όψη της προτομής 4810 της ε ι κ. 1.

φιστών B' RE VIII 1 σ. 921 κ.ε. αρ. 13. Heyse, 
Über einige Epochen im Leben des H. Atticus, 
Ztschr. d. Altertumwiss. 7 (1939). Herzberg, Gesch. 
Grids. unter der Herrschaft der Römer, II 1868, 
377 κ.έ. Die Familie des Herodes Atticus, Herm.

XIII (1868), 67. H. Hass, De H. Attici oratione, 
Περί πολιτείας, Diss. 1880. De H. Attici monu- 
mentis Olympicis, Imd. Schol. Halle 1892. AE 
1894 σ. 206α. H. Dimptmar, Der Rhetor H. At- 
ticus, ein Maecen seiner Zeit, (Blätter f. Bayer.
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Εικ. 3. Πλάγια δεξιά όψη της προτομής 4810 της ε ι κ. 1.

Gymnasialschulwesen XXIII (1897), 657 κέ.). J. J. 
Bernoulli, Griechische Iconographie II, σ. 207 - 
210. Drerup, (Η ρώδου) Περί Πολιτείας, ein poli- 
tisches Pamphlet aus Athen 404 v. Chr. (Studien 
zur Gesch. u. Kultur des Altert. II I), 1908.

E. Meyer, Theopomps Hellenika, 1909. Bekker, 
Oratores Attici, 658 - 663. N. Παπαχατζή, Παυσα- 
νίου Ελλάδος Περιήγησις, Αττικά σ. 414-415. 
Travlos, Bildlexikon zur Topographie des anti- 
ken Athen, σ. 378, 498, πίν. 379, 630.
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Εικ. 4. Πίσω όψη της προτομής 4810 της ε ι κ. 1.

προτομή3 με αρ. ευρ. 4810 ( ε ι κ.  1 - 4 )  
του Εθνικού Μουσείου ( Έκθεση Γλυ-

3. Ε θν ικ ό  Μουσείο. Προτομή με αρ. ευρ. 4810. 
Βρέθηκε στην Κηφισιά, οδ. Ραγκαβή 4 (1961).

Λείπουν τμήματα από τα μαλλιά, η άκρη της 
μύτης, τμήματα των αυτιών, τμήματα από το ιμά- 
τιο, και τμήμα της προτομής αριστερά. Α πολε- 
πίσματα και ιζήματα στην επιφάνεια. Μάρμαρο 
πεντελικό. Ύψ. προτ. 0,64 μ., ύψ. κεφ. 0,305 μ. 
ΑΔ 17 (1961/62): Χρονικά σ. 29 - 30, Πίν. 32α. 
AJA1961, σ. 299, πίν. 97, l .G . Daux, BCH LXXXVI



ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 219

Εικ. 5. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Κεφάλι Ηρώδη Αττικού, αρ. ευρ. 435.

1962 II, σ. 683. G. Richter, Portraits σ. 286, εΐκ. 
2047. Ν. Παπαχατζή, ο.π. 414, εικ. 244. Semni

Karouzou, National Museum σ. 95, αρ. 4810 
με εικ. (έκδοση Εκδοτικής Ελλάδος).
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Εικ. 6. Πλάγια δεξιά όψη του κεφαλιού 435 της ε ι κ. 5.

πτών Ρωμαϊκής Εποχής ) και το πορτραί- 
το4 με αρ. ευρ. BE 11 του Μουσείου Μα- 
ραθώνα προέρχονται από το χώρο της

4. Μουσείο Μαραθώνα. Κεφάλι με άρ. ευρ. 
BE 11. Βρέθηκε κοντά στον Τύμβο. Το κεφάλι, 
μαζί με το πορτραίτο της Φαυστίνας της νεώτε- 
ρης που έχει αρ. ευρ. 934, βρέθηκαν στον Μαρα- 
θώνα, νότια από τον Τύμβο. Παραδόθηκαν στον

Ι . Παπαδημητρίου από τον Μιλ. Γκίκα, κάτοικο 
Μαραθώνα. Το κεφάλι φυλαγόταν στα υπόγεια 
του Εθνικού Μουσείου με αρ. ευρ. Β.Ε. 933 και 
μεταφέρθηκε το 1975 στο Μουσείο του Μαραθώνα, 
όπου και εκτίθεται. Το πορτραίτο ταυτίστηκε από 
τον καθηγητή Γιώργο Δεσπίνη: AAA X (1978), 
σ. 126, σημ. 8. Α. Σταυρίδη. « Συμβολή στην Ει- 
κονογραφία του Πολυδεύκη». Λείπει η μύτη και 
τμήμα πάνω από το δεξιό μάτι. Απολεπίσματα από 
Ιζήματα, στην επιφάνεια. Μάρμαρο πεντελικό. 
Μέγ. σωζ. ύψ. 0,33 μ.
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Εικ. 7. Πίσω όψη του κεφαλιού 435 της ε i κ. 5.

Αττικής, όπως, κατά πάσα πιθανότητα, και 
το πορτραίτο με αρ. ευρ. 43 55 ( ε ι κ. 5 - 
7 ) του Εθνικού Μουσείου. Η  γνωστή

5. Εθνικό Μουσείο. Κεφάλι με αρ. ευρ. 435. 
Λείπουν τμήματα από τα μαλλιά, η άκρη της μύ- 
της δεξιά. Η επιφάνεια της μύτης είναι δουλεμένη 
με βελόνι για τη συγκόλληση κομματιού προφα-

νώς. Λείπουν τμήματα των αυτιών και το μεγαλύ- 
τερο μέρος του λαιμού. Κατά τμήματα δεν έχει 
υποστεί την τελική λείανση (τμήμα λαιμού δεξιά 
και πίσω). Φέρει ρωγμή δεξιά στο κεφάλι. Α πολε- 
πίσματα, διάβρωση, κονίαμα και ιζήματα στην 
επιφάνεια. Μάρμαρο πεντελικό. Π. Καββαδίας, 
Γλυπτά του Εθνικού Μουσείου, σ. 269, αρ. 435. 
Π. Καστριώτη, Κατάλογος Γλυπτών του Ε θνι- 
κού Μουσείου, σ. 78, αρ. 435 - 437. Η. Weber, 
Zur Bildnis des Herodes Attikus, AA 1960, σ. 
16, πίν. 1 και 2.
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Εικ. 8. Μουσείο Λούβρου. Προτομή Ηρώδη Αττικού.
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προτομή του Ηρώδη,6 στο Μουσείο του 
Λούβρου ( ε ι κ. 8 ) προέρχεται κι αυτή 
από το χώρο της Αττικής, από το χτήμα 
του Ηρώδη στον Προβάλινθο του Μαρα- 
θώνα. Στο χτήμα αυτό έχουν βρεθεί οι 
προτομές των αυτοκρατόρων μαθητών του 
Ηρώδη, του Μάρκου Αύρηλίου7 ( 161 μ.Χ.- 
180 μ.Χ. ), του Λουκίου Βέρου8 ( 161 μ.Χ.- 
169 μ.Χ. ) και μια χαμένη τώρα προτο- 
μή του Σωκράτη9. Η  προτομή του Μάρ- 
κου Αυρηλίου βρίσκεται σήμερα στο 
Μουσείο του Λούβρου με αρ. ευρ. 1161 
( ε ι κ. 9 ) και είναι πιστό αντίγραφο της 
προτομής10 του αύτοκράτορα με αρ. ευρ. 
1166 ( ε ι κ. 10 ), που προέρχεται από τη 
Ρώμη και βρίσκεται κι αυτή στο Μουσείο 
του Λούβρου.

Η  προτομή που βρέθηκε στο Μαραθώνα 
είναι κατά πάσα πιθανότητα ή μητροπολι- 
τικό έργο,11 που έχει έρθει από τη Ρώμη, η 
έχουμε μια σπάνια περίπτωση πιστότα- 
της αντιγραφής δυσεύρετης στην Ελλάδα,

γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες καλ- 
λιτέχνες κρατούσαν ανεξαρτησία κι ελευ- 
θερία στην τέχνη τους κι όταν ακόμα αντέ-
γραφαν. Επηρεασμένοι βαθιά από την 
κλασική κι ελληνιστική παράδοση της 
πατρίδας τους, όπως και από το πάθος που 
κυριαρχεί στην Περγαμηνή τέχνη, εξιδα- 
νικεύουν τον εικονιζόμενο, κάνουν τα μά- 
τια μεγαλύτερα, τα χείλη πιο σαρκώδη, 
η διεύθυνση της ματιάς πλανιέται ακαθό- 
ριστη- εξάλλου, η δυνατή στροφή προς τα 
δεξιά είναι στοιχείο της περγαμηνής τέ- 
χνης. Τέτοια στοιχεία όμως δεν υπάρχουν 
στην προτομή που βρέθηκε στο Μαρα- 
θώνα. Η  προτομή του Λούκιου Βέρου από 
το Μαραθώνα, που βρίσκεται τώρα στο 
Richmond, είναι αντίγραφο του πορτραί- 
του του αυτοκράτορα12 ( Haupttypus Weg- 
ners ) που βρίσκεται στο Μουσείο του 
Λούβρου με αρ. ευρ. 1101.13 Η  πιστότητα 
όμως με το μητροπολιτικό πορτραίτο που 
βρίσκεται στο Λούβρο δεν είναι τόσο με- 
γάλη, ώστε να δικαιολογεί ως χώρο δημι- 
ουργίας του τη μητροπολιτική Ρώμη.

Η  προτομή με αρ. ευρ. 4810 προέρχεται 
από την Κηφισιά και βρίσκεται στο Ε - 
θνικό Μουσείο. Είναι αντίγραφο της προ- 
τομής του Μουσείου του Λούβρου και 
παρουσιάζει τα ίδια στοιχεία. Ο Ηρώδης 
φορά ιμάτιο που διασταυρώνεται μπροστά 
και έχει έντονη κλίση του κεφαλιού προς 
τα δεξιά. Τα μαλλιά με κυματιστούς βο- 
στρύχους φέρονται προς τα εμπρός με 
γλωσσοειδή απόληξη πάνω από το μέτω- 
πο. Έχει μεγάλο οστεώδες κεφάλι. Το πρό-

6. Προτομή από τον Μαραθώνα. Βρίσκεται τώ- 
ρα στο Μουσείο του Λούβρου. Λείπει η μύτη. 
P. Graindor, βλ. ο.π. σ. 132, κ.ε. εικ. 7-8.  Heinrich 
Brunn - Paul Arndt, Griechische und römische 
Porträts, 1196. C. A. Neugebauer, Die Antike 10 
(1934) βλ. ο.π. σ. 95, πίν. 9. A. Hekler, Die Antike 
16 (1940) σ. 125 κ.ε. Richter, The Portraits of 
the Greeks, σ. 286, εικ. 2049. K. Schefold, Die 
Bildnisse der antiken Dichter, Redner und Denker, 
σ. 180, 2. R. Bianchi Bandinelli, Rome, La fin 
de l’art antique, σ. 297, εικ. 274.

7. A. Stavridis, Untersuchungen zu den Kaiser- 
porträts in Griechenland, Diss. σ. 57, 78, 90.

8. M. Wegner, Herrscherbildnisse, σ. 94, 104, 
241, 282, 287. (Εκεί και η παλαιότερη σχετική 
βιβλιογραφία). JHS 28 (1908) 26, άρ. 37, εικ. 18. 
Α. Stavridis, βλ. ο.π. σ. 62, 63, 91.

9. Carl Anton Neugebauer, βλ. ο.π. σ. 95.
10. Μ. Wegner, Herrscherbildnisse, σ. 43, 84. 

107, 186, 280, εικ. 24. 25a. A. Stavridis, ο.π.
11. A. Stavridis, ο.π. σ. 78.

12. Προτομή. Μουσείο Λούβρου 1101. Μ. Weg- 
ner, ο.π. σ. 10, 56, 59, 81, 239, 281, 287, πίν.

4 42, 43α.
13. Μ. Wegner, ο.π. σ. 90, 94,226,281, 282, εικ. 

45b; C. Vermeille, Roman Imp. Art, 286, 397 αρ. 1.
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Εικ. 9. Μουσείο Λούβρου. Προτομή Μάρκου Αυ- 
ρήλιου, αρ. ευρ. 1161.

σωπο είναι πλατύ με ώοειδές περίγραμμα, 
το μέτωπο τραπεζιοειδές, χαράζεται από 
παράλληλες μεγάλες καμπύλες ρυτίδες. 
Στη ρίζα της μύτης αβαθείς κάθετες ρυτί- 
δες. Τα φρύδια σε σχήμα τόξου ανοιχτού. 
Μάτια μεγάλα αμυγδαλωτά μέσα σε βαθιές 
κόγχες πλαισιώνονται από πλατιά σαρ- 
κώδη βλέφαρα. Στις εσωτερικές γωνίες δια- 
κρίνεται ο κανθός. Το ελεύθερο χείλος 
των κάτω βλεφάρων καμπυλώνεται ελαφρά 
και περιζώνει σφιχτά την περιοχή κάτω 
από τα μάτια. Στους κροτάφους βαθουλώ- 
ματα. Τα ζυγωματικά οστά προεξέχουν και 
είναι ψηλά τοποθετημένα. Αφαίρεση του

όγκου παρατηρείται στο κάτω μέρος των 
παρειών. Το στόμα μικρό και σαρκώδες, 
το πάνω χείλος καλύπτεται από το μεγάλο 
παχύ μουστάκι. Κυματιστά μακριά γένια 
πλαισιώνουν το κάτω μέρος του προσώ- 
που. Στο λαιμό δηλώνεται η σφαγή. Η  
διεύθυνση της ματιάς, στραμμένης σ’ ένα 
ορισμένο σημείο, και η κλίση του κεφα- 
λιού προς τα δεξιά τονίζουν τη φιλοσο- 
φική έκφραση του εικονιζομένου. Μέ βα- 
θιές αυλακώσεις υποδηλώνονται οι πτυ- 
χές του ιματίου. Η  προτομή έχει πίσω 
στήριγμα σε σχήμα τριγωνικό σχεδόν.

Το πορτραίτο βρέθηκε κοντά στον 
Τύμβο και έχει αρ. ευρ. BE 11. Φυλάγε- 
ται στο Μουσείο του Μαραθώνα. Απει- 
κονίζεται ο Ηρώδης ώριμος, όπως και 
στα άλλα πορτραίτα του, και στον ίδιο 
τύπο. Τα μαλλιά χτενισμένα προς τα εμ- 
πρός καλύπτουν το πάνω μέρος του τρα- 
πεζιοειδούς πλατιού μετώπου. Τα φρύδια, 
σε σχήμα τόξου κλειστού, πλαισιώνουν 
τα αμυγδαλόσχημα μάτια. Τα βλέφαρα πλα- 
τιά. Ίρις και κόρη δηλωμένες η κόρη 
σε σχήμα πέλτης είναι βαθιά σκαμμένη. 
Στις εσωτερικές γωνίες δηλώνεται ο καν- 
θός, ελαφρά οπλίζονται οι ρινοπαρειακές 
γραμμές. Το κάτω χείλος μικρό. Υπάρ- 
χουν οι βαθιές κοιλότητες στις γωνίες του 
στόματος και στο πορτραίτο αυτό, όπως 
και στο προηγούμενο αρ. ευρ. 4810. Το 
παιχνίδισμα φωτός - σκιάς δημιουργεί και 
εδώ την ίδια ζωγραφική αίσθηση. Φιλοσο- 
φική διάθεση είναι διάχυτη στο πρόσωπο.

Κεφάλι του Ηρώδη με αρ. ευρ. 435. 
Ακολουθεί τον ίδιο τύπο με τα προηγού- 
μενα. Τα μαλλιά είναι χτενισμένα με κυ- 
ματισμούς προς τα εμπρός και σκεπάζουν 
το πάνω μέρος του τραπεζιοειδούς μετώ- 
που, που χαράζεται από βαθιές κυματιστές 
αυλακώσεις. Στη ρίζα της μύτης δύο αβα-
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Εικ. 10. Μουσείο Λούβρου. Προτομή Μάρκου Αυρήλιου, αρ. ευρ. 1166.

15
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Εικ. 11. Μουσείο Κορίνθου. Ερμαϊκή στήλη, αρ. 
ευρ. CS 169.

θείς διαγώνιες ρυτίδες. Τα τόξα των φρυ- 
διών μικρά. Τα μάτια αμυγδαλόσχημα πλαι- 
σιωμένα από βαριά σαρκώδη βλέφαρα. Δη- 
λωμένη η κόρη και η ίριδα. Στις εσωτερι- 
κές γωνίες δηλώνεται ο κανθός και ο δα- 
κρυικός πόρος. Το ελεύθερο χείλος των 
κάτω βλεφάρων, έντονα καμπύλο, περιζώ- 
νει σφιχτά την περιοχή κάτω από τα μά- 
τια. Τα ζυγωματικά οστά διογκωμένα κάτω 
από το δέρμα. Οι ρινοπαρειακές γραμμές 
είναι μικρές και βαθιές. Το μεγάλο πυκνό 
μουστάκι σκεπάζει εντελώς το πάνω χεί- 
λος. Ο  καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει 
βαθιές κοιλότητες στις άκρες του στόμα- 
τος και η αλλαγή από το φως στη σκιά 
δίνει ζωγραφική διάθεση στο πορτραίτο. 
Το ίδιο παιχνίδισμα φωτός - σκιάς παρα- 
τηρείται και στην περιοχή των ματιών 
με τις βαθιές κόγχες. Το κάτω χείλος είναι 
μικρό με σαφές περίγραμμα. Η  σάρκα 
μαλακιά, διάφανη, με έντονη διαφοροποί- 
ηση των όγκων. Η  ματιά είναι στραμ- 
μένη προς τα δεξιά σ’ ένα ορισμένο ση- 
μείο.

