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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΑΤΙΚΑ. ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Η  προσπάθεια συλλογής στοιχείων και 
ή μελέτη των προβλημάτων τής ιστορικής 
και μνημειακής τοπογραφίας τής αρχαίας 
περιοικίδος χώρας στη γεωγραφική ενό- 
τητα τής Λακωνικής Μάνης ( σημ. επαρ- 
χίες Γυθείου και Οιτύλου), οδήγησαν στην 
παράλληλη εξακρίβωση πλήθους βυζαν- 
τινών θέσεων σε ολόκληρη την έκταση 
τής χερσονήσου* . Η  διαχρονική συνε- 
ξέταση των οικιστικών συνόλων, αρχαίων

και μεσαιωνικών — έτσι όπως διατυπώ- 
θηκε πρόσφατα ανάμεσα στα άλλα desi- 
derata για τον περιβάλλοντα χώρο των 
περιοικίδων πόλεων από τον καθηγητή 
Ernst Kirsten1 — θεωρήθηκε επιβεβλημέ- 
νη, « γιατί μπορεί ίσως να δείξει ποια 
ήταν ή πραγματική φύση τής συνέχειας 
από την αρχαιότητα, παρουσιάζοντας κά- 
ποιες από τις εκδηλώσεις της »2.

Στην εισαγωγική προδημοσίευση πού

* Επισημαίνουμε αν όχι τον προσωρινό, πάντως 
τον γενικό χαρακτήρα αυτών των πρώτων παρα- 
τηρήσεων, πού σε καμιά περίπτωση δεν αποσκο- 
πούν να καλύψουν όλες τις πλευρές του θέματος. 
Εκτενέστερα συμπεράσματα, σχετικά μέ τούς πα- 
λαιομανιάτικους οικισμούς τής Λακωνικής Μά- 
νης, ελπίζουμε να διατυπώσουμε μελλοντικά σε μια 
συνθετική μονογραφία. Ευχαριστούμε τό Δ.Σ. τού 
Ιδρύματος « Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» (Ελληνικό  
Τμήμα Υποτροφιών και Ερευνών ) για την οικο-

νομική κάλυψη μέρους του ερευνητικού προγράμ- 
ματος.

1. Ε. Kirsten, Οι περίοικοι τής Σπάρτης. Μία 
γεωγραφική και ιστορική μελέτη. Πρακτικά Α  ́
Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 
τ. Α', Άθήναι 1976, 107. Βλ. και Die griechi- 
sche Polis als historisch - geographisches Problem 
des Mittelmeerraumes. Colloquium Geographicum, 
Band 5, Bonn 1956, 103 - 106.

2. X. Μπούρας, Κατοικίες και οικισμοί στη
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ακολουθεί, σημειώνονται οι πρώτες συνο- 
πτικές παρατηρήσεις πού προκύπτουν από 
την εξέταση των φυσικών διαιρέσεων, των 
γεωμορφολογικών συνθηκών, της χρήσης 
του εδάφους και των σχέσεων εδάφους και 
οικισμών. Αυτές οι παρατηρήσεις συναρ- 
θρώνουν μια πρώτη προσέγγιση της έρευ- 
νας για τη χρήση και τη λειτουργία του 
δεδομένου χώρου στην αρχαιότητα και 
την βυζαντινή περίοδο. Ιδιαίτερα στη 
χαρτογράφηση, η διασταύρωση των αρ- 
χαίων και βυζαντινών θέσεων στοιχειοθε- 
τεί μία πρώτη ανάγνωση του περιβάλλον- 
τος χώρου και της ανθρώπινης κατοίκη- 
σης στη Λακωνική Μάνη.

Η  παρουσίαση μέρους από τη συλλογή 
στοιχείων πού συγκεντρώνουμε δεν απο- 
τελεί εργασία γραφείου. Στα πλαίσια με- 
λέτης της ιστορικής τοπογραφίας και ιστο- 
ρίας της αρχιτεκτονικής, τα κενά των ανα- 
σκαφικών παρατηρήσεων και της αρχεια- 
κής έρευνας προσπαθούμε να γεφυρώσουμε 
μέ την επιτόπια έρευνα3, πού συνεχίζεται 
( 1981 ) στο χώρο της Λακωνικής Μάνης.

Όσο για τα χρονικά όρια, σ’ αυτό το 
στάδιο κοινοποίησης της έρευνας, πρα- 
κτικοί λόγοι επιβάλλουν κάποια υποτυ- 
πώδη και, πάντως, αυθαίρετη τομή ανά- 
μεσα στην αρχαιότητα και τα βυζαντινά

χρόνια, για τα οποία κυρίως θα μιλήσουμε 
έδώ4. Ο  πρώτος, απ’ όσο γνωρίζουμε, από 
τούς σύγχρονους, πού αντιλήφθηκε την 
ύπαρξη βυζαντινών ιχνών στην κατα- 
σκευή των « παραδοσιακών » σπιτιών της 
Μέσα Μάνης ήταν ο Φερδινάνδος Alden- 
hoven. Στο οδοιπορικό του παρατηρεί — 
και είναι από τις ελάχιστες πληροφορίες 
πού μάς δίνει από πρώτο χέρι —- πώς στον 
Πύργο, οικισμό της Δυτικής Λακωνικής 
Μάνης, πολλά σπίτια εδράζονται σε σύγ- 
χρονες κατασκευές ( sc. όχι αρχαίες και 
όχι του 19ου αι. ), πού αποτελούνται από 
λαξεμένες πέτρες εν ξηρώ και « έχουν 
μια τέλεια ομοιότητα με τις κυκλώπειες 
κατασκευές »5. Η  φράση παραπέμπει σε

βυζαντινή Ελλάδα. Στη συλλογή άρθρων, Οικι- 
σμοί στην Ελλάδα ( εκδ. Ο.Β. Δουμάνης - P. Oli- 
ver). (Α θ ή ν α ) 1974,30.

3. Ο  Α. Schnapp σημειώνει: seule, en effet, une 
étude locale menée avec les techniques classiques 
de l’archéologie du terrain et de la géographie hi- 
storique pourrait amener à la restitution concrète 
de la chôra d’une cité grecque. Στη συλλογή άρ- 
θρων, Problèmes de la terre en Grèce ancienne ( εκδ. 
Μ. I. Finley ). Paris — La Haye 1973, 308. Το αί- 
τημα παραμένει επίκαιρο, κυρίως για τη σπουδή 
του ελλαδικού χώρου στην βυζαντινή περίοδο.

4. Η  έρευνά μας χρωστά πολλά στην προβλη- 
ματική του σημαντικού δημοσιεύματος : Η. Anto- 
niadis - Bibicou, Villages désertés en Grèce. Un 
bilan provisoire. Στον τόμο Villages désertés et hi- 
stoire économique. X le- XVlIIe siècle. E. P.H.E.,VIe 
Section, CRH, Paris, S.E.V.P.E.N. 1965, 343 -417 
( ελλην. μετ. Σ.Ι. Α σδραχά, Ερημωμένα χωριά 
στην Ελλάδα, στη συλλογή : Η  οικονομική δομή 
των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανι- 
κής κυριαρχίας. Αθήνα 1979, 193 - 259 ). Η. Ahr- 
weiler, Les problèmes de la géographie historique 
byzantine. The Proceedings of the XlIIth Interna- 
tional Congress of Byzantine Studies ( Oxford 
1966 ). London 1967, 465 - 473.

5. F. Aldenhoven, Itinéraire descriptif de l' 
Attique et du Péloponnèse. Athènes 1841 et 1854, 
343 : plusieurs maisons ont pour bases .des con- 
structions modernes faites en pierres sèches et qui 
ont une parfaite ressemblance avec les constru- 
ctions cyclopéennes (η υπογράμμιση δική μας ). 
Αντίθετα, ο Bursian, που ορθά επισημαίνει την 
ύπαρξη μιας αρχαίας κώμης στο οροπέδιο Ό ρος  
και δίνει σύντομη περιγραφή των αρχαίων αρχι- 
τεκτονικών μελών που είναι εντοιχισμένα στις βυ- 
ζαντινές εκκλησίες, δεν αναφέρεται καθόλου στο 
εκτεταμένο παλαιομανιάτικο οικισμό του οροπε- 
δίου : C. Bursian, Ueber das Vorgebirg Tainaron. 
AKBAW I Cl, Bd. VII, III Abth. München 1855,789.
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Εικ. 1. Παλιόπυργος Πυρρίχου. Άποψη του οικισμού από Α.

κάποια άλλη περιγραφή, στην ελεγμένη 
αξιόπιστη μαρτυρία (1447) του Ciriaco de’ 
Pizzicoli, σχετικά μέ την κατασκευή σπι- 
τιών στην περιοχή της Κολοκυθιάς (Α νατ. 
Λακ. Μάνη) : Etenim hisdem locis homines, 
plurifariammodis antiquum servare ritum 
cognominus, nam quisque suas per rura

casas magnis polygonique et antiqua arte 
compositis lapidibus aedunt. Ac cisternas 
quoque manu longo tramite effodientes in- 
gentibus et septipedum saxis protegunt6.

6. R. Sabbadini, Ciriaco d’Ancona e la sua de- 
scrizione autografa del Peloponnese trasmessa da 
Leonardo Botta. Miscellanea Ceriani. Milano 1910,
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Οι «μεγαλιθικές » 7 αυτές κατασκευές δεν 
είχαν πάντοτε την ίδια ερμηνευτική τύχη. 
Σπίτια και στέρνες πρόσφατα συνδέθη- 
καν και ταυτίστηκαν μέ « πολύ γνωστά με- 
γαλιθικά μνημεία και υπόσκαφους διαδρό- 
μους » του Wessex, τις navetas των Βα- 
λεαριδών ή τα sessi της Pantelleria8.

Μορφολογία του γεωγραφικού χώρου και 
κατανομή των παλαιομανιάτικων οικι- 
σμών στη δυτική χερσόνησο του Ταΰγετου 
(Σχ. 1α-δ)

Η  γεωγραφική ενότητα πού εξετάζουμε 
ανήκει στη δυτική χερσόνησο της Νότιας 
Λακωνίας και κατέχει τις ανατολικές και 
δυτικές κλιτύες της νότιας απόληξης του 
Κάτω Ταΰγετου ( μέγ. υψόμ. 1218 μ .— 
Σαγγιάς )9. Η  πολιτιστική ζώνη, πού περι- 
λαμβάνεται στην εξέταση της Λακωνικής 
Μάνης, εκτείνεται αξονικά από το Οίτυλο 
ως το ακρωτήριο Ταίναρο10. Οι βυζαντι-

218 TF. 122ν ) =  Fontes Ambrosiani. II. Classici e 
Umanisti da Codici Ambrosiani. Firenze 1933, 28.
( Κρατώ εδώ τη μεταγραφή Sabbadini, Fontes ο.π.
Μια νέα φιλολογική έκδοση, με μετάφραση και
σχολιασμό, επιχειρείται στο τμήμα F. 110r - F. 121ν 
του κώδικα Ambrosianus - Trotti 373, που αναφέ-
ρεται στην περιήγηση της Λακωνικής Μάνης.
— Λ. Μ .).

7. Για θρησκευτικά μόνο μνημεία, Η. Megaw, 
Byzantine Architecture in Mani, BSA XXXIII 
(1932-33 ) 138 - 139 ( Primitive Chapels ) και Πίν. 
σ. 162. N. B. Δρανδάκης, ΠΑΕ 1960, 233 -235' 
1974, 120, 129' 1975, 184- 189. Ο  ίδιος, ΄Αγιος 
Παντελεήμων Μπουλαριών, ΕΕΒΣ ΛΖ' ( 1969 - 
1970) 437. Ο  ναός του Αι-Λέου εις το Μπρί- 
κι της Μάνης, ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμ. ΣΤ’ ( 1970 - 
72) 153 - 154. Ν. Μουρίκη, Οι τοιχογραφίες του 
Α γ. Νικολάου στην Πλάτσα της Μάνης. Αθήνα 
1970, 20. Έκδοση της Τραπέζης Αττικής.

Πρόσφατη χρονολογική κατάταξη της εικο- 
νογράφησης αριθμού παλαιομανιάτικων εκκλη- 
σιών στην Α νατ. Λακών. Μάνη : N. Β. Δρανδάκης 
- Ε. Δωρή - Σ. Καλοπίση - Μ. Παναγιωτίδη, Έ - 
ρευνα στη Μάνη, ΠΑΕ 1978, 135 - 159. Για μεγα- 
λιθικά κτίσματα : X. Καλλιγά, Η  εξέλιξη των 
οικισμών ,στη Μάνη. Οικισμοί, ο.π. 120-121, 
εικ. 9 - 14. Ο λόλιθες κατασκευές, μεγαλιθικά : 
Ο μάδα Μελετών Αρκαδία 2. Πελοπόννησος - Νό- 
τια Επτάνησα. Οι παραδοσιακοί οικισμοί τους. 
( Τελική έκθεση μελέτης εντοπισμού και κατα- 
γραφής αξιολόγων οικισμών). ’Αθήνα 1975, 73 - 
75. J. Ν. Andromedas, The Inner Maniat Commu- 
nity Type : A Study of the Local Community’s 
Changing Articulation with Society. Columbia Uni- 
versity, Ph. D. 1962 ( Ann Arbor,Michigan : Univ. 
Microfilms Inc.) 31 -32.

8. Ν. K. Μουτσόπουλος - Γ. Δημητροκάλλης,
Τα μεγαλιθικά μνημεία της Μάνης. Πρακτικά του 
Α' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπου-
δών, τόμ. Β’ (1976- 1978) 135 - 169. Τέλος, ση-

μειώνουμε τα σχόλια τοΰ Δ. Δημητράκου - Μεσ- 
σίσκλη ( Οι Νυκλιάνοι. Α θήναι 1949, 119- 120, 
278 κ.ά. ) για τα λεγάμενα « κωλόσπιτα » : θά ήταν 
άδικο να πούμε πώς αυτά υπήρξαν καθοριστικά 
για την ad nauseam μανιατολογία πού ακολούθησε.

9. Δεν θα επεκταθούμε στην τοπική διαίρε- 
ση : Σαγγιάς, Κακοβούνι( α ), Κριτήρι (Λίθος 
Σκούρκα, Σπακωτός ). Τα υψόμετρα του αναγλύφου 
στους χάρτες κλ. 1 : 50.000 και 1 : 5.000 της 
Γ.Υ.Σ., πού τούς χρησιμοποιούμε συμβουλευτικά. 
Φυσική γεωγραφία, γεωμορφολογία, ακτογραφία, 
υδρολογία, πανίδα, κλίμα κλπ. : Naval Intelligence 
Division, Geographical Handbook Series. Greece, 
Vol. I, March 1944'Vol. II, October 1944. Ιστορική 
γεωγραφία : E. Kirsten -W. Kraiker, Griechenland- 
kunde. Heidelberg 1967. Ιστορικός Ά τλας : 
Westermanns Atlas zur Weltgeschichte. Braun- 
schweigl956, 18 (E.Kirsten et al.).Γεωμορφολογία 
και δημογραφία, ανθρωπογεωγραφία : J. Μ. Wag- 
staff, House Types as an Index in Settlement Study: 
A Case Study from Greece. TPIBG 37 ( 1965 ) 69, 
71, 72 κ.ά. Βιβλιογραφία γενική : Λ. Μόσχου - Τ. 
Μόσχου, Κιόνια Α'. Μια τοπογραφική και αρχι- 
τεκτονική έρευνα. Πελοποννησιακά ΙΓ  ́ (1979) 
72 - 92. Οικονομικά δεδομένα : J. Μ. Wagstaff, 
An outline of the agriculture in the Mani region 
of Southern Greece. KNAG LXXXII, 3 ( 1965 ) 
270 - 280- Balkan Studies 6 ( 1965 ) 293 κπ.

10. Ε. Π. Α λεξάκης, Τα γένη και η οικογένεια 
στην παραδοσιακή κοινωνία της Μάνης. Άθήναι 
1980, 9, 14 και χάρτης αρ. 1 ( Ιστορική διαίρεση 
χερσονήσου).
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voi οικισμοί της Λακωνικής Μάνης προσ- 
διορίζονται από τούς κατοίκους της περιο- 
χής ως Παλ(α)ιόχωρες11 ή με τον — μάλ- 
λον λόγιο — χαρακτηρισμό παλαιομανιά- 
τικα. Από τη θέση πού κατέχουν στο χώρο 
διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες οικι- 
σμών : τούς ορεινούς και τούς πεδινούς. 
Οι ορεινοί αναπτύχθηκαν και εξελίχθη- 
καν κυρίως στήν ανατολική πλευρά της 
χερσονήσου, όπου ο Σαγγιάς καταλήγει 
στον Λακωνικό κόλπο μέ ιδιαίτερα από- 
τομες κλίσεις. Στα ενδιάμεσα των επιμέ- 
ρους ορεινών όγκων του Σαγγιά σχηματί- 
ζονται πολλά οροπέδια και επίπεδες εκ- 
τάσεις σε διάφορα ύψη και μεγέθη πού 
ποικίλλουν.

Παράδειγμα, το οροπέδιο Όρος ( υψόμ. 
570 μ. ) ή το υψίπεδο του Πυρρίχου ( υψόμ. 
385 μ. ), πού αποτελεί και το βασικό πέ- 
ρασμα από την περιοχή του Μεσσηνιακού 
προς τον Λακωνικό κόλπο ( τόπων. Πόρτα 
του Καβάλου ή Στενή ). Το υψίπεδο του 
Πυρρίχου ίσως είναι και το πιό εκτεταμέ- 
νο ( περίπου 2.500 X 800 μ. ). Οι απότομες 
κλίσεις του Σαγγιά πολλές φορές διακό- 
πτονται από μικρά πλατώματα ή ένα διά- 
σελο, πού δημιουργεί προς τη μια πλευρά 
ένα σημαντικό σε έκταση επίπεδο ( Βάτα, 
Ποτάμια ). Αλλού, δημιουργείται ένα μι-

κρό κλειστό υψίπεδο, ανάμεσα σε λόφους, 
μέ έκταση γύρω στα 500 X 800 μ. — μέ- 
γιστες διαστάσεις (Σταυρί Κολοκυθιάς, 
Μαύριανος, Κιόνια, Τριλάγκαδο). Σε τέ- 
τοιες θέσεις συναντάμε τούς παλαιομανιά- 
τικους οικισμούς. Στη Δυτική Μάνη, αντί- 
θετα, ο ορεινός όγκος του Σαγγιά καταλή- 
γει σε μιά εκτεταμένη πεδιάδα, μέ κατεύ- 
θυνση από Β - Ν, πού κλιμακώνεται σχε- 
τικά ομαλά μέχρι τη θάλασσα ( περιοχή 
Εμπρός ). Η  πεδιάδα σε πολλά σημεία 
διακόπτεται από χαμηλούς λόφους ( Α γ. 
Κυριακή, Κούμπος ) ή επιμήκη εξάρματα, 
τις βέργες ( Μακρινά, Α νωπούλα ). Οι 
περισσότεροι από τούς πεδινούς δυτικούς 
οικισμούς ιδρύθηκαν σε παρόμοιες θέσεις. 
Οι ορεινοί οικισμοί βρίσκονται στις υπώ- 
ρειες της δυτικής ράχης του Σαγγιά 
( Ά κια - Παλιόχωρα, Μπάμπακα, Μπρί- 
κι ). Υπάρχει, τέλος, μια άλλη θέση ορει- 
νών βυζαντινών οικισμών : στην κορυ- 
φογραμμή του Σαγγιά, όριο της Δυτικής 
προς την Ανατολική Λακωνική Μάνη 
( βλ. Π ί ν. III ). Από τούς ορεινούς αυτούς 
οικισμούς περνούν οι βασικοί εσωτερικοί 
διασυνδετήριοι δρόμοι, πού σχεδόν όλοι 
χρονολογικά ανήκουν στην αρχαιότητα. 
Στρατηγικά σημεία της αρχαίας Λακωνι- 
κής12, οι ορεινοί οικισμοί ( ε ι κ. 1), πού

11. Πρβλ. Νηφάκο, Ιστορία της Μάνης όλης, 
στ. 62 : και χώρες έχει θαυμαστές και δυνατά χω- 
ρία (= Κ ουγέας 37). Τοπωνύμια: Λαογραφία 4 
( 1914 ) 732 ( Σ. Τσουμελέας )· 5 ( 1915 ) 289 - 290 
( Ν. Γ. Πολίτης ), 396 ( Κ. Γ. Παπαλεκάκος ) 396 - 
401 ( Γ. Δ. Μανωλάκος ). Ελληνικά 5 ( 1932 ) 
220-222 (Κ . Ά μαντος)· 15 ( 1957) 203 -219 
( Δ. Β. Βαγιακάκος ). Πελοποννησιακά 2 ( 1957) 
302 - 334 ( Δ. Β. Βαγιακάκος )· 3 ( 1960 ) 185 - 221 
( Δ. Β. Βαγιακάκος)· 5 ( 1962) 161 - 179 ( Δ. Β. 
Βαγιακάκος). Πλάτων 10 ( 1958) 240-249 ( Α. 
Κουτσιλιέρης ). Α θήνα 68 ( 1965) 169-248 
( Δ. Β. Βαγιακάκος ). Επιθεώρηση Τέχνης 129 
( 1965 ) 250 - 253 ( Γ. Κουμαριώτης ). Δ. Β. Βαγια-

κάκος, Το Ταίναρον και τα τούτου ονόματα. Εις 
Μνήμην Κ. I. Α μάντου. Α θήναι 1960, 337 - 362· 
Ν. Θ. Πιερράκος, Παριά Καρυόπολις. ’Αθήνα 
1973, 131 - 133.

12. Αυτές οι θέσεις υπήρξαν βασικά σημεία 
ελέγχου και εμπόδιζαν το πέρασμα από τη Μεσ- 
σηνία προς τις ανατολικές πόλεις του Λακωνικού 
κόλπου. Παράδειγμα η Αίγιλα ( Κιόνια ), πού το 
φρούριό της ( Χαλόπυργος ) θυμίζει την επίθεση 
των Μεσσηνίων και του Αριστομένη ( Παυσ. 4, 
17, 1 ) κατά το τέλος του 7ου αιώνα, αλλά και τα 
μέτρα πού πήρε στη συνέχεια η Σπάρτη για την 
εξασφάλιση των ανατολικών ακτών. Βλ. Μόσχου, 
Κιόνια Α ,́ ο.π. 72.
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συναντούμε εδώ, αναπτύχθηκαν γύρω από 
τις αρχαίες οχυρωμένες θέσεις ( Ποτάμια, 
Πωράχια ), χτίστηκαν στα όρια η και ακρι- 
βώς πάνω στις αρχαίες κώμες ( Πανόρο- 
Κατόρο ). Αποτελούν την εξέλιξη, αλλά 
ταυτόχρονα και την επιβίωση των αρχαίων 
κωμών.

Από την αρχαία πόλη στη βυζαντινή χώρα

Όταν ο Στράβων επιχειρεί να δώσει τον 
ορισμό της έννοιας « πόλις » ως οικιστι- 
κής μονάδας, μιλώντας για την Πελοπόν- 
νησο γράφει πώς « ου πόλεις, άλλα χώρας 
νομίζειν δει συστήματα δήμων έχουσαν 
εκάστην πλείω εξ ων ύστερον αι γνωριζό- 
μενοι πόλεις συνωκίσθησαν » ( 8,3,2 =  
C 337 ). Ο  Παυσανίας, εξάλλου, είναι 
περισσότερο σαφής, όταν άναφέρεται στις 
οικιστικές μονάδες της ανατολικής χερσο- 
νήσου της Νότιας Λακωνίας : εκεί, η διά- 
κριση γίνεται ανάμεσα σε πόλη, πόλισμα 
η κώμη ( 3,22, 1-9) .  Αντίθετα, για τη δυ- 
τική χερσόνησο η αποκλειστική αναφορά 
του στις πόλεις των Ε λευθερολακώνων 
αποτελεί μια γενίκευση, πού αντιστοιχεί 
περισσότερο στη διοικητική διαίρεση του 
Κοινού και στην αυτάρκεια των μελών 
της κοινωνίας του, όπως αυτή θα παγιωθεί 
στα αυτοκρατορικά χρόνια. Πρόκειται 
λοιπόν για τον καθορισμό της πολιτεια- 
κής οργάνωσης του Κοινού, πού έγινε 
αποδεκτή και επικυρώθηκε από τη Ρώ- 
μη : « συνέβη δε και τούς Ε λευθερολάκω- 
νας λαβείν τινα τάξιν πολιτείας » ( Στρά- 
βων 8,5,5 =  C 366 ). Συνακόλουθα, η ανα- 
φορά του Παυσανία ( πόλις-διοικητικό 
κέντρο ) δεν βρίσκεται διόλου σε αντίθεση 
με τον ορισμό του Στράβωνος (χώρα-τοπική 
διαίρεση ), επομένως ούτε με τον αριθμό 
ή μέ το πλήθος πού παραδίδουν οι αρχαίες

πηγές για τις πόλεις των περιοίκων13.
Στην πραγματικότητα, αυτές οι « πό- 

λεις », δηλαδή οι κατά τόπους ομάδες των 
— κυρίως αγροτικών — κοινοτήτων, είναι 
πολλές και ο αριθμός τους εξαρτάται « από 
τον άριθμό των φυσικών μονάδων κάθε 
επαρχίας»14. Αυτές οι κλειστές περιοχές, 
οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις του Πάρνωνος 
και του Ταϋγέτου, πού ο Kirsten αποκαλεί 
οάσεις, φυλάγουν « τα ίχνη μιας αρχαίας 
τοποθεσίας, μιας πόλεως των περιοικί- 
δων », όπως τελικά απέδειξε και η αυτοψία 
στο χώρο της Λακωνικής Μάνης. Θα 
προσθέταμε εδώ πως η νέα χαρτογράφηση 
της περιοχής που επιχειρείται, παρουσιά- 
ζει αυτές τις αρχαίες κοινότητες να υπά- 
γονται πραγματικά κατά ομάδες στον ορ- 
γανωμένο χώρο ενός κέντρου, το όποιο, 
καθώς γνωρίζουμε από τα επιγραφικά και 
άλλα γραπτά στοιχεία, τουλάχιστο για την 
περίοδο μετά το 146 π.Χ., αποτελεί την 
πολιτική έδρα της κεντρικής διοίκησης

13. Καταγράφει ο Β. Niese, Neue Beiträge zur 
Geschichte und Landeskunde Lakedämons. Die 
lakedämonischen Periöken. GGN 1906, 101, 111. 
J.A.O. Larsen, Περίοικοι, RE XIX 1 ( 1937 ) 816. 
Για την επίσημη χρήση του όρου πόλις ατούς 
περίοικους, G. Busolt ( - Η. Swoboda ), Grie- 
chische Staatskunde II. München 1926, 663. A. 
Aymard, Les premiers rapports de Rome et de la 
confédération achaïenne ( 198 - 189 avant J. - C. ) 
Bordeaux 1938, 252 ( 13 ). Για την πόλη και τη διά- 
κριση σε δύο ομάδες, σύμφωνα μέ τούς ορισμούς 
του Αριστοτέλη : Μ. Σακελλαρίου, ΙΕΕ Β', 48 
( 1971 ). V. Ehrenberg, The Greek State, 1969 
( 2nd ed. ) 36.

14. Kirsten, Οι περίοικοι, ο .π., 103. Οι έρευνες 
του καθηγ. Kirsten στην Αρκαδία, την Αργολίδα 

, τη Λακωνία κ.ά., σε αυτό το συμπέρασμα θά 
καταλήξουν ως προς τη διάκριση των εννοιών 
πόλις, χώρα, χωρίον κλπ. Πρβλ. A. Toynbee, An 
ecistical study of the Hellenic City - State. AGC I 
( 1971 ) 24 κλπ.
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(η πόλις των Ταιναρίων, η πόλις η Βειτυ- 
λέων κλπ. ). Οι σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτά 
τα κέντρα και την περιφέρεια, το εσωτε- 
ρικό status, η μορφή της εξάρτησης από 
την κεντρική εξουσία, κατά περιόδους, η 
φυσιογνωμία του Κοινού των Λακεδαι- 
μονίων και του Κοινού των Ε λευθερολα- 
κώνων, αποτελούν προβλήματα που η 
ανασκαφική ερευνά δεν έσπευσε ως αυτή 
την ώρα να λύσει15.

Για την περίοδο που ακολουθεί το τέ- 
λος της αρχαιότητας, η συνέχιση της 
ζωής στον ίδιο χώρο, φαινόμενο γενι- 
κευμένο για τα τρία τέταρτα του αρι- 
θμητικού συνόλου των παλαιομανιάτικων 
οικισμών, εκτός από τα αρχιτεκτονικά λεί- 
ψανα η τις επιγραφές της αρχαιότητας, εν- 
τοιχισμένα στις παλαιομανιάτικες εκκλη- 
σίες ή στους αναλημματικούς τοίχους των 
οικισμών, πιστοποιείται και από τα άφθο- 
να όστρακα η τα νομίσματα, που αιώνες 
τώρα οι αγρότες αναμοχλεύουν μέ τις αξί- 
νες τους.

Οι παλαιομανιάτικοι οικισμοί τοπο- 
γραφικά συμπίπτουν είτε με κάποιο αρ- 
χαίο κέντρο ( Αίγιλα - Κουρνός ), είτε με 
μία επιμέρους οικιστική μονάδα, μία κώ- 
μη, που βρίσκεται στην περιφέρεια ( Πα- 
λιόχωρα Βάθειας, Πανόρο - Κατόρο ).

Η  φυσιογνωμία όμως του συνόλου το- 
πίου θα αλλάξει πολλές φορές, ακολουθών- 
τας τις διαφοροποιήσεις που υπαγορεύον- 
ται από τις ποικίλες ιστορικές μεταβολές. 
Οι κάτοικοι των παραλίων συσπειρώνονται 
στις ορεινές αρχαίες κώμες, ενώ νέοι οικι- 
σμοί πλαισιώνουν τις παλαιότερες θέσεις, 
πιθανό αποτέλεσμα των επιδρομών του 
3ου - 5ου αιώνα, που θα καταστήσουν για 
μακρύ διάστημα αδύνατη τη ζωή στις

παράλιες θέσεις ( Νικόλακκος, Μακρύνα- 
ρος, Κορύφχια ). Αντίθετα, τον 6ο αιώνα, 
τα παράλια κάθε άλλο παρά την εικόνα 
της εγκατάλειψης παρουσιάζουν. Τα στοι- 
χεία όμως που διαθέτουμε για την περίοδο 
αυτή περιορίζονται στα θρησκευτικά κέν- 
τρα16 ή σε κάποιο επισκοπείο17, που βρί- 
σκεται στη θέση ενός αρχαίου εμπορείου. 
Εδώ, χωρίς ανασκαφικά δεδομένα, είναι 
δύσκολο να παρακολουθήσουμε με απόλυ- 
τη χρονολογική τάξη τις οικιστικές φά- 
σεις, γιατί οι γνωστές παράλιες βυζαντι- 
νές θέσεις ανήκουν κυρίως στα τελευταία 
χρόνια της παλαιολόγειας ακμής18.

Στην οργάνωση του περιβάλλοντος, γε- 
νικά η συντήρηση των βασικών έργων 
υποδομής της αρχαιότητας αποτελεί στοι- 
χείο σταθερό, που παρακολουθούμε με 
περισσότερη ασφάλεια μέχρι και τούς αιώ- 
νες της Τουρκοκρατίας. Διατηρούνται τα 
ίδια πλέγματα δρόμων, που επιτρέπουν την 
εντελώς άνετη επικοινωνία, κυρίως ανά-

15. Μ. I. Finley, The use and abuse of History. 
London 1975, 167.

16. Καινήπολις : Α γ. Ανδρέας Άλικων, Κοί- 
μησις της Θεοτόκου Καί Α γ. Πέτρος Κυπαρίσσου 
( ανασκαφικές έρευνες N. Β. Δρανδακη : ΠΑΕ 
1958, 199 -219· 1960, 233-245)· Ποσειδώνιον 
Ταινάρου ( Λ. Μόσχου, Τοπογραφικά Μάνης. Η  
πόλις Ταίναρον, AAA VIII, 1975, 163 - 164)· Τηγάνι 

 Μεζάπου ( ανασκαφική ερευνά N. Β. Δραν- 
δακη. ΠΑΕ 1964, 121 - 135' 1977, 200-207' 1978, 
187-191)· Α γ. Νίκων Φλομοχωριού (Chr. Le 
Roy, Lakonika II, BCH 89, 1965, 378. Πρβλ. ΠΑΕ 
1978, ο .π., 157 - 158 )· Ζωοδόχος Πηγή Κότρωνα, 
Α γ. Κυπριανός κλπ.

17. Λ. χ. Σκοπά Κότρωνα ( η Σκοπόπολις του 
Niger ). Πρβλ. Procopius, De Aedificiis IV 8, 19, 
s.v. επισκοπεία. Βλ. και A. Bon, La Morée Fran- 
que. Paris 1969, 508. Σύντομη ανασκαφική έκθε- 
ση, ΑΔ 23 ( 1968 ) : Χρονικά, 155 ( A. Δεληβορ- 
ριάς ).

18. Κώδικας Ambrosianus - Trotti F. 116ν 
( Χώρα του Πόρτο Κάγιο, το σημ. Αχίλλειο - 
Μοναστήρι ) ή F. 107ν ( Κυπάρισσος — αρχ. Και- 
νήπολις ).
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μεσα στις ορεινές κώμες ( Πολεμίτας-Α- 
γριόκαμπος-Κιόνια, Μπάμπακα-Κοτρωνά- 
κι-Φαλακρό-Παλιόχωρα Δρυαλιού, Λά- 
για-Όρος, Ριγανόχωρα-Παριά Καρυόπολη 
-Σκουτάρι ). Συντηρούνται με επιμέλεια τα 
υδραγωγεία ( Ναΐα Τευθρώνης, Κουρνός 
Αίγιλας ).

Ως προς τις αρχαίες οχυρές θέσεις, στα 
βαθμό που αυτές δεν εξυπηρετούν τις νέες 
τοπικές αμυντικές ανάγκες ( έλεγχος του 
εσωτερικού δικτύου η των παραλίων ), ορισμένες 

 από τις σημαντικές αρχαίες φρου- 
ριακές εγκαταστάσεις εγκαταλείπονται 
( φρούριο Τευθρώνης — Σταυρί, φρούριο 
Αίγιλας — Χαλόπυργος )19. Διατηρούνται 
όμως οι περισσότερες από τις ακροπόλεις 
( Τευθρώνης : Κολοκυθιά - Λουκάδικα,
Πυρρίχου : Παλιόπυργος, Μέσσης : Αγ. 
Κυριακή ) και σχεδόν όλες οι δευτερεύου- 
σες οχυρωμένες θέσεις της περιοχής (στους 
χάρτες σημειώνονται συνήθως με το κοι- 
νό τοπωνύμιο Καστράκι ή Χαλόπυργος 
ή Γουλάς). Μετά τον 6ο αιώνα, όλοι οι 
σημαντικοί αρχαίοι δημόσιοι χώροι ( γυ- 
μνάσια, θέατρα, ρωμαϊκές θέρμες ) έχουν 
χάσει πια την έννοια της λειτουργικότη- 
τάς τους, εγκαταλείπονται και ερειπώνον- 
ται. Αντίθετα, τα αρχαία ιερά, τα ηρώα, 
και τα ταφικά μνημεία και ορισμένα από 
τα δημόσια κτίρια ( του Κοινού ; ) ανα- 
γνωρίζονται στην υποθεμελίωση και σε 
τμήματα της ανωδομής πλήθους εκκλησιών

( και όχι μόνον της παλαιοχριστιανικής 
περιόδου ). Σημειώνεται έτσι μια συρρί- 
κνωση όλων των βασικών πολιτιστικών 
στοιχείων του αρχαίου χώρου. Ο κατακερ- 
ματισμός και η ασβεστοποίηση μεγάλου 
πλήθους άρχιτεκτονικών μνημείων, ακόμα 
και ολόκληρων εγκαταστάσεων της αρ- 
χαιότητας, είναι φαινόμενο συνακόλουθο 
της εξέλιξης της μεσαιωνικής αρχιτεκτο- 
νικής και των νέων κατασκευαστικών τρό- 
πων. Γύρω στα 1700, το αρχαίο υλικό ασβε- 
στοποιήθηκε η χρησιμοποιήθηκε για την 
οικοδόμηση των « παραδοσιακών » σπι- 
τιών, αργότερα δε στους πύργους20. Η  οι- 
κολογική αλλοίωση του αρχαίου τοπίου 
είναι ένα άλλο φαινόμενο, καθαρά μεσαιω- 
νικό ( που ολοκληρώνεται τον 18ο αιώνα, 
οπότε η μονοκαλλιέργεια της ελιάς επι- 
βάλλεται για τρίτη φορά από την περίο- 
δο βασιλείας Κωνσταντίνου του Πορφυ- 
ρογέννητου, εκτοπίζοντας την αμπελουρ- 
γία του τέλους του 15ου αιώνα ). Στις ορει- 
νές θέσεις, η αποψίλωση της γης, η κοπή 
της βελανιδιάς, της χαμαιπρίνου και του 
κυπαρισσιού είναι απόρροια της ανάπτυ- 
ξης της κτηνοτροφίας αλλά και της εντα- 
τικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αρχαίου 

 εδάφους.
Πολλές φορές, στη διάρκεια του ελλη- 

νικού μεσαίωνα οι συστηματικές εμπορι- 
κές και ναυτικές δραστηριότητες των κα- 
τοίκων της Λακωνικής Μάνης ατόνησαν

19. Ά λλες ενισχύονται ακόμα περισσότερο και 
επεκτείνονται ( Α σίνη — στρατόπεδο υστεροβυ- 
ζαντινής Καρυουπόλεως ). Τα τοπογραφικά θέματα, 
που συνδέονται με τα αμυντικά προβλήματα της 
περιοχής σε ιστορικές περιόδους με εντελώς διαφοροποιημένο 

 χαρακτήρα, είναι πολύπλοκα : σλα- 
βικές εγκαταστάσεις, αναδιοργάνωση του θέματος, 
μέση βυζαντινή περίοδος, φραγκική κατάκτηση, 
θέση η θέσεις της Μαΐνης, λύσις τον φρουρίων, 
παλαιολόγεια στρατόπεδα και έδρες των στρατοπε-

δαρχών. Ορισμένες από αυτές τις οχυρές θέσεις 
γνωρίζουμε και από τον χάρτη του Battista Agnese 
( 1554) : Bon, δ.π., τ. II, PL 9 (πρβλ. Ρ. Topping, 
The Post-Classical Documents : UMME, 1972,66 : 
these are assumed to have been in use before 1500 ).

20. Καθώς συνάγεται και από τΙς σημειώσεις 
του Α γκωνίτη περιηγητή, που είχε την τύχη να 
δει και να ταυτίσει τοπογραφικά τα μνημεία της 
Καινηπόλεως ( F. 107ν - F. 116Γ ) η της πρώτης 
πόλης των Ταιναρίων ( F. 116ν ).
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ή κατά περιόδους εγκαταλείφθηκαν ( παρά- 
δειγμα το Γύθειο ). Η  συστηματική λατό- 
μηση στα περισσότερα από τα μεγάλα οργανωμένα 

 αρχαία λατομεία διακόπηκε 
( Παγανέα, Κιόνια, Προφ. Ηλίας, Βαθύ 
Αυλάκι, Λατομάς Α λίκων ).

Η  εικόνα των σωζόμενων παλαιομανιά- 
τικων οικισμών και του αντίστοιχου οργα- 
νωμένου φυσικού χώρου τους είναι ενδει- 
κτική για την έμφαση που δόθηκε σε ορισμένους 

 μόνον πρωτογενείς τομείς της οι- 
κονομίας.

Σχετικά με τη χρονολογική κατάταξη 
των παλαιομανιάτικων οικισμών, γενικά, 
θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλα- 
κτικοί για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Μορφολογικά, τα σπίτια υπακούουν σε μια 
αναμφισβήτητα συντηρητική αρχιτεκτο- 
νική, χωρίς ιδιαίτερες παραλλαγές στη 
διάρκεια πολλών αιώνων. Αυτό το φαινό- 
μενο μακράς διάρκειας αποτελεί και την 
πρώτη δυσκολία ταξινόμησης. Αυτόματα 
ανακύπτει και το πρόβλημα της μορφής 
των αρχαίων αγροτικών σπιτιών, ιδιαίτερα 
των ορεινών και των ημιορεινών.

Αποτελούν τα πρώιμα παλαιομανιάτικα 
κάποια μορφολογική συνέχιση των αρ- 
χαίων; Προς το παρόν, κρίνουμε ανεπαρκή 
τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει και 
πρόωρη την όποια κατηγορηματική απάντηση 

. Για την περίοδο μέχρι το 802 - 812 
( αναδιοργάνωση των επαρχιών ) καταφα- 
τικά μπορούμε να απαντήσουμε, τουλάχι- 
στον ως προς το ζήτημα της κατανομής των 
οικισμών στις ορεινές και ημιορεινές πε- 
ριοχές : η πλαισίωση των αρχαίων κωμών 
από τον πληθυσμό που κατέφυγε σ’ αυτές, 
δημιούργησε τις αριθμητικά μεγάλες ομά- 
δες των παλαιομανιάτικων αγροτικών κοι- 
νοτήτων.

Το σύνολο αυτών των αγροτικών κοι- 
νοτήτων θα συνθέσει στη συνέχεια το σχή-

μα χώρες με τα χωρία τους, ενότητες γνω- 
στές από τη δημοσιευμένη αρχειακή πλη- 
ροφόρηση. Γι’ αυτές τις κοινότητες πι- 
στεύουμε πώς συντηρούν σε μεγάλο βαθμό 
τη λογική του αρχαίου οικιστικού συστή- 
ματος. Μετά τον 16ο αιώνα, η ομαδοποίη- 
ση των αρχαίων και βυζαντινών θέσεων, 
η ιστορική έμμονή στην αρχική έννοια 
της γεωγραφικής κατανομής του συνοικι- 
σμού -  κώμης -  δήμου διαμόρφωσαν το 
νεώτερο σχήμα που επιβιώνει στις μέρες 
μας : τον « παραδοσιακό » οικισμό. Η  
νεώτατη σύσταση δήμων ( τ. δήμος Τευ- 
θρώνης η τ. δήμος Μέσσης ) και οι σύγ- 
χρονες μεγάλες κοινότητες ( Πύργος Δι- 
ρού, Κότρωνας, Καρυούπολη-Δροσοπη- 
γή ), η δημιουργία μιας ψευδο-αστικού τύ- 
που συγκέντρωσης, αποτέλεσμα της κινη- 
τικότητας του πληθυσμού, είναι η εκφυλισμένη 

 μορφή των παραπάνω διαδικα- 
σιών.

Εξετάζοντας όμως ένα φαινόμενο, όπως 
αυτό, που δεν είναι συγχρονικό, χρειάζε- 
ται να πλησιάσουμε σε επίπεδο διεπιστη- 
μονικό πολλούς παράγοντες: πώς πραγ- 
ματοποιείται η μετάβαση από την ελλη- 
νορωμαϊκή πόλη στο μεσαιωνικό σχήμα 
της οικιστικής ενότητας χώρα-σύνολο χω- 
ρίων πώς ο μαρτυρημένος θεσμός των με- 
γάλων οργανωμένων συγγενικών ομάδων 
( γένος ) ανακλάται στην οργάνωση του 
χώρου- ποιες διιστορικές κοινωνικές επι- 
λογές καθορίζουν τη μορφή του χώρου, η 
τοπονομαστική έρευνα και οι διαδικαστι- 
κές του οικιστικού συστήματος κλπ. Και, 
γενικά, το πρόβλημα χρονολόγησης των 
βυζαντινών οικιστικών μονάδων : αναφο- 
ρικά με τις βυζαντινές « μεγαλιθικές » 
εκκλησίες, που χωροταξικά ανήκουν σ’ 
αυτούς τούς οικισμούς και κτιριολογι- 
κά ταυτίζονται απόλυτα, η χρονολόγηση 
της εικονογράφησής τους ( 10ος - 13ος
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αιώνας ) αποτελεί ένα terminus post quem 
σχετικά με την ίδρυση του οικισμού.

Τελευταίο, άλλα όχι έσχατο, το ζήτημα 
των οικονομικών μηχανισμών : πώς καθο- 
ρίζεται κατά περιόδους η αγροτική παρα- 
γωγή ( π.χ. ελαιοπαραγωγή, αμπελουργία, 
κ.ά. παραγωγικές επιλογές )· ποιος τύπος 
οικονομίας επικρατεί- πώς αποκρυσταλλώ- 
νεται ο θεσμός της οικογένειας μέσα σε 
ένα όχι στατικό οικονομικό σύστημα- πώς 
μορφοποιείται η οικογενειακή εκμετάλ- 
λευση σε κλίμακα οικιστικής μονάδας 
ποια τα καταναλωτικά κέντρα ( εφόσον 
υπαρχουν)- τέλος, το δημογραφικό δυ- 
ναμικό σε σχέση με την παραγωγή. Ε πί- 
σης, η γνώση των θεσμικών σταδίων21 της 
βυζαντινής κεντρικής εξουσίας, όπως σε 
διάφορες περιόδους αντικατοπτρίζονται 
στον ελλαδικό χώρο, Ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο 

 χώρο της μελέτης μας. Οι μέχρι 
σήμερα διατυπωμένες ανθρωπολογικές ερ- 
μηνείες και σταθερές ( όμως, σχεδόν όλες 
για την περίοδο μετά τον 17ο αιώνα), απ’ 
όσο γνωρίζουμε, ελάχιστα συνεξέτασαν 
φαινόμενα του χώρου, όπως τα παραπάνω, 
όχι ολότελα ανιστορικά22. Αυτά, για την 
ιστορία της παράδοσης.

Οι θέσεις των παλαιομανιάτικων οικισμών 
στο φυσικό χώρο (Σ χ. 2)

Οι περισσότεροι από τούς βυζαντινούς οι- 
κισμούς είναι χτισμένοι σε πλαγιές λό- 
φων. Βάση των λόφων είναι ένα μικρό όρο-

πέδιο ή μια αρκετά εκτεταμένη περιοχή με 
πολύ πιο ήπιες κλίσεις. Αυτές οι περιοχές 
αποτελούν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
των οικισμών ( σίτος, δημητριακά — ο 
λεγόμενος καρπός, αλλά και αμπελώνες, 
όπως μαρτυρούν τα σχετικά τοπωνύμια). 
Εδώ συναντούμε όλη την υποδομή, που 
χρονολογείται από την αρχαιότητα, απα- 
ραίτητη σε μια οικονομία καθαρά γεωργι- 
κή και κτηνοτροφική : αρχαίες δεξαμε- 
νές, αλλά και μεσαιωνικές που καλύπτον- 
ται με μεγάλες μονόλιθες επιμήκεις δο- 
κούς ( ε ι κ. 2 ), τα μακριόνια ( συνήθως 
γεφυρώνουν άνοιγμα περ. 2 - 2,50 μ. ), 
αλώνια, μαντριά, αναλημματικούς τοίχους. 
Η  καλλιεργήσιμη γη έχει υποστεί συστη- 
ματικό εκβραχισμό, οι πέτρες συλλέγονται 
και χτίζονται προσεκτικά — σε τακτικά 
στερεά σχήματα — στις άκρες των οριζον- 
τίων επιπέδων, που αποτελούν τα ανα- 
λήμματα ( τα λουρία- λαχανόκηποι που 
προορίζονται για αυτοκατανάλωση ) ή σε 
τακτικούς λιθοσωρούς23, ώστε το υλικό να 
μη διασκορπίζεται από τη βροχή η να 
καταρρέει από το πέρασμα των ζώων. Οι 
λιθοσωροί χρησιμεύουν και σαν αποθέματα 
πέτρας για το χτίσιμο οποιασδήποτε νέας 
κατασκευής η την επισκευή των παλιών. 
Μετά τον 18ο αιώνα, κάποια εγκαταλειμ- 
μενη κατασκευή, σπίτι ή μαντρί ή στέρνα, 
χρησιμεύει για την αποθήκευση της πέ- 
τρας, που προέρχεται από το καθάρισμα 
των χωραφιών24. Έτσι, πολλές φορές, συ- 
ναντούμε κάποιο παλαιομανιάτικο, που η

21. Όπως η κληρονομική πρόνοια ή οι συνδυασμένοι 
 θεσμοί ( χαριστήκιον, εξκουσσεία ). Ρ. 

Anderson, Les passages de l’antiquité au féoda- 
lisme. Paris 1977, 305 - 307 ( αγγλ. πρωτ. τίτλος : 
Passages from Antiquity to Feudalism. New Left 
Books, London 1974 ).

22. Για την επίδραση του εθιμικού δίκαιου στο 
επίσημο βυζαντινό δίκαιο, Ν. Γ. Σβορώνος. Ε -

πισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας. ’Αθήνα 
1978, 34.

23. Ο δ. σ, 359. Πρβλ. Πολύβ. 18, 20, 1 : πλή- 
ρεις αιμασιών και κηπίων- Θεόκρ. 1,47 : εφ’ αι- 
μασιαίσι φυλάσσει ήμενος. Μ. Austin -  P. Vidal 
Naquet, Économies et sociétés en Grèce ancienne. 
Paris 1972, 227 ( 4 ).

24. Τις ίδιες ακριβώς αρχαίες και μεσαιωνικές
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Σχ. 2. Χωροταξικό σχέδιο. Παλιόπυργος Πυρρίχου.

πόρτα του έχει χτιστεί και ο εσωτερικός 
χώρος γέμισε από ριχτές πέτρες, δίνοντας 
την εικόνα του λιθοσωρού ( ε ι κ. 3 ).

Οι βυζαντινές οικιστικές μονάδες συνή- 
θως έχουν προσανατολισμό νότιο η ανα- 
τολικό ή νοτιοανατολικό — σημεία όπου

εκτάσεις, αλλά όχι πια αδιαίρετες, συνέχισαν να 
καλλιεργούν οι κάτοικοι των νεώτερων, του Που 
αιώνα, οικισμών. Επιπλέον, τα ήδη διαμορφωμένα 

 αναλήμματα μέσα στην καθαυτή κατοικήσιμη 
επιφάνεια των παλαιομανιάτικων οικισμών, στη 
νέα γεωργική περίοδο που αρχίζει ( 18ος αιώνας ) 
φυτεύτηκαν συστηματικά με ελιές. Ο  εξωτερικός 
χώρος γύρω από τα παλαιομανιάτικα σπίτια κα- 
θαρίστηκε από το διάσπαρτο υλικό που προήλθε 
από την ερείπωση, και αυτό το υλικό εναποθη- 
κεύτηκε μέσα στους τέσσερις τοίχους που σώ- 
ζονται μέχρι ένα ορισμένο ύψος. Φυσικά, οι πόρ- 
τες — που ακόμα ανιχνεύονται — χτίστηκαν για

να μη διαρρέει το υλικό. Η  τελική εικόνα, που 
διαμορφώθηκε μέσα από τις πρακτικές επιταγές 
της αγροτικής ζωής, και που συχνά παρερμηνεύε- 
ται, είναι ό,τι σήμερα αποκαλείται από τούς ντό- 
πιους κωλόσπιτο ή κωλοσπίτακας ( πρβλ, τα 
τόπων. Κεντροκωλόσπιτο, Χαλόπυργος ή Καλό- 
πυργος ). Δηλαδή η χαλοσπιτιά, το χάλασμα, περί- 
που η βάση, το πλατύ κάτω μέρος του σπιτιού. 
Ακόμα, η εσωτερική περίμετρος μιας αρχαίας 
κυκλικής δεξαμενής παρέχει διαθέσιμο χώρο για 
τη δημιουργία λιθοσωρών. Ο  λιθοσωρός λειτουρ- 
γεί σα φίλτρο, επιτρέπει στο νερό να περνάει και 
να ενσταλάζει στο εσωτερικό, παράλληλα όμως
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Εικ. 2. Ριγανόχωρα. Κάλυψη δεξαμενής νερού με 
μακριόνια.
Εικ. 3. Α φούγκια - Παλιόχωρα. Λιθοσωρός στο 
εσωτερικό εγκαταλελειμμένου παλαιομανιάτικου 
σπιτιού.

ανοίγεται το μοναδικό παράθυρο ενός σπι- 
τιού. Αναπτύσσονται σε ένα τομέα του 
λόφου, με τη σχετικά ηπιότερη κλίση, σε 
σχήμα βεντάλιας η αμφιθεατρικά. Η  οικι- 
στική μονάδα κορυφώνεται σε ένα συγκρό- 
τημα που αποτελείται από δύο-τρία σπί- 
τια, πάντοτε σχετικά πιό μεγάλα από τα 
υπόλοιπα του οικισμού (τα λεγάμενα πε- 
λάτια ή πελατάκια), που έχουν περίοπτη 
θέση και ανεμπόδιστη θέα προς τον υπό- 
λοιπο οικισμό και τον περιβάλλοντα χώ- 
ρο ( ε ι κ. 4 ). Η  έκταση γύρω από αυτά 
τα συγκροτήματα έχει διαμορφωθεί με 
επιμέλεια και είναι περιφραγμένη με λα- 
ξευτές πέτρες, ώστε να ενισχύεται η φυ- 
σική οχύρωση της θέσης (όπου δεν χρη- 
σιμοποιείται μια αρχαία οχυρή θέση). 
Τα σπίτια του οικισμού είναι χτισμένα 
πάντοτε κατά ομάδες και προσαρμοσμένα 
στο κεκλιμένο έδαφος, με τη διαμόρφωση 
αναλημμάτων, συνολικού ύψους 1,20- 1,80 
μ. Η  απόσταση μεταξύ δύο σπιτιών της 
ίδιας στάθμης κυμαίνεται από 8 - 10 μ. Ο 
κρικοειδής δρόμος που οδηγεί στον οικι- 
σμό είναι και ο μοναδικός που διευκολύνει 
την προσπέλαση ανάμεσα στα διάφορα 
επίπεδα και τα σπίτια. Καταλήγει στο άχυ- 
ρό συγκρότημα της κορυφής ( ε ι κ. 1 ), 
ενώ στην πορεία του οδηγεί στα αλλεπάλ- 
ληλα αναλήμματα από ένα μόνο σημείο. 
Οι δρόμοι των οικισμών συνήθως είναι 
τοιχισμένοι και από τις δύο πλευρές· άλ- 
λοτε υπήρξαν λιθόστρωτοι ( πλακονίθι ). 
Είναι φοβερά δύσκολο, αν όχι ακατόρθω- 
το, να διασχίσει κανείς τον οικισμό ανε- 
βαίνοντας και ακολουθώντας οποιαδήποτε

συγκροτεί το χώμα, τα κλαδιά και τα άλλα υλικά. 
Η  διαφορά αυτών των λιθοσωρών από τούς άλ- 
λους έγκειται στο γεγονός ότι στην πάνω επιφά- 
νειά τους διατηρούν το στόμιο για την άντληση 
του νερού.
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άλλη διαδρομή εκτός από τον χαραγμένο 
δρόμο. Κάθε σύνολο σπιτιών — χτισμένων 

 περίπου στο ίδιο υψόμετρο — βρίσκε- 
ται ψηλότερα από το αμέσως επόμενο κατά 
3 - 3,50 μ. Αυτή η διαφορά αναλύεται σε 
δύο ως τρία αναλήμματα. Κάθε σπίτι έχει 
τέτοια θέση, ώστε να εξασφαλίζει ανεμπό- 
διστη θέα στα σπίτια που βρίσκονται στη 
χαμηλότερη σειρά- αλλά και τα σπίτια 
κάθε σειράς δεν είναι στοιχημένα σε μία 
ευθεία γραμμή, ακολουθούν και εκμεταλ- 
λεύονται τη διαμόρφωση του εδάφους, κα- 
θώς και τις διαδρομές των αναλημματικών 
τοιχίων. Η  προσαρμογή των κτισμάτων 
στο έδαφος χαρακτηρίζεται από τέχνη και 
ακρίβεια.