Στην προτομή του Λούβρου ο φιλόσο- 
φος φορά ιμάτιο και έχει έντονη στροφή 
προς τα δεξιά. Τα μαλλιά, δοσμένα σε 
κυματιστούς, μηνοειδείς, αντιθετικούς βο- 
στρύχους είναι χτενισμένα προς τα εμ- 
πρός. Πάνω από το μέτωπο γλωσσοειδής 
απόληξη. Το περίγραμμα του προσώπου 
είναι ένα επίμηκες οβάλ. Το μέτωπο ψηλό, 
τραπεζιοειδές, χαράζεται από ρυτίδες. Έ - 
χει λεπτά φρύδια σε σχήμα ανοιχτού τόξου, 
πλατιά βλέφαρα και αμυγδαλωτά μάτια. 
Ί ρις και κόρη δηλωμένες, η κόρη σε σχή- 
μα πέλτης. Στις εσωτερικές γωνίες διακρί- 
νεται ο κανθός. Τα κάτω βλέφαρα περιζώ- 
νουν σφιχτά τα μάτια με τους έντονους 
κύκλους. Έχει σαρκώδη χείλη και μακριά 
πυκνά γένια και μουστάκια. Στο λαιμό 
διακρίνεται η σφαγή.
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Εικ. 12. Πλάγια αριστερή όψη του κεφαλιού της Ερμαϊκής στήλης CS 169 της ε ι κ. 11.
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Πολύτιμη για την εικονογραφία του Η - 
ρώδη είναι η ερμαϊκή στήλη14 ( ε ι κ. 
11-12) CS169, η οποία βρέθηκε στην 
Κόρινθο και φέρει την επιγραφή: Ενθάδε 
Ηρώδης περιεπάτει. Το πρόσωπο είναι 
πολύ κατεστραμμένο, η φυσιογνωμία ό- 
μως σαφής. Ό  Ηρώδης φέρει μακριά κυ- 
ματιστά μαλλιά και γένια. Η  επ οχή του 
Ηρώδη συμπίπτει με την βασιλεία του 
Αδριανού, του Α ντωνίνου Πίου, του Λού- 
κιου Βέρου και του Μάρκου Αυρήλιου. 
Τα πορτραίτα του Ηρώδη απεικονίζουν 
τον φιλόσοφο σε ώριμη ηλικία γύρω στο 
150 μ.Χ. στην εποχή των Αντωνίνων. 
Τεχνοτροπικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
συγγένεια με αδριάνεια πορτραίτα.

Η  κυριότερη πηγή για τη ζωή του εί- 
ναι το έργο του Φιλοστράτου «Βίοι Σο- 
φιστών ». Στοιχεία μάς δίνει και ο Ρω- 
μαίος Aulus Gellius στο Noctes Atticae 
κ.ά. Η  προσωπικότητα του Ηρώδη είναι 
προβληματική, αντιφατική και αμφίβολη. 
Ήταν σκληρός, τρυφερός και ευσυγκί- 
νητος. Η  βαριά κατηγορία εναντίον του 
για το θανατο της γυναίκας του15 ( «Ήλθεν 
επί τον Η ρώδην και φόνου δίκη ώδε ξυν- 
τεθείσα- κύειν μεν αυτώ την γυναίκα Ρή- 
γιλλαν όγδοον που μήνα, τον δε Η ρώ- 
δην ουχ υπέρ μεγάλων Α λκιμέδοντι απε-

λευθέρω προστάξαι τυπτήσαι αυτήν, πλη- 
γείσαν δε ες την γαστέρα την γυναίκα απο- 
θανείν εν ωμώ τω τόκω » ) άφησε υποψίες 
και ερωτήματα που έμειναν αναπάντητα 
και μετά την αθώωσή του. Τής στήνει 
μνημεία με συγκινητικέςε π ιγραφές· στην 
Κηφισιά βρέθηκε επιγραφή16 προς τιμήν 
της: Α ππία Α ννία Ρήγιλλα Η ρώδου γυ- 
νή, το φως της οικίας. Γεμάτος ειρωνεία 
απευθύνεται στον ύπατο Βραδούα, αδελφό 
της γυναίκας του, που τον έχει μηνύσει 
( « την ευγενειαν17 εν τοις αστραγάλοις 
έχεις » εννοώντας βέβαια « το ξύμβολον 
της ευγενείας περιηρτήμενος τω υποδήμα- 
τι, τούτο δε έστιν επισφύριον ελεφάντινον 
μηνοειδές », κι όχι τη φυσική ευγένεια 
του ). Συγκινητικός, όταν θρηνεί το θα-ν
ατο των κοριτσιών του, «επένθει δε ταις 

υπερβολαίς ταύταις τας θυγατέρας ». Στο 
θάνατο της δεύτερης κόρης του, Ελπινί- 
κης18, « έκειτο μεν εν τω δαπέδω την γην 
παίων και βοών, τι σοι, θύγατερ, καθαγί- 
σω ; Τι σοι ξυνθάψω »;

Για τους εφήβους που αγάπησε: τον Α - 
χιλλέα, τον Πολυδεύκη ( ε ι κ.  13) και 
τον Μέμνονα, « ους ίσα γνησίοις19επεν- 
θησε τροφίμους όντας », ■ « εικόνας γουν 
ανετίθει σφων θηρώντων και τεθηρακό- 
των και θηρασάντων τας μεν εν δρυμοίς, 
τας δ ε ε π ’ αγροίς, τας δε προς πηγαίς, 
τας δε υπό σκιαίς πλατάνων... ».

Απεικονίσεις του Πολυδεύκη υπάρχουν 
πολλές. Βρίσκονται στα παρακάτω Μου-

14. Ερμαϊκή στήλη με αρ. ευρ. CS 169. Μου- 
σείο Κορίνθου. ύψ. 1,84 μ., πλάτ. 0,285 μ., πάχ. 
πλευράς 0,25 μ., ύψ. κεφ. από το σπάσιμο μέχρι 
την κορυφή του κεφ. 0,33 μ. Λείπει η μύτη, το 
στόμα, τμήματα των αυτιών, των βοστρύχων. Το κε- 
φάλι συγκολλημένο. Corinth, Greek Inscriptions, 
85 - 86. Φιλαδελφεύς, Un Hermès d’ Hérode At- 
ticus, BCH XLIV (1920), 170, εικ. 1-2. C. A. 
Neugebauer, Die Antike 10 (1934), δ.π. 105, εικ. 
10. P. Graindor, Hérode Atticus, 131 κ.ε. εικ. 5-6 . 
G. Richter. The Portraits of the Greeks, 286 εικ. 
2044, 2046.

15. Φιλοστράτου, ο.π. 555.

16. Την επιγραφή της Κηφισιάς βλ. CIA III 
1417.

17. Φιλοστράτου, ο.π. 555.
18. Φιλοστράτου, ο.π. 558.
19. Φιλοστράτου, ο.π. 558.
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Εικ. 13. University of Michigan, Museum of Archaeology. Κεφάλι Πολυδεύκη.
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Εικ. 14. Βερολίνο, Μουσείο Περγάμου. Κεφάλι Μέμνονα.
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σεία20 : Εθνικό Αρχαιολογικό Αθηνών, 
Αγοράς, Ακρόπολης, Άστρους, Περγά- 
μου στο Α ν. Βερολίνο, Βραυρώνας, Ι σθμί- 
ας, Kelsey Museum of Archaeology, The 
University of Michigan21, Κορίνθου, Μα- 
ραθώνα22, Παλέρμου, Πατρών, Sir John 
Soann’s Museum, Φλωρεντίας, Χαλκίδας.

Στο Μουσείο της Περγάμου του Βερο- 
λίνου23 υπάρχει κεφάλι του νεαρού αιθί- 
οπα Μέμνονα με αδρά φυλετικά χαρακτη- 
ριστικά ( ε ι κ. 14 ).

Στον Ηρώδη απομένει ο ανάπηρος πνευ- 
ματικά γιος και παρά το ότι δυσανασχε- 
τεί « επειδή Αττικόν τον υιόν εν οργή 
είχεν24. . .», τον φροντίζει εν τούτοις «τα 
γουν25 πρώτα γράμματα παραλαβείν μη δυ- 
νηθέντος ελθείν ες επίνοιαν τω Ηρώδη 
ξυντρέφειν αυτώ τέτταρας παίδας και εί- 
κοσιν ισήλικας ωνομασμένους από των 
γραμμάτων, ίνα εν τοις των παίδων ονό- 
μασι τα γράμματα εξ ανάγκης αυτώ με- 
λετώτο ».

Οι σχέσεις του με τους Ρωμαίους ήταν 
άριστες, σύμφωνα όμως με τα κριτήρια 
της εποχής του αυτό δεν ήταν μεμπτό. 
Ρύθμισε και τη ζωή του στο πρότυπο της 
ζωής ενός ρωμαίου ευγενή. Στα τεράστια 
χτήματά του έχτιζε επαύλεις και είχε αυλή 
από υπηρέτες και ευνοούμενους. Πέθανε 
76 χρονών στο Μαραθώνα. Θέλησε να 
τον θάψουν εκεί, αλλά οι « Αθηναίοι26 
ταις των εφήβων χερσίν αρπάσαντες ες 
άστυ ήνεγκαν προαπαντώντες τω λέχει πά- 
σα ηλικία, δακρύοις άμα και ανευφημούν- 
τες, όσα παίδες χρηστού πατρός χηρεύ- 
σαντες, και έθαψαν εν τω Παναθηναϊκώ 
επιγράψαντες αυτώ βραχύ και πολύ επ ί- 
γραμμα τόδε,
«Αττικού Ηρώδης Μαραθώνιος, ου τάδε

πάντα
κείται τω δε τάφω πάντοθεν ευδόκιμος ».

ΑΛΚΜ ΗΝΗ  ΝΤΑΤΣΟΥΛ Η -Σ Τ Α Υ Ρ ΙΔ Η

20. A. Σταυρίδη, AAA X (1978) δ.π. σ. 147. 
Ε κεί και η σχετική βιβλιογραφία. Κεφάλι Πο- 
λυδεύκη. Λείπει η μύτη και τμήμα στο λαιμό 
αριστερά.

21. Elaine K/Gazda, Roman Portraiture. Ancient 
and Modern Revivals, Kelsey Museum of Archaeo- 
logy. The University of Michigan, σ. 20 - 21 αρ. 
6 (1977). Πολλές ευχαριστίες εκφράζονται στον 
Timothy J. Me Niven που είχε την καλοσύνη και 
την ευγένεια να μου στείλει τον Κατάλογο.

22. Για την πληροφορία ευχαριστώ τον αρ- 
χαιολόγο κ. Π. Κουραχάνη. Το πορτραίτο αυτό 
ήταν ήδη γνωστό στη συγγραφέα του άρθρου 
«Συμβολή στην Εικονογραφία του Πολυδεύ- 
κη», AAA (X) 1978 σ. 126 κ.ε., άλλα για ειδι- 
κούς λόγους δεν αναφέρθηκε τότε.

23. Κεφάλι νεαρού Αιθίοπα. Μουσείο Περγά- 
μου, Βερολίνο. Βρέθηκε στη Λουκού. Λείπει η 
μύτη και τα χείλη επ ίσης τμήματα των αυτιών. 
P. Graindor, ο.π. σ. 115 κ.ε. εικ. 3 -4 . Die Antike
10 ( 1934 ) ο.π. σ. 99 εικ. 10. C. Blümel, Rö- 
mische Bildnisse, Katalog der antiken Skulptu- 
ren im Berliner Museum R. 73, σ. 30, εικ. 45 
AB, εκεί και η παλαιότερη σχετική βιβλιογρα-
φία. ΑΔ 17 (1961 -2 ) ο.π. σ. 30 κ.ε. G. Μ.
Richter, δ.π. σ. 287, εικ. 2050, R. Bianchi-Ban- 
dinelli, δ.π. σ. 297, εικ. 273.

24. Φιλοστράτου, ο.π. 558.
25. Φιλοστράτου, ο.π. 566.
26. Φιλοστράτου, ο.π. 566.
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BEITRAG ZUR IKONOGRAPHIE DES HERODES ATTICUS

Halbes Jahrhundert ist vergangen seit 
P. Graindors und Neugebauers Mono- 
graphie über Herodes Atticus Die Antike 
10 ( 1936 ) 92 ff. Zwei Poträts ( Inv.

Nr. 435 Nationalmuseum, BE 11 M a- 
rathon Museum ) wie eine Büste ( Inv. 
Nr. 4810 Athen Nationalmuseum ) sind 
dazu gekommen.

ALKMINI DATSULI-STAVRIDIS

ΜΑΡΑΘΩΝΙ

1.ΤΥΜΒΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΩΝ

Το 1970 η ανασκαφή λιθοσωρού, κάτω 
απ’  τον όποιο βρέθηκαν ταφές και καύ- 
σεις, στη θέση Βρανά στην κοιλάδα του 
Μαραθώνος, και συγκεκριμένα στο δυτικό 
όριό της, ανεκίνησε το θέμα της μάχης του 
Μαραθώνος και έγινε αφορμή να διατυπω- 
θούν διάφορες γνώμες και απόψεις.

Τα περισσότερα απ’ τα ανασκαφικά ευ- 
ρήματα η ήταν τυχαία και εβοήθησαν 
στην επισήμανση και άλλων ή τα επεσή- 
μανε τις περισσότερες φορές ο κ. Γιάννης 
Καραμήτρος. Έτσι, οι αρχαιολόγοι δεν 
είχαν παρά να σπεύδουν και να προσπα- 
θούν να ερμηνεύσουν ό,τι εκείνος εύρισκε 
και αποκάλυπτε.

Ο  Σπύρος Μαρινάτος, που ανέλαβε την 
διεύθυνση και των ανασκαφών της κοι- 
λάδας του Μαραθώνος, διεκήρυξε σε σει-

ρά δημοσιευμάτων του1 ότι ο ανευρεθείς 
λιθοσωρός στη θέση Βρανά, π ο υ   ε- 
κ ε ί ν ο ς  α π ε φ ά σ ι σ ε  να α ν α σ κ ά - 
ψ ε ι  μ ό ν ο  έ ν α  μ έ ρ ο ς  του,  ήταν 
« ο τύμβος των Πλαταιέων ».

Σχετικά με τις αρχαίες πηγές πρέπει να 
βεβαιώσω κατηγορηματικά ότι ποτέ κα- 
νείς αρχαίος συγγραφέας, καμία άλλη 
πηγή δεν μίλησαν για τύμβους, που σκέ- 
πασαν τα οστά των Αθηναίων, των Πλα- 1 * *

1. Σ. Μαρινάτος, AAA III (1970) σελ. 160 κ.ε.
σελ. 164 -166, εικ. 11-19 και πίναξ Β2. The Tu-
mulus of the Plataeans, σελ. 357 - 366. ΠΑΑ 45 
(1970) σελ. 112-116. Έργον Α ρ χ . Ε τ. 1970, 
σελ. 11-13. ΠΑΕ 1970, σελ. 20 κ.έ. Για την 
κεραμεική τοΟ τύμβου, Ιδέ D. Callipolitis - Feyt- 
mans AAA IV ( 1971 ) σελ. 99 -101.
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ταιέων και των δούλων που σκοτώθηκαν 
στο Μαραθώνα, αλλά για τάφους.

Ό  Μαρινάτος2, χωρίς να αποσπαστεί 
από την ιδέα του ότι βρήκε και αναγνώ- 
ρισε τον τύμβο των Πλαταιέων Μαραθω- 
νομάχων, διατύπωσε σειρά απορήματα, 
που άφησεν όμως αναπάντητα:

«Η  εποχή παραμένει άγνωστος, καθ’ ην 
διεμορφώθησαν οι τύμβοι. Είδε τούτους ο 
Παυσανίας; Αν ναι, τότε οφείλεται εις 
το αθεραπεύτως αμελές ύφος του το γεγο- 
νός ότι και εις την περίπτωσιν των Αθη- 
ναίων και εις την των Πλαταιέων ομιλεί 
περί τάφου και στηλών. Το πράγμα είναι 
αξιοπαρατήρητον, διότι ο Παυσανίας γνω- 
ρίζει και τους τύμβους και τους αντιδια- 
στέλλει προς τους λοιπούς τάφους διά της 
εκφράσεως « χώμα ». Είναι δε τουλά- 
χιστον περίεργον, ότι εις την περίπτωσιν 
του Μαραθώνος ακριβώς ενθυμείται και 
τους τύμβους ( του λόγου όντος περί του 
τάφου των πεσόντων βαρβάρων ), ενώ ο- 
λίγους στίχους πριν είχε περιγράφει τους 
τύμβους των Πλαταιέων και Αθηναίων ως 
τάφους.

Δεν είδε λοιπόν τους τύμβους; Μήπως 
ακριβολογών αναφέρει τάφους, διότι οι 
τύμβοι δεν υπήρχον ακόμη διά να τους 
ίδη ( Παυσ. I 22, 3 - 5 ), χυθέντες βραδύ- 
τερον, εις τινα στιγμήν εθνικής εξάρ- 
σεως»;

Οι τύμβοι στην Αττική υπήρξαν άφθο- 
νοι- ο Βαλέριος Στάης έγραφε3 τω 1890: 
«Τα υψώματα ταύτα, τύμβοι (tumuli) συν- 
ήθως καλούμενα (ως παρ’ Ομήρω Ι λ. 2. 
604, 793 - 7, 453 - 11, 371 και αλλαχού: 
Σοφ. Α ντ. 1204), αλλά και χώματα και 
κολωνοί, παρ’ ημίν δε κοινώς Μαγούλαι 
( sic ) ανά εκατοστύες αριθμούνται εν Ατ-

τική, ως βλέπει τις και εν τοις υπό των 
Γερμανών ποιηθείσι χάρταις ( Karten von 
Attika) της Αττικής, ένθα ακριβώς, ως 
τα πολλά, εσημειώθησαν τα τοιαύτα υψώ- 
ματα δι’ ερυθρών αστερίσκων ή εδηλώθη- 
σαν δι’ επιγραφών».

Ο  Θουκυδίδης4 είναι ο πρώτος αρχαίος 
συγγραφέας, που έγραψε για τον τάφο των 
Αθηναίων στο Μαραθώνα. Τ ι θ έ α σ ι ν 
ουν ες το δημόσιον σήμα... Και αεί εν αυ- 
τώ θάπτουσι τους εκ των πολέμων πλήν 
τους εν Μαραθώνι· εκείνων δε διαπρεπή 
την αρετήν κρίναντες αυτόν και το ν  τ ά -  
φ ον ε π ο ί η σ α ν .

Ο  Θουκυδίδης λοιπόν δεν γράφει για 
τύμβο αλλά για τάφο. Ο Παυσανίας είναι 
ο τελευταίος αρχαίος συγγραφέας που α- 
ναφέρει τους τάφους των Μαραθωνομάχων.

Α τ τ ι κ ά , 29, 4.
Έ στι δε και πάσι μνήμα Α θηναίοις ο- 

πόσοις αποθανείν συνέπεσεν εν τε ναυμα- 
χίαις και εν μάχαις πεζαίς, πλήν όσοι Μα- 
ραθώνι αυτών ήγωνίσαντο· τούτοις γαρ κατά 
χώραν εισίν οι τάφοι δι' ανδραγαθίαν. . .

Α τ τ ι κ ά , 32, 3.
Τάφος δε εν τω πεδίω Αθηναίων εστίν, 

επί δε αυτώ στήλαι τα ονόματα των απο- 
θανόντων κατά φυλάς εκάστων εχουσαι και 
έτερος Πλαταιεύσι Βοιωτών και δούλοις. . . 
Καί ανδρός έστιν ιδία μνήμα Μιλτιάδου τον 
Κίμωνος. . . Τους δε Μήδους Αθηναίοι μεν 
θάψαι λέγουσιν, ως πάντως όσιον ανθρώπου 
νεκρόν γη κρύψαι, τάφον δε ουδένα ευρείν 
εδυνάμην ούτε γαρ χώμα ούτε άλλο ση- 
μείον ην ιδείν, ες όρυγμα δε φέροντες σφας 
ως τύχοιεν εσέβαλον.

Στο χωρίο αυτό ο Παυσανίας γράφει ότι 
είδεν εν τω πεδίω τον τάφο των Α θηναί-

2. ΠΑΕ 1970, σελ. 26 - 27.
3. Α ρ χ . Δελτ. 1890, σελ. 16. 4. II, 34.
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ων· πάνω απ’ τον τάφο υπήρχαν στήλες 
που είχαν χωρισμένα σε φυλές τα ονόμα- 
τα των νεκρών, όπως γινόταν και στο δη- 
μόσιον σήμα, στον Κεραμεικό, και πριν 
και μετά τη μάχη του Μαραθώνος. Ακό- 
μα είδε τάφο Πλαταιέων, τάφο δούλων των 
Αθηναίων, μνήμα Μιλτιάδου, δηλαδή κε- 

νοτάφιο. Δεν μπόρεσε να δει τον τόπο τα- 
φής των Μήδων, γιατί καμία κατασκευή 

-πάνω απ’ την επιφάνεια της γης δεν εδή- 
- λωνε τη θέση της. Επιμένει ιδιαίτερα ότι 

πάνω από τον τάφο των Μήδων δεν υπήρ- 
χε ούτε χώμα άλλα ούτε άλλο σημείον, 
δηλαδή δεν υπήρχε τύμβος ούτε κάποιο 
άλλο σημάδι της ταφής.

Ο  Θουκυδίδης λοιπόν και ο Παυσανίας 
ομιλούν για τάφους των Αθηναίων, των 
Πλαταιέων και των δούλων των Αθηναί- 
ων. Όποιος επομένως αναζητεί τον τόπο 
ταφής των Μαραθωνομάχων πρέπει να ανα- 
ζητεί τάφον όμοιο με τους τάφους του δη- 
μοσίου σήματος, τους γνωστούς από τις 
ανασκαφές του Κεραμεικού, και όχι τύμ- 
βο, όπως έκαμαν αρχικά ο Βαλέριος Στα- 
ης 5 και τελευταία ο Σπ. Μαρινάτος.

Αφού ο Μαρινάτος είχε διατυπώσει 
προφορικά ο ίδιος και από τα μέσα ενη- 
μερώσεως την θεωρία ότι ο λιθοσωρός 
που ανέσκαπτε ήταν ο τ ύ μ β ο ς  των 
Π λ α τ α ι έ ω ν ,  ο Καραμήτρος παρατή- 
ρησε ότι κάποιος λίθος αργός, που αρχικά 
είχε πετάξει αλλά ήταν στημένος πάνω από 
τάφο που περιείχε, όπως έδειξεν η ανθρω- 
πολογική εξέταση, σκελετό ανδρός ηλι- 
κίας 30 - 40 ετών, ήταν ενεπίγραφος. Η ε- 
πιγραφή, μάλλον πρόχειρο ακιδογράφημα 
χαραγμένο με κάποιο οξύ εργαλείο, έδινε 
τη λέξη ΑΡΧΙΑ(Σ) σύμφωνα με την α- 
νάγνωση του Μαρινάτου6 ή ΑΝΧΙΑ[Σ],

ΑΝΧΙΑ [ ΡΟΣ ] σύμφωνα με την ανάγνω- 
ση του Peek7.

Ο  Μαρινάτος8 αναγνώριζεν ότι η επι- 
γραφή δεν έχει τίποτα το βοιωτικό· χαρα- 
κτηριστική είναι η περίπτωση του X. Ε- 
νώ περιμένει κανείς το βοιωτικό ψ· ή 
Y 9, υπάρχει γράμμα άγνωστο στα βοιω- 
τικά αλφάβητα των αρχών του 5ου αι. π.Χ., 
ακριβώς το αττικό X. Η επιγραφή λοιπόν 
είναι απόδειξη ότι ο λεγόμενος τύμβος των 
Πλαταιέων είναι αττικότατος, ε π ειδή δεν 
υπάρχει ούτε απόδειξη ούτε καν ένδειξη 
ότι καλύπτει Πλαταιείς, αλλά μάλλον το 
αντίθετο συμβαίνει.

Το ανυπέρβλητο αυτό εμπόδιο ο Μαρι- 
νάτος ενόμισεν10 ότι παρέκαμψε με τη 
θεωρία ότι οι Πλαταιείς, επειδή ήταν σύμ- 
μαχοι των Αθηναίων, υιοθέτησαν την 
αττική γραφή, αλλά δεν παρουσίασε κα- 
νένα ε π ιχείρημα, κανένα αρχαιολογικό 
τεκμήριο, κανένα παράλληλο11, που να 
στηρίζει την άποψή του. Οι μελετητές 
της επιγραφής υποστηρίζουν ότι μας πα- 
ρέχει το όνομα Βοιωτού αξιωματικού, 
που είχε το όνομα Α ρχία [ s ] ή Α νχί- 
α [s] ή Α νχία [ ρος ]. Έχω να παρατηρή- 
σω ότι, εάν η επιγραφή ήταν βοιωτική, 
το Αρχία ή Α νχία θα ήταν πλήρες κύριο 
όνομα σε πτώση ονομαστική της βοιωτι-

5. Β. Στάης, Δελτίον, 1890, σελ. 16 κ.ε.
6. Το Έργον της Α ρ χ. Εταιρείας, 1970, σελ.

13 και πίναξ 33 γ : σελ. 359, εικ. 16.
7. AAA IV ( 1971 ) σελ. 413.
8. AAA III (1970) σελ. 359.
9. Πρβλ. Μ. Guarducci, Epigrafia Graeca, 

I, σελ. 144, 146, 150.
10. AAA III (1970) σελ. 359.
11. Το αντίθετο μάλιστα συμβαίνει. Ξενοι που 

πέθαναν στην Αθήνα και τους έθαψαν δημοσία 
έχουν επ ιγραφές στη διάλεκτό τους και στο αλ- 
φάβητό τους, όπως οι Σπαρτιάτες που τους έθα- 
ψαν στον Κεραμεικό, το 403 π.Χ. Πρβλ. Α . Πα- 
παγιαννόπουλον - Παλαιόν, Α ρχαίαι Ελληνικαί 
επιγραφαί Α , 1950, σελ. 97, αρ. 39.
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κής διαλέκτου και δεν πρέπει να συμπλη- 
ρώσει κανείς το Σ. Το Ανχία [ ρος ] του 
Peek είναι τολμηρό και αστήρικτο.

Η  ερμηνεία που προτείνει ο Μαρινάτος 
για την παρουσία αττικότατης επιγραφής, 
και μάλιστα πάνω από τάφο, in situ, δεν 
πείθει. Είναι γνωστό ότι το αττικό αλφά- 
βητο εισάγεται στη Βοιωτία πολλές δεκα- 
ετίες μετά τη μάχη του Μαραθώνος.

Στο μέρος του τύμβου που ανέσκαψε ο 
Μαρινάτος βρήκε : ( α ) οκτώ ταφές ενηλί- 
κων, ( β ) μία παιδική ταφή, ( γ ) και δύο 
πυρές. Για την παιδική ταφή ακούστηκαν 
διάφορες γνώμες12, αλλά κανένας δεν ερ- 
μήνευσε, γιατί χρησιμοποιήθηκαν διαφο- 
ρετικοί τρόποι ενταφιασμού. Γιατί καύ- 
σεις και ταφές για πολεμιστές που σκοτώ- 
θηκαν την ίδιαν ημέρα ; Ποιος λόγος ε- 
πέβαλε αυτή τη διάκριση ; Γιατί για τον 
αξιωματικό, όπως τον θέλει ο Μαρινά- 
τος13, προτιμήθηκε η ταφή και όχι η καύ- 
ση, που είναι δαπανηρότερη και θα έπρε- 
πε να παραχωρηθεί σε ανώτερο;

Ο  Διευθυντής του Α νθρωπολογικού Ιν - 
στιτούτου του Πανεπιστημίου της Βιέννης 
κ. Ε. Breitinger εμελέτησε τα οστά του 
τύμβου και συνεπέρανε πολλά και διάφορα 
εκτός από ένα, ότι οι νεκροί του τύμβου 
των Πλαταιέων πέθαναν από πολεμικά 
τραύματα. Ανεζήτησεν ίχνη τραυμάτων 
στα οστά και δεν βρήκε η δεν ανεζήτησε;

Τα μόνα επιχειρήματα14 του καθηγητού 
Μαρινάτου ότι ο τύμβος περιείχε τα οστά 
των Πλαταιέων ήταν:

(α) ΄Οτι η κεραμεική των τάφων ήταν 
των χρόνων περίπου γύρω από το 490 π.Χ.

(β) ΄Οτι οι νεκροί σύμφωνα με τη γνώ-

μη του καθηγητού Breitinger ήταν άνδρες 
νεαρής ηλικίας, 20 - 25 ετών, εκτός από 
ένα ηλικίας 30 - 40 ετών, και ένα παιδί ηλι- 
κίας περίπου 10 ετών.

(γ) ΄Οτι το σύνολο των νεκρών, όπως 
το υπολογίζει ο Μαρινάτος, αν και η ανα- 
σκαφή του τύμβου ήταν μερική, αναλογεί 
ποσοστιαία με τον αριθμό των νεκρών 
των Αθηναίων.

Τα επιχειρήματα-αποδείξεις είναι απο- 
λύτως ανίσχυρα, διότι έχουν στηριχθεί σε 
ευρήματα ανασκαφής ημιτελούς· δχι μό- 
νον ανέσκαψε σχεδόν μόνο το μισό τύμβο, 
αλλά δεν ανέσκαψε και έξω από τον τύμβο, 
εκτός από ελάχιστες δοκιμές. Είναι ευκολο 
να αντιληφθεί κανείς ότι η ανασκαφή έπρε- 
πε να γίνει κυρίως γύρω από τον τάφο, επει- 
δή η παρουσία άλλων ταφών μετά το 490 
π.Χ. θα ήταν απόδειξη απόλυτη ότι ο τύμ- 
βος είναι μέρος κοινού νεκροταφείου χω- 
ριτών. Επίσης, είναι άξιο απορίας πώς ο 
Μαρινάτος κατέληξε στα πορίσματά του 
όχι μόνο χωρίς να ανασκάψει όλο τον τύμ- 
βο, όχι μόνο χωρίς να ανασκάψει γύρω από 
τον τύμβο, αλλά και χωρίς καθόλου να τον 
εμποδίσει η αττικότατη επιγραφή, που βρή- 
κε μέσα στον τύμβο, in situ(;), πάνω από 
ένα τάφο, ούτε και η πληροφορία του Παυ- 
σανία, που είδε στο Μαραθώνα και τάφον 
Πλαταιέων.

Γιατί οι περισσότεροι αρχαιολόγοι κα- 
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τάφοι, που 
αναφέρουν ο Θουκυδίδης και ο Παυσανίας, 
ήταν τύμβοι; Αν δεν απατώμαι, ο πρώτος 
που ταύτισε το σωρό του Μαραθώνος με 
τον τάφο των Αθηναίων, όπως γράφει ο 
Βαλέριος Στάης15, υπήρξεν ο Leake (σελ. 
83 της υπό Westermann γερμανικής μετα- 
φράσεως [Die Demen von Attika, 1840]), 
στηριζόμενος επί ετέρου τινός χωρίου του12. W. Schuchhardt, Der Knabe von Marathon, 

AAA VI ( 1973 ) σελ. 127 -129.
13. ΠΑΕ, 1970, σελ. 24 - 25.
14. ΠΑΕ, 1970, σελ. 25 - 27. 15. Δελτίον 1890, σελ. 125.
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Παυσανίου [I, 32 ] ένθα, λόγου γενομενου 
περί της ταφής των πεσόντων Περσών επι- 
λέγεν, τούτοις δε ούτε χώμα, ούτε άλλο ση- 
μείον ηδυνάμην ευρείν, συμπεραίνει ότι ο 
Παυσανίας «.. .θα είχεν υπ’ όψιν τον τύμ- 
βον των Αθηναίων».

Ο  Η. Schliemann, που έσκαψε πρώτος 
μέρος του τύμβου, δεν βρήκε τίποτα και 
κατέληξε στο συμπέρασμα16 ότι ο τύμβος 
των Αθηναίων δεν είχε ταφικό χαρακτή- 
ρα. Αντίθετα, δ δεύτερος και τελευταίος 
ερευνητής του τύμβου, Βαλέριος Στάης, 
στάθηκε πιο τυχερός και βρήκε ταφικά 
στρώματα, καύσεις νεκρών και αγγεία17. 
Σχημάτισε την πεποίθηση ότι ο τύμβος όν- 
τως κάλυπτε τα λείψανα των Αθηναίων, 
που σκοτώθηκαν το 490 π.Χ.

Είναι βέβαιο ότι στην περιοχή του λε- 
γομενου τύμβου των Αθηναίων δεν έγινε 
καμία ανασκαφική έρευνα, που να εμπνέει 
εμπιστοσύνη, ούτε και φαντάζομαι ότι θα 
γίνει τον αιώνα τούτο, εκτός εάν την επι- 
βάλει κάποιο τυχαίο εύρημα. Εάν δεν γί- 
νει ανασκαφή μεγάλης εκτάσεως, το πρό- 
βλημα δεν μπορεί να συζητηθεί.

Εάν αρχικά οι Αθηναίοι είχαν ενταφια- 
σθεί και κατόπιν είχαν συσσωρεύσει τον 
τύμβον, ο Παυσανίας θα μπορούσε να γρά- 
ψει ό,τι έγραψε και στα Κορινθιακά, 38 : 
τοις μεν αποθανούσιν εχώσθησαν ενταύθα 
οι τάφοι. Δηλαδή και σ’ αυτή την περί- 
πτωση υπάρχει ταφή ανδρών πεσόντων, 
που τους έθαψαν στον τόπο της μάχης, 
όπως στον Μαραθώνα. Τούς ετίμησαν σω- 
ρεύοντας χώμα, ενώ στο Μαραθώνα κατε- 
σκεύασαν πολυάνδριον, δπως και στο δη- 
μόσιον σήμα, στον Κεραμεικό.