Οι όγκοι των σπιτιών είναι μεγάλα ορ- 
θογώνια παραλληλεπίπεδα 6 X 10 μ., με 
( αρχικό ) ύψος 6 μ. Θά λέγαμε πώς, κυριο- 
λεκτικά, ταυτίζονται με το έδαφος.

Βασικοί τύποι σπιτιών (Σ χ. 3)

Πιστοποιούνται δύο αρχειακοί τύποι σπι- 
τιών, ανάλογα με την προσαρμογή τους 
στο επικλινές έδαφος. Καί στους δύο τύ- 
πους, η κάτοψη έχει σχήμα ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου. 'Ο πρώτος, απλούστε- 
ρος τύπος, ορίζει ένα ορθογώνιο παραλλη- 
λεπίπεδο που εδράζεται στο τεχνητά διαμορφωμένο 

 οριζόντιο έδαφος ενός ανα- 
λήμματος ( λουρί ). Η μεγάλη διάσταση 
του ορθογωνίου, της κάτοψης αντιστοιχεί 
στο πλάτος του αναλήμματος ( περίπου 
7 - 8 μ. ). Η  μικρή πλευρά είναι η « προσανατολισμένη 

 » πρόσοψη του σπιτιού, με 
ένα μικρό παράθυρο στον άξονα του ορ- 
θογωνίου ( ε ι κ. 5 ), που παρέχει ανεμπό- 
διστη θέα προς την κατωφέρεια. Η  είσο- 
δος ανοίγεται πάντοτε σε μία από τις μα- 
κριές πλευρές και βρίσκεται σε μικρή από- 
σταση από το αναλημματικό τοιχίο, που

Εικ. 4. Κακομάχι Λούτσας. Συγκρότημα κορυφής.

Εικ. 5. Βάτα. Εσωτερικό σπιτιού : α. παράθυρο, 
β. στρώση για την υποδοχή δαπέδου ανωδομής.
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Σχ. 3. Λεπτομέρεια σπιτιού Παλιόπυργος Πυρρίχου.

ταυτίζεται με την πίσω πλευρά του σπι- 
τιού. Οι δύο μακριές πλευρές, οι πλαϊνές 
όψεις, δεν έχουν ανοίγματα. Ο ι τοίχοι εί- 
ναι χτισμένοι με την τεχνική της ξερολι- 
θιάς· αποτελούνται από ιδιαίτερα μεγάλες 
λαξεμένες πέτρες, που δίνουν την εντύπω- 
ση του αρχαίου «κυκλώπειου» τρόπου τοι- 
χοδομίας, ενώ το σύνολο του σπιτιού την 
αίσθηση που δημιουργεί ένα μεγαλιθικό 
κατασκεύασμα ( ε ι κ. 6 ). Το πάχος των 
τοίχων στη βάση αρχίζει από 1,50 μ., ενώ 
στην κορυφή μειώνεται και φτάνει περίπου 
0,70 μ. Σε συνολικό ύψος περίπου 6 μ., και 
με πρόσοψη ύψους περ. 4 μ., το μέσο πά-

χος των τοίχων, στη στάθμη της ανωδο- 
μής που σώζεται σήμερα, κυμαίνεται από 
0,80 - 1 μ. Το άνοιγμα της εισόδου ( πλ. 
0,80 - 1,10 μ. ) στέφεται ( ε ι κ. 7 ) με μο- 
νόλιθο υπέρθυρο ( πλέχτουρο ), με ύψος 
περίπου 0,60, πάχος 0,90 και μήκος 1,70 
μ. Το εσωτερικό του σπιτιού διαιρείται, 
κατά το ύψος, σε δύο στάθμες. Το ισόγειο 
( στάθμη προσπέλασης ) έχει μεγ. ύψος 
1,80 - 2 μ., κατά κανόνα 1,60 - 1,70 μ. Από 
το ισόγειο, ένα άνοιγμα στην εσωτερι- 
κή οροφή (καταρράχτης) οδηγούσε στον 
καθαυτό χώρο της ανωδομής. Σήμερα, 
στους τοίχους των μακριών πλευρών δια-



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 21

Εικ. 6. Ποτάμια. Άποψη του οικισμού από ΒΔ.

κρίνεται μια στρώση από σχετικά πλα- 
κοειδείς πέτρες, που εξέχουν 0,20 - 0,25 
μ. από τον τοίχο. Αυτή η στρώση χρη- 
σίμευε για την έδραση του δαπέδου της 
ανωδομής ( ε ι κ. 5 ). Κανένα τέτοιο δάπ-
εδο δεν έχει διασωθεί, θα έπρεπε όμως 

το πλάτος του σπιτιού (3-4 ,50 μ., κατά 
 μέσο όρο ) να γεφυρώνεται με ξύλι- 

να δοκάρια που αποτελούνταν από ξεχον- 
τρισμένους κορμούς βελανιδιάς ή κυπα- 
ρισσιού. Την τελική επίστρωση διαμόρ- 
φωναν σχιστόπλακες, συχνά αρμολογη- 
μενες με λάσπη ( τίκλες ). Σε πολλές 
περιπτώσεις, ο ένας τοίχος έχει μία προε-

Εικ. 6. Ποτάμια. Άποψη του οικισμού από ΒΔ.

ξοχή, ένα είδος πατούρας, ενώ στον άλλο 
έχουν ανοιχτεί κατά κανονικές αποστά- 
σεις τρύπες, που υποδέχονταν τις δοκίδες 
και που, κατά συνέπεια, μαρτυρούν την 
πυκνότητα της διαδοκίδωσης. Στον οικι- 
σμό Παλιόπυργος Πυρρίχου ( σ χ. 3 ) 
εξακριβώνουμε αποστάσεις ξύλινων δοκών 
περίπου ανά 0,60 μ. και με διατομή 0,18 X 
0,18 μ. Η  κάλυψη των σπιτιών θα πρέπει 
να γινόταν με κανονική μονόριχτη η δίρι- 
χτη στέγη και με επικάλυψη από πολύ 
λεπτές (πάχ. 1-1,5 έκ. ) σχιστολιθικές 
πλάκες, τις μαρμάρες ( έχουν εντελώς λεία 
την επιφάνεια, είναι ιδιαίτερα σκληρές,
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άλλα με μηδαμινή αντοχή σε θραύση ). 
Αυτός ο τρόπος στέγασης έχει επιβιώσει 
και συναντάται σε όλες τις εξελικτικές 
φάσεις της οικοδομικής, μέχρι τα λεγά- 
μενα παραδοσιακά σπίτια των νεωτέρων 
χρόνων (μετά το 1650). Στο Κακομάχι 
( περιοχή Κότρωνα ) έχουμε επισημάνει, 
χάρη στη σωζόμενη ανωδομή, τούς τοί- 
χους! των μακριών πλευρών, που είναι 
χτισμένοι με μία κλίση προς την πρό- 
σοψη του σπιτιού, πράγμα που δηλώ- 
νει την ύπαρξη μονόριχτης στέγης. Η  
έρευνα για ενδεχόμενη κάλυψη των σπι- 
τιών με θολωτή κατασκευή ( καμάρα ) δεν 
απέδωσε στοιχεία, ώστε να στηρίξουμε 
μιά τέτοια υπόθεση. Τέλος, η κάλυψη με 
μεγάλα μονόλιθα δοκάρια ( μακριόνια ) 
συναντάται μονάχα σε βοηθητικά κτίσμα- 
τα, με πλάτος σχετικά μικρό, στην προέ- 
κταση του ισόγειου χώρου προσπέλασης, 
σαν προσθήκη δίχως ανωδομή, ή σε μεμονωμένα 

 βοηθητικά κτίσματα ( στάβλους, 
αποθήκες) με πολύ χαμηλό ύψος ( περ. 
1,60 - 1,70 μ. ). Συνηθισμένη είναι και η 
κάλυψη με μακριόνια των μεσαιωνικών 
δεξαμενών στα νεώτερα χρόνια εφαρμό- 
στηκε και γενικεύτηκε η θολοδομία. Στον 
οικισμό Γωνέα (περιοχή Κότρωνα) σώ- 
ζεται ένα μεμονωμένο κτίσμα ( εξωτ. διαστ. 
3,50x7,10 μ.), χτισμένο με τον παλαιομα- 
νιάτικο τρόπο, αλλά που καλύπτεται με 
καμάρα : η περισσότερο πιθανή εκτίμηση 
είναι ότι πρόκειται για μεταγενέστερη 
κατασκευή στο ύπαρχον κτίσμα.

Ο  δεύτερος τύπος σπιτιού προκύπτει από 
τον πρώτο με την προσθήκη ενός χώρου, 
που αποτελεί την επέκταση της ανωδομής 
του κυρίως σπιτιού στο αμέσως ψηλότερο 
ανάλημμα της πίσω πλευράς. Το ορθογώ- 
νιο της προσθήκης πλησιάζει το τετρά- 
γωνο σχήμα, με διάσταση καθαρού πλά- 
τους όση και το βασικό ορθογώνιο και

μήκος γύρω στα 4,50 μ. Μία παραλλαγή 
του πρώτου τύπου, που εμφανίζεται πολύ 
συχνά, και αποσκοπεί στην επέκταση του 
χώρου, μετά την αύξηση των μελών της 
οικογένειας, είναι η προσθήκη στη μακριά 
πλευρά του σπιτιού ενός, ίσου προς τον 
πρώτο, ορθογώνιου χώρου. Η  εξωτερική 
πόρτα εισόδου μετατρέπεται σε άνοιγμα 
επικοινωνίας των δύο χαμηλών ισόγειων 
χώρων και ανοίγεται νέα εξώθυρα στη μα- 
κριά πλευρά του ορθογωνίου της προσθή- 
κης.

Τέλος, ο δεύτερος τύπος εμπλουτίζεται 
με μία παράλληλη προς τις μακριές πλευ- 
ρές προσθήκη — όπως η παραπάνω στον 
πρώτο τύπο —, είτε με μία άλλη προσθήκη, 
που καλύπτει τόσο το κυρίως ορθογώνιο, 
όσο και το υπερυψωμένο τμήμα του δεύ- 
τερου αναλήμματος.

Επίσης, επισημαίνουμε ορθογώνια κτί- 
σματα του πρώτου, απλού τύπου, στα 
όποια η επέκταση του χώρου γίνεται με 
την προσθήκη κατά το μήκος και δχι 
παράλληλα προς τις μακριές πλευρές· στην 
περίπτωση αυτή το αρχικό κτίριο δεν είναι 
τοποθετημένο κάθετα στο ανάλημμα, άλ- 
λα παράλληλα ( περιπτώσεις θέσεων με 
πολύ απότομη κλίση η έλλειψη παράπ-

λευρου χώρου, π.χ. Ραζί περιοχής Κό- 
τρωνα, Μαύριανος Λουκάδικων - Πυρρί- 
χου ). Μ’ αυτό τον τρόπο, προσθέτουν δύο 
και τρία συνεχόμενα ορθογώνια και το 
τελικό αποτέλεσμα είναι επιμήκη κτίσμα- 
τα με εξωτερικό πλάτος 5 - 6 μ. και μήκος 
περίπου 20 μ. Αυτά τα επιμήκη κτίσματα 
( ε ι κ. 4 ) έχουν κοινή τη μοναδική είσο- 
δο και χώρους που επικοινωνούν.

Ι δ ι ο μ ο ρ φ ί ε ς
α. Στο εσωτερικό του δεύτερου τύπου 

συναντούμε έναν εγκάρσιο τοίχο, που είναι 
χτισμένος παράλληλα προς τον τοίχο της



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 23

πρόσοψης και βρίσκεται σε απόσταση από 
αυτόν 1 - 1,10 μ. Δημιουργείται έτσι ένας 
Ισόγειος τυφλός χώρος με ύψος όσο και 
το ύψος του υπόλοιπου ισόγειου χώρου, 
επομένως επισκέψιμος μόνον από το δάπ-

εδο της ανωδομής ( ε ι κ. 8 ). Ιδιαίτερα, 
η κάλυψη αυτού του χώρου γίνεται με τον 
εκφορικό τρόπο και βρίσκεται στο ίδιο ορι- 
ζόντιο επίπεδο με το δάπεδο της ανωδομής. 
΄Ενα άνοιγμα περίπου 0,70 X 0,70 μ. επι- 
τρέπει την κάθοδο σ’ αυτό το χώρο, για 
τον οποίο τα περιθώρια υποθέσεων είναι 
αρκετά μεγάλα (ίσως πρόκειται για απο-

θήκη δημητριακών η γενικά αποθήκη πο- 
λύτιμων αντικειμένων ). Τον ίδιο τοίχο 
έχουμε επισημάνει σε ορθογώνιο κτίσμα, 
που ανήκει στον πρώτο, απλό τύπο, αλλά 
στην πίσω πλευρά του ( Μαύριανος ).

β. Προσθήκη στο βασικό ορθογώνιο 
της κάτοψης σπιτιού του δεύτερου τύπου. 
΄Εχει μικρό πλάτος, γύρω στα 2 μ., και 
δημιουργήθηκε στο ύψος του ισόγειου 
χώρου. Σώζει την επικάλυψή του, που απο- 
τελείται από μακριόνια. Επικοινωνεί με 
τον χώρο του κυρίως σπιτιού μέσω του 
ισογείου ( Βάτα Φλομοχωριού ).
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Εικ. 8. Α φούγκια - Παλιόχωρα. Ισόγειος κλειστός χώρος ( αποθήκη ).

Οικιστική ανάπτυξη
Η  διάταξη των μονάδων στο χώρο, η φύση 
και η μορφή του υλικού κατασκευής, η θέ- 
ση των λατομείων και ο χαρακτήρας του 
συγκροτήματος της κορυφής, μας οδηγούν 
στο συμπέρασμα πώς ένας παλαιομανιά- 
τικός οικισμός αρχίζει να χτίζεται από τη 
δεσπόζουσα οχυρή τοποθεσία ( πυρήνας 
του γένους; ) και να εξαπλώνεται προς τα 
χαμηλά, με τη δημιουργία τεχνητών ανα-

λημμάτων. Η  πρώτη λατόμηση για το οι- 
κοδομικό υλικό γίνεται στις παρυφές της 
θέσης, στο λατομείο ( πολλές φορές αρ- 
χαίο ), που βρίσκεται στο ψηλότερο ση- 
μείο. Ο  βράχος κόβεται σε 2 - 3 μεγάλους 
ογκόλιθους, που λαξεύουν πολύ αδρά επι- 
τόπου και στη συνέχεια κατεβάζουν στο 
χώρο του οικισμού. Ε κεί οι ογκόλιθοι θα 
κοπούν σε μικρότερες διαστάσεις (0,70 X 
0,45 - 0,50 μ. ). Επάνω στο επικλινές έδα-
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Εικ. 9. Φλομοχώρι. Μεταβυζαντινή κατασκευή. Εξέλιξη παλαιομανιάτικου σπιτιού

φος μιας στάθμης δημιουργείται η μεγάλη 
βάση, η έδραση του κτιρίου, στη συνέχεια 
χτίζονται οι περιμετρικοί τοίχοι. Δεξιά 
και αριστερά από το σπίτι διαμορφώνεται 
το βασικό ανάλημμα, η προσπέλαση, κ.ο.κ. 
Όταν μιά στάθμη κορεστεί, η επέκταση 
πραγματοποιείται στο αμέσως χαμηλότερο 
ανάλημμα.

Ένας οικισμός αναπτύσσεται λογικά σε 
συνάρτηση με το διαθέσιμο ζωτικό χώρο,

καθώς και με την έκταση του εδάφους, που 
παρέχει δυνατότητες διαμόρφωσης ( μικρά 
πλατώματα, λογικές κλίσεις ). Τα τελικά 
του όρια καθορίζονται από την αποδοτι- 
κότητα και τα μεγέθη της αγροτικής γης, 
που βρίσκεται στην περιφέρειά του ( δη- 
λαδή όχι περισσότερο από 1.500 μ., με- 
τρώντας από το γεωμετρικό κέντρο βάρους 
του οικισμού). Κάθε οικισμός ανήκει σε 
ένα η δύο γένη. Όταν μια ομάδα αποσχι-
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στεΐ από το γένος και αποχωρήσει από τον 
οικισμό, καταλαμβάνει άλλες επίκαιρες 
και πρόσφορες θέσεις, που συνδέονται με 
την πρώτη με μονοπάτια και, πολλές φορές, 
με συνεχόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
και βοσκοτόπια. ( Υπό εξέταση η αναλο- 
γία που επικρατεί διαχρονικά ανάμεσα 
στους δύο τομείς της αγροτικής οικονομίας 
της-περιοχής, της καλλιέργειας δημητρια- 
κών και της κτηνοτροφίας ). Οι καλλιερ- 
γήσιμες εκτάσεις είναι κοινές ενός η περισ- 
σοτέρων γενών, όπως και οι περιοχές βο- 
σκής. Κοινή και η υποδομή από δεξαμενές, 
μαντριά, αλώνια. Ο αρχικός, συνήθως τοι-χισμένος 

, περίβολος της κοινόκτητης γης 
ανιχνεύεται ακόμα και σήμερα μέσα από 
τις αλλεπάλληλες διαιρέσεις του αγροτι- 
κού χώρου, αποτέλεσμα άλλων κοινωνικών 
μετασχηματισμών και νέων διαδικασιών 
παραγωγής.

Οι περισσότεροι από τούς παλαιομανιά- 
τικους οικισμούς στην εξελικτική πορεία 
τους ιχνηλατούνται μέχρι και το τελικό 
τους στάδιο στα νεώτερα χρόνια, σε ανά- 
γλυφα πρότυπα, που μάς παρέχουν τη δυνα- 
τότητα να παρακολουθήσουμε την πορεία 
τους από τα πυρηνικά δύο-τρία σπίτια στην 
κορυφή του λόφου μέχρι τα « παραδοσια- 
κά » συγκροτήματα των νεωτέρων χρόνων 
στα χαμηλότερα. Τέτοια άρθρωση των 
βυζαντινών οικισμών με τούς νεώτερους, 
που προέκυψαν από αυτούς, πιστοποιούμε 
στον Πύρριχο, στο Φλομοχώρι, στα Σκαλ- 
τσοτιάνικα, στα Λουκάδικα και αλλού 
στην Ανατολική Λακωνική Μάνη. Στη 
Δυτική Λακωνική Μάνη — όπου το σχε- 
τικά επίπεδο και ομαλό έδαφος με τα μι- 
κρά εξάρματα γης, αποτέλεσε μια πανάρ- 
χαιη επιλογή για την ίδρυση μεγάλου πλή- 
θους οικισμών — απαλείφεται και ο λόγος 
σημαντικής μετατόπισής τους προς τα μι- 
κρότερα υψόμετρα, μετατόπιση που στην

Ανατολική Λακωνική Μάνη εξακολουθεί 
ακόμα και σήμερα να γίνεται για την βελ- 
τίωση των βιοτικών συνθηκών των κατοί- 
κων ( θάλασσα, επικοινωνίες, νέοι συγκυ- 
ριακοί παράγοντες που επιβάλλουν τη 
μονοκαλλιέργεια της ελιάς, αμυντικές και 
άλλες ανάγκες ιστορικά ξεπερασμένες ). 
Η  επικάλυψη του βυζαντινού από τον 
νεώτερο οικισμό είναι σχεδόν καθολική. 
Αντίθετα, οι ορεινοί οικισμοί της Δυ- 
τικής Λακωνικής Μάνης αρθρώθηκαν με 
τούς νεώτερους κατά το πρότυπο της Ανατολικής 

.
Τα νέα πολιτισμικά δεδομένα έχουν 

αντίκτυπο στην κατασκευή : την κάλυψη 
του ισόγειου χώρου προσπέλασης του πα- 
λαιομανιάτικου με χτιστή καμάρα, που 
έχει τη γένεσή της στην παλιά προεξοχή 
— υποδοχή των δοκών του δαπέδου ανω- 
δομής. Έτσι, ο ισόγειος χώρος αποκτά 
μεγαλύτερο ύψος. Το δάπεδο της ανωδο- 
μής υψώνεται ως την κορυφή της καμάρας 
κατά 1 - 1,50 μ. Δημιουργείται τώρα μια 
νέα ανάγκη, να υψωθούν οι περιμετρικοί 
τοίχοι, όμως αυτό γίνεται με χτίσιμο από 
πολύ μικρότερες λαξεμένες πέτρες. Ενδιαφέρον 

 παρουσιάζει η κατασκευαστική 
σύνδεση τοΰ παλαιομανιάτικου κτίσματος 
με τη χρονολογικά νεώτερη προσθήκη.

Στην πρόσοψη του παλαιομανιάτικου 
σπιτιού κατεδαφίζουν ένα τμήμα. Το κενό 
που δημιουργείται έχει σχήμα ανεστραμμέ- 
νου ισοσκελούς τριγώνου, που έχει την κο- 
ρυφή του στο ανώτατο σημείο της καμά-ρας

 του ισόγειου χώρου· η βάση του ορί- 
ζεται από το αρχικό ύψος των περιμετρι- 
κών τοίχων. Αυτή η τριγωνική σφήνα γε- 
μίζεται με μικρότερες πέτρες — αρχικά εν 
ξηρώ, αργότερα με κονίαμα — που φτάνουν 
μέχρι το ύψος έδρασης της νέας στέγης. Η  
αντίθεση, που δημιουργεί ο νέος τρόπος 
πλήρωσης με μικρότερες πέτρες προς
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την παλιά τοιχοδομία, τονίζει με έμφαση 
τα ίχνη συρραφής των δύο κατασκευών 
( ε ι κ. 9). Η  προσπέλαση στην ανωδομή, 
με μια πρόχειρη ξύλινη σκάλα, δεν γίνε- 
ται τώρα μέσω του ισόγειου χώρου, που 
έχει μετατραπεί σε υπόγειο βοηθητικό χώ- 
ρο, αλλά από μια νέα πόρτα που ανοίγεται 
στο ψηλότερο επίπεδο όπου καταλήγει το 
δάπεδο της ανωδομής. Το παράθυρο της 
πρόσοψης επιστέφεται συχνά με τοξωτό 
υπέρθυρο, ανοίγονται και άλλα παράθυρα 
στους πλαϊνούς τοίχους, ένα η δύο. Ο  
δεύτερος τύπος παλαιομανιάτικου σπι- 
τιού με την υπερυψωμένη προσθήκη στο 
Ιούνιος 1981

πίσω μέρος ( δεύτερο ανάλημμα ) εξελίσ- 
σεται στο « παραδοσιακό » σπίτι. Ο  τετρά- 
γωνος χώρος της προσθήκης, σε αντίθεση 
με το καθαυτό σπίτι, που καλύπτεται με 
δίριχτη στέγη και επικάλυψη από μαρμά- 
ρες, στεγάζεται με καμάρα και καταλήγει 
σε δώμα. Η  προσπέλαση σ’ αυτό γίνεται 
με μία σχεδόν κατακόρυφη λίθινη σκάλα. 
Η  επέκταση κατά το ύψος αυτού του χώ- 
ρου — για λόγους εποπτείας και κοινωνι- 
κής αντιπαράθεσης, στην πορεία των ιστο- 
ρικά νεώτερων τοπικών ανταγωνιστικών 
σχέσεων — καθιερώνει τον πασίγνωστο 
πύργο.

ΤΑΚΗΣ ΜΟΣΧΟΣ - ΛΗΔΑ ΜΟΣΧΟΥ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Πίνακας I 
Επαρχία Οιτύλου

Μιανές
Καστρί
Πωράχια - Βισκίνα - Α γριόκαμπος 
Βάθεια ( Παλιόχωρα - Γουλάς )

Ά λικα ( Σκεντρίνες ή Μασχάλες )
Ξηρόλακκος
Συχαλάσματα
Τσικαλιά
Κοτράφι
Μουντανίστικα
Λεοντάκης ή Λιοντάκι
Πέπον
Πάνω Μπουλαριοί και Δίπορο ( Πυργάκια, Πα- 

λιόχωρες, Σύμποδα, Παύλες, Λάζος, Φυλλατό- 
ρια, Λαρυγγιάνου, Πραγιατιάνικα, Χελιδάκι, 
Α λευρομαγειριάνικα, Ανεμόμυλοι, Γυρίσμα- 
τα ).

Κάτω Μπουλαριοί ( Κουκουριάνικα )
Ο χιά  ( Ραχούλα )
Δρυ
Κίττα ( Πάνω Χώρα, Μεσισκλιάνικα - Καταρά- 

χια )
Καλονιοί 
Α γ. Νικόλαος

Νόμια ( Πατσουριάνικα, Κουρουκλιάνικα, Τα- 
μπακαριάνικα )

Κεχριάνικα ( και Καταράχια )
Κέρια
Νέασσα ή Νίασα 
Κηπούλα - Α νωπούλα Μακρινός 

Α γ. Αθανάσιος 
Σταυρί

Ά γιος Γεώργιος ( Καμίνα ) — Επισκοπή : περιο- 
χή Κεντροκωλόσπιτο 

Κούνος - κοιλάδα Καραβά 
Έ λια ή Ελαία 
Λαγουδιές 
Τροχάλακας 
Παγκιά 
Ψί
Κάτω Γαρδενίτσα 
Φωκαλωτό - Θωμιάνικα 
Καρύνια
Πολεμίτας - οροπέδιο Σαρανταριάς .

Α γ. Γεώργιος Βουδιγάρηδων 
Μερμηγκιάνικα 
Κριτσελή 
Μίνα - Κότσυφας
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Έρημος ή Έ ρεμος 
Λάκκος ( Παύλου Λάκκος)
Κουτρέλα ( Μουζή )

Α γ. Νικόλαος
Κουλούμι
Καφιόνα
Τσόπακας ( Καβάλες)
Φανερωμένη
Μπρίκι
Βάμβακα ή Μπάμπακα ή Πάμπακα - Κοτρωνάκι 

Ά κ ια  ή Α κυά ή Α τζά - Παλιόχωρα 
Σκυφιάνικα 
Δρύαλος ή Δρυάλος 
Φραγκούλια(ς)
Χαρούδα ( Δεντρό, Α γ. Νικόλαος, Σωτήρας, Κα- 

βαθάκια, Στριλοχαλάσματα )
Νικάνδρειο(ν) ή Νικάντρι 
Μαντοφόρος

Τριανταφυλλιά
Γκλέζη η - ου - η - ος ( και Ξαρχιάνικα ) 
Κοκκινογένης ή Κοτσινογιένης 
Λευκιάς ( και Α γ . Δημήτριος - Α γ . Ισίδωρος ή 

Α σίδωρος )
Πύργος Διρού ( Φουρνιάτα - Κούκος )
Βελούσι 
Καλός ή Καλού
Παλιόπυργος ( οροπέδιο Πάνω Μάλες)
Καμπινάρα - Μέτωπα
Χαριά
Ξεπαπαδιάνικα 
Δρυάλια 
Μαστακάρια 
Ομαλές ή Μάλες 
Λαγοκοίλι
Α ρεόπολη ή Τσίμοβα ( Α γ . Πολύκαρπος, Κρε- 

λιάνικα, Ι σομάλες )

Πίνακας II 
Επαρχία Γυθείου

Κορογωνιάνικα 
Καινούργια Χώρα 
Λάγια ( Κάτου Λάι )
Παχιάνικα
Κορακιάνικα ( Ποτάμια )
Χαλόπυργος Κιονίων 
Κουρνός Αγ. Συμεών κ.ά. )
Μέσα Χώρα ( Βίγλα )
Δρυαλί ( Δρυμός ) - Παλιοχώρι 

Α ργιλιάς ( Ξερή )
Σταυρός
Ζούδα ( Ρωγός, Κούπη, Σέλα, Σκάφες, Νικόλαρος, 

Τουρκομιχάλης )
Α τσιρίχες.
Φλομοχώρι ( Πηγάδια κ.ά. ) - Βάτα - Καυκί 
Λουκάδικα ( Φουρνιά, Έ λιτζος, Μελιγγός, Πίσω 

Χώρα, Κάστρο, Ά λιας, Παραγκρέμνια, Πηγα-

δάκια, Σουλιάκι, Α γ . Κυριακή, Παγαρίνο )
Κότρωνας ( Ραζί )
Σκαλτσοτιάνικα - Λούτσα ( Α φούγκια ή Παλιό- 

χωρα, Κακομάχι )
Ριγανόχωρα ( και Σέλα )
Γωνέα
Χειμάρα ( Καψάλι )
Πύρριχος ή Κάβαλος ( Παλιόπυργος, Βαρηκά ή 

Αμπέλια, Κρυφό Λακουδάκι, Σέλα - στο πα- 
λάτι - Καστράκι, Μαύριανος, Κατσι ραρόσγουρ- 
να ή Σγούρνες, Βουνάρια, Βλαχοκότρωνας, 
Ά λιας )

Βαχός ( Προγόνια, Ι σιώματα, Σκάλα, Λείτσα ).
Δροσοπηγή ή Τσεροβά ( Παλιά Τσεροβά η Πα- 

λιοκοτρώνα, Πέρα Χώρα, Διβολάς, Μαγκοβά, 
Α ραχωβίτες, Παναγίτσα κ.ά. )

Παριά Καρυόπολη

Πίνακας III
Παλαιομανιάτικοι ολισμοί στα οροπέδια του 

Σαγγιά ( σε παρένθεση το υψόμετρο Γ.Υ.Σ. ).

Κορφές - Κορύφχια ( 473 ) 
Α νηφορούλες ( 575 )
Ό ρος ( 570 )
Φανερωμένη - Εμπρός ( 782 - 816 ) 
Νικόλακκος ( 866 )

Α γ . Πελαγία ( 733 )

Μακριά Ράχη (742)
Α γριόκαμπος ( 789 )
Βαγιολάγκαδο - Μακρυλάκκωμα ( 932 ) 
Παπουδικά - Μακρύναρος - Α χράδα ( 765 ) 

Υψίπεδο Πυρρίχου ( 385 )
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PA LÉOM ANIATIKA

Habitats ruraux byzantins dans le Magne 
laconien
L’étude systématique des établissements 
urbains et des bourgades antiques du 
Magne laconien gagnerait à être me- 
née parallèlement à l’étude des habitats 
ruraux byzantins, puisque ils en consti- 
tuent la suite presque directe et non 
statique du point de vue de l’occupa-

tion du terrain. L’objectif de ce rap- 
port préliminaire est une première car- 
tographie du territoire pendant la longue 
période byzantine, d’après les habitats 
ruraux et le réseau routier. Aussi, la 
considération des multiples problèmes 
que posent la morphologie et la con- 
struction des maisons.

TAKIS MOSCHOS-LEDA MOSCHOU

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, 1981

Διπλός ήταν ο στόχος της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων της Εύβοιας τη χρονιά που 

τελείωσε : από τη μια μεριά η οργάνωση 
των Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλ- 
λογών του νησιού και από την άλλη η 
προώθηση της ανασκαφικής ερευνάς. Οι 
δύο αλληλοεξαρτώμενοι αυτό στόχοι, 
παρά τις γενικές αντιξοότητες — τις ζη- 
μιές του Μουσείου Χαλκίδας από τούς 
σεισμούς του Φεβρουαρίου, τις δυσχέ- 
ρειες στη χρηματοδότηση ανασκαφών, τις 
αναδιοργανωτικές εργασίες που ήταν α- 
νάγκη να αναληφθούν σ’ όλη την έκ- 
ταση του νησιού —, προωθήθηκαν, πι- 
στεύω, σημαντικά και με αξιόλογα απο- 
τελέσματα.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Στο Μουσείο της Χαλκίδας και στις 
αποθήκες του εκτελέστηκαν εκτεταμένες 
επείγουσες εργασίες επισκευών και βελ- 
τιώσεων, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στο ρόλο του κεντρικού Μουσείου του 
νησιού. Στο Μουσείο της Ερέτριας, που 
παρουσιάζει ιδιαίτερα και πολύπλοκα προ- 
βλήματα στενότητας του χώρου έκθεσης 
και αποθήκευσης των αρχαίων, προγραμ- 
ματίστηκε η διαδικασία για την αντιμετώ- 
πιση των δυσχερειών.

Η  οργάνωση, όπως είναι γνωστό, των 
Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλο- 

γών, εκτός από τον σκοπό της παρουσία-
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σης και φύλαξης των αρχαιοτήτων που 
έχουν ήδη βρεθεί παλαιότερα, αποτελεί 
την απαραίτητη προϋπόθεση για την δυ- 
νατότητα διενέργειας νέων ανασκαφικών 
ερευνών στην περιοχή. Σύγχρονα, λοι- 
πόν, με τις εργασίες στα Μουσεία έγινε 
έντονη και αποδοτική προσπάθεια για 
την οργάνωση και των Αρχαιολογικών 
Συλλογών σε καίρια περιφερειακά ση- 
μεία του νησιού. Στη βόρεια Εύβοια συγ- 
κεντρώθηκαν και τακτοποιήθηκαν τα αρ- 
χαιολογικά ευρήματα της περιοχής στην

Αρχαιολογική Συλλογή Ω ρεών. Στην 
Αρχαιολογική Συλλογή Καρύστου, στο 
Γιοκάλειο Ίδρυμα, ύστερα από την εξα- 
σφάλιση κατάλληλου αποθηκευτικού χώ- 
ρου, άρχισαν οι προεργασίες για την τα- 
κτοποίηση και έκθεση των αρχαίων της 
Καρυστίας, της περιοχής της νότιας Εύ- 
βοιας.

Στην Αρχαιολογική Αποθήκη της Ά - 
νω Ποταμιάς Κόμης, στα ανατολικά, συν- 
τελούνται οικοδομικές εργασίες στο κτίριο 
που παραχώρησε η Κοινότητα για την δια-
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φύλαξη των αρχαίων της περιοχής. Ε λ- 
πίζεται να ιδρυθεί σύντομα Αρχαιολογική 
Συλλογή και στο Λευκαντί, ώστε να συγ- 
κεντρωθούν σ’ αυτήν τα ευρήματα από 
τις σημαντικές ανασκαφές στον αρχαίο 
οικισμό της Ξερόπολης και τα γειτονικά 
νεκροταφεία της Τούμπας.

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ

Πλούσια ήταν τα αρχαιολογικά ευρή- 
ματα που έδωσε και φέτος η ευλογημένη 
ευβοϊκή γη (σχ.  1).

Στην Χ α λ κ ί δ α ,  η ανασκαφική έρευνα 
 κύριο στόχο είχε την κατανόηση της 

τοπογραφίας της αρχαίας πόλης, που παρά 
τις παλαιότερες ανασκαφές είναι ακόμη 
βασικά άγνωστη, ενώ παράλληλα η νέα 
πολιτεία ανοικοδομείται ταχύτατα. Σαν 
απαραίτητο εφόδιο για την πιό πέρα έρευ- 
να κρίθηκε η σύνταξη αρχαιολογικού χάρτη 

 της πόλης, πάνω στον όποιο σημειώ- 
νονται όλα τα μέχρι σήμερα αρχαιολο- 
γικά ευρήματα. Εκτός από διάφορα επί- 
καιρα σημεία στο εσωτερικό της αρχαίας 
πόλης ανασκάφηκαν το 1981 και τμήματα 
από δύο εκτεταμένα νεκροταφεία της Ε λ - 
ληνιστικής εποχής : το ένα στην άγονη 
χερσόνησο Μπαταριά, στα δυτικά της αρ- 
χαίας πόλης, και το άλλο στη βορεινή πα- 
ραλιακή περιοχή. Οι τάφοι είναι λαξευτοί 
μέσα στον βράχο και έδωσαν πλήθος από 
χαρακτηριστικά πήλινα αγγεία ( ε ι κ. 1 ), 
αρκετά πήλινα ειδώλια και ορισμένα με- 
ταλλικά αντικείμενα : λίγα χρυσά κοσμή- 
ματα, χάλκινες φιάλες και κάτοπτρα, καλ- 
λωπιστικά εργαλεία, σιδερένιες στλεγγίδες 
και άλλα.

Στην Ε ρ έ τ ρ ι α , μέσα στον χώρο 
της περιτειχισμένης αρχαίας πόλης και 
παράλληλα με τις έρευνες των Ελβετών 
συναδέλφων, η Εφορεία ερεύνησε διά-

Εικ. 1. Χαλκίδα, πήλινη ελληνιστική λάγηνος.

φοραεπίκαιρα σημεία. Στα δυτικά, κοντά 
στο δυτικό τείχος ( Ο. Τ. 356 ), διαπιστώ- 
θηκε πάνω στο φυσικό έδαφος εκτεταμένο 
γεωμετρικό στρώμα με λείψανα κτισμάτων, 
πλούσιο σε κεραμεική των χρόνων αυ- 
τών. Πίνω απ’ αυτό σώζονταν αποσπα- 
σματικά τμήματα σπιτιών, που ανήκαν 
στην Ελληνιστική εποχή. Εκεί βρέθηκε 
ένα μικρό πήλινο αγγείο γεμάτο αργυρά 
νομίσματα, ενώ ταυτόχρονα παρόμοια νο- 
μίσματα βρέθηκαν σε μάζα έξω από το 
αγγείο — ασφαλώς θα ήταν μέσα σε μι- 
κρό σάκκο από φθαρτό υλικό ( ύφασμα ; ). 
Αυτός ο σημαντικός διπλός θησαυρός αρ- 
γυρών νομισμάτων, που αποτελείται κυ- 
ρίως από δραχμές του Ευβοϊκού Κοινού 
γύρω στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. ( ε ι κ. 
2 ), μεταφέρθηκε και συντηρείται τώρα
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Εικ. 2. Ερέτρια, θησαυρός αργυρών νομισμάτων.

στο Νομισματικό Μουσείο στην ’Αθήνα.
Στο κέντρο της αρχαίας πόλης, περίπου 

100 μ. δυτικά από τον ναό του Απόλλωνα 
Δαφνηφόρου, σκάφτηκε μέρος ενός μι- 
κρού αλλά σημαντικού νεκροταφείου ( Ο. 
Τ. 663 ). Βρέθηκαν οκτώ τάφοι, από τούς 
οποίους οι τέσσερεις ήταν μονόλιθες σαρ- 
κοφάγοι, δύο μικρότεροι από λίθινες πλά-κ

ες (παιδικοί ) και δύο από κεραμίδες. 
Οι τάφοι ήταν άθικτοι και έδωσαν πλήθος 
αγγείων, ιδίως μελανόμορφες ληκύθους 
( ε ι κ. 3 ), πήλινα ειδώλια και λίγα χρυσά

κοσμήματα. Οι νεκροί πρέπει να τάφη- 
καν στα χρόνια αμέσως μετά τα Περσικά, 
όταν η πόλη δεν είχε ακόμη αναδιοργα- 
νωθεί ύστερα από τη φοβερή καταστροφή 
των Περσών ( 490 π.Χ. ). Τόσα πολλά 
ακέραια και αξιόλογα αγγεία είχαν χρό- 
νια να βρεθούν στην Ερέτρια και μπο- 
ρούν να παραβληθούν με την παλιά ερε- 
τριακή συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού 

 Μουσείου στην ’Αθήνα. Ορισμένα 
 αποδίδονται σε γνωστούς Αθηναίους 
 αγγειογράφους, ενώ αρκετά ανή-
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Εικ. 3. Ερέτρια, αγγεία τάφου.

κουν σίγουρα σε τοπικά εργαστήρια.
Στο Λ ε υ κ α ν τ ί ,  στην άκρη του Λη- 

λαντίου πεδίου, οι νέες ανασκαφές που 
έγιναν με την συνεργασία ΄Αγγλων συνα- 
δέλφων έδωσαν τα πιό απροσδόκητα και 
σημαντικά αποτελέσματα. Ο  χαμηλός 
λόφος της « Τούμπας » — όπως επιβεβαί- 
ωσαν και οι παράλληλες ανασκαφικές 
έρευνες της Εφορείας σε διάφορα οικό- 
πεδα — καλυπτόταν από συστάδες τάφων 
όλων των φάσεων της πρωτογεωμετρικής 
περιόδου ( ε ι κ. 4 ).

Την κορυφή όμως του λόφου έστεφε 
μεγάλο και επιβλητικό αψιδωτό οικοδό- 
μημα ( μήκους 50 περίπου μέτρων και 
πλάτους 10 μέτρων) του 10ου αιώνα π.Χ., 
που καλύφθηκε από τύμβο φτιαγμένο από 
πλίθρες. Ξύλινη κεντρική κιονοστοιχία 
στήριζε τη στέγη, ενώ πλαγινές σειρές 
υποστηλωμάτων σχημάτιζαν ανοικτές 
στοές στις δύο μακριές πλευρές. Στο κέν- 
τρο του κτιρίου βρέθηκε βαθύ ορθογώνιο, 
διμερές όρυγμα. Στο ένα χώρισμα διαπι- 
στώθηκαν οι σκελετοί τριών η τεσσάρων
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άλογων. Στο άλλο χώρισμα βρέθηκαν γυ- 
ναικεία ταφή και ανδρική καύση, οπού η 
τέφρα του νεκρού είχε τοποθετηθεί σε 
χάλκινο κρατήρα με πώμα μια χάλκινη 
φιάλη. Μέσα στον ανατολικής προέλευ- 
σης αυτόν κρατήρα, εκτός από τα σιδερέ- 
νια όπλα του νεκρού, διασώθηκε το μεγα- 
λύτερο μέρος ενός ποδήρους κροσσωτού

__ενδύματος. Τα μεταλλικά ευρήματα και
το ένδυμα μεταφέρθηκαν και συντηρούν- 
ται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
στην Αθήνα.

Η  σημασία του κτιρίου αυτού σαν τα- 
φικού ηρώου της πρωτογεωμετρικής επο- 
χής, και συγχρόνως σαν πρόδρομης αρ- 
χιτεκτονικής μορφής του αρχαίου ελλη- 
νικού ναού, είναι δύσκολο να μην υπερ- 
τιμηθεί, χρειάζεται όμως ακόμη πολλή 
ερευνά για την οριστικοποίηση των συμ- 
περασμάτων.

Μικρότερες ανασκαφικές έρευνες σε 
άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες του νη- 
σιού, όπως στον Μαλακόντα, την Α μά- 
ρυνθο, την Γυμνού κ.ά. έδωσαν επίσης εν- 
διαφέροντα στοιχεία για την αρχαία το- 
πογραφία και ιστορία του νησιού.

΄Ενα όμως από τα καίρια προβλήματα 
της Εφορείας, που δυστυχώς δεν λύθηκε, 
αλλά ελπίζεται να βρει τη λύση του σύν- 
τομα, είναι η προστασία και προβολή των 
αρχαιοτήτων της Αιδηψού, της σημαντι- 
κής αυτής Ρωμαϊκής λουτρόπολης. Τα κι- 
νητά ευρήματα ( ενεπίγραφα βάθρα, γλυ- 
πτά, κ.λ.π. ) χρειάζονται τον κατάλληλο 
χώρο για έκθεση, ενώ πρέπει να διατηρη-

θούν τα οικοδομικά λείψανα των αξιόλο- 
γων ρωμαϊκών σπιτιών και επαύλεων.

΄Αλλο θέμα που υπολογίζεται να αντι- 
μετωπιστεί στο άμεσο μέλλον είναι η συ- 
στηματική εξερεύνηση των σημαντικό- 
τερων τουλάχιστον σπηλαίων της Εύ- 
βοιας. Το σπήλαιο της Σκοτεινής, στα 
Θαρούνια, και της Ε κάλης στο Κοίλωσι 
είναι δύο από τα σπουδαιότερα και παρου- 
σιάζουν δείγματα οίκησης από όλες τις 
φάσεις της προϊστορικής και ιστορικής 
εποχής. Προγραμματίζεται να ερευνηθούν 
ανασκαφικά μέσα στο 1982 σε συνεργασία 
με την Εφορεία Σπηλαιολογίας.

Στο πρόγραμμα του νέου χρόνου είναι 
επίσης η ανασκαφική έρευνα στο λόφο 
Πλακαρή, στον κόλπο της Καρύστου, 
όπου έχει επισημανθεί αξιόλογος Προϊ- 
στορικός συνοικισμός, καθώς και αρχαίο 
ιερό με αναθήματα ήδη από την γεωμε- 
τρική εποχή.

Αλλά και η σημαντική αρχαία πόλη 
των Ω ρεών /  Ι στιαίας — κέντρο Αθηναϊκής 

 κληρουχίας και τόπος στρατηγι- 
κής σημασίας για τη βόρεια αρχαία Εύ- 
βοια — σχεδιάζεται να ερευνηθεί και πάλι 
ανασκαφικά.

Ελπίζεται ότι οι μουσειακές και ανα- 
σκαφικές αυτές δραστηριότητες στην Εύ- 
βοια θα συνεχιστούν απρόσκοπτα, ώστε 
και τα αρχαία της να προστατευθούν και 
να προβληθούν, αλλά και η γενική ιστο- 
ρική εικόνα να γίνει καθαρότερη επιβεβαι- 
ώνοντας τη σημασία του νησιού σε όλες 
τις χρονικές φάσεις της αρχαιότητας.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ
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Ε ικ. 4. Λευκαντί, πρωτογεωμετρικό αγγείο.

ARCHAEOLOGICAL NEWS FROM EUBOEA, 1981

Archaeological research along with the 
improvement and reorganisation of the 
Museums and Collections of the island, 
were the two goals the Ephoreia of 
Antiquities aimed towards last year. See 
plan 1,

The archaeological Museum of Chal- 
kis required immediate attention espe- 
cially after the earthquakes of 1981, as 
did the Museum of Eretria. The small 
Collections in Oreoi, Karystos and Ky- 
me ( Ano Potamia ) were reorganised 
and enriched.

Excavations in Chalkis tended to con- 
centrate on the topographical problems 
of the ancient city. Interesting were the

late Hellenistic / Roman cemeteries ex- 
cavated both north of the modern town 
and on the south promontory of Ba- 
tarias. The finds included pottery ( f  i g. 
1 ), terracottas and some metal objects. 
The Ephoreia, the Swiss Archaeological 
School and the Ephor Mr. P. Themelis 
excavated a number of sites in Eretria, 
inside the ancient walled city. A double 
hoard af euboean silver drachmas of the 
late fourth and early third cent. B.C. 
( f i g .  2 ) was found inside a Helleni- 
stic house the Ephoreia excavated near 
the West Wall. Part of a small but im- 
portant cemetery of the years following 
the destruction of the city by the Persians
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in 490 B.C., near the temple of Apollo 
Daphnephoros, was also uncovered by 
the Ephoreia. A fine collection of vases 
( f i g .  3) ,  terracottas and some gold 
ornaments were recovered from the 
eight excavated tombs.

At Lefkandi, on the low hill of Toumba, 
the Ephoreia excavated several tombs 

-of the Protogeometric period ( f i g .  
A). The excavation of the important 
protogeometric building found on the 
top of the hill and destroyed partially 
by the owner of the land in 1980, was 
undertaken in collaboration with the 
British School at Athens. The large 
building ( 50 m. long and 10 m. wide

approx. ) seems to have been a herôon, 
as it was covered by a tumulus and two 
compartments were found deep inside 
the centre, the one containing the relics 
of 3 - 4 horses, the other a double tomb : 
a rich woman’s burial and a bronze 
crater containing the ashes of a man. 
Also inside the crater were iron weapons 
and parts of a very important long, 
linen garment.

It is hoped that the reorganisation of 
the Museums and Collections of the 
island as well as archaeological research 
will continue in 1982, in an effort to 
preserve and exhibit the very important 
antiquities of Euboea.

P .G . CALLIGAS



Σ Υ Μ Μ Ε Ι Κ Τ Α

Eικ. 1. Σταυροπήγι Μεσσηνίας. Ναός Αγίων Ι ω-άν
νου του Προδρόμου και Νικολάου. Πρόσοψη.

ΔΙΚΛΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΕΠΙΣΤΕΓΟΣ ΝΑΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Ο  Δ. Ευαγγελίδης στη μελέτη του Βυ- 
ζαντινά μνημεία της Ηπείρου, Ηπειρω- 
τικά Χρονικά, 6, 1931, σ. 270-272, είχε 
ξεχωρίσει 4 τύπους σταυρεπίστεγων ναών.

Στον γ' κατέταξε τους δίκλιτους. Ο  Α ν. 
Ορλάνδος, ΑΒΜΕ, Α', 1935, σ. 42, διέγρα- 
ψε αυτό τον τύπο, επειδή το μοναδικό 
παράδειγμα που τον δικαιολογούσε — το
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Σχ. 1. Σταυροπήγι Μεσσηνίας, Ναός Αγίων Ι ω- 
άννου του Προδρόμου και Νικολάου. Κάτοψη.

Παλιομονάστηρο της Αγίας Λαύρας Κα- 
λαβρύτων — αποδείχτηκε πώς αρχικά δεν 
είχε χτιστεί σαν εκκλησία δίκλιτη, αλλά 
μονόκλιτη.

Την ακύρωση αυτής της διαγραφής ανέ- 
τρεψε η επισήμανση από τον Σωκράτη 
Κουγέα, Χαριστήριον εις Α ναστ. Ο ρλάν- 
δον, Γ', 1966, σ. 247 - 250, της δίκλιτης εκ- 
κλησίας των Αγίων Ιωάννου του Προδρό- 
μου και Νικολάου στα Μαλευριάνικα της 
Ζαρνάτας ( σημερινό Σταυροπήγι ) Μεσ- 
σηνίας ( ε ι κ. 1 ). Οι εξωτερικές διαστά-

Σχ. 1. Σταυροπήγι Μεσσηνίας, Ναός Αγίων Ιωάννου 
 του Προδρόμου και Νικολάου. Κάτοψη.

σεις του μνημείου είναι 7,15 X 8,60 μ. Το 
βορεινό κλίτος είναι αφιερωμένο στον Πρό- 
δρομο και το νότιο στον ΄Αγιο Νικόλαο. 
Ο  Κουγέας νόμιζε πώς το ένα κλίτος χτί- 
στηκε κατά το τέλος του 16ου η στις αρ- 
χές του 17ου αιώνα και το άλλο αργότερα.

Τίποτε όμως δε δείχνει πώς το ένα από 
τα κλίτη προστέθηκε σε μεταγενέστερη 
εποχή. Δε διαπιστώνεται ούτε διαφορά 
στην τοιχοποιία, ούτε παρουσία αρμού 
στη δυτική πλευρά που είναι ενιαία, χτι-σμένη 

 όπως και οι άλλοι τοίχοι της εκ-
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Σχ. 2. Σταυροπήγι Μεσσηνίας. Ναός Α γ. Ιωάννου 
του Προδρόμου και Νικολάου κατά μήκος τομή.

κλησίας με αργούς λίθους, κι ανάμεσά 
τους, με πολλά σκόρπια κομμάτια κεραμι- 
διών, πολλές πλίνθινες πλάκες και πλίν- 
θους. Κάτω από τη στέγη των αετωμάτων 
της Δ κεραίας και των τυμπάνων, βορεινού 
και νότιου της ενιαίας εγκάρσιας καμάρας, 
υπήρχε οδοντωτό γείσο. Η  τοιχοποιία 
προδίδει μάλλον προχωρημένους βυζαντι- 
νούς χρόνους. Πάντως, η μελέτη της δεν 
οδηγεί σε ακριβή συμπεράσματα. Τα ανα- 
κουφιστικά τόξα των θυρων του δίκλιτου 
ναού είναι από πωρόλιθο. Το ανώφλιο της

βόρειας έχει χαρακτό κόσμημα κι είναι 
χτισμένο σε στάθμη χαμηλότερη από εκεί- 
νο της νότιας, μάλλον σύμφωνα με τη γρα- 
φικότητα, που γενικά χαρακτηρίζει τη βυ- 
ζαντινή τέχνη. Στη μέση της Δ πλευράς 
υψώνεται μονόλοβο, μεταγενέστερο κω- 
δωνοστάσιο, του 1810 κατά τον Κουγέα. 
Η  τοιχοποιία του διαφέρει. Οι δυο ημικυ- 
λινδρικές αψίδες του ναού έχουν όμοια 
ακτίνα ( σχ. 1 )1. Οι πλευρικοί τοίχοι της

1. Τα σχέδια οφείλονται στην αρχιτέκτονα κ. 
Ελένη Σκαλτσά.
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εκκλησίας είναι εσωτερικά αδιάσπαστοι. 
Στην κάτοψη, η οριζόντια κεραία δεν προ- 
βάλλεται έξω από τις μακρές πλευρές του 
κτιρίου2. Ψηλά, στα τύμπανα της εγκάρ-

σιας καμάρας, ανοίγεται από ένα στενό 
τοξωτό παράθυρο.

Τα δυο κλίτη επικοινωνούν μεταξύ τους, 
εκτός του κοινού χώρου, που καλύπτει η

Εικ. 2. Σταυροπήγι Μεσσηνίας. Ναός Αγίων Ιωάννου του Προδρόμου και Νικολάου. Λεπτομέρεια
ξυλόγλυπτου τέμπλου.

εγκάρσια καμάρα, με δυο τοξωτά ανοίγμα- 
τα, ένα στο ιερό κι άλλο ένα στο δυτικό 
τμήμα της εκκλησίας ( σ χ. 2 ). Το δάπεδο 
του ιερού είναι στρωμένο με πήλινες, εξα- 
γωνικές, μικρές πλάκες. Το άβαφο, μισο- 
διαλυμένο, ετοιμόρροπο, ξύλινο τέμπλο με 
τον πλούσιο έκτυπο διάκοσμο ( ε ι κ. 2 )

έχει λαξευμένη τη χρονολογία 1754. Κατα- 
σκευάστηκε 18 χρόνια πριν να τοιχογρα- 
φηθεί για τελευταία φορά ο ναός.

Το μνημείο είναι κατάγραφο κι έχει 
περισσότερα στρώματα τοιχογραφιών. Κατά 

 την επτάστιχη γραπτή κτιτορική επι- 
γραφή του τελευταίου στρώματος, που βρί- 
σκεται πάνω από τη θύρα του βορεινού 
κλιτούς, όπως την αντέγραψε ο Κουγέας, 
όταν σωζόταν πληρέστερη—η φωτογρα-

2. Το ίδιο συμβαίνει στους μονόκλιτους σταυ- 
ρεπίστεγους ναούς της κατηγορίας Α1 σύμφωνα 
με την κατάταξη του Ορλάνδου, ο.π.



Εικ. 3. Σταυροπήγι Μεσσηνίας. Ναός Αγίων 
Ιωάννου του Προδρόμου και Νικολάου, Μετα- 
γενέστερη (1772) γραπτή κτιτορική επιγραφή.



42 ΔΙΚΛΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΕΠΙΣΤΕΓΟΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ (Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ)

φία της ε ι κ. 3 δείχνει τη σημερινή κατά- 
σταση της επιγραφής — ο ναός έχει τρεις 
ιστορίες περασμένες κ(αι) μια την δηκήν 
μας τέσσερες, έχει δηλ. τοιχογραφηθεί 
4 φορές. ΄Ισως ο αριθμός είναι υπερβολι- 
κός. Το πρόβλημα του αριθμού και του 
ξεχωρίσματος των στρωμάτων έχει ανάγκη 
προσεκτικότερου ελέγχου. Η  καινούργια 
ιστορία έγινε διά συνδρομής και εξόδου τον 
πανοσιωτάτου αγίου ηγουμένου παπά κυρ 
Χριστόφορου Σταυράκη επί έτους από  Αδάμ 
7281, από δε Χρίστου 1772. ΄Ωστε είναι πι- 
θανό πώς ο ναός ήταν μοναστηριακός. Σώ- 
ζονται άλλωστε παλιά κτίσματα στα βο- 
ρεινά της εκκλησίας ( ε ι κ. 1 ).