Αξίζει να εξετάσομε τι γράφει ο Η ρό

δοτος, IX 85, για τον ενταφιασμό των νε- 
κρών της μάχης των Πλαταιών: Οι δε ΄Ελ- 
ληνες ως εν Πλαταιήσι την λείην διείλοντο, 
έθαπτον τους εωυτών χωρίς έκαστοι. Λακε- 
δαιμόνιοι μεν τριξάς εποιήσαντο θήκας, ένθα 
μεν τους ιρένας έθαψαν.. . εν μεν δη ενί των 
τάφων ήσαν οι ιρένες, εν δε τω ετέρω οι 
άλλοι Σπαρτιήται, εν δε τω τρίτω οι είλω- 
τες. ούτοι μεν ούτω έθαπτον, Τεγεήται δε 
χωρίς πάντας αλέας, και Αθηναίοι τους 
εωυτών ομού και Μεγαρέες τε και Φλιάσιοι 
τους υπό της ίππου διαφθαρέντας. τούτων 
μεν δη πάντων πλήρεες εγένοντο οι τάφοι· 
των δε άλλων όσοι και φαίνονται εν Πλα- 
ταιήσι εόντες τάφοι, τούτους δε, ως εγώ 
πυνθάνομαι, ε π αισχυνομένους τη απεστοί 
της μάχης εκάστους χώματα χώσαι κείνα 
των επιγιγνομένων είνεκεν ανθρώπων, επεί 
και Α ιγινητέων εστί αυτόθι καλεόμενος τά- 
φος, τον εγώ ακούω και δέκα έτεσι ύστερον 
μετά ταύτα δεηθέντων Α ιγινητέων χώσαι 
Κλεάδην τον Αυτοδίκου, άνδρα Πλαταιέα, 
πρόξενον εόντα αυτών.

Δεν αποκλείεται και ο τύμβος του Μαρα- 
θώνος, που μόνο μικρό μέρος της βάσεώς 
του, αλλά άγνωστο πόσο ακριβώς, στηρί- 
ζεται και καλύπτει ταφικές καύσεις των 
αρχών του 5ου αι. π.Χ., να είναι κατα- 
σκεύασμα αναμνηστικό, μεταγενέστερο αλ- 
λά άδηλο ποιας εποχής. Κατά τη γνώμη 
μου, συζήτηση για την τοπογραφία της 
μάχης του Μαραθώνος πρέπει να γίνεται 
χωρίς να θεωρείται βασικό στοιχείο ο λε- 
γόμενος τύμβος των Αθηναίων. Ο  λεγό- 
μενος τύμβος των Πλαταιέων, που δεν κα- 
λύπτει Πλαταιείς, αλλά εντόπιους και μά- 
λιστα φτωχούς, όπως μπορούμε να συμπε- 
ρανουμε από τα ασήμαντα κτερίσματα των 
τάφων, πρέπει να λησμονηθεί. Αμφιβολίες 
για τον τύμβο των Πλαταιέων έχει διατυ- 
πώσει ο Πέτρος Θέμελης, χωρίς όμως να 
στηριχθεί στην επιγραφή ΑΡΧΙΑ αλλά μό-

16. H. Schliemann, Zeitschrift für Ethnologie, 
1884, σελ. 85 κ.έ.

17. Δελτίον 1890, σελ. 131.
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νο σε ανασκαφικές ενδείξεις, ΑΔ29 (1974) [έκδοση του 1978]: Μελέται, σελ. 244.

Εικ. 1. Αναθηματική επιγραφή από το Ηράκλειο του Μαραθώνος.

2. ΤΕΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

« Εις θέσιν Βαλαρία, μεταξύ Αγίων Θεο- 
δώρων και παραλίας », μετά από τυχαίο εύ- 
ρημα και πρόχειρη ανασκαφική έρευνα, 
ήρθαν σε φως διάφορες αρχαιότητες. 
Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και αρχαία επι- 
γραφή χαραγμένη μετά τα μέσα του 5ου 
αι π.Χ. ( εικ.  1 ). Την επιγραφή αυτή εδη-

μοσίευσε ο Μαρινάτος18:

Ηερακλεί τόδ’ άγαλμα τελεσ[----
τομ Πυλίοις ανέθεκε Κερακ[λ----

Στο δεύτερο στίχο του ελεγειακού τούτου
18. ΠΑΕ 1972 ( έκδοσις 1974) σελ. 6. Πρβλ. 

και Π. Θέμελη, ο.π. σελ. 236, σημ. 27.
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επιγράμματος, επειδή αναζητούσε δακτυ- 
λικό εξάμετρο, νόμισε ότι υπάρχει μετρικό 
σφάλμα. Δεν υπάρχει όμως κανένα μετρι- 
κό σφάλμα- ο δεύτερος στίχος είναι πεντά- 
μετρος και αναγράφεται το φωνήεν Ε της 
λέξεως ανέβηκε, δηλαδή ανέθηχ , που εκ- 
θλίβεται μετρικά μπρος από το δασύ της
λέξεως hέρακ[ λ----. Το φαινόμενο αυτό
συναντάται19 αρκετά συχνά στις επιγραφές 
των προευκλειδείων χρόνων. Παρέθεσε ο 
Μαρινάτος μερικές σκέψεις ερμηνευτικές
του Κέρακ[ λ----, χωρίς να καταλήξει αν
τούτο ήταν μέρος του ονόματος του αναθέ- 
τη ή του θεού.

Βασικό πρόβλημα της αναγνώσεως του 
Μαρινάτου παραμένει η αρχή του 2ου στί- 
χου τομ Πυλίοις. Τι θέλουν οι Πύλιοι στο 
Μαραθώνα και τι σχέση έχουν με τον Η - 
ρακλή ; Δεν έχομε Πυλίους αλλά κράση : 

τομπυλίοις
Το δεύτερο μέρος είναι χωρίς αμφιβολία 
η λέξη Ε μπυλίοις, δηλαδή η ονομαστική 
πληθυντικού είναι τα Ε μπύλια. Η  λέξη 
αυτή είναι μέρος του ονόματος του αγώνα, 
που ετελείτο στο Μαραθώνα για να τι- 
μηθεί ο Ηρακλής : Ηράκλεια Εμπύλια. 
Ε μπύλιος ήταν επίθετο του Ηρακλή στο 
Μαραθώνα, όπως αλλού άλλων θεοτήτων20.

Το σχήμα της ονομασίας του αγώνα από 
το όνομα του θεού σε γένος ουδέτερο και 
αριθμό πληθυντικό είναι πολύ συνηθισμέν
ο στην Ελλάδα:

Ζευς Ολύμπιος -  Ολύμπια 
Απόλλων Πύθιος -  Πύθια κτλ.
Έτσι στο Μαραθώνα είχαμε : Ηρακλής 

Εμπύλιος -  Ηράκλεια Ε μπύλια21.

Επιβάλλεται να εξετάσομε από που πή- 
ρε ο Ηρακλής το επίθετο αυτό. Χωρίς αμ- 
φιβολία υπόκειται το προσηγορικό η το 
κύριο όνομα Πύλαι. Αλλά τι μπορεί να 
ονομάζεται Πύλαι στον Μαραθώνα στα 
αρχαία χρόνια ; Αν εξετάσομε την τοπο- 
γραφία της περιοχής, θα ιδούμε ότι από 
την κοιλάδα της Μεσογαίας μπαίνουμε 
στην κοιλάδα του Μαραθώνος από στενό 
πέρασμα ανάμεσα στα έλη και στο όρος 
Α γ ρ ε λ ί κ ι .  Το στενό αυτό πέρασμα 
στην αρχαιότητα θα είχε πλάτος περίπου 
τριακοσίων μέτρων και κατά τη γνώμη 
μας είχε το όνομα Πύλαι, όπως συμβαίνει 
και σε άλλα ελληνικά τοπωνύμια22.

Πρέπει μήπως να υπενθυμίσομε ότι μετά 
δέκα έτη αί Θερμαί Πύλαι ( Θερμοπύλαι ) 
υπήρξαν τόπος συγκρούσεως Ελλήνων και 
Περσών ; Πρέπει να είμαστε βέβαιοι 
πλέον, μετά την δημοσίευση της επιγρα- 
φής που αναφέρει τα Εμπύλια, ότι το τέ- 
μενος του Ηρακλή ήταν στα βόρεια του 
μικρού έλους23 ή έλους της Μπρέξιζας, 
όπως λέγεται. Τη θέση αυτή είχε υποδείξει

19. Πρβλ. Α . Παπαγιαννόπουλον - Παλαιόν ο. 
π., β' έκδοση, σελ. 71.

20. Της Αρτέμιδος Εκάτης, Ορφικά, Αργον. 
902. Του Ποσειδώνα, IG, VII, 2465, 5ος/4ος αι. 
π.Χ.

21. Ο  τελευταίος στίχος είναι δυνατό να συμ-

πληρωθεί τομπυλίοις ανέθεχ Λερακ[λείοισι],
Η  μετρική μορφή του πενταμέτρου είναι : 

- υ υ - υ υ  -  [-  υ ]
Η  συνύπαρξη τύπων δοτικής -οις, Ε μπυλίοις, 

και -οισι, Ήρακ[λείοισι], είναι πολύ συχνή στα 
ποιητικά κείμενα, όπως π.χ. Αριστοφ. Α χαρνής, 
628 χοροίσιν. . . τρυγικοίς -  653 ξενικοίσι λόγοις 
-  716 τοις νέοισι -  Ι ππής 316 τοις αγροίκοισιν 
- - 320 τοις δημόταισι και φίλοις.

22. ΄Οπως π.χ. Πελοπόννησου πύλαι ( =  ο Ισθμός 
της Κορίνθου ) Ξεν. Α γ. 12.

23. Το μικρό Έ λος υπήρξε και στην αρχαιό- 
τητα, πρβλ. N. G. L. Hammond, JHS 88 ( 1968) 
σελ. 24. Παλαιότερες απόψεις των Σωτηριάδη 
και Pritchett δεν έγιναν δεκτές και ο Hammond 
τις απορρίπτει. Τελευταία, ο Π. Θέμελης, ο.π., 
σελ. 239 - 240,ε π ανήλθε στις απόψεις αυτές και 
υποστήριξε ότι την εποχή του Ηροδότου το έλος 
δεν υπήρχε. Στα επιχειρήματα του Hammond πρέ- 
πει να προσθέσουμε ότι και το τοπωνύμιο Πύλαι
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από το 1966 ο Ε. Vanderpool24. Δυστυχώς, 
αν και βρέθηκαν λείψανα του τεμένους του 
Ηρακλέους, δεν έγινε σκαφική ερευνά εκ- 
τάσεως, ώστε να διερευνηθεί το πρόβλημα.

"Οτι το στενό ονομαζότανε Πύλαι, προ- 
κύπτει κατά τρόπο αναντίρρητο και από 
άλλη επιγραφική μαρτυρία25, γνωστή από 
πολλά χρόνια, που είχε όμως παρερμη- 
νευθεί .

Ην άρα τοίσζ' αδάμ[ας εν στήθεσι θυμός],
οτ' αιχμήν

στήσαμ πρόσθε πυλών αν[τία μυριάσιν], 
ανχιάλομ πρήσαι β[ουλευσαμένων ερικυδές] 
άστυ, βίαι Περσών κλινάμενο[ι στρατιάν] 

( φιλολογική μεταγραφή )

Από το επίγραμμα μαθαίνουμε ότι οι 
Έλληνες στη μάχη Μαραθώνος είχαν 
παραταχθεί πρόσθε Πυλών. Μέχρι σήμερα 
όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το επίγραμμα 
αυτό, παραγνώρισαν την ορθή ερμηνεία 
της φράσεως πρόσθε πυλών, και κανένας 
πάντως δεν σκέφθηκε να αναφερθεί στην 
τοπογραφία του Μαραθώνος και της μά-

χης προκειμένου να ερμηνεύσει το επί- 
γραμμα. Το πράγμα ήταν φυσικό, γιατί 
στην ερμηνεία βάραιναν οι στίχοι του Ο- 
μήρου :

Ιλιάδος Μ  145
εκ δε τω αίξαντε πυλάων πρόσθε μαχέσθην

Ιλιάδος Μ  131 - 133
Τω μεν άρα προπάροιθε πυλάων υψηλάων 
έστασαν. . .

Στους ομηρικούς στίχους η λέξη πύλαι 
σημαίνει πύλες του τείχους, αλλά για το 
επίγραμμα του Μαραθώνος τέτοια ερμη- 
νεία είναι απαράδεκτη, γιατί τα τείχη της 
πόλεως απέχουν 40 χιλιόμετρα. Έτσι λοι- 
πόν οι ερευνητές ζήτησαν άλλες ερμηνείες. 
Ο  James Η. Oliver26 γράφει : Expressions 
like αιχμήν στήσαν πρόσθε πυλών. . . be- 
long to the sort of language that he em- 
ployed for tragedy, δεν φρόντισε όμως να 
διερευνήσει την σημασία του χωρίου του 
επιγράμματος. Ο N.G.L. Hammond γρά- 
φει27 : « before the gates » i.e. in defence 
of Athens and much of Attica ( Hdt. VI 
103,1) εβοήθεον και αυτοί ες τον Μαρα- 
θώνα ), αλλά κατά τη γνώμη μου όλα αυτά 
δεν στεκουν πρέπει να καταλάβομε προ 
των ( Μαραθώνος ) Πυλών, όπως προ των 
( Θερμών ) Πυλών, να μεταφράσομε μπρος 
από τις Πύλες και να αναζητήσομε στο 
χάρτη του Μαραθώνος την ακριβή θέση 
της πολεμικής παρατάξεως των Αθηναίων 
μπρος από τη στενωπό που σχηματίζει το 
όρος Αγρελίκι και το έλος της Μπρεξί- 
ζας και το τέμενος του Ηρακλέους του 
Ε μπυλίου, δηλαδή κυριολεκτικά θέση 
μπροστά από τις Πύλες του Μαραθώνος28.

Αφετηρία για την κατανόηση της τοπο-

απαιτεί την ύπαρξη έλους, γιατί έτσι μόνο δημι- 
ουργείται στενή δίοδος, Πύλαι.

24. AJA 70 ( 1966) σελ. 323. Ορίζει την θέση 
του Ηρακλείου με βάση την επιγραφή SEG X, 
αριθ. 2, στα βόρεια του έλους της Μπρεξίζας, στη 
θέση Βαλαρία, ενώ στη δημοσίευση της επιγρα- 
φής, Hesperia 11 ( 1942) σελ. 329 - 337, ανέφερε 
( στη σελ. 336, σημ. 13 ) την άποψη του Σωτηριά- 
δη, που του είχε παραχωρήσει τη δημοσίευση της 
επιγραφής. Ο  Σωτηριάδης τοποθετούσε το τέμε- 
νος με βεβαιότητα στη θέση Βρανά κοντά στο ερη- 
μοκλήσι του Αγίου Δημητρίου. Ο  Vanderpool, 
Hesperia 35 ( 1966) σελ. 106, παρέχει χάρτη και 
ορίζει την θέση του Ηρακλείου. Πρβλ. Π. Θέ- 
μελη, ο.π., σελ. 236.

25. B. D. Meritt, Epigrams from the Battle 
of Marathon. The Aegean and the Near East 
( 1956 ), Studies Hetty Goldmann, σελ. 270 κ.ε. 
Πρβλ. P. Amandry, Sur les epigrammes de Mara- 
thon, Θεωρία, Festschrift Schuchhardt, 1960, σελ. 4.

26. Hesperia 2 ( 1933 ) σελ. 492.
27. Πρβλ. Θέμελη, ο.π. σελ. 236.
28. N. G. L. Hammond, JHS 88 ( 1968 ) σελ. 

27.
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Σχ. 1. Α θηναίοισι δε τεταγμένοισι εν τεμένει Η ρακλέος. .
Ηροδότου VI 108

γραφίας της μάχης είναι μόνη η διαπίστω- 
ση ότι ο Μιλτιάδης παρέταξε το στρατό 
του πρόσθε Πυλών, ενώ τις ημέρες της ανα- 
μονής πριν από την επίθεση ο στρατός του 
είχε καταλάβει στενώτερο μέτωπο ακρι- 
βώς στις Πύλες, όπως άλλωστε προκύπτει

από τον Ηρόδοτο29, που μόνος αρκεί30,

29. VI 111 -115.
30. Βεβαίως δεν είναι δυνατό ούτε και πρέπει 

να στηριχθούμε στο κείμενο του Κορνηλίου Νέ- 
πωτος, Miltiades, 5,ε π ειδή το χωρίο, το σχετικό
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Σχ. 2. Τότε δε τασσόμενων των Αθηναίων εν τω 
Μαραθώνι εγίνετο τοιόνδε τι· το στρατόπεδον εξι- 
σούμενον τω Μηδικώ στρατόπεδα), το μεν αυτού 
μέσον εγίνετο επί τάξιας ολίγας, και ταύτη ηv 
ασθενέστατον το στρατόπεδον, το δε κέρας εκάτερον 
έρρωτο πλήθει. . , ήσαν δε στάδιοι ουκ ελασσόνες 
το μεταίχμιον αυτών ή οκτώ.

Ηροδότου VI 111 -112

με τη μάχη του Μαραθώνος είναι πολύ φθαρμένο. 
Η  Anne - Marie Guillemin, Collection Budé, Cor- 
nelius Nepos, 1970, σελ. 10, σημ. 1, γράφει : « Το 
χωρίο αυτό είναι σε πολύ κακή κατάσταση στα

χειρόγραφα. Μόνο ο κώδικας Μ ( =  Monacensis 
88 ), που το κύρος του είναι πολύ μικρό, δίνει 
κείμενο κατανοητό, που χωρίς αμφιβολία προέρ-
χεται από διόρθωση κάποιου ουμανιστού».

16
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Σχ. 3, . . . ενθαύτα ως απείθησαν οι Αθηναίοι 
δρόμω ίεντο ες τους βαρβάρους. . . Αθηναίοι δε 
επείτε αθρόοι προσέμειξαν τοίσι βαρβάροισι, εμά- 
χοντο αξίως λόγου.

Ηροδότου VI 112

για να παρακολουθήσομε τις κινήσεις31 
των δύο στρατών, μέχρις ότου εγκατέλει- 
ψεν ο στόλος των Μήδων τον κόλπο του 
Μαραθώνος.

Η  κατάληψη των Πυλών απ’ τον Μιλτι- 
άδη εμποδίζει το στρατό των Μήδων να 
προχωρήσει στην κοιλάδα των Μεσογείων 
και να τραβήξει κατά την Αθήνα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΚΟΥΜ ΑΝΟΥΔΗΣ31. Ο  Μαρινάτος, AAA III (1970) σελ. 166, νομί- 
ζει ότι ο « τύμβος των Αθηναίων » και ο « τύμβος 
των Πλαταιέων » ορίζουν τα πέρατα της παρατά- 
ξεως των Αθηναίων, η οποία θα είχε μήκος πε-

ρίπου 2.500 μέτρα, μήκος τεράστιο για στρατό 
κινούμενο, και μάλιστα « δρόμω », όπως λέει ο 
Ηρόδοτος.



ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 243

Σχ. 4. Kαι το μεν μέσον του στρατοπέδου ενικών 
οι βάρβαροι . . . κατά τούτο μεν δη ενικών οι βάρ- 
βαροι και ρήξαντες εδίωκον ες την μεσόγαιαν, το 
δε κεράς εκάτερον ενικών Αθηναίοι τε και Πλα- 
ταιέες.

Ηροδότου VI 113Â MARATHON

a) Selon les textes, à Marathon les 
Atheniens après leur victoire ont con- 
struit des tombes ( τάφοι ), comme au 
Céramique. Les Τύμβοι ont été inven- 
tés par les savants du XIXe siècle. La 
“ tombe des Platéens ” en réalité appar- 
tient à des villageois. Dans la région les

Τύμβοι étaient très abondants. Le τύμβος 
des Atheniens est aussi suspect.

b) Deux inscriptions, déjà publiées, 
à la suite d’intérprétations nouvelles 
nous donnent les noms d’Hercule Ε μπύ- 
λιος, adoré dans la région, de la fête 
Ηράκλεια Εμπύλια, et du site Πύλαι, que
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Σχ. 5. Νικώντες δε το μεν τετραμμένον των βαρ- 
βάρων φεύγειν έων, τοίσι δε το μέσον ρήξασιν 
αυτών συναγαγόντες τα κέρεα [αμφότερα] εμάχοντο 
και ενικών Αθηναίοι.

Ηροδότου VI 113

l’armée Grecque a occupé à Marathon 
avant la bataille. Cette dernière informa

tion nous permet de voir plus clair le 
conflit des deux armées.

S. N. KOUMANOUDIS
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΕ II ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΥΡΤΕΡΗΣ ΚΥΜΗΣ

Η  ανασκαφή στο λόφο Καστρί της ΄Α- 
νω Ποταμιάς Κύμης το καλοκαίρι του 1976 
έδωσε την ευκαιρία για μία περιορισμένη 
ανασκαφική ερευνά στην Πρωτοελλαδική 
θέση της Μουρτερής1.

Η ΘΕΣΗ

Η  Μουρτερή είναι μία μικρή αμμουδερή 
παραλία, στο νότιο μέρος του ανοικτού 
κόλπου της Κύμης, που απέχει 6 χιλιόμε- 
τρα περίπου από το κοντινότερο χωριό, το 
Όριό. Σ’ αυτήν εκβάλλει ο ποταμός Χόν- 
δρος, που με τις προσχώσεις του έχει κλεί- 
σει τον όρμο, ο όποιος υπήρχε κάποτε 
στο σημείο αυτό. Η  περιοχή γενικά είναι 
άγονη, εκτός από την ποτάμια κοιλάδα, 
με περιορισμένη βλάστηση από ξηροφυτι- 
κούς θάμνους. Τα πετρώματα είναι ηφαι- 
στίτες1 2 νεογενούς ηλικίας ή μάργες και 
άργιλοι, που καλύπτουν την λεκάνη της 
Κύμης.

Λείψανα προϊστορικού οικισμού βρί- 
σκονται στην άκρη χαμηλού υψώματος, 
που κατέρχεται ομαλά προς τη θάλασσα 
( ε ι κ .  1, 2). Η  θέση αυτή, στη βόρεια 
πλευρά της παραλίας, ονομάζεται Κεραμι- 
δάκια, επειδή παντού υπάρχουν σε αφθο- 
νία όστρακα, κυρίως από οξυπύθμενους 
αμφορείς, προϊόντα μάλλον ενός αγγειοπλα- 
στικού εργαστηρίου Ελληνιστικών χρό-

νων, που έχει επικαλύψει τα προϊστορικά 
στρώματα. Η  θέση είναι αλίμενη, αλλά οι 
προϊστορικοί κάτοικοι μπορούσαν να σύ- 
ρουν τα μικρά πλοιάριά τους στις εκβολές 
του ποταμού, όπου σχηματίζεται όρμος με 
βαθιά νερά.

Από τη διάβρωση του εδάφους έχει κα- 
ταστραφεί μέρος του οικισμού και αποκα- 
λύφθηκαν θεμέλια κτιρίων, Τελευταία, η 
διάνοιξη αγροτικού δρόμου κατέστρεψε 
ανεπανόρθωτα το ΝΑ τμήμα του οικισμού. 
Στο σημείο αυτό ανοίχτηκε η τομή I.

Τομή I

Η  τομή αυτή έχει ακανόνιστο σχήμα και 
έγινε για να ακολουθήσει τον αψιδωτό 
τοίχο Α, που φάνηκε σε βάθος 0,70 μ. ( εικ.  
3, 4 ). Η  επίχωση ήταν σκληρότατη και 
περιείχε μικρά λιθάρια και χαλίκια. ΄Ο- 
στρακα ΠΕ υπήρχαν κάτω από βάθος 
0.45 μ.

Ο  αψιδωτός τοίχος Α, πάχ. 0,50 - 0,60 μ., 
φαίνεται ότι ανήκε σε σημαντικό κτίριο 
του οικισμού, αρκετά μεγάλων διαστά- 
σεων, που το μεγαλύτερο μέρος του κατα- 
στράφηκε από τη διάνοιξη του δρόμου. 
Ένα μικρό τμήμα του πρέπει να διατηρεί- 
ται ακόμη προς τα ΝΔ, όπου η ανασκαφή 
δεν προχώρησε. Α ποτελείται από αργούς 
λίθους και μεγάλες κροκάλες ( ε ι κ.  3, 
5 ), που έχουν ως συνδετικό υλικό άρ- 
γιλο και άμμο. Εκεί όπου σχηματίζεται 
η αψίδα, ο τοίχος είναι παχύτερος (0,50 - 
0,60), ενώ στη δυτική πλευρά στενεύει 
(0,40). Ένα μέρος του κτιρίου έχει θεμε- 
λιωθεί επάνω σε μαλακή ε π ίχωση, που

1. BSA 1966, σ. 74, αρ. 79.
2. Έχουν σχέση με τα μεταλπικά ηφαίστεια του 

Ο ξυλίθου και του Ο ριού ( βλ. Ι . Παπασταματίου, 
Τα μεταλπικά ηφαίστεια της Εύβοιας και Σκύρου, 
ΑΕΜ Η ( 1961 ) σ. 52, 57, εικ. 3, 6).
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Εικ. 1. Χάρτης της περιοχής.

φθάνει μέχρι βάθος 1,70 μ. ( ε ι κ. 3 ). Στο 
σημείο αυτό υπάρχει βόθρος απορριμμά- 
των, παλαιότερος του οικοδομήματος, με 
όστρακα, οστά ζώων και στρώματα τέ- 
φρας. Σε άλλα σημεία το παρθένο έδαφος, 
που αποτελείται από μειοκαινική ερυθρο- 
γη, βρίσκεται σε μικρό βάθος.

Στο αψιδωτό κτίριο ανήκουν δύο επάλ- 
ληλα δάπεδα, που βρέθηκαν σε βάθος 
0,80 και 0,95 μ. αντίστοιχα. Εκτός από πα- 
τημένο χώμα χρησιμοποιούνται και θα-

λάσσια χαλίκια, υλικό που υπάρχει σε 
αφθονία στην περιοχή.

Βορείως του αψιδωτού οικοδομήματος 
αποκαλύφθηκε τμήμα ενός τοίχου Β, με 
διεύθυνση A -Δ, πάχ. 0,50 και μήκ. 1,50 μ. 
Το ανατολικό του μέρος καταστράφηκε, 
ενώ το δυτικό συνεχίζεται στο άσκαφο 
τμήμα. Ο  χώρος, μεταξύ των δύο τοίχων 
A και Β, καλύπτεται από χαλικόστρωτο 
δάπεδο, που έχει ως υπόστρωμα χτυπητό 
πηλό καστανού χρώματος. Η  μικρή εκ-



ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 247

τάση της τομής δεν επιτρέπει να συσχε- 
τίσουμε τον τ. Β με το αψιδωτό κτίριο και 
το μεταξύ αυτών δάπεδο. Μία τομή έδει- 
ξε ότι κάτω απ’ αυτό υπάρχει άφθονη κε- 
ραμεική μέσα σε στρώματα τέφρας.

Τομή II

Η  δεύτερη τομή έγινε σε απόσταση 25 
μέτρων βορείως της πρώτης, σε αρκετά 
ψηλότερο επίπεδο. Στο σημείο μεταξύ των 
δύο τομών ένα μεγάλο μέρος του οικισμού 
καταστράφηκε από τη διαβρωτική ενέρ- 
γεια των νερών και την επενέργεια της 
θάλασσας. Στη θέση αυτή υπάρχουν με- 
γαλύτερες επιχώσεις, που εξηγούνται από 
τη γειτνίαση με το Ελληνιστικό εργαστή- 
ριο.

Σε βάθος 1,30 μ. αποκαλύφθηκε κτίριο με 
άξονα Β - Ν ( ε ι κ. 6, 7 ), το ανατολικό 
τμήμα του οποίου έχει καταστραφεί. Πρό-

κειται για μεγάλο κτίριο « μεγαροειδούς »3 
τύπου, αφού ο τοίχος A έχει πάχος 0,70 μ. 
( ε ι κ. 6 ). Ο  τοίχος αυτός, σωζ. μήκ. 
5,55 μ., σχημάτιζε γωνία με τον τοίχο Β, ο 
όποιος είναι στενώτερος ( 0,55 μ. ) και συνε- 
χίζεται στο άσκαφο μέρος. Ένα ημικυ- 
κλικό τοιχίο στη γωνία του κτιρίου ( ε ι κ. 
6 ) πιθανώς ενωνόταν με τους δύο τοίχους 
και αποτελούσε ένα είδος θρανίου. Πλη- 
σίον του βρέθηκε in situ αποθηκευτικός 
πίθος, που του λείπουν τα χείλη.

΄Ενας άλλος τοίχος Γ σχηματίζει γωνία 
με τον Α, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του 
έχει ολισθήσει προς τη θάλασσα. Το ΠΕ 
κτίριο έχει θεμελιωθεί επάνω στο παρθένο 
κοκκινωπό έδαφος. ΄Ιχνη δαπέδου βρέθη- 
καν σε βάθος 1,60 μ.

3. « Μεγαρόσχημο » οικοδόμημα με πάχ. τοί- 
χων 0,80-1,45 μ. έσκαψε ο Π. Θέμελης στα Ακο- 
βίτικα Μεσσηνίας ( AAA III (1970) σ. 303 ).

ΕΙκ. 2. Η θέση από τα ΒΔ.
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Εικ. 3. Μουρτερή. Τομή I.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ
Η  κεραμεική που βρέθηκε καν στις δύο 

τομές είναι ομοιόμορφη και ανήκει πάν- 
τοτε στην ΠΕ II περίοδο. Μπορεί να χω- 
ριστεί σε τρεις κατηγορίες ως προς την

ποιότητα του πηλού και την εξωτερική 
εμφάνιση.

α .  Ά β α φ α :  Αποτελούν το 80 % των 
οστράκων. Ο  πηλός είναι ακάθαρτος με 
χαλίκια και μαρμαρυγία, χοντρόκοκκος
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και συνήθως εύθρυπτος. Το χρώμα του 
είναι συχνότατα κεραμιδί ή ανοικτό καστα- 
νό και σπανιότερα τεφρό ( ε ι κ. 8, 9). 

β. Όστρακα με καθαρότερο πηλό του

ίδιου χρώματος και καλύτερα ψημένο. Η 
επιφάνεια είναι λεία και φέρει επάλειψη 
αραιωμένου πηλού. Η  στίλβωση είναι συ- 
χνή ( ε ι κ. 10 ). Ελάχιστα όστρακα κα-

Εικ. 4. Τμήμα αψιδωτού κτιρίου.
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Εικ. 5. Το αψιδωτό κτίριο από τα βόρεια.

λύτερης ποιότητας με μαύρο η κόκκινο 
στιλβωμενοε π ίχρισμα4 βρέθηκαν στην το- 
μή Π.

γ. Π ρ ω τ ο β ε ρ ν ι κ ω τ ά  ( Urfirnis ) : 
Όστρακα της κατηγορίας αυτής βρέθη- 
καν ελάχιστα και στις δύο τομές σε διά-

4. Σε άλλους ΠΕ II οικισμούς της κεντρικής Ε λ - 
λάδας είναι πολύ άφθονα. Το ίδιο συμβαίνει και

στους ΠΕ II οικισμούς της κεντρικής Εύβοιας ( Μά-ν
ικα Χαλκίδας, Μαγούλα Ερέτριας, Παλιοχώρια 

Α μαρύνθου, Μαγούλα Αλιβερίου).
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Εικ. 6. Κάτοψη της τομής II.

φορά βάθη. Ο  πηλός είναι καθαρός, 
χρώματος ανοικτού πορτοκαλί. Το βερνίκι 
συνήθως δεν είναι καλής ποιότητας και 
καλύπτει όλη την επιφάνεια (completely 
glazed). Διακρίνονται τα ίχνη από τις τρί- 
χες της βούρτσας που άλειφαν το βερνίκι. 
Από τη σπανιότητά τους φαίνεται ότι πι- 
θανόν είναι να έχουν εισαχθεί από άλλου.

Σχήματα
Χαρακτηριστική είναι η επανάληψη 

των ίδιων τύπων. Κυριαρχούν οι σκύφοι 
η φιάλες5 44 5 ( 1, 2, 8, 29, 42, 60 ) με τη γνω-

στή κλίση των χειλιών6  προς τα μέσα, 
που παρατηρείται στα αγγεία της ΠΕ Π 
•περιόδου. Πρόκειται για βαθιά ήμισφαι- 
ρικά αγγεία μικρού η μεγάλου μεγέθους, 
που έχουν επίπεδες ( 40 % ) ή δακτυλιό- 
σχημες χαμηλές ( 60% ) βάσεις (15-17, 
24, 33, 34,65 - 67 ). Σπάνια έχουν κάτω από

5. Παρόμοιοι σκύφοι στην Αγία Ειρήνη Κέας
Hesperia XLI 1972 σ. 362, πίν. 3, 4, Β41, Β43,
44, Β54, 56, 57), στη Λέρνα (Hesperia XXIX
1960, πίν. I ), Εύτρηση ( Hesperia XXIX 1960, εικ. 
II, VIII 22, 25, πίν. 50 « Plain and slipped ware » ), 
Αγία Μαρίνα Σπετσών (Δ. Θεοχάρης, ΑΔ 26 
(1971): Χρον. σ. 88, σχέδ. 3).

΄Ομοιοι, ΠΕ ρηχοί σκύφοι με τον υπ’ αρ. 70 στη 
Θεσσαλία (Ε. Hanschmann -V. Miljocic, Argissa, 
III, 1976, πίν. 6: 31, 32, 3:20).

6. Ελάχιστα είναι τα όστρακα με πολύ έντονη 
κάμψη των χειλιών προς τα μέσα, όπως στη Θήβα 
(ΑΔ 30 (1975): Μελ. σ. 59, σχέδ. 6 :9 , 10, 13, 
20).
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Εικ. 7. Λείψανα ΠΕ κτιρίου.

το χείλος μιαν άτρητη απόφυση ( 32 ), 
που έχει διακοσμητικό χαρακτήρα7 * V.. Μία 
πολύ ρηχή φιάλη, που σώζεται σχεδόν 
ολόκληρη (70) έχει στρογγυλεμένη βά- 
ση. Αρκετά άβαφα όστρακα ανήκουν σε 
σαλτσιέρες ( 27, 64 ).

Πολλά όστρακα με σχεδόν κάθετα τοι- 
χώματα ( 3, 5, 6, 13, 47, 48, 51 ) ανήκουν 
σε βαθιούς σκύφους, Σε βαθιά σκυφοειδή 
ή λεκανοειδή αγγεία ανήκουν όστρακα 
με χείλη τριγωνικής διατομής8 (20, 41, 
50 ). Δεν υπάρχουν χείλη σε σχήμα Τ

7. Βλ. Θήβα ο.π. σ. 57, σχέδ. 6 :12, 15.
8. L. Bernabô - Brea, Poliochni I, 1964, πίν. IV,

V. Εύτρηση ( Hesperia XXIX 1960, εικ. Π, VIII 6,
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Εικ. 8. Άβαφα ΠΕ όστρακα με σχοινοειδή διακόσμηση.