Από τις νεώτερες τοιχογραφίες διατη- 
ρούνται πολλές. Στη μέση της εγκάρσιας 
καμάρας ο Παντοκράτωρ τριγυρισμένος 
από Προφήτες και στα τύμπανά της ψηλά, 
από τη μια και την άλλη μεριά των παρα- 
θύρων, οι Ευαγγελιστές. Προτομή του 
Προδρόμου διακοσμεί το τεταρτοσφαίριο 
της αψίδας του φερώνυμου κλιτούς, επι- 
βίωση παλιάς συνήθειας. ΄Ισως η τοιχο- 
γραφία επαναλαμβάνει το θέμα του αρχι- 
κού στρώματος. Στην αψίδα του Αγίου 
Νικολάου ένθρονη Πλατυτέρα με πολ- 
λούς Αγγέλους, που παίζουν μουσικά όρ- 
γανα. Στο κάθε κλίτος εικονίζονται και 
σκηνές από τη ζωή των Αγίων στους 
όποιους είναι τούτο αφιερωμένο. Τη διά- 
ταξη των τοιχογραφιών διακρίνει αταξία, 
που δεν είναι άγνωστη στους διάκοσμους 
μεταβυζαντινών ναών.

Από το παλιότερο, όπως νομίζω, στρώ- 
μα φαίνονται σήμερα κομμάτια εκεί που 
έχει πέσει το πιό καινούργιο, κυρίως στο 
νότιο σκέλος της καμάρας του ιερού και 
των δυο κλιτών, και στο βορεινό σκέλος 
της δυτικής καμάρας του νότιου κλιτούς.

Στο ιερό του βορεινού κλιτούς χαμη- 
λά εικονίζεται ο άγιος διάκονος Φίλιππος.

Ανήκει στο νεώτερο στρώμα. Εκτός του 
ονόματος του διακόνου διακρίνεται δεξιά 
και μέρος της λιβανωτίδας που κρατούσε. 
Αμέσως ψηλότερα το νεώτερο κονίαμα 
έχει καταπέσει και στο παλιότερο στρώμα 
φαίνεται μέρος της κεφαλής μετωπικού 
νέου Αγίου ( ε ι κ. εξωφύλλου και χρ. I).

΄Ισως εικονίζει και αυτός τον ίδιο διάκ-
ονο, άγιο Φίλιππο. ΄Εχει πλατύ πρόσωπο, 

μεγάλα στρογγυλά μάτια, κοντά μαλλιά, 
που διαμορφώνουν γλωσσόμορφους θυσά-ν

ους πάνω από το μέτωπο, σχηματικά αυ- 
τιά. Η  ράχη της μύτης είναι πλατιά. Ο  
προπλασμός των μαλλιών καστανέρυθρος, 
τα φώτα ωχρά, οι σκιές τους τεφροκύανες. 
Την επιδερμίδα αποδίδει ώχρα, τις σκιές 
της χρώμα καφέ, τα χαρακτηριστικά κα- 
στανό. Μέ πολλή μαστοριά, με ηπιότατη 
μετάβαση από το φως στη σκιά αποδίδον- 
ται στις παρειές οι διακυμάνσεις της επι- 
φάνειας του δέρματος και με ήπιο πάλι φω- 
τισμό τα προέχοντα μέρη. Παρά την ψυ- 
χική ένταση που προδίδουν τα ορθάνοικτα 
μάτια με το λοξό βλέμμα, τα αρμονικά χα- 
ρακτηριστικά και το απαλό πλάσιμο του 
προσώπου με τα αθόρυβα χρώματα χαρί- 
ζουν στη μορφή ευγένεια και ηρεμία 
κλασσικού έργου. Χρωματικά, στο πρό- 
σωπο επικρατεί μελιχρός τόνος. Α ποζη- 
τώντας συγγενικά έργα ας σταματήσουμε 
σ’ έναν από τούς Αναργύρους, στον Άγιο 
Κοσμά της Επισκοπής Ευρυτανίας3 * ( πρώ- 
τη τριακονταετία του 13ου αιώνα). Είναι 
κι εκείνος νέος, έχει σχηματικά αυτιά και 
τα φώτα στο πρόσωπό του δηλώνονται με 
πλατιές γραμμές. Από τη μορφή του με 
τα κανονικά και εκλεπτυσμένα χαρακτη- 
ριστικά δε λείπει ευγένεια και κάποια ήρε-

3. Βυζαντινές τοιχογραφίες και εικόνες, Ε θνι-
κή Πινακοθήκη, Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1976, 
εκδ. Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστήμων, 
’Αθήνα, χρ. πίν. VIII.
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Εικ. 4. Κηπούλα Μάνης. Ναός Αγίων Αναργύρων. 
Λεπτομέρεια τοιχογραφίας του Αγίου Στεφάνου (1265).

μία- όμως και το αυστηρό έντονο βλέμμα 
— να το πει κανείς λίγο άγριο ; — και τα 
βαθύτερου τόνου θερμά χρώματα εκφρά- 
ζουν ανήσυχα έντονη εσωτερική ζωή. Ο  
΄Αγιος των Μαλευριάνικων έχει πλατύ 
πρόσωπο, όπως άγιος διάκονος στον ΄Αγιο 
Γεώργιο του Ωρωπού (γύρω στα 1245 )4. 
Τα μεγάλα μάτια του Αγίου της Μεσση-

.

νίας, το σχήμα και ο τρόπος της τεχνικής 
των αποδόσεως, το χαμηλό σχετικά μέτωπο 

, που στο πάνω του μέρος κατεβαίνουν 
θύσανοι, θυμίζουν ανάλογα χαρακτηριστι- 
κά Αγίων του κορυφαίου μνημείου της 
Mileseva ( 3η δεκαετία του 13ου αι. )5. Οι 
μνημειώδεις όμως μορφές της Mileseva 
έχουν όγκο, αποδίδονται πολύ πιό πλα-

4. Μαν. Χατζηδάκης, Βυζαντινές τοιχογραφίες 
στον Ω ρωπό, ΔΧΑΕ, περιοδ. Δ', τόμ. Α', 1959, 
πίν. 39.

5. Σβετοτσάρ Ραντόϊσιτς, Μιλέσεβα, Βελιγρά- 
δι (σερβ.) 1963, πίν. XI, XVIII, XVI.
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στικά. Σε μερικά πρόσωπα του ναού της 
Σερβίας τα βαθύτονα ανακατεμένα χρώ- 
ματα συνηχούν στην έκφραση ισχυρών 
συναισθημάτων.

Από τα μνημεία της Μάνης χρονολογι- 
κά πλησιέστερος προς την τοιχογραφία 
των Μαλευριάνικων είναι ο ακριβώς χρονολογημένος 

 από το 1265 γραπτός διακο- 
—σμος των Αγίων Αναργύρων της Κηπού- 

λας (ελπίζω να δημοσιεύσω σύντομα τις 
τοιχογραφίες του ναού ).Ας πάρουμε για 
παράδειγμα τον ΄Αγιο Διάκονο Στέφανο 
( ε ι κ. 4 )· είναι φανερό, πώς πρόκειται για 
λαϊκότερο έργο, που στην εκτέλεσή του 
η γραμμή συμμετέχει ουσιαστικά. Καί τα 
σώματα Αγίων της Κηπούλας είναι περισ- 
σότερο αναιμικά και λιπόσαρκα.

Πάνω από τον μετωπικό ΄Αγιο των Μα- 
λευριάνικων, στο ίδιο αρχικό στρώμα σώ- 
ζονται από τα γόνατα και κάτω μορφές 
συνθέσεως, που εξαιτίας και της θέσεως 
στην οποία είναι ζωγραφισμένη θα σκεπτό- 
ταν κανείς μήπως ανήκει σε νότιο ημι- 
χόριο Αναλήψεως. Αμφιβολίες δικαιο- 
λογούνται, γιατί στο ιερό και του νότιου 
κλιτούς, όπως θα δούμε, εικονιζόταν πάλι 
η Ανάληψη. Οι πτυχές των φορεμάτων 
δεν έχουν τίποτε από τις μανιεριστικές 
υπερβολές του τέλους του 12ου αι. (ε  ι κ. 
5 ). Αποδίδονται με απλές, αδρές γραμμές 

. Η  πτυχολογία παρουσιάζεται απλού- 
στερη από ό,τι είναι στην Ανάληψη του 
Αγίου Πέτρου στα Καλύβια του Κουβα- 
ρά Αττικής ( α' μισό του 13ου αί. )6. Το

ιμάτιο της πρώτης δεξιά μορφής αφίνει 
να υποδηλώνεται το γόνατο. Το σώμα φαί- 
νεται λιπόσαρκο και μάλιστα αν συγκριθεί 
προς τον Απόστολο Πέτρο της Αναλήψεως 

 του Πέτς7 (γύρω στα 1250 η κατά 
τη δεκαετία 1250- 1260). Καί είναι γνω- 
στό, πώς οι μορφές των Αποστόλων του 
Πετς ανήκουν στο λεγόμενο « πλαστικό 
ύφος ». Παρ’ όλα αυτά ο άγιος των Μα- 
λευριάνικων πατεί πολύ πιό γερά στο έδα- 
φος, αν συγκριθεί προς τον Πέτρο του 
Πετς. Ακόμη, είναι χαρακτηριστικό πόσο 
όμορφα αποδίδονται τα πόδια των Αγίων 
στο ναό της Μεσσηνιακής Μάνης. Στο 
αριστερό άκρο του σωζομένου τμήματος 
το ένδυμα Αποστόλου, μάλλον ιμάτιο, πέ- 
φτει προς τα κάτω σε κατακόρυφες πτυχές 
με γωνιώδη παρυφή, που θυμίζουν κάπως 
ας πτυχές μανδύα Αγίου των Σαράντα 
Μαρτύρων της Αχειροποιήτου Θεσσαλο- 
νίκης και Αγίου της Mileseva8.

Φαίνεται πώς στο ιερό του νότιου κλι- 
τούς της δίκλιτης εκκλησίας που μάς απα- 
σχολεί εικονιζόταν η Ανάληψη. Έτσι, 
στο νότιο σκέλος της καμάρας σώζονται 
τα κεφάλια τεσσάρων Αγίων που κοιτά- 
ζουν προς τα πάνω, πιθανότατα Αποστόλων 

, και μέρος από το φωτοστέφανο 
πέμπτου Αγίου. Εικονίζονται παρατακτι- 
κά σε στάση 3/4, ο ένας πίσω από τον 
άλλο. Ο  πρώτος δεξιά έχει φουσκωτά μάγ-
ουλα. Εκείνος με το ζωηρό βλέμμα, που 

πρώτος αριστερά διατηρείται καλύτερα, 
διακρίνεται για την ομορφιά του (πίν.

6. Nafsika Coumbaraki - Pansélinou, Saint-Pierre
de Kalyvia-Kouvara et la chapelle de la Vierge de 
Mérenda, Θεσσαλονίκη, 1976, πίν. 27. Η  κ. 
Πανσελήνου χρονολογεί τις τοιχογραφίες του 
Α γίου Πέτρου πιο συγκεκριμένα από το β' τέ- 
ταρτο του 13ου αι., ο.π. σ. 118.

Με χοντρές μαύρες γραμμές απλώνονται οι

πτυχές σε ΄Αγγελο της Δευτέρας Παρουσίας του 
Αγίου Πέτρου, ο.π. πίν. 40α.

7. Radivoje Ljubinkovic, L’église des Saints-Apôtres 
de la Patriarchie à Pec, Beograd (1964), πίν. 5.

8. Βλ. Α . Ξυγγόπουλο, Ai τοιχογραφίαι των 
Αγίων Τεσσαράκοντα εις τη ν  Αχειροποίητον της 
Θεσσαλονίκης, Α Ε  1957 σ. 15 είκ. 12 και Σβετο- 
τσάρ Ραντόϊσιτς, ο.π. σ. 79 σχ. 11.
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Eικ. 5. Σταυροπήγι Μεσσηνίας. Ναός Αγίων Ιωάννου του Προδρόμου και Νικολάου. Υπόλειμμα
τοιχογραφίας (13ου αι.).

χρ. II ). Το πρόσωπό του στίλβει από 
φως, που αποδίδεται με πλατιές γραμμές και 
μικρές φωτεινές επιφάνειες, κατά τρόπο 
που συνεχίζει παράδοση του τέλους του 
12ου αι. Τα χρώματα και η εκτέλεση προ- 
δίδουν το ίδιο χέρι που ζωγράφισε τον 
΄Αγιο του άλλου κλίτους. Το βλέμμα έχει 
τη ζωηράδα του βλέμματος Αποστόλων 
του Πετς, αλλά τα καλλιγραφημένα χαρα- 
κτηριστικά μαρτυρούν συνέχεια παραδόσε- 
ως που βρίσκουμε και στην Ευαγγελίστρια 
του Γερακιού. Ο  Απόστολος και μορφο- 
λογικά θυμίζει δυο Αποστόλους του Ν 
ημιχορίου της Αναλήψεως της Ευαγγελί- 
στριας9 (τον 2ο από τ’ αριστερά και τον 5ο ).

Το πλάσιμο όμως εκεί είναι διαφορετικό. 
Ο  αγιογράφος των Μαλευριάνικων είναι 
επηρεασμένος από την καλλιγραφία του 
12ου αι., αλλά διοχετεύει και ζωή στις μορ- 
φές του με τη ζωντάνια του βλέμματος. Ξέρει

 την αναγεννητική κίνηση του καιρού 
του, όπως μαρτυρεί κυρίως η απλουστευ- 
μένη πτυχολογία. Ήρεμος, φαίνεται, κατά 
το χαρακτήρα, δεν επιδιώκει την έκφραση 
έντονου πάθους. Αγαπά την κλασική ο- 
μορφιά και, δεξιοτέχνης του χρωστήρα, 
προσδίδει στα ψιλοδουλεμενα έργα του 
ακαδημαϊκή τελειότητα. Η  εξαίρετή τους

9. Ε λ. Κουνουπιώτου-Μανωλέσου, Νέες τοι-

χογραφίες στο Γεράκι, Actes du X V e Congrès Inter- 
national d ’Etudes Byzantines, II Art et Archéo- 
logie, Communications A', Αθήναι, 1981, σ. 309 
εικ. 4.
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ποιότητα δε μπορεί, νομίζω, ν’ αμφισβη- 
τηθεί. Τα ορατά κομμάτια από τον παλιό 
γραπτό διάκοσμο του ναού των Μαλευ- 
ριάνικων είναι πολύ λίγα. Πρέπει να περιμένουμε 

 την αποκάλυψη από την Αρχαιολογική 
 Υπηρεσία όλων των τμημάτων 

που σώζονται. Γι’ αυτό τώρα είναι παρακινδυνευμένη 
 η χρονολόγησή τους. Από 

τις συγκρίσεις που έγιναν, ίσως εξάγεται 
το συμπέρασμα πώς χρονολογούνται με 
κάθε επιφύλαξη στη δεύτερη τριακονταε- 
τία του 13ου αι. Επομένως, ο δίκλιτος ναός 
που κοσμούν και η εμφάνιση του αρχιτε- 
κτονικού του τύπου πρέπει να είναι λίγο 
προγενέστερη.

Το καινούργιο λοιπόν που προσφέρει 
αυτή η ανακοίνωση10 είναι πώς ο δίκλιτος 
σταυρεπίστεγος ναός εμφανίζεται στα βυ- 
ζαντινά χρόνια κατά το 13ο αιώνα και πώς 
στη Μεσσηνιακή Μάνη σώζονται από την 
ίδια εποχή τοιχογραφίες εξαίρετης ποιό- 
τητας.

N. Β. Δ Ρ Α Ν Δ Α Κ Η Σ

ÉGLISE DOUBLE À VOÛTE TRANSVERSALE DE LA PÉRIODE BYZANTINE

Près de village Stavropighi en Messé- 
nie se trouve l’église double à voûte 
transversale consacrée aux Saints Jean 
Prodrome et Nicolas ( f ig.  1). Socratés 
Koughéas, qui l’avait mentionnée, croyait 
que l’une nef de cette église avait été 
bâtie à la fin du 16ème ou au début du 
17ème siècle et l’autre plus tard. Ce 
monument possède plusieurs couches de 
peintures, dont la dernière date de 1772. 
Le badigeon récent a partiellement dis- 
paru sur le paroi sud des deux voûtes en 
berceau du sanctuaire, laissant paraître 
la tête d’un Saint ( fig. en couleur I ) et 
quelques fragments de l’Ascension ( fig.

en couleur II ) qui appartiennent à 
la première couche de fresques. La qua- 
lité artistique de ces peintures, qui sont 
de la même période et du même peintre, 
est excellente. Le style, ainsi entrevu, et 
quelques comparaisons avec des oeuvres 
du 13ème siècle conduisent à la con- 
clusion que les peintures de cette église 
peuvent probablement être datées du 
deuxième tiers du 13ème siècle. Ainsi 
on en conclura que ce type architectural 
d’église double à voûte transversale ap- 
paraît bien dès le X lIIe  siècle et peut- 
être donc considéré comme byzantin.

N. B. DRANDAKIS

10. Το άρθρο αποτελεί ανακοίνωση στο Πρώτο 
Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιο- 
λογίας και τέχνης που οργάνωσε η Χριστιανική 
Αρχαιολογική Εταιρεία στην Αθήνα από 28-30 
Απριλίου 1981. Περίληψη της ανακοινώσεως 
κυκλοφόρησε στο Πρόγραμμα και Περιλήψεις 
του Συμποσίου, σ. 19 - 20.
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ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΜΒΙΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ1

Η  περιοχή τού Τυρνάβου έχει δώσει ως 
σήμερα αρκετά και σημαντικά έργα πλα- 
στικής κλασικών χρόνων, τα όποια προέρχονται 

 κατά κύριο λόγο από δύο περιο- 
χές : το χωριό Ροδιά Τυρνάβου και τη μα- 
γούλα Καστρί Τυρνάβου, όπου βρίσκεται 
ίσως η αρχαία Φαλαννη2. Από αυτές τις 
περιοχές προέρχονται δύο επιτύμβιες στήλες 

, που βρέθηκαν τυχαία σε χωράφια, το 
1978.

Η  στήλη της ε ι κ. 1 αποκαλύφθηκε 
στη Ροδιά Τυρνάβου, κατά τη διάρκεια 
βαθιάς άροσης στον αγρό Δη μ. Κολοκο- 
τρώνη3. Στην ανάγλυφη παράσταση εικο- 
νίζεται μια μητέρα καθιστή προς τα δεξιά, 
που θηλάζει το παιδί της. Είναι σπασμένη 
στο επάνω μέρος και φέρει αποκρούσεις 
πρόσφατες, που προκλήθηκαν από το ά-ρ

οτρο στα άκρα τού παιδιού, στον κλισμό, 
στον δεξιό μηρό και στη δεξιά κνήμη της 
μητέρας, καθώς επίσης και κατά μήκος 
της δεξιάς και της αριστερής ακμής. Πα- 
λιές είναι οι αποκρούσεις στο έμβολο και 
στον δεξιό κρόταφο. Η  επιφάνεια της στήλης 

 είναι σε ορισμένα σημεία καλυμμένη 
από ίζημα.

Η  επίστεψη της στήλης λείπει, όπως και 
το κεφάλι της γυναικείας μορφής. Η  στήλη 
χωρίς πλαίσιο και με άγνωστη μορφή επί-

στεψης, που θα μπορούσε να είναι τόσο 
άετωματική4 όσο και ανθεμωτή5, έχει ιω- 
νική επίδραση.

Κάτω από την ανάγλυφη παράσταση 
υπάρχει μια δουλεμένη ταινία, ύψους 0,04 
μ. και παρακάτω, το έμβολο, δουλεμένο με 
λεπτό βελόνι. Το μάρμαρο είναι λευκό με 
γκρίζες φλεβώσεις. Το πίσω μέρος της 
στήλης είναι δουλεμένο με χοντρό βελό- 
νι, ενώ στις άκρες, δεξιά και αριστερά, 
στη μετάβαση προς τούς κροτάφους, υπάρ- 
χει μια ταινία πλάτους 0,02 μ. δουλεμένη 
με γλώσσα, που αποτελεί ομαλή μετάβαση 
στους κροτάφους. Οι κρόταφοι και το τμή- 
μα της στήλης κάτω αριστερά, ανάμεσα 
στα πόδια του κλισμού και πίσω απ’ αυ- 
τόν, είναι δουλεμένοι με ντισιλιδακι. Δε- 
ξιά και επάνω στην εμπρός επιφάνεια της 
στήλης σώζονται εννιά γράμματα από την 
επιγραφή που υπήρχε, σε τρεις στίχους.

Η  μητέρα κάθεται σε κλισμό με πλατύ 
ερεισίνωτο και πατάει σε υποπόδιο του 
οποίου αποδίδονται οι κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες. Το εμπρός πόδι τού κλισμού, 
στο μέσο περίπου τού μήκους του, είναι 
απολεπισμένο. Το κεφάλι της νεκρής, σκεπασμένο 

 με καλύπτρα, δεν σώζεται- σί- 
γουρα όμως θα ήταν στραμμένο προς το 
παιδί6. Η  καλύπτρα διακρίνεται αριστερά

1. Θερμά ευχαριστώ τον Έφορο κ. Κ. Γαλλή 
για την άδεια δημοσίευσης των στηλών και για 
τις πολύτιμες υποδείξεις του.

2. Α πό το χωριό Ροδιά Τυρνάβου και τη μα- 
γούλα Καστρί Τυρνάβου προέρχονται οι στήλες 
που δημοσιεύτηκαν από τον κ. Κ. Γαλλή, AAA VI, 
1973, 130- 136.

3. Α ρ . Ευρετ. Μουσείου Λαρίσης : 78/74. Σωζ. 
ύψος 1,01 μ., πλ. 0,53 - 0,50 μ., πάχος ( στη βάση )

0,13 μ. — ( επάνω) 0,11 μ. Πάχος αναγλύφου
0,015 μ. Έμβολο ύψος 0,08 μ., πλ 0,41 μ.

4. Η. Biesantz, Die Thessalischen Grabreliefs, 
Maintz 1965, πίν. 8 -K 27 .

5. Κ. Γαλλής, AAA VI, 1975, 130- 136, είκ. 2.
6. Πρβλ. στήλες Η. Biesantz, ο.π., πίν. 2 - Κ 

10, πίν. 8 - Κ9, πίν. 22 - Κ7. Κ. Γαλλής, ΑΔ 29, 
1973 - 74 : Χρονικά, σ. 582 - 583, Πίν. 392 ε - στ 
( αρ. Ευρετ. Μουσείου Λαρίσης 74/65).
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Εικ. 1. Επιτύμβια στήλη από τη Ροδιά Τυρνάβου.
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και δεξιά από το λαιμό της και πέφτει στην 
πλάτη αλλά και στο εμπρός μέρος του σώ- 
ματος ανάμεσα από το δεξί χέρι και τον 
δεξιό μαστό.

Ο λαιμός της σώζεται σε όλο του το 
ύψος : 0,04 μ., όπως φαίνεται από το ίχνος 
της κάτω σιαγόνας, πάχους 0,002 μ., που 
σώθηκε στην πάνω δεξιά άκρη του λαι- 
μού. Φοράει μακρύ χειριδωτό χιτώνα με 
απόπτυγμα. Στη δεξιά χειρίδα διακρίνον- 
ται τέσσερα κουμπιά που δημιουργούν κά- 
τω από τον δεξιό αγκώνα τέσσερεις ελ- 
λειψοειδείς πτυχές. Ο  κορμός της αποδί- 
δεται σε στάση 3/4 και η ίδια προσπάθεια 
έγινε από τον τεχνίτη στην απόδοση των 
ποδιών. Γι’ αυτό το λόγο, ο αριστερός μη- 
ρός βρίσκεται ψηλότερα από τον δεξιό, 
το αριστερό γόνατο, η αριστερή κνήμη 
και το πέλμα προβάλλονται λίγο πιο μπροστά 

 από το δεξί πόδι, έτσι ώστε να απο- 
δίδεται το βάθος. Ο αριστερός μαστός, 
απ’ όπου θηλάζει το παιδί, αποδίδεται ά- 
τεχνα, είναι δε αρκετά προβληματικός ο 
τρόπος με τον οποίο αποκαλύπτεται. Δεν 
είναι καθόλου απίθανο βέβαια το άνοιγμα 
αυτό να οφείλεται στην εφευρετικότητα 
του τεχνίτη, ο οποίος ήθελε να απεικονί- 
σει μια θηλάζουσα μητέρα και βρήκε ένα 
τρόπο για να βγάλει το μαστό από το έν- 
δυμα, έστω κι αν ο τρόπος αυτός δεν ήταν 
σύμφωνος με την πραγματικότητα. Είναι 
πιθανό, οι μητέρες που είχαν βρέφη και 
τα θήλαζαν, να φορούσαν ένα ιδιαίτερο 
ένδυμα, ειδικά γι’ αυτή την περίπτωση, 
π.χ. ένα χειριδωτό χιτώνα, που θα είχε ένα 
η δύο ανοίγματα στο στήθος κάτω από το 
απόπτυγμα.

Οι ελάχιστες παραστάσεις θηλασμού 
στην πλαστική, αγγειογραφία και τορευ- 
τική, δεν βοηθούν καθόλου στη λύση του 
προβλήματος, γιατί εκεί η θηλάζουσα μορ- 
φή φοράει αχειρίδωτο χιτώνα, που ανοίγει

εύκολα με την αφαίρεση της πόρπης από 
τον ώμο η ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύ- 
πτεται ο μαστός είναι εξ ίσου δυσερμή- 
νευτος με της στήλης της Ροδιάς.

Κάτω από τα πέλματα διακρίνονται, ανά-

Εικ. 2. Λεπτομέρεια της ε ι κ. 1



50 ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Α. ΜΠΑΤΖΙΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)

γλυφά, τα λεπτά κατύμματα, πάχους 0,01 
μ., των υποδημάτων της, των οποίων οι 
ιμάντες ήταν γραπτοί. Η  μητέρα με το 
αριστερό της χέρι στηρίζει την πλάτη του 
παιδιού για να θηλάσει, ενώ με το δεξί στη- 
ρίζει τον αριστερό της μαστό, για να διευ- 
κολύνει το παιδί στον θηλασμό.

Το παιδί, καθισμένο στην αγκαλιά της

μητέρας του, αγγίζει με τα δυο του χέρια 
το μαστό απ’ όπου θηλάζει. Φοράει χειρι- 
δωτό χιτώνα με μακρύ απόπτυγμα και είναι 
ανυπόδητο. Στην αριστερή χειρίδα του 
χιτώνα του διακρίνονται τέσσερα κουμπιά. 
Τα μαλλιά του αποδίδονται με την έξαρση 
μόνο του μαρμάρου σε ψηλότερο επίπεδο 
από του προσώπου, σαν μια μάζα χωρίς

Εικ. 3. Επιτύμβια στήλη από τη μαγούλα Καστρί Τυρνάβου.
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λεπτομέρειες των βοστρύχων, με εξαίρεση 
το σημείο πάνω από το μέτωπο, όπου κα- 
ταλήγουν σε κυματοειδείς απολήξεις. Το 
θέμα της θηλάζουσας γυναίκας είναι σπά-ν
ιο στην πλαστική, όπως και στην αγγειο- 

γραφία. Το πιό πρώιμο, ίσως και μοναδικό 
παράδειγμα ολόγλυφου έργου πλαστικής 
από ασβεστόλιθο, ύψ. 0,78 μ., προέρχεται 
από τη νεκρόπολη των Υ βλαίων Μεγά-ρ

ων και βρίσκεται στο Μουσείο των Συ- 
ρακουσών7. Η  μητέρα θηλάζει τα δίδυμα 
παιδιά της ταυτόχρονα, το ένα από τον 
δεξιό μαστό και το άλλο από τον αριστε- 
ρό. Το είδος του ενδύματος της δεν είναι 
ευδιάκριτο. Το σίγουρο όμως είναι ότι 
υπαρχουν δύο ανοίγματα, ένα για κάθε μα- 
στό, χωρίς να αποκαλύπτεται ο ώμος η 
περισσότερο μέρος του στήθους, όπως 
ακριβώς και στη στήλη από τη Ροδιά.

Η  μόνη παράσταση θηλασμού στην αγ- 
γειογραφία είναι η εικονογράφηση του 
μύθου που εξηγεί, πώς ο Ηρακλής έγινε 
άθανατος8. Σύμφωνα με το μύθο, τα παιδιά 
του Δία από θνητές δεν μπορούσαν να γί- 
νουν αθάνατα, παρά μόνο αν βύζαιναν από 
το στήθος της Ήρας. Η  πρωιμότερη φι- 
λολογική αναφορά σ’ αυτό το μύθο γίνε- 
ται από τον Λυκόφρονα. Προγενέστερα 
είναι δύο κατωϊταλιωτικά αγγεία : μια ερυ- 
θρόμορφη λήκυθος από τον Τάραντα, που 
βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, αρ. 
1079 και ο καλυκωτός κρατήρας της Villa 
Giulia στη Ρώμη10, του 390/370 π.Χ., κα- 
θώς και δύο κάτοπτρα του 4ου π.Χ. αι. Το

Εικ. 4. Πίσω όψη της ε ι κ. 3.

ένα βρίσκεται στη Μπολόνια11 και το άλ- 
λο στο Βερολίνο12. Ένα τρίτο κάτοπτρο 
με την ίδια παράσταση, αλλά του 3ου αι., 
υπάρχει στη Φλωρεντία. Στις παραστάσεις 
αυτές ο Ηρακλής δεν είναι βρέφος, αλλά 
στα μεν αγγεία παρουσιάζεται ως έφηβος, 
που σκύβει και βυζαίνει από το στήθος της 
Ήρας, στα δε ετρουσκικά κάτοπτρα εικο- 
νίζεται σαν μεγάλος πια άνδρας γενειο- 
φόρος.

Στις θεσσαλικές επιτύμβιες στήλες που 
βρίσκονται στα Μουσεία Βόλου και Λάρ-
ισας, συναντάται το θέμα της μητέρας 

που κρατάει στην αγκαλιά της ένα βρέ- 
φος, χωρίς όμως να το θηλάζει13 και σε 
μία περίπτωση εικονίζεται ολόκληρη η

7. ( α ) Ernst Langlotz, Die Kunst der Westgrie- 
chen, München 1963, πίν. 17, ( β ) βλ. πρόχειρα 
εικόνα του, AAA II, 1969, 269, ε ι κ. 1.

8. Gymnasium 70, 1963, 128. JHS 69, 1949, 14, 
εικ. 19, όπου και η βιβλιογραφία η σχετική με 
το μύθο.

9. Cook, Zeus III, πίν. 15,1.
10. Gymnasium 70, 1963, 129, πίν. 5.

11. Cook, Zeus III, 90. 
12. Cook, Zeus III, 93. 
13. Βλ. σημ. 6.
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οικογένεια με τη μητέρα που κρατάει στην 
αγκαλιά της ένα παιδί, αριστερά, ενώ ο 
πατέρας στέκεται όρθιος δεξιά14.

Όλες οι παραπάνω στήλες έχουν στενή 
συγγένεια μεταξύ τους ως προς το θέμα 
και την τεχνική. Η  στήλη από τη Ροδιά 
διαφοροποιείται απ’ αυτές ως προς την 
παραλλαγή του βασικού θέματος μητέρας-παιδιού 

, δηλ. το θηλασμό, και ως προς την 
τεχνική επεξεργασία. Η  δουλειά αυτής 
της στήλης είναι πιό προσεγμένη απ’ ό,τι 
σε όλες τις προηγούμενες, αν και υπαρχουν 
και σ’ αυτήν μερικές ατέλειες, που οφεί- 
λονται στην αδεξιότητα του επαρχιώτη 
τεχνίτη, π.χ. στην απόδοση του αριστερού 
μαστού, στον τρόπο που ανοίγει ο χιτώ- 
νας, στις πτυχές που είναι κάπως στεγνές, 
αποδίδουν όμως την πραγματικότητα.

Επάνω δεξιά, είναι χαραγμένη πλάγια 
και από πάνω προς τα κάτω, επιγραφή που 
σώζεται αποσπασματικά ( ε ι κ. 2 ). Το 
ύψος των γραμμάτων είναι 0,01 -0 ;017 μ., 
η μεταξύ των γραμμάτων απόσταση 0,003 - 
0,004 μ. και το διάστιχο 0,015 μ. Τα γράμ- 
ματα δεν είναι χαραγμένα στοιχηδόν. Η  
διπλή στιγμή που χωρίζει τις λέξεις, κατά 
την Jeffery15, είναι σπανία τον 5ο αι., η 
δε οριζόντια κεραία του A έχει ακριβώς 
την αντίθετη φορά απ’ ό,τι στο α3, που ση- 
μειώνει η Jeffery και που υπάρχει σε επι- 
γραφή του 5ου αί. από τη Φαλαννη16. 
Στην επιγραφή, μιας αναθηματικής στήλης 

 που βρέθηκε στον ΄Ατραγα17 και είναι 
αφιερωμένη στη Θέμιδα Αγοραία, η γρα-

φή του Α είναι παρόμοια με της στήλης 
από τη Ροδιά. Τα υπόλοιπα γράμματα 
έχουν ακριβώς την ίδια μορφή που υπάρχει 

 στον πίνακα της Jeffery18. Για τα Γ,Ι,Κ 
και Τ υπάρχει ένας τύπος στον πίνακα της 
Jeffery, με τον οποίο και συμφωνούν από- 
λυτα τα γράμματα της επιγραφής. Για το 
Μ χρησιμοποιήθηκε στην επιγραφή ο τόπος 

 μ2 του πίνακα και για το Ν ο τύπος ν2. 
Πιθανή ίσως συμπλήρωση της επιγραφής 
θα ήταν ίσως η παρακάτω:

της δείνα]0 : ΜΝΑ 
μα εμμ]Ι

του δείνα]ΚΑΤΙΓ 
νήτη]

Η  στήλη πρέπει να χρονολογηθεί στο 
τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. και μά- 
λιστα προς το τέλος του, γιατί είναι αρκετά 
εξελιγμένη και για ένα δεύτερο βασικό 
λόγο- η θεσσαλική πλαστική δεν εξελίσ- 
σεται ταυτόχρονα με την πλαστική της 
Αθήνας, αλλά με καθυστέρηση τουλάχι- 
στο είκοσι-τριάντα χρόνων, όπως αποδει- 
κνύει η στήλη με τον πολεμιστή ( αρ. Ευ- 
ρετ. Μουσείου Λαρίσης 78/5)· από το επί-
γραμμά της μαθαίνουμε ότι ο πολεμιστής, 
που διατηρεί ακόμα το αρχαϊκό χαμόγελο, 
σκοτώθηκε στη μάχη της Τανάγρας, γε- 
γονός που κατεβάζει τη χρονολογία της 
στα μεσα του αιώνα, στο 457 π.Χ.19

Η  στήλη της ε ι κ. 3 βρέθηκε στην 
περιοχή της μαγούλας Καστρί Τυρνάβου, 
κοντά στον αγρό Αστερίου Όντου20. Σώ-

14. Η. Biesantz, ο .π., πίν. 22 - Κ7.
15. L. Η. Jeffery, The Local Scripts of Archaic 

Greece ( 1963 ) 96.
16. L. H. Jeffery, ο .π., 96 ( IG IX2 1236 ).
17. Κ. Γαλλής, ΑΔ 28, 1973 : Χρονικά, Πίν

298 α - β. Κ. Γαλλής, AAA VII, 1974, 273 - 28ό’
είκ. 2.

18. L. H. Jeffery, ο .π., 96, εικ. 29.
19. Βλ. μια πρώτη παρουσίαση της στήλης από 

τον Επιμελητή Α θ. Τζιαφάλια, στο περιοδικό 
«Λαρισαϊκά Γράμματα», σ. 56-61.

20. Α ρ . Ευρετ. Μουσείου Λαρίσης 78/83. Δια- 
στάσεις· σωζ. ύψος 0,63 μ., πλ. 0,585 - 0,60 μ., πάχ. 
0,10-0,11 μ. Έμβολο ύψος 0,095 μ., πλ. 0,38 μ. 
Πάχος αναγλύφου 0,025 μ.
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ζεται μόνο το κάτω τμήμα της, που περιλαμβάνει 
 το κατώτερο τμήμα της ανάγλυ- 

φης παράστασης. Το τμήμα που σώζεται 
είναι πολύ φθαρμένο, με αποκρούσεις στις 
ακμές, δεξιά και αριστερά, στις πάνω γω- 
νίες, στο έμβολο και πάνω στη μορφή της 
ανάγλυφης παράστασης. Το μάρμαρο είναι 
λευκό με γκρίζες φλεβώσεις. Η  πίσω επι- 
φανεια είναι δουλεμένη, όπως ακριβώς και 
στη στήλη 78/74 από τη Ροδιά. Το εσω- 
τερικό δηλ. είναι δουλεμένο με χοντρό βε- 
λόνι, στη μετάβαση δε προς τούς κροτά- 
φους υπάρχει λεπτή ταινία, πλάτους 0,02 μ., 
δουλεμένη με ντισιλιδακι ( ε ι κ. 4 ).

Η  ανάγλυφη παράσταση περιλαμβάνει 
μία μόνο γυναικεία μορφή, που βαδίζει 
προς τα δεξιά μας και σώζεται από τα γό- 
νατα και κάτω. Φοράει χιτώνα, που σχη- 
ματίζει τέσσερεις χοντρές πτυχές ανισό- 
παχες και σχεδόν κάθετες, ανάμεσα στα 
πόδια και τρεις πίσω από το δεξί της πό- 
δι. Το τελείωμα του χιτώνα ακολουθεί τις 
καμπύλες που δημιουργεί το πάνω μέρος 
των πελμάτων, όπως γίνεται και στη στήλη 
από τη Ροδιά. Στα πόδια φοράει σανδάλια 
με λεπτά κατύμματα, πάχους 0,01 μ. και 
γραπτούς ιμάντες.

Η  στάση της μορφής, όσο μπορεί κα- 
νείς να συμπεράνει από το τμήμα που σώ- 
ζεται, και οι πτυχώσεις του χιτώνα, θυμί- 
ζουν τη στήλη της Πολυξένης που βρί- 
σκεται στο Εθνικό Μουσείο ( αρ. 733 )21 
και προέρχεται από τη Λάρισα. Το πλάτος 
της μας επιτρέπει να υποθέσουμε αετω- 
τωματική επίστεψη. Χρονολογείται στο 
τρίτο τέταρτο του 5ου αι . π.Χ.

Οι ομοιότητες που διαπιστώθηκαν στις 
δύο αυτές στήλες, όπως το ίδιο είδος μαρμάρου 

, η χρησιμοποίηση των ίδιων εργα- 
λείων και της ίδιας τεχνικής στο δούλεμα 
των στηλών, π.χ. χοντρό βελόνι και ταινία 
με γλώσσα στην πίσω επιφάνεια, ντισιλι- 
δάκι εμπρός, το ίδιο τελείωμα του χιτώνα 
πάνω από τα πέλματα, τα ισοπαχή κατύμ- 
ματα, ο τρόπος προβολής του αριστερού 
ποδιού σε σχέση με το δεξί, η απόδοση των 
δαχτύλων του, αριστερού ποδιού των δύο 
μορφών, κυρίως στο μικρό δάχτυλο, μάς 
οδηγούν στην σκέψη, και υπόθεση ταυτό- 
χρονα, μήπως οι δύο αυτές στήλες προέρχονται 

 από το ίδιο εργαστήριο.

ΑΝΘΗ ΜΠΑΤΖΙΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

TWO NEW GRAVE STELAE OF LARISA MUSEUM

Two new grave stelae came to light in 
the neighbourhood of Larisa in 1978. 
The first one, shown in f i g s .  1-2,  
found at Rhodia, presumed site of the 
ancient city Kondaea, has a rare and 
tender representation ; a mother gi- 
ving suckle to her baby. As far as I know,

there is one example of suckling in 
sculpture, in the Syracusae Museum, 
where a mother is giving suckle to her 
twin babies. Suckling representations 
exist also in two South Italian vases and 
three mirrors, illustrating the myth of 
Hera and Hercules. The stele conserves

21. H. Biesantz, ο .π., πίν. 8 - Κ 27.
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a small part of the epigram and is dated 
in the fourth quarter of the 5th century 
B.C.

The second stele, f i g s .  3 - 4 ,  was 
found at magoula Kastri, near Tyrna- 
vos, where probably is situated the an- 
cient city Phalanna. It is related with

the Thessalian stele of Polyxena ( Nat. 
Mus. 733 ) and has many constructive 
similarities with the stele from Rhodia, 
so that one can suppose the same work- 
shop for both of them. This stele from 
Kastri is dated in the third quarter of 
the 5th century B. C.

A N T H I BATZIO U -EFSTATH IO U

AN UNPUBLISHED KEFTIU CUP FROM PYLOS

The interest of the vase published 
here1 lies in the fact that it is the largest 
extant Keftiu cup from the palatial hill 
of Englianos ( Mycenaean Pylos ) in

To the memory of Donald W. Bradeen

Messenia2. Moreover, the cup is not 
mentioned or illustrated in the third 
volume of the final publication of the 
site in which the pottery recovered from 
the numerous trenches dug on the En- 
glianos hill and in the lower town was 
published. It is now deposited in the 
storeroom of the Museum at Chora in 
Triphylia where all the potsherds from 
the excavations at Englianos have been 
carefully stored in labelled containers 
by the University of Cincinnati Expedi- 
tion. It was found in fragmentary con- 
dition in 1963 in a trench Northwest of 
the Palace3.

1. M y thanks are due to the Department of 
Classics, University of Cincinnati, and to the 
Greek Archaeological Service ( particularly to 
Dr. N.Yalouris, ex-inspector General of Antiqui- 
ties, and to Prof. Chr. Doumas, Ephoros of the 
Prehist. Coll., Nat. Museum) for permission to 
study excavation material from Englianos at the 
Chora Museum and to publish the Keftiu cup, 
and to Mrs. I. Trianti, Acting Ephor of A n- 
tiquities ( Olympia ) and Mr. D. Androutsakis 
for their invaluable help and co - operation at 
Chora. I am also grateful to Prof. J. N. Cold- 
stream, Prof, f  J· L. Caskey and Dr. Elizabeth 
Schofield who have read my paper and have 
given me advice and encouragement.

Apart from the customary abbreviations, the 
following will be used:

P N  I II  : C. W. Biegen et ah, The Palace o f Ne- 
stor at Pylos in Western Messenia, Vol. I l l  ( Prin- 
ceton 1973 ).
Kythera J. N. Coldstream & G. L. Huxley ( ed. ), 
Kythera : Excavations and Studies ( London 1972 ).

2. The next largest Keftiu cup fragment from 
the Englianos hill is illustrated in P N  III, Fig. 
149, Group V  ( center ) : middle. Its main
decoration consists of spirals linked by dot - 
flanked tangents.

3. For the excavations in the Area NW  of 
the palace see P N  III, 43 - 47, 48, 49, Figs. 
78 -8 0 , 146 - 50, 302, 311. The labels which 
are attached to the wooden container in which
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Figs. 1 - 3. Keftiu cup from Pylos ( LH I ).

Description. Keftiu cup ( fi g s. 1 - 3 ).
Reconstructed from fragments. Almost 
half preserved, with profile clearly re- 
cognizable. Handle missing. H. 0,074 
m. ; D. of rim c. 0,10 m. ; D. of base 
c. 0,07 m. Hard light orange - reddish 
clay, brown - red paint, much worn in 
places. Unslipped interior. Uneven band 
of paint inside the rim, overlapping 
slightly on the outside. Polished exterior 
surface. Main zone of decoration : na- 
turalistic foliate band with two central 
lines. Heavy horizontal rib just below 
the middle of the body, left partly re- 
served in the middle of a very broad 
band, and having a corresponding hol- 
low on the interior. No visible traces, 
of decoration in added white colour.

Flat base, but the underside is slight- 
ly concave. Edge of base very slightly 
bevelled. Thick band at base.

A large unpublished Keftiu cup frag- 
ment apparently recovered from the sa- 
me trench and now deposited in the 
same container as the above described 
cup is of closely similar style ( f i g .  4 ). 
It is of buff fabric and is decorated with

our cup is deposited read as follows : ( 1 ) “ N W  
OF PALACE, P N W  A Tr. la , GP 1963” ; 
(2) “ P N W  Tr. la , GP 1963, PI. 66, 2. 13, PL 
66. 3. 12 - 13”. The cup is also marked on the 
inside “ P N W ’ 63, No. 9 ”.
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Fig. 4. Keftiu cup fragment from Pylos (LH I ).

a foliate band in brown - black paint. 
The plastic rib, unlike that of the pre- 
vious cup, is completely covered with 
a very thick band of paint. The sherd 
also preserves traces of subsidiary deco- 
ration in added white paint' in the form 
of thin stripes applied over bands of 
paint. This fragment does not join to 
the previous cup. After a close exami- 
nation of this sherd, I am convinced 
that it could not have originally belong- 
ed to the Keftiu cup previously describ- 
ed. Evidently, it comes from a Keftiu 
cup almost identical to the previous 
one in shape and style.

Discussion. The cup can be safely 
dated to the LH I period4 on grounds 
of shape and style. It belongs to Dr. 
Dickinson’s “ broad and squat” type 
of LH I Keftiu cups6. With regard to

the sequence of LM IA Keftiu cups in 
Kythera, its shape is closely paralleled 
by cups of Prof. Coldstream’s Type II6. 
Keftiu cups of this type have a wide 
distribution in LM IA / LH I : they 
occur in quantity not only in Crete, 
Kythera and other Aegean islands like 
Thera and Kea, but also at most LH I 
sites of the Peloponnese. As regards Mes- 
senia, this variety is known from almost 
every major site occupied in LH I. At 
Englianos, in particular, this class is 
best represented by the example pub- 
lished here and also by another Keftiu 
cup fragment found in the same area 
which shows a complete profile7.

The foliate band motif usually consist- 
ing of one or two central lines and two 
rows of realistic leaves is very common 
in Cretan LM IA8. It is also well attest- 
ed in the contemporary pottery of Me- 
los, Kea, Thera and Kythera9. On the

4. For the definition of this phase see O.T.P.K  
Dickinson, BSA 69 ( 1974 ), 109 - 120.

5. Dickinson (supra n. 4 ) ,  115 ( ' Vapheio 
cups’ ).

6. Kythera, 284 ( Type II, with refs.) ; see 
also J. N. Coldstream, “ Kythera and the 
Southern Peloponnese in the LM I period” in 
C. Doumas ( Ed. ), Thera and the Aegean World : 
Papers presented at the 2nd International Scientific 
Congress, Santorini, Aug. 1978 (London, 1978 ), 
Vol. I, 393, 395.

7. See note 2 above.
8. M. Popham, BSA 62 ( 1967 ), 338, Fig. 

1 : 9, Pis. 76 h, 77 c : last two frs. in first 
row, last three in second row, 78 b : second and 
sixth in bottom row, d : last fr. in second row.

9. E.g., T. D. Atkinson et ah, Excavations 
at Phylakopi in Melos ( JH S  Suppl. Paper 4, 
London 1904 ), PI. X X V I : 6 ; J. Caskey, 
Hesperia XLI ( 1972 ), PL 92 : G12, G14, G15, 
G35 ( Kea ) ; S. Marinatos, Excavations at
Thera II  ( Athens 1969 ), PI. D4 ; Excavations 
at Thera VII (A thens 1976), Pis. 48 : bot- 
tom row ( left and right ), 50 : middle row ; 
Kythera, Pis. 2 9 :  12, 13, 1 7 , 2 7  (D eposit
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Greek Mainland this pattern occurs 
frequently on LH I vases* 10 11; and a for- 
malised version of the foliate band be- 
comes extremely popular in the succeed- 
ing LH II period11. Accessorial decora- 
tion in added white paint appears very 
often on LM IA vases from Crete12, 
the Gycladic islands and Kythera13. Such 
decoration (see f i g .  4)  is not un- 
common on LH I pots14, although not 
always easily recognizable.

In view of the discovery of a large 
quantity of Keftiu cup sherds assignable 
to LH I or LH II in the pre - palatial 
layers at Englianos15, it would not be 
rash to suppose that cups of this shape 
were produced locally during the Early 
Mycenaean period. Their manufacture 
might perhaps be related to a potter’s 
kiln of Early Mycenaean date uncover- 
ed on the Englianos hill ( Belvedere 
Area, W 38 )16. This possibility is streng- 
thened by the fact that the site had emer- 
ged as a center of considerable importan- 
ce already from the beginning of the 
Mycenaean period. The importance and 
prosperity of Pylos in Early Mycenaean 
times is clearly illustrated not only by 
the architectural remains and associat- 
ed finds from the acropolis itself, but 
also by the rich contents of the early 
tombs excavated in the vicinity of Eng- 
lianos17.

YANNOS G. LOLOS

eta), 52 : 65, 79, 80 ( Category omega ), 70 : 
4 ( Tomb D ).

10. Dickinson (supra n. 4 ) ,  110, Fig. 1 :
first in fourth row. For Messenian parallels see : 
N. Valmin, The Swedish Messenia Expedition 
(Lund 1938 ), 309, PI. X X I V :  A 1 - 3
(A  1 looking somewhat stylised), from Mal- 
thi ; S. Marinatos, PAE  1953, 249, Fig. 10 : 
bottom row, middle ( with only one row of 
leaves), from the Volimidia settlement ; W. 
McDonald, Hesperia X LI ( 1972 ), PI. 48 d : 
first and last frs. in top row, from Nichoria ; 
and others unpublished from LH I deposits 
at the same site ( information kindly supplied 
by Dr. O. Dickinson ) : P N  III, Fig. 150 : 
last fr. in third row ( Englianos ) : G. Korres, 
PAE  1976, 276 ( Voroulia ) ; PAE  1977, 332 
( LH I ? ), from Tholos Tomb 3 at Peristeria.

11. A. Furumark, Mycenaean Pottery (S tock- 
holm 1941 ), M otif 64 : 3 ; Dickinson ( supra 
n. 4 ) ,  110, Fig. 2 : last motif.

12. Popham ( supra n. 8 ) 339.
13. E. g., Kythera, 106, 289. The use of added 

white for subsidiary ornament is especially cha- 
racteristic of the early phase of LM IA in K y- 
thera.

14. Dickinson (supra n. 4 ) 116.

15. Many of them are visible among frag- 
ments from different shapes in P N  III, Figs. 
119, 122 - 124, 127, 130, 132, 135, 140, 145, 146, 
149, 150, 156. It is worth noting that several 
of them are of fine quality.

16. P N  III, 1 9 -2 0 , Figs. 44, 45, 307, 
308 ; O.T.P.K. Dickinson, The Origins of M y- 
cenaean Civilisation ( SIMA, Vol. X L IX , 1977 ) 
117 ( Ch. V  : 1, note 9 ).

17. Dickinson (supra n. 16) 92 ; R. Hope 
Simpson and O.T.P.K . Dickinson, A Gazetteer 
of Aegean Civilisation in the Bronze Age, V ol. I : The 
Mainland and the Islands ( SIMA, Vol. LII, 
1979 )- 126, 128 - 129.
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2 *

Κατόπιν της δημοσιεύσεως δύο καταλό- 
γων νεοσυλλέκτων του Βοιωτικού Ο ρχο- 
μενού η μελέτη ενός τρίτου καταλόγου επι- 
τρέπει ωρισμένας παρατηρήσεις. Ο κατά- 

λ ογος ούτος έχει ήδη αναφερθή υπό του 
Lauffer1.

III. (SEG III 372)

Λίθος
■ Σκριπού, στον περίβολο του θησαυρού 

του Μινύου άνευ αριθμού ευρετηρίου. 
Άνω μέρος εκ φαιού εντοπίου λίθου, ελ- 
λιπές δεξιά, αριστερά και κάτω· διατηρεί- 
ται αναθύρωση. Συνολικές διαστάσεις 
17 ύψ. X 45 μεγ. πλ. x 35 μεγ. πάχος· ενε- 
πίγραφος επιφάνεια 22 πλάτος. Άνω ανα- 
θύρωση 2.5 πλάτος* 1 2.

Επιγραφή
΄Υψ. γραμ. 1.1 - 1.3 ( κυκλ. γραμ. 0.9- 

1.0). ΑΜΠΣΩ, ακρέμονες3 *. Αντίγραφον, 
φωτογραφία ( ε ι κ. 1 ).

1. [όνομα, πατρωνυμικόν, άρχοντας,]
πολεμαρχιόν[ των ]

2. [ όνομα, πατρωνυμικόν, Α ρί]στωνος
Ε χεκρ]άτιος,]

3. [όνομα, πατρωνυμικόν, γραμ]μα-
τεύοντος τ[ών]

4. [ πολεμάρχων όνομα Κ]αφισοδώρω
τύι [πράτον]

5. [ εστροτεύαθη : ----- ]όλοχος Μνά-
σων[ος----

6 .  .......................Κ Λ Ε -------

Σημειώσεις επί της αναγνώσεως

Ο  λίθος έχει φθαρή πολύ και πολλά γράμ- 
ματα τα οποία είδε ο αρχικός εκδότης30 
έχουν εξαφανισθή ή διακρίνονται δύσκολα.

Στίχ. 2 έχουν χαθή το πρώτον σίγμα του 
« [Α ρί ]στωνος », και τα έψιλον και το 
κάππα του « Ε χεκρ[άτιος] », του όποιου το 
χι επίσης διασώζεται μόνον εις το δεξιόν 
ήμισυ. Στην θέση του σίγμα ο Lauffer είδε 
έψιλον, αλλά φαίνεται μόνο μία άνω γραμμή.

Στιχ. 3 μυ, άλφα, και έψιλον έχουν χαθή· 
από το ταυ ( εις « τ[ών] » ) διασώζεται μό- 
νον η κάθετη γραμμή.

Στίχ. 4 ύψιλον και ιώτα του « τυί » ασα- 
φή· διασώζονται μόνον οι δύο κάτω άκρες. 
Ο  Lauffer διακρίνει την άνω αριστερά 
γωνία του πι της λέξεως « πράτον ».

Στίχ. 5 αγνοήθηκε υπό του αρχικού εκ- 
δότου. Ωρισμένα γράμματα διακρίνονται 
δυσκόλως.

Στίχ. 6 κάππα ασαφές.

Χρονολόγηση
Ο  τύπος των γραμμάτων οδηγεί σε χρο- 

νολόγηση στο πρώτον ήμισυ του 2ου 
αιώνος π.Χ., προ παντός το πι, το οποίον 
αποτελείται έκ δύο ίσων παραλλήλων γραμ- 
μών. Παρ’ όλη την αποσπασματική κατά- 
σταση του κειμένου η γλώσσα δείχνει ίσως 
ακριβέστερα χρονολόγηση, εφ’ όσον περι-

♦Συνέχεια από το AAA VII (1974) 119- 127.
1. Chiron 6, 1976, 4 6 -7 , πίν. 6, 19.
2. Η  ίδια αναθύρωση απαντάται επί του λί- 

θου του περιέχοντος τας επιγραφάς I και ΙΙβ· πρβλ. 
ΑΑΑ 1974, 120 σημ. 1 και προτείνει ότι ίσως αυτή 
έχει προέλθει έκ του Ιδιου μεγάλου κυβολίθου, ο 
οποίος εχρησιμοποιείτο συχνά.

3. Ιδιαιτέρως δύσκολο είναι να διακρίνει κα-
νείς, εάν υπαρχουν ακρέμονες, εφ’ όσον τα γράμ- 
ματα έχουν φθαρή. 3α. Παππαδάκις, ΑΔ 8, 1923, 213 -4 , αριθ. θ .
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Εικ. 1. Κατάλογος νεοσυλλέκτων Βοιωτικού Ορχομενού.

λαμβάνει συγχρόνως τον διαλεκτικό τύπο 
« τυί » και « γραμματεύοντος », μορφή της 
κοινής4. Τέτοιο μείγμα θά ετίθετο λογικώς, 
εις την εποχή της αρχικής χρησιμοποιή- 
σεως της κοινής εις επίσημα έγγραφα, 
δηλ. περί το 170 π.Χ. Το γλωσσικό τούτο 
μείγμα δημιουργεί μερικά προβλήματα ως 
προς τον ανασχηματισμό λεπτομερειών εις 
το κείμενο- π.χ. « τ[ών πολεμάρχων] » ή 
« τ[υς πολεμάρχυς] » ;

Σχόλια
Ο  ανασχηματισμός της αρχής φαίνεται 

να υπαγορεύεται υπό του σωθέντος τμή-

ματος του κειμένου5. Η  πρώτη γραμμή 
που περιέχει την λέξη πολέμαρχων [των] 
ευρίσκεται εις το άνω άκρον της ενεπιγρά- 
φου επιφανείας, αμέσως κάτωθεν της ανα- 
θυρώσεως. Ουδείς ανασχηματισμός επιτρέ-π
ει θέσεις διά τα ονόματα του ομοσπονδια- 

κού άρχοντος και του εντοπίου άρχοντος, 
εκτός εάν τοποθετήσωμεν τον ένα εις την 
αναθύρωση. Πρέπει έτσι να υποθέσουμε 
ότι υπήρχαν τα ονόματα μόνο του ενός άρ- 
χοντος- και άλλα παραδείγματα δείχνουν 
ότι θα ήταν ο εντόπιος άρχων.

Εξαιρέσει μόνον του ασυνήθους κειμένου 
 IG VII 3176, οι άλλοι εφηβικοί κατά- 

λογοι του Ορχομενού εχρονολογούντο εκ 
των δύο αρχόντων. Τα κείμενα αυτά όμως 
χρησιμοποιούν αποκλειστικώς την δια- 
λεκτική γλώσσα. Ίσως το γλωσσικό μείγμα

4. Πρβλ.. Παππαδάκι ο .π. 314 και Lauffer ο.π.
47. Η  μορφή αυτή της κοινής είναι ασυνήθης σε 
διαλεκτικό κείμενο. Επανεμφανίζεται άπαξ εις 
Υ ηττόν, IG VII 2827, αν και δεν έχω δυνηθή να 
επαληθεύσω την ανάγνωση επί του λίθου. 5. Πρβλ. Lauffer ο.π. 46.
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καν η έκ τούτου χρονολόγηση της επι- 
γραφής περί το 170 π.Χ. δύνανται να εξη- 
γήσουν την έλλειψη αναφοράς του ομο- 
σπονδιακού άρχοντος, διότι συχνάκις έχει 
συζητηθή εάν διελύθη η ομοσπονδία υπό 
των Ρωμαίων μετά το 171 π.Χ.6 Η  εξα- 
φάνιση της ομοσπονδιακής οργανώσεως 

-ευκόλως θα εξηγούσε την έλλειψη του 
ομοσπονδιακού άρχοντος σε έγγραφα του 
170 π.Χ. και μεταγενέστερα.

΄Αλλες βοιωτικές επιγραφές παρέχουν 
μιαν επικύρωση7. Εις τις Θεσπιές οι εφη- 
βικοί κατάλογοι, όταν μεν χρησιμοποιούν 
την διάλεκτο, περιέχουν τα ονόματα των 
δύο αρχόντων, όταν δε γράφωνται στην 
κοινή, φέρουν το όνομα μόνον του ενός, 
μάλλον εντοπίου άρχοντος8. Εις τας Κορ- 
σίας μόνον δύο κατάλογοι σώζονται εξ 
ολοκλήρου. Ο  μεν IG VII 2390 γράφεται 
αποκλειστικώς εις διάλεκτον και έχει τα 
ονόματα των δύο αρχόντων, ο δε IG VII 
2389 παρέχει πάλιν εν μείγμα διαλέκτου9 
και κοινής10· όπως η υπό συζήτησιν Ο ρ- 
χομενιακή επιγραφή, η IG VII 2389 έχει 
το όνομα του ενός μόνον άρχοντος.

Ε ν ολίγοις, συμπεραίνουμε έκ των προηγουμένων 
, ότι σε τρεις βοιωτικές πόλεις η

διαφορά μεταξύ κειμένων πριν και μετά 
το 171 π.Χ. εξηγείται κάλλιστα, εάν υπο- 
θέσουμε ότι η ομοσπονδιακή οργάνωση 
της Βοιωτίας είχε διαλυθή από τούς Ρω- 
μαίους.

Σε άλλες πόλεις της Βοιωτίας οι κατά- 
λογοι γράφονται μόνο στην διάλεκτο και 
έτσι ουδεμία σύγκριση είναι δυνατή.

Οι εφηβικοί κατάλογοι της Θίσβης 
( SEG III, 351-3 ), των Θηβών ( BCH 
1970/1, 146 - 151 ), της Α νθηδόνος (IG 
VII4172 ), της Υηττού ( IGVII2809 - 2827, 
2829 -2830· περί των 2828, 2831 και 2832 
βλέπε κατωτέρω ), και της Λεβαδείας ( IG 
VII 3068 ) περιέχουν τα ονόματα των δύο 
αρχόντων. Ε κ  της Α κραιφίας σώζονται 
πολλά κείμενα ( IG VII 2715 -2720' BCH 
1899, 91 'αριθ. III και 193 - 200 αριθ. I- 
VIII· SEG III, 361), άλλα ενώ τα περισσό- 
τερα δείχνουν τα ονόματα των δύο αρ- 
χόντων, μερικά έχουν μόνο το όνομα του 
ενός (IG VII 2715, 2718, 2720· BCH 1899, 
91 αριθ. III). Η  ασυνέπεια αυτή στην 
Ακραιφία δύναται να εξηγηθή εκ της 
εγγύτητος της πόλεως των Κωπών. Οι 
κατάλογοι των Κωπαίων ( IG VII 2781· 
BCH 1970/1, 151 - 7· BCH 1975, 77 - 87 
αριθ. 1 - 2 ) παρουσιάζουν σημαντική 
διαφορά. ΄Εχουν σχεδόν αποκλειστικά το 
όνομα του ενός μόνον άρχοντος- άπαξ 
( BCH 1975, 88 - 82, αριθ. 1 ) αναφέρονται 
ονόματα δύο αρχόντων και τότε ο ομοσπον- 
διακός ακολουθεί τον εντόπιο, ενώ άλ- 
λοτε και πάντοτε ο ομοσπονδιακός ευρί- 
σκεται εις την πρώτη θέση. Βεβαίως, τα 
κείμενα αυτά παρουσιάζουν και άλλη 
ιδιότητα, δηλ. την ύπαρξη του αξιωματι- 
κού, λεγομένου « λοχαγίου » (IG VII 2781 
και BCH 1975, 77, 81 αριθ. 1 )11.

6. Συνοψίζει το θέμα ο Roesch, Thespiès et la 
Confédération béotienne ( 1965) 69 - 71. Συμπε- 
ραίνει ότι τρόπον τινά διελύθη η ομοσπονδία και 
επομένως οποιαδήποτε Παμβοιωτική οργάνωση 
επέζησε, ουδεμία πολιτική σπουδαιότητα είχε.

7. Το θέμα διασαφηνίζεται αμέσως εις την με- 
λέτη των Étienne και Knoepfler, Hyettos de Béotie 
et la chronologie des archontes fédéraux entre 250 
et 171 avant J -C . BCH suppl. iii ( 1976).

8. Τα έκ των Θεσπιών κείμενα θα δημοσιευθούν 
εις το Corpus της πόλεως αυτής του Roesch 
λεπτομερείς αναφοραί είναι άσκοποι εις την προκειμένη 

 περίπτωση.
9. εσσεγράφε[ε] εν [π]ελτοφόρας.

10. οί[δε]. II. Πρβλ. παρατηρήσεις του Roesch ο .π. 164-6.
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Τρεις επιγραφαί εξ Υ ηττού παρέχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον: IG VII 2828, 2831 
και 2832 χρονολογούνται υπό των εντο- 
πίων αρχόντων μόνον, αλλά το όνομα αυ- 
τών ακολουθεί η τας λέξεις επί δε πόλιος, 
αι οποίαι κανονικώς θα ηκολούθουν την 
μνείαν του ομοσπονδιακού άρχοντος ή 
κενόν έτοιμον διά την μνείαν αυτού. Η  
παράλειψη του τελευταίου είναι προφα- 
νώς εσκεμμένη. Φαίνεται ότι ο χαράκτης 
διετάχθη να γράψη κατάλογο νεοσυλλέ- 
κτων κατά τον συνήθη τρόπον, χωρίς 
μνεία ομοσπονδιακού άρχοντος και τούτο 
ακριβώς επραξε12.

Τα Ονόματα

Τα λίγα ονόματα της επιγραφής αυτής 
επιτρέπουν ελάχιστες μόνον παρατηρή- 
σεις. Το όνομα Α ρίστων είναι πολύ κοι- 
νό13. Το πατρωνυμικό Ε χεκράτης όμως 
απαντάται άλλου στη Βοιωτία δις μόνον, 
εις την περιοχήν των Θεσπιών14 και εις 
τον Ω ρωπό15, ενώ βρίσκεται δυτικώς 
του Ορχομενού εις πόλεις τινάς της Φωκί- 
δος, Τειθρώνιον, Τιθοραίαν και Πανοπέα16, 
λίγα παραδείγματα υπαρχουν επίσης εις 
την Αττικήν17, αλλά ουδέν εις την Λοκρί- 
δα. Το πατρωνυμικό του γραμματέως των 
πολεμάρχων, Καφισόδωρος, είναι δημοφι- 
λέστατο σε όλη την Βοιωτία και προ-

παντός στην βορεία και δυτική Κωπαΐδα18, 
πλησίον του ποταμού Κηφισού19. Δύ- 
σκολα διακρίνει κανείς το πρώτο όνομα, 
το όποιο περιέχει ο 5ος στίχος. Το όνομα 
Μνάσων όμως απαντάται πολλάκις εις 
πλείστας πόλεις της Βοιωτίας20 και ανα- 
τολικής Φωκίδος ( Δαύλεια, Ε λάτεια, και 
Στείρις )21, ενώ είναι σπανιώτατο εις την 
Αττική και Εύβοια22, και άγνωστο στην 
Λοκρίδα23.

Προσθήκη

Ε π’ ευκαιρία της παρούσης δημοσιεύ- 
σεως δυνάμεθα να προσθέσουμε δύο ση- 
μειώσεις περί των αριθ. I και Π. Ο Δρ. Denis 
Knoepfler φιλικώς μάς έγραψε αμφοτέρας 
τας παρατηρήσεις

I. το όνομα Α λεξίμαχος βρίσκεται εις 
άλλην μία βοιωτική επιγραφή, επί πλέον 
των αναφερθεισών εις ΑΑΑ 1974, 122 σημ. 
12 ; πρβλ. Pritchett, Studies in Ancient 
Greek Topography I ( 1965 ) 108, επι- 
τύμβια στήλη, αρχαϊκής εποχής, από τούς 
« Παλαιόμυλους » πλησίον Νεοχωρακίου,

12. Για περαιτέρω σκέψεις επί του θέματος των 
τριών επιγραφών πρβλ. Étienne και Knoepfler, 
ο.π. 107- 112, 320- 1, και 342- 7.

13. Οι συνέπειες της αναγνώσεως του Lauffer 
( [ - - ] έτωνος ) εξετάζονται υπό του ίδιου, ο .π. 46.

14. IGVII 1918.
15. Εις εφηβικόν κατάλογον της Ερέτριας, IG 

XII, 9, 241 στιχ. 63.
16. Πρβλ. Schober, Phokis ( 1924) 96 αριθ. 

439-441.
17. Πρβλ. Prosop. Att. αριθ. 6172-6174.

18. Πρβλ. πολλά παραδείγματα εις IG VII, SEG 
κ.τ.λ.

19. Παράξενη είναι έτσι η καταφανής απουσία 
του ονόματος Φωκίδα, εφ’ όσον πολλές Φωκι- 
κές πόλεις βρίσκονται στην κοιλάδα του Κη- 
φισού. Αντιθέτως, πολλά παραδείγματα είναι 
γνωστά εις την Αττική, εξ αιτίας της εκεί υπάρ- 
ξεως ομωνύμου ποταμού ( πρβλ. Prosop. Att. 
αριθ. 8337 - 8389 ). Φυσικά, εις την Εύβοια ευ- 
ρίσκεται σπανίως ( Ιστιαία, IG XII, 9, 249 στίχ. 
230 και 1216 στίχ. 1' Ερέτρια, IG XII, 9, 249 
στίχ. 73 και 74, IG XII Suppl. 557 στίχ. 29 ).

20. Πρβλ. IG VII, SEG κ.τ.λ. σχόλια του Neu- 
mann, De nominibus Boeotorum propriis ( 1908 ).

21. Πρβλ. Schober, ο .π. 763 -767.
22. Πρβλ. Prosop. Att. 10236, 10236, 10389 - 

10393 και IG XII, 9, index.
23. Πρβλ. Lerat, Les Locriens de l’Ouest, pro- 

sopographie.
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στη βορεία Παρασωπία ( Παλαιό μυλοι= 
αρχ. Σκώλος24).

II. Η  αναθεώρηση των επιγραφών της 
Υ ηττού υπό των Étienne και Knoepfler25 
έχει αποδείξει ότι το όνομα Ευθούτιμος 
( IG VIJ 2809 ) πρέπει να διορθωθή σε 
Ευρούτιμος. Ούτως αφαιρούμεν την Υ ητ-

τόν από τον κατάλογο των πόλεων, όπου 
ευρίσκονται ονόματα εις Ευθουμι- και πα- 
ρεμφερή ( ΑΑΑ 1974, 127 ).

Οι επιγραφές αυτές έχουν προσφάτως 
εξετασθή επί πλέον από τον Siegfried 
Lauffer26.

Prof. J O H N  M . FOSSEY

IN S C R IP T IO N S  FR O M  O R C H O M E N O S 2 *

A re-examination of SEG iii 372 ( =Arch. 
Delt. 1923, 213 - 214, no θ') suggests very 
strongly that it comes from the same 
block as AAA 1974, 119 - 127 nos. I - II. 
It is, however, later than the other in-

scriptions and appears to belong to the 
years after 171 B.C., as it is dated by 
the local archon only and is in koine. 
Notes are appended on the personal na- 
mes occuring in the present inscription.

Prof. JO H N  M . FOSSEY

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΘΑΛΑΜΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΤΗΣ ΚΩ *

Ο λόφος του Καστέλλου βρίσκεται περί 
τα 4 χλμ ΝΑ της πόλεως της Κω, στην εν- 
δοχώρα της περιοχής του ακρωτηρίου Ψα- 
λίδι ( σ χ. 1 ). Η  θέση είναι γνωστή και

ως Καστέλλες και φαίνεται ότι « τα φυσι- 
κά υψηλά τείχη από λευκούς πωρόλι- 
θους », που περιβάλλουν τον λόφο στα ΒΑ, 
έδωσαν την ονομασία στο ύψωμα1. Στο νο-

24. Πρβλ. Fossey, BICS 18 ( 1971 ) 106-9.
25. Ο.π. 26. Ο.π. 42 - 46.

* Continued from AAA V II (1974) 119 - 127.

♦Ευχαριστώ τον Έφορο ’Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 
 κ. I. Παπαχριστοδούλου για την άδεια 

δημοσιεύσεως, την παραχώρηση των φωτογρα- 
φιών των ε ι κ. 7 - 9  και τη συμπαράστασή του.

Την Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Κ. Δημακοπούλου - 
Παπαντωνίου ευχαριστώ για τις υποδείξεις και 
την ενθάρρυνσή της.

1. Ι ακ. Ζαρράφτη, Κώια Α, 1922, σ. 94.
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Σχ. 1. Χάρτης του ΒΑ τμήματος της Κω

τιοανατολικό άκρο του, και σε ύψος 106 μ., 
σχηματίζει πλάτωμα2, αμέσως κάτω από

το όποιο και στην ανατολική πλαγιά που 
βλέπει προς τη θάλασσα, βρέθηκε, κατά

2. Ι ακ. Ζαρράφτη ο.π. σ. 94, όπου σημειώνον- 
ται επιφανειακά ελληνιστικά όστρακα και νό- 
μισμα του 3ου π.Χ. αί., καθώς και λαξευμένος 
πορφυρίτης λίθος, ορατός σήμερα 100 μ. περ. ΝΑ 
του μυκηναϊκού τάφου. Βλ. και L. Laurenzi, Carta 
Archeologica dell’Isola di Coo : n° 4 Castello 
( αδημοσίευτος ). Το χειρόγραφο φυλάσσεται στη 
βιβλιοθήκη της Εφορείας στη Ρόδο, ενώ φωτο-

τυπημενο αντίγραφο και χάρτες υπαρχουν στο 
Μουσείο της Κω. Μετάφραση τμήματος του χάρτη 
από τον Μ. Νικολαΐδη ( No 4 Κάστρο ). Σωστι- 
κές ανασκαφές το καλοκαίρι του 1979 αποκάλυψαν 
συστάδα ελληνιστικών κιβωτιόσχημων τάφων και 
επιφανειακά βρέθηκε ερυθρόμορφο όστρακο. Ευ- 
χαριστώ τη συνάδελφο κ. X. Κάντζια για τις πλη- 
ροφορίες.
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Εικ. 1. Καστέλλο Κω. Είσοδος του μυκηναϊκού τάφου.

τη διάρκεια εργασιών διανοίξεως αγροτι- 
κού δρόμου, θαλαμωτός μυκηναϊκός τάφος, 
λαξευμένος στον φυσικό, υποκίτρινο, με εν- 
σωματωμένα θαλασσινά κοχύλια, ασπρό- 
πηλο του λόφου3 ( ε ι κ. 1 και σ χ. 2 ).

Ο δρόμος του τάφου σώζεται σε μεγ. μήκος 
 0,70 μ. και ελάχ. μήκος 0,30 μ. Έχει 

πλάτος 1,20 μ., σωζ. ύψος 1,10 μ. και κα- 
τεύθυνση από A προς Δ. Τα τοιχώματά του

συγκλίνουν ελαφρά προς τα άνω. Η  είσο- 
δος του τάφου ήταν αρχικά φραγμένη με 
ξερολιθιά από μέτριου μεγέθους ακατέρ- 
γαστες πέτρες. Το κατώτερο τμήμα της, 
πάχους 0,90 μ., σώθηκε ανέπαφο σε ύψος 
0,35 μ. Το αρχικό της πλάτος φαίνεται ότι 
ήταν ευρύτερο του ανοίγματος της εισό- 
δου και κάλυπτε μέρος των « παραστά- 
δων » εξωτερικά ( ε ι κ. 2 ). Τα τοιχώματα

3. Η  διάνοιξη του αγροτικού δρόμου, που οδη- 
γεί στην κορυφή του λόφου, κατέστρεψε το δρόμο 
του τάφου και προκάλεσε την παραβίαση της ξε- 
ρολιθιάς της εισόδου και την αφαίρεση των κτε- 
ρισμάτων ( σκύφου και κύλικας ) που, κατά τις

μαρτυρίες, ήταν τοποθετημένα αμέσως προς αρι- 
στερά της εισόδου. Τα αγγεία παραδόθηκαν στο 
Μουσείο της Κω από την 80 ΑΔΤΕΧ και ακολού- 
θησε επείγουσα σωστική ανασκαφική έρευνα, που 
κράτησε δύο ημέρες (Δεκέμβριος 1979).
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της εισόδου συγκλίνουν ελαφρά προς τα 
πάνω. Διαστ. πλάτ. 0,55 μ. ( κάτω ) και 
0,45 μ. ( πάνω ), ύψος 0,85 μ. Βαθύ στόμιο 
μήκ. 0,73 - 0,78 μ., πλάτ. 0,55 μ. εξωτ. 
και 0,82 μ. εσωτ., ύψ. 0,92 μ. οδηγεί στο 
εσωτερικό του θαλάμου, που έχει σχήμα 
ακανόνιστα ελλειπτικό. Τα τοιχώματά του 
συγκλίνουν από τη βάση τους προς τα πά-νω

 για να σχηματίσουν την καμάρα της 
οροφής που σώζεται ανέπαφη, ενώ είναι 
κάθετα προς το επίπεδο δάπεδο στην πλευ- 
ρά του τάφου που βλέπει προς το δρόμο. 
Διαστ. θαλάμου : μεγ. διαμ. 1,80 μ., ελάχ. 
διάμ. 1 μ., μεγ. ύψος 1 μ.

Η  απόληξη του στομίου στο βόρειο 
άκρο του θαλάμου δίνει ασύμμετρη διάτα- 
ξη στο σύνολο.

Χαρακτηριστικά αποτυπώματα λαξεύ- 
σεως, που έγιναν με αξίνη αιχμής πλ. 0,055 
-0,6 μ., είναι ορατά στα τοιχώματα του θα- 
λάμου ( ε ι κ. 3 ). Η  φορά των κτυπημά- 
των είναι πλάγια ή και οριζόντια από πάνω 
προς τα κάτω. Παρόμοια ίχνη, που διατη- 
ρούνται όμως σε πιό περιορισμένη έκτα- 
ση, ανάλογα με τη φύση του κατά τόπους 
υλικού, έχουν παρατηρηθεί και σε μυκη- 
ναϊκούς θαλαμωτούς τάφους της Περατής4, 
του Κατσαμπά στην Κρήτη5, της ’Ο- 
λυμπίας6, της Καλλιθέας Πατρών7 και 
στους αδημοσίευτους τάφους της Μεσα- 
ριάς στην Κω και του Βρυσαρίου Καλα- 
βρύτων ( ανασκαφές 1978/9 )8.Ο  εύπλαστος

Σχ. 2. Κάτοψη του μυκηναϊκού τάφου στο Καστέλ-
λο της Κω.

4. Περατή Β', σ. 15-16, πίν. 152.
5. Στ. Α λεξίου, Υστερομινωικοί τάφοι Κα- 

τσαμπά, 1967, σ. 21, εικ. 17.
6. Α. Παρλαμά, ΑΔ 29 1974 : Χρονικά, σ. 30 

πίν. 28 α.
7. Α. Παπαδόπουλος, ΠΑΕ 1976, σ. 197, πίν. 

132 β, ΠΑΕ 1977, σ. 184.
8. Ευχαριστώ τούς συναδέλφους X. Κάντζια 

και Μ. Π ετρόπορο για τις πληροφορίες.

αλλά ανθεκτικός ασπρόπηλος· του Κα- 
στέλλου διατήρησε ένα μέτριο στην κατα- 
σκευή τάφο σε πολύ καλή κατάσταση, μο- 
ναδική για την Κω9.

9. Η  οροφή δεν σώζεται στους μυκηναϊκούς θα- 
λαμωτούς τάφους του Ελαιώνα και της Λαγκά- 
δας, γιατί η φύση του πετρώματος — πορσελάνη 
( Pozzuolana ) — δεν επέτρεπε τη διατήρησή της



66 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΘΑΛΑΜΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΩ (Α. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ)

Εικ. 2. Καστέλλο Κω, Ξερολιθιά και στόμιο της 
εισόδου του μυκηναϊκού τάφου.

Στο ΝΑ άκρο του θαλάμου, σε ένα χώρο 
διαστ. 0,75 χ  0,80 μ. και ύψ. 0,62-0,65 μ., 
βρέθηκαν σωρευμένα τα αναστατωμένα 
λείψανα ( διασώζονται τα 2 κρανία και 
τμήματα του λοιπού σκελετού ) δύο σκε- 
λετών ενηλίκων ( ε ι κ .  4 ), καθώς και τα 
κτερίσματα των ταφών* 10 (ακέραιος σκύφος,

κύλικα από την οποία λείπει τμήμα του 
δίσκου της βάσεως, λίγα θραύσματα ψευ- 
δόστομου αμφορίσκου ). Το μεγαλύτερο 
και κεντρικότερο τμήμα του θαλάμου πα- 
ρέμενε κενό, καλυπτόμενο από ελάχιστη 
επίχωση παχ. 0,05 μ. από απολεπίσματα 
ασπρόπηλου και λεπτό χώμα. Ταφή « κατά 
χώραν » δεν βρέθηκε μεσα στον θάλαμο 
του τάφου.

Ο  παραμερισμός των οστών και των 
κτερισμάτων των παλαιοτέρων ταφών στα 
τοιχώματα του θαλάμου και ταυτόχρονα 
η αφαίρεση των πολυτιμότερων κτερισμά- 
των και η καταστροφή και διασκόρπιση 
άλλων αποτελεί χαρακτηριστική πρακτική

( Eleona e Langada, σ. 23 ). Σε πορσελάνη — 
ολικό που εξάγεται συστηματικά από την περιο- 
χή — πρέπει να ήταν σκαμμένος και ο κατεστραμμένος 

 μυκηναϊκός τάφος της Α γ . Παρασκευής 
( BSA 65, 1970, σ. 60 ). Ανέπαφος σωζόταν ο 
μυκηναϊκός τάφος της Μεσαριάς, που καταστρά- 
φηκε όμως, μετά την ανασκαφή, από τις οικοδο- 
μικές εργασίες.

10. Βλ. σημ. 3.
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για τούς μυκηναϊκούς θαλαμωτούς, οικο- 
γενειακούς τάφους11. Το πρόβλημα, που συ- 
ζητήθηκε πρόσφατα, της ανυπαρξίας της 
τελευταίας «κατά χώραν» ταφής σε πολ- 
λούς μυκηναϊκούς θαλαμωτούς τάφους12, 
παρά την προετοιμασία του χώρου, εξη- 
γήθηκε με την ολική αποσύνθεση του τε- 
λευταίου νεκρού, πιθανότατα ενός παι- 
διού13 η τη χρήση του τάφου στο εξής ως 
κενοταφίου14. Το άνοιγμα του τάφου, χω- 
ρίς να υπάρχει σαφής λόγος και άμεση 
ανάγκη νέας ταφής15, συνδυάστηκε με την 
υπόθεση της προσφοράς θυσιών και χοών 
στους νεκρούς που δεν άφησαν ίχνη16 και 
τελευταία ερμηνεύτηκε με την τήρηση του 
εθίμου μιας « δεύτερης ταφής », που ανα- 
παρίσταται υποθετικά σαν ανακομιδή και 
έκθεση των οστών του νεκρού από τούς 
συγγενείς, πριν από τον οριστικό παραμε- 
ρισμό τους στα τοιχώματα ή την τοποθέ- Εικ. 3. Καστέλλο Κω. Αποτυπώματα λαξεύσεως 

στα τοιχώματα του μυκηναϊκού τάφου.

Εικ. 4. Καστέλλο Κω. Παραμερισμένα οστά στο 
ΝΑ τμήμα του θαλάμου του μυκηναϊκού τάφου.

11. G. Mylonas, Mycenae and the Mycenaean 
Age, 1966, σ. 113, Περατή B-, σ. 68 κ.ε. Ο Mee, 
σ. 231, σημειώνει ότι η μόνιμη και απαράλλακτη 
αυτή συνήθεια δεν παρατηρήθηκε στην Κω. ‘Ωσ- 
τόσο, η κατάσταση των τάφων (Eleona e  Langada, 
σ. 25 - 27 ) δεν επέτρεπε ακριβείς παρατηρήσεις.

12. Περατή Β’, σ. 75 - 76 σημ. 5. BICS 25, 1978, 
σ. 171 -172, όπου και βιβλιογραφία. Πρβλ. και 
Σπ. Μαρινάτου, ΠΑΕ 1932, σ. 22- 23 ( Κεφαλ- 
λονιά), Κ. Δημακοπούλου, ΑΕ 1977, σ. 47 (Λ α- 
κωνία), Α. Δραγώνα - Λατσούδη, ΑΕ 1977, σ. 
86- 87 ( Ναύπλιο ). Th. Papadopoulos, Excava- 
tions at Aigion, SIMA 1976, σ. 21, 23 - 24.

13. C. Biegen, Prosymna, 1937, σ. 248-249. O. 
Frödin-Α . Persson, Asine, 1938, σ. 188. Πρβλ. 
αντίθετη άποψη Ν. Βερδελή, ΠΑΕ 1963, σ. 113 
( Μυκήνες ).

14. G. Mylonas, ο.π. σ. 118, πρβλ. αντίθετη 
άποψη : Περατή Β  ́ σ. 75, σημ. 4. Περί ΥΕ κενο- 
ταφίων βλ. Ι . Σακελλαράκη, ΑΔ 20, 1965 : Με- 
λέται, σ. 110 κ.έ.

15. Περατή Β' σ. 75.
16. Σ. Μαρινάτος, ΠΑΕ 1964, σ. 81 (Π όλος). 

Πρβλ. αντίθετη άποψη : Περατή Β' σ. 76.
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Εικ. 5. Καστέλλο Κω. Κύλικα με διακόσμηση 
χταποδιού από τον μυκηναϊκό τάφο ( ά όψη ).

Εικ. 6. Καστέλλο Κω. Κύλικα με διακόσμηση 
χταποδιού από τον μυκηναϊκό τάφο ( β' όψη )·

τησή τους σε λάκκους του θαλάμου ή του 
δρόμου. Το έθιμο συνδέεται ειδικά με την 
χρήση των θαλαμωτών οικογενειακών τά
φων17. Η  τελευταία θεωρία προϋποθέτει 
την ύπαρξη ενός ιδιαίτερου σεβασμού προς 
τούς νεκρούς προγόνους18. Η  πρόνοια 
όμως για την διευθέτηση ενός οικογενεια- 
κού τάφου, όπου το ενδεχόμενο μιας νέας 
ταφής είναι πάντοτε ανοικτό, υποδηλώνει 
ίσως απλώς τη φροντίδα των μελών της 
οικογένειας για τον κοινό χώρο ταφής19.

Κ τ ε ρ ί σ μ α τ α
1. Κύλικα ΠΒΕ 47320 ( ε ι κ. 5, 6). 

Συγκολλήθηκε ο δίσκος της βάσεως και 
συμπληρώθηκε το τμήμα που λείπει. Πη- 
λός καστανός, ομοιόχρωμο επίχρισμα, δια- 
κόσμηση με σκούρο κόκκινο χρώμα, ελα- 
φρά εξίτηλο στη β' όψη. Διαστ. : ύψος 
0,164 μ., διάμ. χείλ. 0,153 μ., διάμ. βάσ. 
0,085 μ. Ταινίες κοσμούν τον δίσκο της βά- 
σεως και το πόδι του αγγείου, ενώ δύο ομά- 
δες από λεπτές παράλληλες γραμμές ( 2 και

17. BICS 25, 1978, σ. 171 - 172.
18. Μ. Ανδρόνικος, Ελληνικά 17, 1962, σ. 

48 - 49. Ε πιστ. Ε πετ. Φιλοσ. Σχ. Παν. Θεσσαλο- 
νίκης 8, 1963, σ. 263 - 273. Archaeologia Home- 
rica, Band III, W. σ. 134.

19. Δεν θίγεται εδώ το γενικότερο πρόβλημα 
των κοινωνικών αίτιων της εγκατάλειψης τάφου 
η τάφων ενός μυκηναϊκού νεκροταφείου, πριν η 
μετά τη διευθέτηση του εσωτερικού τους χώρου,

που έχει άμεση σχέση με τΙς τύχες μιας συγκεκριμένης 
 οικογένειας ή του οικισμού. Σε μεμονωμένες 

 περιπτώσεις η διακοπή χρήσεως οφείλεται σε 
προβλήματα ασφαλείας ( Frödin - Persson, Asine, 
σ. 188, Περατή A', σ. 200, ΠΑΕ 1977 σ. 185) η 
και σε υπερπλήρωση του τάφου ( Περατή Β', 
σ. 75 ).

20. Οι αριθμοί αναφέρονται στο βιβλίο Εισα- 
γωγής του Μουσείου Κω.
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Εικ. 7. Ι αλυσός Ρόδου. Κύλικες με διακόσμηση 
χταποδιού από τους μυκηναϊκούς τάφους.

Εικ. 8. Ελαιώνας και Λαγκάδα Κω. Κύλικες με 
διακόσμηση χταποδιού από τους μυκηναϊκούς τάφους 

.
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Εικ. 9. Ι αλυσός Ρόδου. Κύλικα με διακόσμηση 
χταποδιού από τους μυκηναϊκούς τάφους.

3 αντίστοιχα ) « δένουν » το σώμα του 
αγγείου στο κατώτερο τμήμα του. Το χεί- 
λος και η εξωτερική επιφάνεια των λαβών 
τονίζονται με χρώμα. Στις δύο όψεις πα- 
ράσταση σχηματοποιημένου χταποδιού.

α' όψη ( ε ι κ. 5 ). Το σώμα του χταπο- 
διού είναι τριγωνικό και μακρόστενο. Από 
τις γωνίες της βάσεως του τριγώνου ξεκι- 
νούν δύο μεγάλα πλοκάμια που ελίσσονται, 
αγκαλιάζοντας το σώμα του αγγείου, μέχρι 
τις λαβές. Δύο μικρές συμμετρικές κεραίες 
( horns )21 και μία κάθετη γραμμή στο κέντρο 

 καταλήγουν στο χείλος. Τα μάτια απο- 
δίδονται με κύκλους, που έχουν στιγμή στο 
κέντρο. Η  όλη μορφή είναι έντονη.

β' όψη ( ε ι κ. 6 ) Αμελέστερη σχεδία- 
ση και λιγότερη ένταση στη μορφή. Το 
σώμα γίνεται περισσότερο ελλειπτικό και 
αποδίδεται πληρέστερα ο χαρακτηριστι- 
κός συμμετρικός ελιγμός των κεραιών. Η  
κεντρική κάθετη γραμμή παραλείπεται, 
όπως και η στιγμή στο κέντρο των ματιών.

Το σχήμα της κύλικας αντιστοιχεί στο 
FS 25822 και η διακόσμηση αποδίδει το 
FM 21 : 1723 (Cuttlefish).

Παρόμοιες κύλικες βρέθηκαν:
(α )  στην Ι αλυσό της Ρόδου 1. ΒΜΑ 

873 τάφος Α24, 2. αρ. ευρ. 4823 τάφος

21. John Pinsent, The Iconography of Octo- 
puses: A first Typology, BICS 25,1978, σ. 172 - 173.

22. MP I, εικ. 17.
23. MP I, εικ. 49.
24. BM Cat. I σ. 155, εικ. 207, M.V. σ. 6 πίν. 

II: 10, CVA GB7-BM 5 πίν. 5 : 26, Stubbings, 
σ. 14 πίν. Ill : 3.
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53 : 525 ( ε ι κ. 7 αριστερά ) 3. αρ. ευρ. 
4931 τάφος 59 : 626 ( ε ι κ. 7, δεξιά ).

( β ) στην Κω 1. inv. 68 τάφος 20 : 2 
της Λαγκάδας27 ( ε ι κ. 8 αριστερά ) 2. inv. 
353 τάφος 15:7 του Ελαιώνα28 ( ε ι κ. 8, 
δεξιά ) 3. α. αρ. ευρ. από τον μυκηναϊκό οι- 
κισμό των Σεραγιών της πόλεως της Κω29.

( γ ) στο Κούριο της Κύπρου BMC 608, 
στη Μίλητο και την Ι ασό30 ( θραύσματα).

Στις κύλικες της Ι αλυσού και της Κω 
το σώμα του χταποδιού διατηρεί ακόμη 
μια εύπλαστη καμπυλότητα, που καταλή- 
γει στη γεωμετρική αυστηρή έλλειψη του 
χταποδιού τού Κουρίου. Οι χαρακτηριστι- 
κές κεραίες αναπτύσσονται με άνεση και 
σταθερότητα και τον τύπο τους πλουτίζει η 
φλογόμορφη προεξοχή στο κέντρο στην 
κύλικα της Λαγκάδας ή τον αντικαθιστούν 
οι ρόμβοι στην κύλικα αρ. ευρ. 4823 της 
Ιαλυσού. Παραπληρωματικά κοσμήματα 
( κυματοειδείς γραμμές και κύκλοι με στιγμές 

 ) στον χώρο των λαβών υπαρχουν στις 
κύλικες αρ. ευρ. 4823 και 4931 της Ι α- 
λυσού.

Η  ομοιότητα που παρουσιάζουν οι κύ- 
λικες ΒΜΑ 873 και αρ. ευρ. 4931 της Ι α- 
λυσού ( ε ι κ .  7 ) και οι κύλικες των τάφων 

 του Ελαιώνα και της Λαγκάδας στην 
Κω ( ε ι κ. 8 ) οδήγησε τον Mee στην 
απόδοσή τους σε ένα μυκηναίο αγγειογρά- 
φο που εργάζεται στην YE ΙΙΙΒ με πιθανό

άμεσο πρότυπο την YE ΙΙΙΑ2 κύλικα ΒΜΑ 
87231 της Ι αλυσού32.

Οπωσδήποτε, είναι πιθανή η κοινή προ- 
έλευσή τους από εργαστήριο της Ρόδου, 
στο όποιο μπορούν ν’ αποδοθούν και η κύ- 
λικα αρ. ευρ. 4823 της Ιαλυσού, η κύλικα 
τού Κουρίου, καθώς και η σχετικά πρόσ- 
φατα δημοσιευμένη κύλικα των Σεραγιών, 
Καί το όποιο συνεχίζει την παράδοση των 
διακοσμημένων με χταπόδια κυλικών τού 
νησιού33. Η  κύλικα τού Καστέλλου απο- 
τελεί τότε μια κάπως « επαρχιώτικη » 
( ντόπια ; ) απόδοση ενός κοινού για τα 
Δωδεκάνησα προτύπου.
Χρονολόγηση : ΥΕ ΙΙΙΒ, πιθανότατα ΥΕ 
ΙΙΙΒ134.

Παράλληλα, ένας διαφορετικός τύπος 
χταποδιού απεικονίζεται στην αρ. ευρ. 
4819 κύλικα του τάφου 53 : 1 της Ι αλυ- 
σού35 ( ε ι κ.  9).  Η  σχηματοποίηση έχει 
προχωρήσει σημαντικά και οι κεραίες 
έχουν καθαρά διακοσμητική λειτουργία 
( αντιθετικές έλικες )36. Μεμονωμένα χα- 
ρακτηριστικά δείγματα (θραύσματα) του 
τύπου αυτού έχουν βρεθεί στην Α ργολί-

25. Ialisos, σ. 218, εικ. 140.
26. Ialisos, σ. 228, εικ. 145, CVA. Italia X - Rodi 

II πίν. 12 : 3, Mee, πίν. 15 D.
27. Eleona e Langada, σ. 135, εικ. 120.
28. Eleona e Langada, σ. 58, εικ. 52.
29. Serraglio, σ. 286, εικ. 251, σ.344,πίν. 334b,c.
30. ΒΜ Cat II, σ. 117 - 118, εικ. 213. Stubbings

σ. 40, πίν. XII : 3. 1st. Mitt. 9 -1 0 , σ. 51, πίν.
47 : 3. Annuario 1969 - 70, σ. 481, πίν. 28e.

31. BM Cat I σ. 154, CVA GB 7 πίν. 5 : 29, 
M.V. σ. 14 τάφος 26 : 49α, Stubbings σ. 14 πίν. 
Ill : 6.

32. Mee, σ. 103, 247.
33. Πρβλ. CVA Danemark II - Copenhague II

σ. 37- 38, πίν. 50: 1-7,  CVA GB7 - ΒΜ5,
πίν. 5 : 24, 26, 29, 30 ( BMA 870, 873, 872, 
871 ), Stubbings σ. 14, πίν. Ill : I, 6, 7, και 
BSA 42, 1947, σ. 12. Η  BMA 870 κατατάσ- 
σεται στην ΥΕΙΙΙΒ από τον S. Symeonoglou, AJA 
74, 1970, σ. 285 No 38, είναι ωστόσο χαρακτηρι- 
στικός YE ΙΙΙΑ2 τύπος. Πρβλ. Mee, σ. 78 - 79 
για τις YE ΙΙΙΑ2 κύλικες της Ρόδου.

34. Για την απόλυτη χρονολόγηση βλ. MPI, 
σ. 115 ( ΥΕ ΙΙΙΒ 1300- 1230 π.Χ. ) και Hankey- 
Warren, BICS 21, 1974, σ. 148, όπου το παραπάνω 
χρονικό διάστημα καλύπτει μόνο την ΥΕ ΙΙΙΒ1.

35. Ialisos, σ. 216. Βλ. και Serraglio, πίν. 334d.
36. FM 50, MP I εικ. 62.
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δα37 ( και στα Πευκάκια Βόλου )38, όπου 
όμως, δεν συνεχίζεται κατά την YE ΙΙΙΒ1 
η παράδοση των διακοσμημένων με χτα- 
πόδια κυλικών39. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι η κύλικα από το Πικέρμι της Αττι- 
κής40 και το θραύσμα κύλικας από τη 
Νάξο41 αποτελούν πανομοιότυπα σχεδόν 
των YE ΙΙΙΒ κυλικών με χταπόδι της Δω-
δεκανήσου, ενώ δεν υπαρχουν ανάλογα 
παραδείγματα από την Κρήτη42.

2. Σκύφος ΠΒΕ 474 ( ε ι κ. 10, 11).Ακέ-
ραιος. Μαύρα στίγματα ιζήματος στην 
εσωτερική ιδίως επιφάνειά του. Πηλός 
ανοικτός καστανός, ομοιόχρωμο επίχρι- 
σμα, διακόσμηση με καστανόμαυρο χρώ- 
μα πολύ εξίτηλο. Διαστ. : ύψος 0,112 μ., 
διάμ. βάσ. 0,06 μ., διάμ. χείλ. 0,154 - 0,171 
μ. Η  λεπτή ταινία που τονίζει το ελλει- 
ψοειδές χείλος άνω και δεσμίδα τεσσά-
ρων παραλλήλων γραμμών κάτω ορίζουν 
τη ζώνη που διακοσμείται με σειρά τρι- 
γλύφων, από τέσσερα σε κάθε πλευρά, που 
σχηματίζονται από μια κάθετη τεθλασμένη 

 γραμμή, πλαισιωμένη δεξιά και αριστε- 
ρά από δύο παράλληλες γραμμές. Ταινία 
διαγράφει την περιφέρεια της δισκοειδούς 
βάσεως, την βάση και την κορυφή των λα-

βών. Πέντε μικροί ομόκεντροι κύκλοι δια- 
γράφονται στον πυθμένα εσωτερικά ( ε ικ.  
1 1 ).

Το σχήμα του σκύφου αντιστοιχεί στο 
FS 28443 και η διακόσμηση αποδίδει το 
F Μ 75:10 ή 2244 (panelled patterns). 
Ανήκει στην ομάδα των σκύφων τύπου 
Α του λιτού ρυθμού ( Open Style )45. Πα- 
νομοιότυπος είναι ο σκύφος ΒΜΑ 955 του 
τάφου 12, από την Ιαλυσό της Ρόδου46, 
όπως και οι σωζόμενοι σε θραύσματα σκύ- 
φοι από την Τίρυνθα47 και τις Μυκήνες48. 
Χαρακτηριστικά όστρακα σκύφων τύπου 
Α με το κόσμημα αυτό σαν βασικό έχουν 
βρεθεί στην ’Αργολίδα49, στη Λακωνία60, 
τη Βοιωτία51 κ.ά., κυρίως σε οικισμούς.

Ο σκύφος τύπου Α εμφανίζεται στην 
Αργολίδα στην αρχή της ΥΕ ΙΙΙΒ 1 και χα- 
ρακτηρίζει την εποχή52, εκτοπίζοντας βα-

37. Ε. French, BSA 61, 1966, σ. 226, πίν. 
4 9 α : 2 (Μ υκήνες) Chr. Podzuweit, AA 1979, 
σ. 434, εικ. 52: 1 (Τίρυνθα).

38. Δ. Θεοχάρη, ΠΑΕ 1957, σ. 67, πίν. 17 α. 
Στον ίδιο πίνακα όστρακο κύλικας με χταπόδι 
διασώζει τη μία κεραία και την φλογόμορφη προ- 
εξοχή στο κέντρο (πρβλ. κύλικα της Λαγκάδας).

39. Mee, σ. 103.
40. F. Stubbings, BSA 42 ( 1947 ) σ. 29 πίν. 7 : 5 

και Μ. Benzi, Ceramica Micenea in Attica, 1975, 
no 113.

41. N. Κοντολέοντος, ΠΑΕ 1965, σ. 176 πίν. 
220 α.

42. Βλ. Μ. Popham, BSA 73 ( 1978 ) σ. 183
για ΥΕΙΙΙΒ κύλικες με χταπόδι στην Κρήτη.

43. MPI, εικ. 13.
44. MPI, εικ. 72.
45. ΑΔ 20, 1965 : Χρονικά, σ. 139.
46. ΒΜ Cat I, σ. 174, πίν. XIV, M.V, σ. 10 πίν.

31.
-.47. ΑΔ 20, 1965 : Χρονικά σ. 140, σχ. 1 : 9.

48. K. Wardle, BSA 68, 1973, σ. 311-312, εικ. 
9 : 36, πίν. 58 α : 36.

49. Ε. French, BSA 61, 1966, σ. 222, εικ. 8 : 
4 -6 . BSA 62, 1967, σ. 167 εικ. 12: 45, εικ. 
20 : 108 - 115, πίν. 39 β, c. BSA 64, 1969, σ. 81 
εικ. 6 : 12, 13 πίν. 18 c 6, 7. Tiryns V, σ. 37, 
εικ. 5 : 19, πίν. 27, 1 :9  και πίν. 27, 2 : 10.

Η. Döhl, Tiryns VI, σ. 161, εικ. 10 : 8, 8α πίν. 
63 Β8, Β8α Ρ. and W. Gercke - G. Hiesel, Tiryns 
VIII, σ. 12, πίν. 7, 2H. P. Grossmann - J. Schäfer, 
Tiryns VIII, σ. 73, πίν. 50 : 79 - 86. P. Mountjoy, 
BSA 71, 1976, σ. 87, εικ. 6 : 41, 46. Avila- 
Grossman - Schäfer, Tiryns IX, σ. 21 - 22 και 
28, πίν. 4 : 61, 62, 10 : 137, 140.

50. Κ. Δημακοπούλου ΑΔ 23, 1968, σ. 178, 
πίν. 78ς’.

51. Κ. Δημακοπούλου AAA VII, 1974, σ 169, 
εικ. 9.

52. Ε. French, BSA 60, .1965. σ. 159.
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θμιαία τις κύλικες53. Εξακολουθεί όμως 
να υπάρχει, σε μεγαλύτερη μάλιστα ανα- 
λογία, παράλληλα με τους σκύφους της 
ομάδας Β, και στην ΥΕ ΙΙΙΒ254.

Ο  σκύφος τού Καστέλλου αποδίδει λοι- 
πόν ένα καθαρά αργολικό τύπο αγγείου 
(πρβλ. και το ανοικτό χρώμα του πηλού ), 
αλλά το κακότεχνο πλάσιμο του κυπέλ- 
λου και η εξίτηλη διακόσμηση αποκλείουν 
το ενδεχόμενο να είναι εισηγμένος. Οι 
σχέσεις Αργολίδας και Δωδεκανήσου, αρ- 
κετά στενές ακόμη κατά την YE ΙΙΙΒ1, 
φαίνεται να σταματούν την YE ΙΙΙΒ255, και 
γενικά στη ΝΑ Μεσόγειο η YE III Β περί- 
οδος χαρακτηρίζεται από την πτώση του 
εισαγωγικού εμπορίου με την κυρίως Ε λ - 
λάδα56.
Χρονολόγηση YE ΙΙΙΒ, πιθανότατα ΥΕ 
ΙΙΙΒ157.

3. Τμήμα ψευδόστομου αμφορίσκου 
ΠΒΕ 475 ( ε ι κ. 12 ). Σώζεται η βάση και 
μικρό μέρος τού σώματος που συγκολλή- 
θηκαν από τρία άνισα θραύσματα. Πηλός 
καστανός, εύθρυπτος και απολεπισμένος 
εσωτερικά, ομοιόχρωμο στιλπνό επίχρισμα 
εξωτερικά. Διακόσμηση με σκούρο καστα- 
νοκόκκινο χρώμα που διατηρείται καλά. 
Διαστ. σωζ. ύψ. 0,037 μ., διάμ. βάσ. 0,034

Εικ. 10. Καστέλλο Κω. Σκύφος τύπου A από τον 
μυκηναϊκό τάφο.

Εικ. 11. Καστέλλο Κω. Σκύφος τύπου A από τον 
μυκηναϊκό τάφο ( εσωτερικό ).

Εικ. 12. Καστέλλο Κω. Βάση ψευδόστομου αμ- 
φορίσκου από τον μυκηναϊκό τάφο.

53. E. French, AJA 75, 1971, σ. 330, K. Wardle, 
BSA 68, 1973, σ. 306, εικ. 5.

54. Ε. French, BSA 61, 1966, σ. 234, K. Wardle, 
BSA 64, 1969, σ. 263 -265, BSA 68, 1973, σ. 
311 -2 , 318.

55. Mee, σ. 99, 289.
56. BIOS 21, 1974, σ. 148.
57. Βλ. E. French, BICS 24, 1977, σ. 136- 138, 

για το πρόβλημα της διακρίσεως των φάσεων της



74 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΘΑΛΑΜΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΤΗΣ ΚΩ (Λ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ)

μ., διάμ. σωζ. κοιλ. 0,07 μ. Ταινία περιβάλ- 
λει τη χαμηλή δακτυλιόσχημη βάση και 
ομάδα τριών λεπτών ταινιών κοσμεί το 
κάτω μέρος του σώματος. Ανήκει στο συ- 
νηθισμενο τύπο του σφαιρικού ψευδόστο- 
μου αμφορίσκου, που ήταν κοινός για με- 
γάλο χρονικό διάστημα, από την YE ΙΙΙΑ2 
έως την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο. Το σχήμα του 
αποδίδει το FS 171/17658.

Η  ανασκαφή του μυκηναϊκού τάφου στο 
Καστέλλο της Κω επισήμανε μια νέα μυ- 
κηναϊκή θέση στο νησί59, σε περιοχή που 
είναι όμως απρόσιτη και απρόσφορη για 
ευρύτερη έρευνα. Τα ευρήματα πιστοποιούν 
το κοινό πολιτιστικό επίπεδο του νησιού 
κατά την ΥΕ ΙΙΙΒ60, καθώς και τις στενές 
σχέσεις του με τη Ρόδο ( Ιαλυσό ). Υ πο- 
δεικνύουν επίσης την ύπαρξη ενός κερα- 
μεικού εργαστηρίου στα Δωδεκάνησα, που 
η απήχησή του φθάνει μέχρι την Κύπρο 
και τη Μ. Ασία61.

Η  ανάλυση του πηλού χαρακτηριστι- 
κών και χρονολογημένων αγγείων της 
ΥΕ ΙΙΙΑ2, ΥΕΙΙΙΒ και ΥΕΙΙΙΓ περιόδου από 
τους μυκηναϊκούς τάφους της Ιαλυσού 
έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία για την προ- 
έλευσή τους62. Στην ΥΕΙΙΙΒ υπάρχει ίδια 
σχεδόν αναλογία εισαγωγών από την Αρ- 
γολίδα και τα άλλα μυκηναϊκά κέντρα 
( Κρήτη ) και λίγη σχετικά ντόπια κερα- 
μεική στους τάφους. Η κύλικα αρ. ευρ. 
4823 της Ιαλυσού ( εικ.  7 αριστ. ), απο- 
δείχθηκε ότι είναι εισηγμένη από την Αρ- 
γολίδα63, όπου ο τύπος της διακοσμημένης 
με χταπόδι κύλικας σχεδόν εξαφανίζεται 
κατά την διάρκεια της ΥΕΙΙΙΒ1 περιόδου 
και αντίθετα αναπτύσσεται στα Δωδεκάν-
ησα. Δείγμα της ανάπτυξης αυτής η πα- 

ράλληλη ύπαρξη του τύπου στο μυκηναϊκό 
οικισμό των Σεραγιών της Κω και στους 
μυκηναϊκούς τάφους του νησιού.

ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΥΕ ΙΙΙΒ κεραμεικής. Για την απόλυτη χρονολό- 
γηση βλ. σημ. 34.

58 MP I, εικ. 6, Περατή Β' σ. 153 τύπος Β 
( βραχυστρόγγυλος ), εικ. 25.

59. R. Hope Simpson— J. F. Lagenby, Notes 
from the Dodecanese I, BSA 57, 1962, σ. 169 - 
172 και II, BSA 65, 1970, σ. 55 - 62, R. Hope Simp- 
son - O. Dickinson, A Gazetteer of Aegean Ci- 
vilisation in the Bronze Age, Vol. I : The Main- 
land and the Islands, SIMA Vol. LIII, 1979, Κος, 
σ. 360 - 363.

60. Mee, σ. 289, Serraglio, σ. 392 - 393.
61. Για τις σχέσεις Κύπρου - Δωδεκανήσου, βλ.

Η. Catling, Cypriot Bronzework in the Mycenaean 
World, 1964 σ. 34 κε. και σ. 36, 50. Βλ. και 
J. Courtois, σ. 149 -165, στο The Mycenaeans 
in the Eastern Mediterranean, 1973, για το εργα- 
στήριο των κρατήρων Κω - Μιλήτου, πρβλ. Mee, 
σ. 399 - 403.

62. R. Ε. Jones - C. Β. Mee, Spectrographic Ana- 
lyses of Mycenaean Pottery from Ialysos on 
Rhodes: Journal of Field Archaeology ( 1978) 
σ. 461 - 470. Βλ. και H. Catling - R. E. Jones, 
Archaeological Science in Greece, AAA IX ( 1979 ) 
σ. 228.

63. Ο .π. σ. 469.
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M YCENAEAN CHA M BER TO M B  AT CASTELLO O N  COS

The construction of a country road on 
the top of the hill Castello on Kos led 
to the discovery of a rock - cut myce- 
naean chamber tomb, which is the first 
evidence of a, hitherto unknown, My- 
cenaean settlement in the area.

In the interior of the well preserved 
tomb the bones of the dead and the 
grave offerings were brushed aside to the 
SE corner of the chamber. No final burial 
in situ was found. This particular prac- 
tice has already been noticed in the 
mycenaean cemeteries but is not yet 
definetely explained. It has been re-

cently suggested that a second burial 
custom has actually taken place but the 
question still remains open. The finds 
consist of ( 1 ) a kylix with a cuttle- 
fish decoration, common at Ialysos on 
Rhodes and on Kos itself. ( 2 ) A deep 
bowl of group A and (3) a base fragment 
of a small globular stirrup jar. The kylix 
gives further evidence to the close con- 
tacts between Rhodes and Cos and to 
the existence of a workshop in the Do- 
decanese producing stemmed cups de- 
corated with octopuses during the 
LH IIIB period.

LENA PAPAZOGLOU
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΥΛΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΣΙΑΝΑΣ

Η  κύλικα των εικόνων 1 - 5 βρίσκεται 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και 
έχει αριθμό ευρετηρίου 203491. Η  προέ- 
λευσή της είναι άγνωστη. Ανήκει στη 
χρονολογικά δεύτερη μεγάλη ομάδα των 
αττικών μελανόμορφων κυλικών, τις κύλι- 
κες τύπου Σιάνας, που τοποθετούνται στο 
β' τέταρτο του 6ου αί. π.Χ. Η  διακόσμηση 
στο εξωτερικό της είναι του τύπου 
overlap, οι παραστάσεις δηλαδή στις δύο 
όψεις του αγγείου καλύπτουν και το χεί- 
λος και το σώμα του. Το επάνω μέρος του 
εσωτερικού του χείλους είναι εδαφόχρω- 
μο. Στη βάση της κύλικας, κοντά στο ση- 
μείο όπου ενώνεται το πόδι με το σώμα 
της, υπάρχει ακτινωτό κόσμημα. Κάτω 
από τις λαβές, που στο εσωτερικό τους 
είναι άβαφες, υπάρχει ένα σχηματοποιη- 
μενο και ανεστραμμένο άνθος λωτού. Το 
σχήμα της κύλικας είναι αρκετά ασυνή- 
θιστο, καθώς το χείλος της δεν εξέχει πολύ 
προς τα έξω και στο σημείο όπου συναντά 
το σώμα του αγγείου δεν σχηματίζεται 
έντονη γωνία, όπως συμβαίνει κατά κα-

νόνα στις κύλικες Σιανας2. Ο  πηλός είναι 
αλλού ροδαλός και αλλού γκρίζος, προ- 
φανώς από καύση, κάτι που φανερώνει 
πώς το αγγείο προέρχεται από τάφο. Το 
μελανό γάνωμα είναι στα περισσότερα ση- 
μεία θαμπό, όχι μόνο από την φθορά αλλά 
και από άνισο αρχικό ψήσιμο.