( Τ - rim ), που είναι χαρακτηριστικά* 9 της 
περιόδου. Αύτοΰ του είδους τα άγγεΐα φέ- 
ρουν ανάγλυφες ζώνες η σχοινοειδεΐς10 * 
ταινίες ( 50 ), ένα είδος διακοσμήσεως 
που συνηθίζεται σε οικιακά σκευή από 
τους Νεολιθικούς χρόνους. Συχνές είναι 
οι μεγάλες λεκανες με χοντρά τοιχώματα 
και χείλη (10, 18, 19, 28, 31).

Λίγα όστρακα, όπως το 53, δεν αποκλεί- 
εται να ανήκουν σε μόνωτα κύπελλα ( one 
handled cup)11, σχήμα πολύ συνηθισμένο 
στην ΠΕ Π. Σε μικρότερη συχνότητα πα- 
ρουσιάζονται τα στενόλαιμα κλειστά αγ- 
γεΐα ( 37 - 39, 43 ). Τα χείλη κλίνουν ελα- 
φρά η πολύ έντονα προς τα έξω και συνή- 
θως ο λαιμός είναι πολύ ψηλός12 * *. Σ’ αύτά

9,57). Θήβα (ΑΔ30 (1975): Μελ. σ. 59, σχέδ.
6 : 12).

9. Χείλη με τέτοια διαμόρφωση στο Μπερμπάτι 
( G. Saflund, Excavation at Berbati 1936 - 37, 1965, 
εικ. 112-117).

10. Πρβλ. αγγεία από τον Ορχομενόν ( Ε. Kunze,
Orchomenos III, εικ. 28D, 29 πίν. XXVII ). Άβαφες
λεκάνες με στολιδώσεις στα χείλη στην Άγια Ει-
ρήνη Κέας (Hesperia XLI 1972, πίν. 79, Β 60, 61,
62). Α μάρυνθος (BSA 1966, εικ. 19:13).

11. Έχουν βρεθεί στη Βοιωτία (Η. Goldman, 
Eutresis, σ. 105, εικ. 138), Κυκλάδες, Αττική, Εύ- 
βοια ( Μάνικα, Γ. Παπαβασιλείου, Περί των εν 
Εύβοια αρχαίων τάφων, 1910, πίν. Η' ). Πιστευεται 
ότι έχουν ανατολική καταγωγή, γιατί έχουν βρεθεί 
σε νησιά του ανατολικού ΑΙγαίου και στη δυτική 
Μ. Ασία (D . French, Anatolia and the Aegean in 
the 3rd Millenium, άδημ. διατριβή, εικ. 51, 56. C. 
Renfrew, Emergence of the Civilization, 1972, σ. 454, 
εικ. 20.4,20.5).

12. Ίδιες τομές κλειστών αγγείων στην Πολιό- 
χνη, περίοδος rosso και verde (Poliochni I πίν. 
CXXXI).



254 ΠΕ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΟΥΡΤΕΡΗ ΚΥΜΗΣ (ΑΔ. ΣΑΜΨΩΝ)

πρέπει να ανήκουν λίγες κυλινδρικές η 
πλατιές ταινιοειδείς λαβές13. Το συνηθέ- 
στερο σχήμα είναι η υδρία14 η ο αμφορέας.

Πολλά είναι τα θραύσματα από πιθοει- 
δή αγγεία μεγάλων διαστάσεων, κυρίως 
από την κοιλιά και τη βάση ( 58, 59 ). Φέ- 
ρουν άτρητες αποφύσεις (68), που απαν- 
τούν στη Θήβα15 και στην Πολιόχνη16, 
καθώς και σχοινοειδές ταινίες17. Μερικά 

_ από τα αγγεία αυτά είχαν πλατιές ταινιο- 
- ειδείς λαβές με εγχαράξεις ( ε ικ . 17). 

Πολλά χονδροειδή όστρακα από πίθους 
η κλειστά αγγεία φέρουν ρηχές ακανόνι- 
στες αύλακώσεις18, που έχουν γίνει με 
χορτόψηκτρα στη νωπή επιφάνεια του 
αγγείου.

Στα πρωτοβερνικωτά όστρακα αναγνω- 
ρίζονται με ευκολία σχήματα, όπως σκύ- 
φοι ( 77, 78 ), σαλτσιέρες ( 74 - 76 ) και 
κλειστά αγγεία ( 71 ).

Διακόσμηση
Όστρακα γραπτά δεν βρέθηκαν. Μόνο 

ο πίθος της τομής II φέρει στην κοιλιά 
διακόσμηση από πλατιές κόκκινες ται- 
νίες με λοξές γραμμές στα ενδιάμεσα. Το 
χρώμα είναι πολύ εξίτηλο και δεν σώζεται 
καλά. Η  διακοσμητική της κεραμεικής 
του οικισμού περιορίζεται σε λίγες εγχα- 
ράξεις με ακανόνιστο σχέδιο και σε πλα- 
στικές ταινίες ( 35 ) κάτω από το χείλος 
σε οριζόντια η λοξή διάταξη16 II, 19 ( relief 
decoration ), που μιμούνται παλαιότερα 
νεολιθικά πρότυπα. Επίσης εγχαράξεις 
ή εμπιέσεις επάνω σε έξεργο κανόνα ( 50 ) 
είναι συχνές.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο 
όψιανός είναι πολύ σπάνιος στον οικισμό 
της Μουρτερής. Βρέθηκαν δύο λεπίδες, 
μερικά επ ίκυρτα και λίγα απολεπίσματα. 
Πιθανόν αυτό να οφείλεται στη θέση του 
οικισμού, που είναι στραμμένος προς το 
Βόρειο Αιγαίο και βρίσκεται μακριά από 
τα κέντρα μεταφοράς και επεξεργασίας 
του προϊόντος ( ’Αλιβέρι20, Λινοβρόχι21, 
Μανικα22 ). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
καμία προϊστορική θέση της περιοχής Κύ- 
μης δεν βρέθηκε άφθονος όψιανός, ενώ 
σε θέσεις της δυτικής Εύβοιας επιφανεια- 
κά είναι διάσπαρτος.

Μερικές ποταμίσιες η θαλάσσιες λεια-

13. Σωληνωτές λαβές συνηθίζονται σε κλειστά 
αγγεία της ΠΕ III στη Θήβα, αλλά δεν μοιάζουν με 
αυτές της Μουρτερής ( ΑΔ 30 (1975): Μελέται, πίν. 
29 δ ). Στην Εύβοια πλατιές ταινιωτές λαβές άρχί- 
ζουν από την ΠΕ I.

14. Δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε το σχήμα 
της. Υ δροδόχα αγγεία βρέθηκαν στη Μάνικα Χαλ- 
κίδας. Δεν φαίνεται να έχει σχέση με το τυπικό σχή- 
μα της υδρίας, που χαρακτηρίζει την ΠΕ III περίοδο 
( TirynsVI, σ. 16, είκ. 12. C. Biegen, Korakou, 1921, 
σ. 8, εικ. 8. Orchomenos III, πίν. Ill : 2).

15. ΑΔ 30 ( 1975 ): Μελέται, πίν. 26 γ : δ.
16. Περίοδος rosso που αντιστοιχεί με την ΠΕ

II, πίν. CXL a, b, d.
17. Για την πλαστική διακόσμηση πίθων βλ. Μ. 

Hearth Wiencke, Banded Pithoi of Lerna III, Hespe- 
ria XXXIX 1970, σ. 94 κ.έ. Tiryns IV, πίν. XIV, 
XXIII.

18. Ίδια τεχνική στον Ορχομενόν ( Orchomenos
III, πίν. XXVIII 1 c, e, 2 a), Τροία I (C. Biegen, Troy
I, 1950, σ. 53 - 54), Εύτρηση (Eutresis, σ. 90, εικ.
112:1). Κέα (Hesperia 1972, σ. 372, πίν. 81 C
25,26,29, 30).

19. Σε όστρακα της Ύ στερης Νεολιθικής ( Agora 
XIII, πίν. 10).

20. ΑΕ 1941 - 44, Χρον. σ. 11, εικ. 13 και 14, ΑΕ. 
1945-7: Χρον. σ. 9.

21. Θέση ΠΕ I μεταξύ Λευκαντί και Ερέτριας, 
που ανακαλύφθηκε το 1975. Βρέθηκαν εκατοντάδες 
εργαλείων οψιανού.

22. ΑΕΜ 1959, σ. 292, εικ. 26.
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Εικ. 9. Βάσεις ΠΕ αγγείων.

Εικ. 10. Χείλη από φιάλες και σκάρους.

σμενες πέτρες φαίνεται ότι είχαν χρησι- 
μευσει ως τριπτήρες. Μια μικρή στρογγυ- 
λή πήλινη ψήφος από την τομή I ανήκε 
σε περιδέραιο.

Εκπληκτική είναι η αφθονία των οστρέ- 
ων, που θα ήταν μία από τις προσφιλείς 
τροφές των κατοίκων του οικισμού. Υπερ- 
ισχύουν σαφώς οι κόγχες ( veneruris aurea ) 
και οι πεταλίδες ( patella vulgata ). Τα 
οστά ζώων, που βρέθηκαν κυρίως κάτω

από το δάπεδο των κτιρίων, στην τομή I, 
ανήκουν σε αιγοειδή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η  ανακάλυψη στην περιοχή αυτή της 
Εύβοιας ενός Πρωτοελλαδικού οικισμού, ο 
όποιος, αν κρίνουμε από την κεραμεική, 
διατηρούσε στενούς δεσμούς με το χώρο 
του Αιγαίου και πιθανότατα και με την 
Μ. Ασία, εχει ιδιαίτερη σημασία. Από
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τη θέση του είναι επίσης φανερός ο ναυ- 
τικός του χαρακτήρας.

Η  κεραμεική του είναι χονδροειδής και 
φτωχή σε ποιότητα και έχει έντονα έλλα- 
δικά στοιχεία. Τα ΠΕ II Urfirnis είναι 
σπανία και δεν φαίνεται να παράγονταν 
εδώ, ενώ στον οικισμό Άντηρες23 Αυλωνα- 
ρίου, που βρίσκεται 8 περίπου χιλιόμετρα 
προς το εσωτερικό και έχει καθαρά γε- 
ωργικό χαρακτήρα, υπάρχουν σε μεγάλη 
ποσότητα και εξαιρετική ποιότητα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
ανεύρεση του αψιδωτού οικοδομήματος, 
αν σκεφτούμε ότι μέχρι τελευταία ήταν 
γενική η γνώμη ότι αυτά εμφανίζονται 
στην ΠΕ ΙΠ περίοδο24. Στη Θήβα25 πρόσ- 
φατα σκάφτηκαν δύο αψιδωτά κτίρια, που 
χρονολογήθηκαν με βεβαιότητα στην ΠΕ

Π. Στην Εύβοια η παρουσία αψιδωτού κτι- 
ρίου είναι μέχρι σήμερα μοναδική. Στα 
ερείπια της ΠΕ Π και ΠΕ III Μανικας26 
δεν αναγνωρίστηκε κανένα παρόμοιο κτί- 
ριο. Η  συνύπαρξη στην ίδια εποχή ευ- 
θύγραμμων και αψιδωτών κατασκευών, που 
παρατηρείται στη Μουρτερή, είναι συνηθι- 
σμένο φαινόμενο και συναντάται στο Λιανο- 
κλάδι27, Κρϊσα28, Εύτρηση29καίΈλευσίνα30.

Η  συνέχιση της ανασκαφής στη Μουρ- 
τερή και η ανακάλυψη νέων θέσεων στην 
πλευρά αυτή της Εύβοιας θα μας δείξει 
τη σημασία που είχε η περιοχή Κύμης και 
γενικότερα η ανατολική Εύβοια στις πο- 
λιτιστικές και άλλες σχέσεις των ανθρώ- 
πων, οι όποιοι κατοικούσαν στις δύο πλευ- 
ρές του Αιγαίου κατά την πρώιμη περίοδο 
του Χαλκού.

ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟ Σ ΣΑΜΨΩΝ

EXCAVATION OF AN EARLY HELLADIC SETTLEMENT ON EUBOEA

Mourteri is an inlet on the S side of 
the gulf of Kyme at the mouth of the

Chondros river ( f ig.  1 ). There are re- 
mains of a prehistoric settlement at the

23. ΑΕ 1941 -44: Χρον. σ. 11, εικ. 13. Άρχ. Εύβ. 
Μελ. 1959, σ. 283, 309. BSA 1966, σ. 72. άρ. 73.

Στην περιοχή Κύμης εντοπίσθηκαν ΠΕ II θέσεις 
στο Παλαιόκαστρο Αυλωναρίου (ΠΑΕ 1902, σ. 
71, ΠΑΕ 1941-4, σ. 37. ΑΕΜ 1959, σ. 309, BSA 
1966, σ. 73), στο Όριό και στο Παλαιόκαστρο 
Οξυλίθου (BSA 1966, σ. 73, εικ. 13).

24. J. Caskey, The Early Helladic Period in Argo- 
lid, Hesperia XXIX 1960, σ. 213 κ.έ.

25. AAA VI (1973), σ. 395 κέ. AAA VIII (1975)
σ. 192, εικ. 1.

26. ΑΕΜ 1959, σ. 293, εικ. 12. Α. Σάμψων, Συμ- 
βολή στην τοπογραφία της αρχαίας Χαλκίδας, 1976, 
σ. 10, σχέδ. 1.

27. Matz, Handbuch II, σ. 261.
28. BCH 1937, εικ. 306.
29. Eutresis, σ. 133.
30. AJA 1936, σ. 416-417.
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ΕΙκ. 11. Τομές και όψεις ΠΕ αγγείων.

N side of the inlet on a hillock ; erosion 
and sea water seem to have destroyed 
part of it.

The excavations at Kastri ( Ano Po-

tamia, near Kyme ) during the summer 
of 1976 made it possible to conduct an 
exploratory excavation at Mourteri. 
Trench I revealed remains of an apsi-

17
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ΕΙκ. 12. Τομές και όψεις ΠΕ αγγείων.

dal building of the EH II period and 
part of a second building ( f i g s. 3 - 5 ). 
The apsidal building had two floors, one 
on top of the other, consisting of stamp-

ed earth and pebbles from the seashore. 
Trench II revealed a rectangular build- 
ing ( f igs .  5, 6, 7 ) of the same period. 
A storage ja r was found in situ.
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The pottery is uniform and dates con- 
sistently to the EH II period. It falls in 
the following categories:

1. Coarse ware ( f i gs .  8, 9, 17). A 
great number of these sherds have a

thin slip the colour of the clay. Bowls 
and closed pots are the standard shapes.

2. Slipped and burnished ware ( f ig.
10 ).

3. Glazed ware ( Urfirnis ). There are

Εΐκ. 13. Τομές και όψεις ΠΕ αγγείων.
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very few of these sherds and they may be 
imports ( f ig .  16).

Bowls, jars and sauceboats are the 
identifiable shapes ( f igs .  11'- 16 ).
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Obsidian was rare ; only two obsi- 
dian blades have been found. Stones 
from the seashore or riverbed were pro- 
bably used as tools.

The settlement of Mourteri was in-

habited solely in the EH II period, on 
the evidence of the pottery. An apsidal 
structure in the EH II period is up until 
now unique on Euboea and very rare 
in the EH II phase on the mainland.

Εικ. 15. Τομές και όψεις ΠΕ αγγείων.
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The settlement was possibly a maritime 
trading station maintaining close re-

lations with the Aegean area and Asia 
Minor.

AD AM ANTIO S SAMPSON

EIk. 16. Τομές και όψεις πρωτοβερνικωτών.

ΕΙκ. 17. Λαβή ΠΕ αγγείου.
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Σχ. 1. : Πρόσθια όψη Έρμου (σχέδιο Ίω. Στυψιανού).

ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Η  ως πριν από λίγον καιρό ακολουθου- 
μενη μέθοδος αποκαταστάσεως λιθίνων α-

γαλμάτων και μνημείων, η όποια, εκτός 
από ελάχιστες εξαιρέσεις, γινόταν με τη
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Σχ. 2. : Πάνω επιφάνεια επικράνου Ερμού (Σχέδιο 1 . Στυψιανού).

χρησιμοποίηση ως συνδέσμου του σιδή- 
ρου, εχει προκαλέσει σοβαρές ζημίες σ’ αυ- 
τά. Λόγω λοιπόν της οξειδώσεως του σιδή- 
ρου στους συνδέσμους του αγάλματος του 
Ερμού ήταν επιβεβλημένη η αντικατά- 
στασή τους με άλλο ανοξείδωτο μέταλλο.

Εξάλλου, στην αναζήτηση της θέσεως 
των σίδηρων αυτών συνδέσμων, που ήταν 
άγνωστη, γίνονταν τραυματισμοί των αρ- 
χαίων, ώσπου να εντοπιστεί το ακριβές ση-

μείο οπού βρίσκονταν οι σύνδεσμοι, οι 
όποιοι έπρεπε να αντικατασταθούν.

Ομάδα από ειδικούς του Κέντρου Πυρη- 
νικών Ερευνών, «Δημόκριτος» -  με το ο- 
ποίο έχει καθιερώσει η Ελληνική Αρχαι- 
ολογική Υπηρεσία στενή συνεργασία - , 
αποτελουμένη από τους κκ. Χατζηανδρέου 
και Λ αδόπουλο, μάς προσέφερε την επι- 
θυμητή λύση. Πρόκειται για τη μέθοδο 
ακτινογραφήσεως με συσκευή κοβαλτίου,
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Σχ. 3. : Κάτοψη επικράνου Έρμου (σχέδιο 1. ΣτυψιανοΟ).