Στο εσωτερικό της κύλικας ( ε ι κ. 1 ) 
μεσα σε πλαίσιο από γλωσσωτό κόσμημα, 
με γλώσσες εναλλάξ κόκκινες και μαύρες 
που ορίζονται εξωτερικά από τέσσερεις 
και εσωτερικά από τρεις ομόκεντρους κύ- 
κλους, υπάρχει η παράσταση ενός θηλυ- 
κού ελαφιού που τρέχει προς τα δεξιά γυ- 
ρίζοντας το κεφάλι προς τα πίσω. Το γύ- 
ρισμα του κεφαλιού του ζώου, τα ανοιχτά 
αυτιά του και η κάμψη των μπροστινών 
του ποδιών το εντάσσουν με επιτυχία στον 
κυκλικό χώρο του τόντο, ενώ συγχρόνως 
δίνουν την εικόνα ενός τρομαγμένου ζώου 
που τρέχει για να αποφύγει μιαν επίθεση. 
Η  μορφή του ελαφιού είναι πολύ χαρι- 
τωμενη και φανερώνει ένα ικανό στην 
απόδοση των ζώων καλλιτέχνη, που δεν 
πρέπει να εργαζόταν πολύ νωρίτερα από 
τα μεσα του 6ου αί. π.Χ. Το ελάφι δεν είναι 
συνηθισμένο θέμα διακοσμήσεως του εσω- 
τερικού των κυλίκων Σιάνας3, απαντάται 
όμως αρκετά συχνά στο εξωτερικό τους : 
ελάφια που βόσκουν, συνήθως ανάμεσα

*Ευχαριστώ θερμά την Γενική Έφορο Αρχαι- 
οτήτων, κ. Βαρβάρα Φιλιππάκη, για την άδεια 
δημοσιεύσεως της κύλικας και για το συνεχές 
ενδιαφέρον και την βοήθεια της. Επίσης, θερμά 
ευχαριστώ τον καθηγητή κ. J. Boardman και την 
Dr. D. C. Kurtz χάρις στους όποιους είχα την 
δυνατότητα να μελετήσω φωτογραφίες από το 
Α ρχείο, Beazley.

1. Η  κύλικα έχει συγκολληθεί πρόσφατα από 
75 περίπου κομμάτια. Μερικά τμήματά της, με- 
ταξύ των όποιων το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού, 
έχουν συμπληρωθεί με γύψο. ΄Υψος : 0,105 - 
0,11 μ. ( χωρίς το συμπληρωμένο πόδι : 0,085 μ. ), 
διάμετρος : 0,235 μ., διάμετρος με λαβές : 0,315 μ.

2. Το ίδιο περίπου σχήμα έχουν οι κύλικες 
Σιάνας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
αριθ. 444 και 12586.

3. Τα μόνα δύο γνωστά παραδείγματα κυλίκων 
Σιάνας με παράσταση ελαφιού στο τόντο είναι η 
κύλικα στο Βρετανικό Μουσείο αριθ. Β 382 
( ABV 51, 5 ) και η κύλικα στις Βρυξέλλες αριθ. 
A 1578 (ABV 63, 7).
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Εικ. 1. Εσωτερικό της κύλικας αριθ. 20349 του Εθνικού Μουσείου.

σε πάνθηρες η άλλα ζώα, είναι ένα αγα- 
πητό θέμα διακοσμήσεως τόσο στις κύλι- 
κες τόπου Σιανας4 όσο και στις μεταγενέ- 
στερες κύλικες των μικροκαλλιτεχνών.

Στο εξωτερικό της κύλικας και οι 
δύο όψεις παρουσιάζουν το ίδιο θέμα

( ε ι κ.  2 - 3 ) : στο κέντρο ένας πολεμιστής 
με κράνος, θώρακα, κνημίδες και ιμάτιο, 
που πέφτει από τον ένα ώμο του και τυλί- 
γεται γύρω από το χέρι του σαν ασπίδα, 
στέκεται απέναντι από μία γυναίκα που 
φορεί πέπλο και ιμάτιο και « ανακαλύ-

4. Βλ. π.χ. τις κύλικες στη Νέα Υόρκη αριθ. 
12.234.2 (CVA 2, III Η, πίν. 4 ) , Goluchow 27

( ABV 75, 2 ), Αμβούργο αριθ. 1908. 255 ( ABV 
56, 102 ), Heidelberg αριθ. 283 (CVAI, πίν. 43, 7 ).
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Εικ. 2. Όψη A της κύλικας αριθ. 20349 του Εθνικού Μουσείου.

πτεται ». Στην μία όψη ο οπλίτης απειλεί 
την γυναίκα με το γυμνό του ξίφος, στην 
άλλη όμως δεν κρατάει τίποτα στο χέρι 
του. Πίσω από την γυναίκα υπάρχει ένας 
δεύτερος πολεμιστής πολύ όμοιος με τον 
πρώτο. Η  στάση των δύο οπλιτών θυμίζει 
σκηνή μονομαχίας, και φαίνεται πώς από 
μια τέτοια παράσταση πήρε ο αγγειογρά- 
φος μας τον εικονογραφικό τύπο που 
χρησιμοποιεί εδώ, παρ’ όλο που το θέμα 
του είναι εντελώς διαφορετικό. Τις τρεις 
αυτές κεντρικές μορφές πλαισιώνουν άνδρες 
θεατές, τρεις από κάθε πλευρά : δύο ιμα- 
τιοφόροι και ένας γυμνός άνδρας ανάμεσά 
τους στην μία όψη, δύο ιματιοφόροι και

ένας άνδρας με ιμάτιο, που πέφτει από τον 
ώμο του στην άλλη. Στεφάνι κρατούν ο 
δεύτερος από τα αριστερά θεατής στην 
πρώτη πλευρά και ο δεύτερος από τα δεξιά 
θεατής στην δεύτερη πλευρά. Το κύριο 
χαρακτηριστικό όλων των ανδρικών μορ- 
φών είναι οι μεγάλοι τους γλουτοί. ΄Οπως 
είναι συνηθισμένο στην αγγειογραφία της 
εποχής το μάτι των ανδρών αποδίδεται με 
δύο ομόκεντρους κύκλους, ενώ της γυναί- 
κας, στη δεύτερη όψη όπου σώζεται, είναι 
μεγάλο και αμυγδαλωτό. Τα ιμάτια είναι 
διακοσμημένα με τρίστικτα κοσμήματα 
και κυματοειδείς γραμμές, ενώ ταινίες εγ- 
χαρακτων κοσμημάτων στολίζουν τις πα-
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Εικ. 3. Ό ψ η Β της κύλικας αριθ. 20349 τού Εθνικού Μουσείου.

ρυφές του πέπλου και του ιματίου της γυ- 
ναίκας5. Ο  ζωγράφος έχει χρησιμοποιή- 
σει για τα κοσμήματα λευκό και κόκκινο 
επίθετο χρώμα, που στα περισσότερα ση- 
μεία έχει φύγει. Λευκό υπάρχει επίσης 
στο ρύγχος του ελαφιού του εσωτερικού 
της κύλικας και στο πρόσωπο και τα γυ- 
μνά μέλη της γυναικείας μορφής, η οποία 
στην πρώτη όψη δεν διατηρείται καθόλου

καλά. Κόκκινο χρώμα κάλυπτε τα κράνη 
των πολεμιστών και τον λαιμό τού ελαφιού.

Η  κύλικα την όποια παρουσιάζουμε εδώ 
δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί σε κανένα 
από τους ζωγράφους κυλίκων τύπου Σιά- 
νας που διέκρινε ο Beazley6. Κάποια όμως 
ομοιότητα φαίνεται να έχουν οι μορφές 
με τις μορφές των κυλίκων Σιάνας του 
Λυδού η τού εργαστηρίου του. Επίσης, 
το ανεστραμμένο άνθος λωτού κάτω από 
τις λαβές είναι κάτι που απαντάται κυρίως

5. Τρίστικτα κοσμήματα διακρίνονται στα ιμά-
τια των θεατών δίπλα στους οπλίτες και στο ιμά- 
τιο του επιτιθέμενου οπλίτη και στις δύο όψεις, 
καθώς και στο ιμάτιο της γυναίκας στην δεύτερη 
όψη. Κυματοειδείς γραμμές έχουν τα ιμάτια του 
δεύτερου θεατή από αριστερά στην πρώτη όψη 
και του πρώτου από δεξιά στη δεύτερη όψη.

6. ABV 51 -75, 87, 90, 112- 113, 115, 227, 681 
κε. Para 23 κε., 46, 49, 73.
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σε έργα που έχουν αποδοθεί στον Λυδό7 
και στον μαθητή του Camel Painter8. 
Ακόμη, το ακτινωτό κόσμημα στη βάση 
του αγγείου, η μορφή της ανακαλυπτό- 
μενης γυναίκας στο κέντρο της παραστά- 
σεως, οι θεατές που πλαισιώνουν συμμε- 
τρικά την σκηνή και η εικόνα ενός ζώου 
ατό τόντο είναι όλα συνηθισμένα στις κύ- 

λ ικες Σιάνας αυτών των ζωγράφων. Είναι, 
λοιπόν, πιθανόν ο ζωγράφος μας να ήταν 
ένας δεύτερης κατηγορίας αγγειογράφος 
του εργαστηρίου του Λυδού, με μια ιδιαί- 
τερη όμως ευχέρεια στην απόδοση των 
ζώων, όπως αποδεικνύει η διαφορά της 
ποιότητας μεταξύ των ανθρωπίνων μορφών 
και του ελαφιού του τόντο. Πρόσφατα που- 
λήθηκε στο Λονδίνο μία κύλικα τύπου 
Σιάνας overlap9, που παρουσιάζει πολλές 
ομοιότητες τόσο στην τεχνοτροπία όσο 
και στα διάφορα κοσμήματα με την κύ- 
λικα του Εθνικού Μουσείου, και είναι 
πολύ πιθανόν να έχουμε με αυτή ένα δεύ- 
τερο έργο του άγνωστου ζωγράφου μας. 
΄Οσον αφορά την χρονολόγηση της κύ- 
λικας του Εθνικού Μουσείου, η κάποια 
συγγένεια με έργα του κύκλου του Λυδού 
και η ωραία μορφή του ελαφιού στο τόντο 
την τοποθετούν προς το τέλος του β' τε- 
τάρτου του 6ου αι. π.Χ., πιθανόν στη δε- 
καετία 560 - 550 π.Χ.

Ποιο είναι, τώρα, το θέμα που παριστά- 
νεται στο εξωτερικό της κύλικας, και πρώ- 
τα-πρώτα είναι μυθολογικό η όχι ; Πολ- 
λές φορές είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
διακρίνει κανείς πότε ο αγγειογράφος είχε 
στο νου του μία μυθική σκηνή και πότε 
ήθελε απλώς να απεικονίσει ένα επεισόδιο 
της καθημερινής ζωής. Μία γυναίκα ανά- 
μεσα σε δύο άνδρες — συνήθως οπλίτες — 
είναι συνηθισμένη εικόνα απαγωγής, όχι 
πάντοτε μυθολογικής10. Μέ τον ίδιο τρόπο 
αποδίδεται επίσης η αιχμαλωσία μιας γυ- 
ναίκας της Τροίας από Αχαιούς πολε- 
μιστές ή η Πολυξένη που πρόκειται να 
θυσιαστεί. Στην περίπτωσή μας, όμως, το 
γεγονός ότι, στην μία όψη της κύλικας, ο 
οπλίτης που αντικρίζει την γυναίκα κα- 
τευθύνεται προς αυτή με προτεταμένο το 
γυμνό του ξίφος, φανερώνει πώς ο σκοπός 
του είναι να την σκοτώσει και όχι απλώς 
να την απαγάγει, πράγμα που κάνει την 
σκηνή πολύ όμοια με όλες εκείνες τις 
παραστάσεις που ερμηνεύονται συνήθως 
ως η συνάντηση του Μενέλαου και της 
Ελένης, αμέσως μετά την πτώση της 
Τροίας11. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Μενέ- 
λαος είχε αποφασίσει να σκοτώσει την 
υπεύθυνη του Τρωικού πολέμου, ξέχασε 
όμως την οργή του μόλις είδε το γυμνό 
της στήθος. Αυτά τα μαθαίνουμε από τον

7. Τάραντας 20129 ( ABV 113, 70) και I. G. 
4412 ( ABV 113, 74), Μουσείο Ηρακλείου 217 
( ABV 684, 71 bis), Μιλάνο Ιδιωτ. συλλ. (Para 
46 ).

8. Κοπεγχάγη 6585 ( ABV 115, 5 ), Ρώμη Ιδιωτ.
συλλ. (Arch. Class. 21, 1969, πίν. 30- 33 ). Οι
κύλικες στον Τάραντα αριθ. 20274 ( Para 46 ),
I.G. 4362 (ABV 113, 72), I. G. 4492 (ABV 113, 
73 ), 20273 (ABV 112, 69), I.G. 4363 (ABV 113, 
71) και 4443 (ABV 113, 75) έχουν αποδοθεί 
στον Camel Painter από τον Μ. Τιβέριο ( Ο  Λυ- 
δός και το έργο του, 47 - 51 ), ο Beazley όμως τις

θεωρεί έργα του ίδιου του Λυδού.
9. Christie’s Catalogue : Auction 26 November 

1980, no 299, σελ. 74, εικ. 2. Στο εσωτερικό εικο- 
νίζεται ένας κύκνος και στις δύο εξωτερικές όψεις 
σειρά ανδρικών μορφών. ΄Υψος : 0,14, διάμετρος 
με λαβές : 0,35 μ.

10. Βλ. Κ. Schauenburg, Jdl 80, 1965, 85 κε.
11. L. Kahil, Les enlèvements et le retour d’Hé- 

lène ( 1955 ), 71 κε. P. Clement, Hesperia 27, 1958, 
47-73 . M. Ervin, ΑΔ 18, 1963, 61 - 62. Kunze, 
Schildbänder, 163 κε. Ε. Walter - Kαρύδη, Κρη- 
τικά Χρονικά 1970, 316 κε.
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Αριστοφάνη ( Λυσ. 155), ο σχολιαστής 
του οποίου ανάγει την Ιστορία στον λυ- 
ρικό ποιητή ΄Ιβυκο και στον Λέσχη, τον 
δημιουργό του έπους Μικρά Ιλιάς.

Η παλαιότερη απεικόνιση αυτής της 
συναντήσεως βρίσκεται στον γνωστό ανάγ-
λυφο πίθο της Μυκόνου12, που χρονολο- 

γείται γύρω στα 675 π.Χ. Ακολουθούν ένα 
χάλκινο ανάγλυφο του τέλους του 7ου αι. 
από την Ακρόπολη13, η λάρνακα του Κυ- 
ψέλου σύμφωνα με την περιγραφή του 
Παυσανία (V, 18, 3) και ίσως η αινιγμα- 
τική Λακωνική στήλη των αρχών του 6ου 
αι. από την Μαγούλα14. Στην αττική με- 
λανόμορφη αγγειογραφία η σκηνή απει- 
κονίζεται σε δώδεκα αγγεία, όλα αμφορείς 
και έργα του δεύτερου μισού του 6ου αι15. 
Το θέμα δεν συναντάται σε άλλη κύλικα 
και από την άποψη αυτή το αγγείο του 
Εθνικού Μουσείου είναι μοναδικό. Φαί- 
νεται ακόμα πώς είναι από τις πιο παλαιές, 
αν όχι η παλαιότερη απεικόνιση του μύ- 
θου στην αττική αγγειογραφία, καθώς δεν 
πρέπει να ξεπερνά χρονικά τα μεσα του 
6ου αι. π.Χ. Ο  εικονογραφικός τύπος είναι 
ο ίδιος με αυτόν που συναντάμε στις υπό- 
λοιπες παραστάσεις. Η μόνη μικρή δια- 
φορά είναι ότι στους αμφορείς ο  Μενέ- 
λαος πιάνει με το ένα χέρι το ιμάτιο η 
τον καρπό η τον αγκώνα της Ε λενης, πραγ 
μα που δεν συμβαίνει στην κύλικά μας.

Ας έρθουμε τώρα στη δεύτερη όψη της

κύλικας, βλέπουμε πώς σ’ αυτή ο Μενέ- 
λαος δεν κρατάει ξίφος ( ε ι κ .  5 ). Η μορ- 
φή του δεν σώζεται καθόλου καλά, αλλά 
οι χαράξεις των δακτύλων του χεριού του 
δείχνουν καθαρά πώς δεν κρατάει τίποτα 
μ’ αυτό. Πουθενά εξάλλου σ’ αυτή την όψη 
δεν υπαρχουν χαράξεις που να φανερώ- 
νουν την ύπαρξη ξίφους. Μήπως ο αγ- 
γειογράφος ξέχασε το βασικό και χαρα- 
κτηριστικό αυτό στοιχείο της σκηνής16 
η μήπως θέλησε να δώσει την αμέσως επό- 
μενη στιγμή όταν, σύμφωνα με τον μύθο, 
ο Μενέλαος συγχώρησε την Ελένη και 
πέταξε το ξίφος του17 ; Είναι λίγο δύσκολο 
να παραδεχθεί κανείς την ύπαρξη μιας τέ- 
τοιας πρωτοτυπίας σε ένα έργο ενός μέ- 
τριου καλλιτέχνη, όπως αυτού που ζω- 
γράφισε την κύλικα. Δεν είναι όμως λίγες 
οι περιπτώσεις, όπου έργα δεύτερης ποιό- 
τητας παρουσιάζουν μια ζωντάνια και ένα 
σπάνιο αφηγηματικό χαρακτήρα, σα να 
προσπαθούσαν οι δημιουργοί τους να εξι- 
σορροπήσουν την έλλειψη σχεδιαστικής 
τελειότητας με την πρωτοτυπία στην από- 
δοση των παραστάσεων.

Κάτι που μοιάζει να ενισχύει την θεώ- 
ρηση των δύο παραστάσεων ως δύο δια- 
δοχικών σκηνών είναι οι χειρονομίες με- 
ρικών από τους θεατές. Στην φάση όπου 
ο Μενέλαος απειλεί την Ελένη με το ξί- 
φος του δύο θεατές πίσω του σηκώνουν 
το χερι τους, σαν να δείχνουν κάτι ( εικ.

12. Μ. Ervin, ο .π. πίν. 22.
13. JHS 13, 1892/93, 268, εικ. 32 και 246, εικ. 

18 ( η παράσταση είναι αρκετά αβέβαιη ). ΄Ενα 
ακόμη έργο του 7ου αι., μία Κρητική μίτρα από 
την Ολυμπία, έχει θεωρηθεί από την Ε. Walter - 
Καρύδη, ο .π., ότι παριστάνει το ίδιο θέμα.

14. K. Schefold, ο .π., πίν. 68 - 69.
15. L. Kahil, ο .π., 72 - 75. F. Brommer, Vasen-

listen3, 404-405.

16. Τέτοια λάθη δεν είναι σπάνια σε αγγεία. 
Βλ. σχετικά Κ. Schauenburg, ΑΑ 1962, 67, σημ. 
10 και Jdl 58, 1970, 28 κε., J. Boardman, Ath. 
Black Fig. Vases 200, N. Himmelmann, Erzählung 
und Figur 75, σημ. 4.

17. Μία κύλικα τύπου Σιάνας στη Βασιλεία 
παρουσιάζει δύο φάσεις του ίδιου μύθου : στη 
μία όψη ο Ηρακλής καταδιώκει τον Κένταυρο 
Νέσσο που έχει αρπάξει την Δηιάνειρα, και στη 
δεύτερη όψη τον σκοτώνει.
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Εικ. 4. Λεπτομέρεια της παραστάσεως της ε ι κ. 2 ( όψη A ).

4 ). Η  δεικτική αυτή χειρονομία έχει ερ- 
μηνευθεί18 σαν χειρονομία συμβουλής και 
νουθεσίας και οπωσδήποτε ταιριάζει στην 
σκηνή. Στην άλλη όψη, αντίθετα, ένας 
θεατής πίσω από τον Μενέλαο προτείνει 
το χέρι του με ανοικτή παλάμη ( ε ικ.  3 ), 
μια χειρονομία που εξηγείται ως προτρε- 
πτική και παραινετική19 και έχει ασφαλώς 
τη θέση της σε μία σκηνή συμφιλιώσεως.

Αυτές όμως είναι μόνο υποθέσεις και 
ασφαλώς δεν υπάρχει τρόπος να απο-

δειχθεί με βεβαιότητα, αν ο αγγειογράφος 
επεδίωκε να πει τίποτα με τις χειρονομίες 
αυτές ή αν αυτές είναι εντελώς τυχαίες.

Αν όμως οι χειρονομίες των θεατών δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ασφα- 
λής ένδειξη του τι σημαίνει η σκηνή, μία 
άλλη λεπτομέρεια μοιάζει να είναι πιό εύ- 
γλωττη : στην δεύτερη αυτή όψη της κύ- 
λικας ο πέπλος της Ελένης αφήνει γυμνό 
ένα ασυνήθιστα μεγάλο μέρος του στή- 
θους της ( ε ι κ.  5 ), κάτι που φέρνει αμέ- 
σως στο νου την παράδοση σύμφωνα με 
την οποία ο Μενέλαος άφησε το ξίφος του 
μόλις είδε το γυμνό στήθος της Ελένης. 
Το ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι 
ότι η σύγχρονη έρευνα δεν δέχεται πώς

18. G. Neumann, Gesten und Gebärden, 24 κε. 
K. Bogen, Gesten, 51 κε.

19. G. Neumann, ο .π., 36 κε.
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Εικ. 5. Λεπτομέρεια της παραστάσεως της ε ι κ. 3 ( όψη Β )

η λεπτομέρεια του γυμνού στήθους της 
Ελένης ανάγεται στην επική παράδοση, 
όπως αναφέρει ο σχολιαστής του Αριστο- 
φάνη, αλλά την βλέπει σαν μεταγενέστερη 
προσθήκη20. Είναι γεγονός πώς καμία 
από τις μελανόμορφες παραστάσεις της 
σκηνής δεν τονίζει αυτή τη λεπτομέρεια. 
Σε όλες ο πέπλος της Ελένης είναι κλει- 
στός μέχρι τον λαιμό, ακριβώς όπως στην 
πρώτη όψη της κύλικάς μας, οπού η Ε λέ-ν
η δεν σώζεται καθόλου καλά, αλλά οι 

χαράξεις του πέπλου της διατηρούνται. 
Μήπως όμως η ιστορία του γυμνού στή- 
θους της Ελένης είναι πράγματι παλιά και

απλώς δεν έχει παραδοθεί εικονογραφι- 
κά ; Η  Miriam Ervin δημοσιεύοντας τον 
αρχαϊκό πίθο της Μυκόνου υποστήριξε 
πως η Ελένη εκεί δεν « ανακαλύπτεται » 
απλώς, αλλά καθώς ανοίγει το ιμάτιο της 
και με τα δύο χέρια, μοιάζει να θέλει να 
επιδείξει την ομορφιά της21. Η  κύλικα του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι 
ίσως μία δεύτερη — και πιό πειστική — 
μαρτυρία της παλαιότητας του μύθου και 
μία απόδειξη της συχνά σφαλερής εκτι- 
μήσεως ως μεταγενέστερων, λεπτομερειών 
που έχουν την αρχή τους στην επική 
παράδοση.

ΜΑΡΙΑ ΠΙΠΙΛΗ

20. L. Kahil, ο.π., 31 -32. 21. ΑΔ 18, 1963, 61.
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A NEW SIANA CUP

The cup published here ( f i g s .  1 - 5 ) 
is an overlap Siana cup of unknown 
provenance in the National Museum of 
Athens, cat. no. 20349 ( height : 0,105 - 
0, 110 ; height without the partly restor- 
ed foot : 0,085 ; diameter : 0,235 ; dia- 
meter with handles : 0,315 m.). The 
offset lip is not marked off very clearly 
from the body — a rather unusual sha- 
pe. The lower bowl is decorated with 
rays and there is a reversed lotus-flower 
under each handle. Inside, within a 
border of tongues alternately black and 
red, we see the graceful figure of a 
running doe which is well adapted to 
the circular tondo ( f i g .  1 ).

On the exterior both sides show a si- 
milar scene ( f i g s. 2, 3 ) : a warrior, 
holding a naked sword on one side of the 
cup only, faces a woman who draws 
aside her himation. Behind the woman 
there is a second warrior, and these 
three central figures are flanked by male 
spectators, three on either side. Compa- 
risons with other Attic black-figure va- 
ses indicate that the scene should be 
interpreted as the encounter of Menelaos 
and Helen after the sack of Troy, a sto- 
ry never depicted on a cup before. The 
omission of Menelaos’ sword on the 
second side might be a mistake. There

is good reason to believe, however, that 
it was intentional, that is, that the artist 
wanted to depict here a later moment 
of the episode, Menelaos forgiving his 
wife. First of all we have the gestures 
of some of the spectators. On the first 
side two men are pointing to something 
( f i  g. 4 ), and this is usually interpret- 
ed as a gesture of admonition ; on the 
contrary, the extended open hand of a 
spectator on the other side ( f i g .  3 ) 
is a gesture of agreement and satisfact- 
ion. Even more helpful for the interpre- 
tation of the scene is the way Helen is 
rendered on the second side. Her peplos 
reveals a great part of her chest ( f i g .  
5 ), and this reminds us of the tradition 
according to which Menelaos forgave 
his wife when he saw her naked breast. 
This detail about Helen’s nudity has 
usually been regarded as a fifth-century 
addition. If our interpretation, however, 
is correct, the cup in the National Mu- 
seum would show it to belong to the 
initial epic version of the story.

The new Siana cup cannot be assign- 
ed to particular painter but it has some 
stylistic and decorative similarities with 
Siana cups by Lydos or his circle. It 
probably belongs to the decade 560 - 
550 B.C. -

MARIA PIPILI
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ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ, ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

( Εφαρμογή φυσικών μεθόδων χρονολόγησης σε ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα ).

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις τελευταίες 
επιστημονικές μεθόδους στην χρονολό- 
γηση των αρχαιολογικών ευρημάτων με 
τη νέα επιστήμη της « Α ρχαιομετρίας », 
όπως διαμορφώνεται με τις πιό προχωρη- 
μενες εφαρμογές των φυσικών επιστημών.

Δίνει επίσης τις πρώτες μετρήσεις με 
τις νέες αυτές μεθόδους σε συγκεκριμένα 
ελληνικά αρχαιολογικά ευρήματα, που 
φωτίζουν σημαντικές σελίδες της Ελλη- 
νικής προϊστορίας, από το απώτερο παρελ- 
θόν, που είναι το μέλλον αυτής της νέας 
επιστήμης και που οπωσδήποτε δεν έχει 
ερευνηθεί μέχρι σήμερα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Οι συνεισφορές των φυσικών επιστημών 
στη σύγχρονη αρχαιολογία, περιλαμβά-ν
ουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών μεθόδων, 

που δημιουργούν ένα σύστημα χρονολό- 
γησης.

Η  ανάπτυξη αυτών των νέων μεθόδων 
χρονολόγησης δίνει τη μεγαλύτερη δυ- 
νατή ακρίβεια και η εφαρμογή τους συν- 
εισφερει συστηματικά στην πιό ορθή κα- 
τανόηση του τρόπου της ανθρώπινης εξέ- 
λιξης. Αν το αντικείμενο μελέτης της 
αρχαιολογίας είναι να αναπλάσει και ερ- 
μηνεύσει το παρελθόν, επεξηγώντας και 
αναλύοντας τα ευρήματα των ανασκαφών 
π.χ. αγγεία, μέταλλα, εργαλεία και κάθε 
είδους ερείπια από την ανθρώπινη δρα- 
στηριότητα στο παρελθόν, πρέπει ακόμα 
να εξηγήσει την φύση, την αιτία και το 
χρόνο των ιστορικών και προϊστορικών 
γεγονότων. Εδώ οι φυσικές επιστήμες 
εμφανίζονται στη « σκηνή » με τις μονα-

δικές τους συνεισφορές, που δίνουν λύσεις 
στα μυστήρια του παρελθόντος και καθο- 
ρίζουν τη χρονική στιγμή προφανών φυ- 
σικών και βιολογικών αλλαγών στη γη. 
Αυτές οι αλλαγές είναι εξαιρετικά ση- 
μαντικές, γιατί απ’ ο,τιδήποτε υλικό κι 
αν έχει κατασκευαστεί ένα « αρχαϊκό τέ- 
χνη μα », κάποιο φυσικό φαινόμενο ( που 
θα σχετίζεται με τη δομή του υλικού ) 
θα είναι « μια συνάρτηση του χρόνου » 
διά μέσου κάποιου εσωτερικού ή περιβάλ- 
λοντος μηχανισμού, έτσι που θα επιτρέ- 
ψει την χρονολογική έρευνα και καθορι- 
σμό της ηλικίας τους. Τα « ρολόγια » 
χρονολόγησης, που χρησιμοποιούνται με 
την σύγχρονη εξέλιξη των φυσικών επι- 
στημών, έχοντας το καθένα τη δική του 
ακρίβεια, καθώς και χρονικά όρια και τα 
υλικά εφαρμογής, είναι ποικίλα.

Μέ τη μέθοδο της λεγομένης « δενδρο- 
χρονολόγησης », που προσδιορίζει την 
ηλικία των απολιθωμένων δένδρων, που 
γίνεται με την καταμέτρηση των δακτυ- 
λίων τους, μπορούμε να φθάσουμε ως την 
6η π.Χ. χιλιετία. Μέ τον « ραδιενεργό 
άνθρακα -  14 » ( C -  14 ), προσδιορίζουμε 
επίσης την ηλικία ξύλων, δένδρων, καρ- 
πών γενικά, καθώς επίσης και ασβεστο- 
λιθικών πετρωμάτων, φθάνοντας περί τις 
πενήντα χιλιάδες χρόνια. Η  μέθοδος του 
άνθρακα -  14 βασίζεται στο γεγονός ότι 
όλα αυτά τα πιό πάνω υλικά περιέχουν 
το αυτό ποσό άνθρακα -  14, που παράγε- 
ται στα ανώτερα στρώματα της ατμοσφαί- 
ρας, που άλλωστε μεταβάλλεται πολύ με 
την πάροδο του χρόνου, λόγω των αλλα- 
γών του μαγνητικού πεδίου της Γης, της
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ροής ακτινοβολιών λόγω ηλιακών δρα- 
στηριοτήτων και λιγότερο από την κατα- 
νομή του στα διάφορα μέρη της Γης. 
Αυτή η ποσότητα άνθρακος αρχίζει να 
ελαττώνεται μετά το τέλος της διαδικα- 
σίας προσλήψεως άνθρακος. Έτσι, η μέ- 
τρηση της σημερινής παραμένουσας πο- 
σότητας άνθρακος δίνει και την ηλικία 
του υλικού.

Υπάρχει ακόμη η μέθοδος της ραδιο- 
χρονολόγησης με « Κάλιο - αργόν », δηλ. 
η μέτρηση του αργού, που παράγεται από 
την αυθόρμητη ραδιενεργό διάσπαση του 
Καλίου-40, και κατά συνέπεια ο λόγος 
Κάλιο προς αργό μάς δίνει τα χρόνια που 
πέρασαν μέχρι να συσσωρευτεί αυτή η 
ποσότητα αργού. Εφαρμόζεται ιδιαίτερα 
στις λάβες, τέφρες και διάφορα πετρώ- 
ματα και μάς δίνει χρονολογίες, που αρχί- 
ζουν από πεντακόσιες χιλιάδες χρόνια 
και πάνω.

Για την χρονολόγηση καμένων υλικών, 
γυαλιών, πωρόπετρες κ.τ.λ., εφαρμόζεται 
η μέθοδος των « τροχιών σχάσεως », που 
μάς δίνει χρονολογήσεις περίπου χιλίων 
ετών και πάνω. Αυτή βασίζεται στο σκε- 
πτικό ότι το φυσικό ραδιοϊσότοπο Ουρά- 
νιο —238 διασπάται αυθορμήτως και πα- 
ράγει τεμάχια σχάσεως όμοια μεταξύ τους, 
που δημιουργούν ορατές τροχιές, κάτω 
από μικροσκόπιο.

Η  πυκνότητα των τροχιών και το ποσό 
του Ουρανίου συνδέονται με μια εξίσωση, 
που μας δίνει την ηλικία του υλικού από 
την εποχή που το υλικό κάηκε, διότι τότε 
καταστρέφονται οι υπάρχουσες από πριν 
τροχιές.

Μέ την μέθοδο της « υγροποιήσεως των 
οψιανών λίθων », π.χ. της Μήλου, που 
στηρίζεται στην αρχή ότι σε δεδομένη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος ο ρυθ- 
μός υγροποιήσεως οψιανού, δηλ. η διέ-

λευση του ύδατος σε ένα ορισμένο βάθος 
μες στο υλικό, εξαρτάται από μια σταθερά 
διαχύσεως και είναι συνάρτηση του χρό- 
νου, έχουμε χρονολογήσεις μέχρι 25 χι- 
λιάδων χρόνων.

Μέ την « ανάλυση των οστών » για Ου- 
ράνιο, Φθόριο, άζωτο, μπορούμε να πάμε 
στα δύο εκατομμύρια χρόνια. Συγκεκρι- 
μένα, το άζωτο που είναι περίπου 4% 
σε σύγχρονο οστούν, ελαττούται με την 
πάροδο του χρόνου και γίνεται 0,1% σε
10.000 χρόνια περίπου. Τουναντίον, το 
Φθόριο και το Ουράνιο αντικαθιστούν το 
ασβέστιο ( στον υδροξυαπατίτη ) και έτσι 
αυξάνουν με το χρόνο. Καί τα τρία αυτά 
χημικά στοιχεία δίνουν σχετικές ηλικίες 
σε αγνώστου ηλικίας οστά.

Υπάρχει ακόμα η μέθοδος της χρονο- 
λόγησης των οστών και σκελετών με τα 
« αμινοξέα», δηλ. των μεταβολών στο πέ-ρ

ασμα των Γεωλογικών εποχών, των L-ά- 
μινοξέων σε D-άμινοξέα με ορισμένη στα- 
θερά διασπάσεως, έτσι που ο λόγος D 
προς L να αυξάνεται με τον χρόνο, η δε 
σημερινή μέτρησή τους να μάς δίνει την 
ηλικία του οστού. Αυτή η μέθοδος μας 
δίνει χρονολογήσεις μέχρι 500 χιλιάδων 
ετών.

Η  μέθοδος του « παλαιομαγνητισμού », 
που χρησιμοποιείται για τη χρονολόγηση 
της ιλύος λιμνών και ωκεανών, καθώς και 
διαφόρων πετρωμάτων, μας δίνει δυνατό- 
τητες για τις χρονολογήσεις οποιοσδή- 
ποτε ηλικίας. Εδώ μετρείται η ένταση και 
οι διευθύνσεις του « απολιθωμένου » μα- 
γνητικού πεδίου της Γης τη στιγμή που 
το υλικό δημιουργήθηκε η ένα ίζημα ενα- 
ποτέθηκε στρωματογραφικά. Στις διάφο- 
ρες εποχές, αυτό το Γήινο μαγνητικό πε- 
δίο αλλάζει. Χρονολογώντας αυτά τα 
υλικά με άλλες μεθόδους, τελικά φτιά- 
χνουμε μια καμπύλη μεταβολής με το
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χρόνο, που μπορεί να θεωρηθεί πλέον σαν 
χρονολογική καμπύλη αναφοράς για α- 
γνώστου ηλικίας υλικά γνωστών όμως μα- 
γνητικών συνιστωσών.

Στον « αρχαιομαγνητισμό », όμως, με 
τη χρονολόγηση αγγείων και γενικά κα- 
μένου πηλού, φθάνουμε μόλις στα έξι 
χιλιάδες χρόνια π.Χ. Η  μέθοδος επίσης 
της ηλεκτρονικής στροφορμής ( ESR ), 
εφαρμόζεται πάνω σε ασβεστούχα πετρώ- 
ματα, δηλ. σταλαγμίτες κλπ., επίσης απα- 
τίτη, ζιρκόνιο, χαλαζία και άλλα κρυσταλ- 
λικά υλικά. Μπορεί να χρονολογήσει 
υλικά πολλών εκατομμυρίων ετών.

Βασίζεται στη φυσική αρχή ότι σ’ αυ- 
τά τα κρυσταλλικά υλικά υπαρχουν μονή- 
ρη ηλεκτρόνια ( unpaired ), παγιδευμένα 
σε « παγίδες » ή άλλες ατέλειες τού κρυ- 
σταλλικού πλέγματος, λόγω ιονισμού από 
τις ακτινοβολίες του περιβάλλοντος. Ο 
αριθμός αυτών των ηλεκτρονίων είναι 
ανάλογος της ηλικίας του υλικού απ’ 
όταν δημιουργήθηκε ή πυρώθηκε τελευ- 
ταία.

Αυτά τα ηλεκτρόνια απελευθερώνονται 
με κατάλληλες επιδράσεις μαγνητικών 
και ηλεκτρικών πεδίων και ακολούθως δί- 
νουν το χρόνο που πέρασε από τότε που 
παγιδεύτηκαν.

Αυτή η μέθοδος μοιάζει με την μέθοδο 
της « θερμοφωταύγειας » που αναπτύσ- 
σεται πιο κάτω.

Επίσης την μέθοδο της « ραδιενεργού 
διασπάσεως του Ουρανίου » σε θόριο- 
230 και πρωτακτίνιο-231, που η μέτρηση 
αυτών των παραγομένων θυγατρικών ρα- 
διοϊσοτόπων είναι μέτρο της ηλικίας των 
υλικών. Εφαρμόζεται στη χρονολόγηση 
σπηλαίων, κοραλιών κτλ, με την οποία 
έχουμε χρονολογήσεις που φθάνουν σχε- 
δόν το μισό εκατομμύριο χρόνια. Καί, 
τέλος, την μέθοδο της « θερμοφωταύ-

γειας », δηλ. την εκπομπή φωτός ( λόγω 
συσσωρευμένης ραδιενέργειας ) έπειτα από 
θέρμανση. Αυτό το ποσό φωτός είναι 
συνάρτηση της ηλικίας τού υλικού από 
τότε που ψήθηκε. Αυτή η μέθοδος εφαρ- 
μόζεται σε αγγεία και γενικά σε καμένο 
πηλό, πετρώματα, σταλαγμίτες, χώματα 
κτλ, με την όποια έχουμε χρονολογήσεις 
ακριβείς μέχρι και ένα εκατομμύριο χρό- 
νια. Η  δυνατότητα για μεγαλύτερες ηλι- 
κίες είναι εφικτή και ερευνάται σε ορι- 
σμένα εργαστήρια στον κόσμο. Η  μέθο- 
δος της θερμοφωταύγειας ευρύτερα εφαρ- 
μοζόμενη σήμερα στις χρονολογήσεις των 
αρχαιολογικών ευρημάτων μάς έδωσε σε 
προσωπικές έρευνες ενδιαφέρουσες χρο- 
νολογίες, σε ελληνικά ευρήματα που εν- 
δυναμώνουν τις αρχικές σχετικές αρχαιο- 
λογικές εκτιμήσεις.

Όλες οι παραπάνω μεθοδοι έλυσαν με 
την εφαρμογή τους προβλήματα χρονο- 
λόγησης και αυθεντικότητας υλικών. Ι- 
δίως, για τη δεκαετία τού 1950, με την ανα- 
κάλυψη της μεθόδου του Ραδιάνθρακα, η 
χρονολόγηση της Νεολιθικής και Μεσο- 
λιθικής εποχής έγινε εφικτή, σε διάφορα 
μέρη τού κόσμου ( και στην Ελλάδα ), 
όπου μέχρι τότε μόνον ευρήματα Κλασικής 
και των κοντινών της προς τα πίσω επο- 
χών ήταν χρονολογημένα. Έτσι, έβαλε 
μια χρονική τάξη στις διάφορες πολιτι- 
στικές φάσεις τού απώτερου παρελθόντος 
( Ινδιάνων στην Αμερική, Παλαιοντο- 
λογικών ευρημάτων στην Αμερική και 
Ευρώπη κτλ). Μέ την μέθοδο της θερ- 
μοφωταύγειας ( αναπτύσσεται παρακάτω ), 
λύθηκαν προβλήματα χρονολόγησης και 
αυθεντικότητας αρχαίων αμφορέων ( Δα- 
νία, Αμερική, Α γγλία), αγγείων ( Glo- 
zel Γαλλίας, Χάτσιλαρ Τουρκίας), έργων 
τέχνης ( Αμερική, Αγγλία, Κίνα, Νιγη- 
ρία, Ιταλία ), πήλινων ειδωλίων ( terra-
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cotta) και τοιχογραφιών (Ιταλία). Με- 
ρικά από αυτά ήταν γνήσια αρχαία και 
άλλα μοντέρνες κατασκευές. Επίσης, αυ- 
τές οι μεθοδοι βρήκαν εφαρμογή σε κλει- 
στά Γεωλογικά, Γεωφυσικά και Παλαιο- 
ανθρωπολογία προβλήματα στις πέντε 
ηπείρους. Η  χρονολόγηση ανασκαφει- 
σών τομών, θαλασσίων η λιμναίων ιζη- 
μάτων, βοήθησαν στην πιό σαφή αποκά- 
λυψη των φυσικοχημικών φαινομένων που 
διέπουν την εξέλιξη και ταφή των διαφό- 
ρων όντων και την λειτουργία μορφολογι- 
κών ανακατατάξεων, της επιφάνειας της 
Γης, βάζοντας έτσι μια τάξη στα φαινό- 
μενα του παρελθόντος. Οι ανωτέρω μέθο- 
δοι βοήθησαν στην πιό ακριβή γνώση 
του παρελθόντος, που αποτελεί, πράγματι, 
τη βάση για στοχασμούς η επιστημονικές 
παρατηρήσεις που ανήκουν στο παρόν ή 
το μέλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥ- 
ΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΟΝΟΛΟ- 
ΓΗΣΗΣ.

Μινωικοί κλίβανοι
Η  μέθοδος της θερμοφωταύγειας μετράει 
το χρόνο που ψήθηκε ένα αγγείο ή κάηκε 
ένας κλίβανος μέχρι σήμερα. ( ΄Ολες οι 
παρακάτω μελέτες έγιναν στο ερευνητικό- 
εργαστήριο Α ρχαιομετρίας, Τμήμα Φυ- 
σικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούρ- 
γου από τον υπογραφόμενο ).

Αυτή η μέθοδος εφαρμόστηκε αρχικά 
σε αρχαίους κλιβάνους στην Κρήτη της 
Εποχής του Χαλκού, δηλ. 3.000- 1.000 
π.Χ. Οι τοποθεσίες αυτές είναι : Φαιστός, 
Κάτω Ζάκρος, Αγία Τριάδα, Στύλος Χα- 
νίων και Καλό Χωριό Μεραμπέλλου.

Οι θέσεις αυτές, οπού βρίσκονται οι 
κλίβανοι, έχουν ήδη μελετηθεί από τους 
αρχαιολόγους και μια « σχετική χρονο-

λόγηση » έχει γίνει από διασταυρωμένες 
πληροφορίες με γειτονικούς πολιτισμούς, 
που ήταν κυρίαρχοι σε ευρεία σφαίρα 
επιδράσεως, στο « ζενίθ » της Εποχής 
του Χαλκού, όπως π.χ. Αίγυπτος, Μυκή- 
νες, Α νατολία, που είχαν μια κάποια στα- 
θερή χρονολογία. Μια τέτοια μέθοδος 
περιλαμβάνει σχετιζόμενα χαρακτηριστι- 
κά αρχαιολογικά ευρήματα ( κυρίως αγ- 
γεία ) από μια γνωστή πηγή με το μέρος 
που βρέθηκαν.

Έκτος από τη « σχετική ιστορική χρο- 
νολόγηση », η μέθοδος χρονολόγησης του 
ραδιάνθρακα επίσης έχει εφαρμοστεί. Τα 
αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντι- 
κά, λόγω της ανακρίβειας του ραδιανθρα- 
κα γι’ αύτή την περίοδο, όσον αφορά ένα 
σταθερό χρονικό παράγοντα, που πρέπει 
να προστεθεί στις λαμβανόμενες ηλικίες, 
για να δώσει την αληθινή ηλικία ( διόρ- 
θωση των ηλικιών με C - 14 ). Αυτό οφεί- 
λεται στην υφιστάμενη μεταβολή του μα- 
γνητικού πεδίου της γης με την πάροδο 
του χρόνου, που συντελεί στη διαφορε- 
τική παραγωγή των ατόμων ανθρακος-14 
στην ατμόσφαιρα και συνεπώς στη δια- 
φορετική εισδοχή άνθρακος-14 στα φυτά 
κατά το φαινόμενο της αφομοίωσης. Ε - 
πίσης, το ξύλο που χρονολογεί ο C-14 
δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς την περίοδο 
που χρησιμοποιείται, διότι ίσως να είχε 
κοπεί μερικούς αιώνες πριν. Π.χ. η κατα- 
σκευή των παλατιών από ξύλινους δο- 
κούς στη Νεωτέρα Ε λλαδική περίοδο, 
LH III Β, περίπου 1300 π.Χ., έδωσε ηλι- 
κία 1500 π.Χ. με τη μέθοδο C-14. Γενικά 
όμως ο ραδιάνθρακας δίνει χαμηλότερες 
ηλικίες από την ιστορική χρονολόγηση, 
που για την Αίγυπτο είναι περίπου 600 
χρόνια μικρότερες για κανονικές ηλικίες 
του C-14 για την περίοδο 2500 - 2100 π.Χ., 
και σε 300 - 400 χρόνια μικρότερες για
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την περίοδο 1600- 1100 έτη π.Χ. Η  μέθο- 
δος της θερμοφωταύγειας, εφαρμοζόμενη 
στα ίδια θέματα, έδωσε ηλικίες που κυ- 
μάνθηκαν μεταξύ 1900 μέχρι 1300 έτη 
π.Χ. Ιδιαίτερα, τα παλάτια της Κάτω Ζά- 
κρου, της Αγίας Τριάδας και Φαιστού 
χρονολογήθηκαν σε 1350 π.Χ. με σφάλμα 
100 χρόνια, 1560 π.Χ. με σφάλμα 140 χρό- 
νια, και 1520 π.Χ. με σφάλμα 210 χρόνια 
αντίστοιχα.

Ένας αρχαιότερος κλίβανος της Φαι- 
στού βρέθηκε να είναι 1830 π.Χ. με σφάλ- 
μα 150 χρόνια, ένας Ρωμαϊκός κλίβανος 
10 μ.Χ., με σφάλμα 90 χρόνια και ένας 
ακόμα στον Στύλο Χανίων στα 1880 π.Χ. 
με σφάλμα 150 χρόνια. Σε γενικές γραμ- 
μές, αν και η μέθοδος δεν δίνει την ακρί- 
βεια που αναζητούν οι αρχαιολόγοι, γι’ 
αυτή την κάπως καλά εξερευνημένη Μι- 
νωική περίοδο, ωστόσο βοηθάει στο να 
επιβεβαιώνει τις χρονολογικές τους εκτι- 
μήσεις, ή να τις διορθώνει. Βέβαια, το 
σφάλμα ελαττώνεται με τη λήψη πολλών 
ηλικιών για το ίδιο υλικό.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρακάτω, η μέθοδος της θερμοφωταύ- 
γειας έχει εφαρμοστεί σε Νεολιθικά αγ- 
γεία από τους νεολιθικούς οικισμούς του 
Σέσκλου ( που καλύπτει όλη τη νεολιθι- 
κή εποχή ) και Διμηνίου στο Βόλο και 
των Σιταγρών ( Καβάλα ). Εδώ, λόγω 
ελλιπών πληροφοριών, που αφορούν το 
στυλ των αγγείων κ.τ.λ., η παραπάνω ανα- 
φερόμενη σχετική αρχαιολογική χρονο- 
λόγηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Οι 
προϋπάρχουσες λίγες ηλικίες με τη μέθο- 
δο του ραδιάνθρακα είχαν δώσει ηλικίες 
περί τα 5000 έτη π.Χ. για το Σέσκλο και 
περίπου 3600 έτη π.Χ. για το Διμήνι.

Σ’ αυτήν όμως την εποχή, η διόρθωση 
που υφίσταται ο ραδιάνθρακας είναι πολύ 
σημαντική ( περί τα 900 χρόνια ), Ε ξαι- 
τίας αυτών των αμφιβολιών, η μέθοδος της 
θερμοφωταύγειας, που εφαρμόσθηκε κατ’ 
ευθείαν πάνω σ’ αυτά τα αγγεία, καμέ- 
νους πηλούς και κλιβάνους αυτών των 
νεολιθικών οικισμών, έδωσε τα εξής απο- 
τελέσματα :

Το Διμήνι ( Νεώτερη Νεολιθική περί- 
οδος ) είχε κατοικηθεί στην περίοδο 4800 - 
3000 π.Χ. Το αρχαιότερο τμήμα αυτής της 
περιόδου, δηλ. 4800-4150 π.Χ. συμπίπτει 
με το νεώτερο τμήμα της Μέσης Νεολιθι- 
κής του Σέσκλου. Αυτό σημαίνει ότι την 
ίδια εποχή με το Διμήνι υπήρχε ο οικι- 
σμός του Σέσκλου. Το νεώτερο τμήμα αυ- 
τής της περιόδου είναι το καλούμενο τε- 
λικό στάδιο της Νεώτερης Νεολιθικής, 
δηλ. 4180 - 3000 έτη π.Χ.

Η  Μέση Νεολιθική περίοδος του Σέσ- 
κλου κράτησε από 5750-4150 π.Χ. Για 
τη Νεώτερη και Μέση Νεολιθική περίοδο 
βρέθηκε ότι υπήρχε πολιτιστική επίδραση 
μεταξύ των δύο οικισμών του Σέσκλου 
και Διμηνίου κατά τη διάρκεια 4800 - 
4150 π.Χ.

Η  τελευταία « ανακάλυψη » υποστηρί- 
ζεται παραπέρα από τις παρακάτω μελέτες:

( 1 ) Ανάλυση με νετρονιακή ενεργο- 
ποίηση ( Neutron Activation Analysis ) 
οστράκων και πηλών από το Σέσκλο και 
Διμήνι αποκάλυψε ότι αγγεία που βρέθη- 
καν στο Διμήνι είχαν φτιαχτεί στο Σέσκλο 
και αντίστροφα.

( 2)  Από τεχνολογικής απόψεως στη 
σύνθεση των αγγείων και την κατασκευή 
τους ( με την τεχνική της λεπτής τομής — 
thin Section Analysis ), η Νεώτερη και 
Μέση περίοδοι εμφανίζονται να είναι κά-π
ως όμοιες και εντελώς διαφορετικές από 

την Αρχαία Νεολιθική περίοδο. Για την
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Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδο, το σύ- 
νολο των υλικών που χρονολογήθηκε, έ- 
δωσε μέση τιμή ηλικιών το 6000 π.Χ., με 
σφάλμα 220 χρόνια, ενώ οι ηλικίες κυ- 
μάνθηκαν μεταξύ 6600 - 5800 π.Χ. Το Νε- 
ώτερο μέρος αυτής της περιόδου συμπίπτει 
με την αρχή της Μέσης Νεολιθικής περιό- 
δου και το Αρχαιότερο μέρος βρίσκεται 
σε λογική χρονολογική σχέση με την προ- 
κεραμεική περίοδο, που χρονολογήθηκε 
από ένα καμένο χώμα ( στρώμα κατα- 
στροφής Σέσκλου ) και βρέθηκε να είναι 
6850 π.Χ., με σφάλμα 600 χρόνια. Επίσης, 
για τον οικισμό των Σιταγρών βρέθηκαν 
ηλικίες 1960 π.Χ. με σφάλμα 180 χρόνια, 
3290 π.Χ. με σφάλμα 290 χρόνια και 4910 
π.Χ. με σφάλμα 330 χρόνια, με στρωμα- 
τογραφική αναλογία. ΄Ολες οι παραπάνω 
ηλικίες επέτρεψαν την διαίρεση της Ε λ - 
ληνικής Νεολιθικής εποχής η « Νεολιθι- 
κής του Αιγαίου » στις αναφερόμενες πα- 
ραπάνω υποπεριόδους.

Επίσης, οι ηλικίες αυτές, συγκρινόμε- 
νες με του ραδιάνθρακα επιβεβαιώνουν την 
ανάγκη για επισταμένη μελέτη και εύρεση 
μιας τελικής διορθωτικής καμπύλης του 
άνθρακα-14, που να δίνει σωστές ηλικίες, 
οι όποιες μαζί με τη θερμοφωταύγεια θα 
επιβεβαιώνουν και καθορίζουν ακριβέ- 
στερα το απώτερο παρελθόν. Η  αξία της 
μεθόδου της θερμοφωταύγειας βασίζεται 
στο γεγονός ότι εφαρμόζεται σε υλικά 
που σχετίζονται άμεσα με ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Αν και το λάθος της 
μεθόδου κυμαίνεται μεταξύ ± 5 - 8 %  ελ- 
πίζεται να ελαττωθεί με τις νέες ανακαλύ- 
ψεις που έχουμε πραγματοποιήσει.

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ/ΘΟΡΙΟΥ ΣΤΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η  μέθοδος της ραδιενεργού διάσπασης 
του Ουρανίου-234 σε Θόριο-230 έχει εφαρ-

μοστεί πάνω σε σπηλαιοθέματα του σπη- 
λαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής, για να 
επιλύσει το επίμαχο θέμα εύρεσης της 
ηλικίας ενός κρανίου που βρέθηκε εκεί 
και του ερωτήματος, εάν το κρανίο ανήκει 
στον ανθρώπινο τύπο του Χόμο Νεάντερ- 
ταλ (Homo Neanderthal) δηλ. 150.000 -
35.000 έτη π.Χ. ή του ορθίου ανθρώπου 
(homo erectus ) δηλ. 1.000.000-300.000 
έτη π.Χ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 
από τον όρθιο άνθρωπο στο Νεάντερταλ, 
υπάρχει μία μεταβατική περίοδος του αν- 
θρώπινου τύπου homo sapiens, που πα- 
ρουσιάζει χαρακτηριστικά μεταξύ προ- 
οδευμένου και πρωτόγονου ανθρώπου.

Δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε ακριβώς 
έλαβε μέρος αυτή η μετάβαση. Χρονολο- 
γήθηκαν σταλαγμιτικά ολικά, που σχετί- 
ζονται με τη θέση που υποτίθεται ότι βρέ- 
θηκε ο « Πετραλώνιος αρχάνθρωπος » και 
από άλλα μέρη της σπηλιάς. Η  μέθοδος 
του Ουρανίου/Θορίου βασίζεται στην αρ- 
χή ότι αρχικά ο σταλαγμίτης δημιουργεί- 
ται με παρουσία ραδιοϊσοτόπων του ουρα- 
νίου αλλά όχι του θορίου. Σα συμπέρασμα, 
η ηλικία αυτού του παλαιολιθικού απολι- 
θωμενου κρανίου, αν λάβουμε υπ’ όψη τη 
θέση ευρέσεώς του, καθώς και των ευρι- 
σκομένων από τις ανασκαφές εργαλείων 
είναι θετικότατα μεγαλύτερη από 270.000 
χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι 
δραστηριότητες τοποθετούν τον άνθρωπο 
εκείνης της εποχής στον τύπο του όρθιου 
ανθρώπου ( ή Προ-σοφού ανθρώπου ). Ε - 
πειδή όμως δεν γνωρίζουμε την ακριβή 
θέση που βρέθηκε αρχικά ( αν βρέθηκε ! ) 
ο σκελετός που « μυστηριωδώς χάθηκε», 
και του κρανίου, μόνο προτεινόμενες χρο- 
νικές περίοδοι, σχετιζόμενες με άλλα αν- 
θρώπινα ευρήματα μπορούν να δοθούν. 
Έτσι, ανθρώπινες δραστηριότητες η πα- 
ρουσία διαφόρων ζώων θα ήταν δυνατό
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να υπήρχαν μεταξύ 350.000- 300.000, κα- 
θώς και 700.000 χρόνια από σήμερα. Αυ- 
τές οι ηλικίες προσφέρουν δυναμικές λύ- 
σεις στο καυτό ερώτημα « θέση ταφής » 
του σκελετού και του κρανίου, μια από 
τις οποίες ίσως να δώσει μια θετική ηλικία 
από κάποιο μελλοντικό εύρημα στη σπη- 
λιά, που θα σχετίζεται με το κρανίο του

αρχανθρώπου. Τα παραπάνω τοποθετούν 
το κρανίο των Πετραλώνων στον Homo 
Erectus προς Homo Sapiens, μετάβαση, 
αν όχι σ’ ένα αρχαιότερο Homo Sapiens, 
η οποία εξαρτάται πάντως από το πώς 
σχετίζουμε τις λαμβανόμενες ηλικίες με 
τη θέση του ευρήματος.

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ  

Εργαστήριο Β' Φυσικής, Παν/μίου Πατρών

ARCHAEOMETRY A NEW EMERGED SCIENCE

( Application of Physical methods of dating to Hellenic Archaeological Finds).

This article gives a resumé of the 
applied dating methods in archaeology 
and describes them with regards to ma- 
terials and time-scale of application.

The methods outlined are Dendro- 
chronology or Tree-ring, radiocarbon 
( G-14 ), K-Ar, Fission Track, Obsidian 
hydration, Analysis of bones for Ura- 
nium, Fluorite and Nitrogen, Amino- 
acid dating, paleomagnetism and Ar- 
chaeomagnetism, Electron Spin reso- 
nance ( ESR ), Thermoluminescence, 
and Uranium disequilibrium Series.

Their contribution towards the chro- 
nological deciphering of the past cultu- 
res is emphasized. It is also given by the 
author the first dating results on certain 
Hellenic archaeological materials using 
the methods of Thermoluminescence 
and U234/Th230.

The materials of application were Mi-

noan Kilns from 2000 - 1000 yrs B.G. 
with overall estimated errors of ±3 
to ±5%.

Also, ceramics, well fired clays and 
kiln materials from the Neolithic settle- 
ments of Sesklo and Dimini ( Thessaly ) 
were dated with the aim to better de- 
termine the timespan of the Neolithic 
period in Greece and comparisons were 
made with some G-14 dates.

Intercommunication between these 
two Settlements was found to be highly 
probable in the Middle to Late Neoli- 
thic and this was further supported by 
Neutron Activation and Thin Section 
Analyses. The errors lied between ±5 
to ±8%.

Finally the method of U234/Th230 was 
applied to stalagmites and travertines 
from the Petralona cave ( Chalkidiki 
Peninsula, North of Greece ).
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The aim was to investigate the con- 
troversial age of an early hominid Skull 
found there.

Because the exact position of this Skull 
and its associated ( but unexisted ) ske- 
leton is problematic, the dates were 
given with caution.

However from the unearthed findings 
this “ archanthropus petraloniensis ”

could have been existing at least 270.000 
yrs B.P. and human activities as well 
as fauna remains were present at 300 -
350.000 yrs and at around 700.000 yrs 
ago. From the data above the Skull is 
suggested to belong to the transition of 
the human species from Homo Erectus 
to Homo Sapiens if not to an ancient 
Homo sapiens.

Dr. YIAN NIS L IR IT Z IS  

Physics Laboratory II, University of  Patras, Greece

NOTE SUR LA TROUVAILLE D’ELEUSIS, 1883

( IGGH 5 )
Lors d’une séance de travail en février 
1982 au Musée Numismatique, il a été 
possible d’identifier dans la série des 
monnaies archaiques de l’Attique tous 
les exemplaires ( sauf un hémi-obole ) 
d’une petite trouvaille ancienne faite 
lors des fouilles d’Eleusis de 1883, diri- 
gées par la Société Archéologique.

Le rapprochement de la bibliogra-

phie de cette trouvaille et des archives 
du Musée Numismatique permet en 
effet d’arriver à une certitude. U. Koeh- 
ler écrivait en 18841, d’après les in- 
formations à lui communiquées par le

1. Mitteilungen des Deutschen Archaeolo- 
gischen Instituts in Athen, 1884, p. 357 - 358.
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fouilleur, Dr. Philios : “ In Eleusis wur- 
den östlich von dem Telesterion in den 
untersten Schichten fast unmittelbar 
auf dem Felsboden, in Folge der starken 
Oxydirung in einem Klumpen verei- 
nigt, die folgenden 7 Silbermünzen ge- 
funden : 1 Exemplar des seltenen ar- 
chaischen Triobolons von Athen mit dem 
Pallaskopf auf der Schau — und einem 
weiblichen Kopf auf der Rückseite1 ; ein 
Didrachmon und ein Triobolon von 
Eretria mit dem sich kratzenden Stier 
und dem Polypen, das erstere subaerat ; 
ferner von Wappenmünzen 3 Obolen 
mit dem Rad, 1 Obolos mit dem Gor- 
goneion, 1 Hemiobelion mit dem Stier- 
kopf von vorn. Aus dem Fundort ist 
zu schliessen, dass diese Münzen spä- 
testens während des Baues des Koroi- 
bos um die Mitte des fünften Jahrhun- 
derts verloren worden sind. In der Nähe 
wurde auf dem Felsboden liegend ein 
Exemplar des Tetradrachmons mit dem 
Gorgoneion und dem Löwenkopf ge- 
funden.”

Le tétradrachme athénien du Vie 
siècle exposé au Musée Numismatique 
( types : gorgoneion/tête de lionne, Svo- 
ronos, Trésor, pl. 1, no 74 ) vient de 
la collection de la Société Archéolo- 
gique, réunie à celle du Musée en 
1891 - 1892. Une ancienne . note ma- 
nuscrite relative, à cette monnaie ex- 
ceptionnelle ( AE 704 ) indique qu’il 
s’agit d’un dépôt par Philios, prove- 
nant de la fouille d’Eleusis, avec une 
date : 5 septembre 83. Les numéros 
voisins dans le catalogue manuscrit des 
monnaies de la Société Archéologique 
( AE 701 à 703, AE 705 ) sont les 
trois oboles à la roue et l’obole au gor- 
goneion mentionnées par Koehler. Pour

AE 706, autre pièce rare, un triobole 
aux types ; Tête casquée d’Athéna/ 
tête juvénile à dr., le catalogue de la 
Société précise encore : “ trouvé à Eleu- 
sis”. Le seul didrachme d’Erétrie aux 
types Vache/poulpe conservé par le Mu- 
sée est une pièce fourrée provenant éga- 
lement de la collection de la Société 
Archéologique ( AE 639 ), et AE 640 
est une division d’Erétrie en argent 
( Vache/poulpe ) qui pèse 1.32 gr.

On peut donc penser que toute la 
trouvaille du Dr Philios au début de 
septembre 1883 a été remise à la So- 
ciété Archéologique, bien qu’elle ne soit 
pas mentionnée dans le rapport rédigé 
par Philios sur la fouille de 18832. L’inté- 
rêt des pièces n’apparut sans doute que 
plus tard, lorsqu’elles eurent été net- 
toyées et identifiées.

Ainsi la trouvaille d’Eleusis, mention- 
née à plusieures reprises3 seulement 
d’après le témoignage de U. Koehler, a 
retrouvé sa matérialité. Elle est conser- 
vée au Musée Numismatique d’Athè- 
nes ; on connaît le lieu précis et jusqu’au 
jour de sa découverte, nous en appré- 
cierons d’autant mieux un des plus 
indiscutablement authentiques tétra- 
drachmes de l’Athènes archaïque, ac- 
compagné des pièces plus modestes en 
circulation à la fin du Vie siècle avant 
notre ère.

2. Δ. Φίλιος, Έκθεσις περί των εν Ε λευσίνι 
ανασκαφών, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Ε - 
ταιρείας του έτους 1883, ρ. 51 - 67 et pl . Ε΄. 
U. Koehler indique que les monnaies ont été 
trouvées au lieu “μ” du plan.

3. Par Seltman en 1924, par Noe en 1937 : 
Bibliography of Greek Coin Hoards, 379, par 
l’Inventory of Greek Coin Hoards en 1973 
( trésor no 5 ).
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LISTE DES ILLUSTRATIONS
1. Obole d’Athènes, roue/carré creux 

( AE 701 ) 0,67 gr.
2. Obole d’Athènes, roue/c.c. ( AE 702 ) 

0,63 gr.
3. Obole d’Athènes, roue/c.c. ( AE 703 ) 

0,66 gr.
4. Obole d’Athènes, gorgoneion/c.c. (AE 

705 ) 0,66 gr.
5. Tétradrachme d’Athènes, gorgoneion 

/tête de lionne dans c.c. ( AE 704 ) 
16,50 gr., <—

6. Triobole d’Athènes, tête casquée 
d’Athéna/tête juvénile dans c.c. ( AE 
706 ) 2,05 gr., —►

7. Didrachme fourré d’Erétrie, vache/ 
poulpe dans c.c. (AE 639) 6,81 gr., 

8. Triobole d’Erétrie, vache /poulpe dans 
c.c. ( AE 640 ) 1,32 gr., —►

9. Emplacement du trésor ( d’après le 
plan publié dans Praktika AE 1883, 
pl. E' ).

MANDO OECONOMIDES-HÉLÈNE NICOLE T
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Η  στήλη, που τράβηξε την προσοχή 
του υπογραφομένου και βρίσκεται στο 
Μουσείο του Λούβρου ( αριθ. Μα806 ), 
μολονότι είναι γνωστή από το 18501, 
όταν ο ναύαρχος Μ. de Cherval τη χάρισε 
στο Μουσείο, ωστόσο πολλά της σημεία 
μενουν ακόμα σκοτεινά. Οι απαντήσεις 
των αρχαιολόγων του περασμένου αιώνα, 
άλλα και των συγχρόνων, σε μια σειρά 
ερωτήματα δεν είναι, νομίζουμε, ούτε ολο- 
κληρωμένες ούτε καλά θεμελιωμένες, σε 
σχέση με το γνωστό μέχρι τώρα υλικό. 
Η  προσεκτική εξέταση της στήλης θα 
μας οδηγήσει, ελπίζουμε, σε μια πιό σω- 
στη ανάλυση, μια πιό ακριβή χρονολό- 
γηση και τέλος σε μια πληρέστερη κατα- 
νόησή της.

Το πειραϊκό2 αυτό επιτάφιο μνημείο από 
πεντελικό μάρμαρο, που σώζεται στο πιό 
μεγάλο του μέρος ( το κάτω μόνο τμήμα 
έχει χαθεί μαζί με την αριστερή γωνία 
μετά από ένα σπάσιμο ), έχει συνολικό 
ύψος 0.96 μ., πλάτος 0.73 μ. στη βάση 
του και 0.72 μ. στην κορυφή του.

Κάτω από μια αετωματική επίστεψη με 
τρία ακροκέραμα στρογγυλεμένα ελαφρά, 
χωρίς κιονόκρανα, κολόνες ή παραστά- 
δες κι επιστύλιο, σε σχετικά χαμηλό ανά-

γλυφό ( 0,04 μ. ), ξετυλίγεται η παράστα- 
ση της στήλης.

Μια γυναίκα, καθιστή πάνω σ’ ένα δί- 
φρο3, ντυμένη με χιτώνα, που αφήνει γυ- 
μνούς τους πήχεις από τη βάση του αγκώ- 
να, κρατά με το δεξί της χέρι την καλύ- 
πτρα, που σχηματίζει το ιμάτιο της, κα- 
θώς πέφτει με μια σχετική χάρη στον αρι- 
στερό της ώμο και τον αυχένα. Μένει έτσι 
όλο το κεφάλι της ακάλυπτο και στο πρό- 
σωπο, κάτω από τα σημάδια που άφησε 
φανερά πάνω στην πέτρα ο χρόνος ( η μύ- 
τη στην άκρη της σπασμένη, τα χείλη 
ελαφρά τριμμένα ), διακρίνει κανείς την 
αυστηρότητα των χαρακτηριστικών, τονι- 
σμένη επιπλέον από τη σταθερή στάση 
του λαιμού και του κορμιού της.

Απέναντι, και σε δεύτερο πλάνο, μια κό- 
ρη όρθια, ντυμένη με χιτώνα κουμπωτό 
στα μανίκια, που σταματούν, όπως και 
στην καθιστή γυναίκα, στον αγκώνα4, 
στέκεται με το ιμάτιο να πέφτει, πάνω 
στον αριστερό ώμο, να γυρνά στο δεξιό 
γοφό και να καταλήγει στο αριστερό της 
μπράτσο. Είναι το ίδιο σταθερή και σο- 
βαρή5 με την πρώτη, φανερά όμως νεώ-

1. J. Charbonneaux, La sculpture grecque et 
romaine au musée du Louvre, Paris, 1963, no 806, 
σ. 111.

2. Ο .π. σ. 111. W. Froehner, Les inscriptions 
grecques au musée du Louvre, Paris 1856, σ.
289 - 290, όπου υποστηρίζει πως το μάρμαρο προ-
ερχεται από την ’Αθήνα, χωρίς και να δίνει κά-

. ποια στοιχεία.

3. G. M. A. Richter, The Greek Furniture, Lon- 
don, 1966, σ. 38 - 43, εικ. 204, 207, 208. Χωρίζει 
τους δίφρους σε περιόδους, που αντιστοιχούν 
σε χρονολογικές εποχές της ελληνικής τέχνης. 
Ο  δίφρος μας συγκρίνεται με αυτούς του τέλους 
του 5ου αιώνα - αρχές 4ου π.Χ.

4. L. Heuzey, Histoire du costume dans l'anti- 
quité, Paris 1922, εικ. 99.

5. Ο  Xp. Καρούζος αναφέρει για τη σοβαρό- 
τητα ενός άλλου ανάγλυφου από τη Μήλο, JHS 
( 1951 ) σ. 104, πως αυτή έχει χρονολογική ση- 
μασία, όπως νομίζουμε και για την στήλη μας.
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τερη και πιό μικρή. Αυτή η σταθερότητα, 
με κάποια όμως ελαφράδα, χαρακτηρίζει 
όλο το ανάγλυφο, που στο σύνολό του 
αναπνέει τον ιερατικό αγέρα, που συναντά- 
με συχνά στις ηρωοποιημένες πρωτοκλα- 
σικές στήλες.

΄Υστερ’ από μια βιαστική ματιά, η παρά- 
σταση δεν έχει, θάλεγε κανείς, τίποτε το 
ιδιαίτερο. Τέτοιες σκηνές, που παριστά-ν
ουν καθιστή γυναίκα να « δεξιώνεται » 

φιλικό της πρόσωπο, είναι πολύ κοινές 
στις ταφικές στήλες. Λείπει βέβαια η χει- 
ραψία που συναντούμε πολύ πιό συχνά 
στις επιτύμβιες παραστάσεις6. Πραγματικά, 
η καθιστή γυναίκα δεν δίνει το χέρι της 
στην όρθια κόρη. Το αριστερό απλώνεται 
βαρύ πάνω στον αντίστοιχο μηρό της και 
λίγο διαγώνια προς τα μεσα, κρύβοντας 
έτσι το πάνω μέρος του άλλου της μηρού. 
Η  όρθια πάλι αφήνει το δεξί της μπράτσο 
παράλληλα προς τον γοφό της, ενώ το 
χέρι της σχεδόν από τον καρπό κρύβεται 
από το δεξί μηρό της καθιστής γυναίκας. 
΄Ολη η οργάνωση των χεριών και των 
πτυχών τονίζει μιαν αναζήτηση, μ’ επι- 
τυχία θάλεγε κανείς, μιας καλοδουλεμένης 
προοπτικής. Το αριστερό κάτω μέρος της 
στήλης, που έχει χαθεί, θα τόνιζε κάπως 
περισσότερο αυτή τη διαδοχή επιπέδων, 
γραμμών και σχημάτων. Ακόμη και κάτω 
από το κάθισμα, μ’ όλο που η προοπτική 
των ποδιών του δεν υπάρχει, αποδομένων 
εντελώς στατικά, οι πτυχές του ιματίου, 
πέφτοντας διαγώνια πίσω από το αριστερό 
πόδι του δίφρου, δημιουργούν κι εδώ μιαν 
εντύπωση βάθους. Το πόδι, βέβαια, της 
γυναίκας θα τόνιζε ακόμα πιό πολύ και

πιό καλά αυτή την προσπάθεια του τεχνί- 
τη, διπλωμένο, όπως μοιάζει να ήταν, 
προς τα μεσα7, σε δεύτερο πλάνο.

Σκηνή λοιπόν αρκετά δουλεμένη, που 
το χρώμα ( δεν σώζεται πια κανένα του 
ίχνος) θα λάμπρυνε ακόμα τη μεγαλο- 
πρέπεια και την ιερατικότητα της8. Ο  
πλουμιστός χιτώνας της όρθιας κόρης, τα 
λυτά της, αρχαϊκά, μπορεί κανείς να πει, 
μαλλιά και το βαθιά χαραγμένο προφίλ, 
αυτή την φροντίδα τονίζουν. Ακόμη, τα 
δύο πλάνα των ανάγλυφων μορφών σβή- 
νουν πιό ομαλά με την παρέμβαση ενός 
ενδιάμεσου πλάνου, που σε καθαρή δια- 
γώνια κίνηση σχηματίζουν οι δίπλες του 
ιματίου της όρθιας κόρης, καθώς ανεβαί- 
νουν από το δεξιό της πλευρό προς το 
υψωμένο λογισμένο της μπράτσο, που τις 
άφηνε να πέσουν πίσω του κυματιστές και 
που τις μαντεύει εύκολα κανείς κρυμμέ- 
νες πίσω από την καλύπτρα της καθιστής 
γυναίκας. Τέλος, το αριστερό χέρι της 
όρθιας κόρης, ανοιχτό εντελώς οριζόντια 
και με τα δάχτυλα μισοδιπλωμένα σχεδόν 
κάθετα γιομίζει το κενό ανάμεσα στις δυο 
μορφές. Το ζωγραφισμένο αντικείμενο 
που βαστούσε θάδινε ακόμη ένα πιό απαλό 
σβήσιμο στην όλη ανάγλυφη παράσταση. 
Παρ’ όλη όμως την προσπάθεια του άγνω- 
στου τεχνίτη μας, το έργο δεν καταφέρνει,

6. Για την σημασία αυτής της χειρονομίας, Α.
de Ridder, De l’idée de la mort en Grèce à l’époque 
classique, Paris 1897, σ. 178. ‘Ακόμη, του ίδιου,
RA 1897, σ. 373 - 384.

7. Όπως ένα άλλο πειραιώτικο επιτύμβιο μάρ- 
μαρο στο Μουσείο του Λούβρου, αριθ. Ma 2725. 
J. Charbonneaux, ο.π. σ. 115.

8. Για το ρόλο που έπαιζε το χρώμα στην όλη 
εμφάνιση του αναγλύφου, εκτός από τα πολύ γνω- 
στά παραδείγματα του Λυσέα ( Ε θν. Μουσείο 
Αθήνας, αρ. 30) και του Αριστίωνος στο ίδιο 
Μουσείο, αρ. 29 ), η πρόσφατη ανακάλυψη στις 
αποθήκες του Λούβρου της στήλης της Ευκολί- 
νης, όπου το χρώμα έχει αρκετά καλά διατηρηθεί, 
βοηθάει ακόμη πιό καλά, για να σχηματίσουμε 
μια πιό καθαρή ιδέα.
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μ’ όλη την επιτυχία της επίπεδης προο- 
πτικής, να δώσει την αίσθηση του τρισ- 
διάστατου. Φαίνεται έντονα ο τρόπος της 
τεχνικής, όπως κιόλας έχει παρατηρήσει 
ο Χρ. Καρούζος9. Ο  γλύπτης ξεκινώντας 
από ένα πρώτο επίπεδο κι όσο βάθαινε 
σ’ ένα δεύτερο και τρίτο, περιόριζε την 
παράσταση στις δυο της μόνο διαστάσεις. 
Αυτή η αδυναμία τονίζεται ακόμη πιό 
πολύ με την παρουσία λεπτομερειών, 
όπου ο τεχνίτης χρησιμοποίησε μεθό- 
δους μιας παλαιότερης τεχνοτροπίας. Τα 
μαλλιά, για παράδειγμα, της νεκρής καθι- 
στής γυναίκας οργανώθηκαν σ’ ένα ομό- 
κεντρο σχήμα, δουλεμένα μ’ ένα καμπύλο 
στην άκρη του, πλατύ κοπίδι10. Ακόμα, 
η φανερή ανεξαρτησία, παρ’ όλη την 
κλασική αναζήτηση των μερών σε σχέ- 
ση με το όλο11, μάς ενισχύει την άποψη 
για ένα εργαστήρι με αρχαϊκές παραδό- 
σεις, προσαρμοσμένο στο κλασικό κλίμα 
μετά τον Παρθενώνα.

Πολλά έχουν γραφεί για το αντικεί- 
μενο που κρατούσε στο αριστερό της λο- 
γισμένο χέρι η όρθια κόρη. Κανένα ίχνος 
του περιγράμματος του ή του χρώματός 
του δεν έχει διασωθεί, για να μας βοηθή- 
σει στην έρευνα. Θά ήταν όμως, κι αυτό 
το λέμε με σιγουριά, σχετικά βαρύ και 
με επίπεδη μικρή βάση, για να είναι η 
παλάμη τόσο οριζόντια κι επίπεδη. Ένα 
δώρο στη νεκρή, κάποιο αγαπημένο της

αντικείμενο. Δεν πιστεύουμε να ήταν καρ- 
πός ( ρόδι )12, ούτε κουτί για στολίδια13 κι 
ούτε, ακόμη λιγότερο, λυχναρι14. Η  όλη 
κίνηση των μυών του χεριού, που μαρτυ- 
ρούν μια σχετική προσπάθεια, μάς οδηγεί 
να σκεφτούμε μια πλημοχόη ή και λή- 
κυθο, έτσι όπως τις συναντούμε συχνά στις 
ταφικές καλλίγραμμες παραστάσεις των 
εύθραυστων αττικών ληκύθων15. Ο ρισμέ- 
νες διαπιστώσεις ενισχύουν αυτή την υπό- 
θεση.

Το μέγεθος των κλασικών πυξίδων για 
κοσμήματα, που δεν ήταν μικρότερο από 
0,09 μ.16, δεν μπορούσε να χωρέσει στην επι- 
φάνεια της παλάμης από τον αντίχειρα ως 
τα λογισμένα δάχτυλα της κόρης. Ο  καρ- 
πός επίσης πρέπει να αποκλειστεί σε μία 
παλάμη τόσο επίπεδη, που δεν προσαρμό- 
ζεται καθόλου στο γνωστό κύρτωμά του. 
Πάντως, ο αντίχειρας, έχοντας ολότελα 
εξαφανιστεί πίσω από το άγνωστο αντι- 
κείμενο, ανασηκωμένος όπως θα ήταν, με 
το κάθετο σβήσιμό του, μας επιτρέπει να 
φανταστούμε ένα αντικείμενο, όπως το 
υποθέσαμε παραπάνω, και που θα είχε ένα 
στενόμακρο σχήμα με σχετικά κάθετες 
πλευρές. Δεν αποκλείουμε βέβαια την περί- 
πτωση αγαλματίου, όπως στη στήλη της

9. Χρ. Καρούζου, Τηλαυγές μνήμα. Χαριστή- 
ριον εις A. Κ. Ο ρλάνδον, τ. Γ', σ. 253 - 280.

10. St. Casson, The technique of early Greek 
Sculpture, Oxford 1933, σ. 192, εικ. 42. Sheila 
Adam, The technique of Greek Sculpture, Oxford 
1966, σ. 4, 26, 41, εικ. 1, 4. Roland Martin, Ma- 
nuel d’architecture grecque, I, σ. 180-181, εικ. 72.

11. Χρ. Καρούζου, Η  αρχαία Τέχνη, ’Αθήνα
1972, σ. 26.

12. Charbonneaux, ο .π. σ. 111.
13. A. Conze, Die attischen Grabreliefs, Ber- 

lin 1893 - 1922, σ. 21, no 67, πίν. 29. K. Fr. Johan- 
sen, The attic grave reliefs, Copenhague 1952, σ. 
25, σημ. 1.

14. W. Froehner, ο .π., σ. 290.
15. Λήκυθος στο Μουσείο της Μαδρίτης, αριθ. 

11189. A. Fairbanks, Athenian Lekythoi, London 
1914, σ. 218, πίν. VIII, 2. Ακόμα, στο Μουσείο 
της Βοστώνης, αριθ. 8440. Fairbanks, ο .π. σ. 
264 - 265, πίν. XII. Τέλος, οι λήκυθοι των Μου- 
σείων : Βερολίνου ( αρ. 3170 ), Λούβρου (αρ. ΜΝΒ 
617 ), Μονάχου ( αρ. 2170). Fairbanks, πίν. XIX, 
X X -1 . X II-12, XXII.

16. G. Μ. A. Richter, ο .π. σ. 76, εικ. 403 - 404.
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Εικ. 2. Λεπτομέρεια της επιγραφής της στήλης ε ι κ. 1.

Πολυξενης17 στο Μουσείο του Βερολίνου.
΄Οπως κιόλας τονίσαμε, ένας βιαστικός 

παρατηρητής θάπαιρνε την παράσταση 
της στήλης, κι αυτό έγινε εδώ κι ένα αιώ- 
να, σαν μια από τις πιό κοινές, χωρίς τί- 
ποτα, θεματολογικά τουλάχιστον, ιδιαί- 
τερα αξιοπρόσεχτο. ΄Ενα τέτοιο συμπέ-ρ

ασμα θα ήταν και ως ένα ορισμένο ση- 
μείο θεμιτό, γιατί γνωρίζουμε πως τέτοιες 
σκηνές, που ξετυλίγονται ολοζώντανες 
κάτω από ένα αέτωμα, όπως είναι η στήλη 
της Η γησώς ( Εθνικό Μουσείο Αθηνών, 
αριθ. 3624 ) ή της Πολυξένης στο ίδιο 
Μουσείο ( αριθ. 723 ), στο βάθος θάλεγες

ναΐσκων, που είναι γνωστοί από τον 5ο 
αιώνα π.Χ.18, ήταν πολύ αγαπητή στους 
αττικούς τεχνίτες, αλλά και στους πελά- 
τες τους, συγγενείς και φίλους των νεκρών. 
Όμως, μια προσεχτική ανάλυση της στή- 
λης, μας οδηγεί σιγά-σιγά, κι όχι χωρίς 
σκέψη, σε άλλες παρατηρήσεις, που μπο- 
ρούν, νομίζουμε, να γίνουν δειλά συμπε- 
ράσματα κι όχι, κατά τη γνώμη μας, χω- 
ρίς κάποια σημασία θεματολογική.

Όλες οι ταφικές στήλες στο τέλος του 
5ου αιώνα και στον 4ο, πούχουν αετώμα- 
τα με κολόνες, παραστάδες και επιστύλια, 
είναι οργανωμένες πέρα για πέρα αρχιτε-

17. J. C harbonneaux, L a G rèce classique, Pa-
ris 1969, σ. 197, no  220.

18. Σ. Κουμανούδη, Επιγραφαί επιτύμβιοι, Α θή- 
ναι 1871, σ. 16. Σ. Καρούζου, Συλλογή Γλυπτών, 
Αθήνα 1967, σ. 77.
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κτονικά. Θεματολογικά έχουμε τον ναΐσκο 
και την παράσταση, δύο στοιχεία που αλ- 
ληλοσυμπληρώνονται. Δηλαδή τα στοι- 
χεία του ναΐσκου είναι, και θα ήταν ακό- 
μη πιό φανερά στην εποχή τους, μέρη από 
μικρά κανονικά οικοδομήματα19. Έτσι, η 
παράσταση όλη κλεινόταν ουσιαστικά 
σ’ ένα αρχιτεκτονικό περίβλημα, πράγμα 
που δεν συμβαίνει ποτέ στις αρχαϊκές 
στήλες, παρά την παρουσία πλούσιων αν- 
θεμίων και αποτροπαϊκών θηρίων (σφίγ- 
γες, λιοντάρια ) ως επιστεγασμάτων. Πολ- 
λές φορές, αυτά τα ταφικά κλασικά οικο- 
δομήματα συμπυκνώνονται σ’ ένα και μό- 
νο ανάγλυφο, παράδειγμα το ανάγλυφο 
της Πολυξένης στο Βερολίνο, με όλα όμως 
τα στοιχεία του ναού20.

Στη στήλη μας, αντίθετα, στο ανάγλυφο 
δεν υπάρχει παρά ένα αρχιτεκτονικό στοι- 
χείο, το αέτωμα, που όμως προβάλλει χω- 
ρίς παραστάδες κι επιστύλιο, ανάγλυφο το 
ίδιο, στο βάθος πάνω από την παράσταση. 
Είναι δηλαδή θεματικό μέρος της ίδιας 
της παράστασης, χωρίς, τελικά τουλάχι- 
στον, τίποτα το αρχιτεκτονικό. Δεν είναι 
ούτε καν απλό επιστέγασμα, όπως αυτά 
που συναντάμε συχνά, ακόμα και χωρίς 
κολόνες. Η  στήλη δεν καταλήγει σε τρι- 
γωνική απόληξη, αλλά ευθύγραμμα, δη- 
λαδή χωρίς το περίγραμμά της ν’ ακολου- 
θεί, έστω, το σχήμα του αρχιτεκτονικού 
μέρους.

Ούτε και διακοσμητικό ρόλο μπορούμε 
να πούμε πώς παίζει το αέτωμα, έτσι όπως

αφήνει άδειο το διάστημα ανάμεσα στα 
ακροκέραμα. Μόνο θεματικά στοιχείο εί- 
ναι, με κάποια εσώτερη σημασία για τους 
συγγενείς η φίλους του νεκρού, κάτι ανά- 
μεσα στον κανονικά ναΐσκο και στην πα- 
λιά σαν πυραμίδα στην κορυφή της, αρ- 
χαϊκή στήλη.

Αν προσπαθήσουμε τώρα να κατατά-ξ
ουμε τη στήλη του Λούβρου σε μια σειρά 

παράλληλων τέτοιων θεματολογικά στη- 
λών, μπορούμε να προτείνουμε τρεις από 
όσες βέβαια έχουμε εξετάσει εμείς, χωρίς 
να σημαίνει, πώς δεν μπορούν άλλες να 
πλουτίσουν τη μικρή αυτή πρώτη σειρά.

(α) Η  στήλη του Εθνικού Μουσείου 
της Αθήνας αριθ. 71321.

(β) Η  στήλη του Πολύευκτου στο ίδιο 
Μουσείο22.

(γ) Η  στήλη του Ξανθίππου, στο Βρε- 
τανικό Μουσείο ( αριθ. 628 )23. Δεν απο- 
κλείουμε και τη στήλη του Εύφηρου στο 
Μουσείο του Κεραμεικού24. Ιδιαίτερα αυ- 
τή η στήλη, που βρέθηκε σχετικά τελευ- 
ταία ( το 1964 ), δίνει μια ιδέα για τον ρόλο 
που θα επαιζε η πολυχρωμία και στις 
παραπάνω στήλες. Πάνω λοιπόν από το 
αέτωμα, στον ακάλυπτο όπως φαίνεται σή- 
μερα χώρο, δεξιά κι αριστερά από την 
ηγεμόνα ακροκέραμο, ο κλασικός ζωγρά- 
φος είχε προσθέσει δυο ταινίες. Έτσι και 
στη στήλη του Λούβρου μπορούμε να υπο- 
θέσουμε κάτι ανάλογο.

Οι τρεις πρώτες στήλες περιέχουν θε- 
ματολογικά την ίδια περίπου παράσταση

19. Για τους επιτάφιους ναΐσκους στο Τηλαυ- 
γές μνήμα ο Χρ. Καρούζος ( σ. 272 ) δίνει δύο 
σωζόμενα παραδείγματα με την σχετική βιβλιο- 
γραφία, ο .π. Βλ. και Σ. Καρούζου, Συλλογή Γλυ- 
πτών, σ. 104.

20. Σ. Κουμανούδη, ο .π. σ. 16.

21. V. Stais, Marbres et bronzes du musée na- 
tional, Athènes 1907, σ. 88, no 713. K.F. Johansen, 
ο.π., εικ. 69.

22. E. A. 1858, σ. 1736.
23. Brit. Mus. αριθ. 628. Conze, ο .π., σ. 147, 

αριθ. 616, πίν. 119.
24. AM LXXIX, 1964, εικ. 101. D. C. Kurtz, 

Athenian White Lekythoi, σ. 221, πίν. 46.
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και χρονολογούνται και οι τρεις στον 5ο 
αιώνα π.Χ. Καί στις τρεις ακόμα έχουμε 
( το στοιχείο αυτό δεν είναι χωρίς ενδια- 
φέρον ), μια έντονη ηρωοποίηση του νε- 
κρού ή της νεκρής. Τέλος, η στήλη μας, 
η στήλη του Ξανθίππου, τού Πολύευκτου 
και η πιό παλιά απ’ όλες ( του Εθνικού 
Μουσείου της Αθήνας, αριθ. 713 ) βρέ- 
θηκαν στον Πειραιά. Ο πειρασμός, αρκε- 
τά έντονος, μας κάνει να σκεφτούμε κάποιο 
πειραιώτικο εργαστήρι, το οποίο, ακο- 
λουθώντας την εξαιρετικά μεγάλη χρονι- 
κή του συνέχεια, θα διατηρούσε έντονες, 
όπως βλέπουμε, συνήθειες και τεχνοτρο- 
πίες πρωτοκλασικές, μιας τελευταίας βέ- 
βαια περιόδου, όταν τα στοιχεία του αυ- 
στηρού ρυθμού παραχωρούν πια τη θέση 
τους στο φειδιακό πνεύμα του Παρθενώνα, 
μα και που κρατούν ακόμα κάποια φανε- 
ρά ίχνη της πρώτης εποχής. Αυτός ο πει- 
ρασμός γίνεται πιό μεγάλος, όταν διαβά- 
ζουμε τις παρατηρήσεις, τεχνοτροπίας και 
μόνο είναι αλήθεια, τού J. Frel25, που είχε 
εδώ και μια δεκαετία πλησιάσει από άλλο 
δρόμο τη στήλη τού Λούβρου με εκείνη 
του Εθνικού Μουσείου ( αριθ. 713).

Αυτά τα έντονα, αρχαϊκά θάλεγε κανείς 
στοιχεία, που τα συναντούμε, παρά την 
φανερή επίδραση τού παρθενώνιου πνεύ- 
ματος, σε όλα τα σημεία του μαρμάρου 
μας, βρίσκονται σε φανερή αντίθεση με 
την επιγραφή που διαβάζουμε μεσα στο 
τύμπανο του αετώματος : Μυρτία : Κηφι- 
σιά[ς]26. Η  προσπάθειά μας, κύρια στην 
ερμηνεία που θα προτείνουμε για την παρά- 
σταση τού αναγλύφου, περιπλέκεται ακό-

μα πιό πολύ, όταν με τη βοήθεια πλάγιου 
φωτισμού καταφέραμε να διαβάσουμε και 
να φωτογραφήσουμε ένα Σ στο τέλος, και 
σε κανονική θέση, της λέξης ΚΗΦΙΣΙΑ.

Αυτή και μόνο η ανακάλυψη αλλάζει ρι- 
ζικά την ερμηνεία που πρότειναν μέχρι 
σήμερα οι διάφοροι ερευνητές. Είναι αλή- 
θεια πώς ήδη ο A. Conze27 και ο K. F. 
Johansen28, για καθαρά μορφολογικούς 
λόγους, είχαν αμφιβάλει και δεν δέχονταν 
την θεωρία μιας στήλης αφιερωμένης σε 
δύο ταυτόχρονα νεκρές, της Μυρτίας και 
της Κηφισίας, γιατί δεν μπορούσαν τα τό- 
σο έντονα στοιχεία ηρωοποίησης να συμ- 
βιβάζονται μ’ αυτή την άποψη, πράγμα 
που είχαν εντοπίσει και οι δύο ερευνητές.

Η  γενική όμως τώρα της δεύτερης λέ- 
ξης αποκλείει ταυτόχρονα και την παλιά 
άποψη αλλά και την υπόθεση τού Conze 
για δημοτικό όνομα, δηλαδή Μυρτία από 
τον δήμο Κηφισιάς, που θάπρεπε κανο- 
νικά να είναι στην ονομαστική. Η  λύση 
για υστερώτερη γραφή που πρότεινε ο 
Johansen, είναι ενδιαφέρουσα, χωρίς βέ- 
βαια να αποδεχόμαστε και την σκέψη του 
Conze για κάποιο απόκρυφο τού 19ου 
αιώνα. Μ’ όλ’ αυτά η γραφή δεν μπορεί να 
είναι υστερώτερη από τον 4ον αιώνα, δη- 
λαδή, όπως και να έχει το πράγμα, πολύ 
πιό κοντινή με το ανάγλυφο απ’ ό,τι πί- 
στευε ο Johansen.

Το ότι η επιγραφή είναι χαραγμένη στο 
βάθος τού τύμπανου δεν δυσκολεύει ιδιαί- 
τερα, όπως νομίσαμε κι εμείς στην αρχή, 
την προσπάθειά μας. Είναι βέβαιο πώς στο

25. Listy Filologicke, 1965 ( 83, I - II ) σ. 18 
πίν. IV.

26. ΄Ολοι οι προηγούμενοι από τον Froehner, 
τον Κουμανούδη, τον Johansen και τον Charbon- 
neaux δεν σημείωσαν διόλου αύτό το Σ.

27. Ο  Conze, ο .π., μη μπορώντας να δώσει λύση 
στη σχέση επιγραφής και ανάγλυφου, υποστήριξε 
την άποψη απόκρυφης γραφής του 19ου αίώνα.

28. Ο  Johansen, ο .π., πιό συγκρατημένος, αμ- 
φέβαλλε για τη γνησιότητα της επιγραφής, γιατί
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μνημειώδες έργο του Conze, απ’ όπου και 
ο Johansen παίρνει βασικά το υλικό του, 
δεν υπαρχουν παρά δύο παραδείγματα και 
μόνο, κι αυτά πολύ υστερώτερα, επιγραφής 
ταφικής μεσα σε τύμπανο29. ΄Ομως, στο 
Εθνικό Μουσείο της Αθήνας υπάρχει μια 
τέτοια επιγραφή, πολύ καλό παράδειγμα 
του 4ου αιώνα30.

Στο έργο μας, με όλα τα στοιχεία έντονα 
αρχαϊκού τρόπου, που θα διατηρούσαν οι 
τεχνίτες στο πειραϊκό εργαστήρι, η κα- 
θιστή νεκρή γυναίκα δέχεται την προσφο- 
ρά, χωρίς τίποτα το θεολογικά συμβολικό 
ενός αγαπητού της προσώπου, κι όχι της 
μικρής της δούλης, όπως το θέλει ο Johan- 
sen, γιατί τα πλουμιά και τα λυτά μαλλιά

της, δεν είναι χαρακτηριστικά δούλης31. 
Νόθα η ίδια32, δεν έχει παρά το μητρωνυ- 
μικό της, όπως το συναντάμε και σε άλλες 
επιτύμβιες στήλες και που οι αρχαιολόγοι 
εξετάζουν πια με πραγματικό ενδιαφέρον33.

Ο  γλύπτης την έχει παρουσιάσει σε μια 
χαρακτηριστική στιγμή « αγλαϊσμού», ό- 
πως λέει ο Καρούζος34. Έτσι διατηρημένη 
σε μια στιγμή ιδανική, αλλά της καθημε- 
ρινής ζωής της, στον αέρα μεσα σπιτιού 
και τάφου35, η νεκρή θα μπορούσε ( ηρωο- 
ποιημένη πια, γι’ αυτό και το « σπίτι της » 
λαμπρύνεται ), να μένει προνομιούχα και 
στους δυο κόσμους. Κλεισμένη η ψυχή 
της, κάτι ανάλογο με το ΚΑ των αρχαίων 
Αιγυπτίων, στη στήλη, στο έδος της36, θα 
μπορούσε ακόμη να χαίρεται κάπως τα 
αγαπημένα της πρόσωπα, που στα γενέ- 
θλιά της κάθε χρόνο, σαν να μην είχε 
πραγματικά ποτέ της πεθάνει, θα της έφερ- 
ναν τα δώρα, τα καλούδια, τα στολίδια 
και τα μικρά της χαϊδεμένα ζωάρια, τόσο 
απαραίτητα για την συνέχιση της άλλης 
της ζωής. ΄Ετσι μόνο μπορούν να εξηγη- 
θούν αύτές οι παραστάσεις κι όχι με τους 
συμβολισμούς του Ch. Picard37 και τους

τα γράμματα χαράχτηκαν μεσα στο τύμπανο του 
αετώματος κι όχι σε άλλο χώρο, όπως θα ήταν 
το φυσικότερο.

29. A. Conze, ο .π., αριθ. 73, πίν. 34 και 1131, 
πίν. 245. Προσθέτουμε δυο άλλα συντρίμμια από 
τις αποθήκες του Λούβρου, (α) τη στήλη Κτησι- 
κράτης ( Μα 3382 ) και (β) Μα775, όπου τα δυο 
μόνα γράμματα μιας σβησμένης επιγραφής βρί- 
σκονται μεσα στο τύμπανο.

30. Η  οργάνωση της επιγραφής στις επιτύμ- 
βιες στήλες δεν είναι τόσο αυστηρή, όπως το 
νομίζουμε συχνά. Σαν παράδειγμα δεν έχουμε 
να πάρουμε παρά τρεις χαρακτηριστικές περι- 
πτώσεις : ( I ) τη στήλη της Α μφοττώς στο Ε - 
θνικό Μουσείο της Αθήνας ( αριθ. 739 ) όπου, 
το τελευταίο γράμμα της επιγραφής, που είναι 
μπρος στο πρόσωπο της όρθιας γυναίκας και 
μια σειρά πιό κάτω από τα άλλα γράμματα, μοιά- 
ζει σα να κατρακυλάει. ( 2 ) τη μαρμάρινη λήκυθο 
του Πανταλέοντα στο ίδιο Μουσείο ( αριθ. 4495 ), 
όπου το όνομα του νεκρού ιερέα είναι χαραγμένο 
στο κάτω μέρος της παράστασης, πάνω στον ορι- 
ζόντιο κανόνα, που παριστάνει το έδαφος και που 
πάνω του στέκει ο νεκρός. ( 3 ) το παράδειγμα 
της στήλης του Λούβρου ο .π. ( αριθ. Μα 3382 ), 
όπου το δημοτικό Φαληρεύς αφήνει μόνο τα δυο 
τελευταία γράμματα στα δεξιά της λουτροφόρου, 
που χωρίζει το αέτωμα στα δύο. Αθήνα, Εθνικό 
Μουσείο αριθ. 764. Στάης, ο .π. σ. 106.

31. Για τις παραστάσεις μικρών δούλων κι 
ιδιαίτερα για τη φορεσιά τους : S. Papaspyridi 
( Καρούζου ), Guide du Musée national, Athènes, 
1927, σ. 132- 133, no 743, 745.

W. Barker, The costume on the grave - relief 
of Hegeso, στο AJA, 1924, σ. 290 - 292. La Grèce 
Classique, ο .π., σ. 197 - 198, εικ. 225.

G. Μ. A. Richter, Family groups on Attic grave 
monuments στο Mélanges Schweitzer, 1954, σ. 
256 - 260.

32. RE λ. Νόθοι, στ. 1066 ( K. Latte ).
33. BCH, 1975, σ. 219 - 222 ( O. Masson ).
34. Το Τηλαυγές μνήμα, ο .π., σελ. 268.
35. Χρ. Καρούζος, ο .π., σ. 268.
36. Μ. Collignon, Les statues funéraires, Paris 

σ. 9.
37. Ch. Picard, Manuel de sculpture, τ. IV, σ.
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νεκρούς στον ΄Αδη του Couchoux* 38 και λι- 
γότερο του P. Devambez39, που προτείνουν 
πώς τα ανάγλυφα ταφικά μνημεία παρι- 
στάνουν διαδοχικά θεούς για τον πρώτο, 
νεκρούς για τον δεύτερο, ζωντανούς μα 
στον άλλο κόσμο για τον τελευταίο.

Η  νεκρή μας, νόθα λοιπόν, δέχεται κα- 
θιστή την άλλη όρθια κόρη. Το μητρω- 
νυμικό της ( Κηφισιάς ) πλουτίζει κάπως 
τη σειρά των σχετικών ταφικών επιγραφών, 
που, όπως είπαμε, αποκτούν στις μέρες 
μας ιδιαίτερο ενδιαφερον40. ΄Ομως, όπως 
από χρόνια έχει τονίσει ο Π. Λεκατσάς, 
οι μητρωνυμικές επιγραφές θα είναι τα 
απομεινάρια μιας παλιάς πρώτης μητριαρ- 
χικής εποχής, που φαίνονται και σε 
άλλους χώρους της πολιτισμικής παρου- 
σίας των Ελλήνων. Στα ιερά τους τεμέ- 
νη41 και στη φιλολογία τους42.

Για να ολοκληρώσουμε την ερμηνεία 
της στήλης δεν μένει παρά να εξηγήσουμε 
την επιγραφή σε σχέση με τη χρονολο- 
γική απόσταση από το ανάγλυφο, που 
μοιάζει να είναι το τελευταίο της σειράς 
που προτείναμε, μα και του πειραϊκού ερ-

Παρίσι 1977

γαστηριού, δηλαδή γύρω στα τελευταία 
χρόνια του 5ου αιώνα π.Χ.

Είναι πολύ πιθανόν η επιγραφή να μην 
έχει παρά μόνο έμμεση σχέση με το ανά-γ
λυφο, το ίδιο αφιερωμένο στη μητέρα 

Κηφισία43, με μια πρώτη επιγραφή Κηφι- 
σιάς ( μνήμα Κηφισιάς ) πάνω ακριβώς 
από την ηρωοποιημένη νεκρή. Σ’ ένα δεύ- 
τερο στάδιο θα πρόσθεσαν το όνομα της 
νόθας κόρης ( Μυρτία )44, στο διάστημα 
ίσως μιας γενιάς, διατηρώντας το όνομα 
της πρώτης νεκρής μητέρας, που θάπαιζε 
πια κι ένα μητρωνυμικό ρόλο45. Μέ αυτό 
τον τρόπο εξηγείται και η χρονολογική 
διαφορά της γραφής και του ανάγλυφου, 
αλλά και κάποια χρονική γραφολογική 
απόσταση ανάμεσα στα δύο A της γραφής, 
το δεύτερο όντας πιό παλιό—του 4ου πάντα 
αιώνα.

Καί σ’ αυτήν όμως την περίπτωση το 
ανάγλυφό μας έγινε για την καθιστή πρώ- 
τη νεκρή και προεκτάθηκε ύστερα ίσως 
και στην όρθια κόρη στον 4ον αιώνα, 
όταν η αυστηρότητα των ταφικών εθίμων, 
όπως φαίνεται και από άλλες στήλες, έχει 
χαλαρωθεί.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

1383 - 1454, όπου υποστηρίζει τΙς πιό παλιές από- 
ψεις του ( Mon. Piot, 1913, σ. 41. REG, 1946/47, 
σ. 210 -217 ) για θρησκευτικούς συμβολισμούς 
των ταφικών παραστάσεων.

38. RA 1923, σ. 230 - 260. Το δεύτερο μέρος 
αυτής της εργασίας δεν δημοσιεύτηκε ποτέ.

39. BCH, 1930, σ. 210 - 227.
40. L. Robert, Bull. Epigr. 1973, αριθ. 238, 24 : 

“Η  θήκη εστίν Νεικίου του Μελτίνης”. BCH, 
1975 σ. 219 - 222.

41. Μ. Ρ. Nilsson, Les croyances religieuses 
de la Grèce, 1952, σ. 29.

42. Μ. I. Finley, The World of Odysseus, N.
York 1955, σ. 93. REG, 1975 (LXXXVIII),

σ. 16-19  ( S. Pomeroy, Andromaque et le 
matriarcat ).

43. Το όνομα Κηφισία δεν έχει ως τώρα συναν- 
τηθεί στις επιγραφές. Το αρσενικό όμως Κηφί- 
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44. IG II2, 14333 : Μυρτία Α ριστε[ ς ------
γυνή ]. Fr. Bechtel, ο .π., σ. 596.

45. Ο  G. Daux στο BCH, 1976 (1 0 0 ) I, σ. 
205 - 210, εικ. 1, δίνει μια ανάλογη λύση για τη 
στήλη της Μύννιον ( της Συλλογής Paul Getty ), 
δημοσιευμένη από τον J. Frel, στο GRBS, 14 
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M Y R T IA  K E PH ISIA S

La stèle de Myrtia et de Kephisia 
représente la defunte assise devant une 
proche, sa fille, portant une plemochoé 
ou un lecythe, qui peints à l’origine ont 
été disparus.

D’après les observations stylistiques 
le relief garde plusieurs survivances ar- 
chaiques malgré sa datation tardive, 
vers 390. La forme de la stèle présente 
la particularité dans la façon avec la- 
quelle a été réalisé le fronton, qui reste 
un important élément iconographique 
sans aucune fonction architecturale et

sans influence sur la forme du sommet 
du monument, puisque la partie supé- 
rieure reste rectiligne. D’après ces obser- 
vations notre stèle forme une petite sé- 
rie avec d’autres trouvées au Pirée, d’où 
l’hypothèse d’un atelier qui a travaillé 
dans le port d’Athènes.

Un Σ trouvé à la fin de l’inscription 
du tympan semble classer notre docu- 
ment dans la série des stèles matrony- 
miques puisque nous lisons Μυρτία : 
Κηφισιά[ς] ).

J .  PAPAOIKONOMOY

ΕΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΙΜΟΥ ΣΕΣΚΛΟΥ ΣΤΗΝ ΞΥΝΙΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η  περιοχή της αποξηραμένης λίμνης Ξυ- 
νιάδας1 βρίσκεται στα σύνορα Θεσσαλίας 
και Φθιώτιδας σε υψόμετρο 463 μ. και δια- 
σχίζεται από την παλιά εθνική οδό Λα- 
μίας - Λαρίσης. Μετά την αποξήρανσή 
της αποτελεί σήμερα ένα εκτεταμένο όρο- 
πέδιο, που περικλείεται από χαμηλά βου- 
να ( ε ι κ. 1 ). Από την Ξυνιάδα πηγάζει 
ο ποταμός Πεντάμυλης, που καταλήγει 
στον Σοφαδίτικο, παραπόταμο του Πη-

νειού. Γύρω από την αποξηραμένη λίμνη 
υπαρχουν σήμερα πολλά χωριά και φαί- 
νεται ότι την ίδια πυκνότητα και μορφή 
θα είχε η κατοίκηση στην περιοχή κατά 
τους νεολιθικούς χρόνους. Στο μέσον της 
άλλοτε λίμνης υπάρχει βραχώδες απότο- 
μο ύψωμα2, μία φυσική ακρόπολη με πολ- 
λά λείψανα οχυρώσεων των ιστορικών 
χρόνων.

Το χωριό Ο μβριακή βρίσκεται στη βό-

1. Βλ. Στέφ. Βυζ. λ. Ξυνία ή Ξυνιάς. Α πολλ. 
Ρόδιος I 68. Υ γίνος Fab. 14,5 ( σ. 45,12 Schmidt ). 
Αναφέρεται σαν lacus Xynius. Βλ. Fr. Stählin, 
Das hellenische Thessalien, 159. A. Philippson,
Thessalien und Epirus 1897, 59 κε., 72 κε. Toυ 
ίδιου, Die griechische Landschaften I 194.

2. Αρχαία πόλη Ξυνιαί ή Ξυνία. Βυζ. λ. T. Liv. 
XXXIII 3, 8. Σήμερα καλείται Α ραπονήσι. Τα 
τείχη έχουν 940 μέτρα περίμετρο και το ψηλό- 
τερο σημείο της νησίδας έχει υψόμ. 537 μ. Βλ. επί- 
σης Bursian, Geographie Griechenlands, I 85, 
1. Νικ. Γεωργιάδης, Θεσσαλία, 1880, 324. A. 
Philippson - E. Kirsten, Die griech. Landsch. 
I 195, 273, 293.
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Εικ. 1. Χάρτης της κεντρικής Ελλάδας.
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ρεια πλευρά της λίμνης επάνω σε χαμη- 
λούς αναβαθμούς. Σε μικρή απόσταση από 
αυτό και δίπλα στον αγροτικό δρόμο, που 
οδηγεί στον κάμπο, παρατηρήθηκαν τε- 
λευταία άφθονα λείψανα προϊστορικής κα- 
τοίκησης. Η  θέση είναι σχεδόν επίπεδη 
και υψώνεται ανεπαίσθητα προς τα βόρεια. 
Είναι φανερό ότι τα κτήματα, δυτικά και 
ανατολικά του δρόμου, στα οποία εκτεί- 
νεται ο προϊστορικός οικισμός, ήταν μέ- 
χρι τελευταία στο βυθό της λίμνης. Στη 
βόρεια άκρη του κτήματος, όπου σήμερα 
διατηρούνται εγκαταστάσεις αλιέων, βρι- 
σκόταν η όχθη της λίμνης, καθώς δείχνει 
χαμηλός αναβαθμός. Η  κάλυψη του οικι- 
σμού από τα νερά παρεμπόδισε την κατα- 
στροφή του από μεταγενέστερη κατοίκηση 
και καλλιέργεια. Με την αποξήρανση της 
λίμνης τα λείψανα του οικισμού ήρθαν 
στην επιφάνεια άθικτα.

Από τα επιφανειακά ευρήματα που συγ- 
κεντρώθηκαν γίνεται φανερό ότι υπάρ- 
χουν δύο νεολιθικές θέσεις με διαφορετική 
κεραμεική, που απέχουν μεταξύ τους 300- 
400 μ. Πρόκειται για δύο εγκαταστάσεις 
του ίδιου οικισμού, οι όποιες για να δια- 
κρίνονται θα χαρακτηρίζονται ως ΟΙ 
( Ομβριακή I ) και ΟΙΙ (Ομβριακή II )3. 
Η  εντατική καλλιέργεια των τελευταίων 
χρόνων φαίνεται ότι έχει επιφέρει μερική 
καταστροφή του οικισμού, με αποτέλε- 
σμα να υπάρχει στην επιφανεια πλήθος 
κεραμεικής και άλλων ευρημάτων. Αξιο- 
σημείωτη είναι η απουσία λίθων, που 
συναντώνται συνήθως σε αρχαίους οικι- 
σμούς. Επειδή είναι αδύνατο να έχουν 
απομακρυνθεί όλοι από τους καλλιεργη-

τές των κτημάτων, μπορούμε να υποθέ- 
σουμε η ότι οι λίθινες κατασκευές βρί- 
σκονται σε βαθύτερα στρώματα, πράγμα 
αρκετά απίθανο, η ότι ο οικισμός δεν είχε 
λιθόκτιστες κατοικίες4. Η  γειτνίασή του 
με τη λίμνη και η αφθονία υπολειμμάτων 
ξύλου, που βρέθηκαν σε μεγάλη έκταση, 
οδηγούν ίσως στην υπόθεση ότι πρόκει- 
ται για λιμναίο πασσαλόπηκτο5 οικισμό, 
παρ’ όλο που δεν είναι γνωστή η έκταση 
και η στάθμη της λίμνης στους χρόνους 
εκείνους.