την οποία η Ελληνική Αρχαιολογική Υ - 
πηρεσία φρόντισε να προμηθευτεί ο «Δη- 
μόκριτος».

Η  μέθοδος αυτή για πρώτη φορά καθιε- 
ρώνεται στις εργασίες επανέκθεσης των 
θησαυρών των ελληνικών Μουσείων στην 
αποκατάσταση γλυπτών. Επίσης εφαρμό- 
σθηκε και στα γλυπτά και αρχιτεκτονικά 
μέλη των μνημείων της Ακροπόλεως από 
το ίδιο συνεργείο.

Η  πρώτη εφαρμογή αυτής της μεθόδου 
έγινε στον Ερμή του Πραξιτέλους με την 
ευκαιρία της μεταφοράς του από το παλιό 
στο νέο Μουσείο ’Ολυμπίας.

I. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ

Κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμ- 
βρίου - Δεκεμβρίου 1975 δόθηκε προτεραι- 
ότητα στις εργασίες μεταφοράς του αγάλ-
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ματος του Έρμου στο νέο Μουσείο. Η 
μεταφορά, που ήταν προγραμματισμένη για 
το τέλος των εργασιών επανεκθέσεως, επι- 
σπευσθηκε εξαιτίας των πυρκαϊών του Σε- 
πτεμβρίου. Πριν από τη μεταφορά του 
Έρμου έγιναν οι ακόλουθες προκαταρκτι- 
κές εργασίες στην αίθουσα του νέου Μου- 
σείου που προορίζεται για τον Έρμη.

( α ) Τα πανώ στενά παράθυρα χτίστη- 
καν μονότουβλο, γιατί θεωρήθηκε ότι προ- 

~ξενούν ανησυχία στην ήδη χαμηλή αί- 
θουσα και γιατί το κεφάλι του Έρμου θα 
προβαλλόταν σ’ αυτά.

( β ) Τα τέσσερα πλαϊνά μεγάλα παράθυ- 
ρα καλύφθηκαν, στο μεγαλύτερο ύψος τους, 
για να λιγοστέψει ο φωτισμός, αλλά και 
για να μην είναι ορατό το άγαλμα από έξω, 
για λόγους ασφαλείας.

( γ ) Τα τζάμια του πάνω μέρους των 
παραθύρων έγιναν ματ με αμμοβολία, για 
να διαχέεται το φως και να μην φαίνονται 
έντονα τα κάγκελά τους.

( δ ) Μεταφέρθηκαν, από το διάδρομο 
που οδηγεί στην αίθουσα του Ερμού, η 
κεφαλή του Αλεξάνδρου, που τοποθετή- 
θηκε στην προηγούμενη αίθουσα, ενώ η 
επιτύμβια στήλη του Σαμικού βρήκε θέση 
στο περιστύλιο. Επίσης, απομακρύνθη- 
κε προσωρινά η πήλινη σίμη του Λεωνι- 
δαίου, η όποια τελικά τοποθετήθηκε στην 
αίθουσα κλασικής τέχνης. Το άγαλμα με- 
ταφέρθηκε όρθιο με την πλίνθο και το 
επίκρανο.

( ε ) Κατασκευάστηκε ξύλινο χώρισμα 
στην ελληνιστική αίθουσα, ώστε το άγαλ- 
μα του Ερμού να απομονώνεται από την 
αρχαϊκή και κλασική, αλλά και για λόγους 
αισθητικής.

Το Βάθρο

Η  βάση του βάθρου, καθώς και η μισή

πίσω παραστάδα του κορμού του μετα- 
φέρθηκαν από το Ηραίο. Η  πάνω επι- 
φάνεια του βάθρου είχε απολεπιστεί κα- 
τα στρώματα. Τα απολεπίσματα συγκολ- 
λήθηκαν και τα κενά συμπληρώθηκαν με 
τσιμέντο. Τα δύο μεγάλα κομμάτια που 
αποτελούσαν τη βάση συγκολλήθηκαν 
με δύο συνδέσμους από ανοξείδωτο ατσάλι, 
διαμ. 2,2 εκ., και μήκους 30 εκ. ( από 15 
εκ. σε κάθε τεμάχιο ). Στην κάτω επιφά- 
νεια, που ήταν δουλεμένη με χοντρό βε- 
λόνι, κολλήθηκε με ατλακόλλα χαρτί και 
κατόπιν όλη μαζί με αργιάνι κόλλησε στο 
χοντρό τσιμέντο του δαπέδου της λεκάνης 
που είχε διαμορφωθεί στο μέσον της αί- 
θουσας για να υποδεχτεί το άγαλμα. Μέ 
τον ίδιο τρόπο ( χαρτί, αργιάνι ) κολλή- 
θηκε και το νέο μεσαίο τμήμα του βάθρου 
πάνω στη βάση. Το χαρτί προστέθηκε για 
να είναι δυνατή η αποκόλληση, όποτε 
χρειαστεί.

Αρχική σκέψη ήταν να γίνει από μάρ- 
μαρο ο κορμός του βάθρου με βάση τις 
διαστάσεις του πίσω τμήματος που σώζε- 
ται. Δηλαδή ύψος 98 εκ., πάχος 59 εκ. 
( 29,7 η πίσω παραστάδα και 29,3 η 
εμπρός) και πλάτος 1,08 κάτω και 1 μ. 
πάνω αφαιρώντας τη μείωση των 4 εκ. από 
κάθε πλευρά μπρός και πίσω ( εικ.  1-2).

Το επίκρανο όμως, σε σχέση με τις δια- 
στάσεις της αρχαίας βάσης, δείχνει μείωση 
και κατά τις στενές πλευρές (πλ. κάτω 59, 
πάνω 53 εκ.), πράγμα που δεν παρατηρεί- 
ται στο σωζόμενο τμήμα του κορμού της 
βάσης του αγάλματος, που είναι το αρχικό 
(δηλαδή αυτό έχει πάχος πάνω και κάτω 
το ίδιο). Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε 
να γίνει το νέο τμήμα του κορμού του βά- 
θρου στα μέτρα του παλιού1. Μετά τη δια-

1. Προφανώς από τις ίδιες διαπιστώσεις είχε
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πίστωση ότι το επίκρανο, στο όποιο στηρί- 
ζεται ο Έρμης, δεν έχει τη μείωση που 
παρατηρείται στο σωζόμενο τμήμα του 
κορμού και της βάσης του ίδιου αγάλμα- 
τος, που είναι τα αρχικά, συνάγεται ότι το 
επίκρανο είναι μεταγενέστερο και χρησι- 
μοποιήθηκε για το στήσιμο του αγάλματος 
σε μεταγενέστερη φάση, μερικούς αιώνες 
μετά την αρχική του τοποθέτηση και πάν- 
τως πριν από το τέλος του αρχαίου κόσμου.

Το καινούργιο βάθρο κατασκευάστηκε 
από μάρμαρο Δομβραίνης και έχει δια- 
στάσεις : ύψος 0,80, πλατ, κάτω 1.08 μ., 
πάνω 1 μ., πάχος κάτω 0,59, πάνω 0,53 μ. 
Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι μια επί 
πλέον απόδειξη ότι το  επίκρανο αυτό, 
όπου στέκεται ο Ερμής, δεν είναι το αρ- 
χικό, γιατί όχι μόνον δεν αντιστοιχεί προς 
το άγαλμα αλλά ούτε και προς τη βάση 
και τον κορμό του βάθρου, που θεωρούμε 
σίγουρο πώς είναι τα αρχικά.

Χάρη στην ακτινογράφηση με συσκευή 
κοβαλτίου, διαπιστώθηκαν, τα εξής στη- 
ρίγματα και σύνδεσμοι, από το παλιό στή- 
σιμο του αγάλματος.
Α' Στην κάτω πλευρά του επικράνου:

( α ) Κάτω από τον κορμό του δέντρου 
υπήρχε ένα ορθογώνιο σιδερένιο στήρι- 
γμα 3 x 4  εκ. που προεξείχε σε μήκος 
11 εκ. Ήταν περιτυλιγμένο με μολύβι και 
γύρω - γύρω είχε έξι σιδερένιες βέργες λο- 
γισμένες στις άκρες τους προς διάφορες 
κατευθύνσεις ( σ χ. 1 ).

( β ) Κάτω από το δεξιό πόδι διαπιστώ-

θηκε μεγάλος ορειχάλκινος σύνδεσμος δια- 
μέτρου 2,5 εκ. που προεξείχε σε μήκος 8 εκ.

( γ ) Στίς τέσσερεις γωνίες τ ο υ  
επικράνου υπήρχε από ένας τετράγωνος σιδερένιος

 σύνδεσμος 1,5 X 1,5 εκ. σε μήκος
0,11.
Β' Στο επίκρανο (σχ.  2-3):

Στην ένωση του θραύσματος πίσω δεξιά 
με το συμπληρωμένο κομμάτι μαρμάρου 
διαπιστώθηκε ορειχάλκινος σύνδεσμος.
Γ' Στο άγαλμα:

( α ) Ο  ορειχάλκινος σύνδεσμος που 
βρέθηκε κάτω από το δεξί πόδι του αγάλ- 
ματος ( Αα ) διαπιστώθηκε ότι συνεχι- 
ζόταν και στη συμπληρωμένη γύψινη δε- 
ξιά κνήμη.

(β) Μια από τις σιδερένιες βέργες που 
περιέβαλλαν το κεντρικό στήριγμα ( Αα) 
διαπιστώθηκε στο πίσω μέρος του κορμού 
του δέντρου του συμπληρωμένου με γύψο, 
περιειλιγμένη με μολύβι και τσιμεντο.

(γ) Ορειχάλκινος σύνδεσμος διαπιστώ- 
θηκε στο μαρμάρινο στήριγμα μεταξύ κορ- 
μού δεντρου και άγάλματος.

(δ) Ορειχάλκινος σύνδεσμος στον αρι- 
στερό βραχίονα ( δεν διαπιστώθηκε αλλά 
συμπεραίνεται από την αναφορά του κ. 
Ζαφειροπούλου σε σχέση με την άφαίρε- 
ση του πίσω στηρίγματος).

(ε) Ορειχάλκινος σύνδεσμος στην αρι- 
στερή γύψινη κνήμη διαπιστώθηκε κατά 
τη διάλυση του γύψινου στηρίγματος κάτω 
από το αριστερό πέλμα που εισχωρεί στο 
επίκρανο αλλά δεν το διαπερνά. Επί πλέον, 
συνεργείο του Δημοκρίτου έκαμε ραδιο- 
γράφηση στον δεξιό μηρό και στον κορ- 
μό του δέντρου, για να διαπιστωθεί σε 
πόσο μήκος εισχωρούσαν στο μάρμαρο 
οι σύνδεσμοι. ’Αποδείχτηκε ότι εισχωρού- 
σαν : της δεξιάς κνήμης σε μήκος 10 εκ., 
του κορμού του δέντρου σε μήκος 15 εκ. 
Οι ειδικοί της Υπηρεσίας το θεώρησαν

καταλήξει σ’ αυτή τη διαμόρφωση του βάθρου ο 
Έφορος κ. Ν. Ζαφειρόπουλος, όταν μετά τη λήξη 
του Α' Παγκοσμίου πολέμου το 1952, σε συνερ- 
γασία με τον γλύπτη Ν. Περαντινό, ξαναστήσανε 
τον Ερμή στο παλαιό Μουσείο ’Ολυμπίας ( σχε- 
τική έκθεση του κ. Ζαφειρόπουλου υπάρχει στα 
αρχεία της Εφορείας).
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Εικ. 1. Το άγαλμα 
του Ερμού στη- 
μένο στο νέο 
Μουσείο Ολυμ- 
πίας.

Εικ. 2. Το πίσω μέρος της βάσης του Ε ρμού.
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ασφαλές για τη στήριξη του αγάλματος. 

Η  νέα τοποθέτηση

Το σύστημα των στηριγμάτων Αα εγκι- 
βωτίστηκε με τσιμέντο σε σχήμα τετρά- 
γωνο, υψ. 16 εκ., πλευρών 20 X 20 εκ. Α- 
νάλογη υποδοχή σκάφτηκε στο νέο βάθρο. 
Το τσιμεντένιο κιβώτιο καλύφθηκε γύρω - 
γύρω με χαρτί και μπήκε στην υποδοχή 
του βάθρου με αργιάνι γύρω-γύρω, για να 
γίνει ένα σώμα. Στο βάθρο στηρίχτηκε με 
τον ίδιο τρόπο ( χαρτί και αργιάνι ) και ο 
ορειχάλκινος σύνδεσμος του δεξιού ποδιού 
( Αβ ). Οι τέσσερεις γωνιακοί σύνδεσμοι 
του επικράνου Αγ αχρηστεύτηκαν και αντί 
γι’ αυτούς τοποθετήθηκε στο πάνω μέρος

της πλίνθου, κατά την έννοια του βάθους, 
ανάμεσα από τα δύο πόδια, μια λάμα ορει- 
χάλκινη με « παξιμάδι » και ένας κατα- 
κόρυφος σύνδεσμος στο μέσον της λάμας 
που βιδώθηκε στο πάνω μέρος, διαπέρασε 
το επίκρανο και χώθηκε στο βάθρο σε μή- 
κος 13 εκ. ( Αδ ).

Μετά την τοποθέτηση του αγάλματος έ- 
γινε από τον κ. Τριάντη νέα πλαστική συμ- 
πλήρωση των γύψινων κνημών ( εικ.  3). 
Επίσης, αφαιρέθηκε το χέρι του Διονύσου 
που ήταν κακότεχνη γύψινη αποκατάστα- 
ση. Η  λεκάνη γύρω - γύρω από το άγαλμα 
γεμίστηκε με πλαστικό ύλικό αντί για 
άμμο και καλύφθηκε με γκρίζα μοκέττα.

Ν ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ - ΙΣΜ. ΤΡΙΑΝΤΗ

THE STATUE OF HERMES AT THE NEW MUSEUM IN  OLYMPIA

The work of transporting the statue of 
Hermes from the old museum to the 
new museum in Olympia lasted three 
months, from October to December, 
1975. The statue together with its plinth 
and the capping block of the base was 
carried in an upright position. We check- 
ed up on the system of supporting the 
statue by means of metal struts which 
were visible on the underside of the 
capping block. We were able to mea- 
sure how far the struts had been insert- 
ed into the right thigh and the tree 
trunk by means of X-rays taken by the 
Center for Atomic Research “ Demo-

kritos. ” There was one brass strut con- 
necting the right thigh with the under- 
side of the capping block and a central 
strut surrounded by six smaller ones in- 
serted in the tree trunk. This iron strut 
was not extracted because it had been 
encased in lead and a thick layer of 
cement. The struts in the lower part of 
the capping block of the base were 
bound together anew and the whole 
arrangement packed into the main part 
of the base ( f i g s  1-3) made of marble 
from Domvraina, which stands on the 
ancient base brought in from the He- 
raion.

N. ΥALOURIS - I. TRIANTI
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ΕΙκ. 3. ΟΙ κνήμες του Έρμου, όπως αποκαταστάθηκαν,
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Σχ. 1. : Θέσεις που τοποθετήθηκαν τα φίλμς. 
Βάση κορμού -  Θέση Α. Γόνυ δεξιού ποδιού - Θέση Β.
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II. ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Η  παρούσα ραδιογραφική εργασία έγινε 
από κλιμάκιο του Κ.Π.Ε. «Δημόκριτος» 
το Νοέμβριο του 1975, μέσα στα πλαίσια 
των εργασιών αναστηλώσεως του αγάλμα- 
τος, που προηγήθηκαν της μεταφοράς του 
στο νέο Μουσείο της ’Ολυμπίας.

Η  εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη 
συνεργασία μεταξύ Αρχαιολογίας και Θε- 
τικών Επιστημών, στον τομέα της διαγνω- 
στικής μελέτης του εσωτερικού αρχαίων 
έργων από μάρμαρο. Η  ανωτέρω συνερ- 
γασία συνεχίζεται έκτοτε με τη διεξαγωγή 
και άλλων ραδιογραφικών εργασιών.

Τον Ιούνιο του 1978 έγινε νέα εκτετα- 
μένη ραδιογραφική εξέταση του αγάλμα- 
τος, στη νέα του θέση. Τα αποτελέσματα 
της εργασίας αυτής θα παρουσιάσουμε 
σύντομα.

1. Εισαγωγή

"Ενα βασικό πρόβλημα στην περίπτωση 
του αγάλματος του Ερμή ήταν η μελέτη 
της εσωτερικής του καταστάσεως. Κυρίως 
ενδιέφεραν στοιχεία σχετικά με τον άριθ- 
μό, τη θέση, τις διαστάσεις, το είδος και 
ενδεχομένως την οξείδωση μεταλλικών 
συνδέσμων, που είχαν τοποθετηθεί πα- 
λαιότερα σε ορισμένες θέσεις του αγάλμα- 
τος και των οποίων ήταν γνωστή απλώς η 
υπάρξη. Η  γνώση αυτών των στοιχείων 
ήταν απαραίτητη για την ασφαλή μετα- 
φορά του αγάλματος και κυρίως για τον 
υπολογισμό της αντοχής του στις σεισμι- 
κές δονήσεις, που δεν είναι σπάνιες στην 
περιοχή της ’Ολυμπίας.