Από το πλήθος της κεραμεικής που 
υπήρχε συλλέχτηκαν όστρακα και ολό- 
κληρα αγγεία και μεταφέρθηκαν στο Μου- 
σείο Χαλκίδας. Αυτά αποτελούν δείγματα 
του μεγάλου όγκου των επιφανειακών ευ- 
ρημάτων, που δεν ήταν δυνατόν να μετα-

3. Το ίδιο συμβαίνει σε δύο οικισμούς της Καρ- 
δίτσας Πρόδρομος I και II, που ανήκουν σε δια- 
φορετικές φάσεις και απέχουν μεταξύ τους 500 μ. 
(A A A  IV, 1971, σ. 164 κε. ).

4. Μερικά θραύσματα πηλού με αποτυπώματα 
ξύλου προέρχονται πιθανώς από επένδυση ξύ- 
λινων κατασκευών. Στα κατώτατα στρώματα των 
οικισμών της Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
(Ν. Μάκρη ) απουσιάζουν οι λιθόκτιστες κατα- 
σκευές ( Χρ. Τσούντα, Αί νεολιθικαί ακροπόλεις, 
1908, 81, εικ. 13-17. ΠΑΕ 1954, 115). Λείψανα 
καλύβας στην Κοκκινιά( ΠΑΕ 1951,93 ), Εύτρηση 
( Η. Goldman, Excavations at Eutresis in Boeo- 
tia, 1931, 10 κε. ), Κόρινθο ( L. Walker - Kosmo- 
poulos, The prehistoric inhabitation at Corinth, 
1948, 18 - 19). Στο Σέσκλο η επάλειψη πηλού 
είχε πάχος 0,04 - 0,06 μ. ( Χρ. Τσούντας 1908, 
80). Ό μοια στα πρώιμα στρώματα της Τροίας 
(C. Biegen, Troy I, 1950, 279, 280).

5. Μέσα στο αφράτο και καστανόμορφο από 
τις λιμναίες αποθέσεις χώμα διακρίνεται πλήθος 
από υπολείμματα ξύλων. Πασσαλόπηκτος οικι- 
σμός νεολιθικών χρόνων εντοπίσθηκε από τον 
Ν. Μουτσόπουλο στο Δισπηλιό της Καστοριάς 
( AAA I, 1968, 162 κε. Ν. Μουτσόπουλου, Κα- 
στοριά, 1972, 8 - 10 ). Οι οικισμοί αυτοί έχουν 
τα πρότυπά τους στην κεντρική Ευρώπη, όπου 
λιμναίες κατοικίες υπήρχαν μέχρι την Εποχή  
του Χαλκού. Ο  Ηρόδοτος (V  16) μιλάει για 
πασσαλόπηκτους οικισμούς της Μακεδονίας, που 
υπήρχαν στην εποχή του.



ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 107

φερθούν. Επειδή η κεραμεική αποτελεί, 
όπως συμβαίνει πάντοτε σε προϊστορικές 
θέσεις, το αφθονώτερο και κύριο υλικό, 
αναγκαστικά θα ασχοληθούμε με αυτήν 
προχωρώντας σε ανάλυση και λεπτομερή 
εξέταση των διαφόρων ρυθμών. Εκτός 
από την κεραμεική, πολύ πλούσια είναι 
τα λίθινα και διάφορα άλλα ευρήματα, από 
τα όποια θα αναφέρουμε τα κυριότερα. Τα 
σχέδια που συνοδεύουν το κείμενο δεί- 
χνουν τομές και όψεις αγγείων και αντι- 
προσωπεύουν όχι το σύνολο της κεραμει- 
κής, αλλά φόρμες που συναντάμε σε με- 
γαλύτερη συχνότητα. Επειδή, τέλος, το

υλικό προέρχεται αποκλειστικά από επι- 
φανειακή έρευνα, είναι φυσικό τα συμπε- 
ράσματα να είναι προσωρινά και η τωρινή 
εργασία να υπόκειται σε αναθεώρηση μετά 
την ανασκαφή του οικισμού.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ

΄Αβαφα-Μονόχρωμα ( ΟΙ )
Πλήθος από άβαφα και μονόχρωμα όστρα- 
κα απέδωσε η θέση ΟΙ. Τα άβαφα έχουν 
ακάθαρτο και τραχύ πηλό χρώματος τε- 
φρού ή φαιού. Η  επιφάνειά τους είναι 
ανώμαλη, υπάρχουν όμως αρκετά που φέ-ρ
ουν ίχνη στιλβωτικού εργαλείου. Α ρκε



108 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΩΙΜΟΥ ΣΕΣΚΛΟΥ ΣΤΗΝ ΞΥΝΙΑΔΑ (ΑΔ. ΣΑΜΨΩΝ)

τές φορές, φαίνονται τα ίχνη της χορτό- 
ψηκτρας. Μερικά όστρακα φέρουν επά- 
λειψη πηλού του ίδιου χρώματος. Καλύ- 
τερης ποιότητας είναι πολλά φαιά όστρα- 
κα με λεία επιφάνεια (12, 13 ), αλλά από 
το ψήσιμο έχουν πάρει διάφορες αποχρώ- 
σεις. Το εσωτερικό τους πολλές φορές εί- 
ναι ερυθρό.

Σχήματα : Μεγάλα ανοιχτά αγγεία λε- 
κανοειδή (2, 3, 4, 13 ). Στενόλαιμα αγγεία 
(8,10, 12, 15) με λαβές κάτω από το χεί- 
λος η αποφύσεις ( 8, 9, 12, 13 - ε I κ. 2, 3 ), 
που συνήθως έχουν κλίση προς τα επάνω 
( 8, 10 ). Πολλά κλειστά αγγεία, με στενά 
χείλη ( 16, 21 ). Κουμπιά υπαρχουν αρ- 
κετά συχνά ( 1 ). Οι λαβές είναι στενές ή 
πλατιές ταινιοειδείς ( ε ι κ.  2 ) και ανή- 
κουν σε μεγάλα πιθοειδή ή μικρά αγγεία. 
Σπάνια είναι η περίπτωση διπλής λαβής 
( 7 ). Μεγάλη είναι η ποικιλία των άτρη- 
των αποφύσεων (22-27 ), που σε κάτοψη

είναι στρογγυλές, μυτερές και διπλές6. 
Οπές κοντά στα χείλη φέρουν αρκετά ό- 
στρακα ( 21 ). Ένα όστρακο με οπές κάτω 
από το χείλος ( ε ι κ. 4 ε )  θυμίζει τα γνω- 
στά cheese pots7 της Πρώιμης Χαλκοκρα- 
τίας. Σε χοντρό ηθμοειδές αγγείο ( 20α )

6. Αποφύσεις που χρονολογούνται στην εποχή 
του Χαλκού από την Ελασσόνα ( ΑΔ 1970, Χρο- 
νικά, σχ. 9 ). Άτρητα ωτία διαφόρων σχημάτων 
συνηθίζονται στην Αρχαιότερη Νεολιθική της 
Θεσσαλίας ( Θεσσαλικά Δ' 1962, πίν. IV 1, 2 ), 
Ο τζάκι Μαγούλα (V. Milojcic-J. Zumbusch, 
Die deutschen Ausgrabungen auf der Otzaki 
Magula in Thessalien I, Bonn 1971, Taf. XVI, 15 ), 
Α φιόνα Κερκύρας (A M  1934, 168, εικ. 1, 4). 
Υ π αρχουν επίσης στην Τελική Νεολιθική της 
Κεντρικής Ελλάδας ( σπήλαιο στα Θαρούνια Εύ- 
βοιας AAA IX, 1976, 48, εικ. 2 ).

7. Α γγεία της ΠΕ περιόδου με οπές κάτω από 
τα χείλη στην Ά ργισσα ( Εν. Hanschman - V. 
Milojcic, Die Frühe und beginnende Mittlere 
Bronzezeit, 1976, πίν. 44 :6, 45 :1, 54A :16). Πευ-
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Σχέδ. 2. Τομές και όψεις άβαφων οστράκων ( ΟΙ ).

ανήκουν όστρακα με μεγάλες οπές στη βά- 
ση ( ε ΐ κ. 5η ). Σε θραύσματα από μεγάλα 
πιθάρια υπάρχει πλαστική8 διακόσμηση

( relief hand decoration ). Βάσεις δεν υπάρ- 
χουν παρά ελάχιστες και είναι επίπεδες 
( 19 ) ή δακτυλιόσχημες ( 20 ).

Τα μονόχρωμα από τη θέση ΟΙ είναι 
όστρακα με λεπτά τοιχώματα ( 28, 34 ), 
που ανήκουν κυρίως σε σκύφους ή φιάλες 
( ε ι κ. 6 ). Ο  πηλός τους είναι ακάθαρ- 
τος, τεφρός στον πυρήνα και έχει χρώμα 
καστανό η ερυθρωπό. Συνήθως, δεν φέ-ρ

ουν επίχρισμα, αλλά έχουν στιλβωθεί 
προσεκτικά ( polished ware ) και με το 
ψήσιμο απόκτησαν στιλπνή επιφάνεια. Το 
χρώμα της επιφάνειας είναι μελανό ή φαιό 
και σπανιότερα καστανό η ερυθρό. Ε πί-

κακια Βόλου ( ο .π. πίν. 65 D7 ). Παρόμοια από 
τη Βαρδαρόφτσα ( ο .π. πίν. 81 : 17, 82 : 9 ). Είναι 
χαρακτηριστικά σκεύη του πολιτισμού της Γκρότ- 
τας - Πηλού. Παρόμοια αγγεία στην Α γορά ( Α- 
gora XIII, αρ. 184, 186, 188), Α σέα Αρκαδίας 
(Ε. Holberg, Excavations at Asea, 1944, 55, εικ. 
57, 58 ), Αστυπάλαια ( BSA 1973, εικ. 7, αρ. 8 ).

8. J. Coleman, Kephala I, 1977, πίν. 39 A, B. 
Συνηθισμένα σε νεώτερες νεολιθικές φάσεις στα 
Θαρούνια ( AAA IX, 1976, 48 ), Α γορά ( Agora 
XIII, πίν. 10), σπήλαιο Πανός (Chr. Zervos, 
Naissance de l'art grec, II, εικ. 834 - 836 ).
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Εικ. 3. Ομβριακή I. Άβαφη κεραμεική.

χρίσμα ερυθρό υπάρχει μόνο σ’ ένα όστρα- 
κο από σκύφο.

Σχήματα : Σκύφοι βαθιοί9 ή μέτριοι με 
λεπτότατα τοιχώματα και χείλη κάθετα 
( 28, 29, 43, 44 ) η με κλίση προς τα μεσα 
( 32, 40, 45 ). Σε ρηχούς σκύφους η φιάλες 
ανήκουν τα όστρακα 32, 36, 37, 39, 41. 
Βαθιά10 αγγεία με έντονη κλίση των χει- 
λιών προς τα μεσα (46-49 ). Μαστοειδείς 
αποφύσεις και λαβές δεν απουσιάζουν 
( 47, 50 ). Στενόλαιμα αγγεία με λεπτά τοι- 
χώματα ( 17, 18 ). Συλλέχτηκε επίσης ένα 
σχεδόν ολόκληρο κύπελλο ( 50 ) με τρυ- 
πημένο ωτίο.

Η  άβαφη κεραμεική της θέσεως ΟΙ δεν 
βρίσκει πολλά παράλληλα στη Θεσσαλία.

Φαιά αγγεία με σχήματα μεταλλικά11 και 
μεγάλη ποικιλία μορφών, όπως της Ο μ- 
βριακής, εμφανίζονται προς το τέλος της 
περιόδου του Σέσκλου.

Μονόχρωμα μελανά ( Ο II )

Η  θέση Ο II απέδωσε αρκετά μελανά μο- 
νόχρωμα όστρακα. Ο πηλός είναι μελα- 
νός η μελανότεφρος και αρκετά καθαρός. 
Η  επιφάνεια μελανή και στιλβωμενη12 
χωρίς επίχρισμα. Το μαύρο χρώμα « πο- 
τίζει » συνήθως και μέρος του πυρήνα και 
είναι αποτέλεσμα του ψησίματος ( « κα- 
πνιστή κεραμεική » η carboniferous ware ). 
Μερικά όστρακα έχουν πάρει χρώμα βαθύ 
καστανό ( 62 ), φαιό η έχουν ποικιλόχρω- 
μη επιφάνεια. Σε λίγα δείγματα υπάρχει 
επίχρισμα, που απολεπίζεται εύκολα. Γε-

9. Βαθιοί σκύφοι της Μέσης Νεολιθικής από 
τη Χαιρώνεια ( Δ. Θεοχάρη, Νεολιθική Ελλάς, 
1973, πίν. II, αρ. 6 ).

10. Πρβλ. αγγεία από το Σέσκλο ( Δ. Θεοχάρης 
1973, πίν. II, αρ. 5 ).

11. Δ. Θεοχάρης 1973, σ. 67.
12. V. Milojcic 1971, εικ. Α2 πίν. K 1 - 7.



ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 111

νικά, τα τοιχώματα των οστράκων είναι 
αρκετά χοντρά και η επιφάνεια ανώμαλη.

Σχήματα : Ό λα σχεδόν τα όστρακα 
ανήκουν σε ανοιχτά αγγεία, βαθιούς μέ- 
τριους σκύφους13 ( 54 - 58, 62, 60, 61 ). 
Ελάχιστες βάσεις σώζονται, ελλά φαίνε- 
ται πώς τα αγγεία αυτά είχαν στρογγυλε- 
μένες14 ή επίπεδες βάσεις ( 60 ). Άτρητες

αποφύσεις παρατηρούνται κάτω από το 
χείλος ( 55 ), καθώς και τρυπημένα ωτία 
( 62 ). Μερικά όστρακα φέρουν εγχαρά- 
ξεις ή στολιδώσεις ( 57 ) κοντά στο χεί- 
λος ή στον ώμο ( ε ι κ. 7 ), συνήθως επάνω 
σε έξεργες ταινίες.

Τα μελανά στιλβωτά ( black burnished ) 
της Ομβριακής φαίνονται σύγχρονα με

13. V. Milojcic 1971, εικ. II 71, 89, 11. Έχουν 
κυρίως δακτυλιόσχημες βάσεις (πίν. 18, 14).

14. Ο  σκύφος αρ. 60, που σώζεται στο μεγαλύ- 
τερο του μέρος, είναι συνηθισμένο σχήμα της 
Μ. Ν. Παρόμοιο στο Σέσκλο ( Έ ργον 1962, 39,

εικ. 54 ). Α πό την Ο τζάκι Μαγούλα ( Milojcic 
1971, πίν. XVI 6 ). Βλ. επίσης, Τσούντας 1908, 
160, εικ. 70. Νεολιθική Ελλάς 1973, πίν. III 
10 -12. Κ. Grundmann, AM 1932, πίν. XIX, 2 
( σκύφος Α1 με στρογγυλή βάση ).
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ΕΙκ. 4. Ομβριακή I. Άβαφα και μονόχρωμα όστρακα.

τα ερυθρά μονόχρωμα και τα γραπτά και 
πρέπει να χρονολογηθούν στη Μέση Νε- 
ολιθική15. Πρόκειται για μία ομάδα κερα- 
μεικής, πρόδρομο των μελανών στιλβω- 
τών, των αρχών της Νεώτερης Νεολιθι- 
κής, που χαρακτηρίζουν τον «πολιτισμό 
της Λαρίσης »16.

Μερικά όστρακα με λευκωπή17 επιφά-

νεια φαίνεται ότι ανήκουν σε ρηχούς σκύ- 
φους με κάθετα18 τοιχώματα. Ο  πηλός 
είναι καθαρός και το τοίχωμα λεπτότατο.

Ερυθρά μονόχρωμα ( Ο II )

Σύγχρονα με τα μελανά φαίνονται τα ερυ- 
θρά μονόχρωμα από τη θέση Ο II. Ο  
πηλός τους είναι καθαρός, καστανός η 
ερυθρωπός. Ο  πυρήνας από το ψήσιμο 
γίνεται τεφρός. Το χαρακτηριστικό τους 
είναι το ερυθρό επίχρισμα, που καλύπτει 
την έξω ή και τις δύο επιφάνειες του αγ- 
γείου και απολεπίζεται εύκολα ( ε ι κ.  8 ). 
Ίχνη στίλβωσης παρατηρούνται συχνά. 
Τα τοιχώματα είναι λεπτότατα και το 
ψήσιμο πολύ ικανοποιητικό. Πρόκειται 
για κεραμεική εξαιρετικής ποιότητας.

15. Ανήκουν στην ομάδα A 1 του Τσούντα ( σ. 
159 ). Μία πρώιμη κεραμεική, που μπορεί να 
τοποθετηθεί  στη Μ.Ν. βρέθηκε στην Ελάτεια 
(Hesperia 1962, 186, εικ. 11).

16. Η  κεραμεική αυτή είναι διαδεδομένη σ’ όλη 
τη Βαλκανική και χαρακτηρίζει τη Νεώτερη Νεο- 
λιθική της Ελλάδας ( φάση Α ράπη - Τσαγγλί 
4300 - 3800 π.Χ. Νεολ. Ε λλάς, 92, εικ. 58 ).

17. Λευκωπά αγγεία που ανήκουν στην Α.Ν. 
στη Νεσσωνίδα ( Θεσσαλικά Δ', 1962, 79). ΄Ο- 
στρακα λευκών αγγείων στον Πρόδρομο ( ΑΕ
1972, 179) και στη Νέα Μάκρη ( A 4 ,  Δ. Θεο- 
χ άρης, ΠΑΕ 1954, 117).

18. ΄Ομοιο σχήμα στη γ' φάση της Α.Ν. από 
το Σέσκλο ( ΄Εργον 1962, 45, εικ. 56) και στη 
Μ.Ν.
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Σχέδ. 4. Τομές άβαφων και μονόχρωμων ( ΟΙ ).

Σχήματα : Το συνηθέστερο σχήμα εί- 
ναι η βαθιά φιάλη ( 59 ), βαθύ ανοιχτό 
αγγείο με κοιλιά που ανοίγει προς τη 
βάση, χείλη που κλίνουν προς τα έξω 
και λεπτά τοιχώματα. Η  βάση του αγ- 
γείου, αν και δεν έχουμε κανένα δείγμα, 
πρέπει να ήταν δακτυλιόσχημη χαμηλή19 
η επίπεδη. Αρκετά όστρακα ανήκουν σε 
μικρούς σκύφους με χείλη που κλίνουν 
προς τα μεσα20 ή προς τα έξω (51 - 54 ).

Τα κλειστά αγγεία φαίνονται σπάνια. 
Λίγα όστρακα από το χείλος και το λαιμό 
ανήκουν σε μεγάλα κλειστά άωτα αγγεία 
( 62α ), που είχαν ασφαλώς τεθλασμένο21 
περίγραμμα.

Μεταξύ των μονόχρωμων της Ο μβρια- 
κής, που κυρίως ανήκουν στο πρώιμο

19. Τσούντας 1908, 163, εικ. 74, 75.
20. Τσούντας 1908, 161, εικ. 71 α, γ.

21. Τα άωτα κλειστά αγγεία, γραπτά ή μονό- 
χρωμα, με γωνιώδη τοιχώματα, χαρακτηρίζουν 
την περίοδο Σέσκλου ( Τσούντας 1908, εικ. 83, 
85 ). Ό μοια αγγεία στο κεραμεικό εργαστήριο 
του Σέσκλου ( Θεοχάρης 1973, εικ. 5 ). Στη Χαι- 
ρώνεια αυτό το σχήμα επαναλαμβάνεται συχνά 
( AM 1905, 123, εικ. 2β ).
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Εικ. 5. Ομβριακή I. Άβαφα όστρακα και εργαλεία.

Σέσκλο, φαίνεται ότι υπαρχουν τυποι 
που ανάγονται στο « Πρωτοσέσκλο » ( Α. 
Ν. ). Συνήθως, ο διαχωρισμός των μονό- 
χρωμων της Α.Ν. απο της Μ. Ν. δεν εί- 
ναι εύκολος. Εκεί όπου επικράτησαν τα 
cardium στο τέλος της A. Ν. κατά τον 
Θεοχάρη22, μπορούμε να δεχθούμε μία 
παράταση του « Πρωτοσέσκλου ». Σε οι- 
κισμούς που δεν υπάρχει διακοπή, όπως 
στο Σέσκλο, επικρατεί ομοιογένεια και 
τα βασικά σχήματα παραμένουν αναλλοί- 
ωτα. Στον Πρόδρομο23 δεν υπάρχει σα- 
φής διάκριση Προσέσκλου και Πρωτο- 
σέσκλου και οι δύο φάσεις αποτελούν μία 
περίοδο. Η  Bundpolierte Keramik ορί- 
ζει μία περίοδο κατάπτωσης της τέχνης

του Πρωτοσέσκλου, κατά την όποια επι- 
κρατούν οι ερυθροί η καστανοί τόνοι.

Γραπτά
΄Ενα ασυνήθιστα μεγάλο ποσοστό της 
κεραμεικής στη θέση Ο II αντιπροσω- 
πεύεται από γραπτά όστρακα. Ό λα σχε- 
δόν ανήκουν στην πολύ γνωστή κατηγο- 
ρία red on white24, που κυριάρχησε στη 
Μέση Νεολιθική της Θεσσαλίας, άλλα και 
της Στερεάς ( Λιανοκλάδι, Χαιρώνεια ). 
Η  αρχή της ανάγεται στη δεύτερη φάση 
της A. Ν.

Ο  πηλός των γραπτών είναι καθαρότε- 
ρος των άλλων κατηγοριών, αν και πολύ 
συχνά ο πυρήνας είναι τεφρός και ακά-

22. Δ. Θεοχάρης, Η  αυγή της θεσσαλικής προϊ- 
στορίας, 1967, 147.

23. Θεοχάρης 1967, 32, υποσ. 56.

24. Πρόκειται για τη γνωστή κατηγορία Α3β 
του Τσούντα ( σ. 177 κε. ). Χαιρώνεια ( AM 1905, 
136, εικ. 7 ).
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Σχέδ. 5. Τομές μονοχρώμων ( ΟΙ )

θαρτος. Στα μεγαλύτερα οικιακά σκεύη 
με γραπτή διακόσμηση ο πυρήνας είναι 
πάντοτε ακάθαρτος. Το χρώμα του πηλού 
είναι κεραμίδι, καστανό η φαιά. Το λευκό 
επίχρισμα είναι πάντοτε παχύ, αλλά απο- 
λεπίζεται πολύ εύκολα. Τα λεπτότατα τοι- 
χώματα, συχνά ωοκέλυφα, είναι το χαρα- 
κτηριστικό αυτής της κεραμεικής.

Σχήματα : Λεπτότατα μικρά αγγεία, κυ- 
ρίως σκύφοι ή κύπελλα ( 63 - 66, 69, 75, 
77 ), πάχους 2 χιλιοστών, που δείχνουν 
εκπληκτική δεξιοτεχνία. Βάσεις δεν σώ- 
θηκαν. Ένα κύπελλο25 ακέραιο ( 66 ) 
φέρει εξίτηλη διακόσμηση και έχει στρογ-

γυλεμένη βάση. Πολλές είναι οι λεπτές 
ταινιοειδείς λαβές ( 67 ), που πεψει να 
ανήκουν σε μεγάλα ή μικρά βαθιά κύπελ- 
λα. Δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε 
το σχήμα τους, αλλά δεν πρέπει να δια- 
φέρει από το γνωστό κυπελλο26 του ρυθμού

25. Ανοιχτά αγγεία από το Τσαγγλί ( Θεοχαρ 
ης 1973, πίν. III, 16 ). Ί διο σχήμα της Χαλκο- 

κρατίας από τα Σέρβια ( AAA VI, 1973, 422, εικ. 
4 : 13).

26. Θεοχάρης 1973, εικ. 33, πίν. IV 3 ( Τσάνι 
Μαγούλα ). Wace - Thompson, Prehistoric Thes- 
saly, 1912, 140, εικ. 80 α, β.
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Εικ. 6. Ομβριακή I. Μονόχρωμη κεραμεική.

solid style. Υ παρχουν επίσης μεγάλα οι- 
κιακά σκεύη με δακτυλιοειδείς ή επίπεδες 
βάσεις ( 72, 73 ), που η διακόσμησή τους 
είναι συνήθως αρκετά αμελής. Συνηθί- 
ζονται κλειστά αγγεία με στενό ψηλό 
λαιμό27, που πρέπει να έφεραν λαβές στον 
ώμο. Μερικά φέρουν οπές για ανάρτηση. 
Σε καρποδοχείο πρέπει να ανήκουν οι 
ψηλές βάσεις (70, 71 ), που διακοσμούν- 
ται με κάθετες και οριζόντιες γραμμές.

Διακόσμηση : Στο λευκό επίχρισμα του 
αγγείου γράφονται κοσμήματα από στιλ- 
πνό ερυθρό χρώμα28. Το επίχρισμα και το 
ερυθρό χρώμα έχουν γαιώδη σύσταση 
και πολύ συχνά απολεπίζονται η φθείρον- 
ται29 εύκολα. Σε μερικές περιπτώσεις η

ερυθρή διακόσμηση διατηρείται, ενώ το 
λευκό επίχρισμα έχει απολεπισθεί . Η 
διακόσμηση καταλαμβάνει την εξωτερική 
και εσωτερική επιφάνεια των αγγείων, 
αλλά επεκτείνεται και στις λαβές και στο 
κάτω μέρος των ψηλών βάσεων. Τα θέ- 
ματα είναι σχεδόν πάντοτε γραμμικά με 
βάση την απλή ή τεθλασμένη γραμμή. 
Ελεύθερη30 διακόσμηση χωρίς οργά-ν
ωση, που συνηθίζεται στα πρώιμα γρα- 

πτά της Α.Ν., δεν υπάρχει. Τα γραπτά

27. Νεολ. Ελλάς, πίν. II, 16 (Σέσκλο).
28. Πιθανόν τα κοσμήματα έχουν στιλβωθεί 

προηγουμένως.
29. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ατελή όπ-

τηση η στην ποιότητα της βαφής, αλλά και στην

κακή διατήρηση. Δεν αποκλείεται σε μερικά αγ- 
γεία η διακόσμηση να έχει γίνει μετά την όπτηση. 
Στον οικισμό Μεγάλο Παζαράκι της ΝΔ Θεσ- 
σαλίας ( Α ρχ. Θεσσ. Μελετών I, 1971, 148) 
αυτό συνηθίζεται σε αγγεία της Μ.Ν.

30. Οτζάκι ( Milojcic 1971, πίν. 1 :5. ΑΑ 1954, 
πίν. I, εικ. 8 - 1 2 ) ,  Γεντίκι (Θ εοχάρης, Θεσσα- 
λικά 1962, 75. Γ. Χουρμουζιάδης, ΑΕ 1972, εικ. 
3, πίν. 32 β, γ, 33ε, ζ ). Πύρασος ( Θεσσαλικά 
1959, εικ. 59 ), Μαγουλίτσα ( Θεσσαλικά 1958, 
εικ. 1 ).
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Σχέδ. 6. Τομές και όψεις μονοχρώμων ( ΟΙ ) .

ΕΙκ. 7. Ομβριακή Π. Μελανά μονόχρωμα.

της Ομβριακής υπάγονται στο ρυθμό so- 
lid style της πρώιμης Μ.Ν., που αποτελεί 
τη « νεολιθική κοινή »31 της περιόδου 
( ε ι κ.  9, 10).

Τα διακοσμητικά θέματα είναι απλά 
και σπανιότερα σύνθετα ( Σ χ έ δ .  15). 
Απλές ευθείες η τεθλασμένες επάλληλες32

31. Θεοχάρης 1967, πίν. XXIX Α,Β.

32. Οι τεθλασμένες γραμμές και οι επάλληλες 
γωνίες είναι θέματα συνηθέστατα στα πρώιμα 
γραπτά από την Ά ργισσα και το Οτζάκι (V.
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Σχέδ. 8. Τομές και όψεις ερυθρών και μελανών ( ΟII ).

γραμμές, αντικόρυφα τρίγωνα33 ( Σ χ έ δ. 
15 β ), παράλληλες κυματοειδείς γραμμές, 
κλιμακωτά34, οδοντωτά35, δικτυωτά63 και

συστήματα καθέτων και οριζοντίων γραμ- 
μών38 διαφορετικού πάχους.

Η  γραπτή κεραμεική της Ομβριακής, 
όσον αφορά την τεχνική και το θεματο- 
λόγιο, παρουσιάζεται όμοια με την Πρώι- 
μη Μέση Νεολιθική κεραμεική της Θεσ- 
σαλίας. Ως προς το σχηματολόγιο πιθα- 
νώς εφαρμόζει μερικούς δικούς της τύ-

Milojcic, Ergebnisse des deutschen Ausgrabungen 
JRGZM 6 ( 1959) 1. AA 1954, 13, 14, εικ. 9, 19. 
AAA IV, 1971, 168. AE 1971, εικ. 3.

33. Αντικόρυφα τρίγωνα ή γωνίες από Τσάνι 
Μαγούλα ( Wace - Thompson, 137, εικ. 83 ). Χαι- 
ρώνεια (A M  1905, 136, εικ. 7, 12).

34. Σε αγγεία της Μ.Ν. του Σέσκλου ( Νεολ. 
Ελλάς, πίν. XI : 1 - 9 ). Στην Τσάνι Μαγούλα 
και Τσαγγλί ( Η. Hansen, Early civilization in 
Thessaly, 1933, εικ. 10, 12 ).

35. Οτζάκι ( Milojcic 1971, πίν. 1 :5 ) ,  Σουφλί

Μαγούλα (Τσούντας 1908, 184, 185, πίν. 93-96  
Νεολ. Ελλάς 1973, εικ. 45 ).

36. Στον Ελάτειαν ( S. Weinberg, Hesperia 1962, 
πίν. 56 A - D. Νεολ. Ε λλάς, πίν. XII, 10 ( Κό- 
ρινθος), 11 (Τσαγγλί), 12 ( Οτζάκι).
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ΕΙκ. 9. Ομβριακή II. Γραπτά όστρακα.

Σχέδ. 9. Toμή και όψη ερυθρού αγγείου ( Ο II ).

πους αγγείων ( 66, 75 ). Τα γραπτά με την 
ποικιλία σε θέματα και το λεπτό προσε- 
γμένο σχέδιο φθάνουν σε πρωτοφανή τε- 
λειότητα και ασφαλώς προϋποθέτουν μα- 
κρόχρονη πείρα ειδικευμένων κεραμέων, 
που είχαν ως υπόβαθρο τις εμπειρίες της 
Αρχαιότερης Νεολιθικής.

Εγχάρακτα - Στικτά
Συνδυασμός στικτών και εγχαράκτων θεω-

ρείται μία ιδιόμορφη κεραμεική, που βρέ- 
θηκε αποκλειστικά στη θέση Ο II ( ε ι κ. 
11, 12). Ο πηλός είναι σχεδόν καθαρός 
και το χρώμα του βαθύ καστανό, κερα- 
μίδι, τεφρό ή μελανότεφρο. Τα τοιχώματα 
είναι πάντοτε παχιά. Η  νωπή επιφάνεια 
του αγγείου χαράσσεται σε ζώνες με αι- 
χμηρό εργαλείο. Οι γραμμές είναι πολύ 
ευθείες και πρέπει να έχουν γίνει με τη βοή- 
θεια κανόνα. Το όλο σχέδιο δείχνει επι-
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Εικ. 10. Ομβριακή II. Γραπτά όστρακα.

Σχέδ. 10. Τομή και όψη μελανού αγγείου ( Ο II ).

μέλεια όχι συνηθισμένη. Τα όστρακα που 
σώθηκαν είναι πολύ μικρά, για να έχουμε 
σαφή εικόνα του σχεδίου, φαίνεται όμως 
ότι συνήθως αποτελούν οξείες ή αμβλείες 
γωνίες37. Στο χώρο που περιορίζεται από 
τις ευθείες γραμμές γίνονται με αιχμηρό

η αμβλύ εργαλείο38 ( φτερό η κόκαλο ) 
στίξεις, που είναι άλλοτε αραιές κι άλ- 
λοτε πυκνές, μεγάλες ωοειδούς σχήματος 
η μικρές και στενές σαν εγχαράξεις. Πολύ 
συχνά οι στίξεις γίνονται σε σειρές ( ε ι κ. 
12 β ) και παρουσιάζουν μεγάλη κανονι-

37. Ανάλογη διακόσμηση σε όστρακα από 
την περιοχή Λαρίσης ( Κ. Grundmann, AM 1932, 
πίν. XXI 4, XIX, 2 ).

38. Κατά τον Milojcic οι στίξεις γίνονταν με 
όστρεο ( cardium, ), απ’ όπου προέρχεται και η 
ονομασία μιας ομάδας εγχαράκτων.
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Εικ. 11. Ομβριακή II. Εγχάρακτα.

κότητα. Άλλοτε έχουν γίνει με το νύχι39 
του κεραμέα ( ε ι κ.  11). Στα ενδιάμεσα 
διαστήματα το αγγείο αφήνεται με το χρώ- 
μα της επιφάνειας ή συνηθέστερα βάφεται 
με ερυθρό ή καστανό χρώμα40. Το ερυ- 
θρό χρώμα, που φαίνεται να εχει την ίδια 
σύσταση με των ερυθρών A 1, είναι πολύ 
εξίτηλο και πάντοτε απολεπίζεται. Πολ- 
λές φορές, η επιφάνεια του αγγείου φέρει 
λεπτή επάλειψη πηλού. Επίχρισμα η 
επάλειψη πηλού υπάρχει και στο εσω- 
τερικό των αγγείων, άλλα τις περισσότε- 
ρες φορές είναι άβαφη και έχει χρώμα 
μελανότεφρο.

Σχήματα : Δεν είναι δυνατόν να αναγνω- 
ρισθούν σχήματα, επειδή κανένα όστρακο 
δεν προέρχεται από το χείλος ή τη βάση 
αγγείου. Φαίνεται ότι ανήκουν σε μεγάλα 
οικιακά σκεύη.

Στην αρχή, η εγχάρακτη αυτή κεραμει- 
κή φαίνεται πρωτόγονη, σε σχέση με τα 
A 1 και τα γραπτά του οικισμού. Αφού η 
κεραμεική δεν είναι στρωματογραφημένη, 
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή 
ηλικία της, δεν αποκλείεται όμως να είναι 
σύγχρονη με τις άλλες ομάδες. Ακριβώς 
όμοια κεραμεική δεν μπορούμε να βρούμε 
σε άλλους οικισμούς της Θεσσαλίας41. 
Η  διαίρεση του αγγείου σε ζώνες υπάρχει 
σε αγγεία της φάσεως Διμηνίου42, αλλά

39. Milojcic, 1971, πίν. Q 1 - 3. Τσούντας, 172, 
πίν. 13, 3.

40. Ο  συνδυασμός εγχάραξης και χρώματος 
έχει βρεθεί σε άλλους οικισμούς της Θεσσαλίας 
( Θεσσαλικά Δ', 1962, εικ. 7, πίν. VIII, 1. Θεοχαρ 

ης 1967, πίν. XXVIII : Β, Γ ), άλλα η τεχνική 
και το σχέδιο της Ομβριακής είναι διαφορετικά.

41. Εγχάρακτα η νυχωτά αγγεία από το Οτζάκι 
( Milojcic, 1971, πίν. Ν,Ο,Ρ ). Δεν μοιάζουν με 
της Ομβριακής.

42. Χρ. Τσούντας 1908, πίν. 17 - 19. Εγχάρα- 
κτες ζώνες σε αγγεία από το Τηγάνι Σάμου ( AM 
1935 - 36, πίν. 29 β, 30 α).
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Σχέδ. 11. Τομές και όψεις μελανών και ερυθρών (Ο  II ).

είναι πολύ διαφορετική, γιατί γεμίζονται 
με εγχαράξεις και όχι στίξεις. ΄Ομοιες 
στίξεις με της Ομβριακής υπαρχουν στα 
Barbotin η Cardium43, που χαρακτηρίζουν 
την γ' φάση της A. Ν. ( ρυθμός Α2 ), 
αλλά στίξεις με ζώνες44 δεν απαντούν.

Μεγαλύτερη ομοιότητα έχουν με τα εγ- 
χάρακτα της Κνωσού45; που χρονολο- 
γούνται στην Αρχαιότερη Νεολιθική. 
Φαίνεται ότι τα εγχάρακτα αποτελούν μία 
ιδιομορφία του οικισμού, αποτέλεσμα πι- 
θανώς της εργασίας ενός ή περισσοτέρων

43. Οτζάκι ( ΑΑ 1955, 158), Γεντίκι, Νεσσω- 
νίδα ( θεσσαλικά Δ', 1962, πίν. VII : I, X ). Τσούν- 
τας, πίν. 13, 14. J. Milojcic - J. Zumbusch, Das 
Frühe Neolithikum, πίν. N  1 - 13, 0. Οι στίξεις 
δεν είναι παρόμοιες. Τα cardium προϋποθέτουν 
την εισβολή πρωτόγονων φορέων κατά την γ' φάση 
της Α.Ν.

44. Παρόμοιος τρόπος εγχάρακτης διακόσμη-

σης στη νεολιθική Σαρδηνία ( Renato Loria - D. 
Trump, Le scoperte a « sa ucca de su tintiriolu » 
e il neolitico Sardo, Monumenti Antichi, 1978, 
εικ. 21 : 11, πίν. XXI).

45. J. Evans, Palace of Minos I, 1921, 32-55 . 
BSA 1953, 93 - 134. BSA 1964, 132-238. BSA 
1968, 267-276. Νεολ. Ελλάς, σ. 133, εικ. 67, 
πίν. XXV.
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ΕΙκ. 12. Ομβριακή II. Εγχάρακτα.

κεραμέων, που είχαν ειδικευθεί46 στο εί- 
δος αυτό της διακοσμητικής. Η  χρονολό- 
γησή τους στην αρχή της Μέσης Νεολι- 
θικής είναι πολύ πιθανή. Την ύπαρξη 
άφθονων εγχαράκτων σε μερικούς μόνο 
οικισμούς, ενώ από άλλους απουσιάζουν 
τελείως, είχε ήδη παρατηρήσει ο Τσούν- 
τας47. Στους οικισμούς της κεντρικής περιο- 
χής ( Άργισσα, Μεσιανή Μαγούλα48 κ.ά. ) 
συνηθίζονται πολύ τα εγχάρακτα, ενώ 
στο Σέσκλο δεν υπαρχουν.

Ξεστά
Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία ομάδα γρα- 
πτής - ξεστής κεραμεικής ( scraped ware ), 
που αποτελεί παραλλαγή των γραπτών

του οικισμού. Το αγγείο επιχρίεται με 
λευκή αλοιφή και ύστερα με ερυθρό. παχύ 
χρώμα. Κατόπιν, χαράσσεται σε κάθετες 
ή οριζόντιες κυματοειδείς γραμμές ( ε ι κ. 
13), ώστε να διακρίνεται το χρώμα του 
πηλού. Η  διακόσμηση γίνεται και στις 
δύο πλευρές του αγγείου. Ο  πηλός είναι 
καλής ποιότητας, όπως των γραπτών, και 
τα τοιχώματα λεπτά. Ω ς προς τα σχήματα 
έχουμε μικρά κυρίως αγγεία, κύπελλα, 
σκύφους ή καρποδοχεία (78 - 82 ). Το 
ακέραιο κύπελλο με τη στρογγυλή βάση 
(80) είναι ακριβώς ίδιο με το γραπτό 
κύπελλο 66. Ένα άλλο σχεδόν ακέραιο 
κύπελλο ( 81 ) φέρει λαβή με τρία ορι- 
ζόντια τρήματα49. Από το ψήσιμο το

46. Για ειδικευμένους νεολιθικούς τεχνίτες βλ. 
Γ. Χουρμουζιάδη, AAA X, 1977, 207 κε.

47. Τσούντας 1908, 168.
48. Τσούντας, 8, αρ. 35.

49. Τ ο  ίδιο σχήμα με τη διαφορά ότι φέρει 
υπερυψωμένη λαβή στα Σέρβια ( AAA VI, 1973, 
εικ. 4 :13 ).
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ερυθρό χρώμα έχει πάρει κυανή απόχρωση 
και ο πηλός κιτρινωπό.

Τα ξεστά-γραπτά της Ομβριακής φαί- 
νονται σύγχρονα με τα γραπτά, αν λά- 
βουμε υπόψη το σχήμα των κυπέλλων 66 
και 80. Η  ξεστή50 τεχνοτροπία υπάρχει 
ήδη στην Α.Ν.51 σε περιορισμένη κλί-

μακα, γενικεύτηκε όμως στη Μέση Νεο- 
λιθική. Ξεστά όστρακα υπαρχουν σε αφθο- 
νία στο Τελικό Σέσκλο.

ΛΙΘΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Πελέκεις και λίθινα σκεύη 
Πελέκεις σε αφθονία απέδωσαν και οι 
δύο θέσεις Ο I και Ο II. Στον αρχαιότερο 
τύπο A του Τσούντα52 ανήκουν δύο πελέ-

50. Εκτός από τα καθαυτού ξεστά υπάρχει η 
τεχνοτροπία των ξεστών εγχαράκτων ( Α.Ν. ). 
Θεσσαλικά 1962, 83, πίν. XIII. Θεοχάρης 1967, 
160.

51. Ελάχιστα όστρακα στον Πρόδρομο Καρ- 
δίτσας ( A. Ν. φάση β’ ) ΑΕ 1971, 171, πίν. 25 α.

Στη Μαγουλίτσα Καρδίτσας (Θεσσαλικά 1958, 
39 - 49 ), Α γία ΄Αννα Τιρνάβου ( AAA II, 1969, 
169- 172).

52. Τσούντας 1908, 39, εικ. 231.
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Εικ. 13. Ομβριακή II. Ξεστά όστρακα.

Σχέδ. 13. Τομές και όψεις γραπτών:
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Εικ. 14. Ομβριακή II. Λίθινος πέλεκυς.

κεις συμμετρικοί ως προς τον κάθετο 
άξονα και λειασμένοι μόνο στο κάτω μέ- 
ρος ( ε ι κ. 14 ). Το μεγαλύτερο τμήμα τους 
είναι αδρά δουλεμένο. Καί οι δύο στη μια 
άκρη προς το μέρος της λαβής έχουν αβα- 
θή κοιλότητα, απόπειρα ίσως για στει- 
λέωση. Ο  μεγαλύτερος έχει μήκος 0,18 μ. 
και πλάτος 0.054 μ. και διατηρείται σε 
άριστη κατάσταση ( ε ΐ κ. 14 ). Ο  άλλος, 
μήκ. 0,145 μ. και πλ. 0,045 μ., είναι αρκετά 
φθαρμένος ( Σ χ έ δ .  16 γ ). Το υλικό και 
των δύο είναι γκριζοπράσινος σχιστό- 
λιθος.

Στον τύπο Β του Τσούντα53 ανήκει ένας 
τετράπλευρος ακέραιος πέλεκυς ( Σ χ έ δ .  
16 α), μήκ. 0,072 μ. και πλ. 0,042 μ., από 
στεατίτη. Είναι λειασμένος σ’ όλη του 
την επιφάνεια και διατηρεί μυτερή αιχμή. 
Στον τύπο Δ υπάγεται πέλεκυς από καστα- 
νοκόκκινο πυριτόλιθο, αρκετά αποσαθρω- 
μένος και ελλιπής, μήκ. 0,075 μ. και σωζ. 
πλ. 0,03 μ. Βρέθηκε επίσης θραύσμα από 
μεγάλο πέλεκυ ( Σ χ έ δ .  16 β ) από πρά- 
σινο σχιστόλιθο με ολόκληρη την επι-

φάνεια λειασμένη, σωζ. μήκ. 0,065 μ. και 
πλ. 0,055 μ. Δύο θραύσματα από μεγάλους 
πελέκεις διάτρητους ανήκουν στον τύπο54 
Γ ( Σ χ έ δ. 16 δ, ε ). Το υλικό τους είναι 
μαυροπράσινος σχιστόλιθος. Διαστάσεις : 
σωζ. μήκ. 0,034 και πλ. 0,043, σωζ. μήκ. 
0,053 και πλ. 0,068 μ.

Εκτός από τους πελέκεις βρέθηκαν αρ- 
κετοί μυλόλιθοι και τριπτήρες από ψαμ- 
μίτη και γρανιτόλιθο.

Πυριτόλιθοι
Χαρακτηριστική είναι η απουσία όψια- 
νού55 και στις δύο θέσεις, που, αν δεν εί- 
ναι τυχαία, δείχνει ασφαλώς κάποια απο- 
μόνωση του οικισμού. Φαίνεται πάντως 
ότι οι κάτοικοι της περιοχής χρησιμο- 
ποίησαν τον ντόπιο πυριτόλιθο, που είναι 
εξαιρετικής ποιότητας και υπάρχει σε

53. Τσούντας 1908, 309 - 311, εικ. 233 - 235.

54. Τσούντας 1908, 311 - 312, εικ. 236, 237.
55. Στην προκεραμεική Θεσσαλία υπάρχει ο 

όψιανός σε αφθονία, ενώ δεν απουσιάζει ο πυρι- 
τόλιθος. Α πό συνοικισμό σε συνοικισμό πάντως 
υπάρχει διαφορά. Στη Νεσσωνίδα ( Προκερα- 
μεική φάση ) απαντούν σε μεγαλύτερο ποσοστό 
οι πυριτόλιθοι ( Θεσσαλικά Δ', 1962, 81 ).
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ποικιλία χρωμάτων ( ερυθρό, κατόσαν, 
κίτρινο, πράσινο, υπόλευκο ). Τα εργα- 
λεία αυτά τυπολογικά ανήκουν σε λεπί- 
δες56 ( Σ χ έ δ .  17α, γ )  και ξέστρα57 
( Σ χ έ δ. 17 β ) συνήθως μεγάλων δια- 
στάσεων. Μεγάλες φολίδες έχουν υπο- 
στεί δεύτερη επεξεργασία μετά την από-

σπασή τους από κατάλληλα προετοιμα- 
σμένο πυρήνα68. Πολλοί είναι οι πυρήνες 
και τα αποθραύσματα.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Μαζί με τα άλλα κεραμεικά αντικείμενα 
τού οικισμού βρέθηκαν μία ελλιπής και 
μία ακέραιη απιόσχημη αγνύθα ( ε ι κ. 
15α, β). Η  δεύτερη είναι προχειροφτια-56. Παρόμοιες μεγάλες λεπίδες πυριτόλιθου 

από το Τσαγγλί ( Wace - Thompson, 1912, 129, 
εικ. 78 ). Ανήκουν στον τύπο της backed blade.

57. Για επίκυρτα εργαλεία βλ. Ι . Γερουλάνου, 
Οι οψιανοί της Συλλογής Τραχώνων, ΑΕ 1956, 
88 κε. Τα ξέστρα είναι μονά (side scrapers) ή 
διπλά ( backed scrapers ).

58. D. Van Horn, Bronze Age chipped stone 
tools from the Argolid of Greece and their rela- 
tions to tools manufactured from other materials, 
1976, εικ. 35 - 37.
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Σχέδ. 15. Διακοσμητικά θέματα γραπτών.
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Εικ. 15. Ομβριακή Π. Πήλινες αγνύθες.

γμενη και διακρίνονται τα αποτυπώματα 
των δαχτύλων του τεχνίτη. Σε αγνύθα 
ανήκει τμήμα πήλινου αντικειμένου με 
κερατοειδείς απολήξεις59 ( ε ι κ .  16γ, 
Σ χ έ δ. 17 η). Είναι άγνωστη η χρήση 
μικρών μαρμάρινων αντικειμένων με επί- 
πεδη τη μία πλευρά και πεπλατυσμένο το 
κεντρικό τμήμα, που φέρουν δύο λοξές 
οπές και έχουν προσεγμένη λείανση ( ε ικ.  
17 α). Φαίνεται ακόμη και το αποτύπωμα 
του σχοινιού που περνούσε μεσα. Είναι 
αβέβαιο αν χρησιμοποιήθηκαν ως αγνύ- 
θες, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν δι- 
καιολογείται η επιμελημένη λείανση.

Τα πήλινα σφονδύλια είναι άφθονα. Τα 
περισσότερα ανήκουν στον κωνικό τύπο 
( εικ.  16α, β, Σχέδ .  17ε, ζ) και λίγα έ- 
χουν και τις δυο πλευρές επίπεδες ( Σχέ δ .  
17 δ ). Ο  πηλός τους συνήθως είναι με- 
λανότεφρος. ΄Ενα φέρει στη μια πλευρά 
διακόσμηση από αβαθείς στίξεις60. Συλ- 
λέχτηκαν επίσης πολλοί λίθινοι και πή- 
λινοι πεσσοί σφενδονών, στρογγυλοί ή 
αμφικωνικοί ( ε ι κ.  17 β ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα επιφανειακά ευρήματα γίνεται 
φανερό ότι ο οικισμός της Ομβριακής 
είναι μία ακμαία εγκατάσταση της Μέ- 
σης Νεολιθικής, με πολλές πιθανότητες 
ύπαρξης και παλαιοτέρων λειψάνων της 
Α.Ν. Μεταγενέστερα ίχνη κατοίκησης δεν 
υπαρχουν και στις δύο θέσεις.

59. Παρόμοιο της Πρώιμης Χαλκοκρατίας, 
αλλά όχι τόσο συμμετρικό με 2 οπές, στη Θερμή 
Λέσβου (W . Lamb, Excavations at Thermi, 1936, 
πίν. XXIV, 31, 61 ). ΄Ομοια αντικείμενα στη νεο- 
λιθική Ρουμανία ( I. Berciu, Cultura Hamangia I, 
1966, 242, εικ. 76, 77 ). Είναι ίσως πιθανός και ο 
αποτροπαϊκός ή λατρευτικός του χαρακτήρας. 60. Τσούντας 1908, πίν. 44:11.
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Σχέδ. 16. Όψεις και τομές λίθινων εργαλείων-

Η  ομοιότητα των ευρημάτων με άλλους 
οικισμούς της Θεσσαλίας δείχνει τη με- 
γάλη εξάπλωση προς τα νότια61 του Θεσ- 
σαλικού νεολιθικού πολιτισμού, με προέκ- 
ταση προς τη Στερεά Ελλάδα και μάλι- 
στα σε μία περιοχή που ήταν άγνωστη μέ- 
χρι σήμερα για την προϊστορία62. Α πο- 
δεικνύεται, για μία ακόμη φορά, ότι η

έρευνα της νεολιθικής Θεσσαλίας δεν έχει 
εξαντληθεί και μας περιμένουν σημαντι- 
κές ανακαλύψεις στη βόρεια Φθιώτιδα, 
όπως και στη δυτική και νότια Θεσσαλία 
( περιοχή Καρδίτσας ).

Ολόκληρη η περιοχή της αποξηραμέ- 
νης λίμνης Ξυνιάδας είναι βέβαιο ότι 
κρύβει και άλλους σημαντικούς προϊστο-

61. Είναι γνωστό ότι ο πολιτισμός Σέσκλου 
φθάνει μέχρι το Λιανοκλάδι με αρκετές παραλ- 
λαγές ( Wace - Thompson, 1912, 171-1,92).

62. Ο  νοτιότερος συνοικισμός μέχρι στιγμής 
στη Θεσσαλία είναι η Τσάνι Μαγούλα ( Wace -

Thompson, 135- 149), το Μεγάλο Παζαράκι 
( ΑΘΜ I 1972, 137- 158. ΑΔ 22, 1967, Χρον. 
298 - 300 ) και το Α χίλλειο Φαρσάλων με λεί- 
ψανα Αρχαιότερης Νεολιθικής ( Θεσσαλικά Δ', 
1962, 71 - 73 ). Οι Wace - Thompson αναφέρουν
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Εικ. 16. Διάφορα πήλινα αντικείμενα.

ρικούς οικισμούς, κέντρα αξιόλογου πολι- 
τισμού, που ήκμασε από τις αρχές της 
Νεολιθικής. Στη δυτική πλευρά του λόφου 
Αραπονήσι, που δεσπόζει στο κέντρο 
της άλλοτε λίμνης, βρέθηκε μία άλλη νεο- 
λιθική θέση με άφθονη άβαφη κεραμει- 
κή63. Σε πολλές θέσεις γύρω από τη λίμνη 
βρέθηκαν οψιανοί και όστρακα. Επίσης, 
στο χωριό Παναγία64 υπάρχει «μαγούλα» 
με άφθονη κεραμεική της Μέσης και Νεώ- 
τερης Νεολιθικής, που είναι από παλαιό- 
τερα γνωστή. Ο Ο. Davies65 αναφέρει 
μεσοελλαδικά λείψανα στο ύψωμα 502 
στα βόρεια της Ξυνιάδας.

Η  περιοχή της λίμνης ήταν φυσικό να 
προσελκύσει από νωρίς τους νεολιθικούς

ανθρώπους. Εκτός από την εύφορη καλ- 
λιεργήσιμη γη στις παρυφές της λίμνης, 
που επέτρεπε την ανάπτυξη οικιστικών 
κέντρων, η αλιεία θα ήταν σημαντικός 
βιοποριστικός παράγοντας. Γι’ αυτό δεν 
είναι απίθανη η ύπαρξη πασσαλόπηκτων 
κατοικιών στον οικισμό της Ομβριακής 
αλλά και σε άλλες θέσεις της αποξηρα- 
μένης λίμνης. Η  λίμνη της Ξυνιάδας, 
που περικλείεται από βουνά, ήταν φυσικό 
να αποτελέσει μία « κλειστή » περιοχή 
με δικά της ιδιόμορφα πολιτιστικά στοι- 
χεία, όπως φαίνεται από την κεραμεική 
της ( εγχάρακτα - στικτά ).

Τελειώνοντας εκφράζεται η ευχή να 
αρχίσει στο άμεσο μέλλον συστηματική 
επιφανειακή και ανασκαφική έρευνα στην 
περιοχή, για να προστατευθούν οι νεο- 
λιθικές εγκαταστάσεις από τη συνεχιζό- 
μενη καταστροφή με τη μηχανική καλ- 
λιέργεια και να αποκαλυφθούν νέα πολύ- 

τιμα στοιχεία του Θεσσαλικού νεολι- 
θικού πολιτισμού.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΑΜΨΩΝ

δύο αγγεία του ρυθμού Δ ( Χαλκοκρατία ) κοντά 
στο Δομοκό. Βλ. επίσης Νεολιθική Ελλάς 1973, 
χάρτες 4, 5.

63. Δεν βρέθηκαν γραπτά και άλλα χαρακτηρι- 
στικά όστρακα και δεν μπορεί να χρονολογηθεί.

64. ΑΔ 25, 1970, Χρον. 244-245. ΑΔ 26, 1971, 
Χρον. 237, Πίν. 209 β.

65. Roman mines in Europe, 1935, 242 υποσ. 2.
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Σχέδ. 17. Όψεις και τομές λίθινων και πήλινων εργαλείων.

A SETTLEMENT OF THE «SESKLO» PERIOD AT XYNIAS OMBRIAKI

In 1973 two neolithic sites ( Ο I and 
Ο II ) were discovered near the village 
of Ombriaki, on the banks of the lake 
Xynias, which dried up some years ago 
( f i g .  1 ). In earlier times the whole 
area was under water and the deposits 
are very thin. The complete absence of 
stone shows that the houses of the settle- 
ment were not made of stone.

The pottery and other finds, cited be- 
low, show that our settlement flourished 
during the early phase of Middle Neo-

lithic and that from its beginning the 
neolithic civilisation of Thessaly spread 
out to Central Greece and to regions as 
yet unknown.
Pottery

1. Coarse or semicoarse ware : The 
sherds consist of grey biscuit ( f i g s .  
2 - 5 ,  p i s .  1 - 4 ). Sometimes are co- 
vered by a very thin slip and they are 
polished. They were found at the site Ο I.

2. Black and red burnished ( site 
Ο I - Ο II ) : These sherds belong to
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deep bowls which usually have a bright 
glaze ( f i g s .  6 - 8 ,  p i s .  5 - 1 1 ) .

3. Incised ware : It has been found 
in abundance at the site O i l  ( f i g s .  
11 - 12 ). In this tehnique the vase is 
divided in bands with dots between. 
Sometimes we see painted and incised 
decoration on the same vase.

4. Red on white painted pottery 
( f i g s .  9, 10, p l s. 12, 13) : A lot of 
sherds belong to bowls or cups with thin 
walls or to closed vases with vertical 
handles. The surface has a white slip

and red patterns : triangles, parallel li- 
nes, lozenges etc. ( p l. 15).  This kind 
of decoration is derived from textiles 
and embroidery.

5. Scraped ware ( f i g .  13).
Stone implements and miscellaneous 

objects.
Both the sites are characterized by the 

lack of obsidian, while flint is found in 
abundance ( f i g .  16).  There are also 
stone axes ( f i g -  14),  loom weights 
( f i g .  15, p l. 17) and many other 
stone and clay implements.

A D A M A N TIO S SAM PSON

ONCE AGAIN THE ROYAL TOMB AT VERGINA*

In a recent issue of AAA 13 ( 1980 ), 
Manolis Andronikos has rejected my 
suggestion that the Royal Tomb at 
Vergina was that of Philip III Arrhi- 
daios not of Philip II.1 That suggestion 
was based primarily on two negative 
arguments — the introduction of the 
barrel vault into Greece and the adop-

tion of the royal diadem by Macedonian 
kings — and on positive arguments — 
the literary sources, especially Diodo- 
rus, commenting on Philip III and his 
Qpeen.2

The vault. Regarding the vault, I had 
accepted the conclusions of an earlier 
article by Thomas A. Boyd3 that the

* I have discussed a number of the issues 
dealt with in the present note in a forthcoming 
article in the July 1982 issue of AJÀ  entitled 
“ The So-Called Tomb of Philip II : An 
Addendum

1. “ The Royal Tomb at Vergina and the 
Problem of the D ead”, AAA 13 ( 1980 ), pp. 
168 - 178, written in January 1981.

2. “ The So-Called Tomb of Philip III : A 
Different Interpretation”. AJA  84 ( 1980 ), pp. 
527 - 531.

3. Thomas D. Boyd, “ The Arch and Vault 
in Greek Architecture”, AJA  82 ( 1978 ), pp. 
83 - 100, especially 88 - 89.
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technical specialists accompanying Ale- 
xander the Great in his invasion of Asia 
in 334 B.C., that is, the engineers and 
masons involved in devising schemes for 
siege warfare and the architects involved 
in the layout of the large number of ci- 
ties founded by Alexander must surely 
have been observant of and interested in 
structural forms. Although new to Gree- 
ce, vaulted construction had been used 
for millennia in the Near East, not of 
cut stone, however, but of brick4. Innu- 
merable times, during the long years that 
they accompanied Alexander and the 
Diadochs in their military expeditions, 
such engineers, masons, and architects 
had been exposed to the sight of wedge- 
shaped voussoirs employed in arcuated 
constructions. To copy these forms from 
existing models and to translate them 
into stone voussoirs would be under- 
standable; to invent, independently, 
cut-stone voussoirs and employ them in 
fully developed arcuated construction 
would be difficult to conceive —- and 
surely the barrel-vaulted Royal Tomb 
at Vergina and the Great Tomb at Lef- 
kadia5 exhibit fully developed vaulted 
construction — there is nothing tenta- 
tive or experimental in their construc- 
tion. In my view, therefore, a fully de- 
veloped barrel-vaulted tomb could not 
have been built in 336 B.C.

Professor Andronikos rejects this theo- 
ry6, citing examples known from lite- 
rary sources and actual sites : from Pla- 
to, Sophocles, Seneca, and Diodorus, 
from Priene and Nemea. He elabora- 
tes especially on Plato’s knowledge of 
Macedonia and Macedonian tombs. He 
states : “ I would add the use of the 
word ‘ vault ’ ( ψαλίς ) alone constitutes 
proof of his knowledge. . . It is hard to 
believe that Greeks [ including Sopho- 
cles ] would have coined a word to de- 
scribe an architectural form unknown to 
them. ”

The basic meaning of ψαλίς is scissors7. 
Scissors, both today and in antiquity, 
consist of two blades which, when open- 
ed, form a straight-sided angular open- 
ing with the apex at their crossing point8. 
Ultimately, the word ψαλίς came to be 
applied metaphorically to a vault and, 
given its pointed shape, to a corbelled 
vault. It bears no relationship whatever 
to a cylindrical barrel vault. Corbelled 
arches and vaults were used from the 
Bronze Age through the Hellenistic pe- 
riod9. They have been found in main- 
land Greece, the Greek islands, Etruria,

4. See AJA  84 ( 1980), n. 15.
5. Dated at the very end of the fourth century 

B.C. by Stella Grobel Miller, Hellenistic Mace- 
donian Architecture : Its Style and Painted Ornament 
( Diss. Bryn Mawr College 1970 ), pp. 102 - 104 
145 - 145, 148 ; dated by the excavator, Pho- 
tios M. Petsas. Ο  τάφος των Λευκαδίων, Athens, 
1966, p. 179, at the beginning of the third 
century B.C.

6. AAA 13 ( 1980), pp. 174- 177.
7. Henry George Liddell and Robert Scott, 

A Greek-English Lexicon, rev. edn. ( Oxford 
1968 ) s.v. ψαλίς.

8. For ancient scissors see Charles Daremberg 
and Edmond Saglio, Dictionnaire des antiquités 
grecques et romaines ( Paris 1896 ), II, 2, s.v. 
forf ex (ψ αλίς), p. 1242, fig. 3171 ; Theodor 
Wiegand and Hans Schrader, Priene : Ergebnisse 
der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 
1895 - 1898 (Berlin 1904), p. 390, fig. 513.

9. See A. K. Orlandos, Τα υλικά δομής των 
αρχαίων Ελλήνων, II (Athens 1958) especially 
pp. 287 - 332, a richly illustrated collection of 
such monuments.
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South Italy and Sicily, South Russia, 
and Syria. Such arches and vaults show 
great variety in construction. Sometimes 
the overlapping courses are left ex- 
posed but, at other times, they are 
smoothed off — witness the so-called 
Treasury of Atreus at Mycenae. This 
form of construction was used for gates 
in city walls, bridges, cisterns, aque- 
ducts, galleries ( as at Tiryns ), spring 
houses, rarely for houses and windows, 
but above all for tombs —- tombs both 
circular and rectangular in plan.

The second meaning of ψαλίς in 
Liddell-Scott is “ sewer, drain ” and to 
illustrate this meaning the very frag- 
ment in Sophocles quoted by Androni- 
kos is cited10. It comes from a lost play, 
Λάκαιναι, cited by Pollux: στενήν
δ’ έδυμεν ψαλίδα κουκ αβόρβορον11: “ we 
entered a narrow vault not without 
filth

It is worth noting that the bridge 
over the Great Drain in the Agora of 
Athens near the northwest foot of the 
Areopagos is in the form of a corbelled 
vault 8.60 m. wide12. Built early in the 
fourth century B.C., the bridge covered 
one section of the earlier, fifth-century 
drain which itself received waste13. An 
analogous early fourth-century corbelled 
arch spanned the river Eridanos north 
of the Second Gate in the Kerameikos14.

A still simpler form of construction 
consisted of tilting two slabs or tiles over 
an opening, so that they leaned against 
and supported each other at the top — a 
more primitive scissor-shaped construc- 
tion15. This simple but effective scheme 
was used to roof drains and cover graves. 
In the fourth century B.C., the channel 
that ran northward from the Klepsydra 
spring into the Athenian Agora was 
roofed in this fashion16, and at Olynthos, 
graves, dating from the sixth century 
B.C. to the Roman period, were covered 
with such tilted tiles17.

Andronikos had previously cited a 
passage in Plato’s Laws ( 947d )18. In

10. See above, n. 7.
11. The Fragments o f Sophocles ( ed. by A.C. 

Pearson, Cambridge 1917 ), II, p. 36, Frg. 
367 ; Pollux 9.49.

12. Homer A . Thompson and R. E. Wycher- 
ley, The Agora of Athens ( The Athenian Agora, 
X IV  [ Princeton 1972 ] ), pp. 195 - 196, fig. 49. 

13. Ibid., p. 201.
14. Rodney S. Young, “ An Industrial Dis-

trict of Ancient A thens”, Hesperia 20 ( 1951 ), 
p. 153, pi. 56b. For the bridge over the Great 
Drain see, too, p l. 56a.

15. Orlandos, op. cit., pp. 325 - 330, especially 
fig. 329.

16. T. Leslie Shear, Jr., “ The Monument 
of the Eponymous Heroes in the Athenian Ago- 
ra ”, Hesperia 39 ( 1970), p. 208, fig. 17, and 
40 ( 1977), pi. 41b.

In a letter written to me on September 14, 
1981, Professor Homer Thompson has comment- 
ed that : “ Had the true vault [i.e ., the barrel 
vault ] been known in Athens at this time, it 
would presumably have been used in these 
places. ”

I am greatly indebted to Professor Thompson 
for having drawn my attention to the specific 
examples cited here in the Agora and at Olyn- 
thos ( see n. 17 ).

This form of construction was also used for 
sewers and drains in the early Republic in 
Italy. See M.E. Blake, Ancient Roman Construct- 
ion in Italy from the Prehistoric Period to Augustus 
(W ashington, D.C. 1947 ), p. 192.

17. David M. Robinson, Necrolynthia ( Exca- 
vations at Olynthos, X I [Baltimore 1942 ] ), pp. 
160 - 161, pl . L X I, figs. 5, 6, 7. See, too, John 
Boardman and Donna C. Kurtz, Greek Burial 
Customs ( Ithaca, New York 1971 ) p. 97.

18. AAA 13 ( 1980), p. 175.
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his last work, Plato refers to : “θήκην 
δε υπό γης αυτοίς ειργασμένην είναι ψα- 
λίδα προμήκη λίθων ποτίμων” : “a tomb 
shall be constructed undergroung in 
the form of an oblong vault of spongy 
stone ” — that is, tufa or poros.

The third meaning for ψαλίς in Liddell- 
Scott is “ vault, crypt ” and to exemplify 
this meaning, precisely this passage in 
Plato is quoted19. I have previously 
mentioned that corbelled vaults were ex- 
tensively used for tombs, that they were 
both circular and rectangular in plan, 
and are known from the Bronze Age to 
the Hellenistic period. Among many 
tombs illustrated by Orlandos, one is 
especially relevent : an underground 
tomb, rectangular in shape, having a cor- 
belled stone vault20. It is located at Kul 
Oba, near Kertsch, and dates from the 
fourth century B.C. Plato surely had 
some such traditional scheme in mind in 
describing his priestly tomb21.

Andronikos also cites a passage in Se- 
neca’s Epistles 90.32 in which Poseido- 
nios states that Demokritos was the first 
to invent the true arch. Actually, Seneca 
rejects this premise, immediately charac- 
terizing it as false22. As Boyd had noted, 
it is conceivable that Demokritos of 
Abdera, one of the most famous philo- 
sophers of the fifth century B.C. learned 
the principle of the arch from his so-

journ in Egypt where vaults had long 
been used23. But there is no physical 
evidence whatever that barrel vaults were 
constructed in the fifth century B.C. in 
Greece nor that a single individual in- 
vented this form of construction.

Andronikos’ last literary reference is 
to Diodorus 18.26 ff., regarding the 
golden hearse in which Alexander’s body 
was borne from Babylon to Alexandria. 
He reports : μετά δε ταύτα παρέστησαν 
την τούτο κομιούσαν αρμάμαξαν ης κα- 
τεσκεύαστο κατά μεν την κορυφήν καμάρα 
χρυσή. . . : “ Then they set up next 
to it the covered carriage that was to 
carry it [ the coffin ]. At the top of the 
carriage was built a vault of gold ”. Here 
the key word is καμάρα, according to 
Liddell-Scott “ anything with an arched 
cover, covered carriage, covered boat 
or barge, vaulted chamber”, etc.24 that 
is, like ψαλίς, metaphorically, it came to 
be applied to a vault. In any case, this 
golden monument has nothing whatever 
to do with cut-stone masonry.

Turning now to tangible monuments, 
Professor Andronikos refers to two barrel-

19. See above, n. 7, Orlandos, op. cit., p. 
331, in defining the ancients’ use of ψαλίς cites 
first this passage and next Frg. 367 of Sophocles. 
Pollux 9.49 also quoted both passages.

20. Op. cit., pp. 308 - 309, fig. 293.
21. Without being specific, Boyd, op. cit., p. 

89 n. 24, arrived at a similar explanation.
22. Seneca ad Lucilium epistulae morales 90. 32 

( Loeb edn., translated by R.M . Gummere,

London - New York 1920, II, pp. 420 - 421 ) : 
“ Democritus”, inquit, “ invenisse dicatur fornicem, 
ut lapidum curvatura paulatim inclinatorum medio 
saxo alligaretur” . Hoc dicam falsum esse : necesse 
est enim ante Democritum et pontes et portas fuisse, 
quarum fere summa curvantur”. “ But Poseidonius 
again remarks : ‘ Democritus is said to have 
discovered the arch, whose effect was that the 
curving line o f stones, which gradually lean 
toward each other, is bound together by the 
keystone.  I am inclined to pronounce his sta- 
tement false. For there must have been, before 
Democritus, bridges and gateways to which cur- 
vature did not begin until about the top.”

23. Boyd, op. cit., p. 89 n. 24.
24. See above, n. 7.
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vault city gates at Priene and to the 
vaulted entrance to the stadium at Ne- 
mea25. Boyd had pointed out that the 
city walls of Priene have never been 
methodically excavated, hence neither 
the walls nor the gates have been pre- 
cisely dated, although the walls presu- 
mably were a project of the mid-fourth 
century B.C., when Priene was moved 
to its present location26. When the barrel 
vaults of the two now collapsed city gates 
were completed is unknown. But surely 
the presence of masons’ marks in the 
form of A on the voussoirs of the west 
gate implies a Hellenistic date.

Fortunately, the barrel-vaulted en- 
trance to the stadium at Nemea can be 
dated — in the last quarter of the fourth 
century B.C.27. I have previously suggest- 
ed that this date may be made even 
more precise — to the year 315 B.C.28 — 
a point to which I shall later return.

Hence no dated monument exists to 
refute Boyd’s thesis that the barrel-vault 
was introduced into Greece by the ar- 
chitects and masons who accompanied 
Alexander and the Diadochs in their mi- 
litary expeditions as a result of their ex- 
perience of brick barrel vaults in the 
Near East. If so, a fully developed cut- 
stone barrel vault like the Royal Tomb

at Vergina could not have been built 
in Greece in 336 B.C.

The diadem. Bronze diadems have been 
found in tombs at Vergina and in the 
surrounding area, especially those of the 
Early Iron Age29. Other metal diadems, 
particularly of gold, have also been found 
in tombs in Macedonia, South Russia, 
the Greek Mainland and Islands, and 
Asia Minor — tombs that date from the 
Bronze Age to the Hellenistic period30. 
Especially opulent examples come from 
the Hellenistic period31. Although found 
in tombs, many of these diadems were 
originally worn by the living32. Clearly, 
these were not all royal diadems. And 
although the verb διαδέω, to bind or 
tie, does not apply to all these metallic 
diadems, the form of any of the most 
elaborate of these golden diadems indi- 
cates that they were bound or tied about 
the head33.

The technical, archaeological term 
for such “ crowns ” is diadem — witness 
the preciously cited handbook on an- 
cient jewelry ( supra n. 30 ). Professor 
Andronikos, excavator of many of the 
Iron Age tombs at Vergina in which 
metal diadems were found34, was entirely

25. AAA 13 ( 1980), pp. 174 f.
26. Boyd, op:cit., p. 89 n. 24. For these walls 

see Wiegand and Schrader ( above n. 8 ) pp. 
43 - 44.

27. Stephen G. Miller, “ Excavations at N e- 
mea, 1978”, Hesperia 48 ( 1979 ), pp. 100, 103.

Regarding the graffito of the victor Τελέστας, 
Andronikos, AAA 13 ( 1980 ), p. 174, states that 
“ this vaulted passage must have been built, 
in about 320 B.C. ” Actually, the excavator 
never dated the vault so precisely.

28. AJA  84 ( 1980 ), n. 48.

29. N. G. L. Hammond, A History of Mace- 
donia, I ( Oxford 1972 ), Index s. v. diadem.

30. For convenience see R. A. Higgins, 
Greek and Roman Jewellery, 2nd edn., ( Berke- 
ley and Los Angeles 1980 ), Index s. v. diadems·

31. See Herbert Hoffmann and Patricia F  
Davidson, Greek Gold ( Boston - Brooklyn -Rich- 
mond 1965 ), pp. 5 1 - 6 9 .

32. Higgins, op. ■cit., pp. 54, 112, 124, 158 ; 
Hoffmann and Davidson, ibid., pp. 53, 57, 58.

33. E. g. the examples illustrated by Hoff- 
mann and Davidson, ibid., 51, 55, 58, 61, 63. 
See the explicit statement on 53.

34. See the references cited by Hammond,
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correct in terming the splendid, gold- 
plated silver tubular crown found in the 
Royal Tomb a diadem ( none of the 
previously metal diadems is tubular in 
form ), and correct, too, in calling it, 
as a physical object, “ unique”35. Unique 
as an actual object, yet as Andronikos 
recognized, appearing in identical tu- 
bular form as an attribute on a number 
of marble portraits : one of Alexander 
the Great, himself, in the Museum of 
Fine Arts in Boston36; a portrait of 
Antiochos III in the Louvre ; and a 
portrait presumably of Attalos III in 
Copenhagen. To be added to this list 
is a portrait proposed as representing 
Ptolemy II Philadelphos37. Most im- 
portant of all is the portrait of Alexander 
in the hunting scene in the' so-called Ale- 
xander Sarcophagus in Istanbul which

shows on the head a concave cutting 
for a now missing narrow metal dia- 
dem38. Although the scene on the sar- 
cophagus alludes to events that follow 
the Battle of Issos in 333 B.C. and thus 
preceded Alexander’s adoption of the 
diadem, the sarcophagus itself was made 
after his death39. He is shown, as it were, 
in retrospect, wearing the royal diadem 
that he had adopted — here in tubular, 
metallic form. These representations are 
clearly royal portraits, and it is reasonable 
to conclude that the unusual tubular me- 
tallic form of diadem shown on these 
heads — a form differing entirely from 
even the most sumptuous of non-royal 
metallic diadems — must constitute one 
form of royal diadem.

However, the form of diadem adopted 
by Alexander to symbolize that he was 
the successor of the Great King was a 
fillet like that worn around the tiara 
of the Persian King, as Xenophon re- 
ports of Cyrus40. Both Diodorus and 
Curtius testify to this action on Ale- 
xander’s part41. It is implicit in their 
testimonies that Alexander was the first 
Greek ruler to adopt the diadem as a 
symbol of kingship, and this fact is ex- 
plicitly stated by Justin42. I fail to under-

above n. 29, and Manolis Andronikos, “ The 
Royal Tomb of Philip I I ”, Archaeology 31 
( 1978 ), pp. 34.

35. Ibid., p. 38; Manolis Andronikos, The 
Royal Graves at Vergina ( Athens 1978, a reprint 
of AAA 10 [ 1977 ] ), p. 34. Well illustrated in 
The Search for Alexander : An Exhibition ( Bo- 
ston-T oronto 1980 ), pi. 29.

36. Mary B. Comstock and Cornelius C. 
Vermeule, Sculpture in Stone ( Boston 1976 ), 
p. 81, 127 ; The Search for Alexander, p. 102, 
8. The diadem is best visible in J. J. Bernoulli, 
Die erhaltenen Darstellungen Alexanders des Gros- 
sen )  Griechische Ikonographie H I  [Munich 1905] ), 
fig. 16 ; H. P. L ’Orange, Apotheosis in An- 
cient Portraiture (O slo  1947 ), fig. 17 ; and 
Margarete Bieber, Alexander the Great in Greek 
and Roman Art (C hicago 1964), pi. LVIII, 
fig. 107. It is conceivable that the head in 
Rossie Priory, England, also represents Ale- 
xander with a similar diadem ( ibid., pi. LV, 
fig. 103).

37. For convenience, see Gisela M. A. Rich- 
ter, The Portraits o f the Greeks ( London 1965 ) ,  
III, figs. 1878 - 1879, 1918 - 1919, 1795 - 1797.

38. Volkmar von Graeve, Der Alexandersar- 
kophag und seine Werkstatt (Berlin 1970), pp. 
137, 146, pls. 48, 51, 1.

39. Dated, ibid., pp. 13, 168, in 312 B. C. 
Previously dated by Karl Schefold, Der Ale- 
xander - Sarcophag (Berlin 1968 ) , pp. 7, 11, 
28, between the Battle of Issos and Alexander’s 
death ( 333 B. C. - 323 B. C. ) .

40. Cyropaedia 8. 3. 13.
41. Diodorus 17.77.5 ; Quintus Curtius Ru- 

fus 6.6.4.
42. 12.3.8. Alexander. . . et diadema insolitum 

antea regibus Macedonicis. . . assumit.
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stand how any one can disregard the 
testimony of these ancient authors. 
Among the Persians, as Xenophon re- 
ported, nobles as well wore the cloth 
diadem43. But among the Greeks, only a 
king wore such a diadem — witness the 
many numismatic portraits of Alexander’s 
successors, as well as posthumous por- 
traits of Alexander himself44. Hence, 
among the Greeks, the diadem was a 
symbol of kingship45:

Two difficult problems emerge here. 
What was the relationship between the 
victor’s fillet and the royal fillet ? Both 
were symbols of triumph. Did the earlier

tradition of the former help prepare the 
acceptance and adoption of the latter 46 ? 
It may well be. Second, there were evi- 
dently two forms of royal diadem : the 
familiar cloth fillet appearing especially, 
as previously noted, on numismatic 
portraits, and the tubular metal diadem 
of the variety found in the Royal Tomb. 
Can it be that the simple explanation 
of the presence of a tubular gilded-silver 
diadem in the Royal Tomb was the very 
fact that it was metallic — that what 
would become the normal, standard 
cloth diadem would not survive in the 
tomb?

Thus in no case should a royal diadem 
— of whatever material —- be found in 
the tomb of Alexander’s father, Philip II.

Professor Andronikos emphasizes the 
singular construction of the tomb : the 
fact that the main chamber was built 
first, the antechamber second, and that 
the voussoirs of the vault of the ante- 
chamber were not bonded into those 
of the main chamber47. Surely this 
must have been a matter of structural 
procedure, whatever the motivation. It

43. Cyropaedia 8.3.15.
44. For convenience, see G. K. Jenkins, 

Ancient Greek Coins (N ew  York 1972 ), figs. 517 
518, 523, 530 - 532, 534, 538, 543, 549, 553 - 
554, 556 - 558, 562, etc.

45. Andronikos, AAA 13 ( 1980 ), p. 178, 
has proposed that the presence of diadems on 
the portraits of Archidamos III, a fourth - 
century king of Sparta, and of Arkesilaos IV, 
a fifth - century ruler of Cyrene indicate the 
use of diadems as symbols of kingship before 
the period of Alexander. The portrait of Ar- 
chidamos, a Roman copy of a mid - fourthxcen- 
tury original today in the Museo Nazionale 
at Naples, wears a narrow, seemingly tubular 
diadem (see Richter, op. cit., figs. 8 8 8 - 889). 
The bronze portrait, presumably of Arkesilaos 
IV , found in the Sanctuary of Apollo at Cy- 
rene and dated ca. 440 B. C. may or may not 
represent a king (L. Laurenzi, Ritratti greet, 
Florence, 1941, p. 90, 13, pi. IV, called it 
“ ignoto ” ). In any case, the flat fillet on this 
head is adorned at the center with an orna- 
ment —  a boss or floral form. This form of 
headband is neither a conventional cloth dia- 
dem with fluttering ends nor a metallic tubu- 
lar diadem. II any case, these heads consti- 
tute isolated phenomena unconnected with 
any consecutive royal tradition and they su- 
rely have no bearing on Macedonian usage.

46. An interesting example of the victor’s 
fillet appears on a tetradrachm of Philip II 
( Colin M. Kraay and Max Hirmer, Greek 
Coins [N ew  York 1966 ], pi. 170, fig. 562 ). 
On the reverse, a horseman, conceivably a 
portrait of Philip, wears a petasos. Beneath it, 
two ends of a fillet flutter. This has been assum- 
ed by E. A. Fredricksmeyer, AJA  85 ( 1981 ), 
p. 332 and n. 12, to be a royal diadem, hence 
to invalidate my thesis. But surely this must 
be a victor’s fillet and clearly this must be a 
reference to Philip’s victory in the Olympic 
Games of 356 B. C., when his race horse won 
( Plutarch, Alexander 3. 6 ).

47. AAA 13 ( 1980 ), p. 170.
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is inconceivable that the tomb was left 
façade-less until Olympias, after the 
assassination of Philip, had later disposed 
of Kleopatra and her infant son. I fail 
to understand, therefore, the excavator’s 
statement that these circumstances “ ex- 
clude the possibility of simultaneous bu- 
rial in the antechamber”48. He empha- 
sizes, as well, that after cremation on 
the vault of the tomb, the deceased was 
buried in the main chamber and »that 
oak leaves and acorns, found among the 
charred remains on the vault proved 
to be missing from the golden wreath 
found in the larnax49. This circumstance 
has no bearing on whether the deceased 
was Philip II or Philip III. I am aware 
of no literary source that says that Phi- 
lip III and his wife were cremated, as 
Andronikos states50. Clearly, they were 
buried after Olympias caused Philip III 
to be killed and forced Eurydike to 
commit suicide51. But there is no indi- 
cation that they were cremated. The 
precise circumstances of their burial, 
later exhumation, cremation, and final 
burial by Kassander52 will, unfortuna- 
tely, never be known.

The literary Sources. The role of Kassan- 
der in this period of Macedonian history 
was crucial. Three other writers, W.L. 
Adams53, Anna Maria Prestianni Gial-

lombardo and Bruno Tripodi54, historians 
all known for their contributions to Ma- 
cedonian studies of precisely this period, 
have also recently proposed that the 
Royal Tomb at Vergina was probably 
that of Philip III Arrhidaios.

For all four of us, a prime passage is 
Diodorus Siculus’ statement that Kassan- 
der “ already conducting himself as a 
king in administering the affairs of the 
realm. . . buried Eurydike and Philip, 
the queen and king. . . in Aegae as was 
the royal custom”55. We note, too, that 
Kassander honored “ the dead with fu- 
neral games”56, that previously Eury- 
dike had been trained by her royal 
mother in military affairs57, and that 
when she and Philip III returned to 
Macedonia, it was the Queen who was 
in command of the troops in the cam- 
paign that preceded their deaths58.

Professor Andronikos has emphasized 
the haste with which the Royal Tomb 
was completed and the fact that the 
walls of the main chamber received only 
a preliminary coat of stucco”59. Giallom- 
bardo and Tripodi explain that haste60, 
noting that Diodorus also reports : 
“ After honoring the dead with funeral 
games, he enrolled those of the Macedo-

48. Ibid., p. 171.
49. Ibid.
50. Ibid.
51. Diodorus 1 9 .11 .3 -7  ; Aelian, Varia Hi- 

storia 13.36.
52. Diodorus 19.52.5.
53. “ The Royal Macedonian Tomb at

Vergina : An Historical Interpretation”, The
Ancient World 3 ( 1980 ), pp. 67 - 72.

54. “ Le tombe regali di Vergina : quale 
Filippo ? ”, Annali della Scuola Normale Superiore 
di Pisa 10 ( 1980 ), pp. 9 8 9 - 1001.

55. 19. 52. 5.
56. Ibid.
57. Polyaenus, Strategemata 8.60 ; Athenaeus 

13.560 f.
58. Diodorus 19.11.2.
59. The Royal Graves at Vergina, Athens, 1978 

( a reprint o f AAA 10 [ 1977 ], p. 34; AAA 13 
( 1980 ), p. 170.

60. Annali, p. 998.
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nians who were fit for military service, 
for he had decided to make a campaign 
into the Peloponnesus”61. Hence the 
speed which the tomb was perforce 
completed.

These authors as well as Adams em- 
phasize the fact that Kassander, already 
regent and soon to marry Thessalonike, 
another daughter of Philip II, by bury- 
ing the previous rulers was actually 
claiming the throne for himself — claim- 
ing to be a successor of Philip II, Ale- 
xander, Philip III and his Queen, her- 
self a grand-daughter of Philip II62 — 
expressing his intention to be the legi- 
timate inheritor of the Temenid Thro- 
ne, a royal title he assumed within a 
decade63.

Two additional points regarding 
Kassander’s role in the burial of Philip 
III  and his Queen and the barrel- 
vaulted construction of the tomb should 
be noted. They are in no way conclu- 
sive but they accord with his procedure 
in erecting the tomb. Professor Andro- 
nikos has emphasized the Homeric ri- 
tual involved in the funeral pyre for the 
deceased placed on top of the vault, 
which included horse trappings and bits, 
implying the sacrifice of horses to the

dead, as Achilles had driven horses to 
be buried on Patroklos’ grave. Homeric 
are also the presence of the bones and 
the purple cloth in the golden larnax 
of the main chamber, which evoke me- 
mory of Achilles’ bones washed in wine, 
and of Hektor’s bones “ gathered up in 
a golden casket and wrapped about 
with soft robes of purple ”64. Adams has 
drawn attention to the fact that the Ho- 
meric precedents for these actions come 
from both the Iliad and the Odyssey, 
and to Kassander’s legendary knowledge 
of Homer65. He cites a passage in Athe- 
naeus66 that states : “ he ( Kassander ) 
was so fond of Homer that he had the 
greater part of the epics at his tongue’s 
end. He had even made copies of the 
Iliad and the Odyssey with, his own hand”67. 
In addition, I have previously pointed 
out that, according to Diodorus, Kas-

61. 19. 52. 5.
62. Annali, pp. 997 - 998 ; The Ancient World, 

pp. 29, 42.
63. Diodorus 19.52.1 is explicit on this sco- 

re : “ As for Kassander, now that his affairs 
succeeded according to his intentions, he be- 
gan to embrace in his hopes the Macedonian 
kingdom. For this reason he married Thessa- 
lonike, who was Philip’s daughter and Ale- 
xander’s half-sister, since he desired to esta- 
blish a connection with the royal house” ( Dio- 
dorus of Sicily, trans. by Russel M. Geer, Lon- 
don-C am bridge, Mass., 1969, IX , p .  371) .

64. The Royal Graves at Vergina, pp. 29, 42.
65. The Ancient World, p. 72.
66. 14.620b.
67. I had previously noted another connec- 

tion with Kassander ; Andronikos’ view that 
the hunting scene on the Royal Tomb was 
related to a painting of a battle between Ale- 
xander and Darius by Philoxenos of Eretria 
that Pliny the Elder reports was painted for 
King Kassander ( AJA  84 [ 1980 ], p. 531) ,  
a point also noted by Adams ( The Ancient 
World, p. 72 ).

It is clear that the original o f the Battle bet- 
ween Alexander and Darius is a later work 
than the façade painting of the Royal Tomb. 
I find it astonishing that Andronikos prefers 
to date that painting ca. 317 B. C. ( AAA 13 
[ 1980 ], p. 172 ), citing, in particular, the opi- 
nion of an eminent contemporary scholar, 
Karl Schefold, rather than to accept the testi- 
mony of Pliny the Elder, who states that the 
painting was made for King Kassander, who 
ruled from 306 - 297 B. C.
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sander presided over the Nemean Ga- 
mes in the summer of 315 B.G., and 
drawn attention to the barrel-vaulted 
tunnel leading into the stadium, secu- 
rely dated in the last quarter of the 
fourth century B.C., and suggested that 
it may well have been as a result of 
Kassander’s presence at the Games that 
this form of construction was used for 
the tunnel at Nemea a year after its use 
for the tomb at Aegae68.

Professor Andronikos emphasizes the 
huge scale of the Large Tumulus dic- 
tated in all likelihood by the scale of 
Tomb II, the Royal Tomb69. He que- 
ries whether “ for one of the most in- 
significant of all the Kings of Mace- 
don ( i.e., Philip III ), one of his 
successors would make available the la- 
bour force required to build the most 
impressive monument existing through- 
out the length and breadth of the M a- 
cedonian kingdoms ”70. In view of Kas- 
sander’s ambition, power, and ultimate 
success as King of Macedon, I find this 
concern unnecessary.

The finds in the antechamber. Professor 
Andronikos omits any reference to the 
contents of the antechamber in his ar- 
ticle. But the presence of armor — the 
splendid gorytus, gilded greaves, bronze 
arrow heads, and wooden shafts — in 
the antechamber where the Queen was 
buried provides the key element in the 
identification of the king for whom the 
Royal Tomb was built. I71, as well as

Giallombardo and Tripodi72, find the 
presence of armor in the antechamber 
where the Queen was buried singular 
for a normal queen’s burial but under- 
standable for Eurydike given her martial 
training and activities and her command 
of Philip I l l ’s troops shortly before their 
deaths73. This appears to be the crucial 
issue in determining the identity of the 
king for whom the Royal Tomb was 
built74.

A final comment. I have previously 
not entered into discussion of the pottery

68. Above, p. 138, and previously in AJA  
84 ( 1980 ), p. 53, n. 48.

69. AAA 13 ( 1980 ), p. 171.
 70. Ibid., pp. 171 f.

71. AJA  84 ( 1980), p. 53.

72. Annali, pp. 994, 999, 1000. They assume 
that the previous vessels and arms were heir- 
looms ( p. 998, n. 3 0 ).

73. Giallombardo and Tripodi, ibid., p. 994, 
point out how out of character weapons would 
be in the funerary chamber of Kleopatra. They 
as well as Adams, The Ancient World, pp. 69 f., 
emphasize the unlikelihood that Alexander, 
who was in charge of the funeral for Philip 
II (Diodorus 17.2.1), would have accorded 
a state burial to Kleopatra in Philip’s tomb, 
in view of the bitter enmity produced in Ale- 
xander over Philip’s last marriage and the 
fact that Olympias had murdered Kleopatra 
and the infant son born of her union with Phi- 
lip ( Plutarch, Alexander 10. 4; Pausanias 8.7.7 ). 
Indeed, the implication of Diodorus statement, 
cited above, is that Philip was buried alone.

74. In “ Royal Treasures from a Macedo- 
nian T om b”, National Geographic 154 (July  
1978 ), p. 75, Andronikos cited the opinion 
of an anthropologist that two teeth found in 
the larger larnax belonged to a man “ of more 
than 32 years”. In AAA 13 ( 1980), p. 172, 
he states that anthropological examination of  
the bones in that larnax has “ led to the con- 
clusion that the deceased. . . was a 4 0 -  50 old 
m ale”. This later date may reflect further exa- 
mination. Philip II was forty-six when he died; 
Philip III appears to have been forty. Andro- 
nikos continues : “ I think, therefore, that this 
fact alone presents insurmountable obstacles
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found in the Royal Tomb. But it is 
worth pointing out that at the general 
meeting of the Archaeological Institute 
of America in December 1981 at San 
Francisco, Susan I. Rotroff read a paper 
on “ Royal Salt Cellars from the Athe- 
nian Agora”. She discussed three exam- 
ples of a distinctive form of salt cellar 
found in closed deposits in the Agora 
which indicate a date between 325 and 
295 B.C. and stated that “ a group of 
similar spool salt cellars” was found in 
the Royal Tomb at Vergina. She 
announced her hope that the analogy 
between the salt cellar found in the

Agora and those recovered at Vergina 
may aid “ in establishing a date and in- 
terpretation for that monument”* I * 75.

Contrary to Professor Andronikos, 
therefore, I do not consider that my ar- 
guments that the Royal Tomb at Ver- 
gina was built for Philip III Arrhi- 
daios either “ inadequate ” or “ to say 
the least, open to question”76. One 
must congratulate the excavator for his 
splendid discoveries. But he has yet to 
prove that the Royal Tomb was built 
for Philip II.
February 1982

PHYLLIS W ILLIAM S LEH M AN N

for the identification of the dead as Arrhidaios”. 
I find this a unpersuasive conclusion. Obviously,
I am not an anthropologist, but I gather that 
it is difficult to be precise in dating the bones 
of an individual over twenty, more especially 
over forty, and that teeth, in particular, offer 
a hazardous means of judgment. See, for exam- 
ple, I. W. Cornwall, Bones for the Archaeologist, 
London, 1968, pp. 219 ff.

Andronikos continues to find the difference 
in the length and form of the gilded greaves 
found in the antechamber ( not the main cham-

ber where the king was buried ) “ worthy of 
attention ” ( AAA 13 [ 1980 ], p. 169 ) recalling 
Philip II’s lameness. I have previously pointed 
out that a wound in the thigh late in Philip’s 
life scarcely required shin armor of different 
length and form ( A JA  84 [ 1980 ], p. 528 n. 
9 ). Professor Andronikos appears to have 
ignored this comment.

75. To be published among abstracts for 
papers in A JA  86 ( 1982 ), No. 2, from which 
these quotations are taken.

76. AAA 13 ( 1980), p. 178.
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ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

Στη Συλλογή Σπύρου και Κόριννας 
Σκαρπαλέζου, στην Αθήνα, υπάρχει το 
χάλκινο αντικείμενο που εικονίζεται εδώ 
( ε ι κ. 1 - 2 ).

Πρόκειται για έλασμα πάχους 2 χιλιο- 
στών περίπου, μεγ. πλ. 0.079 και μεγ. μήκ. 
0.36 μ. Είναι το μόνο τμήμα που διατηρή- 
θηκε από το στρογγυλό «σκέπασμα» ενός 
χάλκινου κρατήρα(;)1. Όταν το αντικεί- 
μενο καθαρίστηκε από τον έμπειρο συν- 
τηρητή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου- 
σείου, κ. Σπύρο Κασσανδρή, ξεχώρισε ευ- 
κρινέστατα η αναθηματική επιγραφή, που 
είναι χαραγμένη στη «στεφάνη» του καλύμ- 
ματος, καθώς και ο στικτός δωδεκάφυλλος 
ρόδακας2, που υπήρχε στο κέντρο του αρ- 
χικού σκεύους. Τα φύλλα του ρόδακα περι- 
κλείονται ανάμεσα σε δύο στικτούς κύ- 
κλους: ένα μεγαλύτερο, εξωτερικό, διαμ. 
0.135 μ. κι ένα μικρότερο, εσωτερικό, διαμ. 
0.035 μ.

Στο κέντρο του ρόδακα, που διατηρεί- 
ται ολόκληρος, υπάρχει μια οπή, διαμ. 
3 χιλιοστών. Εκεί θα στερεωνόταν το αν- 
τικείμενο — για τη μορφή του δεν είναι

Στη μνήμη τον Άλκη Δελμούζου

δυνατόν να γίνει καμιά υπόθεση —, που θα 
χρησίμευε ως « λαβή » για το χάλκινο 
κάλυμμα — στον κρατήρα του Vix το 
αντίστοιχο αντικείμενο είναι ένα χάλκινο 
γυναικείο αγαλμάτιο3. Πρέπει να σημειω- 
θεί ότι τα φύλλα του ρόδακα δεν έχουν 
το ίδιο μέγεθος — καθένας τους σχηματί- 
ζεται από 28-31 στιγμές.

Η  επιφάνεια του χάλκινου ελάσματος - 
πώματος έχει πολλές φθορές ( ε ι κ. 1 ), 
ορισμένα σημεία όμως στις αέρες είχαν 
σχεδόν κοπεί, ενώ άλλα τμήματα της περι- 
φέρειας τσάκισαν, και παρ’ όλη την προσ- 
πάθεια του κ. Κασσανδρή, δεν έγινε δυ- 
νατόν να επανέλθουν στην αρχική τους 
θέση και να ισιώσουν.

Φαίνεται καθαρά πώς το έλασμα ήταν 
τμήμα στρογγυλού αντικειμένου, που είχε 
το σχήμα και τη μορφή πινακίου, σαν το 
σημερινό πιάτο φαγητού περίπου. Στην 
περιφέρεια το έλασμα γυρίζει προς τα 
επάνω και διπλώνει (βλ. ε ι κ. 1 )· πι- 
θανότατα στο γυριστό τμήμα, στην άκρη, 
περνούσε λεπτό σύρμα — έχει μείνει ανοι- 
κτή η σχετική οπή — ώστε να στερεώ-

1. Εκφράζονται και από αυτή τη θέση οι θερ-
μότατες ευχαριστίες στους δύο συλλογείς, που με 
την ευγένεια που τους διακρίνει, πάντοτε διευκο- 
λύνουν, με κάθε τρόπο, τον μελετητή. Ακόμα, θερ- 
μότατες ευχαριστίες επίσης οφείλονται στον Κα- 
θηγητή κ. Felix Eckstein, που είχε την ευγενική 
προθυμία να μού υπογραμμίσει όρισμενα χαρα- 
κτηριστικά του αντικειμενου που δημοσιεύεται.

Το σκεύος στο όποιο θα ανήκε το πώμα το 
ονομάζουμε συμβατικά κρατήρα, χωρίς να διαθέ- 
τουμε άλλο στοιχείο, πέρα από τη σχετική ομοιό- 
τητα του καλύμματος με το αντίστοιχο τμήμα 
στον κρατήρα του Vix. Α λλά  και το γεγονός ότι

είναι τόσο μεγάλη η διάμετρος ( 0.57 μ. ), πιθα- 
νότερο είναι να υποδηλώνεται το στόμιο κρατήρα.

2. Ο  ρόδακας και οι κύκλοι που τον πλαισιώ- 
νουν είναι στικτοί, ενώ η επιγραφή είναι χαρακτή. 
Ρόδακας πάνω σε χάλκινο σκεύος με πολλά φύλ- 
λα, όχι στικτός, αλλά χαρακτός, υπάρχει στο 
Olympia, τ. IV. Die Bronzen, αρ. 884 b — στο κεί- 
μενο — ένας άλλος ρόδακας σε σκεύος στικτός, 
αναφέρεται στον αριθ. Ευρετ. 8299, δεν απεικονί- 
ζεται όμως στο βιβλίο.

3. Βλ. Martin Robertson, A History of Greek 
Art, τ. 2, εικ. 44e και 45.
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νεται η περιφέρεια του σκεύους. Στη συνέ- 
χεια, το έλασμα, σχηματίζοντας πρώτα 
ένα αυλάκι, δίπλωνε προς τα μεσα, αφή- 
νοντας την άκρη του ελεύθερη.

Η στεφάνη, που σχηματίζεται στην 
περιφέρεια του «καλύμματος », έχει πλά- 
τος 0.063 - 0.065 μ. Κατόπιν, το έλασμα 
κάμπτεται ελαφρά προς τα κάτω, όπως 
ακριβώς ένα πιάτο ( 0.08 μ. ), κι έτσι 
διαμορφώνεται παρακάτω εσωτερικά το 
πλατύ στρογγυλό επίπεδο τμήμα του πώ- 
ματος.

Αν μετρήσει κανείς από την οπή του 
κέντρου, προς το σημείο της περιφέρειας 
που διατηρείται, έχει την «ακτίνα» του 
κύκλου, που αντιστοιχεί με 0.285 μ., επο- 
μένως βρίσκει τη διάμετρο του πώματος, 
Ιση με δύο ακτίνες. Πρέπει να ήταν 0.57 μ.

Στο τμήμα της στεφάνης που σώθηκε, 
είχαμε τη σπάνια τύχη να διατηρείται η 
αναθηματική χαρακτή επιγραφή που θέ- 
λησε ο αναθέτης να υπάρχει, χωρίς να 
διατηρείται όμως το όνομά του:

TOI DI TOI ΟΛΥ [ Ν ] ΠΙΟΙ (Σχ.  1 ). 
D, L, Τ έχουν ύψος 0,08, το Ο: 0,08 - 9 μ.

Οι χαρακτήρες της επιγραφής δεν είναι 
ούτε ηλειακοί, ούτε κορινθιακοί ή αρ- 
καδικοί. Θα έπρεπε επομένως να περιο- 
ριστεί κανείς, για να προσδιορίσει την 
προέλευσή της, στη Λακωνία ή στο ΄Αρ- 
γος. Ο  τύπος των γραμμάτων περισσότερο 
οδηγεί στη σκέψη πώς η προέλευση είναι 
λακωνική4. Η  χρονολογία της επιγραφής, 
σύμφωνα με τον τύπο των γραμμάτων, εί- 
ναι του τέλους του 6ου - αρχές του 5ου π.Χ. 
αιώνα.

Η  φθορά του καλύμματος αποτελεί την 
καλύτερη απόδειξη για τη συχνότατη, ό- 
πως φαίνεται, ολοκληρωτική καταστροφή 
των πωμάτων των χάλκινων κρατήρων, 
που αναγκαστικά ήταν κατασκευασμένα 
από λεπτό έλασμα. Α ν  το αντιπροσωπευ- 
τικότερο πώμα που διατηρήθηκε, είναι, 
φυσικά, το πώμα του κρατήρα του Vix, 
γινωμένο από χοντρότερο μέταλλο, τότε 
η αξία του χάλκινου ενεπίγραφου ελά- 
σματος της Συλλογής Σπύρου και Κορίν- 
νας Σκαρπαλέζου, αν συλλογιστούμε, πόσο 
σπάνια διατηρούνται παρόμοια δείγματα, 
είναι πολύ μεγάλη.

Εικ. 1. Χάλκινο ενεπίγραφο έλασμα από τη Συλλογή Σπύρου και Κορίννας Σκαρπαλέζου.

4. Πρβλ. Olympia, V. Die Inschriften, αρ. 247, 
252 και 716, καθώς και τις επιγραφές σε δύο αιχμές 
χάλκινων δοράτων, αρ. 697 και 698.
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Εικ. 2. Λεπτομέρεια με την επιγραφή του ελάσματος της ε ι κ. 1.

Ε ικ. 3. Ενεπίγραφο επιστύλιο επιτύμβιας στήλης IG II2 5536.
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Εικ. 4. Ενεπίγραφος επιτύμβιος κιονίσκος IG II2 5569
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Εικ. 5. Ενεπίγραφο επιστύλιο επιτύμβιας στήλης από τα Μέγαρα.

Στη Συλλογή του γιατρού Χρήστου Στα- 
θάτου, στην Αθήνα, βρίσκονται οι παρα- 
κάτω δύο επιτύμβιες επιγραφές, που για 
πολύν καιρό θεωρούνταν χαμένες.
( 1 ) IG II2 5536 : AM, XII, 1887, 92 αρ. 
48 ( A. Milchhoefer)

Δημοστράτη Λεωκράτου : Λεωκρά [ της 
Αλιμουσίου Α λ[ιμούσιος]
Η  επιγραφή αυτή ( ε ι κ.  3 ) του 4ου 

π.Χ. αιώνα είναι χαραγμένη στο επιστύλιο 
μιας επιτύμβιας στήλης, κι ήταν εντοι- 
χισμένη, όταν αναφέρθηκε η ύπαρξή της 
στις IG supra portam ecclesiae Franka, 
στα νοτιοδυτικά των Σπάτων, στη θέση 
Ντάρντεζα. Λεπτομερειακή περιγραφή δεν

δίνεται ούτε από τις IG ούτε από τον Milch- 
hoefer5. Φαίνεται, πάντως, ότι κατά την 
αποτείχισή του το ενεπίγραφο επιστύ- 
λ ιο— ή ενδεχομένως αν έπεσε καταγής, 
εφόσον αυτό θα ήταν ίσως το τέλος του 
με την ερείπωση της εκκλησίας —, έπαθε 
φθορές που διακρίνονται καθαρά στο δεξιό 
ακρωτήριο ( σπασμένο σήμερα στο μεγα- 
λύτερο μέρος του ), σε διάφορα σημεία 
του επιστυλίου. Τέλος, έχει σπάσει ένα 
μικρό κομμάτι κάτω δεξιά, και με τον 
τρόπο αυτό εξαφανίστηκε το I, που υπήρχε 
παλαιότερα μετά το A και το Λ, σχηματί-

5. A. Milchhoefer, AM, XIII, 1887.
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ζοντας τις δύο πρώτες συλλαβές του δημο- 
τικού Αλιμούσιος.

( 2 ) IG II2 5569 του 2ου - 1ου αί. π.Χ. 
( ε I κ. 4 ).

Η  επιγραφή είναι χαραγμένη σε κιο- 
νίσκο από πεντελικό μάρμαρο. ΄Οταν δη- 
μοσιεύτηκε στις IG βρισκόταν στο σπίτι 
του Σωτ. Μπεντόλη, στα Σπάτα. Στο διά- 
στημα που μεσολάβησε και ως ότου φτά- 
σει στη Συλλογή Σταθάτου, όπου φυλά- 
χτηκε καλά, έσπασε το δεξιό της άκρο 
από τη μέση και πάνω, έτσι ώστε να λεί- 
πουν αρκετά γράμματα στο τέλος των

ονομάτων, που άλλοτε υπήρχαν. Σήμερα, 
διαβάζει κανείς :

ΝΙΚ [ ΑΙΑ ] /  ΕΥΑΝΔ [ ΡΟΥ ] /  ΑΛΩ- 
ΠΕΚΗΘΕΝ /  ΘΥΓΑΤ [ HP ] /  ΕΥΑΝΔ- 
[ ΡΟΥ ] /  ΤΟΥ ΜΑΝΤ [ ΙΘΕΟΥ ] /  ΑΛΩ- 
ΠΕΚΗΘ [ ΕΝ] / ΜΗΤΗΡ

Στις IG σημειώνεται ότι λείπει το πρώτο 
Η της λέξεως ΜΗΤΗΡ, κι ότι τα τρία τε- 
λευταία της γράμματα μόλις διακρίνονταν. 
Κατά περίεργο τρόπο η λέξη ΜΗΤΗΡ, 
που είναι και μια· αναφορά σπάνια στις 
επιτύμβιες επιγραφές, διαβάζεται καθαρά.

( 3 ) Στην ίδια Συλλογή υπάρχει επι-

Εικ. 6. Ενεπίγραφο επιστύλιο επιτύμβιας στήλης στο Κορωπί.
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στύλιο επιτύμβιας στήλης με πολλές φθο- 
ρές ( ε ι κ. 5 ). Διατηρείται το αέτωμα 
με το κεντρικό του ακρωτήριο, ενώ από 
τα πλαγινά μόνο του αριστερού σώζεται 
το κάτω τμήμα. Αντίστοιχο τμήμα έχει 
συμπληρωθεί, μαζί με τη γωνία του αετώ- 
ματος και του επιστυλίου, δεξιά ( μεγ. πλ. 
0,815 μ.).

Κατά τη βεβαίωση του δωρητή, το επι- 
στύλιο βρέθηκε στα Μέγαρα. Μες στο 
τριγωνικό αέτωμα υπάρχει πεντάφυλλος 
γλυπτός ρόδακας, ενώ κάτω από το αέτωμα 
η επιγραφή, με γράμματα του 1ου μ.Χ. αί. 
(βλ. Kirchner, Imagines, σελ. 30, αρ. 125, 
πίν. 47 και IGII2 3271).

ΗΔΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟ [Λ ]ΑΟΥ ΗΔΥΛΟΥ6

( 4 ) Στον ανοιχτό χώρο, εμπρός από 
τη δυτική πλευρά της μικρής εκκλησούλας 
της Παναγίας στα βορειοανατολικά του 
Κορωπιού, κείτεται ένα πολύ κατεστραμ- 
μένο μαρμάρινο επιστύλιο επιτύμβιας στή- 
λης, με την επιγραφή ΗΓΕΜΑΧΟΣ7. Το 
επιστύλιο δεν είχε αετωματική απόληξη, 
αλλά ήταν επίπεδο και στην πάνω του 
πλευρά, που εξέχει, είχε ανάγλυφο ορι- 
ζόντιο κανόνα κι επάνω του γλυπτές τις 
ακροκεράμους. Το κέντρο του είναι σπα- 
σμένο (ε ι κ. 6-7). Πλ. 0.86 μ. Ύψ. 0.12 μ.

Στο κάτω τμήμα του κομματιού, που 
εισέχει, βρίσκεται η επιγραφή με γράμ- 
ματα χαρακτηριστικά του 4ου π.Χ. αιώνα 
( βλ. Ch. Bouras, Athena Kaloyeropoulou, 
R. Andreadis, Churches of Attica ( 1970), 
σελ. 15). ΄Υψος γραμμάτων 0.2 μ.

ΑΘΗΝΑ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εικ. 7. Επιστύλιο επιτύμβιας στήλης στο Κορωπί.

6. Pape-Benseler, στη λ. Δεν είναι δυνατόν να 
διατυπωθούν υποθέσεις σχετικά με το πρόσωπο, 
εφόσον δεν υπάρχει βεβαιότητα για την προέλευση 
της επιγραφής. 7. Pape-Benseler, στη λ. Ρ.Α. στη λ.
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ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ

L’auteur publie le morceau d’un cou- 
vercle de cratère en bronze ( fi g. 1 - 2 ), 
le décrit et parle pour l’inscription votive 
gravée, qui date de la fin du 6ème ou 
le commencement du 5ème s. av. J.-C . 
Le morceau se trouve aujourd’hui à la 
Collection particulière du Professeur et 
Madame Spyros Scarpalezos à Athènes. 
Après, elle présente deux inscriptions 
funéraires retrouvées ( f ig.  3 - 4) ,  en 
décrivant leur état actuel, donne des 
informations pour une troisième inscri-

ption funéraire ( f i g.  5)  gravée sur 
l’épistyle d’une stèle, trouvée à Mégara.

Les trois inscriptions se trouvent à la 
Collection particulière du docteur Chri- 
stos Stathatos, à Athènes.

Finalement elle se refére sur une autre 
inscription funéraire gravée sur l’épistyle 
d’une stèle endommagée ( f ig.  6 - 7 ) ,  
qui se trouve en dehors de l’église de 
Panagitsa, près du village Koropi en 
Attique.

ATHÉNA G. KALOGÉROPOULOU





ADDENDA ET CORRIGENDA

AAA, XII, 1979, τεύχος 2,
(1) σελ. 211, 12η αράδα από κορυφή, αριστερή στήλη : 

αντί 75 - 106 mm, να γραφεί : 75 - 106 μm.
(2) σελ. 211, 13η αράδα από κορυφή, δεξιά στήλη : 

αντί ( +  ισ ), να γραφεί ( ±  ισ ).

(3) σελ. 213, παραπομπή ( 1 ) του Πίνακος ( TABLE ) 3 : 
αντί RI is the.. . να γραφεί ( 1 ) Rl is the. . .

AAA, XIII, 1980, τεύχος 2 σελ. 325,
αντί : Πορτραίτο πιθανόν του Λουκίου Καίσαρα. . . 
να γραφεί : Πορτραίτο του Gaius Caesar η Lucius 
Caesar, όπως τον ταυτίζει και ο G. Hafner,
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