Δεν ήταν βέβαια σκόπιμο οι πληροφο- 
ρίες αυτές να αποκομισθούν με τη βοή-

θεια μηχανικών μέσων. Αντίθετα, θα έπρε- 
πε να ακολουθηθεί μία διαγνωστική μέθο- 
δος, της όποιας η εφαρμογή να μη συνο- 
δεύεται από την παραμικρή φθορά του α- 
γάλματος. Μία τέτοια μέθοδος είναι η ρα- 
διογραφία.

Η  μέθοδος αυτή, όπως είναι γνωστό, ακολουθείται 
 πολύ συχνά προς επίλυση 

διαγνωστικών προβλημάτων στη βιομηχα- 
νία. Αντίθετα, εφαρμογές της στην ’Αρ- 
χαιολογία και συγκεκριμενα στα μαρμάρι- 
να μνημεία, εκτός από μία1, που μάς εγινε 
γνωστή αργότερα, δεν εντοπίσαμε στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Η  έλλειψη τότε και 
δικής μας εμπειρίας στο ειδικό θέμα μάς 
δημιούργησε ορισμένα προβλήματα, κυ- 
ρίως γύρω από την επιλογή της κατάλλη- 
λης ραδιογραφικής τεχνικής, που θα προ- 
σέφερε την απαιτούμενη στην περίπτωση 
ευαισθησία.

2. Ραδιογράφηση στο άγαλμα

Το προς ραδιογράφηση υλικό ήταν μάρ- 
μαρο, δηλαδή υλικό, του οποίου η πυκνό- 
τητα έχει τιμή παραπλήσια του σκυροδέμα- 
τος. Το σκυρόδεμα, λόγω της ευρείας χρη- 
σιμοποιήσεώς του ως δομικού υλικού, έχει 
αποτελέσει διεθνώς αντικείμενο εκτετα- 
μένης ραδιογραφικής μελέτης. Επί πλέον, 
και η δική μας εμπειρία στο θέμα αυτό η- 
ταν αξιόλογη. Μέ δεδομένα τα ανωτέρω, 
ακολουθήσαμε γενικά την τεχνική ραδιο- 
γραφήσεως του σκυροδέματος και την προ-

1. George Corney’s Radiographs Help Move 
Vatican’s Pietà.

Materials Evaluation 22 ( 1964).
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σαρμόσαμε στις ειδικές απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου προβλήματος.

2.1. Ρ α δ ι ο γ ρ α φ ι κ ή  τ ε χ ν ι κ ή .  
Μέ τον όρο αυτό εννοούμε την επιλογή 
των καταλλήλων τεχνικών μέσων και τον 
καθορισμό των γεωμετρικών, κυρίως, πα- 
ραμέτρων ραδιογραφήσεως.

Όσον αφορά στα τεχνικά μέσα, ενδια- 
φέρον παρουσιάζει η επιλογή της πηγής 
ακτινοβολίας και του συνδυασμού φίλμς - 
ενισχυτικών φύλλων. Λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το πάχος του μαρμάρου, στις προς ρα- 
διογράφηση θέσεις του αγάλματος, ήταν 
της τάξεως των 20 cm,ε π ιλέξαμε το ισό-

τοπο Co60 ως πηγή ακτινοβολίας. Η  συ- 
σκευή ραδιογραφήσεως, που διαθέταμε στο 
Εργαστήριό μας, περιείχε Co60 σε σχήμα 
κυλίνδρου, με διάμετρο βάσεως 3 mm και 
ύψος, επίσης, 3 mm. Το ισότοπο αυτό είχε 
ισχύ 7 curies περίπου. Τα φίλμς που χρη- 
σιμοποιήθηκαν ήταν λεπτόκοκκα και το- 
ποθετήθηκαν σε κασέττες, μεταξύ φύλ- 
λων μολύβδου. Το πρόσθιο φύλλο είχε πά- 
χος 0.125 mm και το οπίσθιο 0.250 mm. 
Η  επ ιλογή της πηγής ακτινοβολίας και 
του συνδυασμού φίλμς - φύλλων Pb, όπως 
περιγράφηκε, ικανοποιεί τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών, που

1. Φωτογραφία Α: Ραδιογράφηση στη βάση του κορμού.
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2. Φωτογραφία Β: Ραδιογράφηση στο γόνυ του δεξιού ποδιού.

Ισχύουν για τον ραδιογραφικό έλεγχο του 
σκυροδέματος με ραδιογραφική τεχνική 
αυξημένης ευαισθησίας2.

Όσον αφορά τις γεωμετρικές παραμέ-

τρους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η εύρεση της καταλληλότερης αποστά- 
σεως μεταξύ πηγής ακτινοβολίας και φίλμ. 
Το μέγεθος αυτό, Fopt, προέκυψε από τη

2. British Standard 4408, 1970 “Non destruc-
tive methods of test for concrete, Part 3, Gam- 
ma radiography of concrete.
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3. Ραδιογράφημα Α1 : Μεταλλικός οπλισμός στη 
βάση του κορμού αποτελούμενος από εξι (6) περι-
φερειακές ράβδους και τον κεντρικό οπλισμό.

μαθηματική έκφραση που το συνδέει με 
τη γεωμετρική ασάφεια, Ug3 :

Στην ανωτέρω σχέση, Φ είναι η διάμε-

τρος της πηγής ακτινοβολίας και d το 
ραδιογραφούμενο πάχος μαρμάρου. Στην 
περίπτωσή μας, χρησιμοποίηση Co60 και 
φίλμς με φύλλα Pb, η τιμή της εσωτερι- 
κής ασάφειας είναι Ui =  0.57 mm4. Έξι-

3. Βλ. σημ. 2.
4. Dr. E.A.W. Müller, Handbuch der zerstö- 

rungsfreien Materialprüfung.
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σώνοντας τη γεωμετρική με την εσωτερική 
ασάφεια προς επίτευξη της μεγίστης δυνα- 
τής ευκρίνειας στα ραδιογραφήματα5, από 
την προηγούμενη σχέση προκύπτει:

Fopt =  3d
Ώ στε η καταλληλότερη απόσταση της

πηγής ακτινοβολίας από το φίλμ, βρέθη- 
κε ίση με το τριπλάσιο του πάχους του 
ραδιογραφούμενου τμήματος.

2.2. Δ ι ε ξ α γ ω γ ή  τ η ς  ρ ά δ ι ο -  
γ ρ α φ ή σ ε ω ς .  Τα τμήματα του άγαλμα- 
τος που ραδιογραφήθηκαν, μετά από σχε-

4. Ραδιογράφημα A2: Κεντρικός σίδηρους οπλισμός 
της βάσεως του κορμού, με περίβλημα μολύβδου.

5. R. Halmshaw, The Choice of optimum 
source to film distance in radiography. British

Journal of Nondestructive Testing 11 ( 1969 ) 
3 p. 42 -47.
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τική υπόδειξη των αρμοδίων, είναι τα έξης 
δύο ( βλ. σ χ. 1 ):

α) Το κάτω μέρος της βάσεως του κορ- 
μού (θέση A -Φωτογραφία Α).

β) Το γόνυ του δεξιού ποδιού ( θέση 
Β - Φωτογραφία Β).

Στη θέση Α το προς ραδιογράφηση πά- 
χος ήταν 22 cm περίπου. Το τμήμα αυτό 
ραδιογραφήθηκε από απόσταση 68 cm, το 
φίλμ που χρησιμοποιήθηκε είχε διαστά- 
σεις 36 X 43 cm και ο χρόνος άκτινοβο- 
λήσεως ήταν 50 min (Ραδιογράφημα Α1).

Μία μικρότερη περιοχή του τμήματος 
αυτού επαναραδιογραφήθηκε, για λόγο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.3. Ε δώ ση- 
μειώνουμε μόνο, ότι η απόσταση ήταν η 
ίδια, δηλ. 68 cm, το φίλμ είχε διαστάσεις 
20 X 25 cm και ο χρόνος ακτινοβολήσεως 
ήταν 90 min ( Ραδιογράφημα Α2 ).

Η  θέση Β παρουσιάζει μεταβαλλόμενο 
πάχος και κατά την κατακόρυφο, με μέσο 
δρο 20 cm, περίπου. Επίσης, κάτω από το 
γόνυ υπήρχε γύψος, που έχει αντικαταστή- 
σει τη μαρμάρινη χαμένη κνήμη του αγάλ- 
ματος. Το τμήμα αυτό ραδιογραφήθηκε 
από απόσταση 63 cm, το φίλμ που χρησι- 
μοποιήθηκε είχε διαστάσεις 36 χ  43 cm 
και ο χρόνος ακτινοβολήσεως ήταν 40 
min ( Ραδιογράφημα Β ).

Για να περιοριστεί η σκεδαζόμενη ακτι- 
νοβολία, κυρίως για λόγους ακτινοπρο- 
στασίας, χρησιμοποιήσαμε κατευθυντήρα 
δέσμης ακτινοβολίας ( collimator ) από 
Pb, πάχους 5 cm. Οι μέγιστοι ρυθμοί δό- 
σεως της ακτινοβολίας, που μετρήθηκαν 
κατά την διάρκεια των ακτινοβολήσεων, 
ήταν για μεν την αίθουσα εργασίας και σε 
απόσταση 15 m από τις θωρακισμένες 
πλευρές του κατευθυντήρος 2.0mR/h, 
για δε τις γειτονικές αίθουσες του ανω- 
τέρω χώρου 0.3mR/h. Έ τσι, η διεξαγωγή 
της εργασίας έγινε κατά τρόπον ασφαλή,

χωρίς τη λήψη Ιδιαίτερων προστατευτι- 
κών μέτρων.

Η  διαδικασία εμφανίσεως κ.λ.π. των 
φίλμς έγινε στον κινητό σκοτεινό θάλαμο 
του Εργαστηρίου μας και, με τον τρόπο 
αυτό, η αξιολόγηση των ραδιογραφημά- 
των γινόταν επί τόπου και ταχύτατα. Η  
θερμοκρασία του εμφανιστού ήταν 20 °C 
και ο χρόνος εμφανίσεως 5 min.
2.3. Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  τ η ς  ρ ά δ ι ο -  
γ ρ α φ ή σ ε ω ς

α. Στο ραδιογράφημα Α1 εμφανίζονται:
(1) Μεταλλικός οπλισμός, αποτελού- 

μενος από
-  έξι (6) σιδηρές ράβδους περιφερεια- 

κούς τοποθετημένες ( βλ. σχ. 1 ). Οι διά- 
μετροι των ράβδων αυτών, μετρηθείσες 
στο ραδιογράφημα, κυμαίνονται από 13 
έως 16 mm. Αν υποθέσουμε ότι είναι της 
ίδιας διαμέτρου, τότε συνάγεται ότι η ανω- 
τέρω διακύμανση των τιμών των διαμέτρων 
τους οφείλεται στη διαφορετική απόστα- 
σή τους από το φίλμ. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη γεωμετρία της ραδιογραφήσεως, προ- 
κύπτει ότι η διάμετρός τους είναι 12 mm, 
περίπου.

-  κεντρικό οπλισμό ορθογωνίου δια- 
τομής ( βλ. σ χ. 1 ). Η  μετρήσιμη στο 
ραδιογράφημα πλευρά του, μετρήθηκε ίση 
προς 55 mm. "Αν θεωρήσουμε ότι η πλευρά 
αυτή είναι παράλληλη προς το φίλμ, τότε, 
από τη γεωμετρία της ραδιογραφήσεως, 
προκύπτει ότι η πραγματική διάστασή της 
είναι 45 mm, περίπου.

Κατά την παρατήρηση της εικόνας του 
κεντρικού οπλισμού στο ραδιογράφημα 
Α1 παρατηρήσαμε μαύρη γραμμή, η 
όποια παρακολουθούσε σε απόσταση 
λίγων mm το περίγραμμά του. Ε πανα- 
λάβαμε τη ραδιογράφηση με αυξημένο 
χρόνο ακτινοβολήσεως, ώστε να  επ ι- 
τύχουμε την απαιτούμενη αμαύρωση
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5. Ραδιογράφημα Β : Μεταλλικός οπλισμός 
στο γόνο του δεξιού ποδιού.

στην απεικόνιση του κεντρικού οπλισμού 
( Ραδιογράφημα Α2 ). Στο ραδιογράφημα 
αυτό φάνηκε καλύτερα οτι ο ανωτέρω 
οπλισμός αποτελείται από δύο υλικά, 
από τα όποια το ένα « καλύπτει » το 
άλλο σαν περίβλημα. Η  συνάφεια των 
δύο υλικών δεν είναι τέλεια ( μαύρη γραμ- 
μή ) και το υλικό του περιβλήματος, λό-

γφ της μικρότερης αμαυρώσεως του στο 
ραδιογράφημα, πρέπει να έχει μεγαλύτερο 
γραμμικό συντελεστή εξασθενίσεως της 
ακτινοβολίας. Ένας τέτοιος συνδυασμός 
θα μπορούσε να αποτελεσθεί από σίδηρο 
( Fe ) και μόλυβδο ( Pb ), δεδομένου ότι 
οι αντίστοιχες τιμές των γραμμικών συν- 
τελεστών εξασθενίσεως των ανωτέρω υλι-
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κών, για την ακτινοβολία του Co60 (Ε  =  
1.25 MeV), είναι6 0.414 cm-1 και 0.692 
cm-1. Ίο πάχος του περιβλήματος στο ρα- 
διογράφημα μετρήθηκε ίσο, κατά μέσον 
όρο, προς 6 mm, που σημαίνει ότι στην 
πραγματικότητα είναι 5 mm περίπου.

Η  υπάρξη περιβλήματος από Pb έχει 
ιδιαίτερη σημασία, γιατί έτσι περιορίζε- 
ται σημαντικά ο κίνδυνος ρηγματώσεως 
του μαρμάρου στη γειτονία του με το με- 
ταλλικό οπλισμό, λόγω ενδεχόμενης ο- 
ξειδώσεως του σιδήρου. Αλλά και το γε- 
γονός της ραδιογραφικής ανιχνεύσεως του 
ανωτέρω περιβλήματος αποτελεί αναμφι- 
σβήτητα ένα μέτρο διαγνωστικών δυνατο- 
τήτων της μεθόδου.

(2) Οι οπές που είχαν γίνει στο μάρμαρο, 
για να τοποθετηθεί ο οπλισμός και οι ο- 
ποιες δεν είχαν πληρωθεί σε όλο το μήκος 
τους.

β. Στο Ραδιογράφημα Β παρουσιάζεται 
διαφοροποίηση αμαυρώσεως κατά την κα- 
τακόρυφο, άφ’ ενός λόγω της μεταβολής 
του πάχους του υλικού, που διαπερνά 
η ακτινοβολία εκατέρωθεν του γόνατος, 
άφ’ έτέρου λόγω της διαφοροποιήσεως

αυτού του ίδιου του υλικού ( μάρμαρο - 
γύψος ). Ο  εικονιζόμενος μεταλλικός ο- 
πλισμός έχει διάμετρο ίση προς 25 mm 
περίπου και το άκρο του φθάνει 10 cm πάνω 
από το γόνυ ( βλ. σ χ. 1 ).

3. Παρατηρήσεις - Προοπτικές

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
την περιγραφείσα εργασία, κρίθηκαν από 
τους ενδιαφερομένους ως επαρκή, για την 
περαιτέρω μελέτη της αντοχής του αγάλ- 
ματος. Ακριβέστερες πληροφορίες, που 
θα μπορούσαν να προκύψουν από περισ- 
σότερο λεπτομερειακή εξέταση, όπως π.χ. 
με στερεοραδιογραφία, δεν χρειάστηκαν 
στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα έδειξαν ότι 
η μέθοδος μπορεί να αποδώσει θετικά και 
σε άλλες περιπτώσεις αρχαίων έργων από 
μάρμαρο, οπού παρουσιάζονται σχετικά 
προβλήματα. Την εργασία στο άγαλμα 
του Ερμή ακολούθησε ανάλογη εργασία 
στην Ακρόπολη Αθηνών, η όποια διε- 
ξάγεται με τη βοήθεια πολύ ισχυρότερης 
πηγής Co60 ( 250 Ci ). Η  νέα συσκευή 
παραγγέλθηκε από την Επιτροπή για τη 
διάσωση της Ακροπόλεως, ώστε να κα- 
ταστεί δυνατή η ραδιογράφηση τμημάτων, 
όπου το πάχος του μαρμάρου φθανει η και 
υπερβαίνει τα 50 cm.

Λ. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ - Γ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

II. RADIOGRAPHIC EXAMINATION ON THE STATUE OF HERMES

Radiographie examination of anti- 
quities is one example of how modern

technology may be used to solve archaeo- 
logical diagnostic problems.

6. British Standard 4094 : Part 1 : 1966
“ Shielding from gamma radiation”.

Κ.Π.Ε. «Δημόκριτος»
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This radiographic examination was 
done on the statue of Hermes in two 
places, the lower part of the torso and 
the right knee, because there was no 
accurate information about the metal 
inserts placed inside the statue many 
years ago.

In view of the planned transfer of the 
statue to the new museum and the need 
for an evaluation of how the statue 
would stand up to earthquake shocks, a 
static study based on accurate informat- 
ion was indispensable.

The two sections of the statue of Her-

mes were radiographed by means of a 
cobalt-60 irradiation source.

This paper gives:
1. Information about the method 

used, i.e. technical means and the radio- 
graphic parameters.

2. Number, position, dimensions and 
character of the metal clamps.

As a result of this work we obtain a 
clear view of the sections examined in 
the interior of the statue and an example 
of how radiography solves diagnostic 
problems in antiquities of marble.

L. HADJIANDREOU- G. LADOPOULOS
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